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การศึกษาเร่ืองแนวทางการอนุรักษ ์ภูมิปัญญาของชาวสวนจงัหวดันนทบุรีมีวตัถุประสงค ์
เพ่ือศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัภูมิปัญญาและวฒันธรรมในการท าสวนทุเรียน จงัหวดันนทบุรี เพ่ือ
หาแนวทางท่ีเหมาะสมในการอนุรักษแ์ละสืบทอดภูมิปัญญาการท าอาชีพสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรีหลงั
วิกฤติน ้ าท่วมปี 2554 โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาสวนทุเรียนในพ้ืนท่ี 4 
อ  าเภอ ได้แก่ อ  าเภอเมือง อ าเภอบางกรวย อ าเภอบางใหญ่ และอ าเภอปากเกร็ด โดยใช้แนวค าถาม
ประกอบการสมัภาษณ์ และการสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา 

ผลการศึกษาพบวา่ การท าสวนทุเรียนของเกษตรกรจงัหวดันนทบุรีนั้นมีมาตั้งแต่สมยักรุงศรี
อยุธยาโดยเร่ิมจากการปลูกทุเรียนเป็นอาชีพภายในครอบครัว เพ่ือซ้ือขาย แลกเปล่ียนระหว่างชาวสวน
ดว้ยกนัภูมิปัญญาในการปลูกทุเรียนของชาวสวนจงัหวดันนทบุรีนั้น เป็นวิธีการและแนวคิดท่ีแฝงการ
พ่ึงพาระหว่างคนกบัธรรมชาติ และการพ่ึงพาระหว่างธรรมชาติกบัธรรมชาติ โดยปลูกพืชเล็กใหญ่ให้
เอ้ืออ านวยประโยชนภ์ายในขนดัสวน  

ขอ้เสนอแนะส าหรับการอนุรักษแ์ละพฒันาวฒันธรรมและภูมิปัญญาของชาวสวนทุเรียน
จงัหวดันนทบุรี ไดแ้ก่การจดัท าหลกัสูตรการศึกษาเพ่ิมเติมในวิชาเพ่ิมเติมเฉพาะทอ้งถ่ินข้ึนใชท้ าการเรียน
การสอนภายในโรงเรียนทุกโรงเรียนในท้องถ่ิน โดยใช้ครูผูส้อนเป็นชาวสวนทุเรียน การจัดท าเป็น
หลกัสูตรการศึกษาในโรงเรียน เป็นวิชาการอนุรักษภ์ูมิปัญญาชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี ซ่ึงเป็นวิชา
เพ่ิมเติมเฉพาะในท้องถ่ินจงัหวดันนทบุรี ใช้ท าการเรียนการสอนภายในโรงเรียนทุกแห่งของจงัหวดั
นนทบุรี ผูเ้ป็นเจา้ของภูมิปัญญาชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรีโดยตรง เป็นผูท้  าการสอนให้ความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฏีและปฏิบติั หน่วยงานหลกัในการด าเนินการคือ องค์การบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี จดัท า
เอกสารในรูปแบบแผน่พบั วารสาร หนงัสือ โดยน าขอ้มูลมาจากชาวสวนท่ีเป็นเจา้ของภูมิปัญญาท่ีแทจ้ริง
เผยแพร่ไปไวใ้ห้นักเรียนและบุคคลทัว่ไปไดอ่้านในห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดประชาชน ชาวสวน
ทุเรียนรวมตวักนัเป็นกลุ่ม จดัให้มีสถานท่ีตั้งหรือส านกังานของกลุ่ม ท่ีสามารถให้บุคคลทัว่ไปท่ีสนใจ
ติดต่อเพ่ือมาศึกษา และรับขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัภูมิปัญญาชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรีได ้
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This thesis aims to study and collect data on the local durian-growing 
wisdom and culture from durian growers of  Nonthaburi Province. Such information 
will help the researcher identify suitable approaches to the preservation of the local 
wisdom of Nonthaburi Durian growers after the crisis of the 2011 flood. Qualitative 
research methodology was used to collect data from durian growers in 4 districts of 
Nonthaburi Province: MueangNonthaburi, Bang Kruai, Bang Yai and Pak Kret. The 
major research tools used were interviews and participant observation. 

The study found that durian-growing in Nonthaburi dates back to 
Ayutthaya period. Durians were grown for household consumption before evolving 
into growing for exchange among durian growers and finally for trade between durian 
growers and consumers. The local wisdom of Nonthaburi durian growers is a 
combination of cultivation techniques and subtle concepts about the interdependent 
relationship between man and nature as well as nature and nature. Durian orchards are 
generally interspersed with plants of different sizes, both large and small, for different 
benefits. 
 Suggested approaches that are suitable for the conservation and development 
of the local wisdom and culture of Nonthaburi durian growers include: creating a 
specific curriculum on the preservation of Nonthaburi durian growers’ wisdom, which 
can be designed as a supplementary subject to be taught in schools in Nonthaburi 
Province only. Teachers can be recruited from the real durian growers ofNonthaburi, 
who are the direct receivers and transmitters of this wisdom. They can teach both 
theoretical and practical knowledge at all schools in the province. The key unit that 
should be responsible for this operation should be the Provincial Administration 
Organization of Nonthaburi. It should publish documents in the forms of brochures, 
magazines, and books. The findings of this study, which came directly from durian 
growers, should be disseminated and distributed to both school and public libraries. 
Durian growers should form groups with a contact point or formal office where 
interested persons can visit to obtain additional information and knowledge on this 
special form of local wisdom. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

ขอขอบคุณบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีให้การสนบัสนุนทุนอุดหนุนการวิจยั 
จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ในการจดัพิมพ์เอกสารทางวิชาการ เร่ือง ภูมิปัญญาชาวสวนทุเรียน
จงัหวดันนทบุรี เพื่อเป็นการเผยแพร่และอนุรักษท์รัพยากรวฒันธรรมท่ีอยู่ในภาวะวิกฤติไวไ้ม่ให้
สูญหาย 
 ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย ์สําหรับคาํแนะนาํในการศึกษาต่อในสาขา
การจดัการทรัพยากรวฒันธรรม และประสบการณ์ในการเป็นผูช่้วยผูว้ิจยัซ่ึงทาํให้ผูว้ิจยัมีความรู้ 
และสามารถสร้างสรรคผ์ลงานวิจยัของตนเองได ้ดร.วงษ์สถิตย ์วฒันเสรี และ รศ. ดร. รัศมี ชูทรง
เดช ท่ีให้คาํแนะนาํในการเขียนเรียบเรียงโครงร่างการวิจยัก่อนการนาํเสนอหวัขอ้วิทยานิพนธ์ อ.ภู 
ศิริเพชร ท่ีให้คาํแนะนําและปรับแก้บทคดัย่อภาษาองักฤษ ผศ.ดร. มณีวรรณ ผิวน่ิม อาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ท่ีให้คาํแนะนาํและขอ้เสนอแนะในระหวา่งการดาํเนินการวิจยั ตลอดจน
การปรับแกว้ตัถุประสงคใ์นการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ของชาวสวนทุเรียนนนทบุรีใน
ปัจจุบนั และคาํแนะนาํในการเขียนวิทยานิพนธ์ให้มีเน้ือหาท่ีน่าสนใจ ผูว้ิจยัขอขอบคุณในความ
เมตตากรุณาท่ีมีต่อผูว้ิจยัเสมอมา คณาจารยใ์นคณะโบราณคดีท่ีช่วยประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้
ใหแ้ก่ผูว้จิยั เพื่อนาํความรู้มาใชใ้นการจดัทาํวทิยานิพนธ์ใหมี้เน้ือหาท่ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 ขอขอบพระคุณบรรพบุรุษของผูว้ิจยั คุณยายชวดแหวน เพชรคลา้ย ท่ีเป็นตน้เร่ืองให้
เกิดแรงบนัดาลใจใหศึ้กษาเร่ืองราวของการทาํสวนทุเรียนของชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี  
 ชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี ท่ีได้ให้ความเมตตาและกรุณาสละเวลาในการให้
สัมภาษณ์แก่ผูว้ิจยั ส่ิงเหล่าน้ีเป็นขอ้มูลจากการศึกษาและการสัมภาษณ์จะก่อให้เกิดคุณูปการใน
การศึกษาเร่ืองราวภูมิปัญญาของชาวสวนจงัหวดันนทบุรีสืบไป 
 ขอขอบพระคุณองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี คุณสนัน่ โตเสือ คุณนพรัตน์ ม่วง
ป้ัน ท่ีอาํนวยความสะดวกและใหข้อ้มูลเอกสารกบัผูว้จิยั และสาํนกังานเกษตรจงัหวดันนทบุรี  
คุณสุรพล พลธรและคุณสมเกียรติ รัดมาน ท่ีให้ขอ้มูลในเชิงการเกษตรของสวนทุเรียนจงัหวดั
นนทบุรี เพื่อประกอบในการวจิยัคร้ังน้ี 
 ขอขอบพระคุณครอบครัว พอ่ แม่ นอ้งชาย และญาติพี่นอ้งท่ีคอยให้การสนบัสนุนและ
กาํลงัใจ แก่ผูว้จิยัในระหวา่งการดาํเนินการทาํการวจิยั 
 ขอขอบคุณเพื่อนๆ รุ่นพี่ ท่ีคอยถามความคืบหนา้ในการดาํเนินการวิจยั และให้กาํลงัใจ
ในการทาํวทิยานิพนธ์มาโดยตลอด 
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