ที่ กษ 0322.04/

โครงการชลประทานสมุทรสงคราม
ตําบลลาดใหญ อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
มกราคม 2553

เรื่อง

การจัดทําโครงการ 1 จังหวัด 1 โครงการบริหารจัดการน้ําตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553

เรียน ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
อางถึง หนังสือจังหวัดสมุทรสงคราม ดวนที่สุด ที่ สส 0016.2/572 ลงวันที่ 18 มกราคม 2553
สิ่งที่สงมาดวย 1. แนวทางการจัดทําแผนการบริหารจัดการน้ําตามแนวพระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ของจังหวัดสมุทรสงคราม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553-2556 จํานวน 1 ชุด
2. แบบเสนอโครงการ 1 จังหวัด 1 โครงการบริหารจัดการน้ําฯ จํานวน 1 ชุด
ตามหนังสือที่อางถึง จังหวัดพิจารณาใหโครงการชลประทานสมุทรสงคราม ดําเนินการในสวน
ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการน้ํา และรายงานผลการดําเนินการจัดทําโครงการ 1 จังหวัด 1 โครงการ
บริหารจัดการน้ําฯ ใหจังหวัดทราบภายในกําหนด ตามความละเอียดแจงแลว นั้น
โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ขอสงแนวทางการจัดทําแผนการบริหารจัดการน้ํา
ตามแนวพระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ของจังหวัดประจําป พ.ศ.2553-2556 และแบบเสนอ
โครงการ 1 จังหวัด 1 โครงการบริหารจัดการน้ําฯ รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวยนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล)
ผูอํานวยการโครงการชลประทานสมุทรสงคราม

โทร./โทรสาร 034-756-646

สิ่งที่สงมาดวย 2
แบบเสนอโครงการ 1 จังหวัด 1 โครงการบริหารจัดการน้ําตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว
ขอมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมยอย (โครงการของจังหวัดสมุทรสงคราม)
ชื่อโครงการ: กอสรางอาคารบังคับน้ํา กม.8+857 บริเวณคันกั้นน้ําเค็มสายบางเค็ม-วัดพวงมาลัย วงเงิน 4,758,700.- บาท
หนวยดําเนินการ : โครงการชลประทานสมุทรสงคราม

ผูรับผิดชอบ นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล

ตําแหนง ผูอํานวยการโครงการชลประทานสมุทรสงคราม

หมายเลขโทรศัพท

034-756-646

(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : เปนโครงการตามแนวพระราชดําริ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2523 ความตองการของเกษตรกรในเขตน้ําเค็มและเขตน้ําจืด
(1.2) สภาพปญหา / ความตองการ : ปญหาดานการระบายน้ํา และคุณภาพน้ําเสีย ตองการใหแกไขปญหาการระบายน้ําและ
คุณภาพน้ํา โดยการปรับปรุงอาคารบังคับน้ําใหเหมาะสม
(1.3) ความเรงดวน : มีความจําเปนตองดําเนินการตามแผนที่ไดกําหนดไวแลว หากไมดําเนินการจะเกิดความเสียหายตอ
เกษตรกรผูเลี้ยงปลาและกุงทะเลธรรมชาติในเขตน้ําเค็ม
(2) ขอมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงคของโครงการ : เพื่อแกไขปญหาการระบายน้ําและคุณภาพน้ําที่ระบายจากเขตน้ําจืด ออกสูเขตน้ําเค็มโดย
ไมกอใหเกิดผลกระทบตอเกษตรกรทั้ง 2 เขต
(2.2) ความสอดคลองกับกลยุทธการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการ
5 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได พัฒนาการคาการทองเที่ยวและบริการของจังหวัด
การเสริมสรางคุณภาพชีวิต สรางความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบํารุงศาสนา และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ ปองกัน และควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม
การปองกัน ปราบปราม และสรางระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ
(2.3) ความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร การดํารงรักษาเมืองที่ระบบนิเวศน 3 น้ํา
กลยุทธ
การบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ
(2.4) ลักษณะโครงการ
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
การพัฒนาดานสังคม
ดานการบริหารจัดการ
5 การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดานการรักษาความมั่นคงและความสงบ
(2.5) สถานภาพของโครงการ
5 โครงการเดิม
โครงการใหม
(2.6) ประเภทของโครงการ
5 พัฒนา
ดําเนินการปกติ
(2.7) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ป เริ่มตนป 2553
สิ้นสุดป 2553
(2.8) สถานที่ดําเนินโครงการ : ตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

(3) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย
(3.1) กลุมเปาหมาย เกษตรกรจํานวน 100 ครัวเรือน
(3.2) ผูมีสวนไดสวนเสีย เกษตรกรเขตน้ําเค็ม และเกษตรกรเขตน้ําจืด มีสวนรวมในการกําหนดโครงการ
(4) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ
(4.1) คาเปาหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หนวยนับ

ป 2552
(ผล)

- ผลสํารวจของงาน

แหง

-

ป 2553
แผน
(ผล)*
1

ป 2554
แผน

ป 2555
แผน

ป 2556
แผน

-

-

-

* ผลการดําเนินในปงบประมาณ พ.ศ.2553 (ตุลาคม 2552 – มีนาคม 2553)
(4.2) ผลผลิต : อาคารบังคับน้ํา (ประตูระบายน้ํา) กม.8+857 (คลองตากิม) บริเวณคันกั้นน้ําเค็มสายบางเค็ม-วัดพวงมาลัย 1 แหง
(4.3) ผลลัพธ : เกษตรกรในเขตน้ําเค็มและเขตน้ําจืด ใชอาคารบังคับน้ําดังกลาวในการควบคุมการระบายน้ํา และเก็บกักน้ําจืด
ไวใชเพื่อการเกษตร
(4.4) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ลดปญหาการกระทบกระทั่งของเกษตรกรในเขตน้ําจืดและน้ําเค็ม
เชิงลบ : อาจมีตะกอนตกจมหนาประตูระบายน้ํา และเกิดปญหาน้ําเสียบาง
(5) ขั้นตอนการดําเนินงาน
ดําเนินการกอสรางอาคารบังคับน้ําตามแนวภูมิปญญาทองถิ่น ทดแทนของเดิม เพื่อใหสามารถใชงานไดสอดคลองกับ
ความตองการ และเกิดประโยชนสูงสุด
(6) วิธีการดําเนินงาน

ดําเนินการเอง

5 จางเหมา

(7) วงเงินของโครงการ
ปงบประมาณ
2553
2554
2555
2556

เงินงบประมาณ
4,758,700.-

เงินนอกงบประมาณ
-

หนวย : บาท
รวม
4,758,700.-

รวมทั้งสิ้น

4,758,700.-

-

4,758,700.-

(8) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ.2554
หนวย : บาท
รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบดําเนินงาน
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
- คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- คาครุภัณฑ
- คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น

งบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

4,758,700.-

-

4,758,700.-

-

(9) ความพรอมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ดําเนินโครงการ
5 ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือไดรับอนุญาต
ตามกฎหมายแลว และสามารถดําเนินการไดทันที
อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแลว อยูในระหวาง
จัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ
(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
5 มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) กรมชลประทาน
มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช)
ไมมี
(9.3) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ
5 ทั้งหมด
บางสวน
 เครื่องมือดําเนินการ
5 มีพรอมดําเนินการไดทันที
มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม
ไมมี ตองจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ 5 มีประสบการณสูง
มีประสบการณปานกลาง
ไมมีประสบการณ

ไมมีประสบการณ

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของโครงการ :
- มอบใหองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง ดูแลและบริหารจัดการโดยมีคณะกรรมการที่เปนตัวแทนจากเกษตรกร
ที่ประกอบอาชีพทางดานฝงน้ําจืดและดานฝงน้ําเค็ม เปนกรรมการรวมกัน
- โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ดูแลบํารุงรักษาใหมีสภาพดีพรอมใชงานอยูเสมอ
(11) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด :
1. ปญหาเรื่องที่ดินที่ใชในการกอสราง
2. ปญหาสภาพคลองและการทํางานของผูรับจาง
3. ปญหาการบริหารจัดการ การใชงานและคาบํารุงรักษาอาคาร โดยองคการบริหารสวนตําบล
(12) แนวทางแกไข : (ระบุแนวทางแกไข เชน แกไขกฎหมาย ปรับโครงสรางหนวยงาน ปรับกลยุทธ ฯลฯ)
1. วางแผนการเจรจาเรื่องการใชประโยชนที่ดินโดยให อปท. เปนผูประสานงาน
2. เรงรัดและติดตามการทํางานของผูรับจางอยางสม่ําเสมอ
3. จัดเตรียมงานคาบํารุงรักษาในสวนที่เกินความสามารถของ อปท.

สิ่งที่สงมาดวย 1
แนวทางการจัดทําแผนการบริหารจัดการน้าํ ตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
ของจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2556
ประวัติความเปนมา
จังหวัดสมุทรสงคราม แตเดิมเรียก “เมืองแมกลอง” การตั้งถิ่นฐานบริเวณปากแมน้ํา
แหงดินแดนแหงนี้ สันนิษฐานวา คนกลุมแรกเปนชาวแมกลองจากจังหวัดอุทัยธานี อพยพมาตั้ง
บานเรือนในถิ่นนี้ ชาวแมกลองในจังหวัดอุทัยธานีเปนชาวแมน้ํา เคยอยูริมแมน้ํากําแพงเพชรมากอน
เมื่อแมน้ํานั้นตื้นเขิน การทํามาหากินของราษฎรฝดเคือง จึงพากันอพยพมาหาทําเลที่อยูใหม เรียก
หมูบานที่ตั้งขึ้นใหมวา บาน แมกลอง ตามชื่อบานเดิมของตน ที่มาของชื่อบานแมกลอง นอกจากที่
กลาวอางแลวยังมีเรื่องราวที่เลาสืบเนื่องกันมา วาดวยเรื่องกลองใหญ ที่วัดใหญ ตําบลแมกลอง อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีนัยแบงเปน 2 ทาง คือ สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 5 หลวงศรีสวัสดิ์ (ชื่น เทพสุวรรณ) นายอําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ยายมาเปน
นายอําเภอแมกลอง ไดนําซุงตนใหญที่ไดมาจากจังหวัดกาญจนบุรีมาขุดทําคลองใบใหญขึ้นหนึ่งใบ
ขึงดวยหนังวัวกระทิงจากปาเมืองกาญจนบุรี ครั้งสรางเสร็จแลวไดนํามาถวายที่วัดใหญ ตําบลแม
กลอง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ทางราชการสมุทรสงครามจึงทําตราของจังหวัดเปนรูป
กลองลอยน้ํา สองฟากฝงเปนตนมะพราวอันเปนสัญลักษณอาชีพหลักของจังหวัดสมุทรสงคราม
เรื่องกลองใหญนี้ ยังมีที่มาอีกนัยหนึ่งเปนนิยายชาวบานเลาขานตอๆ มา วามีกลองใบใหญลอยมาติด
หนาวัดใหญ และชาวบานชวยกันเก็บไวที่วัด และกลองใบใหญนี้ก็ยังมีปรากฏใหเห็นอยูที่วัดใหญจน
ปจจุบัน กลองใบนี้เปนกลองขนาดใหญมาก จึงเรียกวา แมกลอง
สวนที่ 1 สภาพทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม
(1) ขอมูลพื้นฐาน มีดังนี้
คําขวัญประจําจังหวัด เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.2 แมกลองไหลผาน
นมัสการหลวงพอบานแหลม
ขนาด จังหวัดสมุทรสงคราม มีพื้นที่ 416.707 ตารางกิโลเมตร (260,442 ไร) พื้นที่
สวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรม
ที่ตั้ง อยูหางจากกรุงเทพมหานคร 65 กิโลเมตร ตามเสนทางถนนพระรามที่ 2
หรือ ทางหลวงพิเศษ หมายเลข 35 (ธนบุรี – ปากทอ)
อาณาเขต จังหวัดสมุทรสงครามมีอาณาเขตติดตอ ดังนี้
• ทิศเหนือ ติดตอกับจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีลําคลองดอนมะโนรา
และรางหัวตําลึงในเขตทองที่อําเภอบางคนที และอําเภอเมืองสมุทรสาคร เปนแนวแบงเขต
• ทิศใต ติดทะเลอาวไทย ตรงปากแมน้ําแมกลอง และจังหวัดเพชรบุรี

ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดสมุทรสาคร ที่คลองพรมแดนทองที่อําเภอเมือง
สมุทรสาคร
• ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดราชบุรี โดยมีลําคลองวัดประดู
เปนแนวแบงเขตในทองที่อาํ เภออัมพวา
ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่โดยทั่วไปของจังหวัดเปน ที่ราบลุมริมทะเลโดยตลอด สภาพของดินเปนดิน
เหนียวปนทราย แมน้ําสําคัญที่ไหลผาน คือ แมน้ําแมกลองผานบริเวณทองที่อําเภอบางคนที และ
อําเภออัมพวา ไปออกทะเลอาวไทย ที่บริเวณปากแมน้ําแมกลองในเขตอําเภอเมืองสมุทรสงคราม มี
ลําคลองใหญนอยมากมาย แยกจากแมน้ําแมกลอง 366 คลอง ลําประโดง 1,947 ลําประโดง การ
คมนาคมทางน้ําสะดวก และมีก ารประกอบอาชี พดานกสิ กรรมจนเป นที่รูจั ก กันในนาม “เวนิส
ตะวันออกแหงสุดทายของเมืองสยาม”
•

ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศสวนใหญจะไดรับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจากอาวไทย
และทะเลจีนใตพัดเอาฝนมาตกในฤดูฝนมากพอสมควร ประกอบกับอยูใกลทะเลจึงมีความชุมชื้นอยู
เสมอ ในฤดูหนาวจึงไมหนาวจัด และฤดูรอนก็ไมรอนจัด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งป ประมาณ 28.1
องศาเซลเซียส ในปหนึ่งมี 3 ฤดู คือ
ฤดูรอน
ชวงเดือนมีนาคม – กลางเดือนมิถุนายน
ฤดูฝน
ชวงกลางเดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม
ฤดูหนาว
ชวงเดือนพฤศจิกายน - กลางเดือนกุมภาพันธ
(2) เขตการปกครอง
• อําเภอ แบงออกเปน 3 อําเภอ 36 ตําบล 284 หมูบาน
1. อําเภอเมืองสมุทรสงคราม มีเนื้อที่ 169.057 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 40.57
ของพื้นที่ทั้งจังหวัด
2. อําเภออัมพวา มีเนื้อที่ 170.164 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 40.84 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด
3. อําเภอบางคนที มีเนื้อที่ 77.486 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 18.59 ของพื้นที่ทั้ง
จังหวัด
• เทศบาล (รวมพื้นที่ในเขตเทศบาลทั้งหมด 23.95 ตารางกิโลเมตร)
1. อําเภอเมืองสมุทรสงคราม มี 1 เทศบาล คือ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เนื้อที่ 8.0 ตาราง
กิโลเมตร
2. อําเภออัมพวา มี 2 เทศบาล คือ เทศบาลตําบลอัมพวา เนื้อที่ 2.5 ตารางกิโลเมตร
เทศบาลตําบลเหมืองใหม เนือ้ ที่ 6.70 ตารางกิโลเมตร

3. อําเภอบางคนที มี 2 เทศบาล คือ เทศบาลตําบลบางนกแขวก เนื้อที่ 3.75 ตาราง
กิโลเมตร
เทศบาลตําบลกระดังงา เนื้อที่ 3.00 ตารางกิโลเมตร
• องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 30 แหง
(3) ประชากร
จํานวนประชากร มีทั้งหมด 194,054 คน แบงเปน ชาย จํานวน 93,3341 คน
หญิง จํานวน 100,723 คน (ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2552 ตามหลักฐานทะเบียนราษฎร กรมการ
ปกครอง)
อาชีพของประชาชน สวนใหญรอยละ 70 มีอาชีพเกษตรกรรม และการประมงน้ํา
จืด น้ํากรอยและทะเล พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดที่สําคัญ ไดแก มะพราว สมโอ และลิ้นจี่
โดยมีพื้นที่เพาะปลูก 114,961 ไร = 44.1% ของพื้นที่ทั้งหมด
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (ป 2551)
17,116 ลานบาท
รายไดเฉลี่ยของประชาชน (ป 2551)
81,247 บาท / คน / ป
(4) ดานเศรษฐกิจ
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการประมง สวนอุตสาหกรรมนั้น
สวนใหญเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก โดยอุตสาหกรรมที่สําคัญ ไดแก อุตสาหกรรมผลิตน้ําปลา
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และ
มีโรงงานทั้งสิ้น 270 โรงงาน ทุนจดทะเบียนรวม 5,068,084,947 บาท จํานวนการจางงาน 7,099 คน
สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดสมุทรสงครามขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย และการประมงเปน
สาขาการผลิตในภาคเกษตรที่ทํารายไดสูงสุดของจังหวัด รองลงมาก็คือ กสิกรรม และการแปรรูป
สินคาเกษตรอยางงาย
(5) ดานสังคม
1) การศึกษา การศึกษาในระบบโรงเรียน
สถานศึกษา 105 แหง
ครู อาจารยผูสอน 1,657 คน
นักเรียน นักศึกษา 28,634 คน
อัตราสวนครู อาจารย : นักเรียน นักศึกษา = 1 : 17
2) การศึกษานอกระบบโรงเรียน
3) ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 3 แหง
4) ศาสนา ประชาชนส วนใหญนับถือศาสนาพุทธ รองลงมา ศาสนาคริสต และ
อิสลาม มี ศาสนสถาน : วัด 110 วัด โบสถคริสต 2 แหง มัสยิด 1 แหง

5) สถานการณดานครอบครัว จากสถิติการจดทะเบียนสมรสและการจดทะเบียนหยา
ในจังหวัดสมุทรสงครามในรอบ 8 เดือน ของป 2552 (มกราคม – สิงหาคม 2552)
มีจํานวนคูสมรสที่หยารางของทุกอําเภอ จํานวน 176 ราย เมื่อเทียบกับป 2551 ที่
หยาราง จํานวน 142 ราย มีจํานวนเพิ่มขึ้นรอยละ 23.94 สาเหตุมาจากทัศนคติไม
ตรงกัน ทํางานคนละแหงจึงไมมีเวลาใหกัน และการแตงงานที่ยังไมมีความพรอม
ของเยาวชน ซึ่งเปนสถานการณของครอบครัวที่ประสบอยูในภาพรวมของประเทศ
จากภาวะเศรษฐกิจและสังคมในขณะนี้
6) คุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดสมุทรสงคราม เปนเมืองที่มีระบบนิเวศน 3 น้ํา :
น้ําเค็ม น้ํากรอย น้ําจืด ประชาชนบางสวนประสบปญหาขาดแคลนน้ําอุปโภค
บริโภค เนื่องจากน้ําบาดาล กรอย/เค็ม จังหวัดไดดําเนินการขยายเขตจายน้ําประปา
แลวในระดับหนึ่ง แตยังไมครอบคลุมพื้นที่
(6) ดานทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ
ทรัพยากรน้ํา มีพื้นที่ติดชายฝงทะเลยาวประมาณ 23 กิโลเมตร โดยมีแมน้ําสายหลัก
คือ แมน้ําแมกลอง ซึ่งมีความยาวชวงที่ไหลผานจังหวัดสมุทรสงคราม เปนระยะทางประมาณ 30
กิโลเมตร
ทรัพยากรปาชายเลนตลอดแนวชายฝงทะเลของจังหวัด มีพื้นที่ปาชายเลน 2,531 ไร
บริเวณ ตําบลคลองโคน และตําบลแหลมใหญอีกเล็กนอย
สวนที่ 2 ลุมน้ําและแหลงน้ําในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
จํานวนแหลงน้ําแยกเปนรายอําเภอ
อําเภอเมือง
จํานวน
63 คลอง
อําเภออัมพวา
จํานวน
136 คลอง
136 คลอง
อําเภอบางคนที
จํานวน
รวม
335 คลอง
สวนที่ 3 สถานการณน้ําของจังหวัดสมุทรสงคราม
1. น้ําทวม
ฤดูฝน ปญหาน้ําทวมขังในที่ลุมต่ํา เกิดจากอิทธิพลการระบายน้ําจากเขื่อนแมกลอง
และฝนที่ตกในพื้นที่ หากมีการระบายน้ําจากเขื่อนแมกลองในปริมาณมากกวา 1,000 ลูกบาศกเมตร
ตอวินาที จะเกิดทวมขัง พื้นที่เกษตรกรรมที่เปนสวนซึ่งระบายน้ําไมออก เชน บริเวณ ต.บางยี่รงค ต.โรงหีบ
และ ต.บานปราโมทย อ.บางคนที เปนตน สวนพื้นที่ที่ติดแมน้ําแมกลองและพื้นที่ชายฝงทะเล เปน
พื้นที่ที่น้ําเคยทวมถึงทวมถึงอยูแลว และชาวบานที่ประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตองระวังใน
การประกอบกิจกรรม

ปญหาน้ําทวมบริเวณตําบลแพรกหนามแดง เกิดจากอิทธิพลการระบายน้ําจากพื้นที่
จังหวัดใกลเคียงเชน จังหวัดราชบุรี และฝนที่ตกในพื้นที่ แตปจจุบันไดคลีคลายลงไปมากแลว
เนื่องจากกรมชลประทานไดปรับปรุงประตูระบายน้ําเปนแบบบานหับเผย ตามแนวคิดของภูมิปญญา
ทองถิ่น เพราะบานระบายน้ําแบบบานหับเผย สามารถระบายน้ําและพรองน้ําไดตลอดเวลา
ฤดูแลง เนื่องจากน้ําทะเลหนุนสูงบริเวณเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อําเภอเมือง
จะพบในชวงที่น้ําทะเลขึ้นสูงสุด ซึ่งจะตองวางแผนการระบายน้ําในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อใหได
ประโยชนทั้งพื้นที่เกษตรกรรม และเกิดผลกระทบนอยที่สุดตอพื้นที่ที่ถูกน้ําทวมถึง หรืออาจจะตองหา
แนวทางปองกันจุดที่น้ําทะเลไหลเขามาทวมทําความเสียหาย
2. น้ําเค็ม
( ในฤดูแลง พฤศจิกายน-เมษายน )
พื้นที่เกษตรกรรมที่ไดรับผลกระทบ รวมประมาณ 50,000 ไร ดังนี้
1. อําเภอบางคนที
มี
1 ตําบล
- ตําบลดอนมะโนรา
2. อําเภออัมพวา
มี
5 ตําบล
- ตําบลแพรกหนามแดง
- ตําบลทาคา
- ตําบลวัดประดู
- ตําบลสวนหลวง
- ตําบลปลายโพงพาง
3. อําเภอเมือง
มี
1 ตําบล
- ตําบลนางตะเคียน
การแกไขปญหา ในพื้นที่ที่น้ําเค็มเขาถึง เชน ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที ต.ทาคา อ.อัมพวา
ต.คลองเขิน ต.นางตะเคียน อ.เมือง ใหมีการทําประชาคมและรับฟงความคิดเห็นอีกครั้ง ตองใหได
ขอมูลที่ชัดเจนกอน และหาแนวทางที่เหมาะสมในการแกไขปญหาใหเฉพาะที่ไป
สวนพื้นที่บริเวณตําบลแพรกหนามแดง (สมุทรสงครามฝงตะวันตก) ใหคงอาคารบังคับน้ํา
ชลประทานตามแนวคันปองกันน้ําเค็มสายแพรกหนามแดง-บางเค็มวัดพวงมาลัย(พระราม2)-สายอัมพวา
ตองปรับปรุงบานประตูระบายน้ําใหเปนตามลักษณะการใชงานของภูมิปญญาทองถิ่น (บานหับเผย)
3. น้ําเสีย
สิ่งปฏิกูลจาก ฟารมสุกรเลี้ยงหมูขนาดใหญและขนาดกลาง โรงงานอุตสาหกรรม
บานเรือน วัด โรงเรียน วัชพืช ในเขตพื้นที่และเขตติดตอจังหวัดราชบุรี บริเวณคลองวัดประดู
ตําบลวัดประดู อําเภออัมพวา ปญหาเกิดในชวง ธันวาคม-กุมภาพันธ ซึ่งไดขอสรุปแนวทางแกไข
เบื้องตน คือ ติดตั้งถังดักไขมันและระบบบําบัดน้ําเสีย สรางระบบบําบัดน้ําเสียรวม บังคับใช
กฎหมาย กําจัดวัชพืชและขุดลอกคูคลอง ติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ํา บริหารจัดการน้ําใน
คลองวัดประดูและคลองสาขาโดยสงน้ําจากโครงการราชบุรีฝงขวามาเติม ใหมีปริมาณที่เหมาะสม
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พื้นที่จังหวัด 260,442 ไร(416.707 ตร.กม.)
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สอดคลอง ประเด็นยุทธศาสตรกรมชลประทาน
- การบริหารจัดการน้ํา
- การปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้าํ
สอดคลองประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 “ การดํารงรักษาความเปนเมืองที่มีระบบนิเวศ 3 น้ํา ”
บัญชีรายการชุดโครงการ
- บั ญ ชี ร ายการชุ ด โครงการแนวทางการจั ด ทํ า แผนการบริ ห ารการจั ด การตามแนว
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