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รบัศึกแล้งเคม็รกุท่าจีน-แม่กลอง 

 
 

ทัง้ที่เป็นพื้นที่มากไปด้วยน ้าท่า มแีม่น ้า 2 สาย ท่าจนี แม่กลอง ขนาบขา้ง ภายในมคีลองเล็ก
คลองน้อยเชื่อมต่อมากมาย แถมยงัอยูใ่กลแ้หลง่น ้าดบิ 2 เขือ่นใหญ่ยกัษ์ อนัดบั 1 เขือ่นศรนีครนิทร ์และ
อนัดบั 3 เขือ่นวชริาลงกรณ์ แต่ไมน่่าเชื่อ ผนืดนิเกษตรกรรม 1.56 แสนไร่ ในพืน้ที ่6 อ าเภอ 3 จงัหวดั...
อ.บา้นแพว้ อ.เมอืง จ.สมุทรสาคร, อ.บางคนท ีอ.อมัพวา อ.เมอืง จ.สมุทรสงคราม และ อ.ด าเนินสะดวก 
จ.ราชบุร ีแหล่งปลูกพชืหลากหลายชนิด...ฤดูแลง้มนี ้าไม่พอใหท้ าการเกษตร และถูกน ้าเคม็รุกล ้าเขา้มา
ในพืน้ที ่

“เมื่อก่อนปญัหาน้ีไม่ได้เกิดบ่อย แต่ระยะหลงัเกิดถี่ มีทุกปี สาเหตุหน่ึงมาจากภาวะโลกร้อน 
ปรมิาณน ้าทะเลเพิม่ขึ้น แต่ไม่หนักเท่าสภาพอากาศแปรปรวน ท าให ้2 เขื่อนใหญ่ มฝีนตกน ้าไหลเขา้
เขือ่นน้อยลง และพืน้ทีต่อนล่างของเขื่อนมกีารท าเกษตรมากขึน้ ตอ้งการใชน้ ้ามากตาม และยงัตอ้งแบ่ง
น ้าสว่นหน่ึงไปผลติน ้าประปาใหค้นกรุงเทพฯ น ้าทีเ่คยมพีอ กลายเป็นไมพ่อ” 

ดร.สมเกยีรต ิประจ าวงษ์ รองอธบิดฝีา่ยวชิาการ กรมชลประทาน บอกถงึทีม่าของโครงการศกึษา
ความเหมาะสมการปรบัปรุงโครงขา่ยระบบชลประทานในพืน้ทีน้ี่ ซึง่ไดข้อ้สรุปในเบือ้งตน้แลว้ 

ปญัหาน ้าเคม็รุก เดมิจะมคีนักนัน ้าเคม็รุกตามแนวถนนพระราม 2 แต่ดว้ยมคีลองเชื่อมต่อทะเล
มากถงึ 43 คลอง ไมม่ปีระตูกัน้น ้าเคม็ครบทุกคลอง เลยท าใหน้ ้าทะเลรุกไปลกึกว่าเดมิถงึเท่าตวั...ฉะนัน้
การแกป้ญัหา ตอ้งอุดชอ่งทีน่ ้าทะเลรุกทุกจุด 

ส่วนปญัหาน ้ามไีม่พอท าการเกษตรในหน้าแล้ง...ดว้ยสภาพพื้นที่ 1.56 แสนไร่ ตรงกลางจะสูง
และลาดเทไปทางดา้นขา้ง ตอ้งอาศยัน ้าทัง้จากท่าจนีและแม่กลองมาทัง้ช่วยป้อน...แต่ปจัจุบนั หน้าแลง้
ทา่จนีมปีญัหาน ้าไมพ่อใชห้นกัอยูแ่ลว้ จ าตอ้งพึง่แมก่ลองเป็นหลกั 
ผนัน ้าบางสว่นจากแมก่ลองไปทางคลองทา่สาร-บางปลา ลงท่าจนีแลว้อดัน ้าเขา้คลองจนิดา เพื่อโปรยน ้า
มาใหเ้กษตรกรใช ้อกีทางน ้าทีไ่หลมาตามแม่กลองจะอดัเขา้คลองด าเนินสะดวก ใหเ้กษตรกรไดใ้ชเ้ลีย้ง
ชพี แต่ความฝนัน้ีจะเป็นจรงิไดแ้คไ่หน ตอ้งตดิตามกนัต่อไป...เพราะการศกึษายงัไมเ่สรจ็สิน้ 

สะ–เล–เต 



สวนยางมาตรฐาน FSC ท าไม่ยาก...แค่ใส่ใจคนงาน 
 

       สหภาพยโุรป หรอือยี ูประกาศออกมาแลว้ อกี 3 ปี
ขา้งหน้าจะไมร่บัซือ้ไม ้และผลติภณัฑจ์ากไมย้างพารา 
เชน่ เฟอรนิ์เจอร ์น ้ายาง ยางแผน่ ไมย้าง ฯลฯ ทีไ่มไ่ด้
ผา่นการท าปา่ไมท้ีย่ ัง่ยนืตามมาตรฐานของสภาพทิกัษ์ปา่ 
FSC (Forest Stewardship Council) น่ีแหละ ตน้เรื่องให้
คนบางกลุม่ออกมาโหมประโคมขา่ว.ยางไทยจะขายไมไ่ด ้
เพราะอยีจูะไมร่บัซือ้ 
ดังนัน้ นับแต่น้ีไป หากต้องการขายยางให้ได้ราคา มี

ชอ่งทางตลาดกวา้งขึน้ ชาวสวนยางหนีไม่พน้ทีจ่ะตอ้งจดัการสวน
ยางให้ได้มาตรฐาน FSC แน่นอนว่าจะต้องมีค าถาม การท า
มาตรฐานดงัวา่ ชาวบา้นธรรมดาจะท าไดไ้หม...ยากแคไ่หน 

“เริ่มท ามาตัง้แต่ปี 2559 แต่ช่วงแรกไม่ได้ลงมือท าเอง
อย่างจรงิจงั เพราะไม่ไดอ้่านเอกสาร ศึกษาขอ้มูลอย่างละเอยีด 

ท าไปท ามา 6 เดอืน มเีจา้หน้าที ่FSC มาตรวจแปลงเลยไม่ผา่นมาตรฐานตามที่เขาก าหนด เลยตอ้งมา
ปรบัปรุงแกไ้ขใหม ่และเมื่อไปศกึษาดใูนวธิกีารท าตามระเบยีบแลว้ ไมไ่ดย้ากเยน็อะไรเลย”  

กอ้งภพ ศรสีุวรรณ วยั 43 ปี เจา้ของแปลงไมย้างพารา อ.กระบุร ีจ.ระนอง บอกถงึการท าแปลง 
FSC ที่ไม่ผา่นมาตรฐาน...เน่ืองจากมุมมองและนิสยัคนไทยไม่เหมอืนชาตติะวนัตก เพราะมาตรฐานที่
ออกมาจะเน้นใหค้วามส าคญัในเรื่องสวสัดกิารและความปลอดภยัของคนงานเป็นหลกั ในขณะทีค่นไทย
ไมค่อ่ยใสใ่จกบัปญัหาเรื่องพวกน้ีสกัเทา่ไร 

“ข้อก าหนดหลักๆจะมีแค่คนงานต้องได้ร ับเงินค่าจ้างในอัตราค่าแรงขัน้ต ่ า มีสวัสดิการ
รกัษาพยาบาล หา้มใชแ้รงงานอายุต ่ากว่า 18 ปี ขณะกรดียางตอ้งมรีองเทา้บูตใหส้วมป้องกนัสตัวร์า้ย มี
หมวกมุ้งคลุมป้องกนัยุงในเวลากลางคืน มยีาทาป้องกนัแมลง มยีาสามญัประจ าบ้านเตรยีมพร้อมให้
คนงาน ในทีพ่กัตอ้งสะอาด มถีงัน ้าใหด้ื่มอยา่งน้อย 2 ลติรต่อคนต่อวนั” 
ส่วนการปรบัปรุงแปลงปลูกยางพารา กอ้งภพ บอกว่า ไม่ค่อยยุง่ยากอะไรมากมาย แค่ตอ้งมแีนวกนัไฟ 
ทีป่กตทิุกแปลงท ากนัไวอ้ยูแ่ลว้ ทีม่เีพิม่เตมิแค่การก าจดัวชัพชืทีห่า้มใชส้ารเคม ีหรอืยาฆ่าหญา้ ตอ้งใช้
วธิกีารตดั และถากถางใหโ้ล่งเตยีน ไม่ทิง้ขวดแกว้ ขวดพลาสตกิ ลวดทีผ่กูรองถว้ยน ้ายาง เมื่อผุพงัตอ้ง
น าออกไปจากแปลงใหห้มด 

“หลงัจากได้ลงมอืท าเองตามเอกสารแนะน า ต้นปีที่ผ่านมา มเีจา้หน้าที่ FSC มาตรวจอกีครัง้ 
ปรากฏว่าไดร้บัรองใหแ้ปลงของเราเขา้สู่ระบบ FSC และทีท่ าไปน้ีไม่ไดค้าดหวงัอะไรมากมาย หวงัแค่
อย่างน้อยไดร้บัการพฒันาสวนยางใหม่ แทนที่จะท าแบบสะเปะสะปะในแบบเดมิๆ ที่ส าคญัท าให้เกิด
ความปลอดภยัทัง้ตวัคนงานและตวัเราเองดว้ย” 

 



ไฟเขียวงบ 2,225 ล้าน ปัน้ 11 โครงการชลประทาน-พฒันาเกษตร 
 

 
 

นายณัฐพร จาตุศรพีทิกัษ์ ที่ปรกึษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะรฐัมนตร ี(ครม.) อนุมตัิให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินโครงการ 11 โครงการ กรอบวงเงนิ 2 ,225 ลา้นบาท จากงบกลาง
รายการเงนิส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรอืจ าเป็นปีงบประมาณ 60 แยกเป็นโครงการบรหิารจดัการน ้า
จ านวน 59 โครงการ วงเงนิ 1,737 ลา้นบาท เป็นการก่อสรา้งแหล่งน ้าและระบบชลประทานขนาดใหญ่ 
ขนาดกลาง ขนาดเล็ก แหล่งน ้าชุมชน แหล่งน ้าในพื้นที่ ส.ป.ก.เป็นต้น ในพื้นที่ 20 จงัหวดั เพิม่พื้นที่
ชลประทานได ้1,000 ไร่ เพิม่พืน้ที่รบัประโยชน์ 246,864 ไร่ เพิม่ปรมิาณกกัเก็บน ้า 7.51 ลา้นลูกบาศก์
เมตร มีครวัเรือนได้ประโยชน์ 63,207 ครวัเรือน และโครงการด้านการพฒันาการเกษตรจ านวน 8 
โครงการ วงเงนิ 488 ลา้นบาท “โครงการดา้นการพฒันาการเกษตร 8 โครงการ ประกอบดว้ย โครงการ
สรา้งเครอืข่ายการผลติ เมลด็พนัธุ์พชืตระกูลถัว่พนัธุ์ด ี16.90 ลา้นบาท , โครงการตลาดเกษตรอนิทรยี ์
ของ อ.ต.ก. 9.17 ลา้นบาท, โครงการพฒันาตลาดน ้า อ.ต.ก. 25.54 ลา้นบาท, โครงการสนับสนุนการ
สรา้งปจัจยัพืน้ฐานรวบรวมและจดัเกบ็ขา้วเปลอืกคุณภาพ 232.01 ลา้นบาท, โครงการเพิม่ศกัยภาพศูนย์
เรยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 123.77 ลา้นบาท, โครงการส่งเสรมิการใชปุ้๋ ยอยา่งมี
ประสทิธภิาพในสถาบนัเกษตรกรในพืน้ทีนิ่คมสหกรณ์ 6.53 ลา้นบาท, โครงการโรงแชแ่ขง็ผลไมแ้ละหอ้ง
เยน็ 20.25 ลา้นบาท และโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติไขไ่หม 53.94 ลา้นบาท” 


