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ผูประสานงานศูนยประสานงานวิจัยเพือ่ทองถ่ินจังหวัดสมุทรสงคราม 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝายวิจัยเพื่อทองถ่ิน 
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ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี  กทม. 

โครงการวางแผนการจัดการแบบมีสวนรวมเพื่อความมั่นคงดานน้ํา

จังหวัดสมุทรสงคราม 

การปรับตัวของชุมชนดวยภูมิปญญา 

จังหวัดสมุทรสงคราม 



เขือ่นในลุม่น้ํา 
แมก่ลอง 



อ่าวไทย 

อา่วไทย
ตอนบน 









การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 



ลาํปะโดง 

“ลาํปะโดง” เป็นจดุเช่ือมโยงสาํคญั  

การไหลเวียน

ของน้ํา 

คณุภาพน้ํา 

การระบายน้ํา 

การส่งน้ํา 

ระบบนิเวศ

สามน้ํา 

วฒันธรรม

ด้านน้ํา 

ตลาดน้ําอมัพวา 

ห่ิงห้อย โฮมสเตย ์



Image by : กนกวรา พวงประยงค ์

Scenario จ.สมทุรสงคราม 

ในอีก 20 ปีข้างหน้า 



ในอดตีชาวบา้นในจังหวัดสมทุรสงครามมกีารใชลํ้าปะโดงในการเป็นพืน้ทีแ่ผ่น้ํา
ในสภาวะน้ํามาก (น้ําทว่มหลาก) และในชว่งน้ําแลง้ ก็ใชลํ้าปะโดงเป็นพืน้ทีเ่ก็บ
น้ําไวใ้ช ้โดยชมุชนจะตอ้งบํารุงรักษาขุดลอกลําปะโดงทุกปีหรอืสองปีต่อครัง้ 
ซึง่การขดุลอกนัน้ก็จะไดปุ้๋ ยจากเลนไปใสใ่นสวนผลไมด้ว้ย 

ภมูปิญัญาเกีย่วกบัลําปะโดงในการจดัการ 
”นํา้” ของชุมชน  



(11) 

ลาํปะโดงต้ืนเขิน 

ตะกอนทบัถมในท่อลอด 

ท่อลาํปะโดงถกูทบัถม 

ขยะในลาํปะโดง 



สถานการณลํ์าปะโดง 

ลําปะโดงทีไ่ดรั้บการดแูล 

สถานการณ์ลําปะโดงในปัจจบุนั 



  ความจใุนอา่ง
เก็บน้ํา ปี 53 

ความจใุนอา่ง
เก็บน้ํา ปี 54 

% ความจ ุปี 
54 

น้ําใชก้าร (ลา้น 
ม.3 ) 

เขือ่นศรี
นครนิทร ์ 15,213 13,467 77 3,302 

เขือ่นวชริาลง
กรณ์ 6,348 3,915 44 903 

  ความจุในอา่งเก็บ
น้ํา ปี 58 

ความจุในอา่ง
เก็บน้ํา ปี 59 % ความจ ุปี 59 น้ําใชก้าร (ลา้น ม.3 

) 

เขือ่นศรี
นครนิทร ์ 12,650 12,462 70 2,197 

เขือ่นวชริาลง
กรณ์ 4,817 4,633 52 1,621 

ตน้ทนุนํา้ในเขือ่น 

ขอ้มลูตน้ทนุน้ําเดอืนมนีาคม 



วนั/เดอืน/
ปี 

ปรมิาณน้ํา
จากเขือ่น
แมก่ลอง 

โดยเฉลีย่ / 
วนั 

อ.เมอืง อ.อมัพวา อ.บางคนท ี

ขึน้ - แรม 
(คํา่)  คา่ความ

เค็ม(g/l) 
คา่

ออกซเิจน 
คา่ความ
เค็ม(g/l) 

คา่
ออกซเิจน 

คา่ความ
เค็ม(g/l) 

คา่
ออกซเิจน 

8 มนีาคม 
2553 169 3.8 3.18 0.0 3.40 0.0 3.45 - 8 

8 มนีาคม 
2558 96 18.11 6.25 2.15 4.36 0.32 5.44 - 4 

8 มนีาคม 
2559 90 18.75 5.73 8.71 4.56 1.58 5.82 +1 

คา่ความเค็มของน้ํา 

ระยะทางจากเข่ือนแม่กลองถึงจงัหวดัสมุทรสงคราม ระยะทาง 99 กม. เวลาเดินทาง 15-19 ซม. ปริมาณการไหลของนํ้า 

1,500-1,900 ลบ.ม/วนิาที ในอิทธิพลนํ้าทะเลหนุน  
•ค่าความเคม็ท่ีควบคุม ไม่ควรมากกวา่ 2-4 กรัมต่อลิตร (Ec) 

•ค่าออกซิเจนท่ีควบคุม ไม่ควรนอ้ยกวา่ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร (Do) 
 



ตาํบลบางสะแก 
 

อําเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม 



คลองแควออ้ม 

ภูมิทัศน์วัฒนธรรมริมคลองแควออ้ม เป็น
ชมุชน บา้นสวนผลไมร้มิน้ํา ทีก่ระจายไปตาม
คลองแควออ้ม และคลองยอ่ยสําคัญ สลับกับ
ภูมทัิศน์วัดรมิน้ํา ซึง่มถีงึ 10 วัด ตลอดสอง
ฝ่ังคลอง 

(16) 



ตาํบลบางสะแก 
เป็นชุมชนเก่าแก่ มีการตัง้ถิน่
ฐานริมคลองแควออ้มอย่าง
หนาแน่นมาตัง้แตอ่ดตี มคีลอง
บาง น้ําผึ้ง เ ป็นคลองหลักที่
กระจายน้ําเขา้สูส่วน พืน้ทีส่ว่น
ใหญเ่ป็นสวนผลไม ้โดยเฉพาะ
สวนสม้โอ 



แผนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินเบือ้งต้น ต.บางสะแก 



สถานการณนํ์า้ในพืน้ที ่
 

 

(19) 

น้ําทีป่ลอ่ยมาจากเขือ่นศรนีครนิทรแ์ละเขือ่นวชริาลงกรณ์ 
ถกูนําไปในใน 2 สว่น 

   
1.) ถกูดงึไปใชน้อกพืน้ทีล่มุน้ํา  
(ผันน้ําชว่ย กทม.-ลุม่น้ําทา่จนี) 

 
2.) การใชใ้นพืน้ทีลุ่ม่น้ํา  

(ภาคเกษตรกรรม ภาคอตุสาหกรรมและอปุโภค-บรโิภค) 
 

การทีน้ํ่าถกูดงึไปใชใ้นปรมิาณทีม่าก รวมทัง้ขาดการดแูลคลองและลําปะโดง
ในพืน้ที ่ทําใหน้ํ้าไมเ่พยีงพอผลกัดนัน้ําเค็ม  



บทบาทของการทํางานวจิยั 
กระตุน้และสรา้งการเรียนรู ้ใหช้มุชนสํารวจ เก็บขอ้มูลต่างๆ เช่น เสน้คลอง 
เสน้ลําประโดง ความกวา้งความลกึ การเชือ่มโยงระหว่างคลองกับลําปะโดง 
ภมูปัิญญาการจัดการน้ํา ในระบบนเิวศสามน้ําการจัดการลําปะโดง 

งานวจัิยกบัการฟ้ืนฟลํูาปะโดง 

เมือ่ชมุชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจและเชือ่มโยงภมูปัิญญากับความรูว้ชิาการ สง่ผลให ้
ชมุชนลกุขึน้มาจัดการน้ําและเชือ่มโยงกับการทําแผนขดุลอกและบํารุงรักษาดแูล
ลําประโดง ผ่านการเสนองบประมาณของรัฐบาล 5 ลา้นบาท ในการจัดการลําปะ
โดงเพื่อ รับมือทั ้ง น้ําท่วมและน้ําแลง้ รวมทั ้ง ปัญหาน้ําเค็มรุกของชุมชน 
ตวัอยา่งเชน่ กรณีของ “ตาํบลบางสะแก”  



สถานการณค์ลองและลําปะโดงในพืน้ที ่

พืน้ทีร่มิคลองแควออ้ม เป็นสวนผลไมซ้ ึง่เขา้ถงึไดย้าก จงึมกีารตัดถนนขึน้
หลายเสน้เพือ่สะดวกในการสญัจร บางสายถมทับลําประโดง และใสท่อ่ระบาย
น้ําขนาดเล็กกว่าทางน้ําเดมิ ทําใหน้ํ้าไหลเวยีนไม่สะดวก บางพืน้ทีเ่ลกิทํา
สวนไมม่กีารขดุลอกลําประโดง ทําใหน้ํ้าไมไ่หลเวยีนจงึเกดิวัชพชื และลําประ
โดงตืน้เขนิ 

(21) 



สถานการณล์ําปะโดง 

(22) 



จากการสํารวจ+เก็บขอมูล 

การใชประโยชน คลอง 

คลองซอย และลาํประโดง 



การมสีว่นรว่มในการแกไ้ขปัญหา 

(24) 

รว่มคดิ 
รว่มวางแผน 
รว่มลงมอืทํา 
รว่มตดิตามผล 
รว่มรับผลของกจิกรรม 



การใชข้อ้มลูในการแกไ้ขปญัหา 

(25) 

มีการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูและนําขอ้มูล
มาพูดคุยกัน เพื่ อ
ชว่ยในการตัดสนิใจ
แ ก ้ ไ ข ปั ญ ห า
มากกว่าใชอ้ารมณ์
และความรูส้กึ 



การใชภ้มูปัิญญาควบคูค่วามรูว้ชิาการ 

(26) 



ผลจากงานวจิยัสูก่ารฟ้ืนฟลูําปะโดง 
 
 

 

(27) 

มพีืน้ทีเ่ก็บสะสมน้ําไวใ้ชใ้นชว่ง “น้ําแลง้” และรองรับน้ําในชว่ง “น้ําทว่ม” 





ขอบคณุครบั 
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