
 

สถานการณสวนทุเรียนนนท สถานการณสวนทุเรียนนนท 
 จริงหรือที่สูญไปเพราะน้ำทวม จริงหรือที่สูญไปเพราะน้ำทวม 
 สวนผลไม และวัฒนธรรมชาวสวนนนท  สวนผลไม และวัฒนธรรมชาวสวนนนท 
 คือ มรดกที่บรรพบุรุษ นำเอาสมบัติที่ธรรมชาติสรางไว  คือ มรดกที่บรรพบุรุษ นำเอาสมบัติที่ธรรมชาติสรางไว 
 ใหเกิดคุณคา เกิดอาชีพ เกิดวัฒนธรรม  ใหเกิดคุณคา เกิดอาชีพ เกิดวัฒนธรรม 
 ที่เอื้อตอการดำรงชีวิตแลวสงตอมาจนถึง  ที่เอื้อตอการดำรงชีวิตแลวสงตอมาจนถึง “เรา”“เรา” 

เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
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(โครงการอนุรักษสวนทุเรียนนนท สวนสมเด็จพระศรีนครินทร นนทบุรี)(โครงการอนุรักษสวนทุเรียนนนท สวนสมเด็จพระศรีนครินทร นนทบุรี) 

Durian NonthaburiDurian Nonthaburi

องคความรู องคความรู องคความรูองคความรู 

ตามแนวพระราชดำริ ตามแนวพระราชดำริ ตามแนวพระราชดำรตามแนวพระราชดำริ ิ 
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ทุเรียน หรือ Durian  ทุเรียน หรือ Durian  
มาจากคำวา Duri  มาจากคำวา Duri  

ในภาษามาเลยซึ่งแปลวา ในภาษามาเลยซึ่งแปลวา 

“หนาม” “หนาม” 



 

 เพื่อนอมนำแนวพระราชดำริลงในพื้นที่ จังหวัดนนทบุรีจึงไดพิจารณาใหเทศบาลนคร
ปากเกร็ดปากเกร็ดดำเนนิการปรบัสภาพพื้นที ่๗ ไร ในสวนสมเดจ็พระศรนีครนิทร นนทบรุ ีพรอมจดัประชุมดำเนนิการปรบัสภาพพื้นที ่๗ ไร ในสวนสมเดจ็พระศรีนครนิทร นนทบรุ ีพรอมจดัประชมุ
รวมกบัปราชญทเุรยีน เกษตรกร และภาคสวนตางๆ ในการปรบัสภาพดนิ กำหนดพื้นทีส่วนทเุรยีนนนทรวมกบัปราชญทเุรยีน เกษตรกร และภาคสวนตางๆ ในการปรบัสภาพดนิ กำหนดพืน้ทีส่วนทเุรียนนนท 
พิพิธภัณฑพื้นบาน วิถีและภูมิปญญาชาวสวนนนท และศูนยเรียนรูภายในสวน พิพิธภัณฑพื้นบาน วิถีและภูมิปญญาชาวสวนนนท และศูนยเรียนรูภายในสวน 
 โดยการแบงพื้นที่ในสวนสมเด็จฯ สวนที่จะดำเนินการออกเปน ๓ สวน ดังนี้ โดยการแบงพื้นที่ในสวนสมเด็จฯ สวนที่จะดำเนินการออกเปน ๓ สวน ดังนี้ 
 สวนที ่๑สวนที ่๑ สวนลานทรงปลกูสวนลานทรงปลกู กำหนดใหมพีื้นทีท่รงปลกูทเุรียนพันธุพื้นเมอืงนนท จำนวน ๓ ตน 
บรเิวณดานหนาโครงการ เพื่อสงเสรมิใหประชาชนเหน็ถงึความสำคัญในการอนรุกัษสวนทเุรยีนนนท 
และรวมโครงการในการสรางศูนยเรียนรูวิถีและภูมิปญญาชาวสวนนนท ที่จะจัดทำขึ้นในพื้นที่
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร นนทบุรี  
 สวนที ่๒สวนที ่๒ สวนพิพิธภณัฑพื้นบานสวนพพิิธภณัฑพื้นบาน จดัทำเปนพิพิธภณัฑเรอืนไทย พื้นทีป่ระมาณ ๓๐๐ ตร.ม. 
ในลกัษณะศนูยเรยีนรู เพื่อเปนสวนจดัแสดงวถิแีละภมูปิญญาชาวสวนนนท พระราชประวตัสิมเดจ็
พระศรีนครนิทราบรมราชชนน ีพันธุไมประจำของสวนสมเดจ็ฯ ทั้ง ๑๒ สวน โดยเทศบาลนครปากเกรด็
เปนผูดำเนินการออกแบบ และจัดทำผังรายละเอียดโครงการ 
 สวนที ่๓ สวนสวนทเุรยีนนนทสวนที ่๓ สวนสวนทเุรียนนนท พื้นทีป่ระมาณ ๓ ไรเศษ ดำเนนิการถมดนิในสวนสมเดจ็ฯ 
โดยใชดนิจากสวนทเุรยีนในจังหวดันนทบรุพีรอมจดัทำเปนรองสวน กำหนดพืน้ทีใ่นการปลกูทเุรยีน 
ทองหลาง มังคุดและไมพื้นเมือง จัดทำระบบระบายน้ำ รองสวน เพื่อสรางสวนใหมีลักษณะของ
สวนทุเรียนนนท 
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สวนที ่๓ สวนสวนทเุรยีนนนท สวนที ่๓ สวนสวนทเุรียนนนท  สวนที ่๒ สวนพิพิธภณัฑพื้นบาน สวนที ่๒ สวนพพิิธภณัฑพื้นบาน 
สวนที ่๑ สวนลานทรงปลกู สวนที ่๑ สวนลานทรงปลกู 

   “ในเรื่องการอนุรักษพันธุทุเรียนของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีหลายพันธุ 
ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกบัจังหวดั ทำการศึกษาวจิัยถึงพนัธุ
ทุเรียนตางๆ วาพันธุใดเหมาะกับพื้นดินลักษณะใด รวมทั้งดำเนินการ
ฟนฟูสวนทุเรียนที่ถูกน้ำทวม เพื่อเปนการชวยเหลือราษฎรเจาของสวน   
และในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร นนทบุรี ควรปลูกทุเรียนดวย” 

 
พระราชดำริ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 



  

สารบัญ 
 สถานการณทุเรียนนนท     สถานการณทุเรียนนนท     ๑ ๑ 

 สวนทุเรียนนนท      สวนทุเรียนนนท      ๓ ๓ 
  พื้นที่ปลูก 
  สภาพสวน 
  พันธุทุเรียนนนท 

 การอนุรักษสวนทุเรียนนนท     การอนุรักษสวนทุเรียนนนท     ๖ ๖ 
  รูปแบบการทำสวนทุเรียนนนท 
  วิธีการเก็บเกี่ยวผลทุเรียนนนท 
  วิธีการอนุรักษพันธุกรรมทุเรียนนนท 
  ระบบนิเวศในสวนทุเรียนนนท 
  การตั้งชื่อพันธุทุเรียน 
  ความรวมมือของชาวจังหวัดนนทบุรี ในการอนุรักษสวนทุเรียนนนท 

 โครงการอนุรักษสวนทุเรียนนนท สวนสมเด็จพระศรีนครินทร นนทบุรี โครงการอนุรักษสวนทุเรียนนนท สวนสมเด็จพระศรีนครินทร นนทบุรี ๑๔ ๑๔ 
  แผนผังโครงการอนุรักษสวนทุเรียนนนท 
  การประชุมเตรียมความพรอมเพื่อดำเนินโครงการ 
  ระยะการปรับปรุงพื้นที่ ถมดิน และขุดรองสวน 
  ระยะการปลูกไมแซมรองสวน และการปลูกตนทุเรียน 
  ระยะการดูแลรักษาตนทุเรียนปลูกใหม 
  การกอสรางอาคารพิพิธภัณฑ และลานทรงปลูก 

บทนำ 
 จังหวัดนนทบุรีเปนแหลงปลูกทุเรียนมายาวนาน และเปนแหลงพันธุกรรมสำคัญ
ของพันธุทุเรียน ซึ่งไดชื่อวามีเอกลักษณโดดเดนในเรื่องคุณภาพ แตในระยะเวลาหลายป
ทีผ่านมาพนัธุทเุรยีนและพื้นทีส่วนทเุรยีนเริ่มสญูหายไป เนือ่งมาจากการพฒันาเมืองที่รกุล้ำ 
การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตชาวสวนและสภาพภูมิอากาศของโลก ยิ่งไปกวานั้น มหาอุทกภัยใน
ภาคกลางของประเทศไทย ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดสรางความเสียหายรุนแรงตอพื้นทีส่วนทเุรยีน 
โดยเฉพาะทุเรียนพันธุทองถิ่นหลายพันธุที่เกรงวาอาจสูญพันธุไปแลว 
 นนทบุรีเปนแหลงปลูกไมผลเกาแกที่มีหลักฐานอางอิงมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา     
และหนึง่ในผลไมคุณภาพดขีองจังหวดันนทบรุกีค็ือ ทเุรยีน (Durio zibethinus L.) ซึง่มกีลาวถงึ
ในหลายแหงวามีมากมายกวา ๒๐๐ พันธุ มีเอกลัษณโดดเดน เปนชื่อเสียงของจังหวัดที่ควร
ไดรบัการอนรุกัษไว เพื่อเปนตนทนุในการปรบัปรงุพันธุและพฒันาผลผลติ รวมทัง้เพื่อรบัมอื
ตอการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม รวมทั้งสภาพภูมิอากาศในปจจุบัน อันจะสงผลให
ทุเรียนนนทประสบปญหาและอาจสูญพันธุได โดยเฉพาะทุเรียนพันธุพื้นเมือง 
 โครงการอนุรักษสวนทุเรียนนนทจึงจัดทำขึ้นเพื่ออนุรักษทุเรียนพันธุพื้นเมืองนนท 
จำนวน ๖๐ สายพันธุ ภายใตวถิชีาวสวนนนทดวยการจำลองพื้นทีส่วนนนท ยกรอง ปลกูไมแซม 
สบืคนกลาพันธุทเุรยีนนนทมาอนรุกัษ ภายใตภมูปิญญาของเกษตรกรในแตละพื้นที ่รวบรวม
เปนขอมูลองคความรูในการอนุรักษทุเรียนนนทจากพื้นที่จริง เพื่อใชเปนขอมูลในการศึกษา 
คนควา และปรับปรุงวิธีการในการปลูกทุเรียนนนทพันธุตางๆ ไดตอไป 
  

    เทศบาลนครปากเกร็ด 
          อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 ีมี ชื่อเสียงเกาแกมา
ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาวาเปนสวนผลไมที่อุดม
สมบูรณ เปนแหลงพันธุกรรมสำคัญของผลไม
เขตรอน โดยเฉพาะพันธุทุเรียนซึ่งไดชื่อวามี
เอกลักษณโดดเดนในดานคุณภาพ แมวาจะเคย
มีการจำแนกพันธุทุเรียนในประเทศไทยมากอน
บางแลว ทั้งดวยลักษณะสัณฐานวิทยาและ
เทคโนโลยีชีวโมเลกุล แตก็นับไดวามีการศึกษา
นอยมาก และยังไมครบถวนสมบูรณ ในขณะ
เดียวกันการปรับเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ 
ซึ่งทำใหผลผลิตนอยลง การพัฒนาเมืองที่รุกล้ำ
เขาไปทำใหเกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตชาวสวน 
ขาดชวงทายาทผูสืบทอดความรูความเขาใจ
ในการจัดการสวน จนถึงกระทั่งการรื้อทำลาย
สวนทเุรยีน เปนสาเหตสุำคัญทีท่ำใหพันธุทุเรียน

ที่เคยมีหลากหลายเริ่มสูญหายไป การสูญเสีย 
ภมูปิญญา ระบบนเิวศ และทรพัยากรพันธกุรรม 
จะเปนภัยคุกคามตอความมั่นคงทางอาหารและ
เศรษฐกิจของประเทศไทย ซึง่พึ่งพาธุรกจิการเกษตร
เปนหัวใจสำคัญ 
 ในจังหวัดนนทบุรีในจังหวัดนนทบุรีมีพื้นที่ที่มีการปลูก
ทุเรียนหลากหลายพันธุในหลายตำบลในทุก
อำเภอ ไดแก อ.เมอืง, อ.บางกรวย, อ.บางบวัทอง, 
อ.บางใหญ, อ.ปากเกรด็ และ อ.ไทรนอย โดยมีพื้นที่
ปลูกมากที่สุด ต.บางกราง ในเขต อ.เมือง พื้นที่
ปลูกทเุรยีนในจังหวดันนทบรุลีดลงอยางตอเนือ่ง
จาก ๓,๔๕๗ ไร ในฤดูกาลผลิต พ.ศ.๒๕๔๙/๕๐   
(กรมการคาภายใน, ๒๕๕๕) เหลือเพียงประมาณ     
๒,๙๔๑ ไร ในป พ.ศ.๒๕๕๔ และมหาอุทกภัย   
พ.ศ.๒๕๕๔ ไดสรางความเสยีหายรุนแรงตอพื้นที่
สวนทุเรียนในจังหวัดนนทบุรีที่ปจจุบันคงเหลือ
อยูเพียง ๔๓ ไร (ประชาชาตธิรุกจิ online, ๒๕๕๕) 
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สถานการณทุเรียนนนทสถานการณทุเรียนนนท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 พันธุทุ เรียนในสวนแบบดั้ ง เ ดิมใน
ทองถิ่นตางๆ เชน สวนหลายแหงในจงัหวดันนทบรุี 
ไดผานการคดัเลอืกโดยเกษตรกรผูมปีระสบการณ
มาเปนเวลายาวนาน สวนที่เกาแกบางแหงอาจ
มพีันธุทเุรยีนมากมายหลายสิบพนัธุ ซึง่จดัวาเปน
ฐานพันธุกรรมที่ประเมินคามิได และควรไดรับ
การอนุรักษไวเพื่อเปนตนทุนในการปรับปรุง

พันธุทเุรยีนอยางเปนระบบ รวมทัง้เพื่อรบัมอืตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต 
 ทุเรียนพันธุปลูกของประเทศไทยทุเรียนพันธุปลูกของประเทศไทยจาก
ทัง้หมด ๑๗๔ พันธุ เปน ๖ กลุมพันธุ คือ กลุมกบ 
กลุมลวง กลุมกานยาว กลุมกำปน กลุมทองยอย 
และกลุมเบ็ดเตล็ด โดยใชลักษณะรูปรางใบ 
ลกัษณะปลายใบ ลกัษณะฐานใบ ลกัษณะทรงผล 
และรูปรางของหนามผล ซึ่งเชื่อวาเปนลักษณะที่
คอนขางคงที ่ไมแปรปรวนไปตามสภาพแวดลอม 
 

ั  ี ใ ส ั้ ิั  ี ใ ส ั้ ิ ใ
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 พื้นที่ปลูก พื้นที่ปลูก 
 ในปจจุบันพื้นที่ เพาะปลูกหลักของ
ทุเรียนจะอยูในแถบภาคตะวันออก และภาคใต
ของประเทศไทย ไดแก จันทบุรี ระยอง ชุมพร 
สุราษฎธานี และยังพบพื้นที่เพาะปลูกทุเรียน
กระจายตามภูมิภาคตางๆ อีกดวย  
 ประเทศไทยเปนประเทศหลกัทีส่งออก
ทุเรียนไปยังตลาดตางประเทศ เชน จีน ฮองกง 
สหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลีย รสัเซยี เนเธอรแลนด 
ไตหวัน เปนตน  
 ดานการคาของทเุรียนไทยในตลาดโลก 
พบวาประเทศไทยสงออกทัง้ทเุรยีนสดและทเุรยีน
แปรรูปตางๆ เชน ทุเรียนกวน ทุเรียนอบแหง 
ทุเรียนที่สงออกนั้น สวนใหญมาจากพื้นที่ผลิต

ในแถบจังหวัดจันทบุรี ชุมพร เปนหลัก สวนการ
บริโภคภายในประเทศก็มาจากแหลงผลิต     
ในหลายๆ พื้นที่ พบวาพันธุหมอนทองมีปริมาณ
รอยละ ๖๕ ของผลผลิตทเุรยีนทัง้หมด เปนพันธุ
ทีน่ยิมทัง้ตลาดในและตางประเทศ สำหรบัตลาด
ภายในประเทศยังพบวามีอีกหลายสายพันธุที่
เปนที่ตองการของตลาดไมวาจะเปนพันธุชะนี 
กานยาว หรอืกระดุม  
 พื้นที่ปลูกทุเรียนในจังหวัดนนทบุรี
เปนสวนขนาดเล็กมีพื้นที่ถือครองไมมากนัก 
เ มื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ปลูกสวนใหญใน
จังหวัดอื่นๆ เชน จันทบุรี ระยอง ตราด  
 นอกจากนี้พื้นที่ปลูกรวมของจังหวัด
นนทบุรีทั้งหมดก็มีปริมาณนอยเชนกัน ทำให
ปริมาณผลผลิตของจังหวัดนนทบุรีมีนอยมาก
เพียงประมาณ รอยละ ๐.๑ ของปริมาณผลผลิต
ทั้งประเทศ 

สวนทุเรียนนนทสวนทุเรียนนนท  สภาพสวนสภาพสวน 
 ในจังหวัดนนทบุรีเปนสภาพสวนแบบ
ยกรองขนาดเล็กประกอบดวยหลายรองใน
แตละขนัด ซึ่งทุกรองสวนจะมีรองน้ำที่ออกแบบ
ใหเชื่อมโยงถึงกันหมด และเชื่อมตอไปยังลำราง
สาธารณะรอบๆ แปลงปลูก(ขนัด) ซึ่งลำราง
สาธารณะขนาดเลก็นี ้นอกจากจะใชเพื่อการบรหิาร
จัดการน้ำใหเหมาะสมกับความตองการของ  
ตนทเุรยีนและสภาพแวดลอมแลว ยังใชเพื่อเปน
แนวแบงพื้นทีส่วนอกีดวย ดงันัน้ ในสภาพดนิของ
จงัหวดันนทบรุซีึง่เปนพื้นทีลุ่ม มรีะดบันำ้ใตดนิสงู 
เปนดินเหนียวที่มีการระบายน้ำไมดี ซึ่งทำให
การปลูกทุเรียนในจังหวัดนนทบุรีจำเปนตองทำ
โคกโคก เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการดูดน้ำใหแกตนทุเรียน 
และมีการขยายขนาดโคกทุกปเพื่อใหตนทุเรียน
มีพื้นที่สำหรับการดูดน้ำ และธาตุอาหารมาก
เพียงพอตอความตองการของตนทเุรยีนที่เพิ่มขึ้น 
จะเห็นไดวาแนวคิดการทำสวนที่เปนภูมิปญญา
สะสมมานัน้ สอดคลองกับลกัษณะความตองการ
ของตนทเุรยีน มกีารปรบัสภาพแวดลอมในระบบ
ดินใหเหมาะสม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แนวคดิการจดัทำสวนทเุรยีนในจังหวดั
นนทบุรีในภาพรวมจะเหมือนกัน คือ จะตอง
บริหารจัดการน้ำใหเหมาะสม โดยตองปลูกตน
ทเุรยีนบนรองสวนทีม่กีารยกโคก และทำรองนำ้
เ พื่อควบคุมระดับน้ำใตดินใหมีปริมาณน้ำ  
และมีการถายเทอากาศภายในบริเวณโคก 
สัมพันธกับสภาพฟาอากาศ ปริมาณน้ำฝนและ
ฤดกูาล ดงันัน้ จะใหความสำคญักับการระบายนำ้
ออกจากโคกดินอยางรวดเร็ว ดวยการทำแนว
นำ้ไหลออกบรเิวณรอบโคกปลกู และการควบคมุ
ระดบันำ้ในรองนำ้ ใหตำ่กวาระดบัพืน้ดนิบนทองรอง
เสมอ ดวยการทำประตูกันทางเชื่อมที่ติดตอกับ
ลำรางสาธารณะ และตดิตัง้ระบบปมเพื่อสูบนำ้เขา
หรือดูดน้ำออกรวมกับประตูน้ำ 
 
 
 
 
  

แนวคดิการจดัทำสวนทเรยีนในจงัหวดั
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 การใหปุยของสวนในจังหวัดนนทบุรี
จะเนนความสำคัญของการใชปุยอินทรียหมัก
จากใบทองหลางและดินโคลน การปลูกบนโคก
จะตองขยายพื้นที่ดินสำหรับการหาธาตุอาหาร
ของรากทุเรียน จึงตองเพิ่มปริมาณพื้นที่ราก
โดยการขยายโคก ภูมิปญญาชาวสวนที่สั่งสมมา
จงึใชเทคนิคการลอกทองรองเปนงานประจำทกุป
เพื่อแกปญหาดังกลาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สภาพฟาอากาศในสวนจังหวัดนนทบุรี 
เชน อุณหภูมิสูงในฤดูรอน ชาวสวนสมัยโบราณ
มีกุศโลบายในการแกปญหาโดยการปลูกทุเรียน
รวมกับตนทองหลาง ซึ่งพืชชนิดนี้จะมีการเจริญ
เติบโตเร็ว มักพบวาปลูกอยูริมรองน้ำ ซึ่งไมได
แยงพื้นทีก่ารรบัแสงของตนทเุรยีน แตจะชวยพราง
แสงใหแกผลทเุรยีนได จงึเปนประโยชนอกีดานหนึง่
ของพืชชนิดนี้ 

 พันธุทุเรียนนนทพันธุทุเรียนนนท 
 สวนของจังหวัดนนทบุรีมีพันธุทุเรียน
ในแตละสวนเปนพันธุการคาเพียง ๑-๒ พันธุ 
และมปีรมิาณตนตอพันธุไมมากนกั ในแตละสวน
ยังมทีเุรยีนพันธุอนรุกัษอืน่  ๆอกีหลากหลายสายพันธุ
ปลกูอยูรวมกนัในจำนวนนอย เพียง ๑-๒ ตนตอพันธุ 
ประกอบกับพื้นที่ผลิตของเกษตรกรแตละราย  
มีปริมาณนอยเพียง ๒-๑๐ ไร ปริมาณผลผลิต  
ที่ เ ก็บเกี่ยวจากตนในแตละครั้งไมมากนัก 
ประกอบกับชาวสวนจะเก็บผลผลิตก็ตอเมื่อ

ทุเรียนแตละผลแกเทานั้น ทำใหตองใชแรงงาน
เก็บเกี่ยวทุกวัน ซึ่งแหลงปลูกทุเรียนของจังหวัด
นนทบุรี อยูใกลตลาดกรุงเทพที่มีการคมนาคม
สะดวกมาก ประกอบกับมีการประชาสัมพันธ
โดยเนนการขายทุเรียนพันธุอนุรักษ ซึ่งเปนพันธุ
ที่มีปริมาณผลผลิตนอยที่ ไม ใช พันธุการคา
เหมอืนเขตปลกูทเุรยีนในภาคอืน่ๆ เปนการดงึเอา
จดุเดนของพันธุทเุรยีนนนทบรุอีอกมา ทำใหแนวทาง
การตลาดเปลีย่นไป ราคาผลผลติทเุรยีนจากนนทบรุี
จึงพลิกกลับมามีราคาสูงและเปนที่ตองการ
ของลูกคาที่มีกำลังซื้อสูงมาก จนกลายเปนระบบ
การตลาดที่ชาวสวนเปนผูกำหนดราคาเอง   
และทำใหวิถีการปลูกทุเรียนของจังหวัดนนทบุรี
มีความมั่นคงได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภูมิปญญาในการทำสวนของชาว
ที่ถายทอดสืบตอกันมานั้น เปนวิธีการปลูกพืช
ทีผ่านการปรบัเปลีย่นมาอยางยาวนานใหสอดรบั
กบัสภาพแวดลอมทัง้ในระดบัใตดนิและเหนอืดนิ 
ทั้งมีความเหมาะสมกับสิ่งแวดลอมรอบตนพืช
ตามการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลในรอบป 
นอกจากนั้นยังสอดคลองกับความตองการ  
และลักษณะนิสัยการเจริญเติบโตของทุเรียน  
ไดอยางลงตัว พิถีพิถัน และเอาใจใส อันถือเปน
เอกลักษณที่แตกตางจากการปลูกทุเรียนในภาค
อื่นๆ ของประเทศไทย 

ภมิปญญาในการทำสวนของชาว

สภาพฟาอากาศในสวนจังหวัดนนทบุรี 

ก
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๑. รูปแบบการทำสวนทุเรียนนนท๑. รูปแบบการทำสวนทุเรียนนนท 
 การทำสวนทเุรยีนในจังหวดันนทบรุนีัน้
นิยมทำกันแบบยกรอง เพราะเปนที่ราบลุมริม
แมน้ำ ลำคลอง แตกตางจากการปลูกทุเรียนใน
พื้นที่อื่น การปลูกทุเรียนนนทนิยมเตรียมหลุม
ปลูกแบบยกโคกใหสูงจากพื้นดิน ถึงแมวาจะ
ยกรองสวนอยูแลวก็ตาม แตการยกโคกนี้ไมได 
เอาดนิทีอ่ืน่มาทำโคก เพียงแตเอาดนิตรงบรเิวณ
ที่ตองการจะปลูกทุเรียนนั้นมาพูนใหสูงเปนโคก 
การยกโคกเพื่อระบายน้ำออก เมื่อฝนตกหรือ
เวลารดน้ำจะไดไมทวมขังและการถายเท
อากาศดีขึ้น เพราะดนิในจงัหวดันนทบรุทีีท่ำสวน
ทุเรียนเปนดินเหนียว การระบายน้ำในสวนจึงมี
ความสำคัญมาก นอกจากการระบายน้ำที่ดีแลว
การทำรองสวนนี ้ ยังสามารถใชกกัเก็บนำ้ในชวง
ฤดแูลงไดดวย ถงึแมวาทเุรยีนจะไมใชพืชที่ชอบนำ้ 
แตกข็าดนำ้ไมได เนือ่งจากระบบรากของทเุรยีน 
ไวตอการเปลี่ยนแปลงของน้ำมาก ไมวาจะเปน 
การขาดนำ้ การไดรบันำ้มากเกนิไป หรอืแมกระทัง่
คาความเค็มของน้ำทีเ่ปลีย่นแปลงไป ลวนแตสงผล

ตอตนทุเรียนไดอยางรวดเร็ว (สำนักงานเกษตร
จงัหวดันนทบรุ,ี ม.ป.ป.; กรมวชิาการเกษตร, ๒๕๔๗) 
 การดูแลทุเรียนตั้งแตเริ่มปลูกนั้นตอง
ดแูลเอาใจใสอยางละเอยีดทกุขั้นตอน ชาวสวนนนท
หลายคนกลาววา “การปลกูทเุรยีนของสวนนนท 
เหมือนกับมีลูกออน ตองการการดูแลเอาใจใส
ยิ่งกวาทารกเสียอีก” ชาวสวนนนทตองเขาสวน
ทกุวนั เพื่อดแูลทเุรยีนทกุตนอยางทัว่ถงึ รวมถงึ
พรรณไมอืน่ในสวนทีป่ลกูแซมรองสวน ไมวาจะเปน 
มงัคุด มะไฟ มะมวง มะปราง กลวย พลู พริกไทย 
และพชืพรรณอื่นๆ อกีมากมาย แตจะมไีมยืนตน
อีกชนิดหนึ่งที่ขาดไมไดในสวนทุเรียนนนท คือ 
ทองหลางทองหลาง เปนตนไมที่ปลูกไวแคมรองในสวน
ทเุรยีนนนท เพื่อเปนรมเงาใหกบัตนทเุรยีนปลกูใหม 
เปนคางใหกับพริกไทยและพลู  
 ทองหลางทองหลางยังเปนพืชตระกูลถั่วที่มีสวน
ชวยบำรุงใหดินดี โดยเฉพาะเมื่อใบทองหลาง
ร วงหลนลงมาจะเปนปุ ยธรรมชาติ ใหแก       
ตนทุเรียนในสวน และการยอยสลายอยางชาๆ 
ของใบทองหลางจะทำหนาที่ในการเพิ่มชองวาง
ในดนิไดเปนอยางด ีสงผลโดยตรงกบัโครงสราง
ของดิน ทำใหดนิทีแ่นนเหนยีว โปรงและระบายนำ้
ไดดีขึ้น 
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การอนรุกัษสวนทเุรยีนนนทการอนรุกัษสวนทเุรยีนนนท 



 ปจจบุนัเทคโนโลยีตางๆ เขามามบีทบาท
กบัมนษุยในทกุเรื่อง รวมถงึการทำสวน ชาวสวนนนท
เพียงแตนำเทคโนโลยีเขามาปรับใชบาง  แตก็ยัง
คงใชวิธีที่ทำกันมาแตโบราณในสวนราชาไมผล
ของพวกเขา เชน การรดนำ้ แมจะมรีะบบนำ้แบบ
สปริงเกอร ระบบน้ำหยด ที่ชวยใหการทำสวน
งายขึ้น ชาวสวนก็มีการวางระบบน้ำเพื่อทุนแรง
บางสวนเทานัน้ แตกย็ังคงใชแครงรดนำ้ดวยแรงงาน
ในทกุสวน เพื่อใหแนใจเรื่องการควบคุมปรมิาณนำ้
ของตนทุ เรียนไดอยางแมนยำในทุกระยะ   
ตั้งแตบำรุงตน ออกดอก ติดผล จนถึงเก็บเกี่ยว 
  
 
 
 
 
 
 
หรือแมแตการเพิ่มผลผลิตใหกับตนทุเรียน    
การปดดอกของทเุรยีนในจังหวดัอืน่ๆ สามารถเพิม่
ผลผลิตใหกับทุเรียนเปนจำนวนมาก แมวาจะมี
บางสวนในจงัหวดันนทบรุทีำการปดดอก กต็องมี
การเลือกจับคูพันธุที่เหมาะสมในการปด และมี
การตัดผลสวนเกินออกเพื่อบำรุงผลใหสมบูรณ
ที่สุด และตองใชเทคนิคและประสบการณเฉพาะ
บุคคล จึงจะทำใหผลผลิตออกมาสมบูรณ เพราะ
ชาวสวนสวนใหญเชื่อวาการปดดอกทำใหผล
ทุเรียนไมมีคุณภาพและไมอรอย จึงนิยมใหมี
การผสมพันธุตามธรรมชาติ โดยอาศัยคางคาว
เปนตัวชวยผสมเกสรตามแบบฉบับดั้งเดิม แตใน
ปจจุบันมีการเลี้ยงชันโรงไวในสวนเพื่อชวยผสม
เกสรอีกแรง แตก็ยังนับวาเปนวิธีทางธรรมชาติ  

๒. วิธีการเก็บเกี่ยวผลทุเรียนนนท๒. วิธีการเก็บเกี่ยวผลทุเรียนนนท 
 การเก็บทเุรยีนโดยทั่วไป แบงเปน ๒ วธิ ี
คือ ปลอยใหหลนเองตามธรรมชาตแิละการตดัผล 
สำหรับทุเรียนพื้นบานที่เนื้อไมดี เปนทุเรียนปลูก
จากเมล็ด ตนสูงเรียกวา “ทุเรียนโบราณ” หรือ
ตนสงูเกินไป สวนการตดัผลมกัใชกบัทเุรียนพันธุดี
ทั่วไปทำใหขายไดราคาดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แตกับทุเรียนนนททุกผล ใชวิธีการตัด
เพียงอยางเดยีว เนือ่งจากทเุรยีนนนทนัน้ขายตีราคา
ตอผล โดยมีความสมบูรณและสวยงามเปนอีก
หนึง่เกณฑในการประเมนิราคา ดงันัน้ การตดัผล
ทเุรียนจะตดัวธิใีดก็ได ใหทเุรยีนไดรบัการกระทบ
กระเทอืนนอยทีส่ดุ เมือ่อายุการเก็บเกีย่วผลผลิต
นบัตัง้แตดอกบานครบกำหนดเวลาแลว ชาวสวน
จะตองทำการตรวจสอบความแกของทเุรยีนแตละผล
เสียกอน โดยบางสวนจะทำการสุมตัดทุเรียน
ลงมา ๑ ผล เพื่อดูวาแกเต็มที่หรือยัง ถาแกแลว
จะทยอยตัดเพื่อจำหนาย แตหากยังไมแกพอ 
ชาวสวนจะมีประสบการณในการคาดคะเน

แตกับทเรียนนนททกผล ใชวิธีการตัด

ื   ิ่ ิ ใ  ั  ี

วาอีกกี่วัน ทุเรียนรุนเดียวกันนี้จะสามารถตัดได
หรือบางสวน ชาวสวนจะปนขึ้นตนทุเรียนเพื่อใช
นิ้วดีดฟงเสียงทุเรียนผลนั้นๆ วาแนนหรือหลวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
และมอีปุกรณ ไดแก มดี เชือก รอก ตะกรา มดีตดิ
ปลายไมรวก ตะกรารองรบัสำหรบัสอยผลทเุรยีน
ปลายกิ่ง เปนตน 
 การตัดผลทุเรียนจะเริ่มที่การผูกมีด
ไวกับปลายไมไผหรือไมรวก แลวใชเชือกที่มีรอก
(เกี่ยวกิ่ง) ปลายเชือกผกูเปนปมแลวพันขั้วทเุรยีน
ใตปลิง ใหปมขัดกับเชือกที่จะโรยลงมาสูพื้นดิน 
(หลังรองสวน) แลวเชือกจะคลายหลุดเองไมตอง
แกมัด โดยมีใบตองรองผลทุเรียน หรือบางสวน
อาจไมใชเชือกพันขั้ว แตอาจใชตะกรารองผลไว
แลวโรยลงมา ซึ่งแตละสวนจะมีวิธีที่แตกตางกัน
ไปบางเล็กนอย ตามความถนัดของแตละสวน 
(เกษม, ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 ทุเรียนพันธุกระดุม อีลวง ที่ตัดมาแลว
จะตองสุกไมเกิน ๓ คืน (๓ วัน) สวนพันธุชะนี 
สาวชม (สาวราชเนตร) ตัดมาแลวจะตองสุก
ไมเกิน ๔ คืน พันธุกานยาวตัดมาแลวจะตองสุก
ไมเกิน ๔ คืน (หากปลอยใหแกเกินไปจะหาว) 
พันธุหมอนทอง ตดัมาแลวจะตองสุกไมเกิน ๕ คืน 
ขอสังเกตทุเรียนที่ตัดมาควรตีกองสุมไว ไมควร
เอาผาคลุมเพราะจะทำใหขั้วเนาและปลิงหลุด 
ทุเรียนสวนเวลาจำหนายตองมีปลิงติดอยูกับขั้ว
เวลาสุกแลวปลิงจะยังไมหลุด จึงถือวาทุเรียนที่
ตัดมาไดคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทเรียนพันธกระดม อีลวง ที่ตัดมาแลว

และมอีปกรณ ไดแก มดี เชือก รอก ตะกรา มดีตดิ
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๓. วิธีการอนุรักษพันธุกรรมทุเรียนนนท๓. วิธีการอนุรักษพันธุกรรมทุเรียนนนท 
 จังหวัดนนทบุรีที่ไดชื่อวาเปนถิ่นฐาน
เกษตรกรรมชาวสวนผลไมที่เกาแก ดินดี มีชื่อ
ในเรื่องผลไมนานาชนิด โดยเฉพาะทุเรียนที่มี 
ชื่อเสียงเปนที่รูจัก เปนที่นิยมของผูบริโภคและ
สามารถทำรายไดใหเจาของสวนเปนจำนวนมาก 
แตจากเหตกุารณนำ้ทวม ในหลายๆ ปทีผ่านมาและ
นำ้ทวมครัง้ใหญในป พ.ศ. ๒๕๕๔ สวนทเุรยีนนนท
ไดรับความเสียหายเปนจำนวนมาก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ดวยชาวสวนหลายคนเปนผูสูงอายุ 
ถงึแมวารางกายยังแข็งแรงด ีแตการทำสวนกน็บั
เปนงานหนักเกินกวาที่จะเริ่มตนใหมไดเหมือน
ตอนทีอ่ายุยังนอย บางสวนทีล่กูหลานรบัชวงตอ
ก็นับวาเปนโชคดี แตบางสวนที่ลูกหลานละทิ้ง
การทำสวนกต็องเปลี่ยนอาชีพ เนือ่งจากการปลกู

ทุเรียนขึ้นมาใหมตองใชเวลา ๔-๗ ปเลยทีเดียว 
กวาทุเรียนเหลานั้นจะกลับมาใหผลผลิตอีกครั้ง 
และมสีวนอกีจำนวนมากทีถ่กูรกุล้ำ โดยการขยาย
ที่อยูอาศัยและชุมชน ดวยราคาที่ดินที่สูงมาก 
เปนเหตผุลทีท่ำใหหลายคนตัดสนิใจขายที่ดนิสวน 
จึงเปนอีกสาเหตุสำคัญที่สงผลใหประชากร
ทุเรียนลดลงอยางรวดเร็ว ทุเรียนที่เหลืออยู
ในจังหวัดนนทบุรีจึงกลายเปนผลไมหายาก 
 การสูญหายของพันธุกรรมทุเรียนของ
จังหวัดนนทบุรี จึงเปนเหตุที่ตองเรงดำเนินการ
แกไข ในป พ.ศ. ๒๕๓๖ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชปรารภถึง
การเสดจ็พระราชดำเนนิผานไปทางจงัหวดันนทบรุ ี
ซึง่พระองคทอดพระเนตรเหน็พันธุไมเกายังมอียูมาก 
บางพันธุอาจยังคงมีลักษณะดีอยู เชน ทุเรียน 
แตสวนเหลานั้นกำลังจะเปลี่ยนสภาพไป จึงทรง
หวงวาพันธุไมเหลานั้นจะหมดดวย เปนผลให
พันธุกรรมพืชจังหวัดนนทบุรีอยูในแผนงานของ
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 กองทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
องคการบรหิารสวนจงัหวดันนทบรุไีดดำเนนิงาน
รวมกบั อพ.สธ. โดยป พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดสำรวจและ
เก็บขอมูลพันธุทุเรียนใน ๖ อำเภอ ของจังหวัด
นนทบรุ ีทัง้สิน้ ๔๙ พันธุ โดยในชวงเกดิมหาอทุกภยั 
ป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดมีการตัดยอดกิ่งพันธุ ๓๐ พันธุ 
ไปเก็บรักษาพันธุกรรมที่ศูนยพืชสวนจันทบุรี
สำหรับนำมาขยายพันธุที่นนทบุรี เมื่อผานพน
วิกฤตการณน้ำทวมไปแลว เพื่อใหทุเรียนนนท
ยังคงอยูตอไป 
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๔. ระบบนิเวศในสวนทุเรียนนนท๔. ระบบนิเวศในสวนทุเรียนนนท 
 สวนทุเรียนในจังหวัดนนทบุรีเปนถิ่น
ของการพัฒนาระบบนิเวศวิทยาทางการเกษตร 
โดยอาศัยความกลมกลืนของทรพัยากรกายภาพ 
(Physical resource) ทรพัยากรชีวภาพ (Biological 
resource) คุณภาพชวีติ (Quality of life) และคุณคา
การใชประโยชนของมนุษย (Human-usevalue) 
สงผลใหเกิดเปนอัตลักษณของชาวสวนนนทบุรี
ทีม่คีวามประณตีในการทำสวน การดำเนนิวถิชีีวติ 
การสรางคานยิมและวฒันธรรม ของการอยูรวมกนั
โดยมีพื้นฐานของการดูแลรักษาพันธุทุเรียน  
กวา ๑๐๐ พันธุ คู คลอง รองสวน วดั และชมุชน
เปนสำคัญ  
 แตเมื่อเกิดนโยบายใหจังหวัดนนทบุรี
เปนเขตที่อยูอาศัย รองรับการขยายตัวของ
กรุงเทพมหานคร จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สวนทุเรียนขึ้นมาอยางตอเนื่อง สงผลใหความ
สัมพันธระหวางองคประกอบทั้ง ๔ ดานขางตน
เสียสมดุลไป (เกษม และ วิมลศรี, ๒๕๕๕; กิตติ 
และคณะ, ๒๕๕๖) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 นนทบุรีตั้งอยูบนที่ราบลุมภาคกลาง
ตอนลาง เปนทีร่าบตะกอนนำ้ทวมถงึ เพราะไดรบั
อิทธิพลมาจากน้ำเหนือ ที่หอบตะกอนดินและ
แรธาตุหลากมาตามแมน้ำเจาพระยา พื้นดินจึง
เกิดขึ้นมาจากการทับถมของดินตะกอนแมน้ำ 
การทำสวนทเุรยีนในจังหวดันนทบรุ ีตองยกรอง
เพราะอิทธพิลจากน้ำขึ้นนำ้ลง สวนผลไมในจงัหวดั
นนทบุรีมักจะอยูติดตอกันเปนบริเวณกวาง 
เชื่อมตอกันโดยรองสวนจากแถบพื้นที่ริมแมน้ำ
ลำคลอง ความตอเนื่องของพื้นที่ริมฝงดัดแปลง 
โดยชาวสวนที่มปีระสบการณในการนำทรพัยากร
รอบบานมาสรางประโยชนแบบยัง่ยืนอยางแทจรงิ 
(เกษม, ๒๕๕๗) 
 ความอดุมสมบรูณของดินและคณุภาพนำ้ 
จากผลการตรวจวิเคราะหธาตุอาหารพืชในดิน
พบวาดนิในพื้นทีท่ำการเกษตรของจงัหวดันนทบรุ ี
มีลักษณะเนื้อดินเปนดินเหนียวเปนสวนใหญ 
โดยมีคา pH ของดิน ๔.๒-๖.๖ มปีรมิาณอนิทรยีวัตถุ
ในระดับปานกลางถึงสูง มีธาตุฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซยีมในดนิ อยูในระดบัสงูถงึสงูมากและ
มธีาตุแคลเซียมและแมกนีเซียมสูง สวนคุณภาพ
นำ้นัน้ พบวา มคีา pH อยูในชวง ๖.๘-๖.๙ คา EC 
อยูในชวง ๐.๕๒-๐.๖๕ dS/m และมคีาไบคารบอเนต 
(HCO-๓) อยใูนชวง ๒.๙๖-๓.๖๔ meq/liter (กติตพิงษ 
และคณะ, ๒๕๕๐) 
 ระบบนเิวศที่เกิดจากความหลากหลาย
ของพืชปลูกภายในสวนทุเรียนเมืองนนท ลวนมี
เหตุผลในการเลือกปลูกของชาวสวนที่สืบทอด
ภูมิปญญามาตั้งแตสมัยโบราณ ตนไมแตละตน
จะเอื้อประโยชนใหแกกันเองภายในสวน ถึงแม
ทุเรียนจะเปนพันธุไมหลัก   
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แตไมอืน่ๆ กม็บีทบาทสำคญัทัง้สิน้ เชน การปลกู
มะพราวกันลม การปลูกไผลดอุณหภูมิในสวน 
การปลูกมะไฟเพื่อใหสวนปลอดวัชพืช และปลูก
ตนทองหลางไวในสวนทเุรยีนนนทเปนไมพี่เลี้ยง 
นอกจากจะปลูกไว เ พื่อบังแดดบังลมแลว 
ใบทองหลางซึง่เปนพืชตระกลูถั่ว เมื่อใบรวงหลน
ลงสูทองรอง ยอยสลายในทองรองแลว นำมาใช
เปนปุยทุเรียนไดอยางดีและชวยเพิ่มความโปรง
ของดิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ห ลั ง จ าก เ ก็ บ เ กี่ ย วผลผ ลิตแล ว 
จะเริ่มลอกทองรอง ใบไมที่เนาเปอยและขี้เลน
ในทองรองจะเปนปุยชั้นด ีนอกจากนีต้นทองหลาง
ยังใชเปนคางชั้นดีสำหรับพริกไทสวน ที่ชาวสวน
ปลูกเพื่อสรางรายไดระหวางรอการเก็บเกี่ยว
ผลทเุรยีน (www.dailynews.co.th/Content/Article) 
นอกจากนี้ยังปลูกพืชผักสวนครัวไวคลุมดินบน
สันรองที่วางหรือแคมรอง นอกจากจะเอาไวใช
ในครัวเรือนแลว ยังสามารถเก็บขายเปนรายได
เสริมอีกดวย (อังกาบ, ๒๕๔๗; เกษม, ๒๕๕๗) 

๕. การตั้งชื่อพันธุทุเรียน๕. การตั้งชื่อพันธุทุเรียน 
 การตั้ง ชื่อพันธุทุเรียนของชาวสวน
สามารถสรุปไดดังนี้ 

 ตั้งชื่อตามลักษณะภายนอกตั้งชื่อตามลักษณะภายนอก  
 การตั้ง ชื่อพันธุทุเรียนตามลักษณะ
ภายนอกของผลที่มีรูปรางลักษณะที่ เห็นได
อยางเดนชัด ทุเรียนที่จัดอยูในประเภทนี้ เชน 
พันธุตะเข อีบาตร หอยโขง ฟกทอง เปนตน 
     พันธุกบ: ลักษณะของผลทุเรียนเมื่อวางอยู
จะมีรูปรางเหมือนกบ 
     พันธุกานยาว: ความยาวของกานผลจะมากกวา
ทุเรียนพันธุอื่นอยางชัดเจน 
 
 
 
 
 
 

 ตั้งชื่อตามลักษณะภายใน 
 ชาวสวนจะเปรยีบเทยีบความคลายคลึง
กบัลกัษณะสเีนือ้ผลภายในของทเุรยีนทีเ่ห็นเดนชัด 
เชน  
     พันธุสารภ:ี เนือ้ของทุเรียนมสีเีหลืองเขมคลาย
สีดอกสารภี  
     พันธุกะเทย: ทเุรยีนพันธุนีม้เีนือ้มากแตเมล็ดลบี 
    พันธุพวงมณ:ี เนือ้ของทุเรยีนมสีเีหลืองคลาย
สีดอกพวงมณี 
 

็ ่ 

ตั้งชื่อตามลักษณะภายในตั้งชื่อตามลักษณะภายใน

 ตั้งชื่อทุเรียนพันธุเดิมผสมกับชื่อผูเพาะตั้งชื่อทุเรียนพันธุเดิมผสมกับชื่อผูเพาะ  
 การตั้งชื่อตามลักษณะของผลทุเรียน 
มคีวามยากลำบาก เมือ่ทเุรยีนพันธุตางๆ มากขึ้น 
จึงทำใหมีการตั้งชื่อพันธุทุเรียนโดยการตั้งชื่อ
พันธุเดิมเปนชื่อตนและตามดวยชื่อผูเพาะ เชน  
    พันธุกำปนตาแพ: ทเุรยีนทีเ่กิดจากการเพาะพนัธุ
ทเุรยีนกำปน ซึง่มนีายแพเปนผูเพาะพันธุใหมได 
   พันธุกบพลเทพ: ทเุรยีนทีเ่กิดจากการเพาะพันธุ
ทเุรยีนกบ ซึง่มเีจาคุณพลเทพเปนผูเพาะพันธุใหมได 
    พันธุกบเจาคุณ: ทเุรยีนทีเ่กิดจากการเพาะพันธุ
ทเุรยีนกบ ซึง่มพีระยาดำเกิงรณภพเปนผูเพาะพันธุ
ใหมได 
 
 
 
 
 
 
 
๔. ตั้งชื่อทุเรียนพันธุเดิมผสมกับลักษณะทั่วไป
ของทุเรียนที่เกิดขึ้นใหม ของทุเรียนที่เกิดขึ้นใหม  
 การตัง้ชื่อทเุรยีนลักษณะนีจ้ะตัง้ชื่อตาม
พันธุทุเรียนที่นำมาเพาะ และตามดวยลักษณะ 
ที่เห็นไดเดนชัดแตกตางจากตนแม เชน 
     พันธุฉตัรสนีาก: เปนทเุรยีนทีเ่พาะจากทเุรยีน
พันธุฉัตร แตสีเนื้อมีสีเหมือนสีนาก 
     พันธุกะเทยเนื้อเหลือง: เปนทุเรียนที่เพาะ
จากทุเรียนพันธุกะเทย แตมีเนื้อสีเหลือง 
     พันธุกะเทยเนื้อขาว: เปนทุเรียนที่เพาะจาก
ทุเรียนพันธุกะเทย แตมีเนื้อสีขาว 
 นอกจากนี้ยังมี กบใบไม กบกิ่งแข็ง 
กานยาวลูกใหญ เปนตน 

 ตั้งชื่อตามตนไมที่ปลูกอยูใกลเคียง  ตั้งชื่อตามตนไมที่ปลูกอยูใกลเคียง 
     พันธุชายมะไฟ: เปนทุเรียนที่ปลูกอยูใกล
ตนมะไฟ 
     พันธุชายมังคุด: เปนทุเรียนที่ปลูกอยูใกล
ตนมังคุด 
 
 
 
 
 
 
 

    
     เชน พันธุกบหลังวิหาร พันธุกระปุกตลิ่งชัน 
พันธุกบวัดเพลง 

 การตั้งชื่อแบบเบ็ดเตล็ด การตั้งชื่อแบบเบ็ดเตล็ด  
     ไมไดอาศัยหลักเกณฑอะไรเลย เชน ตัง้ชื่อวา 
สายหยุด กลีบสุนทร จอมโยธา สาวชม เปนตน 
(ทศพล, ๒๕๔๘) 
 

ตั้งชื่อทเรียนพันธเดิมผสมกับลักษณะทั่วไปตั้งชื่อทเรียนพันธเดิมผสมกับลักษณะทั่วไป
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๖. ความรวมมือของชาวจังหวัดนนทบุรี ในการ๖. ความรวมมือของชาวจังหวัดนนทบุรี ในการ
อนุรักษสวนทุเรียนนนทอนุรักษสวนทุเรียนนนท 
 การทีท่เุรยีนนนทมรีาคาสงูกวาทเุรยีน
ทั่วไปตามทองตลาด คุณภาพดี เปนที่ยอมรับ
ของผูบริโภคและมีการแนะนำกันปากตอปาก 
จึงมีพอคาที่ไมซื่อสัตยตอลูกคา นำทุเรียนนอก 
(ทเุรยีนทีไ่มใชผลผลติจากสวนในจงัหวัดนนทบรุ)ี 
ทีคุ่ณภาพดอยกวาทเุรยีนสวนนนท มาขายปะปนกนั 
แลวขายในราคาสูง เมือ่ผูบรโิภคซือ้ทเุรียนไมได
คุณภาพของสวนนนทไป ทำใหเสียชื่อเสียง
ในชวงประมาณ ป พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๓๐ สมัย 
ดร.สุกิจ จุลละนันท เปนผูวาจังหวัดนนทบุรี 
ชาวสวนนนทจึงเริ่มรวมตัวกอตั้งกลุมอนุรักษ
ทุเรียนนนทเกิดขึ้น เพื่อใหทุเรียนปะปนมาขาย
หายไปจากจังหวัดนนทบุรี ชาวสวนจึงมีการ
ประทับตราสวนบนกานทุเรียน เพื่อใหลูกคา
สามารถติดตามไปที่เจาของสวนได 
  
 
 
 
 
 
 
       ซึง่เจาของสวนจะมกีารรบัประกนัคุณภาพ
ของสินคา และสนับสนุนสงเสริมใหมีการขาย
ผลผลิตที่หนาสวน และงานเทศกาลทุเรียนนนท
ที่วัดใหญสวางอารมณและเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร 
เทานั้น โดยไมผานพอคาคนกลาง นอกจากการ
รวมกลุมเพื่อขายแลว การรวมกลุมทำใหเกิดการ
แบงปนความรูระหวางชาวสวนทุเรียนดวยกัน 
เกิดเปนกลุมที่เขมแข็งมาจนถึงปจจบุัน 

 นอกจากความรวมมือของชาวสวน   
ที่เกิดขึ้นเพื่อควบคุมใหผลผลิตมีคุณภาพและ
ขายไดราคาดีแลว ยังมีความรวมมือระหวาง
ชาวสวน และหนวยงานตางๆ ในการอนรุกัษพันธุ
ทุเรียนของจังหวัดนนทบุรี โดยแตละสวนมีการ
ปลูกพันธุดั้งเดิมเอาไวบาง ถึงแมผลผลิตที่ได
อาจจะไมใหผลตอบแทนสูงเหมือนพันธุการคา
แตก็เปนสมบัติของสวนที่จะคงอยูถึงคนรุนหลัง 
ใหไดรูจักทุเรียนพันธุดั้งเดิม โดยกิ่งพันธุทุเรียน
ดงักลาว กจ็ะไดรบัแจกจากทางหนวยงานราชการ 
หรอืบางกิง่จะไดรบัพระราชทานมาปลกูไวในสวน
ของตน ถงึแมจะไมไดปลกูพันธุดัง้เดมิในปรมิาณ
มากเหมือนสวนดั้งเดิมที่ปลูกมาแตรุนพอแม 
แตก็ ยังสามารถหาทุเรียนพันธุ พื้นเมืองได    
นับวาเปนการรวบรวมและอนุรักษทุเรียนนนท
อกีทาง รวมถงึแปลงรวบรวมพนัธุทเุรยีนทีก่ำลงั
จะเกิดขึ้น ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร จังหวัด
นนทบุรี ในโครงการศูนยเรียนรูอนุรักษสวนโครงการศูนยเรียนรูอนุรักษสวน
ทุเรียนนนททุเรียนนนทที่ไดรับความรวมมือจากชาวสวน 
ที่เขาไปประชุมหารือกับหนวยงานตางๆ ของรัฐ 
ที่เกี่ยวของ วางแผน ปลูก ดูแลรักษา และเปน
สวนสำคัญในการผลักดันในการอนุรักษเพื่อให
ทุเรียนนนทของขึ้นชื่อของจังหวัดนนทบุรีเปนที่
รูจักในวงกวางตอไป 
 ซึง่เจาของสวนจะมกีารรบัประกนัคณภาพ

ขอมูล : รายงานการศึกษาประวัติสวนทุเรียนนนท เทศบาลนครปากเกร็ด มกราคม ๒๕๕๘ ขอมูล : รายงานการศึกษาประวัติสวนทุเรียนนนท เทศบาลนครปากเกร็ด มกราคม ๒๕๕๘ 

สวนที ่๓ สวนสวนทเุรยีนนนท  สวนที ่๓ สวนสวนทเุรยีนนนท  สวนที ่๒ สวนพิพิธภณัฑพื้นบาน สวนที ่๒ สวนพพิิธภณัฑพื้นบาน 
สวนที ่๑ สวนลานทรงปลกู สวนที ่๑ สวนลานทรงปลกู 

แผนผังโครงการอนุรักษสวนทุเรียนนนท แผนผังโครงการอนุรักษสวนทุเรียนนนท 

การประชุมเตรียมความพรอมเพื่อดำเนินโครงการ 
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โครงการอนุรักษสวนทุเรียนนนท โครงการอนุรักษสวนทุเรียนนนท 
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร นนทบุรี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร นนทบุรี 



ระยะการปรับปรุงพื้นที่ ถมดิน และขุดรองสวน ระยะการปลูกไมแซมรองสวน และการปลูกตนทุเรียน 
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ระยะการดูแลรักษาตนทุเรียนปลูกใหม การกอสรางอาคารพิพิธภัณฑและลานทรงปลูก 
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