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

กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมแล้ว รับมือกับสถานการณ์เค็ม ปี 2559  
 

1. ความเข้าใจขั้นพื้นฐานของการเกิดภาวะน้้าเค็ม 
 จากสถานการณ์วิกฤตภัยแล้งในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 จนถึงปัจจุบัน 

ส่งผลให้ระดับน ้าในเขื่อนซึ่งเป็นต้นทุนของน ้าจืดในด้านการเกษตรมีปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับทุกปีที่ผ่านมา 
ในขณะที่น ้าทะเลซึ่งมีอยู่ถึง 97% ของปริมาณน ้าทั งหมด มีการหมุนเวียนตามวัฏจักรของน ้าตลอดเวลา จึงท้า
ให้ระดับน ้าทะเลหนุนสูงขึ นมาก จนสามารถดันให้น ้าเค็มไหลเข้าไปในแม่น ้าหลายแห่งในพื นที่ท้าการเกษตร
หลายแห่ง โยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดทีตั่ งอยู่บริเวณแถบปากแม่น ้าเร็ว ก็ย่อมได้รับผลกระทบก่อนจังหวัดอ่ืน แต่
เนื่องจากปีนี ภาวะภัยแล้งเกิดขึ นเร็วกว่าทุกปี นั่นก็หมายถึง การเกิดภาวะน ้าเค็มรุกพื นที่การเกษตรย่อมเกิดขึ น
เร็วกว่าช่วงเวลาปกติ คือ เดือนเมษายน – พฤษภาคม ด้วยเช่นกัน ซึ่งขณะนี หลายๆ พื นที่เกิดภาวะน ้าเค็มขึ น
มาแล้วตั งแต่เดือนกุมพันธ์ 2559 อย่างไรก็ตามภาวะการณ์เกิดน ้าเค็มมิใช่เรื่องใหม่ หากแต่เป็นส่วนหนึ่ง
ตามวัฏจักรของน ้าในธรรมชาติ 

 
2. ผลกระทบของน้้าเค็มที่มีต่อภาคเกษตร 

ภาวะการณ์เกิดน ้าเค็มขึ นในพื นท่ีการเกษตร ส่งผลกระทบในด้านต่างๆ ดังนี  
2.1 ผลกระทบต่อพื นที่ หากน ้าเค็มรุกเข้าผสมกับน ้าจืด เช่น ในร่องสวนซึ่งเป็นพื นที่ใน

บริเวณกว้างที่เป็นแหล่งน ้าหล่อเลี ยงแก่ต้นพืช ก็มีผลให้ต้องสูญเสียพื นที่บริเวณนั นไปโดยใช่เหตุ สูญเสียแหล่ง
น ้าจืด ที่จะเอื อประโยชน์ใช้สอยต่อการเจริญเติบโตของพืชไป 

2.2 ผลกระทบต่อพืช ท้าให้พืชมีอาการปลายใบไหม้ ต้นเหี่ยวเฉา ใบเหลือง ซึ่งเป็น
อาการขาดน ้าของพืชทั่วไป แต่หากพืชอยู่ในระยะก้าลังเริ่มสร้างช่อดอกหรือผสมเกสรจะส่งผลให้ช่อดอกไม่
พัฒนาต่อ ไม่เกิดการผสมเกสร ผลผลิตจะลดลงตามมา แต่หากเป็นกรณีของไม้ผลเมื่อติดผลแล้วก็จะสลัดลูก
ร่วงทิ ง สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ นเหล่านี เพราะพืชไม่สามารถใช้น ้าได้ตามวัฏจักรปกติตามธรรมชาติที่ควรจะเป็น เมื่อใช้
น ้าเค็ม รดให้ต้นพืช จะมีคราบขี เกลือสีขาวปรากฏอยู่ทั่วสวน ปกติความเค็มค่ามาตรฐานที่พืชสวนรับได้ไม่ควร
เกิน 1.2 กรัม/ลิตร และไม่เกิน 0.75  กรัม/ลิตรส้าหรับกล้วยไม ้

 2.3 ผลกระทบต่อชุมชน เป็นผลสืบเนื่องเมื่อพืชที่ปลูกในชุมชนมีอาการผิดปกติ จน
สามารถไม่ให้ผลผลิตได้ ท้าให้เกษตรกรขาดรายได้ที่ใช้ยังชีพ นอกจากนี  การเกิดภาวะน ้าเค็มยังส่งผลต่อ
สิ่งมีชีวิตในน ้าซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศน์ เช่น ผักตบชวามีอาการปลายใบเหี่ยวซีดเหลือง หรือ ฝูง
ปลาลอยตายในแม่น ้า ก็ส่งผลให้ระบบนิเวศน์ทางน ้ามีอันต้องเสียหายไปด้วย  

 
 



3. ใช้หลัก MRCF วิเคราะห์ พื้นที่ – คน – สินค้า รับมือกับสถานการณ์น้้าเค็ม ปี 2559  
เมื่อเข้าใจพื นฐานการเกิดภาวะและผลกระทบที่เกิดขึ นแล้ว จ้าเป็นต้องวิเคราะห์และ

ประมวลข้อมูลให้ได้ว่าภาวะน ้าเค็ม เกิดขึ นที่ใด และส่งผลกระทบอย่างไร กรมส่งเสริมการเกษตรใช้หลัก 
MRCF เพ่ือวิเคราะห์ พื นที่ – คน – สินค้า ก่อนวางแนวทางรับมือกับสถานการณ์น ้าเค็ม โดยเริ่มจากการ
พิจารณาว่า พื นที่ท้าการเกษตรใดที่ตั งอยู่บริเวณแถบปากแม่น ้า ซึ่งพบว่า มีพื นที่ใน 4 ลุ่มน ้าส้าคัญ 12 
จังหวัด คือ (1) ลุ่มน ้าท่าจีน ได้แก่ จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาคร (2) ลุ่มน ้าเจ้าพระยา ได้แก่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร (3) ลุ่มน ้าแม่กลอง ได้แก่ จังหวัด
ราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม  และ (4) ลุ่มน ้าบางปะกง ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก และจังหวัด
ปราจีนบุรี  จากนั นวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะพื นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากภาวะน ้าเค็ม โดยใช้ข้อมูลพื นที่
ท้าการเกษตรของแต่ละต้าบลที่เคยประสบกับภาวะน ้าเค็มมาแล้วหรือคาดว่าจะได้รับผลกระทบในปี 2559 
เป็นฐานการท้างานโดยพื นที่ที่คาดการขึ นมานั นต้องครอบคลุมสินค้าพืชสวน ได้แก่ ไม้ดอก ไม้ผล และพืชผัก 
(ไม่รวมพื นที่ปลูกข้าว เนื่องจากรัฐบาลไม่ส่งเสริมให้ปลูกข้าวในช่วงแล้ง) ในภาพรวมขณะนี  คาดว่าจะมี 
จ้านวน 40 อ้าเภอ 187 ต้าบล ที่เสี่ยงต่อภาวการณ์เกิดน ้าเค็ม 

 
4. กรมส่งเสริมการเกษตรมีบทบาทอย่างไร 

ปีแรกของการจัดท้าโครงการเชิงรุกเพ่ือเตรียมรับสถานการณ์น ้าเค็มตามธรรมชาติที่เกิด
เป็นประจ้าทุกปี เมื่อพิจารณาตามบทบาทหน้าที่ของกรมฯ แล้ว ก็ท้าให้ เกิดความตระหนักชัดว่า ความรู้
พื นฐานเป็นสิ่งส้าคัญต่อการป้องกันแก้ไขให้พืชยังคงอยู่ได้เมื่อประสบกับปัญหาภาวะน ้าเค็ม กรมส่งเสริม
การเกษตรจึงสนับสนุนให้ (1) ส้านักงานเกษตรอ้าเภอจัดเวทีชุมชนระดับต้าบลและด้าเนินการถอดบทเรียน
องคค์วามรู้เรื่องการแก้ไขปัญหาน ้าเค็มอย่างยั่งยืนโดยชุมชนเอง โดยศึกษาสาระความรู้จากกรณีศึกษาต้นแบบ
ในพื นที่ลุ่มน ้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร และ/หรือจังหวัดนครปฐมเป็นพื นฐานการท้างาน และประยุกต์วิธีการ
ให้สอดคล้องกับพื นที่ของตนเอง ขณะนี ทุกต้าบลได้ด้าเนินการเรียบร้อยครบ 187  ต้าบลแล้ว (2) จัดท้า 
web page เพ่ือรายงานค่าความเค็มของทั ง 4 ลุ่มน ้าทุกวัน และ (3) เผยแพร่ความรู้และแนวทางปฏิบัติที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการเมื่อพืชประสบกับภาวะน ้าเค็ม (๔) จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกล้วยไม้ ซึ่งเป็น
พืชที่อ่อนแอต่อน ้าเค็มในพื นที่  ๗ จังหวัด ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน ้าเค็ม  เพ่ือให้ได้รับทราบ
สถานการณ์ และสามารถให้ค้าแนะน้าที่ถูกต้องแก่เกษตรกร ในโอกาสนี ก็ได้หารือกับหน่อยงานที่รับผิดชอบ
งานวิจัย เพ่ือให้ด้าเนินงานวิจัยผลกระทบของน ้าเค็มต่อกล้วยไม้ที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง เพ่ือจะได้
น้าไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ต่อไป 

 
5. สถานการณ์ของน้้าเค็มและการป้องกันแก้ไขในขณะนี้ 
  ส้าหรับสถานการณ์น ้าเค็มในรอบ 1  สัปดาห์ที่ผ่านมา (วันที่ 23 – 29 กุมภาพันธ์ 

2559) ซึ่งสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งต่อเนื่องไม่มีฝนตกเหนือเขื่อนเก็บน ้า ส่งผลให้น ้าทะเลหนุนสูงขึ นใน
แหล่งน ้าทั่วไป พบว่า ณ จุดตรวจวัดค่าความเค็มสูงสุดใน 3 อันดับแรก คือ ประตูระบายน ้าท่าไข่ ลุ่มน ้าแม่
กลอง มีค่าความเค็มสูงถึง 16.78 กรัมต่อลิตร รองลงมาคือที่จุดตรวจวัดค่าความเค็มประตูระบายน ้าบาง
ขนาก มีค่าความเค็มสูงถึง 7.90 กรัมต่อลิตร ในขณะที่ประตูระบายน ้ากระทุ่มแบน มีค่าความเค็มอยู่ในล้าดับ
ที่สามเท่ากับ 7.62 กรัมต่อลิตร ซึ่งจัดว่าเป็นค่าความเค็มที่สูงกว่าระดับมาตรฐานที่พืชสวน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในสวนไม้ผล ไม่ว่าจะเป็นส้ม ฝรั่ง ชมพู่ จะสามารถทนอยู่ได้ แต่เนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตรได้



ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เรื่องการป้องกันแก้ไขน ้าเค็มของชุมชนไปบ้างแล้ว ชุมชนที่เกี่ยวข้องจึงรู้
วิธีการรับมือด้วยตนเองได้ โดยการ 

  5.1 ติดตามสถานการณ์การเตือนภัยของกรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรม
ส่งเสริมการเกษตรอย่างใกล้ชิด ปิดประตูระบายน ้าในสวนตัวเอง พร้อมส้ารองและอุดรูรั่วตามแนวคันสวน
โดยรอบเพ่ือป้องกันไม่ให้น ้าเค มเข้าร่องสวน 

5.2  ขุดสร้างคันดินล้อมรอบสวนเพื่อป้องกันการรุกของน ้าเค็ม 
5.3  ลอกเลนตามร่องสวนออก เพ่ือเพ่ิมพื นที่การเก็บกักน ้าและดึงน ้าจากดินชั นล่างให้

ไหลออกมาใช้ได ้
5.4  ดูแลการเขตกรรมในสวนตนเองอย่างใกล้ชิด ด้วยการตัดแต่งกิ่งที่ไม่จ้าเป็นออก 

เพ่ือลดการคายน ้า ไม่ปลูกพืชใช้น ้ามากในช่วงนี  และใช้วัสดุคลุมโคนต้นเพ่ือรักษาความชื นของหน้าดิน เช่น 
หญ้า ตอต้นกล้วย 

5.5  จัดหาแหล่งน ้าส้ารอง เพ่ือเก็บน ้าจืดจากแม่น ้าหรือกักเก็บน ้าธรรมชาติ หรือขุดบ่อ
บาดาลเพื่อน้าน้าใต้ดินขึ นมาใช้ 
 

6. ตัวอย่างของชุมชนที่ป้องกันแก้ไขปัญหาได้ 
๖.๑ ชุมชนต้าบลบางยาง อ้าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เป็นชุมชนที่ต้อง

ประสบปัญหาน ้าเค็มเป็นประจ้าทุกปี และเกิดวิกฤตในช่วง ๒ ปี ที่ผ่านมา ท้าให้ชุมชนตระหนักรู้และมีแนวทาง
ป้องกัน ดังนี  

๖.๑.๑ ช่วงก่อนเกิดภัย ตั งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ชุมชนมีการใช้เครื่องมือ
เพ่ือวัดค่าความเค็มที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยก้าหนดเวลาและระดับความลึกของน ้าที่วัด เป็นไปตาม
มาตรฐาน และกระจายข่าวผ่านระบบสมาร์ทโฟน เพ่ือให้ทุกคนได้รับทราบค่าความเค็ม 

๖.๑.๒ ช่วงเกิดภัย  
๑) ชุมชนติดตามสถานการณ์น ้าความเค็มอย่างใกล้ชิด วันละ ๒ – ๓ ครั ง 

จากกรมชลประทาน  
๒) เมื่อถึงขั นวิกฤตแหล่งน ้าในพื นที่ไม่สามารถใช้ได้ เกษตรกรจะขอบริการ

รถบรรทุกน ้าออกให้บริการตามสวน ผ่านสหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จ้ากัด ซึ่งเป็นผู้ประสานและ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๓) เกษตรกรมกีารปรับเปลี่ยนวิธีการใช้น ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ น โดยใช้
ปริมาณน้อยลง แต่เพ่ิมความถี่ให้มากขึ น รวมถึงเปลี่ยนระบบการให้น ้าแบบสปริงเกอร์ มาใช้แบบสายยางรด
น ้า หรือแบบพ่นหมอก 

๖.๑.๓ ช่วงหลังเกิดภัย ชุมชนยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่า       
ค่าความเค็มจะลดลงสู่ระดับปกติ 

๖.๒ ชุมชนต้าบลบางช้าง อ้าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นชุมชนที่อยู่ในลุ่มน ้าท่า
จีนเหมือนอ้าเภอกระทุ่มแบน เพียงแต่อยู่สูงกว่า จึงได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากอ้าเภอกระทุ่มแบน ท้าให้
ชุมชนตระหนักรู้และมีแนวทางป้องกัน ดังนี   

๖.๒.๑ ช่วงก่อนเกิดภัย ชุมชนติดตามสถานการณ์น ้าเค็ม โดยใช้เครื่องมือวัดค่า
ความเค็มที่ถูกตอ้งตามหลักวิชาการ โดยก้าหนดเวลาและระดับความลึกของน ้าที่วัด เป็นไปตามมาตรฐาน และ



ติดตามค่าความเค็มจากอ้าเภอกระทุ่มแบน ที่กระจายข่าวผ่านระบบสมาร์ทโฟน เพ่ือให้ทุกคนได้รับทราบค่า
ความเค็ม 

๖.๒.๒ ช่วงเกิดภัย คนในชุมชนติดตามสถานการณ์ถี่ขึ น และร่วมกันระดมทุน โดย
ร่วมกับสหกรณผ์ู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จ้ากัด เงินขอรับบริจาคเงิน ๒ ล้านบาท เพ่ือจัดซื อ Big bag ไปวาง
ขวางกั นล้าคลอง บริเวณปากคลองจินดา เพ่ือป้องกันไม่ให้น ้าเค็มไหลเข้าสู่ชุมชนเพ่ิมขึ น พร้อมทั ง ใช้เครื่องสูบ
น ้าสูบน ้าเค็มออกจากพื นที่ 

๑) ชุมชนติดตามสถานการณ์น ้าความเค็มอย่างใกล้ชิด วันละ ๒ – ๓ ครั ง 
จากกรมชลประทาน  

๒) เมื่อถึงขั นวิกฤตแหล่งน ้าในพื นที่ไม่สามารถใช้ได้ เกษตรกรจะขอบริการ
รถบรรทุกน ้าออกให้บริการตามสวน ผ่านสหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จ้ากัด ซึ่ง เป็นผู้ประสาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๓) เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้น ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ น โดยใช้
ปริมาณน้อยลง แต่เพ่ิมความถ่ีให้มากขึ น รวมถึงเปลี่ยนระบบการให้น ้าแบบสปริงเกลอร์ มาใช้แบบสายยางรด
น ้า หรือแบบพ่นหมอก 

๖.๒.๓ ช่วงหลังเกิดภัย ชุมชนยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่า       
ค่าความเค็มจะลดลงสู่ระดับปกต ิ
 

เรียบเรียง/ตรวจทาน โดยกลุ่มส่งเสริมไม้ผลและกลุ่มส่งเสริมไม้ดอกและไม้ประดับ 
ส้านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  
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