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9 กรกฎาคม 2558 

สวนทุเรียนนนท์ ไม่สูญพนัธ์ุ เพราะนํา้ประปาช่วยไว้ได้ 

ทุเรียนนนท์เป็นพนัธ์ุไมผ้ลประจาํถ่ินท่ีสร้างรายไดสู้งกว่าการปลูกไมผ้ลชนิดอ่ืน หลายคนอาจเคยตั้ง

คาํถามวา่ “ทาํไมทุเรียนก้านยาวของจังหวดันนทบุรีจึงมีราคาแพงนัก โดยเฉพาะทุเรียนก้านยาวทรงหวด ท่ีได้รับ

ฉายาว่าราชาแห่งทุเรียน” และยงัตอ้งมีการจองกนัตั้งแต่ยงัไม่ออกผล ปีน้ีใครท่ีอยากทานทุเรียนนนท์คงจะ

ลาํบากกนัหน่อย เน่ืองจากนํ้าเคม็หนุนข้ึนสูงเขา้ไปในสวน เป็นเหตุใหปี้น้ีทุเรียนนนทอ์อกลูกนอ้ยกวา่ท่ีเคย 

 นางวชัรี   ประสาทเขตต์การ รองผูว้า่การ (บริการดา้นตะวนัออก) ให้

สัมภาษณ์ เก่ียวกบัปัญหาภยัแล้ง และมาตรการการช่วยเหลือเกษตรกร

ชาวสวนทุเรียน จ.นนทบุรี ท่ีอยูใ่นพื้นท่ีรับผิดชอบของ กปน. วา่  กปน.จะคิด

อตัราค่านํ้าพิเศษ สาํหรับเกษตรกรผูใ้ชน้ํ้ า 51 ลบ.ม. ข้ึนไปในอตัราคงท่ี 10.50 

บาท/ลบ.ม.  เพื่อลดค่าใชจ่้ายและบรรเทาความเดือดร้อนจากภยัแลง้ พร้อมเชิญ

ชวนให้ประชาชนตระหนกัถึงการประหยดันํ้ า  จากนั้นนาํนกัข่าว ลงพื้นท่ี

สาํรวจสวนทุเรียน จงัหวดันนทบุรี ท่ีไดรั้บผลกระทบจากภยัแลง้ดงักล่าว 

เราไดส้ัมภาษณ์ “คุณลุงสมพงษ์” หรือ “จ.ส.อ.  สมพงษ์ สกุลดิษฐ์” เกษตรกร

วยั 80 ปี ผูเ้ป็นเจา้ของพื้นท่ีกวา่ 17 ไร่ ริมถนนนครอินทร์ หมู่ 1 ต.บางขนุกอง อ.บางกรวย  

จ.นนทบุรี ท่ีเคยเขียวขจีดว้ยตน้ทุเรียนนานาพนัธ์ุ สร้างรายไดปี้ละมากมาย และยงัทาํ

เป็นศูนยอ์นุรักษพ์นัธุกรรมทุเรียนนนทบุรี ปลูกทุเรียนพนัธ์ุพื้นเมืองนนทบุรีกวา่ 30 

สายพนัธ์ุ แต่...วนัน้ีกลายเป็นสวนทุเรียนปลูกใหม่ ความสูงของตน้ไม่ถึง 1 เมตร  สวนท่ี

พลิกฟ้ืนข้ึนมาใหม่ หลงัจากกระแสนํ้ ามวลใหญ่ทะลกัมาจากถนนกระหนํ่าเขา้ท่วมขงั

นานถึง  2  เดือน ทาํให้ตน้ทุเรียนตายทั้งหมด เม่ือปี 54  มิหนาํซํ้ าในปี 55 และปี 56  

เป็นตน้มา สวนของคุณลุงก็ประสบปัญหานํ้ าเค็มรุกเขา้สวน โดยไม่ทนัตั้งตวั ปกติค่าความเค็ม 0.2 ppt  (part per thousand  

หน่วยเป็น 1 ใน 1,000 ส่วน) ก็เตม็ท่ีแลว้  แต่วา่ตอนนั้นข้ึนมาถึง 0.9 ppt ทาํใหก้ารเจริญเติบโตของทุเรียนชะงกังนัไป  

“หลังนํ้าท่วมเม่ือปี 54   2 ปีหลังจากน้ัน นํ้าเค็มเร่ิมเข้ามา แล้วก็เลยแย่  

มนัชะงัก  ต้นท่ีสู้ไม่ไหวกต็าย  ทาํให้ต้นทุนชะงักไปสองปี ลักษณะทุเรียนเวลาโดน

นํ้าเค็ม ใบมันจะไหม้ พอสักสามส่ีวัน ใบจะเห่ียว พอโดนฝนแล้วตายทันที วิธี

แก้ปัญหาคือ ระบายนํา้เค็มออกแล้วใช้นํ้าประปา พอฝนตก นํา้ฝนก็จะมาผสมกับ

นํา้ประปา  ผมจัดเกบ็นํา้ฝนตามคูคลอง  ถ้าฝนไม่ตก นํา้ประปาต้องเปิดทิง้ไว้ลงร่อง

สวนประมาณ 2-3 คืน ให้คลอรีนมนัเจือจาง แล้วค่อยเอามาใช้   เม่ือเทียบกับปีท่ีแล้ว ปี 



57 สถานการณ์หนักกว่า เพราะเราไม่รู้ตัว ถึงแม้ปีนีปั้ญหาคล้ายกันแต่เราไม่โดนนํา้เค็มมาก เพราะเราป้องกันไว้ก่อน  ผมมีวิธี

สังเกตคือ ดูท่ีความชื้นของดิน  โดยคุ้ยดินขึน้มา  ปีหน้าจะไม่มีนํา้เค็มเข้ามาแล้ว เพราะผมปิดท่อระบายนํา้เข้า-ออก แน่นหนา  

นอกจากนี ้ใช้เคร่ืองวดันํา้เคม็ หมัน่ตรวจความเคม็ของนํา้เป็นประจาํ  คุณลุงสมพงษก์ล่าวเพิ่มเติมวา่  “สวนทุเรียนลงทุนเยอะ ผม

ลงทุนไป 2 ล้านกว่า   แต่ก่อนค่าน้ําเดือนแรก แพงมาก ใช้ทั้งหมด 3 แปลง หลังจากที่ได้รับลดหย่อนค่าน้ําประปาค่าใช้จ่ายต่อ

เดือนลดลงเหลือ 2 หมื่นกว่า คุณลุงกล่าวชมเชยเจา้หนา้ท่ี กปน. วา่  “กปน. มาดาํเนินเร่ืองให้อย่างรวดเร็ว ตอนนีก้ใ็ช้นํา้ประปารด

ต้นทุเรียนท้ังสวน แล้วไม่มีปัญหา”  

ขั้นตอนการปลูกทุเรียน เหมือนเล้ียงลูกอ่อน ตอ้งประคบประหงมอย่างดี คนปลูก

ทุเรียนตอ้งมีใจรัก  ใชปุ๋้ยคอกและปุ๋ยข้ีคา้งคาว  รดนํ้ าสองวนัคร้ังในช่วงเชา้  ถา้เป็นเช้ือรา 

ปลายใบไหมก้็เอายาเช้ือรามาฉีด  พร้อมปลูกกลว้ยแซมเพื่อให้ร่มแก่ตน้ทุเรียนท่ียงัเล็ก   

ถา้แดดแรงไป  ใบก็ไหมอี้ก  คุณลุงสมพงษย์อ้นอดีตวา่ ชีวติคลุกคลีอยูก่บัสวนมาตั้งแต่อาย ุ

7 ขวบ และตดัสินใจลาออกจากราชการทหาร หวนกลบัมาใชชี้วิตเกษตรกร ปลูกทุเรียนตาม

บรรพบุรุษ 

นอกจากน้ี เราไดพู้ดคุยกบัคุณ มนตรี   แย้มทรัพย์ ประธานชมรมอนุรักษทุ์เรียน

นนท ์อาํเภอบางกรวย ซ่ึงกาํลงัตรวจวดัความเค็มของนํ้ าในร่องสวน “พอปลายใบไหม้ ราก

แห้ง ต้นกจ็ะเกิดปัญหา คือ โรครากเน่า โคนเน่า ยอดจะแห้งจากยอดมาโคน ต้องตัดต้นทุเรียนทิง้อย่างเดียว เพราะฉะน้ันต้องหมั่น

เช็คระดับความเคม็ของนํา้ เพราะเป็นต้นเหตุของอาการเน่า พอต้นอ่อนแอ เชื้อโรคกจ็ะเข้า ความเคม็ไม่เกิน 0.2 ppt  เหมาะแก่การทาํ

การเกษตร ถ้าเกิน 2.0 ppt  เป็นนํา้เค็ม ต้นพืชแต่ละชนิดมีระดับในการรับนํา้เค็มได้แตกต่างกัน สวนทุเรียนแห่งนีเ้ป็นวิถีนนท์  

เป็นลักษณะของสวนผสม จะมีร่องสวน ท่ีเกบ็นํา้ แต่นํา้ในธรรมชาติไม่สามารถใช้ได้เพียงพอ  ในท่ีสุดได้นํา้ประปาของ กปน. มา

ช่วย  ซ่ึงปกติแล้วถ้าฝนไม่ทิง้ช่วง  เราจะขุดลอกคูคลองในร่องสวน เพ่ือกักเกบ็นํา้ไว้ใช้ในหน้าแล้ง  น่ันคือสภาพปกติ แต่ทุก

วนันีเ้ราดูแลอย่างกับลูกกย็งัตาย น่ีคือปัญหาท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน”  

 และในวนัเดียวกัน เราได้ไปเยี่ยมสวนทุเรียนนนท์อีกสวน ซ่ึงมี 

ขนาดยอ่มลงมา คือมีพื้นท่ีประมาณ 4 ไร่ ของคุณวันชัย   นกสกุล หรือเจา้ของ

สวนทุเรียน “ลุงอิม่”  ซ่ึงเป็นช่ือคุณพอ่ของคุณวนัชยั โดยคุณวนัชยัไดใ้ห้ขอ้มูล

กบัเราว่า  “สภาพแวดล้อม

ตอนนีถื้อว่าแล้งท่ีสุดในรอบ 

10 ปี นํา้น้อยมากและประสบ

ปัญหานํา้เค็ม ทาํให้ไม่กล้าใช้นํา้จากธรรมชาติ  และมีวิธีลดค่าใช้จ่ายในการ

ดูแลรักษา คือ ใช้ Sprinkle รดนํา้จากเดิมใช้เวลาคร้ังละ 3 ชม. ลดลงเหลือ 2.30 

ชม. นอกจากนี้ได้นาํพืชตระกูลถั่วมาปลูกปกคลุมรากและโคนต้น  เพ่ือให้

ความชุ่มชื้นแก่ต้นทุเรียน” 

สถานการณ์ภยัแลง้ฝนไม่ตกตามฤดูกาลน้ี    ส่งผลให้สวนทุเรียนนนท์ขาดนํ้ า ประกอบกบัแหล่งนํ้ าตามธรรมชาติ

ประสบปัญหาเร่ืองค่าความเค็ม  ทาํให้ชาวสวนตอ้งพึ่งพานํ้ าประปา และตอ้งแบกรับภาระค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึน แต่ กปน. ก็ไม่น่ิง



นอนใจ ในฐานะผูใ้ห้บริการนํ้ าประปา  จึงไดอ้อกมาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยจะคิดค่านํ้ าในอตัราพิเศษให้แก่ชาวสวน

ท่ีมาลงทะเบียนใช้นํ้ า  เพื่อขอลดหย่อน ณ สํานกังานประปาสาขาใกลบ้า้น  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวสวน ให้ไดรั้บ

ผลกระทบจากภยัแลง้และนํ้ าเค็มหนุนนอ้ยท่ีสุด  เพื่อช่วยอนุรักษทุ์เรียนเมืองนนท ์ซ่ึงเป็นพนัธ์ุพืชท่ีเป็นเอกลกัษณ์และภูมิ

ปัญญาดา้นเกษตรกรรมของชาวเมืองนนทเ์อาไวใ้หเ้ป็นของดีของจงัหวดันนทบุรีตลอดไป 

 

********************************* 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ 

กองเผยแพร่ข่าว  ฝ่ายส่ือสารองคก์ร 
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