
บทที่ 4 

 

แผนการใชที่ดนิจังหวัดนนทบุรกีับการคุมครองพืน้ที่การปลูกทุเรียนนนทบุร ี
 

จากการวิเคราะหแผนการใชที่ดินของจงัหวัดนนทบุร ีและมาตรการการอนุรกัษฟนฟูการปลกู

ทุเรียนนนทบุรี พบวาแผนการใชที่ดินของจังหวัดนนทบุรี ไมสอดคลองและไมสนับสนุนมาตรการ

อนุรักษ/คุมครองการปลูกทุเรียนนนทบุรี 

ทั้งนี้ จากวัตถุประสงคของการศึกษา เมื่อพิจารณารวมกับแผนการใชที่ดินและมาตรการการ

นุรักษ พบวามีผลการวิเคราะหดังนี้ 

 

4.1  สถานการณ/ปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชพื้นที่ปลูกทเุรียนในจังหวัดนนทบุรีและ

แนวโนม 

4.1.1  แผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ป 2557-2560 

แผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ป 2557 – 2560 เนนไปในเรื่องของการใหความสําคัญในการ

ขยายตัวของชุมชนและที่อยูอาศัย โดยมีวิสัยทัศนของจังหวัดคือ 

“จังหวัดนนทบุรีเปนเมืองที่อยูอาศัยช้ันดีของคนทุกระดับโดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยมและเปน

เมืองเศรษฐกิจสรางสรรคที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน” 

จะเห็นไดวา วิสัยทัศนในแผนเนนไปในเรื่องของกระบวนการทางเศรษฐกิจ เพื่อใหเกิดชุมชน

ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในระดับที่พึงประสงคได โดยมิไดใหความสําคัญถึงดานเกษตรกรรมใดๆ 

นอกจากนี้ ยุทธศาสตรของแผนยังเนนไปในเรื่องของชุมชน และเศรษฐกิจเพื่อใหสามารถ

ตอบสนองตอนโยบายระดับชาติในดานของการกาวเขาสูตลาดระดับนานาชาติ โดยถึงแมวาใน

ยุทธศาสตรที่ 2 จะมีการกลาวถึงภาคเกษตรกรรม แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดในสวนของหวงโซ

คุณคาสําหรับกําหนดทิศทางของยุทธศาสตร พบวาไมมีการกลาวถึงการสนับสนุนทางดาน

เกษตรกรรมใดๆเลย 

ทั้งนี้ ยุทธศาสตรของแผนพฒันาประกอบดวย (แผนพฒันาจงัหวัดนนทบรุี 2557-2560) 
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ประเด็นยุทธศาสตรที ่ เปาประสงคเชิงยทุธศาสตร 

1. สราง พฒันาและบรหิารจัดการพื้นทีจ่ังหวัด

นนทบุรีใหเปนเมืองทีอ่ยูอาศัยชั้นดรีองรับการอยู

อาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 

จังหวัดนนทบุรเีปนเมืองที่มสีภาพแวดลอมที่

เหมาะสมแกการเปนอยูอาศัยชั้นดีเพื่อประชาชน

มีคุณภาพชีวิตที่มีสุข 

2 เสริมสรางและพฒันาจงัหวัดนนทบุรีใหกลายเปน

เมืองแหงเศรษฐกจิสรางสรรคในการผลิตภาค

เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจการคา

และการทองเที่ยวทีม่ีคุณภาพไดมาตรฐานและมี

มูลคาเพิม่ 

จังหวัดนนทบุรเีปนเมืองแหงเศรษฐกิจสรางสรรค 

เพื่อเพิ่มมลูคาเพิม่ใหกบัสินคาและบริการอยางมี

คุณภาพและไดมาตรฐานสากล 

 

3 สราง พฒันา และสงเสริมระบบเศรษฐกิจของ

จังหวัดนนทบุรีใหกลายเปนศูนยกลางแหงการคา

นานาชาติ 

จังหวัดนนทบุรีใหเปนศูนยกลางแหงการคา

นานาชาติ 

 

4 สรางเสริมสังคมนนทบรุีใหมีความสุขและ

คุณธรรมนําความรูสูการดํารงชีวิตตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง รวมทั้งสงเสริมการ

บรหิารราชการตามหลกัธรรมาภิบาล 

สังคมนนทบรุีมีความสุขและคุณธรรมนําความรูสู

การดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รวมทั้งมีการบรหิารราชการตามหลักธรรมาภิบาล 

5 สงเสริมและพัฒนาจังหวัดรองรบัการเขาสู

ประชาคมอาเซียน 

จังหวัดนนทบุรมีีความพรอมรองรับการเขาสู

ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในป 2558 

 

 

4.1.2  การจําแนกกําหนดการใชประโยชนที่ดินของจังหวัด 

 เมื่อพิจารณาจากยุทธศาสตรของแผนพัฒนาจังหวัด จะเห็นไดวามีความโนมเอียงในการ

พัฒนาพื้นที่ไปทางดานการขยายตัวของชุมชนและที่อยูอาศัย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารวมกับแผนของผัง

เมืองจังหวัดนนทบุรี พบวามีการจําแนกกําหนดการใชประโยชนที่ดินรองรับดานชุมชนและที่อยูอาศัย

ถึงกวา 40% โดยผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรีไดจําแนกประเภทการใชที่ดินออกเปน 12 ประเภท ได

ดังนี้ (ผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2548) 

1. การใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อการอยูอาศัย  

มีเนื้อทีป่ระมาณ 656.25 ไร หรอืคิดเปนรอยละ 0.16 ของพื้นที่ผงัเมอืงรวม (พื้นที่ทัง้จงัหวัด) 
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2. การใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  

มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 122,000 ไร หรือคิดเปนรอยละ 29.85 ของพื้นที่ผังเมืองรวม โดย

ความ หนาแนนของประชากรประมาณ 10 คน ตอไร เพื่อรองรับการขยายตัวทางดานที่พักอาศัยให

เพียงพอกับความตองการอันเนื่องมาจาก การที่จังหวัดนนทบุรี (ซึ่งเปนพื้นที่ในผังเมืองรวมทั้งจังหวัด) 

เปนจังหวัดหนึ่งในเขตปริมณฑล ซึ่งปจจุบันมีบทบาทเปนพื้นที่รองรับการขยายตัวของประชากรจาก

กรุงเทพฯ และปจจุบันมีการขยายตัวของประชากรสูง สืบเนื่องมาจากการที่จังหวัดนนทบุรี มีพื้นที่

ใกลเคียงกับกรุงเทพฯ ตลอดจนมีการกอสรางระบบถนนเชื่อมโยงกับพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ไดหลาย

เสนทาง และระบบการขนสงมวลชน ที่ขยายเสนทางบริการเขามาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี รวมทั้ง

ความสะดวกในการเดินทางเขามาประกอบกิจกรรมใน กรุงเทพมหานคร ทําใหจังหวัดนนทบุรี

กลายเปนพื้นที่ ที่มีการพัฒนาดานโครงการอยูอาศัยจํานวนมาก  

3. การใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  

มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 38,380 ไร หรือคิดเปนรอยละ 9.40 ของพื้นที่ผังเมืองรวม โดย

ความหนาแนนของประชากรประมาณ 30 คน ตอไร โดยกําหนดไวในบริเวณที่มีแนวโนมของความ

หนาแนนรองจากที่ดินบริเวณพาณิชยกรรม และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก บริเวณที่สําคัญคือ บริเวณ

ถนนแจงวัฒนะ ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณดังกลาวเปนพื้นที ่ที่ตอเนื่องกับกรุงเทพฯ ซึ่งพื้นที่ใกลเคียงมีการ

ขยายตัวของสถานที่ราชการขนาดใหญ เชน องคการโทรศัพท การสื่อสารแหงประเทศไทย เปนตน 

ตลอดจนมีที่พักอาศัยและยานการคาเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก บริเวณ 2 ฝงทางหลวงพิเศษหมายเลข 

37 (ตอนตอเขตแขวงธนบุรี-บางบัวทอง) ซึ่งอยูในเขตอําเภอบางบัวทอง ปจจุบันมีการขยายตัวดานที่

พักอาศัยในเขตอําเภอบางบัวทองสูง ถนนเสนนี้สามารถติดตอเชื่อมโยงกับพื้นที่ไดสะดวกรวดเร็ว จึง

ไดมีการขยายตัวของกิจกรรมตาง ๆ ขึ้น เพื่อรองรับจํานวนประชากร ที่พักอาศัยมากขึ้นในบริเวณ

อําเภอบางบัวทอง และอําเภอใกลเคียง ตลอดจนจากแนวความคิดเกี่ยวกับการสรางเมืองใหมและ

เมืองบริวาร ซึ่งกําหนดใหมีการพัฒนาเมืองโดยรอบกรุงเทพฯ ทั้งนี้อําเภอบางบัวทอง ไดถูกกําหนดให

เปนศูนยชุมชนชานเมือง (Sub Center) แหงหนึ่งซึ่งกําหนดใหเปนแหลงงาน และที่อยูอาศัยรองรับ

การขยายตัวของกรุงเทพฯ โดยพัฒนาเมืองตามแนวถนนวงแหวนรอบนอก 

4. การใชประโยชนที่ดินประเภทพาณิชยกรรม และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  

มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 9,760 ไร หรือคิดเปนรอยละ 2.39 ของพื้นที่ผังเมืองรวม ความ

หนาแนนของประชากรประมาณ 45 คน ตอไร โดยศูนยกลางหลักของชุมชนฝงตะวันออก ก็ยังเปน

บริเวณเดิมคือ  

- บริเวณเขตเทศบาลซึ่งเดิมเปนที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด (ทาน้ํานนท) บริเวณสองขางถนน

ประชาราษฎร และถนนพิบูลสงคราม ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณดังกลาว เปนยานธุรกิจการคาที่ประชาชน 
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ทั้ง 2 ฝงแมน้ําเจาพระยา มาใชบริการแตดั้งเดิมของจังหวัด โดยเปนบริเวณที่ตั้งของตลาดเทศบาล 

โรงภาพยนตร ศูนยการคา ธนาคาร และยังเปนเสนทางที่เปนแนวตอเนื่องกับกรุงเทพฯ ดวย  

- บริเวณแนวถนนงามวงศวาน และถนนติวานนท เชื่อมโยงกัน บริเวณนี้เปนยานการคาและ

ที่พักอาศัยหนาแนน ที่ขยายตัวตอเนื่องจากบริเวณสี่แยกพงษเพชรของกรุงเทพ ฯ ประกอบดวย 

ธุรกิจการคา ศูนยการคา ที่มีขึ้นเพื่อตอบสนองผูพักอาศัยในชุมชนใหญทั้งในเขตนนทบุรีและกรุงเทพ 

ฯ ไดแกหมูบานประชานิเวศน 1,2,3 หมูบานชินเขต และหมูบานพงษเพชร เปนตน  

- บริเวณหาแยกปากเกร็ด บริเวณน้ีเปนยานธุรกิจการคาสําคัญจุดหนึ่งของจังหวัดทางตอน

เหนือ เพราะเปนจุดที่ประชาชนสองฝงแมน้ําเจาพระยาเดินทางขามฟาก โดยทางเรือ นอกจากนี้ยังมี

เสนทางคือ ถนนแจงวัฒนะ ที่สามารถใชเปนเสนทางติดตอกับกรุงเทพ ฯ นอกจากนี้ปจจุบันบริเวณ

ดังกลาวมีการขยายตัวดานที่พักอาศัยมากขึ้น จึงทําใหมีกิจการการคา เชน ศูนยการคาเขามาในพื้นที่

บริเวณดังกลาว  

สําหรับบริเวณศูนยกลางของชุมชน ซึ่งมีแนวโนมที่จะเติบโตเปนยานการคาสําคัญของจังหวัด

นนทบุรี ไดแก  

- บริเวณเมืองทองธานี ซึ่งเปนโครงการที่พักอาศัยขนาดใหญ โดยรวมกิจการตาง ๆ เพื่อ

สนองตอบตอประชากรที่อยูในบริเวณโครงการฯ และใกลเคียงไดอยางสมบูรณ ปจจุบันในบริเวณ

เมืองทองธาน ีมีจํานวนประชากรอาศัยอยูเปนจํานวนมาก ตลอดจนมีหนวยงานราชการตาง ๆ  เริ่มเขา

ไปตั้ง เชน สํานักงานที่ดินจังหวัด กองหนังสือเดินทางกระทรวงตางประเทศ โรงเรียน และ

โรงพยาบาล ตลอดจนการเขาถึงบริเวณพื้นที่ก็เปนไปไดอยางสะดวก ทั้งถนนแจงวัฒนะ (ซึ่งเปนจุด

ขึ้น- ลง ของทางดวนข้ันที่ 2 อยูบริเวณใกลเคียงกับโครงการดังกลาวดวย) และถนนติวานนท  

- บรเิวณเขตเทศบาลเดมิของอําเภอบางบัวทอง และบริเวณแนวถนนวงแหวนรอบนอก  

ตะวันตก (หรือทางหลวงพิเศษหมายเลข 37) ตลอดจนชวงที่ถนนรัตนาธิเบศรตัดกับถนนวงแหวนรอบ

นอกตะวันตก (หรือทางหลวงพิเศษหมายเลข 37) จะเปนอีกบริเวณหนึ่งที่จะเปนศูนยกลางของชุมชน

อีกแหงหนึ่งของจังหวัด ทั้งนี้เนื่องจากอําเภอบางบัวทอง มีการขยายตัวดานที่พักอาศัยเพิ่มมากขึ้นใน

ปจจุบัน ตลอดจนการมีแนวความคิดเกี่ยวกับการสรางเมืองใหม และเมืองบริวาร โดยใหอําเภอบางบัว

ทอง เปนศูนยชุมชน ชานเมือง ซึ่งกําหนดใหมีแหลงงานเพิ่มมากขึ้น ในชุมชนเพื่อแกปญหาจราจร 

ตลอดจนเปนชุมชนที่อยูอาศัยรองรับการขยายตัวของกรุงเทพ ฯ ดวย  

5. การใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  

มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 5,800 ไร หรือคิดเปนรอยละ 1.42 ของพื้นที่ผังเมืองรวม โดย

บริเวณในเขตตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด เดิมที่กําหนดไวไดเปลี่ยนแปลงไปเปนการใชประโยชน

ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย และที่อยูอาศัยหนาแนนมากบริเวณริมถนนติวานนท ทั้งนี้

เนื่องจากการกําหนดใหเปนพื้นที่อุตสาหกรรมอาจจะสงผลกระทบตอพระตําหนักจักรีบงกช และพระ
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ตําหนักสวนปทุม จึงไดมีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินดังกลาว นอกจากนี้ไดมีการกําหนด

บริเวณอุตสาหกรรมขึ้นใหม ไดแก บริเวณทางตอนเหนือของจังหวัด ในเขตอําเภอไทรนอย ทั้งนี้

เนื่องจากบริเวณดังกลาว ราคาที่ดินยังไมสูงมากนัก หางไกลจากชุมชน การคมนาคมขนสงสะดวก 

โดยสามารถติดตอกับจังหวัดปทุมธานี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพฯ ไดสะดวก ซึ่ง

อาศัยทางหลวงแผนดินหมายเลข 346(บางเลน-ปทุมธานี) และทางหลวงแผนดินหมายเลข 340 (ตอน

บางบัวทอง- ตอเขตแขวงฯสุพรรณบุร)ี เปนเสนทางคมนาคมขนสง  

6. การใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

มีเนื้อทีท่ั้งหมดประมาณ 187,964 ไร หรอืคิดเปนรอยละ 45.99 ของพื้นที่ผงัเมืองรวม โดย 

สวนใหญจะกระจายอยูในพื้นที่ทางฝงตะวันตกของจังหวัด  
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7. การใชประโยชนที่ดิน ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  

มีเนื้อทีท่ั้งหมดประมาณ 2,300 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.56 ของ พื้นที่ผงัเมืองรวม ไดแก 

บริเวณเกาะเกร็ด ซึ่งปจจุบันการใชประโยชนที่ดินสวนใหญยังเปนแหลงผลิต สินคาเกษตรกรรม  

8. การใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย  

มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 10 ไร 1 งาน 70 ตารางวา ไดแก พื้นที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี 

(เกา) ซึ่งกรมศิลปากรไดประกาศข้ึนทะเบียนโบราณสถานแลว โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม

ที่ 98 ตอนที ่63 วันที่ 28 เมษายน 2534  

9. การใชประโยชนทีด่ินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการ และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  

มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 13,740 ไร หรือคิดเปนรอยละ 3.36 ของพื้นที่ผังเมืองรวม ไดแก

พื้นที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร มีเนื้อที่ประมาณ 104 ไร อยูในบริเวณตําบลบานใหม อําเภอปาก

เกร็ด และพระราชอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ตําบลบางศรีเมือง อําเภอเมือง มีพื้นที่ประมาณ 100 ไร 

นอกจากนี้ยังกําหนดใหบริเวณริมแมน้ํา ลําคลอง สายสําคัญ เชน แมน้ําเจาพระยา คลองบางบัวทอง 

คลองพระพิมล คลองออมนนท เปนตน ทั้งสองฝงแมน้ํา/คลอง ขางละ 15.00 เมตร กําหนดเปนการ

ใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการ และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ทั้งนี้เนื่องจาก

ตองการรักษาสภาพน้ําในแมน้ํา/ลําคลอง สายสาํคัญของจงัหวัดใหมสีภาพแวดลอมที่ด ีประกอบกับได

มีประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2538) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติสงเสรมิและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 กําหนดใหทองที่เขตจังหวัดนนทบุรี 

เปนเขตควบคุมมลพิษดวย  

10. การใชประโยชนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  

มีเนื้อทีท่ั้งหมดประมาณ 1,798.41 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.44 ของพื้นที่ผงัเมอืงรวม  

11. การใชประโยชนที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  

มีเนื้อทีท่ั้งหมดประมาณ 1,716.30 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.42 ของพื้นที่ผงัเมอืงรวม  

12. การใชประโยชนที่ดินประเภทสถาบันราชการ สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  

มีเนื้อทีท่ั้งหมดประมาณ 5,402.37 ไร หรือคิดเปนรอยละ 1.32 ของพื้นที่ผงัเมอืงรวม  

 ซึ่งอาจสรุปไดดังตารางตอไปนี ้
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ตารางท่ี 4.1  จําแนกการกําหนดประเภทการใชที่ดินจังหวัดนนทบุรี 

 

ลําดับที ่ ประเภทการใชที่ดิน รอยละของพื้นที่ทั้งหมด 

1 อนุรักษเพือ่การอยูอาศัย 0.16 

2 ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 29.85 

3 ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง 9.4 

4 พานิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก 2.39 

5 อุตสาหกรรมและคลังสินคา 1.42 

6 ชนบทและเกษตรกรรม  45.99 

7 อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม 0.56 

8 อนุรักษเพือ่สงเสรมิเอกลักษณศลิปวัฒนธรรมไทย ไมระบ ุ

9 นันทนาการ และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  3.36 

10 สถาบันการศึกษา 0.44 

11 สถาบันศาสนา 0.42 

12 สถาบันราชการ สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  1.32 

ที่มา : ผูเขียน สรุปจากการจําแนกการกําหนดการใชประโยชนที่ดินของจังหวัดนนทบรุ ี

 

จากตารางการจําแนกการกําหนดการใชประโยชนที่ดินของจังหวัดนนทบุรี พบวาพื้นที่ที่ถูก

กําหนดใหเปนพื้นที่เกษตรกรรมมีประมาณ 50% ของพื้นที่ทั้งหมด อยางไรก็ตาม การใชประโยชน

จริงๆของพื้นที่จะขึ้นอยูกับสถานการณและกระแสความเปลี่ยนแปลง เนื่องจากขอกําหนดตางๆ ไมวา

จะเปนในแผนพัฒนาจังหวัด แผนแมบทและพื้นที่เปาหมายการจัดรูปที่ดินฯ ของจังหวัดนนทบุรี และ

ผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี มีความยืดหยุน เปดชองวางใหใชดุลยพินิจในการใชพื้นที่คอนขางมาก 
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4.2  นโยบาย มาตรการ แนวทางของภาครัฐทั้งสวนกลางและทองถ่ินในการอนุรักษ/ ฟนฟู หรือ

คุมครองพื้นที่เกษตรกรรมโดยท่ัวไปและพื้นที่ปลูกทุเรียนนนทบุรี 

4.2.1  การอนุรักษพันธุทุเรียนนนทบุร ี

 สําหรับการดําเนินการอนุรักษพันธุทุเรียนนนทบุรีไดเริ่มอยางเปนรูปธรรมมาหลายชวงเวลา 

และมีการตื่นตัวมากขึ้นภายหลังการเกิดน้ําทวมใหญใน พ.ศ. 2554 และลาสุดเมื่อเทศบาลนครปาก

เกร็ดและเกษตรกรชาวสวนนนทรวมกันจัดทําโครงการอนุรักษสวนทุเรียนนนทขึ้น ในเดือนกันยายน 

พ.ศ. 2558 เพื่อสนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดวยทรงหวงใย

วาทุเรียนนนทจะสูญหายไป และนับวันจะหาดูไดยาก เนื่องจากปญหาน้ําทวมและการเปลีย่นแปลงวิถี

ชีวิตของชาวจังหวัดนนทบุรี และเพื่อเปนศูนยเรียนรูขอมูลเกี่ยวกับทุเรียนนนทพันธุพื้นเมืองที่หายาก

และพันธุไมพื้นเมืองนนท โดยใชพื้นที่ดําเนินโครงการฯ ประมาณ 7 ไรภายในสวนสมเด็จพระศรี

นครินทร จ. นนทบุรี โดยแบงออกเปน 3 สวน (ที่มา: สํานักขาวกรมประชาสัมพันธ สืบคนเมื่อ 3 มก

ราคา พ.ศ. 2559 ) ไดแก 

 1. สวนลานทรงปลูก ซึ่งในการนี้ ทรงปลูกตนทุเรียนนนท พันธุกะเทยเนื้อขาว 

 2. สวนพิพิธภัณฑพื้นบาน จัดสรางเปนพิพิธภัณฑเรือนไทย แสดงพระราชประวัติสมเด็จพระ

ศรีนครินทรา บรมราชชนนี ประวัติและพันธุไมภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร ทั้ง 12 สวน วิถี

และภูมิปญญาชาวสวนนนท ตลอดจนขอมูลเกษตรกรผูรอบรูดานทุเรียนนนทบุรี เครื่องมือชาวสวน 

และขอมูลทุเรียนนนทบุรีพันธุตางๆ ที่ขึ้นทะเบียนตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชตามแนว

พระราชดําริ โดยจะเปดใหเขาชมประมาณปลายป 2559 

 3. สวนสวนทุเรียนนนทบุรีที่ดําเนินการถมดินบนพื้นที่ 3 ไรเศษ โดยใชดินจากสวนทุเรียนใน

จังหวัดนนทบุรี พรอมจัดทําเปนรองสวน กําหนดปลูกทุเรียน ทองหลาง มังคุด และไมพื้นเมือง 

นอกจากนี้มีการทําระบบระบายน้ํา เพื่อใหมีลักษณะของสวนทุเรียนนนทบุรี ปจจุบันโครงการฯ ได

ดําเนินการอนุรักษทุเรียนนนทบุรี โดยหากลาพันธุและดําเนินการปลูกแลวจํานวน 60 สายพนัธุ  

 กรมสงเสริมเกษตรโดยสถาบันวิจัยพืชสวน ศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรี สํานักวิจัยและ

พัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 และศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี  ไดรวมกันดําเนินงานตาม

โครงการกูวิกฤตสวนไมผลพันธุดีเฉพาะทองถิ่น เพื่อแกปญหาใหกับชาวสวนทุเรียนจังหวัดนนทบุรี 

โดยมีกิจกรรมสําคัญ ไดแก การขยายพันธุทุเรียนเมืองนนทบุรี ทั้งนี้ทางศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรีได

เก็บรวบรวมพันธุทุเรยีนจากจงัหวัดนนทบุร ี ทั้งพันธุการคา และพันธุโบราณหายากมาปลูกรวบรวมไว

ภายใตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตั้งแต พ.ศ. 2538 ไดเก็บรักษา

พันธุทุเรียนกวา 60 สายพันธุ ซึ่งเปนทุเรียนพันธุด้ังเดิมของจังหวัดนนทบุรีที่มีลักษณะเดน เชน พันธุ

การะเกด พันธุย่ํามะหวาด พันธุจอกลอย พันธุเมล็ดในยายปรางค ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําตน

พันธุกลับคนืสูจังหวัดนนทบุรีอีกครั้ง (ที่มา: จดหมายขาว กรมวิชาการเกษตร)  
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 นอกจากนี้การอนุรักษพันธุทุเรียนนนทบุรียังมีโครงการตางๆที่เกื้อหนุนกัน และมีการ

ดําเนินการแบบขนานกันไป เชน โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

โครงการกูวิกฤตไมผลพันธุดีเฉพาะทองถิ่นที่ประสบอุทกภัย และโครงการอนุรักษและฟนฟูทุเรียน

พื้นบานนนทบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

4.2.2 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นับเปนอีกโครงการหนึ่งที่มีสวน

สําคัญในการอนุรักษพันธุทุเรียนนนทบุรี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ไดมีพระราชดําริ ใหทุเรียน

เปนหนึ่งในไมผลอนุรักษ ภายใตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  โดยมี

ศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรี  สถาบันวิจัยพืชสวน และกรมวิชาการเกษตร รับผิดชอบสนองพระราชดําริ

ในการจัดทําแปลงอนุรักษพันธุกรรมทุเรียน  และรวบรวมพันธุทุเรียนจากแหลงปลกูทุเรียนทีส่ําคัญทัว่

ประเทศไทย  รวมทั้งพื้นที่จังหวัดนนทบุรีมาปลูกรวบรวมในพื้นที่ศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรีอยาง

ตอเนื่อง โดยในชวงแรกดําเนินการรวบรวมพันธุทุเรียนตั้งแต พ.ศ.2510-2548  ไดสายพันธุทุเรียน

จํานวน 318 พันธุ พรอมทั้งปลกูอนุรกัษไวในพื้นที่ของศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุร ี ซึ่งรับผิดชอบ 3 พื้นที่ 

คือ 1) พื้นที่ศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรี 2) พื้นที่ทดลองแปลงทดลองหวยสะพานหิน และ 3) พื้นที่

ทดลองแปลงทุงเพล ตอมาในชวง พ.ศ. 2549-2553 ไดมีการรวบรวมพันธุทุเรียนเพิ่มเติมอีก 316 

พันธุ และนําไปปลูกรวบรวมที่พื้นที่ทดลองแปลงทดลองหวยสะพานหิน จากการตรวจสอบพันธุที่ได

รวบรวมพันธุทุเรียนทั้ง 2 ชวงเวลา ในเบื้องตนประเมินไดวา พันธุทุเรียนที่มีการปลูกและเก็บรักษา

พันธุไวที่ศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรีมปีระมาณ 500 สายพันธุ (ที่มา: จดหมายขาว กรมวิชาการเกษตร) 

 

4.2.3 โครงการอนุรักษและฟนฟูทุเรียนนนท โดยกองสงเสริมคุณภาพชีวิต องคการ

บริหารสวนจังหวัดนนทบุรี (กิตติ มั่นกตัญู, 2555:30-38) 

โครงการอนุรักษและฟนฟูทุเรียนนนทเปนโครงการเนื่องมาจากโครงการอนุรักษและฟนฟู

ทุเรียนนนทตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ และจากแผนยุทธศาสตรของจังหวัดนนทบุรี โดยมี

สาเหตุของปญหามาจากการลดลงของพื้นที่ปลูกทุเรียน อันเนื่องมาจาก ภัยธรรมชาติ การขยายตัว

ของชุมชนเมือง การปลอยปละละเลยสวนของเกษตรกร 

ดวยเหตุนี้ องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี จึงไดจัดทําโครงการเรงรัดพัฒนาฟนฟูและ

อนุรักษสวนทุเรียนใหคงอยูและเพิ่มพื้นที่การปลูกใหมากขึ้น เพื่ออนุรักษชื่อเสียงทุเรียนนนทที่มีมา

ยาวนาน โดยไดรวมกับสํานักงานเกษตรจงัหวัดนนทบุรี จัดทําโครงการอนุรักษและฟนฟูทุเรียนนนทฯ 

เพื่อดํารงความเปนเอกลักษณของทุเรียนจังหวัดนนทบุรี  

วัตถุประสงคของโครงการ ไดแก 



การคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม : กรณีศึกษาพื้นที่การปลูกทุเรียน จังหวัดนนทบุรี 

| 4-10 

 เพื่อสงเสรมิและฟนฟูทเุรียนในจังหวัดนนทบรุ ีในลักษณะของการรวมกันคิดรวมกัน

ทําและใชประโยชนในที่ดินของเกษตรกร  

 เพื่ออนรุักษพันธุทุเรียนดั้งเดิมใหคงอยูในจงัหวัดนนทบุรีและเปนแหลงทองเที่ยวเชิง

เกษตร 

 เพื่อฟนฟสูวนทุเรียนเกาใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลติและมีคุณภาพที่ด ี

 เพิ่มพื้นที่ปลูกทเุรียนพันธุดีและพันธุดั้งเดมิในจงัหวัดนนทบรุีใหมากขึ้น 

 เพื่อเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรชาวสวนทเุรียนในจังหวัดนนทบุร ี

 เพื่อพฒันาแหลงทองเที่ยวทางการเกษตรและฟนฟูวัฒนธรรมทองถิ่น 

 เพื่อเผยแพรชื่อเสียงใหกับจังหวัดนนทบรุ ี

โดยมีเปาหมาย คือ อนุรักษสวนทุเรียนพันธุดีใหไดพื้นที่ประมาณ 3,563 ไร เพิ่มปริมาณ

ผลผลิตทุเรียนคุณภาพดีออกสูตลาดเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ของผลผลิตในปจจุบัน เพิ่มรายไดใหแก

เกษตรกรชาวสวนทุเรียนรอยละ 10 ของรายไดในปจจุบัน พัฒนาการผลิตสูกระบวนการเกษตร

อินทรีย เพิ่มพื้นที่การปลูกไมนอยกวารอยละ 10 เพิ่มพูนความรูประสบการณใหเกษตรกรทั้งสวนเกา

และสวนใหม 

โดยมีกิจกรรมตางๆ ที่เกิดข้ึนภายใตการดําเนินโครงการนี้ ไดแก 

1. กิจกรรมการอบรมถายทอดเทคโนโลยีเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP)  

องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงคที่จะสงเสริมใหเกษตรกรกลับมาปลูก

ทุเรียนโดยการสนับสนุนกิ่งพันธุทุเรียนและปจจัยการปลูก รวมทั้งใหความรูทางดานวิชาการแผนใหม

ผสมผสานกับการปลูกแบบดั้งเดิม เพื่อใหเกษตรกรผูปลูกทุเรียนไดมีความรูความเขาใจในการปลูก

และการปฏิบัติดูแลรักษาสวนทุเรียนไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการจึงไดจัดใหมีการอบรมถายทอด

เทคโนโลยีเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ทุกอําเภอ เพื่อเปนการพัฒนาองคความรูใหกับเกษตรกร 

2. กิจกรรมการอบรมถายทอดเทคโนโลยีเกษตรดทีี่เหมาะสม (GAP) ระดับ 

องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีไดจัดใหมีการอบรมการถายทอดเทคโนโลยีเกษตรดีที่

เหมาะสม (GAP) ระดับจังหวัด เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความรูและทักษะในการบริหารการจัดการ

สวนทุเรียนระดับแกนนําของจงัหวัดนนทบุร ีพัฒนาเทคนิคตางๆ จากผูประสบความสําเร็จสูเกษตรกร

ผูนําเพื่อขยายผลใหเกษตรกรชาวสวนทุเรียนของจังหวัดนนทบุรี และเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางเกษตรกรกับเกษตรกร และเกษตรกรกับผูที่เกี่ยวของ 

3. กิจกรรมเรงการเจริญเติบโตของทุเรียนในสวนเกาและสวนใหม 

องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีและหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดจัดทําโครงการเรงการ

เจริญเติบโตของทเุรยีนทั้งในสวนเกาและสวนใหมใหมคีวามสมบูรณแข็งแรงตานทานตอโรคและแมลง 
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ใหผลผลิตมีคุณภาพในปริมาณที่สูงเพียงพอตอความตองการของตลาด โดยการใชปุยอินทรียกับสวน

ทุเรียนทั้งสวนเกาและสวนใหม ทําใหเกษตรกรและผูบริโภคมีความปลอดภัย ไมทําใหดินถูกทําลาย 

โดยทางโครงการไดสงมอบปุยอินทรีย ใหกับเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 

4. กิจกรรมสงเสริมการปลูกทุเรียนเสริมในสวนเกาและสวนใหม 

องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ไดดําเนินการจัดซื้อกิ่งพันธุทุเรียนประจําป สําหรับตน

ทุเรียนพันธุตางๆ ของจังหวัดนนท ไดแก 

1) ตนพันธุทุเรียนหมอนทอง  

2) ตนพันธุทุเรียนกานยาว  

3) ตนพันธุทุเรียนดั้งเดิม  

เพื่อใชในโครงการสงเสรมิการปลกูทุเรียนเสรมิในสวนเกาและสวนใหมในพื้นที่จงัหวัดนนทบุร ี

5. กิจกรรมสงเสริมการตลาดทุเรียนนนท 

องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีและหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดกําหนดจัดงานสงเสริม

การตลาดทุเรียนนนท เพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจใหกับเกษตรกรผูปลูกทุเรียนนนท ในการนํา

ทุเรียนที่ดีมีคุณภาพออกมาจําหนายใหกับผูบริโภคโดยตรง เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาของทุเรียนและตัด

ปญหาพอคาคนกลาง ตลอดจนเปนการขจัดปญหาการปลอมแปลงและแอบอางชื่อเสียงทุเรียนนนท

ออกจําหนายเพื่อใหไดราคาสูงขึ้น โดยมีการจัดงานทุเรียนนนทประจําป  

6. กิจกรรมศึกษาดูงานของคณะกรรมการอนุรักษทุเรียนนนทและผูที่เกี่ยวของ 

องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ไดจัดกิจกรรมศกึษาดูงานของ 

คณะกรรมการอนุรักษทุเรียนนนทและผูที่เกี่ยวของเพื่อเปนการเพิ่มประสบการณ ความรู

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่กนัละกนัเพื่อนํามาซึ่งการพฒันาและปรับปรงุการปลูกทเุรยีนนนทใหมี

ผลผลิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

7. กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการอนุรักษและฟนฟูทุเรียนนนทและผูที่

เกี่ยวของระดับจังหวัด 

องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ไดจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการ

อนุรักษและฟนฟูทุเรียนนนทและผูที่เกี่ยวของระดับจังหวัด เพื่อเปนการสรางความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับการดําเนินงานตามกิจกรรมในแผนปฏิบัติการโครงการอนุรักษและฟนฟูทุเรียนนนท ตาม

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดจนเพื่อใหคณะอนุกรรมการ

อนุรักษทุเรียนนนทและเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของไดมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขอเสนอแนะ

และรับฟงปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินงาน เพื่อนําขอสรุปจากการสัมมนามาใชเปนแนวทางใน

การดําเนินงานตอไป 

 



การคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม : กรณีศึกษาพื้นที่การปลูกทุเรียน จังหวัดนนทบุรี 

| 4-12 

4.2.4 โครงการกูวิกฤตไมผลพันธุดีเฉพาะทองถ่ินที่ประสบอุทกภัย 

จากเหตุการณนํ้าทวมใหญใน พ.ศ. 2554 ที่ผานมา ไดทําความเสียหายตอพื้นที่ปลูกทุเรียน

ของจังหวัดนนทบุรี  ซึ่งมีพื้นที่ปลูกรวมประมาณ 2,941 ไร ทําใหทุเรียนนนทบุรีตายทั้งสวนถึง 2,898 

ไร (ที่มา: กรมวิชาการเกษตร) ตอมาทางกรมวิชาการเกษตรโดยศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรี สถาบันวิจัย

พืชสวน จึงไดเขาไปเก็บกูยอดพันธุทุเรียนพันธุด้ังเดิมใน ตําบลบางศรีทอง ตําบลวัดชะลอ อําเภอบาง

กรวย ตําบลบางเลน อําเภอบางใหญ  และตําบลไทรมา ตําบลบางรักนอย อําเภอเมือง จังหวัด

นนทบุรี ซึ่งสามารถเก็บกูได 17 พันธุ ไดแก พันธุกบกานเหลือง  พันธุสาวนอย  พันธุกบตาเฒา พันธุ

ทองยอยฉัตร พันธุกระดุมเขียว พันธุแดงรัศมี พันธุแดงรัศมี(สวางจิตร) พันธุกบหัวสิงห พันธุลวงหาง

สิงห พันธุกระเทยเนื้อเหลือง พันธุกบพวง พันธุกบสีนวล พันธุกบจําปา พันธุกบตาเหมย พันธุกําปน

เจากรม พันธุเจาเงาะ และพันธุกระดุมสีนาค โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

 1. ขยายพันธุทุเรียนพื้นเมืองดั้งเดิม จากโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ  และในสวนที่เก็บกูระหวางน้ําทวม เพื่อสงคืนใหกับเกษตรกรชาวสวนนนทบุรีจํานวน 

25,000 ตน  ซึ่งสามารถนําไปปลูกทดแทนไดประมาณ 1,000 ไร 

 2. จัดทําแปลงสาธิตการสรางแปลงปลูกทุเรียนใหมโดยใชเทคโนโลยีตนตางๆ เพื่อเปนแปลง

ตัวอยางใหเกษตรกรไดเรียนรู และปฏิบัติจริงในการจัดการดูแลสวนที่มีประสิทธิภาพ 

3. ฝกอบรม ใหความรูทางวิชาการดานตางๆ  ทั้งการปลูกทุเรียน  การปลูกพืชรอง และพืช

เสริมเพื่อเพิ่มรายไดในระหวางที่ทุเรียนยังไมใหผลผลิต 

4. สนับสนุนหาแหลงพันธุที่เชื่อถือได  จากเรือนเพาะชําที่ใหยอดพันธุจากแปลงที่ผานการ

รับรอง GAP จากกรมวิชาการเกษตร เพื่อสนับสนุนพื้นที่ที่เหลือจาก 1,000 ไร และสนับสนุนขอมูล

การตรวจสอบพันธุแทดวยเทคนิคทางวิทยาศาสตรเพื่อใชประกอบในการเลือกยอดพันธุทุเรียนสําหรับ

ขยายพันธุ 

 

4.2.5 โครงการอนุรักษและฟนฟูทุเรียนพืน้บานนนทบุร ี

 โครงการนี้ริเริ่มโดยโรงงานยาสูบไดเล็งเห็นความสําคัญ ที่จะตองเรงฟนฟูและอนุรักษสวน

ทุเรียนใหคงอยูและขยายพื้นที่ปลูกใหมากขึ้นภายหลังเหตุการณน้ําทวมที่เกิดขึ้น ทําใหพื้นที่ปลูก

ทุเรียนเดิมเสียหายเกือบทั้งหมด เหลือพื้นที่ปลูกเพียง 43 ไร จากที่เคยมีทุเรียนมากกวา 100 สาย

พันธุ ปจจุบันเหลือเพียง 50 กวาสายพันธุเทานั้น จึงใหการสนับสนุน ชมรมอนุรักษและฟนฟูทุเรียน

นนท จัดทํา “โครงการอนุรักษทุเรียนพื้นบานนนทบุรี” ใน พ.ศ. 2555 ซึ่งเบื้องตนไดใหทุนในการ

อนุรักษและขยายกิ่งพันธุทุเรียนพืน้บาน จํานวน 8,000 กิ่ง สนับสนุนการจัดตั้ง “ศูนยการเรียนรู เพื่อ

อนุรักษทุเรียนพื้นบานนนทบุรี” (ที่มา: ศูนยการเรียนรูเพื่ออนุรักษทุเรียนพื้นบานนนทบุรี)  
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 ศูนยการเรียนรู เพื่ออนุรักษทุเรียนพื้นบานนนทบุรี ตั้งอยูที่สวนตากาน 92/1 ซอยบางกราง 

63 หมู 2 ต.บางกราง  อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โดยหวังใหเมืองนนทบุรีมีพื้นที่สําหรับศึกษาคนควา

เรื่องทุเรียนแบบครบวงจรตอไปในอนาคต 

 

4.3  ผลการวิเคราะห 

จากผลการวิเคราะห พบวานโยบายและมาตรการตางๆของภาครัฐและหนวยงานทองถิ่น ใน

เรื่องของการฟนฟูและคุมครองพื้นทีป่ลกูทุเรียนนนทบุรี ยังขาดความเปนเอกภาพ และขาดการบูรณา

การระหวางหนวยงาน 

นโยบายและมาตรการที่มีอิทธิพลและสงผลกระทบอยางมากตอสถานการณการฟนฟูและ

คุมครองพื้นที่ปลูกทุเรียนนนทบุรีคือ แผนการใชที่ดินนนทบุรี ซึ่งมีเนื้อหาที่ไมสนับสนุนการฟนฟูและ

คุมครองพื้นที่ปลูกทุเรียนนนทบุรี โดยเนื้อหาในแผนไมกลาวถึงการอนุรักษทุเรียนนนทบุรีแตอยางใด 

นอกจากนั้น สาระสําคัญของแผนเอง ยังมีสวนในการเปนปฏิปกษกับการฟนฟูและคุมครองพื้นที่ปลูก

ทุเรียนนนทบุรี เนื่องจากสาระของแผนเนนไปในเรื่องของการเติบโตของชุมชน และการสรางสภาพ

เศรษฐกิจที่สามารถหลอเลี้ยงชุมชนใหมีคุณภาพชีวิตในระดับที่พึงประสงค ซึ่งการสรางการเติบโตของ

ชุมชนและระบบเศรษฐกิจจะกอใหเกิดทิศทางการฟนฟูและคุมครองพื้นที่ปลูกทุเรียนนนทบุรีดําเนิน

ไปในทางตรงกันขาม นั่นคือเกิดภาวะถดถอยของการฟนฟูและคุมครองพื้นที่ปลูกทุเรียนนนทบุร ี

ในสวนของนโยบายและมาตรการที่สนับสนุนและสงเสริมการฟนฟูและคุมครองพื้นที่ปลูก

ทุเรียนนนทบุรีนั้น ขาดความเปนเอกภาพ และขาดความสามารถเชิงนโยบายสาธารณะ (Policy 

Capacity) ในการสรางเครือขายเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายใหสัมฤทธิ์ผลไดจริง โดยจะเห็นไดวา 

นโยบายและมาตรการที่สงเสริมการฟนฟูและคุมครองพื้นที่ปลูกทุเรียนนนทบุรีนั้น มีอยูมากมาย 

ไดแก โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โครงการอนุรักษและฟนฟูทุเรียน

นนทบุรี โครงการกูวิกฤตไมผลพันธุดีเฉพาะทองถิ่นที่ประสบอุทกภัย โครงการอนุรักษและฟนฟู

ทุเรียนพื้นบานนนทบุรี เปนตน แตการดําเนินการโครงการตางๆเหลานี้ดําเนินอยางแยกสวนโดย

เจาภาพจากแตละหนวยงาน สงผลใหขาดพลังในการขับเคลื่อนใหเกิดการอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ปลูก

ทุเรียนนนทบุรีไดอยางจริงจัง 

นอกจากนั้น การดําเนินการของโครงการตางๆ เปนไปในลักษณะ Top Down คือ เปนการ

ดําเนินการจากบนลงลางผานการวางนโยบายจากภาครัฐสูประชาชน แตจากผลการศึกษา พบวาใน

สภาพความเปนจริงแลว การอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ปลูกทุเรียนนนทบุรีมีความตองการในดานอื่นๆ 

นอกเหนือไปจากการรับแจกตนกลา หรือการสนับสนุนดานปุย ทั้งนี้ ความตองการในดานอื่นๆที่

เกิดขึ้น ไดแก การรักษาสภาวะแวดลอมใหน้ําที่ใชปลูกทุเรียนปลอดมลพิษ เนื่องจากน้ําที่มีมลพิษ 

นอกจากจะไมสามารถนํามาใชในการบํารงุตนทุเรียนไดแลว ยังสงผลใหดินเกิดมลพิษอีกดวย หรือการ
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ถายทอดองคความรูในการดูแลรักษาตนทุเรียน ซึ่งในปจจุบันเปนไปในรูปของการถายทอดจากคนรุน

กอนสูคนรุนหลัง ซึ่งทําใหเกิดการจํากัดของความรู ผูที่สนใจจําเปนตองเขารวมกลุมเพื่อซึมซับความรู

เหลานี้ดวยตนเอง 

จากปญหาน้ําที่ใชปลูกทเุรยีนมีมลพิษ สามารถสะทอนใหเห็นถึงความขัดแยงของเปาประสงค

ของนโยบายและมาตรการภาครัฐ เนื่องจากน้ําที่มีมลพิษเกิดจากการปลอยน้ําเสียของหมูบานจัดสรร

ที่เพิ่มจํานวนมากขึ้นจากผลของมาตรการและแผนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งมียุทธศาสตรเพื่อขยายชุมชน

และที่อยูอาศัย สวนปญหาในเรื่องขององคความรู เปนปญหาสําคัญที่ภาครัฐมองขาม เนื่องจากเขาใจ

วาชาวนนทบุรีมีความเชี่ยวชาญเรื่องทุเรียนนนทบุรีอยูแลว แตในความเปนจริง ผูที่เขามารวมอนุรักษ

ทุเรียนนนทบุรีในปจจุบัน สวนใหญไมใชชาวสวนแตดั้งเดิม แตเปนผูที่ประกอบอาชีพอื่นแลวมีความ

ตั้งใจที่จะอนุรักษทุเรียนนนทบุรีไว ดงันั้น องคความรูในการทําสวนทุเรียนนนทบุรีในทุกๆแงมุมและ

ทุกมิติมีความสําคัญมาก แตองคความรูเหลานี้ ปจจุบันไมมีผูเก็บรวบรวมไวเปนหลักการ และไมมีการ

เปดเผยอยางเปนสาธารณะ ตองใชการถายทอดจากคนรุนเกาเทานั้น 

จากการวิเคราะหแผนการใชที่ดินจังหวัดนนทบุรี และการอนุรักษพื้นที่การปลูกทุเรียน

นนทบุรี จึงสามารถสรุปไดวา 

(1) แผนการใชที่ดินจังหวัดนนทบุรี ไมสนับสนุนสงเสริมและเปนปจจัยที่สรางสถานการณทํา

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชพื้นที่ปลูกทุเรียนนนทบุรีไปเปนการสรางที่อยูอาศัย  

(2) นโยบายและมาตรการแนวทางของภาครัฐทั้งสวนกลางและทองถิ่น ขาดความสามารถ

เชิงนโยบายสาธารณะ (Policy Capacity) เนื่องจากไมสามารถบูรณาการความรวมมือระหวาง

หนวยงานตางๆ และไมสามารถขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการใหไปสูผลสัมฤทธ์ิได 

(3) แผนการใชที่ดินจังหวัดนนทบุรีและนโยบายและมาตรการของภาครัฐขาดลักษณะของ

แนวคิดการคุมครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เนื่องจากการกําหนดเขตเกษตรกรรม (Agriculture 

Zoning) ยังไมมีความเด็ดขาด จริงจัง ถึงแมจะมีการกลาวถึงบางในแผนการจําแนกกําหนดประเภท

การใชที่ดิน แตก็ไมมีรายละเอียดมากนัก และไมมีบทลงโทษหรือมาตรการใดๆรองรับ หากไม

ดําเนินการตามแผน 




