
บทที่ 6 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาพื้นทีเ่กษตรกรรม : กรณีศึกษาพื้นที่การปลูกทุเรียนจังหวัดนนทบุรี ในบทสุดทายนี้

จะนําเสนอเปน 3 สวน ไดแก สรุปผลการศึกษา การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังนี ้

 

6.1  สรุปผลการศึกษา 

 6.1.1  วัตถุประสงค 

 1) เพื่อวิเคราะหถึงความตองการของเกษตรกร สถานการณ/ปจจัยที่ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงการใชพื้นที่ปลูกทุเรียนในจังหวัดนนทบุรีและแนวโนม 

 2) เพื่อศึกษานโยบายมาตรการแนวทางของภาครัฐทั้งสวนกลางและทองถิ่นในการอนุรักษ/

ฟนฟูหรือคุมครองพื้นที่เกษตรกรรมโดยทั่วไปและพื้นที่ปลูกทุเรียนนนทเปนการเฉพาะ 

 3) เพื่อวิเคราะหหาแนวทาง/มาตรการที่เหมาะสมในการอนุรักษ/ฟนฟูการปลูกทุเรียนใน

จังหวัดนนทบุรี ที่คํานึงถึงคาเสียโอกาสทางเศรษฐกิจของเกษตรกร โดยนําผลที่ไดจากการศึกษาตาม

วัตถุประสงคขอที่ 1 และ 2 มาใช 

 

 6.1.2  วิธีการศึกษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรในสวนของเกษตรกรในการศึกษาครั้งนี้คือเกษตรกรผูปลูกทุเรียนในอําเภอตางๆ 

ทั้งหมด 6 อําเภอ ของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีจํานวน 1,364 ครัวเรือน (ณ สิ้นป 2557) จากฐานขอมูล

ของสํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี แบงเปนอําเภอเมือง 585 ครัวเรือน อําเภอบางกรวย 191 

ครัวเรือน อําเภอบางใหญ 200 ครัวเรือน อําเภอบางบัวทอง 30 ครัวเรือน อําเภอไทรนอย 11 

ครัวเรือน และอําเภอปากเกร็ด 347 ครัวเรือน 

กลุมตัวอยาง 

การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางเพื่อการเก็บขอมูลสําหรับการศึกษาครั้งนี้ใชตามเกณฑของ 

Krejcies and Morgan โดยจํานวนประชากร 1,400 จะใชกลุมตัวอยาง 302 ราย แตไดเก็บจริง

จํานวน 309 ราย และในการสุมตัวอยางนี้จะพิจารณาสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (stratified random 

sampling) โดยพิจารณาเปนสัดสวนกับจํานวนครัวเรือนเกษตรกรในแตละอําเภอ สําหรับอําเภอบาง
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บัวทองและไทรนอยมีจํานวนตัวอยางคอนขางนอยทําใหการวิเคราะหทําไดยากจึงไดใชวิธีรวม

เกษตรกรของอําเภอบางบัวทองและไทรนอยเขาดวยกัน แลวนํามาวิเคราะหหาคาความสัมพันธทาง

สถิติตางๆ 
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ประชากรในสวนที่เกี่ยวของอื่นๆ 

ประชากรในสวนน้ีไดแก เจาหนาที่ภาครัฐ องคกร/หนวยงานที่เกี่ยวของกับการใชพื้นที่ปลูก

ทุเรียนในจังหวัดนนทบุรีทั้งในระดับประเทศและระดับทองถิ่น โดยจะเลือกกลุมตัวอยางแบบ

เฉพาะเจาะจงกับผูที่สามารถใหขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของไดเปนอยางด ี

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ การประชุมสนทนากลุมยอย ผูมี

สวนไดสวนเสียทั้งในพื้นที่การศึกษา ทั้งเกษตรกร เจาหนาที่ภาครัฐ องคกร/หนวยงานทั้งในระดับ

ทองถิ่นและระดับประเทศที่เกี่ยวของ 

 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลทั้งจาก 

1) ขอมูลทุติยภูมิจากหนวยงานตางๆ ที่ เกี่ยวของ ตํารา เอกสารทางวิชาการ และ

อินเทอรเน็ต 

2) ขอมูลปฐมภูมิโดยในสวนนี้จะเปนการเก็บขอมูลจากหนวยงาน/บุคคลที่เกีย่วของ ผูมีสวน

ไดสวนเสียในพื้นที่ที่ศึกษา ดังนี้ 

(1) การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางตามแบบสัมภาษณ/สอบถามจากเกษตรกรผูปลูก

ทุเรียนในพื้นที่ศกึษา เจาหนาที่ องคกร/หนวยงานทั้งในระดับทองถิ่นและในระดับประเทศสัมภาษณ

เชิงลึกปราชญทุเรียน สวนราชการทั้งในระดับทองถิ่น และประเทศ องคกรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ

สงเสริม/อนุรักษ/ฟนฟู พื้นที่ปลูกทุเรียนของจังหวัดนนทบุรี  

(2) การเก็บรวบรวมขอมูลจากการประชุมกลุมยอย (focus group) เพื่อรับฟงความ

คิดเห็นจากกลุมเกษตรกรเจาหนาที่ภาครัฐ องคกร/หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ จํานวน 20 ราย 

การวิเคราะหขอมูล 

จากขอมูลสถิติทั้งหมดที่ไดจากขอ 13.3 จะนํามาประมวลผลการวิเคราะหหาคาสถิติเชิง

พรรณนา เชน คาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนํามาวิเคราะหประมวลผลโดยใชการ

วิเคราะห SWOT และใชวิธีวิเคราะหแบบ scenario analysis 

 

 6.1.3  ผลการศึกษา 

 1) จากกลุมตัวอยางเกษตรกรที่ศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญยังคงมีความตองการในการ

อนุรักษการเพาะปลูกทุเรียนนนท แมวาสวนใหญจะเห็นวาการปลูกทุเรียนมิไดกําไร แตก็จะยังคงทํา

อาชีพนี้ตอไป และกวาครึ่งก็จะขยายพื้นที่ออกไปอีกหากมีที่วางในอนาคต นอกจากนี้เกษตรกรสวน

ใหญ (รอยละ 78) ยังมองวาแนวโนมในอนาคตของการปลูกทุเรียนมีแนวโนมลดลง โดยปจจัยสําคัญ
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เกิดจาก 3 เหตุผลหลัก ไดแก เด็กรุนใหมไมสนใจทําอาชีพนี้ ราคาที่ดินสูงจนไมคุมคาที่จะใชที่ดินใน

การปลูกทุเรียนตอไป และขาดการสงเสริมอยางจริงจังจากภาครัฐ 

 2) มาตรการของภาครัฐในการสงเสริมอนุรักษและฟนฟูการปลูกทุเรียนมีการดําเนินการ

มากขึ้นอยางชัดเจน หลังสถานการณน้ําทวมใหญเมื่อป พ.ศ. 2554 ที่สําคัญคือ การดําเนินตาม

โครงการในพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รวมกับการดําเนินการตามภารกิจของทั้ง

หนวยงานกลาง คือ สํานักงานเกษตรจังหวัด กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

หนวยงานทองถิ่น กองสงเสริมคุณภาพชีวิต องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี มีการจัดทําแปลง

ตนแบบ การฟนฟูพันธุเกาๆ ของทุเรียนนนท การอบรมการขยายพันธุ การจัดมหกรรมทุเรยีน เปนตน 

นอกจากนี้ในสวนของภาคประชาชนก็มีการตั้งชมรมอนุรักษทุเรียน ศูนยการเรียนรูเพื่ออนุรักษทุเรียน

พื้นบานนนทบุรี ทําใหการดําเนินการอนุรักษฟนฟูพื้นที่เพาะปลูกทุเรียน มีความเขมแข็งมากขึ้น 

 แตอยางไรก็ตามพบวามาตรการของภาครัฐในสงเสริมสนับสนุนเกษตรกรยังมีไมเพียงพอ 

โดยเฉพาะในเรื่องของน้ําที่จําเปนตอการเพาะปลูกทุเรียนที่มีปญหาน้ํากรอย น้ําเค็ม น้ําเสีย หากรัฐ

เขามาชวยเรื่องน้ํา ไมวาจะเปนน้ําประปา น้ําบาดาล หรือการแกไขปญหาน้ําเค็มใหไดผลจะเปนการ

ชวยใหการเพาะปลูกทุเรียนสามารถคงอยูและขยายพื้นที่ออกไปไดอยางเปนรูปธรรม 

 3) จากการวิเคราะหจุดแข็ง-จุดออน-โอกาส-อุปสรรค ที่ไดจากการศึกษาทั้งหมดและการทํา

การสนทนากลุมยอยพบวา 

  3.1) จุดแข็งของทุเรียนนนท 

   (1)  คุณภาพของทุเรียนนนทที่มีคุณสมบัติตางจากทุเรียนในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งเกิดจาก

พื้นที่ดินที่อุดมสมบูรณและพันธุทุเรียนนนท ซึ่งเกิดจากภูมิปญญาการปลูกแบบดั้งเดิม เชน ปลูกแบบ

ยกรอง มีการปลูกพืชที่ใหรมเงาและเปนปุย เชน ปลูกตนทองหลาง ในชวงที่ทุเรียนยังไมโตพอ การไม

ใชสารเคมีโดยทําสวนเกษตรอินทรีย 

   (2)  ภาพพจน ความนาเชื่อถือ คุณภาพมาตรฐานในระดับสูง โดยชาวสวนทุเรียนได

ดูแลผลผลิตอยางดี เชน ไมเก็บผลผลิตออน การประกันการจําหนายที่ยินดีคืนเงินหากทุเรียนไมได

คุณภาพ เหลานี้สรางความเชื่อมั่นใหแกผูบริโภคได 

   (3)  การมีเครือขายที่เขมแข็ง โดยมีเครือขายชมรมทุเรียนในทุกอําเภอ เพื่อการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู สงเสริมและทํากิจกรรมระหวางกัน เปนชองทางในการรับความชวยเหลือจาก

ภาครัฐไดงายอีกทางหนึ่ง 

   (4)  การพึ่งพาสินเชื่อต่ํา ชาวสวนทุเรียนนนทเปนเกษตรที่คอนขางมีฐานะ มีที่ดิน

เปนของตนเองที่ตกทอด จึงไมมีหนี้จากการเพาะปลูก อีกทั้งในครอบครัวก็จะมีการประกอบอาชีพอื่น

จึงมีขายไดหลายทาง 

  3.2) จุดออน 
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   (1)  ราคาสูงกวาทุเรียนทั่วไปในพื้นที่อื่นคอนขางมาก ผลผลิตแตละปออกมานอย

โดยเฉพาะในชวงหลังน้ําทวมใหญ พ.ศ. 2554 ราคาที่สูงมากทําใหผูบริโภคที่เขาถึงไดมีจํากัด 

   (2)  ตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นมาก โดยที่ทุเรียนเปนพืชที่ตองการการดูแลเอาใจใสสูง 

จึงมีตนทุนสูงขึ้น โดยเฉพาะน้ําประปาที่ตองใชแทนน้ําตามคูครองธรรมชาติที่เสียหายจากการไหลเขา

ของน้ําเค็มในชวงฤดูแลง 

   (3)  ขาดการสานตอของคนรุนใหม พบวาลูกหลานของเกษตรกรรุนปจจุบันที่มี

การศึกษาสูงขึ้นมักไมคอยสนใจทําอาชีพนี ้

  3.3) โอกาส 

   (1)  ความตองการในตลาดที่มีอยูสูงมาก เนื่องจากคุณภาพดี โดยเฉพาะกับกลุมคน

ที่มีรายไดสูง ที่มีการสั่งจองตั้งแตผลทเุรยีนมีขนาดเลก็ ผลผลิตหรืออุปทานที่ไดในแตละปมีไมเพียงพอ

กับความตองการซื้อ 

   (2)  การไดรับการสงเสริมจากภาครัฐ โดยเฉพาะหลังจากน้ําทวมใหญป พ.ศ. 2554 

และการมีโครงการอนุรักษของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เขามาดูแลขยายพันธุทุเรียนนนท 

  3.4) อุปสรรค 

   (1)  ภัยธรรมชาติ การเกิดน้ําทวมใหญในแตละครั้ง โดยเฉพาะครั้งหลังสุด (2554) 

ทําใหทุเรียนภายในเปนจํานวนมากอีกทั้งวิถีชีวิตคนเมืองไดเขามามากขึ้นในจังหวัดนนทบุรี 

สภาพแวดลอมที่ไมเหมาะกับการปลูกทุเรียน 

   (2)  การดําเนินนโยบายของภาครัฐที่ยังไมตอเนือ่ง และอาจไมตรงกับสิ่งที่เกษตรกร

ตองการ โดยเฉพาะการแกปญหาในเรื่องน้ํา นํ้ากรอย น้ําเค็ม ที่เขามาในสวนทุเรียนทําใหทุเรียนตาย 

เกษตรกรตองใชน้ําประปา ซึ่งมีตนทุนสูงในสวนนี ้

   ดังนั้น ภาครัฐจึงควรเขามาแกไขจุดออน และอุปสรรค ซึ่งการศึกษาขอคิดเห็นของ

เกษตรกรมีความเห็นตรงกันที่สําคัญคือเรื่องน้ําเพื่อการดูแลทุเรียน หากภาครัฐแกไขปญหานี้ไดจะ

ชวยเพิ่มการคงอูของพื้นที่ทุเรียนไดอีกมาก 

 

6.2.  การอภิปรายผล 

 จากการศกึษาทั้งหมด มีประเด็นสําคัญๆ ที่มีนัยยะตอการคุมครองพื้นที่ปลูกทุเรียนในจังหวัด

นนทบุรี ที่คณะผูวิจัยจะนํามาอภิปรายผล ดังนี ้

 6.2.1  สภาพเศรษฐกิจ สังคมและภูมิหลังของเกษตรกรผูปลูกทุเรียนจังหวัดนนทบุรี 

 จากการศึกษาพบวา เกษตรกรเปนผูมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี แตกตางจากเกษตรกรในพืช

ชนิดอื่น จะเห็นไดจากการถือครองที่ดินเพื่อการปลูกพืชที่เกษตรกรกลุมตัวอยางทั้งจังหวัด (รวมทุก
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อําเภอแลวจํานวน 309 ตัวอยาง) มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินถึงกวารอยละ 94 จะมีเชาบางเพียงเล็กนอย ซึ่ง

เปนการเชาจากญาติผูใกลชนิดเทานั้น ดังตารางที่ 6.1 

 

ตารางท่ี 6.1  ลักษณะการถือครอง 

 รอยละ 

 เปนกรรมสทิธิ์ของตนเอง/ครอบครัว 94.1 

 เชา 3.6 

 บางสวนเปนกรรมสทิธิ์ บางสวนเชา 2.3 

 

 การที่มีฐานทางเศรษฐกิจที่ดีนั้นยอมทําใหเพิ่มโอกาสในการอนุรักษ/ฟนฟูหรือยังคงดํารงการ

เพาะปลูกทุเรียนเอาไวได แมวาจะมีปจจัยที่จะทําใหเขามีโอกาสเปลี่ยนอาชีพไปสูอาชีพที่ให

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจทีสู่งกวา หรือแมกระทั่งการขายพื้นที่ดินที่ใชในการปลูกทุเรียนที่นับวันจะมี

ราคาแพงขึ้นจากการพัฒนาเมืองนนทบุรีอยางรวดเร็วในชวงที่ผานมาและที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่ง

จะเห็นไดจากขอคําถามที่ถามวาเกษตรกรสนใจจะทําอาชีพชาวสวนทุเรียนตอไปหรือไม ซึ่งพบวากวา

รอยละ 90 สนใจที่จะทําตอโดยทําเปนอาชีพเสริม และอาชีพหลักในสัดสวนที่ใกลกัน ดังตารางที่ 6.2 
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ตารางท่ี 6.2  ความสนใจที่จะทําอาชีพสวนทุเรียนตอไป 

 รอยละ 

1. ทําตอ 90.9 

2. ไมทําตอ 9.1 

   

1. ทําเปนอาชีพหลัก 48.9 

2. ทําเปนอาชีพเสริม 51.1 

 

 แมวาสวนใหญจะเห็นวาการปลูกทุเรียนเมื่อคิดถึงตนทุนระยะเวลาตางๆ แลว เปนการ

ขาดทุน (รอยละ 43.8) มากกวากําไร (รอยละ 39.6) ดังตารางที่ 6.3 

 

ตารางท่ี 6.3  ผลตอบแทนที่ไดรับจากการทําสวนทุเรียน 

 รอยละ 

1. กําไร 39.6 

2. ขาดทุน 43.8 

3. เทาทุน 12.9 

 

 อีกทั้งเปนการเพาะปลูกทีม่ีการกูยืมนอยมาก (รอยละ 85.1) จะมีการกูยืมบางเพียงสวนนอย 

(รอยละ 11.9) ซึ่งการกูยืมก็เปนการกูยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ําจากภาครัฐหรือตามนโยบายของรัฐ เชน 

กองทุนหมูบาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณเปนสําคัญ ดังตารางที่ 6.4 

 

ตารางท่ี 6.4  การกูยืมเงินมาเพื่อทําการเพาะปลูกทุเรียน 

 รอยละ 

 ไมมีการกูยมืเงิน 88.1 

 มีการกูยมืเงิน 11.9 

 

 การที่เกษตรกรทําการเพาะปลูกทุเรียน เหตุผลสวนใหญก็เพราะวาทํามาแตบรรพบุรุษ  

(รอยละ 77.3) และการมีใจรักจากการทําอาชีพ (รอยละ 51.6) ดังตารางที่ 6.5 
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ตารางท่ี 6.5  เหตุผลที่เลือกเพาะปลูกทุเรียน 

 รอยละ 

 ทํามาแตบรรพบุรุษ 77.3 

 ผลผลิตราคาสงู 16.2 

 มีเงินทุนเพียงพอ 9.7 

 มีใจรกัในการทําสวนทเุรียน 51.6 

 การสนบัสนุนจากภาครัฐ 22.1 

 

 สวนความตองการในการขยายพื้นที่ปลูกทุเรียนหากพบที่วางนั้นกวาครึ่ง (รอยละ 55.1)  

ยังตองการขยายการเพาะปลูกเพิ่มขึ้น ดังตารางที่ 6.6 

 

ตารางท่ี 6.6  ความตองการขยายพื้นที่ทําสวนทุเรียนกรณีที่มีพ้ืนวาง 

 รอยละ 

1. ขยาย 55.1 

2. ไมขยาย 44.9 

 

 อีกประเด็นหนึ่งจะพบวามีการปลูกทุเรียนใหมๆ จํานวนมาก (รอยละ 39.0) ที่เปนการปลูก

ขึ้นในระยะเวลาต่ํากวา 5 ป หรือหลังน้ําทวมใหญ ป 2554 ซึ่งแสดงใหเห็นวาเกษตรกรยังคงตองการ

ทําอาชีพนี้ตอไปอีก ในขณะที่เกษตรกรรายเกาที่ปลูกทุเรียนมานานกวา 21 ป ก็ยังมีอยูจํานวนมาก 

(รอยละ 39.3) พอๆ กัน ดังตารางที่ 6.7  

 

ตารางท่ี 6.7  ระยะเวลาการปลูกทุเรียน 

 รอยละ 

 ต่ํากวา 5 ป 39.0 

 6-10 ป 15.0 

 11-15 ป 1.5 

 16-20 ป 5.2 

 21ปขึ้นไป 39.3 
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 จากประเด็นตางๆ ทั้งหมด จึงนาจะมองแนวโนมไดวาความคงอยูของพื้นที่การปลูกทุเรียน

นนท นาจะยังคงมีอยูตอไปแมวาจะมีปจจัยที่เปนจุดออน และอุปสรรค ของอาชีพนี้อยูมาก แตดวย

ทัศนคติเชิงบวก ใจรกั ฐานะทางเศรษฐกิจจะเปนปจจัยสําคัญของการคงอยูของอาชีพนี้ตอไปได หาก

รัฐใหการสงเสริมสนับสนุนอยางจริงจัง 

 อีกประเด็นหนึ่งที่นาสนใจคือ คําถามที่วาเคยคิดจะขายสวนทุเรียนหรือไมพบวารอยละ 76.3 

ไมเคยคิดจะขายสวนทุเรียน ในขณะที่ชาวสวนที่เคยคิดจะขายมีเพียงสวนนอยหรือรอยละ 23.7 

เทานั้น ซึ่งแสดงใหเห็นวาเกษตรกรยังมคีวามตองการอนุรักษพื้นที่การปลูกทุเรียนเอาไวอยางนอยก็ใน

ชั่วชีวิตของตน 

 

 6.2.2  ผังเมืองรวมของจังหวัดนนทบุรีกับการคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม 

จากผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรีที่มีการจําแนกประเภทการใชที่ดินนั้นพบวาไมมีการกําหนด

พื้นที่อยางเฉพาะเจาะจงใหเปนเขตพื้นที่ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ชัดเจน ไมวาจะเปนพื้นที่

อุตสาหกรรม พื้นที่เกษตรกรรม ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาไมมีการกําหนดผังเมืองหรือประเภทการใช

ที่ดินใหเปนพื้นที่คุมครองเพื่อการเกษตรกรรมในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

การคุมครองพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกทุเรียนจึงมิไดเกิดขึ้นในทาง

กฎหมายและระเบียบใดจากภาครัฐ จะมีเพียงแคกิจกรรมการสงเสริมการอนุรักษตามโครงการตางๆ 

เทานั้น 

 จังหวัดนนทบุรีนับเปนพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนพันธุดีมาหลายชวงอายุคน และเปนมรดกตก

ทอดมาถึงรุนลูกรุนหลาน โดยเปนที่ยอมกันอยางกวางขวางวาทุเรียนพันธตางๆที่ปลูกใน พื้นที่จังหวัด

นนทบุรีนั้น นอกจากจะมีรสชาตอิรอยแตกตางจากที่มีจําหนายอยูในทองตลาดทั่วไป จึงทําใหเปนที่

ตองการของตลาดอยางมาก ผูบริโภคตองจองซื้อลวงหนา ซึ่งสะทอนสถานการณ “excess 

demand” อยางชัดเจน ในขณะที่อุทานของทุเรียนนนทบุรีที่ออกสูทองตลาดมีจํากัดตามพื้นที่การ

ปลูกที่จํากัดนั่นเอง จึงทําใหราคาซื้อขายกันในทองตลาดสูงมาก ทุเรียนนนทบุรีจึงกลายเปนสินคา

ชนิดหนึ่งที่อุปทานมีความยืดหยุนตอราคาต่ํา แมวาราคาจะเปลี่ยนแปลงไปมากแตก็เปลี่ยนแปลง

ปริมาณการผลิตไดไมมาก เปนสินคาที่มีลักษณะสินคา luxury goods หรือ superior goods ซึ่ง

หมายถึงวาเมื่อผูบริโภคมีรายไดสูงขึ้นก็จะมีความตองการสินคาประเภทนี้มากขึ้นดวย 

 หากมองในดานโครงสรางตลาดของทุเรียน หากวิเคราะหตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรที่ได

กลาวไวในการทบทวนวรรณกรรมพบวาโครงสรางตลาดทุเรียนนนทเปนตลาดที่เขาขายโครงสราง

ตลาดแบบผูกขาด (monopoly) ชาวสวนมีอํานาจในการกําหนดราคา (price maker) สินคาทุเรียน

ของตนไดคอนขางมาก อีกทั้งสินคาทุเรียนมีความแตกตางไปจากทุเรียนที่ปลูกในพื้นที่อื่น (product 

differentiation) ทุเรียนในพื้นที่อื่นไมสามารถทดแทนทุเรียนนนทไดอยางสมบูรณ การซ ื้อขายจะ
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เกิดข้ึนเฉพาะในตลาดจังหวัดนนทบุรีผานการขายเพียง 2 รูปแบบไดแก ขายใหผูซื้อโดยตรงจากสวน 

และผานการขายในสวนทุเรียนที่จังหวัดจัดขึ้นในชวงที่ผลผลิตทุเรียนออกสูตลาด 

 นอกจากนี้ความแตกตางที่โดดเดนประการสําคัญของทุเรียนนนทบุรีก็ คือ ความมีคุณคาทาง

มรดกของสายพันธุที่ไดรับตกทอดกันมาจากคนรุนตอรุน และใกลสูญพันธุหากไมมีการอนุรักษไว และ

จุดวิกฤตตอความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ เกิดขึ้นในป 2554 ที่จังหวัดนนทบุรีประสบกับอุทกภัยครั้งใหญใน

ประวัติการณ สวนทุนเรียนพันธุดีจํานวนมากถูกน้ําทวมขังเปนเวลานาน สงผลใหตนทุนเรียนที่มีอยูใน

ขณะนั้นตายไปจํานวนมาก ซ้ําเติมสถานการณใหอุปทานของทุนเรียนนนทบุรีที่มีนอยอยูแลวกลับ

นอยลงไปอีก จึงมีความพยายามในการอนุรักษและขยายพันธุทุเรียนนนทดวยเกรงวาหากไมมีการ

ดําเนินการใดๆ แลวอาจนําไปสูการสูญพันธุได ในเรื่องนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัยของ

เรืองยศ ทองโศภิณ ก็พบวา ประชาชนในพื้นที่นนทบุรี และกรุงเทพมหานครก็เห็นความสําคัญของ

การคุมครองพื้นที่การปลูกทุเรียนซึ่งสะทอนจากความเต็มใจที่จะจายเงินสนับสนุนการจัดตั้งกองทุน

คุมครองพื้นที่ปลูกทุเรียนนนท โดยใหเหตุผลวาทุเรียนนนทมีประวัติความเปนมายาวนาน เปน

เอกลักษณของจังหวัดนนท และเปนพื้นที่สีเขียวเปนการฟอกอากาศใหจังหวัดดวย 

 

 6.2.3  การมองแนวโนมในอนาคตของการปลูกทุเรียนจังหวัดนนทบุรีของเกษตรกร 

 พบวาเกษตรกรกลุมตัวอยาง รอยละ 28.7 มองวาพื้นที่การปลูกทุเรียนมีแนวโนมลดลง ดวย

เหตุผลหลัก 3 ประการแรกที่เกษตรกรเห็นวาสําคัญที่สุด ไดแก การที่เด็กรุนใหมไมสนใจทําอาชีพนี้ 

(รอยละ 50.8) โดยเห็นวาเด็กรุนใหมบุตรหลานของเกษตรกรมีระดับการศึกษาสูงขึ้น ตองการทํา

อาชีพอื่นที่มีความทาทายมากกวา รองลงมาในสัดสวนใกลเคียงกัน คือ การที่ราคาที่ดินสูงขึ้น จนไม

คุมคาที่จะปลูกทุเรียนตอไป (รอยละ 49.8) โดยหากขายหรือปรับพื้นที่ไปใชประโยชนอยางอื่น ก็

นาจะใหผลตอบแทนที่สูงกวา การดํารงการปลูกทุเรียนตอไป ยอมเปนตนทุนหรือคาเสียโอกาสแก

ชาวสวนที่สูงขึ้นเรื่อยๆ อันดับ 3 ที่เกษตรกรเห็นวาทําใหมองแนวโนมการปลูกทุเรียนไดวาลดลง คือ 

การขาดการสงเสริมอยางจริงจังของภาครัฐ (รอยละ 21.4) แมวาภาครัฐทั้งสวนกลางและทองถิ่นไดมี

นโยบายสงเสริมสนับสนุนชาวสวนทุเรียนนนทมาแลวระยะหนึ่ง แตเกษตรกรยังมองวาไมจริงจังและ

ไมตรงจุดที่เกษตรกรตองการเทาใดนัก ดังตารางที่ 6.8  

 

ตารางท่ี 6.8  แนวโนมการปลูกทุเรียนในอนาคต 

เกษตรกรกลุมตัวอยางมองแนวโนมอนาคตการปลูกทุเรียนมแีนวโนมลดลง  

(รอยละ 78.7) 3 เหตุผลหลัก ไดแก 

รอยละ 

1. เด็กรุนใหมไมสนใจทําอาชีพนี ้ 50.8 

2. ขาดการสงเสริมอยางจริงจังของภาครฐั 21.4 
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3. ราคาที่ดินสูงขึ้น จนไมคุมคาทีจ่ะปลกูทุเรียนตอไป 49.8 

 

 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสถิตพงศ สุดชูเกียรติ พบวา แมประเทศไทยจะมีแผนและ

นโยบายการคุมครองและใชประโยชนพื้นที่เกษตรกรรมอยางยั่งยืนมีปรากฏชัด แตในการนําแผน

ดังกลาวไปสูการปฏิบัติยังไมมีความชัดเจน และใหเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานภายใตนโยบายนี้

วาตองมี (1) การจัดตั้งองคกรเพื่อดําเนินการในเรื่องนี้ (2) มีเงินทุนสนับสนุน (3) สรางความรูความ

เขาใจใหกับประชาชน 

คําถามที่ตอเนื่องกันนี้คือปจจัยใดที่จะสงผลใหเกษตรกรยังคงอนุรักษพื้นที่ปลูกทุเรียนตอไป

นั้น พบวา 3 อันดับแรกที่เกษตรกรเห็นวาสําคัญที่สุด ไดแก การที่มีสมาชิกรุนหลังของครัวเรือนที่

ยังคงสานตอและสนใจและทําอาชีพนี้ตอไป (รอยละ 34) รองลงมา คือ การสนับสนุนทั้งจากภาครัฐ 

ภาคประชาชนในการดําเนินการมีเครือขายการอนุรักษทุเรียนนนทใหกวางขวางและไดผลอยางเปน

รูปธรรม (รอยละ 33.3) และปจจัยที่สาม คือ การสรางความภูมิใจในการเปนชาวสวนทุเรียนนนท 

(รอยละ 17.5) ดังตารางที่ 6.9 
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ตารางท่ี 6.9  ปจจัยที่สงผลใหเกษตรกรยังคงอนุรักษพื้นที่เพื่อการปลูกทุเรียนตอไป 

 รอยละ 

1. การมีสมาชิกในครัวเรอืนที่ยังมีคนสนใจทําอาชีพนี ้ 34.0 

2. สนับสนุนจากภาครัฐและการดําเนินงานของเครือขายการอนุรกัษทุเรียนนนทให

กวางขวางและเกิดผลเปนรปูธรรม 

33.3 

3. การสรางความภูมิใจในการเปนชาวสวนทุเรียนนนท 17.5 

 

 ซึ่งขอนี้สอดคลองกับมาตรการทางสังคมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่ไดกลาวมาแลว

ในบทที่ 2 ที่หากรัฐไดสราง/สงเสริมจิตสํานึกความรูสึกรวมในการอนุรักษหรือธํารงรักษาสิ่งใดไวก็จะ

เปนปจจัยสําคัญในการสรางความยั่งยืนของการดํารงอยูซึ่งสิ่งนั้นได 

 อยางไรก็ตามหากวิเคราะหในมุมมองทางเศรษฐศาสตรการที่โครงการอนุรักษพันธุทุเรียน

นนทบุรีและสนับสนุนใหเกิดการขยายตัวของพื้นที่เพาะปลูกจะประสบความสําเร็จเพียงใดนั้น สวน

หนึ่งจะขึ้นอยูกับการจัดสรรทรัพยากรผานกลไกตลาดเปนสําคัญ หากผลตอบแทนจากการทําอาชีพ

ชาวสวนทุเรียนคุมคากับการลงทนุ และสามารถแขงขันกับทางเลือกอื่นได โดยพิจารณาจากตนทุนเสยี

โอกาสที่เกิดจากการนําที่ดินไปใชในทางเลือกอื่นดวย ก็จะเปนแรงจูงใจใหเกิดการขยายตัวในการปลูก

ทุเรียนมากขึ้น ในทางกลับกันหากการปลกูทเุรยีนที่นนทบรุีใหผลตอบแทนที่ไมสามารถแขงขันกับการ

ใชที่ดินในทางเลือกอื่น เชน การพัฒนาเปนยานธุรกิจ หรือที่อยูอาศัย ก็อาจทําใหการขยายตัวของการ

ปลูกทุเรียนเปนไปไดยาก ดังนั้นเราจะเห็นวาในบางประเทศ เชน ญี่ปุน เปนตน รัฐบาลจะตองใหการ

อุดหนุน (subsidy) เพื่อใหชาวนาสามารถปลูกขาวตอไปได เพื่อบรรลุเปาหมายในเรื่องความมั่นคง

ทางอาหาร สําหรับในกรณีของการปลูกทุเรยีนนนทบรุี หากตองการอนุรักษไวใหลูกหลานในระยะยาว 

การแทรกแซงโดยรัฐก็อาจเปนอีกทางเลือกหนึ่งเชนกัน  

 ในเรื่องนี้ หากรัฐนําเอาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรมาใช เชน ในตางประเทศในกรณีของ

อังกฤษ ออสเตรเลีย และแคนาดา ที่มีการใชเงินสนับสนนุในการสรางแรงจูงใจเพื่อใหเจาของที่ดินทํา

การอนุรักษที่ดินในพื้นที่เพาะปลูกที่ตองการ 

 สําหรับปญหาและอุปสรรคที่พบในการปลูกทุเรียนของชาวสวนนนทพบวามี 3 ปญหาหลัก

ไดแก แหลงน้ํา ดินที่ใชในการปลูกทุเรียน (รอยละ 60.5) ซึ่งจากการสนทนาสวนเพิ่มเติมพบวาปญหา

ที่นับเปนปญหาสําคัญมาก ปญหาน้ําเค็มซึ่งเขาสวนเปนระยะเวลานานมากกวาเดิม สภาพภูมิอากาศ

เปลี่ยนแปลง (รอยละ 25.6) ที่ไมเอื้อตอการปลูกทุเรียน รวมทั้งตนทุนการเพาะปลูกที่มีสูงมากขึ้น 

(รอยละ 11.0) ดังตารางที่ 6.10 

 

ตารางท่ี 6.10  ปญหาที่พบในการปลูกทุเรียน (3 อันดับแรก) 
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 รอยละ 

1. แหลงน้ําดินที่ใชในการบํารุงตนทุเรียน 60.5 

2. สภาพภูมิอากาศ 25.6 

3. ตนทุนการเพาะปลูกสูง 11.0 

 ประเด็นคําถามที่นาสนใจคือความคดิเห็นของเกษตรที่เห็นดวยหรือไมหากภาครัฐจะประกาศ

คุมครองพื้นที่สวนทุเรียนนนท มิใหมีการเปลี่ยนแปลงการใชพื้นที่ไปใชประโยชนอยางอื่น เชน ที่อยู

อาศัย ธุรกิจ อุตสาหกรรม เปนตน พบวา เกษตรกรสวนใหญเหน็ดวย (รอยละ 72.8) ดังตารางที่ 6.11 

 

ตารางท่ี 6.11  ความคิดเห็นท่ีจะใหภาครัฐประกาศคุมครองพื้นท่ีสวนทุเรียนนนทบุรี เพื่อมิใหมี

การเปลี่ยนแปลงการใชพื้นทีไปใชประโยชนอยางอื่น 

 รอยละ 

1. เห็นดวย 72.8 

2. ไมเห็นดวย 27.2 

 

 ซึ่งสอดคลองกับผลการสนทนากับเจาหนาที่เครือขายชมรมเกษตรกรและเมื่อจัดทําสนทนา

กลุมยอย (focus group) ที่พบวาเกษตรกรเองไดเคยยื่นขอเสนอใหภาครัฐสงเสริมอยางจริงจังจัดแบง

เขตพื้นที่ (zoning) นํารองสัก 10-15 แปลงของเกษตรกรที่สนใจเขารวมและมีมาตรการสงเสริมอยาง

จริงจังทั้งการลด/ยกเวนภาษีตางๆ การใหเงินชวยเหลือการเพาะปลูก การบริการดานน้ํา การใหการ

สงเสริมดานเทคโนโลยี เปนตน เพื่อเปนตัวอยางในการขยายผลตอไป 

 แมวาในประเด็นนี้จะมีเกษตรกรที่ไมเห็นดวยอยูบาง (รอยละ 27.2) โดยมองวาเปนการ

ลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการใชพื้นที่ดินที่ตนมีกรรมสิทธิ์ นาจะปลอยใหเปนทางเลือกของเกษตรกรจะ

เหมาะสมกวา 

 ในเรื่องนี้ จากงานวิจัยของอารียา มนัสบุญเพิ่มพูนและคณะ พบวาประเทศไทยยังไมมี

มาตรการแบงพื้นที่เพื่อการใชที่ดินใหสอดคลองกับแผนที่ชัดเจน กรุงเทพมหานครยังมิไดมีมาตรการ

เพื่อควบคุมการขยายเมืองอยางเปนรปูธรรมทาํใหมีการขยายเมอืงไปเรื่อยๆ จนกระทบพื้นที่รอบเมือง 

ซึ่งเปนพื้นที่สีเขียว แตกตางจากประเทศพัฒนาแลว เชน อังกฤษที่มีนโยบาย green belt กําหนด

พื้นที่สีเขียวปองกันมิใหเมืองขยายตัวไปทําลายพื้นที่ชนบทเพื่อใหคนในเมืองสามารถใชพื้นที่ green 

belt ในการพักผอนและสันทนาการ 

 

6.3  ขอเสนอแนะ 
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 6.3.1 เกษตรกรชาวสวนทุเรียนสวนใหญยังคงประสงคจะอยูในอาชีพนี้ตอไป โดยเห็นวา

เปนวิถีชีวิตที่พวกเขาภาคภูมิใจ หากภาครัฐโดยเฉพะสวนทองถิ่นไดมีบทบาทนําที่เขมแข็งในการ

สงเสริมและอนุรักษการปลูกทุเรียนนนทอยางตอเนื่อง โดยคํานึงถึงความตองการของเกษตรกรเปน

หลัก ก็นาจะเปนปจจัยเสริมที่สําคัญในการอนุรักษพื้นที่ปลูกทุเรียนนนท ในการนี้ ควรมีการพัฒนา

เครือขายการดําเนินงานของเกษตรกร เพื่อการอนุรักษและฟนฟูทุเรียนนนทเพื่อดําเนินงานเปนแกน

หลักโดยภาครัฐเปนผูสนับสนุน เพื่อใหเครือขายเหลานี้มีความเขมแข็งมากขึ้น การบูรณาการภาคสวน

ตางๆ ที่เกี่ยวของเชื่อมตอกันไป ในการชวยเหลือเกษตรกร นอกจากที่บทบาทของภาครัฐสวนทองถิ่น

ในการสรางความรูสึกภาคภูมิใจในอาชีพทําสวนทุเรียนนนทและการรณรงคอยางตอเนื่อง สราง

จิตสํานึกรักพื้นที่และวัฒนธรรมการปลูกทุเรียนนนท ซึ่งเปนวิถีชีวิตสืบทอดกันมายาวนานใหยังคงมี

อยูคูกับจังหวัดนนทบุรี 

 6.3.2 ทองถิ่นควรจัดทําโครงการนํารองในการจัดทําเขตพื้นที่ (zoning) ในการคุมครอง 

การปลูกทุเรียน โดยคัดเลือกเกษตรกรเขารวมเปนไปโดยสมัครใจ ทั้งนี้จะตองมมีาตรการจงูใจตางๆ ที่

เพียงพอ ไมวาจะเปนมาตรการภาษี มาตรการลดตนทุนการผลิต มาตรการการตลาด เทคนิคทาง

วิชาการที่จะควบคุมคุณภาพผลผลิต ที่จะดําเนินการในพื้นที่อยางตอเนื่อง หากประสบความสําเร็จ

เกษตรกรเห็นเปนรูปธรรมก็นาจะมีเกษตรกรเขารวมในโครงการมากขึ้น พื้นที่อนุรักษก็จะขยาย

ออกไปมากขึ้น  

 อยางไรก็ตามการที่จะดําเนินการไดนั้นจําเปนตองมีเงินสนับสนุนในการดําเนินงาน โดยใช

งบประมาณรัฐชวยเหลือรวมทั้งเงินสนับสนุนจากภาคเอกชนทุกฝายที่เกี่ยวของตองรวมกันระดมทุน 

ไมวาจะเปนการจัดตั้งหนวยงานเพื่อการดําเนินงานคุมครองพื้นที่การปลูกทุเรียน การสรางแรงจูงใจ

ดวยมาตรการลดหยอน/ยกเวนภาษีตางๆ ที่เขต zoning พื้นที่ปลูกทุเรียน การใหเงินสนับสนุนการ

เพาะปลูกตอไร หรือตอหนวยพื้นที่ เปนตน 

 6.3.3 สําหรับมาตรการสงเสริมการตลาดนั้น โดยที่ทุเรียนนนทมีความตองการซื้อที่สูง

มากกวาปริมาณอุปทานอยูแลว การสงเสรมิการตลาดจงึควรเปนลกัษณะที่ใหการสงเสรมิแกเกษตรกร

ในการธํารงรักษาคุณภาพมาตรฐานของทุเรียนนนท แตอยางไรก็ตาม หนวยงานทองถิ่นและภาครัฐ

อาจจําเปนตองมีการประชาสัมพันธสรางภาพลักษณที่ดีของทุเรียนนนท ควบคูไปกับการดูแลคุณภาพ

มาตรฐานของทุเรียนนนทตอไป เพื่อมิใหภาพลักษณที่ดีของทุเรียนนนทเลือนหาไปกับกาลเวลา และ

ขยายการสงเสริมการตลาดไปยังประเทศที่มีแนวโนมบริโภคทุเรียนที่มีกําลังซื้อสูง เชน จีน ในมณฑล

ที่มีรายไดเฉลี่ยสูง เปนตน เพื่อรองรับปรมิาณอุปทานที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคตจากการสงเสริมการปลูก

ทุเรียนนนทใหมีมากขึ้น 
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 6.3.4 การสรางความภาคภูมิใจแกเกษตรกร เพื่อดงึดูดคนรุนใหม ขอมูลจากการสอบถาม

เกษตรกรพบวารอยละ 40 เห็นวา ปจจัยที่จะทําใหการปลูกทุเรียนนนทยังคงอยูขึ้นอยูกับสมาชิกใน

ครอบครัวสนใจทําอาชีพนี้ตอไปหรือไม 

 6.3.5 การทองเที่ยงเชิงเกษตร  เปนอีกทางหนึ่งที่จะชวยเสริมรายไดใหแกเกษตรกร

ชาวสวน หากภาครัฐในสวนตางๆ ของจังหวัดนนทบุรี รวมทั้งชมรมสวนทุเรียนที่มีอยูในทุกอําเภอ

ตางๆ รวมกันผลักดันโครงการ เสนอโครงการใหกระทรวงทองเที่ยวฯ และสํานักงานสงเสริมการ

ทองเที่ยวรวมกันพิจารณาหาวิธีการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดนนท ใหแก

นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ก็จะเปนโอกาสเพิ่มรายได และเปนสวนหนึ่งที่ทําใหการ

คุมครองพื้นที่สวนทุเรียนนนทมีโอกาสมากขึ้น 

 




