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วิกฤตการณทุเรียนสายพันธุทองถิ่นในจังหวดันนทบรุี 
(Crisis of Indigenous Durian in Nonthaburi) 

 
โองการ วณิชาชีวะ* 

 
*สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 9 ถนนแจงวัฒนะ
แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

 
บทนํา 

ทุเรียนได ช่ือวาเปน  ราชาแหงผลไม 
(King of fruit) ที่มีรสชาติอรอยยากจะหาผลไม
อ่ืนมาเทียบ มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เปนที่
รูจักและนิยมบริโภคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
มาตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร เนื่องจากเปน
ผลไมท่ีไดรับความนิยมในการบริโภคท้ังในและ
ตางประเทศ ปจจุบันทุเรียนจึงเปนผลไมชนิดที่
ไดรับการสงเสริมจากภาครัฐระบุใหเปนหนึ่งใน
ผลไมเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ ชวยเพิ่ม
รายไดใหกับเกษตรกร และทํารายไดเขาประเทศ
จากการสงออกเปนจํานวนมหาศาล สราง
กระแสใหไดรับความสนใจจากเกษตรกรในการ
ปลูกทุเรียนเพิ่มมากขึ้น แตการปลูกทุเรียนไม
สามารถปลูกไดในทุกพื้นที่ของประเทศ ตอง
อาศั ยสภาพภู มิประ เทศและภู มิ อ าก าศที่
เหมาะสม ทําใหภาครัฐตองทําการคัดสรรพันธุที่ 

 
 

เหมาะกับการใหผลผลิตที่มีคุณภาพและเพื่อ
การคาตอไป (Somsri, 2007)  

ประเทศไทยมีศักยภาพในดานการผลิต
ทุเรียนสูงที่สุดของโลก จากการสํารวจโดยกรม
พัฒนาที่ดิน ในปการผลิต พ.ศ. 2546 พบเนื้อที่
ปลูกทุเรียน ทั้งประเทศมีพื้นท่ี 736,355 ไร (กรม
พัฒนาที่ดิน, 2547) โดยมีตลาดภายในประเทศ
เปนตลาดหลัก ในการรองรับผลผลิตสวนใหญ
จากการศึกษาของ กรมพัฒนาที่ดิน พบวา มี
ความตองการบริโภคทุเรียนภายในประเทศ 
เกือบรอยละ 90 ของผลผลิตทุเรียนทั้งประเทศ 
ในขณะที่การสงออกทุเรียนสามารถทํารายได
เขาประเทศไดอยางนอยปละ 1,000 ลานบาทตอ
ปมูลคาการสงออกทุเรียนในระยะเวลา 5 ป 
ตั้งแต ป พ.ศ. 2544 ถึง 2548 โดยในป พ.ศ. 2544 
ประเทศไทยมีรายรับจากการสงออก จํานวน 
2,057.90 ลานบาท ป พ.ศ. 2545 มีมูลคาการ
สงออก  จํานวน 1,737.60 ลานบาท   ป พ.ศ. 2546 
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จํานวน 1,323.50 ลานบาท ป พ.ศ.2547 จํานวน 
1,629.80 ลานบาท และ ในป พ.ศ. 2548 มีมูลคา
การสงออกไปยังตางประเทศถึง 2,190.90 ลาน
บาท จากสถิติดังกลาว มีการสงออก ทุเรียนไป
ยังตางประเทศทํารายไดเขาประเทศไมนอยกวา 
1,000 ลานบาทตอป จากขอเท็จจริงดังกลาว
แสดงใหเห็นวาผูบริโภคชาวตางชาติ หันมาให
การยอมรับในรสชาติของทุเรียนมากขึ้นแมวาจะ
มีการสงออกในอัตราไมคงที่แตยังคงมีระดับการ
สงออกในอัตราสูง ประกอบกับทุเรียนเปน
สินคาการเกษตรที่มีราคาสูง จึงเปนสิ่งจูงใจให
ผูผลิตและผูสงออก มุงพัฒนาและสงเสริมการ
เพาะปลูกทุเรียนใหไดคุณภาพและผลผลิตสูงขึ้น 
(กรมสงเสริมการเกษตร, 2543) ปจจุบันพบวา
ประเทศไทยสงออกทุเรียนเปนอันดับหนึ่งของ
โลกโดยมีประ เทศมา เล เซี ยและประ เทศ
อินโดนี เซียเปนอันดับรองลงมา  พบวาจาก
ผลผลิต 1,006,466 ตันที่ผลิตไดในประเทศไทย 
ในป พ.ศ. 2550 มีการสงออกถึง 132,781 ตัน ซ่ึง
นํารายไดเขาประเทศกวา 2,000 ลานบาท 
(Somsri, 2008) 
 

ลักษณะโดยทั่วไปของทุเรียน 
ทุเรียนมีลักษณะเปนไมยืนตนขนาด

ใหญ ลําตนมีเสนผานศูนยกลาง 50-120 
เซนติเมตร เปลือกสีเทาแก แข็งเปนสะเก็ด
ขรุขระ มีรอยแตกเปนทางยาว ใบเปนใบเดี่ยว 
กวาง 5-8 เซนติเมตร ยาว 15-20 เซนติเมตร 

ปลายใบแหลมแบบ ขอบใบเรียบ เนื้อใบหนา 
ดานบนใบสีเขียวเปนมัน ดานลางใบเปนเกล็ดสี
นํ้าตาลออนหรือสีทองไมเปนมัน (ภาพที่ 1ก) 
กานใบสีน้ําตาลออนแบงเปนสองตอน ประมาณ
ครึ่งหนึ่งของกานใบที่ติดกับแผนใบมีขนาดใหญ
และเรียวเล็กจนถึงโคนกานใบที่ติดอยูกับกิ่ง ใบ
ทุเรียนเมื่อยังออนจะพับครึ่งตามความยาวของ
เสนกลางใบ เมื่อใบเริ่มแกจะแผคลี่ออก เสนใบ
เปนแบบรางแห ทุเรียนออกดอกบนกิ่งแก ตา
ดอกรูปไข ออกดอกเปนชอมีแกนยาวแบบชอ
เชิงหลั่น (corymb) ชอหน่ึงมี 1-15 ดอก (ภาพที่ 1
ข) ดอกสมบูรณเพศ (perfect flower) ใบประดับ 
(bract) แยกออกเปนอิสระรูปไข 2-3 กลีบ โคง
เขาดานใน กลีบดอก 5 กลีบ (ภาพท่ี 1ค) รูปชอน
ยาวประมาณ 2 เทาของกลีบเลี้ยง สวนโคนเรียว
เล็ก มีลักษณะคลายเล็บ เมื่อดอกใกลบานสวน
ตางๆ ของดอกขยายตัวอยางรวดเร็วและดันใบ
ประดับท่ีหุมดอกใหแตกออกเปน 2-3 แฉก กลีบ
เลี้ยงชาวสวนเรียกหมอตาล มีรูปคลายระฆัง 
ขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 2.5 เซนติเมตร 
เปนที่สําหรับเก็บน้ําหวานเปนหลอดติดกันมี
รอยแบงเปนสวนๆ ตามจํานวนกลีบดอก ตอน
ปลายแยกเปน 5 แฉก มีสีน้ําตาลปนเหลือง กลีบ
ดอก มี 4-5 กลีบ สีขาวนวลหรือสีครีม เรียงซอน
เหลื่อมกันเล็กนอย เกสรเพศผูเปนโครงสรางที่
อยูถัดจากกลีบดอกเขาไป กานเกสรมีจํานวนมาก
เชื่อมติดกัน5-6 มัด แตละมัดมีเกสรเพศผู 5-6 อัน
ยาวประมาณ  4.5-6  เซนติเมตร  (ทรงพล, 2530) 
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อับเรณูอยูปลายเกสรเพศผู ดอกทุเรียนแตละ
ดอกมียอดเกสรตัวเมียอยูเพียง 1 อัน เปนเกสร
เพศเมียประกอบ (compound pistil) รังไขอยู
เหนือสวนอ่ืนของดอก รังไขประกอบดวย 5 พู 
(carpel) (รัชฎา, 2533) ผลเปนผลเดี่ยวชนิด
แคปซูล (capsule) มีหนามที่เปลือก (ภาพที่ 1ง) 
ผลมี 5 พูสวนใหญในแตละพูมีเมล็ด บางพูไมมี
เมล็ด เนื้อติดเมล็ดมีสีตั้งแตสีขาว สีเหลืองออน 
สีเหลืองจนถึงสีเหลืองจําปา (ภาพท่ี 1จ) เนื้อ
ทุเรียนเกิดจากการเจริญเติบโตของกานโอวูล 
เรียกเนื้อนี้วา aril เมล็ดทุเรียนมีขนาดใหญและมี
สีตางๆกันตามพันธุ เมล็ดแกจัดมีสีน้ําตาลอม
เหลืองหรืออมแดง (แสวง, 2527)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายพันธุของทุเรียน 
ทุเรียนจัดเปนพืชในวงค Malvaceae 

สกุล Durio ซ่ึงมีสมาชิกราว 28 ชนิด (APG II, 
2003) เชื่อวามีถิ่นกําเนิดอยูในเอเชียตะวันออก
เฉียงใตบริเวณประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
มีศูนยกลางของความหลากหลายอยูในบริเวณ
เกาะบอรเนียว (Borneo) มีรายงานไวประมาณ 
19 ชนิด และมาเลเซียพบรายงานไวราว 16 ชนิด 
(Subhadrabandhu & Ketsa, 2001) ปจจุบัน
สามารถพบปลูกทุเรียนไดในเขตรอนท่ัวโลก 
สวนใหญพบกระจายตัวอยูท่ีประเทศแถบเสน
ศูนยสูตรขึ้นไปทางเหนือและใตประมาณ 13-14 
องศา บริเวณที่มีอากาศรอนชื้นไดแกประเทศใน
แถบเอเชียคือ อินโดนีเซีย ฟลิปปนส พมา 
อินเดีย ศรีลังกา ไทยรวมทั้งในประเทศแถบแอฟ‐
ริกา อเมริกากลาง หมูเกาะอินดีสตะวันตก และ
หมูเกาะในมหาสมุทรแปซิฟกไดเชนกัน  

สําหรับประเทศไทยมีรายงานไวเพียง 8 
ชนิด คือ ทุเรียนไมมีหนาม (Durio sp.) ทุเรียนราก
ขา (D. kutejensis (Hassk.)Becc.) ทุเรียนขั้วติด (D. 
graveolens Becc.) ทุเรียนนก (D. griffithii (Mast.) 
Bakh.), ทุเรียนนก (D. lowianus Scort.ex King) 
ทุเรียนดอน (D. malaccensis Planch) ทุเรียนชา
เรียน (D. mansoni (Ganble) Bakh.) สวนทุเรียนที่
เรารับประทานกันอยูทุกวันนี้คือ Durio zibethinus 
Murr.โดยปลูกทั่วทุกภาคของประเทศ ปจจุบัน
พบวามีมากกวา 227 ชื่อพันธุ (หิรัญและคณะ, 
2542) ซ่ึงชื่อพันธุเหลานี้กําเนิดและสะสมมาจาก 

 

ภาพท่ี 1 ลักษณะของทุเรยีน (ก) ใบ (ข) ดอก
ออน (ค) ดอกบาน (ง) ผล (จ) เนื้อผล 
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ภูมิปญญาทองถิ่นนับรอยป โดยการตั้งชื่อของ
ทุเรียนอาจตั้งชื่อตามลักษณะผลภายนอก เชน 
พันธุกบ หรือตั้งชื่อตามลักษณะผลภายใน เชน 
เนื้อสีเหลืองคลายสีดอกการะเกด จึงไดช่ือวา  
พันธุการะเกด เปนตน หรือช่ือเดิมผสมกับผูเพาะ 
เชน นายแพเปนผูเพาะทุเรียนกําปน จึงใหช่ือวา 
กําปนตาแพ  และอาจตั้งชื่อตามสถานที่ท่ีพบ 
เชน กานยาววัดสัก หรือตั้งตามสถานที่ที่ตนแรก
ข้ึนอยูใกลตนอะไรก็ใหช่ือตามตนไมน้ัน เชน 
พันธุชายมะไฟ  เปนตน ในบางครั้งอาจไมได
อาศัยหลักเกณฑอะไรเลยในการตั้งชื่อไดเชนกัน  
ปจจุบันไดแบงทุเรียนที่พบในประเทศไทยออก
ได 6 กลุม (หิรัญ และคณะ, 2542) ตามลักษณะ
สัณฐานวิทยา (morphology) ดังนี้  

1. กลุมกบ มี 38 พันธุ ไดแก กบแมเฒา 
กบเล็บเหยี่ยว กบตาขํา กบพิกุล กบวัดกลวย กบ
ชายน้ํา กบสาวนอย กบสุวรรณ กบเจาคุณ กบตา
ทวม กบตาปุน กบหนาศาล กบจําปา กบเบา กบ
รัศมี กบตาโห กบตาแจม กบทองคํา กบสีนาค 
กบทองกอน กบไว กบงู กบตาเฒา กบชมพู กบ
พลเทพ กบพวง กบวัดเพลง กบกานเหลือง กบ
ตานวล กบตามาก กบทองเพง กบราชเนตร กบ
แกว กบตานุช กบตามิตร กลีบสมุทร กบตาแมน 
การะเกด 

2. กลุมลวง มี 7 พันธุ ไดแก ลวงทอง 
ลวงมะรุม ชะนี ชะนีกิ่งมวน ชมพูศรี ยํ่ามะหวาด 
สายหยุด 

3. กลุมกานยาว มี 7 พันธุ ไดแก กานยาว 
กานยาววัดสัก กานยาวสีนาค กานยาวพวง 
กานยาวใบดาง ทองสุก ชมภูบาน 

4. กลุมกําปน มี 11 พันธุ ไดแก กําปน
เดิม กําปนเหลือง กําปนแดง กําปนตาแพ กําปน 
พวง ชายมะไฟ ปนทอง เม็ดในกําปน เหรา 
หมอนเดิม หมอนทอง 

5. กลุมทองยอย มี 10 พันธุ ไดแก ทอง
ยอยเดิม ทองยอยฉัตร ฉัตรสีทอง พวงฉัตร 
นมสวรรค  ทับทิม  ธรณีไหว  นกหยิบ  แดงรัศมี 
อีอ่ึง 

6. กลุมเบ็ดเตล็ด ไดแก พันธุทุเรียนที่
ไมไดจัดอยูใน 5 กลุมขางตน เชน กระเทยเนื้อ
ขาว กระเทยเนื้อแดง กระเทยเนื้อเหลือง กระดุม
ทอง กระดุมสีนาค กระโปรงทอง กระปุกทอง 
กอนทอง เขียวตําลึง ขุนทอง จอกลอย ชายมังคุด 
แดงชางเขียน แดงตานอย แดงตาเผื่อน แดงสาว
นอย ดาวกระจาย ตะพาบน้ํา ตะโก ตุมทอง ทศ
พิณ ทองคําตาพรวด ทองมวน ทองคํา 
นกกระจิบ บาตรทองคํา บางขุนนนท เปดถบ 
ฝอยทอง พวงมาลัย พวงมณี เม็ดในยายปราง 
ยินดี ลําเจียก เม็ดในบางขุนนนท สีทอง สีไพร 
สาวชมเห็ด สาวชมฟกทอง หางสิงห เหรียญทอง 
ไอเข อินทรชติ อีลา อีลีบ อียักษ อีหนัก เปนตน 

 
การปลูกทุเรียนในจังหวัดนนทบุรี 

นนทบุรีเปนจังหวัดที่ตั้งอยูภาคกลาง
ของประเทศไทย (ภาพที่ 2) เปนหนึ่งในจังหวัด
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ปริมณฑล  ไดแก  นครปฐม  สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร ปทุมธานี และนนทบุรี โดยหางจาก
กรุเทพมหานคร 20 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 
622.303 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
388,939.37 ไร ปจจุบันแยกออกไดเปน 6 อําเภอ 
(ภาพที่  2) ไดแก  อําเภอเมือง มีพื้นท่ี 77.018 
ตารางกิโลเมตร อําเภอปากเกร็ด มีพื้นที่ 89.023 
ตารางกิโลเมตร อําเภอบางกรวย มีพื้นที่ 57.408 
ตารางกิโลเมตร อําเภอบางใหญ มีพื้นที่ 96.398 
ตารางกิโลเมตร  อําเภอบางบัวทอง  มีพื้นที่ 
116.439 ตารางกิโลเมตร อําเภอไทรนอย มีพื้นที่ 
186.017 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูบนเสนรุงที่ 
(latitude) 13.80 เสนแวง (longitude) 100.18 
สภาพพื้นที่ตามลักษณะภูมิประเทศของจังหวัด
นนทบุรี มีแมน้ําเจาพระยาแบงพ้ืนท่ีของจังหวัด
ออกเปน 2 สวน ฝงตะวันออกและตะวันตก 
พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุม  มีคูคลองทั้งที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดจากการขุด
ข้ึนมาใหมเปนจํานวนมากเชื่อมติดกัน ลักษณะ
ภูมิอากาศเปนแบบรอนชื้น อยูภายใตอิทธิพล
ของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ประกอบดวยฤดู
ฝน ฤดูหนาวและฤดูรอน แตเนื่องจากลักษณะ
พื้นท่ีเปนที่ราบลุมมีความแตกตางของระดับ
พื้นดินเพียง เล็กนอย  สภาพภูมิอากาศจึงมี
ลั ก ษณะค อ นข า ง ส มํ่ า เ ส มอตลอดพื้ น ที่ 
(สํานักงานสงเสริมเกษตรจังหวัดนนทบุรี, 2549) 

นนทบุรีเปนแหลงปลูกทุเรียนที่สําคัญ
ของประเทศไทย มีผูสันนิษฐานวามีการนําเอา

ทุเรียนเขามาแพรกระจายพันธุในประเทศไทย 
สมัยของพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก คือ ในราวป 
พ.ศ. 2330 จากหลักฐานเอกสารฐานเกษตรกรรม
ท่ีพบระบุวา ทุเรียนแพรกระจายเขามาใน
ประเทศไทยเมื่อป พ.ศ. 2330 จากภาคตะวันออก
เฉียงใตของประเทศพมา และแพรเขามาทางใต
ของประเทศไทย (ฐานเกษตรกรรม, 2530) 
ตอมาไดมีการนําเอาพันธุทุเรียนตาง ๆ เขามา
ปลูกเปนสวนทุเรียนอยางแพรหลายในแถบ
ธนบุรีตามแนวแมนํ้าเจาพระยาและขยายพื้นที่มา
จนถึงจังหวัดนนทบุรี ทําใหตลาดนนทบุรีใน
อดีตกลายเปนแหลงขายทุเรียนที่สําคัญแหงหนึ่ง
ของประเทศสังเกตไดจากคําขวัญประจําจังหวัด
นนทบุรี ความวา “พระตําหนักสงางาม ลือนาม
สวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหลงดินเผา วัดเกานาม
ระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท งามนายลศูนย
ราชการ” ซึ่งแสดงถึงการเปนที่รูจักอยาง
แพรหลายถึงทุเรียนของจังหวัดนนทบุรีในอดีต
ไดเปนอยางดี (ภาพที่ 2) 

ในป พ.ศ. 2460 ป และ พ.ศ. 2485 เกิด
ภาวะฝนแลงอยางมากในจังหวัดนนทบุรี สงผล
นํ้าเค็มเขาสวน ทําใหสวนทุเรียนเสียหายเปน
จํานวนมากในขณะนั้น จากนั้นในป พ.ศ. 2538 
ไดเกิดอุทกภัยใหญ ทําใหในชวงเวลาดังกลาว
พืชผลทางการเกษตรเสียหายเปนจํานวนมาก
รวมถึงทุเรียนพันธุตางๆ ที่ปลูกในจังหวัด
นนทบุรี สงผลใหสภาวะการผลิตทุเรียนของ
จังหวัดนนทบุรีในชวงเวลาตอมามีปริมาณลดลง 
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(สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนนทบุรี, 
2542) อยางไรก็ตามแมวาจะมีการปลูกทุเรียนใน
พื้นที่จังหวัดนนทบุรีในเวลานั้นลดนอยลง แต
เนื่องจากความนิยมในทุเรียนของจังหวัดยังมี
อยางตอเนื่อง ดวยสาเหตุจากชื่อเสียงในดานเนื้อ
ทุเรียนท่ีมีเนื้อละเอียดนุม รสชาติ และความ
หลากหลายพันธุของทุเรียนนนท ซ่ึงกลาวกันวา
ดินในแถบนนทบุรีเปนดินเหนียวท่ีมีธาตุอาหาร
ของพืชอยางบริบูรณ มีลักษณะแตกตางจากดิน
ในแถบอื่นๆ ที่มีการปลูกทุเรียนของประเทศ ทํา
ใหเนื้อทุเรียนที่มาจากจังหวัดนนทบุรีละเอียด
เนื้อหนาและรสดี (กรมพัฒนาที่ดิน, 2547) ทําให
ภาครัฐหันมาใหความสนใจและใหการสงเสริม

พ้ืนท่ีในการปลูกทุเรียนใหมากขึ้น ในเวลาตอมา
มีนโยบายจัดตั้งกลุมบริหารสินคาเกษตร เพื่อ
รับผิดชอบในการแกไขปญหาทุเรียนอยางครบ
วงจร รวมทั้งกรมพัฒนาที่ดินของจังหวัด
นนทบุรี ไดมีการวางแผนการใชที่ดินเพื่อการ
อนุรักษการปลูกทุเรียน รวมถึงสงเสริมระบบ
การเกษตรแบบเขมขนเพื่อคุมครองพื้นที่เกษตร
ท่ีสมบูรณ จากนโยบายสงเสริมดานการ
เกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีดังกลาวทํา
ใหพื้นที่การปลูกทุ เรียนในจังหวัดนนทบุรี
เพิ่มขึ้นในระยะตอมา ขณะเดียวกันภาคเอกชน
รวมกันจัดตั้งชมรมขึ้นเพื่ออนุรักษทุเรียนของ
จังหวัดนนทบุรีไว เชน ชมรมอนุรักษทุเรียนของ
อําเภอบางกรวย และชมรมอนุรักษทุเรียนของ
จังหวัดนนทบุรี เปนตน ทําใหพื้นที่ปลูกทุเรียน
ในจังหวัดนนทบุรี รวมทั้งการใหความสนใจใน
การอนุรักษทุเรียนสายพันธุทองถิ่นในจังหวัด
นนทบุรีมีมากขึ้นตามลําดับ นอกจากนี้จากการ
รวมมือของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ไดจัดการ
ประกวดทุเรียนขึ้น เพื่อสรางมาตรฐานทุเรียน
ของจังหวัดนนทบุรี ทําใหไดทุเรียนของจังหวัด
นนทบุรีมีช่ือเสียงเพ่ิมขึ้น สงผลใหหลายสาย
พันธุที่มีลักษณะตามตองการ ท้ังในดานรูปทรง 
กลิ่น และรสชาติ เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหตลาด
การบริโภคทั้งในและตางประเทศเพิ่มสูงขึ้น (สุร‐
สังกาศ, 2549) แตจากเหตุการณน้ําทวมใหญเม่ือ
ปลายป พ.ศ. 2554 นนทบุรีนับวาเปนจังหวัดที่
ไดรับผลกระทบอยางมากจังหวัดหนึ่งของ

 

ภาพที่ 2 แผนที่จังหวัดนนทบุร ี
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ประเทศไทย โดยเฉพาะสายพันธุทุเรียนพันธุ
พื้นเมืองดั้งเดิมที่มีปลูกในจังหวัด เสียหายเกือบ
ทั้งหมด จากเดิมมีพ้ืนที่ปลูก 2,900 ไร เหลือเพียง 
40 ไร (หนังสือพิมพแนวหนา, 2555) จากการ
สันนิษฐานเบื้องตนคาดวาทุ เรียนสายพันธุ
ทองถิ่นที่พบเฉพาะในจังหวัดนนทบุรีเหลือรอด
ไมเกินรอยละหนึ่งจากที่มีอยูทั้งหมด ซึ่งสาย
พันธุที่ เหลือรอดสวนใหญจะเปนสายพันธุ
ทุเรียนเชิงพาณิชย ไดแก หมอนทอง กานยาว 
ชะนี เปนตน  
 

การศึกษาทุ เรียนสายพันธุท อง ถ่ินใน
จังหวัดนนทบุรี 

จากการตรวจเอกสารพบวาการศึกษา
ทุเรียนสายพันธุทองถิ่นในจังหวัดนนทบุรีมีนอย
มากทั้งท่ีมีการเพาะปลูกทุเรียนในบริเวณนี้กวา
รอยป  จากการศึกษาของ  สุกัญญาและคณะ 
(2552) ในเรื่องของหลากหลายของทุเรียนพันธุ
ตางๆ ในอําเภอปากเกร็ด ของจังหวัดนนทบุรี 
พบทุเรียน 45 สายพันธุและสามารถแบงออกได
เปน 5 กลุม ประกอบดวยกลุมกบ 8 สายพันธุ 
กลุมกําปน 5 สายพันธุ กลุมลวง 2 สายพันธุ และ
กลุมเบ็ดเตล็ด 8 สายพันธุ รวมท้ังพบสายพันธุที่
ไมอยูในฐานขอมูลทุเรียนไทยอีก 5 สายพันธุ 
ตอมา ฤทัยชนก และคณพล (2554) ไดใช
ลั กษณะสัณฐานวิทยา  และ เทคนิค  AFLP 
(amplified frangment length polymorphism) 
ตรวจสอบสายพันธุของทุ เรียนจากจังหวัด

นนทบุรีจํานวน  45 ตัวอยาง  พบวาสามารถ
จําแนกไดเปน 6 กลุม เชนเดียวกับ การศึกษาของ 
Vanijajiva (2011) ที่นําทุเรียนจํานวน 13 สาย
พันธุ จากจังหวัดนนทบุรีมาโดยใช เทคนิค 
RAPD (random amplified polymorphism 
DNA) และ เทคนิค ISSR (inter simple sequence 
repeats) (Vanijajiva, in press) ในการศึกษา
ความหลากหลายและความสัมพันธ ท าง
พันธุกรรม พบวาสามารถจําแนกทุเรียนนนทได
ตามลักษณะทางสัณฐานวิทยา อยางไรก็ตาม
ขอมูลของจํานวน และชนิดของทุเรียนท่ีพบใน
จังหวัดนนทบุรียังไมมีการสํารวจและรายงาน
อยางไวชัดเจน 
 

แนวทางการแกไขปญหา 
 ปจจุบันแมวาทุเรียนสายพันธุทองถิน่ใน
จังหวัดนนทบุรีหลายสายพันธุไดสูญหายไปแลว
ก็ตาม แตในทุกวิกฤตยอมมีโอกาสหากทุกภาค
สวนใหความใสใจและหันมาชวยเหลือกันอยาง
จริงจัง คงยังไมสายเกินไปหากจะนําวิกฤตครั้งนี้
มาใชเปนตัวอยางของการอนุรักษทรัพยากรทาง
ชีวภาพของประเทศไทยอยางไรก็ตามยังมีกลุม
คนแมจํานวนไมมากนัก แตไดมีการรวมกลุม
และพยายามรักษาทรัพยากรทุเรียนนนทบุรีอยาง
จริงจังและทํามาอยางตอเน่ือง ซ่ึงหากไมไดกลุม
คนเหลานี้เปนไปไดวาทุเรียนนนทบุรีอาจหมดไป
จากประเทศ ตัวอยางเชน นายอดิสรณ ฉิมนอย ลูก
ชาวสวนตัวจริงแหงสวนตากาน หน่ึงในสมาชิก
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ของชมรมอนุรักษและฟนฟูทุเรียนนนทที่เปน
แรงบันดาลใจใหผูเขียนหันมาสนใจในประเด็น
นี้  และ เป นผู พ ย า ย ามต อสู แ ล ะชี้ ใ ห เ ห็ น
ความสําคัญอนุรักษทุเรียนทองถิ่นของจังหวัด
นนทบุรีตลอดมาเปนระยะเวลานานหลายสิบป 
โดยไดมีการพยายามเพาะพันธุตนกลาจากการ
ทาบกิ่งติดตาจากพอพันธุแมพันธุ เพื่อใหได
ทุเรียนนนทที่แทจริง ทั้งจําหนายและแจกจาย
ใหกับชาวบานและเกษตรกรในทองถิ่น เพ่ือ
สงเสริมใหคนนนทพยายามปลูกไวแมวาบานละ
ตนสองตนก็ตามจุดประสงคเพื่อพยายามอนุรักษ
ทุเรียนพ้ืนบานเหลานี้ไวใหคูกับจังหวัดนนทบุรี 
หลายสายพันธุไดถูกนําไปปลูกยังจังหวัดอ่ืนๆ 
และตนกลาของสายพันธุเหลานี้เองอาจนํากลับ
มายังหวัดนนทบุรีอีกครั้งหลังจากวิกฤตน้ําทวม
ใหญที่ผานมา ในการแกปญหาเฉพาะหนาอาจ
ตองนําตนกลาของทุ เรียนสายพันธุทองถิ่น
เหลานี้กลับมายังจังหวัดนนทบุรีอีกครั้ง กอน
ชาวสวนจะหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนๆ ที่
ใหผลเร็วและอายุสั้น ซ่ึงทุกภาคสวนตองชวยกัน
อยางจริงจังในการสงเสริมใหเกษตรกรนนทบุรี
หันมาปลูกทุ เรียนนนทอีกครั้ ง  สําหรับการ
แกปญหาในระยะยาวอาจตองลงมือทําอยาง
ตอเนื่องเพื่อใหเกิดความยั่งยืน เชน การตั้งศูนย
เรี ยนรูพิพิธภัณฑมี ชี วิ ตที่ เปนแหล งศึกษา
รวบรวมและสะสมทุเรียนสายพันธุพื้นบาน
เหลานี้แบบครบวงจรไว เพื่อใหเยาวชนคนรุน
ใหมเขาใจและเห็นความสําคัญในการสืบสาน

ภูมิปญญาทองถิ่นทางการเกษตรไว รวมทั้งเปน
แหลงเก็บรักษาเชื้อพันธุทุเรียนนนทไว เพื่อวา
ในอนาคตหากเกิดเหตุการณไมคาดฝนที่ทําให
ทุเรียนหายไปจากจังหวัดนนทบุรีอีกครั้งศูนย
การเรียนรูเหลานี้ก็จะเปนแหลงสําคัญในการเก็บ
รวบรวมทุเรียนสายพันธุ พ้ืนบานของจังหวัด
นนทบุรีไวได 

 
บทสรุป 

ทุเรียน (Durio zibethinus Murr.) พืช
เศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดนนทบุรี ปจจุบัน
พบวามีขอมูลการศึกษาดานความหลากหลาย
ทางชีวภาพนอยมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งจํานวน
ชนิดและการกระจายพันธุของทุเรียนสายพันธุ
ทองถิ่นที่มีปลูก เฉพาะในจังหวัดนนทบุรี 
นอกจากนี้พบวา พ้ืนท่ี เพาะปลูกในจังหวัด
นนทบุรีลดลงอยางมากในปจจุบัน เนื่องจาก
นนทบุรีเปนจังหวัดหนึ่งที่มีการขยายตัวของ
ชุมชนเมือง  มีการตัดถนนเพิ่มขึ้นหลายเสนทาง  
ทําใหพื้นที่การเกษตรลดลง รวมทั้งชาวสวนใน
พ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีบางสวนเลิกปลูกทุเรียน 
หันมาปลูกพืชที่ตนทุนต่ํา และใหผลผลิตรวดเร็ว
กันมากขึ้น และจากเหตุการณน้ําทวมใหญที่
เกิดขึ้นหลายครั้งรวมท้ังในอดีตและปจจุบัน 
สงผลให พืชสวนรวมไปถึงทุ เรียนในพื้นที่
จังหวัดนนทบุรีเสียหายเปนจํานวนมาก ทําให
พันธุทุเรียนบางพันธุที่มีอยูเดิมสาบสูญไปจาก
พ้ืนท่ี โดยเฉพาะอยางยิ่งจากเหตุการณอุทกภัย
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ใหญลาสุดปลายป 2554 ทําใหสายพันธุของ
ทุเรียนทองถิ่นในจังหวัดนนทบุรี เหลือไมเกิน 
รอยละหนึ่งของสายพันธุที่มีอยูท้ังหมด ดังนั้น
อาจกลาวไดวาทุเรียนสายพันธุทองถิ่นในจังหวัด
นนทบุรี ทรัพยากรทองถิ่นที่มีการสืบทอดมา
มากกวารอยปกําลังอยูในขั้นวิกฤต หลายสาย
พันธุไดสูญหายไปจากประเทศไทยแลว และอีก
หลายสายพันธุเสี่ยงกับการสูญหายไปหากไมมี
หนวยงานใดการเขามาใหการชวยเหลืออยาง
จริงจังในการพยายามอนุรักษทุเรียนสายพันธุ
ทองถิ่นเหลานี้เอาไว ทุเรียนสายพันธุทองถิ่น
นนทบุ รี จึ ง เปน อีกตั วอย า งที่ น า เศร าของ
ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยที่แสดงให
เห็นวาหากไมรวมกันชวยสรางความยั่งยืนใหกับ
ทรัพยากรที่มีอยู ในที่สุดทรัพยากรที่มีคุณคาท้ัง
ในดานของประวัติศาสตรและวิทยาศาสตร
เหลานี้ก็จะสูญหายไป 
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