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ค าส าคญั :  ภูมิปัญญา/ชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี 
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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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53112315 : MAJOR : CULTURAL RESOURCE MANAGEMENT 
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 WAEORAWEE  LARPKOEN : APPROACHES TO THE PRESERVATION OF THE 
LOCAL WISDOM OF NONTHABURI DURIAN GROWERS. THESIS ADVISOR :  
ASST.PROF.MANEEWAN PEWNIM, Ph.D.  201 pp. 
 
 

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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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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บทที ่1 
บทน า 

 
ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
 อาชีพทาํสวนทุเรียนและการทาํสวนทุเรียนถือวา่เป็นอาชีพสําคญัท่ีอยูคู่่กบัวิถีชีวิตของ
ชาวจงัหวดันนทบุรีมาตั้งแต่สมยักรุงศรีอยุธยา (เดอร์ ลาลูแบร์2510: 28) เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเอ้ือต่อการทาํสวนทุเรียนไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรดิน แร่ธาตุ และนํ้ า ท่ีอุดม
สมบูรณ์เหมาะสมกบัการปลูกทุเรียนทาํให้ทุเรียนของเมืองนนท์มีช่ือเสียงเป็นท่ีเล่ืองลือในด้าน
รสชาติและความอร่อย ท่ีผูบ้ริโภคต่างติดใจในรสชาติความอร่อยของทุเรียนนนท์ท่ีไม่เหมือนกบั
ทุเรียนท่ีปลูกในภูมิภาคอ่ืนๆของประเทศไทย แต่ในปัจจุบนัทุเรียนของจงัหวดันนทบุรี นั้นสาย
พนัธ์ุต่างๆ เช่น กบแม่เฒ่า ทองยอ้ยฉัตร กาํป่ันเจา้กรม ชายมะไฟ ฯลฯหารับประทานได้ยากข้ึน 
เน่ืองจากการเกิดนํ้ าท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ. 2485 จนทาํให้สวน
ทุเรียนของจงัหวดันนทบุรีไดรั้บความเสียหายเป็นจาํนวนมากหลงัจากการฟ้ืนตวัข้ึนมาไดใ้นระดบั
หน่ึง สวนทุเรียนของจงัหวดันนทบุรีก็ตอ้งเผชิญกบัปัญหาใหม่ท่ีมากบัการกลายเป็นเมืองท่ีทาํให ้
ทรัพยากรนํ้ าท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมซ่ึงเป็นผลจากการพฒันาดา้นอุตสาหกรรมและการเพิ่มข้ึน
ของประชากร การสร้างท่ีอยู่อาศัยเพิ่มข้ึนเป็นจาํนวนมาก ทาํให้เกิดนํ้ าเน่าเสีย และไม่มีการ
ไหลเวยีนของนํ้าท่ีสะอาด ท่ีจะเอ้ืออาํนวยต่อการทาํสวนทุเรียนของจงัหวดันนทบุรี ชาวสวนทุเรียน
จงัหวดันนทบุรี เป็นจาํนวนมากจึงหนัไปประกอบอาชีพอ่ืนๆแทนนอกจากน้ียงัพบวา่อาชีพการทาํ
สวนภายในยุคปัจจุบนัขาดการสืบทอดและไม่สามารถท่ีจะคาดเดาได้ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด 
(องักาบ เพช็รพวง, 2547: 134-135) ทาํใหมี้ปริมาณการปลูกทุเรียนและผูท่ี้ประกอบอาชีพในการทาํ
สวนทุเรียนมีจาํนวนนอ้ยลง ปัจจุบนัรวมทั้งจงัหวดัแลว้มีสวนทุเรียนอยู ่3,563ไร่ (สํานกังานเกษตร
จงัหวดันนทบุรี, 2554)เหตุการณ์นํ้ าท่วมคร้ังใหญ่ในปี 2554ส่งผลกระทบต่อการทาํเกษตรกรรมใน
บริเวณเขตภาคกลางซ่ึงรวมถึงพื้นท่ีในการปลูกทุเรียนและผูท่ี้ประกอบอาชีพในการทาํสวนทุเรียนมี
จาํนวนนอ้ยลง ปัจจุบนัรวมทั้งจงัหวดัแลว้มีสวนทุเรียนอยู ่3,563ไร่ จนน่าวิตกวา่อาชีพการทาํสวน
ทุเรียนและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเก่ียวกบัการปลูก บาํรุงรักษา การขยายพนัธ์ุ และการเก็บเก่ียวทุเรียน
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเก่ียวกบัการปลูก บาํรุงรักษา การขยายพนัธ์ุ และเก็บเก่ียวทุเรียนจะสูญหายไป
จากวถีิชีวติของชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรีและจะหลงเหลืออยูเ่พียงแค่ช่ือเสียงท่ีกล่าวถึง 
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คุณภาพและรสชาติทุเรียนเมืองนนทจ์นกลายเป็นตาํนานภายในอนาคตอนัใกล ้  
 วฒันธรรมและภูมิปัญญาของวิถีชีวิตในการทาํมาหาเล้ียงชีพของชาวสวนทุเรียน 
จังหวัดนนทบุรี  นั้ นแฝงไปด้วยความรู้ในการประกอบอาชีพทําสวน ในการจัดการกับ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมท่ีอาศยัประสบการณ์และภูมิความรู้จากการประกอบ
อาชีพทาํสวนทุเรียน ซ่ึงเกิดข้ึนโดยตรงกบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของคนในชุมชนนบัวา่เป็นภูมิ
ปัญญาส่วนหน่ึงท่ีคนในสังคมยอมรับว่าเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์และมีคุณค่า ทางดา้นการถ่ายทอด
ความรู้จากคนรุ่นหน่ึงสู่คนอีกรุ่นหน่ึง เพื่อความต่อเน่ืองและอยู่รอดของสังคม ท่ีพฒันามาจาก
ประสบการณ์ความสามารถของชาวบ้านจากอดีตถึงปัจจุบัน (สํานักงานคณะกรรมการสภา
วฒันธรรมแห่งชาติ, 2551: 1-5) ประสบการณ์และภูมิปัญญาเหล่าน้ีไดแ้ปรเปล่ียนไปตามกระแส
โลกาภิวตัน์ทางสังคมท่ีไม่สามารถตา้นทานความเปล่ียนแปลงนั้นไดก้ารดาํเนินชีวิตของมนุษยต์อ้ง
ปรับเปล่ียนตนเองให้เท่าทนักบัสถานการณ์ของโลก สังคม และวฒันธรรม โดยอาศยัศกัยภาพท่ีมี
อยูใ่นตนเองกบับริบทของสังคมหรือชุมชน ทอ้งถ่ินดา้นระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากร
บุคคล และทรัพยากรทางวฒันธรรมผสมผสานอย่างบูรณาการเป็นองค์รวม ท่ีจาํเป็นต่อการ
ดาํรงชีวิตท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพนิเวศและธรรมชาติของคนในชุมชนหรือพื้นท่ี ท่ีเก่ียวขอ้งไปตั้งแต่
การเตรียมพื้นท่ีในการปลูกการตั้งช่ือพนัธ์ุทุเรียน การคดัเลือกพนัธ์ุ การเร่ิมลงมือเพาะปลูกทุเรียน 
การดูแลให้นํ้ า การดูแลบาํรุงรักษาตน้ทุเรียน การเก็บเก่ียวผลผลิต เพื่อส่งออกจาํหน่าย ท่ีมีขั้นตอน
ลกัษณะท่ีค่อนขา้งพิถีพิถนัหลงัจากการเก็บเก่ียวทุเรียนแลว้ การประดิษฐ์อุปกรณ์ท่ีจะนาํมาใช้ใน
การดูแลรักษาทุเรียนและการเก็บเก่ียว วธีิการในการเก็บรักษาทุเรียน ทศันคติ ความเช่ือ และมุมมอง
ของชาวสวนทุเรียนท่ีมีต่อสวนทุเรียนและการประกอบอาชีพชาวสวนของตน (ญาณี สรประไพ,  
8352: 82-83) ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นองคค์วามรู้ท่ีแฝงไปดว้ยสรรพวชิา ท่ีมีอยูใ่นตวัคนหรือชาวสวน ซ่ึง
เป็นภูมิปัญญาท่ีสืบทอดต่อเน่ืองกันมาช้านาน สามารถสะท้อนเร่ืองราวและวิถีชีวิตของคนท่ี
ประกอบอาชีพทาํสวนทุเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี และมีคุณค่ายิ่งต่อการ ศึกษาและเผยแพร่ให้กบับุคคล
ทัว่ไปไดเ้ขา้มาศึกษาเร่ืองราวการทาํสวนทุเรียนในจงัหวดันนทบุรี ตามวิถีชีวิตทางวฒันธรรมและ
ภูมิปัญญาของชาวสวนแบบดั้ งเดิมได้ตามความต้องการทุกโอกาสจึงนับว่าสวนทุเรียนจงัหวดั
นนทบุรีเป็นทรัพยากรวฒันธรรมและแหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยูภ่ายในทอ้งถ่ิน ซ่ึงสามารถแสดงให้เห็นถึง
วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของผูค้นในการจัดการและปรับเปล่ียนวฒันธรรมให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงของสภาพนิเวศในพื้นท่ีดงักล่าวนั้นดว้ย 
 ในปัจจุบนัสถานการณ์การปลูกทุเรียนของพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรีนั้นเหลืออยูใ่นปริมาณ
นอ้ยมากในแต่ละอาํเภอ จากการศึกษาขอ้มูลทางดา้นเอกสารทาํใหพ้บวา่ การสืบทอดทางดา้นการ
ทาํสวนทุเรียนนั้นขาดการสืบทอดและไม่ชดัเจนวา่ยงัคงมีการสืบทอดอาชีพทาํสวนทุเรียนต่อไป
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หรือไม่ในทิศทางใด ทาํใหไ้ม่สามารถทราบไดอ้ยา่งแน่นอนวา่ภูมิปัญญาของชาวสวนทุเรียน
จงัหวดันนทบุรีจะสูญหายไปเม่ือใด แต่ทางหน่วยงานราชการของจงัหวดันนทบุรีและผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดแ้ก่ สาํนกังานเกษตรจงัหวดันนทบุรี และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี ได้
ร่วมมือกนัจดัทาํโครงการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทุเรียนนนทต์ั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ไดรั้บการสนบัสนุน
งบประมาณในการจดัทาํโครงการจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรีเป็นหลกั เพื่อเป็นการ
อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทุเรียนนนทใ์หอ้ยูคู่่กบัจงัหวดันนทบุรี วตัถุประสงคห์ลกัของโครงการน้ีก็เพื่อ
ปลูกจิตสาํนึกของประชาชนใหเ้ห็นถึงคุณค่าทางประวติัศาสตร์ของทุเรียน มีการจดัตั้งชมรมอนุรักษ์
ทุเรียนนนทข้ึ์นตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ ปีพุทธศกัราช 2547 โดยเป็นการร่วมมือกนัระหวา่งภาครัฐกบั
ภาคประชาชน มีกิจกรรมและการดาํเนินการท่ีเกิดข้ึนในรอบสองปีหลงัเหตุการณ์นํ้าท่วมใหญ่ปี
พ.ศ. 2554 ไดแ้ก่ การส่งเสริมการปลูกทุเรียนในสวนเก่า การสนบัสนุนการสร้างสวนใหม่ มีการ
จดัทาํแปลงอนุรักษพ์นัธุกรรมทุเรียน ซ่ึงเป็นโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการปรับปรุงพฒันาสวนทุเรียน เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว เป็นตน้ (สาํนกังานเกษตรจงัหวดันนทบุรี, 2554 )  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้นบัวา่มีการ
ส่งเสริมใหมี้การอนุรักษภ์ูมิปัญญาของชาวสวนทุเรียนนนทไ์วบ้า้งแลว้ 

 ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นถึงความสําคญัในการศึกษาวฒันธรรมภูมิปัญญาของชาวสวนทุเรียน
จงัหวดันนทบุรีอย่างมีระบบ และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีมีความเส่ียงท่ีจะสูญหาย
เน่ืองจากยงัไม่มีผูเ้ก็บรวบรวมไวเ้พื่อให้ได้ทราบขอ้มูล และรวบรวมองค์ความรู้เร่ืองการทาํสวน
ทุเรียนของชาวสวนนนทบุรีเพื่อนาํไปใช้ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาและความรู้ในเร่ืองราวของการ
ทาํสวนทุเรียนเมืองนนท์ให้กบันกัท่องเท่ียว นกัเรียน และนกัศึกษา ผ่านทางเอกสารวิชาการเร่ือง 
“ภูมิปัญญาชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี”ซ่ึงผูว้ิจยัจดัทาํข้ึนมาเพื่อเรียบเรียงเร่ืองราวของชาวสวน
ทุเรียนจงัหวดันนทบุรีและเป็นงานส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์ 
 
ค าถามของการวจัิย 

1. ภูมิปัญญาและวฒันธรรมในการทาํสวนทุเรียนของชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี
เป็นอยา่งไร 
 2. จากกวกิฤตินํ้าท่วมปี พ.ศ. 2554 ทาํใหมี้ความเส่ียงท่ีภูมิปัญญาและวฒันธรรมในการ
ทาํสวนทุเรียนของชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี จะขาดความต่อเน่ืองและอาจสูญหายไป ควรจะ
ทาํอยา่งไร 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัภูมิปัญญาและวฒันธรรมในการทาํสวนทุเรียน
ของชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี 
 2. เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการอนุรักษแ์ละสืบทอดภูมิปัญญาการทาํอาชีพสวน
ทุเรียนในจงัหวดันนทบุรี ให้กบับุคคลทัว่ไปผา่นการใหก้ารศึกษาและการเผยแพร่ขอ้มูล 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 ขอบเขตด้านพืน้ที ่ 
 พื้นท่ีสวนทุเรียนในปัจจุบนัท่ียงัมีการปลูกทุเรียนเป็นอาชีพอยูใ่นจงัหวดันนทบุรีใน 4 
อาํเภอ ซ่ึงไดแ้ก่ อาํเภอเมือง อาํเภอบางกรวย อาํเภอบางใหญ่ และอาํเภอปากเกร็ด  
 ขอบเขตด้านเนือ้หา  
 1. ศึกษาภูมิปัญญาจากชาวสวนจากผูรู้้ท่ีเคยประกอบอาชีพการทาํสวนทั้งในอดีตและ
ปัจจุบนั 
 2. ศึกษาทรัพยากรทางดา้นวฒันธรรมและภูมิปัญญาการประกอบอาชีพสวนทุเรียนใน
ดา้นต่างๆ ท่ีมีศกัยภาพพอท่ีจะเอ้ือต่อการพฒันาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตระดบัชุมชน โดย
พิจารณาถึงการจดักระบวนการเรียนรู้ การจดัการชุดความรู้ และการถ่ายทอดความรู้แก่บุคคลทัว่ไป
ของชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี เพื่อนาํเสนอแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวสวนทุเรียน
จงัหวดันนทบุรี 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. องคค์วามรู้ในดา้นวฒันธรรมและภูมิปัญญาของชาวสวนทุเรียน จงัหวดันนทบุรีซ่ึง
สามารถนาํมาเป็นแนวทางในการพฒันา ปรับปรุง สวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรีให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวติสาํหรับบุคคลทัว่ไปในอนาคต 
 2. ทราบแนวทางท่ีเหมาะสมในการอนุรักษแ์ละสืบทอดภูมิปัญญาการทาํอาชีพสวน
ทุเรียนในจงัหวดันนทบุรี ให้กบับุคคลทัว่ไปผา่นการใหก้ารศึกษาและการเผยแพร่ขอ้มูล 
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กรอบแนวทางของการศึกษา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 องค์ความรู้/ชุดความรู้ 
1. ประวติัพื้นท่ีและบริบทของชุมชน 
2. ภูมิปัญญาการทาํสวนทุเรียน 
    - ความเช่ือ 
    - พิธีกรรม 
    -การตั้งช่ือพนัธ์ุทุเรียน 
    - ขั้นตอนการปลูกทุเรียน 
    - การดูแลรักษาทุเรียน 
    - การเก็บเก่ียวผลผลิต 
 
 
  

ทฤษฎีและแนวคิดทีเ่กีย่วข้อง 
    - ทฤษฎีนิเวศวทิยาวฒันธรรม 
    - หลกัการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม 
    - แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    - การศึกษาตลอดชีวติ 

สถานการณ์ของภูมิปัญญาในการทาํอาชีพสวน
ทุเรียนจงัหวดันนทบุรีในปัจจุบนั 

- การอนุรักษภ์ูมิปัญญา 
- แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทางภูมิปัญญา 

แนวทางการอนุรักษฟ้ื์นฟูภูมิปัญญาของชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี   

ชาวสวนทุเรียนจังหวดันนทบุรี 
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ในการศึกษาเร่ือง แนวทางการอนุรักษภ์ูมิปัญญาของชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี  
ผูว้จิยัไดท้าํการกาํหนดกรอบแนวคิดเพื่อศึกษาถึงวฒันธรรมการปลูกสวนทุเรียนในจงัหวดันนทบุรี
ซ่ึงประกอบดว้ยทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งได ้คือรูปแบบ วธีิการทาํสวนทุเรียนในจงัหวดั
นนทบุรี และทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้อนัไดแ้ก่ภูมิปัญญาและองคค์วามรู้ท่ีไดมี้การสืบ
ทอดกนัมาผา่นตวัเกษตรกรผูท้าํสวนทุเรียน 
 1. ศึกษาในเร่ืองวฒันธรรมและภูมิปัญญา ประวติัความเป็นมาของพื้นท่ีชุมชน ทศันคติ 
ความเช่ือ พิธีกรรม การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเก่ียวผลผลิต ซ่ึงเป็นกระบวนการถ่ายทอด
ความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาของชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี 
 2. สถานการณ์ปัจจุบนัของภูมิปัญญาในการทาํอาชีพสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรีใน
ปัจจุบนั 
 3. ศึกษาถึงทรัพยากรบุคคลท่ีจะเป็นผูถ่้ายทอดและเผยแพร่องคค์วามรู้ ในดา้นการ
อนุรักษแ์ละพฒันาภูมิปัญญาชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี 
 
ระเบียบวธีิวจัิย 
 ในการศึกษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี ผูศึ้กษามีความมุ่ง
หมายท่ีจะศึกษาถึงภูมิปัญญาของชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ ์
โดยผูศึ้กษาจะใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดงัต่อไปน้ี 
 1. การศึกษาเอกสาร เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาถึงสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนของภูมิ
ปัญญาชาวสวนตามสภาพการเปล่ียนแปลงจากอดีต -ปัจจุบนั เพื่อนาํขอ้มูลท่ีได้มาประกอบการ

วเิคราะห์ทางการศึกษา  
 2. การศึกษาภาคสนาม (Field Research) การสัมภาษณ์เพื่อให้ทราบถึงองคค์วามรู้ของ
ภูมิปัญญา /ชุดความรู้ ของชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี รวมถึงสภาพการณ์ปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึนกบัภูมิ
ปัญญาของชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลนาํไปสู่แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ชาวสวนจงัหวดันนทบุรี  

3. การวเิคราะห์ข้อมูล  นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารและการศึกษาจากภาคสนาม 
การสังเกตการณ์การสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์และอภิปรายเพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี และในอนาคตสามารถนาํไปเป็นขอ้มูลพื้นฐานสําหรับการศึกษา
พฒันาในด้านการเรียนรู้เร่ืองราวภูมิปัญญาชาวสวนจงัหวดันนทบุรี ให้ผูศึ้กษาท่ีสนใจและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งไดต้ระหนักและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากวิถีชีวิตชาวสวนทุเรียนท่ีจงัหวดั
นนทบุรี 
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ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย 
 เดือนเมษายน 2554 – เดือนตุลาคม 2555 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี หมายถึง ความสามารถทกัษะ
พฤติกรรมในการใชค้วามรู้ของชาวสวนทุเรียน จงัหวดันนทบุรี ท่ีสั่งสมสืบต่อกนัมา ตามวถีิชีวติ
ทางการประกอบอาชีพและการดาํรงชีวติของคนในทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัคน 
คนกบัธรรมชาติ คนกบัส่ิงเหนือธรรมชาติ 
 ชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี หมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีประกอบอาชีพเดียวกนั ท่ี
ประกอบอาชีพทาํสวนทุเรียนในเขตจงัหวดันนทบุรี 
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บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฎแีละวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

  
 ในบทน้ีจะเป็นการทบทวนข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎีท่ีจะนํามาใช ้
แนวคิด และการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 1. แนวคิดนิเวศวทิยาวฒันธรรม 
 2. แนวคิดวฒันธรรมชุมชน 
 3. แนวคิดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 4. หลกัการและแนวคิดในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม 
     4.1 คุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรม 
     4.2 กระบวนการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม 
 5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
1. ทฤษฏีนิเวศวทิยาวฒันธรรม 

นิเวศวิทยาวฒันธรรมเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมทางวฒันธรรม
และปรากฏการณ์ทางสภาพแวดล้อม มนุษย์อยู่รอดในสภาพแวดล้อมต่างๆได้ เพราะอาศัย
วฒันธรรมเป็นเสมือนอุปกรณ์หลกัในการปรับตวั มนุษยเ์ป็นผลผลิตของวิวฒันาการทางชีวภาพท่ี
ไม่เหมือนใคร เพราะมนุษยมี์วิธีการปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดล้อมในลกัษณะท่ีแตกต่างไป มี
วฒันธรรมและการส่ือสารทางเทคโนโลยี ภาษา รูปแบบการจดัระเบียบกลุ่ม และอุดมการณ์เป็น
เคร่ืองมือในการปรับตวั แต่เน่ืองจากวฒันธรรมของมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีเรียนรู้สั่งสมอบรมบ่มนิสัยและ
สืบทอดต่อๆกนัไปจากชั้นบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน ดงันั้นจึงใช้วฒันธรรมดดัแปลงสภาพแวดลอ้ม 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตน จึงพอเห็นไดว้า่ในการปรับตวัมนุษยจ์ะเป็นฝ่ายกระทาํ
ต่อสภาพแวดลอ้ม ในขณะท่ีส่ิงมีชีวิตอยา่งอ่ืนจะเป็นผูรั้บเง่ือนไขต่างๆจากธรรมชาติเพื่อให้มีชีวิต
อยู่รอด ด้วยวฒันธรรมช่วยให้มนุษยส์ามารถควบคุมสภาพแวดล้อมท่ีอยู่รอบตวัได้ จึงได้มีการ
เปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมมากกวา่ทางชีวภาพ มนุษยย์งัสามารถควบคุมและดดัแปลงระบบนิเวศ
ให้เขา้กบัตนเอง (ชนญั วงษว์ิภาค, 2532: 10) นอกจากน้ีนิเวศวิทยาวฒันธรรมเป็นแนวคิดท่ีเช่ือว่า 
ระบบนิเวศหรือสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ ภูมิอากาศและภูมิประเทศเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีมีอิทธิพล  
ต่อวถีิชีวติและวฒันธรรมของมนุษย ์ มีส่วนในการกาํหนด บุคลิกภาพ ศีลธรรมจรรยา การเมือง 
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ศาสนา และเชาวน์ปัญญาภูมิความ ภูมิความรู้ต่างๆ ของแต่ละสังคมให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม
แบบต่างๆท่ีตนอาศยัอยู ่ไม่วา่จะเป็นสังคมท่ียงัชีพโดยการหาของป่าและล่าสัตว ์สังคมเกษตรกรรม
หรืออุตสาหกรรม มนุษย์สร้างวฒันธรรมเพื่อตอบสนองความต้องการในการปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมมนุษย์ท่ีตนเองอาศยัอยู่ มีการสร้างและถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัสภาพของระบบ
นิเวศวิทยามาตั้งแต่สมยับรรพกาล นอกจากน้ียงัได้ใช้ความรู้เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มเพื่อหาท่ีอยู่
อาศยั หาวิธีการป้องกนัจากภยัธรรมชาติรวมไปถึงหาพื้นท่ีในการทาํมาหาเล้ียงชีพ มีการสั่งสม
ประสบการณ์ในเร่ืองของสภาพแวดลอ้มท่ีตนเองอาศยัอยู ่และถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นสืบทอดกนั
มาจนถึงปัจจุบนั  
 ในหนังสือเร่ืองนิเวศวิทยาวฒันธรรม (ชนัญ วงษ์วิภาค, 2532 : 3-6) กล่าวถึง
แนวความคิดทางนิเวศวิทยา ไวด้งัน้ี นกัทฤษฏีในกลุ่มน้ีไดอ้ธิบายถึงความแตกต่างทางนิเวศวิทยา
ออกเป็น 2 แนวคิด “โดยฝ่ายแรกเช่ือมัน่วา่สภาพแวดลอ้มเป็นตวักาํหนดทุกส่ิงทุกอยา่งในโลก ส่วน
ฝ่ายท่ีสองเช่ือวา่ไม่เป็นความจริงเสมอไป วฒันธรรมในภูมิภาคต่างๆ ท่ีผิดแผกกนัออกไปนั้นเป็น
ผลเน่ืองมาจากการแพร่กระจายทางวฒันธรรมมากกวา่ และสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติเป็นเพียง
ส่วนหน่ึงเท่านั้นท่ีทาํใหว้ฒันธรรมแต่ละท่ีแตกต่างกนัออกไป”  
 นิเวศวิทยา มีความหมายทางรากศพัท์ คือ วิชาท่ีว่าดว้ยความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงท่ีมี
ชีวิตหรือกลุ่มของส่ิงท่ีมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อม เน่ืองจากความรู้ทั้งหลายทางนิเวศวิทยาเก่ียวข้อง
โดยตรงกบัชีววทิยาของส่ิงท่ีมีชีวติทั้งท่ีอยูบ่นบก ในทะเลและในนํ้ าจืด ปัจจุบนัจึงไดมี้การนิยามคาํ
ว่านิเวศวิทยาให้มีความหมายครอบคลุมท่ีสุด คือการศึกษาถึงโครงสร้างและการทาํงานของ
ธรรมชาติ โดยถือวา่มนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติดว้ย (ชนญั วงษว์ภิาค, 2532: 3-6) 
 การนาํแนวความคิดของส่ิงมีชีวิตการเป็นกรอบในการศึกษาได้แบ่งวิชานิเวศวิทยา
ออกเป็นแขนงใหญ่ ด้วยกัน 2 แขนง คือ Autecology ว่าด้วยการศึกษาส่ิงมีชีวิตใดชนิดหน่ึง 
โดยเฉพาะการศึกษาตามแนวน้ีเนน้การปรับตวัของส่ิงมีชีวติใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น การศึกษาตน้
ทุเรียนท่ีปลูกจะใหผ้ลและเจริญเติบโตไดดี้ภายใตส้ภาพแวดลอ้มแบบใด 
 อีกแขนงหน่ึงคือ Synecology เป็นการศึกษาการอยูร่่วมกนัของส่ิงมีชีวิตหลายชนิดทั้ง
พืชและสัตวใ์นรูปแบบของชุมนุมรวมทั้งอิทธิพลจากส่วนประกอบท่ีไม่มีชีวิตของส่ิงแวดลอ้มดว้ย 
(ชนญั วงษ์วิภาค, 2532: 3-6) เช่น ศึกษาตน้ไมทุ้กชนิดในป่ารวมทั้งสัตวท่ี์อาศยัอยู่ในป่านั้นว่ามี
ความเก่ียวขอ้งระหวา่งกนัอยา่งไร 
 แนวคิดของ จูเลียน เฮช สตีวอร์ด ได้ช้ีให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและ
วฒันธรรมมีความเก่ียวพนัต่อกนัและกนัอย่างยิ่ง บางคร้ังสภาพแวดล้อมอาจจะมีอิทธิพลเหนือ
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สภาพแวดล้อมอีกอย่างหน่ึงได้ สตีวอร์ด ได้กล่าวถึง วิธีการของนิเวศวิทยาวฒันธรรม ในเชิง
วเิคราะห์ไดอ้ยา่งน่าสนใจวา่ (ชนญั วงษว์ภิาค, 2532: 8) 

1. ความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมและเทคนิคท่ีจะใช้ เพื่อหาประโยชน์จาก
สภาพแวดลอ้ม 
 2. ความสัมพนัธ์ระหวา่งแบบแผนพฤติกรรมและเทคนิคท่ีมนุษยใ์ชห้าประโยชน์จาก
สภาพแวดลอ้ม 
 3. ผลกระทบท่ีแบบแผนพฤติกรรมหน่ึงส่งไปถึงส่วนอ่ืนๆ ของวฒันธรรม  
 นอกจากน้ี สตีวอร์ด (Steward) ยงัไดพ้บวา่ส่ิงแวดลอ้มมีผลต่อความแตกต่างๆในการ
ปรับตัวของวฒันธรรม วฒันธรรมท่ีต่างกันในส่ิงแวดล้อมท่ีเหมือนกันจะแสดงรูปแบบของ
พฒันาการและโครงสร้างทางสังคม การศึกษาวิว ัฒนาการทางวฒันธรรมของ สตีวอร์ด เป็น
วิวฒันาการหลายสาย (Multilinear) โดยเสนอวา่วฒันธรรมท่ีคลา้ยคลึงกนัเกิดจากการปรับตวัใน
ลักษณะรูปแบบน้ีทําให้สังคมและวฒันธรรม เปล่ียนเพราะสภาพธรรมชาติเปล่ียน มากกว่า
วิวฒันาการสายเด่ียว (Unilinear) เพราะวฒันธรรมจะเปล่ียนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปท่ามกลาง
ปัจจยัหรือตวัแปรภายนอกท่ีเกิดข้ึนอยา่งมากมาย และเช่ือวา่วฒันธรรมมีรูปแบบหลากหลาย เพราะ
เง่ือนไขของสภาพแวดลอ้มต่างกนั วฒันธรรมในรูปแบบหน่ึงอาจปรับตวัไดดี้กว่าอีกรูปแบบหน่ึง 
และไม่ไดถู้กส่ิงแวดลอ้มจาํกดัอยู่เพียงระดบัใดระดบัหน่ึง เป็นส่ิงท่ีสามารถจะวิวฒัน์และพฒันา
ต่อไปได ้(นิยพรรณ วรรณศิริ, 2550: 111-112)  
 ในความคิดของ สตีวอร์ด อาจมีมุมมองท่ีไม่มีความหลากหลายมากนกัเน้นการศึกษา
หารายละเอียดของกลุ่มทอ้งถ่ิน และสภาพแวดล้อมท่ีมีอยู่เดิมและความสัมพนัธ์ทางวฒันธรรม 
ลักษณะสภาพแวดล้อมสัมพันธ์กันอย่างมีหน้า ท่ีเ ดียวกันเกิดข้ึนในเขตท่ีแตกต่างกันทาง
ประวติัศาสตร์ 
 ในขณะท่ีส่ิงมีชีวิตเขา้ไปสัมพนัธ์กนักบัสภาพแวดลอ้มจะเกิดการปรับตวั ซ่ึงเป็นส่ิง
สาํคญัในการดาํรงชีวิตดาํรงอยูต่่อไปไดท้ฤษฏีวิวฒันาการไดอ้ธิบายถึงขบวนการปรับตวัเกิดข้ึนได ้
3 ระดบั คือ ระดบัพฤติกรรม ระดบัสรีระ และระดบัพนัธุกรรม หรือระดบัประชากร แต่ละระดบัมี
ลกัษณะหลายประการท่ีช้ีให้เห็นถึงการปรับตวัรวมอยู่ดว้ย การปรับตวัระดบัพฤติกรรมจะเกิดข้ึน
ทนัทีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งฉบัพลนัในสภาพแวดลอ้ม (ชนญั วงษว์ิภาค, 2532: 11-12) เช่นไดมี้
การสร้างหมู่บา้นเขา้มาปลูกสร้างใกล้อยู่ในพื้นท่ีสวนทุเรียน ทาํให้ชาวสวนตอ้งปรับตวัในการ
ดาํเนินชีวติกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเขา้มาอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้โดยไดส้ร้างขอ้ตกลงให้ทางหมู่บา้นทาํ
การบาํบดันํ้ าเสีย ก่อนท่ีจะทิ้งลงสู่แหล่งนํ้ าสาธารณะท่ีชาวสวนใชใ้นการรดนํ้ าตน้ทุเรียน เพื่อเป็น
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การปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงของการขยายตวัของความเจริญของเมืองดงักล่าวไดเ้ป็นอยา่ง
ดี 
 จะเห็นไดว้่าการปรับตวัทางพฤติกรรมเป็นการตอบโตต่้อส่ิงเร้าท่ีเกิดข้ึนไดเ้ร็วท่ีสุด
และยดืหยุน่มากท่ีสุด ซ่ึงเป็นการปรับตวัเพื่อตอบสนองต่อส่ิงเร้าจากปัจเจกบุคคลและกลุ่มจะอาศยั
พฤติกรรมทางวฒันธรรมเป็นเคร่ืองมือ โดยทัว่ไปแลว้อาจแยกพฤติกรรมทางวฒันธรรมออกเป็น
พฤติกรรมทางเทคโนโลย ีเทคโนโลยคืีอเคร่ืองมือท่ีมนุษยใ์ชเ้พื่อหาอาหาร ป้องกนัภยั และเพื่อการ 
ผลิต ซ่ึงรวมถึงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีใช้ในการทาํสวนทุเรียน ตั้ งแต่ มีด จอบ เสียม แครงรดนํ้ า 
ตะกร้าสาํหรับใชรั้บลูกทุเรียนในการเก็บผลผลิต 
 การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมทางเทคโนโลย ีการจดัระเบียบทางสังคม และอุดมการณ์ 
ช่วยให้มนุษยป์รับตวัไดอ้ย่างน้อย  1. ให้หนทางเบ้ืองตน้ในการแกปั้ญหาดา้นสภาพแวดลอ้ม  2. 
ช่วยใหก้ารแกปั้ญหาดงักล่าวมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  3. ให้ความสามารถในการปรับตวั   4. เตือนให้
ตระหนกัถึงปัญหา ตามท่ีทฤษฏีวิวฒันาการของส่ิงมีชีวิต ปรับเปล่ียนให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม เพื่อ
ความอยู่รอดของ ชาลช์ ดาร์วิน (Charles Darwin) ได้กล่าวไวว้่า สังคมท่ีสามารถปรับตวัเชิง
โครงสร้าง (การร่วมมือ,การแข่งขนั) เพื่อให้ไดท้รัพยากรท่ีมีอยู ่จาํกดัไดดี้ มีโอกาสอยูร่อดมากกวา่ 
เลือกรักษาวฒันธรรมท่ีปรับเข้ากับธรรมชาติได้ดีท่ีสุด (มณีวรรณ ผิวน่ิม, 2553: 1) เก่ียวกับ
สภาพแวดลอ้ม โดยแนวความคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํวิจยัคร้ังน้ี คือ การปรับตวัของมนุษยใ์ห้เขา้
กับสภาพแวดล้อม ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงท่ีมาจากปัจจัยภายนอก ซ่ึงเป็นปัญหาของ
สภาพแวดล้อม ท่ีกาํลงัเขา้ขั้นสู่สภาวะวิกฤติซ่ึงกาํลงัเผชิญอยู่ในปัจจุบนั ซ่ึงสังคมส่วนใหญ่ใน
ปัจจุบนัคิดว่าการเปล่ียนแปลงให้เกิดความเจริญนั้น เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีก่อให้เกิดผลดีในดา้น
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง แต่เป็นการรบกวนวิถีชีวิตท่ีส่งผลกระทบต่อสังคมวฒันธรรม และ
วถีิชีวติท่ีมีอยูเ่ดิมเป็นอยา่งมาก 
 แนวคิดน้ีสามารถนํามาใช้ทาํความเข้าใจวิถีชีวิตและวฒันธรรมของเกษตรกรสวน
ทุเรียนจังหวัดนนทบุรีได้เพราะคนเหล่าน้ีมีแนวคิดและวิธีการในการปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม และกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดข้องความเจริญในเขตเมืองอย่าง
ต่อเน่ือง โดยใช้ภูมิปัญญาหรือวิธีคิดท่ีชาญฉลาด ท่ีเรียกว่ากระบวนการทําให้เป็นท้องถ่ิน 
(Localization) ซ่ึงเป็นทรัพยากรวฒันธรรมท่ีผ่านการสั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นต่อรุ่นเพื่อรักษา
ค่านิยม วถีิชีวติ มุมมองทางวฒันธรรมเดิมในการประกอบอาชีพสวนทุเรียนเอาไว ้ควบคู่ไปกบัการ
ปรับเปล่ียนตนเองให้เขา้กบัระบบนิเวศท่ีเปล่ียนไป และพยายามรักษาสมดุลทางธรรมชาติไวใ้ห้
มากท่ีสุด เท่าท่ีสามารถจะทาํได ้โดยพร้อมตั้งรับการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
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2. แนวคิดวฒันธรรมชุมชน 
 ไทเลอร์ (Taylor) ได้กล่าวว่า วฒันธรรมเป็นส่วนทั้งหมดท่ีซับซ้อนประกอบด้วย
ความรู้ ความเช่ือ ศิลปะ ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณี และความสามารถอ่ืนๆ ท่ีมนุษยไ์ดม้าในฐานะ
เป็นสมาชิกของชุมชน วฒันธรรมชุมชนเป็นมรดกทางสังคมท่ีครอบคลุมทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีแสดงออก
ถึงวิถีชีวิตของมนุษย ์โดยแต่ละสังคมมีวฒันธรรมระเบียบกฎเกณฑ์วิธีปฏิบติัเฉพาะของตนเอง 
เพราะเป็นวถีิชีวติท่ีแตกต่างกนัของแต่ละกลุ่มสังคม และไดมี้การเปล่ียนแปลงใหเ้จริญตามยคุสมยั 
รวมไปถึงการใชเ้ทคโนโลยีต่างๆ ในการควบคุมและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ (สุพตัรา สุภาพ, 
2528: 106-107) 
 องคป์ระกอบของวฒันธรรมในแต่ละชุมชนจะมีลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 
 1. วฒันธรรมชุมชนเป็นผลของความพยายามร่วมกนัในการต่อสู้และแสวงหาหนทาง
เพื่อนยู่ร่วมกับธรรมชาติ ความพยายามประการหน่ึงของวฒันธรรมคือ  การเรียนรู้ท่ีจะอยู่กับ
ธรรมชาติ ความพยายามประการหน่ึงของวฒันธรรมคือ การเรียนรู้ท่ีจะอยู่กบัธรรมชาติ ซ่ึงแสดง
ออกมาในรูปแบบของเทคโนโลยี เคร่ืองมือ ทกัษะ กรอบความคิด ซ่ึงอาจสรุปได้ว่าในบรรดา
ผลผลิตเหล่าน้ี เป็นทั้งดา้นความรู้ความสามารถ (ภูมิปัญญา) และเป็นทั้งตวัแทนของระบบคุณค่าแต่
ละระบบ (ภูมิธรรม) (ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร, 2548: 59)  
 2. ความพยายามแสวงหาวิธีการในการอยู่ร่วมกนัระหวา่งเพื่อนมนุษยท์ั้งท่ีอยู่ภายใน
กลุ่มเดียวกนัและนอกกลุ่ม นาํไปสู่ผลผลิตทางวฒันธรรม ได้แก่ วิธีการจดัรวมเป็นกลุ่มองค์กร 
(ระบบเครือญาติ) การจดัการกบัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 
 3. เอกลักษณ์ของวฒันธรรมชุมชน ชุมชนแต่ละแห่งมีเอกลักษณ์ของตัวเอง และ
เอกลักษณ์น้ีเป็นต้นกําเนิดแห่งความภูมิใจและศักด์ิศรีของตัวเอง ชุมชน มี 2 ประการคือ 1. 
วฒันธรรมชุมชนเป็นวฒันธรรมท่ีถือเอาคนเป็นศูนยก์ลาง เนน้ความสําคญัของคนมากกวา่วตัถุ เช่น
ท่ีสะทอ้นออกมาในพิธีกรรมเก่ียวกบัชีวิต 2. มีกรอบความคิดแบบองคร์วม (Holistic) ท่ีมองเห็น
ความสัมพนัธ์โยงใยทุกมิติ ทั้งระหว่างคนกบัคน คนกบัธรรมชาติ และคนกบัส่ิงเหนือธรรมชาติ 
ฉะนั้นไม่วา่จะเป็นการทาํกิจกรรมใดๆ จะมีลกัษณะความสัมพนัธ์ทุกมิติเขา้มาเก่ียวขอ้งอยูเ่สมอ ซ่ึง
หากวิเคราะห์วิถีชีวิตประจาํวนัขนบธรรมเนียมประเพณี การละเล่น และการผลิต ก็จะพบลกัษณะ
ความคิด (ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร, 2548: 60) 
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3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นคาํท่ีมีความหมายกวา้ง และนิยามท่ีแตกต่างกนัออกไปของผูรู้้ 
ปราชญ์ชาวบา้น และนักวิชาการ จากการท่ีได้ศึกษาและรวบรวมเอกสารในเร่ืองของภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ทาํใหเ้กิดมิติมุมมองต่างๆ ในภาพรวม ดงัต่อไปน้ี 

ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ภูมิปัญญา (wisdom) หมายถึง ความรู้ ความคิด ความเช่ือ ความสามารถ ความจดัเจน ท่ี
กลุ่มคนได้จากประสบการณ์ท่ีสั่ งสมไว้ในการปรับตัว และดํารงชีพในระบบนิเวศหรือ
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มทางสังคม และวฒันธรรมท่ีไดมี้พฒันาการสืบสาน 
กนัมาเป็นผลของการใช้สติปัญญาปรับตวักบัสภาวะต่างๆ ในพื้นท่ีท่ีกลุ่มชนนั้นตั้งหลกัแหล่งถ่ิน
ฐานอยู่ และไดแ้ลกเปล่ียนสังสรรค์ทางวฒันธรรมกบักลุ่มชนอ่ืน จากพื้นท่ีส่ิงแวดลอ้มอ่ืนท่ีได้มี
การติดต่อสัมพนัธ์กันแล้วรับเอา หรือปรับเปล่ียนนํามาสร้างประโยชน์หรือแก้ปัญหาได้ใน
ส่ิงแวดลอ้มและบริบททางสังคมและวฒันธรรมของกลุ่มชนนั้น ภูมิปัญญามีทั้งภูมิปัญญาท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์ในพื้นท่ี ภูมิปัญญาท่ีมาจากภายนอก และภูมิปัญญาท่ีผลิตใหม่หรือผลิตซํ้ า เพื่อ
แก้ปัญหาและการปรับตัวให้สอดคล้องกับความจาํเป็นทางด้านสังคมวฒันธรรม และความ
เปล่ียนแปลง (เอกวทิย ์ณ ถลาง, 2544: 42) 
 ภูมิปัญญา (Wisdom) หรือ ภูมิปัญญาชาวบา้น (Popular wisdom) หรือภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน (Local wisdom) หมายถึง พื้นเพรากฐานของความรู้ของชาวบา้น หรือความรอบรู้ของ
ชาวบา้นท่ีเรียนรู้และมีประสบการณ์สืบต่อกนัมา ทั้งทางตรง คือ ประสบการณ์ด้วยตนเอง หรือ
ทางออ้ม ซ่ึงเรียนรู้จากผูใ้หญ่หรือความรู้สะสมสืบต่อกนัมา (สามารถ จนัทร์สูรย,์ 2536: 146) 
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular wisdom) หรือ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน (Local wisdom) 
หมายถึง พื้นเพรากฐานความรอบรู้ของชาวบ้าน หรือความรอบรู้ของชาวบ้านท่ีเรียนรู้และมี
ประสบการณ์ด้วยตนเองและทางออ้มซ่ึงเรียนรู้จากผูใ้หญ่ หรือ ความรู้สะสมท่ีสืบต่อกนัมา ภูมิ
ปัญญาชาวบา้น หมายถึง ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีชาวบา้นคิดไดเ้อง และนาํมาใชแ้กปั้ญหาเป็นสติปัญญา 
เป็นองคค์วามรู้ทั้งหมดของชาวบา้นทั้งใน แง่มุมท่ีกวา้งและลึกท่ีชาวบา้นสามารถคิดเองทาํเอง โดย
อาศยัศกัยภาพท่ีมีอยู่ แก้ปัญหาการดาํเนินชีวิตในทอ้งถ่ินได้เหมาะสมกับกาลสมยั (สํานักงาน
คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ, 2550 อา้งถึงใน ปราณี ตนัตยานุบุตร: 5) 
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีชาวบ้านคิดได้เองท่ีนํามาใช้ในการ
แกปั้ญหาเป็นสติปัญญา เป็นองคค์วามรู้ทั้งหมดของชาวบา้น ทั้งกวา้ง ทั้งลึก ท่ีชาวบา้นสามารถคิด
เอง ทาํเองโดยอาศยัศกัยภาพท่ีมีอยู่แก้ปัญหาการดาํเนินวิถีชีวิตได้ในทอ้งถ่ินอย่างเหมาะสมกับ
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สถานการณ์และยุคสมยั ซ่ึงเกิดจากการสะสมการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลายาวนาน มีลักษณะ
เช่ือมโยงกนัไปหมดในทุกศาสตร์สาขาวชิาแขนงต่างๆ (สามารถ จนัทร์สูรย,์ 2536: 146) 
 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นความรู้ทางวฒันธรรมท่ีมีคุณค่าอย่างยิ่ง เพราะเป็นรากฐานของ
สังคมท่ีมีการสั่งสมสืบทอดมา เป็นความรู้ท่ีอยูก่บัตวัตนและติดแผน่ดิน ไดส้ะทอ้นถึงวิถีการดาํเนิน
ชีวติของผูค้น ซ่ึงเกิดจากการปรับชีวติใหส้ัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มให้อยูไ่ดอ้ยา่งเป็นปกติ ไม่วา่จะ
เป็นในดา้นปัจจยัส่ี ในดา้นศิลปวฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการดาํเนิน
ชีวิตของคนไทย ซ่ึงอยูใ่นภูมิภาคท่ีอุดมสมบูรณ์ดว้ยทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ มีส่วน
สาํคญัท่ีกาํหนดวถีิการกิน การอยูห่รือภูมิปัญญาของคนไทยใหมี้ความหลากหลายไปตามภูมิศาสตร์ 
นิเวศวิทยาของภาคต่างๆ ด้วย อันสะท้อนถึงโลกทัศน์ หรือระบบวิธี คิดในการจัดระบบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับส่ิงเหนือธรรมชาติให้เอ้ือต่อการ
ดาํรงชีวติดา้นต่างๆ อยา่งชาญฉลาด (เอกวทิย ์ณ ถลาง, 2546: 1-2) 
 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ในทศันะของ ยศ สันตสมบติั (อา้งใน สายนัต ์ไพรชาญจิตร์, 2547:  
40) วา่เป็นความรู้ท่ีมีคุณลกัษณะใกลเ้คียงกบัความรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์ในประเด็นท่ีเป็นความรู้ท่ี
เกิดจากการศึกษาเชิงประจกัษ ์ผา่นการพิสูจน์ทดลองผา่นกระบวนการคดัสรรปรับปรุง และพฒันา
อยา่งเป็นระบบท่ีมีขอ้ผดิแผกไปจากวทิยาศาสตร์ ใน 2 ประการดงัต่อไปน้ี 

1. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีลกัษณะจาํเพาะเจาะจงเฉพาะทอ้งถ่ิน พื้นท่ี หรือระบบนิเวศชุดใด
ชุดหน่ึง เป็นความรู้ท่ีเกิดจากปฏิสัมพนัธ์ และการพึ่งพาอาศยักนัระหวา่งมนุษย ์สัตว ์พืช พลงัตาม
ธรรมชาติ ดวงวิญญาณ ท่ีดิน แหล่งนํ้า และลกัษณะภูมิประเทศในอาณาจกัรบริเวณใดแห่งหน่ึง 
โดยเฉพาะภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจึงก่อร่างสร้างตวัข้ึนจากความเขา้ใจอยา่งชดัแจง้ในสัมพนัธภาพของ
สรรพส่ิงและสรรพชีวิตต่างๆ ท่ีก่อการดาํรงอยู ่และแตกดบัไปภายในระบบนิเวศชุดนั้น ในขณะท่ี
ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ซ่ึงมีลกัษณะเป็นสากลทัว่ไปมากกวา่ อาจจะไม่สามารถนาํมาใชเ้พื่อพฒันา
และจดัการทรัพยากรภายในระบบนิเวศทอ้งถ่ินใดทอ้งถ่ินหน่ึงไดเ้สมอไป 

2. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีลกัษณะจาํเพาะท่ีเก่ียวพนัเช่ือมโยงอยา่งแนบแน่นกบัมิติทาง
สังคมและสิทธิมนุษยชน หมายถึง ระบบนิเวศวฒันธรรมทุกชุดประกอบกนัข้ึนบนเครือข่ายของ
ความสัมพนัธ์ทางสังคมระหวา่งกลุ่มคน ครอบครัว หรือญาติ และชุมชนกบัส่ิงมีชีวติกลุ่มอ่ืนๆ ท่ี
ดาํรงอยูร่่วมกนัภายในระบบนิเวศธรรมชาติชุดนั้นๆ 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (local wisdom) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสะสมข้ึนมาจากประสบการณ์หรือ
ความจดัเจนจากชีวิตและสังคมในทอ้งถ่ินนั้นๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเร่ืองของทอ้งถ่ินมากกวา่ภูมิปัญญา
ท่ีมาจากขา้งนอก แต่อาจเอาไปใชใ้นทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีแตกต่างกนัไม่ไดห้รือไดไ้ม่ดี (ประเวศ วะสี, 
2536: 21) 
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ภูมิปัญญาพื้นบา้น หมายถึง ทรัพยากรความรู้ ทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินแต่ละ
แห่ง ซ่ึงอาจเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตนหรือลกัษณะสากลท่ีหลายๆ ทอ้งถ่ินมีความคลา้ยกนัก็ได ้ภูมิ
ปัญญาพื้นบา้นในแต่ละทอ้งถ่ิน เกิดจากการแสวงหาความรู้เพื่อเอาชนะอุปสรรคทางธรรมชาติและ
ทางสังคมท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินชีวิต ดงันั้นจึงเก่ียวขอ้งกบัการผลิตและวิถีชีวิตชาวบา้น ลกัษณะ
เด่นของภูมิปัญญาพื้นบา้นคือ สร้างสํานึกความเป็นหมู่คณะสูง (จารุวรรณ ธรรมวตัร, 2548: 61) 
เป็นรากฐาน รากเหงา้ของภูมิปัญญาชาวบา้น จึงมกัเก่ียวเน่ืองกบัการนาํสภาวะ ตามธรรมชาติท่ีอยู่
ในวิสัยท่ีจะจดัการได ้หรือภาวะท่ีเกิดจากการกระทาํ การเสาะสร้างของคนรุ่นก่อนๆ มาเก้ือกูลแก่
การดาํรงชีพขั้นพื้นฐาน (สุธิวงศ ์พงศไ์พบูลย,์ 2550 อา้งถึงใน ปราณี ตนัตยานุบุตร: 4) 

ภูมิปัญญาไทย หมายถึง องค์ความรู้ ความสามารถ และทักษะของคนไทยอนัเกิดจาก
การสั่งสมประสบการณ์ท่ีผา่นกระบวนการเรียนรู้ เลือกสรร ปรุงแต่ง พฒันา และถ่ายทอดสืบต่อกนั
มาเพื่อใหแ้กปั้ญหาและพฒันาวถีิชีวติของคนไทยให้สมดุลกบัสภาพแวดลอ้มและเหมาะกบัยุคสมยั 
มีลกัษณะเป็นองค์รวมและมีคุณค่าทางวฒันธรรม เกิดข้ึนในวิถีชีวิตซ่ึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอาจเป็น
ท่ีมาขององค์ความรู้ท่ีงอกงามข้ึนใหม่ ท่ีจะช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การจดัการ และการ
ปรับตวัในการดาํเนินวถีิชีวติของคนไทย (ชนญั วงษว์ภิาค,2548 : 116-117) 

จากนิยามความหมายของภูมิปัญญาในมิติมุมมองต่างๆ ทาํให้สามารถวิเคราะห์
ความหมายของคาํวา่ภูมิปัญญาโดยรวมไดด้งัน้ี ภูมิปัญญา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือภูมิปัญญาชาวบา้น
เป็นองค์ความรู้ท่ีสั่งสมประสบการณ์ท่ีไดรั้บการส่งต่อ สืบทอด มาจากบรรพบุรุษ ปราชญ์ ผูรู้้ ซ่ึง
ส่ิงเหล่าน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนั หรือการประกอบอาชีพ ในดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างคน
กบัคน คนกบัธรรมชาติ และคนกบัส่ิงเหนือธรรมชาติ โดยมีลกัษณะเป็นแนวทาง กระบวนการใน
การปฏิบติั และขอ้ห้ามอย่างชัดเจนทางด้านประเพณี พิธีกรรม และความเช่ือในด้านต่างๆ ภูมิ
ปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งจะมีลกัษณะเฉพาะทางดา้นระบบนิเวศของภูมิภาคนั้นๆ ในการดาํรงชีพ ซ่ึงเป็น
สังคมและวฒันธรรม ท่ีมีรูปแบบเฉพาะทอ้งถ่ินใดทอ้งถ่ินหน่ึง ท่ีไดมี้การสืบสานกนัมาในระดบั
ปัจเจกบุคคล และกลุ่มคนนั้นๆ เช่น การสืบทอดอาชีพการทาํสวนทุเรียนจากบรรพบุรุษของสวน
ทุเรียนจงัหวดันนทบุรี 

นอกจากน้ีภูมิปัญญายงัช่วยหล่อหลอม ความคิด อุดมการณ์ อุดมคติ ท่ีเรียกวา่ วิถีชีวิต 
ท่ีไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้ในตวัของบุคคล ไม่ใช่ส่ิงแช่แข็งและหยุดน่ิง แต่สามารถวิวฒัน์ไป
ตาม สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบนัได ้เป็นสมบติัทางดา้นปัญญา ความรู้ท่ีสอดแทรกอยู่
ในตวัคนเป็นความรู้ท่ีฝังลึก (Tacit knowledge) และสามารถส่งต่อเป็นความรู้ท่ีเปิดเผย (Explicit 
knowledge) ซ่ึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีคุณค่า เหมาะแก่การนาํมาประยุกต์ใช้ภายในสภาวะ
สังคม วฒันธรรมในปัจจุบนัไดเ้หมาะสมและสนิทแนบแน่น 
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ลกัษณะของภูมิปัญญา 
 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
 ภูมิปัญญาท่ีเป็นนามธรรม ท่ีเป็นวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(Intangible) ได้แก่ โลก
ทศัน์ ชีวทศัน์ อนัเป็นปรัชญาในการดาํเนินชีวิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีว่า มนุษยท่ี์ดีควรเป็นอย่างไร 
หนา้ท่ีของมนุษยค์วรเป็นอยา่งไร หรืออาจเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวกบัการเกิด แก่ เจบ็ตาย ตลอดจนคุณค่า 
และความหมายของทุกส่ิงในชีวติประจาํวนั ซ่ึงอาจสืบทอดมาโดยลกัษณะคาํสอน และการปฏิบติั 
 ภูมิปัญญาท่ีเป็นรูปธรรม หรือวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งได ้(Tangible) นั้นคือพื้นเพความรู้
ของชาวบา้นท่ีมีลกัษณะเป็นรูปธรรม และมกัเป็นเร่ืองเฉพาะทาง เช่น การทาํมาหากิน การเกษตร 
หตัถกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปดนตรี ศิลปการละเล่น ภูมิปัญญา เหล่าน้ีปรากฏออกมาอยา่งสัมพนัธ์
ใกลชิ้ดกนัในสามลกัษณะ คือ ความสัมพนัธ์ ระหวา่งคนกบัคน คนกบัส่ิงแวดลอ้ม และคนกบัส่ิง
เหนือธรรมชาติและศาสนา (จารุวรรณ ธรรมวตัร, 2548: 62) 
 ภูมิปัญญาเหล่าน้ี สามารถสะทอ้นออกมาได ้3 ลกัษณะคือ (สามารถ จนัทร์สูรย,์ 2536: 
147)  
 1. ความสัมพนัธ์อย่างใกล้ชิดกนั คือ ความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัโลก ส่ิงแวดล้อม 
สัตว ์พืช ธรรมชาติ 
 2. ความสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนๆ ท่ีร่วมกนัในสังคม หรือในชุมชน 
 3. ความสัมพนัธ์กบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ส่ิงเหนือธรรมชาติ ส่ิงท่ีไม่สามารถสัมผสัไดท้ั้งหลาย 
 วถีิชีวติของชาวบา้นสะทอ้นออกมาถึง ภูมิปัญญาในการดาํเนินชีวิตอยา่งมีเอกภาพ ภูมิ
ปัญญาจึงเป็นรากฐานในการดาํเนินชีวิตของชาวบา้นและทุกช่วงเวลาของมนุษย ์ 

ความรู้ทีเ่ป็นภูมิปัญญา มี 3 ลกัษณะ คือ (ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร, 2548: 15-17 ) 
 1. เป็นความรู้ท่ีเป็นคุณธรรม สอนให้คนเป็นคนดี มีความกตญัํูและมีความเอ้ืออาทร
ต่อคนอ่ืน 
 2. เป็นความรู้สอนให้เคารพธรรมชาติ รู้จกัพึ่งพาอาศยัธรรมชาติโดยไม่ทาํลาย ให้
เคารพส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและบุคคลผูล่้วงลบัไปแลว้ 
 3. ความรู้ความสามารถท่ีบรรพบุรุษไดส้ร้างสรรคแ์ละถ่ายทอดมาให ้

รูปแบบการน าภูมิปัญญามาใช้ 
 1. ความคิดและการแสดงออก การเขา้ใจภูมิปัญญาของชาวบา้นตอ้งเขา้ใจความคิดของ
ชาวบา้นเก่ียวกบัโลกและชีวติ 
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 2. การทาํมาหากิน วิถีชีวิตของคนสมยัก่อนเรียบง่าย เน่ืองจากอาศยัธรรมชาติ และ
แรงงานเป็นหลกัในการทาํมาหากิน โดยนาํความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาสืบทอดจากบรรพบุรุษมาใช ้เช่น 
วธีิการทาํสวนทุเรียนของชาวจงัหวดันนทบุรี ท่ีมีการสืบทอดอาชีพมาจากบรรพบุรุษ 
 3. การอยูร่่วมกนัในสังคม ชุมชนชนบทดัง่เดิมส่วนใหญ่จะเป็นญาติพี่นอ้งไม่ก่ีตระกูล
ท่ีอพยพยา้ยถ่ินมาอยูร่่วมกนั หรือสืบเช้ือสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกนัจนนบัญาติกนัไดท้ั้งชุมชน 
 4. ระบบคุณค่า ความเช่ือในกฎเกณฑป์ระเพณี เป็นระเบียบทางสังคมของชุมชนดั้งเดิม 
และเป็นรากฐานของระบบคุณค่าต่างๆ เช่น ความกตญัํูท่ีแสดงต่อบิดามารดา และบรรพบุรุษ 
ความเคารพในความเช่ือของการประกอบอาชีพของตนท่ีส่งต่อสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ 

แนวทางการประยุกต์ภูมิปัญญามาใช้ในปัจจุบัน   
 1. การอนุรักษ์ คือ การบาํรุงรักษาความรู้ หรือส่ิงท่ีดีงามไว ้เช่น ประเพณีต่างๆ 
หตัถกรรมและคุณค่า หรือการปฏิบติัตนเพื่อความสัมพนัธ์อนัดีกบัคน และส่ิงแวดลอ้ม 
 2. การฟ้ืนฟู คือ การร้ือฟ้ืนความรู้ หรือส่ิงท่ีดีงามต่างๆ ท่ีสูญหายไป เปล่ียนไป และ
กาํลงัจะเลิกประพฤติปฏิบติั ใหก้ลบัมาเป็นประโยชน์ ใหผู้ค้นสมยัน้ี 
 3. การประยกุต ์คือ การปรับหรือการผสมผสานความรู้เก่ากบัความรู้ใหม่เขา้ดว้ยกนัให้
เหมาะสมกบัยคุสมยัท่ีเปล่ียนไป 
 4. การสร้างใหม่ คือ การคิดคน้ส่ิงใหม่ๆ ให้มีความสัมพนัธ์กบัความรู้เดิมหรือมีความ
เช่ือมโยงสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของผูค้น 
 ซ่ึงในปัจจุบนัเราได้มีการนาํภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้กบัความรู้ในการแก้ปัญหากนั
อย่างแพร่หลาย เป็นการเช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ให้เข้ากัน และนาํมาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ภูมิปัญญาไม่ใช่ส่ิงท่ีลา้สมยั แต่เป็นวิวฒันาการร่วมสมยัท่ีปรับเปล่ียนไดต้ลอด จนเป็น
แนวความคิดท่ีสร้างสรรคท์นัต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ 

ความส าคัญและคุณค่าของภูมิปัญญา 
ความสําคญัของภูมิปัญญานั้นย่อมมีคุณค่ากบัทอ้งถ่ิน พื้นท่ีนั้นอย่างมหาศาล อย่างมี

ความเช่ือมโยงและสัมพนัธ์กนัทางด้านสภาพแวดล้อม ธรรมชาติ ความเช่ือ และผูถ่้ายทอดภูมิ
ปัญญาท่ีเป็นผูอ้าวุโส  ซ่ึงเป็นท่ีเคารพของคนในพื้นท่ีหรือชุมชนมากกว่าภูมิปัญญาท่ีมาจาก
ภายนอกทอ้งถ่ิน ลกัษณะความสาํคญัของภูมิปัญญา จึงมีดงัต่อไปน้ี(ประเวศ วะสี,2536 : 21-23) 
 ภูมิปัญญานั้นมีวฒันธรรมเป็นพื้นฐาน ทางดา้นความคิด ความเช่ือ หลกัการถ่ายทอด
และการปฏิบติัเป็นแนวความคิดท่ีเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่เขา้ดว้ยกนั เป็นส่ิงสร้างสรรค์
ทางปัญญาท่ีสามารถนาํมาใช้ไดอ้ย่างทนัสมยัสามารถประยุกตเ์ขา้กบัช่วงเวลาและสถานการณ์ได้
ตลอด มีความเช่ือมโยงไปกับส่ิงท่ีเป็นนามธรรม ซ่ึงได้แก่ ความคิด ความศรัทธา ความเช่ือ 
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อุดมการณ์ อุดมคติ ในการส่งต่อสืบทอดทางดา้นความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญา ผ่านทางสภาพแวดลอ้ม 
และธรรมชาติของพื้นท่ี หรือทอ้งถ่ินนั้นๆ เน้นความสําคญัทางดา้นจริยธรรมมากกวา่วตัถุ ในการ
ถ่ายทอดความรู้ทางด้านภูมิปัญญา ผูท่ี้ถ่ายทอดบางคนมีความคิด ความเช่ือท่ีว่า หากส่ิงท่ีตน
ถ่ายทอด ความรู้นั้นทาํให้เกิดประโยชน์แก่ผูอ่ื้นในทางปฏิบติัดี ปฏิบติัชอบ ไม่ผิดต่อหลกัศีลธรรม 
จริยธรรม ย่อมเป็นคุณค่าต่อตนเองในการถ่ายทอดความรู้นั้นๆ ต่อผูอ่ื้นให้สืบทอดส่ิงดีงามนั้น
ต่อไปไม่ใหสู้ญหายไปจากสังคม และวฒันธรรมอนัดีงาม 

คุณค่าของภูมิปัญญา  
 ภูมิปัญญาของไทยนั้นสามารถสร้างความเป็นปึกแผ่น สะทอ้นให้เห็นถึงรากฐานทาง
วฒันธรรม และสังคมของคนในชาตินั้นได ้สร้างความภาคภูมิใจ และศกัด์ิศรีเกียรติภูมิแก่คนไทย 
ในดา้นความคิดและจิตวญิญาณของผูถ่้ายทอดความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาให้คงอยูแ่ละสืบทอดไวไ้ม่ให้
สูญหาย ส่งเสริมให้มีการใช้ว ัตถุดิบในพื้นท่ีหรือท้องถ่ิน นํามาประยุกต์ใช้ในการดําเนิน
ชีวติประจาํวนัและการประกอบอาชีพ สร้างความสมดุลระหวา่งคนในสังคมและธรรมชาติ ให้มีการ
พึ่งพิงอิงอาศยัระหวา่งกนัไดอ้ย่างมีวฏัฐจกัร เป็นบ่อเกิดของพฤติกรรมทางจริยธรรม และเป็นเบา้
หลอมทางด้านความรู้ การประพฤติปฏิบติัท่ีดี แก่เยาวชนและผูค้นภายในสังคมได้ เป็นส่ิงท่ี
เปล่ียนแปลงปรับปรุงไดต้ามยคุสมยั ไม่ใช่ความรู้ท่ีลา้สมยั แต่เป็นความรู้ท่ีสามารถเช่ือมโยงไดทุ้ก
ยคุทุกสมยั และเอ้ือต่อการปฏิบติันาํไปใชไ้ดจ้ริง (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ, 2550 อา้งถึงใน 
ปราณี ตนัตยานุบุตร: 207-210) 
 ภูมิปัญญาของชาวสวนทุเรียนจังหวดันนทบุรี เป็นภูมิปัญญาท่ีมีแนวคิด ความรู้ 
ประสบการณ์ การปฏิบติัท่ีสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง และเช่ือมโยงกบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ
ของพื้นท่ีและทอ้งถ่ินนั้นๆ เพื่อเป็นการถ่ายทอดและส่งต่อ แนวคิดในการทาํสวนทุเรียนไม่ให้สูญ
หายไปจากชุมชนหรือพื้นท่ี ดว้ยการอนุรักษ์และเห็นคุณค่าขององคค์วามรู้ทางดา้นภูมิปัญญาของ
ชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี 

การถ่ายทอดความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน 
 ชาวบา้น ครูภูมิปัญญาไดใ้ชส้ติปัญญาของตนสั่งสมความรู้ประสบการณ์ เม่ือการดาํรง
ชีพมาโดยตลอดช่วงระยะเวลาหน่ึง และย่อมถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึงตลอดมา 
ดว้ยวธีิการต่างๆ ท่ีแตกต่างกนัไปตามสภาพแวดลอ้มของแต่ละทอ้งถ่ิน ทั้งทางตรงและทางออ้มโดย
อาศยัศรัทธาทางศาสนา ความเช่ือถือ วิญญาณต่างๆ รวมทั้งความเช่ือบรรพบุรุษเป็นพื้นฐานในการ
ถ่ายทอดเรียนรู้สืบต่อกนัมา จากบรรพบุรุษในอดีตถึงลูกหลานในปัจจุบนั 
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วธีิการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่เด็ก 
 เด็กโดยทัว่ไปมีความสนใจส่ิงท่ีอยู่รอบตวัในระยะเวลาอนัสั้ น ซ่ึงแตกต่างจากผูใ้หญ่
กิจกรรมการถ่ายทอดตอ้งง่ายไม่ซับซ้อน สนุกสนาน และดึงดูดใจ เช่น การละเล่น การเล่านิทาน 
การลองทาํตามตวัอยา่ง ซ่ึงวธีิการน้ีจะเป็นการเสริมสร้างลกัษณะนิสัยและบุคลิกภาพ โดยส่วนใหญ่
จะมุ่งเนน้ในการปลูกฝังจริยธรรมวา่ส่ิงใดควรปฏิบติัและไม่ควรปฏิบติั (สามารถ จนัทร์สูรย,์ 2536: 
150) 
 วธีิการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ผู้ใหญ่ 
 ผูใ้หญ่ถือวา่เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ผา่นส่ิงต่างๆ มามาก วธีิการถ่ายทอดความรู้สามารถ
ทาํไดห้ลายรูปแบบ เช่น การพดูคุยโดยตรง จดัการเสวนา หรือการลงมือปฏิบติัโดยนาํประสบการณ์
มาเผยแพร่แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั โดยอาจจะสอดแทรกสาระความรู้เขา้ไปในกระบวนการ
ปฏิบติัของเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญา 

การถ่ายทอดภูมิปัญญาในอดีต 
 อาจทาํไดใ้นสองรูปแบบ คือ 
 1. แบบไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร คือ การถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ การบอกเล่า
และการทาํกิจกรรมจากการปฏิบติัโดยสอดแทรกเน้ือหา ความรู้ เร่ืองราวนั้นๆ เอาไวร้ะหวา่งการทาํ
กิจกรรม 
 2. แบบเป็นลายลกัษณ์อกัษร คือ การจดบนัทึกเร่ืองราวของภูมิปัญญาลงในส่ือส่ิงพิมพ ์
เช่น หนังสือ บนัทึกเหตุการณ์ วารสาร นิตยสาร วิทยุ โทรทศัน์ ซ่ึงเป็นการถ่ายทอดท่ีมีกนัอย่าง
แพร่หลายในปัจจุบนั (สามารถ จนัทร์สูรย,์2536 :151) 
 การถ่ายทอดเร่ืองภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นส่ิงท่ีได้รับความนิยมอยู่ในช่วงหน่ึงมีการ
รณรงค์ให้มีการอนุรักษ์เร่ืองภูมิปัญญาของกระทรวงวฒันธรรมให้มีการ จดัตั้งศูนย์การเรียนรู้ 
พิพิธภณัฑ์ท่ีเผยแพร่ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตลอดจน
นโยบายจากหน่วยงานของทางภาครัฐ ทาํให้มีศูนยก์ารเรียนรู้  พิพิธภณัฑ์ แหล่งเรียนรู้ เกิดข้ึนอยา่ง
แพร่หลาย จากหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน เช่น พิพิธภณัฑ์ของจงัหวดั วดั ตลาด ชุมชน 
ทอ้งถ่ิน ท่ีมีเร่ืองราวในอดีต และไดส้ะทอ้นความรู้ให้กบัเยาวชนคนรุ่นหลงัต่อไปได ้นอกจากการ
จดัตั้งสถานท่ีท่ีเป็นการเผยแพร่ความรู้แล้ว ยงัมีการถ่ายทอดความรู้ผ่านจากครูภูมิปัญญา หรือผู ้
อาวุโสภายในทอ้งถ่ินหรือชุมชนนั้น กบัผูท่ี้เขา้มาศึกษาหาความรู้ในพื้นท่ีนั้น ซ่ึงเป็นการถ่ายทอด
ความรู้โดยตรง สร้างการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกนั เกิดกระบวนการเรียนรู้สอดแทรกไปกบั
เน้ือหาสาระของภูมิปัญญาไปดว้ย  
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4. หลกัการและแนวคิดในการจัดการทรัพยากรวฒันธรรม 
 ก่อนท่ีจะพูดถึงหลกัการและแนวคิดในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมนั้นควรจะขอ
กล่าวถึงความหมายของคาํวา่ทรัพยากรวฒันธรรมก่อน 
 ทรัพยากรในโลกมีอยู ่2 ประเภท คือ ทรัพยากรธรรมชาติ อนัเป็นทรัพยสิ์นท่ีเกิดข้ึนเอง 
และทรัพยากรทางวัฒนธรรม  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมนุษย์สร้างข้ึนใหม่ทั้ งหมดหรือดัดแปลงจาก
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดเป็นทรัพยากรใหม่ด้วยความคิด สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ 
ทศันคติและโลกทศัน์ของตน ดงันั้นทรัพยากรวฒันธรรมของคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ในแต่ละสมยั
อาจจะมีความคลา้ยคลึงหรือต่างกนักบัคนอีกกลุ่มหน่ึงในสมยันั้น หรือสมยัหน่ึงก็ได ้(พิสิฐ เจริญ
วงศ,์ม.ป.ป: 185) เช่น ซากเตาเผา เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน เอกสารทาง
ประวติัศาสตร์ ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม ความเช่ือ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือภูมิปัญญาพื้นบา้น
ต่างๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 ทรัพยากรวฒันธรรมสามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 2 ประเภท คือ ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบั
ตอ้งได ้และทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 2554: 21-29) 
 ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งได ้(Tangible culture resource) เป็นทรัพยากรท่ีเป็นการ
แสดงออกทางดา้นศิลปะ ผลผลิตทางศิลปะ เช่น รูปวาด ประติมากรรม ท่ีส่ือถึงและเช่ือมโยงกบั 
ระบบนิเวศหรือสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นแหล่งตน้กาํเนิดของทรัพยากรนั้นๆ ทางประวติัศาสตร์ สังคม 
วฒันธรรมของมนุษย ์ซ่ึงอาจจะรวมไปถึงส่ิงก่อสร้าง สถานท่ี และวตัถุทางกายภาพท่ีจบัตอ้งได ้
เช่น ตน้ไม ้ส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการประกอบอาชีพ เป็นตน้ 
 ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได้ (Intangible culture resource) เป็นส่ิงท่ีเป็น
นามธรรมหรือเป็นส่ืออ่ืนท่ีสัมผสัไดท้างความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจ โดยทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบั
ตอ้งไม่ไดท่ี้จะถูกส่งผ่านและถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงสู่คนอีกรุ่นหน่ึงหรือท่ีเรียกว่าภูมิปัญญา ซ่ึง
อาจจะมีอยู่ในทอ้งถ่ิน ชุมชนของพื้นท่ีนั้นๆ เป็นองค์ความรู้ท่ีตกทอดมาจากอดีตหรือเป็นแนวคิด
ข้ึนมาใหม่ท่ีร่วมสมยัและตอบสนองต่อสภาพสังคม สภาวะแวดล้อม และการเปล่ียนแปลงไดอ้ยู่
ตลอดเวลาไม่ล้าสมยั ตัวอย่าง เช่นประเพณีมุขปาฐะ (Oral traditions) และการแสดงออก   
ศิลปะการแสดง (Performing art) ขอ้ปฏิบติั/กฎระเบียบทางสังคม (Social practice) ความรู้และการ
ปฏิบติัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรรมชาติและจกัรวาล (knowledge and practices concerning nature and 
universe) และทกัษะในงานฝีมือเชิงช่าง (traditional crafts manship)  
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คุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรม 
การให้คุณค่าและความหมายของทรัพยากรวฒันธรรมจะแตกต่างกนัไปตามพื้นฐาน

ทางสังคมและวฒันธรรมหรือทอ้งถ่ินชุมชนนั้นๆ โดยทัว่ไปสามารถแบ่งคุณค่าทางวฒันธรรมแบ่ง
ออกเป็นขอ้ต่างๆไดด้งัน้ี (ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 2554: 49-51)  
 1. คุณค่าเชิงอตัลกัษณ์ (Identity Value) หรือคุณค่าทางจิตวิญญาณ หมายถึง กลุ่มคุณ
ค่าท่ีมีความสัมพนัธ์และความผกูพนัดา้นอารมณ์ความรู้สึกกบัทรัพยากรวฒันธรรม เช่น ส่ิงของ 
สถานท่ี หรือส่ิงก่อสร้าง ความผูกพนันั้ นอาจรวมถึงอายุความเก่าแก่ คุณลักษณะบางประการ 
ประเพณี ความหลงัหรือความทรงจาํ ตาํนาน ความรู้สึก ศาสนา จิตวญิญาณ และสัญลกัษณ์ ซ่ึงอาจมี
นยัทางการเมือง ชาตินิยม และความรักพวกพอ้ง  
 2. คุณค่าเชิงศิลปะหรือเทคนิค (relative artistic or technical value) เป็นคุณค่าท่ีข้ึนอยู่
กบัความเป็นมาทางประวติัศาสตร์และสามารถพิสูจน์ไดด้ว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เช่น ลวดลาย 
โครงสร้าง หนา้ท่ีการใชส้อย ทกัษะฝีมือ เป็นตน้ 
 3. คุณค่าเชิงจาํนวนท่ีหายาก (rarity value) หมายความว่า ทรัพยากรวฒันธรรม
บางอยา่งท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั เป็นประเภทเดียวกนั อยูต่่างภูมิภาคมีจาํนวนไม่เท่ากนั เช่น ประเภท
เดียวกนั รูปแบบเดียวกนั ออกแบบโดยสถาปนิกคนเดียวกนั อายสุมยัเดียวกนั อยูใ่นภูมิภาคเดียวกนั 
 4. คุณค่าเชิงเศรษฐกิจ (economic value) หมายถึง คุณค่าท่ีทรัพยากรสามารถช่วยให้
มนุษยมี์ความเป็นอยูด่าํรงชีพได ้มนุษยส์ามารถนาํทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นชีวิตจริงมาใช้ประโยชน์ร่วม
ในเชิงเศรษฐกิจได ้เช่น มีรายได ้การท่องเท่ียว การคา้ และการมีความสุข เป็นตน้ 
 5. คุณค่าเชิงการศึกษา (educational value) หมายถึง คุณค่าท่ีมนุษยใ์นปัจจุบนัใชใ้นการ
เรียนรู้เร่ืองราวต่างๆ เก่ียวกบัทรัพยากรวฒันธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ มีขอ้มูลท่ีบุคคลทัว่ไปสามารถ
เขา้ถึงเรียนรู้ในทรัพยากรวฒันธรรมนั้นได ้
 6. คุณค่าเชิงสังคม (social value) หมายถึง ลกัษณะรูปแบบโครงสร้างเชิงสังคม
กิจกรรมทางสังคมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมปัจจุบนั  
 ในเร่ืองของหลกัการและแนวคิดในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม จะเห็นไดว้่าภูมิ
ปัญญาชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี เป็นทรัพยากรวฒันธรรมท่ีเป็นองคค์วามรู้ท่ีถูกถ่ายทอดและ
สั่งสมประสบการณ์ความรู้มาจากอดีต โดยสามารถประยุกตเ์ขา้กบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ ตอบสนอง
ต่อสภาพสังคม ส่ิงแวดล้อม และการเปล่ียนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาอย่างร่วมสมยั และมีคุณค่า
ทางด้านทรัพยากรวฒันธรรมในทุกๆด้าน ทุกมิติทางสังคม และวฒันธรรม ภูมิปัญญาชาวสวน
จงัหวดันนทบุรีนบัวา่เป็นส่ิงท่ีมีความผกูพนักบัลกัษณะตวับุคคล พื้นท่ี ตาํนาน ความทรงจาํ วิถีชีวิต 
สัญลักษณ์ ความหายากหรือความเป็นหน่ึงเดียวของเทคนิคและวิธีการทาํสวนทุเรียนท่ีเป็น
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ลกัษณะเฉพาะของจงัหวดันนทบุรี ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นคุณค่าทางจิตวิญญาณในการดาํรงชีวิตของ
ชาวสวน และส่งผลใหเ้กิดคุณค่าทางการศึกษา และคุณค่าทางเศรษฐกิจในปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก 

กระบวนการจัดการทรัพยากรวฒันธรรม 
 การจดัการทรัพยากรวฒันธรรม คือ การอนุรักษท์รัพยากรทางวฒันธรรม ท่ีเกิดข้ึนจาก
มนุษยส์ร้างข้ึนหรือเกิดข้ึนตามธรรมชาติ ท่ีมีคุณค่าทางวฒันธรรมและสังคมท่ีใกลจ้ะสูญหายไป
หรือเส่ียงต่อการสูญหาย จึงจะตอ้งมีการจดัการท่ีดีและเหมาะสมไวใ้ห้บรรพชนคนรุ่นหลงัไดศึ้กษา 
และใชป้ระโยชน์ต่อไปในอนาคต  
 โดยทัว่ไปกระบวนการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมประกอบดว้ย 3 กระบวนการ ไดแ้ก่ 
(ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 2554: 64-68)  
 1. การประเมินความสําคญั หมายถึง การแปลความหมายความสําคญัของทรัพยากร
วฒันธรรม โดยการแปลความหมายนั้ น ตั้ งอยู่บนพื้นฐานจากการวิเคราะห์หลักฐานเก่ียวกับ
ทรัพยากรวฒันธรรม และคุณค่าต่างๆ ของทรัพยากรวฒันธรรม 
 ในการประเมินความสําคญัของทรัพยากรวฒันธรรม  นกัจดัการทรัพยากรวฒันธรรม
ตอ้งทาํงานใกลชิ้ดกบัชุมชนและบุคคลหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น นกัโบราณคดี นกัประวติัศาสตร์ 
นักมานุษยวิทยา นักวิชาการสาขาอ่ืน รวมทั้ งสมาชิกในชุมชนท้องถ่ิน ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้าน 
พระสงฆ ์ครู ปราชญช์าวบา้น ผูน้าํชุมชน ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ เป็นตน้ ในหลายกรณี ควรมีการจดัทาํแผนการ
จดัการ (Plan of management) ก่อนการประเมินความสําคญั ซ่ึงจะช่วยให้นกัจดัการทรัพยากร
วฒันธรรมเลือกได้ว่า คุณค่าหลกัประการใดบา้งท่ีควรไดรั้บการประเมินอย่างละเอียด จากนั้นจึง
ดาํเนินการตามแผน และสุดทา้ยก็เป็นการการจดัทาํเอกสารระบุความสําคญั ซ่ึงเป็นการจดัลาํดบั
ความสําคญัของทรัพยากรแต่ละอยา่งในพื้นท่ีท่ีดาํเนินการ พร้อมขอ้เสนอแนะทัว่ไปเก่ียวกบัวิธีท่ี
เหมาะสมท่ีสุดในการจดัการ 
 2. การวางแผนการจดัการ การกาํหนดแผนการปฏิบัติงาน หรือแผนการจัดการท่ี
เหมาะสม ควรมียทุธวธีิในการจดัการทรัพยากรท่ีกาํหนดเป็นระยะยาวและผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
จากการจดัการ การวางแผนการจดัการควรมีแผนให้การศึกษาและความสําคญักบัการมีส่วนร่วม
ของชาวบา้น ชุมชนทอ้งถ่ิน ชนพื้นเมือง และผูส้นใจอ่ืนๆดว้ย 
 3. การกาํหนดรายการการจดัการ การจดัการอาจทาํไดห้ลายวิธี แต่หลกัการเบ้ืองตน้ก็
คือการจดัการตามขอ้เสนอแนะ และลาํดบัความสําคญัของทรัพยากรวฒันธรรมท่ีประเมินไวใ้น
ขั้นตอนแรก รูปแบบการจดัการมีหลายวิธี ข้ึนอยู่กบัหลายปัจจยั มีตั้งแต่การเสริมความมัน่คง การ
บูรณะ การสงวนรักษา และการดูแลรักษา เป็นต้น แต่การจัดการต้องคาํนึงถึงผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มธรรมชาติและวฒันธรรมในพื้นท่ีดว้ย  
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 ในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมนั้นมีแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการท่ีจะตอ้ง
คาํนึงถึงกิจกรรม ดงัต่อไปน้ี 7 เร่ืองดว้ยกนัคือ 
 1. การศึกษาวิจยัหรือการสร้างองคค์วามรู้ (resource research)  เพื่อให้เกิดความรู้ทาง
กายภาพ และทางนามธรรม ทางดา้นประวติัศาสตร์ ประโยชน์ในการใชส้อยในอดีต ศกัยภาพคุณค่า
และขอ้จาํกดัของทรัพยากรวฒันธรรม ท่ีมีต่อชุมชน ทอ้งถ่ิน และปัจจุบนัในระดบัต่างๆ 
 2. การประเมินคุณค่า และศกัยภาพของทรัพยากรทางวฒันธรรม (resource assessment 
and evaluation) จะช่วยทาํให้ทราบไดว้า่ทรัพยากรทางวฒันธรรมท่ีมีอยูน่ั้นมีคุณค่าทางดา้นใดบา้ง 
และมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมท่ีจะดาํเนินการจดัการหรือไม่ ถา้ทรัพยากรวฒันธรรมนั้นมีคุณค่า และมี
คุณสมบติัท่ีเหมาะสมท่ีจะดาํเนินการจดัการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ หรือ
แหล่งท่องเท่ียวของชุมชนหรือทอ้งถ่ิน ก็จะตอ้งมีการวางแผนในการพฒันาเพื่อให้เกิดประโยชน์
อยา่งย ัง่ยนืและสามารถดาํรงอยูไ่ดต่้อชุมชนและส่วนรวม 
 3. การสงวนและอนุรักษ ์(preservation) การคงไวซ่ึ้งคุณค่าทางวฒันธรรมและกายภาพ
ของทรัพยากรวฒันธรรม เพื่อประโยชน์ในการศึกษา การท่องเท่ียว โดยใชรู้ปแบบและวธีิการท่ี 
เหมาะสมของแหล่งเรียนรู้ ตามความเหมาะสมกบัสถานท่ี สภาพแวดลอ้มของทรัพยากรวฒันธรรม
ในแต่ละแห่ง 
 4. การดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับทรัพยากรวฒันธรรม ซ่ึงปัจจุบนัน้ี
ปฏิเสธไม่ได้ในเร่ืองของธุรกิจท่ีจะต้องมามีความเก่ียวข้องกับการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม 
เน่ืองจากทรัพยากรบางอยา่งจาํเป็นจะตอ้งมีการดูแลรักษาในเร่ืองของค่าใชจ่้าย และเป็นการสร้าง
รายไดใ้หแ้ก่เจา้ของทรัพยากรวฒันธรรมนั้นดว้ยถา้หากเป็นรูปแบบของส่วนบุคคล  
 5. การเผยแพร่องค์ความรู้ ขอ้มูล ประสบการณ์ให้แก่บุคคลอ่ืนๆ ท่ีเป็นคนในชุมชน
หรือนอกชุมชน และบุคคลทัว่ไปท่ีมีความสนใจ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีมีความสําคญัในกระบวนการ
เรียนรู้และการใหก้ารศึกษา 
 6. การบงัคบัใชก้ฎเกณฑ์ ขอ้ปฏิบติั ขอ้ตกลง ในการอนุรักษส์งวนรักษาทรัพยากรทาง
วฒันธรรม อาจจะเป็นขอ้ตกลงของ ชุมชน กลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองค์กรภาคประชาชน 
หรือเป็นขอ้ตกลงร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในระดบัจงัหวดั ท่ีทาํให้การกาํหนดระหวา่ง
รัฐกบัภาคประชาชน เพื่อเป็นการดาํเนินการอนุกรักษท่ี์มีรูปแบบเอ้ืออาํนวยในการจดัการทรัพยากร
วฒันธรรมอยา่งย ัง่ยนื และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและตวัทรัพยากรวฒันธรรมนั้นเอง 
 7. การฟ้ืนฟู ผลิตซํ้ า และสร้างใหม่ (resource rehabilitation/revitalization) สร้าง
ความหมาย คุณค่า และกาํหนดบทบาทของทรัพยากรวฒันธรรมท่ีมีอยู่ให้มีบทบาทและหน้าท่ี
ภายในชุมชน สังคม และวฒันธรรม (ดดัแปลงมาจาก สายณัห์ ไพรชาญจิตร์, 2547: 63-66) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



24 
 

 

 แนวคิดกระบวนการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมกบัภูมิปัญญาของชาวสวนทุเรียน
จงัหวดันนทบุรี ในปัจจุบนัจะตอ้งมีการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมตามกระบวนการและหลกัการ
จดัการท่ีเหมาะสมกบัการอนุรักษภ์ูมิปัญญาของชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี วา่ควรมีแนวทางใน
การอนุรักษ์และรวบรวมองค์ความรู้จากภูมิปัญญาไวจ้ากชาวสวนทุเรียน ไวเ้ป็นข้อมูลสําหรับ
การศึกษาเร่ืองภูมิปัญญาของชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี ไวไ้ม่ใหสู้ญหายต่อไปในอนาคต 
 
5. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 จากการทบทวนและวเิคราะห์งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ี พบวา่มีผูศึ้กษา
การทําสวนทุเรียนท่ีนนทบุรีไว้แล้วมากพอสมควร โดยเป็นการศึกษาในพื้นท่ีและประเด็น
การศึกษาท่ีหลากหลาย มีบริบทของงานท่ีแตกต่างกนัออกไป แต่มีตวัแปรเหมือนกนั คือเร่ืองท่ี
ศึกษาเก่ียวกบัทุเรียนนนท ์งานส่วนใหญ่จะเป็นวทิยานิพนธ์ ระดบัปริญญาโท ในงานวิจยัเร่ือง “การ
สืบเน่ืองและการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมของชาวสวนจงัหวดันนทบุรี” ของ ญาณี สรประไพ
(2538) เป็นวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโทสาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีศึกษาถึงสังคม
และวฒันธรรมของชาวสวนในตาํบลบางขนุน ซ่ึงเป็นแหล่งในการปลูกทุเรียนยา่นเก่าท่ีสําคญัอีก
ยา่นหน่ึงของจงัหวดันนทบุรี ในช่วงปีพ.ศ. 2538โดยศึกษาวธีิการสาํคญัๆของการประกอบอาชีพทาํ
สวน วถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาวสวนในช่วง พ.ศ. 2537-2538และวฒันธรรมชาวสวนในอดีตยอ้น
ข้ึนไปไม่เกิน 100 ปี รวมทั้งศึกษาถึงความเปล่ียนแปลงทางกายภาพของพื้นท่ีสวน การประกอบ
อาชีพทาํสวน และความเป็นอยู่ดา้นต่างๆ ของชาวสวน เช่น ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว เครือ
ญาติ ความสัมพนัธ์ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ความเช่ือ รวมทั้งศึกษาปัจจยัของการเปล่ียนแปลง 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ นอกจากน้ียงัได้ศึกษาถึงการคงอยู่ของรูปแบบ
วฒันธรรมพื้นบา้น พื้นถ่ินของชาวสวนจงัหวดันนทบุรี พบวา่วฒันธรรมชาวสวนยงัคงมีอยู ่และยงั
คงเหลือร่องรอย แมว้่ากระบวนการเปล่ียนแปลงของสังคมเมืองไดท้าํให้ชาวสวนบางส่วนตอ้งไป
ประกอบอาชีพอ่ืนแทน เช่น การขยายตวัของเมือง การตดัถนน ฯลฯ นบัวา่เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีมี
ผลกระทบท่ีเก่ียวเน่ืองกนัภายในโครงสร้างทางสังคมและวฒันธรรมของชุมชน สภาพแวดลอ้มท่ี
เส่ือมโทรมลงทาํให้ชาวสวนเห็นวา่พื้นท่ีของตนไม่เหมาะต่อการประกอบอาชีพน้ีต่อ คนรุ่นใหม่ท่ี
เป็นลูกหลานไม่สนใจท่ีจะประกอบอาชีพน้ี และหนัไปใหค้วามสนใจและประกอบอาชีพอ่ืนแทน   
 นอกจากน้ียงัไดมี้งานวิจยัเร่ือง “การสืบทอดอาชีพชาวสวนทุเรียนในจงัหวดันนทบุรี” 
ขององักาบ เพช็รพวง (2550) เป็นวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลยั
รามคาํแหง ไดมี้การศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม การเมือง และสภาพนิเวศต่อ
การสืบทอดอาชีพชาวสวนทุเรียนในจงัหวดันนทบุรี  โดยทาํการศึกษาเร่ืองการสืบทอดอาชีพ
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ชาวสวนทุเรียนในจงัหวดันนทบุรี และเลือกทาํการศึกษาในพื้นท่ีตาํบลบางรักน้อย อาํเภอเมือง 
จงัหวดันนทบุรี เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีในการปลูกทุเรียนแหล่งใหญ่ท่ียงัมีการทาํการปลูกทุเรียนเป็น
อาชีพอยู่ในปัจจุบนั เพื่อทาํการศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีผูว้ิจยัได้ตั้ งไวเ้ป็นวตัถุประสงค์ เช่น สังคม 
เศรษฐกิจ และสภาพระบบนิเวศ จากผลการวจิยัทาํใหพ้บวา่ปัจจยัหลกัท่ีชาวสวนจะสืบทอดอาชีพน้ี
ต่อไปหรือไม่นั้น ข้ึนอยูก่บัปัจจยัทางเศรษฐกิจและรายไดข้องครอบครัว ปัจจยัรองลงมา คือ สภาพ
นิเวศเร่ืองนํ้ าเน่าเสียท่ีส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของทุเรียน และปัจจยัทางสังคมวฒันธรรม
ในเร่ืองอายขุองชาวสวนท่ีมากข้ึน จะทาํใหมี้แนวโนม้ในการเลิกทาํอาชีพสวนทุเรียน 
 ซ่ึงได้มีงานวิจยัเร่ือง “การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พื้นท่ี
เกษตรในชุมชนเมือง กรณีศึกษาพื้นท่ีปลูกทุเรียน จงัหวดันนทบุรี” ของสันติพงษ์ สมาธิ (2550) 
เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท สาขาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม สถาบัน
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ศึกษาในเร่ืองของ การมีส่วนของประชาชนในการ
พฒันาเชิงอนุรักษ์พื้นท่ีเกษตรในชุมชนเมือง โดยการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนนั้นจะตอ้ง
คาํนึงถึงลกัษณะทางสังคม ระบบเศรษฐกิจ ลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ีตลอดจนการเขา้มามีส่วน
ร่วมของประชาชนส่วนอ่ืน นอกเหนือจากชาวสวนทุเรียน โดยปัจจยัหลกัท่ีทาํให้เกิดศกัยภาพและ
การมีส่วนร่วมนั้นตอ้งเกิดจากระหว่างชาวสวนทุเรียนด้วยกนั กบัทางภาครัฐและเอกชนในการ
ประสานงาน สร้างความร่วมมือระหว่างกนัอย่างมีวตัถุประสงค์เดียวกนัท่ีชดัเจน และส่งเสริมให้
ชุ ม ช นร อบ ๆ ส วน ทุ เ รี ย น ช่ ว ย กัน ดู แล รั ก ษ า ส ภา พ แ วดล้อม  เ พื่ อ เ ป็ นก า รช่ วย อนุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติคือสวนทุเรียนท่ีกาํลงัจะหมดไป และอนุรักษ์พื้นท่ีปลูกทุเรียนในดา้นต่างๆ ท่ี
ตอ้งมีการควบคุมใหถู้กตอ้งและเหมาะสม ซ่ึงงานวจิยัน้ีเนน้การรักษาพื้นท่ีเกษตรในชุมชนเมืองเป็น
หลัก จึงทําแผนการอนุรักษ์พื้นท่ีสีเขียวในเมืองให้ได้ใช้ประโยชน์สูงสุด โดยการเผยแพร่ 
ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้แก่เจา้ของและทายาทของชาวสวนทุเรียนไดต้ระหนกัและเห็นความสําคญั 
ประโยชน์และคุณค่าของพื้นท่ี   
 ในการศึกษาเร่ือง “ความเป็นไปไดใ้นการทาํสวนทุเรียน กรณีศึกษากลุ่มชมรมอนุรักษ์
ทุเรียน จงัหวดันนทบุรี” ของ ลลิลลา ธรรมนิธา (2550) เป็นวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท สาขา
ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศึกษาเก่ียวกบัการประกอบการตดัสินใจของเกษตรกร
ในการลงทุนทาํสวนทุเรียนโดยศึกษาจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นไปไดใ้นสังคม ดา้น
ปริมาณผลผลิตและพื้นท่ีในการเพาะปลูก โดยการวจิยัไดเ้ลือกพื้นท่ีการศึกษาในเขตอาํเภอเมือง ซ่ึง
ปัญหาสาํคญัท่ีเป็นปัจจยัหลกัในการทาํสวนคือ การขยายตวัของชุมชนเมือง เกษตรกรนิยมขายท่ีดิน
ของตวัเอง เพราะความไม่แน่ใจในเร่ืองของราคาการผลิตท่ีสูงข้ึน ราคาผลผลิตท่ีอาจจะลดลงหรือ
ผลกระทบท่ีมาจากภยัธรรมชาติ ซ่ึงไดมี้การศึกษาเร่ือง “แนวทางการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาการ
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ปลูกทุเรียนเมือนนท์ เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน” ของ กญัญ ์ยงัน้อย (2553) ซ่ึงมีวตัถุประสงค์
หลกัในการศึกษาประวติัความเป็นมาของภูมิปัญญาในการปลูกทุเรียน สภาพปัญหาการปลูกทุเรียน 
จงัหวดันนทบุรีในปัจจุบนั และศึกษาแนวทางในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาการปลูกทุเรียน เพื่อ
เพิ่มมูลค่าทางดา้นเศรษฐกิจชุมชน จึงทาํให้เกิดผลท่ีไดว้า่ ภูมิปัญญาท่ีไดรั้บการถ่ายทอดจากบรรพ
บุรุษมีความคลา้ยคลึงกนัเน่ืองจากมีการติดต่อภายในชุมชนแต่ละแห่ง และมีเทคนิควิธีการปลูกท่ี
แตกต่างกนับา้งเล็กน้อย แต่มีสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั คือ การขยายตวัของเมือง ท่ีทาํให้
เกิดผลกระทบโดยตรงต่อสังคมและวฒันธรรมชาวสวนในจงัหวดันนทบุรี ทาํให้ชาวสวนไม่
สามารถแสดงบทบาทของตนเองไดใ้นฐานะผูผ้ลิตเหมือนในอดีตไดอ้ย่างชดัเจน และมีแนวโน้ม 
ในการเสียรูปแบบทางสังคมและวฒันธรรมของชาวสวนทุเรียนนนทไ์ด ้
 จากการศึกษาจากบทความจากงานวิจยั เร่ือง “กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ใน
รูปแบบการเรียนรู้ตามอธัยาศยัใน จงัหวดันนทบุรี : การทาํสวนทุเรียน” ของ ประดิษฐ์ อุปรมยั และ
คณะ จากวารสารสุโขทยัธรรมาธิราช (2549) ทาํให้พบว่าภูมิปัญญาความรู้ในการปลูกทุเรียนท่ี
ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ไม่ได้มีการจดบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร และความรู้ท่ี
เพิ่มพูนข้ึนจากตวัของชาวสวนท่ีเป็นการคน้พบดว้ยตนเอง จึงเป็นความรู้ท่ีมีอยูภ่ายในตวัของผูรั้บ
ความรู้เท่านั้น ถ้าผูมี้ความรู้หรือชาวสวนน้ีส้ินอายุขยัและหมดการสืบทอดอาชีพทาํสวนทุเรียน
ความรู้ท่ีมีอยูเ่หล่าน้ีก็จะสูญส้ินไปดว้ย จึงจะตอ้งทาํการศึกษาและจดบนัทึกขอ้มูลทางภูมิปัญญาใน
ด้านมุมมองทางวฒันธรรม ในมิติต่างๆ ต่อไปเพื่อเป็นข้อมูลท่ีสําคัญทางด้านการศึกษา และ
โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช จงัหวดันนทบุรี ของคณะผูว้จิยั คณะวทิยาศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม 
มหาวทิยาลยัมหิดล (2552) ซ่ึงไดท้าํการศึกษา เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ ของส่ิงมีชีวิตท่ีอยู่
รวมกนัระหวา่งธรรมชาติ สภาพแวดลอ้มกบัชาวสวน โดยมีเป้าหมายหลกัในการศึกษาสภาพของ
สวนผลไมว้่าเป็นอย่างไร และได้มีการจดัทาํการส่งเสริมการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชให้กบักลุ่ม
เครือข่ายในการอนุรักษ์ ซ่ึงประกอบไปด้วยชาวสวนและหน่วยงานของทางภาครัฐ เพื่อเป็นการ
อนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทาํให้ไดมี้การรวบรวมวิเคราะห์ขอ้มูลทุกดา้นร่วมกนั ระหวา่งสถานการณ์จริงในภาคสนาม 
ขอ้มูลระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ และขอ้มูลจากภูมิปัญญาชาวบา้น ให้มีความเช่ือมโยงเขา้หากนั
อยา่งมีระบบต่อการสืบคน้ทางการศึกษา 
 จากการท่ีไดท้บทวนแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํใหไ้ดม้องเห็น
งานวจิยัท่ีหลากหลายแตกต่างกนัไปในบริบทต่างๆ และสามารถท่ีจะนาํทศันคติ ขอ้คิดเห็น มาปรับ
ใชใ้นงานวจิยั แนวทางการอนุรักษภ์ูมิปัญญาชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี เพื่อการพฒันาเป็น
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แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ใหมี้เน้ือหาท่ีมีความสมบูรณ์ในการวจิยัมากยิง่ข้ึน เพื่อใหส้ามารถวางแผน
วธีิดาํเนินการวจิยัใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ไดก้าํหนดไว ้ดงัจะไดก้ล่าวถึงในบทต่อไป 
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บทที ่3 
วธีิการด าเนินการวจัิยและพืน้ที่ศึกษา 

  
 ในการศึกษาวิจยัแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี ผู ้
ศึกษามีความมุ่งหมายท่ีจะศึกษาถึงภูมิปัญญาของชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี เพื่อเป็นแนวทาง
ในการอนุรักษ ์ซ่ึงผูศึ้กษาไดใ้ชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการเก็บขอ้มูล
ภาคสนาม โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview) การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non- Participant observation) 
มาประกอบการวเิคราะห์และวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร  

เก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ(Primary Data) และทุติยภูมิ (Secondary Data) จากงานวิจยั 
หนงัสือ วารสารและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี เพื่อศึกษาถึง
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนของภูมิปัญญาชาวสวนตามสภาพการเปล่ียนแปลงจากอดีต-ปัจจุบนั เพื่อนาํ
ขอ้มูลท่ีไดม้าประกอบการวิเคราะห์ทางการศึกษา โดยทาํการศึกษาจากเอกสาร บทความ วารสาร 
และงานวิจยัท่ีศึกษาในพื้นท่ีศึกษา แนวคิดทฤษฎีในการศึกษา เช่น ภูมิปัญญา การอนุรักษ ์แนวคิด
นิเวศวทิยาวฒันธรรม หลกัการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม เป็นตน้ ซ่ึงผูศึ้กษาไดน้าํขอ้มูลบางส่วน
มาใชเ้พื่อประโยชน์กบังานวจิยัฉบบัน้ี และบางส่วนทาํให้ผูศึ้กษา ไดเ้ห็นปัญหาเกิดข้ึนจาก งานวิจยั
เหล่าน้ี อนันาํมาสู่งานวิจยัเร่ืองแนวทางการอนุรักษภ์ูมิปัญญาการภูมิปัญญาชาวสวนทุเรียนจงัหวดั
นนทบุรี เพื่อการพฒันาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติ ซ่ึงขอ้มูลและแนวคิดดงักล่าวลว้นจะนาํไปสู่การ
วเิคราะห์สภาพการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัภูมิปัญญาชาวสวนจงัหวดันนทบุรีในปัจจุบนั  
 จากเอกสารทางประวติัศาสตร์ท่ีมีขอ้ความเก่ียวกบั จงัหวดันนทบุรี การทาํสวนทุเรียน 
วฒันธรรมการสืบทอดอาชีพของชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี  ซ่ึงไดแ้ก่ หนงัสือ ตาํรา งานวิจยั 
รูปถ่าย เอกสารวชิาการดา้นเกษตรกรรม วฒันธรรม ภูมิปัญญา รวมทั้งแหล่งขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ท 
เว็ปไซท์สํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ( http://www.nonthaburi.doae.go.th/index_01.html) 
เว็ปไซท์สวนนนท์ (http://www.en.mahidol-ac.th/nonthaburi/news.html) เวป็ไซท์จงัหวดันนทบุรี 

(http://www.nonthaburi.go.th/) เอกสารโครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูทุเรียนนนทฯ์ เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้า 
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เป็นแนวทางในการวางแผนการเก็บขอ้มูลตลอดจนใชป้ระกอบการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมา
ได ้
 
2. การศึกษาภาคสนาม (Field Research)  

ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัภูมิปัญญาของชาวสวนทุเรียนในเขตจงัหวดันนทบุรี 
โดยแบ่งเป็น 
 2.1 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผูศึ้กษาได้เขา้ไปสังเกตการณ์ถึงกระบวนการ
ขั้นตอนต่างๆ ในการทาํสวนทุเรียนท่ีแสดงถึงภูมิปัญญาของชาวสวน ตั้งแต่การเพาะชาํก่ิง การวาง
ระบบสวน การปลูก การรดนํ้า การดูแลรักษา การระบายนํ้าเขา้ออกภายในสวน อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการ
ทาํสวน การเขา้พบหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพดูคุยเร่ืองปัญหาในการอนุรักษทุ์เรียนนนท ์นโยบายท่ี
เก่ียวข้องในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทุเรียนนนท์ งบประมาณในการช่วยเหลือชาวสวนทุเรียนนนท์
หลงัจากอุทกภยั และกิจกรรมท่ีส่งเสริมความรู้ใหก้บัชาวสวนทุเรียนนนท ์
 2.2 การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม จากการสํารวจสภาพเหตุการณ์ทั่วไปท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการวิจยั รวมทั้งการสํารวจสภาพสวนทุเรียนในพื้นท่ี 4 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอ
เมือง อาํเภอบางกรวย อาํเภอบางใหญ่ และอาํเภอปากเกร็ด เพื่อทาํความรู้จกักบัชาวสวนทุเรียน 
 2.3 การสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการเชิงลึกกบั กลุ่มผู ้
ปลูกทุเรียนจงัหวดันนทบุรีท่ีประกอบทาํสวนทุเรียนในปัจจุบนั ผูท่ี้เคยประกอบอาชีพทาํสวน
ทุเรียนท่ีเป็นผูรู้้ในอดีตและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
 กลุ่มผู้รู้ (Key Informants) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน จาํนวน 10 คน 
 1. ประชากรกลุ่มผูป้ลูกทุเรียนจงัหวดันนทบุรีท่ียงัคงประกอบอาชีพทาํสวนทุเรียนอยู่
ในปัจจุบนั จาํนวน  5 คน  ชาย 3 คน หญิง 2 คน ไดแ้ก่ 
      1. คุณชยัยศ ดาํรงทรัพย ์(อายุ 66 ปี) 9 หมู่ 3 ตาํบลเกาะเกร็ด อาํเภอปาก
เกร็ด จงัหวดันนทบุรี 
  2. คุณอดิสรณ์ ฉิมน้อย 92/1 หมู่ 2 ตาํบลบางกร่าง อาํเภอเมือง จงัหวดั
นนทบุรี 
  3. คุณสมศกัด์ิ พุ่มเหล็ก (อายุ 60 ปี) 24/5 หมู่ 9 ตาํบลบางเลน อาํเภอบาง
ใหญ่ จงัหวดันนทบุรี 
  4. คุณสมบูรณ์ แผว้สกุล (อายุ 72 ปี) 14 หมู่ 2 ตาํบลบางสีทอง อาํเภอบาง
กรวย จงัหวดันนทบุรี 
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  5. คุณไสว ทศันียะเวช (อายุ 74 ปี) 55/2 หมู่ 6 ตาํบลบางรักน้อย อาํเภอ
เมือง จงัหวดันนทบุรี 
 2. ประชากรท่ีเคยประกอบอาชีพทาํสวนทุเรียนท่ีเป็นผูรู้้ในอดีต ปัจจุบนัชาวสวนกลุ่ม
น้ีประกอบอาชีพปลูกพืชไมผ้ลและผกัสวนครัวแทนการปลูกทุเรียน เน่ืองจากเกิดผลกระทบทาง 
ของชาวสวนทาํให้ไม่สามารถทาํสวนทุเรียนเป็นอาชีพหลกัไดเ้หมือนเดิม จาํนวน 5 คน ชาย 2 คน 
หญิง 3 คน ไดแ้ก่ 
  1.คุณละม่อม  เซ็งสุ่น  (อายุ 89 ปี) 69/1 หมู่ 6 ตาํบลตลาดขวญั อาํเภอ
เมือง จงัหวดันนทบุรี 
  2.คุณสุนนัท์ ทรรพสุทธิ (อายุ 65 ปี) 69/2 หมู่ 6 ตาํบลตลาดขวญั อาํเภอ
เมือง  
จงัหวดันนทบุรี 
  3. คุณจินดา หะสิตะเวช (อายุ 82 ปี) 9 หมู่ 3 ตาํบลเกาะเกร็ด อาํเภอปาก
เกร็ด จงัหวดันนทบุรี 
  4. คุณไหว ฉายดล (อาย ุ89 ปี) 26 หมู่ 4 ตาํบลวดัชลอ อาํเภอบางกรวย  
จงัหวดันนทบุรี 
  5. คุณเฉวยีง ชูเทียนช่วง (อาย ุ64 ปี) 149/9 หมู่ 3 ตาํบลบางศรีเมือง อาํเภอ
เมือง จงัหวดันนทบุรี 
 กลุ่มผู้เกีย่วข้อง (Casual Informants) จาํนวน 4 คน 
  1. ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ในภาครัฐ จาํนวน 4 คน 
  1.1 สาํนกังานเกษตรจงัหวดันนทบุรี 
        1.1.1 คุณสุรพล พลธร หวัหนา้กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิตเกษตร
จงัหวดันนทบุรี 
        1.1.2 คุณสมเกียรติ รัดมาน (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชาํนาญ
การ) 
  1.2 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี 
        1.2.1 คุณสนัน่ โตเสือ (นกับริหารงานทัว่ไป 7) ฝ่ายพฒันาสังคม กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
        1.2.2 คุณนพรัตน์ ม่วงป้ัน (นกัพฒันาชุมชน 5) 
 ประเด็นในการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลกลุ่มน้ีได้แก่ การสนับสนุนงบประมาณในการ
อนุรักษทุ์เรียนนนท ์การจดัทาํแผนและโครงการในการสนบัสนุนและอนุรักษเ์ร่ืองภูมิปัญญาของ 
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ชาวสวนนนทบุรี นโยบายการสนบัสนุนการอนุรักษ์ แนวคิดและวิสัยทศัน์ในการอนุรักษ์การทาํ
สวนทุเรียนของชาวสวนนนท ์จาํนวนเกษตรกรสวนทุเรียนในจงัหวดันนทบุรี   
 
3.  การวเิคราะห์ข้อมูล  

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารและองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาจากภาคสนาม การ
สังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์ให้มีความเช่ือมโยงทางดา้นขอ้มูล จากกรอบแนวคิดและ
วตัถุประสงคท่ี์ไดก้าํหนดไว ้มาจดัทาํเป็นหนงัสือเร่ือง “ภูมิปัญญาชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี” 
ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกบัวิธีการทาํสวนทุเรียนตั้งแต่ ขั้นตอนการเพาะปลูกทุเรียน อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทาํ
สวน การดูแลรักษาทุเรียน การเก็บเก่ียวผลผลิต พิธีกรรม/ความเช่ือ เกร็ดความรู้ในการทาํสวน
ทุเรียน เพื่อใช้ในการเผยแพร่เร่ืองราวความรู้ภูมิปัญญาของชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรีให้กบั
บุคคลทัว่ไป 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิยและเกบ็รวบรวมข้อมูล   
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัและเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ตวัผูว้ิจยั เป็นผู ้
ลงพื้นท่ีสํารวจพื้นท่ีศึกษา การศึกษาข้อมูลเอกสารท่ีเก่ียวข้อง วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจาก
เอกสารท่ีไดท้าํการคน้ควา้ และการลงภาคสนาม มีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการเชิงลึกตาม
หวัขอ้ท่ีกาํหนดไว ้(structured interview)  

สาํหรับประเด็นในการสัมภาษณ์ ในเร่ืองของภูมิปัญญาและการถ่ายทอดความรู้ ไดแ้ก่ 
ประวติัความเป็นมา ความเช่ือพิธีกรรม/วฒันธรรมชุมชน วฒันธรรมการทาํสวนทุเรียน (การตั้งช่ือ
พนัธ์ุทุเรียน ขั้นตอนการปลูกทุเรียน อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทาํสวน การดูแลรักษาสวนทุเรียน การเก็บ
เก่ียวผลผลิต ธุรกิจการคา้ทุเรียนของชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี วิธีการป้องกนันํ้ าท่วมในฤดูนํ้ า
หลาก) 
 นอกจากน้ีจะใชก้ารจดบนัทึก การใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียง การถ่ายรูป  เพื่อนาํมาประกอบ
และเสนอแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวสวนจงัหวดันนทบุรี กบัชาวสวนทุเรียนจงัหวดั
นนทบุรีและหน่วยงานหรือภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 
 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางเวลาการศึกษา 

ส่ิงทีท่ าการศึกษา ระยะเวลาที่ท าการศึกษา (เดือน) 
การสาํรวจเบ้ืองตน้จากสถานการณ์ 
ในงานวนัทุเรียนนนท ์
          - ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ 
          - วดัใหญ่สวา่งอารมณ์ 

เมษายน – พฤษภาคม 54 

คน้ควา้เอกสาร หนงัสือ บทความ วารสาร 
และงานวจิยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลจาก
เวบ็ไซต ์เพื่อทาํการรวบรวมขอ้มูล 

มิถุนายน – พฤศจิกายน 54 

ส่ิงทีท่ าการศึกษา ระยะเวลาที่ท าการศึกษา (เดือน) 
การศึกษาภาคสนาม ธนัวาคม – พฤษภาคม 55 
สรุปผลและวเิคราะห์ขอ้มูล มิถุนายน – ตุลาคม 55 

 
4. การน าเสนอผลงาน 
 นาํขอ้มูลจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และการศึกษาจากภาคสนาม ท่ีไดม้าทาํการ
รวบรวม เพื่อวเิคราะห์นาํเสนอเน้ือหาผลการวจิยั โดยใชก้ารพรรณนาขอ้มูล (Descriptive) ใหมี้
ความเช่ือมโยงกบักรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั วตัถุประสงคท่ี์ไดก้าํหนดไวใ้นการวิจยั และเป็นการ
อธิบายถึงผลของการวจิยัในดา้นการอนุรักษภ์ูมิปัญญาชาวสวนจงัหวดันนทบุรี ใหมี้ความชดัเจน
มากยิง่ข้ึน ในรูปแบบของการจดัทาํเอกสารเผยแพร่ทางดา้นวชิาการท่ีหน่วยงานหรือภาค  
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บทที ่4 
ผลการศึกษา และอภิปรายผล 

  
 ในบทน้ีจะเป็นผลการศึกษา โดยแบ่งการนาํเสนอขอ้มูลจากการศึกษาเอกสารและ
การศึกษาภาคสนามออกเป็นประเด็นต่างๆ คือ  
 1. สภาพทัว่ไปของพื้นท่ีศึกษา  
 2. องคค์วามรู้/ชุดความรู้ของภูมิปัญญาในการทาํสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี 
                      2.1 ประวติัความเป็นมาของการทาํสวนทุเรียน    
                      2.2 ภูมิปัญญาในการทาํสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี ประกอบดว้ยความรู้เก่ียวกบั 
           2.2.1 การตั้งช่ือพนัธ์ุ 
           2.2.2 ขั้นตอนการปลูกทุเรียน  
           2.2.3 การดูแลบาํรุงรักษาสวนทุเรียน   
           2.3.4 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทาํสวนทุเรียน  
           2.3.5 การเก็บเก่ียวผลผลิต  
           2.3.6 วธีิการป้องกนันํ้าท่วมในฤดูนํ้าหลาก 
                      2.3 การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทาํสวนทุเรียน 
                      2.4 ความเช่ือและพิธีกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการทาํสวนทุเรียน 
                      2.5 ธุรกิจการคา้ทุเรียนของชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี 

3. การอนุรักษภ์ูมิปัญญาของชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรีในสภาพการณ์ปัจจุบนั 
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1. สภาพทัว่ไปของพืน้ทีศึ่กษา 
1.1 ทีต่ั้ง และอาณาเขตจังหวดันนทบุรี 

 นนทบุรีเป็นจงัหวดัท่ีตั้งอยู่ในภาคกลาง (ภาคกลางตอนล่าง) ของประเทศอยูห่่างจาก
กรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นจงัหวดั 1 ใน 5 จงัหวดัปริมณฑล 
(นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) ของกรุงเทพมหานคร 
 อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกบัจงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 ทิศใต ้ ติดต่อกบักรุงเทพมหานคร 
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบักรุงเทพมหานครและจงัหวดัปทุมธานี 
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัจงัหวดันครปฐม 
 มีขนาดพื้นท่ี 622.303 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 388.939 ไร่ มีขนาดเล็กเป็น
อนัดับท่ี 2 ของภาค (ขนาดเล็กท่ีสุดของภาคคือจงัหวดัสมุทรสงคราม) รูปร่างพื้นท่ีตั้ งจงัหวดั
นนทบุรีมีรูปร่างคล้าย ลูกเป็ด ลาํตวัใหญ่ ประกอบดว้ยอาํเภอต่างๆ ทั้ง 6 อาํเภอ ซ่ึงไดแ้ก่ อาํเภอ
เมืองนนทบุรี อาํเภอบางกรวย อาํเภอบางใหญ่ อาํเภอปากเกร็ด อาํเภอบางบวัทอง และอาํเภอไทร
นอ้ย  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนท่ีท่ี 1 แผนท่ีจงัหวดันนทบุรีแสดงพื้นท่ีศึกษา 
ท่ีมา: คณะกรรมการวางแผนพฒันาพื้นท่ีลุ่มคลองของจงัหวดันนทบุรี, แนวทางการพฒันาเชิง
อนุรักษ์พืน้ทีลุ่่มของนนทบุรีเพือ่ความยัง่ยนื (ม.ป.ท. : คณะกรรมการวางแผนพฒันาพื้นท่ีลุ่มคลอง
ของจงัหวดันนทบุรี, 2543), 33. 
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  จงัหวดันนทบุรี เป็นเมืองเก่าแก่มาตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยา เดิมช่ือ”บา้นตลาดขวญั” ใน
ปี พ.ศ. 2092  สมเด็จพระมหาจกัรพรรดิโปรดใหย้กฐานะข้ึนเป็นเมืองนนทบุรี  พร้อมกบัเมืองสาคร
บุรีและเมืองนครชยัศรี  “บา้นตลาดขวญั” เป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์และเป็นสวนผลไมท่ี้
ข้ึนช่ือของกรุงศรีอยุธยาดงัปรากฏในจดหมายเหตุบนัทึกการเดินทางของลาลูแบร์ชาวฝร่ังเศสผูซ่ึ้ง
เดินทางเขา้มาในสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราชวา่ “สวนผลไมท่ี้บางกอกนั้นมีอาณาบริเวณยาว
ไปตามชายฝ่ัง โดยทวนข้ึนสู่เมืองสยามถึง 4 ล้ี กระทัง่จรด ดตลาดขวญัทาํให้เมืองหลวงแห่งน้ีอุดม
สมบูรณ์ไปดว้ยผลาหารซ่ึงคนพื้นเมืองชอบบริโภคกนันกัหนา…” (เดอร์ ลาลูแบร์,2510 : 28) 
 สภาพพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรีเป็นท่ีราบลุ่ม ตั้งขนาบอยู ่2 ฝ่ังแม่นํ้ าเจา้พระยาภายในพื้นท่ี
จงัหวดัมีคูคลองธรรมชาติและคูคลองท่ีขุดข้ึนใหม่ในสมยักรุงศรีอยุธยากว่า 35 สาย แต่ละสาย
เช่ือมต่อกนั และใชเ้ป็นเส้นทางสัญจรไปมาหาสู่กนัระหวา่งหมู่บา้น ตาํบลและเช่ือมกบัการเดินทาง
ในแม่นํ้ าเจา้พระยาทาํให้เกิดเป็นยา่นชุมชนหนาแน่นข้ึนตามริมฝ่ังนํ้ าแม่นํ้ าเจา้พระยาและริมคลอง
สายต่าง ๆคลองท่ีสําคญัคือ คลองบางกอกน้อย คลองออ้มเกร็ดและคลองบางใหญ่ซ่ึงยงัใช้เป็น
เส้นทางสัญจรท่ีสําคญัของชุมชนริมนํ้ าในปัจจุบนั  ชาวนนทบุรีจึงดูจะเป็นชาวไทยอีกกลุ่มหน่ึง ท่ี
คุน้เคยกบัสายนํ้ ามาตั้งแต่อดีต ระหวา่งคูคลองต่างๆ เป็นสวนผลไมท่ี้มีการใชภู้มิปัญญาจดัระบบ
การปลูกดูแลรักษาจนไดผ้ลไมท่ี้มีรสชาดดีเยี่ยมมีช่ือเสียงเป็นท่ีนิยมมาตั้งแต่สมยักรุงศรีอยุธยาไม่
วา่จะเป็น ทุเรียน มงัคุด ชมพูม่ะเหม่ียว  ซ่ึงผูบ้ริโภคยอมซ้ือรับประทานแมว้า่จะมีราคาสูงกวา่แหล่ง
ผลิตอ่ืน แต่ปัจจุบนัสวนผลไมด้งักล่าว ค่อย ๆ ถูกเปล่ียนเป็นย่านธุรกิจและท่ีอยูอ่าศยัของคนใน
กรุงเทพฯ  เน่ืองจากเป็นจงัหวดัปริมณฑลท่ีมีส่ิงอาํนวยความสะดวกทุกระบบเช่ือมโยงกับ
กรุงเทพมหานครฯ จนแยกแทบไม่ออก 
     นอกจากน้ีพื้นท่ีรอบนอกบางอาํเภอยงัเป็นท่ีรองรับการขยายตวัในดา้นอุตสาหกรรมมี
การจดัสรรพื้นท่ีเพื่อก่อสร้างอาคารโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากข้ึน  นนทบุรีจึงเป็นจงัหวดัท่ีมี
ปริมาณการเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจและเทคโนโลยสูีงอีกจงัหวดัหน่ึงของประเทศ 
 พื้นท่ีในการทาํการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ครอบคลุม 4 อาํเภอดว้ยกนัคือ อาํเภอเมืองนนทบุรี 
อาํเภอบางกรวย อาํเภอบางใหญ่ และอาํเภอปากเกร็ด เพื่อเป็นแนวทางการการพฒันาแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

อ าเภอเมืองนนทบุรี 
 เดิมช่ือ อาํเภอตลาดขวญั ตั้งข้ึนเป็นอาํเภอเม่ือ พ.ศ. 2471 ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็น อาํเภอ
เมืองนนทบุรี ใน พ.ศ. 2486 จงัหวดันนทบุรีถูกยบุเป็นอาํเภอหน่ึงของนครบาล กรุงเทพฯ-ธนบุรี ได้
เปล่ียนช่ือมาเป็น อาํเภอนนทบุรี และในวนัท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 เม่ือตั้งเป็นจงัหวดัอีกคร้ังหน่ึง 
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อาํเภอนนทบุรีไดเ้ปล่ียนช่ือมาเป็น อาํเภอเมืองนนทบุรี มาถึงปัจจุบนัน้ี (คณะกรรมการฝ่ายประมวล
เอกสารและจดหมายเหตุจงัหวดันนทบุรี,2542: 50) 
 แม่นํ้าเจา้พระยาซ่ึงไหลผา่นพื้นท่ีของอาํเภอจากทิศเหนือสู่ทิศใตแ้บ่งพื้นท่ีอาํเภอเป็น 2 
ส่วน ส่วนทางทิศตะวนัตกออกมีเน้ือท่ี 2 ใน 3 ของเน้ือท่ีทั้ งหมดเป็นบริเวณชุมชนเมือง ย่าน
อุตสาหกรรมและสวนผลไม ้ส่วนทางทิศตะวนัตกมีเน้ือท่ี 1 ใน 3 ของเน้ือท่ีทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็น
พื้นท่ีทางเกษตรกรรม 
 จดัแบ่งการปกครองออกเป็น 10 ตาํบล 32 หมู่บา้นและ แบ่งพื้นท่ีบางส่วนเป็นเขตการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จาํนวน 4 ตาํบล คือ ตาํบลบางไผ ่ตาํบลไทรมา้ ตาํบลบางรักนอ้ย ตาํบลบาง
กร่าง  ส่วนพื้นท่ีตาํบลตลาดขวญั ตาํบลสวนใหญ่ ตาํบลบางกระสอ ตาํบลบางเขน ตาํบลท่า
ทราย เป็นพื้นท่ีในเขตปกครองของเทศบาลนครนนทบุรี และพื้นท่ีตาํบลบางศรีเมืองเป็นพื้นท่ีใน
เขตปกครองของเทศบาลตาํบลบางศรีเมือง (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
จงัหวดันนทบุรี, 2542: 15) พื้นท่ีศึกษาอยูใ่นบริเวณ ตาํบลบางรักนอ้ย มี 6 หมู่บา้น ตาํบลตลาดขวญั
มี 11 หมู่บา้น ตาํบลบางสีเมือง 5 หมู่บา้น ตาํบลบางกร่าง มี 10 หมู่บา้น  
 อ าเภอบางกรวย 
 เดิมช่ือ อาํเภอบางใหญ่ ตั้งข้ึนเป็นอาํเภอเม่ือ พ.ศ. 2447 ในปี พ.ศ. 2460 ไดแ้บ่งเขตการ
ปกครองทางดา้นเหนือตั้งเป็นก่ิงอาํเภอ คือ ก่ิงอาํเภอบางแม่นาง ข้ึนกบัอาํเภอบางใหญ่ จนถึงปี พ.ศ. 
2464 ก่ิงอาํเภอบางแม่นาง ไดย้กฐานะข้ึนเป็นอาํเภอ และวนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2473 อาํเภอบางใหญ่
ไดเ้ปล่ียนช่ือใหม่มาเป็น อาํเภอบางกรวย เน่ืองจากรูปพื้นท่ีดินท่ีตั้งของอาํเภอเป็นรูปแหลมคลา้ย
กรวยยืน่ออกไปทางแม่นํ้าเจา้พระยา คนส่วนมากเรียกกนัเล่นๆ วา่หวัแหลมบางกรวย  จึงไดเ้ปล่ียน
ช่ือตามการเรียกของผูค้นสมยันั้น มีแม่นํ้ าเจา้พระยาไหลผา่นทางดา้นตะวนัออก พื้นท่ีมีนํ้ าขงัตลอด
ปีเพราะมีลาํคลองอยูเ่ป็นจาํนวนมาก จึงมีความเหมาะสมแก่การเพาะปลูก ลาํคลองท่ีสําคญัท่ีใชเ้ป็น
เส้นทางคมนาคมและใชเ้พื่อการเกษตรกรรมไดแ้ก่ คลองบางกอกนอ้ย คลองมหาสวสัด์ิ คลองบาง
กรวย (เดิมช่ือคลองตลาดแกว้) คลองบางคูเวียง คลองบางสีทอง คลองข่ือขวาง คลองบางราวนก 
คลองบางโพธ์ิเผือก คลองปลายบาง เป็นตน้ (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
จงัหวดันนทบุรี, 2542: 50) 
 จดัแบ่งการปกครองออกเป็น 9 ตาํบล 41 หมู่บา้น และแบ่งพื้นท่ีบางส่วนเป็นเขตการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจาํนวน 7 ตาํบล คือ ตาํบลบางสีทอง ตาํบลบางขนุน ตาํบลบางขุนกอง ตาํบล
มหาสวสัด์ิ ตาํบลบางคูเวยีง ตาํบลปลายบาง ตาํบลศาลากลาง ส่วนพื้นท่ีตาํบลวดัชลอ และตาํบลบาง
กรวย เป็นพื้นท่ีในเขตปกครองของเทศบาลเมืองบางกรวย พื้นท่ีสวนทุเรียนท่ีศึกษาอยูบ่ริเวณตาํบล
บางสีทอง มี 5 หมู่บา้น ตาํบลวดัชลอ มี 10 หมู่บา้น 
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 อ าเภอบางใหญ่ 
 อาํเภอบางใหญ่ ตั้งเป็นก่ิงอาํเภอ พ.ศ. 2460 เดิมช่ือก่ิงอาํเภอ บางแม่นาง ต่อมาได้
เปล่ียนเป็น อาํเภอบางใหญ่ สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม มีลาํคลองหลายสายท่ีสาํคญั คือ คลองบางกอก
น้อย คลองอ้อม คลองบางใหญ่ และคลองบางม่วง (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและ
จดหมายเหตุจงัหวดันนทบุรี, 2542: 51) 
 จดัแบ่งการปกครองออกเป็น 6 ตาํบล 65 หมู่บา้น และแบ่งพื้นท่ีบางส่วนเป็นเขตการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยู่จาํนวน 6 ตาํบล คือ ตาํบลบางม่วง ตาํบลบางเลน ตาํบลเสาธงหิน ตาํบล
บา้นใหม่ ตาํบลบางแม่นาง ตาํบลบางใหญ่ พื้นท่ีสวนทุเรียนท่ีศึกษาอยูบ่ริเวณตาํบลบางเลน มี 11 
หมู่บา้น 
 อ าเภอปากเกร็ด 
 เดิมเป็นส่วนหน่ึงของกรุงศรีอยุธยา เป็นราชธานีไทย สมเด็จพระมหาจกัรพรรด์ิทรง
โปรดใหย้กฐานะของ บา้นตลาดขวญัข้ึนเป็นเมืองนนทบุรี บริเวณตวัเมืองดั้งเดิมขณะนั้น คือ ทอ้งท่ี
ตาํบลบางกระสอในปัจจุบนั อาํเภอปากเกร็ดตั้งข้ึนปี พ.ศ. 2472 มีฐานะเป็นแขวงเรียกว่า แขวง
ตลาดขวญั ในปีเดียวกนัน้ีไดป้ระกาศยกฐานะเป็นอาํเภอปากเกร็ด มีประชากรชาวไทยท่ีสืบเช้ือสาย
มาจากมอญอาศยัอยูม่าก  
 พื้นท่ีท่ีทาํเกษตรกรรมของอาํเภอน้ีและเป็นท่ีตั้ งของสวนทุเรียนท่ีศึกษาอยู่บริเวณ 
ตาํบลเกาะเกร็ด มี 7 หมู่บา้น  

ปัจจุบนัสภาพพื้นท่ีสวนผลไมต่้าง ๆ เหล่าน้ีไดเ้ปล่ียนสภาพเป็นท่ีรองรับการขยายตวั 
เป็นท่ีพกัอาศัยและย่านอุตสาหกรรม จนอาจกล่าวได้ว่า พื้นท่ีฝ่ังตะวนัออกของปากเกร็ดได้
กลายเป็นสังคมเมืองซ่ึงเช่ือมต่อจนเกือบจะเป็นส่วนหน่ึงของกรุงเทพมหานครไปแลว้ 

1.2 ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ 
 ตามลกัษณะโครงสร้างทางธรณีวทิยา จงัหวดันนทบุรีเป็นท่ีราบลุ่มดินดอนสามเหล่ียม
ปากแม่นํ้ าเจา้พระยา (ทุ่งราบเจา้พระยา) ไม่มีพื้นท่ีส่วนท่ีเป็นภูเขา ดงันั้น กลุ่มหิน ชั้นหิน และ
หินปูนจึงไม่มี ส่วนมากจะเป็นทราย มีทั้งทรายบกและทรายแม่นํ้ า นอกจากน้ียงัมีดินเหนียวท่ีใชใ้น
การทาํอุตสาหกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีข้ึนช่ือของจงัหวดันนทบุรี 
 สภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบลุ่มนํ้ าท่วมถึงในฤดูนํ้ าหลาก มีความสูงตํ่าแตกต่างกนั
บา้งเล็กนอ้ย ระหวา่ง 1-5 เมตร สูงกว่าระดบันํ้ าทะเลเฉล่ีย 1-2 เมตร มีแม่นํ้ าเจา้พระยาไหลผ่าน
พื้นท่ีจงัหวดัในแนวเหนือ-ใต ้แบ่งพื้นท่ีออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 พื้นท่ีฝ่ังตะวนัออก (ฝ่ังซ้าย) ของแม่นํ้ าเจา้พระยา จาํนวน 1 ใน 4 ของพื้นท่ี
จงัหวดั 
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 ส่วนท่ี 2 พื้นท่ีฝ่ังตก (ฝ่ังขวา) ของแม่นํ้ าเจา้พระยา จาํนวน 3 ใน 4 ของพื้นท่ีจงัหวดั
 มีเกาะเกร็ดเป็นเกาะใหญ่ อยูก่ลางแม่นํ้ าเจา้พระยา เขตอาํเภอปากเกร็ด เกิดข้ึนจากการ
ขดุคลองลดัแม่นํ้ าเจา้พระยาตรงส่วนโคง้ของแม่นํ้ า (บา้นแหลม คลองลดั เม่ือแรกขุดเรียกวา่ คลอง
ลดัเกร็ดนอ้ย) ในพ.ศ. 2265 สมยัสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทา้ยสระแห่งกรุงศรีอยุธยา พื้นท่ีของเกาะเป็น
ท่ีราบตํ่าในฤดูนํ้าหลากเดือนกนัยายน-พฤศจิกายนของทุกปีมีนํ้าท่วมขงั 
 นอกจากน้ี ยงัมีคลองอีกเป็นจาํนวนมากประมาณ 100 สายเศษๆ กระจายอยูเ่ต็มท่ี ซ่ึงมี
พื้นท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติและขุดใหม่ มีขนาดทั้งสั้ นและยาวไหลเช่ือมโยงติดต่อกนัออกสู่แม่นํ้ า
เจา้พระยา 
 บริเวณพื้นท่ีราบริมฝ่ังแม่นํ้ าเจา้พระยาและคลองต่างๆ เป็นท่ีอยู่อาศยัของประชาชน
อยา่งหนาแน่น ส่วนในพื้นท่ีท่ีอยูห่่างจากแม่นํ้าเจา้พระยาและคลองต่างๆ นั้นจะเป็นพื้นท่ีใชเ้พื่อการ
เกษตรกรรม ทาํสวน ทาํนา (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุจงัหวดันนทบุรี, 
2542: 2-3) และมีคลองซอยต่างๆ ท่ีติดต่อกบัแม่นํ้ าเจา้พระยา เพื่อนาํนํ้ ามาใชป้ระโยชน์ในการทาํ
สวนทุเรียนท่ีอยู่ห่างไกลจากบริเวณแม่นํ้ า จะเห็นไดว้่าลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของจงัหวดันนทบุรี
เป็นพื้นท่ีราบลุ่มปากแม่นํ้าเจา้พระยา 

1.3 ลกัษณะทางกายภาพ 
 ทรัพยากรดิน จงัหวดันนทบุรีมีพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มนํ้ าท่วมถึง มีโคลนตะกอน
ทบัถมส่วนใหญ่ เป็นดินเหนียวท่ียงัไม่มีการชะลา้งแร่ธาตุในดิน แต่พื้นท่ีบางส่วน ดินมีสภาพเป็น
กรดสูงคือเป็นดินเปร้ียว 
 คุณภาพดินของจงัหวดันนทบุรี แบ่งตามหลกัธรณีวทิยาได ้7 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. ดินชุดบางกอก เป็นดินบริเวณพื้นท่ีของอาํเภอเมืองนนทบุรี อาํเภอปากเกร็ด  
อาํเภอบางกรวย และอาํเภอบางใหญ่ 
 2. ดินชุดบางเขน เป็นดินบริเวณพื้นท่ีของอาํเภอเมืองนนทบุรี อาํเภอปากเกร็ด และ 
อาํเภอบางกรวยบางส่วน 
 3. ดินชุดธนบุรี เป็นดินบริเวณพื้นท่ีของ อาํเภอบางบวัทอง อาํเภอบางใหญ่ อาํเภอบาง
กรวย อาํเภอเมืองนนทบุรี และอาํเภอปากเกร็ด 
 
 4. ดินชุดเสนา เป็นดินบริเวณพื้นท่ีของ อาํเภอไทรนอ้ย และอาํเภอปากเกร็ด 
 5. ดินชุดองครักษ ์เป็นดินบริเวณพื้นท่ีของอาํเภอไทรนอ้ย และอาํเภอปากเกร็ด 
 6. ดินชุดรังสิต เป็นดินบริเวณพื้นท่ีของอาํเภอบางบวัทอง 
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 7. ดินชุดบางเลน เป็นดินบริเวณพื้นท่ีของ อาํเภอไทรนอ้ย อาํเภอบางใหญ่ และอาํเภอ
บางบวัทอง (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุจงัหวดันนทบุรี, 2542: 7) 
 จากแหล่งดินท่ีมีอยู่ทั้งหมด 7 ชนิดภายในจงัหวดันนทบุรี มีความเหมาะสมในการ
เพาะปลูกแตกต่างกนั และจากการสัมภาษณ์สํานกังานเกษตรจงัหวดันนทบุรีทาํให้ทราบวา่ ดินใน
ทุกอาํเภอของจงัหวดันนทบุรีสามารถทาํการปลูกทุเรียนไดใ้นทุกพื้นท่ี เวน้เพียงแต่วา่บางพื้นท่ี เช่น 
อาํเภอบางบวัทอง เป็นสภาพพื้นท่ีราบลุ่มไม่มีการยกร่อง เกษตรกรตอ้งลงทุนมากในการขุดถม
ท่ีดิน จึงทาํใหบ้ริเวณพื้นท่ีดงักล่าวมีการทาํสวนทุเรียนอยูจ่าํนวนไม่มาก และในขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีได้
กล่าวถึงสภาพภูมิศาสตร์บริเวณพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรีตั้งอยู่บริเวณดินดอนสามเหล่ียมปากแม่นํ้ า
เจา้พระยา เป็นท่ีราบลุ่มนํ้ าท่วมถึง เม่ือเวลาถึงฤดูนํ้ าหลากจะพดัพาเอาตะกอนและแร่ธาตุท่ีมีอยูใ่น
ดินมาทบัถมกนัทาํให้ดินนั้นเป็นดินท่ีอุดมไปดว้ยแร่ธาตุ เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชทาํสวนทุเรียน
และพืชผกัผลไมอ่ื้นๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี ทาํให้เป็นแหล่งผลิตผลไมท่ี้มีคุณภาพและมีช่ือเสียง ซ่ึงไดแ้ก่
ทุเรียนนนท ์ซ่ึงบริเวณท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกพืชสวนไดเ้ป็นอย่างดี ไดแ้ก่อาํเภอปากเกร็ด 
อาํเภอเมืองนนทบุรี อาํเภอบางกรวย และอาํเภอบางใหญ่ ส่วนดินบริเวณพื้นท่ีของอาํเภอบางบวั
ทอง อาํเภอบางใหญ่บางส่วน อาํเภอไทรนอ้ย และอาํเภอปากเกร็ดบางส่วน เหมาะสมต่อการทาํนา
ขา้ว จึงเป็นแหล่งการทาํนาปลูกขา้วและปลูกผกั เพราะสภาพของดินสามารถอุม้เก็บนํ้าไวไ้ดดี้ 
 ทรัพยากรน ้า แหล่งนํ้ าธรรมชาติท่ีสําคัญในจังหวดันนทบุรี คือ แม่นํ้ าเจ้าพระยา
เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ มีคูคลองทั้งท่ีเกิดข้ึนเองและเกิดจากการขุดข้ึนใหม่ประมาณ 100 สาย
เศษ นอกจากน้ียงัมีแหล่งนํ้ าธรรมชาติท่ีอยูภ่ายในเขตจงัหวดัประมาณ 500 กวา่แห่ง ซ่ึงสามารถใช้
ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรไดเ้ป็นอยา่งดี 
 แหล่งนํ้าชลประทาน โครงการชลประทานท่ีรับผิดชอบแจกจ่ายนํ้ าเขา้พื้นท่ีการเกษตร
ของจงัหวดันนทบุรีมี 2 โครงการ คือ 
 โครงการชลประทานพระยาบรรลือ ครอบคลุมพื้นท่ีอาํเภอไทรนอ้ย อาํเภอบางบวัทอง 
และบางส่วนของอาํเภอปากเกร็ด 
 โครงการชลประทานพระพิมล ครอบคลุมพื้นท่ีอาํเภอบางใหญ่ อาํเภอบางกรวย และ
บางส่วนของอาํเภอบางบัวทอง (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุจงัหวดั
นนทบุรี, 2542: 7-8) 
 นอกจากน้ีในช่วงระยะท่ีผ่านมาไดมี้การสร้างประตูระบายนํ้ าข้ึนมาเพื่อเปิด-ปิด และ
ควบคุมปริมาณนํ้ าในช่วงฤดูนํ้ าหลากตามบริเวณปากคลองท่ีสําคญัๆ ภายในบริเวณท่ีมีการทาํสวน
ทุเรียน เช่น คลองออ้ม คลองบางกรวย เป็นตน้ 
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แผนท่ีท่ี 2 แผนท่ีแสดงแม่นํ้าเจา้พระยาเดิมและลาํคลอง 
ท่ีมา: คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ กรมศิลปากร, เอกลักษณ์และภูมิปัญญา
จังหวดันนทบุรี (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 2542), 38 
  
 ทรัพยากรนํ้ าและแหล่งนํ้ าทางธรรมชาติในจงัหวดันนทบุรี นบัวา่เป็นส่ิงท่ีสําคญัและ
ปัจจยัหลกัในการทาํสวนทุเรียน การท่ีมีแหล่งนํ้าคลองซอยต่างๆ ท่ีสะอาดและสามารถใชป้ระโยชน์
จากแหล่งนํ้ านั้นได ้จะช่วยเอ้ืออาํนวยประโยชน์ต่อการทาํสวนทุเรียนเป็นอยา่งมาก เพราะทุเรียน
ตอ้งการแหล่งนํ้าทางธรรมชาติท่ีสะอาดจึงจะทาํใหทุ้เรียนเจริญเติบโต และออกผลผลิตไดเ้ป็นอยา่ง
ดี 

ปัญหาของทรัพยากรน า้ 
 ปัญหาของทรัพยากรนํ้าท่ีพบกนัอยูใ่นปัจจุบนั ของจงัหวดันนทบุรีมีดงัน้ี 
 ในฤดูฝนมีฝนตกมากในทางภาคเหนือไหลลงสู่แม่นํ้ าเจา้พระยา และไหลลงสู่ท่ีราบ
ภาคกลาง ทาํให้จงัหวดันนทบุรีมีปริมาณนํ้ ามากตามไปดว้ย ประกอบกบัเม่ือมีนํ้ าทะเลหนุนตาม
ภาวการณ์ข้ึนลงของนํ้ าทะเล ทาํให้นํ้ าไหลเอ่อท่วมสองฟากฝ่ังแม่นํ้ าเจา้พระยา ลาํคลองสายต่างๆ 
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ซ่ึงเป็นท่ีอยูอ่าศยัและพื้นท่ีทางเกษตรกรรม เกิดความเดือดร้อน ผลิตผลทางการเกษตรไดรั้บความ
เสียหาย 
 ในฤดูร้อน นํ้าทะเลหนุนรุกลํ้าเขา้มาในแม่นํ้ าเจา้พระยา และลาํคลอง เน่ืองจากปริมาณ
นํ้าจืดท่ีปล่อยมาจากเข่ือนเจา้พระยามีปริมาณนอ้ย ไม่เพียงพอท่ีจะผลกัดนันํ้ าเค็มไม่ให้ไหลยอ้นเขา้
ได้ทาํให้แม่นํ้ าเจา้พระยาบางช่วง และลาํคลองบางสายมีระดบัความเค็มสูง เกิดความเสียหายแก่
พืชผลทางการเกษตร 
 ภาวะนํ้าเสียอนัเน่ืองมาจากการทิ้งขยะมูลฝอย การระบายนํ้าทิ้งจากบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั 
เรือกสวนไร่นา สถานประกอบการภตัตาคาร ร้านอาหาร โรงงานอุตสาหกรรมและจากท่าเรือ แม่นํ้ า
เจา้พระยาจึงมีทั้งขยะมูลฝอย คราบนํ้ามนัจากเรือโดยสาร สารตะกัว่ สารพิษอ่ืนๆปนเป้ือนอยูก่บันํ้า 
(คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุจงัหวดันนทบุรี, 2542: 6-7)  

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่ปัญหาของทรัพยากรนํ้าเป็นปัญหาสาํคญัท่ีสร้างผลกระทบ
ต่อการทาํสวนทุเรียนในบางแห่งท่ีอยูใ่กลก้บัสภาวะแวดลอ้มท่ีเส่ือมโทรม แหล่งนํ้าเสียเขา้ถึงสวน
ทุเรียนทาํใหก้ารปลูกทุเรียนเสียหาย ซ่ึงนบัวา่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการปลูกทุเรียนเป็นอยา่ง
มาก ทาํใหช้าวสวนไดรั้บผลกระทบตอ้งเลิกทาํสวนทุเรียนไปโดยปริยาย 

1.4 ลกัษณะภูมิอากาศ 
 จังหวดันนทบุรีมีลักษณะอากาศแบบร้อนช้ืน มีฤดูกาลอยู่ 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน 
ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ – เมษายน เดือนท่ีร้อนมากท่ีสุดคือเดือน เมษายน ฤดูฝน ระหว่างเดือน
พฤษภาคม – กนัยายน เดือนท่ีมีปริมาณนํ้ าฝนมากท่ีสุดคือเดือน กนัยายน ในฤดูฝนจงัหวดันนทบุรี
มกัประสบปัญหานํ้ าท่วมขงั เร่ิมตั้งแต่เดือน กนัยายน – พฤศจิกายน ซ่ึงปริมาณนํ้ าท่วมสูงมากนอ้ย
เพียงใดนั้นข้ึนอยู่กบัปริมาณนํ้ าฝนท่ีตกมาทางภาคเหนือและภาวะการหนุนของนํ้ าทะเล ฤดูหนาว 
ระหวา่งเดือนตุลาคม-มกราคม เดือนท่ีหนาวมากท่ีสุด คือ เดือนมกราคม แต่อากาศไม่หนาวมากนกั
เพราะไดรั้บอิทธิพลของทะเลอ่าวไทย (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุจงัหวดั
นนทบุรี, 2542: 4) 

1.5 ประชากร 
ในจังหวดันนทบุรีมีความหลากหลายทางด้านประชากรทางด้านชาติพนัธ์ุ ภาษา 

ศาสนา ประชากรในจงัหวดันนทบุรีสืบเช้ือสายมาจากหลายเช้ือชาติทั้งไทย จีน มอญ แขก เป็นตน้  
 1. ชาวไทยท่ีเป็นคนพื้นถ่ิน ซ่ึงเป็นประชากรส่วนใหญ่ ตั้งบา้นเรือนอยูท่ ัว่ไปในพื้นท่ี
ของทุกอาํเภอ โดยอยูอ่ยา่งหนาแน่นท่ีชุมชนวดัชลอ ชุมชนวดัเขมาภิรตาราม ชุมชนบางม่วง ชุมชน
บางขนุน ชุมชนวดัโบสถ์บน ชุมชนบางศรีเมือง และชุมชนตลาดขวญั อพยพมาจากทอ้งถ่ินใดไม่
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ปรากฏหลกัฐานท่ีชัดเจน มีหลักฐานการยา้ยถ่ินฐานปรากฏในสมยัอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุง
รัตนโกสินทร์ตอนตน้ นิยมทาํสวนดอกไมป้ลูกสร้างบา้นเรือนใกลแ้ม่นํ้าลาํคลอง  
 2. ชาวไทยเช้ือสายจีน เป็นประชากรท่ีมีจาํนวนมากเป็นอนัดบัสองของจงัหวดันนทบุรี  
อพยพเขา้มาอยูต่ ั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยา ไดท้าํการประกอบอาชีพ ปลูกผกั ตั้งโรงสีขา้ว และเป็นผูใ้ช้
แรงงาน  
 3. ชาวไทยเช้ือสายมอญ หรือไทยรามญั เป็นประชากรท่ีมีมากเป็นอนัดบัสาม อพยพ
เขา้มาหลายคร้ัง ตั้งแต่สมยักรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรีเม่ือ พ.ศ.2317 และกรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ 
พ.ศ. 2358 สมยัรัชกาลท่ี 2  เป็นชาวมอญจากเมาะตะมะ ชาวไทยเช้ือสายมอญเป็นผูมี้ความขยนั
อดทน เคร่งครัดต่อระเบียบแบบแผนขนบธรรมเนียมดั้งเดิม มีฝีมือโดดเด่นทางช่างศิลปะหตัถกรรม
ประเภทเคร่ืองป้ันดินเผา 
 4. ชาวไทยมุสลิม เป็นประชากรท่ีมีจาํนวนมากเป็นอนัดบัส่ีของประชากรทั้งหมดใน
จงัหวดันนทบุรี ตั้งบา้นเรือนอยูท่ี่ตาํบลบางกระสอ และท่ีบา้นตลาดแกว้ ในตาํบลบางตะนาวศรี 
อาํเภอเมืองนนทบุรี มีเช้ือสายเป็นชาวปัตตานีมาอยูต่ ั้งแต่สมยัอยุธยา ท่ีตาํบลท่าอิฐ อาํเภอปากเกร็ด 
เป็นเช้ือสายชาวเมืองไทรบุรีเขา้มาอยู่ในสมยัรัชกาลท่ี 3 (คณะกรรมการวางแผนพฒันาพื้นท่ีลุ่ม
คลองของจงัหวดันนทบุรี, 2543: 12) 

สําหรับประชากรในเขตอาํเภอเมือง อาํเภอบางกรวย อาํเภอบางใหญ่ และอาํเภอปาก
เกร็ด ซ่ึงเป็นพื้นท่ีศึกษามีองคป์ระกอบประชากรเช่นเดียวกนัหลายเช้ือสายตามท่ีกล่าวมา โดยส่วน
ใหญ่กลุ่มชาวสวนเป็นชาวไทยท่ีเป็นคนพื้นถ่ิน และมีชาวไทยมุสลิมท่ีทาํสวนเพียงจาํนวนหน่ึง 
มากกวา่ชาวไทยเช้ือสายจีนและชาวไทยเช้ือสายมอญท่ีประกอบอาชีพอ่ืนนอกจากการทาํสวน 

 
 
1.6 การศึกษา 

 การศึกษาในจงัหวดันนทบุรี ไดจ้ดัการศึกษาโดยทัว่ไปโดยยึดหลกัและนโยบายของ
รัฐบาลเพื่อรองรับการขยายตวัของประชากรท่ีหลัง่ไหลยา้ยถ่ินฐานเขา้มาอยูใ่นจงัหวดันนทบุรีท่ีเพิ่ม
มากข้ึน ตลอดจนการเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบนัตามท่ีรัฐธรรมนูญฉบบั
ปัจจุบนัไดก้าํหนดใหทุ้กคนมีการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ซ่ึงถือวา่เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานแบบต่อเน่ือง 12 ปี  สําหรับเยาวชนทุกคน สําหรับประชากรภายในจงัหวดัให้ได้รับ
การศึกษาอยา่งเท่าเทียมกนั ประชากรโดยทัว่ไปมีการศึกษาท่ีดีมีอตัราการศึกษาในสัดส่วนท่ีสูงและ
มีสถานศึกษากระจายอยูท่ ัว่ในพื้นท่ี โดยในเขตพื้นท่ีการศึกษา เขตอาํเภอเมืองนนทบุรี มีโรงเรียน
ในระดบัระดบัประถมศึกษา 55 แห่ง เขตอาํเภอบางกรวย มีโรงเรียนในระดบัระดบัประถมศึกษา 17 
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แห่ง สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และโรงเรียนมธัยมสังกดัสํานกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมเขต 3 ทั้ งในอาํเภอเมืองนนทบุรี และอาํเภอบางกรวย รวมกัน 9 แห่ง 
วิทยาลยัการศึกษา 2 แห่ง และมหาวิทยาลยั 1 แห่ง (สํานกังานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษานนทบุรี 
เขต 1, 2557) 
 ในเขตพื้นท่ีศึกษาในเขตอาํเภอบางใหญ่ มีโรงเรียน 16 แห่ง ในเขตอาํเภอปากเกร็ด 46 
แห่ง รวมกนัทั้งระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2 (สํานกังานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษานนทบุรี เขต 2, 2557) แบ่งออกเป็นโรงเรียน
มธัยมสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมเขต 3 ทั้งในอาํเภอบางใหญ่และอาํเภอปากเกร็ด 
รวมกนั 9 แห่ง 
 
 2. องค์ความรู้/ชุดความรู้ของภูมิปัญญาในการท าสวนทุเรียนจังหวดันนทบุรี 
 ขอ้มูลในส่วนน้ีไดม้าจากการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์และสังเกตกาณ์
จากวิถีชีวิตของชาวสวนทุเรียนจังหวดันนทบุรี ท่ีประกอบอาชีพทาํสวนในปัจจุบันหรือเคย
ประกอบอาชีพน้ีในอดีต โดยเป็นขอ้มูลเก่ียวกบั  

2.1 ประวติัความเป็นมาของการทาํสวนทุเรียน  
2.2 การตั้งช่ือพนัธ์ุทุเรียน 
2.3 ภูมิปัญญาในการทาํสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี  ประกอบด้วยความรู้เก่ียวกับ

ขั้นตอนการปลูกทุเรียน การดูแลรักษาสวนทุเรียน  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทาํสวน 
การเก็บเก่ียวผลผลิต วธีิการป้องกนันํ้าท่วมในฤดูนํ้าหลาก 

2.4 การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทาํสวนทุเรียน 
2.5 ความเช่ือ/พิธีกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการทาํสวนทุเรียน 
2.6 ธุรกิจการคา้ทุเรียนของชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี 

2.1 ประวตัิความเป็นมาของการท าสวนทุเรียน  
 ทุเรียนเป็นผลไมท่ี้มีประวติัศาสตร์ท่ียาวนาน พบวา่มีการปลูกในประเทศไทยมาตั้งแต่
สมยักรุงศรีอยุธยา ดงัจะเห็นไดจ้ากจดหมายเหตุของ มองซิเออร์ เดอร์ ลาลูแบร์ เอกอคัรราชทูตผูมี้
อาํนาจเตม็จากฝร่ังเศส ซ่ึงเป็นราชทูต อญัเชิญพระราชสาสน์ เขา้มาเจริญสัมพนัธไมตรีของพระเจา้
หลุยส์ท่ี 14 ในรัชสมยัของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงข้ึนครองราชย ์ไดเ้ขียนบนัทึกเก่ียวกบั
สภาพแวดล้อมทางสังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย รวมทั้งเกษตรกรรมของเมืองไทย
บางส่วน เอาไวใ้นปี พ.ศ. 2230 เป็นตน้มา กล่าวถึงทุเรียนไวว้่า “ผล Durion ในภาษาสยามว่า 
ทุเรียน (Turien) เป็นผลไมท่ี้มีผูช้อบบริโภคกนัมากในชมพูทวีป แต่ขา้พเจา้รู้สึกว่าทนไม่ไหว 
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เพราะกล่ินอนัเลวร้ายของมนั ผลไมช้นิดน้ีมีขนาดเท่าๆ กบัแตงไทยของเรา หุ้มดว้ยเปลือกหนาม 
เหมือนผลเชทน์ทั (châtaigne) มีพูหลายพูเหมือนขนุน แต่ใหญ่ขนาดเท่าไข่ไก่ เป็นเน้ือผลไมท่ี้เขา
ใช้บริโภคกนั ขา้งในมีเมล็ดอีกเมล็ดหน่ึง ในทุเรียนผลหน่ึงยงัมีจาํนวนพูน้อยลงเท่าใด ก็จะยิ่งมี
รสชาติดีมากข้ึนเท่านั้น แต่ไม่มีนอ้ยกวา่ 3 พเูลย ” (เดอ ลาลูแบร์, 2510: 491)  
 จากขอ้มูลของหนงัสือความรู้ทุเรียน ท่ีเขียนโดย อาํมาตยต์รี พระบรรเจิดวิชาชาญ (ชม 
บุณยาคม) ไดก้ล่าวถึงประวติัความเป็นมาของทุเรียนเอาไวว้า่ ทุเรียน เดิมมาจากคาํวา่ ทูลเรียน โดย
อา้งความวา่ทุเรียนคงอยูใ่นป่าสูงทางอินเดียก่อน แลว้มีผูไ้ปพบเขา จึงนาํความมาทูลเรียนแก่เจา้นาย
ของตน จึงเป็นท่ีมาของคาํวา่ ทูลเรียน ส่วนในทางมลายเูรียกวา่ “ดูเรน” เม่ือพิจารณาคาํสองคาํน้ีคือ 
ทูลเรียนกบัดูเรน  เห็นใกลก้บัทุเรียนอยูม่าก แต่คาํวา่ทูลหรือทุนั้นใกลก้นัมาก อาจผิดเพี้ยนกนัมาก็
ได ้ส่วนคาํว่า ดูเรน มาจากสําเนียงภาษามคธ ในส่วนท่ีอา้งว่าทุเรียนมาจากป่านั้นไดพ้บเม่ือคราว
เดินทางเข้าไปในป่าเขาสูงๆ พระธุดงค์ท่านก็แนะนํากันว่าถ้าเข้าป่าจนไม่มีบ้านผูค้นจะอาศัย
บิณฑบาตไดแ้ลว้ ให้ฟังเสียงชนีๆร้องท่ีไหนมากๆ ให้ไปทางทิศนั้นจะพบผลไมต่้างๆ มีรสดีในท่ี
นั้น คราวน้ีวา่ถึงทุเรียนเขา้ใจวา่คงมาจากป่าในอินเดียก่อน แลว้คงเขา้มาทางมลาย ูพวกมลายจึูงรู้จกั 
ต่อจากนั้นก็คงเขา้มาทางปักษ์ใต ้แล้วจึงเขา้มาถึงธนบุรีและกรุงเทพฯ เป็นลาํดบัตามกาล (พระ
บรรเจิดวชิาชาญ,2508 :1-2)  
 ทุเรียนปลูก (Durio zibethinus Murr) มีแหล่งกาํเนิดในสุมาตรา หรือ บอร์เนียว สกุล 
Durio นั้นมีอยู ่27 ชนิด แต่ในประเทศไทยนั้นมีอยู ่4 ชนิด คือ ทุเรียนปลูก (D.zibethinus Murr.) 
ทุเรียนดอน (D.malaccensis Planch. Ex Mast) ทุเรียนนก (D.griffithii (Mast) Bakh) และทุเรียนป่า 
(D.pinanginan Ridley) 
 พระยาแพทยพ์งศาวสุิทธาธิบดี (สุ่น สุนทรเวช) ไดก้ล่าวถึงการแพร่กระจายของทุเรียน
จากจงัหวดันครศรีธรรมราชข้ึนมากรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2318 และไดมี้การทาํสวนทุเรียนในตาํบล
บางกร่าง ของคลองบางกอกนอ้ยตอนใน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2397 
 ทุเรียนมีการแพร่กระจายมาจากแหล่งเดิม 2 เส้นทาง คือ ทางหน่ึงจากภาคตะวนัออก
เฉียงใตข้องพม่า และอีกทางหน่ึงไดแ้พร่กระจายเขา้มาทางภาคใตข้องไทยไปสู่ประเทศต่างๆ โดย
เช่ือกนัวา่ทุเรียนพนัธ์ุพื้นเมืองในอดีตซ่ึงมีการปลูกในประเทศไทยนาํเขา้มา เม่ือปี พ.ศ. 2330 จาก
ประเทศมาเลเซีย ทาํให้มีทุเรียนพนัธ์ุดีหลายพนัธ์ุของทุเรียนบา้น มีจุดกาํเนิดมาจากจงัหวดัธนบุรี 
ซ่ึงปัจจุบันเป็นส่วนหน่ึงของกรุงเทพมหานคร จากนั้ นได้แพร่กระจายไปสู่จังหวดันนทบุรี 
สมุทรสงคราม และเช่ือกันว่าจงัหวดันนทบุรีเป็นแหล่งปลูกทุเรียนในเชิงพาณิชย์แห่งแรกใน
ประเทศไทย นอกจากน้ียงัไดมี้การแพร่กระจายแหล่งปลูกทุเรียนไปสู่ภาคตะวนัออกและภาคเหนือ 
(ทรงพล สมศรี, 2551: 29-30) 
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2.1.1ทุเรียนพนัธ์ุดั้งเดิม  

 ทุเรียนในแต่ละสายพนัธ์ุมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของ รูปทรงตน้ ความแข็งแรงของ
ตน้ ขนาดใบ ลกัษณะดอก ลกัษณะผล รูปทรงผลขนาดผล ลกัษณะเน้ือ สีเน้ือ ความหนาของเน้ือ 
ปริมาณเน้ือ กล่ิน รสชาติ ลกัษณะเมล็ด ขนาดและจาํนวนเมล็ดต่อผล ซ่ึงทุเรียนพนัธ์ุดั้งเดิมของไทย
มีเพียง 5 พนัธ์ุ และมีการแพร่กระจายพนัธ์ุสู่รุ่นลูกหลานเป็นพนัธ์ุทุเรียนต่างๆ ไดแ้ก่ ลวง การะเกด 
ทองสุก ทองยอ้ยเดิม กาํป่ัน เป็นตน้ (ทรงพล สมศรี, 2551: 31) 
 ทุเรียนพนัธ์ุดั้งเดิม มีลกัษณะรูปร่าง ขนาดของผล รูปทรง เน้ือของทุเรียน รสชาติ และ
กล่ิน ท่ีแตกต่างและคลา้ยคลึงกนั ตามท่ี ทรงพล สมศรี ไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 

พนัธ์ุลวง ผลมีรูปทรงรี ขนาดปานกลาง มีความยาวผล 20-25 เซนติเมตร กวา้ง 16-20 
เซนติเมตร เปลือกผลสีเขียวอมเหลืองเม่ือผลแก่ ผลมี 4-5 พู ปลายผลสอบ หนามห่างปานกลางมี
ขนาดเล็ก กา้นผลสั้ น เน้ือหนาปานกลาง เน้ือค่อนขา้งหยาบ สีเน้ือเหลือง รสชาติหวาน แต่ละพูมี 
1-6 เมล็ด 

พนัธ์ุการะเกด ผลมีรูปทรงรี ขนาดปานกลางถึงใหญ่ มีความยาวผล 25 เซนติเมตร 
กวา้ง 21 เซนติเมตร เปลือกมีสีนํ้ าตาลอมเขียว ผลมี 5 พู ขั้วผลและปลายผลสอบ หนามโคง้ แหลม
คม หนามมีความยาวประมาณ 2 เซนติเมตร เน้ือหนาละเอียด สีเหลืองเขม้ รสชาติหวานจดัและมนั 
กล่ินแรง แต่ละพมีู 2-3 เมล็ด 

พนัธ์ุทองสุก ผลมีรูปทรงกลม มีความยาวผล 20 เซนติเมตร กวา้ง 19 เซนติเมตร พูเห็น
ไม่ชดัเจน เปลือกผลค่อนขา้งหนา ผลมี 5-6 พูมีหนามสีเขียวอมนํ้ าตาลหนาแน่น หนามยาว 1- 1.5 
เซนติเมตร กา้นผลยาว 12-15 เซนติเมตร เน้ือหนาปานกลาง เน้ือละเอียดสีเหลือง รสชาติหวาน มนั
มาก กล่ินอ่อน แต่ละพมีู 3-5 เมล็ด 

พันธ์ุทองย้อยเดิม ผลมีรูปทรงยาว ขนาดปานกลางถึงใหญ่ มีความยาวผล 27 
เซนติเมตร กวา้ง 21 เซนติเมตร ปลายผลแหลม เปลือกผลสีแดงอมเหลือง มีพูชดัเจน 5 พู หนามฐาน
ใหญ่สีนํ้าตาลอมเขียว เน้ือหนา สีเหลืองเขม้ รสชาติหวานมนั กล่ินปานกลาง 

พนัธ์ุกาํป่ัน ผลมีรูปทรงค่อนขา้งกลม ขนาดผลปานกลางถึงใหญ่ มีความยาวผล 20 
เซนติเมตร กวา้ง 18 เซนติเมตร เปลือกผลสีนํ้ าตาลอมเขียว และนํ้ าตาลอมแดง ผลมี 5 พู ไหล่ผล
กวา้ง ปลายผลแหลม ขั้วผลมน หนามหนาสั้ น ตรง สีนํ้ าตาลอมเขียว เน้ือหนา เน้ือละเอียดมาก มีสี
เหลืองอ่อนถึงขาว รสชาติหวานมาก กล่ินแรง แต่ละพ ู1-2 เมล็ด 

การคัดเลือกพนัธ์ุและการขยายพนัธ์ุโดยการเพาะ เมล็ดนั้น เกิดจากธรรมชาติโดย
เกษตรกร จึงทาํให้มีทุเรียนพนัธ์ุต่างๆ เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2427 มีพนัธ์ุทุเรียนต่างๆ เกิดข้ึนประมาณ 
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68 พนัธ์ุดีในจงัหวดันนทบุรี และในปัจจุบนัมีมากกว่า 200 กว่าพนัธ์ุ หากจะนบัรวมกนัระหว่าง
พนัธ์ุทุเรียนในอดีตและปัจจุบนัมีจาํนวนถึง 463 พนัธ์ุ (ทรงพล สมศรี, 2551: 33-42) 
 2.1.2 ทุเรียนพนัธ์ุรุ่นลูกหลาน 
 ทุเรียนพนัธ์ุรุ่นลูกหลาน ท่ีเกิดจากการขยายพนัธ์ุจากพนัธ์ุดั้งเดิม เช่น ลวงเขียว ชะนี 
ชมพศูรี ย ํ่ามะหวาด เป็นพนัธ์ุทุเรียน ท่ีเกิดจากพนัธ์ุดัง่เดิม คือ พนัธ์ุลวง กบแม่เฒ่า กบพวง จอมกบ 
กบเล็บเหยีย่ว ยาํเพะ เป็นทุเรียนท่ีเกิดจากพนัธ์ุดัง่เดิม คือ พนัธ์ุทองยอ้ยเดิม กาํป่ันเหลือง ชายมะไฟ 
กาํป่ันสีนาค เป็นทุเรียนท่ีเกิดจากพนัธ์ุกาํป่ัน 
 จะสังเกตไดว้า่ทุเรียนท่ีปลูกดว้ยเมล็ดมกัจะเกิดทุเรียนพนัธ์ุใหม่ข้ึนมาเสนอจากเมล็ด
พนัธ์ุท่ีเป็นพนัธ์ุแม่ จึงให้ช่ือทุเรียนพนัธ์ุใหม่ข้ึนมาเร่ือยๆ ชาวสวนทุเรียนท่ีไม่ได้ศึกษาวิธีการ
เพาะปลูกท่ีเป็นวิชาการทางการเกษตร แต่อาศยัวิธีการสังเกตในการปลูกทุเรียนของตนท่ีสั่งสม
ประสบการณ์มา จนกลายเป็นองคค์วามรู้ท่ีถูกสร้างข้ึนมาใหม่ นบัวา่เป็นภูมิความรู้ท่ีควรไดรั้บการ
ยกย่องในโลกของวงการชาวสวนทุเรียน และผลท่ีไดคื้อ ผลทุเรียนพนัธ์ุต่างๆ ท่ีมีคุณภาพดี เป็นท่ี
เล่ืองช่ือในดา้นของรสชาติจนถึงทุกวนัน้ี 
 2.1.3 การจ าแนกของกลุ่มทุเรียนไทย 
 มีการจาํแนกทุเรียนท่ีปลูกในประเทศไทย ออกเป็นหมวดหมู่ไดเ้ป็น 6 กลุ่ม คือ (หิรัญ 
หิรัญประดิษฐ ์และคณะ, 2541: 39-40)   

1. กลุ่มกบ 
2. ลวง 
3. กลุ่มกา้นยาว 
4. กลุ่มกาํป่ัน 
5. กลุ่มทองยอ้น 
6. กลุ่มเบด็เตล็ด 

 แต่ในการจาํแนกหมวดหมู่ดงักล่าวไม่ไดมี้การบนัทึกขอ้มูลและหลกัฐานเอาไวใ้ห้
ชดัเจน ทาํให้เกิดความสับสน ในการใชเ้ป็นขอ้มูลในการอา้งอิงทางวชิาการ จึงทาํใหมี้การศึกษา
ทางดา้นการจาํแนกทุเรียนไทยเพิ่มเติม ในการศึกษาทางดา้นสายพนัธ์ุพบวา่มีลกัษณะของทรงใบ 
ปลายใบ ฐานใบ ทรงผล และหนามผล เป็นลกัษณะค่อนขา้งคงท่ี และมีความแตกต่างกนัอยา่งเห็น
ไดช้ดั ในลกัษณะของทรงใบ และหนามผล ในขณะท่ีปลายใบ ฐานใบ และทรงผลจะมีลกัษณะ
ต่างกนั หรืออาจมีความคลา้ยคลึงกนัก็ได ้แต่โดยรวมแลว้ ยงัพอท่ีจะจาํแนกความแตกต่างของ
ทุเรียนแต่ละกลุ่มได ้ดงัน้ี 
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 รายช่ือพนัธ์ุทุเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มกบ ไดแ้ก่ กบแม่เฒ่า กบเล็บเหยี่ยว กบตาขาํ กบเจา้คุณ 
เป็นตน้ 
 รายช่ือพนัธ์ุทุเรียนท่ีอยูใ่นกลุ่มลวง ไดแ้ก่ ลวงทอง ชะนี ชมพศูรี ยาํมะหวาด เป็นตน้ 
 รายช่ือพันธ์ุทุเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มก้านยาว ได้แก่ ก้านยาว ก้านยาววดัสัก (เหลือง
ประเสริฐ) กา้นยาวพวง ทองสุก เป็นตน้ 
 รายช่ือพนัธ์ุทุเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มกําป่ัน ได้แก่ กาํป่ันเดิม (กําป่ันขาว) กําป่ันเหลือง 
(เจา้กรม) หมอนทอง เห-รา 
 รายช่ือพนัธ์ุทุเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มทองยอ้ย ไดแ้ก่ ทองยอ้ยเดิม ทองยอ้ยฉัตร ฉัตรสีทอง 
ธรณีไหว นกหยบิ เป็นตน้ 
 รายช่ือพนัธ์ุทุเรียนท่ีอยูใ่นกลุ่มเบ็ดเตล็ด ไดแ้ก่ กระเทยเน้ือขาว กระดุมทอง จอกลอย 
บาตรทองคาํ (อีบาตร) พวงมณี เมด็ในยายปราง เป็นตน้ 
 สาํหรับการทาํสวนทุเรียนในเขตจงัหวดันนทบุรีนั้น ทาํกนัมาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษและ
มีการสืบทอดส่งต่ออาชีพน้ีภายในครอบครัวมายงัรุ่นลูก หลาน และการประกอบอาชีพน้ีมีมาอยา่ง
ยาวนานตั้งแต่สมยักรุงศรีอยุธยา ตามจากการบนัทึกภายในจดหมายเหตุของ เดอร์ ลาลู แบร์ ว่ามี
การปลูกทุเรียนในพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรี ตามแนวชายฝ่ังแม่นํ้ า โดยทวนข้ึนไปสู่เมืองสยามด้วย
ผลาหารซ่ึงคนพื้นเมืองชอบบริโภคกนันกัหนา ขา้พเจา้หมายถึงผลไมน้านาชนิดเป็นอนัมาก (เดอร์ 
ลาลู แบร์, 2548: 28) ทุเรียนนนทจึ์งเป็นท่ีเล่ืองลือทางดา้นรสชาติวา่มีรสชาติดี หวาน มนั อร่อย และ
มีช่ือเสียงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยการปลูกทุเรียนเร่ิมแรกก่อนท่ีจะมีการกระจายการปลูก
ทุเรียนออกไปยงัจงัหวดัต่างๆ อยา่งท่ีเห็นกนัอยูใ่นปัจจุบนั ในขณะน้ีมีชาวสวนอยูจ่าํนวนหน่ึงท่ียึด
อาชีพทาํสวนทุเรียนกนัต่อเร่ือยมา จนในขณะน้ีมีชาวสวนอยูจ่าํนวนหน่ึงท่ียึดอาชีพทาํสวนทุเรียน
มาจนถึงปัจจุบนัน้ี และอีกจาํนวนหน่ึงท่ีเลิกประกอบอาชีพน้ีไป บางท่านก็เป็นคนท่ีมีถ่ินฐานมาจาก
พื้นท่ีอ่ืน และแต่งงานเขา้มาในครอบครัวของชาวสวนเมืองนนท ์ 

ตามคาํสัมภาษณ์ท่ีได้ทาํการสอบถามชาวสวนเมืองนนท์ก็ทาํให้ไดท้ราบว่า นนทบุรี
เป็นแหล่งผลิตของสวนผลไมข้นาดใหญ่ สวนผลไมใ้นยา่นเมืองนนทบุรี เรียกวา่ สวนใน คือ สวน
ตามลาํนํ้าเจา้พระยาตั้งแต่เมืองนนทบุรีถึงเมืองธนบุรี หรือบางกอก และพระประแดง ส่วนสวนนอก 
คือ สวนตามลาํนํ้ าแม่กลอง มีคาํกล่าวท่ีติดปากสัมพนัธ์กนัว่า สวนในบางกอก สวนนอกบางช้าง 
ลกัษณะการทาํสวนท่ีมีการยกคนัดินหรือยกร่อง ปลูกตน้ไม ้เพื่อป้องกนันํ้ าท่วม พื้นท่ีสวนท่ีอยูติ่ด
กบัแม่นํ้ ามีนํ้ าท่วมในฤดูฝนเรียกวา่สวนนอกหรือสวนดอน ปลูกผลไมไ้ดน้านาชนิดย่านทาํสวนท่ี
สาํคญัของเมืองนนทบุรี บางใหญ่ และบางกรวย ชาวสวนท่ีมีพื้นท่ีสวนจาํนวนมากหลายขนดั ซ่ึงจะ
ปลูกผลไมเ้ฉพาะอยา่ง เช่น ทุเรียน กระทอ้น (สะทอ้น) มะปราง ล้ินจ่ี มงัคุด ส้มเขียวหวาน ส้มโอ 
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ฯลฯ แต่ชาวสวนท่ีมีพื้นท่ีสวนไม่มากกล้วยไวบ้นอกร่องสวน ปลูกมะพร้าวไวร้อบขนัดสวน 
(คณะกรรมการประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ กรมศิลปากร, 2542 : 55) จากคาํบอกเล่า 
ดงัต่อไปน้ี 

   
            ประวติัของนนทบุรีสมยัก่อน พวกขา้ราชบริพารท่ีไดรั้บของผลไมท่ี้เป็นของดีๆมา พอเขากิน  
   ผลไมเ้สร็จกเ็อาเมลด็มาเพาะปลกูตามบา้นท่ีตั้งอยูริ่มคลองบางกอกนอ้ย กบัคลองออ้ม สวนผล 

ไมข้องนนทบุรีจะเป็นแหล่งผลิตผลไมเ้ขา้ไปในวงั เขา้ไปขายในเมืองแถวบางลาํพฝ่ัูงธนบุรี ทาง
นนทบุรีจะเป็นสวนผลไม ้ท่ีเรียกวา่สวนใน ถา้เป็นสวนนอกกอ็ยูแ่ถวบางชา้ง อมัพวา 
สมุทรสงครามตามประวติัศาสตร์ ถา้ใครไม่ใช่คนนนทบุรีจะไม่รู้หรอก (สมศกัด์ิ พุ่มเหลก็,2555)
 

 ลกัษณะของสวนทุเรียนเมืองนนทต์ามท่ีกล่าวมาในการศึกษาเอกสารพื้นท่ีของจงัหวดั
นนทบุรีนั้ นเอ้ือต่อการทาํสวน และทาํการเกษตรเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีแม่นํ้ าลําคลองมากมาย 
ลักษณะของดินจะเป็นดินเหนียว ท่ีมีแร่ธาตุท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชท่ีเพาะปลูก เน่ืองจากทุกปี
ประมาณเดือนเกา้ถึงเดือนสิบสองเป็นฤดูนํ้ าเหนือหลาก ซ่ึงจะไหลมาจากภาคเหนือของประเทศ
ไทยมาตามแม่นํ้ าเจา้พระยาลงสู่ อ่าวไทยท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ ทาํให้เกิดนํ้ าท่วมขงัในพื้นท่ี
จงัหวดันนทบุรีบางส่วน โดยเฉพาะบริเวณริมสองฝ่ังแม่นํ้ าเจา้พระยา นํ้ าจะพดัพาแร่ธาตุ ซากพืช 
ซากสัตวม์าทบัถมตกตะกอน (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ กรมศิลปากร, 
2542: 192) จึงทาํให้เห็นไดว้่าในพื้นท่ีในบริเวณของเมืองนนทบุรีเอ้ือต่อการทาํสวนทุเรียนหรือ
ผลไม ้พืชชนิดอ่ืนๆไดเ้ป็นอยา่งดี และทาํให้ชาวสวนเมืองนนทบุรีเช่ือวา่เพราะมีดินท่ีอุดมสมบูรณ์
ไปด้วยแร่ธาตุ จึงทาํให้ผลไม้ท่ีปลูกภายในพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรีทุกชนิดมีรสชาติอร่อย และมี
คุณภาพดีจนเป็นท่ีเล่ืองลือในดา้นของรสชาติของทุเรียนนนท์ 

 
การปลกูทุเรียนรสชาติของท่ีอ่ืนจะไม่เหมือนกบัเมืองนนท ์เพราะแร่ธาตุจากนํ้าท่ีไหลลงมา 
นํ้าทะเลข้ึนมาดนักนัมนัจะมาชนกนัพอดี นํ้าจะพดัพาเอาแร่ธาตุข้ึนมาทบัถมกนัพอดีทาํให ้  
เหมาะสาํหรับการปลกูทุเรียน อยา่งท่ีศรีษะเกศ จนัทบุรี เขากจ็ะเป็นดินธรรมดา และดินของ 
ทางนั้นจะเป็นดินแดง ของทางเมืองนนทจ์ะเป็นดินเหนียวสีดาํเป็นดินท่ีทบัถมกนัมาตามแม่นํ้า
ข้ึนมากไ็ดแ้ร่ธาตุท่ีเหมาะสมปลกูอะไรกเ็จริญเติบโตไดดี้ (ชยัยศ ดาํรงทรัพย,์ 2555) 
 
เรามีดินท่ีดีท่ีสุดในโลก แลว้บริเวณแถบฝ่ังบางใหญ่ บางกร่าง บางกรวย เคยเป็นเกาะเป็นแนวแม่นํ้า
สายเดิมมาก่อน เราถึงไดมี้ทุเรียน เพราะนํ้าท่วมกเ็กิดดินทบัถมกนัมาเป็นร้อยๆปี พนัๆ 
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ปีดินกเ็ลยมีแร่ธาตุ มีฮิวมสัเยอะสะสมกนัอยูใ่นดินแถบน้ี ซ่ึงเขาทาํการวิจยักนัมาแลว้วา่ดินท่ี
นนทบุรี เป็นดินท่ีดีท่ีสุดในโลกปลูกอะไรข้ึนงาม เรากลา้คุยไดเ้ลยวา่ผลไมทุ้กอยา่งท่ีดงัมาจาก
นนทบุรีหมดเลยนะ (สมศกัด์ิ พุ่มเหลก็, 2555)  

  
 ขนาดของสวนทุเรียนท่ีทาํกนัทางจงัหวดันนทบุรี เขาเรียกกนัเป็นขนดั ขนดั 1 มี 5ไร่ เลก็ท่ี 

 สุด 2 ไร่ มีประมาณ 6 ร่องสวน ร่องหน่ึงกวา้งประมาณ 3 เมตร เป็นร่องๆแต่มา ณ.บดัน้ีตรง 
 กนัขา้มกบัสมยัก่อนอนัไหนร่องเลก็ เราจะทาํใหม่ตะล่อมใหเ้ป็นร่องใหญ่ สมมติมี 6 ร่อง ก็ 
 จะเหลือแค่ 3 ร่อง ปรับปรุงใหม่ใหร่้องมนัดีข้ึนโตข้ึนแต่ตอนน้ีเขาเร่ิมทาํกนัเยอะ เพราะเดิม 
 ร่องเลก็เต้ีย นํ้าท่วมถึง วิธีการทาํกไ็ม่ยากหรอกตะล่อมร่องและดินข้ึนมาแลว้ใชแ้มคโครขดุ 
 ดินทาํร่องข้ึน ตะล่อมร่องจาก 6 ร่อง มาใหเ้หลือ 3 ร่อง บางทีจาก 5 ร่อง กท็าํใหเ้หลือ 2 ร่อง 
 นํ้ามนัไม่เขา้ออกกไ็ม่เป็นไร เรากข็งันํ้าเอาไวจ้ะขาดนํ้ากช่็วงเดือนกุมภาพนัธ์-มีนาคม พอ 
 ประมาณปลายๆเดือน เมษายนฝนกต็กแลว้ (ไสว ทศันียะเวช, 2556) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 สภาพสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี  
            (ภาพถ่ายจากการสาํรวจพื้นท่ี วนัท่ี 1 มีนาคม   2556) 
 

จากการสัมภาษณ์สวนทุเรียนหรือสวนผลไมท่ี้ปลูกพืชชนิดอ่ืนทางการเกษตร ชาวสวน
เมืองนนทจ์ะเรียกกนัเป็น ขนดั หมายถึง พื้นท่ีเดิมมีสภาพเป็นพื้นดินเร่ือยๆ เหมือนทอ้งนาหรือไร่ 
ชาวบา้นจะเรียกวา่ยกสวนหรือจกันาใหเ้ป็นสวน คือ ขุดดินออกให้เป็นร่องยาวๆ ตามความกวา้งยาว
ของพื้นท่ี จะมีก่ีร่องก็ไดต้ามความเหมาะสม และความตอ้งการของเจา้ของสวน ร่องสวนท่ีขดุจาก
ร่องสวน ชาวสวนจะนาํมาทาํเป็นคนัดินลอ้มรอบทั้งส่ีดา้น เรียกวา่ คนัสวน (คณะกรรมการฝ่าย
ประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ กรมศิลปากร, 2542: 192) หรือเรียกอีกอยา่งวา่คนันา เพื่อป้องกนั
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นํ้าท่วม ในปัจจุบนัไดมี้การพฒันาการทาํระบบร่องสวนจากภูมิปัญญาของชาวสวนทุเรียนเมือง
นนทด์ว้ยวธีิการท่ีพฒันาข้ึนมาใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มหรือสภาพของสวนดว้ยวธีิการต่างๆ  

2.1.4 ประเภทของสวน 
จากการสัมภาษณ์ประเภทของสวนในจงัหวดันนทบุรี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

สวนเชิงเลนหรือตีนเลนและสวนดอน 
  สวนเชิงเลนหรือตีนเลน 
  สวนประเภทน้ีมีดา้นใดดา้นหน่ึงติดต่อกบัแม่นํ้ าลาํคลอง มีคนัดินกั้นนํ้ า
ระหวา่งสวนกบัแหล่งนํ้ า เม่ือถึงฤดูนํ้ าเหนือหลาก นํ้ าจะท่วมถึงและขงัอยูเ่ป็นระยะเวลาพอสมควร
พอนํ้ าลด ชาวสวนจะรีบปลูกพืชต่างๆทนัที สวนประเภทน้ีปลูกพืชไดเ้ฉพาะพืชลม้ลุกเท่านั้น เช่น 
ออ้ย ขา้วโพด ถัว่ลิงสง ถัง่ฝักยาว มะละกอ ผกัต่างๆ กลว้ยหอม กลว้ยนํ้ าหวา้ กลว้ยไข่ เพราะเป็น
พืชอายุสั้น เก็บเก่ียวไดเ้ร็วทนักบันํ้ าท่วมในปีต่อไป สําหรับในทอ้งร่องท่ียงัมีนํ้ าขงัอยู ่มีท่อเปิดปิด
นํ้ าเขา้ออกได ้สามารถปลูกขา้ว ผกักระเฉด ผกับุง้ และยงัมีกุง้ หอย ปู ปลา หลากหลายชนิดเขา้มา
อาศยัเม่ือตอนนํ้ าท่วมตกคา้งอยูจ่าํนวนมาก จึงเป็นอาหารและรายไดเ้สริมสําหรับชาวสวน ปัจจุบนั
สวนประเภทน้ียงัคงมีอยูท่ี่ ตาํบลบางเลน อาํเภอบางใหญ่ และเกาะเกร็ด อาํเภอปากเกร็ด ซ่ึงสภาพ
พื้นท่ีเม่ือนํ้าแหง้จะสังเกตเห็นชายเลนเป็นดินเลนลาดลงมาจากสวนท่ีติดกบัแหล่งนํ้า 
  สวนดอน 
  สวนส่วนใหญ่ของจงัหวดันนทบุรีเป็นสวนดอน ชาวสวนจะทาํคนักั้นนํ้ า
ขนาดสูงและใหญ่ลอ้มรอบป้องกนันํ้าไมใ้หท้่วมถึง ส่วนใหญ่อยูถ่ดัไปจากสวนเชิงเลนหรือห่างจาก
แม่นํ้ าลาํคลองข้ึนไป ชาวสวนจะปลูกพืชผลไมย้ืนตน้ประเภททุเรียน กระทอ้น มะปราง มงัคุด 
มะม่วง ลาํไย ล้ินจ่ี เป็นตน้ สวนบางแห่งท่ีอยูห่่างไกลจากแหล่งนํ้ าจะอาศยันํ้ าจากลาํปะโดงหรือลาํ
กระโดงในการเพาะปลูก 

 
นํ้าท่ีใชก้ม็าจากลาํกระโดง เป็นร่องนํ้าจากคลองใหญ่เขา้มาคลองยอ่ย เรียกวา่ลาํกะโดงคลอง 
ยอ่ย แลว้ถา้คนไหนมีสวนอยูข่า้งในกใ็ชน้ํ้าได ้กท็าํท่อเขา้สวน ใชน้ํ้าไดเ้ท่ากนัพอสวนหมดล่ม
สลายไปแลว้คนสมยัน้ีกไ็ม่รู้จกัลาํกระโดงกนัหรอก บา้นจดัสรรมาอยูเ่ขากว็ดัท่ีกนัเต็มพ้ืนท่ี ลาํ
กระโดงมนัถึงไม่มีโดนถมหมดนํ้ามนักเ็ขา้มาไม่ได ้ลาํบากคนท่ีสวนอยูใ่นท่ีดอนนํ้าเขา้ไม่ถึง
(สุนนัท ์ทรรพสุทธิ, 2555) 
 
นํ้าท่ีเขา้มาในสวนมาจากแม่นํ้าจะมีคลองเลก็ๆเขา้ไปตามสวน จะมีคลองไปถึงทุกสวน เป็น 
คลองยอ่ยมาจากแม่นํ้าคนโบราณเขาจะทาํไวใ้หน้ํ้าเขา้ถึงสวนไดทุ้กขนดั เพราะวา่สมยัก่อน 
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ทาํสวนกนัหมดในบริเวณน้ี เขาจะเรียกวา่ ลาํกระโดง เป็นคลองยอ่ยท่ีนาํนํ้าเขา้สวน (สมบูรณ์ 
แผว้สกลุ, 2555) 
  

 จากคาํสัมภาษณ์ทาํให้ทราบถึงแหล่งนํ้ าสาธารณะท่ีชาวสวนร่วมมือกนัขุดข้ึนเพื่อใช้
เป็นทางระบายนํ้า เขา้ออกสวนของตน ท่ีเรียกวา่ ลาํปะโดงหรือลาํกระโดง เป็นแหล่งนํ้ าสาธารณะท่ี
ชาวสวนร่วมมือกนัขุดข้ึนเพื่อใชเ้ป็นทางระบายนํ้ าเขา้ออกสวนของตน โดยขุดระหวา่งรอยต่อของ
สวนแต่ละเจ้าของเช่ือมต่อจากแม่นํ้ าลาํคลองเข้าไปผ่านสวนแต่ละขนัด ลาํปะโดงเป็นทางนํ้ า
สาธารณะไม่เป็นของบุคคลใด บุคคลหน่ึง ซ่ึงชาวสวนตอ้งช่วยกนัดูแลรักษามิให้ต้ืนเขินตลอดเวลา 
(คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ กรมศิลปากร, 2542 : 192-193) นบัเป็นภูมิ
ปัญญาอยา่งหน่ึงในการพึ่งพาอาศยัและการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งกนัของชาวสวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2  ลาํปะโดงหรือลาํกระโดง แหล่งนํ้าท่ีใชใ้นการทาํสวน 
           (ภาพถ่ายจากการสาํรวจพื้นท่ี วนัท่ี 1 มีนาคม 2556) 

 
โดยสรุปแลว้อาจกล่าวไดว้า่ท่ีจงัหวดันนทบุรีนั้นมีสภาพพื้นท่ีคือ ดินนํ้ าและภูมิอากาศ

ท่ีเหมาะสมเป็นอยา่งมาก และเป็นแหล่งผลิตผลไมท่ี้มีช่ือเสียงและรสชาติดี เช่น ส้มเขียวหวาน ส้ม
โอ มะไฟ มะปราง มงัคุด ฯลฯ  นอกจากน้ียงัมีการสร้างสวนท่ีเป็นระบบร่อง หรือทอ้งร่องตาม
สภาพทางภูมิศาสตร์ โดยการสร้างเป็นขนดัสวนท่ีมีลกัษณะเฉพาะของสวนทุเรียนเมืองนนท ์  

2.1.5 วฒันธรรมและสังคมชาวสวน 
 การถ่ายทอดความรู้เร่ืองการทาํสวนทุเรียนของชาวสวนจงัหวดันนทบุรี จะไดรั้บการ
ถ่ายทอดความรู้ภายในครอบครัว จากคนรุ่นหน่ึงสู่คนอีกรุ่นหน่ึง และจากการเรียนรู้ตาม
สภาพแวดลอ้มของชุมชนท่ีตนเองอาศยัอยู่ หรือระหวา่งชาวสวนดว้ยกนัเอง ตั้งแต่เร่ิมเรียนรู้ไดไ้ม่
แบ่งแยกชายหญิง โดยการสังเกตจดจาํและนาํประสบการณ์ท่ีไดรั้บการถ่ายทอดมาลงมือปฏิบติัใน
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การทาํสวนตามวิธีการของตนเองไดจ้ริงจนไดผ้ลดีเจริญงอกงาม ชาวสวนจะไม่มีการหวงความรู้
หรือเทคนิควิธีการในทาํสวนทุเรียน โดยมีความเช่ือวา่ความรู้จะตายไปกบัตวัคนท่ีรู้ หากไม่ทาํการ
ถ่ายทอดความรู้ท่ีมีอยูภู่มิปัญญาของการทาํสวนทุเรียนก็จะสูญหายและหมดไป การแบ่งปันความรู้
ช่วยเหลือกนัจึงนับว่าเป็นส่ิงท่ีดีงาม มีการช่วยเหลือกันระหว่างชาวสวนหลงัจากเกิดเหตุการณ์
อุทกภยั ปี 2554 เกิดความร่วมมือร่วมใจในการช่วยกนัฟ้ืนฟูสวนทุเรียนของชาวสวนดว้ยกนั ใคร
ปลูกทุเรียนไม่ข้ึน เกิดความขดัขอ้ง ในการทาํสวนทางดา้นเทคนิค ก็จะมีเพื่อนชาวสวนเขา้ไปให้
ความช่วยเหลือ 

แนวความคิดและจิตวิญญาณของชาวสวน ชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรีจะมีความ
เช่ือมัน่ในตนเอง ขยนั มานะ อดทน มีจิตใจท่ีมุ่งมัน่ต่อสู้ ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคและความยากลาํบาก 
เพื่อการดาํรงชีวิตและความเป็นอยูข่องคนในครอบครัว อยา่งไรก็ตามชาวสวนจะปลูกฝ่ังถ่ายทอด
ความรู้ให้กบัลูกๆของตนตั้งแต่เด็กๆในการทาํสวนทุเรียน พร้อมไปกบัการให้การศึกษาระดบัสูง
เท่าท่ีตนเองจะสามารถส่งเสียได ้ชาวสวนจะพึ่งตนเองเป็นหลกัในการทาํสวน อาชีพทาํสวนเป็น
อาชีพท่ีมีความอิสระไม่อยูใ่ตบ้งัคบัใคร เชา้มาก็เขา้ไปทาํสวน เก็บผลผลิตท่ีเป็นพืชผกัสวนครัวมา
ขาย หรือนาํมาประกอบอาหาร เป็นวฒันธรรมการกินอยา่งหน่ึง ซ่ึงชาวสวนจะนาํส่ิงท่ีมีอยูใ่นสวน
ทุเรียนจากตน้ทุเรียนหรือพืช ผกั ผลไม ้ชนิดอ่ืนมาประกอบอาหาร เช่น ดอกทุเรียน ท่ีเรียกวา่ระยะ 
หมอ้ตาลมาทาํเป็นขนมจีบ โดยนาํหมูยดัใส่เขา้ไปแทนแผน่แป้ง และยงัมีการนาํเกสรของทุเรียนมา
ทาํห่อหมกใชแ้ทนใบยอ นอกจากน้ียงัมีเม่ียงส้มโอ เม่ียงคาํ ท่ีกินคู่กบัใบทองหลางหรือใบชะพลู ซ่ึง
ความคิดน้ีเกิดจากขณะท่ีชาวสวนเขา้ไปรดนํ้าทุเรียน แลว้มีความคิดวา่ดอกท่ีตดัแต่งหรือท่ีร่วงหล่น
น่าจะสามารถนํามาประกอบอาหารได้ จึงลองนาํมาประกอบอาหารผลปรากฏว่ามีปรากฏว่ามี
รสชาติท่ีดี ไม่แตกต่างจากพืชผกัทัว่ไปท่ีนาํมาประกอบอาหาร นบัว่าเป็นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตท่ี
พึ่ งพาธรรมชาติ นาํส่ิงท่ีมีอยู่รอบตวัมาประยุกต์ในการทาํอาหารอย่างเรียบง่ายสร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆในการดาํรงชีวิตให้แก่ตนเอง ทาํให้ชาวสวนเป็นคนท่ีมีลกัษณะนิสัยในการเก็บออม รู้จกักิน
รู้จกัใช ้และมีนิสัยเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่แบ่งปัน เวลาท่ีทาํอาหารแลว้ผกัสวนครัวท่ีใช ้ขาดเหลือก็สามารถ
ท่ีจะขอและแบ่งปันกนัได ้ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น มีความจริงใจ และความซ่ือสัตยใ์นอาชีพของตนเอง 
เพราะสภาพแวดลอ้มท่ีมีวิถีชีวิตอยู่กบัสวน ชาวสวนท่ีไม่ใช่คนพื้นท่ีบางคนท่ีเขา้มาแต่งงานกบั
ครอบครัวชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี เกิดความซึมซบัและความผูกพนัในความเป็นชาวสวนมี
ใจรักในการทาํสวนทุเรียน ชาวสวนทุกคนมีความภูมิใจในอาชีพชาวสวนทุเรียนของตนเองว่าถึง
ไม่ได้สร้างรายไดส้ร้างรายไดท่ี้มากมายนกั แต่เป็นอาชีพท่ีมีเกียรติและศกัด์ิศรีและอยากอนุรักษ์
อาชีพของตวัเองไวไ้ม่ใหสู้ญหายไปจากจงัหวดันนทบุรี ซ่ึงเป็นแผน่ดินและบา้นเกิดของตนเอง  
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วฒันธรรมการอยู่ร่วมกนั และช่วยเหลือพึ่งพากนัของชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี 
ชาวสวนจะมีการพึ่งพาอาศยั ช่วยเหลือเก้ือกูลระหว่างกนัในการประกอบอาชีพทาํสวน จะมีการ
ติดต่อ เดินทางไปมาหาสู่กันตามขนัดสวนท่ีเช่ือมทางเดินระหว่างกัน ในกลุ่มชาวสวนทุเรียน
จงัหวดันนทบุรี จะมีการรวมกลุ่มกนัข้ึนมาโดยมีการจดัตั้ง “ชมรมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทุเรียนนนท์”
เป็นกลุ่มเครือข่ายชาวสวนในการแลกเปล่ียนความรู้ ดา้นเทคนิควิธีการทาํสวนทุเรียนให้ไดผ้ลผลิต
ท่ีดี ระหวา่งชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรีดว้ยกนั สมยัก่อนวิถีชีวิตของชาวสวนจะตอ้งพึ่งพากนั
ในเร่ืองของการรักษาลาํกระโดงท่ีเป็นแหล่งนํ้ าสําคญัในการทาํสวนท่ีอยูใ่นท่ีดอน มีพื้นท่ีลึกเขา้มา
จากคลองหลกั ใหมี้ความสะอาดอยูอ่ยา่งสมํ่าเสมอ โดยจะทาํการลอกลาํกระโดงปีละคร้ัง ชาวสวน
จะเฉล่ียเงินในการลอกลํากระโดงร่วมกัน คนท่ีอยู่ต้นนํ้ าติดกับคลองก็จะคอยบอกชาวสวนท่ี
ขา้งเคียง เวลานํ้ าข้ึน-นํ้ าลงจากคลองสายหลกั ว่าให้เปิดนํ้ าเขา้สวนเพื่อนาํไปใช้ในการรดนํ้ าตน้
ทุเรียนหรือเวลาท่ีนํ้ าเค็มข้ึนชาวสวนก็จะคอยฟังข่าวจากวิทยุและโทรทศัน์หรือประกาศจากทาง
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ปัจจุบนัน้ีมีเคร่ืองวดัระดบันํ้ าเค็มภายในกลุ่มชาวสวน แลว้ก็ประกาศบอกต่อ
กนั วา่ไม่ใหเ้ปิดนํ้าเขา้สวน เพราะนํ้ าเค็มข้ึน หากทุเรียนไดดู้ดซึมนํ้ าเค็มเขา้ไปจะทาํให้รากเน่าและ
ทาํให้ตน้ทุเรียนเกิดความเสียหายได ้นอกจากเร่ืองของนํ้ าแลว้ยงัมีเร่ืองของศตัรูพืชของทุเรียนท่ีมา
รบกวนทุเรียน ซ่ึงไดแ้ก่ หนู กระรอก ชาวสวนจะมีการรวมตวัช่วยเหลือกนัในการขบัไล่กระรอก
และหนูประมาณ 10-20 คน ช่วยกนักาํจดัท่ีอยูข่องกระรอกตามคอของตน้มะพร้าวโดยการถางออก 
บางทีก็ตอ้งกาํจดัโดยการใชปื้นยงิ โดยมีแนวคิดท่ีวา่ ทั้งคนและสัตวต่์างคนต่างอยู ่ต่างคนต่างหากิน 

จะเห็นวา่วฒันธรรมชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรีจะแฝงไปดว้ยแนวคิด จิตวิญญาณ
การปฏิบติัท่ีสืบทอดและส่งต่อกนัมาจากบรรพบุรุษ ผนวกกับอตัลกัษณ์ และวิธีการปฏิบติัของ
ชาวสวนในแต่ละบุคคล  

2.2 ภูมิปัญญาในการท าสวนทุเรียนจังหวดันนทบุรี 
      2.2.1 การตั้งช่ือพนัธ์ุทุเรียน 

 จากท่ีไดก้ล่าวถึง พนัธ์ุทุเรียน ลกัษณะของพนัธ์ุ การจาํแนกพนัธ์ุมาในเบ้ืองตน้แลว้ ได้
มีการตั้งช่ือพนัธ์ุของทุเรียน เพื่อเป็นการจาํแนกชนิดและประเภทของทุเรียนออกเป็นช่ือต่างๆ โดย
หลกัการตั้งช่ือนั้น ไดมี้การตั้งช่ือตามลกัษณะรูปทรง ผูท่ี้เพาะเมล็ด สถานท่ีท่ีปลูก หรือตั้งช่ือตาม
สายพนัธ์ุเดิมท่ีมีอยู ่สีของผลภายใน ตามท่ี สดุดี เหลืองอรุณ และพระบรรเจิดวิชาชาญ ไดอ้ธิบาย
ดงัต่อไปน้ี 

1. ตั้งช่ือตามลกัษณะภายนอกผล เช่น ทุเรียนพนัธ์ุท่ีมีรูปร่างเหมือนกบ ให้ช่ือว่าเป็น
พนัธ์ุกบ พนัธ์ุท่ีมีกา้นยาวเป็นพิเศษก็ใหช่ื้อวา่เป็นพนัธ์ุกา้นยาว เป็นตน้ 

2. ตั้งช่ือตามลกัษณะผลภายในของผล เช่น ทุเรียนพนัธ์ุท่ีมีเน้ือสีจาํปา จึงตั้งช่ือวา่ให ้
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เป็นพนัธ์ุจาํปา หรือพนัธ์ุท่ีมีเน้ือสีเหมือนดอกการะเกดก็ตั้งช่ือว่าพนัธ์ุการะเกด แดงรัศมี นายเยน็
เป็นผูเ้พาะ เกิดท่ีวดัสัก เน้ือสีแดง มีรัศมี เป็นตน้ 

3. ตั้งช่ือเดิมผสมกบัผูเ้พาะพนัธ์ุ เช่น พนัธ์ุกาํป่ันตาแพ เป็นพนัธ์ุท่ีตาแพนาํพนัธ์ุกาํป่ัน 
มาเพาะ เลยให้ช่ือพนัธ์ุกาํป่ันตาแพ พนัธ์ุกบเจา้คุณ เจา้คุณพระยาดาํเกิงรณภพเป็นผูเ้พาะ กา้นยาว
บุญยงั ผูใ้หญ่ยงั บา้นในคลองวดัสัก เป็นผูเ้พาะจากเมล็ดกา้นยาวเดิม 

4. ตั้งช่ือตามสถานท่ีแรกท่ีพบ ทุเรียนพนัธ์ุท่ีพบอยู่ใกล้ตน้มงัคุดก็ให้ช่ือพนัธ์ุว่าชาย
มงัคุด ชายมะไฟ เกิดใกลต้น้มะไฟ เป็นตน้ 

5. ตั้งช่ือเดิมผสมกบัสถานท่ีแรกปลูก เช่น กา้นยาววดัสัก เกิดใกลว้ดัสัก บางคูเวยีง  
กระปุกตล่ิงชนั กบหลงัวหิาร เป็นตน้ (สดุดี เหลืองอรุณ,2542: 3) 

6. ตั้งช่ือตามเมล็ดของตน้เดิม เช่น ทองยอ้ยฉัตร ทองยอ้ยสีนาค กาํป่ันเหลือง กาํป่ัน
แดง (หลวงบุเรศบาํรุงการ,2506 : 22) 
 
 จะเห็นไดว้า่การตั้งช่ือของพนัธ์ุทุเรียน แต่ละพนัธ์ุนั้นจะมีความแตกต่างกนัออกไป ซ่ึง
การตั้งช่ือนั้นแสดงถึงความเช่ือมโยงธรรมชาติ สภาพแวดลอ้ม สถานท่ี ช่ือทุเรียนบางพนัธ์ุไดเ้กิด
จากภูมิปัญญาของชาวสวนทุเรียนอาจจะมองดูวา่เป็นช่ือท่ีไม่มีความหมายทางดา้นวชิาการ แต่แสดง
ถึงความผกูพนัระหวา่งชาวสวนกบัตน้ทุเรียนท่ีสนิทแนบแน่นจนเป็นวถีิชีวติเดียวกนั 
 อย่างไรก็ตามการติดดอกจนกระทัง่ถึงระยะออกผลของทุเรียน อาจจะเก็บผลได้ไม่
พร้อมกนั ทั้งน้ีอาจข้ึนอยูก่บัสายพนัธ์ุ การบาํรุงรักษา และสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีปลูกนั้นดว้ย 
โดยทุเรียนจะออกผลปีละคร้ัง ทัว่ไปแลว้จะออกดอกในช่วงเดือนธนัวาคม  ข้ึนอยูก่บัชนิดพนัธ์ุ ซ่ึง
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

1. ทุเรียนพนัธ์ุเบา คือ ทุเรียนอายุประมาณ 4-6 ปี ก็จะตกผลหรือท่ีเรียกว่าออกผล
ในช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม หลงัจากออกดอกประมาณ 163-165 วนั ซ่ึงไดแ้ก่ทุเรียนพนัธ์ุ
ลวง กระดุม ชะนี 

2. ทุเรียนพนัธ์ุกลาง คือ ทุเรียนอายุประมาณ 6-8 ปี จึงจะออกผลในช่วงเดือนมิถุนายน 
– สิงหาคม หลงัจากออกดอกประมาณ 122-130 วนั ซ่ึงไดแ้ก่ทุเรียนพนัธ์ุกา้นยาว พนัธ์ุกบต่างๆ 
ฉตัรสีนาค 

3. ทุเรียนพนัธ์ุหนัก คือ ทุเรียนอายุประมาณ 8-10 ปี จึงจะออกผล ในช่วงเดือน
กรกฎาคม – กนัยายน หลงัจากออกดอกประมาณ 140-150 วนั ซ่ึงไดแ้ก่ทุเรียนพนัธ์ุกาํป่ัน อีหนกั 
หมอนทอง 
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 แต่พนัธ์ุท่ีได้รับความนิยมในการปลูกของชาวสวนทุเรียนปัจจุบัน คือ พนัธ์ุชะนี 
หมอนทอง และกา้นยาว ซ่ึงเป็นพนัธ์ุทุเรียนท่ีตอบสนองต่อการซ้ือขายทางเศรษฐกิจไดเ้ป็นอยา่งดี 
ส่วนทุเรียนพนัธ์ุอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่พนัธ์ุเศรษฐกิจ ก็จะมีการปลูกอยู่ข้างในแถบสวนทุเรียนของทาง
จงัหวดันนทบุรี ทั้งน้ีอาจข้ึนอยู่กบัทศันคติและความตอ้งการอนุรักษ์พนัธ์ุทุเรียนเก่าๆดั้งเดิมของ
ชาวสวนทุเรียนท่ีมีต่อการทาํสวนทุเรียนของตนอีกดว้ย 
 หลกัในการตั้งช่ือพนัธ์ุทุเรียน จะมีการตั้งช่ือตามลกัษณะรูปทรง ผูท่ี้เพาะเมล็ด สถานท่ี
ท่ีปลูก หรือตั้งตามช่ือของสายพนัธ์ุเดิมท่ีมีอยู ่สีภายในของผลทุเรียน เป็นตน้ ซ่ึงส่วนมากชาวสวนก็
จะเรียกช่ือพนัธ์ุทุเรียนตามๆกนัมาจากบรรพบุรุษ เพราะแต่ก่อนการเพาะทุเรียนนั้นเพาะดว้ยเมล็ด
จึงทาํใหเ้กิดทุเรียนพนัธ์ุต่างๆหลากหลายช่ือเป็นจาํนวนมาก เน่ืองจากยงัไม่มีการตั้งช่ือพนัธ์ุท่ียงัไม่
มีหลกัเกณฑ์ทางวิชาการท่ีกาํหนดไวแ้น่นอน (หิรัญ หิรัญประดิษฐ์, 2554: 83) จากพนัธ์ุทุเรียนดัง่
เดิมท่ีมีในอดีตจนถึงปัจจุบนัรวมแลว้ 463 สายพนัธ์ุ (ทรงพล สมศรี, 2551: 54-51)  
 

ทุเรียนทุกตน้นั้นมีช่ือเรียกต่าง ๆ ท่ีเห็นทั้งหมดมนัมีท่ีมาท่ีไปทั้งนั้นเลย อยา่งกบวดักลว้ย มา 
จากวดักลว้ยท่ีเป็นแหล่งเพาะ ช่ือของพนัธ์ุทุเรียนมี 200 กวา่ช่ือท่ีเหลืออยูท่ั้งนนทบุรีมีเพียง 40    
กวา่สายพนัธ์ุ มีช่ือเรียกท่ีเป็นช่ือคนกมี็ เช่น กบตาขาํ ตาขาํเป็นคนเพาะหรืออาจจะเป็นช่ือของ 
สถานท่ีกไ็ด ้อยา่งกบหนา้ศาล อาจจะไปปลกูไวท่ี้หนา้ศาลเจา้สกัแห่งหน่ึง แลว้กข้ึ็นมา มีช่ือเรียก 
แปลก ๆ อยา่งพนัธ์ุตะพาบนํ้า ไอเ้ข ้กมี็นะอยูท่ี่บางกรวย เพราะแต่ละคนเพาะสายพนัธ์ุจะขา้ม 
ไปขา้มมา ยงัเช่ือจาํอีกต่อไปพนัธ์ุท่ีมีอยูม่นัจะไม่ค่อยเปล่ียนนอกจากวา่ตน้มนัโตแลว้พอมีลกูมา 
ผสมกนั เพราะวา่เราเอาเมลด็มนัจะกลายและเปล่ียนไปได ้(สมศกัด์ิ พุ่มเหลก็ , 2555) 

  
ทุเรียนพนัธ์ุเก่าท่ีปลูกตั้งแต่สมยัพ่อ กมี็กา้นยาว กบ ชะนี กบตาเต่า กบตาทว้ม ย ํ่ามะหวาด  
ทองยอ้ยฉตัร กบเลบ็เหยี่ยว กบแม่เฒ่า สาวนอ้ยเรือนงาม ชมพูศรี ดาวกระจาย กบสีนาค  
กระดุมทอง อีลวง กระปุกทอง กระปุกทองดี พนัธ์ุน้ีเน้ือสวยมาก กบตาขาํ กาํป่ันเจา้กรม  
ทุเรียนพนัธ์ุเก่าๆมนัค่อยๆหมดไปหลายปี ตอนนั้นยงัไม่มีหน่วยงานของรัฐมาช่วยเหลือดู 
และพอตน้ตายกค่็อยๆหมดไป แต่สมยัก่อนยงัไม่มีพนัธ์ุหมอนทองจะมีนอ้ย สวนท่ีปลูก  
เพราะเป็นพนัธ์ุท่ีมาทีหลงั (สมบูรณ์ แผว้สกลุ, 2555) 
 
ทุเรียนมีหลายสายพนัธ์ุแต่ท่ียายไดย้ินมาตั้งแต่ทาํสวนทุเรียนมี 20 สายพนัธ์ุได ้แต่เด๋ียวน้ีมี 
หลายสายพนัธ์ุมากเห็นพวกคนสวนรุ่นใหม่ๆ บอกวา่มี 200 กวา่พนัธ์ุ.....ส่วนทุเรียนท่ีมีกนั 
เยอะถึงขนาดนั้นในสมยัน้ี เพราะเขาขยายพนัธ์ุกนัมาแลว้กต็ั้งช่ือกนัมาแลว้กต็ั้งช่ือกนัข้ึน 
มาใหม่ทุเรียนท่ีเลือกมาปลกูในสวน สมยัก่อนกมี็ทุเรียนลวง กระดุม แลว้กพ็วกไมเ้บญจ 
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พรรณ ตระกลูกบและไมอ่ื้นๆ.....ปล่อยทิ้งกนัเหลือสวนละ 2-3 ตน้ เม่ือ พ.ศ. 2534-2535  
พนัธ์ุหมอนทองดงัข้ึนมา ก็หนัมาปลูกพนัธ์ุเศรษฐกิจกนั ก็เลยเลิกปลูกพนัธ์ุท่ีเหลือไปโดย 
ปริยาย (ไสว ทศันียะเวช , 2556) 

  

จากคาํสัมภาษณ์ทาํใหไ้ดท้ราบถึงท่ีมาของช่ือทุเรียน จะเห็นไดว้า่การตั้งช่ือพนัธ์ุทุเรียน
ท่ีเป็นพนัธ์ุดั้งเดิมนั้นมีมาตั้งแต่สมยัโบราณ และไดย้ินการเรียกช่ือพนัธ์ุทุเรียนพนัธ์ุโบราณต่อๆกนั
มาจากบรรพบุรุษ เป็นการส่งผา่นความรู้ท่ีผา่นความทรงจาํในช่วงชีวิตของคนอีกรุ่นหน่ึงถ่ายทอดสู่
คนอีกรุ่นหน่ึง สวนทุเรียนบางสวนเป็นสวนท่ีทาํกนัมาตั้งแต่บรรพบุรุษอาย ุ50-60 ปี และมีการปลูก
ทุเรียนพนัธ์ุดัง่เดิมภายในสวนสลบักบัทุเรียนพนัธ์ุเศรษฐกิจ ชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรีใน
ปัจจุบนัไดมี้การปลูกทุเรียนพนัธ์ุโบราณต่างๆ ไวใ้นสวนเพื่อเป็นการอนุรักษพ์นัธุกรรมของพืชซ่ึง
เป็นทุเรียนพนัธ์ุดัง่เดิม และอาจจะสูญหายไปในอนาคตไดใ้ห้คงอยูต่ราบเท่าท่ีจะสามารถทาํไดต้าม
กาํลังของตน และส่ิงท่ีทาํให้มีทุเรียนหลากหลายพนัธ์ุเป็นไปตามกฎของการปฏิสนธิท่ีเซลล์
สืบพนัธ์ุเพศผูแ้ละเพศเมีย เม่ือมารวมตวักนัจะมีการเปล่ียนไปจากเดิมได ้จึงทาํให้เกิดทุเรียนท่ีมีผล 
มีสี มีรส ฯลฯ ใหม่ข้ึนตลอดเวลาเป็นท่ีมาของการช่ือพนัธ์ุใหม่ๆ 

2.2.2 ข้ันตอนการปลูกทุเรียน 
การปลูกและการสร้างสวนทุเรียน 

 คาํว่าสวนตามความหมายทางดา้นคาํนาม คือ แผน่ดินอนัยกคนัร่องแล็วก็เรียกวา่เป็น
สวน มีสวนสําหรับปลูกไมด้อกไมผ้ล สวนนั้นมีประเภทต่างๆ ตามคาํท่ีคุณศพัท์จะตามหลงั คือ 
สวนใหญ่ สวนทุเรียน สวนมงัคุด เป็นตน้ (กรมศิลปากร, 2554: 21) 
 แต่เดิมนั้นท่ีแผ่นดินซ่ึงขุดยกร่องเป็นคนัเรียกว่า “สวนใหญ่”  นั้นเป็นส่วนหน่ึงจากท่ี
แผ่นดินทั้งหมด มีอยู่ในแขวงกรุงเทพฯ เมืองนนทบุรี ปทุมธานี นครเข่ือนขนัธ์ สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร ราชบุรี เพชรบุรี และฉะเชิงเทรา รวม 11 เมือง ทั้งในกรุงเทพฯ (กรมศิลปากร, 2554: 
30) จากหลกัฐานขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ดงักล่าว ทาํให้สามารถเช่ือมโยงกบัภูมินามของตาํบล
สวนใหญ่ ของจงัหวดันนทบุรี วา่ในอดีตเคยเป็นพื้นท่ีในการทาํสวนผลไมข้นาดใหญ่ แห่งหน่ึงของ
จงัหวดันนทบุรี ท่ีมีการปลูกทุเรียน กลว้ย มงัคุด หมาก มะพร้าว เป็นตน้ 
 ก่อนทาํการปลูกทุเรียนตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัต่างๆ ทางดา้นทรัพยากรเป็นสําคญัไม่ว่าจะ
เป็นพื้นท่ีในการปลูก ทรัพยากรต่างๆทางธรรมชาติท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ดิน นํ้ า สภาพอากาศ ซ่ึงเป็น
ปัจจยัหลักในการทาํสวนทุเรียน จากการศึกษาขอ้มูลทาํให้เห็นถึงแนวคิดกระบวนการทางภู มิ
ปัญญาของชาวสวนทุเรียนในดา้นต่างๆ เก่ียวกบัการปลูกและการสร้างสวนทุเรียน ดงัต่อไปน้ี 

 



57 

 

ทีด่ินทีเ่หมาะสมในการปลูกทุเรียน 
 ท่ีดินในแถบกรุงเทพมหานครและนนทบุรี ไม่ใช่วา่จะปลูกทุเรียนไดดี้เสมอไปในทุกท่ี 
การจะปลูกทุเรียนนั้นถึงจะเป็นท่ีดินท่ีเป็นท่ีดอน ท่ีลุ่มเกินไประบายนํ้ าไม่ตกขงัอยูใ่นทอ้งร่องสวน
อยา่งสมํ่าเสมอ ก็ปลูกทุเรียนไดไ้ม่ดี 
 แต่มีผูรู้้ไดอ้ธิบายเอาไวว้า่ หากท่ีใดปลูกทองหลางได ้ท่ีนั้นก็ควรปลูกทุเรียนไดดี้ท่ีสุด 
สาเหตุท่ีว่าไดดี้ท่ีสุดน้ี ก็เป็นท่ีๆ มีดินตม ดินเลน ซ่ึงเป็นดินท่ีนํ้ าทะเลพดัพาข้ึนไปทางเหนือ ส่วน
ทางเหนือนํ้ าก็ไดพ้ดัพาเอาวชัพืชท่ีละเอียดอ่อนจากป่าเขาสูงๆ ทางเหนือมาเกรอะกรังเป็นงว้นดิน 
ผสมกบัดินตมดินเลน ทาํให้ทุเรียนมีรสดีเลิศกว่าท่ีอ่ืนๆ เพราะท่ีดินใดปลูกทุเรียนไม่ไดร้สดีเท่า
ท่ีดินท่ีกล่าวมาน้ี นอกจากน้ี ดินท่ีมีนํ้ าเค็มข้ึนถึงไดเ้ร็ว และลงเร็วก็ไม่น่าปลูก เพราะทุเรียนไม่ชอบ
ความเคม็ ชอบความจืดของดิน ชอบความเยน็ท่ีโคนตน้ แลว้ถา้หากมีนํ้ าเค็มจดัๆ และแช่อยูน่านกบั
ตน้ทุเรียนอาจจะทาํให้ทุเรียนตายไดเ้น่ืองจากตน้ทุเรียนไม่ชอบความเค็ม (พระบรรเจิดวิชาชาญ, 
2508: 20) 
 การเลือกพื้นท่ีในการปลูกทุเรียนจาํเป็นต้องเลือกพื้นท่ีตามสภาพดินฟ้าอากาศท่ี
เหมาะสม แต่ความสําคญัตอ้งไม่ลืมวา่ดินท่ีจะปลูกทุเรียนในพื้นท่ีดินชนิดใดๆ ก็ตามดินนั้นจะตอ้ง
สมบูรณ์ดว้ยพืชวตัถุท่ีเป็นประโยชน์กบัดินผสมอยูด่ว้ย และพื้นดินนั้นตอ้งไม่เป็นดินดานแข็งหรือ
หินลูกรังแขง็ในระยะต้ืน และมีการชลประทาน เช่น แม่นํ้า ลาํคลอง หว้ย หนอง บึง ซ่ึงกกัเก็บนํ้ าใน
ปริมาณท่ีเพียงพอท่ีสามารถจะนาํนํ้ านั้นมารดในเวลาท่ีฝนไม่ตก หรือในระยะท่ีตน้ทุเรียนตอ้งการ
นํ้ารดใหชุ่้มช้ืน (หลวงบุเรศบาํรุงการ, 2506: 54-55) 
 ดินในแถบพื้นท่ีของเมืองนนทบุรี มีลกัษณะเป็นดินตะกอนท่ีเกิดจากนํ้ าทั้งนํ้ าจืด และ
นํ้าเคม็พดัพาตะกอนทบัถมกนัเป็นเวลานาน เป็นดินเหนียวเน้ือละเอียด มีความอุดมสมบูรณ์ดว้ยแร่
ธาตุตามธรรมชาติ (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2542: 60) จึงทาํให้จงัหวดั
นนทบุรีเป็นแหล่งของสวนผลไมท่ี้มีช่ือเสียง ซ่ึงรวมไปถึงสวนทุเรียนเมืองนนท ์ท่ีข้ึนช่ือวา่มีทุเรียน
สวนท่ีรสชาติเป็นเลิศ 
 จึงทาํให้จงัหวดันนทบุรีท่ีมีลกัษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และแหล่งทรัพยากรดินท่ี
อุดมสมบูรณ์เอ้ือต่อการปลูกทาํสวนทุเรียนและสวนผลไมช้นิดอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัและมีช่ือเสียงใน
เร่ืองของสวนทุเรียนเมืองนนท ์ท่ีข้ึนช่ือวา่มีทุเรียนสวนรสชาติเป็นเลิศมาจนถึงทุกวนัน้ี 
 การปลูกทุเรียน 
 ในเร่ืองของการปลูกทุเรียนน้ี จะนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัการปลูกทุเรียนท่ีมีมาตั้งแต่
ดั้งเดิม ซ่ึงเป็นการปลูกทุเรียนแบบยกร่องสวน ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของการปลูกทุเรียนในแถบ
จงัหวดันนทบุรี 
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 การเตรียมดินสําหรับการปลูกทุเรียนในท่ีดินเหนียวนั้นตอ้งยกร่องให้สูง เพื่อให้ดิน
ระบายนํ้าไดดี้ และจะไดใ้ชน้ํ้ าในทอ้งร่องวิดสาดตน้ทุเรียนได ้หากเป็นท่ีๆ ยกร่องใหม่น้ีเป็นดินนา 
ดินท่ีขุดข้ึนมาถมบนหลงัร่องย่อมเป็นดินท่ีไม่อุดมสมบูรณ์ดว้ยแร่ธาตุและซากพืชท่ีให้ประโยชน์
แก่ดิน จึงจาํเป็นตอ้งเตรียมดินไวก่้อนไม่เหมือนท่ีๆ ยกร่องไวเ้ก่า ซ่ึงมีพืชวตัถุท่ีมีประโยชน์ทบัถม
อยู่ในดินไวบ้า้งแล้ว ในพื้นท่ีๆ ยกทอ้งร่องใหม่นั้นจาํเป็นตอ้งปลูกตน้ทองหลางไว ้เม่ือกะระยะ
หลุมทุเรียนไวแ้ลว้ก็ปลูกปักทองหลางลงบนหลงัร่องระหวา่งหลุมทุเรียน และท่ีคนัร่องทั้งสองขา้งคู่
กนัไปไวล่้วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 ปี เพื่อให้ทองหลางโตพอท่ีจะเป็นร่มเงาบงัให้กับต้นทุเรียน 
นอกจากน้ีก่ิงใบทองหลางท่ีร่วงหล่นก็กวาดลงในทอ้งร่อง เวลาท่ีลอกทอ้งร่องข้ึนมาก็สามารถนาํมา
เป็นปุ๋ยใหก้บัตน้ทุเรียนได ้
 จากการศึกษาขอ้มูลจากตาํราการปลูกทุเรียนและความรู้เ ร่ืองทุเรียน ไดมี้การอธิบาย
เร่ืองการปลูกทุเรียน ตามรูปแบบวิธีเก่าและวิธีใหม่ไว ้ซ่ึงนบัวา่เป็นขอ้มูลท่ีสําคญัและน่าสนใจไว้
ดงัต่อไปน้ี 
 การปลูกทุเรียนตามวธีิเก่า ขดุหลุมท่ีกลางร่องลึกแค่ระดบันํ้ าในทอ้งร่อง และทาํรางให้
นํ้ าในทอ้งร่องเขา้ถึงกน้หลุมไดเ้อาไมต้อกทาํเป็นคอกกลางหลุม สูงเสมอปากหลุม เอาดินข้ีเลนใส่
ในคอกนั้นใหเ้ตม็ แลว้ก็เอาทุเรียนลงปลูก วธีิน้ีกนัปลวกกนัรากไมอ่ื้น เขา้มาแยง่อาคารในคอกไดดี้ 
เม่ือรากออกถึงคอกแลว้ ก็เอาดินข้ีรอกถมเขา้หาราก จนเป็นโคกขนาดใหญ่ เม่ือโคกโตจวนเต็มหลุม
ท่ีขดุแลว้ก็ขดุดินขา้งหลุมเขา้หาโคน ขดุถมไปจนทุเรียนมีอายโุตได ้3-4 ปี แลว้ก็เอาจอบฟันดินรอบ
โคนกลบเป็นพื้นเดียวกนัไป ปลูกวธีิน้ีในขั้นตน้จะโตและงามเร็ว ต่อไปจนถึงระยะรากวิ่งหาอาหาร
กินตามพื้นดินแลว้ จะเจริญเติบโตชา้ เพราะความกลบัตวัของราก หรือรากแตกใหม่ขยายข้ึนบนดิน 
อีกสาเหตุหน่ึงท่ีเป็นเหตุให้รากยึดลาํตน้ไม่แข็งแรงดี ทาํให้โค่นง่ายเม่ือมีผลมากรับนํ้ าหนกัไดไ้ม่
พอ ทาํใหโ้คนรากฉีกและเฉาได ้ออกลูกชา้ จึงเป็นท่ีน่าเขา้ใจวา่ทุเรียนปลูกกวา่จะไดกิ้นลูกก็ราว 10 
ปีข้ึนไป (พระบรรเจิดวชิาชาญ, 2508: 20-21) 
 การขุดหลุมปลูกทุเรียน ควรจะขุดให้กวา้งและลึกเพื่อจะไดใ้ช้ปุ๋ยพืชวตัถุท่ีมีอยูใ่นดิน
ผสมไดม้าก ใชข้นาดกวา้งยาว 2 เมตร ส่ีเหล่ียมหรือลึก 3 เมตร ชาวสวนสมยัก่อนกลวันํ้ าท่วมตอ้ง
ทาํคนักั้นนํ้ าให้สูง มกัขุดหลุมแลว้นาํดินท่ีขุดข้ึนนั้นไปถมคนัรอบท่ีดินเพื่อให้สูง (บุเรศบาํรุงการ, 
2508: 64) 
 การปลูกทุเรียนตามแบบวธีิใหม่ 
 ใหป้ลูกทุเรียนอยูใ่นระดบัท่ีไม่ตอ้งลึกมาก เพราะรากทุเรียนไม่ไดห้าอาหารในใตดิ้นท่ี
ลึกมาก แต่หาแร่ธาตุอาหารบริเวณผิวพื้นดิน และปลูกให้โคนรากตั้งข้ึน เพราะรากจะเป็นเสายึดลาํ



59 

 

ตน้และรับนํ้ าหนกัผล เม่ือคราวออกลูกดกไดดี้ หากปลูกตามวิธีน้ีแลว้ถา้เป็นทุเรียนพนัธ์ุหนกัก็จะ
อยูใ่นระยะ 7-9 ปีเท่านั้น (พระบรรเจิดวชิาชาญ, 2508: 24) 
 ก่อนท่ีจะปลูกใหก้ะระยะหลุมท่ีตอ้งการจะปลูกก่อน วา่ในร่องหน่ึงจะปลูกไดก่ี้ตน้ วาง
ระยะหลุมระหวา่งตน้ ระหวา่งแถวตามขนาดของพนัธ์ุท่ีจะปลูก 12 เมตร (12×12 เมตร) ถา้เป็นพนัธ์ุ
กลางหรือเบา ควรเวน้ระยะระหวา่งตน้ 10 เมตร ระหวา่งแถว 10 เมตร (10×10 เมตร) ควรทาํทาํนบ
และท่อนํ้ าปิดเปิดระบายนํ้ า เพื่อเป็นนํ้ าไว ้ให้อยูท่าํระดบัความสูงของโคนหลุมให้เท่ากนัทุกหลุม 
ดว้ยการวดัระดบันํ้ า เพราะท่ีดินในร่องระดบัสูงตํ่าไม่เท่ากนั หากทาํให้โคนสูงเท่ากนัจะสะดวกต่อ
การเอานํ้ าเขา้และออกในทอ้งร่อง ทาํให้รากทุเรียนเม่ือโตแลว้ได้รับอาการจากนํ้ าเสมอกนัหมด 
ปักหลกัหลุมท่ีจะปลูกไดใ้นระดบัดีแลว้ ต่อไปก็ตอ้งพูนโคกดินให้อยูต่วัอยา่ให้ยุบลงไปไดอี้ก หาก
ทาํไวค้า้งปียิ่งดี ดินท่ีใชใ้นการพูนโคก อาจใชดิ้นท่ีไดจ้ากการลอกทอ้งร่องท่ีมีเศษใบทองหลางใส่
ลงในคอกจนเตม็ก็ได ้ไม่จาํเป็นตอ้งใชดิ้นดีมากเท่าไร เพราะเท่ากบัรองรับนํ้ าหนกัไวเ้ท่านั้น ระดบั
ดินน้ีถา้จะปลูกกนัในเวลาท่ีรวดเร็ว ตอ้งทาํดินให้สูงไวค้ร่ึงต่อคร่ึงก็ได ้เอาไมต้อกกั้นเป็นคอกจาก
กน้หลุมใหพ้อเหมาะแก่ขนาดของตน้แต่ละตน้ กวา้งประมาณ 40-60 เซนติเมตร ไม่ควรกวา้งเกินไป
ผูป้ลูกบางรายก็นาํไมท้องหลางตน้โตๆ ปักเป็นหลกัรองกน้หลุมไว ้ไม่ให้โคนทุเรียนตํ่าลงไปได ้
การทาํโคกสูงทาํใหก้ารระบายนํ้าไดดี้ 
 เม่ือได้ระดับดินแน่นดีพอควรแล้ว ให้เอาไมท้าํคอกปลูกบนโคกอีกคร้ัง คอกน้ีไม่
จาํเป็นของสูงมาก ให้ดูจากความสัมพนัธ์ระหว่างดินโคกท่ีถม กบัดินในคอกท่ีปลูกให้ไดค้วามสูง
ดงัน้ี ถา้ร่องกวา้ง 30-40 เซนติเมตร ให้ไดค้วามสูงจากโคนทุเรียนมาถึงคนัร่อง ไดมุ้มท่ีโคนทุเรียน 
50-60 องศาไดเ้ป็นดี แลว้ทุเรียนเม่ือโตข้ึน ก็จะลดความสูงลงมาบา้งเล็กนอ้ย และประกอบกบัสวน
ทุเรียนจะเป็นจะตอ้งลอกข้ีเลนในทอ้งร่องสวนอยู่เสมอ ต่อไปก็จะดูไม่สูงมาก คอกกวา้งเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางประมาณ 45-60 เซนติเมตร แลว้แต่ตน้ท่ีปลูกมีขนาดเล็กหรือใหญ่อยา่ทาํให้กวา้งเกินไป 
อุณหภูมิและสภาพอากาศจะใหค้วามอบอุ่นทางปลายรากก็ไม่พอ ชาวสวนทุเรียนเรียกวา่ “สําลกัดิน
มากไป”  เม่ือทาํคอกเสร็จก็เอาดินข้ีลอกใส่ในคอก ทาํดินใหแ้น่นแลว้จึงเอาทุเรียนลงปลูก 
 การปลูกในท่ีดินเหนียวยกร่อง ซ่ึงไดท้าํโคกไวใ้นหลุมแลว้ เอาดินข้ีลอกใหม่เกล่ียลง
บนโคกหรือในคอกท่ีทาํไว ้นาํตน้ทุเรียนท่ีลา้งรากลงวางจดัแบ่งรากไปให้รอบตน้ นาํดินข้ีลอกใส่
ลง กดดินท่ีใส่ใหก้ระชบัรากใหพ้อแน่น อยา่ใหร้ากชํ้า ปักหลกัผกูตน้ใหแ้น่น ถา้ก่ิงใหญ่ยาวมกัใช ้2 
หลกัคู่กนั และมีไมข้วางกลางระหวา่ง 2 หลกัผูก ใชท้างมะพร้าวหรือก่ิงไมปั้กคลุมแดดจดัไวส้ัก 
10-15 วนั ไม่ตอ้งให้ถูกแดดพอรากขยายตวัตั้งตวัไดจึ้งเปิดทางมะพร้าวหรือก่ิงไมอ้อก หากปลูก
เรียบร้อยในระยะแรกแลว้ ต่อไปก็คอยดูรากเม่ือยาวออก จนเห็นไดน้อกคอกไมท้าํกนัดินไว ้จึงเอา
ดินข้ีลอกเขา้ล่อรากออกไปทีละนอ้ย จนไดเ้วลาประมาณ 2-3 ฤดูฝน ก็เอาจอบฟันดินรอบโคนไกล
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ออกไปตามขนาดของรากท่ีวิ่งไปถึง ถ้ามีไมใ้หญ่อยู่ใกล้ก็ทาํการตดัรากไมใ้หญ่ออก ไม่ให้เข้า
รบกวนและแย่งอาหารจากดินโคนทุเรียน การทาํเช่นน้ีตามภาษาชาวสวนเรียกวา่ “ขุดราง” และทาํ
รางโคนทุเรียนพร้อมกบัพรวนดินทุเรียนไปดว้ย การทาํรางดินโคนทุเรียนท่ีว่าน้ี ถา้โคนทุเรียนสูง
จนไดข้นาดพอสมควรแลว้ ก็ไม่ควรทาํรางใหลึ้กนกั เพราะการทาํรางลึกรอบโคนโคก จะทาํให้โคน
ทุเรียนทรุดลงได ้(พระบรรเจิดวชิาชาญ, 2508: 27-28) 
 ซ่ึงในสมยัก่อนชาวสวนจะปลูกทุเรียนพนัธ์ุหนกัและพนัธ์ุเบาไวใ้นร่องเดียวกนั คือ 
ปลูกพนัธ์ุหนกัไวบ้นกลางร่อง และปลูกทุเรียนพนัธ์ุเบา เช่น ลวง ไวท่ี้คนัร่องสับระหว่างทุเรียน
พนัธ์ุหนกั หรือไม่ก็ปลูกกลว้ย เพราะทุเรียนพนัธ์ุหนกักว่าจะออกลูกนั้นจะตอ้งใชเ้วลา 7-10 ปีข้ึน
ไป ในระหวา่งท่ีรอผลทุเรียนออกก็สามารถขายผลไมช้นิดอ่ืนไดก่้อน ถา้หากจะปลูกกระทอ้น ขนุน 
ต้องปลูกแยกร่องออกไปจากทุเรียน เพราะจะเป็นอันตรายต่อรากของทุเรียนทาํให้ทุเรียนไม่
เจริญเติบโตตามสมควรได้ ชาวสวนจะปลูกต้นทองหลางสลับระหว่างต้นทุเรียน เพราะต้น
ทองหลางนอกจากจะใหร่้มเงาแก่ตน้ทุเรียนแลว้ยงัเป็นปุ๋ยให้กบัทุเรียนไดอี้กดว้ย ซ่ึงในท่ีดินยกร่อง
นั้นกากเป็นท่ีโล่งแจง้จะตอ้งปลูกไมไ้วส้ําหรับบงัลม ไม่เช่นนั้นลมจะพดัพานาํความร้อนเขา้มาสู่
ตน้ทุเรียน ทาํให้ขาดความชุ่มช้ืนอาจส่งผลเสียหายให้กบัทุเรียนท่ีปลูกไวไ้ดไ้มก้นัลมท่ีควรเลือก
ปลูกไดแ้ก่ แคบา้น สะเดา ข้ีเหล็ก เป็นตน้ การปลูกทุเรียนตั้งแต่ขั้นตอนแรก คือ การเตรียมดิน การ
ลงมือปลูก การป้องกันและการบาํรุงรักษาจะต้องดูแลเป็นอย่างดี เน่ืองจากทุเรียนเป็นผลไม้ท่ี
ค่อนขา้งอ่อนแอ หากได้รับการดูแลท่ีถูกตอ้งก็จะทาํให้การเจริญเติบโตเป็นไปได้ด้วยดี และจะ
ออกลูกใหเ้จา้ของอยา่งแน่นอน 
 
ตารางที ่1  แสดงข้ันตอนการปลูกทุเรียน 

ขั้นตอน ระยะเวลา 
1. การเตรียมดินและดูแลดิน ตลอดปี 
2. การเพาะเมล็ดเพื่อทาํตน้พนัธ์ุ 2-3 เดือน 
3. การเสียบยอดเพื่อทาํตน้พนัธ์ุ 14-16 เดือน 
4. การปลูกทุเรียน ตลอดปี 
5. การปลูกพืชในร่ม ตลอดปี 
6. การรดนํ้า 
    6.1 การเปิดปิดนํ้าจากลาํกระโดงเขา้ร่องนํ้าในสวน 
    6.2 การลอกเลนในร่องนํ้าสวนข้ึนมาถมหลงั
อกร่องสวน 

เป็นเวลาตลอดปี 
ตลอดปี 

1 คร้ังต่อปี 
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ตารางที ่1  แสดงข้ันตอนการปลูกทุเรียน 

ขั้นตอน ระยะเวลา 
      6.3 การถางหญา้พรวนดิน 
      6.4 การกาํจดัศตัรูพืช 
      6.5 การกาํจดัแมลงศตัรูพืช 

ตลอดปี 
ตลอดปี 
ตลอดปี 

8. การดูแลทุเรียนท่ีเร่ิมใหผ้ลผลิต หมอนทอง 5-6 ปี 
ชะนี 4-5 ปี 

กา้นยาว 5-6 ปี 
กระดุม 4-5 ปี 

9. การดูแลทุเรียนท่ีออกดอก พนัธ์ุเบา-หนกั ฤดูหนาว กลางเดือน 
พฤศจิกายน 
พนัธ์ุกลาง ฤดูหนาวตน้เดือนธนัวาคม 

10. การดูแลทุเรียนท่ีเป็นผลแลว้ กระดุม 90-100 วนั 
ชะนี 100-120 วนั 
กา้นยาว 120-132 วนั 
หมอนทอง 140-150 วนั 

 
ฤดูกาลทีเ่หมาะสมการปลูกทุเรียน 

 การปลูกทุเรียนนั้น ควรจะปลูกในตน้ฤดูฝน เพื่อเป็นการทุ่นแรงใหก้บัชาวสวนในเร่ือง
ของการรดนํ้ า และมีอากาศชุ่มช้ืน เป็นฤดูกาลท่ีตน้ไมผ้ลิใบแตกก่ิงกา้นสาขาไดง่้ายกว่าฤดูอ่ืน ถา้
หากไม่ปลูกในฤดูฝนแลว้จะปลูกในช่วงฤดูหนาวก็ได ้เวลาท่ีเหมาะแก่การปลูกทุเรียนควรเป็นเวลา
เชา้หรือเยน็ (หลวงบุเรศบาํรุงการ, 2506: 83) 

การปลูกทุเรียนของชาวสวนจงัหวดันนทบุรี จะมีวิธีการปลูกทุเรียนท่ีแตกต่างและ
คลา้ยคลึงกนัออกไปในเร่ืองเทคนิคการปลูกของชาวสวนแต่ละคน ดงัต่อไปน้ี 
  

ก่อนท่ีจะปลูกทุเรียนตอ้งตะกยุปรับปรุงดิน แลว้กเ็อาปุ๋ยชีวภาพราด ตอ้งคอยรดนํ้าอยูต่ลอดและดู
วา่รดนํ้าแลว้มนัลงไปในดินหรือเปล่า เพราะบางคร้ังดินกแ็น่น ตอ้งหมัน่พนูโคก เพ่ือใหร้ากทุเรียน
เดินไดส้ะดวก วิธีการปลกูทุเรียนของสวนเมืองนนท ์ข้ึนอยู่กบัสภาพพ้ืนท่ีของร่องสวน ถา้ร่องสูง
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พนูหนีนํ้าประมาณ 1.5  เมตร กไ็ม่ตอ้งยกโคกข้ึน แหวกดินใหเ้ป็นหลุมเอาก่ิงตั้ง ตะล่อมๆดินทาํ
เป็นกระเปาะเลก็ๆ ถา้ร่องเต้ียเรากต็อ้งทาํโคกข้ึนมา แต่ตอนน้ีเราสามารถรวมร่องใหม้นัสูง แลว้ก็
ปลกูทุเรียน การดูแลก็นอ้ยลง ผลผลิตไดเ้ท่ากนั การรวมร่องเป็นส่ิงท่ียายคิดปรับปรุงข้ึนมาใหม่ 
บางคนเขากเ็ช่ือยายหลายคน แลว้ก็มีการยกร่องเลก็ๆ ข้ึนเป็นกระเปาะเลก็ๆ พอไดส้กั 1-2 เดือน เรา
รดนํ้าแลว้ดินจะค่อยๆหลุดไป แลว้กค่็อยๆเอาดินเขา้ตะล่อมๆกลบดินเขา้มาพอเวลาปลูกทุเรียน
แลว้กต็อ้งหาอะไรมาปิดโคน ตอ้งทาํร่มบงัแดดใหทุ้เรียนในช่วงเร่ิมปลกูโดยใชท้างมะพร้าว ปลกู
ตน้ทองหลาง กลว้ยตานี และกลว้ยหอมไวข้า้งๆ ตน้ทุเรียนเพ่ือเป็นไมบ้งัร่มและปุ๋ยใหทุ้เรียน 
(ไสว ทศันียะเวช, 2555) 
 

  
  
  
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 3 การปลูกทุเรียนแบบยกโคก 
           (ภาพถ่ายจากการสาํรวจพื้นท่ีเม่ือ 12 สิงหาคม 2555) 
 
 ขนาดของสวนทุเรียนท่ีทาํร่องสวนจะกวา้ง 3 เมตร ความยาวน่ีกแ็ลว้แต่ขนดั 30-40 วากมี็แต่ 

ร่องหน่ึงความกวา้ง 3 เมตร ทุเรียนท่ีเลือกนาํมาปลูกกเ็ป็นพนัธ์ุกระดุม หมอนทอง กา้นยาว  
ชะนี อยา่งพวกทุเรียนพนัธ์ุนั้นเมืองพวกกบ และพนัธ์ุอ่ืนๆจะโตชา้ การปลกูทุเรียนจะมีสอง 
วิธีคือ ปลูกแบบยกโคก และแบบขดุหลุมกมี็ ถา้เป็นการปลูกแบบยกโคกกจ็ะยกโคกพูนโคก 
ข้ึนมา การยกโคกท่ียกเพ่ือใหร้ากมนัลอย พอรดนํ้าแลว้รากมนัจะลอยข้ึนมา พอรากของทุเรียน
ออกมาขา้งๆ เรากต็อ้งใชดิ้นกลบไปเร่ือยๆ แต่การขดุหลุมปลูกลุงวา่จะโตไวกวา่ในความรู้สึก 
ของลุงนะ ยกโคกจะโตชา้ ถา้ปลกูแบบขดุหลุมตอ้งใชไ้มห้มาก ไมไ้ผร่องหลุม มนัจะทาํใหดิ้น
โปร่งกวา่ แต่ถา้พนูโคกข้ึนมาดินมนัจะแน่น จะตอ้งมีการปลูกทองหลางไปดว้ย ในร่องหน่ึงเรา 
กป็ลูกทุเรียนหมอนทอง ไวก้ลางร่อง กระดุมเอาไวส้ลบัแคมร่อง โดยใหทุ้เรียนเป็นร่มเงาใหก้นั 
เอง จะตอ้งรางโคน การรางคือ การทาํใหร้ากออกมาตน้ทุเรียนรากจะว่ิงออกมาขา้งๆ และลงราก 
ไม่ลึก จะเป็นรากลอยเพราะเราทาํโคก แต่ตอ้งรางดินเป็นวงกลมๆออกมาเร่ือยๆ 6 เดือน จะราง 
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ดิน 1 คร้ังภายใน 1 ปี รากทุเรียนจะว่ิงออกมาขา้งนอก เราจะเห็นไดเ้ลย เพราะรากทุเรียนเป็นสี 
แดงเราสงัเกตมองเห็นได ้(เฉวียง ชูเทียนช่วง, 2555) 
 
การปลกูทุเรียนท่ีนนทบุรี นิยมปลกูแบบยกโคก ยกใหดิ้นโปร่งเวลารดนํ้า นํ้ามนัจะไดไ้ม่แช่  
ถา้เราขดุหลุมปลูกจะทาํใหร้ากทุเรียนไม่ดี การยกโคกจะทาํใหร้ากหายใจได ้เพราะทุเรียนราก 
มนัไม่ไดล้งอยา่งเดียว รากจะออกขา้งๆ สมยัก่อนตอนรดนํ้าเรายืนเหยียบรากทุเรียนเลย ราก 
ใหญ่นูนข้ึนมา เวลารดนํ้ากจ็ะไหลตกขา้งร่องนํ้าจะไม่ขงั ก็ตอ้งทาํโคกนูนข้ึนมา ไม่ตอ้งนูน 
มาก เพราะการออกรากของทุเรียนจะออกขา้งๆ แลว้รากจะไม่ไดล้งลึกแบบรากแกว้...คน 
เมืองนนทไ์ปปลูกตน้ทุเรียนทาํสวนทุเรียนท่ีไหนกต็อ้งมีตน้ทองหลาง (สมบูรณ์ แผว้สกุล,  
2555) 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 การบงัร่มโดยใชท้างมะพร้าวในขณะท่ีตน้ทุเรียนยงัมีขนาดเล็ก 
           (ภาพถ่ายจากการสาํรวจพื้นท่ี เม่ือ 11 มีนาคม 2554) 

 
การปลูกทุเรียนเร่ิมตั้งแต่จดัทาํตน้พนัธ์ุทุเรียนดว้ยการเพาะด้วยเมล็ด หรือการเสียบ

ยอด ซ่ึงเป็นวธีิท่ีนิยมท่ีสุด เตรียมพื้นท่ีปลูกทุเรียน ชาวสวนทุเรียนนนทบุรีทาํโดยการยกดินเป็นคนั
ดินเรียกวา่ อกร่อง โดยแต่ละอกร่องจะมีความกวา้งประมาณ 1.5 เมตร และลึกประมาณ 1 เมตร เม่ือ
จะปลูกจริงจะทาํโคกหรือยกโคกเล็กๆบนอกร่องตรงบริเวณตาํแหน่งท่ีจะปลูก นาํตน้ทุเรียนมาวาง
บนโคกและเอาดินกอบโคนต้นใช้ไมไ้ผ่หรืออ่ืนๆปักและผูกเพื่อประคองต้นทุเรียน ทาํท่ีพราง
แสงแดดให้ตน้ทุเรียน ดว้ยวสัดุท่ีหาได้ง่ายๆและเหมาะสม การปลูกจะปลูกห่างกนัประมาณ 10 
เมตร ปลูกพืชท่ีจะช่วยพรางแสงแดด เช่น กลว้ยตานี กลว้ยนํ้ าหวา้ กลว้ยหอม หรือถ้ายงัไม่มีพืช
พรางแดด และกนัลมขนาดใหญ่คือ ตน้ทองหลางก็ตอ้งปลูกเพิ่มเติมให้พอ ลดนํ้ าเป็นเวลาต่อเน่ือง
คือ พรวนดิน ดูแลวชัพืช และแมลงท่ีเป็นศัตรูพืช ระมดัระวงัเร่ืองโรคของทุเรียน ให้ปุ๋ย (ปุ๋ย
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ธรรมชาติ ปุ๋ยวิทยาศาสตร์) ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยดูจากการเจริญเติบโตของตน้ทุเรียนท่ี
ปลูกดูแลการเปิดปิดนํ้ าจากลาํกระโดง หรือแหล่งนํ้ าอ่ืนๆเขา้และออกจากร่องนํ้ าให้อยู่ในระดบัท่ี
พอเหมาะกบัความตอ้งการของตน้ทุเรียนและพืชท่ีปลูกแบบร่วม 

การปลูกทุเรียนของชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรีจะมีวิธีการปลูกท่ีค่อนข้างจะ
คลา้ยคลึงละแตกต่างๆกนัออกไปบา้ง ทั้งน้ีอาจข้ึนอยู่กบัวิธีการปลูกของชาวสวนแต่ละคนท่ีผ่าน
ประสบการณ์ทาํสวนกนัมาอย่างมีช่วงเวลา ซ่ึงเป็นวิธีการทาํสวนท่ีทาํสืบทอดกนัมาจากรุ่นสู่รุ่น
ตามบรรพบุรุษท่ีมีกนัมาในแต่ละครอบครัวแลว้นาํมาประยกุตป์รับปรุงใหเ้ขา้กบัยุคสมยั และสภาพ
พื้นท่ี ทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้มท่ีมี เกิดข้ึนอยู่ในปัจจุบนัไดเ้ป็นอย่างดี เน่ืองจากชาวสวนทุเรียน
ทุกคนมีความเช่ือในวิธีการปลูกทุเรียนของตนว่า หากปลูกดว้ยความตั้งใจจริงและเอาใจใส่ ดูแล 
บาํรุงรักษาตน้ทุเรียนเป็นอยา่งดี จะเป็นกระบวนการหรือวิธีการหน่ึงท่ีทาํให้ทุเรียนมีผลผลิตท่ีดี มี
คุณภาพ และมีรสชาติท่ีดีท่ีสุดในโลกก็วา่ได ้

2.2.3 การดูแลบ ารุงรักษาสวนทุเรียน   
 การดูแลบาํรุงรักษาทุเรียนจะมีวธีิการรดนํ้ า ใส่ปุ๋ย เทคนิคในการบาํรุงรักษา ระบบการ
ระบายนํ้ าเขา้ออกภายในสวน การตดัแต่งดอก การคํ้าก่ิง การปลูกพืชอ่ืนผสมกบัทุเรียน และการ
ป้องกนัศตัรูพืชและแมลง ซ่ึงจะอธิบายเป็นลาํดบัดงัต่อไปน้ี 
 2.2.3.1 วธีิการรดน า้ทุเรียน  
 การรดนํ้ าเร่ิมตั้งแต่ปลูกทุเรียนลงดิน หลงัจากปลูกทุเรียนแลว้ ก็รดนํ้ า ต่อจากนั้นใน
ระยะแรกๆ ถา้ฝนไม่ตกตอ้งรดนํ้ าทุกวนั เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 1 เดือน แต่ไม่จาํเป็นตอ้งรดนํ้ าทุกวนั 
เหมือนระยะแรกๆ รกวนัเวน้วนั หรือ 2 วนัคร้ัง ข้ึนอยูก่บัความช้ืนท่ีโคนตน้ทุเรียน ให้สังเกตดูจาก
ดินบริเวณนั้นว่านํ้ าซึมไดร้วดเร็วหรือระเหยไดเ้ร็วก็ควรรดนํ้ าให้มากข้ึนอย่าให้นํ้ าขงัแฉะท่ีโคน 
และมีวิธีการหน่ึงท่ีจะช่วยเก็บความช้ืนในดินไวไ้ม่ให้ระเหยเร็ว โดยใชฟ้างหรือหญา้แห้งคลุมดิน
โคนตน้ แต่เม่ือมีความช้ืนสูงหรือฝนตกตอ้งนาํออก เพราะถา้โคนแฉะจะทาํให้เกิดโรคเน่าไดง่้าย 
และจะเป็นท่ีอยูอ่าศยัของปลวกซ่ึงเป็นศตัรูของตน้ทุเรียน 
 การให้นํ้ าในระยะออกดอกและติดผล ถา้ขาดนํ้ าดอกผลก็จะร่วงหล่น จะรดนํ้ าทุเรียน
ไดก้็ต่อเม่ือผลทุเรียนติดโตขนาดเท่าผลส้ม แต่ใหร้ดนํ้าพอชุ่ม ไม่ควรรดนํ้าทุกวนั ในท่ีดินเหนียวยก
ร่องควรรดนํ้ า 4-5 วนัต่อคร้ัง ในระหวา่งก่อนออกดอก 1 เดือน ควรงดการรดนํ้ า การรดนํ้ าทุเรียนท่ี
เพิ่งออกดอกควรใชว้ธีิรดนํ้าวนัเวน้วนั งดรดนํ้ าในช่วงท่ีทุเรียนมีดอกบานสัก 3-4 วนั แลว้เร่ิมรดนํ้ า
แต่นอ้ยและเพิ่มใหม้ากข้ึน เม่ือเห็นวา่มีกา้นดอกสดช่ืนดีแลว้ ก็ควรรดนํ้ าแต่พอเหมาะ ถา้รดนํ้ ามาก
ไปจะทาํให้ผลอ่อนของทุเรียนร่วง เม่ือผลทุเรียนโตขนาดเท่าผลส้มโอจึงรดนํ้ าให้มากข้ึน แต่ถา้ตน้
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ทุเรียนออกดอกมากถ้าออกผลมากก็อาจจะทาํให้ตน้เสียหายทรุดโทรมได้ ก่ิงก็จะเสียใช้วิธีการ
ปล่อยใหลู้กร่วงโดยการรดนํ้า ผลท่ีเหลืออยูน่อ้ยบนตน้ก็จะมีผวิท่ีสวยงาม เน้ือดี รสชาติอร่อย 
 การขาดนํ้ าของทุเรียนในตน้ท่ีกาํลงัจะออกดอกหรือเร่ิมติดผลนั้น ถา้ทุเรียนขาดนํ้ าจะ
เร่ิมสลดัใบ และแตกยอดอ่อนข้ึนมาใหม่ๆ ซ่ึงเป็นระยะท่ีทุเรียนกาํลงัติดผล อาหารสะสมในตน้มี
นอ้ย และตอ้งเล้ียงใบอ่อนดว้ย จึงทาํใหทุ้เรียนไม่ค่อยติดผล บางทีผลอาจร่วงหมดทั้งตน้ 
 การรดนํ้าทุเรียนท่ียกโคกในท่ีดินเหนียวนั้นใชน้ํ้าในทอ้งร่องวดิสาดรด โดยใชแ้ครงวิด
สาดรดทีละคนัร่อง นํ้ าจะเปียกทัว่ถึงบริเวณโคนตน้ทุเรียน หากแมว้า่ทุเรียนจะออกผลจนเก็บเก่ียว
หมดแลว้ก็ยงัตอ้งรดนํ้ าอยูต่ลอด เพื่อบาํรุงให้เติบโตไม่หยุดย ั้งจะไดอ้อกดอกติดผลในปีต่อไป จะ
เห็นไดว้า่การรดนํ้ ามีความสัมพนัธ์ท่ีสําคญัต่อคุณภาพของเน้ือทุเรียน เน้ือทุเรียนจะดีหรือไม่ข้ึนอยู่
กบัความสมบูรณ์ของใบ 
 การรดนํ้าทุเรียน ทุเรียนตอนเร่ิมปลูกและมีการเจริญเติบโตอยูต่ลอดเวลาก็จะรดนํ้ าเป็น
เวลาโดยทัว่ไปคือ เวลาเชา้ และเวลาเยน็ ถา้มีฝนตกก็งดไม่ตอ้งรดรอไป 2-3 วนั ค่อยเร่ิมรดใหม่ตาม
เวลาเดิม หรือรดวนัเวน้วนั เม่ือเจริญเติบโตจนถึงสามารถให้ผลผลิตไดแ้ลว้ทุเรียนจะออกดอก ขณะ
ทุเรียนออกดอกการรดนํ้ าจะรดในระยะเวลา 3-4 วนัรดนํ้ าหน่ึงคร้ัง เม่ือเจริญเติบโตไปเป็นผล การ
รดนํ้ าจะรดในระยะเวลา 3-4 วนัรดหน่ึงคร้ัง ในช่วงของการออกดอกและเป็นผล เป็นช่วงของภูมิ
ปัญญาท่ีสาํคญั เพราะช่วงเวลาน้ีเป็นเวลาท่ีทุเรียนจะออกดอกมากหรือออกดอกนอ้ย และจะไม่ร่วง
หรือร่วง จะเปล่ียนไปเป็นผล หรือไม่เปล่ียนไปเป็นผลเป็นภูมิปัญญาท่ีตอ้งใช้ในการรดนํ้ าทุเรียน 
การรดนํ้ ามาก การรดนํ้ าน้อย ระยะเวลาในการรดนํ้ า ช่วงเวลาในการรดนํ้ า มีผลต่อการไดผ้ลผลิต
เป็นหนา้เป็นตาของชาวสวน 

แรกเร่ิมในการทาํสวนทุเรียนจะใช้อุปกรณ์รดนํ้ าดั้ งเดิม  คือ แครงและชงโลง เป็น
อุปกรณ์รดนํ้าคลา้ยกบักระบวยตกันํ้าทรงกลม และทรงแบนปากกวา้งคลา้ยกบัใบพาย ในการรดนํ้ า
ทุเรียน และในปัจจุบนัต่อมาก็จะให้นํ้ าด้วยการใช้มอเตอร์เป็นพลงังานในการดนันํ้ าแบบระบบ
สปริงเกอร์ ซ่ึงถือวา่เป็นการพฒันาตามเทคโนโลยีทางการเกษตรสมยัใหม่ ซ่ึงจะมีวิธีการรดนํ้ าของ
ทุเรียนตั้งแต่เร่ิมลงมือปลูก จนกระทัง่ติดดอกและให้ลูกของทุเรียนดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีปฏิบติั
ตามกนัมาซ่ึงจะมีวธีิการท่ีแตกต่างกนัออกไปของแต่ละบุคคล 
  
 

2.2.3.2 การใส่ปุ๋ยบ ารุงทุเรียนและการดูแลหลงัเกบ็เกี่ยว 
 การใส่ปุ๋ยบํารุงทุเรียน เป็นวิธีการหน่ึงท่ีช่วยในการเจริญเติบโตของต้นทุเรียน 
ชาวสวนทุเรียนจังหวดันนทบุรี จะใช้ปุ๋ยจากใบทองหลางท่ีร่วงลงจากบริเวณโคนต้นและใน
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ทอ้งร่องสวน โดยจะทาํการลอกเลนภายในร่องปีละ 1 คร้ัง เพื่อเป็นการบาํรุงตน้ทุเรียนให้มีการ
เจริญเติบโตไดส้มบูรณ์และแข็งแรง หลงัจากเก็บเก่ียวผลผลิตเสร็จแลว้ ซ่ึงเป็นวิธีท่ีชาวสวนทุเรียน
จงัหวดันนทบุรีทาํสืบต่อกนัมาหลายต่อหลายรุ่น ปัจจุบนัไดมี้การใชปุ๋้ยท่ีผลิตดว้ยกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์หรือปุ๋ยเคมีเขา้มาใชด้ว้ย แต่ชาวสวนก็ใชปุ๋้ยอินทรียจ์ากมูลสัตว ์เช่น ข้ีววั ข้ีคา้งคาว กบั
ปุ๋ยเคมีผสมกนักบัการใชปุ๋้ยท่ีไดจ้ากธรรมชาติท่ีมีอยูภ่ายในสวนคือ ปุ๋ยจากใบทองหลางนบัวา่เป็น
การนาํการเกษตรกบัสมยัใหม่มาปรับใชใ้หเ้ขา้กนัไดเ้ป็นอยา่งดี 
  

 หลงัจากเกบ็ทุเรียนหมดแลว้ เรากต็อ้งถางหญา้ เอาใส่โคนทุเรียนแลว้สาดเลนทบัหญา้อีกที 
หน่ึง ถางหญา้เสร็จเรากเ็อาหญา้ลอ้มๆโคนไว ้ถา้ตน้ไหนไม่ค่อยงามเรากใ็ส่ปุ๋ย ปุ๋ยกเ็ป็นพวก 
ข้ีววั ข้ีควายน่ีกใ็ชไ้ด ้แต่ตอ้งเป็นข้ีววั ข้ีควายท่ีแหง้นะ ถา้เป็นข้ีววัสดน่ีตายเลย เพราะทุเรียน 
ไม่ชอบของสกปรกตอ้งใชข้ี้ววั ข้ีควายท่ีแหง้ ตอ้งใส่ปุ๋ยบา้งถา้ไม่ใส่เด๋ียวทุเรียนไม่ไดกิ้น  
ผิดกบัเม่ือก่อนไม่ใส่กง็าม (เฉวียง ชูเทียนช่วง, 2555) 

 
ตน้ทองหลางจะทาํใหดิ้นฟ ูใบทองหลางจะช่วยเป็นปุ๋ยใหทุ้เรียนได ้เวลาท่ีใบร่วงหล่นไป 
ในทอ้งร่องเรากจ็ะลอกใบทองหลางข้ึนมา ลอกเลน กเ็ป็นปุ๋ย รากของทองหลางกจ็ะทาํให ้
ดินฟดูว้ย ไดป้ระโยชนห์ลายอยา่งแลว้เรายงักินไดด้ว้ย จะใชปุ๋้ยข้ีววั ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมีไม่ค่อย 
ไดใ้ชเ้ท่าไหร่ นอ้ยมากท่ีจะใช ้เพราะปุ๋ยเคมีถา้ใส่มาก แลว้ดินจะแขง็ ดินจะไม่ดี ถา้เราใส่ปุ๋ย 
คอกจะทาํใหดิ้นฟ ูแต่ก่อนพ่อป้าเขาจะใชก้ากถัว่ จะเป็นแผน่ใหญ่ เราเอามาหมกัเป็นนํ้ากไ็ด ้
แต่จะเหมน็แลว้เอาไปใส่ยาก สมยัน้ีจะมีปุ๋ยเขียว ปุ๋ยตราไข่มุก สมยัก่อนท่ีบา้นจะใชปุ๋้ยเทศ 
บาล เป็นปุ๋ยจากขยะเอามาใส่ จะไม่ค่อยใชส้ารเคมีกนัสกัเท่าไหร่ แต่เด๋ียวน้ีเขากจ็ะเรียกวา่ 
ปุ๋ยชีวภาพ สมยัน้ีถา้ปลกูแบบสมยัใหม่ตอ้งถึงปุ๋ยไม่อยา่งนั้นตน้ทุเรียนไม่ข้ึน เพราะนํ้ามนั 
ไม่เหมือนสมยัก่อน นํ้าเสียจากผงซกัฟอก เม่ือก่อนนํ้าจะสะอาดมาก แลว้นํ้าในแม่นํ้ากเ็ร่ิม 
จะเสีย ไม่รู้วา่ทุเรียนจะข้ึนไดดี้หรือเปล่า (สมบูรณ์ แผว้สกลุ, 2555) 

 
การลอกเลนปีหน่ึงเราจะลอกคร้ังเดียว ช่วงท่ีผลิดอกเรากต็อ้งเร่มลอกเลนแลว้ ใหต้น้ทุเรียน 
มนัเยน็ไว ้จนถึงมนัเป็นดอกระยะมะเขือพวงเรากถึ็งจะเร่ิมรดนํ้า แลว้กมี็อีกแบบหน่ึงคือ ตดั 
ลกูเสร็จ ทาํโคนใส่ปุ๋ย ทาํไวส้กั 15 วนั หรือเดือนหน่ึง แลว้กค็อยลอกเลนทบัมีใหท้าํ 2  
แบบ แลว้แต่จะทาํช่วงไหน กจ็ะมีช่วงเดือนมกราคมและช่วงท่ีตดัลกูแลว้ ตอ้งใชท้ั้งปุ๋ยคอก 
และปุ๋ยเคมี ตน้ทองหลางท่ีปลกูไวเ้อาปุ๋ยมนั ใบท่ีหล่นๆ ร่วงลงไปในทอ้งร่องเรากล็อกข้ึน 
มาหรือไม่เวลาท่ีเราลานเรากส็บัๆเอาไวต้ามโคนทุเรียน แลว้กเ็อาดินกลบ ใบทองหลางจะ 
เป็นส่วนช่วยใหทุ้เรียนรสชาติดี ใชวิ้ธีเก่ากบัวิธีใหม่ในการดูแลทุเรียนผสมกนั (ไสว ทศันียะ 
เวช, 2556) 
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รูปท่ี 5 การปลูกตน้ทองหลางไวภ้ายในสวนทุเรียนเพื่อเป็นไมบ้งัร่ม  
           และเป็นปุ๋ยใหก้บัทุเรียน 
           (ภาพถ่ายจากการสาํรวจพื้นท่ีเม่ือ 1 มีนาคม 2556) 

 

จากการสัมภาษณ์ภูมิปัญญาในส่วนน้ีคือ การใส่ปุ๋ยบาํรุงทุเรียนและการดูแลหลงัเก็บ
เก่ียว เป็นระยะเวลาท่ีตน้ทุเรียนไม่มีดอก ไม่มีผลแลว้ และตน้ทุเรียนอยูใ่นสภาพท่ีอ่อนแรงเหน่ือย
ลา้และทรุดโทรมตามสมควร ชาวสวนจะทาํการดูแลซ่ึงเสมือนการตอบแทนบุญคุณระหว่างตน้
ทุเรียนกบัชาวสวน เร่ิมจากการทาํความสะอาดอกร่องทั้งหมด เช่น ถางหญา้ เก็บก่ิงไม ้ฯลฯ แล้ว
ลอกทอ้งร่องนาํเลนท่ีมีใบพืชต่างๆ เช่น ทองหลาง ทุเรียน และพืชชนิดอ่ืนๆ ท่ีร่วงหล่นทบัถมและ
เน่าเป่ือยเป็นปุ๋ยรวมกนัอยู่ในดินเลนข้ึนมากลบหลงัร่อง เป็นการเพิ่มปุ๋ยให้กบัอกร่องโดยปุ๋ยจาก
ธรรมชาติ หลังจากนั้นก็ยงัมีการใส่ปุ๋ยท่ีเหมาะสม เป็นปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอก ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 
เพิ่มเติมใหอี้ก 

นอกจากน้ีอาจมีการตกแต่งก่ิงทุเรียนท่ีอาจมีการหักฉีกขาดขณะมีดอก มีผล และเก็บ
เก่ียว การปลูกพืชแบบท่ีมีประโยชน์กบัทุเรียนเพิ่มเติม หรือถา้มีก่ิงหรือดินของพืชเป็นบางส่วนท่ีไป
รบกวนตน้ทุเรียนก็จดัการตกแต่งได ้ในช่วงน้ีจะตอ้งมีการดูแลสังเกตเป็นพิเศษวา่ทุเรียนแต่ละตน้
อยูใ่นสภาพใด ตอ้งทาํการบาํรุงดูแล แกไ้ข เสริมการเจริญเติบโตให้สมบูรณ์ท่ีสุดให้ไดก่้อนท่ีเวลา
ของการออกดอกออกผลเวยีนมาอีกคร้ัง 

โดยทัว่ไปการใส่ปุ๋ยบาํรุงตน้ทุเรียนของชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี จะทาํปีละ 1 
คร้ัง หลงัจากท่ีเก็บเก่ียวผลผลิตหรือแลว้แต่วิธีการของชาวสวนทุเรียนแต่ละคนท่ีมีเทคนิคแตกต่าง
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กนัออกไป แต่การบาํรุงตน้ทุเรียนส่วนมากชาวสวนจะเน้นการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย ์เป็นหลัก 
อาจจะมีการใชปุ๋้ยเคมีเสริมเขา้ไปบา้ง เพื่อเป็นการช่วยบาํรุงตน้ไมใ้ห้เจริญเติบโตไดดี้ข้ึนท่ามกลาง
สภาพนํ้าและดินท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ 

2.2.3.3 เทคนิคในการบ ารุงรักษาทุเรียน 
วิธีการปลกูท่ีเป็นของชาวสวนนนท ์คือ เป็นออร์แกนิก จะดูแลบาํรุงดว้ยปุ๋ยอินทรียไ์ม่ค่อย 
ไดใ้ชปุ๋้ยเคมีกนัเท่าไหร่ แลว้สภาพสวนท่ีทาํอยา่งนอ้ยๆ สวนกลว้ยเขากจ็ะมีทองหลาง ซ่ึง 
เป็นพืชตระกลูถัว่ท่ีสามารถเป็นไนโตรเจนโดยธรรมชาติอยูแ่ลว้ จึงทาํใหคุ้ณภาพของดินท่ี 
จงัหวดันนทบุรีนั้นดี ไปดูไดทุ้กสวนเลยจะมีตน้ทองหลาง พืชตระกลูถัว่จะมีเช้ือไรโซเบียม 
อยูม่นัจะเกิดปมรากถัว่แลว้จะดึงไนโตรเจนไปสะสมไวใ้นดิน  แลว้เราไดมี้ถึงสองวิธีในการ 
ทาํปุ๋ยจากธรรมชาติ คือ เรามีทอ้งร่อง พอใบร่วงในทอ้งร่องกเ็ป็นปุ๋ยหมกัโดยวิธีธรรมชาติ 
จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การดูแลรักษาต่างๆ ตอ้งใชค้าํวา่ทะนุถนอมตั้งแต่เร่ิมตน้จนทุเรียนออก 
ลกูอยา่งท่ีเขาบอกแหละครับวา่คนปลกูทุเรียนนนทเ์หมือนกบัเล้ียงลูกคนหน่ึงค่อนขา้งลาํบาก 
เลยกว็า่ได ้(สมศกัด์ิ พุ่มเหลก็, 2555) 

 
 เทคนิคพิเศษในการทาํสวนของยายจะเร่ืองมากตอนคํ้าทุเรียน จะตอ้งพิถีพิถนัมากเลยพอคํ้า 
เสร็จเราจะฉีดยาฆ่าแมลงกบัฮอร์โมนผสมไปท่ีลกู ท่ีตน้ แลว้กใ็ชปุ๋้ยพอประมาณแลว้กร็ดนํ้า 
 เขาเรียกวา่บาํรุงระยะยาว ยายจะไม่ใส่ปุ๋ยเยอะใส่แต่พอควร กบ็าํรุงตน้ไป กไ็ม่มีเทคนิคอะไร 
พิเศษ ทาํไปตามธรรมดากจ็ะมีการสุมไฟช่วยไล่แมลงต่างๆ ท่ีมารบกวนทุเรียนโดยจะสุม 
ไฟในช่วงเยน็ การท่ีจะบาํรุงตน้ทุเรียนใหเ้จริญเติบโตสมบูรณ์ไดดี้โดยการใหน้ํ้า แลว้กต็อ้ง 
ใชปุ๋้ยดว้ยทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี ตอ้งคอยสงัเกตดูหลายอยา่ง ถา้วนัไหนท่ีมีแดดร้อนจดัตอ้ง 
คอยมานัง่เฝ้าท่ีเรือนกลางสวนวา่ตน้ทุเรียนเป็นอยา่งไรบา้ง ตอ้งเขา้ไปดูวา่ใบมนัเห่ียวหรือ 
เปล่า ถา้ใบเห่ียวกต็อ้งหาสาเหตุวา่เห่ียวเพราะอะไร (ไสว ทศันียะเวช, 2556) 

 
ทุเรียนตน้เลก็เม่ือปลกูใหม่ควรรดนํ้าทุกวนั อยา่งนอ้ย 1 เดือน หลงัจากเลยช่วงน้ีไปแลว้ รด 
ใหบ้า้งเม่ือขาดฝน แต่อาจใหเ้พียงวนัเวน้วนั หรือ 2 วนัคร้ังแลว้แต่ความช้ืนของดินบริเวณ 
โคนตน้ สงัเกตดูวา่ดินนั้นซึมนํ้าไดร้วดเร็วหรือไม่ ถา้ซึมไดร้วดเร็วหรือไม่ ถา้ซึมไดร้วดเร็ว 
กค็วรรดนํ้าใหม้ากข้ึนเลก็นอ้ย และอาจช่วยเกบ็ความช้ืนในดินไวไ้ม่ใหร้ะเหยเร็วโดยการใช ้
ฟางหรือ หญา้แหง้คุลมดินโคนตน้ เม่ือความช้ืนสูงหรือฝนตกจึงเอาออก เพราะถา้โคนแฉะ 
จะทาํใหเ้กิดโรคเน่าไดง่้าย และจะเป็นท่ีอยูอ่าศยัของปลวกซ่ึงเป็นศตัรูของทุเรียน(อดิสรณ์  
ฉิมนอ้ย ชาวสวนทุเรียน, 2556) 
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 จากการสัมภาษณ์ เทคนิคในการบาํรุงรักษาทุเรียนของชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรีเท่าท่ี
เจา้ของภูมิปัญญาไดใ้ห้ขอ้มูลมามีหลากหลายวิธีท่ีจะช่วยทาํให้ทุเรียนเจริญเติบโต ออกดอกออก
ผลได้เป็นอย่างดีท่ีพอจะรวบรวมมาเขียนไวไ้ดด้งัน้ี การใช้วิธีการเคร่ืองมือต่างๆสลบักนัไปตาม
ความเหมาะสม ระหวา่งภูมิปัญญาแบบเก่ากบัแบบใหม่ท่ีมีพฒันาการมาอยา่งต่อเน่ือง ระบบร่องนํ้ า
ในสวนแบบเก่ายงัเป็นท่ีนิยมเพราะช่วยให้ความชุ่มช้ืนและร่มเยน็เป็นผลดีต่อทุเรียน การใช้แครง
หรือภาชนะแบบเก่ารดนํ้ าก็ยงัใชไ้ดเ้พราะรดไดอ้ยา่งท่ีอยากรดให้ทุเรียน ขณะเดียวก็มีระบบนํ้ าทั้ง
สาย ทั้งระบบนํ้ าหยด และสปริงเกอร์ก็ถูกนาํมาใช ้การใชย้าฆ่าแมลงฆ่าศตัรูพืช ในกรณีท่ีตอ้งการ
ใช้การกาํจดัอย่างรวดเร็วทนัท่วงที ในขณะท่ีก็มีการใชก้ารสุมไฟจากเศษใบไมใ้บหญา้ เศษก่ิงไม ้
ไล่แมลง และยงัมีผลทาํให้ทุเรียนไดรั้บคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงมีผลต่อการเจริญเติบโตออกดอก
ออกผลไดดี้ข้ึนดว้ย การใชพ้ืชปลูกแซมเพื่อปรับปรุงดิน เช่น พืชตระกูลถัว่ การปลูกทองหลางบงั
แดด บงัลม และไดผ้ลพลอยไดจ้ากรากทองหลางท่ีทาํใหดิ้นฟู ใบทองหลางท่ีเป็นปุ๋ยทาํให้ดินดี การ
ใชปุ๋้ยอินทรีย ์ในอตัราส่วนมากกวา่ ปุ๋ยอนินทรียข์ณะท่ีทุเรียนออกดอก ออกผล ตอ้งระมดัระวงัใน
การรดนํ้าเม่ือทุเรียนติดผลแลว้ตอ้งคอยโยง คอยคํ้า เพื่อป้องกนัลาํตน้และก่ิงฉีกขาดจากนํ้ าหนกัผล
ทุเรียน และท่ีสุดของเทคนิคก็คือ การเอาใจใส่ดูแลตลอดเวลา ดว้ยความสมํ่าเสมอและละเอียดอ่อน
ต่อตน้ทุเรียน 
 เทคนิคในการบาํรุงรักษาทุเรียนนั้นมีวิธีการท่ีหลากหลายแตกต่างกนัออกไป ชาวสวนแต่ละ
คนจะมีเคล็ดลบัเฉพาะตนท่ีไม่เหมือนใคร ในการบาํรุงรักษาตน้ทุเรียน บางวิธีการนั้นก็ไดเ้รียนรู้
ด้วยตนเอง หรือแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างชาวสวนด้วยกัน และสืบทอดต่อๆกันมาภายใน
ครอบครัว ซ่ึงมีวิธีการท่ีหลากหลายกนัออกไป จะเห็นไดว้่าชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรีนั้นมี
เทคนิคในการบาํรุงรักษาตน้ทุเรียนให้เจริญเติบโตท่ีแตกต่างกนัออกไปจากประสบการณ์ในการ
ปลูกทุเรียนของชาวสวนแต่ละคน ซ่ึงเป็นภูมิความรู้ท่ีชาวสวนมีอยู่เดิม และการศึกษาดว้ยตนเอง
เก่ียวกบัเทคโนโลยทีางการเกษตรสมยัใหม่ เพื่อนาํมาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัการทาํสวนทุเรียนของ
ตนให้ได้ผลผลิตท่ีดี มีคุณภาพโดยยึดรูปแบบการทาํเกษตรแบบอินทรีย์เป็นหลัก เพื่อรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ให้ดาํรงอยู่ได้อย่างยาวนาน ซ่ึงชาวสวนเองก็พึ่ งพาธรรมชาติยึดการ
ดาํเนินชีวติแบบเดิมไปกบัวถีิชีวติสมยัใหม่ไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.2.3.4  การระบายน า้เข้าออกภายในสวน 
 การทาํสวนทุเรียนของชาวสวนจงัหวดันนทบุรีนั้น การระบายนํ้ าถือวา่เป็นส่ิงท่ีสําคญั
มากอย่างหน่ึงในการปลูกทุเรียนและทาํสวนทุเรียน ชาวสวนจะมีวิธีการควบคุมการระบายนํ้ าเขา้
ออกอยา่งเหมาะสม ในการดูแลทุเรียนใหเ้จริญเติบโตไดดี้ ดงัต่อไปน้ี 
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การเอานํ้าเขา้ออกสวนปกติเรากป็ล่อยเขา้ปกติ แลง้ๆหน่อยเรากจ็ะมีการสงัเกตแคมอ่อน แคม 
แก่ของร่อง เรากต็อ้งปล่อยนํ้าใหติ้ดกบัแคมแก่ท่ีหญา้มนัข้ึน เวลารดนํ้าจะไดร้ดง่ายข้ึน ถา้ไป 
ปล่อยใหน้ํ้าอยูร่ะดบัแคมอ่อน คือ ระดบัท่ีตํ่ากวา่นั้น กจ็ะทาํใหใ้บเห่ียวได ้ตรงแคมอ่อนจะเป็น 
ช่วงตล่ิงน่ิมๆ ถา้เราจะรดนํ้าดว้ยเคร่ืองเรากต็อ้งปิดท่อ แต่ถา้รดนํ้าดว้ยแครงกไ็ม่ตอ้งปิด เพราะ 
เรารดดว้ยแครง แต่ตอนท่ีตดัลกูเราตอ้งกกันํ้าไวป้ล่อยใหน้ํ้าแหง้เลยไม่ได ้พอนํ้าเยอะเรากต็อ้ง 
เอาลกูท่ออุดเขา้ไป ลกูท่อท่ีเราใชก้ต็อ้งใชต้น้ทองหลางถากใหเ้ป็นรูแหวกเขา้ท่อไดเ้พราะมีกระ 
บงั เรากถ็ากตน้ทองหลางคลา้ยกบัท่ีรองหมอ้กลมๆ อดัเขา้ไปในท่อ จะไม่มีร่ัวเลยนะ หรือเอา 
กาบหมากผา่แลว้ยดัเขา้ไป เพราะท่อจะมีกระบงัอยู ่จะไม่มีนํ้าร่ัวเลย ไม่ไหล ไม่ซึม เป็นวิธี 
การแบบโบราณ (เฉวียง ชูเทียนช่วง, 2555) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

รูปท่ี 6 การวางระบบท่อในสมยัอดีต 
ท่ีมา: สมใจ น่ิมเล็ก, “ส้ินการทาํสวนเคร่ืองมือเคร่ืองใชก้็สูญตามศิลปวฒันธรรม,” ศิลปวฒันธรรม 
34, 3 (มกราคม 2556): 52. 
  

  
สมยัก่อนเวลาเอานํ้าเขา้สวนจะมีท่อกลมๆ จะเป็นท่อไมต้าล สวนหน่ึงกจ็ะมีท่อหน่ึงท่อเอาไว ้ 
เปิด-ปิด เวลาท่ีจะเอานํ้าเขา้สวนกจ็ะเปิดเขา้ แลว้ใชล้กูท่ออุด แต่สมยัน้ีสบายใชก้ระสอบฟาง 
ผกูกบัไมเ้ขา้เหมือนกบัจอหนงั เขาเรียกวา่ จอหนงั ปิดลงไปพอนํ้ามนัดูดเขา้ไปกจ็ะเปิดท่อได ้ 
แต่ก่อนตอ้งเหลาไมท้องหลางเป็นตน้ๆ มาเหลาใหเ้ท่ากบัท่อเลก็กวา่ท่อแลว้สวมลงไปใชใ้บ 
ตองแหง้พนั สมยัน้ีจะเปิดท่อง่ายใชก้ระสอบฟางทาํเป็นจอหนงัปิดท่ีท่อ พอนํ้าไดร้ะดบัจอ 
หนงักจ็ะดนัปิด อยา่งเราจะไม่ใหน้ํ้าเขา้ เรากปิ็ดจอหนงัไวด้า้นนอกพอนํ้ามนัดนัท่อกระสอบ 
กจ็ะไปปิดปากท่อพอดีนํ้ากจ็ะไม่เขา้แลว้ ถา้เราใหน้ํ้าในสวนแหง้ใหเ้อาจอหนงัปิดขา้งนอกไว ้
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นํ้าจะแหง้ ถา้เราจะกกันํ้าไวใ้นขนดัสวนกต็อ้งเอาจอหนงัมาปิดไวข้า้งใน นํ้าจะไม่ออก พอนํ้า 
ขา้งนอกเยอะจอหนงักจ็ะเปิดจะเอานํ้าเขา้สวนมากนอ้ยขนาดไหนกต็อ้งคอยปรับนํ้าเอาเอง  
ตอนน้ีป้ากเ็ป็นคนคอยดูเปิด-ปิดนํ้าเอง ตอ้งคอยเดินไปดูวา่นํ้าในทอ้งร่อง เราเยอะหรือเปล่าก ็
ตอ้งปิดไม่ใหน้ํ้าเขา้ นํ้าท่ีเขา้มาในสวนมาจากแม่นํ้าจะมีคลองเลก็ๆ เขา้ไปตามสวน จะมีคลอง 
ไปถึงทุกสวน เป็นคลองยอ่ยจากแม่นํ้า คนโบราณเขาทาํไวใ้หน้ํ้าเขา้ถึงสวนไดทุ้กขนดั เพราะ 
วา่สมยัก่อนทาํสวนกนัหมดในบริเวณน้ี เขาจะเรียกวา่ ลาํกระโดง เป็นคลองยอ่ยท่ีจะนาํนํ้าเขา้ 
สวน แต่เด๋ียวน้ีเราถมคูคลองกนัไปหมดกไ็ม่มีทางนํ้าเขา้ออก การทาํสวนกเ็ลยเป็นเร่ืองท่ีลาํ 
บาก เพราะนํ้าเป็นส่ิงท่ีสาํคญัมาก (สมบูรณ์ แผว้สกลุ, 2555) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7 ท่อท่ีใชใ้นการระบายนํ้าเขา้ออกภายในสวนทุเรียน 
            (ภาพถ่ายจากการสาํรวจพื้นท่ีเม่ือ 1 มีนาคม 2556) 

 

 จากการสัมภาษณ์ การระบายนํ้าเขา้ออกภายในสวน ชาวสวนนนทบุรียงัคงใชร้ะบบนํ้ า
จากแม่นํ้ าเขา้สู่ลาํประโดงต่อท่อจากลาํประโดงเขา้สู่ร่องนํ้ าในสวน ท่อแต่ดั้ งเดิมก็ใช้ตน้ตาลมา
ทะลวงให้เป็นรู ก็จะไดท้่อนํ้ าไปฝังเช่ือมระหวา่งลาํประโดงกบัร่องนํ้ าในสวน โดยมีเทคนิคการใช้
ลูกท่ออุดรูท่อเม่ือตอ้งการจะปิดไม่ให้นํ้ าไหลเขา้และไหลออก ลูกท่อทาํจากลูกมะพร้าวห่อดว้ยผา้
หรือใบตองแหง้มดัใหเ้ขา้กนัหลายชั้น ส่ิงท่ีเป็นอนัตรายมากท่ีมากบัการระบายนํ้ าคือ นํ้ าเค็มท่ีหนุน
ข้ึนมาจากปากอ่าวไทย เพราะทาํให้ทุเรียนตายไดท้นัที ชาวสวนทุเรียนจะระวงัเร่ืองน้ีตอ้งติดตาม
ข่าวเก่ียวกบันํ้าข้ึนนํ้าลง นํ้าทะเลหนุน และถึงกบัตอ้งชิมนํ้าวา่เคม็หรือไม่ ถา้นํ้าเค็มก็ตอ้งปิดปากท่อ
ไม่ใหน้ํ้าเขา้มาในร่องนํ้ าของสวน การระบายนํ้ าเขา้ออกภายในสวนมีส่วนประกอบหลายส่วน เช่น 
การทาํประตูเปิด-ปิดปากท่ออตัโนมติัดว้ยภูมิปัญญาของชาวสวนท่ีนาํถุงพลาสติก หรือกระสอบปุ๋ย
ซ่ึงมีความหนาจากการเหลือใชม้าทาํประโยชน์ดว้ยการนาํมาเป็นท่ีเปิด-ปิด ปากท่อในการระบายนํ้ า
เขา้ออกภายในสวน ไดอ้ยา่งเหมาะสมและเกิดประโยชน์ในวงกวา้งของการทาํสวนทุเรียนระหวา่ง
ชาวสวนดว้ยกนัอีกดว้ย 
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2.2.3.5  การขยายพนัธ์ุของทุเรียน 
 การขยายพนัธ์ุเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตของชาวสวนทุเรียนท่ีมีมีความสําคญัมาก
อยา่งหน่ึง ในสมยัก่อนจะใชว้ิธีการเพาะเมล็ด เน่ืองจากเป็นวิธีการท่ีเลียนแบบธรรมชาติและทาํได้
ง่าย ทาํใหไ้ดพ้นัธ์ุทุเรียนใหม่ๆข้ึน และแตกต่างกนัออกไปอยา่งมากมายจากพนัธ์ุแม่ซ่ึงเป็นพนัธ์ุเดิม
ท่ีเพาะจากเมล็ด ซ่ึงเม่ือออกดอกผลแลว้ก็จะไดทุ้เรียนท่ีดีบา้งไม่ดีบา้งหรือเกิดเป็นทุเรียนตน้ใหม่ท่ี
กลายพนัธ์ุออกไป  ถา้เกิดวา่เป็นทุเรียนพนัธ์ุดีก็จะไดรั้บการเผยแพร่และขยายพนัธ์ุกนัต่อๆไป การ
ขยายพนัธ์ุดว้ยเมล็ดจึงไดถื้อกาํเนิดข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2397 และพฒันามาเป็นการปลูกจากก่ิงตอนจาก
ทุเรียนพนัธ์ุดี (หิรัญ หิรัญประดิษฐ์ และคณะ, 2541: 38) ต่อมาไดมี้การขยายพนัธ์ุทุเรียนไวห้ลายวิธี
ดว้ยกนั เช่น การตอน การติดตา ทาบก่ิง และการเสียบยอด เป็นตน้ 
 การเพาะเมล็ดเพื่อทาบก่ิง โดยเพาะเมล็ดทุเรียนให้พองอกยาวประมาณ 20 เซนติเมตร 
หรือพอสลดัจุกทิ้ง แต่ใบยงัไม่คล่ี ถอนตน้ตดัข้ึนตดัแต่งรากเล็กนอ้ย นาํมาบรรจุถุงพลาสติกขนาด 
4×6 น้ิว เจาะรู 2-4 รูท่ีกน้ถุง ใชขุ้ยมะพร้าวอดัให้แน่นหรือดินร่วนใส่แต่พอเต็มถุง ตั้งไวใ้นท่ีร่ม 
แลว้นาํไปทาบก่ิงไดเ้ลย หรือจะรอใหต้น้เจริญเติบโตจนใบคล่ีแลว้ก็ได ้(ทุเรียนสวนนนท,์ 2554) 
 การเพาะเมล็ดเพื่อเสียบยอด เตรียมถุงพลาสติกขนาด 6×10 น้ิว หรือใกลเ้คียงตามความ
ตอ้งการของผูป้ลูก ถา้จะเพาะและเล้ียงไวน้านก็ให้ใช้ถุงท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน ควรเจาะรูท่ีถุง 4-5 รู 
ถอนตน้กลา้ท่ีเพาะพองอก ฝังรากลงในดินร่วนท่ีบรรลุอยูใ่นถุงอยา่ให้ลึกนกัตั้งไวใ้นท่ีร่ม รอจนตน้
กลา้งอกแลว้เป็นลาํตน้ตรงก็สามารถเสียบยอดไปเร่ือยๆ อย่ารอจนกระทัง่ใบตน้กลา้คล่ีออก การ
เสียบยอดจะไดผ้ลนอ้ยกวา่เสียบขณะตน้กลา้ทุเรียนยงัอ่อนอยู ่
 การเสียบยอด เป็นวิธีการขยายพนัธ์ุท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด โดยใช้ต้นตอจาก
ทุเรียนพนัธ์ุพื้นเมืองหรือทุเรียนพนัธ์ุพื้นบา้น หากใชต้น้ตอจากทุเรียนป่า เช่น ทุเรียนดอน ทุเรียนชา
เรียน และทุเรียนนก ก็จะทาํใหต้น้ทุเรียนมีอายุยืนยาวมากข้ึน เน่ืองจากเป็นตน้ตกท่ีตา้นทานต่อโรค
รากเน่าโคนเน่า (ทรงพล สมศรี, 2551: 70) การเสียบยอดเป็นการเปล่ียนยอดทุเรียนพนัธ์ุดีเขา้กบัตน้
ตอของทุเรียนพื้นบา้นซ่ึงมีตน้ขนาดใหญ่ เป็นวธีิการขยายพนัธ์ุท่ีสะดวกและทาํไดจ้าํนวนมากไดผ้ล
ดีกวา่วธีิอ่ืน วิธีการหลกัก็คือการเสียบก่ิงหรือเสียบยอดนัน่เอง อาจจะใชว้ิธีการตดัตน้ตอ โดยเหลือ
ส่วนท่ีอยูเ่หนือพื้นดินไวป้ระมาณ 1 เมตร ตน้ตอก็จะแตกยอดใหม่ออกมา ซ่ึงจะมีลกัษณะแข็งแรง
สมบูรณ์เต็มท่ี สามารถท่ีจะรับยอดของทุเรียนพนัธ์ุดีท่ีนํามาเสียบยอด (ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ 
,2535: 64-65) ก่อนทาํการเสียบยอดจะตอ้งเตรียมการไวก่้อนล่วงหน้า โดยนาํเมล็ดพนัธ์ุพื้นเมือง
เพาะไวใ้นถุงพลาสติก 6×10 น้ิว หรือใหญ่กวา่นั้นจนถึงขนาดตน้ตอสลดัเมล็ดให้เห็นใบและเล้ียง
ไวใ้นท่ีร่มอีกประมาณ 50 วนัจนลาํตน้มีขนาดเท่าหวัไมขี้ดไฟ หรือโตกวา่เล็กนอ้ย หรือมีตน้ขนาด
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เส้นเล็กผา่นศูนยก์ลาง 3-4 มิลลิเมตร มีใบ 3-4 ใบ ใบอาจะคล่ีสักใบหน่ึงหรือยงัไม่คล่ีเลยก็ได ้ให้
เล้ียงตน้ตอท่ีปลูกไวใ้นเรือนเพาะชาํท่ีมีท่ีบงัร่มเงา 
 เลือกยอดพนัธ์ุท่ีมีขนาดเท่ากบัตน้ตอ ควรเป็นก่ิงท่ีมีตาเร่ิมผลิ มองเห็นกลีบหุ้มตากาํลงั
เผยอออกใหเ้ห็นใบอ่อนอยูข่า้งในส่วนท่ีเป็นตายอดทั้งหมดเป็นสีนํ้าตาล ถดัจากตายอดลงมาจะเห็น
ตาท่ีโคนใบอยู่และมีใบท่ีถดัจากใบยอด ลงมาตอ้งเป็นใบท่ีมีสีเขียวเขม้ ถา้ยอดเป็นใบอ่อน เม่ือ
นําไปเสียบแล้วยอดมักจะเน่า เม่ือได้ยอดดังกล่าวตามความต้องการ แล้วตัดมายาวราว 15 
เซนติเมตร มีใบติดมา 4-5 ใบ ตดัออกมาแลว้ใส่ถุงพลาสติกรวบปากถุงมดัไวท้นัทีเพื่อป้องกนัการ
ระเหยของนํ้า การตดัยอดพนัธ์ุน้ีควรทาํในตอนเชา้หรือ และเม่ือตดัมาแลว้ควรใชภ้ายในวนัเดียว นาํ
ตน้ตอท่ีเตรียมไวแ้ลว้ ตดัดว้ยมีดคมให้ตน้ตอขาดออกจากกนั โดยตดัช่วงกลางๆ ตน้จากระดบัดิน
ในกระถาง ผ่ากลางลาํตน้ตามยาว ลึก 2-2.5 เซนติเมตร ส่วนยอดพนัธ์ุตดัทั้งสองขา้งให้เป็นรูปล่ิม
ขนาดเท่ากนั ตดัใบออกคร่ึงส่วน หรือหน่ึงส่วนสามของใบ นาํลงไปเสียบลงในรอยผ่าของตน้ตอ 
พนัดว้ยผา้พลาสติกตรงรอยต่อ ให้แน่น ปักไมห้ลกัให้สูงจากยอดพนัธ์ุเล็กนอ้ยใชถุ้งพลาสติกคลุม
ยอดไว ้ผกูปากถุงรอบกบักระถาง รัดดว้ยยาง เก็บไวใ้นท่ีร่มกนัแดดและลมยงัไม่ตอ้งรดนํ้ า หลงัจาก
นั้นประมาณ 15 วนั เปิดถุงพลาสติกออกไดแ้ต่คงไวใ้นร่มตามเดิมประมาณ 30 วนัยอดพนัธ์ุจะเร่ิม
ผลิยอดและตั้งตวัได ้
 ยอดท่ีเสียบตดัแลว้น้ีจะเจริญเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว หากไดรั้บการบาํรุงรักษาและดูแล
เป็นอยา่งดี โดยทุเรียนพนัธ์ุดีท่ีไดจ้ากการขยายพนัธ์ุดว้ยวธีิต่างๆ น้ีเม่ือมีอายุ 14-16 เดือน ก็จะนาํไป
ปลูกลงดินได ้ระหวา่งท่ีเป็นตน้ตออ่อนน้ีตอ้งดูแลโดยให้นํ้ าสมํ่าเสมอทุกวนัและควรให้ปุ๋ยเดือนละ
คร้ัง 
 การขยายพนัธ์ุของทุเรียนนั้นอาจมีวิธีการท่ีหลากหลายและแตกต่างกนัไป ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัชาวสวนว่าจะนิยมใช้วิธีไหนในการขยายพนัธ์ุทุเรียนของตน อาจจะข้ึนอยู่กบัการปลูกและ
ขยายพนัธ์ุทุเรียนท่ีสืบทอดกนัมาวา่วธีิไหนดีของชาวสวนแต่ละคน เม่ือคร้ังวกิฤตินํ้าท่วมคร้ังใหญ่ท่ี
ผา่นมาในปี พ.ศ. 2554 มีชาวสวนทุเรียนนนทบ์างสวนไดต้ดัยอดก่ิงทุเรียนของตนไปเสียบยอดไวท่ี้
ตน้ตอในจงัหวดัชุมพร เพื่อเป็นการอนุรักษพ์นัธ์ุทุเรียนดัง่เดิมของตนไวใ้นคราวฟ้ืนฟูสวนทุเรียน
ของตนหลงัช่วงวกิฤตินํ้าท่วม ใหอ้อกดอกออกผลต่อไปในอนาคต 

2.2.3.6 การตัดแต่งดอก 
 การตัดแต่งดอก เพื่อให้ได้จาํนวนผลทุเรียนตามต้องการนั้นมีความสําคัญต่อการ
ควบคุมผลผลิตให้ไดจ้าํนวนท่ีเหมาะสม มีคุณภาพดี และง่ายต่อการบาํรุงรักษาตน้ทุเรียน ทาํให้ผล
ทุเรียนท่ีมีคุณภาพดีขายไดร้าคาดีอีกดว้ย ซ่ึงเป็นผลใหส้ามารถขายไดร้าคาตามตอ้งการ 
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 สมยัก่อนจะใชวิ้ธีการธรรมชาติไม่มีการไปปัดเกสร ผึ้งจะเยอะมาก จะอาศยัผึ้งในการผสม 
เกสรสมยัก่อนธรรมชาติมยัจะเอ้ือต่อกนัมากตามตน้ทองหลางผึ้งจะเยอะ ไม่มีการล่าผึ้งอยูก่นั 
แบบเก้ือกลูกนัไม่ใชส้ารเคมี ปล่อยไปตามธรรมชาติติดดอก ติดลกูกติ็ดไม่ติดกคื็อไม่ติด ไม่ 
มีทุเรียนพนัธ์ุไหนออกลกูยาก ดอกจะออกมานอ้ยข้ึนอยูก่บัวา่อากาศหนาว อุณหภูมิพอเหมาะ 
จะออกดอกขาวเตม็ไปหมด (สุนนัท ์ทรรพสุทธิ, 2555) 

  
ในช่วงท่ีทุเรียนออกดอก สมยัก่อนเขาจะปล่อยใหแ้มลงต่างๆ พวกชนัโรง ผึ้ง อยูใ่นสวนกนัเขา 
จะไม่ใชส้ารเคมี แมลงพวกน้ีกจ็ะช่วยทาํใหทุ้เรียนติดผลง่ายข้ึน การไวผ้ลหรือการตดัแต่งผลจะ 
มีการทาํกนั 2 คร้ัง คร้ังแรกตั้งแต่ทุเรียนเร่ิมออกดอกหรือเม่ือดอกบานแลว้ 30-35 วนั ตอ้งเร่ิมทาํ 
การตดัแต่งดอก เพราะทุเรียนท่ีมีตน้ขนาดใหญ่ ตน้หน่ึงจะมีดอกถึงหา้หม่ืนดอก ซ่ึงเป็นจาํนวน 
ท่ีมากเกินไป คร้ังท่ีสองจะตดัใหเ้หลือจาํนวนผลไวบ้นตน้ตามตอ้งการ เช่น พนัธ์ุกา้นยาว ควร 
ไวผ้ลใหเ้หลือ 60 ผลต่อตน้ พนัธ์ุชะนีท่ีมีอายมุากแลว้เหลือไว ้120-150 ผลต่อตน้ ผลท่ีคดัออก 
คือ ผลท่ีบิดเบ้ียวมีโรคแมลงทาํลาย ผลท่ีไม่เตม็พ ูผลท่ีอยูแ่น่นเกินไป ผลท่ีอยูป่ลายก่ิง การไว ้
ผลของทุเรียนก่ิงต่างๆของลาํตน้ใหไ้วผ้ลท่ีปลายก่ิง ก่ิงบนเอาไวท่ี้โคนก่ิง อยา่งไรกต็ามในการ 
ไวผ้ลควรคาํนึงถึงสภาพตน้ ดิน และการใหปุ๋้ย เพราะในสวนแต่ละพ้ืนท่ีมีสภาพพ้ืนท่ีต่างกนั  
(อดิสรณ์ ฉิมนอ้ย, 2555) 
 

 จากการสัมภาษณ์น้ีการตดัแต่งดอกทุเรียน หรือการตดัดอกทุเรียนทิ้งบางส่วนเป็นส่ิงท่ี
ตอ้งทาํ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัตน้ทุเรียนท่ีออกดอกมากเป็นพิเศษ เพราะการมีดอกมากเกินไปตน้
ทุเรียนต้องทาํงานหนักในการสร้างอาหารมาเล้ียงซ่ึงจะทาํให้ดอกร่วง ดอกขาดคุณภาพในการ
ปฏิสนธิ มีผลต่อคุณภาพของผลในขั้นตอนต่อไป เม่ือตดัแต่งดอกไปแล้ว ดอกส่วนท่ีเหลือจะ
ปฏิสนธิไปเป็นผล ในช่วงน้ีก็ตอ้งมีการตดัแต่งอีกเรียกว่าการตดัแต่งดอกคร้ังท่ี 2 หรือเรียกว่าการ
ตดัแต่งผล เพื่อให้มีจาํนวนผลท่ีพอเหมาะและอยู่ในบริเวณก่ิงท่ีแข็งแรงสามารถรับนํ้ าหนักผล
ทุเรียนเม่ือมีขนาดใหญ่ข้ึนได ้ไม่เช่นนั้นก่ิงทุเรียนท่ีรับนํ้าหนกัไม่ไดก้็จะอีกขาดเสียหายในท่ีสุด 

การตดัแต่งดอกทุเรียนมีผลลาํดบัต่อคุณภาพของผลผลิต และจาํนวนผลของทุเรียนท่ี
เหมาะสมกับขนาดของต้นท่ีต้องทาํหน้าท่ีสร้างอาหารมาหล่อเล้ียงผลทุเรียน ชาวสวนทุเรียน
นนทบุรีจะตดัแต่งดอกเพื่อใหมี้จาํนวนผลต่อตน้ไม่มากเพราะจะทาํใหไ้ดผ้ลผลิตทุเรียนท่ีมีรสชาติท่ี
ดี และคงคุณภาพในความเป็นทุเรียนเมืองนนทไ์วไ้ดต้ลอดไป 
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2.2.3.7 การค า้กิง่ทุเรียน 

 การคํ้าก่ิงทุเรียนเป็นการป้องกนัไม่ให้ก่ิงทุเรียนหกัและฉีกขาดในเวลาท่ีออกลูกหรือมี
ขนาดผลท่ีใหญ่ข้ึน และจากลมพายุในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี โดยใช้ไม้ไผ่ท่ีมีขนาดยาว
แตกต่างกนัออกไปผกูคํ้าไว ้เพื่อช่วยพยงุรับนํ้าหนกัใหก้บัก่ิงทุเรียน 
 

เวลายายคํ้าก่ิง ยายจะผกูก่ิงไว ้เพราะเวลาดูมนัดูลาํบากลกูมนัจะโตเท่าๆกนั ส่วนมากแลว้ชาว 
สวนเขาจะใชจ้าํเอา เวลาจะจาํกจ็าํตอนท่ีคํ้าดอกมนับานก่อนลกูมนักจ็ะโตก่อน แลว้ใชไ้มค้ ํ้า  
จะตอ้งคํ้าทุเรียนถา้ไม่คํ้าแลว้ก่ิงมนัจะฉีกเพราะลกูมนัหนกั ใชท้างมะพร้าวทาํเป็นง่ามตรงปลาย 
ไมร้วกคํ้าก่ิงไว ้ถา้เป็นก่ิงเลก็ๆ ใชไ้มห้วัตะโงกทางมะพร้าวคํ้าอนัไหนท่ีมนับานก่อนหรือไม่ 
กใ็ชไ้มร้วกคํ้า เพ่ือจาํวา่อนัไหนคํ้าก่อนหรือหลงั จะใชท้างมะพร้าวคํ้าหรือใชไ้มไ้ผก่ไ็ด ้จะ 
ใชท้างมะพร้าวคํ้าในก่ิงเต้ียๆ และใชไ้มไ้ผค่ ํ้าในก่ิงท่ีสูง แลว้ทางมะพร้าวมนัมีอยูใ่นสวนอยู ่
แลว้ไม่ตอ้งซ้ือ เพราะทางมะพร้าวสมยัก่อนยาว ถา้คํ้า 2-3 ลกู ใชท้างมะพร้าวคํ้าไดแ้ต่ถา้ 4-5  
ลกู ข้ึนไปใชไ้มไ้ผค่ ํ้า (ละม่อม เซ็งสุ่น , 2555)  

 
การคํ้าโยงก่ิงทุเรียน ทุเรียนเป็นไมเ้น้ืออ่อน ก่ิงเปราะฉีกฉีกง่ายขณะติดผล ทั้งผลกมี็ขนาดโต 
จึงทาํใหแ้ต่ละก่ิง รับนํ้าหนกัจนอาจทนทานนํ้าหนกัไม่ไหว ก่ิงจะฉีกหกัได ้ทาํใหต้น้เสียหาย 
ได ้เม่ือลกูทุเรียนโตเท่ากบัผลทุเรียนโตขนาด สม้เขียวหวาน หลงัจากตดัแต่งผลเรียบร้อยแลว้ 
ควรทาํการคํ้าโยงทุเรียน อาจจะใชก่ิ้งทองหลางหรือใชไ้มไ้ผผ่กูคํ้าโยงดว้ยเชือกไนล่อนหรือ 
เชือกฟาง (อดิสรณ์ ฉิมนอ้ย, 2556) 
 
การคํ้าทุเรียนน่ีตอ้งคํ้าก่อน แต่ยายดูอย่างน้ีนะเวลาท่ียายคํ้าลูกโตพอประมาณตอนคํ้าน่ีจะแม่นมาก
ทุเรียนมนัจะมีสองรุ่น รุ่นแรกจะเอาเชือกผกูไวสี้หน่ึง รุ่นหลงัเราจะผกูเชือกไวอี้กสีหน่ึง แลว้เราจะ
รู้เลยวา่มนัเป็นรุ่นไหนจะดูรู้ไม่ผิดพลาด (ไสว ทศันียะเวช, 2556) 

 

 จากการสัมภาษณ์ การคํ้าก่ิงทุเรียนเป็นการใชไ้มน้านาชนิด เช่น ไมไ้ผ ่ทางมะพร้าว ไม้
เน้ือแขง็ ฯลฯ มาคํ้าก่ิงทุเรียนท่ีผลทุเรียนและเส่ียงต่อการฉีกขาดจากลาํตน้ไดเ้ม่ือผลทุเรียนท่ีติดอยูท่ี่
ก่ิงทุเรียนนั้นๆ เจริญเติบโตและมีนํ้าหนกัมากข้ึน การคํ้าก่ิงทุเรียนท่ีมีผลทุเรียนจะมีวิธีการคํ้าอยูส่อง
รูปแบบคือ การใชไ้มท่ี้มีความยาวคํ้าแลว้ให้พื้นดินเป็นผลรับนํ้ าหนกัท่ีคํ้านั้น การคํ้าแบบน้ีถือเป็น
การคํ้าท่ีมัน่คงแขง็แรงไดม้ากวา่ก่ิงจะไม่ฉีกขาดหรือหกัแน่นอน และการใชไ้มท่ี้มีความยาวไม่มาก
นกัคํ้าก่ิงโดยใชก่ิ้งทุเรียนท่ีอยูใ่กลเ้คียงรองรับนํ้าหนกัท่ีคํ้านั้น การคํ้าแบบน้ีจะมีความมัน่คงแข็งแรง
นอ้ยกวา่การคํ้าแบบแรกอยูเ่ล็กนอ้ย แต่ก็ถือวา่เป็นเทคนิคอีกแบบหน่ึงท่ีใชก้บัตน้ทุเรียนท่ีสูงมากๆ 
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นอกจากการคํ้าดว้ยการใช้ไมรั้บนํ้ าหนกัแลว้ การคํ้าก่ิงและการโยงก่ิงทุเรียนขณะมีผลนอกจากจะ
ช่วยป้องกันก่ิงฉีกขาดหรือหักแล้ว ผลท่ีดีอีกอย่างหน่ึงคือ ก่ิงทุเรียนจะไม่โค้งงอ ทาํให้นํ้ าและ
อาหารเดินทางไปเล้ียงผลทุเรียนไดส้ะดวกทาํใหก้ารเจริญเติบโตเป็นไปไดด้ว้ยดี คุณภาพยอ่มตอ้งดี
ไปดว้ย 

จะเห็นได้ว่าการคํ้ าก่ิงทุเรียนนอกจากจะช่วยพยุง และรับนํ้ าหนักลูกทุเรียนแล้ว
ชาวสวนยงัใชก้ารคํ้าก่ิงเพื่อเป็นการจดจาํการออกดอกก่อนและหลงัของทุเรียน นอกจากน้ียงัสร้าง
ความสะดวกและเป็นการป้องกนัในการผิดพลาดของการเก็บเก่ียวผลผลิตของทุเรียนในแต่ละรุ่น 
ซ่ึงถือวา่เป็นภูมิปัญญาอยา่งหน่ึงของชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี 

2.2.3.8 การปลูกพชือืน่ภายในสวนทุเรียน 
 ชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี จะปลูกพืชชนิดอ่ืนแซมไวใ้นสวน เน่ืองจากการปลูก
ทุเรียนกว่าจะให้ผลผลิตนั้นตอ้งใช้ระยะเวลานาน ระหว่างนั้นก็จะปลูกผลไมช้นิดอ่ืน เช่น กลว้ย 
มะม่วง มงัคุด มะปราง กระทอ้น หมาก มะพร้าว หรือพืชผกัสวนครัวชนิดต่างๆ ไวเ้ก็บผลผลิต
จาํหน่ายสร้างรายไดใ้หใ้หก้บัตนเองก่อนท่ีทุเรียนจะใหผ้ลผลิต 
 
 
 
 
 

 
 

 
รูปท่ี 8 การปลูกพืชชนิดอ่ืนแซมภายในสวนทุเรียน 
           (ภาพถ่ายจากการสาํรวจพื้นท่ีเม่ือ 5 มกราคม 2556) 

 
ในสวนของชาวสวนนนท ์จะมีแทบทุกอยา่งท่ีเป็นพืช ผกัสวนครัว มีมาตั้งแต่สมยัโบรํ่า 
โบราณตน้ทองหลางเขาจะปลูกแซมดว้ย พล ูดีปลี พริกไทยจะปลกูไวต้ามโคนตน้ทอง 
หลาง คือ การเขา้สวนมีรายไดทุ้กวนั ถา้มีสวนขนาดน้ีไม่มีอดหรอกครับ เขา้มาในสวน 
ตอ้งเกบ็ของขายได ้ถา้ชัว่โมงน้ีสามร้อยบาทหาไดแ้น่นอนในสวน (สมศกัด์ิ พุ่มเหลก็,  
2555) 
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ในช่วงท่ีเรายงัไม่ไดกิ้นทุเรียน ตามระหวา่งตน้ทุเรียนกต็อ้งมีกลว้ยมีพืชอ่ืนปลกูอยูด่ว้ยในร่อง  
สวนเราจะมีตน้ทองหลาง ตามตน้ทองหลางกจ็ะปลกูพล ูพริกไทย ดีปลีใหข้ึ้นตามตน้ทอง 
หลางแลว้เรากจ็ะไดผ้ลผลิตจากของเหล่าน้ีเกบ็ไปขายก่อน อยา่งกลว้ย มะพร้าว ตามตน้ทอง 
หลางกจ็ะปลกูพลใูหข้ึ้นไปเป็นอยา่งหน่ึง ทองหลางอีกตน้หน่ึงกจ็ะปลูกพริกไทยใหเ้กาะข้ึน 
ไป (สมบูรณ์ แผว้สกลุ, 2555) 

 
 จอกจากทุเรียนท่ียายปลกูแลว้ยงัมีการปลกูพริกข้ีหนู กลว้ยหอม กลว้ยตานี มะเขือพวง เตย 
หอม ข่า  ตะไคร้ มะกรูด ตะลิงปิง มะดนั มะขาม ตอ้งมีครบทุกอยา่ง ปลกูแทรกไวใ้นสวน 
เผื่อเราตอ้งการจะทาํครัวอะไรจะไดมี้ จะไดไ้ม่ตอ้งไปหาซ้ือ ถา้มีเยอะกข็ายไดอี้ก ทาํให ้
เราประหยดัเวลาท่ีอยูใ่นสวนชาวสวนจะมีเคลด็ลบัตรงน้ีในการประหยดัและหารายไดจ้าก 
การขายพืชผกัสวนครัว (ไสว ทศันียะเวช, 2556) 

  
 จากการสัมภาษณ์การปลูกพืชอ่ืนภายในสวนทุเรียน เป็นไปเพื่อเป็นอาหารและสร้าง
รายได้ทั้งขณะท่ีทุเรียนยงัไม่ให้ผลผลิต เป็นการแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาท่ีมองเห็นการดาํรงอยู่
ของชีวติชาวสวนไดช้ดัเจนวา่ไม่มีทางอบัจน มีทางออกให้กบัตวัเองอยูต่ลอดทุกเม่ือ ประหยดัเวลา
เร่ืองอาหาร ประหยดัค่าใชจ่้าย รับรายไดต้ลอดเวลา และเพียงรอคอยเก็บเก่ียวผลผลิตท่ีทรงคุณค่า
จากทุเรียนท่ีจะนาํรายไดม้าให้อยา่งเป็นกอบเป็นกาํ ถึงขั้นเป็นเศรษฐีชาวสวน มีศกัด์ิศรี และเกียรติ
ท่ีทัดเทียมเป็นอาชีพอ่ืนๆ ดังนั้ นพืชท่ีปลูกภายในสวนทุเรียนจึงเป็นพืชคล้ายคลึงกันไปของ
ชาวสวนทุกสวน เช่น กลว้ยตานี กลว้ยนํ้ าวา้ กลว้ยหอม มะพร้าว พลู พริกไทย ดีปลี สายบวั ผกับุง้ 
พริกข้ีหนู ตะไคร้ ข่า กระชาย มะนาว ขนุน มะม่วง มะปราง กระทอ้น หมาก เงาะ ลาํไย มะละกอ 
มงัคุด เตยหอม มะเขือพวง มะกรูด ตะลิงปิง มะดนั มะขาม ฯลฯ 
 2.2.3.9 การป้องกนัศัตรูพชืและแมลง 
 ในการทาํสวนผลไม้แทบทุกชนิด ศตัรูพืชและแมลงนั้นเป็นปัญหาท่ีชาวสวนต้อง
ประสบพบเจออยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรีมีวิธีการในการป้องกนัศตัรูพืช
และแมลงท่ีจะมารบกวน และก่อใหเ้กิดโรคกบัทุเรียน ดว้ยวธีิการท่ีแตกต่างกนัออกไปดงัต่อไปน้ี 
 

ศตัรูพืชของทุเรียนมีหลายอยา่งนะ แต่ท่ีสาํคญัท่ีสุดเลย คือ หนอนเจาะตน้ เป็นหนอนของดว้ง 
ยาวมนัจะไข่ใส่ตน้ เสร็จแลว้มนักจ็ะข้ึนเจาะเขา้ไปในตน้ ถา้เจาะเขา้ถึงกลางตน้เม่ือไหร่กต็าย  
ตอนแรกยาใชไ้ม่ไดผ้ล พ่ึงมาลองทาํดูเม่ือไม่ก่ีปีน้ีเองก่อนท่ีนํ้าจะท่วม โดยใชต้าข่ายดกัปลา 
พนัรอบตน้ พวกดว้งหนวดยาวเป็นแมลงปีกแขง็ หนวดจะยาวพอมนัจะเขา้มาในตน้ทุเรียนก ็
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ติดอยูท่ี่ตาข่าย กใ็ชวิ้ธีการแบบน้ีมนัไดผ้ลจริงๆ ดว้งมนัจะติดอยูแ่ละไปไหนไม่ได ้มดกจ็ะ 
มาข้ึนตวัมนั แลว้กดัมนัอีกทีหน่ึง เพราะดว้งพวกน้ีเป็นแมลงบินตํ่า มนัจะมาวางไข่ท่ีบริเวณ 
โคนตน้กต็อ้งป้องกนัดว้ยวิธีน้ี (ชยัยศ ดาํรงทรัพย,์ 2555) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รูปท่ี 9 ตะขาบท่ีทาํจากไมไ้ผส่าํกรับไล่นก หนู กระรอก 
ท่ีมา: สมใจ น่ิมเล็ก, “ส้ินการทาํสวนเคร่ืองมือเคร่ืองใชก้็สูญตามศิลปวฒันธรรม,” ศิลปวัฒนธรรม 
34, 3 (มกราคม 2556): 52. 
 

การป้องกนัศตัรูพืช แมลง สมยัก่อนกไ็ม่ค่อยมีอะไรมาก มีอต่กระรอกกบัหนู กระรอกจะเป็น 
ภยัท่ีหน่ึงของชาวสวนทุเรียนกว็า่ได ้กระรอกป้องกนัไม่ได ้ดกัไม่ได ้ถา้เป็นหนูเรายงัดกัได ้ 
ตอ้งเอาสงักะสีมาพนัตน้ทุเรียนไม่ใหม้นัไต่ข้ึน เพราะหนูเดินดินอีกวิธีหน่ึงคือเอากลว้ยใส่ยา 
เบ่ือหนูไปยกไวท่ี้ก่ิงหนูกจ็ะกิน แต่กระรอกไม่กิน กระรอกกาํจดัยากมากตอ้งยิงอยา่งเดียว 
 สมยัก่อนเขาใชห้นงัสต๊ิกใส่ลกูกระสุนยิงจนบดัน้ียงัหาวิธีการกาํจดักระรอกไม่ไดเ้ลย เราไม่ 
มีคนยิงกระรอกกเ็ยอะมาก ถา้มีอะไรออกมากกิ็นหมด แต่ก่อนเราไม่ไดใ้ชส้ารเคมีหรอก ท่ี 
ใชร้าดปลวกกมี็ เอส 85 ถา้ไม่จาํเป็นกจ็ะไม่ใชเ้ลย ตอ้งคอยดูตน้ไมไ้ม่ใหม้นัเป็นหนอน  
หนอนจะชอบกินตน้ พอมาในระยะหลงัน้ีเปลือกจะเป็นเช้ือรา เราตอ้งถากตรงท่ีเป็นเช้ือรา 
ออกแลว้กใ็ชปู้นแดงทา บางทีกป้็องกนัไดบ้างทีกป้็องกนัไม่ได ้เอาปูนทาเปลือกแลขอบ 
เปลือกตน้ทุเรียนใหถึ้งเน้ือ แลว้เอาปูนทา เวลาตน้เลก็ๆหนอนจะกินไปถึงปลายก่ิง เรากต็อ้ง 
ตดัก่ิงท้ิงหนอนมนัชอบกิน คลา้ยวา่ทุเรียนมนัเป็นไมน่ิ้มหนอนก็กินไดง่้าย พอเราสงัเกตเห็น 
วา่ก่ิงแหง้เรากต็อ้งฟันไล่ดูตอ้งตดัก่ิงนั้นออกไป มาตอนหลงักจ็ะเป็นเช้ือราท่ีโคน แต่เขากมี็ 
รักษานะแต่ป้าไม่เคยใชต้ายกป็ล่อยใหต้าย อยา่งดีกแ็ค่เอาปูนทาถากๆ แลว้เอาปูนทาบางที 
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กอ็ยู ่แต่ปูนกบัทุเรียนมนัจะแพก้นันะ (สมบูรณ์ แผว้สกลุ ชาวสวนทุรียน อ.บางกรวย, 2555) 
 ในสมยัก่อนจะมีกระรอกมากดักิน แต่ชาวบา้นจะรวมตว้กนัในช่วงตอนคํ้าลกูทุเรียน แลว้ 

เหลืออีก15 วนัจะตดั กระรอกและหนูจะเร่ิมกดักินทุเรียน เรากร็วมตวัระหวา่งชาวบา้นช่วย 
กนัไล่กระรอกและหนูประมาณ 10-20 คน ไล่รังอยูต่รงไหนถางออก มะพร้างเยอะกระรอก 
จะอยูใ่นคอมะพร้าว เรากถ็างคอมะพร้าวออกลา้งคอมะพร้าว ไปท่ีไหนกมี็มือปืนตามไปยิง 
สอยลงมา บางทียายกย็ิงกระรอกเองนะ อนัน้ีเป็นวิถีชีวิตชาวสวนอยา่งหน่ึง กระรอกมนัมี 
สญัชาตญาณอยูอ่ยา่งหน่ึงเวลาท่ีจนมุมแลว้มนัจะเจ่า คือ เงียบเสียง เด๋ียวน้ีกระรอกกย็งัมีอยู ่
แต่นอ้ยลงแลว้สมยัก่อนจะมีตะขาบท่ีเอาไวใ้ชไ้ล่กระรอก นก หนู ทาํมาจากไมไ้ผ ่ใชไ้มไ้ผ ่ 
3 ปลอ้งทาํและเยอ่ดึงใหก้ระทบกนัมนัจะดงัโป๊ะเสียงดงัของตะขาบจะทาํใหก้ระรอกกลวั  
อนัน้ีกเ็ป็นส่ิงท่ีดีเอาไวใ้ชเ้ฝ้าสวนสมยัก่อนได ้ขโมยมนักก็ลบัไปจะเอาไมไ้ผเ่จาะรูร้อยหอ้ย 
เกบ็เชือกแลว้ใชดึ้ง (ไสว ทศันียะเวช, 2556) 

 

 จากการสัมภาษณ์การป้องกนัศตัรูพืชและแมลง ทุเรียนเป็นพืชท่ีมีผล เปลือกหนาและมี
หนามแหลมแต่มีสัตว์ท่ีสามารถกินผลของทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ หนูและกระรอก 
ดงันั้นสัตวส์องชนิดน้ีจึงสร้างความเสียหายแก่ผลผลิตของทุเรียนมาก ชาวสวนจึงตอ้งคิดหาวิธี
ป้องกนั โดยเคร่ืองมือชนิดหน่ึงท่ีใช้กนัอย่างแพร่หลายเรียกว่าตะขาบ ตะขาบทาํจากไมไ้ผ่ท่ียาว
ประมาณ 2 ปลอ้ง ตดัให้มีขอ้ 3 ขอ้ ฝานดา้นขา้งตรงขอ้กลาง 2 ดา้น เหลือส่วนขอ้ริม 2 ขอ้ไว ้ผา่ท่ี
ขอ้ริมดา้นหน่ึงตรงกลางให้แยกออกจากกนั โดยยงัเหลือขอ้ริมอีกดา้นหน่ึงไว ้จะทาํให้ไดไ้มไ้ผท่ี่มี
ลกัษณะเหมือนคีบคีมถ่าน หรือคีบส่ิงอ่ืนๆ เม่ืองา้งออกจากกนัแลว้ปล่อย จากแรงยืดหยุน่จะทาํให้
เกิดการกระทบกนัเป็นเสียงดงั ชาวสวนทาํตะขาบไปติดไวใ้นสวนแล้วต่อเชือกดึงเพื่อง้าง แล้ว
ปล่อยใหก้ระทบกนัเกิดเสียงดงัขบัไล่ กระรอก หนู และอาจรวมไปถึงสัตวอ่ื์นๆ หรือแมแ้ต่คนท่ีจะ
เขา้มาขโมยผลผลิตต่างๆของสวน สําหรับหนูและกระรอกอาจมีการใชว้ิธีอ่ืนๆเพิ่มเติมอีก เช่น เอา
สังกะสีพนัรอบโคนตน้ป้องกนัหนูไม่ให้ปีนข้ึนไปได ้ใชก้บัดกัดกั ใชห้นงัสต๊ิกยิ่งขบัไล่หรือใชปื้น
ยงิขบัไล่เพื่อเป็นการกาํจดั แมลงต่างๆก็ใชว้ธีิ จบัทาํลาย, ดกัจบัแลว้ทาํลาย, สุ่มไฟใชค้วนัไฟไล่, ใช้
ยาฆ่าแมลง ประสิทธิภาพของการป้องกนัศตัรูพืชและแมลง ข้ึนอยู่กบัความเอาใจใส่สมํ่าเสมอใน
ทุกๆวนัของคนทาํสวน 
 ในการป้องกนัศตัรูพืชและแมลงของชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรีนั้นจะเนน้การใช้
วธีิการท่ีอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในการใชส้ารเคมีให้นอ้ยมากท่ีสุด เพื่อลดความเส่ียงให้กบัตวัชาวสวน
เองและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูภ่ายในสวน เพื่อรักษาความสมดุลของความหลากหลายทางระบบ
นิเวศ และนาํภูมิปัญญาความรู้ท่ีมีอยูภ่ายในตวัเองมาใชใ้นการแกปั้ญหาในการป้องกนัศตัรูพืช และ
แมลงอยา่งชาญฉลาดและเหมาะสม 
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     (ก)     (ข)  
      
 
 
 
 
                (ค) 

 
2.3.4 อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการท าสวนทุเรียน 

 ในการทําสวนของชาวสวนทุเรียนจังหวดันนทบุรี อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทําสวน 
เคร่ืองมือต่างๆ นบัวา่เป็นส่ิงท่ีสําคญัอยา่งหน่ึง เน่ืองจากชาวสวนจะตอ้งใชอุ้ปกรณ์นั้นอยูต่ลอดใน
เวลาท่ีเข้าไปทาํสวน ตั้ งแต่การปลูก การดูแล  รดนํ้ า บาํรุงรักษา การเก็บเก่ียวผลผลิต การขาย
ผลผลิต ซ่ึงจะอธิบายดงัต่อไปน้ี 
 

“อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทาํสวนหลกัๆท่ีชาวสวนตอ้งมี คือ มีดแครง ขนาด จอบ พลัว่ ชงโลง เข่ง 
 กระจาด สาแหรก คานในเวลาขนทุเรียน คราดชกัหญา้ มีดพร้าหวดดายหญา้ กมี็แค่น้ีแหละ 
อุปกรณ์ท่ีจาํเป็น แครงจะเอาไวใ้ชร้ดนํ้า ส่วนขนาดใชร้ดนํ้าและขนาดใชส้าํหรับลอกเลน” 
(สมบรูณ์ แผว้สกลุ, 2555) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 10 ภาพแครงรดนํ้า 
             (ก) แครงท่ีสานจากไมไ้ผ ่  (ข) แครงท่ีดดัแปลงมาจากหมอ้อะลูมิเนียม  
             (ค) แครงท่ีทาํมาจากสังกะสีสาํเร็จรูป   
             (ภาพถ่ายจากการสาํรวจพื้นท่ี เม่ือ 5 มกราคม 2556) 
 



81 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ก)             (ข)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 11   ชงโลงและขนาดสําหรับรดนํ้าทุเรียน 
               (ก) ชงโลง (ข) ขนาด 
ท่ีมา: สมใจ น่ิมเล็ก, “ส้ินการทาํสวนเคร่ืองมือเคร่ืองใชก้็สูญตามศิลปวฒันธรรม,” ศิลปวฒันธรรม 
34, 3 (มกราคม 2556): 50. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
รูปท่ี 12 กระจาดสาํหรับใส่ทุเรียนขาย 

             (ภาพถ่ายจากการสาํรวจพื้นท่ีเม่ือ 5 มกราคม 2556) 
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(ก)      (ข)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

(ก)     (ข)  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 13 ภาชนะสาํหรับใส่ทุเรียน 
            (ก) เข่งสาํหรับใส่ทุเรียน (ข) ตะกร้าสาํหรับไวส้อยหรือรับทุเรียน 
              (ภาพถ่ายจากการสาํรวจพื้นท่ีเม่ือ 5 มกราคม 2556) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 14 อุปกรณ์ในการรดนํ้า และอุปกรณ์ในการทาํสวน 
              (ก) เรือสาํหรับใชร้ดนํ้าทุเรียนในสมยัก่อน        (ข) มีดพร้าหวดสาํหรับดายหญา้ 
              (ภาพถ่ายจากการสาํรวจพื้นท่ีเม่ือ 5 มกราคม 2556) 
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(ก)   
 
(ก)     (ข)  

“อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทาํสวนกมี็ จอบสองง่าม เอาไวคุ้ย้เจาะดูวา่มนัมีปลวกท่ีรากหรือเปล่า มีด 
ตอ้งคมตอ้งหมัน่ดายหญา้ เพ่ือไวใ้ชโ้ยงก่ิง ไมส้อย กรรไกรตดัดอก” (จินดา หะสิตะเวช, 2555) 

 

 
 

รูปท่ี 15 อุปกรณ์ทาํสวนท่ีใชใ้นการขดุและแทงดิน        
              (ก) เสียม ท่ีใชเ้อาไวข้ดุดินและแทงดิน 
              (ข) จอบและจอบสองง่ามท่ีใชฟั้นดิน 
ท่ีมา: สมใจ น่ิมเล็ก, “ส้ินการทาํสวนเคร่ืองมือเคร่ืองใชก้็สูญตามศิลปวฒันธรรม,” ศิลปวฒันธรรม 
34, 3 (มกราคม 2556): 44-45. 
 

อุปกรณ์ท่ีใชท้าํสวนกมี็แครง จอบ พลัว่ เสียม มีดพร้าหวด เอาไวด้ายหญา้โดยใชแ้รงคนเหว่ียง 
 หวดหญา้กนัในร่องเขา้กนัคนละแคม แครงสมยัก่อนกต็อ้งสานดว้ยไมแ้ลว้เอายาชนั ต่อมากมี็ 
แครงกระป๋องท่ีคนจีนเขาทาํเป็นกระป๋องๆขาย แต่มาเด๋ียวน้ีกไ็ม่เอาแลว้เรากเ็อาอุปกรณ์ท่ีเก่ียว 
ขอ้งกบัวิถีชีวิตเราคือ หมอ้อะลมิูเนียมท่ีทะลุๆ มาตดัหูออก ทาํเป็นแครงไดดี้กวา่แครงกระป๋อง 
หลายสิบเท่านํ้าหนกัเบาดว้ย เจาะรูสองขา้งผกูแบบแครง เจาะขา้งละสองรูใชท้าํเป็นแครงไดเ้ป็น 
ภูมิปัญญายายกบ็อกกบัเพ่ือนชาวสวนวา่ทาํใหแ้บบน้ี สมยัก่อนใชแ้ครงสานตอ้งมานัง่เอายาชนั 
 ตอ้งทาํหลายอยา่งเด๋ียวน้ีชนันํ้ามนักไ็ม่ค่อยมี ดา้มกห็ายาก แลว้ตอ้งหาช่างท่ีมีฝีมือทาํแครง ซ่ึง 
เด๋ียวน้ีตายกนัไปหมดแลว้ ก่อนน้ีพ่อของยายกส็านเก่ง ยายเองกพ็อสานไดแ้ต่เร่ิมข้ึนตน้ลายไม่ 
เป็น เวลาเร่ิมข้ึนโครงกท็าํไม่ได ้กระจาดใส่ทุเรียนเวลาขายยี่หอ้ของยายจะเป็นยี่หอ้ ส.ว. ทั้ง 
หมดติดกระจาดไวทุ้กใบ  แลว้กมี็เรือรดนํ้า (ไสว ทศันียะเวช, 2556) 
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รูปท่ี 16 หวายสาํหรับใชแ้ขวนโชวทุ์เรียนในการออกร้านจาํหน่าย 
             (ภาพถ่ายจากการสาํรวจพื้นท่ี เม่ือ 5 มกราคม 2556) 

 

 จากการสัมภาษณ์ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทาํสวนทุเรียนของชาวสวนทุเรียนเมืองนนทจ์ะมี
อุปกรณ์หลักโดยทั่วไปเหมือนกับชาวสวนทุเรียนในท่ีอ่ืนๆ หรือชาวสวนท่ีปลูกพืชอ่ืนๆ 
ตวัอยา่งเช่น เสียม, พลัว่, จอบ จอบขุด (หนา้จอบเล็ก) จอบถาก หรือจอบดายหญา้ (หนา้จอบใหญ่), 
หางเหยี่ยว, มีดต่างๆ (มีดโต,้ มีดดายหญา้, มีดขอ, มีดตดัใบตอง, มีดเจียนหมาก, มีดตดัทุเรียน, มีด
กรีดทุเรียน, มีดปอกทุเรียน, ขวาน, มีดเหน็บ, มีดพร้า ขอชกัไม,้ แครงรดนํ้ า) เป็นอุปกรณ์ตกันํ้ าจาก
ร่องนํ้ าในสวนสาดรดทุเรียนและพืชอ่ืนๆท่ีปลูกอยู่ในสวน แครงรดนํ้ าดั้งเดิมจะทาํดว้ยไมไ้ผม่าจกั
เป็นตอกแลว้สานเป็นส่วนตวัแครงรูปทรงตามแต่จะประดิษฐ ์แต่ส่วนใหญ่จะมีรูปทรงคลา้ยฝ่ามือท่ี
ทาํลกัษณะคลา้ยกบัมือท่ีรองรับนํ้ า ต่อมามีอะลูมิเนียม สังกะสี พลาสติก จึงมีการเปล่ียนมาใชว้สัดุ
ใหม่น้ีแทน แต่ส่วนด้ามของแครงรดนํ้ ายงัคงใช้ไมไ้ผ่ หรือไมจ้ริงทาํเพราะใช้งานได้ดีทนทาน, 
ชงโลงมีลกัษณะคลา้ยแครงแต่มีขนาดใหญ่กวา่มากวสัดุท่ีทาํเหมือนแครงรดนํ้ า ใชใ้นงานวิดนํ้ าจาก
บริเวณหน่ึงไปยงับริเวณหน่ึง ไม่สามารถวิดสาดไดเ้ลยแบบแครง ตอ้งตั้งขาหย ัง่แลว้แขวนเพื่อลด
แรงขณะวดินํ้า ถงัตกันํ้าท่ีทาํดว้ยเหล็กอาบสังกะสี หรือพลาสติก ตะกร้าสอยผลไม ้จาํปาสอยผลไม ้
ตะขอ ตะกร้า เข่ง กระจาด สาแหรกแขวนทุเรียน กระบุง ไมค้าน 
 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทาํสวนและเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใชใ้นการทาํสวนนั้นมีอยูห่ลายชนิด 
ข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์ ของการใช้งานท่ีมีอยู่ภายในสวน ซ่ีงถือว่าเป็นภูมิปัญญาอย่างหน่ึงท่ีถูก
ประดิษฐ์คิดคน้ข้ึนมาอุปกรณ์และเคร่ืองมือบางประเภทยงัคงมีการใชง้านอยูใ่นปัจจุบนั เป็นของท่ี
ต้องใช้อยู่ในชีวิตประจาํวนัของชาวสวนซ่ึงวสัดุท่ีใช้ในการทาํเคร่ืองมือทาํสวนนั้ นอาจมีการ
เปล่ียนแปลงหรือประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบัยคุสมยัตามความเหมาะสมกบัวถีิชีวติของชาวสวน  
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2.3.5 การเกบ็เกีย่วผลผลติ 
 ในการเก็บเก่ียวผลผลิตของชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี ถือว่าเป็นส่ิงท่ีสําคญัและ
พิถีพิถนัมากท่ีสุดในทุกขั้นตอน ชาวสวนจะใชค้วามระมดัระวงัและทะนุถนอมลูกทุเรียนมากเป็น
พิเศษ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพของทุเรียนเมืองนนท์ก่อนการจาํหน่ายให้กับผูบ้ริโภค ซ่ึงจะมี
ลักษณะในการเก็บเก่ียวผลผลิตท่ีแตกต่างไปจากพื้นท่ีอ่ืนท่ีปลูกทุเรียน ชาวสวนจะมีวิธีการดู
ลกัษณะสีของหนามทุเรียน ขั้ว ประกอบกนัในหลายๆอยา่งก่อนการเก็บเก่ียวผลผลิต วิธีการรักษา
คุณภาพในการเก็บเก่ียวผลผลิตของชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรีไดถู้กถ่ายทอดและส่งต่อในการ
ปฏิบติักนัมาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษ ซ่ึงจะมีลกัษณะท่ีคลา้ยและแตกต่างกนัออกไปของชาวสวนในแต่
ละคน ดงัต่อไปน้ี 
 

การดูแลและการสงัเกตลกูทุเรียนวา่สุกหรือไม่สุก มนัตอ้งอาศยัความชาํนาญมาก คนสวน 
สมยัก่อนเขาจะเก่งมากในการดูและการสงัเกต เวลาดีดหนามทุเรียนกใ็หฟั้งเสียงดงัปุๆ  
ดูปลายหนาม ดูร่องหนามใหม้นัแหง้ ถา้ปลายมนัไม่แหง้กเ็ท่ากบัวา่มนัยงัไม่แก่ ถา้ดงัโป๊ะๆ  
น่ียงัใชไ้ม่ไดต้อ้งดมลกูดว้ยใหม้นัมีกล่ินสาบๆ บางทีมนัปุๆ แลว้ยงัไม่สุกเลย แสดงวา่หนาม 
มนัเห่ียว ถา้คนตดัทุเรียนเก่งๆ ตดัมาแลว้ 3 คืน สุกจะอร่อยมาก ถา้เลยไป 5-6 คืน กจ็ะเป็น 
ทุเรียนอ่อน ขายไม่ได ้เด๋ียวน้ีเขามีไมเ้คาะแต่เราใชน้ิ้วดีดเอา เพราะมนัจะทาํใหห้นามชํ้า เวลา 
ดีดฟังเสียงกจ็ะดีดีหนามตรงพทุูเรียน ทุเรียนท่ีหนามแหลมๆกจ็ะมีกบ ท่ีดูยากท่ีสุดวา่จะสุก 
กคื็อกา้นยาว ดูหนามใหห่้าง ตอ้งดูขั้วใหแ้ขง็สากและขั้วโปนตรงปลิง ถา้ดีดแลว้ฟังม่รู้เร่ือง 
ถา้ยงัไม่แก่ บางทีกด็ูยากเหมือนกนัในช่วงเวลาแดดแรงๆ เวลาท่ีตดัทุเรียนจะตดัในช่วงตอน 
เชา้จะดีกวา่ ถา้ตดัตอนเยน็แลว้ขั้วมนัจะเห่ียว วิธีการตดัทุเรียน เขาจะมีวิธีการตดัหลายแบบ  
ตดัแบบมือเดียว เจาจะเอามือเก่ียวกบัขั้วไวแ้ลว้จบัมีด แต่มีดท่ีเขาใชจ้ะคมและขนาดของมีด 
จะเลก็ตดัแลว้เอามือเก่ียวกบัขั้วไวแ้ลว้จบัมีด แต่มีดท่ีเขาใชจ้ะคมและขนาดของมีดจะเลก็  
ตดัแลว้เอามือเก่ียวขั้วไวภ้ายในมือเดียว เรียกวา่ ตดัมือเดียว เวลาตดัจะไม่โยนลงมานะ จะ 
ใชต้ะกร้าชกัรอกข้ึนไปรับแลว้กห็อ้ยตะกร้าลงมา การตดัมือเดียวถา้ตดัไม่เป็น ไม่ชาํนาญ 
จะตดัไม่ได ้ถา้ตดัคนเดียวเขาจะผกูเชือกแบบเง่ือนกระตุกแลว้ยอ่นลงมา แต่อยา่ใหก้ระแทก 
กบัอะไรนะมนัจะหล่นเลย พอถึงพ้ืนแลว้กก็ระตุกเชือกลกูทุเรียนก็จะหลุดลงเข่ง ถา้เป็นคน 
สวนท่ีชาํนาญเขาจะรู้เวลาตดั หมอนทองจะประมาณ 120 วนัสุก ถา้ชะนีกป็ระมาณ 90 วนั  
แต่ป้าไม่เคยตดัหรอกนะ ดูเป็นดูรู้วา่อนัไหนสุกอนัไหนอ่อน แลว้เม่ือก่อนเขาจะถนอมปลิง 
กบัขั้วทุเรียนมากไม่ใหป้ลิงหลุด ขั้วหลุด การดูแลทุเรียนหลงัเกบ็เสร็จ กเ็อามาวางผึ่งไวใ้น 
ร้านท่ีใตถุ้นบา้น ตอ้งวางไวใ้นท่ีสะอาดๆมาคลุม ตดัวางไวค้ลุมผา้หรือกระสอบเอาไว ้2 คืน 
 หลงัจากนั้นค่อยมาดู เวลาเราจะเอาไปขายกดี็ดฟังเสียงใหม้นัดงัปุๆ จบัดูนํ้าหนกัของลกูทุ 
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เรียน ถา้แก่มนัจะเบา ถา้ทุเรียนอ่อนมนัจะหนกั แลว้กค็ดัวางแยกไวอี้กกองหน่ึง ท่ียงัไม่สุก 
กเ็อาผา้คลุมไวต่้อ ถา้อนัไหนฟังเสียงแลว้ใชไ้ด ้ดมแลว้มีกล่ินสาบนิดๆกเ็อาใส่หาบไปตลาด 
ขายไดเ้ลย ทุเรียนท่ีจงัหวดันนทบุรีน่ีจะขายกินสุกไม่ขายดิบแบบสมยัปัจจุบนันะ ถา้ยิ่งเขา 
ซ้ือไปขายต่อเขาจะดูลกู ดูหนาม ปลิง ขั้วจะไม่ใหห้ลุด ถา้เป็นอยา่งใดอยา่งหน่ึงน่ีเสียราคา 
เลยแหละ เขาจะถือวา่เป็นทุเรียนหล่นเลยนะ ถา้เกิดวา่ทุเรียนหนามเสียเขาก็จะควา้น เอาเน้ือท่ี 
เสียออกแลว้ก็เอาปูนป้าย ไม่ใหม้นัเน่ามากกวา่น้ี ใชปู้นชลอความเน่าของหนาม เหมือนกบัท่ีทาํ 
กบัขนุน (สุนนัท ์ทรรพสุทธิ, 2555) 

 
เวลาสงัเกตทุเรียนสุกจะมีวิธีการสงัเกตจากขั้วทุเรียน สงัเกตท่ีปลิง เวลาทุเรียนสุกตรงขอ้ต่อ 
มนัจะหลุดขั้วตรงปลิงบนของขั้วล่างมนัจะโปน ขั้วมนัจะดาํและสาก พอชาวสวนมองเขาจะ 
รู้ตดัและสอยไดเ้ลย ถา้ดูขั้วไม่เป็นตอ้งจบัขั้วดู ขั้วทุเรียนถา้ยงัไม่แก่มนัจะน่ิมและอ่อน แลว้ 
สีของขั้วจะยงัไม่ดาํ ตอ้งขั้วสีดาํออกสากๆ บางคนเขากใ็ชต้ดัตรงขั้วแลว้ชิมดูรสชาติจะหวาน 
 ทุเรียนแก่ขั้วจะหวานตดัเสร็จแลว้ลองชิมดูจะเป็นอยา่งนั้น แต่ถา้สีขั้วอ่อนสีจะไม่เหมือนกนั 
 ทุเรียนแก่สีขั้วจะคลํ้าแลว้ขั้วจะสากกวา่ทุเรียนอ่อน ถา้ทุเรียนอ่อนพอตดัมาแลว้ลองแกวง่ดู 
ขั้วจะอ่อน ขั้วน่ิม ถา้ทุเรียนแก่ปลิงจะโปนขั้วจะสากออกสีคลํ้านอกจากดูท่ีขั้วแลว้กจ็ะการ 
นบัวนั แต่พอจาํเยอะๆ เขา้กจ็ะทาํใหเ้ราลืม การเกบ็ทุเรียนตอ้งปีนข้ึนไปเกบ็อนัไหนอยูใ่กล ้
มือกต็ดั มือเรากถื็อขั้วแลว้ตดั เทา้เรากย็ืนอยูบ่นตน้ข้ึนไปเหยียบตน้อีกเทา้หน่ึงกเ็ก่ียวกบัตน้  
เวลาท่ีข้ึนตน้ทุเรียนไม่เคยทุเรียนหล่นใส่หวัเพราะทุเรียนสุกจะสงัเกตไดจ้ะมีสีท่ีแปลกไปจาก 
ทุเรียนท่ียงัไม่สุก แต่จะส่งกล่ินหอมๆ เรากจ็ะตอ้งข้ึนไม่ใหต้รงกบัลกูท่ีอยูต่รงนั้น ข้ึนแถบท่ี 
ไม่มีทุเรียนตรงช่องวา่งของตน้ท่ีไม่มีลกูทุเรียนจากท่ีไกล เรากต็อ้งใชต้ะกร้าใส่ปลายไม ้แลว้ 
กเ็อามีดเสียบไมเ้ขา้แลว้กส็อยเรียกวา่ สอย เสร็จแลว้กโ็รยลงมาขา้งล่าง เวลาท่ีเกบ็ทุเรียนเสร็จ 
กจ็ะเอาทุเรียนข้ึนมาบนบา้นไวท่ี้หอกลางของบา้น สมยัก่อน หอกลางโล่งไม่มีของวางกจ็ะเอา 
ทุเรียนมาวางกองสูง แยกกองไวว้า่กองไหนตดัก่อนหรือหลงัพออีกวนัหน่ึงไปตดัมาใหม่ ก ็
ตอ้งวางแยกกองเอาไว ้วนัน้ีเรากร้ื็อกองท่ีตดัมาคร้ังแรกเพ่ือไปขาย ตอนกลางวนัพอพ่อตดั 
เสร็จกจ็ะหาบมากองไว ้ตกตอนกลางคืนป้ากร้ื็อออก ดมดูท่ีหอมๆกเ็อาออกไปขายท่ีไม่หอม 
กแ็ยกไว ้เวลาจะดูวา่ทุเรียนสุกหรือไม่นั้นจะดูลกัษณะภายนอกดูหนาม ดูขั้วกส็ามารถตดัได ้
เลย เวลาท่ีป้าร้ือกองทุเรียนกเ็อาดา้มมีดเคาะมนัจะดงัปุๆ พอหลวมพกูจ็ะดงัพรุๆ ถา้มนัยงัไม่ 
หลวมพกูจ็ะดงัแต๊กๆ เสียงจะแน่น พอทุเรียนจะสุกเน้ือของทุเรียนจะไม่ติดเปลือกแลว้สามารถ 
เอาไปขายไดแ้ลว้ เรากต็อ้งคดัใส่เข่งไปขาย วิธีการรักษาหนามทุเรียน เป็นเร่ืองท่ีแน่นอนอยู ่
แลว้อยา่งกา้นยาวน่ีตอ้งรักษามากเลย เวลาวางตอ้งอยา่ใหไ้ปครูดอยา่ไปวางทบัขั้วกนั ถา้กา้น 
ยาวขั้วหลุด ลกูละ 200 บาท เหลือลกูละ 40-50 บาท ถา้ไม่มีขั้วทุเรียนสวนหมดราคาเลยตอ้ง 
มีขั้วอยูแ่ละขั้วตอ้งสวยๆดว้ย แลว้ขั้วอยา่วางใหเ้อาหนามไปโดนถา้หนามไปโดนมนัจะเป็น 
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รอยวางเรียงตอ้งวางสบัหวา่งใหดี้ เวลาใส่เข่งป้าตอ้งนอนลกูใหดี้ เม่ือก่อนขายทีละ 25 เข่ง  
เหมาเรือหางยาวลาํหน่ึง เรียงใหส้วยเพ่ือถนอมปลิง การบรรจุตอ้งเรียงใส่เข่งใหเ้อาพข้ึูนเอา 
พเูตม็ๆถา้มนัแป้วกต็อ้งคว ํ่าลง (สมบูรณ์ แผว้สกลุ, 2555) 
 
เราจะนบัวนัทุเรียนสุกตั้งแต่ดอกบานเป็นหางแย ้กา้นยาวประมาณ 120 วนั หางแย ้คือ ดอก 
ทุเรียนท่ีโรยแลว้เป็นลกูเลก็ๆ เท่าหวัแม่มือ ชะนี กระดุม ลวง น่ีก ็100 วนั หมอนทองก ็
ประมาณ 120-110 วนัตดัได ้จะตดัไดช่้วงสงกรานตข์ายไดก่้อน วิธีการดูเราตอ้งเขา้ไปในสวน 
ทุกวนัตอ้งดูวา่ดอกตน้ไหนบานก่อนหรือหลงั มีสมุดจดบนัทึกเลย วิธีการตดัเรามีวิธีการ 
พิเศษกวา่ทางจนัทบุรีทางนั้นเขาจะใชก้ระสอบรับ ของเรามีตะกร้าข้ึนไปแลว้คนตดัเขาจะ 
รู้วา่เชือกสีไหนท่ีโยงก่ิง คํ้าก่ิงไวต้ดัก่อนหรือหลงั เขาจะรู้ตดัมาใส่ตะกร้าโรยลงมาขา้งล่าง  
จะไม่มีการตดัโยนนอก จากก่ิงจะตรงอยูก่บัทอ้งร่องหรือมีมดแดง เราจบัไม่ไหวกส็อยลงนํ้า  
ลงนํ้าจะไม่ชํ้าเท่าไหร่ ถา้ลงดินน่ีขั้วหกั เป็นเต่าเผาแขง็ เราจะไม่วางกบัดินเราจะมีใบตองวาง 
รองหรือเข่งรองไวไ้ม่ใหห้นามเลอะกบัดินท่ีปนเป้ือนปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอกจะทาํใหห้นามเน่าได ้น่ี 
แหละคือเคลด็ลบัถา้เรามาวางกบัดินทบัๆไป กเ็ลอะโคลน เลอะดิน วางกบัพ้ืนซีเมนตก์ไ็ม่ดี  
เราตอ้งมีเข่งวางไวมี้ใบตองรองเป็นชั้นๆ ทุเรียนกา้นยาวตดัลงมากต็อ้งพนัขั้วเกบ็ไวอ้ยา่งดี 
ใชใ้บตองพนัขั้ว เรามีใบตองในสวนปลกูกลว้ยเอาไวเ้ลย ถา้รองลกูทุเรียน เรากใ็ชใ้บตองแหง้ 
ใบตองสดมนัจะไม่หนา และจุใบตองแหง้รองๆมนักจ็ะไม่ทาํใหทุ้เรียนชํ้า เราเรียกวา่ ตดัเกบ็ 
มาจากสวนอยา่งไรกอ็ยูอ่ยา่งนั้น ไม่มีการถ่ายถอนใส่เข่ง ยายตดัทุเรียนบางท่ี 30 เข่ง ยายเรียง 
เท่ากนัหมด ไม่มายกยา้ยทุเรียนไปไหนอีกจะทาํใหข้ั้วมนัล่ืน ขั้วมนัยงัอ่อนอยู ่ไม่งั้นจะทาํให ้
ขั้วหกัวิธีจบัขั้วตอ้งจบัใหล้งมาตํ่ากวา่ปลิงแลว้จบั  3 น้ิวไม่ใช่จบัหมดทั้งขั้ว ขั้วจะล่ืนหายคลาย 
 เขาจะละเอียดมากนะทุเรียนนนท ์ถา้ไปจบัขั้วลดูไปมาไอข้ั้วท่ีคลายท่ีวา่แก่จะเป็นทุเรียนอ่อน 
เลยขั้วมนัจะล่ืนมนัไม่คลาย วา่ง่ายๆ คือเราไปจบัมากแลว้ทาํใหข้ั้วทุเรียนเป็นมนั เขาเรียกวา่  
ขั้วเป็นมนั คนซ้ือจะเช่ือวา่เป็นทุเรียนอ่อนทั้งๆท่ีเป็นทุเรียนแก่ขายไม่ได ้การเช่ือถือจะลดลง 
ไปมนัเป็นเทคนิคอยา่งหน่ึง เข่งน่ีใชเ้ปลืองมากตอ้งใชจ้าํนวนมาก ยายคดัเรียงใส่เข่งไวเ้ลยอนั 
ไหนเป็นตาํหนิเรากเ็อาออกไว ้เราตอ้งการจะเอาเข่งไหนออกไปขายกจ็ะรู้เลยวา่ตอ้งหยิบเข่ง 
ไหนจะไม่มีการมาร้ือออกอีก เวลาเราเอาไปขายเรากเ็อาไปทั้งเข่ง ตดัทุเรียนเสร็จวิธีท่ีดีท่ีสุด 
คือเอามาวางไวเ้ฉยๆ วางแลว้หาท่ีพิงยายจะมีหยวกกลว้ยวางตน้หน่ึง เอาเส่ือปู เอาหยวกกลว้ย 
วางตน้หน่ึง วางทุเรียนกพิ็งกบัหยวกกลว้ย ลกูทุเรียนจะเกาะกนัไม่หล่นไปไหน จะตดัถนอม 
ถึงท่ีสุด เราจะไม่โยนเรียงใส่รถไม่ไดเ้ลยไม่อยา่งนั้นหนามการะจุยหมด เพราะฉะนั้นทุเรียน 
นนทถึ์งเป็นอะไรท่ีตอ้งถนอมมากและพิถีพิถนัมาก เข่งน่ีเราไม่ตอ้งเสียดายเลยเอาใบตองทบั 
วางใส่เป็นชั้นๆไว ้จะตั้งทุเรียนไวเ้ฉยๆ ใครจะมาหยิบทุเรียนเขา้ออกบางคนหยิบแลว้งา้งขั้ว 
กห็กัเรากต็ดัเสียราคา เวลาเกบ็ทุเรียนจากตน้กใ็ส่ตะกร้าโรยลงมาใชเ้ชือกโรยลงมา เอาเชือก 
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แขวนไวท่ี้ก่ิงใหญ่ๆคนขา้งล่างอยูเ่ฉยๆกถื็อเชือกไว ้แลว้กโ็รยลงมาพอเอาลงมาแลว้ไม่ได ้ 
วางกบัดินนะมาวางไวบ้นใบตอง หรือไม่กว็างบนหญา้หนาๆ ของเราน่ีตอ้งพิถีพิถนั ทุเรียน 
ตอ้งมีขั้วสมบูรณ์ หนามกต็อ้งสะอาด วิธีการดูและทุเรียนก่อนเอาออกขาย ถา้ตอ้งการใหสุ้ก 
เร็วเอาผา้คลุม เข่งท่ีใส่ทุเรียน ถา้ไม่ตอ้งการใหสุ้กเร็วกว็างผงัเอาไว ้เราจะใชวิ้ธีการดีดท่ีลกู 
ทุเรียน เราจะรู้เลยทุเรียนท่ีตดัมาจากสวนสองถึงสามคืนกจ็ะสุกแลว้ ดีดดูฟังเสียงใหม้นัดงัปุๆ  
อนัไหนกินไดห้รือไม่ไดเ้ราตอ้งดูรู้ วิธีการดีดหนามทุเรียนท่ีถกูตอ้งเอาน้ิวโป้งดีด ดีดไปขา้งๆ 
หนาม แต่เด๋ียวน้ีเราไม่ตอ้งดีดอยา่งนั้นแลว้ เราใชส้ายยางจากท่อแก๊สใส่ปลายหวายเอาไวเ้คาะ 
ดูวา่ทุเรียนลกูลกูไหนสุก ลกูไหนดิบ อยา่งลกูทุเรียนท่ีเป็นแผลกจ็ะควา้นเอาชอ้นขดูเน้ือท่ีเสีย 
ออกแลว้เอาปูนแดงอดัทาเขา้ไป ทุเรียนกจ็ะสุก เหมือนเดิมปกติ ปูนจะถกูกบัทุเรียนทั้งตน้และ 
ลกูไดดี้ท่ีสุด (ไสว ทศันียะเวช, 2556) 
 

 จากการสัมภาษณ์การเก็บเก่ียวผลผลิต การเก็บเก่ียวผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพเกิดจาก
การเรียนรู้ท่ีสืบต่อกนัมายาวนาน เป็นภูมิปัญญาท่ีสําคญัมากอีกอย่างหน่ึงของชาวสวนทุเรียนเมือง
นนท์ การเก็บเก่ียวผลผลิตจะตอ้งเร่ิมตั้งแต่ทุเรียนออกดอกนบัเม่ือดอกบานก็เร่ิมเวลาไปจนครบ
เวลาของแต่ละพันธ์ุ เช่น กระดุมทอง 90-100 วนั ชะนี 100-120 วนั ก้านยาว 120-135 ว ัน 
หมอนทอง 140-150 วนั นอกจากระยะเวลาแลว้ยงัตอ้งดูองคป์ระกอบอ่ืนอีก เช่น ดูท่ีปลายหนาม ถา้
แก่ปลายหนามจะแหง้ ร่องระหวา่งหนามถา้แก่ร่องระหวา่งหนามจะแห้งเป็นรอยสีนํ้ าตาลแห้ง จาก
ขั้วมาท่ีกน้ของผล กา้นผลจะมีสีเขม้แห้งสากมาก รอยต่อระหว่างกา้นผลปลิงจะอวบโปนออกมา
มากเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ถา้ใชน้ิ้วหรือไมเ้คาะทุเรียนเคาะท่ีหนามจะมีเสียงท่ีแสดงวา่ขา้งในมีช่องวา่ง 
(เสียงจะดงัปุ๊ๆ) นอกจากน้ียงัมีเกร็ดเล็กเกร็ดนอ้ยหลงัตดัทุเรียนลงมาแลว้ถา้จะทดสอบดูวา่แก่หรือ
เปล่าใหชิ้มรสบริเวณขั้วท่ีตดัถา้มีรสหวานแสดงวา่แก่ หรือนาํไปลอยนํ้ าถา้ทุเรียนลอยนํ้ า ถา้ทุเรียน
ลอยนํ้ าแสดงว่าแก่ เม่ือมัน่ใจแล้วว่าทุเรียนลูกใดแก่ก็เตรียมตดัได ้อุปกรณ์ท่ีใช้ในการตดัทุเรียน
ประกอบด้วย มีดตดัทุเรียน ตระกร้าใส่ทุเรียนลงจากท่ีสุด เชือก บนัได ลูกทุเรียนท่ีอยู่ต ํ่าหรือใน
ตาํแหน่งท่ีตดัได้ง่ายๆ ก็ตดัแล้วส่งให้คนขา้งล่างรับข้างล่าง การตดัทุเรียนส่ิงท่ีต้องระมดัระวงั
เด็ดขาดคือ หนามทุเรียนตอ้งไม่ชํ้าแมแ้ต่หนามเดียวขั้วทุเรียนตอ้งไม่ชํ้าไม่หกั 

ดงัท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้่ากระบวนการในการเก็บผลผลิตของชาวสวนทุเรียนจงัหวดั
นนทบุรี นั้นมีความพิถีพิถนัในการเก็บเก่ียวเป็นอยา่งมาก ซ่ึงจะตอ้งมีการสังเกตทุเรียนตั้งแต่หนาม 
ขั้ว สีของผวิทุเรียน ก่อนท่ีจะทาํการเก็บวา่ใกลท่ี้จะสุกรับประทานไดแ้ลว้หรือไม่ มีการคาํนวณเวลา
ของการเก็บนบัตั้งแต่วนัท่ีดอกทุเรียนติดเป็นลูก ในการเก็บเก่ียวจะมีทุเรียนอยูห่ลายรุ่นซ่ึงแต่ละรุ่น
จะสุกพร้อมกนัในการติดของดอกก่อน-หลงั การเก็บเก่ียวทุกขั้นตอนจะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็น
อยา่งมาก ตั้งแต่อยูบ่นตน้และการส่งทุเรียนสู่สถานท่ีเก็บรักษาทุเรียนเป็นอยา่งดี แมก้ระทัง่ขั้วไม่ให้
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เป็นรอยและหัก หนามยงัไม่ให้ชํ้ า เพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพทุกขั้นตอน และเป็นการรักษา
คุณภาพ รสชาติท่ีดีซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของทุเรียนนนทส่์งต่อใหก้บัผูบ้ริโภค 
  2.3 การถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าสวนทุเรียน 

อาชีพการท าสวนทุเรียน 
 จากการศึกษาหลกัฐานขอ้มูล ในหนังสือวิชาอาชีพชาวสยาม จากหนังสือวชิรญาณ
วิเศษ ร.ศ. 109-110 ทาํให้พบขอ้มูลหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพการทาํสวน
ทุเรียน ดงัต่อไปน้ี 
 การทาํสวนทุเรียนเป็นอาชีพท่ีต้องลงทุน ลงแรง และใช้ระยะเวลาพอสมควรกว่า
ทุเรียนจะออกดอก ออกผลให้กบัชาวสวน ดงันั้นชาวสวนควรจะมีทศันคติ และอุดมการณ์ท่ีดีต่อ
การประกอบอาชีพทาํสวนทุเรียนของตน ดงัน้ี  
 1. ควรมีความคาดประโยชน์จึงจะเป็นอนัสําเร็จไดจ้ะตอ้งมีเงินทุน เงินท่ีจะไดใ้ชส้อย
ในส่ิงท่ีตอ้งการ 
 2. แรงและมือเพื่อจะไดท้าํงานท่ีตอ้งการภายในสวนของตนได ้
 3. ความรู้ในทางดีท่ีสุดแห่งการงานท่ีทาํ ประกอบไปดว้ยความรอบรู้ในเร่ืองของการ
ทาํสวน เทคนิค วธีิการท่ีจะนาํมาพฒันาสวนของตนใหเ้จริญงอกงาม และมีผลผลิตท่ีดี 
 4. ความฉลาดเพื่อท่ีจะไดบ้ญัชาใช้ทุนแลแรงท่ีจะตอ้งออกตอ้งทาํ ชาวสวนจะตอ้งมี
ความฉลาดรอบรู้ ในการบริหารจดัการสวนทุเรียนของตน ในเร่ืองของการใชแ้รงงานและเงินทุนท่ี
จะใชจ่้ายภายในสวน (กรมศิลปากร,2554: 20-21) 
 หากชาวสวนนาํขอ้คิดดงักล่าวไปปฏิบติัก็จะเกิดผลดีและประสบความสําเร็จได ้และ
ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นแนวทางในการประพฤติ ปฏิบติั ทางดา้นวชิาชีพของชาวสวนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 อาชีพการทาํสวนทุเรียน อาจจะเป็นการทาํสวนท่ีชาวสวนไดส้ร้างข้ึนมาใหม่บนท่ีดิน
ของตนเอง หรือเป็นสวนทุเรียนท่ีบรรพบุรุษไดส้ร้างไว ้และเป็นมรดกตกทอดให้แก่ลูกหลานรับ
ช่วงสืบทอดอาชีพน้ีต่อ หรือหาซ้ือมาดว้ยทรัพยส์มบติัของตนบา้ง ลกัษณะท่ีซ้ือพื้นท่ีมาทาํเป็นสวน 
หรือสวนท่ีเขาทาํไวแ้ลว้และซ้ือมาไวเ้ป็นมรดกส่วนตวั 
 การถ่ายทอดความรู้หรือภูมิปัญญาในการทาํสวนทุเรียน ในสมยัก่อนไม่ไดมี้ตาํราใน
การทาํสวนทุเรียนอย่างเป็นแบบแผนชาวสวนจะทาํการถ่ายทอดความรู้ให้กบัลูกหลานและคน
ภายในครอบครัว ในปัจจุบนัมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้ระหวา่งชาวสวนท่ีเป็นชาวสวน
รุ่นเก่า และชาวสวนรุ่นใหม่ ซ่ึงแต่ละคนก็จะมีวิธีการในการถ่ายทอดความรู้ท่ีแตกต่างกนัออกไป 
ดงัน้ี  
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 ผมทาํสวนทุเรียนมาไม่ไดก่ี้ปีหรอกครับ ท่ีบา้นเราทาํกนัมาตั้งแต่ รุ่นปู่ ยา่ ตา ทวด รุ่นผมน่ี 
รุ่นท่ี 4 แลว้กถ่็ายทอดกนัไปเร่ือยๆ เรากท็าํสวนกนัมาตามพ่อแม่.....เราไม่ใช่คนพ้ืนท่ีอ่ืน เรา 
เห็นมาตั้งแต่เดก็ เห็นตน้ทุเรียนกรู้็วา่เราจะตอ้งทาํอะไรบา้ง อยา่งท่ีบอกมนัเป็นส่ิงท่ีเราเห็นมา 
ตั้งแต่บรรพบุรุษ เราทาํกนัมาจนซึมซบัเป็นความรู้ติดตวัมาจนถึงทุกวนัน้ี (อดิสรณ์ ฉิมนอ้ย,  
2555) 

   
ป้าเดินตามพอ่แม่ไปสวนตั้งแต่ 7-8 ขวบ ก็ไปสวนกบัพอ่แม่ ช่วยพอ่แม่ทาํสวนมาขนมะพร้าวจาก 
สวนมาบา้นตั้งแต่เด็ก เรียกไดว้า่ชีวติก็อยูก่บัสวนมาตั้งแต่เลก็เลย (สมบูรณ์ แผว้สกลุ, 2555) 

  
ยายเร่ิมทาํสวนมาตั้งแต่อาย ุ12 ปี จบ ป.4 มาก็ช่วยพอ่แม่ทาํสวนแลว้ ไม่ไดไ้ปเท่ียวเตร่แบบ เด็กๆ 
คนอ่ืน (ไสว ทศันียะเวช, 2556) 

 
 ชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรีจะมีความภาคภูมิใจในอาชีพการทาํสวนทุเรียนของ
ตนเองเป็นอย่างมากถึงแมว้่าจะไม่ได้สร้างรายได้ให้กบัตวัเองเป็นจาํนวนมากเหมือนกบัการทาํ
ธุรกิจคา้ขายเพราะเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติและศกัด์ิศรีแก่ตนเอง รายไดข้องชาวสวนจะอยู่ในระดบัท่ี
สร้างรายไดจ้าํนวนมากในช่วงท่ีทุเรียนออกผลผลิต นอกจากน้ียงัไดจ้ากการเก็บไมผ้ล และพืชผกั
สวนครัวเป็นรายไดเ้สริม นอกจากน้ีชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรียงัมีการรวมตวักนัจดัตั้งกลุ่ม
ชมรมอนุรักษ์ทุเรียนนนท์ข้ึนมา เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนความรู้ทางเครือข่ายของชาวสวนดว้ยกนั 
โดยมีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี และสาํนกังานเกษตรจงัหวดันนทบุรี เป็นผูส้นบัสนุน 

2.4  ความเช่ือและพธีิกรรมทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการท าสวนทุเรียน 
 จากการท่ีไดศึ้กษาและคน้ควา้จากหนงัสือ เร่ือง ความรู้เร่ืองทุเรียน ของพระบรรเจิด
วิชาชาญ (ชม บุณยาคม) ได้มีการเขียนบนัทึกเร่ืองราวของพิธีกรรมและความเช่ือของชาวสวน
ทุเรียนไวด้งัน้ี ซ่ึงผูเ้ขียนไดบ้อกวา่ผูใ้หญ่รุ่นก่อนๆ ไดเ้คยปฏิบติัมา 
 การเลือกวนัเวลาและฤดูปลูก โดยวนัปลูกจะใชว้นัพฤหสับดีกบัวนัศุกร์ ซ่ึงมีความเช่ือ
ท่ีว่าดาวพฤหัสบดีจะให้ความเจริญแก่ตน้ไม ้ส่วนวนัศุกร์ก็ถือเอาช่ือวา่ สุขๆ นั้นเองมาเป็นท่ีนิยม
ถึงแมว้า่ตวัหนงัสือจะเขียนต่างกนั ดาวพระศุกร์จะเป็นดาวท่ีให้ความเจริญแก่ตน้ไมห้รืออยา่งไรก็
ยงัไม่มีขอ้พิสูจน์แน่ชดั แต่วนัศุกร์นั้นเป็นวนัท่ีทาํงานมงคลต่างๆ และก็ถือว่าเป็นวนัลาโภสําหรับ
ตวัผูป้ลูก 
 การใชค้าถาและมนต์ คือ ใชค้าถาและมนตเ์สกดินท่ีเอามาปลูก เสกนํ้ ารดเม่ือวนัท่ีเร่ิม
ปลูก เม่ือปลูกแลว้ตอ้งการให้ไมผ้ลเจริญเติบโตไดง้าม และไม่มีศตัรูเขา้มารบกวนกบัตอ้งการให้
ออกดอกออกผลดกในเวลาอนัรวดเร็ว ถา้หากวา่ผูป้ลูกมีความเช่ือถือในส่ิงเหล่าน้ีก็จะช่วยได ้
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 โดยส่วนมากคาถาท่ีนาํมาใชน้ั้นมาในบทสวดมนตรั์ตนสูตรพืชมงคล และภาณตน้ท่ีมี
บทตรงกนับา้ง ซ่ึงความหมายท่ีแปลในบทรัตนสูตรท่ีเอามาใชก้็มีบทกล่าวท่ีวา่ “พุ่มไมใ้นป่ามียอด
อนับาน (แตกยอดดี) แลว้ในเดือนคิมหะแห่งคิมหะฤดูฉนัใด พระผูมี้พระภาคเจา้ไดท้รงแสดงธรรม
ให้ถึงพระนิพพานเพื่อประโยชน์ แก่สัตวท์ั้งหลายมีอุปมาฉนันั้น” ซ่ึงถือเคล็ดตรงคาถาท่ีวา่ พุ่มไม้
ในป่ามียอดแตกบานดีแลว้เอามาใชเ้ท่านั้น 
 ส่วนความหมายท่ีแปลในคาถาพืชมงคลและในภาณตน้ ซ่ึงถูกนาํมาใชใ้นบางคาถา แต่
ความหมายแปลรวมกนัท่ีได้ คือ “ผูใ้ดไม่ประทุษร้ายมิตร โคทั้งหลายของผูน้ั้นย่อมตกลูก พืชท่ี
หวา่นไวน้ายอ่มงอกงาม ผูน้ั้นยอ่มบริโภคแห่งพืชทั้งหลายท่ีอ่านเอาไวแ้ลว้” 
 ในเร่ืองของความเช่ือถือจริงๆ แลว้ ยงัมีการเฝ้ารักษาผลไมใ้นสวนดว้ยการผกูหุ่นบา้ง 
ฝากฝังแม่พระธรณีบา้ง ซ่ึงถือว่าเป็นความเช่ือท่ีทาํตามกนัมาแลว้ไดผ้ลบนพื้นฐานแห่งความจริง 
(พระบรรเจิดวชิาชาญ,2508: 45-48) 
 พิธีกรรมและความเช่ือของชาวสวนทุเรียนท่ีมีมาแต่โบราณ บางส่วนซ่ึงไดถู้กบนัทึกไว้
เป็นความเช่ือท่ีปฏิบติัสืบต่อกนัมา ข้ึนอยูก่บัความเช่ือส่วนบุคคล ท่ีจะสร้างขวญัและกาํลงัใจให้แก่
ตวั 
 ในเร่ืองความเช่ือและพิธีกรรมของชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี นั้นถูกถ่ายทอดกนั
มาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษ ซ่ึงเป็นความเช่ือว่าถา้ไดก้ระทาํส่ิงท่ีเป็นมงคล ก็ถือวา่เป็นการสร้างขวญั
และกาํลงัใจใหแ้ก่ตนเองในการทาํสวนทุเรียน ซ่ึงในเร่ืองของความเช่ือและพิธีกรรมนั้นก็ข้ึนอยูก่บั
ความเช่ือของชาวสวนแต่ละบุคคล ซ่ึงจะมีวธีิปฏิบติัท่ีคลา้ยคลึงและแตกต่างกนัออกไปดงัน้ี 
  

 ยายจะไปไหวห้ลวงพอ่โสธรทุกปี บนบานศาลกล่าววา่ขอใหข้ายไดเ้งิน ขอใหลู้กทุเรียนออกผล 
ดก พอขายไดเ้งินก็จะไปไหวห้ลวงพอ่โสธรทุกปี หรือไม่ก็วดักลางบางซ่ือ หลวงพอ่พระกาฬ ถา้ 
มีทุเรียนก็ตอ้งไปแกบ้นละครรํา บนกบัหลวงพอ่วา่ขอใหไ้ดเ้งินจาํนวนเท่านั้น ขอใหทุ้เรียนได ้
ตามมรรคผลท่ีเราขอ พอไดไ้ปแกบ้น เวลาวนัสารทก็จะเก็บขา้วท่ีหล่นจากบาตรพระ เอามาโรย 
ในทอ้งร่อง พดูบอกขอใหท้าํมาคา้ข้ึน หรือ เวลาท่ีมีจนัทรคาส จะมีการเคาะป๊ีบ บอกเจา้ท่ีเจา้ทาง 
ใหต้น้ไมอ้ยูเ่ยน็เป็นสุข แม่ของยายเขาสอนมา เราก็เห็นวา่อะไรท่ีผูใ้หญ่สอนใหจ้าํไว ้จะไดม้ัง่มี 
ทาํมาคา้ข้ึน บางคนเขาก็บอกวา่ปลูกทุเรียนตอ้งปลูกวนัพฤหสับดีก็แลว้แต่ความเช่ือของแต่ละคน 
ล่ะนะ (ละม่อม เซ็งสุ่น, 2555) 

 
มนัเป็นความเช่ือของแต่ละคนอยา่งพ่อป้าเขาจะปลกูทุเรียนวนัอาทิตย ์บางคนเขากป็ลกูวนั 
พฤหสับดี บางคนเขากไ็ม่ไดถื้ออะไร กป็ลกูวนัไหนกไ็ด ้ประเพณีท่ีเก่ียวกบัตน้ทุเรียนพนัธ์ุ 
ต่างๆกเ็อาไปฉีกบา้ง เป็นลกูบา้ง แลว้กเ็อาไปกองรวมกนั เรียกวา่สลากภตัรทุเรียน สมมติวา่ 



92 

 

พระมี 20 องค ์กก็องไปก่อน 20 ลกู แลว้แต่วา่พระมีมากนอ้ย กเ็ฉล่ียไปแลว้กถ็วายพระไปตาม 
ท่ีกองไว ้ท่ีฉีกกถ็วายพระใหพ้ระฉนัเลยแลว้กมี็อาหารคาวหวาน เหมือนกบัเล้ียงพระธรรมดา  
เขาจะใหพ้ระจบัสลากวา่ไดก้องไหน ท่ีอ่ืนเขากมี็มะม่วง บา้นเรากมี็ทุเรียน แต่พอตอนน้ีไม่มี 
ทุเรียนแลว้กเ็ลิกไป แต่สมยัก่อนท่ีทุเรียนสุกพร้อมกนัก็จะน่ึงขา้วเหนียวกนัไปวดั แลว้กจ็ะเอา 
ทุเรียนไปแกะลกูหน่ึง เอาไปวางท่ีกองอีกลกูหน่ึง แลว้แต่ใครจะศรัทธามากนอ้ยจะเอาไปก่ีลกู 
กไ็ดอี้กส่วนหน่ึงกจ็ะเป็นการทาํบุญท่ีบา้น จะมีการนาํทุเรียนไปถวายพระภูมิเจา้ท่ีท่ีสวนแลว้ 
กท่ี็บา้น พอทุเรียนจะหมดกเ็อาทุเรียนไปถวายศาลพระภูมิ ถาดหน่ึงจะไปสวน สวนละถาดมี 
อยู ่5สวน ของไหวก้จ็ะมีทุเรียน เป็ดหรือไก่กแ็ลว้แต่เรา แลว้กจ็ะมีขา้ว นํ้า ใส่ถาดไป ดอกไม ้ 
ธูปเทียนไปถวายพระภูมิ เพ่ือเป็นการเซ่นไหวเ้จา้ท่ี เพ่ือขอบคุณท่ีทาํใหทุ้เรียนมีผลผลิตดี เม่ือ 
ก่อนพอทุเรียนจะเร่ิมออกดอก กจ็ะไปวดัโสธรฯไปขอนํ้ามนตม์าเอาธูปเทียนมาไหวบ้อกกล่าว 
ท่ีสวน พ่อป้าเขาจะเดินพรมนํ้ามนตร์อบสวน ตอนช่วงทุเรียนออกดอก เขาจะทาํอยา่งน้ีทุกปี 
ท่ีมีโอกาส การจะเซ่นไหวต้อ้งรอใหทุ้เรียนใกลจ้ะหมด เรากจ็ะเอาทุเรียนลกูสวยๆเอาไวไ้หว ้ 
เพ่ือเป็นการถวายเจา้ท่ีทั้งท่ีบา้นและท่ีสวน ซ่ึงจะทาํพร้อมกนัเวลาถวายกต็อ้งก่อนเพล ถวายท่ี 
บา้นก่อน แลว้ค่อยไปถวายท่ีสวนต่อ (สมบรูณ์ แผว้สกลุ, 2555) 

  
ความเช่ือเก่ียวกบัการทาํสวนขั้นแรก เรากต็อ้งขยนัอดทน ตอ้งดูดินฟ้าอากาศวา่สมควรท่ีจะ 
ปลกูหรือไม่ แลว้อีกอยา่งหน่ึงกเ็ช่ือทั้งวิทยาศาสตร์และไสยศาสตร์ วิทยาศาสตร์กใ็หปุ๋้ยให ้
อาหารไสยศาสตร์กมี็นํ้ามนตจ์ากวดัท่ีเรานบัถือกเ็อามาประพรมในแต่ละปี สมยัก่อนแม่ของ 
ยายปลกูสม้ไปวดัโสธรฯ ไปบนขอหลวงพ่อโสธรเกบ็สม้ไดเ้ตม็ลาํเรือเลย ถึงปีเรากไ็ปแกบ้น 
กนัเม่ือไดผ้ลเรากใ็หศ้าลพระภูมิเพ่ือเป็นการขอบคุณพระภูมิเจา้ท่ี เจา้กรุงพาลี เจา้ของท่ี เจา้ 
ของทางเรากต็อ้งบอกท่านจะไดเ้จริญรุ่งเรืองมีความเช่ืออยา่งน้ีแหละ แลว้กเ็ช่ือมนัในตวัเอง  
เราตอ้งขยนัทาํดูแลไม่ปล่อยปละละเลย ประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุเรียนกไ็ม่มีอะไรมาก มีแต่ 
ท่ีทางราชการ เขาจดัประกวดทุเรียน สลากภตัรทุเรียนกมี็ถึงปีเรากเ็อาทุเรียนไปถวายหลงพ่อ 
โสธร เจา้อาวาสตามวดัท่ีเรานบัถือสลากภตัรทุเรียนน้ีแลว้แต่ทางวดัเขาจะกาํหนด ถึงเวลา 
เดือนไหนสลากภตัรทุเรียนใครมีลาํไย เงาะ สบัปะรด ทุเรียน เอามารวมกนั ใครถามวา่มี 
การใชน้ํ้ามนตม์ั้ยเรากบ็อกมีเคยใช ้ท่ียายทาํเพราะยายนบัถือ เรากต็อ้งบอกใหเ้ขากินบา้ง  
พระภูมิเจา้ท่ี ใหเ้ขาช่วยปกป้องคุม้ครองดูแลเรา การทาํสวนกเ็หมือนตามบริษทัหา้งร้านท่ี 
มีศาลพระภูมิใหญ่ๆแหละ (ไสว ทศันียะเวช, 2556) 

 

ในเร่ืองของพิธีกรรม ความเช่ือทางศาสนา ของชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี นั้นถูก
ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ชาวสวนจะมีความเคารพต่อวิญญาณบรรพบุรุษของตนเองท่ีล่วงลบั เจา้
ท่ีเจา้ทาง และการทาํบุญตามโอกาสทางศาสนา เม่ือเก็บเก่ียวผลผลิตเสร็จก็จะทาํการเซ่นไหวเ้จา้ท่ีท่ี
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ศาลบริเวณบา้นและสวนท่ีช่วยปกปักรักษาสวนให้ไดผ้ลผลิตดี ก่อนท่ีจะมีการออกดอกของตน้
ทุเรียนชาวสวนบางคนก็จะไปขอให้ทุเรียนออกดอกและติดผลผลิตไดดี้ ขอให้ขายทุเรียนไดร้าคาดี 
จากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีตนเองนบัถือ เช่น หลวงพอ่พระกาฬ วดักลางบางซ่ือ หลวงพ่อโสธร วดัโสธรวรา
รามวรมหาวิหาร พอสําเร็จผลตามท่ีขอก็ตอ้งแกบ้นตามท่ีขอ เช่น เซ่นไหวส่ิ้งของ ละครรํา และนาํ
นํ้ ามนตท่ี์ไดจ้ากวดั ซ่ึงถือว่าเป็นของศกัด์ิสิทธ์ิมาเทลงในทอ้งร่องหรือปะพรมท่ีตน้ทุเรียน หรือถา้
เป็นชาวสวนในสมยัก่อนจะมีการนิมนต์พระมาทาํบุญท่ีสวนทุเรียน เอาสายสิญจน์โยงตน้ทุเรียน
แลว้เอาแบงค์ร้อยมาแขวนไวต้ามตน้ทุเรียน แลว้ในขณะท่ีพระสวดบทชยัปริตรก็จะนาํตะกร้าไป
เก็บแบงค์ร้อยท่ีอยู่ในสวนเอาเข้ามาไวใ้นบ้านเพื่อความเป็นศิริมงคล เน่ืองจากแบงค์ร้อยใน
สมยัก่อนถือว่าเป็นส่ิงท่ีมีค่ามาก และในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ี
เรียกวา่ จนัทรคาส ชาวสวนจาํนาํป๊ีปมาเคาะให้เกิดเสียง เพื่อให้ราหูอมจนัทร์คายดวงจนัทร์ออกมา
และเป็นการเคาะไล่ส่ิงชัว่ร้ายส่ิงท่ีไม่ดีออกไปจากบริเวณสวนทุเรียนและขอให้ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติดงักล่าว ช่วยอาํนวยอวยพรให้ทุเรียนออกดอกออกผล เกิดมรรคผลท่ีดีให้กบัชาวสวน 
นอกจากน้ียงัมีสลากภตัรทุเรียนซ่ึงชาวสวนจะนาํทุเรียนท่ีมีผลสมบูรณ์ สวยงาม คดัมาอยา่งดี เพื่อ
นาํไปถวายพระทาํบุญในช่วงท่ีทุเรียนออกผลโดยจะนาํทุเรียนท่ีมีผลสมบูรณ์ สวยงาม คดัมาอยา่งดี 
เพื่อนาํไปถวายพระทาํบุญในช่วงท่ีทุเรียนออกผลโดยจะนาํทุเรียนไปวางกองรวมกนั ติดหมายเลข 
แลว้ทาํสลากให้พระสงฆจ์บัวา่จะไดทุ้เรียนสลากหมายเลขใด ก็จะไดทุ้เรียนท่ีตรงกบัหมายเลขนั้น
ไป ชาวสวนจะเช่ือว่าเป็นการทาํบุญให้กับบรรพบุรุษท่ีตนนับถือ และเป็นการสร้างบุญกุศล
เสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้กบัตนเอง โดยการกระทาํและการปฏิบติัดงักล่าวมีการถ่ายทอดกนั
มาจากบรรพบุรุษ ความเช่ือและการปฏิบติับางอยา่งไดสู้ญหายไปตามยุคสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป แต่
ไม่เคยขาดหายไปจากชีวติของชาวสวนเพราะเป็นการปลูกฝังทางวฒันธรรมท่ีมีกนัมาในอดีตจนถึง
ปัจจุบนั เป็นวฒันธรรมท่ีอยูใ่นพื้นท่ีเดียวกนัวฒันธรรมจึงไม่มีการแตกต่างกนัมากทุกกลุ่มชาติพนัธ์ุ
มีวธีิการคิดในการทาํสวนทุเรียนท่ีเหมือนกนั มีความเช่ือ วิจารณญาณของแต่ละบุคคล ในเร่ืองของ
ผ ีพราหมณ์ พุทธเขา้ดว้ยกนั 

2.5 ธุรกจิการค้าทุเรียนของชาวสวนทุเรียนจังหวดันนทบุรี 
 ในการคา้ขายทุเรียนสมยัก่อนจะมีบรรยากาศในการคา้ขายท่ีแตกต่างไปจากปัจจุบนั 
โดยจะมีสถานท่ีในการคา้ขายท่ีถูกแปรเปล่ียนไปตามกาลเวลา จากเดิมมีการขายทุเรียนตามริมถนน 
บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลนนทบุรี และบริเวณริมเข่ือนท่านํ้ านนท์ แต่ก็ไม่ไดท้าํให้การคา้ขาย
ทุเรียนของชาวสวนทุเรียนนนทถู์กลดคุณค่าในความนิยมของผูบ้ริโภคลดลงไปแต่อยา่งใด แต่กลบั
มีราคาท่ีเพิ่มข้ึนตามสายพนัธ์ุของทุเรียน ไม่มีการชัง่นํ้ าหนกัขาย ขายทุเรียนยกลูกตีราคาจากสภาพ
ของลูก ความสมบูรณ์ของทุเรียนในแต่ละสายพนัธ์ุท่ีไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภค การคา้น้ีไม่ไดมี้
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ผลทาํให้ชาวสวนตอ้งเร่งผลผลิต มีแต่การนาํเทคโนโลยีทางการเกษตรมาปรับใชใ้ห้เขา้กบัยุคสมยั 
ควบคู่ไปกบัพึ่งพาธรรมชาติ ซ่ึงนบัวา่เป็นการคา้ขายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของทุเรียนนนท ์ดงัต่อไปน้ี  
  

สมยัก่อนบรรยากาศการขายทุเรียนกจ็ะใส่หาบไปขาย คนละหาบๆ เดินไปขายแถวตลาดนํ้าพุ  
พอเยน็ๆวนัเสาร์-อาทิตยจ์ะใส่หาบไปวางขา้งถนน ขายยกหาบ หาบละ 100-200 บาทกจ็ะมีคน 
กลบัมาจากทาํงานกจ็ะแวะมาซ้ือ บางคนกซ้ื็อเป็นลกู บางทีกเ็หมาเป็นหาบ ถา้ซ้ือเป็นลกูจะซ้ือ 
กินถา้เขาเหมาะไปเป็นหาบกเ็อาไปแจกกนั วนัเสาร์-อาทิตยจ์ะขายดีมาก เขาจะขบัรถเก๋งมาซ้ือ 
กนัเลย เรากต็ั้งวางขายในเพิงขา้งทางริมถนน ขายตรงปากทางน่ีแหละ กระจาดนึงขายได ้100- 
200บาทกดี็ใจตายแลว้ มีทุเรียนลวงขายยกกระจาดหน่ึงมี 5-6 ลกู เขากเ็หมาไป 100-200 บาท  
ถา้ลกูสวยๆนะแต่ตอ้งสุก สุกแบบแกะกินไดเ้ลยบางทีกแ็กะกินกนัตรงนั้นไดเ้ลย บางทีกข็าย 
ได ้2,000-3,000 บาทต่อวนั ถา้สุกกท็ยอยเอาออกมาขาย แต่ตอ้งรับรองเวลาซ้ือขายถา้ไม่สุก 
กเ็อามาคืนได ้สมยัก่อนถา้คนซ้ือคนขายท่ีสนิทกนัมากเขากจ็ะใหไ้ปนัง่แกะกนัถึงในบา้นเลย  
เขาจะพาพวกมากินกนัถึงสวนจะกินพนัธ์ุอะไรกต็อ้งหาเตรียมไวใ้ห ้ส่วนมากจะเป็นคนมีเงิน  
ขายแบบน้ีจะขายง่ายขายคล่องขายไดดี้กวา่ท่ีตลาด ขายไดร้าคากวา่ แต่เรากต็อ้งรับรองนะวา่ 
ของเราดีจริงๆ การขายแบบน้ีมนัมีมานานแลว้ (สุนนัท ์ทรรพสุทธิ, 2555) 
 
 
 

 
 

 
 
 
รูปท่ี 17  สภาพบรรยาการการขายทุเรียนบริเวณตลาดนํ้าพุหรือตลาดสดเทศบาลนนทบุรีในอดีต 
ท่ีมา: หลวงบุเรศบาํรุงการ, การทาํสวนทุเรียน (พระนคร: แพร่พิทยา, 2506), 23-25) 
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รูปท่ี 18  สภาพบรรยากาศการขายทุเรียน การคา้ทุเรียนบริเวณริมเข่ือนท่านํ้านนทบุรี 

ท่ีมา:เกษตรวนัน้ี, “การอนุรักษทุ์เรียนเมืองนนทท่ี์นบัวนัจะหมดไป,”  เกษตรวนัน้ี. 11, 121 
(กรกฏาคม 2534): 15 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 19 การขายทุเรียนในสมยัก่อนท่ีใหค้นซ้ือเจา้ประจาํไปซ้ือทุเรียนถึงท่ีบา้น 
ท่ีมา: หลวงบุเรศบาํรุงการ, การทาํสวนทุเรียน (พระนคร: แพร่พิทยา, 2506), 5 

  
การขายทุเรียนแต่ก่อนสนุกมาก เหน่ือยกเ็หน่ือย สนุกกส็นุก เราตอ้งไปขนทุเรียนท่ีพ่อตดัจาก 
สวนหาบเขา้บา้นจนถึงเยน็พอมืดกม็านัง่คดัทุเรียนร้ือกองท่ีตดัไวก่้อนแลว้ใส่เข่งใหญ่ๆเรียง 
จนสวย จากนั้นกรั็ดเชือกไวอี้กกนัหล่นหาบไปลงเรือ 6 ทุ่มตอ้งออกไปขายทุเรียนท่ีปากคลองตลาด 
ยอดพิมาณใกลก้บัสะพานพุทธ ทุเรียนกระดุมป้าตอ้งคดัถึง 5-6 ขนาด จาก 
ใหญ่แลว้กไ็ล่ไปท่ีเลก็ลดหลัน่กนัลงไป จนถึงขนาดเลก็สุดท่ีเรียกวา่  หอยโข่งจะขายลกูละ 3 

 บาท 10 สลึง ขายกนัเป็นเข่ง เข่งหน่ึงมี 30-50 ลกู ลกูเลก็ๆทุเรียนจะขายเป็นลกู ขายเป็น 
 เข่งยกกระจาด เข่งนึงมีเท่าไหร่หรือวา่เป็นตอน ตอนท่ี 1 มี 20 ลกู แต่คิดราคากนัเป็นลูก เรา 
 ใส่ไวใ้นเข่งเป็นตอนๆ ถา้จะคดัทุเรียนหลกัก็จะคดัเป็นกระจาด กระจาดละ 5 ลกู ถา้เป็นลกู 
 เลก็ๆ กใ็ส่เข่ง เข่งละ 10 ลกู แลว้แต่เข่งหน่ึงจะใส่ไดก่ี้ลูก ส่วนมากป้าไปขายกจ็ะขายใหก้บั 
 แม่คา้ท่ีรับไปขายเป็นพวกแม่คา้ท่ีเขาหาบขาย หรือวา่ไปตั้งร้านขาย ถา้อยา่งกา้นยาวกจ็ะขาย 
 คนจีนเยาวราช เขาจะเลือกมาซ้ือแต่กา้นยาวก็จะซ้ือยะกกระจาด กระจาดละ 5-10 ลกู กคิ็ด 
 ราคาคละกนัไป บางคนท่ีเขามาซ้ือตามท่ีบา้นก็มีอยา่งคนท่ีรู้จกักนักจ็ะมาซ้ือท่ีบา้น บางคนก็ 
 ซ้ือไปแจก ซ้ือไปกินบา้งก็แลว้แต่เขา กา้นยาวจะขายไดร้าคาดีสมยัก่อนไม่แพงเหมือนสมยัน้ี 
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นะอยา่งแพงก ็100-200 บาท ลูกละ 20 บาท ป้ายงัเคยขายเลยอยา่งลกูเลก็นะ สมยัก่อนขายเป็น
กระจาด 10-20 ลกู เลยแหละ แต่กระจาดหน่ึงท่ีป้าขายเป็นกระจาดใหญ่นะ ขายตอนตดัลา้งตน้  
คือ ตดัทุเรียนหมดตน้ ช่วงท่ีกา้นยาวออกลกูเยอะๆ ยงัเคยขาย 10-20 บาทเลย ทีแรกก็จะตดั 
ลกูใหญ่ก่อน ท่ีมนัแก่ก่อนเราก็ตดัไป แต่ตน้หน่ึงเรากต็อ้งข้ึนตดัทุเรียนหลายคร้ังนะจนกวา่ 
จะหมดตน้ เท่ียวสุดทา้ยท่ีตดัก็จะตดัลา้งตน้หมดสวนลูกยอ่มๆ กจ็ะขายไม่แพงมากลกูใหญ่ๆ 
ตดัไดก่้อนขายลกูละ 200 บาท เขากจ็ะพดูกนัวา่เจา้นั้นเขาขายกา้นยาวไดล้กูตั้ง 200 เด๋ียวน้ี 
ขายลกูละ 5,000-10,000 บาท สมยัก่อนขาย 2 ลกูไม่เกิน 600 บาท ลกูท่ีไม่สวยงอๆ เหมือนเป็ด 
กข็ายราคาถกูลงมา แต่มนัจะมีเน้ือไม่มากมีแค่พเูดียว พวกเศรษฐีท่ีอยูใ่นกรุงเทพท่ีเขาชอบ 
ทุเรียนตอ้งมาเหมาทุเรียนเมืองนนท ์เขาจะมาซ้ือทุเรียนจากแม่คา้แท้ๆ  อยา่งป้าไปขายคนจีน 
เยาวราชจะมาซ้ือ เขาจะรู้วา่คนไหนเป็นเจา้ของสวนจริงๆ คนไหนแม่คา้ คนมีเงินจะมาซ้ือกบั
เจา้ของสวน เรากจ็ะขายใหค้นท่ีเขาตอ้งการจะกินทุเรียน เรามีความซ่ือสตัยก์บัคนซ้ือ เราบอก 
และนาํเสนอขายแต่ของท่ีดีอร่อย เรากจ็ะบอกเขาเราเอาไปขายไม่เหมือนแม่คา้ทัว่ไป เราเอา 
ของดีไปขายใหค้นกิน น่ีคือความภาคภูมิใจของชาวสวน ถา้คนซ้ือตั้งใจจะกินของเราเขากซ้ื็อ  
เรากจ็ะไม่ตอ้นหนา้ตอ้นหลงัเวลาซ้ือ-ขาย จะซ้ือกซ้ื็อถา้ไม่ซ้ือกไ็ม่เป็นไร ไม่วา่กนั เรากจ็ะ 
ขายราคาน้ีของเรา ตอ้งลองซ้ือไปทานดูแลว้ถึงจะรู้ การซ้ือขายจะมีคนหลายๆระดบัมาก แต่เรา 
ซ้ือขายกนัดว้ยความบริสุทธ์ิใจจริงของคนสวน ถา้ทุเรียนเป็นตาํหนิเสียเรากเ็กบ็เอาไวกิ้นเอง  
เราจะไม่มีการหลอกขายคนซ้ือน่ีคือ การซ้ือขายแบบชาวสวนท่ีป้าเป็น (สมบูรณ์ แผว้สกลุ,  
2555) 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 20   คาํแนะนาํในการรับประทานทุเรียน การแกะ และการรับประกนัทุเรียน 
                (ภาพถ่ายจากการสาํรวจพื้นท่ี เม่ือ 13 พฤษภาคม 2554) 
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สภาพการคา้ทุเรียนสมยัก่อนจะเอาทุเรียนไปขายกนัท่ีท่านํ้านนท ์สมยัก่อนกมี็คนมาซ้ือท่ีบา้น 
บา้งส่วนท่ีท่านํ้านนทเ์รากไ็ปขอท่ีขายจากผูว้า่ราชการจงัหวดั เขากจ็ดัท่ีใหข้ายท่ีท่านํ้านนท ์เขา 
กมี็แผงใหข้ายแต่เราไม่ไดน้ัง่แผง แม่คา้ชาวสวนจะอยูต่ามโป๊ะนัง่เอียงกนัตามคล่ืนของนํ้า ตาม 
ริมถนนบา้ง ยายกม็าคิดวา่อะไรแม่คา้เจา้ของสวนอยูต่ามโป๊ะ ตามริมถนนบา้ง แต่แม่คา้ท่ีรับ 
ไปขายนัง่เป็นแถวท่ีแผง กเ็ลยขอผูว้า่ฯไปวา่ถา้ไม่มีท่ีใหพ้วกชาวสวนขายกไ็ม่ไปหรอกนะ 
ใหพ้วกเจา้ของสวนมานัง่ตามโป๊ะ ตอ้งจดัท่ีใหไ้ปนะถึงจะไปขายพาพวกแม่คา้ชาวสวนไป 
แลว้กจ็ดัตลาดนํ้าเรือเป็น 100 ลาํ ตั้งแต่นั้นมา ผูว้า่ฯหรือขา้ราชการท่ียา้ยมาใหม่กเ็ห็นสรรพ 
คุณของชาวสวน ชาวสวนกจ็ดัเรือไปให ้ก่อนท่ีจะจดักป็ระชุมกนั เม่ือก่อนยายเป็นผูช่้วยผู ้
ใหญ่บา้นทางจงัหวดัถามวา่จะช่วยจดัเรือขายของใหไ้ดไ้หม ทุกตาํบลไม่มีใครกลา้รับปาก  
ยายเลยรับมา 30 ลาํ กบ็อกพวกชาวสวนใครมีเรือป้ันกเ็อามา ใครมีเรือจา้งกเ็อามา ของใครมี 
ขายไม่พอกม็าเอาของท่ีบา้นยายไปขายจดัลงเรือไป มะพร้าวบา้ง ทุเรียนใส่กระจาดบา้ง เอา 
ใส่เรือไปขาย ใครมีอะไรกเ็อามาขายบนตล่ิงตั้งแต่นั้นเป็นตน้มาการอนุรักษทุ์เรียนนนทก์เ็ร่ิม 
มีข้ึนมาเร่ือยๆ ตั้งแต่ตอนนั้นดว้ย พวกแม่คา้กใ็ส่เส้ือสีเหมือนกนัหมด เส้ือแขนยาวเอวรัด นุ่ง 
ผา้ถุงใส่งอบกนัทุกคน เลยกลายเป็นตลาดนํ้าท่ีดีสร้างสีสนัสวยงามมาก ฝร่ังมาชอบใจถ่าน 
รูปบอกvery good  ตอนนั้นรู้สึกวา่จะเป็น พ.ศ. 2532 เป็นท่ีลํ้าลือกนัมาก บางคร้ังพวกบน 
แผงเขาขายไม่ได ้เขากม็าบอกยายวา่กลบับา้นไปเถอะเขาขายของไม่ได ้ยายทาํทุกอยา่งเพ่ือ 
จงัหวดันนทบุรี เพราะทุเรียนเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดันนทบุรี และมนักเ็ป็นศกัด์ิศรีอยา่งท่ี 
วา่สาวๆคลองออ้มรุ่นก่อนๆน้ีสวยๆทุกคนตั้งแต่แถบบา้นยายไปเลยนะ เวลาขายทุเรียน 
ไปเรือแทก็ซ่ีมีลกูสาวไปดว้ยแต่ละคนช่วยแม่ขาย มนัเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดันนทบุรี  
รสชาติอร่อยดว้ยเหตุท่ีทุเรียนนนทมี์ราคาแพง เพราะมีการประมลูเอาหนา้กนั แลว้กไ็ปลือ 
กนัวา่ลกูหน่ึงแพงปกติมนักไ็ม่ถึงขนาดนั้นหรอก 5,000-6,000 บาท ราคาท่ีแพงของทุเรียน 
มนัเป็นไปอตัโนมติั สมมติอยา่งลกูน้ีคราวท่ีแลว้ให ้5,000 ลกูเดียวกนัน้ีมีคนมาถามซ้ือเอา 
ไวแ้ลว้เขาใหร้าคา 5,000 บาท เรากข็ายตกลงกนัเรียบร้อยเขาวา่ไวแ้ลว้ มีคนมาถามซ้ืออีก 
บอกใหฉ้นักแ็ลว้กนั 6,000 บาท มนัเป็นอยา่งน้ีมีแต่ต่อข้ึน ไม่มีต่อลงนะทุเรียนนนทเ์น่ีย 
มนัดนัราคากนัไปเร่ือย เจา้ของกบ็อกวา่ขายใหไ้ม่ไดเ้ขาวา่ไวแ้ลว้เท่าน้ีใหไ้ม่ไดห้รอก กมี็ 
การดนัราคากนัจนเอาไปไดต่้อกนัจนราคาเลย 5,000 บาทข้ึนไป คนอ่ืนกเ็หมือนกนัเอากา้น 
ยาววางตั้งโชวไ์วห้นา้ร้าน ซ่ึงโดยส่วนมากเขาจะวา่เอาไวแ้ลว้ คนจะมาซ้ืออีกกพ็ดูวา่ขายให ้
ฉนัเถอะจะไปใหพ้่อแม่ ส่งไปเมืองนอก มนัเลยเป็นท่ีมาของทุเรียนนนทท่ี์ตอ้งมีราคาท่ีสูงข้ึน  
แลว้คนกินเขากย็อมรับวา่อร่อยใชไ้ด ้เราจะมีการรับประกนัเวลาซ้ือ-ขาย ถา้มนัแขง็กย็กเอามา 
ดูกนัทั้งลกู เปล่ียนใหห้รือไม่กคื็นเงินกนั 10,000 กคื็น 10,000  5,000 กคื็น 5,000 บาทไป  
ทุเรียนนนทซ้ื์อขายกนัแบบเป็นลกูมานานแลว้ไม่ไดข้ายกนัเป็นกิโล ส่วนเร่ืองของนํ้าหนกัท่ี 
บอกวา่ลกูหน่ึงประมาณก่ีกิโลกรัม เรากจ็ะชัง่ นํ้าหนกั 3 กิโลกรัม ข้ึนไป 5,000 บาท คนซ้ือ 
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             (ก)                          (ข) 

เขากเ็อา เรารู้วา่นํ้าหนกัลกูหน่ึงประมาณเท่าไหร่ แต่กข็ายเป็นลกู เราไม่ขายเป็นกิโลกรัมเป๊ะ 
ทุเรียนนนท ์ทุเรียนบางพนัธ์ุกห็ากินยากกวา่แต่ก่อน เพราะเขาไม่นิยมปลกูกนั มนักจ็ะหาย 
ไปหมดอยา่งคนรุ่นยายมาถามซ้ือ กถ็ามวา่ กบมีมั้ย ถามมาเป็น 10 ร้าน แลว้ไม่มี มามีอยูร้่าน 
เดียวกดึ็งราคากนัเขากซ้ื็อกนั อยา่งคนแก่น่ีไม่ไดม้าซ้ือทุเรียนธรรมดานัง่รถเขน็กนัมาเป็นแถว 
เลยเพ่ือมาถามดูวา่ทุเรียนพนัธ์ุเก่าท่ีเขาเคยกินยงัมีอยูห่รือเปล่า มนัเป็นค่านิยมตรงน้ีดว้ยนะ  
แม่คา้ท่ีขายทุเรียนจะไม่มีการโกหกเอาอีกพนัธ์ุหน่ึงมาขายแลว้บอกวา่เป็นอีกพนัธ์ุหน่ึง มีการ 
รับรองรับประกนัในทุเรียนท่ีตวัเองขาย จนมาถึงทุกวนัน้ีทุกคนตอ้งซ่ือสตัย ์ตอ้งสาบานนะ  
ถา้ใครไม่ซ่ือสตัยต์อ้งหลุดจากการขายท่ีเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ไปเลย ถา้คนซ้ือ ซ้ือไปไม่ยอม 
รับเอามาคืนกนัใหเ้ห็น แต่คนซ่ือกบัคนขายตอ้งตรงกนั ตอ้งซ่ือสตัย ์ตอ้งเอามาใหค้รบทั้งลกู 
ไม่ใช่กินไปเสียหมดแลว้ เหลือแต่เมด็กบัเปลือกมา ยายโดนเอาเปลือกมาคืน เขามาต่อวา่ยาย  
ยายกเ็ป็นอยา่งไรกเ็ป็นกนัเอามาคืนกต็อ้งเอามาคืนใหค้รบทั้งลกู แม่คา้มีเงินไม่ใช่ไม่มี (ไสว  
ทศันียะเวช, 2556 

 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
รูปท่ี 21   สภาพการคา้ทุเรียนงานทุเรียนนนท ์ในปัจจุบนับริเวณวดัใหญ่สวา่งอารมณ์ 

(ก) บรรยากาศร้านคา้ในงานทุเรียน 
(ข) บรรยากาศการซ้ือขาย 
(ภาพถ่ายจากการสาํรวจพื้นท่ีเม่ือ 5 มิ.ย. 2554 
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รูปท่ี 22 สภาพการคา้ทุเรียนงานทุเรียนนนท ์ปัจจุบนัในศูนยก์ารคา้เซน้ทรัลพลาซ่า รัตนาธิเบศร์ 
(ก) บรรยากาศร้านคา้ในงานทุเรียนนนท์ 
(ข) การจดัวางทุเรียนท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดันนทบุรี 

(ค) บรรยากาศการซ้ือขายทุเรียนภายในงานทุเรียนนนท ์  

               (ภาพถ่ายจากการสาํรวจพื้นท่ีเม่ือ 13 พฤษภาคม 2554) 
 

จากการสัมภาษณ์สภาพบรรยากาศการคา้ของทุเรียนนนท์ ทุเรียนนนท์มีการคา้ขาย
แลกเปล่ียนกนัโดยส่วนใหญ่จะอยู่รอดพื้นท่ีของจงัหวดันนทบุรี ไม่ค่อยมีการส่งออกไปขายนอก
เขตจงัหวดั ชาวสวนจะเป็นผูข้ายเอง แหล่งใหญ่ท่ีสุดคือบริเวณตลาดนํ้ าพุหรือตลาดสดเทศบาล
นนทบุรีชาวสวนจะเอาทุเรียนใส่หาบหาบมาขาย ถา้ไม่มาท่ีตลาดนํ้าพุ ก็จะทาํเพิงขายขา้งถนนใกล้ๆ
กบัสวนของตวัเอง หรือขายบริเวณท่านํ้ านนท์ (หอนาฬิกา) การขายทุเรียนนนทจ์ะขายเป็นลูก ขาย
เป็นกระจาด ขายเป็นเข่ง ขายเป็นหาบ ส่ิงท่ีเป็นจุดแข็งมากของการคา้ขายทุเรียนของชาวสวน
ทุเรียนนนทคื์อ ความซ่ือสัตยข์ายตามความจริงไม่ยอ้มแมว ไม่สวมรอยในการเอาทุเรียนจากจงัหวดั
อ่ืนมาขาย และการรับรองคุณภาพ รับคืนตามเง่ือนไขท่ีตกลงกันไวข้ณะซ้ือขาย เม่ือมีองค์การ



100 

 

บริหารส่วนจงัหวดันนทบุรีเขา้มาส่งเสริมการดูแลทาํให้มีแหล่งขายทุเรียนนนทเ์พิ่มข้ึนอีก 2 แห่ง 
คือท่ี ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ และวดัใหญ่สวา่งอารมณ์ ทาํให้คนรุ่นใหม่ในส่วนอ่ืนๆท่ีไม่
เคยรู้จกัเร่ืองราวของทุเรียนนนท ์ไดมี้โอกาสรู้จกัและเรียนรู้ นอกจากน้ียงัเป็นการส่งเสริมการตลาด
และดึงดูดนักท่องเท่ียวมากข้ึน ซ่ึงนับว่าเป็นการพฒันาและกระตุน้การซ้ือขายทางการตลาดอีก
รูปแบบหน่ึง  

สภาพการคา้ขายทุเรียนของชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะคือ 
การรับรองหรือรับประกนัในทุเรียนท่ีตวัเองขาย ถา้หากทุเรียนเสียหรือมีตาํหนิรับประทานไม่ได ้ก็
จะมีการนาํทุเรียนมาคืนกบัผูข้าย โดยทั้งผูซ้ื้อและผูข้ายจะตอ้งมีความซ่ือสัตยต่์อกนั เน่ืองจากทุเรียน
นนทเ์ป็นทุเรียนท่ีนบัวา่มีราคาสูงกวา่พื้นท่ีปลูกทุเรียนอ่ืน เน่ืองดว้ยในปัจจุบนันั้นหารับประทานได้
ยาก จากพื้นท่ีท่ีมีการปลูกทุเรียนกนัเป็นสวนทุเรียนในแถบจงัหวดัแรกๆ ดว้ยรสชาติของทุเรียนท่ี
เป็นเอกลักษณ์ของทุเรียนนนท์ จึงทําให้ทุเรียนนนท์เป็นทุเรียนท่ีนับว่ามีราคาแพงทางด้าน
ประวติัศาสตร์รวมเขา้ไปดว้ย จึงทาํให้ผูบ้ริโภคท่ีมีรสนิยมและค่านิยมในการบริโภคทุเรียนนนท์
นั้นเป็นท่ีตอ้งการของตลาด จาํนวนทุเรียนมีน้อยกว่าความตอ้งการของผูบ้ริโภคจึงผลกัดนัทาํให้
ทุเรียนนนทมี์ราคาท่ีสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

2.6 วธีิการป้องกนัน า้ท่วมในฤดูน า้หลากของชาวสวนทุเรียนจังหวดันนทบุรี 
 เป็นท่ีทราบกนัดีอยูแ่ลว้วา่พื้นท่ีจงัหวดันนทบุรีเป็นท่ีราบลุ่มนํ้าท่วมถึง ชาวสวนทุเรียน
จงัหวดันนทบุรีจึงมีวธีิการป้องกนันํ้าท่วมสวนทุเรียน โดยใชภู้มิปัญญาท่ีมีอยูม่าใชใ้นการแกปั้ญหา
ดงักล่าว ดว้ยวธีิการต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 
 

 
 
 
  
  
 
รูปท่ี 23  การวางแนวคนักระสอบทรายในการป้องกนันํ้าท่วม 
              (ภาพถ่ายจากการสาํรวจพื้นท่ีเม่ือ 11 มีนาคม 2554) 
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อยา่งนํ้ามาปีท่ีแลว้แต่ก่อนมนัไม่ลน้ขนาดนั้น เราตอ้งไปหาดินมาเสริมคนันา ในขนดันํ้าเยอะ 
กวิ็ดออก ปีท่ีแลว้นั้นกเ็สริมจนนํ้าทางดา้นหลงัเขา้สวนแลว้ยงัเสริมดินตรงขา้งหนา้อยูเ่ลย ทาง 
หวัสวนนํ้าเขา้ ลงทุนซ้ือไมห้นา้ 3 มาตดัเอากระดานกั้น 2 แผน่ซอ้น เอาซิลิโคนยา สุดทา้ยไม ้
กระดาน 2 แผน่ต่อกนัแลว้นํ้าเลยเอาไม่อยู ่สมยัก่อนเขาจะตอ้งขดุดินผา่หลงัร่อง ตอ้งขดุดิน 
กวา้ง 3ศอก ยาว 4 ศอก แต่ตอนน้ีร่องมนัเต้ียแลว้ไม่ตอ้งขดุ ท่ีตอ้งขดุเพ่ือตดัรากไมต่้างๆ ท่ีมี 
อยูเ่พ่ือเอาดินท่ีขดุไปถมเป็นคนันากนันํ้าท่วม แลว้มาเห็นประโยชนข์องการขดุดินน้ีเม่ือตอน 
นํ้าท่วมเม่ือปี 2538 ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาอยา่งหน่ึงของพ่อ ในการพฒันาสวนผา่หลงัร่องเพ่ือไม่ 
ใหร่้องสูง แลว้กก็นันํ้าท่วมได ้ตอ้งทาํคนันาใหสู้งแต่ร่องเต้ีย (สมบูรณ์ แผว้สกลุ, 2555) 

 
 เร่ืองนํ้าท่วมของผมเหลืออีกนิดเดียวครับเกือบจะไม่ท่วมแลว้อีกแค่คืบเดียว ท่ีของผมเม่ือปี  
2538 เราไม่เป็นอะไรเลยไม่ท่วมและไม่มีการป้องกนัอะไรทั้งส้ิน ทุเรียนเราไม่ตายสกัตน้ 
เดียว มาเม่ือปี 2554 น่ีท่ีทุเรียนตายเพราะนํ้าท่วมถนน นํ้าถึงเขา้มาท่วมสวน กระสอบทราย 
ท่ีกั้นไว ้2 ชั้น ความกวา้งของกระสบทราย 14 ลกู ผมสูก้บันํ้ามาตั้งแต่ตน้เดือนกนัยายน ท่ีริม 
คลองจะกั้นกระสอบทรายไวห้มด แต่พอนํ้าท่วมถนนเลยยอ้นกลบัเขา้มาท่วมท่ีสวน ตอนท่ี 
สวนจะจมผมเป็นสวนรายสุดทา้ยท่ีจมทีหลงั จนเพ่ือนๆท่ีเป็นพรรคพวกชาวสวนดว้ยกนังง 
วา่สวนผมจมไดอ้ยา่งไรนึกวา่ไม่จม เพราะท่ีผา่นมาสวนผมไม่เคยจม แต่ระยะในการจมนอ้ย 
กวา่คนอ่ืนจมแค่เดือนเดียว คนอ่ืนเขาจมกนั 2-3 เดือน ทุเรียนจมนํ้า 7 วนักต็ายแลว้ครับ 3 วนั 
กแ็ยแ่ลว้ เพราะทุเรียนเป็นพืชท่ีสาํลกันํ้าง่าย รากพอโดนนํ้าท่วมใบกร่็วงหมดแลว้ ตอนสวน 
จมอยา่เดินเขา้ไปย ํ้าในสวนทุเรียน ถา้สวนจมแลว้กูไ้ดต้อ้งดูดนํ้าออกใหห้มด ท่ีสาํคญัคืออยา่ 
เขา้ไปเดินย ํ้าพอนํ้าลดกต็อ้งคอยรดนํ้าไม่ใหโ้คนแหง้ ใหร้ดนํ้าเหมือนปกติตน้ทุเรียนจะได ้
ไม่ตกใจรดนํ้าใหแ้ฉะไม่ใหดิ้นแหง้ แลว้ฉีดปุ๋ยทางใบ ใส่เรือฉีดเอา ทุเรียนกจ็ะอยูร่อดหลงั 
นํ้าท่วม (อดิสรณ์ ฉิมนอ้ย, 2555) 

 
ตอนท่ีนํ้าท่วมทุกปีๆ ยายสูไ้ดต้ั้งแต่ปี 2518-2544 ยายสูไ้ดม้าตลอด มายอมแพปี้ 2554  เม่ือปี  
2538 ยายเอาเรือทรายมาจอดไวห้นา้บา้นเลยเหมามา 3-4 ลาํ ใครไม่มีทรายตวงแลว้นบักระสอบ 
ไปใหเ้รือทรายขายแต่อยูใ่นความดูแลของยาย ยายจะเอาเรือทรายอีกลาํหน่ึงมาเสริม ตอ้งคอย 
ฟังวิทยตุลอด เขากจ็ะประกาศวา่นํ้าเพ่ิมข้ึนก่ีเซนติเมตรในแต่ละวนั เรากต็วงทรายไปเพ่ิมจน 
กนัสวนเราอยูไ่ดไ้ม่มีวนัหยดุกนัสวนจากนํ้าท่วมเอาไวไ้ด ้จนกวา่นํ้าจะลดแต่กต็ายเหลือไม่ก่ี 
เปอร์เซ็นต ์ปีนั้นเหลือ 10% ไดม้าปีน้ีนํ้ามาตูมเดียว ถนนมีมนัดีจริง สมยัก่อนเราใชเ้รือขน 
ทรายเป็นเรือลาํเลก็ๆขนได ้3-4 กระสอบ รอดตน้ไมเ้อาไปแปะๆ กระสอบทรายไว ้อุตสาหะ 
มาตอนนั้น ยายบริหารงานอยูค่นเดียวจา้งคนงานมาตกัทรายใส่กระสอบ ท่ีสวนยายกก็นันํ้า 
ไวไ้ดค้อยเติมกระสอบทรายตรงไหนตํ่า ตรงไหนพงัหกั ไม่ตอ้งกลวัเอาทรายไปเตรียมไว ้ตรง 
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ท่ีคนัหกั เอาไมปั้กๆท้ิงทรายลงไปเอากพ็งัหมดนะ ตอ้งปักหลกัแลว้เอาผา้พลาสติกลงไปขึง  
ปักไวใ้หแ้น่นสองแถบเอาผา้พลาสติกขึงโยงเอาทรายลง อยา่ใหร่ั้วกนัได ้วสัดุอุปกรณ์เราตอ้ง 
มีพร้อมไวเ้ลย มาปีน้ีมีถนน เข่ือนประตูนํ้าท่ีปากคลอง เข่ือนตามคลองมีใหทุ้กสวน ถนนมีรอบ  
แต่พอมาท่วมถนนกนันํ้าเขา้สวนไวไ้ม่ไดเ้ลย รถกว่ิ็งไม่ได ้กระสอบทรายกไ็ม่มี ขนาดมีประ 
ตูนํ้ายงัเอาไม่อยู ่นํ้าเขา้สวนทุเรียนยายวนัท่ี 24 ต.ค. 54 สูก้บันํ้าไม่ได ้(ไสว ทศันียะเวช, 2556) 

 

 จากการสัมภาษณ์วิธีการป้องกันนํ้ าท่วมในฤดูนํ้ าหลากของชาวสวนทุเรียนจงัหวดั
นนทบุรี จงัหวดันนทบุรีทั้งจงัหวดัถือเป็นท่ีราบลุ่มนํ้ าท่วมถึงเพราะอยู่ในเขตท่ีราบลุ่มท่ีแม่นํ้ า
เจา้พระยาไหลผา่น ในฤดูฝนท่ีมีนํ้าฝนนํ้าจากทางภาคเหนือจะไหลลงมาตามแม่นํ้ าเจา้พระยาเพื่อลง
สู่ทะเลท่ีอ่าวไทย ขณะท่ีไหลผา่นดว้ยปริมาณนํ้ าท่ีมาก นํ้ าจะไหลบ่าเขา้ท่วมพื้นท่ีราบลุ่มนํ้ าท่วมถึง
ทุกพื้นท่ี จงัหวดันนทบุรีก็เป็นเช่นนั้น ชาวสวนหลีกเล่ียงการท่วมของนํ้ าไม่ได้จึงตอ้งมีวิธีการ
ป้องกนัสวนของตนโดยเฉพาะสวนทุเรียนนํ้ าท่วมไม่ได้หากท่วมเม่ือไหร่ตน้ทุเรียนก็ตายเม่ือนั้น 
ภูมิปัญญาชาวสวนทุเรียนเมืองนนทใ์นการป้องกนันํ้ าท่วม ทาํไดโ้ดยตั้งแต่เร่ิมทาํขนดัสวน คนัรอบ
อาณาเขตสวนจะทาํให้เป็นคนัดินท่ีสูงกวา่คนัดินอกร่องสวนและร่องนํ้ าของสวนเป็นการปูพื้นการ
ป้องกนันํ้ าท่วมเป็นลาํดบัแรก เม่ือถึงเวลาท่ีถึงฤดูนํ้ าหลากก็ตอ้งคอยติดตามฟังขอ้มูลเร่ืองนํ้ าและ
เฝ้าดูระดบันํ้าจริงรอบสวนวา่มีสถานการณ์อยา่งไร ถา้อยูใ่นสถานการณ์ท่ีไม่น่าไวว้างใจก็จะเตรียม
เสริมคนัดินรอบขนดัสวน การเสริมความสูงของคนัมีวิธีการทาํหลายอย่าง เช่น ถา้ตอ้งเสริมคนัไม่
สูงมากนกัก็เสริมดว้ยดินลว้นๆ ถา้ตอ้งเสริมดินมีระดบัความสูงมากข้ึนไปอีกตอ้งใช้วสัดุแข็งเป็น
แกนกลางรับแรงดนันํ้า แลว้ใชดิ้นถมดา้นขา้งของแกนกลาง แกนกลางอาจใชท้่อนไมจ้ากตน้ไม ้ใช้
ไมก้ระดานหรืออ่ืนๆ ปักหลกัติดกบัแกนกลางเพิ่มความมัน่คงในการรับแรงดนันํ้ าเพิ่มเขา้ไปอีก 
หรือถ้าไม่ใช้ดินก็ใช้ทรายโดยเอาทรายบรรจุกระสอบแล้ววางบนคนัดิน กรณีใช้กระสอบทราย
เน่ืองจากทรายมีนํ้าหนกัและมีกระสอบจึงทาํใหส้ามารถวางเรียงและรับแรงดนันํ้ าไดใ้นระดบัความ
สูงพอสมควรโดยไม่ตอ้งใชแ้กนกลาง การรับมือกบันํ้ าท่วมสวนเป็นงานใหญ่และหนกัมากสําหรับ
ชาวสวน เดิมพนัสูงมากถา้ทาํไดก้็เป็นเร่ืองท่ีดีท่ีสุด แต่ถา้ทาํไม่ไดก้็เป็นเร่ืองร้าย สวนทุเรียนล่มตอ้ง
เร่ิมปลูกทาํกนัใหม่แลว้รอไปอีก 5-6 ปี จึงเร่ิมเก็บเก่ียวผลผลิตไดอี้กคร้ัง  

ชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี จะมีวิธีการในการป้องกนันํ้ าท่วมในทุกๆปี ของฤดูนํ้ า
หลาก ซ่ึงแต่ละคนจะมีวิธีการคิดและแกไ้ขปัญหาในการป้องกนันํ้ าท่วมท่ีแตกต่างกนัออกไป บาง
คนก็มีวธีิการป้องกนัท่ีทาํกนัมาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษ เช่น การเตรียมรับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ี
จะเกิดข้ึน ในขณะท่ีนํ้าท่วมสวนทุเรียนในทุกสถานการณ์อยูต่ลอดเวลา และวิธีการดูแลสวนทุเรียน
หลงัจากท่ีเกิดนํ้ าท่วมอย่างถูกวิธีและไม่ให้เกิดความเสียหาย ซ่ึงนบัว่าเป็นแนวคิดและภูมิปัญญา
อยา่งหน่ึงในการแกไ้ขปัญหานํ้าท่วมสวนทุเรียนของชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี 
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3. การอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชาวสวนทุเรียนจังหวดันนทบุรีในสภาพการณ์ปัจจุบัน 
สถานการณ์การปลูกทุเรียนของจังหวดันนทบุรี 

 จากท่ีได้ทาํการศึกษาขอ้มูลจากสถิติท่ีแสดงถึงพื้นท่ีปลูกทุเรียนใน จงัหวดันนทบุรี 
ภายในเวบ็ไซต์ของทางสํานักงานเกษตรจงัหวดันนทบุรีทาํให้พบว่า เดิมทีพื้นท่ีปลูกทุเรียนของ
จงัหวดันนทบุรีมีนบัหม่ืนไร่ แต่เน่ืองจากเกิดอุทกภยัหลายคร้ังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538, พ.ศ. 2549, และ
ล่าสุดเม่ือปี 2554 ท่ีผ่านมา ทาํให้ทุเรียนเสียหายประมาณ 95% ของพื้นท่ีปลูกจากเดิมพื้นท่ีปลูก
ทุเรียน 3,000 กวา่ไร่ เหลือเพียง 20 กวา่ไร่ ซ่ึงเป็นอตัราตวัเลขท่ีน้อยมาก ประกอบกบัเป็นจงัหวดั
หน่ึงท่ีมีการขยายตวัของชุมชนเมือง มีการตดัถนนเพิ่มข้ึนหลายเส้นทาง ทาํใหพ้ื้นท่ีทาํการเกษตรลด
นอ้ยลง และเป็นท่ีน่าวติกวา่ทุเรียนเมืองนนทน์ั้นจะสูญหาย และหมดไปในอนาคตอนัใกล ้
 

ตารางที ่2  แสดงพืน้ทีป่ลูกทุเรียนในจังหวดันนทบุรี ปี 2552 

อ าเภอ 

พืน้ทีป่ลูก (ไร่) ผลผลติ 

ให้ผล ไม่ให้ผล รวม 
ผลผลติเฉลีย่ 
(ก.ก/ไร่) 

ผลผลติรวม 
(ตัน) 

เมืองนนทบุรี 974 574 1,548 364 355.50 

บางบัวทอง 43 47 90 433 18.65 

บางกรวย 68 231 299 1,745 118.68 

บางใหญ่ 270 101 371 525 141.85 

ปากเกร็ด 420 705 1,125 900 378 

ไทรน้อย 0 130 130 0 0 

รวม 1,775 1,788 3,563 570 1,012.68 
หมายเหตุ : ทุเรียน ตดัยอดเดือนพฤศจิกายน 
 

ตารางที ่3 แสดงสถิติการเพาะปลูกไม้ผลไม้ยนืต้น ปี 2554 

ชนิดของไม้
ผลไม้ยนืต้น 

เนือ้ทีเ่พาะปลูก 
(ไร่) 

เนือ้ทีเ่กบ็เกีย่ว 
(ไร่) 

ผลผลติ (ตัน) ผลผลติเฉลีย่  
(ก.ก/ไร่) 

ทุเรียน 2,381 1,582 561 300 

ท่ีมา (สาํนกังานเกษตรจงัหวดันนทบุรี,2554)  
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ในปัจจุบนัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัภูมิปัญญาชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรีนั้นมีผู ้
ปลูกทุเรียนจาํนวนประมาณ 1,530 ราย แต่มีผูรู้้ท่ีเป็นภูมิปัญญาท่ีสามารถเขา้ไปศึกษาหาความรู้
เก่ียวกบั เร่ืองการปลูกทุเรียนนั้นมีอยู่จาํนวน 21 คน ท่ีมีศกัยภาพในการตอ้นรับและสามารถให้
ขอ้มูลกบันกัเรียน นกัศึกษา และนกัท่องเท่ียวได ้ในเร่ืองของการอาํนวยความสะดวกต่างๆภายใน
พื้นท่ีสวน เน่ืองจากชาวสวนทุเรียนบางคนนั้นมีใจรักท่ีจะปลูกทุเรียนเพื่อเป็นอาชีพและการการ
อนุรักษ์ แต่ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กบับุคคลทัว่ไปได้ และความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ไม่เท่ากนั จึงทาํใหมี้สวนทุเรียนท่ีเป็นศูนยเ์รียนรู้อยูเ่พียงไม่ก่ีแห่งในจงัหวดันนทบุรี ซ่ึงเส่ียง
ต่อการท่ีจะสูญหายขององค์ความรู้จากภูมิปัญญาเหล่าน้ีไป หากขาดการจดัการทางทรัพยากร
วฒันธรรมท่ีถูกตอ้ง 

เน่ืองจากปี พ.ศ. 2554 ไดเ้กิดอุทกภยัคร้ังใหญ่ พื้นท่ีของจงัหวดันนทบุรีนั้นเป็นท่ีราบ
ลุ่มนํ้าท่วมถึงส่งผลใหส้วนทุเรียนท่ีมีอยูใ่นจงัหวดันนทบุรีจาํนวน 2,941.75ไร่  ไดรั้บความเสียหาย
เป็นอยา่งมาก เหลือสวนทุเรียนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีสูงหรือท่ีดอน ซ่ึงทาํการป้องกนัเอาไวไ้ดใ้นเขตอาํเภอ
เมือง เพียง 16 ไร่ ท่ีสามารถให้ผลผลิตได้จากทั้งจงัหวดันนทบุรี แต่เม่ือผ่านเหตุการณ์อุทกภยัมา 
ชาวสวนทุเรียนท่ีมีใจรักในการทาํอาชีพสวนทุเรียนและเพื่อการอนุรักษทุ์เรียนนนทไ์วใ้ห้อยูคู่่กบั
จงัหวดันนทบุรี ได้มีการฟ้ืนฟูสวนทุเรียนของตน เพื่อหวงัท่ีจะทาํให้ทุเรียนนั้นเติบโตและให้ผล
ผลิตอีกคร้ังหน่ึง ดว้ยความเช่ือท่ีมีอยูว่า่ตนเองนั้นเป็นชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรีดว้ยสายเลือด 
และการสืบทอดอาชีพน้ีจากบรรพบุรุษ รวมไปถึงการส่งเสริมและให้การสนับสนุนจากทาง
หน่วยงานของทางภาครัฐอย่างเขม้แข็ง ร่วมกบัภาคประชาชนคือชาวสวน จีงทาํให้การฟ้ืนฟูการ
ปลูกทุเรียนนั้นเป็นไปอยา่งเร่งด่วนและเขม้แขง็ เพื่อเป็นการอนุรักษใ์ห้ทุเรียนนนทท่ี์เป็นสัญลกัษณ์
และอาชีพดัง่เดิมของคนจงัหวดันนทบุรี อยู่คู่กบัจงัหวดันนทบุรีเท่าท่ีจะดาํเนินการไปได้ในช่วง
ระยะเวลาหน่ึงท่ีไม่สามารถกาํหนดได ้
 การขยายตวัของเมืองท่ีมีการขยายในวงกวา้งภายในจงัหวดันนทบุรี ทั้งในรูปแบบของ
โครงการหมู่บา้นจดัสรร โครงการขยายเส้นทางในการคมนาคมต่างๆ ท่ีกาํลงัเกิดข้ึนอยูใ่นบริเวณ
ปัจจุบนั เน่ืองจากจงัหวดันนทบุรีอยู่ในเขตปริมณฑล จึงต้องรองรับจาํนวนประชากรท่ีมีการ
ขยายตวั รวมไปถึงการคมนาคมท่ีมีเส้นทางเช่ือมต่อในการเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานคร ซ่ึง
เป็นผลกระทบท่ีตอ้งเกิดควบคู่กนัอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ชาวสวนทุเรียนจาํนวนหน่ึงไดมี้การเจราจา
ต่อรองในการทาํเส้นทางสัญจรในการคมนาคม และระบบการบาํบดันํ้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนํ้ า
สาธารณะ เพื่อเอ้ือประโยชน์ระหวา่งกนัทั้งฝ่ายชาวสวนทุเรียนและโครงการบา้นจดัสรร ทาํให้เห็น
ถึงศกัยภาพของชาวสวนทุเรียนท่ีมีความหวงแหนและรักในอาชีพชาวสวนทุเรียน เพื่อการอนุรักษ์
ไวใ้หลู้กหลานและคนรุ่นหลงัไดศึ้กษาถึงความเป็นมาของทุเรียนจงัหวดันนทบุรี
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จากภูมิปัญญาการแสดงให้เห็นถึงการปรับตวัและรับมือให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงของความเจริญ
และการพฒันาทางสังคมไดอ้ยา่งชาญฉลาดของชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี 
 บทบาทของ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการอนุรักษ ์ซ่ึงไดแ้ก่  
 ชาวสวน สุดทา้ยน้ีการอนุรักษภ์ูมิปัญญาของชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี จะคงอยู่
ต่อไปไดห้รือไม่คงข้ึนอยูก่บัความคิดและวจิารณญาณส่วนตวัของชาวสวนทุเรียนเอง ซ่ึงถือวา่เป็นผู ้
อนุรักษแ์ละสร้างภูมิปัญญาของชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี ว่าจะดาํเนินต่อไปในทิศทางใดได้
อย่างเข้มแข็งและย ัง่ยืน แล้วชาวสวนมีวิจารณญาณอย่างไร มีการรวมตวั/ปรับตัวอย่างไรกัน 
อยา่งไรก็ตามไดมี้เกษตรกรท่ีมีแนวคิดและบทบาทท่ีสําคญัของชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี ซ่ึง
ไดแ้ก่ คุณไสว ทศันียะเวช ชาวสวนทุเรียนคนสาํคญัท่ีจดัวา่เป็นเกษตรกรรุ่นเก่าท่ีมีความโดดเด่นใน
บรรดาผูป้ลูกทุเรียนในจงัหวดันนทบุรี ผูริ้เร่ิมการจดัการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีตาํบลบางรักนอ้ย ให้
ความรู้แก่นักท่องเท่ียว ในเร่ืองของสวนทุเรียนและวิถีชีวิตชาวสวนทุเรียนจังหวดันนทบุรี 
นอกจากน้ียงัเป็นเกษตรกรท่ีพลงัอาํนาจภายในเป็นอย่างในการฟ้ืนฟูสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี 
โดยใชก้ารเสนอแนวคิดการประกวดสวนทุเรียนระหวา่งเกษตรกรชาวสวนทุเรียนดว้ยกนัเพื่อเป็น
การสร้างขวญักําลังใจให้แก่ชาวสวน โดยมีเง่ือนไขว่าจะต้องฟ้ืนฟูสวนทุเรียนให้กลับมาเต็ม
รูปแบบ เจริญเติบโต และออกผลไดเ้หมือนเดิมให้เร็วท่ีสุด ชาวสวนคนใดทาํตามเง่ือนไขได้รับ
รางวลั ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวไดถู้กนาํไปปฏิบติัจริงโดยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี นอกจากน้ี
ยงัมีเกษตรกรท่ีเป็นชาวสวนรุ่นใหม่ท่ีมีแนวคิดในการพฒันาสวนทุเรียนและเป็นเกษตรกรท่ีโดด
เด่นอีกคนหน่ึง คือ คุณอดิสรณ์ ฉิมน้อย ซ่ึงเป็นเกษตรกรท่ีมีแนวคิดในการอนุรักษ์ทุเรียนพนัธ์ุ
โบราณพื้นบ้านของจงัหวดันนทบุรี ปัจจุบนัได้ทาํการจดัตั้ งศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทุเรียน
พื้นบา้นนนทบุรี เพื่อเผยแพร่ความรู้เร่ืองทุเรียนพื้นบา้นพนัธ์ุโบราณของจงัหวดันนทบุรี ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ภายในสวนของตนเองแก่บุคคลคนท่ีมีความสนใจในเร่ืองราวของทุเรียนจงัหวดั
นนทบุรีในด้านขอ้มูลและแหล่งศึกษาจากสถานท่ีจริง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและทุเรียน
จงัหวดันนทบุรีไวไ้ม่ใหสู้ญหายไป 
 หน่วยงานราชการ จากการได้ไปสัมภาษณ์หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมและ
สนับสนุนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชาวสวนทุเรียน จงัหวดันนทบุรี ซ่ึงได้แก่ สํานกังานเกษตร
จงัหวดันนทบุรี และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี ท่ีเป็นหน่วยงานหลกัๆท่ีให้การสนบัสนุน
ชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี โดยมีการประสานงานร่วมกนัในการทาํงาน ในดา้นต่างๆมาอยา่ง
ต่อเน่ือง ซ่ึงมีชมรมอนุรักษ์ทุเรียนนนท์ของกลุ่มชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี ทาํให้ไดท้ราบว่า
โครงการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทุเรียนนนท ์เป็นโครงการท่ีทางสํานกังานเกษตรจงัหวดันนทบุรีร่วมมือ
ในการดําเนินการร่วมกับองค์การบริหารส่วยจังหวดันนทบุรี มาตั้งแต่ปี 2548 ซ่ึงกิจกรรมใน
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โครงการจะมีการถ่ายทอดความรู้ เชิญนกัวิชาการมาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในเร่ือง
ของการปลูกทุเรียน การปฏิบติัดูแลรักษากับชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี ซ่ึงได้แก่การจัด
กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) ในระดบัอาํเภอ และระดบัจงัหวดั 
กิจกรรมส่งเสริมการปลูกทุเรียนในสวนเก่าและสวนใหม่ ในระดบัอาํเภอ โดยมีการจดัซ้ือและส่ง
มอบพนัธ์ุทุเรียน พนัธ์ุเศรษฐกิจ ให้แก่สมาชิกชมรมอนุรักษ์ทุเรียนนนท์ จาํนวน 1,713 ราย ในปี 
2555 จาํนวน 72,190 ตน้ ซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรีเป็นผูด้าํเนินการในการจดัซ้ือ ซ่ึง
สามารถดาํเนินการไดห้ลงัจากเกิดอุทกภยัในปี 2554 ท่ีผ่านมา รวมทั้งมีเวทีให้ชาวสวนทุเรียนได้
นาํเสนอส่ิงท่ีตนเองไดท้าํสวนทุเรียนมาพดูคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์ ความรู้ระหวา่งกนั และจะมี
การจดักิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบติัการของคณะอนุกรรมการอนุรักษทุ์เรียนนนทแ์ละผูท่ี้เก่ียวขอ้งใน
ระดบัจงัหวดั เพื่อเป็นการวางแผนในการดาํเนินการของกิจกรรมภายในปีงบประมาณและปีต่อๆไป
ร่วมกนั นอกจากน้ียงัมีการจดักิจกรรมคือ การส่งเสริมและสนบัสนุนการตลาดของทุเรียนนนท ์โดย
จดังานวนัทุเรียนนนทใ์นทุกปี จะจดัดว้ยกนั 2 สถานท่ี คือ ห้างเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ และวดัใหญ่
สวา่งอารมณ์ แต่ปีท่ีผา่นมาไม่สามารถดาํเนินการได ้เน่ืองจากเกิดอุทกภยัคร้ังใหญ่ในปี 2554 ทาํให้
สวนทุเรียนในจงัหวดันนทบุรีเกิดความเสียหายจากพื้นท่ีปลูกเดิม 2,941.75ไร่ เหลือพื้นท่ีท่ีสามารถ
ใหผ้ลผลิตอยูเ่พียง 16 ไร่ จึงมีการปรับเปล่ียนแผนการดาํเนินงานบางอยา่งมาเป็นในเร่ืองของการจดั
ประกวดสวนทุเรียน เพื่อเป็นการสร้างขวญักาํลงัใจให้กบัชาวสวน โดยให้ชาวสวนแข่งขนักนัว่า
สวนทุเรียนสวนไหนจะสามารถปลูกทุเรียนได้โตและดีกว่า เพื่อเป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจ
ใหก้บัชาวสวน ซ่ึงจะมีรางวลัใหเ้ป็นโล่ห์รางวลั และเงินสนบัสนุน การแข่งขนัจะแบ่งออกเป็นสวน
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ โดยแบ่งรางวลัออกเป็น รางวลัท่ี 1 10,000 บาท รางวลัท่ี 2 8,000 
บาท รางวลัท่ี 3 6,000 บาท รางวลัชมเชย แบ่งออกเป็น 2 รางวลั รางวลัละ 3,000 บาท ในส่วนของ
สาํนกังานเกษตรจงัหวดันนทบุรีร่วมกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดท้าํการรวบรวมพนัธ์ุทุเรียน
พื้นเมืองดั้ งเดิมของจงัหวดันนทบุรี เพื่อเป็นการสนองพระราชดาํริของสมเด็จพระเทพฯท่ีทรง
ห่วงใยวา่พนัธ์ุทุเรียนดั้งเดิมจะสูญหายไป โดยขณะท่ีนํ้ าท่วมไดมี้การตดัยอดทุเรียนไปเพาะเล้ียงไว้
ท่ีสถาบนัพืชสวนจนัทบุรี และส่งมอบก่ิงพนัธ์ุดั้งเดิม ซ่ึงมีอยูม่ากกวา่ 40 สายพนัธ์ุ เช่น ย ํ่ามะหวาด 
เมด็ในยายปรางค ์กระเทยขาว กบสีนาค เป็นตน้ จาํนวน 25,000 ก่ิง เพื่อแจกให้กบัชาวสวนเพื่อเป็น
การอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชดั้งเดิมไม่ใหสู้ญหายไป 
 การปรับแผนการดาํเนินงานในเร่ืองของศูนยเ์รียนรู้หลงัจากท่ีเกิดอุทกภยัในปี 2554 ใน
แต่ละอาํเภอ ซ่ึงทางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรีร่วมมือกนักบัทางสํานกังานเกษตรจงัหวดั 
และสาํนกังานเกษตรอาํเภอ ทางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเองไม่ไดเ้นน้หนกัลงไปในการจดัทาํใน
เร่ืองของศูนยเ์รียนรู้ภายในสวนทุเรียน แต่จะเป็นหนา้ท่ีของเกษตรอาํเภอในแต่ละอาํเภอ แต่ก็มีการ
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สนับสนุนในเร่ืองของงบประมาณ ซ่ึงศูนย์เรียนรู้ท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวดันนทบุรีและ
สาํนกังานเกษตรจงัหวดันนทบุรีท่ีทาํแลว้ประสบผลสําเร็จ แลว้มาคนเขา้มาศึกษา ดูงานกนัอยูอ่ยา่ง
ต่อเน่ือง ท่ีอาํเภอบางกรวย สวนของคุณลุงสมพงษ์ สกุลดิษฐ์ อาํเภอปากเกร็ด ตาํบลบางตะไนย 
สวนของคุณลุงทรวง เกตุกราย  อาํเภอเมือง สวนของคุณลุงแสวง นาคนาค นอกจากน้ียงัมีศูนยก์าร
เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบา้นนนทบุรีอีกแห่งหน่ึง ของคุณอดิสรณ์ ฉิมนอ้ย ท่ีปากเกร็ดก็มี
แปลงสาธิตการปลูกทุเรียนพนัธ์ุดั้งเดิม 5 ไร่ ท่ีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ซ่ึงไดรั้บงบประมาณ
และการสนับสนุนจากเทศบาลปากเกร็ด  ซ่ึงทุเรียนได้รับผลกระทบจากนํ้ าท่วมและกาํลงัอยู่ใน
ขั้นตอนการดาํเนินการปลูกใหม่ 
 นโยบายในการสนบัสนุนขององคก์รบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี และสํานกังานเกษตร
จงัหวดันนทบุรียงัคงดาํเนินการในเร่ืองของการจดัขั้วก่ิงพนัธ์ุทุเรียน วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ปุ๋ย สาร
ป้องกนัในการจาํกัดโรคแมลง การให้ความรู้ทางด้านวิชาการเกษตร โดยความร่วมมือกนัของ
หน่วยงานทั้ งสองได้ดําเนินการเร่ือยมาตลอดตั้ งแต่ปี 2548 – ปัจจุบัน โดยการกําหนดเป็น
แผนพฒันา 3 ปี ภายใตโ้ครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทุเรียนนนท์ซ่ึงเป็นนโยบายของนายกองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันนทบุรีและเกษตรจงัหวดันนทบุรีจะยงัคงดาํเนินการออกไปในระยะยาวท่ีสุด
เท่าท่ีจะดาํเนินการได ้เน่ืองจากสภาพปัญหาในการขยายตวั และเจริญเติบโตของเมือง นํ้ าเน่าเสีย 
ชาวสวนอาจจะมีการขายท่ีดินไปบา้ง แต่หน่วยงานทั้งสองก็มีความหมายท่ีจะพฒันาและอนุรักษ์
ทุเรียนนนท์ในทุกรูปแบบเพื่อให้ทุเรียนนนท์อยู่คู่กบัจงัหวดันนทบุรี ได้มีการส่งเสริมการปลูก
ทุเรียนออกไปในเขตพื้นท่ีอาํเภอไทรนอ้ย ซ่ึงความเจริญของเมืองยงัเขา้ไปถึงไม่มากนกั ก็ไดรั้บการ
ตอบรับอย่างดี ทางสํานกังานเกษตรจงัหวดันนทบุรีไดท้าํการตรวจสอบสภาพดินแลว้ว่าในพื้นท่ี
จงัหวดันนทบุรีทั้งหมดดินสามารถปลูกทุเรียนได้ในทุกพื้นท่ี ทางองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นนทบุรีและสาํนกังานเกษตรจงัหวดันนทบุรีไดมี้ความพยายามท่ีจะให้เกิดสวนทุเรียนขนาดเล็กใน
หมู่บา้น ซ่ึงถา้อยู่ในพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรีแลว้จะตอ้งมีการส่งเสริมให้มีทุเรียนปลูกบา้นละ 4-5 ตน้ 
เพื่อเป็นการคงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ของจงัหวดันนทบุรี ถา้สามารถเกิดข้ึนไดใ้นภาพรวมก็จะทาํให้มี
พื้นท่ีในการปลูกทุเรียนเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากทุเรียนสามารถปลูกในบา้นจดัสรรได ้บา้นอยู่อาศยัก็
ปลูกกนัเป็นสวนเล็กๆหน้าบา้นหรือหลงับา้นก็ไดผ้ลผลิตเหมือนกนั ซ่ึงน่าจะเกิดพื้นท่ีในการปลูก
ทุเรียนประมาณ 4,000 กวา่ไร่ ไดใ้นอนาคต 
 จากโครงการและนโยบายในการสนบัสนุนและอนุรักษทุ์เรียนจงัหวดันนทบุรี จะเห็น
ไดว้่ามีการสนบัสนุนและส่งเสริมชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี เพื่อการอนุรักษ์ หากชาวสวนมี
ความตั้งใจและมีใจรักในการทาํสวนทุเรียน ชาวสวนส่วนใหญ่ท่ีเป็นคนพื้นท่ีเดิมและยึดอาชีพทาํ
สวนมาตั้งสมยับรรพบุรุษ จะเป็นผูท่ี้ทาํสวนในรูปแบบของการอนุรักษแ์ละต่อสู้กบัอุทกภยัในคร้ัง
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ท่ีผ่านมาอย่างไม่ย่อท้อ เพื่อรักษาสวนทุเรียนของจงัหวดันนทบุรีไว ้ชาวสวนรุ่นใหม่ท่ีมีความ
ตอ้งการอยากปลูกทุเรียนก็มีอยู่จาํนวนหน่ึงท่ีมองเห็นวา่ผลผลิตนั้นไดร้าคาดี ซ่ึงจะมีแนวทางและ
ความคิดในการอนุรักษ์ท่ีต่างกนั แต่มีส่วนหน่ึงท่ีเหมือนกนัคือ การอนุรักษ์ทุเรียนนนทไ์วใ้ห้อยู่คู่
กบัจงัหวดันนทบุรีไม่ใหสู้ญหายไป 
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บทที ่5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาเร่ืองแนวทางการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาของชาวสวนจงัหวดันนทบุรี เพื่อ

เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัภูมิปัญญาและ
วฒันธรรมในการทาํสวนทุเรียน จงัหวดันนทบุรีเพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการอนุรักษแ์ละสืบ
ทอดภูมิปัญญาการทาํอาชีพสวนทุเรียนในจงัหวดันนทบุรี ให้กบับุคคลทัว่ไปผ่านการให้การศึกษา
และการเผยแพร่ขอ้มูลโดยใช้วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในพื้นท่ีศึกษาสวน
ทุเรียนในพื้นท่ี 4 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอเมือง อาํเภอบางกรวย อาํเภอบางใหญ่ และอาํเภอปากเกร็ด 
โดยใช้แนวคําถามประกอบการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมเป็นเคร่ืองมือใน
การศึกษา และศึกษาจากเอกสารขอ้มูลทางวิชาท่ีเก่ียวขอ้งเป็นส่วนประกอบ ทาํให้สามารถสรุปผล
การศึกษา อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะในการศึกษาไดด้งัน้ี 
 
สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาเร่ือง แนวทางการอนุรักษภ์ูมิปัญญาชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี เพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต พบว่าอาชีพทาํสวนทุเรียนของชาวสวนจงัหวดันนทบุรี เป็นอาชีพท่ีมี
การสืบทอดกันมาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษ ท่ีมีวิธีการปลูกและดูแลท่ีปรับเปล่ียนไปจากเดิมตาม
สภาพแวดลอ้ม และเทคโนโลยทีางการเกษตรท่ีเพิ่มมากข้ึนตามยุคสมยั เนน้การทาํสวนทุเรียนแบบ
เกษตรอินทรีย ์ใชปุ๋้ยอินทรีย ์เช่น ปุ๋ยข้ีววั ปุ๋ยข้ีคา้งคาว มากกวา่การใชปุ๋้ยเคมี ขณะเดียวกนัชาวสวน
ทุเรียนจงัหวดันนทบุรีก็ไม่ไดป้ฏิเสธการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกบัปุ๋ยอินทรีย ์มีการใชปุ๋้ยเคมี แต่จะใช้ใน
ปริมาณนอ้ย เพราะจะทาํใหต้น้ทุเรียนโทรมเร็ว และทาํให้ดินท่ีใชใ้นการเพาะปลูกเส่ือมสภาพ เนน้
การมีผลผลิตหรือการติดผลของทุเรียนท่ีมีไม่มากต่อจาํนวนตน้ เพื่อรักษาคุณภาพของผลผลิตและ
ต้นทุเรียน การปลูกทุเรียนในจงัหวดันนทบุรีในภาพรวมนั้ นกําลังอยู่ในระหว่างการพลิกฟ้ืน
หลงัจากเกิดอุทกภยัคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 ปัจจุบนัมีสวนทุเรียนท่ีให้ผลผลิตไดอ้ยู่เพียง 16 ไร่ 
จาก 3,350 ไร่ ซ่ึงนบัวา่เป็นจาํนวนท่ีนอ้ยมาก การตั้งช่ือพนัธ์ุทุเรียน ช่ือทุเรียนเมืองนนทพ์นัธ์ุดัง่เดิม
มีการเรียกช่ือตามกนัมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เป็นช่ือท่ีมาจากช่ือคนเพาะเช่น กบตาขาํ กบแม่เฒ่า กาํป่ัน
เจา้กรม เป็นตน้  เป็นช่ือท่ีมาจากสถานท่ีบริเวณปลูก เช่น ชายมะไฟ กบหนา้ศาล ชายมงัคุด เป็นตน้   
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เรียกตามช่ือท่ีมาจากรูปร่างลกัษณะ สีของเปลือกหรือสีของผล เช่น แดงรัศมี กระดุมสีนาค กระปุก
ทอง จอกลอย กา้นยาว เป็นตน้  
      ขั้นตอนการปลูกทุเรียนของชาวสวนทุเรียนเมืองนนท ์จะปลูกกนัแบบยกโคกให้สูง
จากร่องสวน เพื่อเป็นการระบายนํ้ าออกเม่ือฝนตกหรือเวลารดนํ้ าจะไดไ้ม่ท่วมขงัและถ่ายเทอากาศ
ภายในดินได้ดีข้ึน ดินภายในจังหวดันนทบุรีส่วนมากจะเป็นดินเหนียว ซ่ึงเป็นดินเหนียวท่ีมี
คุณภาพดีท่ีสุดในประเทศไทยและลกัษณะสวนทุเรียนเมืองนนทจ์ะทาํกนัแบบยกร่องสวน และใน
ร่องมีนํ้ าขนาบขา้งกบับริเวณท่ีปลูกทุเรียน ในปัจจุบนัไดมี้การปรับเปล่ียนการทาํระบบร่องสวน
ใหม่ โดยการรวมร่องเขา้ดว้ยกนัให้เป็นร่องใหญ่ การวางแนวร่องสวนจะตอ้งวางไปตามเส้นทาง
การโคจรของพระอาทิตยต์ั้งแต่ข้ึนจนตก เพื่อให้แดดส่องตน้ไมไ้ด้อย่างทัว่ถึง วางสวนให้ถูกกบั
ทิศทางของลม การปลูกทุเรียนของชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรีจะมีวิธีการปลูกท่ีคลา้ยกนั แต่จะ
แตกต่างกนัในการใชว้ธีิการปลูกของชาวสวนทุเรียนแต่ละคน ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีทดลองปฏิบติัจริงสั่ง
สมทางความคิดในการทาํสวนทุเรียนของชาวสวนแต่ละคน ซ่ึงนบัวา่เป็นภูมิความรู้หรือภูมิปัญญาท่ี
มีค่ายิง่ 

การดูแลรักษาสวนทุเรียน ชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรีจะมีการดูแลท่ีพิถีพิถนัและมี
การพึ่งพากนัระหว่างคนกบัธรรมชาติ และธรรมชาติกบัธรรมชาติไดเ้ป็นอย่างดี ตวัอย่างเช่น การ
สุมไฟไล่แมลงของชาวสวนในตอนเยน็ เพื่อเป็นการไล่แมลงท่ีมารบกวนในขณะท่ีทุเรียนออกดอก
และติดผลใหม่ๆ การปลูกส้มเขียวหวานสับระหวา่งตน้ทุเรียน เพื่อเป็นการปรับสภาพดิน  การปลูก
ตน้หมากเพื่อช่วยให้ออกซิเจนให้กบัตน้ทุเรียน นอกจากน้ียงัมีการปลูกตน้ทองหลางในร่องสวน 
เพื่อช่วยเพิ่มแร่ธาตุไนโตรเจนให้กบัดินทองหลางและยงัช่วยเป็นปุ๋ยท่ีดีให้กบัทุเรียนในเวลาท่ีใบ
ร่วงหล่นลงไปในทอ้งร่อง ภายใน 1 ปี ก็จะมีการลอกเลนท่ีเป็นปุ๋ยใส่ในโคนตน้ทุเรียน  การปลูก
ทุเรียนหรือพืชอ่ืนในสวนจะตอ้งมีการปลูกแบบสลบัฟันปลาในแต่ละร่อง เช่น ถา้ร่องแรกเร่ิมปลูก
ดว้ยส้มก่อน อีกร่องหน่ึงจะปลูกทุเรียนข้ึนก่อนสลบักนัไปทั้งร่อง เพื่อเป็นการป้องกนัการโค่นทบั
กนัอยา่งต่อเน่ืองของตน้ไมต้ลอดทั้งแนวร่องเดียวกนั  

การใช้อุปกรณ์ในการทาํสวนทุเรียนของชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี ท่ีเป็นภูมิ
ปัญญาดั้งเดิม ตวัอยา่งเช่น  การใช้แครงท่ีสานจากไมไ้ผ่ท่ีใช้ไวส้ําหรับตกัรดนํ้ าตน้ไม ้ตะกร้าท่ีใช้
สอยทุเรียนรับทุเรียน มีดดายหญา้ มีดพร้าหวดดายหญา้ ตะขาบท่ีทาํจากไมไ้ผ่เป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้น
การไล่นก หนูกระรอก หรือขโมย และนาํภูมิปัญญาการทาํการเกษตรสมยัใหม่ เช่น การติดตั้งระบบ
การรดนํ้าดว้ยระบบสปริงเกอร์เขา้ร่วมดว้ย ซ่ึงเป็นการนาํภูมิปัญญาสมยัเก่าและสมยัใหม่มาปรับใช้
เขา้ดว้ยกนัไดเ้ป็นอยา่งดี 
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การเก็บเก่ียวผลผลิต ชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรีจะเก็บเก่ียวทุเรียนด้วยความ
พิถีพิถนัเป็นพิเศษทุกขั้นตอน โดยจะใชว้ิธีการนบัวนัตั้งแต่ดอกทุเรียนติดผลหรือท่ีเรียกวา่เป็นหาง
แย ้ เพื่อเป็นการนบัวนัในการเก็บเก่ียวผลผลิต นอกจากน้ียงัมีวิธีการสังเกตดูทุเรียนท่ีสามารถเก็บ
ผลผลิตไดจ้ากการดูสีของหนาม ลกัษณะของขั้ว การดมกล่ิน การชิมความหวานจากขั้วทุเรียนเป็น
ส่วนประกอบ การเก็บเก่ียวท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาวสวนนนทจ์ะใช้ตะกร้ารับลูกทุเรียนท่ีตดัลงมา
จากตน้แล้วโรยลงมา ไม่ให้วางสัมผสักบัพื้นดินโดยไม่มีเข่งรองรับอย่างเด็ดขาด เพราะจะทาํให้
ทุเรียนเส่ือมคุณภาพเร็วข้ึน จะไม่มีการโยนรับและวางกระแทกของลูกทุเรียน เพราะจะทาํให้หนาม
ทุเรียนเกิดความชํ้ าเสียหาย แมก้ระทั้งขั้วของทุเรียนกา้นยาวยงัตอ้งมีการหุ้มพนัดว้ยใบตองสด เพื่อ
รักษาความสดใหม่ของขั้ว และส่งมอบผลทุเรียนท่ีมีคุณภาพให้กบัผูบ้ริโภคอย่างพิถีพิถนัในทุก
ขั้นตอน 

ความเช่ือและพิธีกรรมของชาวสวน จะมีความเช่ือท่ีแตกต่างกนัออกไปของแต่ละ
บุคคล เพื่อเป็นขวญัและกาํลงัใจในการทาํสวนทุเรียนของตน เม่ือก่อนท่ีทุเรียนจะออกดอกให้ผล
ชาวสวนบางคนจะไปนาํนํ้ ามนต์จากวดัท่ีตนนบัถือมาเทใส่ในทอ้งร่อง หรือพรมตน้ทุเรียน ด้วย
ความเช่ือท่ีวา่จะทาํให้ทุเรียนออกผลผลิตไดดี้ และหลงัจากการเก็บเก่ียวผลผลิตเสร็จก็จะมีการเซ่น
ไหวศ้าลพระภูมิ เจา้ท่ีเจา้ทาง ท่ีคอยคุม้ครองปกปักรักษาสวนทุเรียน เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ
นบัถือและใหส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ีตนเช่ือและนบัถือคุม้ครองสวนทุเรียน 

การป้องกนันํ้ าท่วมในฤดูนํ้ าหลาก ชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี จะมีวิธีการป้องกนั
และมีการปรับตวักบัภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึนทางธรรมชาติ จากในระดบัพื้นฐานท่ีปฏิบติักนัในการเปิด-ปิด
ท่อระบายนํ้ าเข้า-ออกภายในสวน เพื่อป้องกันไม่ให้นํ้ า เข้าท่วมสูงกว่าระดับร่องสวน ใน
ขณะเดียวกนัก็เป็นการป้องกนัไม่ให้นํ้ าเค็มเขา้สวน จนมาถึงระดบัวิกฤติในการต่อสู้กบันํ้ าท่วม มี
การลงทุนในเร่ืองของกําลังกาย กําลังทรัพย์ เพื่อป้องกันไม่ให้นํ้ า เข้าท่วมสวนทุเรียน ซ่ึง
เปรียบเสมือนความเป็นความตายของชาวสวน โดยมีวิธีการป้องกนัท่ีหลากหลายดงัต่อไปน้ี ตาม
ระดบัความสูงของปริมาณนํ้ า ตวัอยา่งเช่น การขุดดินผา่หลงัร่องเพื่อไม่ให้หลงัร่องสูง แลว้นาํดินท่ี
ขุดไปเสริมคนัสวนให้สูงข้ึน  การนาํไมก้ระดานตีขนาบดว้ยไมห้น้าสามเขา้กบัคนัสวนเพื่อไม่ให้
คนัสวนพงัและเป็นการป้องกนั เสริมความแข็งแรงให้กบัคนัสวน  การวางเสริมแนวกระสอบทราย 
และวธีิการทาํแนวคอนกรีตเสริมเหล็กบนคนัสวน เพื่อเป็นการป้องกนัแรงดนัและการไหลเขา้ท่วม
ของระดบันํ้าท่ีสูงข้ึน 

สภาพและบรรยากาศการคา้ของทุเรียนนนท ์ซ่ึงมีลกัษณะท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมทั้ง
ในรูปแบบการคา้และสถานท่ีในการขาย มีการจดัการทางดา้นการตลาดทางการคา้มากข้ึน เน่ืองจาก
มีการลงทุนตามสภาวะการท่ีเปล่ียนแปลงไปมากข้ึน และจาํนวนผูป้ลูกทุเรียนนอ้ย ทุเรียนนนทจึ์งมี
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ราคาท่ีสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง สถานท่ีขายจากเดิมจะมีการคา้ขายอยู่บริเวณริมเข่ือนท่านํ้ านนทบุรี ท่ี
บา้นหรือท่ีสวน ตลาดนํ้ าพุ(ตลาดสดเทศบาลนนทบุรี) แพงคา้ริมทาง ปัจจุบนัสถานท่ีขายทุเรียน
ไดรั้บการสนบัสนุนจากองค์การบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรีเพิ่มข้ึนอีกสองแห่ง คือท่ีศูนยก์ารคา้
เซ็นทรัลพลาซ่ารัตนาธิเบศร์ และวดัใหญ่สว่างอารมณ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมทางการคา้รวมและ
กระตุน้การท่องเท่ียวอีกทางหน่ึง 

จากท่ีกล่าวมาภูมิปัญญาของชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี นับว่าเป็นภูมิปัญญาท่ี
ไดรั้บการส่งต่อและสืบทอดกนัมาจากบรรพบุรุษอยา่งยาวนาน และไดมี้การปรับวิธีการทาํสวนของ
แต่ละสวนให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงได้เป็นอย่างดี ซ่ึงสามารถนาํภูมิปัญญา
เหล่าน้ีมารวบรวมเป็นเร่ืองราวของภูมิปัญญาชาวสวนทุเรียนจังหวดันนทบุรีในด้านการให้
การศึกษาและเผยแพร่ขอ้มูลแก่บุคคลทัว่ไปไดต่้อไปในอนาคต 
 
อภิปรายผลการศึกษา 

จากแนวคิดนิเวศวทิยาวฒันธรรม การทาํสวนทุเรียนของชาวสวนจงัหวดันนทบุรีไดมี้
การปรับตวัให้เหมาะสมและเขา้กบัสภาพแวดลอ้มตามแนวคิดทางทฤษฎีนิเวศวิทยาวฒันธรรม 
แนวคิดวฒันธรรมชุมชน  แนวคิดทางสภาพแวดล้อม และการปรับตวัทางพฤติกรรมให้เข้ากับ
สภาวะแวดลอ้มและเทคโนโลย ีดงัต่อไปน้ีในพื้นท่ีของจงัหวดันนทบุรีมีภูมิประเทศหรือภูมิศาสตร์ 
และทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีเ อ้ือต่อการประกอบอาชีพทําสวนทุเรียน ชาวสวนได้สั่งสม
ประสบการณ์ท่ีมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตามแนวคิดทฤษฏีนิเวศวิทยา
วฒันธรรม มาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษ ส่งต่อสืบทอดมายงัรุ่นลูก รุ่นหลาน เน่ืองจากมีความรู้ ความ
ชาํนาญในการทาํสวนทุเรียน ส่ิงเหล่าน้ีลว้นมีวฒันาการจากอดีตสู่ปัจจุบนั และไดมี้การศึกษาการ
ปลูกทุเรียนให้เจริญเติบโตและให้ผลดีไดภ้ายในสภาวะแวดลอ้มปัจจุบนั มีการสังเกตการพึ่งพากนั
ระหวา่งพืชกบัส่ิงมีชีวติท่ีเก้ือกูลกนั เช่น สร้างท่ีอยูใ่ห้กบัตวัชนัโรงเพื่อใชเ้ป็นส่วนช่วยในการผสม
เกสรของดอกทุเรียน เช่น การวางแนวสวนของชาวสวนเมืองนนท์จะวางแนวสวนตามการโคจร
ของพระอาทิตยใ์นการข้ึนลง และมีการปลูกตน้ไมส้ลบัฟันปลากนัในแต่ละร่อง ถ้าสมมติว่าร่อง
แรกข้ึนดว้ยส้มร่องต่อไปก็จะข้ึนดว้ยทุเรียน เพื่อป้องกนัการลม้ของตน้ทุเรียนในฤดูฝนท่ีมีพายุ การ
วางระบบร่องสวนโดยการมีพื้นท่ีต่างระดบัเป็นแนวสูงตํ่าเพื่อให้สะดวกต่อการระบายนํ้ าเขาออก
ภายในสวน นับว่าเป็นเทคโนโลยีพื้นบ้านท่ีสามารถนํามาปรับใช้ได้ถึงยุคสมยัปัจจุบนัให้เกิด
ประโยชน์ในการทาํสวนทุเรียนของตน ความรู้ท่ีมีคุณค่าเหล่าน้ีไดรั้บการสั่งสม สืบทอด และส่งต่อ
กนัมาเป็นนบัร้อยปีจากรุ่นสู่รุ่น นอกจากน้ียงัมีการทาํการเกษตรผสมผสานในการทาํสวน ปลูกพืช
ชนิดอ่ืนแซมเขา้ไปดว้ย เพื่อสร้างรายไดเ้สริมใหแ้ก่ตนเอง 
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จากแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน การทาํสวนทุเรียนของชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี 
นบัว่าเป็นอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมชุมชนของคนจงัหวดันนทบุรีในสมยัอดีต ซ่ึงปัจจุบนักาํลงัจะ
เลือนหายไปตามกาลเวลา ยงัมีชาวสวนทุเรียนอยู่จาํนวนหน่ึงท่ียึดในการประกอบอาชีพทาํสวน
ทุเรียนเป็นอาชีพหลกั เพื่อการอนุรักษ์ทุเรียนนนท์ไวไ้ม่ให้สูญหายไป วฒันธรรมของชาวสวน
ทุเรียนจงัหวดันนทบุรียงัคงเนน้ในเร่ืองของคนกบัคน คือ การพึ่งพาในการทาํสวนระหวา่งชาวสวน
ดว้ยกนัในเร่ืองของการใช้นํ้ าและรักษาลาํกระโดงหรือลาํปะโดงท่ีใช้ในการทาํสวนร่วมกนั เร่ือง
ของคนกบัธรรมชาติ คือ การทาํสวนทุเรียนแบบตามวถีิชีวติเดิมท่ีเนน้การใชปุ๋้ยอินทรีย ์การปลูกตน้
ทองหลางเพื่อใช้ในการเอ้ือประโยชน์ใช้เป็นปุ๋ยและสร้างความชุ่มช้ืนให้แก่ตน้ทุเรียน การผสม
เกสรทุเรียนโดยใช้แมลง การปลูกพืชอ่ืนผสมผสานเพื่อใช้ในครัวเรือนและสามารถสร้างรายได้
ใหก้บัชาวสวนอีกทางหน่ึง ส่วนในเร่ืองของคนกบัส่ิงเหนือธรรมชาติ คือ พิธีกรรม ความเช่ือท่ีมีอยู่
ในตวับุคคลของชาวสวนแต่ละคนท่ีมีในการทาํสวนทุเรียน เช่น มีการไหวเ้จ้าท่ีเจา้ทาง ทาํบุญ 
หลงัจากท่ีเก็บเก่ียวผลผลิตเสร็จในแต่ละฤดูกาล ส่ิงเหล่าน้ีจึงเป็นส่ิงท่ียึดโยงและมีความเก่ียวพนักนั
ในองคร์วมทางดา้นภูมิปัญญาท่ีมีอยูใ่นตวัของชาวสวนแต่ละบุคคล ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีปฏิบติั สืบต่อกนัมา
อย่างมีช่วงเวลา สามารถพิสูจน์ไดแ้ละใชไ้ดก้บัสถานการณ์ปัจจุบนั ไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงจงัหวดั
นนทบุรีนั้นเป็นแหล่งปลูกทุเรียนขนาดใหญ่มาตั้งแต่สมยัอดีตจนไดรั้บการเล่ืองลือหรือขนานนาม
ไปตามคาํขวญัท่ีว่า “พระตาํหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วดัเก่านาม
ระบือ เล่ืองลือทุเรียนนนท์” กลุ่มคุณค่าน้ีเป็นกลุ่มคุณค่าท่ีมีความสัมพนัธ์ ผูกพนัทางดา้นอารมณ์ 
จิตวิญญาณ และความรู้สึก ในเชิงสัญลกัษณ์ เก่ียวกบัทรัพยากรทางดา้นอาหารท่ีมีคุณค่าท่ีอยูคู่่กบั
วิถีชีวิตของคนจงัหวดันนทบุรี ถึงแมว้่าทรัพยากรนั้นจะเป็นผลไมเ้พียงชนิดหน่ึงก็ตาม แต่สร้าง
ความรู้สึกท่ีมีเกียรติ ศกัด์ิศรี และความภาคภูมิใจของการประกอบอาชีพชาวสวนเป็นอย่างมาก 
ทุเรียนเป็นผลไมท่ี้มีประวติัความเป็นมาทางดา้นประวติัศาสตร์ท่ีอยูคู่่มากบัจงัหวดันนทบุรี การใช้
เทคนิคและภูมิปัญญาต่างๆ ท่ีเป็นกระบวนการขั้นตอนตามธรรมชาติในการทาํสวนทุเรียนท่ี
สามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ ทุเรียนจงัหวดันนทบุรีกบัทุเรียนจนัทบุรี ทุเรียนของจงัหวดั
นนทบุรีนั้นหากินยากกว่าจงัหวดัจนัทบุรี เน่ืองด้วยสภาวะแวดล้อม ภยัธรรมชาติ ทาํให้มีคน
ประกอบอาชีพทาํสวนน้อยลง และมีพนัธ์ุทุเรียนท่ีเป็นพนัธ์ุพื้นเมืองดั้งเดิมปลูกมากกว่าจงัหวดั
จนัทบุรี วฒันธรรมและสังคมของชาวสวนทุเรียนจังหวดันนทบุรีท่ีทาํให้สังคมส่วนใหญ่ได้
มองเห็น ถึงความดีงามของวถีิชีวติท่ีพึ่งพิงธรรมชาติดว้ยการอิงอาศยัระหวา่งกนั 

จากแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตในการทาํสวนทุเรียนของชาวสวนจังหวดั
นนทบุรี จะมีอตัลกัษณ์ (identity) ในการดาํรงชีวติแบบพึ่งพาธรรมชาติ และพึ่งตนเอง สั่งสมมาจาก
บรรพบุรุษเป็นองคค์วามรู้ท่ีเรียกวา่ภูมิปัญญาชาวบา้น ท่ีเป็นโลกทศัน์ในเร่ืองท่ีมีรายละเอียด วิธีการ
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ของเร่ืองการทาํสวนทุเรียน ในดา้นของการปฏิบติั พิธีกรรมความเช่ือ ส่ิงของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ทาํสวนต่างๆวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตประจาํวนั ซ่ีงชาวสวนทุเรียนนนทจ์ะมีความ
เช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนท่ีจะรักษาวฒันธรรม ภูมิปัญญาการทาํสวนทุเรียนให้ดาํรงคุณค่าดั้งเดิม
ไวก้บัวิถีชีวิต ให้อยู่คู่กบัจงัหวดันนทบุรีไม่ให้สูญหายไป โดยมีการนาํวิธีคิดตามวิถีชีวิตใหม่มา
ประยุกต์ใช้บนพื้นฐาน แนวคิด ความเช่ือของชุมชนดั้งเดิม เพื่อเป็นการปรับตวัให้เขา้กบักระแส
วฒันธรรมสมยัใหม่ท่ีไม่สามารถตา้นทานได ้อยา่งเหมาะสม 
 แนวคิดทางสภาพแวดลอ้มท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งเห็นไดช้ดัเจน คือ การบุกรุกเขา้
ไปในพื้นท่ีสวนของธุรกิจอสังหาริมทรัพยบ์า้นจดัสรร และราคาท่ีดินท่ีสูงข้ึนส่งผลให้ชาวสวนขาย
ท่ีดินท่ีเป็นสวนทุเรียนของตนเองในบางส่วน ชาวสวนทุเรียนท่ียงัประกอบอาชีพทาํสวนทุเรียนอยู่
จะตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น การสร้างบา้นจดัสรรเขา้มาปลูกสร้าง
ในบริเวณใกลก้บัพื้นท่ีสวนทุเรียน ทาํให้ชาวสวนตอ้งปรับตวัในการดาํเนินชีวิตการเปล่ียนแปลงท่ี
เขา้มาอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้โดยไดส้ร้างขอ้ตกลงให้ทางหมู่บา้นทาํการบาํบดันํ้ าเสีย ก่อนท่ีจะทิ้งลง
สู่แหล่งนํ้ าสาธารณะท่ีชาวสวนได้ใช้ในการทาํสวนทุเรียน เพื่อเป็นการปรับตวัให้เข้ากับการ
เปล่ียนแปลงดา้นการขยายตวัของความเจริญของเมืองไดเ้ป็นอย่างดีการปรับตวัทางพฤติกรรมให้
เขา้กบัสภาวะแวดลอ้มและเทคโนโลยี ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงท่ีมาจากปัจจยัภายนอก ซ่ึงเป็น
ปัญหาของสภาพแวดลอ้มและภยัจากธรรมชาติ ท่ีกาํลงัเผชิญอยูใ่นปัจจุบนัชาวสวนทุเรียนจงัหวดั
นนทบุรีก็ไดมี้แนวคิดในการปรับตวัให้เขา้กบัเทคโนโลยี การให้นํ้ าทุเรียนแบบระบบสปริงเกอร์
แทนการใชแ้ครงรดนํ้า การปรับตวัของชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรีกบัเทคโนโลยีทางการเกษตร
สมยัใหม่ชาวสวนทุเรียนนนท์ไม่ไดป้ฏิเสธการใชส้ารเคมี แต่หลีกเล่ียงท่ีจะใช้สารเคมีในปริมาณ
มาก เพราะจะทาํใหต้น้ไมโ้ทรมเร็ว และดินเส่ือมสภาพ เนน้การทาํการเกษตรอินทรีย ์นอกจากน้ียงั
มีการปรับตวักบัภยัพิบติัหรืออุทกภยัทางธรรมชาติ เช่น การทาํแนวคนัดินท่ีสูงข้ึนเพื่อป้องกนันํ้ า
ท่วม การใชก้ระสอบทรายเป็นแนวป้องกนันํ้ าท่วมตามคนัสวน วิธีการทาํแนวคอนกรีตเสริมเหล็ก
บนคนัสวนเพื่อป้องกนัแรงดนัของระดบันํ้ าท่ีสูงข้ึนไม่ให้ไหลเขา้ท่วมสวนทุเรียน ซ่ึงเป็นวิธีการท่ี
ใช้ปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติและเทคโนโลยีสมยัใหม่เป็นอย่างมาก ด้วย
แนวคิดท่ีชาญฉลาด หรือท่ีเรียกว่า กระบวนการทาํให้เป็นทอ้งถ่ิน (Localization)เพื่อรักษาค่านิยม
วิถีชีวิต มุมมองทางวฒันธรรมของชาวสวนเดิมในการประกอบอาชีพสวนทุเรียนเอาไวด้้วยการ
ปรับเปล่ียนตนเองใหเ้ขา้กบัระบบนิเวศ และความสมดุลทางธรรมชาติไวใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีสามารถ
จะทาํได ้และพร้อมตั้งรับการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลากบัสภาวะแวดลอ้มทางธรรมชาติ 

จากหลักการและแนวคิดในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  ทรัพยากรวฒันธรรมของ
ชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี เช่นวฒันธรรมชาวสวนทุเรียน ภูมิปัญญาของชาวสวนทุเรียน คติ
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ความเช่ือและพิธีกรรมของชาวสวนทุเรียน ทางผู ้วิจ ัยได้ทํากา รศึกษารูปแบบท่ีจะกําหนด
กระบวนการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมให้มีความสอดคลอ้งกบัหลกัการจดักระบวนการเรียนรู้ 
ภายในแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น การพฒันาสวนทุเรียนของชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรีให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กบับุคคลทัว่ไป ทั้งน้ียงัรวมไปถึง การสร้างขอ้ตกลงในการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางวฒันธรรมนั้นให้คงอยูน่านท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถทาํไดโ้ดยอาจจะมีการจดัพิมพแ์ผ่น
พบัใหค้วามรู้ประกอบในการเยีย่มชมแหล่งเรียนรู้ ในดา้นการใหข้อ้มูลเบ้ืองตน้และเป็นการเผยแพร่
ความรู้ไปในตวั 
 จากการเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ผูว้ิจ ัยพบว่ามีทั้ งความสอดคล้องกัน
ระหวา่งงานวจิยัของผูว้จิยั กบังานวจิยัของญาณี สรประไพ (2538) และงานวจิยัของ องักาบ เพช็ร 
พวง (2550) ผลการศึกษาท่ีสอดคลอ้ง เช่น  ชาวสวนมีวฒันธรรมไทยดั้งเดิมท่ีมีพื้นฐานจากพุทธ
ศาสนา มีครอบครัวและเครือญาติเป็นศูนยก์ลางของกิจกรรมในชีวิตต่างๆ การประพฤติปฏิบติัใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอยา่งเอาใจใส่ ระบบการใหม้รดกแก่ลูกหลานท่ีขยนัทาํมาหากิน ครอบครัว
และเครือญาติเป็นจุดเร่ิมตน้การเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ในการทาํมาหากินโดยตรง ตามวยั ได้
สืบทอดภูมิปัญญาพื้นบา้นให้แก่ลูกหลาน ปัจจยัทางเศรษฐกิจรายไดข้องครอบครัวชาวสวนทุเรียน
ท่ีไดจ้ากขายผลผลิตทุเรียน มีส่วนเก้ือหนุนการสืบทอดอาชีพชาวสวนทุเรียน ปัจจยัทางสังคมและ
วฒันธรรม เพศชายและเพศหญิงไม่มีเก่ียวขอ้งกบัการสืบทอดอาชีพชาวสวนทุเรียน อายุท่ีมากหรือ
สูงข้ึนของชาวสวนมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการสืบทอดอาชีพชาวสวนทุเรียน บุคคลท่ีมีความโดดเด่นใน
สังคมชาวสวนทุเรียนนนทบุรี มีจุดมุ่งหมายว่าจะทาํสวนทุเรียนไปจนกว่าจะตายหรือหมดแรงทาํ
สวนทุเรียน ค่านิยมในการประกอบอาชีพชาวสวนทุเรียน จากระบบการศึกษาและการทาํงานหา
รายไดท้าํใหลู้กหลานชาวสวนทุเรียนส่วนหน่ึงมีแนวโนม้ไม่ทาํอาชีพชาวสวนทุเรียน 
 จากตวัอย่างผลการศึกษาน้ีผูว้ิจยัพบว่าเป็นผลท่ีสอดคล้องกบัผลการศึกษาของผูว้ิจยั 
งานของผูว้จิยัมุ่งเนน้การหาแนวทางการอนุรักษภ์ูมิปัญญาของชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรีให้คง
อยูสื่บไปผลการศึกษาท่ีสอดคลอ้ง และสอดรับกนัน้ีทาํให้ผูว้ิจยัมัน่ใจและมองเห็นแนวทางในการ
จดัการทรัพยากรวฒันธรรมของชาวสวนทุเรียนนนทบุรีไดห้ลากหลายมากข้ึน 
 ตวัอยา่งผลการศึกษาท่ีไม่สอดคลอ้งกนั ปัจจยัทางเศรษฐกิจราคาทุเรียนท่ีมีราคาแพงไม่
มีส่วนเก้ือหนุนการสืบทอดอาชีพชาวสวนทุเรียน ปัจจยัทางการเมือง นโยบายภาครัฐไม่มีส่วน
เก้ือหนุนใหสื้บทอดอาชีพชาวสวนทุเรียน ปัจจยัทางสภาพนิเวศ ลกัษณะพื้นท่ีท่ีใชท้าํสวนทุเรียนไม่
เก่ียวขอ้งกบัการสืบทอดอาชีพชาวสวนทุเรียน 
 จากตัวอย่างผลการศึกษาน้ีผูว้ิจ ัยพบว่าเป็นผลการศึกษาท่ีไม่สอดคล้องกันกับผล
การศึกษาของผูว้จิยั ประเด็นของปัจจยัทางเศรษฐกิจราคาทุเรียนท่ีมีราคาแพงไม่มีส่วนเก้ือหนุนการ
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สืบทอดอาชีพชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี จากขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดรั้บมาประเด็นของราคาทุเรียน
เป็นส่ิงดึงดูดให้มีคนหนักลบัมาทาํสวนทุเรียนเพิ่มข้ึน ปัจจยัทางการเมืองนโยบายภาครัฐไม่มีส่วน
เก้ือหนุนให้สืบทอดอาชีพชาวสวนทุเรียน จากขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดรั้บมาในเร่ืองน้ีมีผลทาํให้ชาวสวน
ทุเรียนมีกาํลงัใจดีข้ึนจากการท่ีภาครัฐมาดูแลเอาใจใส่เหมือนเป็นกาํลงัเสริมให้ปัจจยัทางสภาพ
นิเวศ ลกัษณะพื้นท่ีท่ีใชท้าํสวนทุเรียนไม่เก่ียวขอ้งกบัการสืบทอดอาชีพชาวสวนทุเรียน จากขอ้มูลท่ี
ผูว้จิยัไดรั้บมาชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี มีความเช่ือตามขอ้เท็จจริงของดินท่ีวา่ดินบริเวณพื้นท่ี
อาํเภอปากเกร็ด อาํเภอเมืองนนทบุรี อาํเภอบางกรวย และอาํเภอบางใหญ่ มีความเหมาะสมในการ
ปลูกพืชสวนไดเ้ป็นอยา่งดี ผลผลิตมีคุณภาพ เป็นแหล่งสวนผลไมข้องจงัหวดันนทบุรีท่ีสําคญัและ
มีช่ือเสียงมาจนถึงปัจจุบนั จึงยงัเป็นแรงจูงใจท่ีสําคญัท่ีทาํให้ชาวสวนและลูกหลานท่ีมีอุดมคติและ
อุดมการณ์การทาํสวนทุเรียนจะมุ่งมัน่ในการทาํสวนสืบไป 
 อนาคตของสวนทุเรียนจังหวดันนทบุรี  
อนาคตของสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี ผูว้จิยัมองวา่มีปัจจยัต่างๆเขา้มาเก่ียวขอ้งอยูห่ลายปัจจยั อาทิ 
ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรมของชาวสวนทุเรียน ปัจจยัทางเศรษฐกิจระดบัประเทศปัจจยัทาง
การเมืองการปกครอง ทั้งระดบัประเทศและทอ้งถ่ินวทิยาของสวนทุเรียน 
 ปัจจัยทางสังคมและวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมของชาวสวน 
ณ ปัจจุบนัยงัเขม้แข็ง และขบัเคล่ือนได้ในระดบัท่ีน่าพอใจ ระดบัการศึกษาของสมาชิกในสังคม
ชาวสวนมีระดบัการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน ตามการศึกษาของประเทศ ค่านิยมท่ีมีต่ออาชีพหลากหลาย
ขั้นตามพฒันาไปของสังคมระดบัประเทศ ระดบัภูมิภาค ระดบัทวปี ระดบัโลก 
 ปัจจัยทางการเมืองการปกครอง ปัจจยัน้ีเป็นปัจจยัท่ีทาํใหน้โยบายระดบัประเทศ ระดบั
จงัหวดั ระดบัอาํเภอ ระดบัตาํบล จากพรรคการเมือง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั องค์การบริหาร
ส่วนตาํบลกระจายลงสู่พื้นท่ีจงัหวดันนทบุรี การสร้างถนน สะพาน ขนาดใหญ่ ส่งผลกระทบต่อ
การสูญเสียพื้นท่ีสวนทุเรียนไปมากในระดบัหน่ึง แต่ในขณะเดียวกนัก็มีงบประมาณพฒันาความ
เป็นอยู่ของประชาชน เขา้มามีส่วนเอ้ือต่อการทาํสวนทุเรียนด้วยเหมือนกนั และโดยขอ้เท็จจริง 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี มีนโยบายเก่ียวกบัการช่วยเหลือการทาํสวนทุเรียนท่ีชดัเจนและ
เป็นรูปธรรมมากนโยบายหน่ึงท่ียงัคงดาํเนินการจนถึงปัจจุบนั ส่วนนโยบายระดบัประเทศคือ 
นโยบายโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารและจดัการทรัพยากรนํ้ าอยา่งย ัง่ยืนและ
ระบบแกปั้ญหาอุทกภยัของประเทศไทย ถา้มีนโยบายน้ีดาํเนินการสําเร็จจะมีส่วนช่วยเร่ืองนํ้ าท่วม
สวนทุเรียนไดต้ลอดไป 
 ปัจจัยทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจท่ีขยายตวัและเติบโตอยา่งต่อเน่ืองทาํให้มีเงินในระบบ
การใช้ เ งินมากข้ึน หรือเ รียกว่าทุกคนมี เ งินกันมาก ข้ึน คนมาก ข้ึนจากการมีงานทําใน
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กรุง เทพม หานคร ความต้องการ ท่ีอยู่อาศัย  จังหวัดนนทบุ รี เ ป็นพื้ น ท่ีป ริม ณฑลท่ีใก ล้
กรุงเทพมหานคร จึงตอ้งสูญเสียพื้นท่ีสวนทุเรียนไปกบัเร่ืองน้ีตามสมควร ในอีกมุมมองหน่ึงทาํให้
กาํลงัซ้ือของทุกคนสูงข้ึนขณะเดียวกนัในอีกมุมมองหน่ึง ทุเรียนจงัหวดันนทบุรีเป็นทุเรียนท่ีขายได้
ราคาสูงมากจากกาํลงัซ้ือน้ี 
 ปัจจัยทางสภาพนิเวศ สภาพสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรีเป็นสวนลกัษณะเฉพาะทาํเป็น
แบบขนดัสวนท่ีเหมาะสมกบัสภาพเป็นท่ีราบลุ่มนํ้าท่วมถึงจากการหลากมาของนํ้ าจากภาคเหนือลง
มาตามแม่นํ้ าเจา้พระยา สภาพท่ีนํ้ าทะเลจากปากนํ้ าเจา้พระยาจะหนุนข้ึนมาและทาํอนัตรายต่อตน้
ทุเรียน และท่ีดีท่ีสุดคือ คุณภาพของดินท่ีเหมาะกบัการปลูกทุเรียน ทาํให้ทุเรียนจากสวนทุเรียน
จงัหวดันนทบุรี เป็นทุเรียนคุณภาพดีเป็นอมตะมาจนถึงทุกวนัน้ี ณ.ปัจจุบนัสภาพนิเวศของสวน
ทุเรียนจงัหวดันนทบุรีบางส่วนถูกคุกคามจากถนน นํ้ าเสีย ท่ีอยู่อาศยัมากข้ึนพื้นท่ีสวนทุเรียน
บางส่วนก็ยงัอยูใ่นสภาพนิเวศท่ีสมบูรณ์เหมาะสมกบัการปลูกทุเรียนเป็นอยา่งมาก 
 จากปัจจยัท่ีมีผลต่อสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรีท่ีกล่าวมา จะพบว่ายงัเป็นทางเลือกให้
สังคมชาวสวนทุเรียน มีทางเลือกท่ีชัดเจนไดว้่า จะเลือกงานทาํสวนทุเรียน ท่ีเป็นอิสระ เป็นนาย
ตวัเอง ท่ีอยู่อาศยัมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ไม่ตอ้งเดินทางไปไกลเพื่อทาํงาน ได้อยู่กบัครอบครัว พ่อแม่ 
ญาติ พี่นอ้งท่ีอบอุ่นมัน่คง อาหารการกินอุดมสมบูรณ์ค่าใชจ่้ายหรือค่าครองชีพไม่สูงมาก มีรายได้
ตลอดปี และรายได้คร้ังใหญ่ท่ีมากพอปีละคร้ัง ในชีวิตท่ียงัไม่ทนัตายก็มีโอกาสไดรู้้วา่ตวัเองก็เป็น
เศรษฐีคนหน่ึงไดต่้อไปหรือเลือกท่ีจะไม่ทาํสวนทุเรียนขายสวนทุเรียนไปเป็นเศรษฐีในชัว่ขา้มคืน 
แลว้ก็สูญเสียท่ีดินไปแบบไม่มีวนักลบัคืนมาได ้ผูว้จิยัมองจากปัจจยัท่ียกตวัอยา่งมาทั้งหมด ซ่ึงมีทั้ง
มุมบวกและมุมลบต่ออาชีพการทาํสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี เพื่อพิจารณาร่วมกบัขอ้มูลท่ีไดม้า
จากการลงไปสัมภาษณ์ภาคสนามแลว้ผูว้ิจยัยงัมีความเช่ือมัน่วา่ ชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรีรุ่น
เก่าท่ียงัทาํสวนทุเรียนอยูจ่ะยงัคงมีความยึดมัน่ในการทาํสวนทุเรียนต่อไป สําหรับคนรุ่นใหม่ของ
สังคมชาวสวนทุเรียนท่ีจะรับมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษในการทาํสวนทุเรียนต่อไปนั้น ก็คง
จะตอ้งเป็นท่ีมุมมอง ทศันคติท่ีคิดเห็นต่างจากคนรุ่นเดียวกนัส่วนใหญ่ภายในสังคม ซ่ึงก็เช่ือว่ามี
บุคคลท่ีมีอุดมคติท่ีดีแฝงอยู่ในตวัไม่น้อย ท่ีจะช่วยทาํให้เกิดปรากฏการณ์สวนทุเรียนจงัหวดั
นนทบุรี และทุเรียนนนท ์ยงัจะคงอยูก่บัจงัหวดันนทบุรี และประเทศไทยสืบไป 
    
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษา 
 จากผลการศึกษา พบว่าวิกฤติท่ีเกิดจากนํ้ าท่วมคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 ท่ีผ่านมาทุก
ภาคส่วนให้ความสนใจท่ีจะช่วยเหลือดา้นต่างๆแก่ชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรีมากข้ึน ทั้งยงัมี
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ผลกระทบกบัการดาํรงอยูข่องภูมิปัญญาชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรีมากระทบกบัความพยายาม
ท่ีจะอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี ท่ีเคยมีมาตรการจากกลุ่มชาวสวนทุเรียนท่ี
รวมตวักนัอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มเพื่อให้การปลูกทุเรียนแบบดั้งเดิมยงักระทาํได ้และยงัมีมาตรการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมการทาํอาชีพทาํสวนทุเรียนในเขตจงัหวดันนทบุรี มาตรการ
สนับสนุนการจดัหาแหล่งการคา้ผลผลิตทุเรียนจากการทาํสวนทุเรียน ขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดันนทบุรี ซ่ึงถือว่าเป็นเร่ืองของการพยายามอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวสวนทุเรียนท่ีมีอยู่แล้ว 
ผูว้ิจยัมองว่าการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี จะตอ้งอาศยัความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่างๆ กับภาคประชาชนหรือชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรีอย่างจริงจงัและมีความ
ต่อเน่ืองตามสมควร หน่วยงานท่ีเหมาะสมท่ีสุดในขณะน้ีคือ องค์การบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี 
และขณะเดียวกนัชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรีท่ีเป็นเจา้ของภูมิปัญญาหรือผูรู้้จะตอ้งตระหนัก
และเห็นคุณค่าความสําคญัของการดํารงชีวิตในวิถีชีวิตการเป็นชาวสวนทุเรียนเมืองนนทบุรี
ตลอดไป 
 ส่ิงท่ีควรส่งเสริมอีกเร่ืองคือ การถ่ายทอดความรู้ในเร่ืองน้ีซ่ึงเป็นท่ีประจกัษ์แลว้ว่ามี
คุณค่ามากต่อการทาํให้สังคมชาวสวนอยู่ร่วมกนัได้ดว้ยความมัน่คงแข็งแกร่ง มีความอยู่ดีกินดีมี
ความสุขทัว่หนา้ใหแ้พร่หลายมากข้ึน ดว้ยการมีหลกัสูตรทอ้งถ่ินในการทาํสวนทุเรียนของชาวสวน
จงัหวดันนทบุรี โดยให้ตวัภูมิปัญญาหรือชาวสวนซ่ึงเป็นผูรู้้ในการปลูกทุเรียน เขา้ไปสอนและ
เผยแพร่ความรู้ในสถานศึกษาของจงัหวดันนทบุรี ให้เด็กรุ่นลูกหลานได้เรียนรู้และตระหนกัใน
คุณค่าความสาํคญัของวถีิชีวติชาวสวนทุเรียนซ่ึงเป็นอาชีพดั้งเดิมทางประวติัศาสตร์ อาชีพหน่ึงของ
ชาวจงัหวดันนทบุรีและเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างชาวสวนรุ่นใหม่ท่ีจะมาสืบทอดภูมิปัญญาของ
ชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรีต่อไป รวมทั้งจดัทาํเอกสารท่ีไดข้อ้มูลมาจากชาวสวนท่ีเป็นเจา้ของ
ภูมิปัญญาท่ีแท้จริงเพื่อเผยแพร่อย่างต่อเน่ือง ตลอดจนรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับชาวสวนทุเรียน
จงัหวดันนทบุรีท่ีเป็นผูรู้้เก่ียวกับภูมิปัญญาการทาํสวนทุเรียนทั้งท่ีเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมและภูมิ
ปัญญาสมยัใหม่ท่ีสามารถใหค้วามรู้แก่ผูส้นใจหรือเป็นวทิยากรในโอกาสต่างๆ ซ่ึงในการศึกษาคร้ัง
น้ีไดร้วบรวมไวแ้ลว้ส่วนหน่ึง (ดูภาคผนวก ก.) 
 
 
 

  



119 

 

รายการอ้างอิง 
กรมศิลปากร. (2551). วชิาอาชีพชาวสยามจากหนังสือวชิรญาณวเิศษ ร.ศ. 109-110. กรุงเทพฯ:  
 เอดิสัน เพส โพรดกัส์. 
__________. (2554). วชิาอาชีพชาวสยาม จากหนังสือวชิรญาณวิเศษ ร.ศ. 108-113. กรุงเทพฯ: 
 เอดิสัน เพส โพรดกัส์. 
กญัญ ์ยงันอ้ย. (2553). “แนวทางการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาการปลูกทุเรียนเมืองนนท์ เพือ่เพิม่
 มูลค่าเศรษฐกจิชุมชน” วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาวฒันธรรมศาสตร์ 
 มหาวทิยาลยั มหาสารคาม. 
คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ กรมศิลปากร. (2542). เอกลกัษณ์และภูมิ
 ปัญญาจังหวดันนทบุรี. กรุงเทพฯ:คุรุสภาลาดพร้าว. 
คณะกรรมการวางแผนพฒันาพื้นท่ีลุ่มคลองของจงัหวดันนทบุรี. (2543) “แนวทางการพฒันาเชิง    
          อนุรักษพ์ื้นท่ีลุ่มคลองนนทบุรี.” 81 กุมภาพนัธ์. 
คณะวทิยาศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม. (2554). “โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชื จังหวดันนทบุรี”.
 นครปฐม: มหาวทิยาลยัมหิดล. 
จารุวรรณ ธรรมวตัร. (2543). ภูมิปัญญาอสีาน. พิมพค์ร้ังท่ี 3. มหาสารคาม: โครงการตาํรา
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
จินดา หะสิตะเวช. (2555). ชาวสวนทุเรียนอาํเภอปากเกร็ด. สัมภาษณ์, 12 สิงหาคม. 
เฉวยีง ชูเทียนช่วง. (2555). ชาวสวนทุเรียนอาํเภอเมืองนนทบุรี. สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม. 
ชนญั วงษว์ภิาค. (2532). นิเวศวทิยาวฒันธรรม. กรุงเทพฯ: ภาควชิามานุษยวทิยา คณะโบราณคาดี 
 มหาวทิยาลยัศิลปากร. 
__________. (2548). ภูมิปัญญาท้องถิ่น. นนทบุรี: เอมพนัธ์. 
ชยัยศ ดาํรงทรัพย.์ (2555). ชาวสวนทุเรียนอาํเภอปากเกร็ด. สัมภาษณ์, 12 สิงหาคม. 
ญาณี สรประไพ.  (2538). “การสืบเน่ืองและการเปล่ียนแปลงทางสังคมวฒันธรรมชาวสวนจงัหวดั    
                      นนทบุรี”. วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขามานุษยวทิยา คณะโบราณคดี      
                      มหาวทิยาลยัศิลปากร. 
เดอร์ ลาลูแบร์.  (2510). จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม. แปลโดย สันต ์ท.โกมลบุตร. 
                      พระนคร : กา้วหนา้. 
ทรงพล สมศรี. (2551). ทุเรียนไทยและการปรับปรุงพันธ์ุ กรณีศึกษาพนัธ์ุจันทบุรี 1 จันทบุรี 2 
 จันทบุรี 3. กรุงเทพฯ : สาํนกัผูเ้ช่ียวชาญกรมวชิาการเกษตร. 



120 

 

ธนิก เลิศชาญฤทธ์. (2554). การจัดการทรัพยากรวฒันธรรม. กรุงเทพฯ: ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร 
 (องคก์ารมหาชน). 
นพรัตน์ ม่วงป้ัน. (2556). นกัพฒันาชุมชน 5. สัมภาษณ์, 22 มีนาคม. 
นิยพรรณ วรรณศิริ. (2550). มานุษยวทิยา สังคมและวฒันธรรม. กรุงเทพฯ: เอก็ซเปอร์เน็ท. 
บรรเจิดวชิาชาญ,พระ (ชม บุณยาคม). (2507). ความรู้ทุเรียน. ธนบุรี: บรรหาร. 
บุเรศบาํรุงการ,หลวง. (2506). การท าสวนทุเรียน. พระนคร: ไทยสัมพนัธ์. 
ประดิษฐ ์อุปรมยั และคณะ. (2549). “กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยรูปแบบการเรียนรู้ตาม
 อธัยาศยัในจงัหวดันนทบุรี : การทาํสวนทุเรียน.วารสารสุโขทยัธรรมาธิราช 19, 1
 (มกราคม-มิถุนายน): 71-77. 
ประเวศ วะสี. (2536). ภูมิปัญญาชาวบ้านกบัการพฒันาชุมชน. 1 เล่ม. เสรี พงษพ์ิศ, บรรณาธิการ. 
 กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงกรุ๊ป. 
ปราณี ตนัตยานุบุตร. (2550). ภูมิปัญญาไทย. กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
 มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 
พิสิษ เจริญวงศ.์ (2553). “การอนุรักษโ์บราณวตัถุ-สถาน” เอกสารอดัสาํเนาประกอบการบรรยาย
 รายวชิา การอนุรักษแ์ละการกอบกูท้รัพยากรโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยั 

ศิลปากร. 
มณีวรรณ ผวิน่ิม. (2553). “นิเวศวทิยาวฒันธรรม” เอกสารอดัสาํเนาประกอบการบรรยาย รายวชิา 
 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดทางวฒันธรรม คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยั 

ศิลปากร. 
ลลิลลา ธรรมนิธา. (2550). “ความเป็นไปไดใ้นการลงทุนทาํสวนทุเรียน กรณีศึกษากลุ่มชมรมผู ้
 อนุรักษทุ์เรียนจงัหวดันนทบุรี” วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต (ธุรกิจการเกษตร)  

สาขาธุรกิจการเกษตร คณะเกษตร มหาวทิยาเกษตรศาสตร์. 
ละม่อม เซ็งสุ่น. (2555). ชาวสวนทุเรียนอาํเภอเมืองนนทบุรี. สัมภาษณ์, 9 สิงหาคม. 
ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร (องคก์ารมหาชน). (2548). ภูมิปัญญากบัการสร้างพลงัชุมชน. กรุงเทพฯ: 
 โอ.เอส.พร้ินต้ิง เฮา้ส์. 
__________. (2548). ภูมิปัญญาไทย-ภูมิปัญญาเทศ. กรุงเทพฯ:โอ.เอส.พร้ินต้ิง เฮา้ส์. 
สดุดี เหลืองอรุณ. (2548). ประวตัิการปลูกทุเรียนพันธ์ุดั่งเดิมและการแพร่ขยายตัวของทุเรียนใน
 ประเทศไทย. นนทบุรี: ม.ป.ท. 
สนัน่ โตเสือ. (2556). นกับริหารงานทัว่ไป 7. สัมภาษณ์, 22 มีนาคม. 
สมบูรณ์ แผว้สกุล. (2555). ชาวสวนทุเรียนอาํเภอบางกรวย. สัมภาษณ์, 20 กนัยายน. 



121 

 

สมศกัด์ิ พุม่เหล็ก. (2555). ชาวสวนทุเรียนอาํเภอบางใหญ่. สัมภาษณ์, 17 กนัยายน.  
สมเกียรติ รัดมาน. (2555). นกัวชิาการส่งเสริมเกษตรชาํนาญการ. สัมภาษณ์, 3 ธนัวาคม.  
สมใจ น่ิมเล็ก, “ส้ินการทาํสวนเคร่ืองมือเคร่ืองใชก้็สูญตามศิลปวฒันธรรม,” ศิลปวฒันธรรม 34, 3    

(มกราคม 2556): 44-53. 
สุนนัท ์ทรรพสุทธิ. (2555). ชาวสวนทุเรียนอาํเภอเมืองนนทบุรี. สัมภาษณ์, 9 สิงหาคม. 
สุพตัรา สุภาพ. (2528). สังคมและวฒันธรรมไทย ค่านิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณี กรุงเทพฯ: 
 ไทยวฒันาพานิช. 
สุรพล พลธร. (2555). นกัวชิาการส่งเสริมเกษตรชาํนาญการ. สัมภาษณ์, 3 ธนัวาคม. 
สันติพงษ ์สมาธิ. (2550). “การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษน์ั้นท่ีเกษตรใน
 ชุมชนเมือง กรณีศึกษาพื้นท่ีปลูกทุเรียนจงัหวดันนทบุรี” วทิยานิพนธ์ปริญญา 

มหาบณัฑิต สาขาวชิาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอ้ม คณะสถาปัตยกรรม
 ศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั. 
สามารถ จนัทร์สูรย.์(2536). ภูมิปัญญาชาวบ้านกบัการพัฒนาชนบท. 1 เล่ม.เสรี พงษพ์ิศ
 บรรณาธิการ.กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงกรุ๊ป. 
สายณัต ์ไพรชาญจิตร์. (2547). การจัดการทรัพยากรวฒันธรรมในงานพฒันาชุมชน. กรุงเทพฯ: 
 โครงการโบราณคดีชุมชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ. (2533). การสัมมนาทางวชิาการเร่ืองภูมิปัญญา
 ชาวบ้าน. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว. 
สาํนกังานเกษตรจงัหวดันนทบุรี.  (2554).  พืน้ทีป่ลูกทุเรียนในจังหวดันนทบุรี. เขา้ถึงเม่ือ 1  

กนัยายน. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.nonthaburi.doae.go.th/index_01.html 
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษานนทบุรี เขต 1. (2557). ท าเนียบโรงเรียน. เขา้ถึงเม่ือ 29  

เมษายน. เขา้ถึงไดจ้าก http://ednon.non1.org/index.php 
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษานนทบุรี เขต 2. (2557). ท าเนียบโรงเรียน เขา้ถึงเม่ือ 29  

เมษายน. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.nonedu2.net/nonedu2/ 
ไสว ทศันียะเวช.  (2553). ชาวสวนทุเรียนอาํเภอเมืองนนทบุรี. สัมภาษณ์, 17 กรกฏาคม. 
 _________ . (2554). ชาวสวนทุเรียนอาํเภอเมืองนนทบุรี. สัมภาษณ์, 11 มีนาคม. 
  ________ . (2555). ชาวสวนทุเรียนอาํเภอเมืองนนทบุรี. สัมภาษณ์, 5 มกราคม. 
หิรัญ หิรัญประดิษฐ ์และคณะ. (2541). เทคโนโลยกีารผลิตทุเรียน. กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพ์
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
ไหว ฉายดล. (2553). ชาวสวนทุเรียนอาํเภอบางกรวย. สัมภาษณ์, 16 กนัยายน. 

http://www.nonthaburi.doae.go.th/index_01.html
http://ednon.non1.org/index.php
http://www.nonedu2.net/nonedu2/


122 

 

อดิสรณ์ ฉิมนอ้ย.  (2555). ชาวสวนทุเรียนอาํเภอเมืองนนทบุรี. สัมภาษณ์, 17 กนัยายน. 
องักาบ เพช็รพวง. (2547). การสืบทอดอาชีพชาวสวนนนทบุรี. วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  
                    สาขามานุษยวทิยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง. 
เอกวทิย ์ณ ถลาง. (2544). ภูมิปัญญาชาวบ้านส่ีภูมิภาค วถิชีีวติและกระบวนการเรียนรู้ของ. นนทบุรี
ฯ: โรงพิมพม์หาวทิยาเลยสุโขทยัธรรมาธิราช. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
เอกสารทางวชิาการภูมิปัญญาชาวสวนทุเรียนจังหวดันนทบุรี 

  



125 

 

“ภมิูปัญญาชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรี” 
ผูเ้ขยีน   แววรว ีลาภเกนิ 
พมิพค์รัง้ที ่๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕ 
จาํนวน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



126 

 

ค าน า 
 เอกสารทางวชิาการ เรื่อง ภูมปิญัญาชาวสวนทุเรยีนจงัหวดันนทบุร ีเป็นส่วนหน่ึง
ของงานวจิยั เรือ่ง แนวทางการอนุรกัษ์ภมูปิญัญาชาวสวนทุเรยีนจงัหวดันนทบุร ีเพื่อพฒันาเป็น
แหล่งเรยีนรูต้ลอดชวีติในอนาคต ภายในเน้ือหาเอกสารเป็นแนวคดิ ภูมปิญัญา ความเชื่อ ทีแ่ฝง
อยูใ่นวถิชีวีติของชาวสวนทุเรยีนจงัหวดันนทบุร ีทีไ่ดร้บัการสัง่สมและสบืทอดมาจากบรรพบุรุษ 
ซึ่งมอียู่ในตวับุคคลที่เป็นภูมปิญัญา ที่นําความรูด้งักล่าวมาประยุกต์ใช้กบัสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาตใินการประกอบอาชพีทําสวนทุเรยีนของตนอย่างพึง่พงิกบัธรรมชาต ิเรื่องราวต่างๆที่
ถูกถ่ายทอดจากการสมัภาษณ์แฝงไปดว้ยภูมคิวามรูท้ีส่ามารถนําไปเผยแพร่เป็นแนวคดิความรู้
ให้กบัคนรุ่นหลงัได้อย่างมคีุณค่าและประโยชน์เป็นอย่างมาก ผู้วจิยัต้องขอขอบคุณ คุณยาย
ละม่อม เซง็สุ่น คุณสุนันท ์ทรรพสุทธ ิคุณยายจนิดา หะสติะเวช คุณตาไหว ฉายดล คุณเฉวยีง 
ชูเทยีนช่วง คุณสมบูรณ์ แผ้วสกุล คุณไสว ทศันียะเวช คุณอดสิรณ์ ฉิมน้อย คุณสมศกัดิ ์พุ่ม
เหล็ก คุณชยัยศ ดํารงทรพัย์ ที่ถ่ายทอดเรื่องราวและความรู้ที่เป็นภูมปิญัญาชาวสวนทุเรยีน
จงัหวดันนทบุรใีหก้บัผูว้จิยั และขอขอบคุณบณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยัศลิปากรทีส่นับสนุนทุน
การวจิยัในครัง้นี้ ผู้วจิยัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า เรื่อง ภูมปิญัญาชาวสวนทุเรยีนจงัหวดันนทบุร ีจะ
เป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่คีวามสนใจ ในการศกึษาเรือ่งดงักล่าวต่อไปในอนาคต 
 
       
  ผูจ้ดัทํา 
       
 ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕ 
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“ภูมปิญัญาชาวสวนทุเรยีนจงัหวดันนทบุร”ี 
 
ประวติัความเป็นมาของการท าสวนทุเรียน  
 ทุเรยีนเป็นผลไมท้ีม่ปีระวตัศิาสตรท์ี่ยาวนาน พบว่ามกีารปลูกในประเทศไทยมา
ตัง้แต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ดังจะเห็นได้จากจดหมายเหตุของ มองซิเออร์ เดอร์ ลาลูแบร ์
เอกอคัรราชทูตผู้มอีํานาจเต็มจากฝรัง่เศส ซึ่งเป็นราชทูต อญัเชญิพระราชสาสน์ เข้ามาเจรญิ
สมัพนัธไมตรขีองพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ในรชัสมยัของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงขึ้น
ครองราชย ์ได้เขยีนบนัทกึเกี่ยวกบัสภาพแวดล้อมทางสงัคม และชวีติความเป็นอยู่ของคนไทย 
รวมทัง้เกษตรกรรมของเมอืงไทยบางส่วน เอาไวใ้นปี พ.ศ. 2230 เป็นต้นมา กล่าวถงึทุเรยีนไว้
ว่า “ผล Durion ในภาษาสยามว่า ทุเรยีน (Turien) เป็นผลไมท้ีม่ผีูช้อบบรโิภคกนัมากในชมพู
ทวปี แต่ขา้พเจา้รูส้กึว่าทนไม่ไหว เพราะกลิน่อนัเลวรา้ยของมนั ผลไมช้นิดนี้มขีนาดเท่าๆ กบั
แตงไทยของเรา หุ้มดว้ยเปลอืกหนาม เหมอืนผลเชท์นัท (châtaigne) มพีูหลายพูเหมอืนขนุน 
แต่ใหญ่ขนาดเท่าไขไ่ก่ เป็นเน้ือผลไมท้ีเ่ขา 
 ใช้บรโิภคกนั ข้างในมเีมล็ดอีกเมล็ดหนึ่ง ในทุเรยีนผลหนึ่งยงัมจีํานวนพูน้อยลง
เท่าใด กจ็ะยิง่มรีสชาตดิมีากขึน้เท่านัน้ แต่ไมม่น้ีอยกว่า 3 พเูลย ( ”เดอ ลาลแูบร,์ 2510: 491 ( 
 จากขอ้มลูของหนังสอืความรูทุ้เรยีน  ทีเ่ขยีนโดย อํามาตยต์ร ีพระบรรเจดิวชิาชาญ 

(ชม บุณยาคม (ไดก้ล่าวถงึประวตัคิวามเป็นมาของทุเรยีนเอาไวว้่า ทุเรยีน เดมิมาจากคําว่า ทูล
เรยีน โดยอา้งความว่าทุเรยีนคงอยู่ในป่าสูงทางอนิเดยีก่อน แลว้มผีูไ้ปพบเขา จงึนําความมาทูล
เรยีนแก่เจา้นายของตน จงึเป็นที่มาของคําว่า ทูลเรยีน ส่วนในทางมลายูเรยีกว่า  “ดูเรน  ”เมื่อ

พจิารณาคําสองคํานี้คอื ทูลเรยีนกบัดูเรน  เหน็ใกล้กบัทุเรยีนอยู่มาก แต่คําว่าทูลหรอืทุนัน้ใกล้
กนัมาก อาจผดิเพี้ยนกนัมาก็ได้ ส่วนคําว่า ดูเรน มาจากสําเนียงภาษามคธ ในส่วนที่อ้างว่า
ทุเรยีนมาจากป่านัน้ได้พบเมื่อคราวเดนิทางเขา้ไปในป่าเขาสูงๆ พระธุดงค์ท่านกแ็นะนํากนัว่า
ถา้เขา้ป่าจนไม่มบีา้นผูค้นจะอาศยับณิฑบาตไดแ้ลว้ ใหฟ้งัเสยีงชนีๆรอ้งทีไ่หนมากๆ ใหไ้ปทาง
ทศินัน้จะพบผลไมต่้างๆ มรีสดใีนทีน่ัน้ คราวน้ีว่าถงึทุเรยีนเขา้ใจว่าคงมาจากป่าในอนิเดยีก่อน 
แล้วคงเข้ามาทางมลายู พวกมลายูจงึรู้จกั ต่อจากนัน้ก็คงเขา้มาทางปกัษ์ใต้ แล้วจงึเข้ามาถึง
ธนบุรแีละกรงุเทพฯ เป็นลาํดบัตามกาล (พระบรรเจดิวชิาชาญ, 2508 :1-2)  
 ทุเรยีนปลูก (Durio zibethinus Murr) มแีหล่งกําเนิดในสุมาตรา หรอื บอรเ์นียว 
สกุล Durio นัน้มอียู่ 27 ชนิด แต่ในประเทศไทยนัน้มอียู่ 4 ชนิด คอื ทุเรยีนปลูก (D.zibethinus 
Murr.) ทุเรยีนดอน (D.malaccensis Planch. Ex Mast) ทุเรยีนนก  (D.griffithii (Mast) Bakh) 
และทุเรยีนปา่ (D.pinanginan Ridley)  

พระยาแพทยพ์งศาวสิุทธาธบิด ี(สุ่น สุนทรเวช( ไดก้ล่าวถงึการแพรก่ระจายของทุเรยีน
จากจงัหวดันครศรธีรรมราชขึน้มากรุงเทพฯ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2318 และไดม้กีารทําสวนทุเรยีนใน
ตําบลบางกรา่ง ของคลองบางกอกน้อยตอนใน ตัง้แต่ปี พ .ศ . 2397 
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ทุเรยีนมกีารแพร่กระจายมาจากแหล่งเดมิ 2 เส้นทาง คอื ทางหนึ่งจากภาคตะวนัออกเฉียงใต้
ของพม่า และอกีทางหนึ่งได้แพร่กระจายเขา้มาทางภาคใต้ของไทยไปสู่ประเทศต่างๆ โดยเชื่อ
กนัว่าทุเรยีนพนัธุพ์ืน้เมอืงในอดตีซึง่มกีารปลูกในประเทศไทยนําเขา้มา เมื่อปี พ  .ศ  . 2330 จาก
ประเทศมาเลเซยี ทําให้มทีุเรยีนพนัธุ์ดหีลายพนัธุ์ของทุเรยีนบ้าน มจีุดกําเนิดมาจากจงัหวดั
ธนบุร ีซึง่ปจัจุบนัเป็นส่วนหน่ึงของกรุงเทพมหานคร จากนัน้ไดแ้พร่กระจายไปสู่จงัหวดันนทบุร ี
สมุทรสงคราม และเชื่อกนัว่าจงัหวดันนทบุรเีป็นแหล่งปลูกทุเรยีนในเชงิพาณิชย์แห่งแรกใน
ประเทศไทย นอกจากนี้ยงัได้มีการแพร่กระจายแหล่งปลูกทุเรียนไปสู่ภาคตะวันออกและ
ภาคเหนือ (ทรงพล สมศรี,  2551: 29-30) 

การแพร่กระจายของทุเรยีนเข้าสู่ประเทศไทยและสู่จงัหวดันนทบุรเีป็นเหตุแห่งการ
เริม่ตน้ทีเ่หนือความคาดคดิว่าต่อมาทุเรยีนทีม่าปลูกทีส่วนทุเรยีนจงัหวดันนทบุรจีะเป็นทุเรยีนที่
ดทีี่สุดของประเทศไทย และเป็นอมตะมาจนถงึปจัจุบนัน้ี และด้วยกาลเวลาที่มกีารพฒันาของ
สงัคมที่เพิม่มากขึน้ตามจํานวนเวลาที่ผ่านมา สวนทุเรยีนจงัหวดันนทบุรทีี่ลอืชื่อก็ไม่เว้นที่จะ
ไดร้บัผลกระทบจนตกอยู่ในภาวะทีทุ่กฝ่ายต้องร่วมมอืกนัรบัมอืและแก้ไขไม่ใหเ้ลวรา้ยไปกว่าที่
เป็นอยู่ การทําหนังสือภูมิปญัญาชาวสวนทุเรียนจงัหวัดนนทบุรีเป็นหน่ึงในการร่วมใจใน
ภาระกจินี้ 
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 เรือ่งจาก...คุณยายละมอ่ม  เซง็สุ่น  อาย ุ89 ปี 
          69/1 หมู ่6 ตําบลตลาดขวญั  
          อําเภอเมอืง จงัหวดันนทบุร ี
 
 
 

การปลกูทุเรยีนเริม่แรกเลยกต็อ้งยกโคกทุเรยีนประมาณ 1.5 – 2 เมตร พนูดนิขึน้มาให้
เป็นหลุมกลมๆ พอปลกูไปสกัระยะหน่ึงทุเรยีนขึน้ไดด้แีลว้กร็าง ขดุดนิเป็นวงกลมรอบตน้ให้ห่าง
ออกมาประมาณครึง่เมตร หลงัจากนัน้กพ็ูนโคกขึน้มากลบหลุมทีร่างเอาไวใ้หเ้ป็นพืน้เดยีวกนั 
การรางจะช่วยไมใ่หร้ากของตน้ไมอ้ื่นเขา้ไปรบกวน จะปลกูทองหลางไวท้างรมิรอ่งตน้ทองหลาง
จะทําใหด้นินัน้ด ีแต่เขาจะไมใ่หม้นัโตมากเกนิไป เพราะมนัจะไปรบกวนตน้ทุเรยีน จงึตอ้งมกีาร
ลานกิง่หรอืตดักิง่ออก ทองหลางใบมนัเยน็ใบมนัดเีป็นปุ๋ ยใหก้บัตน้ทุเรยีนได ้พอกลบโคนทุเรยีน
ทีร่างไวแ้ลว้กจ็ะลอกทอ้งรอ่ง จะลอกกนัในช่วงหน้าแลง้ในปีหนึ่งจะลอกทอ้งรอ่งปีละครัง้ 
 เมือ่ก่อนกิง่ทีใ่ชป้ลกูกนั จะใชก้ิง่ตอน ถา้เป็นเมด็เขากใ็ชเ้พาะกนั แต่เมด็มนักจ็ะ
กลายพนัธุ ์แลว้เมด็มนักบ็าง ลกูมนักไ็มส่วย ไมเ่หมอืนพนัธุแ์มแ่ท้ๆ ของมนัหรอก เขาจะทํากิง่
ทุเรยีนขายกนัมทีุกพนัธุ ์จะเอาพนัธุอ์ะไรมหีมด เขาตอนขายกนัเยอะเมือ่ก่อนนัน้นะ 
 สมยัก่อนการเอาน้ําเขา้สวนเขาจะมคี ูจะมที่อเอาน้ําเขา้มาในสวนจากคลอง
สมยัก่อน เขาจะใชต้น้ตาลต้นตาลใหญ่ แลว้กท็ะลวงตรงกลางออก ทาํเป็นท่อแลว้ฝงัตามยาวเป็น
แนวถนน การทาํท่อกจ็ะทาํกนัทุกสวนสวนของใครๆกท็ํา ทาํมาตัง้แต่เรายงัไมเ่กดิตัง้แต่ปีไหนไม่
รู ้เวลาน้ําขึน้มาเขากจ็ะเปิดน้ําเขา้สวน เวลาน้ําน้อยกร็ะบายทิง้ ตรงทีเ่ดนิมาเป็นคลองมาจากวดั
บางขวางเขา้ทางหลงับา้นเลยไปจนถงึวดัทนิกร ในทีล่ะแวกนี้จะมลีาํกระโดงไวเ้อา 
น้ําเขา้สวนปีหนึ่งกล็อกลํากระโดงหนหนึ่ง ของใครไม่ลอกกเ็อาเงนิมาให ้ถ้าใครอยู่ต้นน้ําก็เอา
เงนิมาครัง้หนึ่งก ็25-30 บาท แต่ละสวนกจ็ะเอาเงนิมารวมกนัจ่ายค่าลอกลาํกระโดง 
 ตอนปลูกทุเรยีนแรกๆ มวีธิกีารรดน้ํา 2-3 วนัรดครัง้หนึ่ง เวลามลีูกฝนตกก็ไม่ต้อง
รด เขา้หน้าแลง้กร็ด 2-3 วนัครัง้ พอมนัออกดอกกจ็ะโรยน้ําไปนิดๆ พอดอกจะบาน 3 วนั 4 วนั 
รดทหีนึ่ง ดอกจะออกในช่วงเดอืน 12 ถา้ออกเดอืน 12 กป็นูแรก ถ้าเป็นเดอืนอ้าย เดอืนยี ่มนัก็
จะออกดอกรองลงมา เป็นปนูสอง ปนูสาม ปนูแรกจะสุกก่อน เขาจะเรยีกเป็นปูน เวลาทีทุ่เรยีน
ออกลูกต้องคํ้ากิ่ง แต่เวลายายคํ้ากิ่ง ยายจะผูกกิ่งไว้ เพราะเวลาดูมนัดูลําบากลูกมนัจะโต
เท่าๆกนั ส่วนมากแลว้ชาวสวนเขาจะใชจ้าํเอา เวลาจะจาํกจ็าํตอนทีค่ํ้าดอกมนับานก่อนลกูมนัก็ 
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จะโตก่อน แล้วใช้ไม้คํ้า จะต้องคํ้าทุเรียนถ้าไม่คํ้าแล้วกิ่งมันจะฉีกเพราะลูกมันหนัก ใช้
ทางมะพรา้วทาํเป็นงา่มตรงปลายไมร้วกคํ้ากิง่ไว ้ถา้เป็นกิง่เลก็ๆ ใชไ้มห้วัตะโงกทางมะพรา้วคํ้า
อนัไหนทีม่นับานก่อน หรอืไมก่ใ็ชไ้มร้วกคํ้า เพื่อจาํว่าอนัไหนคํ้าก่อนหรอืหลงั จะใชท้างมะพรา้ว
คํ้าหรอืใชไ้มไ้ผ่กไ็ด ้จะใชท้างมะพรา้วคํ้าในกิง่เตี้ยๆ และใชไ้มไ้ผ่คํ้าในกิง่ทีสู่ง แลว้ทางมะพรา้ว
มนัมอียูใ่นสวนอยูแ่ลว้ไมต่อ้งซือ้ เพราะทางมะพรา้วสมยัก่อนยาว ถ้าคํ้า 2-3 ลูก ใชท้างมะพรา้ว
คํ้าไดแ้ต่ถา้ 4-5 ลกู ขึน้ไปใชไ้มไ้ผ่คํ้า 
  แต่ก่อนเขาใชแ้ครงรดน้ํา ยนืรดรอ่งไหนกร็ดรอ่งนัน้ไปเลย เดีย๋วนี้เขาใชเ้ครือ่งรด
น้ํากนั มนัไมด่หีรอก หน้าดนิเสยีหมด เวลารดน้ํากค็อื เชา้กบัเยน็ แลว้แต่ช่วงไหนทีเ่ราว่าง ถา้ฝน
ตกกไ็มต่อ้งรด หรอืถา้เชา้รดไปแลว้เยน็กไ็มต่อ้งรด แต่ก่อนน้ําด ีมนัเป่ียมรอ่งด ีเปิดน้ําเขา้สวน
เอาประมาณครึง่รอ่ง การเอาน้ําเขา้สวนก็สงัเกตจากน้ําขึน้ น้ําลงภายในคลองตอ้งคอยดน้ํูาขึน้ 
น้ําลง พอเอาน้ําเขา้สวนไดร้ะดบัน้ําทีพ่อดเีขากจ็ะใชล้กูมะพรา้วใหญ่ๆ ถากเปลอืกออกยดัใหม้นั
พอดกีบัขนาดท่อ เอาเปลอืกนอกออก แลว้กเ็อาลกูมนัหยดัเขา้ไปในท่อเพื่ออุดน้ํา แลว้กเ็อาไม้
ปกักนัไมใ่หล้กูมะพรา้วไหลออก พอเวลาเปิดออกกด็นัไมอ้อก แลว้กเ็อาท่อขึน้ ท่อเขาจะฝงัไมล่กึ
เท่าไหรห่รอก เพราะเขาเอาพอดกีบัน้ําใสๆ ทีน้ํ่าในคลองเขา้มา 
 แถวนี้ เขาเก็บทุเรียนสอยแล้วก็ใส่ตะกร้าแล้วก็ชักรอกลงมา ต้องระวังมาก
ไมอ่ยา่งนัน้หนามมนัจะชํ้าขายไมไ่ดร้าคา อยา่งกา้นยาวนี่ตอ้งรกัษาขัว้มาก ถ้าขัว้หกันี่ขายไม่ได้
ราคาเลย เราจะเข้าสวนทุกวนั คอยดูยิง่ตอนหน้าทุเรยีนเข้าสวนวนัละหลายรอบ ต้องคอยดู
ทุเรยีนว่าทุเรยีนสุกหรอืเปล่า การดวู่าทุเรยีนสุกไมสุ่กกใ็ชด้มกลิน่ ถา้หอมกใ็ชไ้ด ้หรอืกใ็ชน้ิ้วดดี
ฟงัเสียงว่ามนัดงัปุๆ ถ้าปุก็ใช้ได้สุกขายได้ เวลาขายก็เอาไปขายที่หน้าตลาดน้ําพุไปวางใส่
กระจาดขาย กจ็ะเจอคนสวนดว้ยกนัทีต่ลาดขายแลว้กน็ัง่คุยกนั นอกจากทุเรยีนก็จะขายหมาก 
พล ูใบตองกลว้ยตานี 
 เมื่อปี 2485 ยายอายุ 13 เอง ทําสวนมาตัง้แต่เด็ก ตอนนั ้นทุเรียนต้นใหญ่
เหมอืนกนัน้ําท่วมหมด แบบลา้งเลยแหละสมยัทีส่วนล่มเมื่อตอนนัน้ เขากต็ดัต้นทุเรียน ต่างคน
ต่างตดัของใครของมนั ก็โค่นเอาผ่าทําฝืนขาย ส่วนกิง่กต็ดัเกบ็ไว้ปลูก แลว้กป็ลูกกล้วย ผลไม้
แซมได้ทุกอย่าง เงาะ ลําใย มะละกอ มงัคุด แทรกในสวนทุเรยีน พูดได้ง่ายๆว่าแทบจะไม่ต้อง
ซือ้เขากนิเลย มอีะไรกป็ลูก ออกหน้าไหนกก็นิหน้านัน้ ยายจะปลูกหมากที่แคมร่อง ปลูกกลว้ย 
เวลาปลูกต้นทองหลางแล้วก็ต้องปลูกพลู พลูมนัจะเกาะต้นทองหลางจะได้เก็บพลูกบัหมากได ้
เพราะคนสมยัก่อนเขากนิหมาก มปีลูกพรกิไทยหรอืดปีลกีม็ ีปลูกอะไรอย่างอื่นหมุนเวยีนกนัไป
จนเกบ็ขายได ้
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 ดา้นความเชื่อ ยายจะไปไหวห้ลวงพ่อโสธรทุกปี บนบานศาลกล่าวว่าขอใหข้ายได้
เงนิ ขอใหล้กูทุเรยีนออกผลดก พอขายไดเ้งนิกจ็ะไปไหวห้ลวงพ่อโสธรทุกปี หรอืไม่กว็ดักลาง
บางซื่อ หลวงพ่อพระกาฬ ถ้ามทีุเรยีนกต็อ้งไปแกบ้นละครราํ บนกบัหลวงพ่อว่าขอใหไ้ดเ้งนิ
จาํนวนเท่านัน้ ขอใหทุ้เรยีนไดต้ามมรรคผลทีเ่ราขอ พอไดก้ไ็ปแกบ้น เวลาวนัสารทจะเกบ็ขา้วที่
หล่นจากบาตรพระ เอามาโรยในทอ้งรอ่ง พดูบอกขอใหท้าํมาคา้ขึน้ หรอื เวลามจีนัทรคาส จะมี
การเคาะป๊ีบ บอกเจา้ทีเ่จา้ทางใหต้น้ไมอ้ยูเ่ยน็เป็นสุข แมข่องยายเขาสอนมา เรากเ็หน็ว่าอะไรที่
ผูใ้หญ่สอนใหจ้าํไว ้จะไดม้ัง่มทีาํมาคา้ขึน้ บางคนเขากบ็อกว่าปลกูทุเรยีนตอ้งปลกูวนัพฤหสับดกี็
แลว้แต่ความเชื่อของแต่ละคนล่ะนะ 
 เดีย๋วนี้คนแถวนี้กแ็ทบไม่เหลอืใครแลว้ ลม้หายตายจากไปกนัหมด ทีเ่ลกิทําเพราะ
น้ํามนัไม่สะอาดปลูกก็ตายหมด เพราะทุเรยีนมนัชอบน้ําสะอาด อาชพีชาวสวนมนัก็ไม่มอีะไร
มากพออยูไ่ด ้เพราะเกบ็ของสวนขายจงึมอียูถ่งึทุกวนัน้ี 
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   เรือ่งจาก...คุณสุนันท ์ทรรพสุทธ ิอาย ุ65 ปี 
                69/2 หมู ่6 ตําบลตลาดขวญั  
                อําเภอเมอืง จงัหวดันนทบุร ี
 
 
  
 ป้าเกดิมาประมาณ 5-6 ขวบ จาํความได้กโ็ดนใชใ้หท้ําสวนแลว้ ปู่แกจะสานชงโลง
เอาไวเ้ลย 7 อนั หลาน 7 คน ทําขนาดแตกต่างกนัออกไป ถงึเวลาทําสวนกต็้องรดน้ําพอพีช่าย
โตเป็นหนุ่มก็มเีครื่องรดน้ําเป็นเรอื เป็นท่อพ่นน้ํา เราก็ไม่ต้องรด น้ําที่ใช้ก็มาจากลํากระโดง 
เป็นร่องน้ําจากคลองใหญ่เขา้มาคลองย่อย เรยีกว่าลํากะโดงคลองย่อย แลว้ถ้าคนไหนมสีวนอยู่
ขา้งในกใ็ชน้ํ้าได ้กท็าํท่อเขา้สวน ใชน้ํ้าไดเ้ท่ากนั พอสวนหมดล่มสลายไปแลว้คนสมยันี้กไ็ม่รูจ้กั
ลํากระโดงกนัหรอก บา้นจดัสรรมาอยู่เขากว็ดัที่กนัเตม็พื้นที่ ลํากระโดงมนัถงึไม่มโีดนถมหมด
น้ํามนักเ็ขา้มาไม่ได ้ลําบากคนทีส่วนอยู่ในทีด่อนน้ําเขา้ไม่ถงึ ทุเรยีนมนักค็่อยๆตาย ถ้าน้ําเน่า 
รากทุเรยีนก็เน่า ทุเรยีนนี่จะดตี้องน้ําสะอาด ทีทุ่เรยีนหมดไป ก็เพราะน้ําเน่าเสยีนี่แหละ แถม
สิง่แวดลอ้มกไ็มด่ดีว้ย 
 ส่วนเรื่องการปลูกน่ีป้าไม่ค่อยเก่งสู้รุ่นปู่ รุ่นแม่ไม่ได้ เขาจะปลูกเก่งกว่าป้า แต่ถ้า
เรือ่งดทูุเรยีนเวลาตดันี่พอดไูดน้ะ ทุเรยีนมหีลายพนัธุม์กีบ ก้านยาว ชะนี แต่ถ้าเนื้ออร่อยพนัธุท์ี่
ไดร้บัความนิยมมาก กจ็ะเป็นก้านยาว กบแม่เฒ่า ชะนี หมอนทอง กระดุม ลวง อย่างเวลาขาย
สมยัก่อนกจ็ะแย่งกนัซือ้เลย แลว้กม็พีนัธุจ์อกลอยลูกมนัจะเลก็เท่ากําป ัน้ได ้แต่ออกลูกดกมาก 
ขายไมไ่ดร้าคาเท่าไหร่ ไม่เหมอืนพวกพนัธุท์ีไ่ดร้บัความนิยม ต้นหนึ่งนี่มเีป็นรอ้ยๆลูก ดกพอๆ
กบักระดุมแหละ แต่กระดุมจะกนิอรอ่ยกว่า กําป ัน่เน้ือขาว เน้ือกอ็รอ่ย แต่กําป ัน่กส็ูก้ระเทยไม่ได ้
กระเทยเนื้ออรอ่ยกว่า เนื้อมนัจะไมเ่หมอืนทุเรยีนทัว่ไปเนื้อมนัจะขาวกนิอร่อย ทุเรียนทัว่ไปเนื้อ
มนัจะเหลอืง ยิง่กนิเวลาสุกรสชาตจิะเหมอืนนมเลยแหละ 
 พอต้นโตลูกเท่ากําป ัน้ก็ใส่ปุ๋ ย ใส่มากไม่ไดน้ะรากจะเน่า ก่อนใส่ปุ๋ ยกพ็รวนดนิรอบ
โคนต้น พอใส่ปุ๋ ยเสรจ็แล้วก็ลอกเลนทบั ปุ๋ ยที่ใส่ก็ไม่ใช่ปุ๋ ยเคมนีะเป็นพวกขีว้วั ขีค้วาย แลว็ก็
เศษใบทองหลางทีม่นัร่วงลงไปในท้องร่อง ลอกจากท้องร่องขึน้มาใส่โคนต้นทุเรยีน ปีหนึ่งก็จะ
ลอกท้องร่องหนหนึ่งตอนหน้าแล้ง เวลาเขา้สวนรดน้ํา เชา้กบัเยน็ ถ้าฝนตกกไ็ม่ต้องรด ถ้าเช้า
รดแล้ว เยน็ก็ไม่ต้องรด ถ้าฝนตก 2-3 วนัก็รดใหม่ การเปิดน้ําเขา้สวนก็อาศยัดูจากน้ําขึน้-ลง 
ภายในคลอง เราจะต้องคอยสงัเกตดูเอาพอน้ําขึน้ น้ํามนักจ็ะไหลเขา้มาเลยในลํากระโดง พอน้ํา
จะลงเรากต็้องรบีปิดท่อ กใ็ชลู้กมะพรา้วอุดท่อ ถ้าลูกเลก็กเ็อาใบตองแหง้พนัใหห้นาแลว้ยดัเขา้
ไปใน 
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ท่อ หรอืเอาต้นทองหลางอุดท่อถากแล้วก็เอาอุดไปในท่อเพราะว่ามนัถากง่าย สมยัก่อนเขาใช้
ชงโลงหรอืแครงรด ชงโลงจะเป็นแบบแบๆยาวสานดว้ยไมไ้ผ่ แครงจะเป็นกลมๆ ขนาดเท่าถงั
เลก็ๆ ผ่าครึง่เป็นไมไ้ผ่สานเหมอืนกนัเวลารดน้ํายนือยู่ร่องนี้ก็รดไปอกีร่องหนึ่ง ยนืร่องนี้แล้ว
สาดไปอกีร่องหนึ่ง สําหรบัชงโลง ส่วนถ้าเป็นแครงยนืร่องไหนก็รดร่องนั ้นไปเลยร่องเดยีวการ
ปลกูทุเรยีน 5 ปี กถ็งึจะศรเป็น ศรเป็นคอื โตจนออกดอกได ้ถ้ามนังามดมีนักจ็ะออกลูกเรว็ แต่
ถา้ไมค่่อยงามมนักโ็ตชา้ ทุเรยีนเบากม็พีวก กระดุม ลวง มนัจะศรเป็นก่อนประมาณ 5-6 ปี แลว้
กม็าเป็นทุเรยีนหนกั พวก ชะนี หมอนทอง กา้นยาว 
 การดแูละการสงัเกตลูกทุเรยีนว่าสุกหรอืไมสุ่ก มนัตอ้งอาศยัความชํานาญมาก คน
สวนสมยัก่อนเขาจะเก่งมากในการดูและการสงัเกต เวลาดดีหนามทุเรยีนกใ็หฟ้งัเสยีงดงัปุๆ  ดู
ปลายหนาม ดรูอ่งหนามใหม้นัแหง้ ถา้ปลายมนัไมแ่หง้กเ็ท่ากบัว่ามนัยงั 
ไมแ่ก่ ถา้ดงัโป๊ะๆน่ียงัใชไ้มไ่ดต้อ้งดมลูกดว้ยใหม้นัมกีลิน่สาบๆบางทมีนัปุๆแลว้แต่ยงัไม่สุกเลย 
แสดงว่าหนามมนัเหี่ยว ถ้าคนตดัทุเรยีนเก่งๆตดัมาแล้ว 3 คนื สุกจะอร่อยมาก ถ้าเลยไป 5 -6 
คนื ก็จะเป็นทุเรยีนอ่อน ขายไม่ได้ เดีย๋วนี้เขามไีม้เคาะแต่เราใช้นิ้วดดีเอา เพราะมนัจะทําให้
หนามชํ้า เวลาดดีฟงัเสยีงก็จะดดีหนามตรงพูทุเรยีน ทุเรยีนที่หนามแหลมๆก็จะมกีบ ที่ดูยาก
ที่สุดว่าจะสุกก็คอื ก้านยาว ดูหนามให้ห่างๆ ต้องดูขัว้ให้แขง็ สาก และขัว้โปนตรงปลงิ ถ้าดดี
แลว้ฟงัไมรู่เ้ร ือ่งถา้ยงัไมแ่ก่ บางทกีด็ยูากเหมอืนกนัช่วงเวลาแดดแรงๆ 
 เวลาที่ตดัทุเรยีนจะตดัในช่วงตอนเช้าจะดกีว่า ถ้าตดัตอนเยน็แล้วขัว้มนัจะเหี่ยว 
วธิกีารตดัทุเรยีน เขาจะมวีธิกีารตดัหลายแบบ ตดัแบบมอืเดยีว เขาจะเอามอืเกี่ยวกบัขัว้ไวแ้ลว้
จบัมดี แต่มดีทีเ่ขาใชจ้ะคมและขนาดของมดีจะเลก็ ตดัแลว้เอามอืเกี่ยวขัว้ไวภ้ายในมอืขา้งเดยีว 
เรยีกว่า ตดัมอืเดยีว เวลาตดัจะไมโ่ยนลงมานะ จะใชต้ะกรา้ชกัรอกขึน้ไปรบัแลว้กห็อ้ยตะกรา้ลง
มา การตดัมอืเดยีวถ้าคนตดัไม่เป็น ไม่ชํานาญจะตดัไม่ได้ ถ้าตดัคนเดยีวเขาจะผูกเชอืกแบบ
เงื่อนกระตุกแล้วหย่อนลงมา แต่อย่าให้กระแทกกับอะไรนะมนัจะหล่นเลย พอถึงพื้นแล้วก็
กระตุกเชอืกลูกทุเรยีนก็จะหลุดลงเข่ง ถ้าเป็นคนสวนที่ชํานาญเขาจะรู้เวลาตดั หมอนทองจะ
ประมาณ 120 วนัสุก ถ้าชะนีกป็ระมาณ 90 วนั แต่ป้าจะใชส้งัเกตเอา แต่ป้าไม่เคยตดัหรอกนะ 
ดเูป็นดรููว้่าอนัไหนสุกอนัไหนอ่อน แลว้เมือ่ก่อนเขาจะถนอมปลงิกบัขัว้ทุเรยีนมากไม่ใหป้ลงิหลุด 
ขัว้หลุด การดูแลทุเรยีนหลงัเก็บเสร็จ ก็เอามาวางผึ่งไว้ในร้านที่ใต้ถุนบ้าน ต้องวางไว้ในที่
สะอาด เอาผ้าหรอืกระสอบที่สะอาดๆมาคลุม ตัดวางไว้คลุมผ้าหรือกระสอบเอาไว้ 2 คืน 
หลงัจากนัน้ค่อยมาด ูเวลาเราจะเอาไปขายกด็ดีฟงัเสยีงใหม้นัดงัปุๆ จบัดูน้ําหนักของลูกทุเรยีน
ถ้าแก่มนัจะเบา ถ้าทุเรยีนอ่อนมนัจะหนัก แลว้กค็ดัวางแยกกองไว้อกีกองหนึ่ง ทีย่งัไม่สุกก็เอา
คลุมผา้ไวต่้อ ถา้อนัไหนฟงัเสยีงแลว้ใชไ้ด ้ดมแลว้มกีลิน่สาบนิดๆกเ็อาใส่หาบไปตลาดขายได ้
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เลย  ทุเรยีนทีจ่งัหวดันนทบุรน่ีีจะขายกนิสุกไม่ขายดบิแบบสมยัปจัจุบนันะ ถ้ายิง่เขาซือ้ไปขาย
ต่อเขาจะดูลูก ดูหนาม ปลงิ ขัว้ไม่ใหห้ลุด ถ้าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนี่เสยีราคาเลยแหละ เขาจะ
ถอืว่าเป็นทุเรยีนหล่นเลยนะ แม่คา้ทีข่ายเขาจะถนอมมากอย่างก้านยาวบางทมีนัหล่นกใ็ชว้่าจะ
สุกเมือ่ไหร ่บางทมีนักไ็มสุ่ก 3 คนืมนักย็งัไม่สุกเลย เขาเรยีกว่า หา้ว แก่เกนิ เนื้อมนัจะแขง็ ตดั
ยาก ดูยาก คอื ก้านยาว อย่างอื่นดูไม่ค่อยยากเท่าไหร่หรอก เราตดัอย่าให้ชํ้า อย่าให้ตกน้ํา 
อย่างก้านยาวถ้าแก่จดัๆ เนื้อจะอร่อยมาก หอม หวาน มนั แล้วเนื้อมนัจะละเอียดมาก เป็น
ทุเรยีนที่ได้รบัความนิยมเรยีกว่าคลาสสคิว่าง ัน้เถอะ ส่วนมากแต่ก่อนคนจนีเขาจะกนิก้านยาว 
คนไทยไมค่่อยซือ้กนิหรอกชาวสวนอยา่งเราเกบ็ขายหมด 
 สมยัก่อนบรรยากาศการขายทุเรยีนกจ็ะใส่หาบไปขาย คนละหาบๆ เดนิไปสมยัก่อน
จะไปขายแถวตลาดน้ําพุ พอเยน็ๆ วนัเสาร-์อาทติยจ์ะใส่หาบไปวางขา้งถนน ขายยกหาบ หาบละ 
100-200 บาท กจ็ะมคีนกลบัมาจากทาํงานกจ็ะมาแวะซือ้ บางคนกซ็ือ้เป็นลูก บางทกีเ็หมาเป็น
หาบ ถา้ซือ้เป็นลกูจะซือ้กนิ ถา้เขาเหมาไปเป็นหาบกเ็อาไปแจกกนั เสาร์-อาทติยจ์ะขายดมีาก 
เขาจะขบัรถเก๋งมาซือ้กนัเลย เรากต็ัง้วางขายในเพงิขา้งทางรมิถนน ขายตรงปากทางนี่แหละ 
กระจาดนึงขายได ้100-200 บาท กด็ใีจตายแลว้ มลีวงขายยกกระจาดหนึ่งม ี5-6 ลกู เขากเ็หมา
ไป 100-200 บาท ถา้ลกูสวยๆนะแต่ตอ้งสุก สุกแบบแกะกนิไดเ้ลยบางทกีแ็กะกนิกนัตรงนัน้ได้
เลย บางทกีข็ายได ้2,000-3,000 บาทต่อวนั ถา้สุกกท็ยอยเอาออกมาขาย แต่ตอ้งรบัรองเวลาซือ้
ขายถ้าไมสุ่กกเ็อามาคนืได ้สมยัก่อนถ้าคนซือ้คนขายทีส่นิทกนัมากเขากจ็ะใหไ้ปนัง่แกะกนิถงึใน
บา้นเลย เขาจะพาพวกมากนิกนัถงึสวน จะกนิพนัธุอ์ะไรกต็อ้งหาเตรยีมไวใ้ห ้ส่วนมากจะเป็นคน
มเีงนิ ขายแบบน้ีจะจะขายง่ายขายคล่องขายไดด้กีว่าทีต่ลาด ขายไดร้าคากว่า แต่เรากต็อ้ง
รบัรองนะว่าของเราดจีรงิๆ การขายแบบน้ีมนัมมีานานแลว้ 
 ทุเรยีนจะสุกและออกลูกในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม จะออกดอกในเดือน
ธนัวาคมทุกปีมนัจะมลีูกตดิไม่มากกน้็อย เวลาที่ทุเรยีนออกดอกจะรดน้ํา 3 วนัรดทหีนึ่ง ถ้ามดี
อกแลว้รดน้ํามากดอกมนัจะร่วง ถ้าวนัไหนฝนตกกไ็ม่ต้องรด ช่วงเดอืนมนีากจ็ะเป็นช่วงทุเรยีน
กระดุม ลวงออกก่อน เดอืนเมษายน-มถุินายน กจ็ะเป็น ชะนี หมอน ก้านยาวเลยไปกห็มดหน้า
แลว้ ทุเรยีนกระดุมกิง่มนัเลก็แลว้ลูกมนัเยอะ กิง่มนัจะฉีก แต่สมนัก่อนทุเรยีนทวายจะไม่ค่อยม ี
ทุเรยีนทวาย คือ ทุเรยีนนอกฤดู จะไม่ค่อยมมีากเท่าไหร่มกี็มน้ีอย บางทกี็หลงมาบ้างนิดๆ
หน่อยๆ 
 อย่างหลงัเกบ็เกี่ยวทุเรยีนตดัทุเรยีนหมดแล้ว ลอกทอ้งร่องใส่ปุ๋ ย พอตดัเสรจ็ก็เขา้
หน้าฝนพอด ีช่วงที่ตดัทุเรยีนจะอยู่ เมษายน-มถุินายน หลงัจากนัน้ก็ไปใส่ปุ๋ ยอกีทตีอนทุเรยีน
ออกลกูเลก็ๆ แต่ทุเรยีนทีแ่ตกใบอ่อนมนัจะกนิไมอ่รอ่ยนะ ระหว่างทีเ่ป็นลกูแลว้มนัแตกใบอ่อน  
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มนัเกดิจากสภาพอากาศหรอืฤดูกาลมนัเปลีย่นทุเรยีนมนัจะสลดัใบแลว้แตกใบอ่อนมนัจะกนิไม่
อร่อยเลยรสชาตมินัจะไม่อร่อย เนื้อก็ไม่สวย ถ้าเป็นชะนีเนื้อมนัจะแขง็อย่างกระดุมกบัลวงเนื้อ
ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ไม่แกน ส่วนเนื้อทุเรยีนที่เป็นเต่าเผา คอื ทุเรยีนที่เจอกบัอากาศรอ้นแล้ง
ตอนช่วงออกลกู ไมถ่งึน้ํามนักม็สี่วน อากาศมนัรอ้นจดัแลง้จดั ถ้าทุเรยีนเป็นเต่าเผาดูหนามจะรู ้
ปลายหนามมนัจะแตกจากกนั มนัจะเป็นเต่าเผา ส่วนมากจะเกดิกบัทุเรยีนพนัธุช์ะนี สงัเกตจาก
หนามจากปลายหนามเดยีวจะแตกออกมาเป็นสองหนามส่วนทุเรยีนทีห่นามเป็นสดีํา บางทกี็มี
มดแดงมาทํารงั เพลี้ยลงมนัเป็นโรคของทุเรยีนและลกัษณะผดิปกตขิองทุเรยีน มนัไม่มวีธิแีก ้
เพราะทุเรยีนสมยัก่อนมนัสงูมากขึน้ไปทาํอะไรกไ็มไ่ดเ้รากต็้องปล่อย แต่สมยันี้ทางระยองเขาใช้
ฉีดยา บา้นเราต้นมนัสูงทําอะไรไม่ไดก้ต็้องปล่อยไปใหม้นัขึน้ทํารงัไป พอเกบ็เสรจ็กต็้องเอามา
ลา้งน้ํา ถา้ไมข่ายกเ็กบ็กนิเอง 
 ถ้าเกดิว่าทุเรยีนหนามเสยีเขาก็จะควา้น เอาเน้ือที่เสยีออกแล้วก็เอาปนูป้าย ไม่ให้
มนัเน่ามากกว่านี้ ใชป้นูชะลอความเน่าของหนาม เหมอืนกบัที่ทํากบัขนุน แต่ก็กนิไม่อร่อยแล้ว
เป็นของมตีําหนิ ส่วนมากเขาจะซือ้ไปทาํน้ํากะทกินั 
 พชืที่รบกวนทุเรียนมยัไม่ค่อยมนีะ ก็จะมหีญ้านิดๆหน่อยๆ ไม่รกอย่างที่เห็น มี
ความรม่จากตน้กลว้ย ไมค่่อยมโีรค แต่มแีมลงรบกวน หนู กระรอก คา้งคาว เมื่อก่อนกข็ึน้ไปไล่
กระรอก คา้งคาว เมือ่ก่อนกข็ึน้ไปไล่กระรอก แต่กไ็ล่ไมท่นัหรอกมนักระโดดอกีตน้หนึ่งไปอกีต้น
หนึ่ง จะมกี็โรครากเน่าตายไปทกี็แถบยกสวน กระรอกมนัจะกนิเช้า-เยน็ แต่หนูมนัจะกนิดอก
ตอนกลางคนื การป้องกนัเขาก็จะใชก้ารยงิกระรอก กบัใช้กรงดกัหนู หรอืไม่กใ็ช้สงักะสหี่อต้น
ทุเรยีน เพื่อป้องกนัหนูไม่ให้ไต่ขึน้ต้นทุเรยีน แต่ต้องไม่มตี้นไม่ขา้งเคยีงนะ ไม่ง ัน้มนักจ็ะปีนถงึ
กนัได ้
 สมยัก่อนจะใช้วธิกีารธรรมชาตไิม่มกีารไปปดัเกสร ผึ้งจะเยอะมาก จะอาศยัฝ้ึงใน
การผสมเกสรสมยัก่อนธรรมชาตมินัจะเอือ้ต่อกนัมากตามต้นทองหลางผึง้จะเยอะ ไม่มกีารล่าผึง้
อยู่กนัแบบเกื้อกูลกนัไม่ใชส้ารเคม ีปล่อยไปตามธรรมชาตติดิดอก ตดิลูกกต็ดิไม่ตดิกค็อืไม่ตดิ 
ไม่มีทุเรียนพันธุ์ไหนออกลูกยาก ดอกจะออกมากน้อยขึ้นอยู่กับว่าอากาศหนาว อุณหภูมิ
พอเหมาะ ออกดอกขาวเตม็ไปหมด ดอกรว่ง เกสรรว่งโคนตน้ กเ็กบ็เกสรทุเรยีนเอามารดูลา้งน้ํา
ผดักนิกบัหมกูไ็ด ้
 นอกจากปลูกทุเรยีนก็มปีลูกมงัคุด ปลูกพวกผกัสวนครวั อกร่องถ้ามทีี่ว่างก็ปลูก
สบัปะรดหรอืไม่กป็ลูกกล้วย หมาก ดนิมนัดปีลูกอะไรกง็าม มงัคุดจะใช้ไมง้่ามหรอืไม่จําปา ทํา
จากไมไ้ผ่ 
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ผ่าซกีเป็นแฉกแลว้เอาไมไ้ผ่ทีเ่ป็นดากใส่ขดัไวต้ามรอ่งใหม้นับาน เวลาเกบ็กต็้องถนอมหา้มโยน
มนัจะทาํใหช้ํ้าเสยีและแขง็ หา้มโดนลมต้องหากระดาษหรอืกระสอบคลุมเวลาเกบ็เสรจ็ ต้องวาง
ไวใ้นทีส่ะอาด 
 การดแูลทุเรยีนทีต่อ้งเน้นในการดแูลเป็นพเิศษ คอื การรดน้ํา และการโยงกิง่ทุเรยีน
เพื่อป้องกนักิง่ฉีกขาด ในเวลาทีม่ลีมพายุฝน ถ้าไม่มกีารโยงและคํ้ากิง่ทุเรยีนมนัจะทําใหทุ้เรยีน
หล่นเวลาที่มลีมพายุพดัจะเป็นช่วงสงกรานต์ที่ใกล้จะเก็บผลผลติได้ในทุกปี ทุเรยีนที่เราคํ้าไว ้
ขัว้จะฉีกออกจากกิง่หมดถ้าลมพายุแรงๆ การทําสวนทุเรยีนสมยัก่อนก็พึง่พากนัคุยกนั เดนิถงึ
กนัตลอด บางครัง้กน็ัง่คุยกนัในหา้งสวน หา้ง คอื กระต๊อบทีอ่ยู่ในสวนหลงัคาทําจากทางหมาก 
ทางมะพรา้ว แลว้กม็แีคร่ไมไ้ผ่ เยน็แลว้ก็สุมไฟหวัสวน ทา้ยสวน ไม่ให้มนัรก เพื่อไล่หนู แมลง 
สวนจะตอ้งไม่รกโล่งเตยีน การทําสวนเรากศ็กึษาจากธรรมชาต ิเขาทํากนัอย่างไรกด็ูกจ็าํกนัมา 
การทาํสวนทุเรยีนใจรอ้นไมไ่ด ้ตอ้งถนอมดแูลรกัษาอยา่งดเีลยแหละ 
 เหตุการณ์น้ําท่วมหลงัจากทีท่่วมหนักเมื่อปี 2485 ตอนนัน้ป้ายงัไม่เกดิเลย กม็ที่วม
มาหลายครัง้หลงัจากนัน้ แต่มนักไ็มห่นกัเท่าปีนัน้ จาํไดว้่าตอ้งเอาไมก้ระดานไปป้องทีถ่นน แลว้
เอาดนิปะ่ เขากจ็ะขุดดนิกนัไว ้อย่างทีห่น้าคลองเขาจะป้องกนัหน้าคลอง ใครคนัสูงเขากป้็องได ้
คนัตํ่ากป้็องกนัไมไ่ด ้
 ทีส่วนทุเรยีนนนทแ์ถบนี้ล่มสลายไปก็เพราะน้ําท่วมเพราะทุเรยีนที่แช่น้ํามนัก็ตาย
แลว้ และอกีอยา่งหนึ่งทีต่ายกเ็พราะน้ําเน่าเสยี ไม่มน้ํีาสะอาดใชใ้นการทําสวน ถ้าน้ําเน่ากจ็ะทํา
ใหทุ้เรยีนรากเน่าทุเรยีนจะชอบน้ําสะอาด ถ้าน้ําดําอย่างทีเ่หน็นี่เขา้มาจะทําให้ทุเรยีนตายหมด
เลย ในยคุนัน้ตัง้แต่เขาจดัสรรทีด่นิ ปี พ.ศ. 2506-2508 น้ําจะเน่าเสยีหมดเลย ทางน้ําโดนปิดไม่
มกีารระบายน้ําทีด่ ีสวนทุเรยีนกค็่อยๆหมดไป ทีเ่ลกิทําก็เพราะว่า ปลูกกต็ายไม่ปลูกกต็าย 30 
กว่าปีมาแลว้ทีส่วนล่ม สวนทุเรยีนกห็มดไปตามสภาพแวดลอ้มและกาลเวลาอยา่งทีเ่หน็นี่แหละ 
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                     อําเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี
 
 

 
 

ฉันอยู่ทีน่ี่เกดิทีน่ี่ ทําสวนมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2529 ตอนแรกทีท่ําสวนก็ไม่มรี่อง เราก็ต้อง
ขดุเอา 3 วากม็ขีุดใหเ้ท่าๆกนั 6 เมตร 2 วากม็ ีความลกึกอ็ยู่ประมาณ 2-3 เมตร ทแีรกมนักไ็ม่
ลกึเท่าไหรห่รอก ตอ้งสาดขีเ้ลนขึน้ทุกๆปี ร่องมนักล็กึไปราวประมาณ 2 ศอก ประมาณ 1 เมตร
ได ้
 แต่ก่อนเขาจะเลอืกทุเรยีนก้านยาวมาปลูก แลว้ก็ทุเรยีนหมอนทอง เพราะว่าแถวนี้
เขาตอนขายกนัพนัธุด์ ีๆ ทัง้นัน้ เอาทุเรยีนในจงัหวดันนทบุรนีี่แหละมาปลูก ทีอ่ื่นไม่เอามนัปลอม
กลวัโดนหลอก หมอนเขยีวกบัหมอนทองจะคล้ายๆกนั แต่กินสู้หมอนทองไม่ได้ แต่ก้านยาว
เนี่ยะมนัอร่อยที่หนึ่งแหละ แต่ก้านยาวสวนฉันมตี้นเดยีวมนัตอนไม่ออก ที่นี่จะใช้กิ่งตอนไม่
เหมอืนสมยัน้ี แลว้เอามาปลกูจนโตเอง และใบใหญ่งามกว่าทุเรยีนทีป่ลกูกนัในสมยันี้ 
 ตอนจะปลูกก็ต้องเตรยีมดนิ ยกโคก โคกไม่โตสูงโตกว่าป๊ีบหน่อย ต่อไปมนัโตขึน้
รากมนักอ็อก เอาปุ๋ ยใส่ เอาขีเ้ลนใส่ ใส่ไปเรือ่ยๆ ถา้ไมใ่ส่ไปอยา่งน้ีพอโตขึน้ไปเรื่อยๆมนัจะโค่น 
แต่ที่ฉันปลูกมาไม่มโีค่นนะ การปลูกทุเรยีนแต่ก่อนก็เอาตามอย่างคนอื่นเขา แถวนี้เขาปลูก
ทุเรยีนกนัหมด ฉนัไมม่ใีครสอนใหป้ลูก เขาบอกใหท้ําเรากท็ําอย่างเขาบา้ง ทีเ่ชื่อถอืไดก้เ็ชื่อถอื 
ที่ไม่น่าเชื่อถือเราก็ไม่เอา รื้อๆ ถอนๆ อยู่หลายอย่าง บางคนก็บอกให้เอาไม้ทองหลางโตๆ
หน่อย ตอกลงไปก่อน มนัจะได้ไม่ทรุด แล้วก็เอาทุเรยีนตัง้บนนัน้แล้วก็เอาดนิหุ้มเราก็ทําตาม 
อยู่มาอีกไม่กี่เดอืนที่รากมนัออกมาเป็นเลอืดฝอย ไปดูของเพื่อนที่ปลูกด้วยกนัของเขาเอาตอ
ทองหลางออกหมดแล้ว เราก็ถามว่าเอาออกทําไม เขาก็บอกว่าไม่ได้เพราะตอทองหลางมนัผุ 
ทุเรยีนอยูไ่ปมนักย็ุบ ทุเรยีนมนัจะทรุดลง เรากม็าเอาของเราออกบา้งลองกนัอยู่หลายพกัหลาย
หน เพราะเราไม่รูว้่าจะเรยีนจากใครกต็้องอาศยัทําตามเขาไป ตอนทีท่างเกษตรจงัหวดัเขามาดู
ต้นทุเรยีนก่อนน้ําจะท่วมอ่ะนะ เขาก็บอกว่าทุเรยีนต้นใหญ่เหน็แลว้ก็พอใจ ตอนนัน้ฉันเลกิทํา
แล้วกต็้นปลูกตัง้แต่ปี 29 จนถงึปี 54 ก่อนน้ําท่วมมนัจะไม่ใหญ่ได้อย่างไร แต่ก่อนเขาก็ให้เอา
หลวั หรอื เข่งเก่าๆ มาครอบทําโคกมปีลวกขึน้ก็ต้องหมัน่คุ้ย แล้วรากมนังามอย่างกบัถัว่งอก
เลยนะ แต่ก่อนกไ็ม่ไดท้ําสวนหรอกทํางานอย่างอื่นมาก่อนพอเขาจา้งออกจากงานก็มาทําสวน 
ซือ้ทีไ่ว ้14 ไร ่กม็อียา่งทีเ่หน็น่ีแหละ 
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ส่วนตน้ทองหลางน่ีกต็อ้งปลกู มนัจะช่วยบงัรม่ใหก้บัทุเรยีน ส่วนรากมนักจ็ะเป็นปุ๋ ยและ
ช่วยอุ้มน้ําเอาไวไ้ด้ ตอนทีป่ลูกทุเรยีนกว่าจะไดผ้ล กต็้องปลูกสายบวั ผกับุ้ง พรกิขีห้นู มะนาว 
กเ็กบ็ไปขายพอไดเ้ลก็ๆน้อยๆ พอเลีย้งตวัเองได้ กต็้องอาศยัของพวกนี้ขายกนิไปก่อนจนกว่า
ทุเรยีนจะไดผ้ล อกีตัง้ 5-6 ปีกว่าจะไดก้นิทุเรยีน 
 การรดน้ําตอนตน้เลก็ๆ รดมากกแ็ฉะ รดน้อยกต็าย ฉันใชฉ้ีดเป็นฝอยๆเอา มนัเป็น
เครื่องฉีดน้ําด้วยมอืนี่แหละ ต้องทําจนกว่ารากมนัจะรดัตวั ต้องพยายามทําถึงอย่างนัน้ เพื่อ
ไมใ่หต้น้มนัตาย พนัธุท์ุเรยีนทีใ่ชป้ลกูในสวนกม็ ีหมอนทอง ชะนี ก้านยาว กว่าทุเรยีนจะศรออก
กต็้องใช้เวลา 5-6 ปี แล้วเวลาที่ออกดอกก็จะดกมากเป็นมะเขอืพวงเลย เรากจ็ะใชก้รรไกรตดั
ดอกออกบา้ง เอาไวเ้ยอะมนัจะร่วงหมด มนัถ่วงน้ําเลีย้ง เมื่อก่อนฉันยงัขึน้ทําได้ แต่เดีย๋วนี้เรา
ทําไม่ไดแ้ลว้ เอาไวก้ิง่หนึ่งมาลูกกไ็ม่ไดก้ิง่หกั บางทกีห็นอนกนิ บางครัง้ลูกมนัอยู่คู่กนัต้องเอา
ทางมะพรา้วมาสอดคัน่ไว้ ถ้าไว้ตดิกนัเดีย๋วหนอนกนิในลูกหมด ปลูกทุเรยีนเรื่องเยอะสารพดั
แหละ ตอนหลงักต็อ้งจา้งเขาฉีดยาเพราะต้นมนัสูง เพราะกลวัพวกแมลง หนอนมากนิลูก กต็้อง
ฉีดยา 
 สมยัตอนตน้มนัเลก็ๆกร็ดน้ําดพูอชุ่มไมแ่ฉะมาก เอาพอดีๆ ในใจของเราทีท่ําก็ 3 วนั
รดทหีน่ึง การบํารุงกใ็ส่ปุ๋ ย ใครว่าอะไรดกีเ็อามาใส่ ขีค้า้งคาวน่ีกด็ ีแลว้กก็ากถัว่เหลอืง เราต้อง
ทดลองด ูทีบ่า้นหลงัเก่าฉนัคา้งคาวมนัเคยขึน้ไปเกาะกล็องเกบ็ใส่กระป๋อง แลว้เอามาหว่านดู โอ้
โฮม้นังามดนีะพอไปซื้อมาเป็นกระสอบมนักไ็ม่ดเีท่ามนัปนอะไรอย่างอื่นมาเยอะ แล้วเวลาช่วง
ทุเรยีนออกดอกเป็นมะเขอืพวงไมร่ดน้ํา ใบมนัจะเหมอืนหางแย ้เราต้องปล่อยใหด้อกออกจนลูก
ถงึหวัแมม่อืถงึจะรด ถา้ช่วงออกลกูแลว้ 3-4 วนั รดใหท้ัว่เหมอืนกบัฝนตก 
 การระบายน้ําภายในสวนเอาท่อลงเปิดเอาน้ําเข้า พอน้ําเค็มขึ้นมาเราก็ต้องไม่ให้
น้ําเคม็เขา้ ถา้เขา้มาแลว้มนัจะทาํใหทุ้เรยีนแย ่วธิกีารดน้ํูาขึน้-ลง กต็อ้งสงัเกตดเูอาจากคลอง 
 เวลาตดัทุเรยีนจากต้น เขาก็เอามดีใส่ปลายไมส้อยแล้วเอาตะกรา้รบั แล้วก็โรยลง
มาจากปลายกิ่ง ไม้สอยนี่ทาน้ํามันเอาไว้เลยนะ การเก็บก็ต้องถนอม ถ้าวางหรอืตกมาในที่
สกปรกจะทําให้หนามเสยี เวลาตดัก็ต้องจ้างเขาตดั เราไม่ค่อยแขง็แรง ขึน้ต้นไม่ได้ ถ้าขัว้ไม่
สวย คนซือ้กไ็มเ่อา เพราะเราขายเขาแพง ถ้าตดัแก่ไป เป็นแขง็ๆแบบหลงัเต่า ต้องจา้งคนตดัที่
ดเูป็น 
 การนับวนัว่าทุเรยีนจะตัดได้เมื่อไหร่ พอเป็นไข่ปลาก็พอรู้แล้ว ต่อมาก็เป็นลูก
มะเขอืพวงแลว้กม็าเป็นหางแย ้แลว้ทีน่ี้กต็ดิเป็นลูก นับไปเถอะ 3 เดอืน 90 วนั ไม่พลาดหรอก 
การออกดอกมนับานไม่พร้อมกัน เราก็ต้องอาศัยวิธีการดู จําเอา ทุเรยีนต้องใช้การนับวัน
ประมาณเอาอุปสรรคในการปลกูทุเรยีนกค็อื หนูกบักระรอก เรากช็กัตะขาบ เอาไมไ้ผ่สองอนัผูก
ไวอ้ยูท่ีต่น้ทุเรยีน ดงึเชอืกมาแลว้ก็ปล่อยไปมนัดงั ทาํใหห้นูตกใจหนีกบักระรอก กระรอกมนัจะ 
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กนิกลางวนั หนูมนัจะกนิกลางคนื อกีอย่างหนึ่งก็คอื ปลูกแล้วมนัไม่งาม มนัแล้วแต่ดนิของที ่
สวนฉันขนัดบนปลูกแล้วไม่ค่อยขึน้ขนัดล่างที่ปลูกอยู่มนัขึน้งามด ีฉันว่ามนัเป็นกบัดนินะที่ทํา
ให้ผลไมม้รีสชาตดิ ีและเป็นเคลด็ลบัของทุเรยีนจงัหวดันนทบุร ีทีร่สชาตอิร่อยหวานไม่เหมอืน
ใคร 
 อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการทําสวนกม็ ีจอบสองง่าม เอาไวคุ้ย้เจาะดูว่ามนัมปีลวกทีร่ากหรอื
เปล่า มดีตอ้งคม ตอ้งหมัน่ดายหญา้ เชอืกไวใ้ชโ้ยงกิง่ ไมส้อย กรรไกรตดัดอก 
 หลงัจากที่เก็บทุเรยีนเสรจ็ก็คุ้ยดนิที่มนัแน่นให้คลายตวั เอาจอบสองง่ามคุ้ยให้ดนิ
มนัโหยง่แลว้ทิง้ไวส้กัพกัใหร้ากมนัดก่ีอน แลว้กเ็อาปุ๋ ยใส่ สาดเลนทบั อกีอย่างหน่ึงกค็อื การตดั
แต่งกิง่ทีแ่หง้ใบทีไ่ม่สมบูรณ์กต็ดักิง่ออก กาฝากมกีต็้องตดัออก การตดักิง่ใหอ้อกแตกยอดใหม่
ตอ้งทาํตัง้แต่สมยัทุเรยีนยงัสาวๆ เขาเรยีกว่าทาํใหม้นัเป็นสาวใหม่ ถ้าเอามาทํากบัต้นทุเรยีนแก่
มนักต็ายหมด เพราะกิง่มนัไมแ่ตกออกใหม่ 
  ในเรือ่งของความเชื่อ ฉนัไมม่หีรอก ฉนับนไมเ่ป็นขอไมเ่ป็น 
 เวลาซื้อขายกนัเขามาหาซื้อกนัเองที่สวน แต่เขาซื้อเขาไม่ได้กนิกนัเองหรอก เขา
เอาไปเป็นของกํานัลให้กนั เขาขายกนัแพง แต่ฉันขายไม่แพง ลูกละ 200 -300 แค่นัน้แหละ 
เดีย๋วนี้ฉันเลกิทําแล้วลูกสาวฉันไปขายลูกหนึ่งเป็นพนัลูกสวยๆ ก้านยาวลูกละ 3,000 รสชาตทิี่
หนึ่ง อะไรๆจะมาอรอ่ยเท่าทุเรยีนกา้นยาวไม่ม ีรสชาตมินัด ีมนัหอม เอาไวก้ี่วนักไ็ม่เสยี คอื ถ้า
เราผ่าไปแลว้เรากนิไปซกีหนึ่งพูนึง แล้วยงัไม่แกะต่อเกบ็ไว ้3-4 วนัผ่าไปกไ็ม่เป็นอะไร ได้เงนิ
มากพ็ออยูไ่ด ้ทาํสวนใครว่ารวย ฉนัว่าไมร่วยหรอกเงนิเก่า แลกเงนิใหม่ ต้องมคี่าใชจ้่ายเยอะใน
การทาํสวน  
 อาชพีทําสวนฉันรกัดว้ยความจาํเป็น ถ้าเราไม่ทําสวนแลว้เราจะไปทําอะไรกนิตอน
นัน้กต็้องส่งลูกเรยีน กต็้องมานะอดทนในการทําสวนไป มนักเ็ป็นอาชพีทีด่แีหละนะ ทีท่ําใหเ้รา
สรา้งเนื้อสรา้งตวัได ้
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      เรื่องจาก...คุณตาไหว ฉายดล อายุ 89 ปี 

       26 หมู่ 4 ตําบลวดัชลอ 

       อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุร ี
 
  
 
 

 ถ้าเราจะปลูกทุเรยีน เราก็ต้องปรบัดินให้ดีก่อน แล้วก็ทําเป็นโคกขึ้น และก็เอา
ทุเรยีนมาปลูก ทุเรยีนทีจ่ะเอามาปลูกกต็้องต่อมาหรอืตอนมา เอามาชําไวพ้อขึน้อยู่ตวัเป็นต้นด ี
แลว้ค่อยเอามาปลูก พอปลูกแลว้ก็ต้องคอยบํารุง คอยรดน้ํา พรวนดนิ ทุเรยีนนี่มหีลายพนัธุน์ะ 
แลว้แต่เราจะเลอืกปลกู จะเป็นพนัธุก์า้นยาว ชะนี กระดุม ทองยอ้ย ถ้ากนิอร่อยดนีี่ต้องก้านยาว 
และก็ชะนี เมื่อก่อนทีส่วนกไ็ม่ไดป้ลูกหมอนทองหรอกมาปลูกตอนหลงัทีเ่ขานิยมปลูกกนั ส่วน
ชะนีน่ีกจ็ะม ี2 แบบนะ มพีนัธุล์กูเลก็จะดกกนิไม่อร่อย พนัธุล์ูกใหญ่ไม่ดกแต่กนิอร่อย ทีส่วนนี่ก็
มเีนื้อที ่6 ไร ่ปลกูหลายอยา่งนะไมใ่ช่ทุเรยีนอยา่งเดยีว มหีมาก มะพรา้ว มะปราง ฉันทําสวนมา
ตัง้แต่ปี 2493 พอปลดทหารออกมาแลว้กม็าทาํสวนต่อ 
 พอปลูกทุเรยีนเริม่โตแล้ว เรากต็้องรดน้ําพรวนดนิอยู่เรื่อยไป ถ้าเป็นร่องสวนเราก็
ตอ้งลอกขีด้นิในทอ้งรอ่งขึน้มาขา้งบนทุกปีๆ ลอกมากเ็อาเลนมาวางไวท้ีอ่กร่องตอนทุเรยีนออก
ดอก กต็อ้งรดน้ําไปเรือ่ยๆ พอดอกจะบานกต็อ้งผ่อนน้ําลง รดน้ําน้อยๆช่วงทีด่อกบานเตม็ทีแ่ลว้
กป็ล่อยทิง้ไว ้แลว้กไ็มต่อ้งรด ใหด้อกมนัอยูต่วัเสยีก่อนนะ ถา้เรารดน้ํามากเกนิไปกจ็ะทําใหด้อก
มนัร่วงหมดเลย ในการรดน้ําครัง้แรกๆกต็้องรดบ่อย พอดอกมนับานกต็้องผ่อนน้ํา นานๆถงึจะ
รดครัง้หนึ่ง เพราะกา้นมนัแขง็ 
 ต้นทองหลางต้องปลูกสบัหว่างไว้ในท้องร่อง ทุเรยีนปลูกห่างกนั 5 วา แล้วก็ปลูก
ทองหลางสบัหว่างต้นหนึ่งอย่างน้อยก ็4 วา ปลูกให้มรีะยะห่างกนั เพื่อสรา้งความชืน้ในดนิพอ
ใบมนัรว่งแลว้กอ็ยูท่ีต่รงนัน้ รว่งลงไปในทอ้งรอ่งแลว้กล็อกเอามาวางไวบ้นหลงัรอ่งใชเ้ป็นปุ๋ ย ไม่
เคยไดใ้ส่ปุ๋ ยอยา่งอื่นเลยตัง้แต่ทาํมา ใส่ขีเ้ลนอยา่งเดยีวแหละพอใชไ้ด ้ถงึปีเรากล็อกทอ้งร่องเอา
ขึน้มา เพราะมนัมใีบทองหลางอยู่แลว้ ถ้ามเีวลาก็เอาจอบง่ามสบัพรวนดนิใหห้น้าดนิมนัฟูเวลา
รดน้ําจะไดย้บุลงไปไดส้ะดวกถงึดนิขา้งล่าง 
 เวลาทีทุ่เรยีนออกดอกกต็อ้งคอยสงัเกตว่าออกเดอืนไหน จากดอกบานกน็ับไป 100 
วนั ทุเรยีนก็จะแก่มนัมกีําหนดอยู่ 100 วนั มนัก็จะเริม่แก่เกบ็ได้ วธิกีารตดัทุเรยีนก็ต้องขึน้ต้น
ไปตดั ก่อนทีจ่ะตดักต็้องดูหลายอย่าง บางคนเขากด็ูข ัว้ ขัว้มนัจะโปนเป็น 2 ชัน้ ถ้าขัว้มนัยงัไม่
เป็น 2  
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ชัน้มนักย็งัอ่อนอยู่ ถ้าโปนๆขึน้มาอกีชัน้หนึ่งมนัถงึจะแก่ ถงึจะตดัได ้แลว้ดูกําหนดว่า 100 วนั 
กใ็ชไ้ดแ้ลว้ อกีอยา่งหนึ่งกต็อ้งดหูนาม ตอ้งใหห้นามมนัแหง้ ตามรอยหนาม พอหนามแหง้ เนื้อ 
มนักจ็ะยบุลงไป ถา้ทุเรยีนมนัอ่อนกจ็ะเตม็ลกู พอมนัแก่เนื้อกจ็ะยุบลง เพราะมนัสุกแลว้ เวลาจะ
ตดัทุเรยีนกใ็ชม้ดีตดั ถา้อยู่ไกลปลายกิง่กต็้องสอย ใชต้ะกรา้รองรบัแลว้ใชเ้ชอืกโรยลงมา ต้องมี
รอกเกาะไวก้บัตน้ โรยลงมาทางปลายกิง่ ถา้อยูไ่กลปลายกิง่กต็้องสอย ใชต้ะกรา้อย่างเดยีวแลว้
กเ็อาลงมา เวลาทีจ่ะเอาน้ําเขา้สวน สมยัก่อนไม่มปีระตูน้ํา เขาจะมที่อถ่ายน้ําเขา้ออก ท่อกปิ็ด -
เปิดได ้เวลาเปิดกเ็ปิดขา้งในสวน เวลาจะไม่เอาน้ําเขา้กปิ็ดขา้งนอก เขาจะใชใ้บตองแหง้เอามา
มดักนัใหแ้น่น แลว้ทาํเป็นลกูท่ออุด 
 วธิกีารสงัเกตน้ํา เวลาน้ําขึน้ เรากจ็ะชมิน้ํา ถ้าน้ํามนัเคม็ เปิดเขา้มา รากมนักจ็ะดูด
น้ําทาํใหต้น้ตายใบร่วง บางทน้ํีามนักเ็คม็ บางทน้ํีามนักไ็ม่เคม็ เป็นอย่างนี้แหละ ถ้าน้ําเคม็เราก็
ไมเ่ปิดเขา้ ถา้ไมเ่คม็เรากเ็ปิด 

การเกบ็ทุเรยีนตอ้งเกบ็ 2 คน คนหนึ่งตดัแลว้กโ็รยตะกรา้มาใหอ้กีคนหน่ึงรบั ถ้าต้องตดั
คนเดยีวกจ็ะใชเ้ชอืกผกูทีข่ ัว้แลว้ทําเป็นปม แลว้กค็่อยๆหย่อนลงมาวางทีพ่ืน้ ต้องค่อยๆกระตุก
เชอืกใหห้ลุดจากขัว้ เชอืกรดัขัว้ทาํปมไวห้น่อยมนักอ็ยู ่น้ําหนักของลูกทุเรยีนจะค่อยๆถ่วงลงไป 
ใหป้มรดัแน่นขึน้ แต่ถา้กระตุกเชอืกกห็ลุด 
 หลงัจากทีเ่ราตดัทุเรยีนมาจากต้นกต็้องมาแยกกองไวเ้ป็นพนัธุต่์างๆ เรากข็ายเป็น
ลูกกนั เพราะสมยัก่อนไม่มกีิโลชัง่ก็อาศยัขายกนัเป็นลูกเอา มนัก็ต้องคดัขนาดว่าเป็นลูกเล็ก 
กลาง ใหญ่ ราคาฉันก็ใหแ้ม่บา้นเขาเป็นคนขาย เมื่อก่อนกป็ระมาณ 20-30 บาท เวลาดูทุเรยีน
สุกการดดีน้ีกเ็ป็นการฟงัเสยีงจากทุเรยีนทีเ่ราตดัมาแล้วมัน่ใจว่าสุกกนิได้ ถ้าจะใหด้คีอื สงัเกต
เอาจากขัว้ตอนทีอ่ยู่บนต้นก่อนจะตดั ถ้าใชก้ารดดีคอื ดดีทุเรยีนทีใ่กลสุ้กแลว้มนัถงึจะรู ้บางคน
เขาจะใช้โกรกแต่โกรกดูตอนทุเรยีนจะสุกแล้ว โดยใช้นิ้วทัง้ห้านิ้ว ใช้ทางด้านเล็บครูดไปบน
หนามทุเรยีน เพื่อฟงัเสยีงทุเรยีนที่จะสุกเน้ือจะยุบลงจะมเีสยีงดงัอกีแบบหน่ึง เสยีงมนัจะโปร่ง
ดงัผดิกนัจากตอนดบิๆ ทีเ่ขาใชม้อืโกรกกนัคอืใชโ้กรกดทูุเรยีนสุก 
 ฉันเลกิทําสวนทุเรยีนเมื่อตอนน้ําท่วมปี 2538 ทุเรยีนตายหมดทัง้สวน แล้วกไ็ม่ได้
ปลกูอกี น้ํามนัเริม่ไมด่ ีและฉนักอ็ายมุากขึน้ทาํสวนต่อไมไ่หว เพรามนัต้องดูแลอะไรหลายอย่าง
นะในการทาํสวนทุเรยีน 
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   เรื่องจาก...คุณลุงเฉวยีง ชเูทยีนช่วง อายุ 64 ปี 

                149/9 หมู่ 3 ตําบลบางศรเีมอืง 

                อาํเภอเมอืง จงัหวดันนทบุร ี
                     
 
 
 
 
 

 ลุงทําสวนทุเรยีนมาตัง้แต่ปี 2540 ตอนนี้ก็ 15 ปีแล้ว เช่าสวนเขาทําและเขาก็ให้
ช่วยดูแลด้วย ขนาดของสวนทุเรยีนที่ทําร่องสวนจะกว้าง 3 เมตร ความยาวนี่ก็แล้วแต่ขนัด 
30-40 วากม็ ีแต่รอ่งหนึ่งความกวา้ง 3 เมตร 
 ทุเรยีนที่เลอืกนํามาปลูกก็เป็นพนัธุ์กระดุม หมอนทอง ก้านยาว ชะนี อย่างพวก
ทุเรยีนพนัธุ์พืน้เมอืงพวกกบและพนัธุ์อื่นๆจะโตช้า เราก็เลอืกปลูกที่ให้ผลไวโตไว ผลดกอย่าง
กระดุมจะดกมาก 3-4 ปี กจ็ะเริม่ออกศรแลว้ 
 การปลูกทุเรยีนจะมสีองวธิคีอื ปลูกแบบยกโคก และแบบขุดหลุมก็ม ีถ้าเป็นการ
ปลกูแบบยกโคกกจ็ะยกโคกพูนโคกขึน้มา การยกโคกนี่ยกเพื่อใหร้ากมนัลอย พอรดน้ําแลว้ราก
มนัจะลอยขึน้มา พอรากของทุเรยีนออกมาขา้งๆ เรากต็้องใช้ดนิกลบไปเรื่อยๆ แต่การขุดหลุม
จะมคีวามกวา้ง 1 เมตร ยาว 1 เมตร ความลกึกค็บืหนึ่ง แลว้ตคีอกขึน้มา เอาทุเรยีนปลูกในคอก 
โดยจะเอาน้ําขงัคอกเอาไว ้เพื่อป้องกนัปลวกและพวกแมลงเขา้ไปกนิราก แต่การขุดหลุมปลูกลุง
ว่าจะโตกไวกว่าในความรูส้กึของลุงนะ ยกโคกจะโตชา้ ถ้าปลูกแบบขุดหลุมต้องใชไ้มห้มาก ไม้
ไผ่รองหลุม มนัจะทาํใหด้นิโปรง่กว่า แต่ถา้พนูโคกขึน้มาดนิมนัจะแน่น 
 มกีารปลูกต้นทองหลาง เพราะทองหลางเป็นปุ๋ ยของทุเรยีนใบและรากมนัจะทําให้
ตน้ทุเรยีนเยน็ ยิง่รากของทองหลางทีเ่ป็นพเูขากต็ดัเอาขึน้มาโปะไวท้ีโ่คนทุเรยีนทําใหต้้นไมเ้ยน็
และงามด ีเอาไวบ้งัลมกไ็ดแ้ต่กช็่วยอะไรไม่ไดม้าก เพราะปลูกแบบสลบัฟนัปลา ต้องโยงต้นเอา
ไมโ่ยงกไ็มไ่ดจ้ะทาํใหต้น้โค่นได ้
 วธิกีารรดน้ําเราก็รดธรรมดา บางทเีว้น 2-3 วนั ต้องคอยดูอย่าให้ดนิแห้งเกินไป 
แฉะก็ไม่ชอบดนิต้องเป็นดนิดีๆ  ทุเรยีนจะชอบอย่างนี้ ช่วงที่ใกลจ้ะมดีอกออกลูกตอนที่จะออก
ดอกต้องรดน้ําใหม้ากเลย พอดอกผลอิอกมาแล้วก็ต้องเวน้การรดน้ํา 3-4 วนั ถงึจะรดครัง้หนึ่ง 
ถ้าดอกบานแล้วไปรดมากๆทุเรยีนจะสลดัดอกหลุดหมด พอลูกประมาณเท่าถ้วยแกงเลก็ๆ ถงึ
จะรดน้ําอกีครัง้หนึ่ง ตอ้งมกีารผ่อนน้ํา พอดอกบานจะไปเรง่น้ําไมไ่ด ้แลว้กต็อนทุเรยีนแก่ใกลจ้ะ
ตดั ห้ามรดน้ํา เพราะจะทําให้ไส้ซมึน้ําจะเขา้ไปแฉะที่แกนไส้ของทุเรยีน ทําใหทุ้เรยีนแฉะและ
เละ ดงันัน้จะตอ้งมวีธิกีารรดน้ํา 
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การป้องกนัแมลงใช้การฉีดยาธรรมดา โรคเชื้อราต้องถากต้นที่เป็นราออก แล้วถึงจะใช้ปูนทา
นานๆจะเจอสกัครัง้หน่ึง การใส่ปุ๋ ยถ้าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ ยกต็้องสาดเลน ปีหนึ่งกต็้องสาดเลนขึน้หนึ่ง
ครัง้ พอตดัลูกเสรจ็ก็ต้องสาดเลนทบัทีใ่ต้ต้น จะมสี่วนช่วยใหทุ้เรยีนงามขึน้ไปไดอ้กี แต่เดีย๋วนี้
เขาใส่ปุ๋ ยกนัหมดแลว้ ดนิสมยัน้ีมนัไมเ่หมอืนสมยัก่อน ปลกูกต็อ้งลุน้ว่าตน้ไมจ้ะขึน้หรอืเปล่า 
 การเอาน้ําเขา้ออกสวนเราก็ปล่อยเข้าปกติ แล้งๆหน่อยเราก็จะมกีารสงัเกตแคม
อ่อน แคมแก่ของร่อง เราก็ต้องปล่อยน้ําให้ตดิกบัแคมแก่ทีห่ญ้ามนัขึน้ เวลารดน้ําจะได้รดง่าย
ขึน้ ถ้าไปปล่อยให้น้ําอยู่ระดบัแคมอ่อน คอื ระดบัที่ตํ่ากว่านัน้ ก็จะทําให้ใบเหี่ยวได้ ตรงแคม
อ่อนจะเป็นช่วยตลิง่นิ่มๆ ถ้าเราจะรดน้ําด้วยเครื่องเราก็ต้องปิดท่อ แต่ถ้ารดน้ําด้วยแครงก็ไม่
ตอ้งปิด เพราะเรารดดว้ยแครง แต่ตอนทีต่ดัลูกเราต้องกกัน้ําไวป้ล่อยใหน้ํ้าแหง้เลยไม่ได ้พอน้ํา
เยอะเรากต็อ้งเอาลกูท่ออุดเขา้ไป ลกูท่อทีเ่ราใชก้ต็น้ 
ทองหลางถากใหเ้ป็นรแูหวกเขา้ทอ่ไดเ้พราะมกีระบงั เรากถ็ากตน้ทองหลางคลา้ยกบัทีร่องหมอ้กลมๆ  อดัเขา้
ไปในท่อ จะไม่มรีัว่เลยนะ หรอืเอากาบหมากผ่าแลว้ยดัเขา้ไป เพราะท่อจะมกีระบงัอยู่ จะไม่มน้ํีารัว่เลย ไม่
ไหล ไม่ซมึ เป็นวธิกีารแบบโบราณ 
 วธิกีารดูทุเรยีน พอลูกทุเรยีนโตใกล้ตดัได้แล้วหนามจะกร้าน พอทุเรยีนแก่ปลาย
หนามจะไหม้ถ้าเริม่แก่แล้วถ้าหนามกร้านๆ ดํา อีก 2-3 วันทุเรยีนก็จะหล่น แบบเดียวกับ
ก้านยาวขัว้มนัจะขอดขึน้ไป จากลูกถงึขัว้จะขอดขึน้ไป 2 นิ้ว แสดงว่าแก่จะตดัได้แล้ว แต่ชะนี
กบัหมอนทองขัว้จะโปน แล้วหนามจะสงัเกตได้ตอนยงัไม่สุกหนามจะเขยีว พอแก่แลว้หนามจะ
ไหม ้
 เวลาที่จะตดัทุเรยีนต้องขึน้ไปตดัแล้วใช้ตะกรา้รบัลงมาไม่อย่างนัน้หนามจะชํ้า ถ้า
สุกๆแลว้พูขา้งในมนัโปร่งแลว้จะเละเลย กต็้องมตีะกรา้รบั เอามดีสอยแลว้เอาตะกรา้รบั โรยลง
มา ต้องรกัษาหนามของทุเรยีนดว้ย โดยมากเขาจะเลอืกตดัลูกทีห่อมหน่อยๆ ขึน้ไปตดัจะรูเ้ลย
ปลงิจะแย้มออกนิดๆ แต่ทุเรยีนจะยงัไม่หล่นนะ แต่ถ้าทิ้งไว้พรุ่งนี้หล่นแน่ ต้องคอยสงัเกตด ู
ตามตลาดเขาไม่ต้องการทุเรยีนหล่น เขาไม่ค่อยกินกนัเพราะมนัเป็นปลาร้า วิธกีารนับวนัก็
ประมาณ 120 วนั 4 เดอืน นบัตัง้แต่เริม่เป็นตนีหนูไปยนัถงึตดัได ้พอครบกําหนด 120 วนั กต็ดั
ได้เลย แต่ถ้าเป็นก้านยาวจะเลยไปประมาณ 1-2 อาทติย์ ก้านยาวจะหนักและออกช้ากว่าไม่
เหมอืนกระดุมไมถ่งึ 120 วนั กแ็ก่แลว้ขายไดก่้อน 
 หลงัจากเก็บทุเรยีนหมดแล้ว เรากต็้องถางหญ้า เอาใส่โคนทุเรยีนแลว้สาดเลนทบั
หญ้าอกีทหีน่ึง ถางหญ้าเสรจ็เรากเ็อาหญ้าลอ้มๆโคนไว ้ถ้าต้นไหนไม่ค่อยงามเราก็ใส่ปุ๋ ย ปุ๋ ยก็
เป็นพวกขีว้วั ขีค้วายน่ีกใ็ชไ้ด ้แต่ต้องเป็นขีว้วั ขีค้วายทีแ่หง้นะ ถ้าเป็นขีว้วัสดนี่ตายเลย เพราะ
ทุเรยีนไมช่อบของสกปรกต้องใชข้ีว้วั ขีค้วายทีแ่หง้มากกว่า ต้องใส่ปุ๋ ยบา้งถ้าไม่ใส่เดีย๋วน้ีไม่ง ัน้
ไมไ่ดก้นิหรอก ผดิกบัเมือ่ก่อนไมใ่ส่กง็าม 
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เราตอ้งมกีารแซมพชือื่นๆ เราตอ้งลงทุเรยีนห่างกนั 5 เมตร ต่อ 1 ต้น เราต้องแซมดว้ย
การปลูกกล้วย แต่ทองหลางระหว่างต้นทุเรยีน ต้องมตี้นหนึ่ง ในระยะ 5 เมตร กต็้องปลูกสลบั
ฟนัปลาไปภายในรอ่ง รอ่ง 1 ต่อ 1 ตน้ทุเรยีนกบัตน้ทองหลางในระยะ 5 เมตร พืน้ทีว่่างๆกป็ลูก
กลว้ยและพชือื่นๆ แต่ทองหลางน่ีดมีากเลย ใบช่วยเป็นปุ๋ ยใหก้บัทุเรยีนไดเ้ป็นสิง่ทีไ่มท่าํลายกนั 
 อุปกรณ์ในการทาํสวนกม็แีครง พลัว่กาบเอาไวใ้ชร้างดนิ มดี พอเราทําโคกแลว้ราก
มนัออกเป็นสแีดง มาเราก็ต้องคอยพรวนดนิสองครัง้ในตอนแรกๆ แต่พอให้ลูกแล้วพรวนดนิ
ไมไ่ดจ้ะทาํใหข้าด การรางคอื การทาํใหร้ากออกมา ตน้ทุเรยีนรากจะวิง่ออกมาขา้งๆ และลงราก
ไมล่กึ จะเป็นรากลอยเพราะเราทาํโคก แต่ตอ้งรางดนิเป็นวงกลมๆ ออกมาเรือ่ยๆ 6 เดอืนจะราง
ดนิ 1 ครัง้ภายใน 1 ปี รากทุเรยีนจะวิง่ออกมาขา้งนอก เราจะเหน็ไดเ้ลยเพราะรากทุเรยีนเป็นสี
แดงเราสงัเกตมองเหน็ได ้
 เทคนิคในการทําสวนทุเรยีน มนัจะต้องมกีารฉีดยาบ้าง ทําสวนทุเรยีนนี่ไม่มอีะไร
มากหรอก ทุเรยีนจะขึน้ดเีสยีดว้ยซํ้า แต่ต้องคอยหมัน่ดูแลดว้ยนะถงึจะโตไว เราจะใชว้ธิเีก่ากบั
วธิใีหม่ในการปลูกทุเรยีนมาประยุกต์ใช้ปนกนั ในร่องหนึ่งเราก็ปลูกทุเรยีนหมอนทองไว้กลาง
รอ่ง กระดุมเอาไวส้ลบัแคม โดยใหทุ้เรยีนเป็นรม่เงาใหก้นัเอง 
 หลงัจากทีต่ดัทุเรยีนแลว้ประมาณ 2 คนืไดทุ้เรยีนถงึจะสุก ประมาณ 80% อย่างที่
อื่นเขาตดั 60% ของเราไมม่กีารจุม่น้ํายา ตดัผึง่ไวค้นืหน่ึงดดีปุๆ  กก็นิไดแ้ลว้ อรอ่ยสุก 
 สิง่ทีท่ําใหค้ดิว่าทุเรยีนนนทท์ําไมถงึอร่อย ลุงคดิว่าดนิจะดกีว่าที่อื่น มแีร่ธาตุเยอะ
ขนาดน้ําท่วมไป ดนิยงัปลกูมะเขอืไดข้ึน้งามเลย ดนิมนัมแีรธ่าตุทีม่ากบัน้ําพอน้ําแหง้แลว้แร่ธาตุ
ก็จะอยู่ตามหน้าดิน ถึงทําให้ปลูกทุเรยีนได้ดี ตอนก่อนที่น้ําจะท่วมทุเรยีนกําลงังามมากทัง้
หมอนทอง ก้านยาว เสยีดายมาก ไม่ถงึ 2 เดอืนไดท้ีต่ายเกลีย้งไปกบัน้ําหมด น้ําท่วมทีผ่่านมา
ไม่รูจ้ะป้องกนักนัยงัไงเลย มนักัน้ไม่อยู่เอากระสอบทรายกัน้ไวก้็ป้องน้ําไม่ได้น้ํามาแรงป้องไม่
อยู่สวนทุเรยีนหมดไปตามๆกนั ที่สวนนี้ก็ม ี16 ไร่ ตายหมด ตอนนี้ก็ไม่คดิที่จะปลูกใหม่แล้ว 
เพราะลุงก็แก่แล้วกลวัทําไม่ไหวเพราะทําอยู่คนเดยีว จะปลูกก็แต่พวกกล้วย มะเขอื พรกิ ข่า 
ตะไคร้ ที่เป็นผกัสวนครวัดีกว่าโตเร็วกว่า ขายได้อยู่เรื่อย ปลูกทุเรยีนต้องดูแลมากและใช้
เวลานานกว่าจะออกลูก แต่ก่อนเขากจ็า้งใหลุ้งทําสวน จา้งตดั รดน้ํา ยนัหาบทุเรยีนเขา้ไปเก็บ
ไวท้ีโ่รงเกบ็ทุเรยีน บางทเีจา้ของสวนเขากใ็หลุ้งไปขายทีต่ลาด กม็คีนตดิใจรสชาตทิุเรยีนตลอด
แหละ ทุเรยีนนนท์มชีื่อเสยีงมานานแลว้ การขายทุเรยีนก็ขายกนัเป็นลูก กระดุมก็ราคาไม่แพง
มากไม่ถงึรอ้ย แต่รสชาตหิวาน มนั อร่อย แต่ถ้าเป็นหมอนทองกข็ายราคาแพงขึน้หน่อย ลูกละ 
300-400 บาท ปลกูกระดุมดทีีสุ่ด 3 ปีกไ็ดก้นิลกูแลว้พอตน้ทุเรยีนสงูท่วมหวัหน่อยกอ็อกลูกแลว้ 
แต่ออกไม่มาก 3-4 ลูกเท่านัน้ พอต้นโตลูกกจ็ะดกขึน้แต่ตอนแรกๆจะตดิไม่เยอะเท่าไหร่ เวลา
ขายกม็คีนมาจองกนัเลย ตดิใจรสชาตกิโ็ทรจองกนั ถา้ไมด่เีอามาคนืได ้แต่ไมเ่หน็มใีครเอามา 
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คนืสกัทนีะ เพราะเราตดัแบบจะสุก 100% แลว้ ใครกนิกต็ดิใจกนัทุกคน บอกว่าหวาน ตดิใจกนั 
แต่บางทหีมดกย็งัถามเลยว่ามอีกีไหมทุเรยีน การคา้ขายทุเรยีนแต่ก่อนดมีาก เราจะเอาไปขายที่
จงัหวดัทีต่ลาดน้ําพุ หาบไปวางขายกนั ทุเรยีนก้านยาวจะต้องมกีารถนอมขัว้ ต้องถนอมมากๆ
เลย พอตดัมาจากตน้กต็้องมาวางใส่กระจาดเอาหนังสอืพมิพห์รอืใบตองแหง้ปรูองกระจาด ต้อง
เอาใบตองหุ้มขัว้ทุเรยีนก้านยาว ต้องระวงัไม่ใหข้ ัว้โดนหนามเป็นรอย ถ้าเกดิชํ้าขัว้หกักจ็ะเสยี
ราคา แล้วการจะใช้น้ิวดดีหนามฟงัเสยีงถ้าจะกินห่ามก็ให้ดดีฟงัเสยีงปุๆ ถ้าจะกินสุกก็ต้องมี
กลิน่หอมๆด้วย แต่พอสุกแล้วหนามมนัก็จะกร้าน สอีอกน้ําตาลไหม ้ถ้าเป็นทุเรยีนที่กินอร่อย 

ตอ้งกา้นยาวแน่นอนทีก่นิอรอ่ยทีสุ่ด แต่เราเป็นเจา้ของไมค่่อยไดก้นิดีๆ หรอก กนิทีก่ระรอกเจาะ 
ของดีๆ เรากต็อ้งขาย กระรอกจะเป็นอะไรทีป้่องกนัยากทําไม่ได ้ขนาดห่อลูกดว้ยตาข่ายแลว้นะ
ยงัหลุดเขา้ไปกนิไดเ้ลยถงึกลางลกู แกไ้มไ่ด ้เพราะเป็นธรรมชาตขิองมนั 
 ความเชื่อในการทาํสวนทุเรยีน แลว้แต่ว่าเราจะเชื่อแบบไหนอย่างเรื่องการปลูกบาง
คนก็บอกว่าปลูกวนัอาทติย์ด ีปลูกวนัพุธไม่ดแีต่ก็ปลูกขึน้งามเลย อย่าไปเชื่อเลย แล้วแต่เรา
สะดวกปลกูมากกว่าว่างวนัไหนกป็ลูกวนันัน้ ประเพณีกจ็ะมกีารสลากภตัรทุเรยีนตามวดั เขาจะ
ใชทุ้เรยีนดีๆ  โดยมากเขาจะเอาทุเรยีนหมอนทองกบักา้นยาวไปทําบุญกนั 
 เรามคีวามภาคภูมใิจเมื่อได้ผลผลติมา เพราะเราปลูกของเรามา ปลูกอะไรก็งาม 
ของสวนอย่างไรกก็นิดกีว่าของไร่อยู่แล้ว มนัอร่อยผดิกนักบัของไร่ เพราะเราจะเกบ็ตอนที่ใกล้
จะแก่จดั เรามคีวามภาคภูมใิจในการทําอาชพีชาวสวนทุเรยีน ลุงมคีวามชอบแบบนี้ ไม่ชอบไป
อยูใ่ตบ้งัคบัใครทาํสวนมคีวามเป็นอสิระด ีเชา้มากท็าํสวน เยน็กร็ดน้ํา ดูแลสวนไป คดิว่าไม่ต้อง
ไปอยูใ่ตบ้งัคบัใครมนัสบายใจกว่า 
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 เรื่องจาก... คุณลุงชยัยศ ดาํรงทรพัย ์อายุ 66 ปี 

  9 หมู่ 3 ตําบลเกาะเกรด็  
               อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี
 
 
 
 

 การทําสวนทุเรยีนเริม่แรกเลย เราควรปลูกระยะห่างระหว่างต้นที่ปลูก ห่างกนั 3 
เมตร ถงึ 3 เมตรครึง่ ส่วนร่องสวนก็แล้วแต่เขาจะทํา สมยัก่อนเขาจะเลอืกทําร่องใหญ่เอาไว้
ก่อน เดีย๋วนี้เขาทําร่องไม่ใหญ่ ขนาดร่องก็กว้าง 3 เมตร ระหว่างในร่องเราจะขุดดินขยาย
ออกไป ทําให้ดนิมนัขยายตวั ถ้าดนิแน่นเกนิไปทุเรยีนจะไม่ค่อยขึน้ เวลาพูนโคกทุเรยีนจะขุด
ดนิ ภายในรอ่ง ค่อยพนูโคกขึน้ไป เมือ่ดนิมนัแน่นกข็ดุดนิขา้งๆ กบับรเิวณทีพ่นูโคกทําใหด้นิมนั
หลวม แลว้กค็่อยๆเอาหญา้ใส่ดนิใหเ้ป็นอาหารของดนิ 
 ในการเลอืกกิง่ทีจ่ะนํามาใชต้อนและปลกูทุเรยีน ควรเลอืกกิง่กระโดงทีม่นัตัง้ขึน้และ
เลอืกกิง่ทีไ่มแ่ก่เกนิไปไมอ่่อนเกนิไปทีพ่อเหมาะ ทีส่วนปลูกทุเรยีนประมาณ 70 ต้น หลงัจากน้ํา
ท่วม การปลูกเราปลูกตามทีเ่ขากําหนดและทํากนัมาว่าไร่หนึ่งใหป้ลูกประมาณ 20 ต้น เราม ี4 
ไร ่เผื่อปลกูอะไรอกีบา้ง ตน้ไมท้ีป่ลกูเป็นหลกัใหร้ม่เงาแก่ตน้ทุเรยีน คอื ทองหลางกบัต้นทุเรยีน
มนัจะถูกกนั ทองหลางเป็นพชืตระกูลถัว่ใบมนัเป็นปุ๋ ยอย่างดเีลย ทองหลางมนัจะช่วยทุเรยีน
หายใจ ใบกเ็ป็นปุ๋ ย พวกพชืตระกูลถัว่เป็นปุ๋ ยดทีีสุ่ดเลยและช่วยบงัร่มใหก้บัทุเรยีน อาจจะมกีาร
ใชต้้นกลว้ยดว้ยก็ได ้แต่ทุเรยีนในระยะ 1-2 ปี ต้องบงัร่มให้ก่อน แต่ถ้าต้นมนัเริม่รดัตวัใหญ่ขึน้
มาแลว้ตอ้งตดัตน้ไมห้รอืกิง่ทีบ่งัรม่ออก ถา้ไมอ่ยา่งนัน้ต้นจะไมพุ่่งและเจรญิเตบิโตสงูขึน้ 

การปลกูทุเรยีนรสชาตขิองทีอ่ื่นจะไมเ่หมอืนกบัเมอืงนนท ์เพราะแร่ธาตุจากน้ําทีไ่หลลง
มา น้ําทะเลขึน้มาดนักนัมนัจะมาชนกนัพอด ีน้ําจะพดัพาเอาแร่ธาตุขึน้มาทบัถมกนัพอดทีําให้
เหมาะสาํหรบัการปลกูทุเรยีน อยา่งทีศ่รีษะเกศ จนัทบุร ีเขากจ็ะปลูกไม่เหมอืนกบัเรา เพราะเขา
จะปลูกกับพื้นที่ดินธรรมดา และดินของทางนัน้ก็เป็นดินแดง ของทางเมืองนนท์จะเป็นดิน
เหนียวสดีาํเป็นดนิทีท่บัถมกนัมาตามแม่น้ําขึน้มากไ็ดแ้ร่ธาตุทีเ่หมาะสมปลูกอะไรกเ็จรญิเตบิโต
ได้ด ีแต่สมยันี้พนัธุ์ทุเรยีนที่นิยมปลูกกนั ถ้าเป็นพนัธุ์เศรษฐกิจมอียู่ 3 พนัธุ์ คอื หมอนทอง 
กา้นยาว ชะนี คอื พนัธุเ์ศรษฐกจิมอียู่ 3 พนัธุ ์คอื หมอนทอง ก้านยาว ชะนี คอื พนัธุเ์ศรษฐกจิ
ที่มรีาคาในตลาด นอกนัน้ก็เป็นพนัธุ์พื้นเมอืงพวกกบชายน้ํา กบแม่เฒ่า ยํ่ามะหวาดนี่เนื้อจะ
เหลอืงกนิอรอ่ยแต่ลกูมนัเลก็ กบมนัจะตน้ใหญ่มากเรยีกว่า กบนวล 
  

 



147 

 

“ภูมปิญัญาชาวสวนทุเรยีนจงัหวดันนทบุร”ี 
 

การรดน้ํา น้ําเป็นสิ่งที่สําคญัที่สุด ต้องเป็นน้ําที่สะอาด ถ้าเป็นน้ําที่เป็นน้ําปนเป้ือน
ผงซกัฟอกนี้ตายเลย อยา่งน้ําในทอ้งรอ่งนี่จะตอ้งสะอาดมาก เราจะตอ้งดดูว้ยนะตอ้งถามพรรค 
พวกทีอ่ยู่และทําสวนในบรเิวณเดยีวกนัดว้ยว่าช่วงไหนน้ําทะเลขึน้ ถ้าน้ําทะเลขึน้เปิดให้น้ําเขา้
มาไม่ได้ไม่อย่างนัน้จะทําให้ทุเรยีนตาย ต้องรอให้ช่วงน้ําเหนือดนัลงมาก่อนน้ําเหนือจะดนัน้ํา
ทะเลไปหมด แลว้ถงึเปิดเขา้ เราเปิดท่อระบายน้ําระบายออก ของเรามที่ออยู่ คอื เหมอืนการลกั
น้ํา มปีระตูเปิด-ปิด พอเปิดน้ําเขา้มาใหเ้ตม็ทีแ่ลว้เรากก็กัไวท้นีี้เรากจ็ะมแีต่น้ําสะอาด น้ําเคม็มนั
กจ็ะไมม่ ีเราจะสงัเกตไดจ้ากพชืชนิดหนึ่งทีม่นัจะสามารถตรวจสอบน้ําได ้เขาเรยีกว่าผกักูด ถ้า
ผกักูดงามแสดงว่าน้ําด ีถ้าผกักูดตายก็แสดงว่าน้ําไม่ด ีต้องระวงัเรื่องน้ําสกปรกมาก เพราะ
ทุเรยีนชอบน้ําสะอาด การรดน้ําตอนแรกจะรด 2 วนัครัง้ ต่อไปก็จะเริม่รดถี่ขึน้ แต่รดน้ําตอน
รอ้นไม่ได้ ต้องรอให้อากาศเยน็ ใหน้ํ้ามนัเยน็ ช่วงที่รดน้ําทุเรยีนจะเป็นช่วงเช้าประมาณต ี4 -5 
เราจะรดกนัตอนนัน้ เรากจ็ะใชแ้ครงรดน้ําตน้ทุเรยีน บางคนเขากจ็ะใชส้ปรงิเกอร ์แต่เราใชแ้ครง
รดเอาจะไดอ้อกกําลงักายดว้ย 
 การดแูลกไ็มม่อีะไรแต่กต็อ้งเอาใจใส่พอสมควร อย่างการใส่ปุ๋ ยทีน่ี่ส่วนมากจะไม่ใส่
ปุ๋ ยเคมเีลยนะ จะใชพ้วกปุ๋ ยชวีภาพ ปุ๋ ยหมกั เราพยายามจะไม่ใชปุ้๋ ยเคม ีเพราะว่าเราจะป้องกนั
ตวัเราดว้ย ถา้ใชปุ้๋ ยเคมคีนทําสวนกส็ุขภาพแย่ ถ้าเจอปุ๋ ยเคมมีากๆ แต่กต็้องใส่บา้งกบัต้นทีม่นั
โตแลว้ เลก็ๆใส่ไมไ่ด ้จะใส่กบัตน้ทีม่นัจะใหผ้ล เราจะใชสู้ตร 16 บา้ง สูตรอย่างอื่นบา้งรวมกนัด ู
ขีว้วัเรากใ็ส่บ้าง แต่ไม่ไดใ้ส่มากใส่มากไปก็ไม่ด ีเพราะยงัไม่รูเ้ลยว่าขีว้วัที่ไปซื้อมาใส่โซดาไฟ
ผสมลงไปหรอืเปล่า ถ้าใส่โซดาไฟนี่ต้นไมจ้ะตายเลย จะเหน็ว่าการปลูกทุเรยีนมนัเป็นอะไรที่
ละเอยีดอ่อนเยอะ ตอ้งระมดัระวงัอะไรอกีเยอะเลย  
 ในช่วงทีม่กีารออกดอก ถา้ดอกออกเยอะมากไปเรากต็้องตดัแต่งดอก ไม่ใหด้อกมนั
อยูต่รงปลายกิง่มากไป ถ้าอยู่ปลายกิง่มากไปกิง่มนัจะหกั ต้องใหอ้ยู่ระหว่างกิง่ แลว้กต็้องมกีาร
คํ้าใชไ้มไ้ผ่มาคํ้า บางคนเขากนิ็ยมปดัดอกกนั แต่ทีส่วนน่ีไม่ปดั ถ้าปดัดอกแลว้ทุเรยีนเน้ือมนัจะ
บาง เวลาปดัดอกเขากจ็ะปดักนัประมาณ 2 ทุ่ม ปดัต่างพนัธุก์นันะ เอาอกีพนัธุห์น่ึงมาปดักบัอกี
พนัธุห์น่ึง เอาชะนีมาปดัก่อน แลว้ถงึมาปดัก้านยาว มนักจ็ะตดิด ีแลว้เน้ือมนัจะเปลีย่นรสชาตกิ็
จะไมเ่หมอืนเดมิ การปดัดอกวธิกีารปดั เขาจะใชแ้ปรงหรอืไมข้นไก่ ผูกไวก้บัไมย้าวๆ ปดัใหต้ดิ
เกสรก่อน แล้วถึงมาปดัอีกต้นหน่ึง เกสรก็จะมารวมกนัเอง ปกติเขาจะใช้ผึ้ง แต่ผึ้งไม่ได้เร็ว
เหมอืนกบัการปดัดอก การปดัดอกจะเป็นการช่วยผสมเกสรใหก้บัตน้ทุเรยีน 
 โดยช่วงทีม่กีารออกดอก กจ็ะมกีารนับวนั โดยการจดบนัทกึ ช่วงทีทุ่เรยีนออกดอก
ทีเ่รยีกว่าหางแยน้ัน้จะเริม่นบั 1 ถา้เป็นหมอนทองกจ็ะประมาณ 4 เดอืน 120 วนั บวกลบไม่เกนิ
นี้ ถึงจะตัดลูกได้ พอเริม่นับและก็เริม่จดบนัทึก จะมกีารทําเครื่องหมายไว้เลยว่าต้นนี้ออก
เมือ่ไหร ่ 
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โดยจะเขยีนตดิกบัต้นไวเ้ลย ไม่อย่างนัน้เราจะจาํไม่ได ้ต้องจดไวว้่าเริม่ตดิตัง้แต่เมื่อไหร่ แลว้ก็
ผกูไวก้บัตนั ตอ้งทาํอยา่งนัน้เลยนะ แลว้อกีอยา่งหนึ่งเราตอ้งจาํไวด้ว้ย เพราะบางทดีอกมนัออก 
ไม่พรอ้มกนัต้องจํานะ แต่บางคนเขาเก่งดูจากผวิและหนามแล้วก็ตดัได้แม่นมาก แต่ถ้าจะให้
แน่นอนทีสุ่ด คอื การนบัวนับวกลบไมเ่กนิ 7 วนั 
 วธิกีารระบายน้ําในสวนใช้ท่อระบายน้ํา ถ้าน้ําสูงเกนิไป เราต้องใช้เครื่องสูบน้ําดูด
ออก น้ําจะต้องอยู่ในระดบัของมนัมกีารกําหนดระดบัเอาไวเ้ลย ใหห้่างจากต้นประมาณ 1 เมตร
ครึง่ แต่ทีเ่หน็อยู่ตอนนี้ระดบัน้ํายงัสูงอยู่นะ แต่มนัยงัไม่มผีลกระทบอะไรอะไร เพราะต้นมนัยงั
ไมใ่หญ่ ถา้ตน้ใหญ่หรอืเริม่มลีกูแลว้กต็้องสูบน้ําออกใหแ้หง้กว่านี้ สูบใหน้ํ้าอยู่ระดบัตํ่า จะใหแ้ช่
น้ําไม่ได้ถ้าแช่น้ําแลว้ไส้ของทุเรยีนมนัจะซมึ ถ้าพอมนัจะตดิลูกต้องสูบน้ําออกเรยีกว่าสูบใหต้ํ่า
เลยกว่าได ้แต่ตอ้งมน้ํีาอยูน่ะ ทุเรยีนทีไ่มช่อบน้ํามาก แต่ขาดน้ําไม่ได ้คอื การทําสวนทุเรยีนมนั
ตอ้งเหมาะเจาะกนัหมด อะไรขาดสกัอยา่งหนึ่งกไ็มไ่ด ้ตอ้งมชี่วงจงัหวะทีพ่อด ี
 วธิกีารเกบ็ทุเรยีน ทุเรยีนของเราเวลาเกบ็จะเรยีกว่าเก็บแบบถนอมมากเลย อย่าง
ทุเรยีนแถวจนัทบุรเีขาขึน้ไปตดัที่ต้นแล้วจบัโยนลงมา แต่ของเรานี่หนามเป็นตําหนิไม่ได้เลย 
ต้องตดัขัว้ให้เฉียงขึน้ไป ใช้ตะกรา้สวมแล้วค่อยชกัลงมาใช้เชอืกยาวๆ สําหรบัผูกตะกรา้ใช้ชกั
รอก หรอืใช้ไมย้าวผูกกบัมดีคมๆที่ปลายไมแ้ล้วก็ตดั คอืจะไม่ให้มชีํ้าแม่แต่นิดเดยีว พอเอาลง
มาแล้วก็มาวางกบัไมเ้รยีงตัง้ขึน้มาห้ามวางกบัพื้นซเีมนต์ เพราะซเีมนต์มนัจะดูดเอาความชื้น
เขา้มาทําให้หนามเสยี การตดัถ้าอยู่สูงมากๆ ก็ต้องปีนขึน้ไปบนต้น จะมเีชอืกรดัตวัผูกกบัต้น
ทุเรยีนไวเ้วลาตดัตอ้งม ี2 คน อกีคนหน่ึงคอยชกัรอกทุเรยีนลงมา เขาเรยีกว่า โรยลงมา 

เราจะไม่ใช้วธิกีารเคาะลูกดูว่าสุกหรอืไม่สุกบนต้นทุเรยีน เพราะลูกบางลูกอยู่ไกลจาก
กลางลําต้นจะใชว้ธิกีารคํานวณวนั และดูสจีากลูกประกอบดว้ย คอื เอาสองวธิกีารนี่รวมกนั ดูส ี
ดหูนาม แต่กเ็ป็นเรือ่งทีไ่มแ่น่เสมอไป แต่ถา้เป็นการคาํนวณวนัน่ีไมม่พีลาดบวกลบไมเ่กนิ 7 วนั 
 หลงัจากทีเ่กบ็ทุเรยีนหมดแลว้การดแูลตน้ทุเรยีนทาํไดโ้ดย การตดัแต่งกิง่ กิง่ไหนที่
เน่าและหกัก็ตดัทิง้ หลงัจากนัน้กเ็ริม่ใส่ปุ๋ ยบํารุงต้นทุเรยีน ทุเรยีนมนัออกลูกมาให้เรากนิแลว้ก็
ตอ้งบาํรงุบา้ง ช่วงนัน้กต็อ้งปล่อยใหทุ้เรยีนพกัไป ต้องบํารุง ใส่ปุ๋ ยอนิทรยี ์ศตัรพูชืของทุเรยีนมี
หลายอย่างนะ ทีแ่ต่ทีส่ําคญัทีสุ่ดเลย คอื หนอนเจาะต้น เป็นหนอนของดว้งหนวดยาว มนัจะไข่
ใส่ตน้ เสรจ็แลว้มนักจ็ะขึน้เจาะเขา้ไปในต้น ถ้าเจาะเขา้ถงึกลางต้นเมื่อไหร่กต็าย ตอนแรกยาใช้
ไม่ไดผ้ล พึ่งมาลองทําดูเมื่อไม่กี่ปีนี้เองก่อนที่น้ําจะท่วม โดยใชต้าข่ายดกัปลาพนัรอบต้น พวก
ดว้งหนวดยาวเป็นแมลงปีกแขง็ หนวดจะยาวพอมนัจะเขา้มาในต้นทุเรยีนกต็ดิอยู่ทีต่าข่าย กใ็ช้
วธิกีารแบบน้ีมนัไดผ้ลจรงิๆ ดว้งมนัจะตดิอยู่และไปไหนไม่ได ้มดกจ็ะมาขึน้ตวัมนัแลว้กดัมนัอกี
ทหีน่ึง เพราะดว้งพวกน้ีเป็นแมลงบนิตํ่า มนัจะมาวางไขท่ีบ่รเิวณโคนตน้ กต็อ้งป้องกนัดว้ยวธินีี้ 
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อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการทําสวนหลกัๆทีใ่ชค้อื พลัว่มอื ไมค้ํ้าต้นทุเรยีน เวลาคํ้าต้องปกัใหแ้น่น ถ้าไม่
แน่นลมพดัต้นจะโยก แล้วจะทําให้รากได้รบัความกระทบกระเทอืน น้ําจะให้มากไม่ได้ในตอน
แรก ถา้ใหม้ากจะทาํใหร้ากเน่า ส่วนโคนทีท่าํโคกตรงกน้หลุมตอ้งระบายน้ําได ้ถา้ 
โคกแน่นน้ําจะแฉะขงั รากจะเน่าต้องเอาไมค้อยแทงดนิเพื่อใหน้ํ้าลงระบายไดไ้ม่ให้ค้างอยู่ ถ้า
รากตน้ทุเรยีนเน่าสงัเกตไดเ้ลยว่าใบมนัจะไหมค้รึง่หนึ่ง ถา้ตน้ทีส่มบรูณ์ใบมนัจะเขยีว 
 ในเรื่องของพนัธุ์ทุเรยีนบ้านเรามเียอะแยะมากหลายพนัธุ์ ทางกลุ่มคนปลูกทุเรยีน
ยงัเสียดายเลยที่ถูกเขมรเอาไปจดลขิสทิธิเ์ป็นทุเรยีนของประเทศเขา ลุงคิดว่าคนไทยเรามี
ทุเรยีนเป็นของเราแท้ๆ  แต่ไม่จดลขิสทิธิท์ําเป็นไม่สนใจ เหน็ว่าอย่างไรกเ็ป็นของเรา เขาเอาไป
จดลขิสทิธิเ์ป็นของประเทศเขา มนักเ็กดิความเสยีหายนะ 
 ทุเรยีนนนทท์ีน่ี่จะเกบ็กนัแบบไม่ใหช้ํ้า เกบ็ไดไ้ม่นาน เดีย๋วกม็คีนมาซือ้แลว้มาจอง
กนัเลย เรยีกว่าถ้าใกลสุ้กแล้วก็เรยีกใหม้าเลย เขาภูมใิจว่าเขาไดก้นิทุเรยีนของจงัหวดันนทบุร ี
เขาเรยีกว่า ตกเขยีว ก็ลูกเป็นหมื่นนะประมาณ 15,000 บาท กบัสวนทุเรยีนเลก็แบบนี้ก็ภูมใิจ
มากแลว้ แต่เรือ่งราคากไ็มใ่ช่เรือ่งน่าสนใจ เท่ากบัว่าเราปลูกแลว้เรามคีวามภาคภูมใิจสบายใจที่
เราไดท้าํสวนบา้นเรามสีวนทุเรยีนนะ การซือ้ขายทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของทุเรยีนนนท ์มกีารรบัรอง
ในการซือ้แน่นอน ถา้ไมด่เีอามาคนื ยนิดคีนืเงนิให้ 
 ในเกาะนี้ก็มคีนที่ทําสวนทุเรยีน 60 กว่าคนได้ แต่ก็ไม่มาก ถ้ามคีนมาถามข้อมูล
เกี่ยวกบัการทําสวนทุเรยีน ในเกาะนี้กจ็ะมสีวนเรยีนรูอ้ยู่สวนหนึ่ง เขาทําเป็นศูนยเ์รยีนรูใ้หค้น
ไดม้าศกึษา เรามชีมรมทุเรยีนในเกาะเกรด็ และมปีณิธานว่า เราจะทํารสทุเรยีนของเราใหเ้ป็น
รสของทุเรยีนนนท์ คอื เราจะไม่ใช้สารเคมอีอกมามนัจะเป็นรสของทุเรยีนนนท์ ตัง้มัน่กนัไว้ว่า
เราจะต้องทําแบบไม่ใชส้ารเคมอีอกมามนัจะไดเ้ป็นรสชาตดิัง่เดมิ เวลาเรามปีญัหาอะไรเรากจ็ะ
แลกเปลีย่นความรูก้นั ทุกวนัที ่12 ของเดอืนต้องมานัง่ชุมนุมกนัทีช่มรมหรอืศูนยเ์รยีนรู ้มอีะไร
กไ็ปนัง่ปรกึษากนัทุกครัง้ จะนัง่คุยกัน บางคนกบ็อกว่าลูกมนัไม่เอาเลยทําสวนนี่ทําอย่างไร ก็
คดิกนัว่าคนทาํสวนทุเรยีนคงหมดแค่รุน่เรา เพราะคนรุน่ใหมไ่มม่ใีครสนใจอาชพีนี้  
 การอนุรกัษ์ทีท่ําอยู่ในปจัจุบนัผมคดิว่ายงัไม่ดพีอ แต่กย็งัดกีว่าไม่ทํา มนัเริม่มเีป็น
รปูเป็นร่างว่าเราอนุรกัษ์ไว้ สําคญัทีค่นสบืทอดเรานี่จะรบัช่วงต่อไปหรอืไม่ เราอนุรกัษ์ไวท้ําไว้
แล้วคนรุ่นใหม่ต่อไปไม่ทําแล้วเราจะอนุรกัษ์ต่อไปได้อย่างไร เราจะต้องทําอย่างไรให้มคีนมา
อนุรกัษ์ ถา้ตัง้เป็นโรงเรยีนขึน้มาผมว่าน่าจะด ีใหม้หีลกัสูตรเพื่อเรยีนรูใ้นการอนุรกัษ์ทุเรยีน คดิ
ว่าเป็นสิง่ทีด่ทีุเรยีนมนัจะไมห่ายไปจากนนทบุร ีมนัจะไดไ้มเ่หลอืเพยีงชื่ออยา่งเดยีว 
 พธิกีรรมความเชื่อ กม็กีารไหวเ้จา้ที่เจา้ทางขอใหต้้นไมเ้ราเจรญิงอกงาม อย่างการ
ปลกูทุเรยีนกไ็มไ่ดถ้อืฤกษ์อะไร ปลกูวนัทีแ่ดดไมร่อ้นอากาศเยน็ๆ เรากป็ลกูทุเรยีนได้ 
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ตอนแรกผมก็เป็นข้าราชการตํารวจก็ไม่เคยคดิว่าจะทําสวน พอเกษียณอายุราชการ
ก่อนกําหนดออกมาแลว้กไ็ม่รูจ้ะทําอะไร กม็าทําสวนมนัมคีวามสุขอกีอย่างหนึ่ง มคีวามสุขมาก
ทีเ่หน็ต้นไมเ้จรญิเตบิโต มาดูในสวนตอนเช้าๆ อากาศกด็แีลว้เวลาทุเรยีนออกผลมาแลว้มนัทํา
ใหเ้กดิความภาคภมูใิจขึน้มาเลย มนัช่วยต่อชวีติเราไดอ้กีเยอะ ไปไหนไมไ่ดน้านกต็อ้งรบี 
กลบัมาคลุกอยู่ในสวนเกิดความผูกพนัอยู่กบัสวน ตอนที่สวนล่มแรกๆในช่วงก่อนที่ทุเรยีนจะ
ตาย กเ็ป็นเดอืนนะตอนแรกมนัมอียู่ 2 ต้น ใบมนัยงัสดอยู่เลย เรากค็ดิว่ามนัคงไม่ตายหรอกมัง้ 
ถ้าเรากู้ทนั ก็กู้ข ึน้มากู้ไดค้รัง้แรกก็คดิว่ารอดแลว้ มนัมาทเีดยีวท่วมเลย ล้นคนัเลยทนีี้ก็เอาไม่
อยู ่วธิกีารกูส้วนถมดนิเป็นคนัสูงขึน้ไป แลว้ใชเ้ครื่องสูบน้ํา สูบออก แลว้อกีอย่างหนึ่งตอนทีสู่บ
น้ําออกไปแล้วดนิมนัจะเหลวหา้มเขา้มายํ้าโคนต้นทุเรยีนเดด็ขาด ต้องปล่อยให้มนัเป็นไปตาม
ธรรมชาต ิแต่ทุเรยีนมนัเปราะกบัน้ํามากเหลอืเกนิเจอน้ําไม่เกนิ 7 วนั ใบมนัจะตกแลว้ใบจะเริม่
ไหมเ้หมอืนกบัมนัแพน้ํ้า 
 การปลูกทุเรยีนมนักไ็ม่มอีะไรพเิศษไปมากกว่านี้หรอก ความรูท้ีไ่ดจ้ากการทําสวน
มาเป็นการสบืทอดกนัมาจากบรรพบุรษุ และเรยีนรูด้ว้ยตวัเองส่วนมากจะเรยีนรูจ้ากเพื่อนที่เป็น
ชาวสวนด้วยกนัจะได้ความรู้มากเลย มอีะไรก็มาแบ่งปนัความรู้กนั ช่วยกนั ต้องมกีารพึ่งพา
อาศยักนั ถงึผมจะไม่ได้เป็นคนที่นี่ตัง้แต่เกดิ แต่พอมาอยู่ที่นี่แล้วก็รกัและมคีวามภาคภูมใิจใน
ความเป็นชาวสวน ถงึมนัไม่เป็นอาชพีทีน่่าภูมใิจสําหรบัคนอื่น แต่เราภูมใิจเหมอืนมนัฝ ัง่อยู่ใน
สายเลอืด ไปทาํอยา่งอื่นมนัคงทาํไมไ่ดห้รอกคงตอ้งทาํสวนทุเรยีนน่ีแหละ 
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เรื่องจาก...คุณอดสิรณ์ ฉิมน้อย 

             92/1 หมู่ 2 ตําบลบางกร่าง  
             อาํเภอเมอืง จงัหวดันนทบุร ี
  
 
 
 

 ผมทําสวนทุเรยีนมาไม่ได้กี่ปีหรอกครบั ที่บา้นเราทํากนัมาตัง้แต่รุ่นปู่ ย่า ตา ทวด 
รุน่ผมนี่รุน่ที ่4 แลว้กถ่็ายทอดกนัไปเรือ่ยๆ แต่ไม่ใช่ว่าผมไม่เรยีนหนังสอืแลว้มาทําสวนเลย ผม
จบปรญิญามาเหมอืนกนั เรากท็าํสวนกนัมาตามพ่อแม่ สมยัก่อนถ้ามาบา้นผมก่อนน้ําท่วมจะไม่
เหน็บา้นเลย ตน้ทุเรยีนจะบงัหมดเลยเรามทีุเรยีน 100 กว่าต้น บา้นทีเ่ป็นศูนยเ์รยีนรูฯ้สรา้งดว้ย
ไม้ทุเรยีนหมดเลย หลงัจากที่น้ําท่วมผมเก็บซากไว้เป็นที่ระลึก รบัรองได้ว่ามหีลงัเดียวใน
ประเทศไทย ไมทุ้เรยีนก็อายุประมาณ 40 ปีนะครบัต้นหนึ่ง ไมพ้วกนี้เป็นไมเ้นื้ออ่อน ฝาบ้าน
และพืน้บา้นทํามาจากไมทุ้เรยีนเวน้แค่หน้าต่าง กบัประตู ทีจ่งัหวดันนทบุรยีงัมคีนรกัทุเรยีนอยู่
เยอะนะครบั แล้วก็ไม่ขายที่ ผมเป็นตัวหลกัที่คอยกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่หนักลบัมา พยายาม
ปลกูฝงัใหค้นกลบัมารกัสวนทุเรยีน หนัหลบัมาทาํสวนทุเรยีน ใครปลูกทุเรยีนไม่ขึน้บอกมาเดีย๋ว
ผมจะไปช่วยดใูห ้ผมยอมเสยีเวลาขนาดนัน้เลย บางคนปลูกทุเรยีนปลูกยากไม่ขึน้ เพราะเขาไม่
มคีวามตัง้ใจท่องอยู่อย่างเดยีวมนัไม่ขึน้ๆแลว้อากาศไม่ดแีล้ว น้ํามนัเน่า เขาไม่ได้คดิว่าทําไม
เขาไมแ่กไ้ขสิง่นัน้ ทาํไมไมเ่ปลีย่นพฤตกิรรมกลบัมาใหค้วามสนใจ 
 วธิกีารสรา้งสวนทุเรยีนถา้เป็นภมูปิญัญาของคนนนท ์จะตอ้งดอูงคป์ระกอบ 4 อย่าง 
คอื ดนิ น้ํา ลม แดด มนักเ็หมอืนกบัพชืทัว่ไป  
 ดนิที่นนทบุร ีส่วนใหญ่จะเป็นดนิเหนียว การจะปลูกทุเรยีนจะต้องมดีนิเหนียวที่
อุดมสมบรูณ์ มใีบไมอ้นิทรยีส์าร และอนิทรยีว์ตัถุค่อนขา้งทีจ่ะสมบรูณ์ 
 ลม ในเวลาทําสวนทุเรยีนเขาจะต้องดูทศิทางลม เพราะลมจะมผีลในการใหผ้ลผลติ
เขาจะวางแนวสวนไวต้ามตะวนั จากตะวนัออกไปตะวนัตก เพื่อป้องกนัลมในฤดูฝน ซึง่ลมจะมา
ทางทศิตะวนัตกเฉียงใต ้แต่ถา้เกดิวางสวนขวางตะวนั เวลาทีล่มจะพดัต้นไมล้ม้ทบัไปในทศิทาง
เดยีวกนั ผมคดิว่าน่ีคอืภมูปิญัญาของคนโบราณ 
 แดด ทุเรยีนต้องการร่มเงา คนนนท์จะมวีธิกีารป้องกนัแดดอย่างทีเ่หน็ คอื 1. การ
ปลูกกล้วย 2. การปลูกทองหลาง 3. การเอาทางมะพรา้วมาบงั ซึง่ปจัจุบนัเขาใช้สแลนกนัแล้ว 
ทุเรยีนตอ้งการรม่เงาจากพชืทีช่่วยในการคายออกซเิจน ไมใ่ช่อาศยัแดด 
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อย่างเดยีว มนัเป็นความชุ่มชืน้ในอากาศ ทุเรยีนต้องการความชุ่มชืน้ในอากาศ คอื รอ้นชืน้ แต่
ถา้เกดิไมม่ตีน้ไมอ้ื่นปลกูทุเรยีนแบบเดีย่วๆ กลางแจง้แบบตน้เดยีวทุเรยีนจะไมข่ึน้เลย 

ส่วนในเรือ่งของน้ํา สมยัโบราณการทาํสวนจะไมม่เีครือ่งสูบน้ํา เขาจะต้องวางระบบสวน
ไว้ให้ดเีป็นแนวสโลปให้ออกมาให้น้ําสามารถเปิดออกคลองได้ ต้องมกีารวางคนักนัรอบคลอง
ชลประทานค่อนขา้งด ีน่ีคอืภูมปิญัญาของชาวสวนนนท์ สาเหตุของการทําสวนในที่ดนิเหนียว
ตอ้งมรีอ่งเพราะ 1. สวนตอ้งอยูต่ดิคลอง 2. จะตอ้งมรีอ่งระบายน้ําการวางแนวพืน้ทีส่โลป สูง-ตํ่า 
ต้องด ีน้ําถงึระบายออกเองได้สะดวก ซึง่เดมิเขาทํากนัแบบนี้ แลว้จะมที่อปล่อยออกต้องศกึษา
ภายในพื้นที่สวนของตนเองซึ่งเป็นความเคยชินของเจ้าของพื้นที่ เพราะสมยัก่อนเขาพึ่งพา
อาศยักนั อย่างสวนขนัดสุดทา้ยต้องอาศยัน้ําจากคลองใหญ่ เขาต้องวางระดบัน้ําทีด่ถีงึกนัเพื่อ
ไม่ให้น้ําไปขงัสวนใดสวนหนึ่ง สวนสุดท้ายน้ําก็เขา้ไปถงึ เขาจะมกีารวางระบบร้อยท่อจากไม้
ตาล น่ีคอืภมูปิญัญาทีถู่กถ่ายทอดกนัมาหลายๆรอ้ยปี เพราะเราทําสวนกนัมาเป็นหลายๆรอ้ยปี
แลว้ เวลาทีจ่ะเอาน้ําเขา้ออกสวน จะต้องสงัเกตน้ําขึน้-ลง ขา้งขึน้-ขา้งแรม ถ้าจะเปิดเอาน้ําเขา้
สวนกต็้องเปิดขา้งขึน้ น้ําขึน้ ถ้าเกดิน้ําตายเราอยากปล่อยน้ําในสวนออกกต็้องเปิดขา้งแรม น้ํา
จะขึน้ลงปกตติามธรรมชาต ิตอนน้ีน้ําในทอ้งรอ่งมาจากน้ําฝน ผมปิดน้ําในคลองไม่ใหเ้ขา้มา ผม
กลวัน้ําในคลองมนัเคม็ มนักร่อย และเน่า ผมเอาน้ําจากฝนทีต่กลงมากกัเอาไวย้งัไม่ไดเ้ปิดน้ํา
เขา้เลยครบั ที่น้ํามนัขุ่นก็เพราะปลาตะเพยีน มนัอยู่เอง เพราะเราไม่ได้ใช้สารเคม ีน้ําอย่างนี้
ปลกูตน้ไมย้งัไงกข็ึน้ 
 การปลกูทุเรยีนบงัจากธรรมชาตมิกีลว้ยบงั ถ้าไม่มกีลว้ยกจ็ะต้องหาทางมะพรา้วมา
บงั ทุเรยีนของผมเป็นทุเรยีนทีเ่ปลีย่นดนิแลว้ ผมไม่ไดซ้ือ้มาแลว้ปลูกเลย คอืกิง่ทุกกิ่งต้องผ่าน
การเปลีย่นดนิจากดนิทีม่าเป็นดนิแดง เราจะเปลีย่นเป็นดนิสวนก่อน ซึง่รากทุเรยีนไม่ต้องปรบั
สภาพ แต่คนทัว่ไปเขาซื้อมาเป็นดนิแดงแล้วเขาเอาไปปลูกเลย รากทุเรยีนต้องปรบัสภาพกบั
ตวัเองก่อนในการหากนิของผมทีจ่ะลงทุเรยีนของผมต้องชําเสรจ็ต้องเดนิยอดเขา้กบัดนิใหม่ได ้
แลว้ถงึนําไปปลกูบางคนเขาตอ้งบงัไพร ของผมไมต่อ้งบงัจนมดิ คอื บงัใหอ้ากาศถ่ายเทสะดวก 
 การปลูกทุเรยีนนนท์จะมภีูมปิญัญาตัง้แต่การวางดินน้ําลมแดด แล้วมาถึงเรื่อง
วิธีการปลูกทุเรยีนผสมกับพืชอื่นๆ เพื่อให้ตัวดินสามารถที่จะให้พืชแต่ละชนิดมาอาศัยอยู่
ร่วมกนัได้ อย่างปลูกทุเรยีน กล้วยหอม เอารากกล้วยหอมมาเป็นตวัอาศยัทุเรยีน คอื ในการ
ปลูกแบบนี้ทีอ่ื่นเขาจะไม่ทํากนัแต่ทีน่นทบุรจีะทํา เพราะว่าที่นนทด์นินี่จะเป็นดนิเหนียวน้ําจาก
กลว้ยจะอุม้ไปเลีย้งทุเรยีนไดจ้ากภูมปิญัญาเก่าๆ เท่าทีผ่มศกึษากจ็ะมหีลายเรื่อง เช่น การปลูก
ส้มเขยีวหวาน เพื่อช่วนในเรื่องของการปรบัสภาพดนิ ซึ่งวธิพีวกน้ีเราไม่ได้คดิ ณ.ปจัจุบนัน้ี 
เพราะทํากนัมาเป็น 100 ปีแล้ว การปลูกส้มจะรองรบัในการปลูกทุเรยีนเพราะช่วยแปรสภาพ
ความเปรีย้วของดนิทีเ่ป็นกรดใหห้วาน สม้จะปลกูไดด้แีถวรงัสติ เพราะรงัสติดนิจะเปรีย้วและ 
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บางมด เพราะดนิบางมดก็อยู่ใกล้ทะเลบางมดก็ดนิเปรีย้วเป็นดนิที่อยู่ระหว่างน้ําจดืกบัน้ําเคม็ 
อย่างส้มนี่เมื่อตอนน้ําท่วมหลงัจากน้ําลดดนิเกิดอาการเปรี้ยว กรดเปรี้ยวใต้ดนิจะลอดขึ้นมา
ตอนน้ําท่วม สงัเกตไดพ้อน้ําลดมนัจะไหลกลบัไปทีด่นิ ดนิจะเป็นสน้ํีาตาลถ้าเราจะแก้โดยการใส่
ปนูขาว ไดโคโดไมทก์ไ็ด ้แต่เป็นการแก้ทีป่ลายเหตุ แก้ไดเ้ป็นจุดๆไปตรงไหนทีไ่ดโคโดไมทไ์ม่
ถึง แต่วิธกีารแก้ของคนโบราณเท่าที่ผมศึกษาและคุยกับผู้ใหญ่มา เขาจะใช้วธิีการดูดความ
เปรีย้วของดนิโดยธรรมชาตจิากการปลูกกลว้ย รากกลว้ยจะหาดูดน้ําจากดนิเปรีย้วทัง้หมดแปร
มาเป็นธาตุอาหาร ส้มเขยีวหวานกเ็หมอืนกนั แต่สม้เขยีวหวานรากกเ็ป็นพชืตระกูลถัว่ รากมนั
จะเป็นตุ่มๆเมือ่ยกรากขึน้มา พวกนี้จะมไีนโตรเจนเยอะ แลว้จะใหป้ระโยชน์กบัดนิด ีถ้าสมมตวิ่า
เรามองในเรือ่งของระบบรากแลว้มนัจะใหป้ระโยชน์กบัทุเรยีนได้มาก แต่ก่อนทุเรยีนเราจะตายก็
เคยลองใชไ้ดโคโดมา่ เคม ีปุ๋ ยอนิทรยี ์ทุเรยีนไม่ขึน้ช่วงหน่ึงตอนนัน้ทุเรยีนโทรมมาก ผมใส่ขีว้วั
ทัง้สวนไม่ได้เรื่อง ยอ้นกลบัมาถ้าต้นไหนโทรมมากเอา 16-16-16 ใส่ต้นนัน้เลยให้สู้มนัก็ไม่ได้
เรื่อง ผมก็คดิว่าใชว้ทิยาศาสตรก์็แล้วไสยศาสตร์ก็แล้ว กเ็อาไดโคโดม่ามาใส่เพราะไดโคโดม่า
มนัใช้กบัสารเคมไีม่ได้ เราก็ใส่ที่โคนนัน้มนัก็ดีขึ้นมานิดนึง ผมก็คดิว่าแน่นอนต้นตรงนี้ต้อง
กลบัมาใชว้ธิกีารแบบโบราณแลว้แหละ เพราะไดโคโดม่ามนัช่วยได้ระยะสัน้มอีายุการออกฤทธิ ์
แค่ 6 เดอืน ผมกเ็ลยเอาสม้มาปลกู เอามาปลกูรอบตน้ 4 มมุ ไม่นานเท่าไหร่ทุเรยีนกฟ้ื็นออกมา
งามเลย พอสม้เขยีวหวานขึน้ทุเรยีนกข็ึน้รากมนัมปีระโยชน์มาก รากจะเหมอืนพชืตระกูลถัว่จะ
เป็นปมๆทีร่าก  

วตัถุประสงค์เราก็ไม่ได้คดิว่าจะขายกิง่กะว่าเราปลูกไว้ 3 ปี ให้เรามผีลผลติได้รายได้
บา้งเกบ็ลกูขาย พอทุเรยีนเราขึน้กจ็ะฟนัสม้ทิง้หรอืไมก่เ็กบ็ไวใ้นส่วนทีเ่กบ็ได ้
 ความกว้างของอกร่องที่เขาทํากันถ้ามาตรฐาน ก็ประมาณ 4 เมตร การวางต้น
ทุเรยีนระยะห่างกนั เขาจะวางห่างกนั 10 เมตร แลว้เราจะแซมทุเรยีนพนัธุพ์ืน้บา้น ในการออก
ผลจะทาํใหทุ้เรยีนพืน้บา้นตดิผลด ีผมจะปลกูสม้ดว้ยใหต้น้สม้ห่างจากทุเรยีน 2 เมตร ทุเรยีนต้น
แรกกบัทีส่องของผมปลูกห่าง แต่ละต้นจะห่างกนั 5 เมตร สม้ต้นแรกต้นสองจะห่างกนั 5 เมตร 
ของผมจะทาํเป็นระเบยีบทุกอย่าง แต่ละต้นจะห่าง 2.50 เมตร แลว้รากจะถงึกนั กลว้ยรากอยู่ที่
โคนทุเรยีนหมด รากกล้วยเต็มโคนทุเรยีนเลย เพราะว่าบนโคกทุเรยีนมทีัง้น้ํา ปุ๋ ย ความอุดม
สมบูรณ์สูง รากของต้นไมอ้ื่นจะไปอยู่ทีต่้นทุเรยีนหมด รากกลว้ยมน้ํีาทุเรยีนต้องการความเยน็ 
ตอ้งการน้ํากจ็ะเป็นเกาะกบัรากกลว้ยเริม่ต้นจะปลูกกลว้ยก่อน แลว้กป็ลูกสม้เพราะจะใหส้ม้เป็น
ต้นบงัร่มทุเรยีนไม่ตรงกนั ส้มกบัทุเรยีนในแต่ละร่องจะต้องตรงกนั อนัน้ีเป็นภูมปิญัญาสลบักนั
ไปทุกร่อง น่ีคอืภูมปิญัญาทีค่นโบราณเขาสรา้งไวใ้ห ้ปลูกแบบสลบัฟนัปลา การทําสวนของคน
โบราณทีค่ํานึงถงึคอื แม่น้ํา คลอง แสงแดด ลม หน้าฝนลมจะมาจากทะเลทศิตะวนัตกเฉียงใต ้
ลมทีม่าจากทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ เวลาปลกูตน้ไมทุ้กชนิดเขาจะใหป้ลูกสลบัฟนัปลา เพื่อให ้
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แดดส่องถงึการวางแนวสวนต้องตามการขึน้และตกของพระอาทติย ์แดดส่องมาตอนเชา้จะส่อง
แก่ทุเรยีนตน้แรกแลว้ทอดเงามาต่อตน้ทีส่อง การทอดของแสงแดดตน้แรกกจ็ะเป็นตวับงัแสง 
ให้กบัต้นอื่นๆชาวสวนเขาจะปลูกไม้บงัแดดหรอืไมก้นัลม ก็คอืต้นไม้ใหญ่ๆไว้รอบๆสวน ทศิ
ตะวนัออกเขาปลูกไว้บงัแดดเพื่อไม่ให้แดดส่องทุเรยีน เขาเรยีกว่าไม้บงัไพร จะปลูกมะม่วง 
ขีเ้หล็ก มะพรา้ว ซึ่งจะปลูกไว้ยดึคนสวน นี่คอืรูปแบบที่ถูกต้องในเรื่องของการวางระบบการ
ปลกูตน้ไมใ้นสวน ถา้ปลกูตน้ทุเรยีนเป็นแถวไปเลยนัน้จะมปีญัหาในเรื่องของทรงพุ่มของทุเรยีน
จะใหญ่ จะชนกนัถ้าลมพดัมาทางทศิตะวนัตกเฉียงใต้จะล้มไปต่อเนื่องตลอดทัง้แทบ เพราะมี
ทรงพุ่มตดิกนั แต่ถา้ทาํแบบสลบัฟนัปลามนัจะเป็นช่องลมใหล้มหมนุผ่านได ้ผ่านต้นไมท้ีเ่ป็นต้น
ทีม่ทีรงพุ่มเลก็ทีป่ลกูสลบักนัไวใ้นแต่ละรอ่ง เป็นช่วงลมผ่านทาํใหทุ้เรยีนนัน้ไม่ลม้ ทรงพุ่มมนัจะ
ไม่ผละกนั  เช่น ปลูก มะม่วง ส้ม ทุเรยีน ต้องใช้ลมในการป ัน่ภายในต้นของมนัเองในการทํา
ใหผ้ลผลติตดิด ีน่ีคอืหลกัทางภมูปิญัญาทีค่นโบราณเขาสอนกนัมาหลายชัว่อายุคนแลว้เป็นเรื่อง
ทีถู่กตอ้ง ตอ้งลองเอาไปพจิารณากนัเอาเองครบั 
 การปลูกต้นทองหลางก็จะมกีารปลูกมาตลอด แต่ของที่สวนเรามนัเป็นต้นเก่า แต่
เรากจ็ะปลูกต้นทองหลางใหม่ ตอนนี้เรายงัไม่ได้ลงทุเรยีน เนื่องจากเรากําลงัทําศูนยอ์นุรกัษ์ฯ 
ต่างๆใหเ้รยีบรอ้ยก่อน 
 การเสรมิรากจากที่ผมเดินสํารวจมาทัว่ทัง้จงัหวดันนทบุรแีล้ว ผมไม่เห็นถึงการ
เจรญิเตบิโตของการเสรมิรากเลย ทุเรยีนอายุ 50 ปี เลก็กว่าต้นเสาบา้นต้นใหญ่ๆอกี แลว้เขาใส่
ราก 2 ราก สวนน้ีเสรมิรากตัง้แต่ พ.ศ. 2500 ซึง่ตอนนัน้จะนิยมทํากนัมากในสมยันัน้ ทุเรยีนจะ
แรงทแีรก คอื รากจะออกช่วยกนัหากนิ แต่พออาย ุ10 กว่าปีไปแลว้มนัจะเริม่ชะงกั ใบจะเลก็พุ่ม
จะเลก็ลงมนัจะไปโตทีโ่คน โตทีร่ะบบรากแต่ตน้มนัไมโ่ต ทุเรยีนพวกนี้จะใหผ้ลผลติน้อยมาก ผม
มสีวนปู่อยู่สวนหน่ึงปู่เขาเสรมิรากมาเมื่อ 50 ปีที่แล้วทัง้ขนัดเลย ขนัดเขาประมาณ 3 ไร่ได ้
ทุเรยีนสวนน้ีมปีีหนึ่งไมเ่กนิ 20 ลูก ผมกถ็ามว่าแลว้ไปทํามนัทําไม มทีุเรยีน 3 ไร่ ไดทุ้เรยีน 20 
ลูกต่อฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลติ แต่ทุเรยีนเขามพีนัธุโ์บราณดีๆ เยอะมาก ประมาณ 3 ไร่ ต้นเลก็
มากทุเรยีนปลกูมา 40-50 ปี กา้นยาวใหล้กู 10 ลกูได ้ตน้ละลกู 2 ลูกได ้ทรงต้นทุเรยีนลูกขึน้ไป
เลยรากใหญ่ ทุเรยีนทีเ่สรมิรากเหตุทีไ่ม่เจรญิเตบิโตมากไม่แขง็แรง ต้นไม่ใหญ่เพราะทุเรยีนเขา
ปลูกด้วยกิง่ตอนสมยัก่อน กิง่ตอนไม่มรีากแล้ว แต่วนัดคีนืดเีอารากแก้วมาเสรมิให้เขา มนัยดึ
ตน้ดแีต่รากแกว้ไมใ่ช่รากทีห่าอาหาร เท่ากบัเรามาเพิม่ภาระใหต้้นทุเรยีนเอาอาหารไปเลีย้งราก
แก้ว ทุเรยีนจะหากนิดว้ยรากตะขาบ รากแขนงทีอ่ยู่บนดนิ วันดคีนืดมีคีนมาใส่รากแก้วให ้ราก
แกว้มนัพุ่งลงดนิลกึมาก แทนทีม่นัจะไปโตทีย่อดแต่โตทีใ่ต้ดนิแทน แลว้ผลประโยชน์ทีไ่ดม้าคอื
รากตะขาบทีห่ากนิอยูบ่นดนิ ตอ้งนําไปเลีย้งรากแกว้ทีอ่ยูใ่ตด้นิ แลว้รากลกึไมพ่อ บางสวนเจอ 
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ระบบน้ําใต้ดนิไม่ดเีกดิปญัหารากเน่าก็มผีลต่อยอดทุเรยีน ยอดก็ค่อยๆแห้งลงๆ ก็เพราะราก
แกว้อยูใ่ตด้นิแช่น้ําเสยีอยูต่ลอด  ผมมาศกึษากร็ูว้่าไมด่ใีนเรือ่งของการเสรมิราก การเป็นโรค 
การตดิต่อของโรคมนัตดิง่าย เพราะทุเรยีนมนัมแีผล เทยีบกบัทุเรยีนกิง่ตอนสวนผมที่ปลูกมา 
40 ปีไม่ไดค้นโอบไม่รอบต้นเลย ไม่มกีารเสรมิราก รากแก้วไม่มปีระโยชน์กบัทุเรยีน เพราะว่า
รากแขนงของทุเรยีนใหญ่พอๆ กบัรากแกว้อยูแ่ลว้ไมม่ภีมูปิญัญามแีต่วชิาการ 
 ในด้านของการบํารุงต้น การดูแลทีเ่ป็นภูมปิญัญา คอื การปลูกทุเรยีนในที่ยกโคก 
การยกโคกนี่มอียู่ที่เดยีว คอื จงัหวดันนทบุร ีที่มกีารยกโคกและปลูกพชืในทีด่นิเหนียว การยก
โคกจะช่วยในการระบายน้ํา ช่วยให้ทุเรยีนมกีารระบายน้ําของราก เวลาขุดดนิขึ้นไปดนิมนัจะ
โปง่ รากของทุเรยีนกจ็ะดดูน้ําเขา้ไปไดด้ ีการรางโคน ทุเรยีนเมือ่มอีายุ 1 ปี เรากจ็ะรางโคนรอบ 
เหมอืนวางคตัเตอรท์ี่ระบายน้ําเวลาฝนตกลงมาน้ําก็จะไม่ขงัที่ต้นทุเรยีน น้ําจะไหลแกไปโดย
ธรรมชาตอินัน้ี กเ็ป็นภมูปิญัญาโบราณ 
 พอมาถงึวธิกีารปลกูแบบโบราณ คอื การนัง่แท่น นัง่แท่นหมายถงึ การตดัต้นไมม้า
เป็นแผ่นกลมๆ เพื่อมารองไมใ่หทุ้เรยีนนัน้ทรดุลง เขาจะเรยีกวธิกีารนี้ว่า นัง่แท่น เอาแท่นมาตัง้
ปลูกในทีด่อน บางคนเขากใ็ชว้ธิกีารตอกเสาเขม็ แลว้กเ็อาแท่นตัง้ ทุเรยีนกจ็ะไม่ทรุดตอนปลูก 
เมื่อปลูกเสรจ็ต้นจะโตรศัมขีองโคนประมาณ 1 นิ้วก็จะมกีารกรดีโคน เพื่อให้ต้นขยายใหญ่ขึ้น
แลว้วธิกีารรางทีว่่านัน้ เวลาปลกูทุเรยีนสมยัโบราณเขาจะยกโคกแลว้กข็ุดหลุมลงไป เขากจ็ะทํา
แท่นก่อนทาํแท่นเขากจ็ะตอกหลกั หลกักค็อื เอาไมท้องหลางขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางประมาณ 
3 นิ้ว ตอกหลกัลงไป แลว้กเ็อาแท่นตัง้ ทุเรยีนมนัจะไมท่รดุ เขาจะนิยมปลูกในที่ๆ เป็นทีลุ่่ม ทีร่มิ
แม่น้ําถ้าจะทําให้ทุเรยีนขึน้ต้องปลูกด้วยวธิน้ีี เวลาคนโบราณปลูกเขาก็จะใช้ปุ๋ ยคอก เพื่อเรยีก
รากต่างๆของทุเรยีน 
 การรดน้ํา คอื ถ้าเป็นทุเรยีนปลูกใหม่ ต้องทําไมห้ลกัใหด้ทีีใ่ชพ้ยุงต้นทุเรยีน รดน้ํา
โดยใชแ้ครง หา้มรดน้ําแรง รดน้ําวนัเวน้วนั หรอื รดเชา้-เยน็ อยูท่ีช่่วงระยะเวลา ถ้าฝนตกมากก็
ไมร่ด เขา  
จะปลกูทุเรยีนกนัในช่วงมนีาคม-เมษายน พอปลกูเสรจ็กค็่อยๆรดน้ํา วนัล่ะแครงสองแครง ไม่ได้
ปลูกทเีดยีวและรดน้ําแบบระบบสปรงิเกอร ์แลว้กอ็กีเรื่องหนึ่งคอืการใหน้ํ้าที่นี่ใหส้ปรงิเกอรว์นั
ละ 2 เทีย่ว เชา้มดืต ี5 ผมเปิดใหน้ํ้าเทีย่วหนึ่ง พอแดดเผาเรยีบรอ้ย 5-6 โมงเยน็ ใหน้ํ้าอกีเทีย่ว
หนึ่ง คอื ระดบัน้ําเราชุ่มชืน้เสมอ เราใหน้ํ้าสมํ่าเสมอ เวลาแดดส่องลงมาน้ําในดนิไอกจ็ะระเหย
ขึน้มนัจะไมร่อ้นมาก เพราะมน้ํีาลอ้มรอบ 
 การลอกท้องร่องจะทําเมื่อทุเรยีนขึน้แล้ว ทุเรยีนเล็กๆ เขาจะไม่ลอกท้องร่องกนั 
ตอ้งเป็นทุเรยีนทีป่ลกูงามแลว้ สงู 2 เมตร ถงึจะลอกทอ้งร่องได ้การลอกทอ้งร่องกค็อื การเอาขี้
เลน 
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ต่างๆทีห่มกัเป็นปุ๋ ยธรรมชาตทิางชวีภาพ เอาขึน้มากลบทุเรยีน สวนทุเรยีนจะลอกปีละ 1 ครัง้ 
ประมาณปีละ 1 ครัง้ทุกปี 
 ช่วงเวลาทีอ่อกดอกออกลูกของทุเรยีน เมื่อสมยัก่อนชาวสวนจะดูแลโดยการใหน้ํ้า 
ถ้าจะให้ดอกออกและใหญ่ หรอืเป็นดอกที่สมบูรณ์ ต้องบํารุงต้นให้สมบูรณ์ตัง้แต่ฤดูฝน เพราะ
ช่วงทีด่อกบาน ดอกทุเรยีนจะไม่ต้องการน้ํา ถ้าใส่น้ําเยอะมากดอกทุเรยีนจะร่วง เขากห็ยุดการ
ใหน้ํ้า เทคนิค คอื การใหน้ํ้าน้อยๆ ไมใ่หน้ํ้า ตดิลูกแลว้ค่อยใหน้ํ้า สมยัก่อนเขาจะปล่อยใหแ้มลง
ต่างๆพวกชนัโรง ผึง้ อยูใ่นสวนกนั เขาจะไม่ใชส้ารเคม ีแมลงพวกนี้กจ็ะช่วยทําใหทุ้เรยีนตดิผล
งา่ยขึน้ 
 การป้องกนัแมลงและศตัรพูชื สมยัก่อนเขาจะไม่ใชส้ารเคม ีเมื่อก่อนโรคพชืจะน้อย 
จะมโีรคก็คอื เพลี้ยไก่แจล้งก็จะเอาน้ําฉีด ถ้าเกดิเพลี้ยไฟก็จะรมสุมไฟ และก็ใช้กํามะถนัใส่ใน
เตาไฟควนักจ็ะปลวิไปตามลม สมยัก่อนเขาไม่มกีารมาใชเ้ครื่องฉีดยาหรอก เขาจะใชว้ธิกีารสุม
ไฟ คนสวนพอเยน็เขากจ็ะกวาดใบไม ้ใบหญ้าต่างๆแลว้จุดสุมไฟเลก็ๆ ใหม้คีวนัขึน้ไปทัง้สวน 
อนัน้ีกเ็ป็นภมูปิญัญาของคนโบราณอกีอย่างหน่ึง  
 การสงัเกตดลูกูทุเรยีนว่าเกบ็ได ้ถ้าเป็นคนสวนสมยัโบราณเขาจะเขา้สวนทุกวนั จะ
จาํไดต้ัง้แต่ดอกบาน ว่าดอกกิง่นี้จะบานเมื่อไหร่ วธิกีารจาํของคนโบราณ คอื จาํว่าเป็นวนัพระ 
วนัโกน กีค่ํ่า และกจ็ะรูว้่าดอกอนันี้ออกเมื่อไหร่ ออกก่อน ออกหลงั แลว้บานเมื่อไหร่พอตดิเป็น
ลกูกค็อื นบัหนึ่งว่าเป็นลูกแลว้นะ เขาจะประมาณการเอาจากการเจรญิเตบิโต ดูหนาม ดูขัว้ ดูสี
ของลกู การเตบิโตของลกูทุเรยีน เขากจ็ะสงัเกตจดจาํ สมมตวิ่าทุเรยีนออกมาดอกออกคนละวนั
กนั ก็จะเห็นถึงความแตกต่างกนัในเรื่องขนาดของลูก สลีูกต่างๆ ซึ่งคนโบราณเขาจําได้ว่า
ทุเรยีนกิง่นี้มนัออกวนัไหน เขาจะจาํแมน่มาก 
 เวลาตดัทุเรยีนต้องขึน้ไปตดับนต้น ใช้ตะกรา้รองรบักบัใชม้อืไปตดัทีลู่กเลย แลว้ก็
ผูกขัว้หย่อนลงมา เวลาตดัทุเรยีนเสรจ็ชาวสวนจะมภีาชนะเป็นเข่งหรอืตะกรา้ไปรองรบัทุเรยีน 
ทุเรยีนจะไม่วางกบัพื้นปูน พื้นดนิ เขาจะใส่ตะกรา้รบัลงมาแล้วเอามาใส่เข่ง จากเข่งพอมาถึง
บา้น เขาเก็บในห้องหรอืในที่ที่ลมสามารถผ่านได้ ไม่อบัไม่รอ้นจดั ทุเรยีนจะสุกทัว่กนัทัง้หมด 
ทุเรยีนกา้นยาวเขาจะพนัขัว้ไว ้เพื่อป้องกนัไมใ่หข้ ัว้เหีย่ว จะใชใ้บตองพนัรอบขัว้ 
 แนวทางการอนุรกัษ์ทุเรยีนพนัธุ์พืน้เมอืงของนนทบุร ีเราของบของโครงการที่เป็น
ของโรงงานยาสูบไปมรีะยะเวลาดําเนินการภายใน 5 ปี นับจากปีนี้ต่อไป เราจะเอาทุเรยีนพนัธุ์
พืน้เมอืงที่มอียู่ 40 สายพนัธุ์ แจกให้กบัเกษตรกรฟรีๆ  แต่เราก็ต้องมขีอ้ตกลงกบัเกษตรกรว่า 
เราตอ้งมสีทิธิไ์ปตดัยอดเอามาเสยีบขยายพนัธุต่์อไดจ้ากสวนของคนทีร่บัแจกต้นพนัธุจ์ากเราไป 
เขาจะตอ้งยนิดทีีใ่หย้อดทุเรยีนตามทีต่กลงกนัไวเ้ป็นสญัญาระหว่างกนั เรากจ็ะเอามาขยายพนัธุ ์
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ต่อไป และมกีารจะทําสวนทีน่ี่ใหเ้ป็นศูนยเ์รยีนรู ้ขยายพนัธุท์ุเรยีนต่อไป เหมอืนโรงเรยีนหนึ่งที่
สอนการอนุรกัษ์ การเสยีบยอดขยายพนัธุ ์การดแูลรกัษาใหก้บัเกษตรกรดว้ย 
 ความสนใจทีจ่ะอนุรกัษ์ทุเรยีนพนัธุ์โบราณ แต่ก่อนในอดตีเรามทีุเรยีนพนัธุ์โบราณ
เยอะอยูแ่ลว้ ทีส่วนน้ีกท็าํสวนโดยใชทุ้เรยีนพนัธุโ์บราณมาตลอด  ผมเป็นสวนเดยีวทีข่ายทุเรยีน
พนัธุโ์บราณมา 30-40 ปี มาโดยตลอด แลว้รูด้ว้ยความมจีติสํานึกทีผ่มเป็นชาวสวนนึกถงึ ปู่ ย่า 
ตา ยาย เรามทีุเรยีนโบราณเขาปลกูกนัมาตัง้แต่บรรพบุรษุ แต่คนรุน่ใหมเ่ขาปลูกเพื่อการคา้เป็น
ส่วนใหญ่ จะมผีมนี่แหละที่ปลูกเพื่อการอนุรกัษ์ ปีหนึ่งทุเรยีนที่เราได้ไม่มากหรอกครบั เพราะ
เราถือว่าสวนเรามแีต่ทุเรยีนโบราณ ถ้าเราไม่อนุรกัษ์ไว้ เราก็จะไม่มีทุเรยีนโบราณให้เห็น 
พนัธุกรรมพชืของประเทศไทยกจ็ะหายไปโดยปรยิาย เพราะคนไม่นิยมปลูกกนั ทุเรยีนทีไ่ดร้บั
ความนิยมในการปลูกมากที่สุด ก็คงจะเป็นหมอนทอง ก้านยาว แต่ผมจะเน้นความสนใจไปที่
ทุเรยีนพนัธุพ์ืน้บา้นมากกว่า 

 ถา้เป็นตอทุเรยีนปา่มนัทนกบัน้ําขงัได ้ผมทดลองมาแลว้ทีน่ี่แช่อยู่ 15 คนืยงัไม่ตาย
เลย เพราะตอป่ามนัมคีวามแขง็แกร่งในการยดึดนิมนัไม่เป็นโรครากเน่าง่าย แต่ถ้าเป็นทุเรยีน
จากปราจนีบุร ีจนัทบุร ีระยอง เขาจะใช้เมด็หมอนทอง ชะนี เมด็ชะนีจะอ่อนไหวต่อโรคทีน่นท์
จะไม่ค่อยปลูกกนั โรครากเน่ากเ็กดิขึน้ง่าย แล้วถ้ายอดใหญ่กว่าโคนจะตายเรว็ เพราะโคนมนั
เลก็ ผมจะเอาตอทุเรยีนป่าทีแ่ช่น้ําไวไ้ปปลูกไวร้มิน้ํา เสรจ็แลว้เราจะเปลีย่นยอดเป็นพนัธุอ์ื่นมา
เสยีบยอดแทน อย่างกระดุมสนีาคใบจะออกเป็นสนีาค ลูกกจ็ะเป็นสนีาค เนื้อของกระดุมสนีาค
จะกนิอรอ่ยกว่ากระดุมธรรมดา การปลูกทุเรยีนกระดุมในสวนกเ็พราะต้องการเอาดอกไปปดัต้น
อื่น เพราะกระดุมออกลกูดก เนื้อมนัจะบาง สงัเกตไดถ้้าทุเรยีนทีม่าจากจนัทบุร ีระยอง แลว้เนื้อ
บางกเ็ป็นเพราะใชก้ระดุมปดั ผลจะตดิงา่ยไดผ้ลเยอะสจีะดแีต่เปลอืกบาง แต่ทีน่นทเ์ขาจะไม่ปดั
ดอกกนัธรรมชาตกิจ็ะปดักบัธรรมชาต ิเราจะมแีมลงหวี ่ชนัโรง ช่วยผสมเกสรทุเรยีน เน้ือกเ็ลย
ต่างกนั กรดุมเขยีวลูกจะใหญ่ หนามจะห่าง แต่หากินยากคนกินแล้วจะติดใจ แต่ผมไม่ได้ตดั
ยอดทําไว้เลยซึ่งผมเองก็เสียดายมาก เนื่องจากคิดว่าใบไม่สวยอย่าไปเอาเลยเดยีวก็หาได ้
เพราะคําว่ากระดุมสามารถหาได้ทัว่ไป ซึ่งสวนผมเมื่อก่อนมเียอะมาก พนัธุ์ทุเรยีนเก่านี่เป็น
ทุเรยีนนนท์ก็หายาก ตูดมนัจะป้านๆเหมอืนก้านยาว บางทผีมเองก็หลงไปกบัพนัธุ์อื่นจนลมื
ทุเรยีนพนัธุข์องเราเอง  
 อุปกรณ์ในการทําสวนมเียอะหลายอย่างหลกัๆ ก็มแีครงรดน้ํา เสยีม พวกนี้เป็น
อุปกรณ์ในการทําเกษตรอยู่แล้ว แต่ที่พเิศษสําหรบัชาวสวนก็คอื 1. ตะกร้าไว้สอยทุเรยีน 2. 
แครงรดน้ําบางอนักเ็ป็นแครงทีส่านจากไมไ้ผ่ทีม่มีาแต่โบราณ 
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การซือ้ขายทุเรยีนในสมยัโบราณ จรงิๆแลว้ในสมยัก่อนทุเรยีนจะมเียอะมาก จะมพี่อคา้คนกลาง
มาซื้อ ชาวสวนเองจะไม่ใช่แม่ค้าหรอกในสมยัก่อน แต่สมยันี้ชาวสวนกค็อื แม่คา้คนหนึ่ งที่ต้อง
เอาทุเรยีนออกไปขาย เพราะจาํนวนผูช้ือ้กน้็อย ผูข้ายกน้็อย ทุเรยีนกน้็อย ปจัจบุนั 
ต้องไปจดังานที่เซ็นทรลั รตันาธเิบศร์ เป็นงานทุเรยีนนนท์ทุกปี เรื่องตลาดตอนนี้เราไม่ห่วง 
อยา่งทีส่วนไม่เคยเอาไปขาย เพราะทีส่วนจะมลีกูคา้ประจาํมาซือ้ ในหน้าทุเรยีนทีส่วนคนจะเยอะมาก 
 ความเชื่อของคนสวน อยา่งผมเป็นคนพืน้ที ่เมื่อเราไดผ้ลผลติปีหนึ่ง หลงัจากทีเ่กบ็
เกีย่วผลผลติแลว้ เรากจ็ะทาํบุญ ทาํบุญทีส่วน ทาํบุญทีบ่า้น ถ้าสวนเราอยู่กบับา้นเรากท็ําทีบ่า้น 
แต่ถา้สวนไมม่บีา้นเรากจ็ะทาํบุญเอาพระมาเลีย้ง คนโบราณมถีงึขนาดว่าเอาสายสญิจน์ มาลอ้ม
ตน้ทุเรยีนกย็งัม ีเท่าทีผ่มฟงัปู่ ย่า ตา ยายเล่านะ เขาจะลอ้มต้นทุเรยีนเลยเปรยีบเสมอืนทุเรยีน
เป็นสิง่ทีห่าเงนิใหเ้ขา บางคนเขาเอาแบงคร์อ้ย สมยัก่อนถอืว่าแบงคร์อ้ยมคี่าสูงมาก ไปแขวนไว้
ตามตน้ทุเรยีน เสรจ็แลว้เวลาพระสวดชะยนัโตฯ กจ็ะเอาตะกรา้ไปเกบ็แบงคร์อ้ยทีอ่ยู่ในสวนเอา
มาเขา้บา้น เพื่อความเป็นศริมิงคล อนันี้เป็นประเพณีโบราณ แต่เดีย๋วนี้กค็่อนขา้งจะไม่มใีครทํา
ห่างหายกนัไปหมดแลว้ 
 ในความคดิของผมนะคนรุ่นใหม่เชื่อนักวชิาการสมยัใหม่ ไม่ไดเ้ชื่อคนโบราณทีเ่ป็น
ภูมปิญัญาชาวบา้น ชาวสวนรุ่นใหม่จะมผีมกอ็ายุก ็40 กว่าจะ 50 แลว้ ถอืว่าเลก็ทีสุ่ดแลว้ครบั 
เด็กรุ่นใหม่มสีนใจแต่มนัติดองค์ประกอบ เขายงัไม่เปิดใจเท่าไหร่ที่จะสนใจกบัการศึกษาหา
ความรูใ้นอินเตอรเ์น็ตแล้วก็เอาเทคโนโลยสีมยัใหม่ เพื่อนํามาพฒันาผลผลติของทุเรยีนอย่าง
เดียว แต่ไม่ได้คิดอย่างผม เขาจะคิดว่าทําอย่างไรให้ทุเรียนเขาขึ้น มีลูกเยอะ คิดแบบ
เทคโนโลยกีารเกษตร เขาไม่ไดค้ดิยอ้นแบบผมว่าทําอย่างไรทีจ่ะคน้ความรูเ้ก่าขึน้มาทํา และก็
เอาของใหม่มาผสมผสาน แต่เขาคดิกนัแบบนัน้ถ้ารุ่นใหม่ที่มาคดิทําสวนแบบแนวโบราณไม่มี
หรอก ทุกคนคดิอยากจะเก่งเรื่องการใชส้ารเคมทีําอย่างไรทีจ่ะใหทุ้เรยีนขึ้นเรว็ ใหไ้ดผ้ลผลติสูง 
มนัผดิหลกัของคนโบราณ คนโบราณเขาใชภู้มปิญัญาทําสวนทุเรยีน ทุเรยีนถ้ามนัโตเรว็อายุมนั
กจ็ะสัน้ เพราะมนัแรงด้วยปุ๋ ยด้วยยาและความสมบูรณ์มนัไม่ทนักนั โคนนิดเดยีวต้นสูง แต่คน
โบราณเขาจะเน้นโตแบบธรรมชาต ิโตไปพรอ้มๆกนั ต้นขนาดเท่านี้ส่วนสูงต้องได ้แต่สมยัใหม่
ผลไม้พอโดนเคมปีุ๋ ยมนัจะโตพุ่งเรว็ แล้วความสมบูรณ์ในระบบรากกบัต้นมนัไม่เหมาะสมกนั
ต่อไปก็อยู่ได้ไม่นาน ผมเคยถามจากรุ่นตานะครบั สมยัหลงั พ.ศ. 2500 จะมกีารใช้สารเคมี
หนักๆฮติมาก หนักจนถงึขนาดว่าทุเรยีน 4 ปี ต้นใหญ่สูงมโหฬารเลย แต่ทุเรยีนพวกนัน้อยู่ ได้
ประมาณ 8-9 ปีตายหมดมนัเป็นอย่างนัน้จรงิๆ ผมจะถามปู่ ย่า ตา ยาย คนโบราณ ถ้ามคีน
ศกึษาภูมปิญัญาก็จะมคีนเล่าให้ฟงั เมื่อสมยัก่อนหลงัน้ําท่วมปี 2485 คนก็เริม่ปลูกทุเรยีนกนั 
ตอนนัน้เคมเีริม่เขา้มาในประเทศไทยใหม่ๆ สวนไหนปลูกทุเรยีนก็จะอดัเคม ีปลูก 3 ปีทุเรยีนก็
จะสงูใหญ่ เพราะหลงัน้ําท่วมดนิมนัดแีลว้ไปอดัเคมเีขา้ไปอกีมนักเ็ลยโตเรว็ พอโตปุ๋ ยประมาณ  
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8 ปี เริม่เกบ็เกีย่วผลผลติได ้3-4 ปี เริม่ตายมลีะตน้ๆ นี่เป็นเรือ่งทีเ่หมอืนกบัเดก็กนิ KFC โตเรว็ 
แล้วก็ตายเรว็ เพราะโดนกระตุ้นด้วยสารเคม ีใส่ปุ๋ ยเคมดีนิก็เสยีถ้าเราใชข้ีห้มลูงดนิก็ไม่เป็นไร
ไดป้ระโยชน์คดิคนละแงก่นั สวนขา้งๆทีง่ามใบเขยีวดโีดน 16-16-16 ไปกีก่ระสอบ ระยะยาวสู่ 

เราไม่ได้ ระยะสัน้เราให้เขา อย่างของผมจะเหน็ได้ชดัทุเรยีนที่ปลูกพรอ้มกนัในย่านนี้
ของคนอื่นเขาตายกนัไปนานแลว้ ถ้าของผมถ้าน้ําไม่มาท่วมอกี 20 ปี เราก็เอาอยู่ ด้วยเหตุผล
คอืเราไมเ่อาเคมเีขา้มาเป็นตวัหลกั เดีย๋วนี้ถา้เป็นเรือ่งชวีภาพถา้ไดจ้ากมลูสตัวก์ห็มกัเอง ถ้าพชื
กห็มกัเองใชร้ดในสวนของเราไม่ต้องไปพึง่พาปุ๋ ยเคมมีาก แต่ถ้าว่าเราปลูกโดยธรรมชาตคิ่อยๆ
ใหม้นัโตไปตามธรรมชาตขิองมนั ปีหนึ่งใบแตกกีช่ ัน้เหมอืนกบัคนเราโตขึน้จะสูงกี่เซนตเิมตรมนั
กค็อืธรรมชาต ิกจ็ะทําใหทุ้เรยีนอายุยนื ผมว่าถ้าทุเรยีนน้ําไม่ท่วมในสวนผมทัง้สวนมสีวนเดยีว
ทีส่มบรูณ์ ทุเรยีนบางตน้โอบไมร่อบยงัมเีลย เพราะเหตุผลหนึ่งคอืว่า เราไมใ่ชส้ารเคมเีลย คอืใช้
เฉพาะยาฉีดแต่เป็นโรค แต่ดนิที่นี่จะดมีาก เราจะไม่ใส่อะไรทางดนิ เราจะใส่อนิทรยีอ์ย่างเดยีว
แลว้ใบทุเรยีนของผมไมต่อ้งกลวัลกูเตม็แลว้ คอื เราปลกูทุเรยีนมาแบบนี้ แต่สําหรบัชาวสวนภูมิ
ปญัญาเป็นสิง่ทีพ่สิูจน์ได้ เพราะทีผ่่านมา 100 กว่าปี 160 ปี ทีม่ทุีเรยีนมาในทีแ่ห่งน้ี มนัพสิูจน์
ได้ว่า ทุกสิง่สามารถที่จะอยู่ได้ ทําได้ แล้วก็ใช้ชวีติอยู่ได้ ทางด้านในการแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างชาวสวนดว้ยกนั เรากม็ชีมรมอนุรกัษ์ทุเรยีนนนท์ จดัเสวนาพูดคุยกนัอยู่ตลอด สําหรบั
เรื่องทุเรยีนผมว่าไม่ยากที่จะเรยีนรูห้รอกครบั เพราะเราไม่ใช่คนที่มาจากพื้นที่อื่น เราเหน็มา
ตัง้แต่เดก็ เหน็ตน้ทุเรยีนกร็ูว้่าเราจะตอ้งทาํอะไรบา้ง เราจะเหน็ภาพออกครบั ส่วนคนสมยัใหม่ก็
คงยงันึกภาพไม่ออกว่าควรจะทําอะไร อย่างที่บอกมนัเป็นสิง่ทีเ่ราเหน็มาตัง้แต่สมยับรรพบุรุษ
เราทาํกนัมาจนซมึซบัเป็นความรูต้ดิตวัมาจนถงึทุกวนันี้ 
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เรื่องจาก... คุณสมศกัดิ ์พุ่มเหลก็ อายุ 60 ปี 

 24/5 หมู่ 9 ตําบลบางเลน 

 อาํเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุร ี
 
 
 

 
 การปลกูทุเรยีนมนักค็ลา้ยๆเหมอืนๆกนัแหละครบั ส่วนใหญ่การปลูกทุเรยีนถ้าเป็น
คนจงัหวดันนทบุรกีป็ลกูเหมอืนกนั ใชก้ารปลกูตน้ทองหลาง ปุ๋ ยจากขีเ้ลนในร่องปีหน่ึงกล็อกเอา
ขึน้มาครัง้หน่ึง ถา้ตน้ทุเรยีนโตขึน้ตอ้งมกีารคุย้โคลนขึน้มา แลว้กเ็อาปุ๋ ยใส่แลว้สาดขีล้อกทบัเขา้
ไป รากมนักจ็ะออกเตม็ไปหมด ขีล้อก กค็อื ขีเ้ลนทีอ่ยู่ในทอ้งร่อง แต่ทีส่ําคญัคอื มใีบทองหลาง
ทีร่ว่งหล่นลงไปผสมกบัเลน ใบทองหลางมธีาตุ ไนโตรเจนสูง ช่วยใหทุ้เรยีนเจรญิเตบิโตด ีจรงิๆ
แล้วก่อนที่จะเริม่ปลูกทุเรยีนต้องปลูกส้มก่อน ที่สวนนี้จะปลูกส้มตามหลกัเลย คอื ปลูกกล้วย 
และมสีม้แซมไปก่อน พอสม้เริม่โต เขากจ็ะเริม่ลงทุเรยีนตามทหีลงั เพราะสม้เป็นตวัปรบัสภาพ
ดนิไดด้ทีีสุ่ด และอกีอยา่งหนึ่งทีไ่มค่วรขาดในสวนทุเรยีนเลยกค็อื ตน้หมาก เพราะต้นหมากเป็น
พชืที่ออกซเิจนที่ดทีี่สุดในโลก ผมลองเปิดศึกษาจากอินเตอร์เน็ตดู เขาวจิยักนัมาแล้วว่าต้น
หมากเป็นพชืที่ให้ออกซเิจนที่ดทีี่สุดในโลก คนโบราณเขาเก่งมากครบัเป็นภูมปิญัญาโบราณ 
ลองดูสคิรบัสวนทุเรยีนทุกสวนจะมตี้นหมาก เพราะต้นหมากช่วยผลติออกซเิจน เป็นผลพลอย
ไดว้่าเราไดผ้ลผลติมกีนิตลอดปี และเอาไวข้าย แต่ความจรงิคอื ช่วยผลติออกซเิจน สวนผมลง
ต้นหมากเอาไว้เยอะเลย ผมว่าคนโบราณเขาเก่งนะครบักว่าเขาจะเรยีนมาด้วยตวัเขาเองเป็น
ร้อยๆปี กว่าเขาจะเรยีนรู้ด้วยตัวเองมาได้ มนัเป็นภูมปิญัญาของเขาที่คดิกันมา แล้วส่งต่อ
ความรูใ้หก้บัลกูหลานทีเ่ป็นคนทาํสวน 
 วธิกีารปลูกทุเรยีนจรงิๆพอเริม่ขึน้ก็จะมกีารรางรอบๆ การางทําเพื่อป้องกนัรากไม้
ใหญ่ที่จะเข้ามาหาต้นทุเรยีน แล้วอีกอย่างหน่ึงพอรางแล้วก็ต้องใส่ปุ๋ ยรอบๆต้นทุเรยีนของ 
จงัหวดันนทบุร ีจะต้องทําในลกัษณะการยกโคก เพราะทุเรยีนไม่ชอบน้ําแฉะ ชอบน้ําผ่าน ต้อง
ใหน้ํ้าทุกวนัแบบน้ําผ่าน แต่แฉะขงัไมไ่ด ้แหง้กไ็มไ่ด ้แหง้แลว้กจ็ะทาํใหต้น้ตายได้ 
 การใหน้ํ้าเป็นส่วนที่สําคญัมาก อย่างน้อยก็ให้น้ําวนัเว้นวนั ไม่มทีุเรยีนพนัธุ์ไหนที่
ต้องการน้ําน้อยกว่าหรอืมากกว่า ช่วงที่ทุเรียนให้ผลผลิตจะต้องมกีารลดปรมิาณการให้น้ํา
จะตอ้งมกีารกําหนดว่าตน้น้ีรดน้ํากีแ่ครง ในช่วงทีอ่อกดอกจะรดน้ํากี่แครง เขาจะนับแครงรดกนั 
แต่ตอนทีต่น้เลก็ๆ จะตอ้งรดน้ําใหส้มํ่าเสมอ การปลกูทุเรยีนสําคญัทีน้ํ่าอย่างเดยีว อย่างอื่นไม่มี
อะไรมาก อยา่ใหน้ํ้าเยอะ อยา่ใหแ้ฉะทีโ่คนตน้เท่านัน้เอง รดแบบใหน้ํ้าผ่านได ้ภมูปิญัญาของ 
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ชาวสวนนนท์นัน้มมีานานมาก เช่น ในสวนของชาวสวนนนท์ จะมแีทบทุกอย่างที่เป็นพชื ผกั
สวนครวั มมีาตัง้แต่โบรํ่าโบราณ ตน้ทองหลางเขาจะปลูกแซมดว้ย พลู ดปีล ีพรกิไทยจะปลูกไว้
ตามโคนตน้ทองหลาง คอื การเขา้สวนมรีายไดทุ้กวนั ถ้ามสีวนขนาดนี้ไม่มอีดหรอกครบั เขา้มา
ในสวนตอ้งเกบ็ของขายได ้ถา้ชัว่โมงนี้สามรอ้ยบาทหาไดแ้น่นอนในสวน 
 ทุเรยีนจะไมช่อบดนิแน่น ถา้ไมจ่าํเป็นจะไมใ่หเ้ขา้ไปเหยยีบในร่องสวน เพราะดนิใน
ท้องร่องมนัจะฟูอยู่แล้ว ถ้าเขาไปเหยยีบแล้วดนิจะแน่น รากทุเรยีนจะไม่ออกจรงิๆแล้วสวน
ทุเรยีนหญ้าจะไม่เตียนมาก จะต้องมีหญ้าปกคลุมอยู่บ้าง เพราะหญ้าจะมีส่วนช่วยกักเก็บ
ความชืน้ไว ้สงัเกตว่าถา้สวนไหนทีร่กๆ แลว้ไปตดัหญา้ออกดนิจะซุยมากๆเลย ผดิกบัดนิทีห่ญ้า
เตยีนๆดนิจะแหง้แลว้มนัจะทาํใหร้ดน้ําไมล่ง น้ํามนัจะไหลลงทอ้งรอ่งหมด 
 ดนิทีท่อ้งรอ่งกบัดนิทีค่นันามนัจะต่างกนั จะตอ้งปลกูหญา้หรอืปล่อยใหห้ญ้าขึน้คลุม
ดนิบ้างไม่ใช่ถางจนเตยีน บางสวนใชผ้ดิวธิไีปใช้ยาฆ่าหญ้าจะทําให้ดนิเสยี ตอนนี้ทีส่วนผมอกี
ขนดัหนึ่งยงัปล่อยใหห้ญา้ขึน้รกอยู ่แต่อกีขนดัหนึ่งของสวนปลกูไปเกอืบหมดแลว้ 2 ไร ่
 โดยส่วนมากต้นทุเรียน เขาจะไม่ให้ปีนขึ้นไปเก็บบนต้นถ้าไม่จําเป็น เพราะว่า
ทุเรยีนสมยัก่อนเป็นทุเรยีนกิง่ตอนมนัจะไม่มรีากแก้วลงไป ต้นมนัจะโยก ถ้าโยกแล้วต้นมนัจะ
ตาย พ่อผมบอกว่าจะทาํใหต้น้ชํ้า เพราะตวัคนหนกัจะทาํใหต้น้โทรม 
 การขึน้ไปตดัและเกบ็ทุเรยีน ถา้เป็นตน้ใหญ่ๆ เขาจะมวีธิกีารขึน้ไปตดัขา้งบนถ้าต้น
ใหญ่จะมตีะกรา้ขึน้ไปแล้วก็สอยลงตะกรา้ แล้วก็ดงึลงมาขา้งล่าง ทุเรยีนนนท์ไม่ได้ตดัแล้วเอา
กระสอบรบั ไมใ่ช่อยา่งนัน้คนละเรือ่งกนั วธิกีารตดัทุเรยีนของคนนนทไ์ม่เหมอืนใครตดัคนเดยีว
ได ้เอาเชอืกผกูลงมาแลว้ปล่อยลงเขง่ มนักจ็ะหลุดเองแลว้กด็งึเชอืกขึน้ไปใหม่ กเ็ลยสามารถตดั
คนเดยีวได ้เขาจะไม่ให้ปลงิชํ้า หนามหกักไ็ม่ได ้รกัษาขัว้มาก ถ้าเป็นทุเรยีนต่างจงัหวดัขัว้มนั
จะลื่น แต่ทุเรยีนนนท์ขัว้จะสากเป็นธรรมชาตขิองเขา จะมกีารห่อใบตองขัว้ก้านไว้ไม่ให้เหี่ยว 
หกั ปลงิกจ็ะไมค่่อยเสยี ไมค่่อยหกั หนามกจ็ะด ีจะมกีารรกัษาหนาม 
 เวลาที่จะสงัเกตดูว่าสุกจะแก่ เราก็จะสงัเกตดูที่ปลิงได้ เขาจะใช้การนับวนัก็ได ้
ชาวสวนเขาจะรูว้่าทุเรยีนลูกนี้ออกดอกเมื่อไหร่ เขาจะรูเ้ลย แต่ตวัการทีส่ามารถทําใหเ้รารูก้ค็อื 
กระรอก ถ้ากระรอกเริม่กนิเมื่อไหร่ทุเรยีนจะเริม่แก่แลว้ การสงัเกตขัว้โปนบางทกีอ็าศยัดูไดแ้ค่
บางสายพนัธุ ์แต่เขาจะอาศยัดทูีก่ระรอก เขาจะมภีมูปิญัญาแนวคดิของเขานะชาวสวน ใชน้ับวนั
ว่ากี่วนัแลว้บางคนเขากด็ูส ีหนาม ดูร่องพู ดูร่องหนาม แต่ชาวสวนจะรูว้่าอนัไหนออกก่อนหลงั 
จะใชว้ธิกีารจาํเอา สุกก่อน สุกหลงั เขาจะเดนิดูทุกวนัในสวนว่าลูกไหนออกก่อน เขาจะใชว้ธิจีาํ
จรงิๆ แลว้กแ็มน่ดว้ย เขาจะจาํว่ากิง่นี้ ตน้น้ี ทัง้ทีม่เียอะมากแต่เขาจาํได ้ผมรูม้าว่าเดีย๋วนี้เขาจะ
ใชว้ธิกีารทางวทิยาศาสตร ์เรยีกว่าวธิกีารตรวจทุเรยีนแก่ แต่ผมยงัไม่เขา้ใจนะ เขามกีารคดิอยู ่
เขา 
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จะมกีารคํ้าแล้วใช้เชือกฟางเป็นสชี่วยจํา เพราะเดีย๋วนี้สมาธิการจําของคนสัน้ มนัเป็นเรื่อง
ละเอยีดอ่อนนะ เพราะทุเรยีนนนท์เรามทีัง้หมด 200 กว่าสายพนัธุ์ไม่ใช่มเีท่าที่เหน็แค่ในสวน 
การดแูลรกัษาต่างๆต้องใชค้ําว่าต้องทะนุถนอมตัง้แต่ต้นทุเรยีนจนถงึออกลูกเลยแหละ  อย่างที่
เขาบอกแหละครบัว่าคนปลูกทุเรยีนนนทเ์หมอืนกบัเลีย้งลูกคนหนึ่งค่อนขา้งลําบากเลยกว็่าได ้
ตอ้งดแูลตอ้งรกัษาตัง้แต่เริม่ ผมจะมคีวามสุขเวลาเขา้ไปนัง่ในสวน แลว้มนัสบายใจแลว้ลมกเ็ยน็
สบาย 
 สมยัก่อนเราจะมกีารนอนเฝ้าทุเรยีน ตอนทีใ่กลทุ้เรยีนจะแก่ ยงิกระรอก กลางสวน
จะมโีรงเกบ็ของอยู่เลก็ เอาไว้เก็บปุ๋ ย เครื่องมอืทางการเกษตร พวกแครง ปุ๋ ย ส่วนมากจะเก็บ
ปุ๋ ยมากกว่าเขาเรยีกว่า หา้งสวน นอนหา้งเฝ้าทุเรยีน จะมแีคร่ไวส้ําหรบันอน ขา้งๆกเ็ป็นทีเ่ก็บ
ของ และกใ็ชเ้ป็นทีพ่กัเวลาไปสวน เวลาเหนื่อยกไ็ปนัง่พกัในนัน้ เขาจะใชห้ลงัคาจากทําหลงัคา
ของหา้งสวนเพื่อกนัลกูทุเรยีนหล่นใส่ 
 ทุเรียนนนท์ผมว่าที่แพงไม่ได้แพง เพราะคําว่าทุเรียนนะ ทุเรียนนี่ไม่แพงเลย 
ทุเรยีนนนทแ์พงตรงประวตัศิาสตร ์ความเป็นมาของทุเรยีนมนัถงึได้แพง ทุเรยีนทุกต้นนัน้มชีื่อ
เรยีกต่างๆ ที่เห็นทัง้หมด มนัมทีี่มาที่ไปทัง้นัน้เลย อย่างกบวดักล้วย มาจากวดักล้วยที่เป็น
แหล่งเพาะ ชื่อของพนัธุท์ุเรยีนม ี200 กว่าชื่อ ที่เหลอือยู่ทัง้นนทบุรมีเีพยีง 40 กว่าสายพนัธุ ์มี
ชื่อเรยีกที่เป็นชื่อคนเพาะ ชื่อของพนัธุ์ทุเรยีนม ี200 กว่าชื่อ ที่เหลอือยู่ทัง้นนทบุรมีเีพยีง 40 
กว่าสายพนัธุ ์มชีื่อเรยีกทีเ่ป็นชื่อคนกม็ ีเช่น กบตาขาํ ตาขาํเป็นคนเพาะ หรอือาจจะเป็นชื่อของ
สถานที่ก็ได้ อย่างกบหน้าศาล อาจจะไปปลูกไว้ที่หน้าศาลเจ้าสกัแห่งหนึ่ง แล้วก็ขึ้นมา มชีื่อ
เรยีกแปลกๆ อย่างพนัธุต์ะพาบน้ํา ไอ้เข ้กม็นีะอยู่ทีบ่างกรวย ชื่อแลว้แต่เขาจะตัง้ขึน้มา เพราะ
แต่ละคนเพาะสายพนัธุ์จะข้ามไปข้ามมา ยงัเชื่อว่าอีกต่อไปพนัธุ์ที่มอียู่มนัจะไม่ค่อยเปลี่ยน
นอกจากว่าตน้มนัโตแลว้พอมลีกูมาผสมกนั มนัจะเปลีย่นไปตอนทีอ่อกลูก เพราะว่าเราเอาเมลด็
มนัจะกลายและเปลีย่นไปได ้การทาบกิง่มมีานานแลว้ ทาบไว้เพื่อใหอ้าหารไดแ้ ต่ผมไม่แนะนํา
ให้ทําอย่างนัน้นะ อย่างการทาบกิง่รากก็อยู่ในบรเิวณเดยีวกนั แลว้ทุเรยีนจะต้นไม่ใหญ่ ต้นจะ
เลก็ อย่างต้นทุเรยีนทีเ่ป็นพนัธุเ์ดีย่วๆ ลําต้นจะใหญ่ แต่ถ้าเรามาเสรมิรากลําต้นจะเลก็นิดเดยีว 
แล้วพอต้นโตขึ้นไปจะเป็นช่องว่าง ผมว่าเกิดจากความเข้าใจผดิในการทําการเสรมิราก การ
เสยีบยอดชาวสวนเมอืงนนทท์าํกนัมานานแลว้ ขา้งล่างเป็นอกีพนัธุห์นึ่งขา้งบนเป็นอกีพนัธุห์นึ่ง 
แต่เขาไมไ่ดเ้อาความรูน้ี้ออกไปเผยแพรท่ีไ่หน การตอนกิง่จะใชก้นัมานานมากในสมยัก่อน ส่วน
การเพาะเมลด็จะทําให้กลายพนัธุ์ แต่สมยัโบราณเขาใช้การเพาะเมลด็มนัถงึได้มชีื่อเรยีกพนัธุ์
ทุเรยีนต่างๆมากมาย แต่การกลายพนัธุก์เ็ป็นประโยชน์อย่างหนึ่งสาํหรบัการแพรพ่นัธุ์ 
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บางคนเขากด็สู ีหนาม ดรูอ่งพ ูดรูอ่งหนาม แต่ชาวสวนจะรูว้่าอนัไหนออกก่อนหลงั 
จะใชว้ธิกีารจาํเอา สุกก่อน สุกหลงั เขาจะเดนิดูทุกวนัในสวนว่าลูกไหนออกก่อน เขาจะใช้วธิจีาํ
จรงิๆ แลว้กแ็มน่ดว้ย เขาจะจาํว่ากิง่นี้ ตน้น้ี ทัง้ทีม่เียอะมากแต่เขาจาํได ้ผมรูม้าว่าเดีย๋วนี้เขาจะ
ใชว้ธิกีารทางวทิยาศาสตร ์เรยีกว่าวธิกีารตรวจทุเรยีนแก่ แต่ผมยงัไม่เขา้ใจนะ เขามกีารคดิอยู ่
เขาจะมกีารคํ้าแล้วใช้เชอืกฟางเป็นสชี่วยจํา เพราะเดีย๋วนี้สมาธกิารจาํของคนสัน้ มนัเป็นเรื่อง
ละเอยีดอ่อนนะ เพราะทุเรยีนนนท์เรามทีัง้หมด 200 กว่าสายพนัธุ์ไม่ใช่มเีท่าที่เหน็แค่ในสวน 
การดแูลรกัษาต่างๆต้องใชค้ําว่าต้องทะนุถนอมตัง้แต่ต้นทุเรยีนจนถงึออกลูกเลยแหละ  อย่างที่
เขาบอกแหละครบัว่าคนปลูกทุเรยีนนนทเ์หมอืนกบัเลีย้งลูกคนหนึ่งค่อนขา้งลําบากเลยกว็่าได ้
ตอ้งดแูลตอ้งรกัษาตัง้แต่เริม่ ผมจะมคีวามสุขเวลาเขา้ไปนัง่ในสวน แลว้มนัสบายใจแลว้ลมกเ็ยน็
สบาย 
 สําหรบัแนวทางการอนุรกัษ์ เราจะทําโครงการอนุรกัษ์ทุเรยีนนนทไ์ปเรื่อยๆจะไม่มี
การล้มเลกิ อย่างโครงการทีเ่ราของบประมาณจากโรงงานยาสูบไปมรีะยะเวลาดําเนินการ 5 ปี 
ทางกลุ่มชมรมอนุรกัษ์ทุเรยีนนนท์ก็จะทําโครงการอนุรกัษ์ต้นพนัธุ์ทุเรยีนขยายออกไปในทุก
อําเภอ ของจงัหวดันนทบุร ีโดยเริม่จากทีต่รงสวนของคุณอดสิรณ์ก่อน แต่กลุ่มของพวกเรามอียู่
ในทุกอําเภอ เป็นชมรมอนุรกัษ์ทุเรยีนนนทเ์หมอืนกนัที่เรารวมกลุ่มกนัที่ทําด้วยใจของพวกเรา 
จะมกีารแลกเปลีย่นความรูใ้นการทําสวนระหว่างกนั บางทชีาวสวนคนอื่นๆ เขาอาจจะมคีวามรู้
มากกว่าผมกไ็ด ้
 ที่คนนิยมกินของสวนก็เพราะไม่มปีุ๋ ย ไม่มยีา ของสวนอย่างกล้วยหอมถ้าไปขาย
แล้วเป็นของสวนหวีล่ะ 30 เป็นหวลีะ 50 บาท คอื มนัไม่มยีาฆ่าแมลง แล้วปลูกกันด้วยภูมิ
ปญัญาท้องถิ่น ถ้าเราเอารสชาติมาเทยีบกนัระหว่างของสวนกบัของไร่ ของสวนจะหวานกว่า 
เหตุเพราะว่าดนิด ีแล้วก็มวีธิกีารปลูกที่เป็นของชาวสวนนนท์ คอื เป็นออแกนิก จะดูแลบํารุง
ดว้ยปุ๋ ยอนิทรยี ์ไมค่่อยไดใ้ชปุ้๋ ยเคมกีนัเท่าไหร่ แลว้สภาพสวนทีท่ําอย่างน้อยๆ สวนกลว้ยเขาก็
จะมทีองหลาง ซึ่งเป็นพืชตระกูลถัว่ที่สามารถเป็นไนโตรเจนโดยธรรมชาติอยู่แล้ว จงึทําให้
คุณภาพของดนิที่จงัหวดันนทบุรนีัน้ด ีไปดูได้ทุกสวนเลยจะมตี้นทองหลาง พชืตระกูลถัว่จะมี
เชือ้ไรโซเบยีมอยู่มนัจะเกดิปมรากถัว่แลว้จะดงึไนโตรเจนไปสะสมไวใ้นดนิ แล้วเราได้มถีงึสอง
วิธีในการทําปุ๋ ยจากธรรมชาติ คือ เรามที้องร่อง พอใบร่วงในท้องร่องก็เป็นปุ๋ ยหมกัโดยวิธี
ธรรมชาต ิ
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จากภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ผมอยู่กบัสวนมาตัง้แต่เดก็ทิง้สวนไปประมาณ 20 ปีได ้ไปเป็นทหารเพิง่
กลบัมาได ้เกอืบ 10 ปี แลว้ทีก่ลบัมาทาํสวนต่อ 
 ความเชื่อพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องในการทํางานมีมาตัง้แต่โบราณอยู่แล้วครบั มัน
เกีย่วกบัเรือ่งชื่อเสยีง ถงึไดม้คีนคดิทําสวนสบืทอดกนัมาตลอดไม่มขีาดช่วงผมมัน่ใจไดเ้ลยเป็น
การปลกูฝงัทางวฒันธรรม การปลกูทุเรยีนทีอ่ยูใ่นสายเลอืดเราอยู่แลว้ พอเกบ็เกี่ยวผลผลติเสรจ็
ก็จะมกีารเซ่นไหว้เจา้ที่ ผลผลติเราออกได้ผลด ีก็ต้องทําบุญให้เจ้าที่เจา้ทาง อนันี้ก็เป็นความ
เชื่อทีม่กีนัมาอยูแ่ลว้ 
 ผมว่ามนัอยู่ที่เราเป็นคนนนทบุร ีเราเห็นว่ามนัจะหายไป ก็เป็นเรื่องที่น่าใจหาย
เหมอืนกนันะ เมือ่ก่อนเราไปทีไ่หนในจงัหวดันนทบุรกีจ็ะมแีต่ทุเรยีนทัง้นัน้เลย ทุเรยีนนนทเ์ป็น
สิง่ทีส่รา้งชื่อเสยีงใหก้บัจงัหวดันนทบุร ีแต่กม็คีนอกีหลายคนหลายกลุ่มทีค่ดิกนัเหมอืนกบัผมคอื 
อยากอนุรกัษ์ทุเรยีนนนทเ์อาไว ้แลว้คนทีเ่ป็นคนสูงอายุยงัใหค้วามรูเ้รากม็อียู่ใหค้วามรูเ้ราเยอะ
มาก ผมคดิว่าเรามดีนิที่ดทีี่สุดในโลก แล้วบรเิวณแถบน้ีทางฝ ัง่บางใหญ่ บางกร่าง บางกรวย 
เคยเป็นเกาะเป็นแนวแมน้ํ่าสายเดมิมาก่อน เราถงึไดม้ทีุเรยีนด ีเพราะน้ําท่วมกเ็กดิดนิทบัถมกนั
มาเป็นรอ้ยๆปี พนัๆปี ดนิกเ็ลยมแีร่ธาตุ มฮีวิมสัเยอะสะสมกนัอยู่ในดนิแถบนี้ ซึง่เขาไดท้ําการ
วจิยักนัมาแล้วว่าดนิที่นนทบุร ีเป็นดนิที่ดทีี่สุดในโลก ปลูกอะไรก็ขึน้งาม เรากล้าคุยได้เลยว่า
ผลไมทุ้กอย่างที่ดงัมาจากนนทบุรหีมดเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นส้มเขยีวหวาน ส้มโอ กระท้อนเป็น
ของนนทบุรทีัง้หมด จงัหวดันครปฐมเขายงัยอมรบัว่าสม้โอของเขาทีด่งักเ็อาพนัธุม์าจากนนทบุร ี
สม้เขยีวหวานบางมดกม็าจากทีน่ี่ กระทอ้น มะปราง เพราะทีน่ี่เป็นแหล่งผลติผลไมท้ีด่ทีีสุ่ด   
 ประวตัขิองนนทบุรสีมยัก่อน พวกขา้ราชบรพิารที่ไดร้บัของผลไมท้ีเ่ป็นของดีๆ  มา 
พอเขากนิผลไมเ้สรจ็กเ็อาเมลด็มาเพาะปลกูตามบา้นทีต่ ัง้อยู่รมิคลองบางกอกน้อยกบัคลองอ้อม 
สวนผลไมข้องนนทบุรจีะเป็นแหล่งผลิตผลไมเ้ขา้ไปในวงั เขา้ไปขายในเมอืงแถวบางลําภู ฝ ัง่
ธนบุร ีทางนนทบุรจีะเป็นสวนผลไม ้ทีเ่รยีกว่า สวนใน ถ้าเป็นสวนนอก กอ็ยู่แถวบางชา้ง อมัพ
วา สมทุรสงครามตามประวตัศิาสตร ์ถา้ใครไมใ่ช่คนนนทบุรจีะไม่รูห้รอก คนนนทจ์ะเป็นคนทีไ่ม่
เอาเปรยีบคนอื่น เพราะเรามสีภาพแวดล้อมที่อยู่กบัสวน เรามคีวามอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของ
ต้นไม ้ผลไมม้ากแห่งหนึ่ง ถ้าใครไม่ใช่คนนนทบุรจีะไม่รูห้รอก ผมภูมใิจว่าผมเกิดที่นี่พวกผม
ภมูใิจนะทีผ่มเกดิทีน่นทบุร ี 
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    เรื่องจาก...คุณป้าสมบรูณ์ แผว้สกุล อายุ 72 ปี 

  14 หมู่ 2 ตําบลบางสทีอง 

  อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุร ี
 
 
 
 
 
 

 

 ป้าเดนิตามพ่อแม่ไปสวนตัง้แต่ 7-8 ขวบ ก็ไปสวนกบัพ่อแม่ ช่วยพ่อแม่ทําสวนมา
ขนมะพรา้วจากสวนมาบา้นตัง้แต่เดก็ เรยีกไดว้่าชวีติกอ็ยู่กบัสวนตัง้แต่เลก็เลย ความกวา้งของ
ร่องสวนที่ทํากนัก็ประมาณ 3 เมตร ความยาวก็แล้วแต่ขนัดของสวน บางขนัดจะร่องสัน้ บาง
ขนดักร็อ่งยาวขึน้อยูก่บัพืน้ทีท่ีม่ ี
 ทุเรยีนพนัธุเ์ก่าทีป่ลกูตัง้แต่สมยัพ่อ กม็กี้านยาว กบ ชะนี กบตาเต่า กบตาทว้ม ยํ่า
มะหวาด ทองย้อยฉัตร กบเล็บเหยี่ยว กบแม่เฒ่า สาวน้อย ชมพูศร ีดาวกระจาย กบสนีาค 
กระดุมทอง อลีวง กระปุกทอง กระปุกทองดพีนัธุ์น้ีเน้ือสวยมาก กบตาขํา กําป ัน่เจา้กรม สาว
น้อยเรอืนงาม ทุเรยีนพนัธุ์เก่าๆมนัค่อยๆหมดไปหลายปี ตอนนัน้ยงัไม่มหีน่วยงานของรฐัมา
ช่วยเหลอืดูแล พอต้นตายก็ค่อยๆหมดไป แต่สมยัก่อนยงัไม่มพีนัธุ์หมอนทอง จะมน้ีอยสวนที่
ปลูก เพราะเป็นพนัธุ์ที่มาทหีลงั กระปุกทองดเีนื้อสวยมาก เวลาปลูกที่ศรเป็นเนื้อจะหนามาก 
ตอ้งรอใหถ้งึ 10-15 ปี ไปแลว้เปลอืกถงึจะบางลง แต่เนื้อสวยและแกนง่าย ทุเรยีนพนัธุท์องยอ้ย
ฉตัร กระปกุทองดจีะชอบแกนเป็นเต่าเผา เต่าเผาจะมลีกัษณะเป็นสดีาํหลงัพทูุเรยีน ทุเรยีนแกน
มหีลายแบบ แกนเนื้อสเีขยีวๆกม็ ีอยา่งแกนเต่าเผาบางลกูกจ็ะดาํทัง้เมลด็ของทุเรยีน 
 พนัธุก์ระดุมเนื้อจะอร่อย เนื้อบาง เมลด็โต สสีวย กนิแบบหวานมนั เสยีอย่างเดยีว
ตรงที่เนื้อบาง กระดุมทอง กระดุมเขยีว เนื้อบางเหมอืนกนั เพราะเป็นพนัธุเ์ดยีวกนั แต่ทุเรยีน
พนัธุก์ระดุมจะออกลกูก่อน ในบรรดาทุเรยีนพนัธุต่์างๆ กระดุมจะออกก่อนในช่วงเดอืนเมษายน 
กจ็ะขายทุเรยีนกระดุมได้เงนิก่อน ต่อไปทุเรยีนลวงก็จะออกลูกแล้วถงึจะเป็นทุเรยีนพนัธุ์หลกั
หรอืพนัธุ์หนัก อย่างเช่นทุเรยีนพนัธุ์กบต่างๆและพนัธุ์อื่นๆก็จะแก่ตามกนัมาเรื่อยๆ แต่ปลูก
ทุเรยีนกระดุมเอาไวด้แีกจ้นขายไดก่้อน 
 ทุเรยีนที่เนื้ออร่อยๆมหีลายพนัธุ์นะ อลีวงก็เนื้ออร่อย กบชายน้ํานี่กอ็ร่อยมาก กบ
เหยีย่ว กบแมเ่ฒา่นี่กอ็รอ่ย ยํา้มะหวาดเนื้อสจีะไม่เขม้ แต่ว่าอร่อยหวานมนั เนื้อจะออกสเีหลอืง
นวลๆแล้วลูกจะยาวๆ ขัว้จะเลก็ ลูกสวย เปลอืกบาง สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ีจะทรงโปรดทุเรยีนพนัธุน์ี้มาก อกีพนัธุห์นึ่งคอื กา้นยาวทีเ่ขาลํ่าลอืกนัว่าอรอ่ย กค็อื  
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กนิแลว้มนัจะไม่ค่อยมกีลิน่ตดิปาก ทุเรยีนพนัธุอ์ื่นกลิน่จะแรง นี่เป็นลกัษณะเฉพาะของทุเรยีน
กา้นยาว 
 การปลูกทุเรยีนทีน่นทบุร ีนิยมปลูกแบบยกโคก ยกใหด้นิโปร่งเวลารดน้ํา น้ํามนัจะ
ได้ไม่แช่ ถ้าเราขุดหลุมปลูกจะทําให้รากทุเรยีนไม่ด ีการยกโคกจะทําให้รากหายใจได้ เพราะ
ทุเรยีนรากมนัไม่ได้ลงอย่างเดยีว รากจะออกขา้ง สมยัก่อนตอนรดน้ําเรายนืเหยยีบรากทุเรยีน
เลย รากใหญ่นูนขึน้มา เวลารดน้ํากจ็ะไหลตกขา้งร่องน้ําจะไม่ขงั กต็้องทําโคกให้นูนขึน้มา ไม่
ตอ้งนูนมาก เพราะการออกรากของทุเรยีนจะออกขา้งๆแลว้รากจะไมไ่ดล้งลกึแบบรากแกว้  
 วธิกีารรดน้ํา อย่างหน้าฝนก็ไม่ต้องรด ถ้าฝนหยุดตก เราก็ต้องรดน้ําแล้ว พอฝน
หยุดไปสกัอาทติยห์นึ่งเราก็ต้องรดน้ํา เพราะถ้าทิง้เลยไม่ไดเ้ดยีวตาย เพราะทุเรยีนนนท์ไม่ได้
ปลกูดว้ย 
ดนิทรายเหมอืนทางจนัทบุร ีระยอง ต้องรดเมื่อหมดหน้าฝน ต้องรดน้ําไปจนกว่าฝนจะตก เว้น 
2-3 วนักต็อ้งรด พอเป็นลูกเรากต็้อง รดน้ําน้อยหน่อย พอสกั 5-6 ปีไปแลว้เริม่ศรเป็น หมายถงึ 
ออกดอกนะ เรากต็้องรดน้ําโปรยๆ ไม่ใหน้ํ้าเยอะ พอถงึช่วงดอกบานกใ็หห้่างน้ําหน่อย พอตดิ
เป็นลกูโตกว่าหวัแมม่อืหน่อยกเ็ริม่ใหน้ํ้าเยอะ 2-3 วนั รดน้ําครัง้หนึ่งกต็อ้งรดเยอะ พอลูกทุเรยีน
โตกต็อ้งรดน้ําเวน้ 2-3 วนั รดน้ําครัง้หนึ่ง ถ้าอากาศรอ้นต้องใหน้ํ้าสมํ่าเสมอ ไม่อย่างนัน้ทุเรยีน
จะแกน ถ้าฝนตกไม่ต่อเนื่องนานๆฝนจะตกลงมาครัง้หนึ่ง ทุเรยีนจะแกนถ้าอากาศรอ้นๆ เรา
ต้องให้น้ําอย่างสมํ่าเสมอ ถงึเดอืนเมษายนจะตดัทุเรยีนกระดุมได้ก่อน ตามมาก็จะเป็นทุเรยีน
ลวง แลว้เป็นทุเรยีนหลกัจนกว่าจะเกบ็ทุเรยีนหมด ช่วงเดอืนมถุินายนทุเรยีนหมดกเ็ริม่ถางหญ้า 
ลอกเลน บํารุงต้น ถ้าใส่ปุ๋ ยเรากล็อกเลนทบัแล้วกแ็ต่งต้น ตดักิง่ทีเ่ราไม่เอา แต่งตัง้แต่กิง่ล่างๆ
ขึน้ไป เขาเรยีกว่า แต่งต้นทุเรยีน แต่พอเขา้ฤดูฝนแล้วก็หยุดพกั ทุเรยีนจะไปออกดอกอกีทกี็
ช่วงเดอืนธนัวาคม ป้ากจ็ะว่างไปตัง้แต่เดอืนมถุินายน-ธนัวาคม วนอยา่งนี้เรื่อยไป ช่วงหน้าฝนก็
ลอกเลน แต่งตน้ เสรจ็กจ็ะปล่อยใหต้้นแตกใบอ่อนของเขาเอง เรากต็อ้งหยุดทําไปพกัหนึ่งใหต้้น
ทุเรยีนพกั 
 การบํารุงต้นต้องบํารุงตอนต้นเล็กๆอย่างช่วงนี้ที่กําลงัปลูกใหม่ ต้องทําโคกและก็
ต้องคอยเสรมิดนิเวลาปลูก ต้องดูแลมากการปลูกทุเรยีนเหมอืนเลี้ยงลูกเลย ไม่เหมอืนปลูก
ตน้ไมอ้ื่นปลกูอยา่งอื่นกท็ิง้ไดบ้า้งไม่ตอ้งดแูลอะไรมาก แต่ทุเรยีนนี่ต้องคอยดูแลตลอดจนกว่าจะ
มลีูก 5 ปี ทุเรยีนกระดุมลวงถึงได้กินลูก ก้านยาวและพนัธุ์อื่นๆ 7 -8 ปี ถึงจะเก็บขายได้เป็น
อะไรทีค่่อนขา้งกนิเวลา ในช่วงเวลาทีเ่รายงัไมไ่ดก้นิทุเรยีน ตามระหว่างต้นทุเรยีนกต็้องมกีลว้ย 
มพีชือื่นปลูกอยู่ด้วย ในร่องสวนเราจะมตี้นทองหลาง ตามต้นทองหลางก็จะปลูกพลู พรกิไทย 
ดปีล ีใหข้ึน้ตามตน้ทองหลาง แลว้เรากจ็ะไดผ้ลผลติจากของเหล่านี้เกบ็ไปขายก่อน อย่างกลว้ย 
มะพรา้ว หมาก ตรงแคมรอ่งกจ็ะปลกูหมาก ก่อนทีจ่ะไดข้ายทุเรยีน เพราะทุเรยีนยงัขายไมไ่ด้ 
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เงิน เขาเรียกว่ากินเปลือกสวนไปก่อน เปลือกสวนก็จะมี กล้วย หมาก มะพร้าว ตามต้น
ทองหลางกจ็ะปลูกพลูใหข้ึน้ไปเป็นอย่างหนึ่ง ทองหลางอกีต้นหนึ่งกจ็ะปลูกพรกิไทยใหเ้กาะขึน้
ไป 
 คนเมอืงนนท์ไปปลูกต้นทุเรยีน ทําสวนทุเรยีนที่ไหนก็ต้องมตี้นทองหลาง เพราะ
ประโยชน์ของทองหลางจะทาํใหด้นิฟู ใบของทองหลางจะช่วยเป็นปุ๋ ยใหทุ้เรยีนได ้เวลาทีใ่บร่วง
หล่นไปในทอ้งร่องเราก็จะลอกใบทองหลางขึน้มา ลอกเลน กเ็ป็นปุ๋ ย รากของทองหลางกจ็ะทํา
ให้ดินฟูด้วย ได้ประโยชน์หลายอย่างแล้วเรายงักินได้ด้วย ใบทองหลางใช้กินกบัเมี่ยงส้มโอ 
เมีย่งคาํกอ็รอ่ย ปลาแนมกก็นิดว้ยกนัได ้กนิอรอ่ยกว่าใบชะพลอูกี 
 การป้องกันศัตรูพืช แมลง สมัยก่อนก็ไม่ค่อยมีอะไรมาก มีแต่กระรอกกับหนู 
กระรอกจะเป็นภยัทีห่นึ่งของชาวสวนทุเรยีนกว็่าได ้ตอนนี้ถ้าต้นสม้โอมอียู่ไม่ต้องกนิกระรอกจะ
กนิตัง้แต่ลูกยงัอ่อนๆ กระรอกป้องกนัไม่ได ้ดกัไม่ได ้ถ้าเป็นหนูเรายงัดกัได ้ต้องเอาสงักะสมีา
พนัตน้ทุเรยีนไมใ่หม้นัไต่ขึน้ เพราะหนูเดนิดนิ อกีวธิหีนึ่งคอืเอากลว้ยใส่ยาเบื่อหนูไปผูกไวท้ีก่ิง่
หนูกจ็ะกนิ แต่กระรอกไมก่นิ กระรอกกําจดัยากมากต้องยงิอย่างเดยีว สมยัก่อนเขาใชห้นังสติก๊
ใส่ลูกกระสุนยงิ จนบดันี้ยงัหาวธิีการกําจดักระรอกไม่ได้เลย เราไม่มคีนยงิกระรอกก็เยอะมาก 
ถา้มอีะไรออกมากก็นิหมด แต่ก่อนเราไม่ไดใ้ชส้ารเคมหีรอก ทีใ่ชร้าดปลวกกม็ ีเอส85 เมื่อก่อน
ไม่มน้ํีาสม้ควนัไมก้ําจดัแมลง ตอนนี้เรากใ็ชน้ํ้าส้มควนัไมแ้ทน ซึ่งเป็นของธรรมชาตใิช้ฉีดผกัที่
เรากนิ เอส85 ถา้ไม่จาํเป็นกจ็ะไม่ใชเ้ลย จะใชปุ้๋ ยขีว้วั ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยเคมไีม่ค่อยไดใ้ชเ้ท่าไหร่น้อย
มากที่จะใช้ เพราะปุ๋ ยเคมถี้าใส่มากๆแล้วดนิจะแขง็ ดนิจะไม่ด ีถ้าเราใส่ปุ๋ ยคอกจะทําให้ดนิฟู 
สมยัก่อนจะไม่ค่อยใชปุ้๋ ยกนัเท่าไหร่ แต่ก่อนพ่อป้าเขาใชก้ากถัว่ จะเป็นแผ่นใหญ่ๆ ไปซือ้มาที่
ปากคลองตลาด เราจะเอามาหมกัเป็นน้ํากไ็ดแ้ต่จะเหมน็แลว้เอาไปใส่ยาก สมยัน้ีกจ็ะมปีุ๋ ยเขยีว 
ปุ๋ ยตราไขม่กุ สมยัก่อนทีบ่า้นจะใชปุ้๋ ยเทศบาล เป็นปุ๋ ยจากขยะเอามาใส่ จะไม่ค่อยใชส้ารเคมกีนั
สักเท่าไหร่ แต่เดี๋ยวน้ีเขาก็จะเรียกว่าปุ๋ ยชีวภาพ สมัยน้ีถ้าปลูกแบบสมัยใหม่ต้องถึงปุ๋ ย
ไมอ่ยา่งนัน้ตน้ไมไ้มข่ึน้ เพราะน้ํามนัไมเ่หมอืนสมยัก่อน น้ําจะเสยีจากน้ําผงซกัฟอก เมื่อก่อนน้ํา
จะสะอาดมาก แลว้น้ําในแม่น้ํากจ็ะเสยีไม่รูว้่าทุเรยีนจะขึน้ได้ดหีรอืเปล่า การปลูกทุเรยีนขึน้อยู่
กบัน้ํา น้ําตอ้งสะอาด 
 สมยัก่อนเวลาเอาน้ําเขา้สวนจะมที่อกลมๆจะเป็นท่อไมต้าล สวนหนึ่งกจ็ะมที่อหนึ่ง
ท่อที่เอาไว้เปิด-ปิด เวลาที่จะเอาน้ําเข้าสวนก็จะเปิดเข้า แล้วใช้ลูกท่ออุด แต่สมยันี้สบายใช้
กระสอบฟางผูกกบัไมเ้ขา้เหมอืนกบัจอหนัง เขาเรยีกว่า จอหนัง ปิดลงไปพอน้ํามนัดูดเขา้ไปก็
จะปิดท่อได ้แต่ก่อนตอ้งเหลาไมท้องหลางเป็นตน้ๆ มาเหลาใหเ้ท่ากบัท่อเลก็กว่าท่อแลว้สวมลง
ไปใช ้
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ใบตองแห้งพนั สมยันี้จะเปิดท่อง่ายใช้กระสอบฟางทําเป็นจอหนังปิดที่ท่อ พอน้ําได้ระดบัจอ
หนงักจ็ะดนัปิด อยา่งเราจะไมใ่หน้ํ้าเขา้ เรากปิ็ดจอหนงัไวด้า้นนอกพอน้ํามนัดนัท่อกระสอบกจ็ะ 
ไปปิดปากท่อพอดน้ํีาก็จะไม่เขา้แลว้ ถ้าเราใช้น้ําในสวนแห้งให้เอาจอหนังปิดขา้งนอกไวน้ํ้าจะ
แหง้ ถา้เราจะกกัน้ําไวใ้นขนดัสวนกต็้องเอาจอหนังมาปิดไวข้า้งใน น้ําจะไม่ออก พอน้ําขา้งนอก
เยอะจอหนังก็จะเปิดเขา้ พอน้ําขา้งนอกแห้งจอมนัก็จะดนัปิดปากท่อ แต่ละสวนจะมที่ออยู่ท่อ
หนึ่งทีใ่ชเ้ปิดปิดน้ําจะเอาน้ําเขา้สวนมากน้อยขนาดไหนกต็อ้งคอยปรบัน้ําเอาเอง ตอนน้ีป้ากเ็ป็น
คนคอยดเูปิดปิดน้ําเอง ตอ้งคอยเดนิไปดวู่าน้ําในทอ้งรอ่งเราเยอะหรอืเปล่ากต็อ้งปิดไม่ใหน้ํ้าเขา้ 
น้ําที่เข้ามาในสวนมาจากแม่น้ําจะมคีลองเล็กๆเข้าไปตามสวน จะมคีลองไปถึงทุกสวน เป็น
คลองย่อยจากแม่น้ํา คนโบราณเขาจะทําไว้ให้น้ําเข้าถึงสวนได้ทุกขนัด เพราะว่าสมยัก่อนทํา
สวนกนัหมดในบรเิวณนี้ เขาจะเรยีกว่า ลํากระโดง เป็นคลองย่อยทีจ่ะนําน้ําเขา้สวน แต่เดีย๋วนี้
เราถมคคูลองกนัไปหมดกไ็ม่มทีางน้ําเขา้ออก การทําสวนกเ็ลยเป็นเรื่องทีล่ําบาก เพราะน้ําเป็น
สิง่ทีส่าํคญัมาก 
 ในชว่งเวลาทีทุ่เรยีนออกดอกตอ้งปรบัการใหน้ํ้า ในช่วงเดอืนธนัวาคม ทุเรยีนจะเริม่
ออกดอกแลว้จะเริม่เป็นผื่น เขาจะเรยีกว่า เหยยีดตนีหนู พอมนัยาวออกมาก็ต้องปรบัน้ํารดน้ํา
ให้น้อยกว่าที่เคยรด พอดอกใกลจ้ะบานต้องรดน้ําน้อย หยอดแต่แค่โคนต้นทุเรยีน 5 -10 แครง 
พอดอกบานแลว้กต็้องบางน้ําใหห้่าง พอลูกโตจากปากขวดน้ําขึน้ไป เรากต็้องเพิม่น้ํา ตอนแรก
จาก 3 วนัรดครัง้หนึ่งกต็อ้งรดน้ําไปเรือ่ยๆ พอลกูโตกเ็วน้ 2 วนัรดครัง้หนึ่ง 
 สมยัก่อนจะใช้แครงกบัขนาดรด แต่สมยันี้ก็จะใช้เครื่องรดน้ํารด พอลูกโตก็เว้น 2 
วนัรดครัง้หนึ่ง ต้องรดใหชุ้่มลูกทุเรยีนก็จะโต พอไดฝ้นอกีครัง้ลูกกจ็ะยิง่โตขึน้ ขนาดจะใชร้ดน้ํา
ทุเรยีน แต่ใชแ้บบไมส้าน มขีนาดลอกเลน ขนาดรดน้ํา แครงรดน้ํา 
 มกีารนําดอกทุเรยีนทีเ่รยีกว่า หมอ้ตาล มาทาํเป็นขนมจบี โดยนําหมยูดัใส่เขา้ไปใน
ดอกหมอ้ตาลแทนแผ่นแป้ง และยงัมกีารนําเกสรของทุเรยีนมาทําห่อหมกใชแ้ทนใบยอ ซึง่ถอืว่า
เป็นภมูปิญัญาอยา่งหน่ึงในการนําดอกและเกสรทุเรยีนมาทาํอาหาร ความคดิน้ีเกดิจากตอนทีป้่า
เขา้ไปในสวน รดน้ําทุเรยีนก็คดิว่าเราจะเอาดอกทุเรยีนมาทําอะไรได้ พอดวีนันัน้ป้าจะทําห่อ
หมกกเ็ลยลองเกบ็ดอกทุเรยีนเอามาทําเป็นผกักค็ดิว่าจะกนิได ้และจะอร่อยหรอืเปล่า รสชาติก็
อรอ่ยดกีนิกรอบๆไมม่รีสชาตแิปลกอะไร อาจารยท์ีท่าํงานวจิยั เขากล็องเอาไปตรวจดูว่าในดอก
ทุเรยีนมอีนัตรายมัย้ ปรากฏว่าไมม่อีนัตรายสามารถรบัประทานไดช้่วงเวลาทีด่อกทุเรยีนบานจะ
บานช่วงประมาณ 4 โมงเยน็ ถงึ 1 ทุ่ม ดอกทุเรยีนพนัธุส์าวน้อยเรอืนงามจะสวยกว่าเพื่อน สวย
ทัง้กลบี สวยทัง้ดอก เวลาทีเ่ริม่บานจะเป็นช่วงเยน็ดอกทุเรยีนจะเริม่แยม้ๆ 
  

 



169 

 

“ภูมปิญัญาชาวสวนทุเรยีนจงัหวดันนทบุร”ี 
 
เวลาสงัเกตทุเรยีนสุกจะมวีธิกีารสงัเกตจากขัว้ทุเรยีน สงัเกตทีป่ลงิ เวลาทุเรยีนสุกตรงขอ้ต่อมนั
จะหลุดขัว้ตรงปลงิบนของขัว้ล่างมนัจะโปน ขัว้มนัจะดําและสาก พอชาวสวนมองเขาจะรูต้ดัและ
สอยไดเ้ลย ถา้ดขู ัว้ไมเ่ป็นตอ้งจบัขัว้ด ูขัว้ทุเรยีนถา้ยงัไมแ่ก่มนัจะน่ิมและอ่อน แลว้สขีองขัว้จะยงั
ไมด่าํ ตอ้งขัว้สดีาํออกสากๆบางคนเขากใ็ชต้ดัตรงขัว้แลว้ชมิดรูสชาตจิะหวาน  
ทุเรยีนแก่ขัว้จะหวานตัดเสรจ็แล้วลองชมิดูจะเป็นอย่างนั ้น แต่ถ้าสขี ัว้อ่อนสจีะไม่เหมอืนกัน 
ทุเรยีนแก่สขี ัว้จะคลํ้าแลว้ขัว้จะสากกว่าทุเรยีนอ่อน ถา้ทุเรยีนอ่อนพอตดัมาแลว้ลองแกว่งดูขัว้จะ
อ่อน ขัว้นิ่ม ถา้ทุเรยีนแก่ปลงิจะโปนขัว้จะสากออกสคีลํ่านอกจากดูทีข่ ัว้แลว้กจ็ะมกีารนับวนั แต่
พอจาํเยอะๆเขา้กจ็ะทาํใหเ้ราลมื 
 การเกบ็ทุเรยีนตอ้งปีนขึน้ไปเกบ็อนัไหนอยูใ่กลม้อืกต็ดัอกีมอืเรากถ็อืขัว้แลว้ตดั เทา้
เราก็ยนือยู่กบัต้นขึน้ไปเหยยีบต้นอีกเท้าหนึ่งก็เกี่ยวกบัต้น เวลาที่ขึน้ต้นทุเรยีนไม่เคยทุเรยีน
หล่นใส่หวั เพราะทุเรยีนสุกจะสงัเกตได้จะมสีทีีแ่ปลกไปจากทุเรยีนทีย่งัไม่สุก จะส่งกลิน่หอมๆ
เรากจ็ะตอ้งขึน้ไมใ่หต้รงกบัลกูทีอ่ยูต่รงนัน้ ขึน้แถบทีไ่ม่มลีูกทุเรยีนตรงช่องว่างของต้นทีไ่ม่มลีูก
ทุเรยีน ลูกทีไ่กลเรากต็้องใชต้ะกรา้ใส่ปลายไม ้แลว้กเ็อามดีเสยีบไมเ้ขา้แลว้กส็อย เรยีกว่าสอย 
แลว้กโ็รยลงมาขา้งล่าง 
 สมยัก่อนตอนกลางคนืตอ้งมานอนเฝ้าทีห่า้งสวน พ่อจะใหลู้กผูช้ายมาเฝ้าทีห่า้งสวน 
เพราะมขีโมยเชา้กต็้องเขา้ไปเกบ็ทุเรยีนหล่น แล้วกม็หีน้าทีเ่ป็นเทคนิคเลยนะ พอกนิขา้วเสรจ็
จะต้องเอาแปรงไปปดัดอกทุเรยีนในเวลา 6 โมงเยน็ ทําหน้าทีแ่ทนแมลงผสมเกสรใหผ้สมพนัธุ์
กนั เฉพาะต้นเกสรของต้นหนึ่งจะไปตดิอีกต้นหนึ่ง บางครัง้มนัก็จะเกดิการกลายพนัธุ์ เช่น อี
ลวงสจีะเป็นสเีหลอืงอ่อน ถา้เราไปปดักบัทุเรยีนกบกบัอลีวงสขีองทุเรยีนกจ็ะเขม้ขึน้ 

เวลาทีเ่กบ็ทุเรยีนเสรจ็กจ็ะเอาทุเรยีนเสรจ็กจ็ะเอาทุเรยีนขึน้มาบนบา้นไวท้ีห่อกลางของ
บา้น สมยัก่อนหอกลางจะโล่งไม่มขีองวางก็จะเอาทุเรยีนมาวางกองสูง แยกกองไวว้่ากองไหน
ตดัก่อนหรอืหลงั พออกีวนัหนึ่งไปตดัมาใหม่ก็ต้องวางแยกกองเอาไว ้วนันี้เราก็รือ้กองที่ตดัมา
ครัง้แรกเพื่อไปขาย ตอนกลางวนัพอพ่อตดัเสรจ็ก็จะหาบมากองไว ้ตกตอนกลางคนืป้ากจ็ะรือ้
ออก ดมดูทีห่อมๆกเ็อาออกไปขาย ไอ้ทีไ่ม่หอมกก็องไวก้จ็ะรือ้ไล่เป็นกองๆไปจะกองทุเรยีนไว้
เตม็หอกลางบา้นเลย 
 เวลาจะดูว่าทุเรยีนสุกหรอืไม่นัน้ ให้ใช้น้ิวดดีฟงัเสยีงหรอืใช้เลบ็ครูดฟงัเอา แต่ถ้า
เป็นทุเรยีนสุกกไ็มต่อ้งดดีและครดูแลว้ นอกจากนัน้จะดลูกัษณะภายนอกดูหนาม ดูขัว้กส็ามารถ
ตดัได้เลย เวลาที่ป้ารือ้กองทุเรยีนก็จะเอาด้ามมดีเคาะมนัจะดงัปุๆ พอหลวมพูกจ็ะดงัพรุๆ ถ้า
มนัยงัไม่หลวมพูก็จะดงัแต๊กๆ เสยีงจะแน่น พอทุเรยีนจะสุกเนื้อของทุเรยีนจะไม่ตดิกบัเปลอืก
แลว้สามารถเอาไปขายไดแ้ลว้ เรากต็้องคดัใส่เข่งเอาไปขายที่ปากคลองตลาด ท่าเตยีน ยอดพิ
มาณ 
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ใกลก้บัสะพานพุทธ การขายทุเรยีนแต่ก่อนสนุกมาก เหนื่อยกเ็หนื่อย สนุกกส็นุก เราต้องไปขน
ทุเรยีนทีพ่่อตดัจากสวนหาบเขา้บา้นจนถงึเยน็พอมดืกม็านัง่คดัทุเรยีนรือ้กองทีต่ดัไวก่้อนแลว้ใส่
เข่งใหญ่ๆเรยีงจนสวย จากนัน้ก็รดัเชือกไว้อีกกันหล่นหาบไปลงเรอื 6 ทุ่มต้องออกไปขาย
ทุเรยีน เช้ากลบัมาเวลาคดัทุเรยีนง่วงจนหลบัขา้งกองทุเรยีนทุเรยีนกระดุมป้าต้องคดัถึง 5-6 
ขนาด จากใหญ่แลว้กไ็ล่ไปทีเ่ลก็ลดหลัน่กนัลงไป จนถงึขนาดลกูเลก็สุดทีเ่รยีกว่าหอยโข่งเฉพาะ
กระดุมลกูจะเลก็คลา้ยกบัหอยโขง่จะขายลกูละ 3 บาท 10สลงึ ขายกนัเป็นเข่งๆเข่งหนึ่งม ี30-50 
ลูก ลูกเลก็ๆทุเรยีนจะขายเป็นลูก ขายเป็นเข่งจะซื้อยกเข่ง ยกกระจาด เข่งนึงมเีท่าไหร่หรอืว่า
เป็นตอน ตอนที ่1 ม ี20 ลกู แต่คดิราคากนัเป็นลกู เราใส่ไวใ้นเขง่เป็นตอนๆ 
 ถ้าจะคดัทุเรยีนหลกัก็จะคดัเป็นกระจาด กระจาดละ 5 ลูก ถ้าเป็นลูกเลก็ๆก็ใส่เข่ง 
เข่งละ 10 ลูก แล้วแต่เข่งหน่ึงจะใส่ได้กี่ลูก ส่วนมากป้าไปขายก็จะขายใหก้บัแม่คา้ที่รบัไปขาย
เป็นพวกแม่ค้าที่เขาหาบขาย หรอืว่าไปตัง้รา้นขาย ถ้าอย่างก้านยาวก็จะขายคนจนีเยาวราช 
เขาจะเลอืกมาซื้อแต่ก้านยาว ก้านยาวก็จะขายยกกระจาด กระจาดละ 5-10 ลูก ก็คดิราคาคละ
กนัไป บางคนทีเ่ขามาซื้อตามทีบ่้านกม็ ีอย่างคนที่รูจ้กักนักจ็ะมาซือ้ทีบ่า้น บางคนกซ็ือ้ไปแจก 
ซือ้ไปกนิบา้งกแ็ลว้แต่เขา กา้นยาวจะขายไดร้าคาดสีมยัก่อนไม่แพงเหมอืนสมยันี้นะอย่างแพงก ็
100-200 บาท ลูกละ 20 บาท ป้ายงัเคยขายเลยอย่างลูกเล็กนะ สมยัก่อนขายเป็นกระจาด 
10-20 ลูกเลยแหละ แต่กระจาดหน่ึงที่ป้าขายเป็นกระจาดใหญ่นะ ขายตอนตดัล้างต้นคอื ตดั
ทุเรยีนหมดต้น ช่วงที่ก้านยาวออกลูกเยอะๆ ยงัเคยขาย 10-20 บาทเลย ทแีรกกจ็ะตดัลูกใหญ่
ก่อน ทีม่นัแก่ก่อนเราก็ตดัไป แต่ต้นหนึ่งเราก็ต้องขึน้ตดัทุเรยีนหลายครัง้นะจนกว่าจะหมดต้น 
เที่ยวสุดท้ายที่ตดัก็จะตดัล้างต้นหมดสวน ลูกย่อมๆก็จะขายไม่แพงมาก ลูกใหญ่ๆตดัได้ก่อน
ขายลูกละ 200 บาท เขาก็จะพูดกนัว่าเจา้นัน้เขาขายก้านยาวได้ลูกตัง้ 200 เดีย๋วนี้ขายลูกละ 
5,000-10,000 บาท สมยัก่อนขาย 2 ลกูไมเ่กนิ 600 บาทลูกทีไ่ม่สวยงอๆเหมอืนเป็ดกข็ายราคา
ถูกลงมา แต่มนัจะมเีนื้อไมม่ากมแีค่พเูดยีว 
 เทคนิคพเิศษในการปลูกทุเรยีน ก็ไม่มเีทคนิคอะไรพเิศษหรอกนะ ต้องคอยดูต้น
ไม่ให้มนัเป็นหนอน หนอนจะชอบกนิต้น พอมาในระยะหลงันี้เปลอืกจะเป็นเชือ้รา เราต้องถาก
ตรงที่เป็นเชื้อราออก แล้วก็ใช้ปูนแดงทา บางทีก็ป้องกันได้บางทีก็ป้องกันไม่ได้ เอาปูนทา
เปลอืกและขอบเปลอืกต้นทุเรยีนใหถ้งึเนื้อ แล้วเอาปนูทาเวลาต้นเลก็ๆหนอนจะกนิไปถงึปลาย
กิง่ เราก็ต้องตดักิง่ทัง้หนอนมนัชอบกนิ คลา้ยว่าทุเรยีนมนัเป็นไมน้ิ่มหนอนก็กนิได้ง่าย พอเรา
สงัเกตเหน็ว่ากิง่แหง้เรากต็อ้งฟนัไล่ดูต้องตดักิง่นัน้ออกไป มาตอนหลงักจ็ะเป็นเชือ้ราทีโ่คน แต่
เขากม็ยีารกัษานะแต่ป้าไม่เคยใชต้ายกป็ล่อยใหต้าย อย่างดกีแ็ค่เอาปนูทาถากๆแลว้เอาปนูทา 
บางทกีอ็ยูแ่ต่ปนูกบัทุเรยีนมนัจะแพก้นันะ เวลาเราโดนหนามทุเรยีนกเ็อาปนูทา เราต้องมปีนูตดิ
บา้นไว ้
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เลย เวลาหน้าทุเรยีน อย่างเวลาถ้าโดนทุเรยีนมนัจะปวดเอาปูนทาแล้วมนัจะหายเลย มนัเป็น
ของทีแ่กก้นัได ้
 ส่วนมากคนที่ซื้อกินก็ไม่รู้จะซื้อกันแต่เนื้อสวยๆ เราเป็นแม่ค้าบอกว่ากินลูกนี้ดี
อรอ่ยเขากไ็มเ่ชื่อเรา จะซือ้กนิแต่ทีลู่กสวยเนื้อสวยแลว้กจ็ะหาว่าทุเรยีนเราเป็นทุเรยีนนอก เจา้
นัน้เขา 
ขายทุเรยีนสวน(ทัง้ๆทีเ่ขาขายทุเรยีนนอก( เรากบ็อกเขาว่าถ้าอยากซือ้เขากไ็ปซือ้เลยทีว่่าเป็น
ทุเรยีนสวน เขาก็ซื้อได้ทุเรยีนนอกไปของสวนจะเป็นของที่มคีุณภาพและก็อร่อย สมยัก่อน
ทุเรยีนทางต่างจงัหวดัจะไม่ค่อยดเีท่าทุเรยีนบา้นเรา แต่ตอนนี้ของเขาดแีลว้ เนื้อ รสชาต ิเขาสู้
เราไดแ้ลว้ทุเรยีนทีเ่ขาเอามาผสมพนัธุก์นัใหม่ๆเป็นก้านยาวกบัหมอนทองของทางจนัทบุรเีราก็
ต้องซื้อพันธุ์จากทางเขามาปลูก พอมาปลูกบ้านเราก็เป็นทุเรียนบ้านเราเพราะดินมนัไม่
เหมอืนกนั สมยัก่อนทางนัน้เขากเ็อาทุเรยีนทางเราไปปลูก พ่อป้าเขาเคยตอนใส่หมอ้ทะนนขาย 
สมยัก่อนไมม่ถุีงพลาสตกิกเ็ลยใส่หมอ้ทะนน เขากซ็ือ้ของเราไป พ่อเขาจะตอนขายเยอะมากเขา
ก็ซื้อของเราไปปลูกเป็นทุเรยีนบ้านเขา เราก็จะซื้อหมอ้ทางปากเกรด็ที่มนัเสยีๆมรีู มาตอนใส่
ต้นไมข้าย สมยัก่อนเขาจะไม่มกีารตดิตา การต่อ เขาจะใช้วธิกีารตอนอย่างเดยีวใส่หมอ้ทะนน
ชําเอาไว ้คนทางนัน้เขาซือ้ไปทําขายไว้เยอะ ก็เป็นการซื้อกลบักนัไปกลบักนัมา เดีย๋วนี้เราไป
เอาพนัธุท์ุเรยีนทีเ่ขาทํากิง่ขายมาปลูกแลว้ เขาจะมวีธิกีารใหม่ๆในการขยายพนัธุ์กม็กีารต่อกิง่ 
ตดิตา น้อยมากทีจ่ะเป็นกิง่ตอน 
 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทําสวนหลกัๆที่ชาวสวนต้องม ีคอื มดีแครง ขนาด จอบ พลัว่ 
ชงโลง เขง่ กระจาด สาแหรก คานในเวลาขนทุเรยีน คราดชกัหญา้ มดีพรา้หวดสําหรบัดายหญ้า 
ก็มแีค่นี้แหละอุปกรณ์ที่จําเป็น แครงจะเอาไว้ใช้รดน้ํา ส่วนขนาดใช้รดน้ําและขนาดใช้สําหรบั
ลอกเลน 
 พลัว่จะเอาไว้ใช้ปลูกทุเรยีนต้นเลก็ๆก็ยกโคกเลก็ๆหน่อย พอถงึช่วงหน้าฝนกต็้อง
เอาพลัว่แซะดนิรอบๆ แซะดนิมาแปะใหโ้คกเลก็น้อย เพราะรากมนัยงัไม่เดนิไกล พอถงึปีกต็้อง
เอาดนิเขา้ทุกปี หน้าฝนกเ็อาดนิเขา้ไปรอบๆโคกใหใ้หญ่ขึน้ๆจนกว่า 4-5 ปี พอต้นใหญ่กร็ดน้ํา
อย่างเดยีว แล้วก็ดูแลต้นสมยัน้ีถ้าต้นสูงไปก็ต้องตดัยอด ป้าไปดูงานจากที่จนัทบุรมีาเดีย๋วน้ี
ยอดมงัคุดเขาก็ให้ตดั สมยัก่อนเขาไม่ตดักนัเขาปล่อยให้สูงขึ้นไป เดีย๋วนี้ทัง้ยอดมงัคุดและ
ทุเรยีนเขาใหต้ดัยอด ปลายกิง่เขากต็ดัแลว้กิง่เขาจะไม่ใหแ้หย่เขา้ไปหากนั บางคนปลูกต้นไมถ้ี่
กิง่กจ็ะแหยเ่ขา้หากนั ตอ้งตดัใหม้ชี่องอากาศใหต้้นไมห้ายใจไดบ้า้ง เราต้องดูแลต้นและดูแลทุก
อยา่ง ยิง่เรือ่งน้ําตอ้งดแูลมาก ป้าถงึไมป่ลกูทุเรยีนเยอะ เพราะดแูลไมไ่หว ป้าแก่ลงทุกวนัๆปลูก
แค่พอกนิพอ 
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วธิกีารรกัษาหนามทุเรยีน ขัว้ทุเรยีน เป็นเรื่องทีแ่น่นอนอยู่แลว้อย่างก้านยาวนี่ต้อง
รกัษามากเลย เวลาวางตอ้งอยา่ใหไ้ปครดูอยา่ไปวางทบัขัว้กนั ถา้กา้นยาวขัว้หลุด ลกูละ 200  
บาท เหลือลูกละ 40-50 บาท ก้านยาวตัดในปลิงก็ไม่มรีาคาแล้วทุเรยีนทุกอย่างถ้าไม่มขี ัว้ 
ทุเรยีนสวนหมดราคาเลยตอ้งมขี ัว้อยูแ่ละขัว้ตอ้งสวยๆดว้ย ในปลงิคอืในขัว้ปุ่มๆ ขัว้จะเป็นอะไร
ทีม่รีาคามาก เวลาที่หนอนเจาะลูก กจ็ะต้องเอาแปรงกาบมะพรา้วมาเขีย่ออก เอาไมแ้หลมเขีย่
หนอนออก ปดัออกใหด้แีลว้กต็อ้งเอาไมจ้ิม้ดวู่าถงึเน้ือหรอืเปล่า ทุเรยีนรุ่นใหม่ดูยากมากในเรื่อง
ขัว้ ถา้สมยัโบราณถา้ขัว้ยงัสดแลว้ปลงิยงัอยูแ่ก่จดั ส่วนทุเรยีนนอกเดีย๋วนี้เราไมไ่ดดู้ 
ขัว้เพราะตดัขัว้เน่าตอ้งดทูีร่อยต่อถา้ยงัสด แสดงว่าทุเรยีนยงัแก่จดั 2-3 วนั ทุเรยีนสวนต้องดูขัว้
ก่อนถา้ทุเรยีนแพงๆ ตอ้งดขู ัว้ก่อนขัว้จะช่วยใหเ้ราดไูดว้่าทุเรยีนนัน้จดัหรอืไม่จดั ถา้สคี่อนขา้ง 
เหลอืงจดัคอืแก่จดั ถ้าสมีนัอ่อนๆจางๆจะจดื จากทุเรยีนที่เดยีวกนั แลว้ต้องดูทุกอย่าง ดูลูก ดู
หนามว่าห่างมัย้ สเีขม้หรอืเปล่า สมยัก่อนถา้ขัว้ไมม่กีห็มดท่าแลว้ แลว้ถา้หนามห่างๆสเีขม้ สวย 
ถ้าเป็นทุเรยีนโคนกิ่งจะอร่อยกว่าทุเรยีนปลายกิง่ ทุเรยีนปลายกิง่หนามจะถี่ๆจดืกว่า แล้วขัว้
อยา่วางใหเ้อาหนามไปโดนถา้หนามไปโดนมนัจะเป็นรอย วางเรยีงตอ้งวางสบัหว่างใหด้ ีเวลาใส่
เข่งป้าต้องนอนลูกให้ด ีเรยีงต้องให้นอนไม่ให้ข ัว้โดนหนามต้องเรยีงให้นอน เมื่อก่อนขายทลีะ 
25 เขง่ เหมาเรอืหางยาวลาํหนึ่ง เรยีงใหส้วยเพื่อถนอมปลงิ การบรรจุต้องเรยีงใหเ้อาพูขึน้เอาพู
เตม็ๆถ้ามนัแป้วก็ต้องควํ่าลง เอาพูขึน้อย่างป้าขายก็ขายเป็นเข่งๆไปไม่มดีูเนื้อกนั เพราะไวใ้จ
กนัเป็นขาประจาํกนั 
 พวกเศรษฐทีีอ่ยูใ่นกรงุเทพทีเ่ขาชอบทุเรยีนต้องมาเหมาทุเรยีนนนทเ์มอืงนนท ์เขา
จะมาซื้อทุเรยีนจากแม่ค้าแท้ๆอย่างป้าไปขายคนจนีเยาวราชจะมาซื้อ เขาจะรู้ว่าคนไหนเป็น
เจา้ของสวนจรงิๆคนไหนแมค่า้เขาไม่ซือ้ คนมเีงนิจะมาซือ้กบัเจา้ของสวน ทุเรยีนเขาจะมสีุกแก่ 
สุกอ่อนทุเรยีนมกีลิ่นฉีกได้ เนื้อเหลืองแต่ไม่หวาน กลิ่นทุเรยีนจดักบักลิ่นทุเรยีนอ่อนจะไม่
เหมอืนกนั ถา้สุกจดั 3 คนืกส็ุกแลว้ คนืเดยีวสุกคอื เตม็ทีแ่ลว้ 3 คนืกแ็ย่แลว้ถ้าไม่สุก แต่ทุเรยีน
สวนนนท์ไม่มกีารชุบน้ํายาเลยนะ พ่อป้าเขาจะเรยีกตําเนิน ใช้เรียกทุเรยีนที่ไม่จดัเรียกว่า 
ตําเนิน หลายคนืจดัถ้าไม่สุกเขาจะเรยีกว่า ตําเนิน รสชาตไิม่หวานมนัไม่อร่อย กเ็ป็นศพัทท์ีแ่ต่
ละคนใชเ้รยีกกนั 
  อย่างน้ํามากปีที่แล้วแต่ก่อนมนัไม่ล้นขนาดนัน้ เราต้องไปหาดนิมาเสรมิคนันาใน
ขนัดน้ําเยอะกว็ดิออก ปีทีแ่ลว้นัน้กเ็สรมิจนน้ําทางดา้นหลงัเขา้สวนแลว้ยงัเสรมิตรงขา้งหน้าอยู่
เลย เราก็ช่วยเสรมิกนัอยู่ทางนี้ ทางหวัสวนน้ําเขา้ลงทุนซื้อไม้หน้า 3 มาตดัเอากระดานกัน้ 2 
แผ่นซ้อน เอาซลิโิคนยา สุดท้ายไม้กระดาน 2 แผ่นต่อกนัแล้วน้ําเลยเอาไม่อยู่ สมยัก่อนเขา
จะต้องขุดดนิผ่าหลงัร่อง ต้องขุดดนิกว้าง 3 ศอก ยาว 4 ศอก แล้วก็เอาดนิเขา้มาทําโคก แต่
ตอนน้ีตน้รอ่งมนัเตีย้แลว้ไมต่อ้งขดุ ทีต่อ้งขดุดนิเพื่อตดัรากไมต่้างๆ ทีม่อียูเ่พื่อเอาดนิทีข่ดุไป 
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ถมเป็นคนันากนัน้ํา แล้วมาเหน็ประโยชน์ของการขุดดนินี้เมื่อตอนน้ําท่วมเมื่อปี พ.ศ 2538 ซึ่ง
เป็นภมูปิญัญาอยา่งหน่ึงของพ่อ ในการพฒันาสวนผ่าหลงัร่องเพื่อไม่ใหร้่องสูง แลว้กก็นัน้ําท่วม
ได ้ตอ้งทาํคนันาใหส้งูแต่รอ่งเตีย้ เพื่อการรดน้ํากจ็ะไดร้ดสะดวก จะต้องทําหน้าร่องใหก้วา้งเพื่อ
เดนิรดน้ําไดส้ะดวก แต่ตอนทีพ่่ออยูพ่่อไมเ่คยบอกนะว่าขดุดนิไปเพื่ออะไร เราเพิง่มาเหน็ไดเ้อง
เมือ่เราทาํสวน 

พธิกีรรม ความเชื่อ มนัก็เป็นความเชื่อของแต่ละคนอย่างพ่อป้าเขาจะปลูกทุเรยีนวนั
อาทติย ์บางคนเขากป็ลกูวนัพฤหสับด ีบางคนเขากไ็มไ่ดถ้อือะไร กป็ลกูวนัไหนกไ็ด ้ประเพณทีี่ 
เกี่ยวกับต้นทุเรยีนพนัธุ์ต่างๆก็เอาไปฉีกบ้าง เป็นลูกบ้างแล้วก็เอาไปกองรวมกัน เรียกว่า
สลากภตัรทุเรยีน สมมตวิ่าพระม ี20 องคก์ก็องไปก่อน 20 ลกู แลว้แต่ว่าพระมมีาก น้อย กเ็ฉลีย่
ไปแล้วก็ถวายพระไปตามที่กองไว้ ที่ฉีกก็ถวายพระให้พระฉันเลยแล้วก็มอีาหารคาวหวาน 
เหมอืนกบัเลีย้งพระธรรมดา เขาจะใหพ้ระจบัสลากว่าไดก้องไหน ทีอ่ื่นเขากม็มีะม่วง บา้นเรากม็ี
ทุเรยีน แต่พอตอนนี้ไม่มีทุเรยีนแล้วก็เลิกไป แต่สมยัก่อนที่ทุเรยีนสุกพร้อมกันก็จะนึ่งข้าว
เหนียวกนัไปวดั แล้วก็จะเอาทุเรยีนไปแกะลูกหนึ่ง เอาไปวางที่กองอกีลูกหนึ่ง แล้วแต่ใครจะ
ศรทัธามากน้อยจะเอาไปกีล่กูกไ็ด ้
 อกีส่วนหน่ึงกจ็ะเป็นการทาํบุญทีบ่า้น จะมกีารนําทุเรยีนไปถวายพระภูมเิจา้ทีท่ีส่วน
แล้วก็ทีบ่้าน พอทุเรยีนจะหมดกจ็ะเอาทุเรยีนไปถวายศาลพระภูม ิถากหนึ่งจะไปสวนละถาดมี
อยู ่5 สวน จดัทีบ่า้นดว้ย ทีส่วนม ี4 ขนัด กจ็ดัทีไ่ปไหวส้วนละที ่ของไหวก้จ็ะมทีุเรยีน เป็ดหรอื
ไก่ ก็แล้วแต่เราแล้วก็จะม ีขา้ว น้ํา ใส่ถาดไป ดอกไม ้ธูป เทยีนไปถวายพระภูม ิเพื่อเป็นการ
เซ่นไหวเ้จา้ที ่เพื่อขอบคุณทีท่ําใหทุ้เรยีนมผีลผลติด ีเมื่อก่อนพอทุเรยีนจะเริม่ออกดอก กจ็ะไป
วดัโสธรไปขอน้ํามนต์มา เอาธูปเทยีนมาไหวบ้อกกล่าว เอาขวดไปใส่น้ํามนต์ที่วดัมาแล้วก็เอา
ดอกไม้ธูปเทียนไปไหว้ที่สวน พ่อป้าเขาจะไหว้ พอไหว้เสร็จเขาก็จะเอาน้ํามนต์เทลงไปใน
ท้องร่องน้ําก็ไหลวนไปทัว่ทัง้ร่อง แล้วเขาก็จะเดนิพรมน้ํามนต์รอบสวน ตอนช่วงทุเรยีนออก
ดอก เขาจะทําอย่างนี้ทุกปีที่มโีอกาส การจะเซ่นไหว้ต้องรอให้ทุเรยีนใกล้จะหมด เราก็จะเอา
ทุเรยีนลูกสวยๆเอาไว้ไหว ้เพื่อเป็นการถวายเจา้ที่ทัง้ที่บ้านและที่สวน ซึ่งจะทําพรอ้มกนัเวลา
ถวายกต็อ้งเวลาก่อนเพล ถวายทีบ่า้นก่อน แลว้ค่อยไปถวายทีส่วนต่อ ใหเ้สรจ็ภายในก่อนเทีย่ง 
 ความภาคภมูใิจในความเป็นชาวสวนทุเรยีนเมอืงนนท ์มแีต่อธบิายไม่ถูก มนัเป็นใน
สายเลอืดว่าเราน่ะมขีองด ีเรากจ็ะขายใหค้นทีเ่ขาตอ้งการจะกนิทุเรยีน เรามคีวามซื่อสตัยก์บัคน
ซื้อ เราบอกและนําเสนอขายแต่ของที่ดอีร่อย เราก็จะบอกเขาเราเอาไปขายไม่เหมอืนแม่ค้า
ทัว่ไป เราเอาของกไ็ปขายใหค้นกนิ นี่คอืความภาคภูมใิจของชาวสวน ถ้าคนซือ้ตัง้ใจจะกนิของ
เราเขากซ็ื้อ เรากจ็ะไม่ต้อนหน้าต้อนหลงัเวลาซือ้-ขาย จะซือ้กซ็ือ้ ถ้าไม่ซือ้ก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากนั 
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เราก็จะขายราคานี้ของเรา ต้องลองซื้อไปทานดูแลว้ถงึจะรู ้การซื้อขายจะมคีนหลายระดบัมาก 
แต่เราซือ้ขายกนัดว้ยความบรสิุทธิใ์จจรงิของคนสวน ถ้าทุเรยีนเป็นตําหนิเสยีเรากเ็กบ็เอาไวก้นิ
เอง เราจะไมม่กีารหลอกขายคนซือ้น่ีคอื การซือ้ขายแบบชาวสวนทีป้่าเป็น 
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  เรื่องจาก...คุณยายไสว ทศันียะเวช อายุ 74 ปี 

     55/2 หมู่ 6 ตําบลบางรกัน้อย 

     อาํเภอเมอืง จงัหวดันนทบุร ี
 
 
 
 
 

 

 ยายไสวเล่าถงึความเป็นมาในการทําสวนของตนเองว่าเริม่ทําสวนมาตัง้แต่อายุ 12 
ปี จบ ป.4 มาก็ช่วยพ่อแม่ทําสวนแล้ว ไม่ได้ไปเที่ยวเตร่แบบเดก็ๆคนอื่น  จากนัน้ก็มาเริม่ทํา
สวนของตวัเองเมื่อปี พ.ศ. 2493 ยดึแนวเศรษฐกจิพอเพยีงในการทําสวนทุเรยีนของตน ขนาด
ของสวนทุเรยีนทีท่าํกนัทางจงัหวดันนทบุรเีขาเรยีกกนัเป็นขนดั ขนดั 1 ม ี5 ไร่ เลก็ทีสุ่ด 2 ไร่ มี
ประมาณ 6 ร่องสวน ร่องหนึ่งกว้างประมาณ 3 เมตร เป็นร่องๆ แต่มา ณ บดันี้ตรงกนัขา้มกบั
สมยัก่อนอนัไหนร่องเล็ก เราจะทําใหม่ตะล่อมให้เป็นร่องใหญ่ สมมตมิ ี6 ร่อง ก็จะเหลอืแค่ 3 
ร่อง ปรบัปรุงใหม่ให้ร่องมนัดขีึน้โตขึน้ แต่ตอนนี้เขาเริม่ทํากนัเยอะ เพราะเดมิร่องเลก็เตี้ย น้ํา
ท่วม วธิกีารทํากไ็ม่ยากหรอกตะล่อมร่องและดนิขึน้มา แลว้ใชแ้มคโครขุดดนิทําร่องขึน้ ตะล่อม
ร่องจาก 6 ร่อง มาใหเ้หลอื 3 ร่อง บางทจีาก 5 ร่อง ก็ทําใหเ้หลอื 2 ร่อง น้ํามนัไม่เขา้ออกกไ็ม่
เป็นไร เราก็ขงัน้ําเอาไว้จะขาดน้ําก็ช่วงเดอืนกุมภาพนัธุ์-มนีาคม พอประมาณปลายๆเดอืน
เมษายนฝนกต็กแลว้ 
 ก่อนทีจ่ะปลูกทุเรยีนต้องตะกุยดนิปรบัปรุงดนิ แล้วเอาปุ๋ ยชวีภาพราด แต่ก่อนกใ็ช้
ปุ๋ ยเคมกีนัมาก แต่ตอนน้ีกต็้องปรบัให้อ่อนลง ต้องคอยรดน้ําอยู่ตลอดและดูว่ารดน้ําแลว้มนัลง
ไปในดนิหรอืเปล่า เพราะบางครัง้ดนิก็แน่น ต้องหมัน่พูนโคก เพื่อให้รากทุเรยีนเดนิได้สะดวก 
วธิกีารปลูกทุเรยีนของสวนเมอืงนนท์ ขึ้นอยู่กบัสภาพพื้นที่ของร่องสวน ถ้าร่องสูงพูนหนีน้ํา
ประมาณสกั 1.5 เมตร ก็ไม่ต้องยกโคกขึน้ แหวกดนิใหเ้ป็นหลุมเอากิง่ตัง้ ตะล่อมๆดนิทําเป็น
กระเปาะเล็กๆ ถ้าร่องเตี้ยเราก็ต้องทําโคกขึน้มาแต่ตอนนี้เราสามารถรวมร่องให้มนัสูง แล้วก็
ปลกูทุเรยีน การดแูลกน้็อยลง ผลผลติไดเ้ท่ากนั การรวมร่องเป็นสิง่ทีย่ายคดิปรบัปรุงขึน้มาใหม ่
บางคนเขาก็เชื่อยายหลายคน แล้วก็มกีารยกร่องเล็กๆขึ้นเป็นกระเปาะเล็กๆ พอได้สกั 1 -2 
เดอืน เรารดน้ําแล้วดนิจะค่อยๆหลุดไป แล้วก็ค่อยๆเอาดนิเขา้ตะล่อมๆกลบดนิเขา้มา แต่น้ํา
ตอ้งรดอยา่งสมํ่าเสมอขาดไมไ่ด ้วธิกีารรดน้ําสมยัก่อนเราใชแ้ครง พอเวลาปลกูทุเรยีนแลว้กต็้อง
หาอะไรมาปิดโคน จะรดน้ําเวน้ประมาณ 2 วนั เอาแครงรดน้ําหยอดรดต้นทุเรยีน แต่มาสมยันี้ก็
เปลีย่นเป็นระบบการใหน้ํ้าแบบสปรงิเกอร ์แต่ตอนทีทุ่เรยีนออกดอกหรอืพึง่ผลดิอกออกมาเราก็
ไมต่อ้งไปยุง่อะไรกบัทุเรยีนเลย ตัง้แต่ช่วงเดอืน พ.ย.-ม.ค. ตอ้งหยดุรดน้ําปล่อยใหเ้ป็นไปตาม 
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ธรรมชาต ิพอมาถงึเดอืนมกราคมปลายๆดอกทุเรยีนจะเท่ากับมะเขอืพวงหรอืโตเลก็กว่ามะเขอื
พวงเลก็น้อย กเ็ริม่โปรยน้ําใหน้ํ้าได ้
 ทุเรยีนมหีลายสายพนัธุแ์ต่ทีย่ายไดย้นิมาตัง้แต่ทําสวนทุเรยีนม ี20 สายพนัธุไ์ด ้แต่
เดีย๋วนี้มหีลายสายพนัธุ์มากเหน็พวกคนสวนรุ่นใหม่ๆบอกว่าม ี200 กว่าพนัธุ ์ทุเรยีนก้านยาว
เมอืงนนท์จะเป็นทรงหวด คนขายบางคนบอกว่าอันนี้เป็นต้นพนัธุ์ก้านยาวแต่ยายดูใบแล้ว
รปูทรงอยา่งนี้ไมใ่ช่ใบของทุเรยีนกา้นยาว ยายปลกูกด็รููว้่าใบพนัธุไ์หนมรีปูทรงอย่างไร ก้านยาว
มนัม ี2 พนัธุ์ มกี้านยาวพวงกบัก้านยาวทรงหวด หมอนทองกบัหมอนเขยีว ลวงทองกบัลวง
เขยีว กระดุมทองกบักระดุมเขยีว มนัจะม ี2 พนัธุค์ู่กนั กําป ัน่เหลอืงกบักําป ัน่เขยีว ชะนีไข่กบั
ชะนีเขยีว จะดูที่สผีวิถ้าชะนีเขยีวลูกจะยาว ถ้าชะนีไข่ลูกจะป้อม ลูกจะดก ยายได้ทุเรยีนจอก
ลอยมาตน้หน่ึง ทีเ่รยีกว่าจอกลอย เพราะตกลงไปบนดอกจอกแลว้จอกยงัลอย จอกไม่จม ลูกจะ
เลก็ ส่วนทุเรยีนที่มกีนัเยอะจนกว่า 200 กว่าสายพนัธุใ์นสมยันี้เพราะเขาผสมพนัธุก์นัมาแลว้ก็
ตัง้ชื่อกนัขึน้มาใหม่ทุเรยีนที่เลอืกมาปลูกในสวน สมยัก่อนก็มทีุเรยีนลวง กระดุม แลว้กพ็วกไม้
เบญจพรรณ พวกตระกูลกบและไม้อื่นๆ สมยัก่อนเราไม่มกีารซื้อขายกิ่งพนัธุ์กัน จะขอกัน
แลกเปลี่ยนกันแล้วมาสมัย เมื่อ พ.ศ. 2534-2535 พันธุ์หมอนทองดังขึ้นมา ก็หันมาปลูก
หมอนทอง ก้านยาว แล้วพวกไมเ้บญจพรรณก็ปล่อยทิ้งกนั เหลอืสวนละ 2 -3 ต้น เพราะพนัธุ์
หมอนทองเป็นพนัธุเ์ศรษฐกจิ เขาขายกนัลูกละ 300-400 บาท ลวงและกระดุมขาย 30-50 บาท 
ก็เลยเลกิปลูกพนัธุ์ที่เหลอืไปโดยปรยิาย ก้านยาวก็จะแพงกว่า หมอนทอง ชะนี ก็มาปลูกแต่
พนัธุพ์วกนี้แทน 
 ศตัรูพชืของทุเรยีนตอนออกดอกมหีนอนกดัดอก เพลี้ยลง เรามวีธิป้ีองกนัหลาย
แบบบางคนเอาเอาพลโูรดานว่านไปในดนิเลย แต่เราเลกิใชเ้พราะเขาไม่ใหใ้ชส้ารเคมมีาก กจ็ะมี
การสุมไฟไล่แมลง บางคนเห็นหนอนเจาะดอกก็ฉีดยาฆ่าแมลง ผสมฮอร์โมนเดีย๋วนี้ เขามี
ฮอรโ์มนเทคโนโลยทีางการเกษตรดขีึน้มอีะไรแปลกๆใหม่ๆมาใหใ้ช ้ฉีดเพื่อใหด้อกตดิ แต่เราก็
ฉีดแต่พอควรไม่ฉีดเยอะ การดูแลบํารุงรกัษาพอเราบํารุงรกัษาดว้ยเทคโนโลยมีากเกนิไป กไ็ม่
อร่อย ฉีดยามากเกินไปก็โตก่อนกําหนด เหมอืนกบัเดก็อ้วนที่กินไก่ใส่ฮอร์โมน ก็โตสมบูรณ์
แบบไม่แขง็แรงไม่มคีุณภาพ ถ้าทุเรยีนปล่อยใหโ้ตไปตามธรรมชาต ิรสชาตจิะอร่อย หวาน มนั 
เน้ือเนียน ปุ๋ ยเคมทีีเ่ขา้มาใหม่ๆ  บางคนเขากใ็ส่ตอนแรกกง็ามด ีออกลูกมาใหญ่ ยายกใ็ส่ปุ๋ ยบา้ง
แต่พอเพิม่ปุ๋ ยเขา้ไปมากๆ ผลผลติดตีดิลูกแต่ไม่มคีุณภาพใช้ไม่ได้คุณภาพไม่ด ีโตเรว็เกนิไป 
คนจนีที่ซือ้ไปก็เอามาคนืเกอืบหมดเลย ตอนนัน้ที่ใส่ปุ๋ ยมากเกนิไปทําใหร้สชาตไิม่ด ียายก็เลย
จาํไวว้่าตอ้งใส่ปุ๋ ยเคมแีต่พอควร มาเดีย๋วน้ีเราใชพ้วกขีว้วั ขีค้า้งคาว แลว้กใ็ส่ปุ๋ ยเคมบีา้ง ตอ้งใส่ 
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ควบคู่กนัไปดว้ย ไม่ใช่ใส่แต่ขีค้า้งคาวและขีว้วัอย่างเดยีว ต้องเอาหญ้าวางแลว้เอาใบทองหลาง
กลบปิดหน้าหนาวนี้กต็อ้งปิดโคนไวแ้ลว้ 
 การลอกเลนปีหนึ่งเราจะลอกครัง้เดยีว ช่วงทีผ่ลดิอกเรากต็้องเริม่ลอกเลนแลว้ พอ
ทุเรยีนเริม่ผลดิอกเรากต็อ้งเริม่ลอกเลนใหม้นัเยน็ไว ้จนถงึมนัเป็นดอกระยะมะเขอืพวงเรากถ็งึ 
จะเริม่รดน้ํา แล้วก็มอีกีแบบหน่ึงคอื ตดัลูกเสรจ็ ทําโคนใส่ปุ๋ ย ทําไว้สกั 15 วนั หรอืเดอืนหน่ึง 
แลว้กค็อยลอกเลนทบั มใีหท้ํา 2 แบบ แลว้แต่จะทําช่วงไหน กจ็ะมชี่วงเดอืนมกราคมและช่วงที่
ตดัลูกแล้ว การดูระดบัน้ําในท้องร่องตอนที่ทุเรยีนมดีอก เพราะสวนเรามนัเป็นท้องร่อง ต้อง
ควบคุมน้ําไม่ใหเ้ปิดเขา้ไปมดิหลงัร่อง จะทําใหด้อกหกัขอ้ร่วงหมด บางคนเขาว่าน้ําแหง้ไปเปิด
เขา้อกีไม่ได้ต้องรกัษาระดบัน้ํา เพราะถ้าหากได้น้ํามากไปจะทิง้ช่อ หกัขอ้ ปลูกทุเรยีนมนัยาก
อย่างน้ีแหละ ภูมปิญัญาชาวบ้านมนัเยอะ ตอนที่ยายเดก็ๆบอกพ่อรดน้ํายากเปิดน้ําเข้าไปใน
สวนมาก ดอกทุเรยีนหกัขอ้หมดเลย 
 เวลาเอาน้ําเขา้สวน จะมท่ีอฝงัอยู่ทุกสวนต้องมท่ีอ เชื่อมกบัคลองซอยเขา้ไปจาก
คลองใหญ่ ถงึในสวนเราจะมที่อถา้เราไมต่อ้งการน้ําเขา้เรากปิ็ดทัง้ขา้งนอกและขา้งในท่อ ถ้าเรา
ต้องการใหน้ํ้าเขา้-ออกเราจะมจีอทําดว้ยพลาสติกเอาไมต้ขีนาบสองแถบ เวลาน้ําออกช่วงหน้า
ฝนน้ําออกได้เข้าไม่ได้ เราไม่ต้องลงไปปิด-เปิดท่อ สมยัก่อนใช้ลูกท่อพนัด้วยใบตองลูกยาว 
เวลาจะเปิดเขา้กต็้องลง แต่มาตอนนี้เราไม่ต้องลงไปเปิด-ปิดดว้ยตวัเองเราจะมจีอกัน้ จอนี้ยาย
เป็นคนต้นคดินะ สมยัก่อนต้องพนัลูกท่อในปีหนึ่งพนัไว ้20 กว่าลูก เวลาหน้าน้ําใชใ้บตองแห้ง
พนั เวลาอุดท่อกต็้องลงเย่อท่อเปิด-ปิด เขา้ออก ลงไป 2-3 ครัง้ ตอนนี้ไม่ทําอย่างนัน้แลว้ใชไ้ม้
เลก็ๆตขีนาบสองขา้งแลว้ตขีาปกัลงไปตรงท่อ เวลาจะใหเ้ขา้กเ็อาจอปิดไวข้า้งใน เวลาจะใหน้ํ้า
ออกกปิ็ดไวข้า้งนอก ไวก้นัคนละฝ ัง่ ถา้ตอ้งการใหร้ะดบัน้ําอยูใ่นระดบัทีพ่อดไีมเ่ขา้และออกให้ 
ปิดไวท้ัง้สองแถบ คนอื่นเขากถ็ามว่ายายทําอย่างไรกท็ําให้พวกชาวสวนด้วยกนัดู เราจะทําจอ
ไว้สองแผ่นปิดทัง้ขา้งนอกและขา้งในท่อ ทําไวห้น้าท่อกบัในท่อ ขา้งในสวนกบันอกสวน ถ้าให้
น้ําออกชกัจอขา้งในสวนออก ถ้าต้องการให้น้ําเขา้สวนชกัขา้งนอกเผยอจอนิดหน่อยประมาณ
เวลาไวไ้ดเ้ลยสองวนัแลว้ไปปิดไมต่อ้งลอง พลาสตกิทีใ่ชก้เ็ป็นกระสอบปุ๋ ย เอาไมต้ขีนาบทัง้สอง
ขา้ง ทาํขาใหย้าว แลว้ปกัลงดนิงา่ยทีสุ่ดวธิน้ีี อธบิายเรือ่งการทาํจอไปในทีป่ระชุมพอน้ําเคม็มาก็
ขอความร่วมมอืจากทางราชการให้ประกาศบอก ถ้าเราไม่ต้องการน้ําเคม็ก็ใช้จอปิดไปซะ ไม่
ต้องเสยีงบประมาณมาป้องกนัในเรื่องน้ีมากทําจอปิดท่อแก้ปญัหาไป อนัน้ีก็เป็นภูมปิญัญาอกี
อย่างหนึ่งที่ใช้กนัของชาวสวน ทีอ่าศยัแรงน้ําดนัจอพลาสตกิใหเ้ปิด-ปิดท่อเอง แรงดนัน้ําขา้ง
นอกสูงกว่ายงัไงน้ํากไ็ม่เขา้ไม่ร ัว่ เพราะเป็นพลาสตกิ แรงดูดของท่อและแรงดนัของน้ําจะทําให้
จอปิดท่อไดส้นิท สมยัก่อนตอ้งพนัลกูท่อใชเ้ชอืกกลว้ยพนัใบตองแหง้ จอจะโคง้เขา้ไปปิดท่อได ้ 
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และยกเกบ็ได ้พืน้ทีใ่นการใชก้็น้อยมว้นเก็บได ้ทําไวห้ลายๆอนั เวลาท่อหลุดโครมมวัแต่ไปหา
ลกูท่อพอดสีวนจมน้ํา เอาจอปิดกัน้น้ําเคม็ใชไ้ดผ้ลดมีาก เราต้องใชไ้มด้ีๆ ทําขาจะไดแ้น่น ไม่หกั
และหลุดใช้ได้เป็นปี เมื่อสมยัก่อนมกีารชิมน้ําเค็ม แต่เดีย๋วนี้จะมทีี่วดัระดบัน้ําเค็มของกลุ่ม
อนุรกัษ์ทุเรยีนนนท์ก็มคีนที่คอยวดัและบอกกนัเวลามน้ํีาเค็มขึ้นมา ก็จะกระจายข่าวบอกกนั
ระหว่างชาวสวนใหปิ้ดท่อ  

เรือ่งของน้ําเคม็มมีานานตัง้แต่สมยัอดตีกาล มมีาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2501 เมื่อก่อนยายปลูก
กุหลาบใบแห้งหมดเลยทัง้ๆที่รดน้ํา น้ําเคม็มนัมมีาอยู่เรื่อยๆ ทางราชการเขาก็ทําดวี่าไม่ต้อง
เสยีงบป้องกนัน้ําเคม็ใชว้ดิน้ําออกเอา จะทาํทาํนบกนัน้ําเคม็ มงีบประมาณมาใหปิ้ดทุกคลอง ไม่
ตอ้งทาํหรอกใชปิ้ดจอเอาท่อใครสวนใครกปิ็ดไป น้ําเคม็ขึน้มาไมเ่กนิ 15 วนักถ็อยลง เราต้องคดิ
ทําวธิป้ีองกนัขึ้นมาด้วยตวัเราเอง ไม่ใช่ปล่อยไปตามเรื่อง บางครัง้โทษทางราชการเขาไม่ได ้
เพราะเขาไม่เคยทําสวนนะ เราอยู่กบัสวนเรารูเ้รื่องดกีว่าเขาลองชิมน้ําดูว่าน้ําผดิปกตอิย่างไร 
สมยัก่อนไม่มเีครื่องวดัระดบัน้ําเคม็เราก็ต้องชมิน้ําเอา เวลาลงไปอาบน้ําในคลองก็ต้องชมิว่า
น้ําเคม็หรอืเปล่าถา้เคม็กบ็อกกนั มนัเป็นภูมปิญัญาจรงิๆนะอย่างถุงพลาสตกิ ถุงปุ๋ ยทีม่องว่าไม่
มปีระโยชน์ก็มปีระโยชน์มากเอามาใช้งานได้ อย่างใครทําไม่ เป็นยายก็ทําแจก บอกอธบิายให้
ด้วยว่า เอาขาจอแทงดินลงไป ก่อนที่ทําปิดท่อต้องดูหน้าท่อว่ามไีม้คานอยู่หรือเปล่าต้อง
ละเอยีด มไีมค้านอยูส่กันิดหน่ึงน้ํากเ็ขา้แลว้ ตอ้งดลูะเอยีดแลว้ถงึจะปกัจอลงไปใหเ้สมอ ถ้ากลวั
ว่าจะหลุดหายไปกเ็อาไมอ้กีหน่ึงท่อนเลก็ๆปกัปกักลางท่อกนัเป็นแนวตัง้ และก่อนจะอุดจะทํา
อะไรก็ต้องระวงัสมยัก่อนลูกกระตุ้มถ้าหลุดเขา้ไปในท่อก็เป็นปญัหาต้องงม แล้วต้องเอาเหล็ก
แหลมแหยก่ระทุง้เขา้ไปในท่อเอาออกมาอกีในสมยัก่อนนะ แต่เดีย๋วน้ีปญัหานัน้ไมเ่กดิแลว้ 
 เรือ่งของสตัวท์ีม่าทําใหทุ้เรยีนเกดิความเสยีหาย ในสมยัก่อนจะมีกระรอกมากดักนิ 
แต่ชาวบ้านจะรวมตวักนัในช่วงตอนคํ้าลูกทุเรยีนแลว้เหลอือกี 15 วนัจะตดั กระรอกและหนูจะ
เริม่กดักนิลกูทุเรยีน เรากร็วมตวัระหว่างชาวบา้นช่วยกนัไล่กระรอกและหนูประมาณ 10-20 คน 
ไล่รงัอยู่ตรงไหนถางออก มะพรา้วเยอะกระรอกจะอยู่ในคอมะพรา้ว เราก็ถางคอมะพร้าวออก
ลา้งคอมะพรา้ว ไปทีไ่หนก็มมีอืปืนตามไปยงิสอยลงมา ยายบางทกี็เป็นคนยงิกระรอก ตะโกน
บอกคนที่ปีนต้นไมอ้ยู่ตรงที่เหน็กระรอกออกมาว่าอยู่นิ่งๆอย่าตกใจ เกาะแน่นๆ เราก็เลง็ปืน
สอยกระรอกเลย อนันี้ก็เป็นวถิชีวีติชาวสวนอกีอย่างหนึ่ง กระรอกมนัมสีญัชาตญาณอยู่อย่าง
หนึ่งเวลาที่จนมุมแล้วมนัจะเจ่า คอื เงยีบเสยีง เดีย๋วนี้ก็ยงัมอียู่แต่น้อยลงแล้ว ฆ่ามนัไปก็ต้อง
ทําบุญอุทศิส่วนกุศลไปใหม้นัดว้ย เวลาทีย่ายทอดกฐนิกแ็ผ่ส่วนบุญไปให ้ไม่ง ัน้ไม่เหลอืทุเรยีน
ดีๆ เรากข็าดทุน เวลาทาํบุญทอดกฐนิกแ็ผ่ส่วนบุญไปใหทุ้กปี เรือ่งนี้เป็นเรื่องจรงิที่ยายทําบุญให้
กระรอก หนู ใครฟงักพ็ากนัหวัเราะ กต็้องทําใหเ้ขาไป เราต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างหากนิ ใน
ความคดิ 
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ของยายนะ อยา่งคา้งคาวนี่จะไมก่นิทุเรยีน เมือ่ก่อนยายปลกูลาํไยไวส้องต้น โดนคา้งคาวตหีมด 
ยายถงึไมป่ลูกลําไยแลว้ ดนิมนัดปีลูกอะไรกข็ึน้ แต่ก่อนนกหวัขวานมกีเ็จาะลูกทุเรยีน เดีย๋วนี้ก็
ไมม่แีลว้หายากขึน้ นกหวัขวานจะเจาะดูไม่รูจ้ะเจาะสวย บางทขีายเขาไปแลว้ไม่รู ้ถ้าหนูเจาะก็
เหลอืแค่รอ้ยเดยีว ถ้าหนามครบกไ็ดร้าคา 300 บาท ถ้าเป็นหนูเจาะเดีย๋วนี้กไ็ม่ค่อยมสี่วนมาก
หนูจะเจาะทุเรยีนอ่อน ถ้าเป็นกระรอกเจาะจะขายดมีาก เราจะควา้นออกแลว้เอาปนูทา ยายไป
ขายทีเ่ซน็ทรลั รตันาธเิบศร ์มคีนมาถามยายเอาอะไรมา กบ็อกเขาไปว่าทุเรยีนทีก่ระรอกเจาะ 
เอามัย้ล่ะ ยนืกนัล้อมรอบเลย เพราะเราขายเป็นพู ไอ้ทีเ่สยีไปเราก็ไม่เอา บางทยีายฝานไปยงั
ขอลองชมิ ยายกบ็อกว่าชมิไดก้ระรอกมนัไม่มเีชือ้โรค ถา้หนูนะม ี
 ปนูแดงจะช่วยประสานเนื้อของทุเรยีน อย่างทุเรยีนต้นเป็นแผลยายกค็ว้านเอาเชื้อ
ออก แลว้เอาปนูโปะเขา้ไป โรคน้ําซมึกจ็ะหายเนื้อทุเรยีนจะแหง้ไม่มลีามเลย ควา้นออกเอาชอ้น
ขูดๆตรงที่เสีย แล้วเอาปูนแดงอัดทาเข้าไป ทุเรยีนก็จะสุก เหมอืนเดิมปกติ ปูนจะถูกกบัต้น
ทุเรยีน ปนูแดงจะดยีายซือ้ไวเ้ป็นป๊ีบเลยตอนช่วงหน้าทุเรยีน ปนูกบัหนามทุเรยีน เวลาทีเ่รารบั
ทุเรยีนพลาดจะใชป้นูป้ายจะหายเรว็ ปนูมนัจะช่วยลดการแพข้องเกสรทุเรยีน ถ้าหนามเสยีกใ็ช้
ปนูทาป้าย ปนูน่ีรกัษาทุเรยีนทัง้ลกูและตน้ไดด้ทีีสุ่ด 
 เราจะนบัวนัทุเรยีนสุกตัง้แต่ดอกบานเป็นหางแย ้ก้านยาวจะประมาณ 120 วนั หาง
แย ้คอื ดอกทุเรยีนทีโ่รยแลว้เป็นลูกเลก็เท่าหวัแม่มอื ชะนี กระดุม ลวง นี่ก ็100 วนั หมอนทอง
ก็ประมาณ 120-110 วนัตดัได้ กระดุม 100 วนั เราดูได้เลยนับจากลูกเท่าหวัแม่มอื ประมาณ 
100 วนัเหมอืนกนัจะตดัไดช้่วงสงกรานตข์ายไดก่้อน วธิกีารดูเราต้องเขา้ไปในสวนทุกวนั ต้องดู
ว่าดอกต้นไหนบานก่อนหรอืหลงั มสีมุดจดบนัทกึเลย ต้นนี้บางก่อนคํ้าก่อน แต่ยายดูอย่างนี้นะ
เวลาที่ยายคํ้าลูกโตพอประมาณตอนคํ้านี่จะแม่นมากทุเรยีนมนัจะมสีองรุ่น รุ่นแรกจะเอาเชอืก
ผกูไวส้หีนึ่ง รุน่หลงัเราจะผกูเชอืกไวอ้กีสหีนึ่ง แลว้เราจะรูเ้ลยว่ามนัเป็นรุน่ไหนจะดูรูไ้ม่ผดิพลาด 
สมยัก่อนพลาดตดัทุเรยีนอ่อน การคํ้ากิง่พอเราคํ้าเราจะต้องดูว่ากิง่หนึ่งเราจะเอาไว้ประมาณกี่
ลกู ตอ้งดไูวไ้ดส้องลูก ลูกเดยีว กต็้องตดัลูกอื่นทิง้เราจะไม่เอาไวเ้ยอะ ถ้าเอาไวเ้ยอะ มนัจะเสยี
รสชาต ิมนัจะดงึรสชาตกินัไมอ่รอ่ย 
 เทคนิคพเิศษในการทําสวนของยายจะเรื่องมากตอนคํ้าทุเรยีนจะต้องพถิพีถินัมาก
เลยพอคํ้าเสรจ็ เราจะฉีดยาฆ่าแมลงกบัฮอรโ์มนผสมไปทีลู่ก ทีต่้น แลว้กใ็ชปุ้๋ ยพอประมาณแลว้
กร็ดน้ํา เขาเรยีกว่าบาํรงุระยะยาว ยายจะไมใ่ส่ปุ๋ ยเยอะใส่แต่พอควร กบ็ํารุงต้นไป กไ็ม่มเีทคนิค
อะไรพเิศษ ทําไปตามธรรมดา กจ็ะมกีารสุมไฟช่วยไล่แมลงต่างๆที่มารบกวนทุเรยีนโดยจะสุม
ไฟในช่วงเยน็ การทีจ่ะบาํรงุตน้ทุเรยีนใหเ้จรญิเตบิโตสมบรูณ์ไดด้ ีโดยการใหน้ํ้า ต้นไหนชอบน้ํา
เรากใ็หน้ํ้ามาก ถา้ตน้ไหนไมช่อบน้ํามากเรากต็อ้งหยดุใหบ้า้งเป็นบางช่วง แลว้กต็อ้งใชปุ้๋ ยดว้ย 
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ทัง้ปุ๋ ยคอกและปุ๋ ยเคม ีบางพนัธุก์็ชอบน้ํา บางพนัธุ์ไม่ชอบน้ํา ให้น้ํามากไปกแ็ตกใบอ่อน พนัธุ์
ไหนแตกใบอ่อนง่ายเราก็ใหน้้อย อย่างหมอนทองให้น้ํามากก็แตกใบอ่อน อย่างก้านยาวเราให้
น้ําสมํ่าเสมอกนัก็ไม่เป็นไร เราต้องคอยสงัเกตดูหลายอย่าง อย่างชะนีให้มากดอกก็หลุดหมด 
การปดัดอกก็มกีารปดักนัใช้พู่กนัปดั เป็นการช่วยทุเรยีนผสมเกสร แต่ถ้าปดัแล้วต้องตดัแต่ง
ดอกไมเ่อาดอกไวห้มด ถา้เอาดอกไวห้มดจะทาํใหทุ้เรยีนเนื้อบาง ถ้าวนัไหนทีม่แีดดรอ้นจดัต้อง
คอยมานัง่เฝ้าทีเ่รอืนกลางสวนว่าตน้ทุเรยีนเป็นอยา่งไรบา้ง ตอ้งเขา้ไปดูว่าใบมนัเหีย่วหรอืเปล่า 
ถา้ใบเหีย่ว กต็อ้งหาสาเหตุว่าเหีย่วเพราะอะไร ตอ้งทาํรม่บงัแดดใหทุ้เรยีนในช่วงเริม่ปลกูโดยใช้ 
ทางมะพรา้ว และปลกูตน้ทองหลางเอาไวข้า้งๆตน้ทุเรยีน เพื่อเป็นไมบ้งัร่มและเป็นปุ๋ ยใหทุ้เรยีน 
ทุเรยีนจะว่าปลกูงา่ยกง็า่ย ถา้ดแูลเป็นกง็า่ย ถา้ดแูลไมเ่ป็นกย็าก ถ้าปีไหนแดดจดัมาก ทุเรยีนนี่
ใบจะพรนุไหมห้มดเลย 
 วธิกีารตดัเรามวีธิกีารพเิศษกว่าทางจนัทบุรทีางนัน้เขาจะใช้กระสอบรบั ของเรามี
ตะกรา้ขึน้ไปแล้วคนตดัเขาจะรูว้่าเชอืกสไีหนทีโ่ยงกิง่คํ้ากิง่ไว้ตัดก่อนหรอืหลงั เขาจะรูต้ดัมาใส่
ตะกรา้โรยลงมาขา้งล่าง จะไม่มกีารตดัโยนนอกจากกิง่จะตรงอยู่กบัทอ้งร่องหรอืมมีดแดงเราจบั
ไม่ไหวกส็อยลงน้ํา ลงน้ําจะไม่ชํ้าเท่าไหร่ ถ้าลงดนินี่ข ัว้หกั เป็นเต่าเผาแขง็ เราจะไม่วางกบัดนิ
เราจะมใีบตองวางรองหรอืเข่งรองไวไ้ม่ใหห้นามเลอะกบัดนิทีป่นเป้ือนปุ๋ ยเคม ีปุ๋ ยคอก จะทําให้
หนามเน่าได้ นี่แหละคอืเคลด็ลบั มนัไม่ใช่ง่ายนะมนัยากตลอดแหละแต่ถ้าเรารูแ้ล้วก็ไม่เป็นไร 
ถ้าเรามาวางกบัดนิทบัไปๆกเ็ลอะโคลน เลอะดนิ ว่างกบัพืน้ซเีมนต์กไ็ม่ดตี้องวางกบัใบตอง ไม่
ง ัน้เรากม็เีขง่ไปตดัแลว้างใส่มใีบตองรองเป็นชัน้ๆ 
 ทุเรยีนที่ขายได้ราคาและถ้าพูดถึงทุเรยีนเมอืงนนท์ก็จะนึกถงึคอื ทุเรยีนก้านยาว 
ตดัลงมากต็้องพนัขัว้เก็บไว้อย่างดใีช้ใบตองพนัขัว้ เรามใีบตองในสวนปลูกกล้วยเอาไว้เลย ถ้า
รองลกูทุเรยีนเรากใ็ชใ้บตองแหง้ ใบตองสดมนัจะไม่หนาและจุ ใบตองแหง้รองๆมนักจ็ะไม่ทําให้
ทุเรยีนชํ้า เราเรยีกว่า ตดัเกบ็มาจากสวนอย่างไรกอ็ยู่อย่างนัน้ ไม่มกีารถ่ายถอนใส่เข่ง ยายตดั
ทุเรยีนบางท ี30 เข่ง ยายเรยีงเท่ากนัหมด ไม่มายกยา้ยทุเรยีนไปไหนอกีจะทําใหข้ ัว้มนัลื่น ขัว้
มนัยงัอ่อนอยู่ ไม่ง ัน้จะทําให้ขัว้หกั วธิจีบัขัว้ต้องจบัให้ลงมาตํ่ากว่าปลงิแล้วจบั  3 นิ้ว ไม่ใช่จบั
หมดทัง้ขัว้จะลื่นหายคลาย เขาจะละเอยีดมากนะทุเรยีนนนท์ ถ้าไปจบัขัว้ลูดไปลูดมาไอ้ขัว้ที่
คลายทีว่่าแกจะเป็นทุเรยีนอ่อนเลย ขัว้มนัจะลื่นมนัจะไม่คลาย คนจนีทีเ่ขาเป็นเซยีนชํานาญใน
การเลอืกทุเรยีนเขามาจบัขัว้ทุเรยีนป ับ๊เขาจะรู้เลยว่าทุเรยีนลูกน้ีแก่ ว่าง่ายๆคอืเราไปจบัมาก
แล้วทําให้ขัว้ทุเรยีนเป็นมนั เขาเรยีกว่าขัว้เป็นมนั คนซื้อจะเชื่อว่าเป็นทุเรยีนอ่อนทัง้ๆที่เป็น
ทุเรยีนแก่ ขายไม่ได ้การเชื่อถอืจะลดลงไปมนัเป็นเทคนิคอย่างหนึ่ง เข่งนี่ใช้เปลอืงมากต้องใช้
จาํนวนมาก ยายคดัเรยีงใส่เขง่ไวเ้ลย อนัไหนเป็นตําหนิเรากเ็อาออกไว ้แลว้อนัไหนเราคดัว่าใส่
เขง่ไวก้จ็ะรู ้ 
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เราต้องการจะเอาเข่งไหนออกไปขายก็จะรู้เลยว่าต้องหยบิเข่งไหน จะไม่มกีารมารื้อออกอีก 
เวลาเราเอาไปขายเรากเ็อาไปทัง้เข่ง สมยัก่อนตดัมาเสรจ็เอาวางเรยีงๆไวแ้ลว้เอาเหล้าพ่นแล้ว
เอาผา้คลุมเพื่อบ่มใหทุ้เรยีนสุกเรว็ ผลทีสุ่ดรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ขัว้ทุเรยีนถลอกหมด เดีย๋วนี้ไม่มไีม่
ทําอย่างนัน้แลว้ ทีด่ทีีสุ่ดคอืเอามาวางไวเ้ฉยๆ ในที่อากาศถ่ายเทอย่างไมก้ระดานวางแล้วต้อง
เอาเสื่อปไูมง่ ัน้หนามมนัจะตําพืน้ วางแลว้หาทีพ่งิยายจะมหียวกกลว้ยวางต้นหนึ่ง เอาเสื่อป ูเอา
หยวกกล้วยวางต้นหนึ่ง วางทุเรยีนก็พิงกับหยวกกล้วยลูกทุเรยีนจะเกาะกันไม่หล่นไปไหน 
จะต้องถนอมถึงที่สุด บางคนชอบสุก บางคนชอบดบิๆหน่อยก็เอาไป เราจะไม่โยนเรยีงใส่รถ
ไมไ่ดเ้ลยไมอ่ยา่งนัน้หนามกระจุยหมด เพราะฉะนัน้ทุเรยีนนนทถ์งึเป็นอะไรที่ตอ้งถนอมและ 
พถิพีถินัมาก เข่งนี่เราไม่ต้องเสยีดายเลยเอาใบตองพบัวางใส่เป็นชัน้ๆไว ้จะตัง้ทุเรยีนไวเ้ฉยๆ 
ใครจะมาหยบิทุเรยีนเข้าออกบางคนหยบิแล้วง้าง ขัว้ก็หกั เราก็ตัดเสียราคาแล้ว เวลาเก็บ
ทุเรยีนจากตน้กใ็ส่ตะกรา้โรยลงมาใชเ้ชอืกโรยลงมา เอาเชอืกแขวนไวท้ีก่ิง่ใหญ่ๆ คนขา้งล่างอยู่
เฉยๆ กถ็อืเชอืกไว ้แลว้กโ็รยลงมาพอเอาลงมาแลว้ไม่ไดว้างกบัดนินะมาวางบนใบตอง หรอืไม่
กว็างบนหญา้หนาๆ ของเรานี่ตอ้งพถิพีถินั มทีัง้ข ัว้ หนามกต็อ้งสะอาด 
 วธิกีารดูแลทุเรยีนก่อนเอาออกขาย ถ้าต้องการให้สุกเรว็เอาผ้าคลุมเข่งทีใ่ส่ทุเรยีน 
ถา้ไมต่อ้งการใหสุ้กกว็างผึง่เอาไว ้เราจะใชว้ธิกีารดดีทีลู่กทุเรยีน เราจะรูเ้ลยทุเรยีนทีต่ดัมาจาก
สวน สองถึงสามคนืก็จะสุกแล้ว ดดีดูฟงัเสยีงให้มนัดงั ปุๆ อนัไหนกนิได้หรอืไม่ได้เราต้องดูรู ้
วธิกีารดดีหนามทุเรยีนทีถู่กตอ้ง เอาน้ิวโป้งดดี ดดีไปขา้งๆหนาม ถา้ดดีไปตรงหนามมหีวงัเลอืด
ขึน้หมด แต่เดีย๋วนี้เราไม่ต้องดดีอย่างนัน้แล้ว เราใช้สายยางจากท่อแก๊สใส่ปลายหวายเอาไว้
เคาะดวู่าทุเรยีนลกูไหนสุก ลกูไหนดบิ 
 เทคนิคการตดัทุเรยีนต้องมคีนขึน้ไปตดักต็้องรูอ้นัไหนใชไ้ด ้อนัไหนใช้ไม่ได ้ไม่ใช่
ไปตดัมาแลว้บอกตดัผดิใชไ้มไ่ดน้ะ เพราะลกูหนึ่งนี่ราคาเป็นพนันะ ทุเรยีนของเราจะตดัก่อนแก่
เตม็ที ่90%  เราต้องทําสญัลกัษณ์ว่าลูกไหนตดัไดก่้อนตัง้แต่เวลาคํ้าทุเรยีน ใชเ้ชอืกพนัสหีนึ่ง
เลย อย่าไปตดัผดินะ ถ้าคนตดัๆผดิก็ต้องรบัผดิชอบ อย่างหมอนทองใหญ่ๆ เมื่อก่อนลูกแค่ 
1,000 บาท เดีย๋วนี้มนัถึง 2,000 กว่าบาท หมอนทองใหญ่ๆ ประมาณ 4-5 กิโล มนัเหมอืน
ทองคําทัง้นัน้แหละ ถ้าเมอืงนนท์ผู้ว่าราชการจงัหวดัไม่สนใจทุเรยีนก็เลกิกนัเลย พอเราตัด
ทุเรยีนมาก็ไม่มกีารป้ายขัว้ บางคนถ้าตดัทุเรยีนอ่อนเขาเอาปนูป้าย เราก็ถามเขาว่าป้ายทําไม
เขาบอกว่าป้ายเพื่อให้ข ัว้มนัแขง็ไว้เพื่อลอกลวงเขาซึ่งมนัผดิกบัคนซื้อนะ ถ้าดูว่าขัว้แขง็นี่สุก 
100% ก้านยาวบางทผีดิกนั 5-7 วนัมนัก็ไม่อร่อยแล้วนะ มนัอ่อน ถ้าปล่อยให้เลยวนัไปกว่านี้
แล้วตดักไ็ม่เป็นไร ไม่ห้าว อย่างทุเรยีนหา้ว คอื ทุเรยีนขาดน้ํา เจา้ของดูแลเรื่องน้ําไม่ถงึ ต้อง
ดูแลเรื่องน้ํา เรื่องน้ําเป็นอะไรที่สําคญัมาก การรดน้ําแรกๆ กร็ดวนัเวน้วนั พอโตหน่อยก็เวน้ 2 
วนั พออากาศรอ้นๆ  
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เรากเ็วน้ 2 วนั แต่ตอ้งมหีญา้คลุมทีโ่คนตน้ ทุเรยีนนี่ตอ้งรกัมนัจรงิๆดูแลมนัจรงิๆ ถ้าไปทําแบบ
ไมม่ใีจทาํไมไ่ด ้อยา่งลกูน้องยายทีใ่ชเ้ครือ่งรดน้ําดินมนัจะแหง้ ลูกน้องอกีคนใชแ้ครงรด รดดว้ย
มอืบอกว่ายายดนิแห้งหมดเลย การรดน้ําก็ไม่ต้องรดวนัเดยีวหมดให้รดวนัละขนัด รดเวรหนึ่ง
วนรอบ 6 ขนัด ถ้ารดสองเที่ยวก็ได้ 12 ขนัด รดน้ําด้วยแครงมนัจะเปียกชุ่มกว่า เครื่องสปรงิ
เกอรม์นัก็ดแีต่เอาไวต้อนที่มลีูกจะดกีว่า มนัจะพรมไปทัว่ รดกล้วย และต้นไมอ้ย่างอื่นไปด้วย 
แลว้สปรงิเกอรต์อ้งมเีวลาเปิด-ปิดเครือ่ง ทิง้ไวไ้ม่ไดเ้ดีย๋วเครื่องเสยี เพราะเราใชป้ ัม้ป ัน่ กําลงัจะ
เปลีย่นไปใชป้ ัม้ไฟฟ้าใส่ เราจะไดท้าํงานเปิดรดน้ําทลีะลอ็คไป 
 การทําสวนทุเรยีนให้ได้ดตีามแบบของยาย คอื ยายตัง้ใจปลูกอยู่แล้ว ก็ไม่ได้คดิ
อะไรมาก เพราะทาํอาชพีอื่นกไ็มเ่หมอืนปลกูทุเรยีน อาชพีปลกูทุเรยีนจะพูดไปกเ็หมอืนโฆษณา
ตวัเอง ยายมศีกัยภาพพอในการทีจ่ะทําสวนทุเรยีน เหน็ว่าการเป็นชาวสวนมนัมเีกยีรตแิละเป็น
ความภมูใิจของเรา และพอเราไดข้ายลกูทุเรยีน ปลูกทุเรยีนมลีูกแลว้ไดข้ายลูกพอไดข้ายทุเรยีน
ก็หายเหนื่อย เพราะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เรามนัคุ้มกบัคุณค่าของที่ดนิในจงัหวดันนทบุร ี
ที่ดินในจังหวัดนนทบุรีเนี่ยะถ้าไปปลูกอย่างอื่นก็ไม่คุ้มค่าเท่ากับทุเรียนนอกจากจะปลูก
ทาวน์เฮาสห์รอืขายทีเ่ขาไป ถา้ปลกูทุเรยีนมนัจะคุม้ค่ากบัเป็นทีด่นิจงัหวดันนทบุร ี
 ทุเรียนเป็นอะไรที่มเีสน่ห์และเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดันนทบุรี เป็นผลไม้ที่มี
ชื่อเสยีงของเมอืงนนท ์จนยายตอ้งแต่งกลอนบรรยายเอาไวว้่า 
  เกษตรกรเมอืงนนทค์นขยนั    
 ทัว่ทุกท่านมากนกัรูจ้กัทัว่ 
 ต่างประเทศเขตขณัฑม์าพนัพวั   
 ต่างจดัทวัรม์าเทีย่วกนัเกรยีวกราว 
 ดแูมค่า้หน้าขาวสาวแสนสวย 
 ถงึไมร่วยมากมศีกัดิศ์ร ี
 เสมอืนกบัทุเรยีนนนทท์ุกคนม ี
 เช่น ชะนี กา้นยาว และสาวชม 
 อกีทัง้หมอนทองคอืของโปรด 
 ท่านอยา่โกรธว่าแพงกว่าขนม 
 เพราะรสชาตเิขาดมีคีนชม 
 ต่างนิยมทานทุเรยีนนนทท์ุกคนเอย 
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ทีย่ายพูดมาทัง้หมดนี่คอื แก่นแทข้องทุเรยีนนนท์ในความคดิของยาย สมยัก่อนนี่ใครมี
ทุเรยีนกม็ลีูกสาวไปขายทุเรยีนกนัที่ท่าน้ํานนท ์ยายถงึไดแ้ต่งกลอนขึน้มาได ้ซึง่เป็นอะไรที่ลง
ตวัมาก เป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดันนทบุรี และมนักเ็ป็นศกัดิศ์รอีย่างที่ว่า สาวๆคลองอ้อมรุ่น
ก่อนๆนี้สวยๆ ทุกคนตัง้แต่แถบบา้นยายไปเลยนะ เวลาขายทุเรยีนไปเรอืแทก็ซีม่ลีูกสาวไปดว้ย
แต่ละคนช่วยแมข่าย มนัเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดันนทบุรรีสชาตอิร่อยดว้ยเคยกนิกนัมาตัง้แต่
เด็กจนถึงปจัจุบนัรสชาติไม่แตกต่างจากแต่ก่อนเลย เพราะเป็นที่ดินของเราดนิของเราอุดม
สมบรูณ์มาก ตอนน้ีตอ้งรอไปก่อนอกี 5 ปี พอดยีายจะเดนิไหวหรอืเปล่า 
 เหตุทีทุ่เรยีนนนทม์รีาคาทีแ่พง เพราะมกีารประมลูเอาหน้ากนั แลว้กไ็ปลอืกนัว่าลูก
หนึ่งแพง ปกตมินักไ็มถ่งึขนาดนัน้หรอก 5,000 – 6,000 บาท ราคาทีแ่พงของทุเรยีนมนัเป็นไป
อตัโนมตันิะ สมมตอิยา่งลกูนี้คราวทีแ่ลว้ให ้5,000 ลกูเดยีวกนัน้ีมคีนมาถามซือ้เอาไวแ้ลว้เขาให้ 
ราคา 5,000 บาท เรากข็ายตกลงกนัเรยีบรอ้ยเขาว่าไว้แลว้ มคีนมาถามซือ้อกีบอกให้ฉันกแ็ล้ว
กนั 6,000 บาท มนัเป็นอย่างนี้มแีต่ต่อขึน้ไม่มต่ีอลงนะทุเรยีนนนทเ์นี่ยะ มนัดนัราคากนัไปเรื่อย 
เจา้ของกบ็อกว่าขายใหไ้มไ่ดเ้ขาว่าไวแ้ลว้เท่าน้ีใหไ้มไ่ดห้รอก กม็กีารดนัราคากนัจนเอาไปไดต่้อ
กนัจนราคาเลย 5,000 บาทขึ้นไป ทุเรยีนนนท์มนัเป็นอย่างนี้ นี่คือที่มาของราคาที่แพงของ
ทุเรยีนนนท์ อบจ. เขากําหนดให้เราขายก้านยาวโลละ 1,000 บาท บางคนหาทุเรยีนก้านยาว
สวนอื่นไม่ได้แล้วต้องเจาะจงทีจ่ะเอาลูกนี้ให้ได ้ กจ็ะให้ราคาทีสู่งขึน้ไป คนอื่นกเ็หมอืนกนัเอา
กา้นยาววางตัง้โชวไ์วห้น้ารา้น ซึง่โดยส่วนมากเขาจะว่าเอาไวแ้ลว้ คนจะมาซือ้อกีกพ็ูดว่าขายให้
ฉันเถอะจะไปให้พ่อแม่ ส่งไปเมอืงนอก มนัเลยเป็นที่มาของทุเรยีนนนท์ที่ต้องมรีาคาที่สูงขึ้น 
แลว้คนกนิเขาก็ยอมรบัว่าอร่อยใชไ้ด ้เรจะมกีารรบัประกนัเวลาซื้อขาย ถ้ามนัแขง็กย็กเอามาดู
กนัทัง้ลกู เปลีย่นใหห้รอืไมก่ค็นืเงนิกนั 10,000 กค็นื 10,000 5,000 กค็นื 5,000 บาทไป ทุเรยีน
นนทซ์ือ้ขายกนัแบบเป็นลูกมานานแลว้ ไม่ไดข้ายกนัเป็นกโิล ส่วนเรื่องของน้ําหนักทีบ่อกว่าลูก
หนึ่งประมาณกี่กิโลกรมั เราก็จะชัง่น้ําหนักกันจรงิๆ หรอืประมาณดู อย่างลูกนี้ประมาณ 3 
กโิลกรมั เรากต็รีาคาไป 3,000 บาท บางคนกต็รีาคา 3 กโิลกรมัขึน้ไป 5,000 บาท คนซือ้เขาก็
เอา เรารูว้่าน้ําหนกัลกูหน่ึงประมาณเท่าไหรแ่ต่กข็ายเป็นลกู เราไมข่ายเป็นกโิลกรมัเป๊ะๆ 
 สภาพการค้าทุเรยีนสมยัก่อนจะเอาทุเรยีนไปขายกนัที่ท่าน้ํานนท์ สมยัก่อนก็มคีน
มาซื้อที่บ้านบ้าง ส่วนทีท่่าน้ํานนทเ์รากไ็ปขอที่ขายจากผูว้่าราชการจงัหวดั เขาก็จดัที่ใหข้ายที่
ท่าน้ํานนท์ เขากม็แีผงให้ขาย แต่เราไม่ได้นัง่แผง แม่คา้ชาวสวนจะอยู่ตามโป๊ะนัง่เอยีงกนัตาม
คลื่นของน้ํา ตามรมิถนนบ้าง ยายก็มาคดิว่าอะไรแม่ค้าเจา้ของชาวสวนนัง่ตามรมิฟุตบาท แต่
แมค่า้ทีร่บัไปขายนัง่ขายเป็นแถวทีแ่ผง กเ็ลยขอผูว้่าฯไปว่าถ้าไม่มทีีใ่หพ้วกชาวสวนขายกไ็ม่ไป
หรอก 
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นะ ให้พวกเจา้ของสวนมานัง่ตามโป๊ะ ต้องจดัที่ให้ไปนะถงึจะไปขายพาพวกแม่ค้าชาวสวนไป 
แลว้กจ็ดัตลาดน้ําเรอืเป็น 100 ลาํ ตัง้แต่นัน้มา ผูว้่าฯหรอืขา้ราชการทีย่า้ยมาใหม่กเ็หน็สรรพคุณ
ของชาวสวน ชาวสวนกจ็ดัเรอืไปให ้ก่อนทีจ่ะจดักป็ระชุมกนั เมื่อก่อนยายเป็นผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น
ทางจงัหวดัถามว่าจะช่วยจดัเรอืขายของใหไ้ดไ้หม ทุกตําบลไม่มใีครกล้ารบัปาก ยายเลยรบัมา 
30 ลํา ก็บอกพวกชาวสวนใครมเีรอืป ัน้ก็เอามา ใครมเีรอืจา้งก็เอามา ของใครมขีายไม่พอก็มา
เอาของทีบ่า้นยายไปขายจดัลงเรอืไป มะพรา้วบา้ง ทุเรยีนใส่กระจาดบา้ง เอาใส่เรอืไปขาย ใคร
มอีะไรก็เอามาขายก็โยงเรอืไปขายที่ท่าน้ํานนท์ ก็เกิดความตื่นตาตื่นใจกบัผู้ที่พบเห็น เราทํา
สาํเรจ็ผูว้่าราชการจงัหวดัเลยใหข้ึน้มาขายบนตลิง่ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา การอนุรกัษ์ทุเรยีนนนทก์็ 
เริม่มขีึน้มาเรือ่ยๆตัง้แต่ตอนนัน้ดว้ย พวกแมค่า้กใ็ส่เสือ้สเีหมอืนกนัหมด เสือ้แขนยาวเอวรดั นุ่ง
ผา้ถุง ใส่งอบกนัทุกคน เลยกลายเป็นตลาดน้ําทีด่สีรา้งสสีนั สวยงามมาก ฝรัง่มาชอบใจถ่ายรูป
บอก very good ตอนนัน้รูส้กึว่าจะเป็น พ.ศ. 2532 เป็นทีล่ํ่าลอืกนัมาก บางครัง้พวกบนแผงเขา
ขายไม่ได้ เขาก็มาบอกยายว่ากลบับ้านไปเถอะเขาขายของไม่ได้ ยายทําทุกอย่างเพื่อจงัหวดั
นนทบุร ีแต่ตอนนี้ยายกค็ดิว่าตวัเองหมดวาระแลว้เพราะตวัยายเองกอ็ายุมากแลว้เลยใหค้นอื่น
เขาขึน้มาทําแทนกนับ้าง กม็คีนบอกว่าไม่เหมอืนป้าไสว บางคนเขาก็บอกว่าทุเรยีนมนัปลูกไม่
ขึน้ ทําไม่ไหวแล้ว แก่แล้ว มาถามยายๆไม่ตอบอย่างนัน้ ปลูกทุเรยีนต่อสู้ต่อ จงัหวดันนทบุรี
ตอ้งมทีุเรยีนนอกจากเราจะทํากันไม่ไหวแลว้จรงิๆ มนักจ็ะกลายเป็นบา้นจดัสรรไป บา้นจดัสรร
มนักม็ดีาษดื่นไป มนัโก้สู่ทุเรยีนไม่ได้ ถงึบ้านจดัสรรขายที่กนัมาไดม้าคนละ 40 -50 ลา้น แป๊บ
เดยีวก็ใชเ้งนิกนัหมดแลว้ ชาวสวนในแทบนี้เคยเสนอให้ทางราชการทําเขื่อนปิดปากคลองเพื่อ
ป้องกนัน้ําทีจ่ะหลากเขา้คลองมาในเดอืนพฤศจกิายน เพราะคลองอ้อมเป็นคลองอนุรกัษ์ทุเรยีน
นนท์ ยายวางแผนกบัชาวสวนที่อยู่ในละแวกนี้ทําถนนเพื่อให้เข้ามาในหมู่บ้านที่เราอยู่กนั จะ
ไม่ใหบ้้านจดัสรรมาปิดทางลอ้มสวนหมด เขาจะซือ้ขายกนัก็เรื่องของเขา เพราะทุกคนมคีวาม
จําเป็นไม่เหมอืนกนั ใครขายก็ขายไป ขอให้มีทางน้ํา มถีนนเข้าออกพอ เรื่องน้ําเสยีของบ้าน
จดัสรรกบัชาวสวน เขาอยูไ่ด ้เรากต็อ้งอยูไ่ด ้ก่อนทีคุ่ณจะทําบา้นจดัสรรกต็กลงกนัว่าก่อนทีคุ่ณ
จะทําบ้านจดัสรรก็ต้องบําบดัน้ําก่อนที่จะปล่อยน้ําออกมาในคลอง บ้านจดัสรรอยู่ได้ ชาวสวน
เกษตรก็อยู่ได้ เราไม่ได้ต่อต้านการปลูกบ้านจดัสรร เพราะว่าชาวสวนของเราก็อยู่กนัมาตรงนี้
นานแลว้อยา่งมคีวามสุข 
 ทุเรยีนบางพนัธุก์ห็ากนิไดย้ากกว่าแต่ก่อนเพราะเขาไม่นิยมปลูกกนั มนักจ็ะหายไป
หมด อย่างคนรุ่นยายมาถามซือ้ กจ็ะถามว่า กบมมีัย้ ถามมาเป็น 10 รา้นแลว้ไม่ม ีมามอียู่รา้น
เดยีวก็จะดงึราคากนัเขาก็ซื้อกนั อย่างคนแก่นี่ไม่ได้มาซื้อทุเรยีนธรรมดานะ นัง่รถเขน็กนัมา
เป็นแถวเลย เพื่อมาถามดวู่าทุเรยีนพนัธุเ์ก่าๆทีเ่ขาเคยกนิว่ายงัมอียูห่รอืเปล่า มนัเป็นค่านิยม 
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ตรงน้ีดว้ยนะ แมค่า้ทีข่ายทุเรยีนจะไมม่กีารโกหกเอาอกีพนัธุห์นึ่งมาขายแลว้บอกว่าเป็นอกีพนัธุ์
หนึ่ง มกีารรบัรอง รบัประกนัในทุเรยีนทีต่วัเองขาย ไม่เหมอืนสมยัก่อนลวงอ่อนๆแท ้หลอกคน
ซือ้ว่าเป็นลวงมะล ิซึง่มนัไมม่ ีแมค่า้ทีข่ายกไ็มไ่ดจ้นนะแต่หลอกลวงคนซือ้  จนมาถงึทุกวนันี้ทุก
คนต้องซื่อสตัย ์ต้องสาบานนะ ถ้าใครไม่ซื่อสตัยต์้องหลุดจากการขายทีเ่ซน็ทรลัฯไปเลย ถ้าคน
ซือ้ๆไปไมย่อมรบัเอามาคนืมากนัใหเ้หน็ แต่คนซือ้กบัคนขายตอ้งตรงกนัตอ้งซื่อสตัย ์ต้องเอามา
ใหค้รบทัง้ลูกไม่ใช่กนิไปเสยีหมดแลว้  เหลอืแต่เมด็กบัเปลอืกมา ยายโดนเอาเปลอืกมาคนื เขา
มาต่อว่ายาย ยายกเ็ป็นอยา่งไรกเ็ป็นกนัเอามาคนืก็ต้องเอามาคนืใหค้รบทัง้ลูก แม่คา้มเีงนิไม่ใช่
ไมม่ ี
 ความเชื่อเกี่ยวกบัการทําสวนขัน้แรก เราก็ต้องขยนัอดทน ต้องดูดนิฟ้า อากาศว่า
สมควรทีจ่ะปลกูหรอืไม ่แลว้อกีอยา่งหนึ่งกเ็ชื่อทัง้วทิยาศาสตรแ์ละไสยศาสตร ์วทิยาศาสตรก์ใ็ห้
ปุ๋ ยให้อาหาร ไสยศาสตรก์็มน้ํีามนต์จากวดัทีเ่รานับถอืก็เอามาประพรมในแต่ละปี สมยัก่อนแม่
ของยายปลูกสม้ไปวดัโสธรฯไปบนของหลวงพ่อโสธร เก็บส้มได้เต็มลําเรอืเลย ถงึปีเราก็ไปแก้
บนกนั เมื่อได้ผลเราก็ให้ศาลพระภูมเิพื่อเป็นการขอบคุณพระภูมเิจา้ที่ เจา้กรุงพาล ีเจา้ของที ่
เจา้ของทาง เรากต็อ้งบอกท่านจะไดเ้จรญิรุ่งเรอืงมคีวามเชื่ออย่างนี้แหละ แลว้กเ็ชื่อมัน่ในตวัเอง 
เราต้องขยนัทํา ดูแลไม่ปล่อยปละละเลย ประเพณีทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทุเรยีนก็ไม่มอีะไรมาก มแีต่ที่
ทางราชการ เขาจดัประกวดทุเรยีน สลากภตัรทุเรยีนก็ม ีถึงปีเราก็เอาทุเรยีนไปถวายหลวง
พ่อโสธร เจา้อาวาสตามวดัทีเ่รานับถือ สลากภตัรทุเรยีนนี้แลว้แต่ทางวดัเขาจะกําหนด ถงึเวลา
เดอืนไหนสลากภตัรทุเรยีนใครมลีําไย เงาะ สบัปะรด ทุเรยีน เอามารวมกนั มนัก็ต้องมทีัง้ไสย
ศาสตร ์วทิยาศาสตรร์วมอยู่ด้วย ใครถามว่ามกีารใชน้ํ้ามนต์มัย้เราก็บอกมเีคยใช ้ที่ยายเคยทํา
เพราะยายนับถอื พระภูมเิจา้ที่ เจา้กรุงพาล ีเจา้ของที่เจา้ของทาง เราก็ต้องบอกเขาให้เขากนิ
บา้ง ใหเ้ขาช่วยปกป้อง คุม้ครองดแูลเรา การทําสวนกเ็หมอืนตามบรษิทัหา้งรา้นทีม่ศีาลพระภูมิ
ใหญ่ๆ แหละ 
 พชืทีใ่ชป้ลูกกจ็าํเป็นต้องปลูกต้องทองหลาง กลว้ยเอาไวบ้งัลม ทองหลางไวเ้อาปุ๋ ย
มนัใบทีห่ล่นๆรว่งลงไปในทอ้งรอ่งเรากล็อกขึน้มา หรอืไมเ่วลาทีเ่ราลานเรากส็บัๆเอาไวต้ามโคน
ทุเรยีนแลว้ก็เอาดนิกลบ ใบทองหลางจะเป็นส่วนช่วยให้ทุเรยีนรสชาตดิ ีใช้วธิเีก่ากบัวธิใีหม่ใน
การปลกูทุเรยีนผสมกนั เดีย๋วนี้เขามฮีอรโ์มนฉีดใบกนัใบพรนุ บํารุงใบอกีดว้ย อกีอย่างหนึ่งกค็อื 
กล้วยหอม กล้วยตานีก็ดแีต่รากมนัแขง็ กล้วยหอมจะดทีี่สุด กล้วยน้ําหว้ารากก็ไปแย่งอาหาร 
แต่ยายปลกูกลว้ยตานี เพราะตดัใบขายไดด้ว้ย ลกูอ่อนๆของกลว้ยกเ็อามาดองกนิไดก้บัน้ําพรกิ
กะปิ ลูกอ่อนๆคอื กล้วยที่ยงัไม่มเีมด็นะ ซอยแล้วขยําน้ําเกลอืดองไว้ได ้นอกจากนี้ยงัปลูกถัว่
เขยีวไวเ้ป็นพชืคลุมดนิแทนหญา้ ปลกูตน้ไผ่ไวใ้นสวน 
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ดว้ยเพื่อไวใ้ชง้านทําเป็นดา้มแครงรดน้ําไดแ้ละใชง้านต่างๆภายในสวน ป้องกนัลมใหก้บัต้นไม้
ดว้ย 
 การขยายพนัธุท์ุเรยีนสมยัก่อนกม็กีารเพาะเมลด็ใชต้รงทีต่ดิกบัแกนทุเรยีน เราต้อง
เอาควํ้าลงแลว้เอาทางเลีย่นๆขึน้ วางเรยีงตามสภาพของเมลด็ วางกดลงไปในขุยมะพรา้วใหม้ดิ 
ถ้าวางในดนิจะทําให้เวลาเราจะเอาไปปลูกแล้วถอนขึน้มารากจะขาดได้ ถ้าวางกบัขุยมะพรา้ว
เวลาถอนมนัจะหลุดงา่ยกว่าแลว้พอตน้โตไดส้กัคบืกว่าๆ กย็า้ยไปใส่ถุง ไปต่อ หรอืจะไปแปะกบั
โคนตน้ทีเ่ราปลกูไวแ้ลว้เป็นตน้ยนื เอาเมลด็นี้ไปปลกูขา้งเวลามนัโตกโ็น้มมาตดิกบัต้นเก่า ใหสู้ง
ประมาณระดบัหน้าแขง้ได ้เขาเรยีกว่าการเสรมิราก มนักจ็ะไดส้องโคน บางเจา้เขาก็เสรมิทัง้ 2 
แถบ แต่เราจะมาแปะเทีย่วเดยีว 2 ต้นไม่ไดน้ะ ต้องผลดักนัทลีะต้นทลีะเมลด็ เดีย๋วไอ้ต้นทีย่นื
อยู่รบัไม่ไหว เปลอืกต้นถลอก ถลกตายหมดต้องให้ต้นทีเ่สรมิไปครัง้แรกอยู่ตวัก่อน ถงึจะปลูก
อกีต้นหนึ่งได้ การต่อกิง่มนัไม่ค่อยดจีะทําให้กิง่หลุด สู่ใช้การเพาะเมลด็เอาแลว้เอากิง่มาเสรมิ
แน่นกว่าไมก่ลายพนัธุด์ว้ย 
 การเพิม่ราก เดีย๋วนี้เขากม็ยีาเพิม่รากนะ อกีอยา่งหนึ่งกเ็อาเมลด็ทุเรยีนทีเ่พาะไว ้ก็
อยา่งทีย่ายบอกไวว้่าการเสรมิราก ต้นโตพอประมาณปลูกต้นแม่ไวต้้นหนึ่ง ปลูกต้นเลก็ๆ เสรมิ
จะเสรมิต้นหรอื 2 ต้นก็แล้วแต่ถ้ารากมนัดีก็เสรมิแค่ต้นเดียวปลูกแล้วก็ทาบเข้าไปแล้วเอา
พลาสตกิมดั เสรมิราก บางคนกเ็สรมิถงึ 3 รากบางคนกเ็สรมิไมเ่ป็นจะทาํใหต้้นเก่าตาย เพราะ 
บางตน้ลกึไปตอ้งเสรมิเป็นถากเปลอืกตน้ชนิดหนึ่งถากสองแถบแลว้เอาต้นทุเรยีนทีเ่ป็นต้นหลกั 
แต่เดีย๋วน้ีทุเรยีนมนัไม่ใช่ทุเรยีนกิง่ตอน มนัเป็นทุเรยีนป่า ทุเรยีนทีม่าจากการเพาะเมลด็ ราก
มนัจะมีรอบต้นเลย ถ้าเราให้ปุ๋ ยดีๆรากมนัจะออกเองเยอะแยะไป แต่สมยัก่อนมีความจํา
เป็นมากทีจ่ะตอ้งเสรมิราก เพราะทุเรยีนตอนจะมรีากแค่ 2-3 ราก เดีย๋วนี้รากมรีอบตน้  
 ซึง่มาตอนน้ีเขาใชว้ธิกีารเพาะเมลด็ เพราะถา้ตอนกิง่ไมม่สีทิธิแ์ลว้ ตอน 10 กิง่ กว่า
จะไดส้กักิง่หนึ่งกไ็ม่ทนัการณ์ ใชเ้พาะเมลด็ปลูกแล้วเอายอดเสยีบ ตอนทีทุ่เรยีนจมน้ํา 2-3 วนั 
ยายคดิชา้ไปตดัยอดส่งไปทีจ่นัทบุรเีลยไดทุ้เรยีนไวไ้มม่าก พนัธุโ์บราณๆกไ็ดม้าเยอะแต่ปลูกไป
หมดแลว้ พนัธุเ์ก่าๆทางราชการเขาสนบัสนุนใหช้าวสวนปลกู 
 ช่วงนี้อาเซยีนเริม่ๆเขา้มานักท่องเที่ยวนัง่เรอืเขา้มาเยอะ เพราะฉะนัน้ยายถงึเริม่
ปลกูตน้ทุเรยีน ยายกลวัว่ายายจะออกสวนไม่ไหว สมยัก่อนแม่ยายมทีีอ่ยู่แปลงเดยีว แลว้ยายก็
ปลูกทุเรยีนงามขึน้ดไีม่มทีี่จะปลูก ต่อมาพอยายแต่งงานก็ไปทําที่สวนที่เป็นที่ดนิของสามยีาย
แถวสีแ่ยกคลองมอญ บางขุนนนท์ 7 ไร่ แต่งงานกนัมาแลว้ 10 ปี พ่อแม่สามไีม่ไวใ้จใหท้ําสวน
ไมย่อมยกทีด่นิให ้มาปีที ่10 ยายขอเขาปลกูทุเรยีนไดผ้ลดตีดัใส่มาเตม็ลําเรอื คราวนี้เขาเชื่อว่า
ยายทําได้เลยยกทีใ่ห ้ให้เงนิมาซือ้ที่ๆ เมอืงนนท ์ก่อนนี้ยายมอียู่ไม่กี่แปลงเขาก็ซือ้เพิม่ให้ แล้ว
เรากซ็ือ้ 
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ของเราเองบา้ง เขากลวัยายรกัษาสมบตัเิขาไม่ได ้สวน 7 ไร่ ตรงบางขุนนนทเ์ดีย๋วนี้ยายขายไป
แลว้มาควา้นซือ้ทีแ่ถวนี้ เพราะทีแ่ถวนัน้ 1,000,000 บาท ขายได ้50 ไร ่ใครๆเขาว่ายายบา้ชอบ
ซือ้ที่ ยายกบ็อกว่าที่มนัไม่งอกแต่คนงอก นา 40 ไร่นี่ก็ยงัอยู่ มาเดีย๋วนี้ทีท่างเหลอืเฟ้ือไม่มมีอื
จะปลูกร่างกายยายกไ็ม่แขง็แรงสูแ้ต่ก่อนไม่ได ้ลูกเขาไปทํางานอย่างอื่นกนัหมด ยายกป็ลูกแต่
ที่เราสามารถดูแลได้ แต่ราคาทุเรยีนมนัน่าปลูก เมื่อปี พ.ศ. 2520 เลิกทําสวนไปพกัหนึ่งก็
น้ําเคม็ขึน้ พอกลบัมาปลูกใหม่ทุเรยีนก้านยาวออกลูกงามเยอะไปหมด สรา้งผลงานให้ตวัเองดู
น่าเชื่อถอืขึน้มา ยายขยนั อดทน และสูม้านะเอา จนมมีาถงึทุกวนัน้ี 
 ตอนทีน้ํ่าท่วมทุกปีๆ ยายสูไ้ดต้ัง้แต่ปี พ.ศ. 2518-2544 ยายสู้ได้มาตลอด มายอม
แพ้เมื่อปี พ.ศ. 2554  ปี พ.ศ. 2538 ยายเอาเรอืทรายมาจอดไว้หน้าบ้านเลยเหมามา 3 -4 ลํา 
ใครไมม่ทีรายตวงแลว้นับกระสอบไปใหเ้รอืทรายขายแต่อยู่ในความดูแลของยาย ยายจะเอาเรอื
ทรายอกีลาํหน่ึงมาเสรมิ ยายตอ้งคอยฟงัวทิยตุลอดเขากจ็ะประกาศว่าน้ําเพิม่ขึน้กี่เซนตเิมตรใน
แต่ละวนั เราก็ตวงทรายไปเพิม่จนกนัสวนเราอยู่ได้ไม่มวีนัหยุดกนัสวนจากน้ําท่วมเอาไว้ได ้
จนกว่าน้ําจะลดแต่กต็ายเหลอืไม่กี่เปอรเ์ซน็ต์ ปีนัน้เหลอื 10% ได ้มาปีนี้น้ํามาตูมเดยีว ถนนมี
มนัดจีรงิ สมยัก่อนเราใช้เรอืขนทรายเป็นเรอืลําเลก็ๆขนได้ 3-4 กระสอบ รอดต้นไมเ้ข้าไปใน
สวนแล้วก็ไปแปะๆกระสอบทรายไว้ อุตสาหะมากตอนนัน้ ยายบรหิารงานอยู่คนเดียวจ้าง
คนงานมาตกัทรายใส่กระสอบ ทีย่าย 7-8 ไร่ เอาอยู่คอยเตมิกระสอบทรายตรงไหนตํ่า ตรงไหน
พงัหกั ไมต่อ้งกลวัเอาทรายไปเตรยีมไว ้ตรงทีค่นัหกั เอาไมป้กัๆทิง้ทรายลงไปเอาผา้พลาสตกิ 
ขงึไว้ไม่ให้น้ําเขา้ คนัสวนหกัต้องใช้ผ้าพลาสตกิขงึกนัไว้อยู่ ถ้าคนัสวนหกัแล้วอุดไม่เป็นก็พงั
หมดนะ ตอ้งปกัหลกัแลว้เอาผา้พลาสตกิลงไปขงึ ปกัไมไ้วใ้หแ้น่นสองแถบเอาผา้พลาสตกิขงึโยง 
เอาทรายลง อยา่งใหร้ ัว่ กัน้ได ้วสัดุอุปกรณ์เราต้องมพีรอ้มไวเ้ลย มาปีนี้มถีนน เขื่อนประตูน้ําที่
ปากคลอง เขือ่นตามคลองมใีหทุ้กสวน ถนนมรีอบ แต่พอมาท่วมถนนกนัน้ําเขา้สวนไวไ้ม่ไดเ้ลย 
รถกว็ิง่ไม่ได ้กระสอบก็ไม่ม ีผูว้่าราชการจงัหวดัสัง่ลงมายายไสวต้องเอาสวนไว้ใหอ้ยู่ มนัจะอยู่
ไดอ้ย่างไรรถก็วิง่ไม่ได ้ทรายกไ็ม่ม ีขนาดมปีระตูน้ํายงัเอาไม่อยู่ ทางภาครฐัหน่วยงานราชการ
เขากช็่วยเรือ่งกระสอบทรายแต่กไ็มท่นั กไ็ดแ้ต่ช่วยเรือ่งขา้วสาร อาหารแหง้ พอน้ําลดเขากช็่วย
เงนิไรล่ะ 5,098 บาท เฉพาะทีส่วนเราจมกไ็ปขึน้ทะเบยีนไว้ 
 หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในการอนุรกัษ์ทุเรยีนนนท์ คอื องค์การบรหิารส่วน
จงัหวดันนทบุร ีใหก้ารสนับสนุนงบประมาณอยู่หลายลา้นบาท โดยมกีารเพิม่งบประมาณใหทุ้ก
ปี นอกจากน้ีกย็งัสนับสนุนในเรื่องของกิง่พนัธุ ์ปุ๋ ย ยา พาไปทศันศกึษา หาทีซ่ือ้ขายใหก้บักลุ่ม
ชาวสวนทุเรยีนนนท ์ถ้าใครขายทุเรยีนไมไ่ดก้จ็ะช่วยซือ้ อบจ. ช่วยเราเยอะมาก เพราะนายก  
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อบจ. เขาเหน็ความสําคญัของชาวสวนทุเรยีน หาทีข่ายให้ที่เซน็ทรลัรตันาธเิบศร ์และวดัใหญ่
สว่างอารมณ์ แต่ขายทีห่า้งจะขายไดด้กีว่าเพราะคนซือ้มกีําลงัในการซื้อมากกว่า 
 ยายคิดว่าการทําสวนทุเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้คนอื่นเข้ามาศึกษา ตาม
ความคดิของยาย คนเรานะถ้าเราอยู่ด้วยตวัเอราเอง รวยไปคนเดยีวไม่มปีระโยชน์อะไร ขา้ศกึ
เยอะ ถ้าเรามลีูกกลุ่ม เรามคีวามรู ้มวีธิปีลูก เวลาไปขายจะไดม้ทีุเรยีนไปขายพรอ้มกนั เวลามี
เงนิจะไดม้พีรอ้มกนั มนัจะอยู่เยน็เป็นสุขกว่าเรารูค้นเดยีว เรารูค้นเดยีวเดีย๋วเรากแ็ก่ตาย เดีย๋ว
ความรูม้นักห็มดไป วธินีี้ยงัทําใหเ้ราขยายความรูสู้่คนอื่น ใหลู้กหลานขา้งหลงัรูว้่าควรจะทําและ
ปฏบิตัติวัอย่างไรในการเป็นชาวสวนทุเรยีน ยายกลวัว่าวธิกีารทําสวนทุเรยีนมนัจะสูญไป ทัง้
วธิกีารปลูก รุ่นหลานยายไม่มใีครทําเป็น แต่รุ่นลูกยายๆสอนมาตัง้แต่เลก็ๆ สอนปลูกทุเรยีน 
สอนวิธีการทําสวน แบกเข่ง วางทุเรยีน รบัทุเรยีน จบัขัว้ทุเรยีนต้องมเีทคนิคนะจบัไม่ดีจะ
กลายเป็นทุเรยีนอ่อนหมด สอนใหห้มดทุกอยา่ง 
 เวลาทีม่นีกัท่องเทีย่วมายายจะคอยใหค้วามรู ้ถา้เขาต้องการขอ้มลูจากยายนะ มคีน
มาศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกบัเรื่องทุเรยีนกบัยายอยู่ตลอด มคีนมาให้ยายหาพนัธุ์ทุเรยีนให้ด้วย 
เพราะทีส่วนยายเป็นศูนยเ์รยีนรู ้แลว้กม็อีกีศูนยห์นึ่งของน้องชาย แต่เขาไม่ค่อยรบัแขก พูดจา
หว้นๆไมน่่าฟงั คนกจ็ะไมค่่อยไปหาเขา เพราะเขาไมค่่อยใหค้วามรู ้ 
 อุปกรณ์ทีใ่ชท้ําสวนก็มแีครง จอบ พลัว่ เสยีม มดีพรา้หวด เอาไวห้วดหญ้าโดยใช้
แรงคนเหวีย่ง หวดหญ้ากนัในร่องเขา้กนัคนละแคม ใชพ้รา้หวดไม่ตกแคมหา้มพกั ต้องตกแคม
สมยัก่อนเขาดายหญ้ากนัจนตกแคม แต่สมยันี้ไม่ถึงขนาดนัน้ก็เลกิกนัแล้ว เมื่อก่อนจะเข้าไป
หวดหญา้ในสวนประมาณ 8.00 – 10.00 น. หวดกนัจะเป็นเลีย่มๆเลย หวดแลว้เขีย่ เดีย๋วนี้หวด
กนัไมเ่ป็น จบัไมเ่ป็น พอสวนใกลจ้ะหมดยายกซ็ือ้พรา้หวดเกบ็เอาไว ้ 
 แครงสมยัก่อนก็ต้องสานด้วยไมแ้ล้วเอายาชนั ต่อมาก็มแีครงกระป๋องที่คนจนีเขา
ทําเป็นกระป๋องๆขาย แต่มาเดยีวน้ีก็ไม่เอาแล้วเราก็เอาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกบัวถิีชวีติเราคอื 
หมอ้อะลูมเินียมที่ทะลุๆ มาตดัหูออก ทําเป็นแครงได้ดกีว่าแครงกระป๋องหลายสบิเท่าน้ําหนัก
เบาด้วย เจาะรูสองข้างผูกแบบแครง เจาะข้างละสองรูใช้ทําเป็นแครงได้เป็นภูมปิญัญายายก็
บอกกับเพื่อนชาวสวนว่าให้ใช้หม้ออะลูมิเนียมที่เสียไม่ใช้แล้วมาทําเป็นแครงอย่าไปทิ้ง 
สมยัก่อนใชแ้ครงสานต้องมานัง่เอายาชนั ต้องทําหลายอย่าง เดีย๋วนี้ชนัน้ํามนักไ็ม่ค่อยม ีดา้มก็
หายาก แลว้ต้องหาช่างทีม่ฝีีมอืทําแครง ซึง่เดีย๋วนี้ตายกนัไปหมดแลว้ ก่อนนี้พ่อของยายกส็าน
เก่ง ยายเองกพ็อสานได้แต่เริม่ขึน้ต้นลายไม่เป็น เวลาเริม่ขึน้โครงกท็ําไม่ได ้กระจาดใส่ทุเรยีน
เวลาขายแต่ก่อนไปขายทุเรยีนต้องใส่กระจาดตัง้ๆไว้ ยีห่้อของยายจะเป็น ยี่ห้อ ส.ว. ทัง้หมด
เขยีนติดกระจาดไว้ทุกใบ ของคนอื่นเขาก็เป็นยี่ห้ออื่นคนละอย่างจะไม่ปนกนั ของยาย ส.ว. 
หมด 
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แมก้ระทัง่พาย เข่ง ตะกรา้ ตดิไปอยู่ทีไ่หนกจ็ําได้ เข่งปีหนึ่งใช ้30 ใบ บางทเีข่งไปอยู่นู่นที่ศรี
ยา่น เขายมืไปแลว้ลมื เขาบอกเอาเขง่ยายมาขายดกีลบัเป็นอยา่งนัน้ไป  
 เรอืรดน้ํากใ็ส่ทุกสวนสวนละขนัดๆสวนละลํา ตอนนี้คนงานค่าแรงกแ็พง จา้งเขาวนั
ละ 400 บาท แต่คนงานเขากท็าํไดทุ้กอย่างนะ นอกจากทุเรยีนทีย่ายปลูกแลว้ยงัมกีารปลูกพรกิ
ขีห้นู กล้วยหอม กล้วยตานี มะเขอืพวง เตยหอม ข่า ตะไคร้ มะกรูด ตะลงิปิง มะดนั มะขาม 
ตอ้งมคีรบทุกอยา่ง ปลกูแทรกไวใ้นสวนเผื่อเราตอ้งการจะทาํครวัอะไรจะไดม้ ีจะไดไ้ม่ต้องไปหา
ซือ้ ถ้ามเียอะกข็ายไดอ้กี ทําให้เราประหยดัเวลาทีอ่ยู่ในสวน ชาวสวนจะมเีคลด็ลบัตรงนี้ในการ
ประหยดัและหารายไดจ้ากการขายพวกพชื ผกัสวนครวั 
 ภมูปิญัญาของชาวสวนเมอืงนนทก์ม็ตีะขาบทีใ่ชไ้ล่กระรอก นก หนู วธิตีดัทุเรยีนใส่
ตะกรา้ แต่ก่อนยายปลูกไมไ้ผ่ไวท้ําตะขาบเดีย๋วนี้กย็งัปลูกอยู่ ตะขาบทํามาจากไมไ้ผ่ แต่ก่อนก็
มกีระท้อนเยอะกระรอกก็ชอบมากินก็จะใช้ตะขาบไล่กระรอก นก หนู งู ตะขาบจะใช้ไมไ้ผ่ 3 
ปล้องทําและเย่อดงึให้กระทบกนัมนัจะดงัโป๊ะ เสยีงดงัของตะขาบจะทําให้กระรอกกลวั อนัน้ีก็
เป็นสิง่ทีด่ ี

เอาไว้ใช้เฝ้าสวนสมยัก่อนได้ แต่เดีย๋วน้ีต้องมมีอืปืนประจําตําบลเลยไว้คอยเฝ้าสวน
เวลาที่ทุเรยีนออกลูกกนัทุเรยีนหาย ถอืปืนเฝ้ากนัเลย ขโมยแต่ก่อนเยอะเราก็แขวนตะขาบไว ้
เราเหน็ว่าขโมยมนัทําอะไร เราไม่ไล่ขโมย เราก็ชกัตะขาบดงัโป๊ะๆขโมยกลวัมนัก็ไป จะเอาไม้
ไผ่เจาะรรูอ้ยหอ้ยกบัเชอืกใชเ้ชอืกดงึ ตะขาบแต่ก่อนยายทําไวบ้านเลย นักท่องเทีย่วกม็าดงึชกั
ตะขาบกนัดงัโป๊ะๆ ตอ้งซือ้ไมไ้ผ่มาหลายๆลาํนัง่ถากคนอื่นกถ็ากไมเ่ป็น การถากเราตอ้งรูว้ธิ ี 
เอาไวใ้หย้ายหายป่วยก่อนยายจะทําขึน้มาใหม่ ต้องไปซือ้ไมไ้ผ่บางๆมาทําแลว้จะทําใหเ้สยีงดงั
มากขึน้  
 ในตอนที่ผูว้จิยัได้เขา้ไปในสวนทุเรยีนของคุณยายไสวก็เหน็ว่ามศีาลพระภูมติัง้อยู่
กลางรอ่งสวน กเ็ลยถามคุณยายว่าเป็นศาลพระภูมหิรอืศาลเจา้ทีใ่นสวนหรอืเปล่า คุณยายบอก
ว่าไม่ใช่ศาลเจา้ที่แต่เป็นบ้านของตวัชนัโรงคุณยายเหน็ว่าศาลพระภูมเิก่าทีเ่ขาเอามาทิง้ไวต้าม
ต้นโพธิน้ี์มตีวัชนัโรงอยู่มากกเ็ลยเชญิศาลพระภูมมิาตัง้ไว้ที่กลางสวน เพื่อใหต้วัชนัโรงเป็นตวั
ผสมเกสรของทุเรยีนซึง่เป็นวธิกีารทีพ่ึง่พาธรรมชาตอิกีวธิหีนึ่ง 
 ความภมูใิจของคุณยายในความเป็นชาวสวนทุเรยีนเมอืงนนทน์ัน้มอียู่มากทัง้ในการ
แสดงความรู้สกึผ่านทางคําพูดและการแสดงออก คุณยายเล่าว่า แต่ก่อนคนแถวบ้านดูถูกดู
แคลนยาย และในปจัจุบนัก็ยอมรบัว่ายายเป็นคนที่จรงิจงัในการทําสวนทุเรยีนเป็นอย่างมาก 
แลว้ทางต่างประเทศหรอืชาวต่างชาต ิทัง้ขา้ราชการในจงัหวดักย็อมรบัในตวัของยายในการทํา
สวนทุเรยีน ว่ายายเป็นคนทีท่าํสวนเก่งมแีนวคดิวธิกีารในการพฒันาสวน หรอืแมก้ระทัง่พวกคน 
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ในกลุ่มทีท่าํสวนทุเรยีนดว้ยกนักใ็หก้ารยอมรบัในเรือ่งนี้ ทางกลุ่มทีม่าดูงานจากต่างประเทศกใ็ห้
การยอมรบัทําหนังสอืมาใหย้ายว่าเป็นเกษตรกรที่โดดเด่นมาก ยายมคีวามภูมใิจในเรื่องนี้มาก 
เพราะยายเองจบการศกึษาแค่ ป.4 ยงัไมอ่ยากจะจบเลย แลว้ยายมาทําสวนทุเรยีนและไดม้สี่วน
อนุรกัษ์ทุเรยีนนนทไ์ว ้แค่นี้ยายกภ็มูใิจมาก ยายอยากใหทุ้เรยีนนนทเ์ป็นมรดกโลกว่ามทีุเรยีนที่
อร่อยทีสุ่ดในโลก ทุเรยีนจากสวนของยายไปขาย หรอืส่งไปทีไ่หนกม็คีนยอมรบั เดีย๋วนี้ยายยิง่
ภูมใิจหนักเขา้ไปใหญ่อกี เนื่องจากสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี ท่านทรง
พระราชทานต้นทุเรยีนมาให้กบัมอืของยายเอง ยายมคีวามภูมใิจในเรื่องนี้มากๆ เพราะฉะนัน้
ยายจงึภาวนาใหต้วัยายเองมแีรงบนัดาลใจใหย้ายหายจากอาการป่วยไวๆ ยายจะไดป้ลูกทุเรยีน
ต่อไป ตน้ทุเรยีนทีไ่ดร้บัพระราชทานมาชื่อพนัธุว์่า “กบทองเพง็” ยายกไ็ม่รูว้่าพนัธุน์ี้มาจากไหน 
ไมเ่คยไดย้นิชื่อเหมอืนกนัน่าจะเป็นชื่อทีถู่กตัง้ขึน้มาใหม่ แต่ดูจากลกัษณะใบแลว้คลา้ยกบัพนัธุ์
เม็ดในยายปรางค์ ทางจงัหวดัเขาจดัให้ยายเข้าไปรบัพระราชทานต้นทุเรยีนเป็นคนแรกใน
บรรดาของชาวสวนทัง้หมด ตัง้แต่ต้นทุเรยีนนี้มาอยู่กบัยายตัง้แต่วนัที่ 8 ส.ค. 55 แตกยอดไป
แลว้ 3 รอบ แสดงว่าดวงของตน้ทุเรยีนจะถูกกนักบัยาย เพราะกว่าทุเรยีนจะแตกยอดไดน้ัน้เป็น
สิง่ทีย่ากมาก 3 เดอืนถงึจะแตกครัง้หนึ่ง นี่ยายนับดู 5 เดอืนแลว้แตกยอดไป 3 รอบ  แลว้ยงัอยู่
ในกระถางอยูน่ะตอนน้ียงัไมไ่ดล้งดนิทีส่วน ยายตอ้งไปปลกูเองกบัมอื ต้องประคบประหงมอย่าง
ดี ปล่อยให้ลูกน้องทําไม่ได้ ปลูกต้นไม้บางทีก็ขึ้นอยู่กับที่มือเราด้วยนะ แต่ที่ว ังท่านก็เคย
พระราชทานให้ยายเขา้ไปปลูกทุเรยีนให้ตัง้แต่ปี 2518 แล้ว พอเกิดน้ําท่วมขึน้ก็ตาย แล้วปีที่
แล้วให้ยายเขา้ไปปลูกอกีเอาพนัธุ์ทุเรยีนชื่อพนัธุ์ไอ้เงาะ อเีงาะ เจา้เงาะ แล้วแต่เราจะเรยีกนะ 
ของยายไปปลกูแลว้มาตายเมือ่น้ําท่วมทีผ่่านมาอกี ตอนแรกยายกไ็มรู่ว้่าทุเรยีนพนัธุน์ี้เป็น 
อย่างไรเพราะต้นอยู่ตดิกบับา้น (หา้งสวน(ในสวน พอลูกโตยายเคยสงัเกตว่าหนู กระรอก ชอบ
มากินหมดทุกครัง้ ทางศูนย์วจิยัของ ม.มหดิล เขาก็เอาไปวิจยั เขาก็บอกว่าป้าไหวเน้ือมนั
เหมอืนก้านยาวนะ เราก็ว่าเออมน่ิาล่ะหนูกับกระรอกมนัถึงมากินหมด เพราะมนัอร่ อยเนื้อ
ละเอยีดน่ีเอง ยายกม็คีวามภูมใิจในความเป็นชาวสวนทุเรยีนนนทอ์ย่างทีย่ายพดูอธบิายมานี่แหละ 
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“ภูมปิญัญาชาวสวนทุเรยีนจงัหวดันนทบุร”ี 
 
ภมิูปัญญาชาวสวนทุเรียนในอ าเภอต่างๆของจงัหวดันนทบุรี  
 นอกจากภูมิปญัญาที่เป็นชาวสวนทุเรียนจังหวัดนนทบุรีที่ผู้ว ิจ ัยได้ไปทําการ
สมัภาษณ์มา ยงัมีชาวสวนทุเรียนที่เป็นภูมปิญัญา ผู้รู้ที่สามารถให้ข้อมูลได้จากแหล่งและ
สถานทีต่่างๆไดด้งัต่อไปนี้ 
 
อ าเภอเมือง 
 คุณวภิา นิลเขยีว 
12 หมู ่8 ตําบลบางกรา่ง อําเภอเมอืง จงัหวดันนทบุร ี
 คุณลาํเจยีก วชัรวงค ์
31/1 หมู ่6 ตําบลไทรมา้ อําเภอเมอืง จงัหวดันนทบุร ี
 คุณเบญจวรรณ ออไอสญู 
2/2 หมู ่6 ตําบลบางรกัน้อย อําเภอเมอืง จงัหวดันนทบุร ี
 คุณแสวง นาคนาค 
48/2 หมู ่1 ตําบลบางรกัน้อย อําเภอเมอืง จงัหวดันนทบุร ี
 คุณอําพร ขาํเมอืง 
25 หมู ่6 ตําบลบางกรา่ง อําเภอเมอืง จงัหวดันนทบุร ี
 
อ าเภอบางกรวย 
 คุณเฉลยีว เลก็ประพนัธุ ์
2/1 หมู ่1 ตําบลวดัชลอ อําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุร ี
 คุณมนตร ีแยม้ทรพัย ์
27/1 หมู ่2 ตําบลบางขนุน อําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุร ี
 คุณบุญเลศิ ดเีหลอื 
15 หมู ่3 ตําบลบางสทีอง อําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุร ี
 คุณประมวล ฉ่ําเอีย่ม 
40 หมู ่2 ตําบลบางสทีอง อําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุร ี
 
อ าเภอบางใหญ่ 
 คุณมานะ ทมิกลิน่ 
12/9 หมู ่1 ตําบลเสาธงหนิ อําเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุร ี
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“ภูมปิญัญาชาวสวนทุเรยีนจงัหวดันนทบุร”ี 
 

คุณเฉลมิ พึง่สาระ 
9/4 หมู ่6 ตําบลบางเลน อําเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุร ี
 คุณอุไร พรกนั 
31 หมู ่1 ตําบลบางมว่ง อําเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุร ี
 
อ าเภอปากเกรด็ 
 คุณทรวง เกตุกราย 
52 หมู ่5 ตําบลบางตะไนย อําเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี
 คุณเชา้ ดาํขลบั 
7/1 หมู ่4 ตําบลเกาะเกรด็ อําเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี
 คุณสมชัน้ แจม่ศริ ิ
53 หมู ่6 ตําบลคลองพระอุดม อําเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี
 คุณสุรยีพ์ร สุจรติ 
54/3 หมู ่7 ตําบลท่าอฐิ อําเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี
 
อ าเภอบางบวัทอง 
 คุณสมนึก ทมิคาํ 
2/3 หมู ่3 ตําบลบางรกัใหญ่ อําเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุร ี
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“ภูมปิญัญาชาวสวนทุเรยีนจงัหวดันนทบุร”ี 
 
ค าศพัทเ์ฉพาะท่ีชาวสวนเรียกใช้เก่ียวกบัทุเรียน 
 
ปนูแรก ปนูหลงั หรือ ปูนหน่ึง ปนูสอง คอื การใชเ้รยีกรุ่นของการสุกหรอืการแก่ของทุเรยีน
ก่อนและหลงัในการเกบ็เกีย่ว 
ล้างต้น หรือ ล้างหนาม คอื การตดัทุเรยีนในหน้าฤดกูาลเกบ็เกีย่วจนหมดทัง้สวน 
ล ากระโดง หรือล าปะโดง  เป็นร่องน้ําจากคลองใหญ่เขา้มาคลองย่อย เรยีกว่าลํากะโดงคลอง
ยอ่ย 
ศรเป็น คอื ทุเรยีนทีโ่ตจนสามารถออกดอกได ้ในระยะเวลา 5-6 ปี เช่น ทุเรยีนกระดุม ลวง 
ทุเรียนทวาย คอื ทุเรยีนนอกฤดู 
เต่าเผา หรือทุเรียนแกน คอื ทุเรยีนทีเ่จอกบัอากาศรอ้นแลง้ตอนช่วงออกลูก ไม่ถงึน้ําหรอืขาด
น้ํา จะมลีกัษณะเป็นสดีาํหลงัพทูุเรยีน หรอืจะมสีดีาํทัง้เมลด็ของทุเรยีนตดิอยูท่ีเ่นื้อกนิไมไ่ด้ 
ไส้ซึม เป็นโรคที่เกดิจากฝนตกหนักๆ แล้วน้ําซมึเขา้ผลทุเรยีน แกนจะเป็นน้ํา เนื้อแฉะ และ
กลิน่ฉุน 
ปลารา้ คอื ทุเรยีนทีสุ่กหรอืแก่เกนิจนเละ เนื้องอมจดัจนเป็นสเีขยีวฟกชํ้า มกีลิน่ฉุน และรสของ
ทุเรยีนจะฟาดเป็นรสเปรีย้วหรอืขม 
ตกเขียว คอื ทุเรยีนทีม่คีนมาจองซือ้ก่อนตัง้แต่ยงัไมสุ่ก 
ต าเนิน คอื ทุเรยีนทีต่ดัมาหลายคนืจดัแลว้ไมสุ่ก หรอืถา้สุกกม็รีสชาตไิมจ่ดัไมห่วานมนั 
ทุเรียนห้าว คอื ทุเรยีนทีข่าดน้ํา เจา้ของสวนใหก้ารดแูลน้ําไมท่ัว่ถงึ 
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“ภูมปิญัญาชาวสวนทุเรยีนจงัหวดันนทบุร”ี 
 
ตวัอย่างอปุกรณ์และเครื่องมือท่ีเก่ียวข้องในการท าสวนทุเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        รปู แครงรดน้ําทีท่าํจากไมไ้ผ่ 
 

ตะขาบ ทีท่ําจากไมไ้ผ่สาํกรบัไล่นก หนู กระรอก 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

        ชงโลง รดน้ําทุเรยีน           ขนาด รดน้ําทุเรยีน 
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“ภูมปิญัญาชาวสวนทุเรยีนจงัหวดันนทบุร”ี 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ตะกรา้สอยทุเรยีน   กระจาดสาํหรบัใส่ทุเรยีนขาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        เขง่สาํหรบัใส่ทุเรยีน       มดีพรา้หวดดายหญา้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         เสยีม          จอบและจอบสองงา่ม 
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แหล่งสืบค้นข้อมลู เอกสาร เก่ียวกบัภมิูปัญญาชาวสวนจงัหวดันนทบุรี 
  
ต ารา เอกสารเก่า วารสาร นิตยสาร  
 - หอสมดุแห่งชาต ิ
 - หอสมดุสาขาวงัท่าพระ,หอ้งวารสาร มหาวทิยาลยัศลิปากร 
 
ฐานข้อมลูทางอินเตอรเ์น็ต 
 Web Site สวนนนท์ ของโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชจงัหวดันนบุรอีัน
เนื่องมาจากพระราชดํารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีคณะวทิยาศาสตร์
และสิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัมหดิลรว่มมอืกบัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดันนทบุร ี
http://www.en.mahidol.ac.th/nonthaburi/news.html 
 Web Site สาํนกังานเกษตรจงัหวดันนทบุร ี
http://www.nonthaburi.doae.go.th/index_ 01. html 
 
รปูภาพ 
ท่ีมา: สมใจ น่ิมเล็ก , “ส้ินการทาํสวนเคร่ืองมือเคร่ืองใชก้็สูญตามศิลปวฒันธรรม,” ศิลปวัฒนธรรม 
53,  5 (มกราคม 8332): 44-52. 
ภาพถ่ายจากการสาํรวจพื้นท่ี เม่ือ 5 มกราคม 2556 
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ภาคผนวก ข 
แนวค าถามทีเ่กี่ยวข้องกบัภูมิปัญญาชาวสวนทุเรียนจังหวัดนนทบุรี 
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แนวค าถามทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์ชาวสวนทุเรียนจังหวดันนทบุรี 
1. ทาํสวนทุเรียนมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ ปัจจุบนัน้ีอาย?ุ 
2. รูปแบบลกัษณะของสวนมีขนาดเท่าไหร่  
3. ขนาดของอกร่องของสวนทุเรียนท่ีนิยมทาํกนัมีขนาดเท่าไหร่? 
4. ทุเรียนพนัธ์ุไหนปลูกมากท่ีสุดในสมยัก่อน? ส่วนมากเลือกพนัธ์ุไหนมาปลูก? 
5. วธีิการปลูกทุเรียนปลูกอยา่งไร? 
6. อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทาํสวนหลกัๆไดแ้ก่อะไร? 
7. ทาํไมตอ้งมีการปลูกทองหลางมาแซม? 
8. พนัธ์ุท่ีใชป้ลูกส่วนมากมาจากไหน? 
9. วธีิการปลูกทุเรียนใชว้ธีิเก่าหรือวธีิใหม่หรือเป็นวธีิท่ีทาํสืบทอดถ่ายทอดการทาํสวนกนัมาจาก
บรรพบุรุษ? 
10. วธีิการรดนํ้าทาํอยา่งไร? 
11. วธีิการป้องกนัศตัรูพืช และแมลงทาํอยา่งไร? 
12. การบาํรุงทุเรียนใชปุ๋้ยอะไร? 
13. ช่วงทุเรียนออกดอกและออกลูกมีวธีิการดูแลอยา่งไร? 
14. ทุเรียนพนัธ์ุไหนตอ้งดูแลเป็นพิเศษกวา่พนัธ์ุอ่ืนๆ 
15. มีวธีิการปลูกบาํรุงรักษาทุเรียนอยา่งไรใหมี้ความสมบูรณ์เจริญเติบโตไดดี้? 
16. มีเทคนิคอะไรในการทาํใหทุ้เรียนมีรสชาติดี? 
17. ทุเรียนพนัธ์ุไหนตอ้งดูแลเป็นพิเศษกวา่พนัธ์ุ? 
18. การเก็บทุเรียนสมยัก่อนมีวธีิการอยา่งไร? 
19. มีวธีิการถนอมดูแลลูกทุเรียนอยา่งไรก่อนนาํออกขาย? 
20. การเลือกตดัทุเรียนจะตอ้งมีการสังเกตอยา่งไร? 
21. หลงัจากเก็บทุเรียนหมดแลว้จะดูแลสวนทุเรียนอยา่งไร ตอ้งรดนํ้าใหปุ๋้ยอยา่งไร? 
22. การระบายนํ้าในสวนทาํอยา่งไร ในการนาํนํ้าเขา้-ออก? 
23. หากทุเรียนหนามเสียจะมีวธีิการทาํอยา่งไรในการชะลอความเสีย? 
24. โดยส่วนตวัแลว้คิดวา่อะไรคือการทาํอยา่งไรในการชะลอความเสีย? 
25. การดูแลพิเศษในการปลูกทุเรียนของชาวสวนเมืองนนทคื์ออะไร? 
26. อะไรคือความพิเศษของทุเรียนเมืองนนท ์ท่ีเป็นเสน่ห์และเอกลกัษณ์เฉพาะตวั? 
27. การขายจดัวางทุเรียนท่ีเป็นเอกลกัษณ์หรือลกัษณะเฉพาะของชาวสวนทุเรียนเมืองนนทเ์ป็น
อยา่งไร? 
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28. สภาพการคา้ทุเรียนในเมืองนนท ์สมยัก่อนมีบรรยากาศอยา่งไร? 
29. การขายทุเรียนท่ีลกัษณะเฉพาะของชาวสวนทุเรียนเมืองนนทเ์ป็นอยา่งไร? 
30. สมยัก่อนราคาทุเรียนเมืองนนทสู์งเหมือนในปัจจุบนัหรือไม่ พนัธ์ุใดขายไดร้าคามากท่ีสุด แลว้
พนัธ์ุไหนขายไดร้าคานอ้ยท่ีสุด? 
32. สมยัก่อนคนท่ีบริโภคทุเรียนจะเป็นคนกลุ่มไหน? 
33. การขายทุเรียนส่วนมากจะขายเป็นลูก ทาํไมถึงไม่ขายเป็นกิโลกรัมเหมือนกบัท่ีอ่ืน? 
34. ทาํไมถึงเช่ือวา่ทุเรียนเมืองนนทมี์รสชาติท่ีอร่อยกวา่ท่ีอ่าน? 
35. มีพิธีกรรมความเช่ืออะไรบา้งของชาวสวนทุเรียนเมืองนนทบุรี? 
36. มีประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุเรียนบา้งหรือไม่? 
35. คิดวา่อะไรเป็นอุปสรรคมากท่ีสุดในการทาํสวนทุเรียน? 
36. อะไรคือแรงบนัดาลใจหรือส่ิงท่ีผลกัดนัใหท้าํสวนทุเรียนต่อ? 
37. อะไรคือปัจจยัหรือเหตุผลหลกัท่ีทาํใหอ้ยากอนุรักษป์ลูกทุเรียนต่อไป 
38. คิดอยา่งไรกบัอาชีพทาํสวนทุเรียน อะไรคือความภาคภูมิใจในการเป็นชาวสวนทุเรียน 
39. ปัจจุบนัท่ีดินมีราคาแพงขายไดร้าคา ทาํไมจึงไม่เลือกขายสวนทุเรียน? 
40. ตอนช่วงนํ้าท่วมท่วมท่ีผา่นมามีวธีิป้องกนัและสู้นํ้ากนัอยา่งไร? 
41. ความเสียหายในนํ้าท่วมท่ีผา่นมามีความเสียหายไปเท่าไหร่ 
42. ทางภาครัฐใหค้วามช่วยเหลือในดา้นใดบา้งหลงันํ้าท่วม? 
43. ทางหน่วยงานของจงัหวดัท่ีใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณ ความช่วยเหลือดา้นต่างๆ แก่ชาวสวน
ทุเรียน คือหน่วยงานใด? 
44. หน่วยงานไหนให้ความสาํคญักบัการอนุรักษทุ์เรียนเมืองนนทใ์หค้งอยู?่ 
แนวค าถามส าหรับคนทีเ่ลกิประกอบอาชีพท าสวนทุเรียนในปัจจุบัน? 
1. เลิกทาํอาชีพสวนทุเรียนมาก่ีปีแลว้ ทาํไมถึงเลิกทาํ? 
2. มีความรู้สึกอยา่งเม่ือเลิกทาํสวนทุเรียนในตอนแรก? 
3. ถา้หากตอนน้ียงัทาํสวนทุเรียนไดเ้หมือนเดิมยงัอยากท่ีจะทาํสวนต่อไปหรือไม่? 
แนวค าถามส าหรับหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง 
1. มีการสนบัสนุนงบประมาณในการอนุรักษทุ์เรียนนนทบ์า้งหรือไม่? 
2. มีการจดัแผนและโครงการในการสนบัสนุนและอนุรักษเ์ร่ืองภูมิปัญญาของชาวสวนทุเรียนนนท์
บา้งหรือไม/้และมีการดาํเนินการอะไรบา้ง? 
3. หลงัจากเกิดอุทกภยัท่ีผา่นมาไดมี้การใหค้วามช่วยเหลือในดา้นใดบา้ง? 
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4. ทาํไมถึงไดมี้แนวคิดและวิสัยทศัน์ท่ีจะอนุรักษก์ารทาํสวนทุเรียนของชาวสวนจงัหวดันนทบุรี
ข้ึนมา? 
5. คิดวา่จะมีนโยบายสนบัสนุนการอนุรักษแ์ละพฒันาชาวสวนทุเรียนจงัหวดันนทบุรีไปในระยะ
ยาวหรือไม่? 
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