
บทท่ี 2 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 

2.1  แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

2.1.1  แนวคิดดานนโยบายและมาตรการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สําคัญมี 3 มาตรการหลัก ไดแก 

1) มาตรการทางสังคม 2) มาตรการกํากับและควบคุม และ 3) มาตรการทางเศรษฐศาสตร โดย

มาตรการทางสังคมเปนมาตรการที่ใชหลักความสมัครใจของผูกอผลกระทบในการจัดการแกไขปญหา

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สวนมาตรการกํากับและควบคุมเปน

มาตรการที่กําหนดมาตรฐานที่ตองปฏิบัติตาม หรือใหอํานาจที่ไดรับตามกฎหมายในการเจรจาตกลง

กันระหวางผูไดรับผลกระทบและผูกอผลกระทบ และมาตรการสุดทายคือมาตรการทางเศรษฐศาสตร 

เปนมาตรการที่ใชกลไกราคาจูงใจใหผูกอผลกระทบเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการกอความเสื่อมโทรม

แกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี ้

1)  มาตรการทางสังคม 

มาตรการทางสังคมเปนมาตรการที่ทําใหประชาชนในสังคมเกิดความตระหนักในการที่

จะไมกอใหเกิดความเสื่อมโทรมตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใชวิธีการรณรงคให

ประชาชนตื่นตัวในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางสมัครใจ ซึ่งการรณรงคนี้จะไมใชวิธีขมขูหรือใช

บทลงโทษ 

การที่ประชาชนมีความตระหนักในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ก็

กอใหเกิดรางวัลกับผูที่มคีวามตระหนักดวย ทั้งนี้เพราะเมื่อประชาชนคนอื่นไดพบเหน็การกระทํา หรือ

พฤติกรรมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมก็จะรูสกึชื่นชน ดังนั้น การใชมาตรการ

ทางสังคมในลักษณะที่จูงใจใหประชาชนมีพฤติกรรมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โดยสรางใหเกิดความตระหนักนั้น จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นถาประชาชนทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

ระดับความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่ง

จะชวยใหการรณรงคใหการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดผลมากยิ่งขึ้น 

2)  มาตรการกํากับและควบคุม 

มาตรการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม โดยใชการกํากับและควบคุม 

(command and control approach: CAC) เปนการใชมาตรการแบบแนวคิดดั้งเดิมของรัฐ 

(conventional concept) ในการจัดการแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดลอม ซึ่งเปนความลมเหลวของระบบตลาดที่เกิดขึ้นจากการจัดสรรทรัพยากร เพื่อการผลิตและ

การบริโภคในระบบเศรษฐกิจ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดวยมาตรการกํากับ

และควบคุมนี้ รัฐสามารถทําได 2 แนวทาง คือ 1) ใชนโยบายการควบคุมแบบรวมศูนย (centralized 

policy) และ 2) การใชนโยบายควบคุมแบบกระจายอํานาจ (decentralized policy) 
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(1) มาตรการกํากับและควบคุมโดยใชนโยบายแบบรวมศูนย 

ภายใตนโยบายแบบรวมศูนยนี้  รัฐตองการใหผูกอให เกิดความเสื่อมโทรมตอ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม โดยกําหนดเปนมาตรฐานขอกําหนด หรือขอหามตางๆ ที่เกี่ยวของกับปจจยัการผลติ หรือ

ผลิตภัณฑในกระบวนการผลิตหรือการบริโภคปจจุบัน 

(2) มาตรการกํากับและควบคุมโดยใชนโยบายแบบกระจายอํานาจ 

การใชนโยบายแบบกระจายอํานาจนี้เปนการใหอํานาจตามกฎหมายแกผูกอผลกระทบ 

และผูไดรับผลกระทบ ไดมีการเจรจาตกลงกันเพื่อแกไขปญหาการใชทรัพยากรที่ไมมีประสิทธิภาพ 

และกอใหเกิดปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใชหลักความ

รับผิดชอบและการระบุใหกรรมสิทธิ์ในการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความชัดเจน 

(2.1) หลักความรับผิดชอบ (liability rule) การใชหลักความรับผิดชอบนี้ เปน

วิธีการซึ่งใหผูกอมลพษิหรือกอใหเกิดความเสือ่มโทรมของการใชทรัพยากร ตองมีการจายชดเชยใหแก

ผูที่ไดรับผลกระทบ  

(2.2) หลักการระบุกรรมสิทธิ์ (property rights) ในทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมใหมีความชัดเจนสาเหตุประการหนึ่งของปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม เกิดขึ้นจากความไมชัดเจนในกรรมสิทธิ์ความเปนเจาของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ดังนั้น ถากรรมสิทธิ์ในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความชัดเจน ก็จะชวยใหการ

ใชทรัพยากรธรรมชาติมีประสิทธิภาพ และลดการเกิดปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมได  

3) มาตรการทางเศรษฐศาสตร 

มาตรการทางเศรษฐศาสตรในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปน

มาตรการที่อาศัยแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษยในการดําเนิน

กิจกรรมตางๆ อันมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดผลกระทบตอ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนอยลง โดยแนวทางทางเศรษฐศาสตรเปนการทําใหมนุษย

ตระหนักถึงตนทุนที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมที่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

และกอใหเกิดทางเลือกเพื่อใหเกิดตนทุนดังกลาวในแนวทางที่เหมาะสมและสอดคลองกับขอจํากัด

ทางดานสภาพเศรษฐกิจของมนุษยใหมากที่สุด 

แนวคิดในการใชแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร ก็เพื่อทําใหตนทุนในการหลีกเลี่ยงความ

รับผิดชอบทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีราคาแพงขึ้น โดยยอมอนุญาตใหผูกอใหเกิด

ความเสื่อมโทรมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมคีวามยืดหยุนในการหาวิธีควบคุมเรื่องมลพิษ

หรือความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีตนทุนต่ําสุดได การทําใหตนทุนใน
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การหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบทางดานการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีราคาแพงขึ้นนั้น 

จะทําใหผูกอใหเกิดความเสื่อมโทรมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีแรงจูงใจที่จะควบคุม

ระดบัความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับที่เหมาะสมได 
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2.1.2  แนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรท่ีเกี่ยวของ 

1) คาความยืดหยุนของอุปสงคกับประโยชนทางธุรกิจ 

 คาความยืดหยุนของอุปสงคที่คํานวณไดจากสูตร สามารถบงบอกถึงสัดสวนการเปลี่ยนแปลง

ปริมาณอุปสงคของผูบริโภค เมื่อปจจัยตางๆ ไมวาจะเปนราคา รายได หรือราคาสินคา ซึ่งยอมสงผล

ตอรายรับและกําหรของธุรกิจทั้งสิ้น คาความยืดหยุนของอุปสงคอาจแบงออกไดเปน 5 ประเภท 

ไดแก 

 1. เสนอุปสงคที่ไมมีความยืดหยุนเลย (Perfectly Inelastic Demand) ในกรณีนี้หากคาที่

ไดจากการคํานวณ คาความยืดหยุนตามสูตรหาคาในเรื่องที่ 3.1.1 ไดคาออกมาเทากับศูนย (E = 0) 

หมายถึงวาปริมาณอุปสงคจะไมเปลี่ยนแปลงไปเลยไมวาราคาสินคา (กรณีความยืดหยุนของอุปสงค

ตอราคา) หรือไมวารายได (กรณีความยืดหยุนของอุปสงคตอรายได) หรือไมวาราคาสินคาอื่นๆ (กรณี

ความยืดหยุนของอุปสงคไขว) จะเปลี่ยนแปลงไปมากนอยเพียงใด 

 ลักษณะของเสนอุปสงคที่มีคาความยืดหยุน = 0 อาจแสดงไดดังภาพที่ 2.1 ซึ่งเปนเสนตรงตั้ง

ฉากกับแกนปริมาณอุปสงค 

 

 
ภาพท่ี 2.1  เสนอุปสงคที่ไมมีความยืดหยุนเลย 

 

 กรณีน้ีจะเปนสินคาที่มีความจําเปนอยางยิ่งตอชีวิตและหาสินคาอื่นมาทดแทนไมได เชน ยา

รักษาโรคบางชนิด 

 2. เสนอุปสงคที่มีความยืดหยุนนอย (Inelastic Demand) ในโอกาสนี้ หากคาที่ไดจากการ

คํานวณคาความยืดหยุนตามสูตรหาคาไดคาออกมานอยกวา 1 (E < 1) หมายความวาปริมาณอุปสงค

จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเปนอัตราสวนที่นอยกวาอัตราสวนของการเปลี่ยนปจจัยราคา (กรณีความ

ยืดหยุนของอุปสงคตอราคา) รายได (กรณีความยืดหยุนของอุปสงคตอรายได) หรือราคาสินคาอื่นๆ 

(กรณีความยืดหยุนของอุปสงคไขว) 

Q 

P  (ราคา) 

Q (ปริมาณ)  

D 
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 ลักษณะของเสนอุปสงคที่มีความยืดหยุนนอย (E < 1) อาจแสดงไดดังภาพที่ 2.2 ซึ่งเปนเสน

ที่มีความชัน (slope) มาก จากภาพจะเห็นวาราคาสินคาลดลงมากจาก 10 เปน 5 บาท แตปริมาณ

อุปสงคเพิ่มเติมในสัดสวนที่นอยกวา จาก 5 หนวย เปน 7 หนวย 

 
ภาพท่ี 2.2  เสนอุปสงคที่มีคาความยืดหยุนนอย 

 

สินคาที่มีอุปสงคตอราคาที่มีความยืดหยุนนอยจะเปนสินคาที่มีความจําเปนในการครองชีพ 

เชน ขาว น้ํามัน เปนตน 

 

 3. เสนอุปสงคที่มีความยืดหยุนเอกภาพหรือคงที่ (unitary elastic demand) ในกรณีนี้ 

คาที่ไดจากการคํานวณตามสูตรจะมีคา = 1 (E = 1) หมายความวา การเปลี่ยนแปลงในปริมาณอุป

สงคจะเปนอัตราสวนเดียวกันหรือเทากับการเปลี่ยนแปลงปจจัยราคา (กรณีความยืดหยุนของอุปสงค

ตอราคา) รายได (กรณีความยืดหยุนของอุปสงคตอรายได) หรือราคาสินคาอื่น (กรณีความยืดหยุน

ของอุปสงคไขว) 

 ลักษณะของเสนอุปสงคที่มีความยืดหยุนคงที่ (E = 1) จะเปนเสนโคงแบบ rectangular 

hyperbola มีคาความยืดหยุนเทากับ 1 ตลอดทั้งเสน ดังภาพที่ 2.3 หากราคาสินคาลดลง จาก 10 

บาท เปน 5 บาท ปริมาณอุปสงคก็จะเพิ่มขึ้นในสัดสวนเดียวกันจาก 5 หนวย เปน 10 หนวย  
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ภาพท่ี 2.3  เสนอุปสงคที่มีคาความยืดหยุนคงท่ี 
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 4. เสนอุปสงคที่มีความยืดหยุนมาก (elastic demand) ในกรณีนี้ คาที่ไดจากการคํานวณ

ตามสูตรจะมีคามากกวา 1 (E > 1) หมายความวา การเปลี่ยนแปลงในปริมาณอุปสงคจะเปลี่ยนแปลง

ไปในอัตราสวนที่มากกวาการเปลี่ยนแปลงในปจจัยราคา (กรณีความยืดหยุนของอุปสงคตอราคา) 

รายได (กรณีความยืดหยุนของอุปสงคตอรายได) หรือราคาสินคาอื่น (กรณีความยืดหยุนของอุปสงค

ไขว) 

 ลักษณะของเสนอุปสงคที่มีความยืดหยุนมาก (E > 1) จะเปนเสนที่มีความชัน (slope) ต่ํา 

หรือไมคอยมีความชัน ดังภาพที่ 2.4 เมื่อราคาลดลงมาจาก 10 บาท เปน 8 บาท ปริมาณอุปสงคจะ

เพิ่มขึ้นในสัดสวนที่มากกวา คือจาก 5 หนวยเปน 10 หนวย 

 
ภาพท่ี 2.4  เสนอุปสงคที่มีคาความยืดหยุนมาก 

 

 สินคาที่มีคาความยืดหยุนมาก มักเปนสินคาที่อาจไมมีความจําเปนในการครองชีพมากนัก 

เชน สินคาฟุมเฟอยตางๆ รวมทั้งเปนสินคาที่สามารถหาสินคาอื่นทดแทนไดงาย 

 5. เสนอุปสงคที่มีความยืดหยุนมากที่สุด (perfectly elastic demand) ในกรณีนี้ คาที่ได

จากการคํานวณตามสูตรจะมีคาอนันตหรืออินฟนิตี้ (E = ) หมายความวา ณ ราคาที่กําหนดใน

ระดับหนึ่งหรือต่ํากวานั้น ปริมาณอุปสงคของผูบริโภคจะมีไมจํากัดจํานวน แตหากราคาสูงกวานั้น ก็

จะไมมีอุปสงคเลย 

 ลักษณะของเสนอุปสงคที่มีคาความยืดหยุนมากที่สุดหรืออนันต  (E = ) จะเปนเสนที่ไมมี

ความชันเลย เปนเสนที่ขนานกับแกนนอนหรือแกนปริมาณ ดังภาพที่ 2.5 
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ภาพท่ี 2.5  เสนอุปสงคที่มีคาความยืดหยุนมากท่ีสุด 

 

 นักธุรกิจมีความจําเปนตองทราบลักษณะของความยืดหยุนของสินคาและบริการของตนเอง 

วาเปนสินคาที่มีความยืดหยุนประเภทใด (มากหรือนอย) เพื่อประโยชนในการกําหนดกลยุทธดาน

ราคาสินคาและบริการงาน อันสงผลตอรายรับรวมและกําไรของธุรกิจในที่สุด 

 โดยที่ความยืดหยุนของอุปสงคตอราคามีผลตอรายรับของธุรกิจ รายรับของธุรกิจไดจาก

ปริมาณการขายหรืออุปสงคของผูบริโภค คูณดวยราคาสินคานั้น รายรับของธุรกิจจะมีมากนอย

เพียงใดยอมขึ้นกับปริมาณการขายหรืออุปสงคของผูบริโภคกับราคาสินคาโดยทั่วไป ถาราคาสินคา

สูงขึ้น อุปสงคของผูบริโภคลดลงหรือถาลดราคาสินคาลง อุปสงคก็จะเพิ่มขึ้น อันเปนไปตามกฎของ

อุปสงคที่ไดกลาวมาแลวในหนวยที่ 2 

 แตอยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาในแงของรายรับของธุรกิจแมการลดราคาสินคาลง ทําใหอุป

สงคเพิ่มขึ้นก็ตาม แตรายรับรวมของธุรกิจก็อาจเพิม่ขึ้นหรอืลดลงก็ได ทั้งนี้ขึ้นกับความยืดหยุนของอุป

สงคตอราคาสินคานั้นๆ ดวย หากอุปสงคตอราคาของสินคานั้นมีความยืดหยุนมาก การลดลงของ

ราคาก็จะทําใหปริมาณอุปสงคเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่มากกวาอันจะทําใหรายรับรวมของธุรกิจเพิ่มขึ้น 

และจะเปนไปในทางตรงขามหากอุปสงคตอราคามีความยืดหยุนนอย คือการลดลงของราคา ทําให

ปริมาณอุปสงคเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่นอยกวา ทําใหรายรับรวมของธุรกิจลดลง 

 สําหรับความยืดหยุนของอุปสงคตอรายได ประโยชนที่นักธุรกิจจะนําไปใชคือทําใหทราบวา

ประเภทสินคาและบริการของตน วาผูบริโภคมองสินคาและบริการนั้นๆ วาเปนสินคาที่จําเปนกับเขา

หรือสินคาปกติ (normal good หรือ superior good)  หรือไม หรือมองเปนสินคาฟุมเฟอย (luxury 

good) หรือสินคาดอย (inferior good) สําหรับเขา 

 กรณีสินคาปกติ คาความยืดหยุนของอุปสงคตอรายไดจะมีคามากกวา 0 แตนอยกวา 1 (0 < 

EI < 1) ถาเปนสินคาฟุมเฟอย คาที่ไดจะมากกวา 0 (EI > 0) และกรณีสินคาดอย คาที่ไดจะนอยกวา 

0(EI < 0) 
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 โดยทั่วไปแลวในกรณีสินคาปกติเมื่อผูบริโภคมีรายไดเพิ่มขึ้นเขาจะบริโภคสินคานั้นเพิ่มขึ้น 

ในภาวะเศรษฐกิจรุงเรือง ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น อุปสงคตอสินคาฟุมเฟอยจะเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่

สูงกวาและจะลดลงในสัดสวนที่สูงกวาเมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจซบเซา ในขณะที่สินคาดอยจะมีลักษณะ

ตรงขาม กลาวคือ เมื่อผูบริโภคมีรายไดเพิ่มเขาจะลดสัดสวนการบริโภคสินคาดอยลง และหันไป

บริโภคสินคาทดแทนที่มีคุณภาพสูงกวา ซึ่งมีผลตอรายรับของธุรกิจดวย 

 

2) แนวคิดเกี่ยวกับโครงสรางตลาดในทางเศรษฐศาสตร 

 โดยทั่วไปเมื่อพูดถึงคําวา ตลาด จะหมายถึงสถานที่หรือบริเวณหนึ่งๆ ที่ผูซื้อกับผูขายมา

พบปะกันเพื่อซื้อขายสินคาและบริการนั้นๆ 

ในทางเศรษฐศาสตรคําวา “ตลาด มิไดมีความหมายเพียงสถานที่ที่มีการซื้อขายสินคาและ

บริการเทานั้น แตยังมีความหมายกวางกวานั้น โดยครอบคลุมถึงการตกลงซื้อขายใดๆ แมไมมีสถานที่

ก็ตาม เชน การตกลงซื้อขายผานสื่ออิเลก็ทรอนิกสตางๆ รวมทั้งยังหมายถึงสภาวะของราคาสินคาและ

ตลาดวามีสภาวการณใด เชน สภาวการณตลาดยางพาราซบเซา เปนตน 

ตลาดสินคาและบริการในโลกยุคปจจุบันที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีสื่อสารเปนไปอยาง

รวดเร็วทําใหขอบเขตของตลาดกวางขวางออกไปไดทั่วโลก ผูซื้อ ผูขาย สามารถตกลงซื้อขายกันไดใน

เวลารวดเร็วจากเดิมที่ตลาดคอนขางจํากัดอยูในอาณาเขตหนึ่งๆ ก็จะขยายออกไปเปนระดับประเทศ

และระดับโลก นอกจากนี้ การมีการจัดมาตรฐานของสินคาก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหการซื้อขาย

สามารถตกลงกันไดงายขึ้น โดยอาจไมจําเปนตองเห็นสินคาเลยก็ได ตลาดขยายตัวไดเร็วขึ้น เชน 

สินคาอุตสาหกรรมทีม่ีมาตรฐานทางอตุสาหกรรมทีช่ัดเจน สินคาเกษตรกรรมที่มีการกําหนดมาตรฐาน

คุณภาพ เปนเกรดตางๆ เปนตน 

ตลาดโดยทั่วไปอาจแบงออกไดเปนประเภทตางๆ ทั้งนี้ขึ้นกับวัตถุประสงคในการแบงจะ

ตองการใชเกณฑที่ใดไดดังนี้  

 

1.  การแบงประเภทของตลาดตามชนิดของสินคา ไดแก 

1) ตลาดสินคาเกษตรกรรม หมายถึง ตลาดที่มีการซื้อขายสินคาเกษตรกรรมทุกชนิด ทั้ง

วัตถุดิบที่ใชในการผลิตสินคาอุตสาหกรรมรวมตลอดถึงสินคาประเภทอาหาร ตลาดสินคาเกษตรกรรม

นี้บางครั้งเรียกกันวาตลาดสินคาข้ันปฐม 

2) ตลาดสินคาอุตสาหกรรม หมายถึง ตลาดที่มีการซื้อขายสินคาอุตสาหกรรมทุกประเภท 

ไมวาจะเปนสินคาอุตสาหกรรมเพื่อการอุปโภคบริโภค สิ่งอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวันของ

ผูบริโภค หรือสินคาอุตสาหกรรมที่ใชในการผลิต เชน เครื่องจักรกลตางๆ 
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3) ตลาดบริการ หมายถึง ตลาดที่มีการซื้อขายบริการตางๆ เชน การขนสง การประกันภัย 

การเงินและการธนาคาร การทองเที่ยว ตลาดบริการมีแนวโนมที่จะกาวหนาตามความกาวหนาของ

ระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะโลกยุคสื่อสารอิเล็กทรอนิกสเชนในปจจุบัน 

 

ลักษณะสําคัญของตลาดแขงขันสมบูรณ  

 ตลาดแขงขันสมบูรณมีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 

 1. มีผูขายเปนจํานวนมาก ขายสินคาที่มีลักษณะเหมือนกันใหแกผูซื้อที่มีเปนจํานวนมากใน

ตลาด 

 2. การเขาหรือออกจากตลาดของผูผลิตรายใดรายหนึ่งทําไดโดยเสร ี

 3. ธุรกิจเดิมแมวาจะดําเนินการในตลาดนี้มานานแลว ก็ไมมีความไดเปรียบเหนือธุรกิจเพิ่ง

เขามาในตลาดในดานตนทุนหรืออื่นใด 

 4. สินคามีลักษณะเหมือนกันทุกประการในสายตาของผูซื้อ ดังนั้นไมวาผูซื้อจะซื้อสินคานี้จาก

ผูขายรายใดก็ไมรูสึกวาสินคามีความแตกตางกัน 

 5. ผูซื้อและผูขายทราบถึงขอมูลตางๆ เกี่ยวกับลักษณะของสินคา ราคาตนทุนการผลิตสินคา 

และอื่นๆ อยางสมบูรณ 

โดยผูซื้อและผูขายในตลาดแขงขันสมบูรณน้ี เปนผูซื้อและผูขายรายเล็กรายนอยเมื่อเทียบกับ

จํานวนทั้งหมดในตลาด ดังนั้นจึงไมมีอิทธิพลตอการกําหนดราคาสินคาและบริการของตนแตอยางใด 

ทั้งผูซื้อและผูขายตองเปนผูยอมรับราคา (Price Taker) ที่เกิดจากกลไกตลาดของสินคาและบริการ

นั้น 

ในกรณีเชนน้ี ผูผลิตรายเลก็รายนอยที่เปนผูยอมรับราคาแตละรายในตลาดแขงขันสมบรูณจะ

เผชิญกับอุปสงคที่มีความยืดหยุนโดยสมบูรณ (Perfectly Elastic Demand) หรือเสนอุปสงคจะมี

ลักษณะขนานกับแกนนอน ไมมีความชัน (Slope) เลย (ทั้งที่อุปสงคของทั้งตลาดมิไดมีความยืดหยุน

โดยสมบูรณเชนเดียวกับอุปสงคของผูผลิตแตละราย แตจะมีคาความยืดหยุนมากนอยแตกตางกันไป

ขึ้นอยูกับวาสินคานั้นมีสินคาอื่นๆ ที่สามารถทดแทนกันไดมากนอยเพียงใด 

 

2.  การแบงประเภทของตลาดตามวัตถุประสงคของการใชสินคา ไดแก 

1) ตลาดสินคาผูบริโภค หมายถึง ตลาดที่มีการซื้อขายสินคาที่ผูซื้อซื้อไปเพื่อสนองความ

ตองการของตนโดยตรง สินคาที่มีการซื้อขายอยูในตลาดนี้อาจเปนสินคาเกษตรกรรม สินคา

อุตสาหกรรม หรือการบริการก็ได 

2) ตลาดสินคาผูผลิต หรือตลาดปจจัยการผลิต หมายถึง ตลาดที่มีผูซื้อมิไดนําไปใชโดยตรง 

แตนําไปใชในการผลิตอีกตอหนึ่ง ไดแก วัตถุดิบตางๆ เชน แรธาตุ น้ํามันดิบ พืชผักตางๆ หรืออยูใน
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รูปสินคาสําเร็จรูป หรือกึ่งสําเร็จรูป เครื่องจักร เครื่องมือ และสินคาที่นําไปใชในการผลิตสินคาอื่นอีก

ขั้นหนึ่ง เชน น้ําตาลใชทําขนม ผาผืนใชตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป แรงงานเพื่อการผลิต 

 

3.  การแบงประเภทของตลาดตามลักษณะการขายสินคา ไดแก 

1) ตลาดขายสง หมายถึง ตลาดที่ผูขายสินคามิไดติดตอโดยตรงกับผูบริโภคแตเปนการขาย

สินคาใหกับผูซื้อ ซึ่งอาจเปนพอคาขายสงในระดับที่รองลงไป โดยปกติการซื้อขายสินคาจะทํากันคราว

ละมากๆ และราคาสินคาที่ซื้อขายตํ่ากวาราคาในระดับขายปลีกอยางมาก 

2) ตลาดขายปลีก หมายถึง ตลาดซึ่งผูขายสินคาขายสินคาใหกับผูบริโภคซื้อไปใชเพื่อการ

บริโภคโดยตรง สินคาที่ทําการซื้อขายแตละครั้งจะมีจํานวนเล็กนอย 

 

4.  การแบงประเภทของตลาดตามลักษณะการแขงขัน โดยแบงตลาดตามลักษณะการแขงขันที่มีอยู

ภายในตลาดหนึ่งๆ ได โดยพิจารณาจากความมากนอยของการแขงขันในตลาด แบงไดเปน 2 ตลาด 

ไดแก 

1) ตลาดแขงขันสมบูรณ (Perfect Market) หมายถึง ตลาดที่มีการแขงขันอยางเต็มที่ใน

ระหวางผูขาย ทําใหราคาสินคาหรือปริมาณซื้อขายสินคาในตลาดมิไดตกอยูภายใตอิทธิพลของผูขาย

ฝายใดฝายหนึ่ง แตจะถูกกําหนดโดยกลไกของตลาดโดยรวม 

2) ตลาดแขงขันไมสมบูรณ (Imperfect Market) หมายถึง ตลาดซึ่งผูซื้อหรือผูขายจะมี

อิทธิพลในการกําหนดราคาหรือปริมาณซื้อขายสินคาในตลาดมากบางนอยบางแลวแตความไม

สมบูรณของตลาดนั้นวามีอยูเทาใด ตลาดแขงขันไมสมบูรณนี้ยังแยกออก โดยพิจารณาจากจํานวน

ผูขายสินคา ซึ่งแบงไดเปน 3 ตลาด ไดแก 

 2.1) ตลาดผูกขาดซึ่งมีผูขายในตลาดเพียงรายเดียว 

 2.2) ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาดซึ่งมีผูขายในตลาดคอนขางมาก 

 2.3 ตลาดผูขายนอยรายซึ่งมีผูขายในตลาดเพียงไมกี่ราย 
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ลักษณะสําคัญของตลาดผูกขาด 

ตลาดผูกขาดเปนตลาดที่มีลักษณะตรงกันขามกับตลาดแขงขันสมบูรณที่กลาวมาแลว 

กลาวคือ 

1) เปนตลาดที่มีผูขายเพียงรายเดียวที่ผลิตสินคานี ้

การผูกขาดอาจเกิดขึ้นไดดวยสาเหตุสําคัญ 2 ประการ ไดแก 

2) ไมมีสินคาที่สามารถทดแทนกันไดโดยงาย (No Close Substitute) โดยทั่วไปการเปนผู

ผูกขาดจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมมีผูผลิตสินคาที่มีลักษณะใกลเคียงกันที่จะสามารถทดแทนสินคาของผู

ผูกขาดไดงาย จึงทําใหเขายังคงความเปนผูผูกขาดในการผลิตสินคาได ตัวอยางเชน โปรแกรม

คอมพิวเตอรที่มีการจดลิขสิทธิ์แลว 

3) มีอุปสรรคตอการเขาประกอบธุรกิจในตลาดนี้ (Barrier to Entry) อาจเกิดจากอุปสรรค

ทางดานกฎหมาย หรือเกิดจากอุปสรรคตามธรรมชาติที่ทําใหผูประกอบการรายใหมไมสามารถเขามา

ดําเนินการในตลาดนี้ได 

- อุปสรรคทางดานกฎหมาย กอใหเกิดการเปนผูผูกขาด ตลาดซึ่งกฎหมายใหอํานาจ

ในการผูกขาดใหผลิตสินคาและบริการนั้นๆ แตเพียงผูเดียว อาทิ การใหลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ใบอนุญาต

ในการผลิตสินคาแกผูผลิตรายใดรายหนึ่ง 

- อุปสรรคตามธรรมชาติ อุปสรรคที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติกอใหเกิดการผูกขาดตาม

ธรรมชาติ ซึ่งหมายถึง การที่ในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งผูผลิตเพียงรายเดียวสามารถผลิต

สินคาสนองความตองการของตลาดไดทั้งหมดดวยตนทุนที่ถูกกวาที่จะใหผูผลิตหลายรายเขามา

ประกอบการผลิต ตัวอยางเชน อุตสาหกรรมผลิตพลังงานไฟฟา ที่หากใหผูผลิตเพียงรายเดียวผลิตจะ

มีตนทุนต่ํากวา เปนการผลิตที่ เกิดการประหยัดตอขนาดราคาสินคาจะต่ําลงดวย รัฐจึงอาจให

สัมปทานผูผลิตรายหนึ่งๆ หรือทําการผลิตและจําหนายเองใหกับประชาชน เชน สินคาสาธารณูปโภค

ตางๆ  

1) มีจํานวนผูผลิตมาก ในตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาดก็คลายๆ กับในตลาดแขงขันสมบูรณที่

ในอุตสาหกรรม ประกอบไปดวยผูประกอบการธุรกิจจํานวนมาก การมีผูประกอบการธุรกิจจํานวน

มากนี้ ทําใหผูผลิตแตละรายมีสวนแบงตลาดไมมากนัก ผลิตสินคาเพียงสัดสวนเล็กนอยเมื่อเทียบกับ

ผลผลิตทั้งหมดของอตุสาหกรรม ผูผลิตแตละรายจึงมีอํานาจทางการตลาดทีจ่ะกาํหนดราคาสนิคาของ

ตนไดนอยมาก ผูผลิตแตละรายอาจกําหนดราคาที่แตกตางไปจากราคาเฉลี่ยของผูผลิตรายอื่นๆ ได

เพียงเล็กนอยเทานั้น นอกจากนี้ผูผลิตแตละรายมีความเปนอิสระตอกัน เนื่องจากธุรกิจตางๆ ใน

อุตสาหกรรมมีขนาดคอนขางเล็กเมื่อเทียบกับตลาดไมมีผูผลิตรายใดทีจะชี้นําตลาดได ดังนั้น

พฤติกรรมของผูผลิตรายหนึ่งจะไมมีผลกระทบโดยตรงตอผูผลิตรายอื่นๆ และเนื่องจากมีผูผลิตเปน
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จํานวนมากในตลาดนี้ การรวมตัวกันเพื่อทําขอตกลงกําหนดราคา หรือสิ่งอื่นใดใหเกิดผลตอตลาดรวม

ไมสามารถทําได 

2) ผูผลิตแตละรายผลิตสินคาที่แตกตางกัน สินคาที่ผูผลิตแตละรายในตลาดนี้ผลิตออกมา

จําหนายอาจมีลักษณะแตกตางกันไปบางเล็กนอยจากผูผลิตรายอื่นๆ แตสามารถทดแทนกันไดกับ

สินคาของผูผลิตรายอื่น แมวาจะไมสมบูรณเสียทีเดียว โดยผูบริโภคบางสวนยังตองการจะซื้อสินคา

ของผูผลิตรายหนึ่ง แมวาราคาจะอยูในระดับสูงกวาราคาเฉลี่ยของผูผลิตรายอื่นๆ ก็ตาม ซึ่งเปนความ

พอใจหรือรสนิยมของผูบริโภคที่ชอบสินคาตรา ย่ีหอหนึ่งมากกวาอีกยี่หอหนึ่ง 

3) ผูผลิตมีการแขงขันกันทั้งในดานคุณภาพ ราคา และการตลาด 

 - ดานคุณภาพของสินคา ซึ่งหมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ทําใหสินคานั้นแตกตางจาก

สินคาของคูแขงขันอื่นๆ คุณภาพของสินคารวมถึงรูปลักษณของสินคา ความนาเชื่อถือ บริการที่ใหแก

ผูซื้อหลังการขาย ความสะดวกในการซื้อหาสินคา เปนตน 

 - ดานราคาสินคา หากหนวยธุรกิจผลิตสินคาที่มีคุณภาพสูงก็อาจกําหนดราคาไดสูงกวา

หนวยธุรกิจที่จําหนายสินคาที่มีคุณภาพต่ํากวา หรือสินคาตรายี่หอที่เปนที่นิยมของผูบริโภคก็อาจ

กําหนดราคาไดสูงกวา 

 - ดานการตลาด มีการโฆษณาและออกแบบสินคาใหมีลักษณะแตกตางจากคูแขง ให

ผูบริโภคที่เปนเปาหมายของการขายสินคาของคนเกิดความพึงพอใจ 

4) การเขาหรือออกจากตลาดของผูผลิตในตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาดมีการทําไดเสรี 

เชนเดียวกับตลาดแขงขันสมบูรณ กลาวคือ เมื่อเขาขาดทุนมากไมคุมคาที่จะอยูในตลาดก็จะออกไป 

แตหากผูผลิตในตลาดนี้มีกําไรเกินปกติก็จะมีผูผลิตรายใหมๆ เขามา แสวงหากําไรเกินปกตินี้ 

 

ลักษณะสําคัญของตลาดผูขายนอยราย 

ลักษณะสําคัญของผูขายนอยราย คือ 

1. มีผูผลิตเพียงไมกี่รายที่ผลิตสินคาและบริการตอบสนองความตองการของผูบริโภคใน

ตลาดไดเกือบทั้งหมด 

2. สินคาที่ผูผลิตในตลาดนี้ผลิตออกจําหนายของแตละรายอาจมีลักษณะที่เหมือนกันหรือ

แตกตางกันก็ไดแตก็สามารถทดแทนกันได 

3. มีอุปสรรคในการเขาหรือออกจากตลาดน้ี เพราะมีอุปสรรคในการเขาสูตลาด คลายๆ กับ

ตลาดผูกขาด เชน อุปสรรคตามธรรมชาติ เพราะเปนการผลิตที่ตองมีขนาดใหญจึงจะเกิดการประหยดั

ตอขนาดหรือมีตนทุนต่ํา อุปสรรคทางกฎหมาย จากการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เปนตน 

 โครงสรางตลาดที่กลาวมานี้สําหรับสินคาและบริการชนิดหนึ่งๆ จะเกิดขึ้นในชวงเวลาหนึ่งๆ 

มิไดคงที่ตายตัว แตมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ตามระบบเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมี
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สินคาและบริการใหมๆ เกิดขึ้น และสินคาบริการชนิดเดิมๆ ก็มีการหายไปจากตลาดดวย มีหนวย

ธุรกิจใหมเกิดขึ้น หนวยธุรกิจเกาบางหนวยที่ไมสามารถแขงขันไดก็ตองออกไปจากตลาด โดยทั่วไป

แลว เมื่อมีการประดิษฐคิดคนสิ่งใหมหรือนวัตกรรมเกิดขึ้นแลวนํามาประยุกตผลิตสินคาและบริการ

ใหมๆ เกิดขึ้น ในระยะนี้ตลาดสินคานี้จะเปนตลาดผูกขาด (monopoly) มีอํานาจในการกําหนดราคา

และปริมาณสินคามากที่สุด แตเมื่อเวลาผานไป เมื่อมีผูผลิตรายใหมเขามาในตลาด โครงสรางตลาด

เดิมที่เคยผูกขาดอยูกับผูผลิต 1-2 ราย ก็จะเปลี่ยนแปลงไป เชน ตลาดผูขายนอยราย และหาก

ผูบริโภคมีความตองการสินคานี้มากขึ้น ก็ยิ่งจะทําใหมีผูผลิตรายใหมๆ เขามาในตลาดมากขึ้น ซึ่งมี

ผูผลิตเขามาในตลาดมากขึ้นเพียงใด การแขงขันในตลาดก็ยิ่งมากขึ้น แตโดยที่ผูผลิตแตละรายก็จะมี

ตรายี่หอของตนเองที่มีลักษณะแตกตางกันไปบางการแขงขันในตลาดจึงอาจมีจํากัดไปบาง โครงสราง

ตลาดก็จะเปลี่ยนไปเปนตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด 

 แตหากมีการแขงขันสูงมากจนผูผลิตแตละรายเปนเพียงรายเลก็รายนอย เมื่อเทียบกับสดัสวน

การขายในตลาดทั้งหมด ผูผลิตแตละรายไมมีอิทธิพลตอการกําหนดราคาแลว ตลาดนี้ก็จะกลายเปน

ตลาดแขงขันสมบูรณ (แมวาในโลกแหงความเปนจริง ตลาดประเภทนี้อาจพบไดยาก) 

 ที่จริงแลว การเปลี่ยนแปลงโครงสรางตลาดมิไดหยุดอยูที่การเปนตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด

หรือตลาดแขงขันสมบูรณ แตการเปลี่ยนแปลงนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปอีกกลับเปนตลาดผูกขาดไดอีกครั้ง

หนึ่ง เชน เมื่อธุรกิจรายใหญกวามีทุนมากกวา เขามาซื้อกิจการของหนวยผลิตรายเล็กรายนอย 

โครงสรางตลาดก็จะกลับไปเปนตลาดผูขายนอยราย และแมกระทั่งอาจกลับไปเปนผูผูกขาดในตลาด

ได 

 การศึกษาและทําความเขาใจถึงตลาดประเภทตางๆ จะทําใหเขาใจถึงพฤติกรรมผูขายใน

โครงสรางตลาดประเภทตางๆ ในการกําหนดราคาและปริมาณสินคา โดยในตลาดผูกขาดราคาจะ

คอนขางสูงในขณะที่ปริมาณขายมีนอยแตในตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด ราคาจะคอนขางต่ํากวา 

ในขณะที่ปริมาณขายมีมากกวา เปนตน 

 

3) การกําหนดราคาและปริมาณการผลิตของผูผูกขาด 

1.  ราคาและปริมาณการผลิตของผูผูกขาดในระยะสั้น 

 เปาหมายในการผลิตของผูผูกขาดก็เชนเดียวกับผูผลิตในโครงสรางตลาดตางๆ ที่ตองการ

กําไรสูงสุดเชนเดียวกับจุดผลิตที่ดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุดของผูผลิตในตลาดใดๆ ก็ตาม คือจุดการ

ผลิตที่ทําใหรายรับสวนเพิ่มเทากับตนทุนสวนเพิ่ม (MR = MC) ดังที่ไดกลาวมาแลว แตในกรณีของผู

ผูกขาด ราคาสินคาที่เขาขายจะมิใชราคาคงที่ ดังเชนที่เกิดขึ้นในตลาดแขงขันสมบูรณ แตจะเปนราคา

ที่เปลี่ยนแปลงได ในกรณีนี้จะทําใหรายรับสวนเพิ่มมีคานอยกวารายรับเฉลี่ยและราคา (ซึ่งแตกตาง

จากตลาดแขงขันสมบูรณที่ราคาคงที่ทําใหรายรับสวนเพิ่มเทากับรายรับเฉลี่ยเทากับราคาสินคา)  



การคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม : กรณีศึกษาพื้นที่การปลูกทุเรียน จังหวัดนนทบุร ี

| 2- 16 

 

กรณีที่เสนอุปสงคหรอืเสนราคาหรือเสนรายรับเฉลีย่จะเปนเสนที่มีความลาดชันลดลงหรือมีคาเปนลบ 

หมายถึงวา หากผูผูกขาดตองการขายสินคาเพิ่มขึ้นเขาตองลดราคาลง 

การอธิบายการกําหนดราคาและปริมาณการผลิตของผูผูกขาด หรือดุลยภาพในการผลิต 

สามารถอธิบายไดจากรูปกราฟที่ 2.2 ดังนี ้

 

 
 

 
ภาพท่ี 2.6  แสดงดุลยภาพของผูผูกขาด 
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(ก) ดุลยภาพของผูผกูขาด : กรณกีําไรเกินปกต ิ
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(ข) ดุลยภาพของผูผูกขาด : กรณขีาดทุน 
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จากภาพที่ 6.5 (ก) ผูผูกขาดผลิต ณ จุดที่เหมาะสมที่สุด (MC = MR) โดยผลิตที่ปริมาณ OQ 

ราคาขายเปนไปตามอุปสงค ณ ระดับปริมารการผลิตนั้น คือ ราคาอยู QF หรือ OP ณ ราคาที่ผู

ผูกขาดไดกําไรเกินปกติรวมทั้งหมดเทาพื้นที่สี่เหลี่ยม CPFE ในระยะสั้นผูผูกขาดอาจมิไดกําไรเกิน

ปกติเสมอไป อาจเกิดการขาดทุนไดเนื่องจากมีการลงทุนในเรื่องตนทุนคงที่คอนขางมากทําใหตนทุน

เฉลี่ยตอหนวยคอนขางสูงในระยะแรก หรือการบริหารจัดการผลิตตางๆ ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ 

และทําใหผูผลิตซึ่งเปนผูผูกขาดเกิดการขาดทุนได ดังภาพที่ 6.5 (ข) หากผูผลิตมีโครงสรางตนทุนสูง

ในระยะสั้น เสนตนทุนเฉลี่ยจะอยูสงูกวาเสนอุปสงคหรอืเสนรายรบัเฉลี่ย เกิดการขาดทุนในภาพที่ 6.5 

(ข) ผูผูกขาดผลิต ( ณ จุดที่เหมาะสมที่สุด : MC = MR) ที่ปริมาณ OQ ราคาขายอยูที่ QA หรือ OP 

ตามอุปสงค ณ ระดับการผลิต OQ ขาดทุนทั้งหมดรวมเทากับพื้นที่สี่เหลี่ยม ABCP 

 

2.  ราคาและปริมาณการผลิตของผูผูกขาดในระยะยาว 

ในระยะสั้นผูผลิตที่เปนผูผูกขาดมีโอกาสทั้งไดกําไรเกินปกติ กําไรปกติ หรือขาดทุนได

เชนเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นกับระดับความตองการซื้อของผูบริโภคหรืออุปสงค และโครงสรางตนทุนของผู

ผูกขาด ในกรณีที่เกิดการขาดทุน ผูผูกขาดก็จะพิจารณาวาการขาดทุนนั้นมากกวาตนทุนคงที่ที่ได

ลงทุนไปแลวหรือไม เชนเดียวกับผูผลิตในตลาดแขงขันสมบูรณ 

โดยทั่วไปแลวผูผูกขาดแมจะประสบการขาดทุน อันอาจเกิดจากการลงทุนคงที่จํานวนมากใน

ระยะสั้น หรือการบริหารจัดการในระยะแรกที่ยังไมมีประสิทธิภาพ แตเมื่อเวลาผานผูผูกขาดก็มี

โอกาสปรับตัว ทําใหตนทุนการผลิตเฉลี่ยตอหนวยลดลงจนมีโอกาสทํากําไรเกินปกติไดในระยะยาว 

ดังนั้นอาจกลาวไดวา หากผูผูกขาดสามารถอยูในกิจการใดในระยะยาวแลว เขาจะไดกําไรเกินปกติ

เสมอ หากเขาสามารถรักษาความเปนผูผูกขาดไวได กลาวคือสามารถกีดกันมิใหผูผลิตรายใหมเขามา 

 นอกจากนี้ผูผูกขาดสามารถกําหนดราคาสินคาของเขาใหแตกตางกันเพื่อเพิ่มโอกาสทํากําไร

ของเขาได ที่รูจักกันวาการกําหนดราคาแบบแบงแยกตลาด (price discrimination) ซึ่งมี 3 ประเภท 

 1) การกํ าหนดราคาแบบแบ ง แยกตลาดประ เภทที่  1  ( First-degree price 

discrimination) หรือการกําหนดราคาแบงแยกตลาดโดยสมบูรณ เปนการกําหนดราคาสินคาให

แตกตางกันสําหรับผูบริโภคแตละรายตามลักษณะอุปสงคของผูบริโภคที่มีแตกตางกัน โดยจะตั้งราคา

สูงสุดตามความเต็มใจที่จะขายของผูบริโภคแตละราย ซึ่งในทางปฏิบัติอาจเปนไปไดคอนขางยาก 

ตัวอยางที่ใกลเคียง เชน การเรียกเก็บคาบริการวาตามอรรถคดีตางๆ ของทนายความ 

 2) การกํ าหนดราคาแบบแบ งแยกตลาดประเภทที่  2 (Second-degree price 

discrimination) เปนการตั้งราคาใหแตกตางกันตามปริมาณหรือจํานวนที่ขาย เชน ซื้อสินคา 1 ชิ้น 

ราคาช้ินละ 15 บาท แตถาซื้อ 10 ชิ้น ราคารวม 100 บาท หรือเฉลี่ยราคาชิ้นละ 10 บาท หรือซื้อ
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สินคาช้ินแรกราคาเดิมตามที่ระบุไวหนากลองสินคาคือ 100 บาท แตถาซื้อสินคาชิ้นที่ 2-5 ลดราคา

รอยละ 10 ซื้อชิ้นที่ 6-10 ลดราคารอยละ 15 เปนตน 

 3) การกํ าหนดราคาแบบแบ ง แยกตลาดประเภทที่  3 (Third-degree price 

discrimination) เปนการตั้งราคาใหแตกตางกันสําหรับกลุมลูกคาที่แตกตางกัน โดยอาจแบงตามอายุ

ชวงเวลาซื้อ รายได เปนตน โดยแตละตลาดจะมีความยืดหยุนของอุปสงคที่แตกตางกัน โดยผูขายจะ

กําหนดราคาซื้อที่สูงกวาสําหรับกลุมผูบริโภคที่อุปสงคมีความยืดหยุนต่ําและกําหนดที่ต่ําลงสําหรับ

กลุมผูบริโภคที่อุปสงคมีความยืดหยุนสูงตัวอยางเชน ราคาตั๋วเครื่องบินตนทุนต่ํา การกําหนดราคา

ขายจะใชชวงเวลาเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญ โดยหากจองซื้อกอนเวลาบินเปนเวลานานจะมีราคาถูกกวา 

การจองซื้อในชวงเวลากอนบินไมนานนัก โดยที่ชวงเวลานานนั้นผูบริโภคมีอุปสงคที่มีความยืดหยุนสูง

กวาในขณะที่เวลากอนบินไมนานนักอุปสงคจะมีความยืดหยุนต่ํากวา 
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2.1.3  แนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่คุมครองหรือพ้ืนที่อนุรักษ 

ความหมายของพื้นที่คุมครอง  

สหภาพระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) ไดใหคํา

จํากัดความของพื้นที่คุมครองหรือพื้นที่อนุรักษ (protected areas) ในลักษณะรวมวา “เปนพื้นที่บก

และ/หรือพื้นที่ทางทะเลที่จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะเพื่อการคุมครองและบํารุงรักษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งทรัพยากรทางวัฒนธรรม พรอมมีระบบการจัดการที่ตั้งอยูบน

ฐานของกฎหมายหรือวิธีการอื่นใดที่มีประสิทธิภาพ” (IUCN, 1994. Guidelines for Protected 

Area Management Categories.) 

มาตรา 2 ของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ไดใหความหมายของ พื้นที่

คุมครองวา หมายถึง “พื้นที่ซึ่งไดรับการกําหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร ซึ่งถูกระบุใหหรือวางระเบียบ

ใหและจัดการใหบรรลุวัตถุประสงคพิเศษเฉพาะการอนุรักษ” (สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2544. อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ) 

แนวความคิดเกี่ยวกับพื้นที่อนุรักษ 

แนวความคิดเกี่ยวกับพื้นที่คุมครอง คือ “การอนุรักษ (Conservation)” หมายถึง การดูแล

รักษาและการใชประโยชนทรัพยากรอยางฉลาด เปนการผสมผสานแนวความคิดสมัยโบราณจากสอง

แหลงขางตนเขาดวยกัน ซึ่งจะตองมีการวางแผนจัดการทรัพยากรบนพื้นฐานจากการสํารวจที่แมนยํา 

และมีการวางมาตรการปกปองกันเพื่อใหแนใจไดวาทรัพยากรจะไมถูกใชใหหมดสิ้นไป 

เปนที่ยอมรับกันวาพื้นที่คุมครองที่มีการวางแผนและการจัดการอยางเหมาะสมไดให

ประโยชนอยางยั่งยืนแกสังคม มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชนบท และสนับสนุน

ความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกจิและคุณภาพชีวิตของผูอาศัยในเมือง การจัดตั้งและการจัดการพื้นที่

คุมครองเปนวิธีการสําคัญอยางหนึ่งที่ทรัพยากรธรรมชาติของโลกจะไดรับการอนุรักษไวเพื่อสนอง

ความตองการทางวัตถุและทางวัฒนธรรมของมนุษยทั้งในปจจุบันและอนาคต 

โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ(United Nations Environment Program – 

UNEP)ไดรวมกันจัดทํา “ยุทธศาสตรการอนุรักษโลก”(World Conservation Strategy – WCS) 

โดยกําหนดวัตถุประสงคในการอนุรักษทรัพยากรมีชีวิต ซึ่งมีความจําเปนสําหรับการค้ําจุนการพัฒนา

ไวดังนี ้

- การบํารุงรักษากระบวนการนิเวศวิทยาและระบบเกื้อหนุนชีวิตซึ่งความอยูรอดและการ

พัฒนาของมนุษยชาติตองพึ่งพา 

- การสงวนรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมซึ่งพึ่งพาโครงการเพาะพันธุที่จําเปน

สําหรับการคุมครองและการปรับปรุงพันธุพืชและสัตวเลี้ยง พรอมกับความกาวหนาทางวิทยาศาสตร 

นวัตกรรมทางวิชาการ และความมั่นคงของอุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรมีชีวิต 
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-การทําใหมั่นใจวาการใชประโยชนชนิดพันธุพืชหรือสัตว(species)และระบบนิเวศของ

มนุษยซึ่งเกื้อหนุนประชาชนนับลานในชนบทพรอมกับอุตสาหกรรมสวนใหญจะเปนไปอยางยั่งยืน 

วัตถุประสงคดังกลาวจะบรรลุผลสําเร็จได ถารัฐบาล ภาคอุตสาหกรรม และสาธารณชน 

สนับสนุนยุทธศาสตรการคุมครองชนิดพันธุและระบบนิเวศภายในโครงการพัฒนาทั้งหมด โดยทั่วไป 

การบํารุงรักษาชนิดพันธุและระบบนิเวศตองการใหการใชทรัพยากรมีชีวิตภายในสิ่งแวดลอมที่แข็งแรง

ตองกระทําบนหลักความยั่งยืน (sustainable basis) ในระหวางการปฏิบัติการตามยุทธศาสตรการ

อนุรักษโลกที่เจาะจงมากขึ้นอื่นๆ ตองจัดตั้งเครือขายพื้นที่คุมครองธรรมชาติเพื่อการอนุรักษชนิดพันธุ

และระบบนิเวศไวในสภาพแวดลอมดั้งเดิม 

พื้นที่ธรรมชาติที่ไดรับการคุมครองมีความจําเปนตอการอนุรกัษทรัพยากรมีชีวิตของประเทศ 

เพราะทําใหแนใจไดวา 

 ตัวอยางที่เปนตัวแทนของภูมิภาคธรรมชาติสําคัญไดรับการรักษาไวตลอดไป 

 ความหลากหลายทางชีวภาพและทางกายภาพไดรับการบํารงุรักษา 

 วัตถุพันธุกรรมดั้งเดิมไดรบัการเกบ็รกัษา 

พื้นที่คุมครองเกือ้หนุนการอนรุักษทรัพยากรที่มีชีวิตและการพัฒนาอยางยั่งยืนโดย 

 การบํารุงรักษาเสถียรภาพดานสิ่งแวดลอมของภูมิภาคโดยรอบ ซึ่งเปนการลดความ

รุนแรงของอุทกภัยและความแหงแลง คุมครองดินจากการพังทลาย และจํากัดความรุนแรงของ

ภูมิอากาศทองถิ่น 

 การบํารุงรักษาความสามารถเชิงการผลิตของระบบนิเวศ เชน การทําใหแนใจไดวาจะมี

น้ําและผลิตผลจากพืชและสัตวใหใชประโยชนอยางตอเนื่อง 

 การให โอกาสดานการวิจัยและการติดตามชนิดพันธุดั้งเดิมและระบบนิเวศและ

ความสัมพันธระหวางชนิดพันธุด้ังเดิมและระบบนิเวศกับการพัฒนาของมนุษยชาต ิ

 การใหโอกาสดานการศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแกประชาชนและผูกําหนดการ

จํานโยบาย 

 การใหโอกาสดานการพัฒนาชนบทอยางครบถวนและการใชประโยชนพื้นที่รกรางอยาง

เหมาะสม 

 เปนพื้นฐานสําหรับนันทนาการและการทองเที่ยว 

 

2.1.4  แนวคิดการคุมครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของตางประเทศ  

คณะกรรมาธิการการปกครอง สํานกังานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2542 ไดทบทวน

แนวคิดการคุมครองในเชงินโยบายของพื้นที่ทีเ่หมาะสมทางการเกษตรในบางประเทศไวดังนี ้
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1) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในป ค.ศ. 1997 มาตรการในการคุมครองพื้นที่

เกษตรกรรมที่นําไปสูความสําเร็จอยางยั่งยืน ประกอบดวย การเปดกวางสําหรับการคุมครองพื้นที่

เกษตรกรรม ความรับผิดชอบของผูนําทองถิ่นตอการคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม การควบคุมการใช

ประโยชนที่ดิน การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร การเพิ่มการลงทุนในพื้นที่เพาะปลูก การสรางคูมือ

การทํางานชลประทาน ความเขมแข็งของประสิทธิภาพพื้นที่เกษตรกรรมที่จะตอตานภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ ปรับปรุงแกไขคุณภาพของพื้นที่เพาะปลูกและผลิตที่ไดตอหนวยพื้นที่ ความมีประสิทธิภาพ

ทางเทคนิคในการจัดการพื้นที่ และการเฝาสังเกตการณการขับเคลื่อนของพื้นที่ การจัดการพื้นที่

เกษตรกรรม สุดทายในการพัฒนาทรัพยากรพื้นที่เกษตรกรรมที่สงวนไว 

2) สหรัฐอเมรกิา การคุมครองพื้นที่เกษตรกรรมในประเทศสหรฐัอเมริกามหีลายวิธีการ

และมาตรการในการดําเนินการโดยภาครัฐและภาคเอกชน สรปุไดดังนี ้

(1)  มาตรการของภาครัฐของสหรัฐอเมริกา 

- เขตพื้นที่การเกษตรของสหรัฐไดกําหนดมาตรการ (Agricultural Districts) 

เพื่อชวยเหลือเกษตรกรมิใหถูกรองเรียนจากกลิ่นและเสียงที่เกิดจากการเกษตร การชวยเหลือดาน

ภาษีทรัพยสินและผลประโยชนอื่นๆ หากเกษตรกรตกลงที่จะรักษาพื้นที่การเกษตรไวระยะหนึ่งตั้งแต 

5-20 ป ทั้งนี้จะดําเนินการโดยรัฐหรือไดรับการรองขอจากเจาของที่ดินใหดําเนินการ นอกจากนี้ยัง

อาจไดรับการชวยเหลือในดานอื่นๆ อีก เชน การลงทุนรวมกับรัฐและเจาของที่ดินเพื่อปฏิบัติตาม

ขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม การอนุรักษดินและน้ํา การยกเวนภาษีมรดก การตลาด เงินกูดอกเบี้ยต่ํา

เพื่อพัมนาการเกษตร และปองกันการสั่งยายฟารมจากหนวยงานอื่นๆ ของรัฐ 

- ใชภาษีทรัพยสิน เพื่อปรับทรัพยสินใหสะทอนถึงมูลคาที่ดินดําเนินการโดย

หนวยงานรัฐเพื่อเปนการลดความไมเปนธรรมในระบบภาษีที่ใชอยูในปจจุบันจะชวยใหรักษาพื้นที่

เกษตรไวได โดยที่เกษตรกรยังสามารถทําการเกษตรตอไปได ไมขายที่ดินเพื่อกิจกรรมอื่น 

- สิทธิในการทําฟารม (Right to Farm) เพื่อปองกันไมใหเกษตรกรถูกฟองรอง

เรื่องกลิ่นและเสียงที่เกิดจากการเกษตรซึ่งเกิดขึ้นเมื่อชุมชนขยายตัวเขาไปสูพื้นที่การเกษตรเดิม 

กฎหมายสิทธิในการทําฟารมจะปกปองเกษตรกรมิใหมีการรองเรียนจากเสียงดังของเครื่องมือ

การเกษตรและกลิ่นจากมูลสัตวก็จะสามารถรักษาพนที่การเกษตรไวไดใน 50 มลรัฐของประเทศมี

กฎหมายฉบับนี้ทั้งหมดซึ่งจะมีลักษณะและขอบเขตของการคุมครองแตกตางกันบางในแตละรัฐ 

- การซื้อสิทธิในการพัฒนา (Purchase of Development Right: PDR or 

Purchase of Agricultural Conservation Easements: PACE) เพื่อชวยชุมชนสามารถรักษาพื้นที่

เกษตรไวไดและหองกันการเปลี่ยนสภาพไปใชนอกการเกษตร โดยชดเชยเจาของที่ดินดวย

ผลประโยชนที่ควรจะไดจากการพัฒนาที่ดินของตนการซื้อสิทธิของการพัฒนาจะชวยใหเศรษฐกิจของ

ฟารมดียิ่งขึ้นเพราะเกษตรกรไดรับเงินสดมาพัฒนาแทนการกูยืม 
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- การโอนสิทธิในการพัฒนา (Transfer of Development: TDR) เพื่อชะลอการ

เปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมใหชาลง โดยเจาของที่ดินไดรับผลตอบแทน โดยรัฐกําหนดพื้นที่อนุรักษ 

(พื้นที่สง) และพื้นที่พัฒนา (พื้นที่รับ) เจาของที่ดินในพื้นที่อนุรักษ สามารถขายสิทธิในการพัฒนา

ใหแกเจาของที่ดินในพื้นที่พัฒนาได และรัฐอนุญาตใหพื้นที่รับสามารถใชที่ดินไดหนาแนนขึ้นและเมื่อ

เจาของที่ดินในพื้นที่พัฒนาไดรับอนุญาตใหพื้นที่รับสามารถใชที่ดินหนาแนนขึ้นและเมื่อเจาของที่ดิน

ในพื้นที่สงขายสิทธิในการพัฒนาไปแลวที่ดินสวนนี้จะตองตกอยูในภาระจํายอมแหงการอนุรักษ ซึ่ง

สามารถคุมครองพื้นที่เกษตรกรรมไวไดโดยที่เจาของพื้นที่ไดรับผลตอบแทน 

- การกําหนดเขตเกษตรกรรม (Agriculture Zoning) เพื่อกําหนดเขตการใชที่ดิน

ในระดับทองถิ่น โดหนวยงานของรัฐระดับทองถิ่นกําหนดเขตการใชที่ดินเพื่อการเกษตร ออกระเบียบ

กําหนดความหนาแนนของอาคารที่มิใชเพื่อการเกษตรและการใชประโยชนที่เกี่ยวของ การกําหนด

เขตเกษตรกรรมอยางชัดเจนและจะสงผลใหมีการทําการเกษตรในพื้นที่นั้น ซึ่งสามารถปองกันการบุก

รุกที่ดินที่เหมาะสมตอการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ แตอยางไรก็ตามหากมีการปรับปรุงการใช

ที่ดินอาจจะมีโอกาสเปลี่ยนสภาพการใชที่ดินได 

- จํากัดการพัฒนา (Limited Development) เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

ที่ดินใหมากที่สุดเอาไวเพื่อการเกษตร ที่อยูอาศัยของสัตวปา เจาของที่ดินจะจัดทําแผนวาพื้นที่ใดควร

เก็บรักษาไวพื้นที่สวนใดควรพัฒนาอยางยิ่งใหกระทบกับพืน้ที่เกษตรและทรัพยากรธรรมชาตินอยทีส่ดุ 

สวนพื้นที่ที่เหลือจะตองใชวิธีซื้อสิทธิในการพัฒนาเพื่อปองกันการขยายตัวของอาคารและสิ่งกอสราง

ในอาคาร วิธีน้ีตองอาศัยการกําหนดเขตที่มีความยืดหยุนจากหนวยงานทองถิ่นของรัฐซึ่งสามารถสราง

ชุมชนและรักษาพื้นที่เกษตรไวไดในบริเวณเดียวกัน 

(2)  มาตรการของภาคเอกชนของสหรัฐอเมริกา 

- ภาระจํายอมเพื่อการอนุรักษ (Conservation Easement) เพื่อรักษาและ

ปองกันมิใหที่ดินที่เหมาะสมตอการเกษตรเปลี่ยนแปลงไปในระยะยาวหรือรักษาไวเปนการถาวร ใน

ขณะเดียวกันก็คงสภาพการถอืครองไวอยางเดิม เพื่อเปนการจํากัดหรือหามการสรางอาคารในพื้นที่

เกษตร ตลอดจนมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ โดยเจาของที่ดินบริจาคหรือขายที่ดินโดยสมัครใจ หรือ

ขายภาระจํายอมใหแกองคกรอนุรักษหรือหนวยราชการ ซึ่งเจาของที่ดินเต็มใจรับภาระจํายอมในการ

อนุรักษจะไดรับการลดหยอนภาษีรายไดทั้งภาษีที่ดินและภาษีทรัพยสิน 

- การเขารวมโครงการดวยความสมัครใจ เพื่อถายทอดความรูและกระตุนเจาของ

ที่ดินซึ่งสมัครใจที่จะเขารวมโครงการคุมครองพื้นที่เกษตรกรรมใหมีการพัฒนาที่ดินของตนเองหรือ

กระตุนใหสนใจตอสิ่งแวดลอมโดยการจดัการทีด่ินที่ถูกตอง ซึ่งองคกรเอกชนหรอืหนวยงานอนุรักษดนิ

และน้ําของรัฐจัดทําโครงการและไดรับการคัดเลือกจากองคกรเอกชนหรือหนวยงานอนุรักษดินและ

น้ําของรัฐแลวก็จะไดรับประกาศนียบัตรเพื่อเปนเกียรต ิ
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- การขายที่ดินราคาต่ํากวาราคาประเมิน (Bargain Sale) เพื่อลดรายจายภาษี

รายไดในการขายที่ดินของเกษตรกรที่ขายใหแกผูซือ้ที่ตองการอนุรักษพื้นที่เกษตรกรรมเจาของที่ดินที่

เต็มใจขายโดยความรวมมือกับหนวยงานของรัฐหรือองคกรอนุรักษที่ไมแสวงหาหาผลกําไรในราคาที่

ต่ํากวาราคาประเมินเพื่อลดจํานวนภาษีที่ตองจายใหกับรัฐลง โดยที่องคกรอนุรักษหรือหนวยงานของ

รัฐอาจเก็บที่ดินนั้นไวเองหรือขายตอไปยังผูอื่นแตผูที่ซื้อตองตกลงรับภาระจํายอมในการเก็บพื้นที่นั้น

ไวเพื่อการเกษตร (Conservation Easement)  

- การยกที่ดินใหเมื่อถึงแกกรรม (Gifts of Land by Bequest: will) เพื่อรักษา

ที่ดินเพื่อการเกษตรไวเมื่อเจาของที่ดินถึงแกกรรมโดยการบริจาคใหแกองคกรอนุรักษที่ไมแสวงหา

กําไร เจาของที่ดินรวมกับที่ปรึกษาดานกฎหมายจดัทําพินัยกรรมหรอืเอกสารแนบทายพินัยกรรม โดย

เจาของที่ดินที่ทําพินัยกรรมยกใหกับหนวยงานของรัฐหรือองคกรอนุรักษไดรับการลดหยอนภาษี

ทรัพยสิน 

- ทรัพยสินที่สํารองไวในขณะมีชีวิต (Reserved Life Estate) เพื่อกําหนดให

เจาของที่ดินโอนทรัพยสินตามลําดับใหแกองคกรอนุรักษหลังถึงแกกรรม เจาของที่ดินตกลงดวยความ

สมัครใจที่จะคืนโฉนดใหแกองคกรอนุรักษ โดยยังเปนเจาของและรับผิดชอบทรัพยสินนั้นขณะยังมี

ชีวิตอยู โดยเจาของที่ดินในขณะยังมีชีวิตอยูไดรับการลดหยอนภาษีเงินไดรวมทั้งลดหยอนภาษี

ทรัพยสิน รัฐไดประโยชนอื่นๆ หากเกษตรกรตกลงที่จะรักษาพื้นที่การเกษตรไวและองคกรอนุรักษมี

ทรัพยสินเพิ่มขึ้น 

2.1.5  แนวคิดดานการวิเคราะหสถานการณ (scenario analysis) 

 การวิเคราะหสถานการณ (scenario analysis) เปนการมองภาพของเหตุการณในอนาคตที่

อาจเกิดขึ้นไดโดยภาพสถานการณจะถูกกําหนดขึ้นเปนสามสถานภาพ ไดแก สถานการณราย 

สถานการณปกติ และเหตุการณดี การวิเคราะหเหตุการณกรณีที่ดีที่สุด (best case) และเหตุการณ

กรณีที่เลวรายที่สุด (worst case) เปนการวิเคราะหที่นําเอาตัวแปรทั้งหมดทั้งภายในภายนอกที่คาด

วาจะมีอิทธิพลตอโครงการมาวิเคราะหคลายการวิเคราะห SWOT ที่ไดใชในการวิเคราะหและวางแผน

ขององคกรมานาน แตยังมีจุดออนที่สําคัญคือเปนการมองภาพในปจจุบัน แตไมไดมองภาพที่อาจ

เกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้การวิเคราะหขอมูลทั้งภายในภายนอกของการวิเคราะหสถานการณ 

คลายกับการวิเคราะห SWOT แตไมจําเปนตองบอกวาประเด็นใดเปนจุดออน จุดแข็ง โอกาส และ

ภาวะคุกคาม แคบอกวาปจจัยใดที่อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเปนปจจัยที่ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงหรือพลังขับเคลื่อน (Change Factors หรือ Driving Forces) และจากปจจัยเหลานี้ ทํา

ใหสามารถวาดภาพสถานการณในอนาคตที่มีความเปนไปไดทั้งในทางที่ดี (Possible Best) และ

ในทางที่ไมดี (Possible Worst)  

 กระบวนการหลักๆ ในการวิเคราะหสถานการณอาจแบงออกไดเปนดังนี้ 
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 1) กําหนดปญหาหรือกําหนดขอบเขตของสถานการณ วาจะครอบคลุมพื้นที่ใด กวางขวาง

เพียงใด จะมองอนาคตไกลเพียงใด หรือจะพิจารณาเฉพาะประเด็นใด การกําหนดขอบเขตที่แคบมาก

ทําใหสามารถลงลึกในการวิเคราะหประเด็นได แตก็อาจทําใหครอบคลุมไมทั่วถึง หากกําหนดขอบเขต

กวางไป ก็จะทําใหไมสามารถลงลึกได ดังนั้นผูวิเคราะหจึงควรกําหนดขอบเขตที่เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู

กับวัตถุประสงคของโครงการและทรัพยากรที่มีอยู 

 2) การรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ที่มีอยู รวมทั้งมีการรวบรวมขอมูลจากความ

คิดเห็นของผูที่เกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) ในลักษณะของการสนทนากลุมยอยที่

มีจํานวนผูเขารวมไมมากเกินไปนัก เชน 20-30 คน เพื่อใหผูเขารวมแตละทานไดมีโอกาสแสดงความ

คิดเห็นไดอยางทั่วถึง 

 3) ระบุแนวโนมปจจัยที่สําคัญที่เปนพลังผลักดัน (driving forces) ที่เกิดขึ้นคอนขาง

แนนอน ทั้งในระดับมหภาค (macro) และระดับจุลภาค (micro) อาท ิ

 - ปจจัยดานนโยบายของประเทศและพื้นที่เงื่อนไขทางกฎหมายที่สงเสริม/จํากัดการ

ใชประโยชนในพื้นที ่

 - เงื่อนไขทางเศรษฐกิจทั้งในภาพรวมของประเทศและในพื้นที ่

 - รูปแบบทางประชากรศาสตร เชน อายุ ครอบครัวและโครงสราง หรือแนวโนม

กําลังคน การเคลื่อนยายถ่ิน 

 - ปจจัยทางสังคมและวิถีชีวิต เชน การใหคุณคาความตองการ พฤติกรรม ระดับ

การศึกษา กลุมพิเศษทางสังคม (กลุมอนุรักษสิ่งแวดลอม) 

 - ทรัพยากรสิ่งแวดลอม เชน ระบบนิเวศน ผลกระทบกับสิ่งแวดลอม นโยบายการใช

ประโยชนที่ดิน 

 - ปจจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ โครงขายพื้นฐานที่สงผลกระทบ 

 - เงื่อนไขระหวางประเทศ เชน การเปดเสรีการคา การรวมกลุมเศรษฐกิจ 

 4) การระบุความไมแนนอน ซึ่งเปนปจจัยหรือเหตุการณที่ไมแนใจวาจะเกิดขึ้นในอนาคต

หรือไม อาจเปนปจจัยบวกหรือลบก็ได 

 5) การบรรยายสถานการณโดยการกําหนดประเด็นหลักของโครงเรื่องของสถานการณแต

ละภาพที่ไดมาจากแนวโนมและความไมแนนอนเพื่อนําไปสูการกําหนดยุทธศาสตรตอไป 

2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.2.1  กิตติ มั่นกตัญู (2555) ความคิดเห็นของเกษตรกรตอโครงการอนุรักษและฟนฟู

ทุเรียนนนทตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พบวา 

1. กิจกรรมการอบรมถายทอดเทคโนโลยีเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับทุเรียน ระดับอําเภอ 

จากการศึกษา พบวา เกษตรกรทั้งหมดเห็นดวยกับกิจกรรมการอบรมถายทอดเทคโนโลยีเกษตรดีที่
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เหมาะสม (GAP) เกษตรกรสามารถนําเนื้อหาทางวิชาการที่ไดรับการอบรมจากวิทยากร นําเสนอโดย

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ทําใหเกษตรกรสามารถเขาใจงาย ไดรับความรูเพิ่มขึ้นและสามารถนําไปปรับใช

โดยการผสมผสานกับการปลูกทเุรยีนแบบด้ังเดิม การอบรมจึงมปีระโยชนตอการอนุรักษและฟนฟกูาร

ทําสวนทุเรียนของเกษตรกร สงผลใหกระบวนการผลิตทุเรียน มีคุณภาพดี ตรงตอความตองของ

ผูบริโภค 

2. กิจกรรมการอบรมถายทอดเทคโนโลยีเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับทุเรียนระดับจังหวัด 

จากการศึกษา พบวา เกษตรกรทั้งหมดเห็นดวย กับกิจกรรมการอบรมถายทอดเทคโนโลยีเกษตรดีที่

เหมาะสม (GAP) เกษตรกรไดแลกเปลี่ยนความรูระหวางแกนนําและกับเกษตรกรดวยกันเอง ชวยให

ไดรับความรูเพิ่มขึ้น สามารถเขาใจเนื้อหาทางวิชาการ การปฏิบัติและนําไปปรับใช กับการบริหาร

จัดการสวนทุเรียน ระยะเวลา 1 วัน มีความเหมาะสม เกษตรกรเห็นดวยกับการอบรมซึ่งจะสงผลดีตอ

ตัวเกษตรกรเองและสงผลดีในภาพรวมของโครงการอนุรักษและฟนฟูทุเรียนนนทฯซึ่งสอดคลองกับ

ผลงานวิจัยของ นุวัตร แพงเรือน (2547 : 47) กลาวไววา การถายทอดเทคโนโลยีฯ ในโครงการ

อนุรักษและฟนฟุทุเรียนนนทฯ จํานวน 1 ครั้ง นับวาเหมาะสมดีชวยเสริมสรางความรูดวยการ

ฝกอบรมและศึกษาดูงานกอนดําเนินการผลติเปนสิ่งที่จาํเปนและการเขารวมโครงการฯชวยใหมีทกัษะ

การผลิต 

3. กิจกรรมเรงการเจริญเติบโตของสวนทุเรียนในสวนเกาและสวนใหมจากการศึกษา 

พบวา เกษตรกรทั้งหมดเห็นดวยกบักิจกรรมเรงการเจริญเตบิโตของตนทเุรียน โดยการแจกปุยอินทรีย

ใหกับเกษตรกรเพื่อบํารุงตนทเุรยีนใหเจรญิเตบิโต ชวยทําใหผลผลิตมีคุณภาพดีตรงตอความตองการ

ของตลาดเปนกจิกรรมที่ดีเพื่อชวยเหลอืเกษตรกรในดานการลดตนทุนการผลิต 

4. กิจกรรมสงเสรมิการปลูกทุเรียนเสริมในสวนเกาและสวนใหม จากการศึกษา พบวา 

เกษตรกรทัง้หมดเห็นดวยกบัการปลูกทเุรียนเสริมในสวนเกาและสวนใหม อบจ.สนับสนุนกิ่งพันธุ

ทุเรียนนั้นเปนการชวยเหลือเกษตรกรลดตนทุนการผลิตสงผลใหสวนทุเรียนของเกษตรกรมี

หลากหลายสายพันธุ ปลูกเตม็พื้นที ่25ตน ตอ 1 ไร ชวยในการอนุรกัษพันธุทุเรียนและเปนการใช

ประโยชนจากพื้นทีอ่ยางเหมาะสมและคุมคา กิ่งพันธุที่ไดรับตรงกบัความตองการของเกษตรกร 

ปราศจาก โรค แมลง ไมฉีก ไมหัก 

5. กิจกรรมสงเสรมิการตลาดทุเรียนนนท จากการศึกษา พบวา เกษตรกรทั้งหมดเห็นดวย

กับกจิกรรมสงเสริมการตลาดทุเรียนนนท ชวยเผยแพรชื่อเสยีงของจงัหวดันนทบุร ีสงผลใหเกษตรกร

มีการรวมกลุมและมีสถานที่จําหนายผลผลิตทเุรียนใหกับผูบริโภคโดยตรง เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาของ

ทุเรียนตัดปญหาพอคาคนกลาง เกษตรกรสามารถจําหนายผลผลิตทเุรียนในราคาที่สงูขึ้นรายได

เพิ่มขึ้นมีอาชีพ สงผลใหเกษตรกรมีกําลงัใจทําสวนทเุรียน รวมทั้งชวยกันอนุรักษและฟนฟสูวนทุเรียน
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นนทการสงเสริมสวนทุเรียนเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนรุักษและศิลปวัฒนธรรม ชวยใหทราบวิถีชีวิต

การสบืสานภูมปิญญาทองถิ่นของเกษตรกรชาวสวนนนท 

6. กิจกรรมศึกษาดูงานของคณะกรรมการอนุรักษและฟนฟูทุเรียนนนทและผูเกี่ยวของ 

จากการศกึษา พบวา เกษตรกรทั้งหมดเห็นดวยกบักิจกรรมศึกษาดูงานของคณะกรรมการฯ เนื่องจาก

ชวยเพิ่มประสบการณ ความรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกนัละกัน เพื่อนํามาซึง่การพัฒนาและ

ปรับปรงุการทําสวนทุเรียนของเกษตรกรเองใหมีผลผลิตทีม่คีุณภาพซึ่งสอดคลองกบัผลงานวิจัยของ

สมนึก ขาวปลอด (2546 : 102-103) กลาวไววา ปจจัยที่มผีลตอการตัดสินใจในการปลูกทุเรียนของ

เกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรมปีระสบการณในการปลูกทุเรยีนจากการทัศนะศึกษาดูงานเกษตรกรที่

ปลูกทุเรียนประสบความสําเรจ็ การแลกเปลี่ยนความรูในการติดตอกัน การประชุมกลุม การฝกอบรม

โดยหนวยงานของรัฐตลอดจนการศึกษาจากเอกสาร ตําราคําแนะนําทางการเกษตรและการผลิต

ทุเรียนโดยใชเกษตรดีทีเ่หมาะสม (GAP) เปนแนวทางหนึง่ในการผลิตพืช 

7. กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการอนุรักษและฟนฟูทุเรียน นนทและ

ผูเกี่ยวของระดับจังหวัด จากการศึกษา พบวา เกษตรกรทั้งหมดเห็นดวยกับกจิกรรมสมัมนาเชิง

ปฏิบัติการ เนื่องจากชวยใหเกษตรกรไดรับความรู ความเขาใจ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผู

สัมมนากบัเกษตรกร ทราบถึงการดําเนินงานของโครงการอนุรักษและฟนฟูทเุรียนนนทฯ วากิจกรรม

สัมมนาในแตละเดือนนั้นทาง องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุร ีมีการดําเนินงานชี้แจงใหเกษตรกร

ทราบวาจะมีการแจกปุย กิ่งพันธุ ยาฆาแมลง โดยจะสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกรวาในแตละป

นั้น ตองการปจจัยการผลิตใดบาง รวมถึง ปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะตางๆ เพื่อใชเปนแนวทาง

ในการดําเนินงานของโครงการอนุรักษและฟนฟทูุเรียนนนทฯ 

โดยมีขอเสนอแนะวา 

1. ควรมีการทบทวนเรื่องการอบรมถายทอดเทคโนโลยเีกษตรดีที่เหมาะสมเนื่องจาก 

เกษตรกรสวนใหญมีความมั่นใจในภูมิปญญาทองถิ่นของตนเองมากกวาเนื้อหาทางวิชาการและควรมี

การปรับปรงุวิธีการอบรมใหเหมาะสมแกเกษตรกรและสภาพพื้นที ่เนื่องจากการวิจัยพบวา เนื้อหา

การอบรมถายทอดเทคโนโลยีฯ มีแตเรื่องเดิม ซ้ําๆ ไมมีเนื้อหาใหมๆ  ภาษาที่ใชควรเปนภาษาที่เขาใจ

งาย เพราะจะชวยใหเกษตรกรมีความเขาใจในเนื้อหาทางวิชาการมากยิง่ขึ้น 

2. การสนบัสนุนปุยอินทรียแกเกษตรกรที่เขารวมโครงการอนุรักษและฟนฟูทเุรียนนนทฯ 

และจัดสงใหเกษตรกรตามจุดตางๆ ในพื้นที ่เปนเหตผุลหนึ่งที่ทําใหเกษตรกรตัดสินใจเขารวม

โครงการฯ เนื่องจากการวิจัย พบวาเกษตรกรมีความตองการปุยอินทรียชนิดผง เชน ปุยขี้คางคาว ปุย

ขี้ไสเดือน เพราะละลายงายกวาปุยอินทรียอัดเม็ด สงผลโดยตรงตอการเจรญิเตบิโตของตนทเุรียน ทํา

ใหตนทุเรียนมีความสมบรูณ แข็งแรง ผลผลิตตรงตอความตองการของตลาด 
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3. การสนบัสนุนกิง่พันธุทุเรียน ควรใหตรงตอความตองการที่แทจริงของเกษตรกรและควร

จัดหากิง่พันธุที่มีคุณภาพ ขนาดที่เหมาะสม แข็งแรง ปราศจากโรค เนื่องจากการวิจัย พบวากิ่งพันธุ

เรียนทีเ่กษตรกรไดรบัอยูในสภาพที่ไมสมบรูณแข็งแรง กิ่งพนัธุทุเรียนมีขนาดเล็ก และสั้นเกินไป ควร

มีขนาดความสูง 80-100 เซนติเมตร ซึ่งกิ่งพันธุทเุรียนที่ใหการสนบัสนุนนั้นมีความสมบูรณ แข็งแรง มี

คุณภาพ ถือเปนปจจัยหลักทีส่ําคัญในการผลิตของเกษตรกร และเปนสิ่งที่ตองใหความสําคัญ 

4. การจัดสงกิง่พันธุทุเรียนใหเกษตรกรในพื้นที ่เริ่มตนตัง้แตตนทางจนถึงปลายทางในการ

ขนสง ควรดําเนินการอยางทะนุถนอม รวมถึงการแจกกิ่งพันธุทุเรียนนั้นตองมีความเทาเทียมและ

ยุติธรรมเนือ่งจากการวิจัย พบวากิ่งพันธุเรียนที่เกษตรกรไดรับมอบอยูในสภาพที่ไมด ีฉีก หัก บอบช้ํา 

สาเหตุจากการขนสงในปริมาณมากรวมถึงการขนยาย ควรที่จะมกีารทนุถนอมเพื่อกิ่งพันธุทุเรียนจะ

ไดถึงมือเกษตรกรในสภาพด ีสมบูรณ แข็งแรงไมฉกี ไมหัก 

5. การคัดเลือกเกษตรกรเขารวมกิจกรรมของโครงการอนรุักษและฟนฟูทเุรียนนนทฯ 

เนื่องจากการวิจัย พบวาเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ บางรายมิไดเปนเกษตรกรทีป่ลูกทุเรียน จึงเห็น

ควรคัดเลือกเกษตรกรผูปลูกทเุรียนจริงๆ เพื่อจุดมุงหมายสงูสุดของการดําเนินโครงการอนุรกัษและ

ฟนฟูทุเรียนฯ 

6. ควรมีการประชาสมัพันธและใหความรูกบัเจาหนาที ่ของสวนราชการทั้งสวนกลางและ

สวนทองถิ่น ใหเขาใจวัตถุประสงคที่แทจริงของโครงการอนรุักษและฟนฟูทเุรียนนนท ตาม

พระราชดําร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

7. ควรมีการพฒันาเครือขายการดําเนินงานของเกษตรกร เพื่อการอนรุักษและฟนฟูทเุรียน

นนท และใชประโยชนจากสวนทุเรียน โดยใชพื้นที่ในระดบัตําบลและจัดตั้งเปนโครงสรางการทํางานที่

ชัดเจน รวมถึงการสรางความเขมแข็งใหกบัเครือขายดังกลาวใหมากขึ้น 

 

2.2.2  เรืองยศ ทองโศภิน (2553) ศึกษาการวิเคราะหความเต็มใจที่จะจายเพื่อคุมครอง

พื้นที่ปลูกทุเรียน : กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี พบวา 

 ในการสอบถามความเต็มใจที่จะจายเพื่อคุมครองพื้นที่ปลูกทุเรียนนนทกวารอยละ 50 ของ

กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีเต็มใจที่จะจายในราคา (Bid Price) 100 บาทตอครัวเรือน เพื่อ

สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนคุมครองพื้นที่ปลูกทุเรียนนนท น่ันหมายถึงเปนราคาที่กลุมคนทั่วไปยินดีที่

จะจายหากเกินจาก 100 บาทตอครัวเรือนแลวความเต็มใจจายก็จะลดลงหรือปฏิเสธความรวมมือคือ

ไมเต็มใจที่จะจายนั่นเอง 

 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสนิใจที่จะจายสําหรับคนกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีม ี5 

ตัวแปร คืออายุ สถานภาพสมรส การศึกษา รายได และราคา (Bid Price) ในสวนของตัวแปร อายุ 

การศึกษา และรายได จะเห็นวามีคาสัมประสิทธิ์เปนบวกนั่นหมายถึง คนที่สูงอายุมีการศึกษาและมี



การคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม : กรณีศึกษาพื้นที่การปลูกทุเรียน จังหวัดนนทบุร ี

| 2- 28 

 

รายไดที่อยูในระดับสูงจะมีความเต็มใจที่จะจายมากกวากลุมคนที่มีอายุนอยและมีการศึกษาและ

รายไดที่ต่ํา สําหรับตัวแปรที่มีคาสมัประสทิธิ์เปนลบ ไดแก สถานภาพสมรสและราคา (Bid Price) นั่น

หมายถึงกลุมที่เปนคนโสดยังไมไดแตงงานมีความเต็มใจที่จะจายมากกวาคนที่แตงงานแลวและมีบุตร

ที่จะตองคํานึงในเรื่องของคาใชจายในครอบครัวเปนอันดับแรก สวนราคา (Bid Price) มีคา

สัมประสิทธิ์เปนลบ อธิบายไดวาเมื่อราคา (Bid Price) ในการรณรงคมีราคาสูงความเต็มใจที่จะจายก็

จะนอยลงซึ่งเปนไปตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร 

 สําหรับสาเหตุที่เต็มใจที่จะจายทั้งกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีใหเหตุผลเหมือนกัน 

คือ ทุเรียนนนทมีประวัติศาสตรความเปนมายาวนานและเปนเอกลักษณของจังหวัดนนทบุรี 

นอกจากนี้การรักษาพื้นที่ปลูกทุเรียนหรือพื้นที่สีเขียวเทากับมีเครื่องฟอกอากาศขนาดใหญใหกับคน

ทั่วไป สวนสาเหตุสําหรับที่ผูตอบไมเต็มใจที่จะจายคือ ควรจะนําเงินไปแกปญหาเรงดวนดานอื่นๆ 

มากกวาจะเอามาใชเพื่อเพิ่มมาตรการอนุรักษคุมครองพื้นที่ปลูกทุเรียนนนท หมายถึง กลุมตัวอยาง

กลุมนี้เห็นวาปญหาเกี่ยวกับการลดลงของพื้นที่เกษตรกรรม เชน กรณีพื้นที่ปลูกทุเรียนนนทลดลงมี

ความสําคัญนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับปญหาเรงดวนดานอื่นๆ 

 และมาตรการที่จะรณรงคคนทั่วไปใหมาสนับสนุนการจดัตั้งกองทุนอนุรักษคุมครองพื้นทีป่ลกู

ทุเรียนนนทนั้น สวนใหญใหความสําคัญมากที่สุดกับการจัดตั้งศูนยวิจัยทุเรียนนนทในจังหวัดนนทบุรี

เพื่อใหการสนับสนุนในดานตางๆ เนื่องจากมีความเห็นวาการจัดตั้งศูนยวิจัยฯ นี้จะเปนวิธีการที่จะ

อนุรักษคุมครองพื้นที่ไดเพราะจะมีผลเกี่ยวเนื่องกับผูปลูกทุเรียนทําใหผูปลูกทุเรียนมีความมั่นใจและ

สามารถที่จะเพิ่มพื้นที่ปลูกไดโดยเฉพาะเมื่อมีปญหาและที่สําคัญคือมีความมั่นใจในการดํารงอาชีพ

ชาวสวนทุเรียนนนทจะไดไมขายที่ดินเพื่อเปลี่ยนไปเปนอยางอื่น เชน บานจัดสรร เปนตน และ

มาตรการรองลงมาคือ การจัดตั้งเครือขายเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรีเพื่อรณรงคปลุกจิตสํานึกใน

อาชีพชาวสวนนนทและมาตรการที่สําคัญเปนลําดับที่สามคือใหองคกรที่มีชื่อเสียงประชาสัมพันธและ

ถายทอดความรูเกี่ยวกับความสําคัญของพื้นที่และพันธุทุเรียนนนท 

 ขอเสนอแนะของผูปลูกทุเรียนเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนนนทในปจจุบันพบวามีขอเสนอที่

สําคัญหลายประการดังนี้ คือทางดานวิชาการ ดานมลภาวะน้ํา สภาพแวดลอมและจิตสํานึกของ

เยาวชน 

- ดานวิชาการ เกี่ยวกับการกระจายกิ่งพันธุทุเรียนพันธุด้ังเดิมเพื่อปองกันการสูญหายของ

ทุเรียนพันธุพื้นเมืองเนื่องจากตอนนี้สายพันธุทุเรียนเปลี่ยนไปประมาณครึ่งๆ นั่นหมายถึงการมุงเนน

ไปที่สายพันธุที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจมากกวาพันธุดั้งเดิมจงึขอใหมีการสนับสนุนทุเรียนสายพันธุดั้งเดิม

ใหมากกวานี ้
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- ดานโครงสรางพื้นฐานตองการใหมกีารสรางเขื่อนหรือประตูระบายน้ําเพื่อปองกันน้ําทวม 

โดยรัฐตองยื่นมือเขามาชวยใหมากที่สุดในการสรางคันดินกั้นน้ําถาอยากจะอนุรักษพื้นที่ตอไป เชน 

งบประมาณ 

- ดานมาตรการควบคุมทางผังเมือง นํามาใชอยางเขมขนในการควบคุมหมูบานจัดสรรให

เปนสัดสวนมากกวาน้ี เพื่อปองกันการรุกพื้นที่สีเขียวในขณะเดียวกันก็ปองกันทางดานมลพิษ เชน ใน

ปจจุบันผูปลกูทุเรียนมปีญหาเกีย่วกับน้ําที่ใชในการทําการเกษตร หมูบานจัดสรรควรจะมีมาตรการใน

การบําบัดน้ําเสียกอนที่จะปลอยลงสูลําคลอง อยากจะใหมีการดูแลเรื่องน้ําใหดีจะไดมีผลผลิตที่ดี 

- ดานทัศนคติ ตองการใหมีการฝกอบรมเกี่ยวกับการปลุกจิตสํานึกใหกับบุตรหลาน

เกษตรกรในอาชีพชาวสวนนนท ตามที่ไดกลาวขางตนบุตรหลานเกษตรกรในปจจุบันไมนิยมทําสวน

และในขณะเดียวกันผูปลูกทุเรยีนในปจจุบนัสวนใหญก็เปนผูสูงอายุหากหมดรุนนี้อาจจะไมไดเห็นสวน

ทุเรียนนนท 

 

2.2.3  อารียา มนัสบุญเพิ่มพูน และคณะ (2552) โครงการศึกษาทบทวนเครื่องมือในการ

บรหิารจัดการที่ดินของประเทศไทยและตางประเทศ พบวา  

การบริหารจัดการที่ดินเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนธรรมตองใชเครื่องมือหลายดาน 

ไดแก กฎหมาย เศรษฐศาสตร การจัดการองคกร และการจัดการขอมูลแมวาประเทศไทยมีการ

ดําเนินการโดยใชเครื่องมือในการบริหารจัดการที่ดินของประเทศไดแก การวางนโยบาย กําหนด

มาตรการ และออกกฎหมายควบคุมการใชที่ดิน การกระจายการถือครองที่ดิน การพัฒนาที่ดิน เปน

ตน แตการดําเนินการที่ผานมายังไมนํา ไปสูการใชประโยชนที่ดินอยางมปีระสิทธิภาพ ยังมีปญหาดาน

ที่ดิน เชน สภาพที่ดินเสื่อมโทรมการกระจุกตัวของขนาดการถือครองที่ดิน การเก็งกําไรในการซื้อขาย

ที่ดิน การมีพื้นที่รกรางวางเปลาโดยไมนํา มาใชประโยชนจํานวนมากที่นํา ไปสูปญหาของการไรที่ดิน

ทํากินของประชาชนบางสวน 

เครื่องมือการบริหารจัดการที่ดินเพื่อนําไปสูการใชประโยชนที่ดินอยางมีประสิทธิภาพและ

ยั่งยืนของประเทศไทยและตางประเทศ แบงออกตามประเด็นไดดังนี้ 

1. การควบคุมการถือครองที่ดิน 

1) การจําแนกประเภทการใชประโยชนที่ดิน 

การจําแนกที่ดินของประเทศไทยและตางประเทศมีความคลายคลึงกันเปนการจําแนก

ที่ดินตามสภาพการใชที่ดินหรือตามสมรรถนะการใชที่ดิน เพื่อควบคุมและพัฒนาที่ดินใหเหมาะสม 

2) การกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดิน (Zoning)  

เมื่อเปรียบเทียบการแบงประเภทเขตการใชประโยชนที่ดินหลักๆ ระหวางประเทศไทย 

กับ มหานครนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศเกาหลีใตมีลักษณะไมแตกตางกันมากนัก 
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กลาวคือ มีการกําหนดเขตที่ดินที่ใชการใชประโยชนเปนเกณฑ (use-based) โดยแบงออกเปน 3 เขต

หลัก คือ เขตที่อยูอาศัย เขตการพาณิชยและเขตอุตสาหกรรม นอกจากการแบงเขตตามประเภททั้ง 3 

ประเภทดังกลาวแลวในประเทศเกาหลีใตยังไดจําแนกเขตการใชที่ดินสําหรับเขตพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่

เปดโลงเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเขต ขณะที่ประเทศไทยมีการกําหนดเขตพื้นที่สงวนเพื่อควบคุมการเติบโต

ของเมือง ซึ่งเทียบไดกับการกําหนดเขตเขตควบคุมการพัฒนา (Restricted Development Zone: 

RDZ) ของประเทศเกาหลีใต 

3) การจํากัดขนาดการถือครองที่ดิน 

การจํากัดขนาดการถือครองที่ดินเพื่อแกไขปญหาการกระจายการถือครองที่ดินในกลุม

คนบางกลุม ซึ่งประเทศอินเดียและประเทศไทยประสบปญหาการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินใน

กลุมคนบางกลุมและการซื้อที่ดินเก็งกําไรเชนเดียวกันโดยประเทศอินเดียในบางรัฐมีการจํากัดเพดาน

การถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามคุณภาพของที่ดิน และการจํากัดการถือครองที่ดินในเมืองให

เหมาะสมกับจาํนวนประชากรที่อาศัยอยูในเมือง โดยการเวนคืนที่ดินสวนเกินที่ไมไดใชประโยชน และ

นํามาพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดใหประชาชนทั่วไป พบวาการดําเนินการไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร

สําหรับของประเทศไทยไมมีการจํากัดการถือครองที่ดินของเอกชน ซึ่งประสบปญหาการกระจายสิทธิ

การถือครองที่ดินไปสูผูตองการใชที่ดินอยางเหมาะสม ทําใหการใชที่ดินไมมีประสิทธิภาพ  

4) การควบคุมการแบงแปลงที่ดิน 

ประเทศไทยยังไมมีมาตรการควบคุมการแบงแปลงที่ดินเพื่อใหการใชที่ดินสอดคลองตาม

แผนพัฒนาชุมชนอยางชัดเจน โดยที่แนวทางการควบคุมการแบงแปลงที่ดินของประเทศไทยนั้น เปน

เพียงการจํากัดการแบงแยกที่ดินออกเปนผืนเล็กผืนนอยเทานั้นยังไมไดครอบคลุมถึงการกําหนด

คุณภาพของระบบสาธารณูปโภค และการจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อพัฒนาที่ดินหลังการแบงแปลง 

ดังเชน ที่มีการดําเนินการในตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกาเปนตน  
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5) การควบคุมการขยายพื้นที่ตามแนวรอยตอเมืองและชนบท 

เมืองใหญของประเทศไทย โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ยังไมไดมีมาตรการเพื่อควบคุม

การขยายตัวของเมืองอยางเปนรูปธรรม ทําใหมีการขยายตัวของเมืองออกไปเรื่อยๆ จนเกิดปญหา

ตางๆ ตามมา ภาครัฐพยายามแกไขปญหาดังกลาว โดยการสรางโครงสรางพื้นฐานและกําหนดพื้นที่สี

เขียวตามหลังการขยายตัวของการตั้งถิ่นฐานของประชากรเมื่อเปรียบเทียบกับตางประเทศ เชน กรณี

ประเทศอังกฤษ ซึ่งใชนโยบายกรีนเบลทเพื่อกําหนดพื้นที่รอบเมืองเปนพื้นที่เปดโลงหรือพื้นที่สีเขียว 

จะเห็นไดวา มีแนวทางแตกตางจากประเทศไทยคอนขางชัดเจน โดยที่รัฐบาลอังกฤษคอนขางให

ความสําคัญในการปองกันไมใหเมืองขยายตัวไปทําลายพื้นที่ชนบท และเพื่อใหคนในเมืองสามารถใช

พื้นที่กรีนเบลทในการพักผอนและสันทนาการไดโดยไมจําเปนตองเสียเวลาเดินทางระยะไกลในขณะที่

ประเทศไทย ไมไดมีแนวทางในการปองกันการขยายตัวของเมืองอยางจริงจัง 

6) การควบคุมพื้นที่ปนเปอนมลพิษ 

การควบคุมดูแลพื้นที่ปนเปอนมลพิษของประเทศไทยมีความแตกตางกับประเทศอังกฤษ

ที่มีการออกมาตรการควบคุมพื้นที่ปนเปอนในป พ. ศ. 2549 (Contaminated Land Regulations 

2006) ในการควบคุมการใชประโยชนในที่ดินที่มีการปนเปอนมลพิษ เพื่อนํา ไปสูการบริหารจัดการ

ที่ดินอยางยั่งยืน โดยการกําหนดพื้นที่ปนเปอนใหเปนพื้นที่พิเศษ เชน พื้นที่โครงการนิวเคลียร พื้นที่

ปนเปอนกรดน้ํามันดินและแหลงน้ําที่มีการปนเปอน เพื่อควบคุมใหหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่

ทําการฟนฟูพื้นที่อยางเหมาะสมสาํหรบัการควบคุมมลพิษของประเทศไทยเปนไปตามพระราชบัญญัติ

สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ในการกําหนดคามาตรฐานสารพิษตางๆ ใน

สิ่งแวดลอม เพื่อเฝาระวังปญหามลพิษ และใหอํานาจกรมควบคุมมลพิษในกําหนดพื้นที่ควบคุมมลพิษ

เพื่อสรางความตระหนักและควบคุมดูแลอยางเหมาะสม 

2. การพัฒนาที่ดิน 

การพัฒนาที่ดินและสรางมูลคาเพิ่มใหกับที่ดิน ไดแก การจัดผังแปลงใหมและการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานการจัดรูปที่ดิน การฟนฟูเมืองและการปฏิรูปที่ดิน 

3. เครื่องมอืการจัดการดานเศรษฐศาสตร 

1) การใชมาตรการภาษีในหลายประเทศไดมีการริเริ่มการเก็บภาษีมูลคาที่ดิน โดยเปน

การเก็บภาษีจากมูลคาที่ดินที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการเพิ่มขึ้นของมูลคาดังกลาว มาจากนโยบายการพัฒนาของ

รัฐหรือเกิดจากความขาดแคลนที่ดินซึ่งมีมากขึ้นทุกป ดังนั้น การเก็บภาษีจากมูลคาที่เพิ่มขึ้นจึงกลาว

ไดวา เปนแนวทางที่มีความเปนธรรมมากกวา เนื่องจากประโยชนจากการเพิ่มขึ้นของมูลคาที่ดินก็ควร

ที่จะนํากลับคืนสูชุมชนในรูปแบบของรายไดจากภาษี และการเก็บภาษีดังกลาว ยังมีสวนชวยในการ

เพิ่มประสิทธิภาพของการใชที่ดินโดยรวม เพราะจะชวยสรางแรงจูงใจไมใหมีการปลอยพื้นที่วางโดย

ไมไดใชประโยชน สํา หรับประเทศไทยยังไมไดมีแนวทางการเกบ็ภาษีที่สรางแรงจูงใจในการใชที่ดินให
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มีประสิทธิภาพมากขึ้นในลักษณะนี ้โดยมีเพียงการเก็บภาษีธุรกิจเมื่อมีการโอนที่ดินในบางกรณีเพื่อ

ปองกันการเก็งกําไรจากราคาที่ดินที่สูงขึ้นเทานั้น 

2) อนุรักษพื้นที่ที่มีความเปราะบาง และมีความสําคัญทางดานประวัติศาสตรและ

วัฒนธรรมดานการอนุรักษพื้นที่ที่มีความเปราะบางและมีความสําคัญทางประวัติศาสตรในประเทศ

ไทย ยังไมมีการนําเครื่องมือเศรษฐศาสตรมาประยุกตเหมือนเชนในกรณีของประเทศอังกฤษ 

ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และแคนาดา ที่มีการใชเงินสนับสนุนจากรัฐในการสรางแรงจูงใจเพื่อให

เจาของที่ดินทําการอนุรักษที่ดินในพื้นที่ที่มีความเปราะบางทางสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ ในประเทศ

ไทย ยังไมมีกฎหมายเฉพาะสําหรับการอนุรักษพื้นที่ที่มีความสําคัญดานประวัติศาสตร แตจะบังคับใช

ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุศิลปวัตถ ุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาต ิพ.ศ. 2504 

 

2.2.4  สถิตพงศ สุดชูเกียรต ิ(2550) ศึกษาการคุมครองและการใชพื้นที่เกษตรกรรมอยาง

ยั่งยืน ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่สําคัญที่ทําใหพื้นที่เกษตรกรรมลดลงนั้น แยกเปน 3 ลักษณะ คือ 

1. ปจจัยทางดานสังคม โดยเฉพาะการเพิ่มของประชากร ซึ่งในปจจุบันประชากรของ

ประเทศมีประมาณ 65 ลานคน ในขณะที่ที่ดินทางการเกษตรมีเทาเดิม ดังนั้น จึงมีผลทําใหการถือ

ครองที่ดินทางการเกษตรนอยลง โดยเฉลี่ยทั้งประเทศประมาณ 10 – 39 ไรตอครัวเรือน 

2. ปจจัยทางดานเศรษฐกิจที่สําคัญ คือ นโยบายการสงเสริมการเกษตร การพัฒนาเสนทาง

คมนาคม เทคโนโลยี การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มุงเนนการพัฒนาดานอุตสาหกรรมนโยบายสงเสริม

การลงทุนและการทองเที่ยว การเก็งกําไรในที่ดินและราคาพืชผลการเกษตร 

3. ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมที่สาํคัญ คือ ความเสื่อมโทรมของทรพัยากรดินการใชที่ดินไมมี

ประสิทธิภาพ และการสรางเขื่อน 

จากปจจัยทั้งหมดที่กลาวมาขางตนกอใหเกิดผลกระทบในหลายดานโดยเฉพาะปญหาตอการ

ใชที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปญหาที่สําคัญ คือ ปญหาดานกายภาพของดินซึ่งมีความอุดมสมบูรณของดิน

โดยธรรมชาติลดลง ปญหาการจัดการที่ดินในดานการใชที่ดินไมเหมาะสม การใชที่ดินโดยปราศจาก

การบํารุงรักษา และการใชที่ดินไมเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยพื้นที่ ปญหาดานเศรษฐกิจและสังคม 

ปญหาดานการบริหารงานของรัฐในดานนโยบายการปฏิบัติงานซ้ําซอน ความขัดแยงในกฎหมาย และ

งบประมาณกระจัดกระจาย ปญหาเกี่ยวกับการใชประโยชนในที่ดินไมเหมาะสมกับศักยภาพในการใช

ประโยชนของที่ดินนั้นๆ ทําใหไดผลผลิตไมคุมกับการลงทุนพื้นที่เดิม และปญหาตอการพัฒนา

ประเทศ 

การคุมครองและการใชประโยชนพื้นที่เกษตรกรรมอยางยั่งยืนไดดําเนินการมานานมากกวา 

20 ปแลว แตความกาวหนาของการดําเนินการนั้นยังไมเปนรูปธรรม ซึ่งปญหาและขอจํากัดที่สงผลให
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การดําเนินงานดังกลาวไมสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคไดนั้น เกิดจากสาเหตุที่สําคัญ 2 ดาน คือ 

ดานกฎหมายและดานนโยบาย ดังนี้ 

1.  กฎหมายที่มีหลายฉบับบังคับใช แตไมไดเปนกฎหมายเฉพาะ 

จากผลการวิเคราะหในดานกฎหมายช้ีใหเห็นวา กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครองและการใช

ประโยชนพื้นที่เกษตรกรรมอยางยั่งยืนที่มีอยูในปจจุบันนั้น มิใชกฎหมายคุมครองโดยตรง เพียงแตมี

สวนสนับสนุนหรือเกี่ยวของเทานั้น จากอดีตที่ผานมา ไดมีความพยายามที่จะทําใหการคุมครองพื้นที่

เกษตรกรรมเกิดขึ้นในประเทศไทย แตขอเท็จจริงปรากฏวาการดําเนินการคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม

อยางจริงจังมิไดเกดิข้ึนเลย ซึ่งถาพิจารณาใหละเอยีดแลวสาเหตุสาํคัญอยางยิ่ง ก็คือ การไมมีกฎหมาย

ใชบังคับ เพื่อทําใหเกิดการคุมครองและการใชประโยชนพื้นที่เกษตรกรรมอยางยั่งยืน 
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ดังนั้น ถาจะใหมีแนวทางและวิธีการดําเนินการในการคุมครองและการใชประโยชนพื้นที่

เกษตรกรรมอยางยั่งยืน จําเปนตองมีการออกกฎหมายที่คุมครองพื้นที่เกษตรกรรมและสนับสนุนการ

ใชประโยชนในพื้นที่ เกษตรกรรมอยางยั่งยืน โดยลักษณะของกฎหมายฉบับนี้มีหลักการและ

รายละเอียดที่เกี่ยวของกับการคุมครองที่ดินเกษตรกรรมโดยเฉพาะมีการกําหนดอํานาจหนาที่และ

องคกรที่รับผิดชอบ กําหนดเขตพื้นที่คุมครอง ขอจํากัดสิทธิการใชประโยชน ผลประโยชนที่ผูที่อยูใน

เขตคุมครองจะไดรับ การเปลี่ยนแปลงเขตมีบทกําหนดโทษ ผูมีอํานาจในการตัดสินใจในเรื่องตางๆ 

ทั้งในรูปของคณะกรรมการและบุคคลทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคตลอดจนการใหทองถิ่นมีสวนรวม

ซึ่งถาหากสามารถดําเนินการออกกฎหมายดังกลาวไดก็จะเปนจุดเริ่มตนของการคุมครองและการใช

ประโยชนพื้นที่เกษตรกรรมอยางยั่งยืน และทํา ใหมีการพัฒนาตอไปอยางมีประสิทธิภาพในอนาคต 

2. แผนและนโยบายการคุมครองและการใชประโยชนพื้นที่เกษตรกรรมอยางยัง่ยืนมีปรากฏ

ชัด แตในการนําแผนดังกลาวไปสูการปฏิบัติยังไมมีความชัดเจน 

การคุมครองและการใชประโยชนพื้นที่เกษตรกรรมอยางยั่งยืนจะเกิดขึ้นไดนั้นจะตองมี

แนวทางในการดําเนินงานภายใตนโยบาย ดังนี ้

1) การจัดตั้งองคกรเพื่อดําเนินงานการคุมครองและการใชประโยชนพื้นที่เกษตรกรรมอยาง

ยั่งยืนโดยตรง มีหนาที่ในการบริหารจัดการ รวบรวมบุคลากรที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ

คุมครองและการใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอยางยั่งยืนมาไวในที่เดียวกัน เพื่อการสงเสริม

ความรูและการสรางความเขาใจแกประชาชนการออกกฎหมาย การบังคับใชและอื่นๆ ซึ่งสอดคลอง

กับผลการวิเคราะหที่พบวาที่ผานมาประเทศไทยไมมีองคกรในการดําเนินการคุมครองและการใช

ประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอยางยั่งยืนอยางแทจริง มีแตองคกรที่ดําเนินการเฉพาะเรื่องซึ่งอยู

กระจัดกระจายไปในหลายหนวยงานในลักษณะตางคนตางบริหาร จึงไมมีความเปนรูปธรรมในการ

ดําเนินการ 

2) การสรางความรูความเขาใจใหกับประชาชนใหเห็นถึงความจําเปนและความสําคัญที่

จะตองใหมีการคุมครองและการใชประโยชนพื้นที่เกษตรกรรมอยางยั่งยืนโดยการใหประชาชนเขามา

มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและการดําเนินงานตลอดจนการปฏิบัติอยางเครงครัด 

3) เงินทุนสนับสนุนในรูปของเงินกองทุนหมุนเวียน โดยใชงบประมาณของรัฐเงินชวยเหลือ

จากภาคเอกชนหรือตางประเทศ เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการการคุมครองและการใชประโยชน

พื้นที่เกษตรกรรมอยางยั่งยืน ตลอดจนคาชดเชยในรูปแบบตางๆ  

จากผลการวิเคราะหถึงความจําเปนในการคุมครองและการใชประโยชนพื้นที่เกษตรกรรม

อยางยั่งยืนตามที่กลาวมาขางตน หากตองการใหประสบผลสําเร็จไดนั้นตองมีการประสานงานและ

ขับเคลื่อนในรูปแบบ 3 มิติที่สําคัญ คือ มิติทางดานกฎหมายดานองคกรหรือเงินทุน และดาน

ประชาชน โดยการดําเนินการในมิติดานกฎหมายตองมีความเขมแข็งในมาตรการและบทลงโทษ สวน
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ในมิติดานองคกรหรือเงินทุนตองมีองคกรที่รับผิดชอบและมีหนาที่โดยตรงในการบริหารงานเพื่อให

เกิดเปนรูปธรรมและตองมีเงินทุนสนับสนุนการดําเนินงาน และมิติดานประชาชน ประชาชนตองเขา

มามีสวนรวมทั้งนี้ การดําเนินการใน 3 มิติดังกลาว ตองมีการดําเนินการไปพรอมกัน เพื่อเปน

แรงผลักดันในการขับเคลื่อนอันจะสงผลใหเกิดการคุมครองและการใชประโยชนพื้นที่เกษตรกรรม

อยางยั่งยืนได 

2.3  ประวัตคิวามเปนมาของทุเรียนนนท1 

ทุเรียนนนทหรือในอีกช่ือของคนนนท”ทุเรียนใน” เปนทุเรียนที่ผูคนใหความนิยมกันมาตั้งแต

อดีต  ทําใหราคาสูงหาซื้อยาก รับประทานก็ยากเชนกัน ทุเรียนนั้นหายไปจากนนทจํานวนหนึ่ง ซึ่งมี

หลายสาเหตุ ไมวาจะน้ําทวมป พ.ศ.2538 และมหาอุทกภัย  ปพ.ศ.2554  ที่สรางความเสียหายจาก

พื้นที่ปลูก 3,475  ไรเหลือเพียง 43 ไรใหผลผลิตแลวเพียง 16 ไร  จากพื้นที่ปลูกในทุกอําเภอ ความ

เจริญของสังคมเมือง การเกิดของหมูบาน การตัดถนนใหมๆ หลายสาย ทําใหสภาพอากาศและ

สิ่งแวดลอมเปลี่ยนไป น้ําเสียและ อากาศรอนหรือปญหาโลกรอนดวยก็ได หรือการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม ทําใหหลายคนคิดวาทุเรียนนนทหายไปแตในความเปนจริง สิ่งหนึ่งที่เปนสาเหตุสําคัญหลายคน

ไมเคยนึกถึงนั้นคือ การสืบทอดภูมิปญญาของบรรพบุรุษของชาวสวนนนท สาเหตุหนึ่งที่ทําใหการสืบ

ทอดขาดชวงไปชาวสาวนนทสวนใหญเปนผูที่มีฐานะ เพราะทุเรียนมีราคาแพงสามารถสงลูกเรียน

หนังสือ เมื่อสําเร็จการศกึษาแลว ก็มักไปทําอาชีพอื่น พอแมก็เริ่มชราทําสวนก็ไมไหว  ทิ้งสวนทุเรียน

ใหรางไปโดยไมมีใครเหลียวแลเลย     ทุเรียนที่ไมถูกน้ําทวมหรือไมโดนถนนตัดผานแตขาดการดูแล

นั้นมากกวา  นี้คือปญหาสําคัญ 

ประวัติความเปนมาของทุเรียนนนทตั้งแตพระยาแพทยพงศาวิสุทธาธิบดี (สุน  สุนทร

เวช)  ไดกลาวถึงการแพรกระจายของพันธุทุเรียน มายังกรุงเทพฯ  ตั้งแตประมาณ ป พ.ศ. 

2318  และมีการทําสวนทุเรียนจังหวัดนนทบุรี  ในตําบลบางกราง  ในคลองบางกอกนอยตอน

ใน  ตั้งแต ป พ.ศ. 2397   ในระยะแรกเปนการขยายพันธุดวยเมล็ด และพัฒนามาเปนการปลูกดวย

กิ่งตอน จากพันธุดี  3 พันธุ คือ  อีบาตร  ทองสุก  และการะเกด 

การทําสวนทุเรียนนนทบุรีนั้นนิยมทํากันแบบยกรองเพราะ  เปนที่ราบลุมริมแมน้ํา ลํา

คลอง   ในตอนบนที่ดินที่น้ําทวมไมคอยถึงก็นิยมทํานากันเปนสวนใหญ  แตหลังจากน้ําทวมประเทศ

ไทย ครั้งใหญใน พ.ศ. 2485   ชาวสวนที่ทําสวนทุเรียน  สมเขียวหวานและ ละมุด ไดรับความ

เสียหายกันหมด  หลังจากน้ําทวมก็เริ่มมีการปลูกทุเรียนกันอีกครั้งหนึ่ง  ทําใหชาวสวนหันกลับมา

เลือกปลูกทุเรียนพันธุดีกันมากขึ้น  จนทําใหกิ่งพันธุหายากจึงทําใหการปลกูทุเรียนในยุคนั้นมีการปลูก

ใหม 

                                                        
1 ที่มา : ประวัติทุเรียนนนท จาก http://www.duriannon.com 
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ทุเรียนนนทสวนใหญ  ไมมีรากแกวเพราะปลูกจากกิ่งตอน  แตจะมีรากพิเศษแทนหรือราก

แขนงที่แตกจากรากพิเศษที่หยั่งลึกลงไปในดินทําหนาที่คลายรากแกวและสามารถหยั่งลึกไปถึงระดับ

น้ําใตดินได  มีรากฝอยเปนรากหาอาหารออกมาจากรากพิเศษที่ทําหนาที่ดูดอาหารดวย 

ผลของทุเรียนมีเสนผาศูนยกลางประมาณ  10-20 เซนติเมตรความยาวอยูที่ลักษณะของ

ทุเรียน โดยปกติทุเรียนนนทจะมี 5 พลูตอผล   เนื้อของทุเรียนมีความสําคัญมากจากความสมบูรณ

ของแตละสวน    ธาตุอาหารในดินการสะสมอาหารของทุเรียนในแตละสวน บางสีเหลือง  สีจําปา

หรือเนื้อสีเหลืองออน  ขึ้นอยูกับสภาพของดินและพันธุของทุเรียนที่พืชตองการไวในดินบวกกับภูมิ

ปญญาของชาวสวนที่มีการถายทอดการทําสวนเทคนิคตางๆ  การทําสวนแบบเกษตรอินทรียที่เปนที่

กลาวขานกันในยุโรปหรืออเมริกาแตบรรพบุรุษของชาวนนทไดทํากันมาเปนรอยปแลว  การเกิดของ

ทุเรียนนนทในอดีตเทาที่ฟงปูยาตายายเลาใหฟง 

 โดยทุเรียนนนทมีเนื้อละเอียดนุม รสชาติ และความหลากหลายของสายพันธุ กลาวกันวา ดิน

ในแถบนนทบุรี เปนดินเหนียวที่มีธาตุอาหารของพชือยางบรบิูรณ ซึ่งมีลักษณะแตกตางจากดินในแถบ

อื่นๆ ที่มีการปลูกทุเรียน จึงทําใหเนื้อทุเรียนที่มาจากจังหวัดนนทบุรีละเอียด เนื้อหนาและรสดีมาก 

จึงทําใหทุเรียนนนท มีราคาสูง และเปนที่ตองการของตลาด นํารายไดเขาสูชุมชนและจังหวัดนนทบุรี

ปละหลายรอยลานบาท (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนนทบุรี)  

ทุเรียน "ราชาแหงผลไม" ทุเรียนเปนผลไมเมืองรอนที่เกาแก  มีถิ่นกําเนิดอยูในแถบเอเชีย

ตอนใต  เปนผลไมที่มีความแปลกทั้งรูปราง  สี  และรสชาติมีผลเต็มไปดวยหนาม  เนื้อสีขาวเหลือง

หรือสีจําปาซึ่งนารับประทานเนื้อทุเรียนสวนใหญจะใชรับประทานสด  มีรสอรอยมากเปนผลไมที่มี

ราคาแพง    ชาวสวนทุเรียนสวนใหญมีฐานะดีขึ้นและร่ํารวยเพราะปลูกทุเรียนก็มีมาก  นนทบุรีมี

ทุเรียนคุณภาพดีเมื่อคิดราคาตอผลแลวมีราคาแพงที่สุด  และยังไมมีประเทศใดในโลกที่ปลูกและมี

ทุเรียนดีเทาประเทศไทย  ดวยเหตุนี้  ทุเรียนจึงเปนผลไมอยางหนึ่งที่เชิดหนาชูตาของคนไทย 




