
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



แบบสัมภาษณ 

(ผูแทนหนวยงาน/องคกรและบุคคลที่เกี่ยวของกับการปลูกทุเรียน จ.นนทบุรี) 

โครงการวิจัยเรื่อง การคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม : กรณีศึกษาพื้นที่การปลูกทุเรียน จ.นนทบุรี 

------------------------------------------------- 

1.  ทานมองสถานการณการปลูกทุเรียน จ.นนทบรุี อยางไร 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.  ปจจัยใดที่ทําใหทานมองสถานการณเชนนั้น 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.  ทานเห็นวาการคุมครองอนรุักษพื้นทีป่ลกูทเุรียน จ.นนทบุรี มีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด เพราะ

เหตุใด 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4.  ทานเห็นวาควรอนุรักษ/คุมครองพื้นที่การปลกูทเุรียน จ.นนทบุรี หรือไม ดวยเหตุผลใด 

   ควร  เนื่องจาก ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  ไมควร  เนื่องจาก _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5.  กรณกีารคุมครองพื้นทีก่ารปลูกทุเรียน จ.นนทบุร ี

 5.1  วิธีการที่ทานเห็นวาจะทําใหประสบความสําเรจ็ นาจะเปนวิธีการใด 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5.2  บทบาทของภาคสวนตางๆ ทีเ่กี่ยวของกับการคุมครอง/อนุรักษพื้นทีป่ลกูทเุรียน จ.นนทบรุี 

ควรมีการปรบัตัวอยางไร 
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 เกษตรกรผูปลูกทุเรียน 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 ภาครัฐ (สวนกลาง/ทองถิ่น) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 องคกร เครือขาย สถาบันเกษตรกร 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

6.  ในความเห็นของทานการคุมครอง/อนุรักษพื้นที่ปลูกทุเรยีน จังหวัดนนทบุรีมจีุดแข็ง จุดออน โอกาส 

และอุปสรรค (SWOT) อยางไร 

 จุดแข็ง (Strength) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 จุดออน (Weakness) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 โอกาส (Opportunitier) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 อุปสรรค (Threat) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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7.  ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะอื่นๆ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



แบบสอบถามความคิดเห็นเกษตรกร 

ในการคุมครองพื้นที่การปลูกทุเรียน จ.นนทบุรี 

------------------------------------------------- 

 

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

โปรดใสเครือ่งหมาย () หรอืเติมขอความที่ตรงกับความคดิเห็นของทานมากที่สุด 

1.  เพศ (1)  ชาย (2)  หญงิ 

2.  อายุ .......................... ป 

3.  ที่อยู บานเลขที่ .................................... ตําบล .................................. อําเภอ .................................. 

 จังหวัดนนทบุรี  เบอรโทรศัพท ............................................ 

4.  ระดับการศึกษา 

 (1)  ประถมศึกษา (ป.1-6) (5)  ปรญิญาตร ี

 (2)  มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-3) (6)  ปรญิญาโทหรือสูงกวา 

 (3)  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)/เทียบเทา (7)  อื่นๆ (ระบุ) ...................................... 

 (4)  อนุปริญญา/ปวส./เทียบเทา 

5.  ครอบครัวของทานปลูกทุเรียนเปนอาชีพหลักหรือไม 

 (1)  ใช (2)  ไมใช 

6.  ในปจจุบันครัวเรือนทานมีที่ดินถือครองในการปลูกทุเรียนทั้งหมด ................ แปลง เนือ้ที่ .................... 

ไร  

 แบงเปนการเพาะปลกู กอนน้ําทวมใหญ ป 2554 เนื้อที่ ................................. ไร  

    หลงัน้ําทวมใหญป 2554  เนื้อที่ ................................. ไร 

7.  ลักษณะการถือครอง 

 (1)  เปนกรรมสิทธิ์ของตนเอง/ครอบครัว (2)  เชา 

 (3)  บางสวนเปนกรรมสิทธิ์ บางสวนเชาในสัดสวนรอยละ ....................................... 

8.  ทานทําการปลูกทเุรียนมาเปนเวลา ........................... ป เริ่มปลกูป พ.ศ. ............................ 

 โดยเหตผุลที่ทานเลือกเพาะปลกูทุเรียน เนื่องจาก 

 (1)  ทํามาแตบรรพบุรุษ (5)  การสนับสนุนจากภาครัฐ 

 (2)  ผลผลิตราคาสูง (6)  ปลกูตามเพื่อนบาน 

 (3)  มีเงินทุนเพียงพอ (7)  อื่นๆ (ระบุ) 

...................................................... 

 (4)  มีใจรักในการทําสวนทเุรียน 
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สวนที่ 2  การผลิตทุเรียนนนท 

9.  ปจจุบันทานมีการกูยืมเงินมาเพื่อทําการเพาะปลูกทุเรียนจากแหลงใด 

 (0)  ไมมีการกูยืมเงิน 

 (1)  มีการกูยืมเงินจาก (ตอบโตมากกวา 1 ขอ) 

แหลง จํานวน (บาท) 

(1) ธกส.  

(2) สหกรณการเกษตร  

(3) ญาติ/เพื่อนบาน  

(4) กองทุนหมูบาน  

(5) อื่นๆ (ระบุ) ....................................................  

 

10.  ในชวงที่ผานมาภาครัฐเขามามีบทบาทในการสงเสริมการปลูกทเุรียนมากนอยเพียงใด 

ประเภทของการสงเสรมิ 

ระดับของการสงเสริม 
มาก 

ที่สุด 

(1) 

มาก 

 

(2) 

ปาน 

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(4) 

นอย 

ที่สุด 

(5) 

(1) ใหความรู/วิชาการเกี่ยวกับการพฒันาพันธุการบํารุงดิน      

(2) ใหความรูทางวิชาการในการลดปญหาโรคพืชวัชพืช      

(3) ชวยพัฒนาแหลงน้ํา      

(4) สนับสนุนการรวมกลุมเกษตรกรที่ครบวงจร      

(5) ชวยหาขาวสารการตลาดอยางตอเนื่อง      

(6) ใหเขารวมอบรม/สมัมนา      

(7) อื่นๆ (ระบุ) ...........................................................      

 

หนวยงานที่เขามาใหการสงเสริม มาจากที่ใดบาง 

 (     )  1. เกษตรตําบล (     )  2. เกษตรอําเภอ 

 (     )  3. เกษตรจงัหวัด (     )  4. นักวิชาการจากกระทรวงเกษตร 

 (     )  5. อื่นๆ (ระบ)ุ 

............................................................................................................................ 
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11.  ปญหาที่ทานพบในการปลูกทุเรียน การตลาดทุเรียน ความคิดเห็นของทานในการแกไขและลําดับ

ความสําคัญของปญหา (โดยจัดลําดับความสําคัญ 3 ลําดับ ไดแก มากที่สุด = 1 มากรองลงมา = 2 มาก

รองลงมาลําดับที่ 3 = 3) 

ปญหา แนวทางแกไข ลําดับ

ความสําคัญ 

1. ตนทุนการเพาะปลูกสงู  

 

 

2. โรคพืชตางๆ มีมากขึ้น ทําใหผลผลิตที่ไดลดลง  

 

 

3. สภาพภูมิอากาศ/สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลง

ทําใหผลผลิตที่ไดลดลง 

  

4. ขาดแคลนแรงงานในการเพาะปลกู/

บํารุงรักษา 

  

5. แหลงน้ําดินที่ใชในการบํารงุตนทเุรียน  

 

 

6. อื่นๆ 

........................................................................ 

....................................................................... 

........................................................................ 

  

 

12.  ทานมองแนวโนมในอนาคตของการปลกูทเุรียนในจังหวัดนนทบุรี อยางไร 

 (1)  การปลูกทุเรียนมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เนื่องจาก 

  (    ) 1 รัฐสงเสรมิสนบัสนุนดานตนทุนและการตลาด 

  (    ) 2 ผลตอบแทนที่ไดจากการปลูกทเุรียนมีความคุมคากวาพืชอื่น 

  (    ) 3 มีการฟนฟู/อนุรกัษการปลกูทุเรียนโดยภาครัฐและภาคสวนตางๆ อยางจริงจัง 

  (    ) 4 เด็กรุนใหมหันมาสนใจทําอาชีพนี ้

  (    ) 5 อื่นๆ (ระบุ) ............................................................................................................ 

 (0)  การปลูกทุเรียนมีแนวโนมลดลง เนื่องจาก 

  (    ) 1 ราคาที่ดินสูงขึ้น จนไมคุมคาที่จะทําการปลูกทเุรียนตอไป 

  (    ) 2 ขาดการสงเสรมิอยางจรงิจงัของภาครัฐ 

  (    ) 3 เด็กรุนใหมไมสนใจทําอาชีพน้ี 



การคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม : กรณีศึกษาพื้นที่การปลูกทุเรียน จังหวัดนนทบุร ี

| ผ2-4 

 

  (    ) 4 ผลตอบแทนที่ไดเมื่อหักตนทุนแลวไมคุมคา 

  (    ) 5 อื่นๆ (ระบุ) ............................................................................................................ 

13.  ทานคิดวาผลตอบแทนที่ไดรบัจากการทําสวนทเุรียนเปนอยางไร 

 (    )  กําไร (    )  ขาดทุน (    )  เทาทุน 

14.  ทานคิดวาจะทําอาชีพสวนทเุรียนตอไป หรอืไม 

   ทําตอ  เนื่องจาก _____________________________________________________ 

รูปแบบการทําตอเปนลักษณะ 

  อาชีพหลัก   อาชีพเสรมิ 

  ไมทําตอ  เนื่องจาก ___________________________________________________ 

15.  หากทานมีพื้นที่วางทานจะขยายพื้นทีท่ําสวนทเุรียนหรอืไม 

   ขยาย  เนื่องจาก _____________________________________________________ 

  ไมขยาย  เนื่องจาก  __________________________________________________ 

 

สวนที่ 3  ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการคุมครองพ้ืนที่การปลูกทุเรียน จังหวัดนนทบุรี 

16.  ทานคิดวาสาเหตทุี่ทําใหสวนทุเรียนในจงัหวัดนนทบุรลีดลงกวาในอดีต เพราะเหตุใด 

(ระบุสาเหตุทีท่านคิดวาสําคัญเปน 3 ลําดับ คือ  

1 = สําคัญมากทีสุ่ด   2 = สําคัญรองลงมา และ  3 = สําคัญรองลงมาในลําดบัสุดทาย) 

สาเหตุที่ทําใหพื้นทีส่วนทุเรียนลดลง ลําดับ 

1. ราคาที่ดินสูงขึ้นมากเกษตรกรขายที่ดินไปทําอาชีพอื่น  

2. ภาครัฐมิไดสงเสรมิอยางจรงิจงัทั้งดานการผลิตและตลาด  

3. สภาพแวดลอมปจจบุันไมเอือ้ตอการปลูกทเุรียน เชน น้ําเสีย น้ําทวม อากาศรอนขึ้น  

4. บุตรหลานของเกษตรกรในรุนตอๆ มาไมประสงคทําอาชีพปลกูทุเรียน  

5. ปญหาน้ําทวมที่เกิดขึ้น  

6. อื่นๆ (ระบ)ุ 

............................................................................................................................. 

................................................................................................................................................... 
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17.  ในชวงที่ผานมามีนายทุนไดเขามาขอซื้อที่ดินของทานบางหรอืไม 

 (0)  ไมเคย 

 (1)  เคย ใน พ.ศ. ........................  ในราคา ....................................................................... 

บาท/ไร 

18.  ทานเคยคิดที่จะขายสวนทุเรียนหรือไม 

 (0)  เคยคิด เพราะ ..................................................................................................................... 

 (1)  ไมเคยคิด เพราะ ................................................................................................................. 

19.  ทานเห็นดวยหรือไมที่จะใหภาครัฐจะประกาศคุมครองพื้นที่สวนทเุรียนนนทบรุี เพื่อมิใหมีการ

เปลี่ยนแปลงการใชพื้นที่ไปใชประโยชนอยางอื่น เชน ที่อยูอาศัย ธุรกิจ อุตสาหกรรม เปนตน 

 (0)  เห็นดวย เพราะ ................................................................................................................. 

 (1)  ไมเห็นดวย เพราะ .............................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................ 

20.  ทานเห็นวา ปจจัยใดทีส่งผลใหเกษตรกรยังคงอนุรักษพืน้ที่เพื่อการปลูกทุเรียนตอไปมากทีสุ่ด  

(โดยจัดลําดับความสําคัญ 3 ลําดับ ไดแก มากทีสุ่ด = 1   มากรองลงมา  =  2   มากรองลงมาลําดับที่ 3  =  

3) 

ปจจัย ลําดับ 

1. การสนบัสนุนของภาครัฐ เชน เทคโนโลยี บํารงุทุเรียน พนัธุทุเรียน การอบรม เปนตน  

2. การสนบัสนุนทางการเงินของภาครัฐในรปูแบบใหมๆ  เชน การใหเงินสนบัสนุนตอไรตอปหากยงัคง

พื้นที่ปลูกทเุรียน 

 

3. การใหเงินกูอัตราดอกเบี้ยต่ํา ระยะเวลาคืนตนยาวนาน  

4. การสนบัสนุนดานตนทุน เชน คาปุย คาพันธุในราคาถูก  

5. สนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายการอนุรกัษทุเรียนนนทใหกวางขวางและเกิดผลเปนรูปธรรม  

6. สนับสนุนดานชองทางการจําหนาย การหาตลาดที่แนนอน  

7. การลด/ยกเวน ภาษีที่ดินที่ปลูกทุเรียน  

8. การสรางความภาคภูมิใจในการเปนชาวสวนทุเรียนนนท  

9. การมีสมาชิกในครัวเรอืนที่ยังคนสนใจทําอาชีพน้ี  

10. แรงงานรบัจางที่หาไดงาย  

11. การสงเสริมการปลูกทุเรียนทีเ่ชื่อมโยงกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศน  

12. อื่นๆ (ระบ)ุ ......................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
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21.  ขอเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกบัการคุมครอง/อนุรกัษพื้นทีป่ลูกทเุรียนนนท 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

######## ขอบคุณสําหรบัขอคิดเห็นของทานคะ ####### 

ชื่อผูสัมภาษณ ...................................................................... เบอรโทรศัพท ............................................... 



รายงานการสนทนากลุมยอยโครงการวิจัย 

เรื่อง “การคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม : กรณีศึกษาพื้นที่การปลูกทุเรียน จังหวัดนนทบุร”ี  

วันที่  8 พฤศจิกายน  2559 

ณ หอง 232 อาคารสมัมนา  2 ชั้น 2 มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

-------------------------------------- 

 

ผูเขารวมการสนทนา 

1. นายอดิสรณ  ฉิมนอย ศูนยการเรียนรูเพื่ออนรุักษทเุรียนพื้นบานนนทบุรี  

2. นางอรัญญา  คราบัณฑิต นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

 สํานักงานเกษตรอําเภอเมอืง จงัหวัดนนทบุร ี

3. นางพัทรพิมพ  สัญเผอืก เจาหนาที่เกษตรอําเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุร ี

4. นางอัญชลี คงสถิต เกษตรอําเภอบางใหญ จงัหวัดนนทบุร ี

5. นายรักษ นันทวิริยะประดิษฐ ชมรมทเุรียนอําเภอเมือง จงัหวัดนนทบุร ี

6. นายสะอาด  โตสิงห ชมรมทเุรียนอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี

7. นายมนตรี  แยมทรัพย ชมรมทเุรียนอําเภอบางกรวย จงัหวัดนนทบุร ี

8. นายสุพจน  ธูปแพ ชมรมทเุรียนอําเภอบางใหญ จงัหวัดนนทบุร ี

9. นายสมนึก  ทิมคํา ชมรมทเุรียนอําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบรุ ี

10. นายกิตติ  มั่นกตญั ู เกษตรกรผูเชี่ยวชาญอําเภอบางกรวย จงัหวัดนนทบุร ี

11. นายเฉลียว  เล็กประพันธ เกษตรกรอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบรุ ี

12. นายจรูญ  ทับเล็ก เกษตรกรอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบรุ ี

13. นางสมบูรณ  แผวสกลุ เกษตรกรอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบรุ ี

14. นายทองปลิว ศิลา เกษตรกรผูเชี่ยวชาญอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี

15. นายสมพร นาคประกอบ เกษตรกรผูเชี่ยวชาญอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี

16. รศ.ดร.พอพันธ  อุยยานนท หัวหนาโครงการวจิัย 

17. รศ.ศิริพร  สัจจานันท นักวิจัย 

18. ผศ.ดร.อภญิญา  วนเศรษฐ นักวิจัย 

19. อ.ดร.ฐิติมา  โหลํายอง นักวิจัย 

20. น.ส.ศิรลิักษณ  ตาลลักษณ ผูชวยนักวิจัย 

 

เริ่มการสนทนาเวลา 09.30 น. 
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ผลการสนทนา 

 หัวหนาโครงการและนักวิจัยในโครงการไดนําเสนอที่มาของโครงการ วัตถุประสงคของ

โครงการ ผลการศึกษาเบื้องตนของโครงการ หลังจากนั้นไดขอความคิดเห็นจากผูเขารวมสนทนา ถึง

ประเด็นการคุมครองพื้นที่การปลูกทุเรียนนนท 

 ที่ประชุมสวนใหญเห็นดวยกับการคุมครอง/อนุรักษพื้นที่การปลูกทุเรียนนนท แตมีความ

กังวลวาไมอาจไดผลนักเนื่องจากมีปญหาอุปสรรคหลายประการ แตขณะเดียวกันก็พบวายังมีจุดแข็ง

และโอกาสอีกบางสวนที่จะยังใหการปลูกทุเรียนยังคงมีอยูคูกับจังหวัดนนทบุรี แมจะมีความเห็น

ตรงกันวาคงไมอาจเพิ่มพื้นที่การปลูกทุเรียนใหไดมากไปกวาปจจุบันนี้  

 อาจสรุปขอคิดเห็นของผูเขารวมสัมมนาในประเด็นตางๆ ไดดังนี้  

จุดแข็ง (Strength) 

 สําหรับจุดแข็งของการคุมครองพื้นที่เกษตรกรรมที่ศึกษานี้ เปนการพิจารณาปจจัยภายใน

ของเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในการทําการเกษตรที่สงผลบวกกับการคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งจุด

แข็งจะสนับสนุนใหเกิดการอนุรักษในอาชีพการปลูกทุเรียนใหเกิดความยั่งยืนและคงอยูตอไป โดยใน

สวนนี้จะวิคราะหปจจัยที่เปนจุดแข็ง ดังนี ้

1. คุณภาพสินคา เมื่อกลาวถึงทุเรียนนนทบุรีคงเปนที่ยอมรับกันทั่วไปถึงความอรอย และ

คุณภาพที่ดีเยี่ยมเหนือทุเรียนในทองตลาดทั่วไป เนื่องจากทุเรียนนนทมีเนื้อละเอียดนุม รสชาติหอม

หวานและมีความหลากหลายสายพันธุ 

2. ภาพพจนความนาเชื่อถือ ทุเรียนนนทมีภาพพจนที่ดีมากจากคุณภาพสินคาที่มีมาตรฐาน

สูง โดยที่ชาวสวนใหความรวมมือในการดูแลผลผลิตเปนอยางดี เชน ไมเก็บผลผลิตออน ลดการใช

สารเคมี รวมทั้งมีการประกันการจําหนาย หากทุเรียนคุณภาพไมดีก็ยินดีคืนเงิน เปนตน สิ่งตางๆ

เหลานี้จะชวยสรางความเชื่อมัน่ใหกับผูบริโภคนอกเหนือไปจากคุณภาพผลผลิตที่โดดเดนอยูแลว หรือ

กลาวไดวาเปนการสรางตรายี่หอความเปนทุเรียนนนทใหแข็งแกรงจากการที่แตละคนรักษามาตรฐาน

สินคาของตน อันเปนผลดีกับชาวสวนทุเรียนในภาพรวม 
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3. ภูมิปญญาการปลูกแบบดั้งเดิม นับเปนจุดเดนประการสําคัญของการปลูกทุเรียนใน

รูปแบบของนนทบุร ีที่มีการถายทอดกันมาของคนรุนตอรุน การถายทอดการทําสวนเทคนิคตางๆ เชน 

ทุเรียนเปนพืชที่ไมชอบที่โลงแจง ดังนั้นในการปลูกจึงควรมีไมบังรมใหแกทุเรียนบางโดยเฉพาะในป

แรกๆที่ตนยังเล็กอยูและตองการรมเงามากเปนพิเศษ นอกจากนี้เมื่อตนโตขึ้นก็ตองมีไมบังรมถาวร 

และชาวสวนนนทจะมีเทคนิคการปลูกที่แตกตางจากสวนทุเรียนในภาคอื่นๆ กลาวคือเปนการปลูก

แบบยกรอง โดยชาวสวนจะหากิ่งทองหลางมาปลูกสลบัระหวางตนทเุรยีนเสยีกอน  เพราะทองหลางนี้

นอกจากจะใหรมเงาแลวยังเปนประโยชนแกทุเรียนอีกดวย  เพราะใบของทองหลางเมือ่หลนลงรองจะ

ทับถมอยูใตน้ํา ในแตละปชาวสวนจะขุดขึ้นมาถมที่โคนตนทุเรียนซึ่งเปนพวกอินทรียวัตถุที่เปน

ประโยชนตอทุเรียนตอไป โดยไมตองอาศัยปุยเคมีหรือเรียกวาเปนการทําสวนแบบเกษตรอินทรีย พอ

ถึงฤดูแลงน้ําที่ระเหยจากใบทองหลางจะชวยใหความชื้นในอากาศมากขึ้นทําใหทุเรียนไมชะงักการ

เจริญเติบโต  การปลูกไมบังรมถาวรนี้ในสวนแบบยกรองนิยมปลูกไปพรอมกับกลวย ทําใหมีรายได

จากกลวยอีกทางหนึ่ง ภูมิปญญาดังกลาวทําใหลดตนทุนการผลิตจากการใชวัสดุจากธรรมชาติที่มีอยู

แลว และทําใหผลผลิตปลอดจากสารเคมีอีกดวย จึงไดรับความนิยมจากผูบริโภค 

4. การสรางเครือขายที่เขมแข็ง ชาวสวนทุเรียนนนทสวนใหญเปนประชาชนที่อยูในพื้นที่

นนทบุรีมาแตด้ังเดิม ต้ังแตรุนบรรพบุรุษสืบทอดกันมาจึงทําใหมีความคุนเคยและรูจักกัน มีการติดตอ

พบปะกันเปนกลุมเล็กๆ นอกจากนี้มีการสรางเครือขายโดยการจัดตั้งชมรมทุเรียนนนทขึ้น เพื่อเปน

เวทีใหสมาชิกไดมีโอกาสพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนองคความรูในการปลูกและดูแลผลผลิต การ

แกปญหาและอุปสรรคระหวางสมาชิก การสงขาวสารระหวางกัน มีการจัดกิจกรรมรวมกับทาง

ราชการและหนวยงานภาคเอกชนอื่นๆ เพื่อเปนการเผยแพรความรูในดานตางๆเกี่ยวกับทุเรียนใหกับ

คนรุนหลังและผูที่สนใจ จึงนับเปนจุดแข็งที่จะชวยสงเสริมใหทุเรียนนนทคงอยูตอไป  

5. การพึ่งพาสินเชื่อต่ํา ชาวสวนทุเรียนในจังหวัดนนทบุรีสวนใหญเปนชนชั้นกลาง จึงมี

ฐานะทางเศรษฐกิจคอนขางดี ไดรับการถายทอดอาชีพจากบรรพบุรุษและมีที่ดินเปนของตนเอง 

ประกอบกับประมาณครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยางมีการประกอบอาชีพอื่นหรือมีอาชีพเสริม ทําใหมี

รายไดหลายทาง ดังนั้นสวนใหญจึงมิไดพึ่งพาสินเชื่อจากธนาคาร ซึ่งเปนจุดแข็งเนื่องจากมีสถานะทาง

การเงินที่เขมแข็ง และไมตองมีภาระดอกเบี้ยจายทําใหตนทุนตํ่าลง  

จุดออน (Weakness) 
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แมวาการปลูกทุเรียนนนทจะมีจุดแข็งหลายประการดังกลาวขางตนที่จะสงเสริมใหทุเรียน

นนทคงอยูกับชาวนนทบุรีตอไป อยางไรก็ตามในขณะเดียวกันก็มีจุดออนที่ทําใหมีความเสีย่งทีบ่ั่นทอน

ในเรื่องการคุมครองพื้นที่เกษตรกรรมในการปลูกทุเรียนของชาวสวนทุเรียนนนท ซึ่งเปนปจจัยภายใน

ที่จะตองมีการแกไข/ลดจุดออนเหลานี้ลง จุดออนเหลานี้ ไดแก 

1. ราคาสูง โดยทั่วไปทุเรียนนนทจะมีราคาสูงกวาราคาของทุเรียนที่วางจําหนายใน

ทองตลาดทั่วไป จากคุณภาพเปนที่ยอมรับดังกลาวแลว ประกอบกับปริมาณการผลิตที่ออกสูตลาดใน

แตละปมีจํากัดโดยเฉพาะในชวงภายหลังการเกิดน้ําทวมใหญในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 

2554 ทําใหตนทุเรียนตายไปจํานวนมากจากการถูกน้ําขังเปนเวลานาน การที่ผลผลิตมีนอยจึงมีสวน

ผลักดันใหราคาของทุเรียนนนทสูงขึ้น ราคาที่สูงนีท้ําใหผูบริโภคที่เขาถึงมีจํากัดไปดวย ในอนาคตควร

วางแนวทางในการเพิ่มอุปทานผลผลิตใหสูงขึ้น 

2. ขอเสียเปรียบในการทําตลาด ในการจําหนายทุเรียนนนทนั้นผูขายจะสรางความ

นาเชื่อถือในตัวสินคาคลายกับเปนการประกันการจําหนาย เนื่องจากเปนสินคาเกรดพรีเมี่ยมและ

จําหนายในราคาสูง หากสินคาไมไดมาตรฐานจะยินดีคืนเงิน เชน กรณีทุเรียนออนรสชาติไมดี มีหนอน

และแมลง เปนตน ซึ่งการดําเนินการขางตนแมจะชวยสรางความนาเชื่อถือดังกลาวแลว แตใน

ขณะเดียวกันก็เปนจุดออนที่เปดโอกาสใหถูกเอาเปรียบจากการที่ลูกคานําสินคามาขอคืนเงิน 

ยกตัวอยางเชน การคืนเฉพาะเปลือกทุเรียนที่มีหนอนกัดแตบริโภคเนื้อไปแลวและตองการเงินคา

ทุเรียนคืน เปนตน 

3. ตนทุนการผลิตสูงขึ้น การปลูกทุเรียนตองไดรับการเอาใจใสสูง จึงจะประสบความสําเร็จ 

เชน พื้นดินมีความชุมช้ืน อุณหภูมิพอเหมาะ ดินมีธาตุอาหารของพืชอุดมสมบูรณ เปนตน การเกิดภัย

แลงใน พ.ศ.2557-2558 ทําใหทุเรียนขาดน้ําและเริ่มตายโดยเฉพาะตนเล็กที่ยังไมแข็งแรง ดังนั้น

ชาวสวนตองพึ่งพาน้ําประปาที่มีราคาสูงกวาแหลงน้ําตามธรรมชาติเพื่อหลอเลี้ยงตนทุเรียน จึงทําให

ตนทุนในการดูแลรักษาสูงขึ้น นอกจากนี้ในฤดูแลงจะเกิดน้ําเค็มไหลยอนเชามาก็ตองหันมาใช

น้ําประปาทดแทนเชนกัน 

4. ขาดการสานตอของคนรุนใหม ในปจจุบันเกษตรกรชาวสวนสวนใหญมีอายุมาก ซึ่งเปนผู

ที่มีใจรักในทุเรียนนนทจริงๆ เนื่องจากจะตองดูแลแบบเขมขนในเรื่องของการบํารุงรักษาเพื่อใหไดผล

ผลิตที่มีคุณภาพ สาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหการสืบทอดการทําสวนขาดชวงไป เนื่องจากชาว

สาวนนทสวนใหญมีฐานะคอนขางด ีสามารถสรางรายไดจากการประกอบอาชีพไดเปนอยางดี เพราะ

ทุเรียนมีราคาแพงก็สงลูกเรียนหนังสือจบการศึกษาในระดับสูง ทําใหคนในรุนตอมาหันไปประกอบ

อาชีพอื่น เชน รับราชการ ตํารวจ ทหาร บริษัทเอกชน เปนตน ไมคอยใหความสนใจกับอาชึพทําสวน

เนื่องจากเปนงานหนักและลําบาก ในขณะที่บางครอบครัวก็ขายที่ดินเพราะมีราคาสูงขึ้นมากและหัน

ไปประกอบอาชีพอื่นแทน 
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โอกาส (Opportunity)  

 สําหรับการวิเคราะหในเรื่องของโอกาสและอุปสรรคของการคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม เปน

การพิจารณาจากปจจัยภายนอก หรือสภาพแวดลอมภายนอกที่สงผลกระทบตอการคุมครองพื้นที่

เกษตรกรรมของการปลูกทุเรียนในจังหวัดนนทบุรี โดยโอกาสเปนผลดานบวก สวนอุปสรรคเปนผล

ดานลบ สําหรับโอกาสจะเปนปจจัยสนับสนุนการคงอยูของทุเรียนนนท ดังนี ้

 1. ความตองการในทองตลาดสูง ทุเรียนไดช่ือวาเปนราชาแหงผลไมที่มีผูนิยมบริโภคจํานวน

มากเนื่องจากมีรสชาติถูกปากทั้งคนไทยและตางชาติ เชน จีน สิงคโปร เปนตน โดยเฉพาะทุเรียนนนท

เปนที่ตองการในทองตลาดสูงเพราะมีคุณภาพดีแมวาจะราคาสูงก็ตาม แตสวนใหญก็มีการประกันการ

จําหนายจึงมั่นใจวาจะไดสินคาที่มีคุณภาพ ดังนั้นทุเรียนนนทจึงเปนสินคาเกรดพรีเมี่ยมที่แสดงถึง

ฐานะของผูบริโภคดวย นอกจากนี้ยังเปนสินคาที่นิยมนําไปเปนของฝากใหกับญาติพี่นองและผูใหญที่

เคารพนับถือ ทุเรียนนนทเปนที่นิยมในกลุมผูมีรายไดสูง และดารานักแสดงที่ใหความสนใจ

คอนขางมาก ในบางปจะมีการจองซื้อลวงหนาตั้งแตผลยังมีขนาดเล็กเนื่องจากอุปทานมีจํากัดนั่นเอง 

จึงกลาวไดวาสถานการณในปจจุบนัการทาํตลาดของชาวสวนไมใชเรื่องสาํคัญเพราะมีความตองการสงู 

ดังนั้นความสําคัญจึงอยูที่การเพิ่มปริมาณการผลิตและรักษาคุณภาพใหไดมาตรฐาน  

 2. ไดรับการสงเสริมจากภาครัฐ ในระยะที่ผานมาภาครัฐมีความตื่นตัวในการอนุรักษทุเรียน

ใหคงอยูกับนนทบุรี ซึ่งเปนผลดีตอการคุมครองพื้นที่การปลูกทุเรียน ยกตัวอยางเชน กรมสงเสริม

การเกษตร โดยสถาบันวิจัยพืชสวน ศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรี สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 

และศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี  ไดรวมกันดําเนินงานตามโครงการกูวิกฤตสวนไมผล

พันธุดีเฉพาะทองถิ่น เพื่อแกปญหาใหกับชาวสวนทุเรียนจังหวัดนนทบุรี โดยมีกิจกรรมสําคัญ ไดแก 

การขยายพันธุทุเรียนเมืองนนทบุรี ทั้งนี้ทางศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรีไดเก็บรวบรวมพันธุทุเรียนจาก

จังหวัดนนทบุรี  ทั้งพันธุการคา และพันธุโบราณหายากมาปลูกรวบรวมไวภายใตโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตั้งแต พ.ศ. 2538 ไดเก็บรักษาพันธุทุเรียนกวา 60 สาย

พันธุ ซึ่งเปนทุเรยีนพันธุดั้งเดิมของจงัหวัดนนทบรุีทีม่ีลกัษณะเดน เชน พันธุการะเกด พันธุย่ํามะหวาด 

พันธุจอกลอย พันธุเมล็ดในยายปรางค ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําตนพันธุกลับคืนสูจังหวัด

นนทบุรีอีกครั้ง ทําใหสามารถอนุรักษพันธุทุเรียนพื้นเมืองดั้งเดิมใหคงอยู อยางไรก็ตามโครงการของ

ภาครัฐตางๆ แมจะสงผลดีตอการคุมครองพื้นที่เกษตรกรรมแตยังขาดความตอเนื่อง 

 3. โครงการอนุรักษสวนทุเรียนนนท เปนโครงการที่เทศบาลนครปากเกร็ดและเกษตรกร

ชาวสวนนนทรวมกันจัดทําขึ้นใน พ.ศ. 2558 เพื่อสนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ดวยทรงหวงใยวาทุเรียนนนทจะสูญหายไปและนับวันจะหาดูไดยาก เนื่องจาก

ปญหาน้ําทวมและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนนทบุรีที่มีความเปนสังคมเมืองมากขึ้น 

และเพื่อเปนศูนยการเรียนรูขอมูลเกี่ยวกับทุเรียนนนทพันธุพื้นเมืองที่หายากและพันธุไมพื้นเมืองนนท 
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นับเปนโอกาสหรือปจจัยบวกตอการคุมครองพื้นที่การปลูกทุเรียนใหคงอยู ทําใหภาคสวนที่เกี่ยวของ

ไมวาจะเปนเกษตรกร สวนราชการ และผูบริโภค เปนตน มีการตื่นตัวที่จะหันมาอนุรักษและ

ขยายพันธุทุเรียนนนทใหแพรหลายอีกครั้ง รวมทั้งการมีศูนยเรียนรูจะทําใหเกิดการถายทอดความรูสู

คนรุนหลังอยางเปนรูปธรรม ไดรูจักพันธุทุเรียนประจําถิ่นของนนทอยางแพรหลาย มีความรูสึกเปน

สวนรวมและเพิ่มจิตสํานึกในการสืบสานทุเรียนนนทใหคงอยูตอไป 

 

อุปสรรค (Threat) 

 การคุมครองพื้นที่เกษตรกรรมกรณีสวนทุเรียนนนท เผชิญกับภัยคุกคามจากสภาพแวดลอม

ภายนอกหรืออุปสรรคหลายประการ ที่อาจบั่นทอนคุมครองพื้นที่ปลูกทุเรียนในจังหวัดนนทบุรี  

1. ภัยธรรมชาติ นับเปนปจจัยภายนอกที่คุกคามการทําเกษตรกรรมและเกษตรกรไม

สามารถควบคุมได การปลูกทุเรียนก็เชนเดียวกัน ยกตัวอยางเชน จากสถานการณน้ําทวมใหญใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลป 2554 นั้น สงผลใหพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนในจังหวัดนนทบุรีซึ่งถือ

เปนทุเรียนที่มีคุณภาพดเีสียหายไปเกือบทั้งหมด จนกระทั่งในปจจุบันมีพื้นที่ปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้น แต

บางสวนยังไมมีผลผลิต จึงกลาวไดวาภัยธรรมชาตเิปนปจจัยสําคัญประหนึ่งที่สงผลตอการคงอยูและ

ความยั่งยืนของทุเรียนนนท ความเสียหายขางตนหากไมมีการฟนฟูขึ้นมาใหม อาจทําใหทุนเรียนตอง

หายไปจากนนทบุรี 

2. การดําเนินนโยบายของภาครัฐขาดความตอเน่ือง จากปญหาและอุปสรรคตางๆที่เกิด

ขึ้นกับการปลูกทุเรียนนนท หากตองการใหทุเรียนนนทยังคงอยูภาคสวนที่เกี่ยวของตองรวมมือกันใน

การแกไขปญหา และในสวนที่เปนปจจัยภาคนอกนั้นภาครัฐควรมีบทบาทนําในการลดปญหาอุปสรรค

ตางๆลง เชน การกําหนดพื้นที่เกษตรกรรม หรือ Zoning การทําการอนุรักษสายพันธุ รวมทั้งการวิจัย

และพัฒนาเพื่อใหไดสายพันธใหมๆ เปนตน จะเห็นวาในระยะที่ผานมาแมวาภาครัฐจะใหความ

ชวยเหลือสนับสนุนการอนุรักษทุเรียนนนท แตยังขาดความตอเนื่องทําใหไมเกิดผลดีเทาที่ควร 

ชาวสวนสวนใหญตองแกปญหาและพึ่งพาตนเอง ทําใหทอถอยในการประกอบอาชีพบาง 

3. สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป จากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปในชวงที่ผานมา อาจมีสาเหตุ

มาจากหลายดานประกอบกัน เชน ภาวะโลกรอนที่ทําใหอุณหภูมิสูงขึ้น สภาพฤดูกาลตางๆมีความผัน

ผวน เกิดภาวะฝนตกในปริมาณมาก เกิดภาวะแหงแลงยาวนาน เปนตน ประเทศไทยก็เปนประเทศ

หนึ่งที่ไดรับผลกระทบดังกลาว โดยจะเห็นวาในระยะที่ผานมาสวนทุเรียนนนทตองเผชิญกับอากาศ

รอนทําใหตนทุเรียนเติบโตไดไมดี บางสวนตองหาวิธีใหความชื้นเพื่อลดอุณหภูมิโดยการปลูกตนไม

ใหญไวรอบๆสวน หรืออาจตองลดน้ําบอยขึ้น นอกจากนี้ยังเผชิญกับภัยแลงและน้ําทวมบอยครั้งกวา

ในอดีต สงผลกระทบตอการปลูกทุเรียนในจังหวัดนนทบุรีมาก เชน การเกิดภัยแลงใน พ.ศ. 2557-

2558 การเกิดน้ําทวมใหญใน พ.ศ. 2554 ดังกลาว รวมทั้งปญหาสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ น้ําเสีย
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จากบานเรือนและโรงงานมีมากขึ้น สวนทุเรียนบางแหงถกูลอมดวยโครงการบานจัดสรร บานเรือนมี

น้ําเสียระบายออกมาอยางตอเนื่องและสงผลกับการทําสวนในระยะยาว ประกอบกับมีภาวะน้ําเค็มที่

ไหลยอนเขามาในแมน้ํา คูคลองตางๆมากขึ้น และกินเวลาหลายวัน สงผลกระทบโดยตรงตอการปลูก

ทุเรียน จนกระทั่งบางรายตองหันมาใชน้ําประปาทดแทน แตก็ทําใหตนทุนสูงขึ้น อยางไรก็ตาม

สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปนี้นับเปนปจจัยเสี่ยงตอการคงอยูของทุเรียนนนทเชนกัน 

4. การขยายตัวของเมือง ในชวงทศวรรษที่ผานมาจังหวัดนนทบุรีมีการขยายตัวของสังคม

เมืองอยางรวดเร็ว เนื่องจากมีพื้นที่ติดตอกับกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศที่เปนศูนยกลาง

ในดานตางๆ และเปนแหลงการจางงานขนาดใหญที่สุดของประเทศ ทําใหมีประชาชนอาศัยอยูอยาง

หนาแนน สงผลใหมีความตองการที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จึงมีโครงการบานจัดสรร อาคาร

พาณิชย และคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นมากมายในบริเวณชานเมืองและปริมณฑล ซึ่งก็รวมทั้งจังหวัด

นนทบุรีดวย นอกจากนี้การคมนาคมขนสงที่สะดวกจากการมีรถไฟฟาโครงการใหมๆที่กําลังจะ

กอสรางเสร็จในชวง 5- 10 ปขางหนา ก็เปนแรงเสริมใหการขยายตัวของเมืองผานโครงการกอสราง

ของบริษัทเอกชนเปนไปอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น การขยายตัวของเมืองดังกลาวสงผลกระทบโดยตรงตอการ

คุมครองพื้นที่เกษตรกรรม ดวยสาเหตุหลายประการ อาทิ ราคาที่ดินปรับตัวสูงขึ้นจากความตองการที่

อยูอาศัย ทําใหมีชาวสวนทุเรียนจํานวนหนึ่งขายที่ดินและหันไปประกอบอาชีพอื่น นอกจากนี้การที่มี

โครงการบานจัดสรรเพิ่มขึ้นจํานวนมาก เปนอุปสรรคกับชาวสวน เพราะการกอสรางบางโครงการ 

ปดกั้นทางน้ําเดิมที่นําน้ําเขาสูสวนทุเรียน รวมทั้งการตัดตนไมเพื่อสรางบานจัดสรรที่เปนตึก สงผลให

ความชื้นในอากาศลดลงและอุณหภูมิสูงขึ้น ไมเปนผลดีตอการเติบโตของตนทุเรียน สิ่งตางๆเหลานี้

ลวนเปนภัยคุกคามการคงอยูของสวนทุเรียนนนททั้งสิ้น 

  



การคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม : กรณีศึกษาพื้นที่การปลูกทุเรียน จังหวัดนนทบุรี 
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เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

 

 

(รองศาสตราจารย ดร.พอพันธ อุยยานนท) 

ผูรบัผิดชอบโครงการวิจัยฯ 




