
 

 

 

 

       Webinar นี้น ำเสนอแนวทำงและกรณีศึกษำกำรจัดกำร

น ้ำและดินในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจำกน ้ำเค็มรุกล ้ำ ซึ่งจะต้อง

ได้รับควำมร่วมมือระหว่ำงทุกภำคสว่น เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงด้ำน

อำหำรในพื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบจำกน ้ำเค็มนั้น  

      บทน ำ 

นำย Felix Reinders ประธำนคณะกรรมำธิกำรระหว่ำงประเทศ

ด้ำนกำรชลประทำนและกำรระบำยน ้ำ พูดถึงวัตถุประสงค์ของ

กำรสัมมนำออนไลน์ครั้งนี้เพื่อให้เข้ำใจถึงปัญหำและบทบำทที่

ส ำคัญที่จะน ำไปสู่เทคนิคในกำรจัดกำรระบบชลประทำนและ

กำรจัดกำรดินเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจด้ำนควำมมั่นคงเรื่องอำหำร 

ว ิส ัยทัศน์ของคณะกรรมำธิกำรระหว่ำงประเทศด้ำนกำร

ชลประทำนและกำรระบำยน ้ำ โดยเป็นโลกที ่มีควำมมั ่นคง

ทำงด้ำนน ้ำ ปรำศจำกควำมยำกจนและอดอยำกผ่ำนทำงกำร

พัฒนำชนบทอย่ำงยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันมีสมำชิกกว่ำ 80 ประเทศ

และครอบคลุมมำกกว่ำ 95 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ชลประทำนของ

ทั้งโลก อีกทั้งยังระบุว่ำกำรแก้ปัญหำน ้ำและดินเค็มจะต้องเป็น

ควำมร ่วมมือร ่วมกันระหว่ำงทุกภำคส่วน โดยทรัพยำกร

ธรรมชำตินั ้นเรำไม่ได้รับมำจำกบรรพบุรุษของเรำแต่เรำยืม

ทรัพยำกรธรรมชำตินั้นมำจำกลูกหลำน 

กำรสัมมนำครั้งนี้จะแบ่งหัวข้อย่อยออกเป็น 2 หัวข้อคือ เรื่อง

กำรจัดกำรน ้ำ และกำรจัดกำรดิน 

เรื ่องกำรจัดกำรน ้ำมีผู ้บรรยำยทั ้งหมด 4 คน ก ำหนดเวลำ

บรรยำยอยู่ที่คนละ 6 นำที จำกนั้นจะเป็นช่วงถำมตอบ และต่อ

ด้วยกำรจัดกำรดินโดยมีผู้บรรยำยทั้งหมด 3 คน 

 

 

 

 

 

 

      1.  กำรจัดกำรน ้ำ 

1.  ผู้บรรยำยคนแรก ดร. Marco 

Arcieri, ICID Vice President 

กล่ำวถึงกำรแก้ปัญหำดินเค็มด้วย

กำรชะล ้ำงและกำรระบำยน  ้ ำ  

( leaching and drainage) แ ล ะ

ระบบชลประทำนในพื้นที่ที ่มีน ้ำเค็มโดยแบ่งเป็น 6 ประเภท 

ระบบน ้ำหยดซึ่งดีที่สุดเพรำะว่ำไม่ท ำลำยใบไม้ของพืชและไม่มี

เกลือสะสมแต่ข้อเสียคือรำคำสูงและจัดกำรดูแลยำก แบบที่ 2 

คือระบบน ้ำฉีด แบบท่ี 3 คือแบบชลประทำนใต้พ้ืนดิน แบบที่ 4 

เป็นแบบที่ใช้เทคโนโลยีในกำรเปลี่ยนโมเลกุลของน ้ำและเมื่อรด

น ้ำลงไปรำกจะดูดเอำเฉพำะสำรเคมีที่พืชต้องกำรส่วนเกลือจะ

ตกลงอยู่ที่พื้นชั้นล่ำงสุดที่รำกดูดไม่ถึง ยังมีวิธีอื่นที่ใช้ควบคุม

ควำมเค็มของเกลืออย่ำงเช่นกำรควบคุมคุณภำพน ้ำ กำรจัด

ตำรำงเวลำในกำรชลประทำน กำรใช้แหล่งน ้ำจำกหลำย ๆ 

แหล่งผสมกันหรือว่ำผลัดกัน และแบบสุดท้ำยคือปั๊มน ้ำแบบใช้

พลังงำนแสงอำทิตย์ที่เจำะลงไปเพื่อดูดน ้ำบำดำลและมีระบบ

กำรกลั่นน ้ำเพื่อก ำจัดเกลือออกจำกน ้ำ 

2. ผู้บรรยำยคนที่ 2 ดร. Angela 

Moreno กล่ำวถึงกรณีศ ึกษำที่  

Cape Verde (ประเทศท่ีเป็นเกำะ

ในทวีปแอฟริกำ) โดยใช้เทคนิค

กำรปลูกพืชแบบ biosaline โดย

ในอดีตที่ผ่ำนมำได้แก้ปัญหำกำรขำดแคลนน ้ำโดยกำรสร้ำงเขื่อน 

กำรกักเก็บน ้ำฝน โครงกำรกำรใช้ไฮดรอลิคเพื่อชะล้ำงน ้ำเกลือ

และบ ำรุงรักษำดินโดยใช้น ้ำเป็นตัวชะล้ำงน ้ำเกลือ ซึ่ง 80% ของ

น ้ำที่น ำมำใช้บริโภคในตัวเมือง Cape Verde จะเป็นน ้ำที่กลั่นท่ี

ก ำจัดควำมเค็มออก แต่ในช่วงปี 2016 ถึง 2019 ได้มีภำวะ

วิกฤตขำดแคลนน ้ำอย่ำงหนักจึงได้เริ่มน ำน ้ำกลั่นที่ก ำจัดควำม

เค็มออกมำใช้ในกำรเพำะปลูกพืช อีกทั้งยังมีกำรผสมน ้ำกลั่นกับ

น ้ำที่บ ำบัดจำกน ้ำเสียเข้ำด้วยกันเพื่อใช้ในกำรเกษตรกรรมอีกด้วย 

 

กำรสัมมนำออนไลน์เรื่องกำรจัดกำรน ้ำและดิน 
ในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจำกน ้ำเค็มรุกล ้ำ 

โดย องค์กำรอำหำรและกำรเกษตร องค์กำรสหประชำชำติ 

 



 

 

 

 

3 .  ผู้ บ ร ร ย ำ ย ค น ท ี ่  3                

Dr. Tommaso Letterio จ ำ ก

ประเทศอิตำล ีได ้พ ูดถ ึงกำร

จัดกำรน ้ำในพื้นที่ชำยฝั่งทะเล

ในภำคเหนือของประเทศอิตำลีโดยกล่ำวว่ำมีกำรรุกล ้ำของ

น ้ำเค็มเป็นระยะทำงถึง 15 กิโลเมตรขึ้นมำจำกปำกอ่ำวท ำให้

ต้องมีกำรจัดกำรน ้ำโดยกำรขุดน ้ำและปล่อยให้น ้ำไหลซึมลงไปใต้

ดินเพื่อไปผลักดันน ้ำเค็มไม่ให้เข้ำมำรุกล ้ำพื้นดินมำกเกินไป มี

กำรใช้สถำนสีูบน ้ำจ ำนวนมำกถึง 582 สถำนี เพื่อกระจำยน ้ำเข้ำ

สู่พื้นที่เพำะปลูกจ ำนวนกว่ำ 1,064,000 เฮกเตอร์ ระบบระบำย

น ้ำอีก 199 ระบบ เพื่อป้องกันน ้ำท่วมพื้นท่ีเพำะปลูก 

4 .  ผู้ บ ร ร ย ำ ย ค น ท ี ่  4                  

Dr. Francisco Pedrero Salcedo 

จำกประเทศสเปน  กล ่ำวถึ ง

กรณีศึกษำของพื้นที่ที่ถมออกไป

นอกทะเลทำงภำคใต้ของประเทศสเปนซึ ่งเป็นกรณีศึกษำที่

คล้ำยกันกับผู้พูดคนที่ 3 โดยกล่ำวว่ำภำคใต้ของสเปนนั้นเป็น

พื้นที่ที่มีควำมแห้งแล้งมำกที่สุดและมีปริมำณน ้ำฝนเพียง 300 

มิลลิเมตรต่อปี มีพื้นที่ที่ได้รับน ้ำชลประทำนจ ำนวน 100,000 

hector โดย 85 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ได้รับผลกระทบจำกกำรรุก

ล ้ำของน ้ำเค็ม ผู้พูดได้กล่ำวถึงฟำร์มมะนำวที่ตลอดระยะเวลำ 7 

ปีได้ใช้น ้ำท่ีมีควำมปนเปื้อนของเกลือรด แต่ปัญหำต่ำงๆก็เกิดขึ้น

ทั้งดินเค็มและกำรไม่สำมำรถปลูกพืชได้ จึงได้ท ำกำรแก้ไขโดย

เป็นแผนกำรทดลองระยะยำวโดยกำรผสมน ้ำชลประทำนกับน ้ำ

ที่ไม่มีควำมเค็ม หลังจำกทดลอง 12 ปี พบว่ำดินกลับมำมีสภำพ

ดีเหมือนเดิม โดยสรุปทำงภำคใต้ของสเปนมีกำรใช้น ้ำจำกแหล่ง

น ้ำต่ำงๆ 5 ประเภทซึ่งในช่วงปีล่ำสุดจะเห็นได้ว่ำมีกำรใช้น ้ำกลั่น

เพิ่มมำกขึ้น โดยกำรแก้ปัญหำจะต้องมีควำมร่วมมือกันระหว่ำง

หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนและมีกำรใช้น ้ำที่ผสมผสำนกัน

จำกหลำย ๆ แหล่ง 

 

 

 

      ช่วงถำมตอบ 

ค ำถำมข้อแรกถำมเรื่อง มีพื้นที่จ ำนวนเท่ำไรที่ใช้ปลูกพืชส ำหรับ

ให้ผู้คนบริโภคและเลี้ยงสัตว์ ผู้บรรยำยไม่สำมำรถตอบได้โดย

บอกว่ำจะไปหำข้อมูลเพิ่มเติม  

ค ำถำมข้อที่ 2 ถำมเกี่ยวกับรำคำในกำรใช้พลังงำนแสงอำทิตย์

เพื ่อสูบน ้ำและกลั่นน ้ำ รวมทั้งมีแนวโน้มว่ำรำคำจะลดลงใน

อนำคตหรือไม่ ผู ้บรรยำยตอบว่ำรำคำนี ้เป็นรำคำที ่ถูกมำก

ส ำหรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในขณะนี้ เพรำะแผ่นโซล่ำเซลล์

นั้นสำมำรถสร้ำงพลังงำนจำกแสงสะท้อนได้อีกถึง 40 เปอร์เซ็นต์  

ค ำถำมข้อที่ 3 กำกของเสียและเกลือที่เกิดจำกกำรกลั่นน ้ำทะเล

จะน ำไปทิ้งที่ไหน ผู้บรรยำยตอบว่ำได้สร้ำงท่อและส่งไปทิ้งใน

ทะเลอำจจะมีกำรน ำไปใช้เลี้ยงปลำทะเลหรือหรือที่เกี่ยวข้องกับ

กำรประมง  

ค ำถำมข้อที่ 4 เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรน ้ำกับสภำพภูมิอำกำศที่

เปลี่ยนไปโดยเฉพำะในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนำวที่ประเทศอิตำลี 

ผู้บรรยำยตอบว่ำที่อิตำลีไม่มีปัญหำเรื่องกำรขำดแคลนน ้ำแต่มี

ปัญหำน ้ำใต้ดินอยู่ตื้นเกินไปท ำให้ไม่สำมำรถผลักดันน ้ำเค็มได้ 

ค ำถำมข้อที่ 5 เกี่ยวกับน ้ำใต้ดินและน ้ำผิวดินซึ่งค ำตอบคล้ำยกับ

ข้อ 4  

ค ำถำมข้อที่ 6 เป็นกำรเสริมค ำตอบของค ำถำมข้อที่ 3 โดยบอก

ว่ำกำกที่เหลือจำกกำรกลั่นน ้ำที่มีควำมเค็มจะน ำไปใส่ตู้ปลำและ

ปล่อยให้ตกตะกอน จะน ำแค่น ้ำจืดปล่อยลงสู่แหล่งน ้ำ  

ค ำถำมข้อสุดท้ำยเกี่ยวข้องกับพืชที่สำมำรถปลูกได้ในสภำวะดิน

เค็มหรือในสภำวะที่มีน ้ำทะเลหนุนผู้บรรยำยตอบว่ำสำมำรถ

ปลูกพืชโดยทั่ว ๆ ไปได้ แต่จะขึ้นอยู่กับระดับควำมเค็มของน ้ำ 

โดยส่วนมำกสำมำรถปลูก แครอท มะเขือเทศ และมันฝรั่งได้ 

 

 

 

กำรสัมมนำออนไลน์เรื่องกำรจัดกำรน ้ำและดิน 
ในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจำกน ้ำเค็มรุกล ้ำ 

โดย องค์กำรอำหำรและกำรเกษตร องค์กำรสหประชำชำติ 



 

 

  

 

     2. กำรจัดกำรดินเค็ม 

1. ผู ้บรรยำยคนแรก Ms. Zineb Bazza 

กล่ำวถึงกลุ่มควำมร่วมมือของเครือข่ำย

นำนำชำติของดินที่ได้รับผลกระทบจำก

ควำมเค็ม ก่อตั้งข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 2012 โดย

มีงำนวิจัยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับดิน เช่นปัญหำหลักท่ีเกี่ยวกับดิน กำร

กัดเซำะหน้ำดิน สำรอำหำรในดินไม่สมดุล ภำวะดินเค็ม ดิน

ปนเปื้อน ดินเป็นกรด ในเรื่องภำวะดินเค็มนั้นมีประเทศที่ได้รับ

ผลกระทบมำกกว่ำ 100 ประเทศ และเป็นกำรคุกคำมต่อควำม

มั่นคงทำงอำหำรในหลำยทวีป โดยเฉพำะ แอฟริกำเหนือ และ

เอเชียกลำง ภำวะโลกร้อนจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อภำวะดิน

เค็ม และภำวะน ้ำแล้งจะท ำให้ปัญหำดินเค็มมีควำมรุนแรง

เพิ่มขึ้น ในบริเวณริมอ่ำว พื้นที่ชำยฝั่งทะเล กำรรุกล ้ำของน ้ำเค็ม

จะมำกขึ ้นและไกลขึ ้นมำกกว่ำปัจจุบัน ท ำให้พื ้นที ่ที ่ได ้รับ

ผลกระทบจำกดินเค็มเพิ่มมำกขึ้น โดยกลุ่มควำมร่วมมือของ

เครือข่ำยนำนำชำติของดินที ่ได้ร ับผลกระทบจำกควำมเค็ม       

ได้จัดท ำคู่มือและค ำแนะน ำต่ำง ๆ เพื่อแก้ปัญหำ ป้องกัน และ

บรรเทำภำวะดินเค็ม 

2. ผู ้บรรยำยคนที ่ 2 ดร. Ahmed 

Hamdy El-Naggar กล่ำวถึงกรณีศึกษำ 

จำกกำรจัดกำรดินเค็มโดยมีวิธีกำร

จัดกำรฟื้นฟูดูแลดินโดยใช้พืชที่มี

สำรอำหำรสูงซึ่งสำมำรถแก้ปัญหำ

ได้ทั้งปัญหำดินเค็ม อีกทั้งยังเป็นกำรสร้ำงโอกำสในกำรท ำงำน

ให้กับเยำวชนและผู้หญิงอีกด้วย  

 

 

 

 

 

 

นอกจำกนี้ ผู้บรรยำยกล่ำวว่ำผลกระทบของดินเค็มท ำให้เกิด

ควำมไม่มั ่นคงทำงด้ำนอำหำรในประเทศก ำลังพัฒนำที ่มี

ประชำกรมำกเกินไป และเปรียบเทียบถึงกำรจัดกำรดินเค็มใน

ประเทศก ำลังพัฒนำและประเทศพัฒนำโดยกล่ำวว่ำในประเทศ

พัฒนำแล้วจะมีแผนกำรจัดกำรดินเค็มในระยะยำวแต่ในประเทศ

ก ำลังพัฒนำจะเป็นแผนระยะสั้น 

3. ผู้บรรยำยคนที่ 3 Mr. 

Gergely Toth กล่ำวถึง

กำรใช้ปุ๋ยธรรมชำติเพื่อ

จ ัดกำรสำรอำหำรใน

ส ภ ำ ว ะ ด ิ น เ ค ็ ม โ ดย

กล่ำวถึงภำรกิจและท ำไมต้องใช้ป ุ ๋ยธรรมชำติ  เพรำะปุ๋ย

ธรรมชำติมีควำมปลอดภัย มีวัฏจักรของสำรอำหำร สำมำรถช่วย

ปรับปรุงดินให้มีคุณภำพดีขึ้น 

      ช่วงถำมตอบ 

ในช่วงถำมตอบ มีค ำถำม 2 ค ำถำมเกี่ยวกับพืชที่ปลูกเพื่อช่วย

ปรับปรุงดินเค็ม และวิธีต่ำงๆที่ช่วยลดควำมเค็มสะสมในดิน   

โดยผู้บรรยำยได้ตอบว่ำมี 2 วิธีคือกำรชะล้ำงหน้ำดินโดยใช้น ้ำ

แต่วิธีนี ้ไม่ค่อยเหมำะสมในพื้นดินที่มีควำมแห้งแล้งและขำด

แคลนน ้ำ ส่วนอีกวิธีหนึ่งคือกำรคลุมหน้ำดินไว้ไม่ให้น ้ำในดิน

ระเหยไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

URL Record ต้นฉบับ  

https://www.youtube.com/watch?v=WmiAJeeSEmw 

MWA Waterworks Institute of Thailand (M-WIT) 

สถาบันพัฒนาวิชาการประปา การประปานครหลวง 

กำรสัมมนำออนไลน์เรื่องกำรจัดกำรน ้ำและดิน 
ในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจำกน ้ำเค็มรุกล ้ำ 

โดย องค์กำรอำหำรและกำรเกษตร องค์กำรสหประชำชำติ 


