โครงการปองกันน้ําเค็ม จังหวัดสมุทรสงคราม
ที่ตั้งโครงการ
พระราชดําริของ
วันที่พระราชทาน
พระราชดําริ
รายละเอียดพระราชดําริ
เกี่ยวกับงานชลประทาน

ครอบคลุมพื้นที่ 3 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง อําเภออัมพวา และอําเภอบางคนที
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
9 มิถุนายน 2523

วัตถุประสงคของโครงการ

1. เพื่อปองกันน้ําเค็มรุกเขาพื้นที่เกษตรกรรม
2. เพื่อใหประชาชนประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม
3. เพื่อรักษาระบบนิเวศ 3 น้ํา
โครงการชลประทานสมุทรสงคราม
2525 โดยงบประมาณของกรมชลประทาน

หนวยงานที่รับผิดชอบ
ปงบประมาณที่เริ่ม
ดําเนินการ
กรอบและแนวทางใน
การดําเนินการบริหาร
จัดการน้ํา

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2523 รวบรวมโดย นายเล็ก จินดาสงวน ความวา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให นายเล็ก จินดาสงวน
เจาหนาที่กรมชลประทาน เขาเฝาที่พระตําหนักเปยมสุข วังไกลกังวล ไดทรงมี
พระราชดําริเกี่ยวกับงานชลประทาน ดังตอไปนี้
1. ควรพิจารณาวางโครงการปองกันน้ําเค็มอยางถาวร เพื่อปองกันพื้นที่
เพาะปลูก สวนมะพราว สวนผลไม ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม
และจังหวัดเพชรบุรี โดยเรงดวน ซึ่งไดรับความเสียหาย เนื่องจากน้ําเค็มเปนประจําทุก
ป โดยพิจารณาแบงพื้นที่ที่จะไดรับประโยชน จากน้ําจืด เชน นา สวนมะพราว และ
สวนผลไม กับพื้นที่ที่ไดรับประโยชน จากน้ําเค็ม เชน นาเกลือ นากุง ปาไมโกงกาง
และปาจาก สําหรับในเขตน้ําจืดนั้น ควรพิจารณาสงน้ําจากโครงการชลประทาน
เจาพระยาใหญ และโครงการชลประทาน แมกลองใหญ ลงมาใหอยางเพียงพอดวย
เพื่อใหราษฎร
ประกอบอาชีพไดตามความเหมาะสม ทั้งทางดานวิชาการ และ
สังคม
2. ควรพิจารณาวางโครงการปรับปรุงพื้นที่ทุงสามรอยยอด ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ โดยเรงดวน ซึ่งมีสภาพน้ําทวมเปนประจําตลอดปใชทําประโยชนไมได
โดยพิจารณาปรับปรุงรองน้ําคลองเขาแดง และสรางอาคารบังคับน้ําปากคลองเขา
แดง เพื่อควบคุมและบังคับน้ําในทุงสามรอยยอดใหมีสภาพอยูในระดับที่เหมาะสม ซึ่ง
จะทําใหพื้นที่ขอบๆ สวนหนึ่งแหงลง สามารถปรับปรุงเปนพื้นที่เพาะปลูกได สวนพื้นที่ที่
ยังรักษาใหน้ําขังอยูนั้น จะใชเปนแหลงเพาะเลี้ยงปลาตามความเหมาะสมตอไป

1. ไมใชสิ่งกอสราง
- แบงพื้นที่ออกเปน 3 น้ํา น้ําจืด น้ํากรอย และน้ําเค็ม
- จัดสรรน้ําลงมาในแมน้ําแมกลองใหเหมาะสม
2. ใชสิ่งกอสราง
- สรางคันกั้นน้ํา
- อาคารประกอบเชนประตูระบายน้ํา ทอลอดระบายน้ํา ทํานบซอง

งบประมาณที่ไดรับ และ ป 2547 แหลงที่มางบประมาณ กรมวิชาการเกษตร และมูลนิธิชัยพัฒนา
แหลงที่มาของงบประมาณ
ในปที่เริ่มตน
ผลการดําเนินงานตั้งแต
โครงการปองกันน้ําเค็มที่กอสรางเสร็จแลว
เริ่มตน
1. คันกั้นน้ําเค็ม จํานวน 8 สาย รวมความยาว 42.500 กิโลเมตร
ป 2525 – ป 2546
1.1 คันกั้นน้ําเค็มจากสถานีรถไฟบางเค็ม ถึงคันกั้นน้ําเค็มสายแพรกหนามแดง
กม.0+00 ถึง กม.3+955
1.2 คันกั้นน้ําเค็มตําบลแพรกหนามแดง
กม.0+00 ถึง กม.3+831
1.3 คันกั้นน้ําเค็มสายบางเค็ม-วัดพวงมาลัย
กม.18+982 ถึง กม.20+346
1.4 คันกั้นน้ําเค็มสายวัดพวงมาลัย - ปากน้ํา
กม.0+00 ถึง กม.12+354
1.5 คันกั้นน้ําเค็มสายอัมพวา-จ.สมุทรสงคราม
กม.13+832 ถึง กม.18+165
1.6 คันกั้นน้ําเค็มสายพรมแดน - บางนกแขวก
กม.1+800 ถึง กม.2+500
1.7 คันกั้นน้ําเค็มสายอัมพวา - เอกชัย
กม.0+000 ถึง กม.2+800, กม.3+000 ถึง กม.5+930,
กม.6+693 ถึง กม.9+156
1.8 คันกั้นน้ําเค็มสายทาคา - ดําเนินสะดวก
กม.0+00 ถึง กม.กม.7+770
2. อาคารประกอบ ประตูระบายน้ํา สะพาน และทอลอดถนน จํานวน 93 แหง
ตามตารางที่แนบ ประตูระบายน้ํา 34 แหง ทอลอดถนน 24 แหง
สะพาน 35 แหง
งบประมาณที่ไดรับและ
ปที่ดําเนินการ งบประมาณ (บาท)
แหลงที่มาของงบประมาณ
หมายเหตุ
แหลงที่มาในแตละปแยก
2525 - 2526
769,300,000 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม
เปนรายปตั้งแตเริ่มตน
จนถึงปจจุบัน
2547
24,847,900 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม
2548
21,023,100 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม
2549
24,236,071 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม
2550
11,203,240 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม
2551
11,071,481 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม
2552
16,699,356 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม

งบประมาณป 2553
ดําเนินการปรับปรุง
ซอมแซม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพงาน
พระราชดําริ

งานปรับปรุงและซอมแซมในปงบประมาณ 2553 งบประมาณ 17,344,290.- บาท
ดังนี้
1. ซอมแซมบาน ปตร. กม.0+038 ของคันกั้นน้ําเค็มสายจากสถานีรถไฟ
บางเค็มถึงคันกั้นน้ําเค็มแพรกหนามแดง งบประมาณ 2,500,000.- บาท (งบไทย
เขมแข็ง)
2. ซอมแซมบาน ปตร. กม.3+580 ของคันกั้นน้ําเค็มตําบลแพรกหนามแดง
งบประมาณ 1,870,000.- บาท (งบจังหวัด)
3. ปรับปรุง ปตร. กม.8+857 ของคันกั้นน้ําเค็มสายบางเค็ม-วัดพวงมาลัย
งบประมาณ 4,758,700.- บาท (งบไทยเขมแข็ง)
4. ซอมแซมบาน ปตร. กม.10+765 ของคันกั้นน้ําเค็มสายบางเค็ม –
วัดพวงมาลัย งบประมาณ 1,870,000.- บาท (งบจังหวัด)
5. ปรับปรุง ปตร. กม.11+096 ของคันกั้นน้ําเค็มสายบางเค็ม - วัดพวงมาลัย
งบประมาณ 4,783,700.- บาท (งบไทยเขมแข็ง)
6. ซอมแซมบาน ปตร. กม.16+500 ของคันกั้นน้ําเค็มสายอัมพวา
จ.สมุทรสงคราม งบประมาณ 1,268,290.- บาท (งบไทยเขมแข็ง)
7. ซอมแซมถนนภายในบริเวณหัวงาน งบประมาณ 250,000.- บาท (งบไทย
เขมแข็ง)
8. โครงการฝกอบรมยุวชลการเรียนรูงานชลประทาน จํานวน 2 รุน
งบประมาณ 43,600.- บาท (งบไทยเขมแข็ง)
9. ปรับปรุงบานระบายน้ํา ประตูระบายน้ํา กม. 3+580(คลองแพรกหนาม
แดง) งบประมาณ 2,122,000 บาท (งบจังหวัด)
10. ปรับปรุงบานระบายน้ํา ประตูระบายน้ํา กม. 10+765 (คลองแพรกหนามแดง)
งบประมาณ 2,122,000 บาท (งบจังหวัด)

งบประมาณป 2555

- ปรับปรุงประตูระบายน้ําที่ กม. 3+357
คันกั้นน้ําเค็มสายบางเค็ม - แพรกหนามแดง งบประมาณ 8,503,200 บาท

ภาพถายจาก
โครงการพระราชดําริ

ภาพพระราชดําริ โครงการปองกันน้าํ เค็ม

ประตูระบายน้ํา ปตน.- ปตร.ปลายคลองแมกลอง

คันกั้นน้ําเค็มสายวัดพวงมาลัย – วัดปากน้ํา

คันกั้นน้ําเค็มสายอัมพวา – เอกชัย

ประตูระบายน้ํารุนใหม แบบบานสวิง หรือ บานหับเผย หรือ แบบภูมิปญญาชาวบาน
ตําบลแพรกหนามแดง

ภาพการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา

ประชุมชีแ้ จงการใชงานประตูระบายน้าํ แบบใหม

ประชุมชีแ้ จงแกไขปญหาการระบายน้าํ
จากจังหวัดเพชรบุรี มายังชุมชนตําบลยี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม

