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“ภูมิปญญาชาวบานกับการจัดการระบบนิเวศนสามน้ํา” 
 

 เปนกรณีศึกษาของ  3  ลุมน้ํา  ไดแก  ลุมน้ําแมกลอง  จังหวัดสมุทรสาคร 
ลุมน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  และลุมน้ําทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา 
ซ่ึงอยูในสถานการณที่ขัดแยงแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติระหวางกลุมตางๆ ที่เกี่ยวของ  
แตประชาชนในพื้นที่ไดพยายามรวมกลุมเพื่อแกไขปญหา  โดยอาศัยภูมิปญญา
หรือองคความรูของพวกเขาเอง 
 ระบบนิเวศนสามน้ํา  คือ  ที่ราบลุมน้ําทวมถึงบริเวณปากแมน้ํา ที่มี
ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติทั้งทรัพยากรดิน น้ํา และปา    เนื่องจากเปน
รอยตอระหวางระบบนิเวศนแบบน้ําจืด  และระบบนิเวศนแบบน้ําเค็ม  แลวเกิดระบบ
นิเวศนแบบน้ํากรอย   ซ่ึงแตกตางไปจากระบบนิเวศนในพื้นที่สวนอื่นๆ ในลุมน้ํา   

 ลักษณะเดนทางนิเวศนวิทยาของพื้นท่ีปากแมน้ํา ไดแก 
 1.  ฤดูน้ําหลาก  มีความสําคัญยิ่งตอระบบนิเวศนปากแมน้ํา เพราะน้ําหลาก
พัดพาเอาตะกอนดินและธาตุอาหารที่มีความอุดมสมบูรณนับตั้งแตตนน้ํา  กลางน้ํา 
มาถึงปากแมน้ําและทองทะเล    กลายเปนแหลงอาหารที่สําคัญของสัตวน้ําในทะเล 
เปนแหลงประมงที่ขึ้นชื่อ และระบบการเกษตรที่มีลักษณะเฉพาะ คือ ระบบเกษตร
แบบสวนยกรอง  ซ่ึงตองการน้ําที่ไหลหลากและน้ําแหงในบางเวลา 
 2.  การขึ้นลงของน้ําทะเล   การขึ้นลงของน้ําทะเลซึ่งเปนไปตามกระแสลม
และระบบจันทรคติ   ทําใหเกิดระบบน้ําไหลขึ้นลงที่มีความสลับซับซอนและ
ละเอียดออนมากกวาในพื้นที่สวนอื่น  เชน น้ําเชาน้ําเย็น  น้ําเทอ  น้ําทาม  และ 
น้ําสองกระดอง เปนตน   ความรูเกี่ยวกับระบบจันทรคติและกระแสลมจะนํามาใช
ในการกําหนดกิจกรรมที่เหมาะสมในแตละชวงเวลา เชน  การลงฝกโกงกาง  การกลิ้ง
นาเกลือ 



                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 3.  ระบบสามน้ํา  คือ  หัวน้ําขึ้นจืด   กลางน้ํากรอย   และปลายน้ําเค็ม   เปนปจจัยที่กอใหเกิดความหลากหลายและความ
อุดมสมบูรณของพืชและสิ่งมีชีวิตในน้ํา 
 ความเปลี่ยนแปลงและสภาพปญหาระบบนิเวศนสามน้ําตองเผชิญปญหา   เนื่องจากการพัฒนาที่ใหความสําคัญกับ 
การพัฒนาพื้นที่ชลประทานดวยความเชื่อที่วาการปลอยใหน้ําจืดไหลลงทะเลเปนความสูญเปลาทางเศรษฐกิจ   และเขาใจวา
น้ําเค็มคือปญหาของการทําเกษตร   จึงคิดจะแยกน้ําเค็มกับน้ําจืดออกจากกัน  โดยการสรางเขื่อนและประตูกั้นน้ําเค็ม   ซ่ึงเปน
การปดกั้นการขึ้นลงของน้ําทะเลตามธรรมชาติ   ตัดขาดรอยตอความสัมพันธระหวางน้ําจืดและน้ําเค็ม   ทําใหน้ํากรอยหายไป 
เกิดปญหาน้ํานิ่งกลายเปนแหลงสะสมน้ําเนาเสีย  และเกิดภาวะน้ําทวมขัง   ผลกระทบที่ตามมาไดแก  ผลกระทบตอการประมง
เนื่องจากธาตุอาหารตามธรรมชาติที่ลดลง   สัตวน้ําหายากและสูญพันธุ   ผลกระทบตอระบบสวนยกรอง ที่เคยอาศัยปุยธรรมชาติ
และการควบคุมศัตรูพืชตามธรรมชาติ  เกิดปญหาน้ําเค็มรุกและสรางความเสียหายแกพื้นที่การเกษตร ทําใหผลผลิตการเกษตรลดลง 

 ภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการระบบนิเวศนของทั้ง  3 ลุมน้ํา  มีดังนี้ 
 1.  ระบบนิเวศนปากแมน้ําแมกลอง   ระบบนิเวศนเดิม  ลุมแมน้ําแมกลองมีตนกําเนิดของน้ําไหลมาจากปาเขาในเขต
จังหวัดกาญจนบุรี    ผานจังหวัดราชบุรี   กอนจะออกสูอาวไทยในเขตอําเภอเมือง   จังหวัดสมุทรสงคราม   มีระบบนิเวศน 
แบบสามน้ํา  คือ  น้ําจืด  น้ําเค็ม  น้ํากรอย  น้ําทะเลเคลื่อนไหวขึ้นลงตามอิทธิพลของดวงจันทร  และกระแสลมตามฤดูกาลอยางชัดเจน 
การประกอบอาชีพของประชาชนทางตอนบนของลุมน้ํา   ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากน้ําจืด  มีการทําสวนผลไม   และสวนเตียน  
(สวนไมลมลุก)   ทางตอนกลางซึ่งไดรับอิทธิพลจากน้ํากรอย   ประชาชนนิยมทําสวนมะพราวผล   และมะพราวน้ําตาล   รวมถึง
สวนผลไมในหนาแลง  และปลูกขาวในรองสวนในชวงนาป    สวนทางตอนลางที่อยูติดทะเล   ชาวแมกลองก็ทํานาเกลือ  
ปาโกงกาง  ทํานากุง  และประมงทะเล 
 สภาพปญหาลุมแมน้ําแมกลองไดรับผลกระทบจากการสรางเขื่อนและประตูระบายน้ําตางๆ  ไดแก เขื่อนศรีนครินทร 
(พ.ศ.2520)  เขื่อนทาทุงนา (พ.ศ.2528)  เขื่อนวชิราลงกรณ (พ.ศ.2523)  ทําใหเกิดฝนแลง และน้ําเค็มหนุนสูงเปนเวลา 2 - 3 ป
ติดตอกัน และโครงการกั้นน้ําเค็มของกรมชลประทาน  ซ่ึงจะมีประตูปดคลองตางๆ 191 ประตู  จากจํานวนคลอง  300  กวาคลอง 
สงผลให 

1.  ระบบการไหลเวียนขึ้นลงของน้ําหายไป หรือไมสะดวก ทําใหน้ําแชขังและเนาเสีย 
2.  พื้นที่แผน้ําในเวลาน้ําขึ้นหายไปประมาณ 2 ใน 3 ทําใหเกิดน้ําทวมเมืองตอนลางในชวงน้ําเกิด 
3.  เกษตรกรและประมงที่ผูกติดกับระบบน้ําตองสูญเสียสมดุล   เนื่องจากการแบงเขตพื้นที่สามน้ําอยางถาวร  จนตอง

เปลี่ยนแผนการประกอบอาชีพนั้นๆ ไป 
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 ขอเสนอ 
ระดับลุมน้ําแมกลองและลุมน้ําที่มีเขื่อนขนาดใหญใหมีการประเมินผลกระทบ   ผลไดผลเสียในการบริหารจัดการน้ํา 

ทั้งเหนือเขื่อนและใตเขื่อน ในประเด็นคุณภาพและปริมาณน้ํา  ศักยภาพของลุมน้ําในการรักษาสิ่งแวดลอม  พันธุพืช  และพันธุสัตว 
การเปรียบเทียบมูลคาทางเศรษฐศาสตรของพืชและสัตวในพื้นที่ที่กรมชลประทานขยายไดมากับในพื้นที่ที่ใชลําน้ําธรรมชาติเดิม 
และผลกระทบทางสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนทองถ่ินที่เสียไป   รวมถึงใหมีการศึกษาและประเมินผลการผลิตไฟฟาพลังน้ํา
ทั้งในดานตนทุนและปริมาณน้ําเพื่อการเกษตร 

ระดับจังหวัดในระยะสั้น ใหศึกษาทบทวนแนวคิดของโครงการเพื่อปองกันน้ําเค็มหนุนสูง   ตลอดจนแกไขปรับปรุง
รูปแบบประตูน้ําทุกประตู  ใหมีขนาดกวางและลึกเทากับคลองนั้นๆ และอื่นๆ ที่เหมาะสม  เพื่อใหกระแสน้ําไหลและถายเทขึ้นลงได
เหมือนสภาพกอสรางประตู  สามารถระบายของเสียกนคลองไดเหมาะสม   

ระดับจังหวัดในระยะยาว ใหศึกษาหาแนวทางฟนฟูระบบคูคลองเดิม  ตรวจสอบคุณภาพน้ําในคลองที่รับอิทธิพลมลภาวะ
จากราชบุรีและคลองดําเนินสะดวก  เพื่อเปนขอมูลการบริหารจัดการน้ํา  จัดสรรน้ําผิวดินเพื่อทําน้ําประปาในเขตที่น้ําบาดาลกรอย   
และจัดทํายุทธศาสตรของลุมน้ําในระดับจังหวัดโดยยึดถือเอาสายน้ําและกระแสน้ําไหลเปนหลักแทนเขตการปกครอง 

 2.   ทะเลสาบสงขลา  ระบบนิเวศนเดิม ลุมแมน้ําสงขลา ตั้งอยูบนชายฝงดานตะวันออกของภาคใต มีพื้นที่ครอบคลุม 
3 จังหวัด  คือ สงขลา นครศรีธรรมราช และพัทลุง พื้นที่ 9,807 ตารางกิโลเมตร มีทั้งน้ําจืด น้ําเค็มและน้ํากรอย หมุนเวียนเขาออก
ระหวางทะเลสาบกับอาวไทย คือ ในชวงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผาน น้ําจืดในทะเลสาบสงขลา
จะมากและไหลออกสูทะเลอาวไทย เมื่อเกิดคลื่นลมจัดในชวงเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม  น้ําเค็มจากอาวไทยจะถูกพัดเขาสู
ทะเลสาบ พัดพาเอาสัตวน้ําตางๆ เขามาอยูในทะเลสาบ  ประชากรชายฝงนอกจากจะประกอบอาชีพประมงแลว ยังมีอาชีพอ่ืนๆ 
เชน  การตัดไมเสม็ด   สานเสื่อใบเตย   สานกระจูด   เย็บจาก   ทําน้ําตาลโตนด ฯลฯ  

สภาพปญหา  
1.   การปดปากระวะ  (พ.ศ.2498)  ปากระวะเปนเสนทางเชื่อมตอระหวางทะเลอาวไทยกับทะเลสาบ  กรมชลประทาน 

ไดปดปากระวะ  ซ่ึงมีคลองอยู 5 สาย  บริเวณอําเภอระโนด  เพื่อปองกันน้ําเค็มเขาสูทะเลสาบตอนบนและนําน้ําจืดไปใชสําหรับ
การทํานาบริเวณทุงระโนด 

2.   การสรางทาเรือน้ําลึก   ทาเรือน้ําลึกที่อําเภอสิงหลนคร  จังหวัดสงขลา   เปนทาเรือเพื่อเปนจุดรับสงสินคาทางทะเล 
เมื่อป พ.ศ. 2528  และเปดดําเนินการเมื่อป พ.ศ. 2532    ตอมา ป พ.ศ. 2546   ไดมีการทําเขื่อนหินเปนแนวกันคลื่นในทะเล  
ความยาวประมาณ  450  เมตร  ทําใหความกวางปากอาวเหลือเพียง 1 ใน 3 
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ผลกระทบ 
1.  กระแสน้ําเปลี่ยน และมีความเชี่ยวแรง เปนอุปสรรคตอชาวประมงน้ําตื้น 
2.  พันธุสัตวน้ํานอยลง  เนื่องจากพันธุปลาจากอาวไทยไมสามารถเขาไปวางไขในทะเลสาบได 
3.  เกิดน้ําทวมนานในจังหวัดพัทลุงและสงขลา 
4.  ผูเล้ียงปลาในกระชังไดรับความเสียหาย 
5.  ทะเลสาบตื้นเขิน  เนื่องจากปากอาวแคบลง  น้ําไหลขึ้นลงชามาก  เกิดตะกอน  ทําใหทะเลสาบตื้นเขินเร็ว 
6.  เกิดน้ําเนาเสีย  เนื่องจากทะเลสาบระบายน้ําเสียจากเมืองและโรงงานอุตสาหกรรมไดลาชากวาเดิม 
ขอเสนอชาวประมง   
ตองการใหน้ําในทะเลสาบหมุนเวียนเหมือนดังแตกอน   โดยเปดคลองท่ีเชื่อมตอระหวางทะเลสาบกับอาวไทย  

พรอมท้ังขุดลอกตลอดสาย  หยุดการขยายทาเรือน้ําลึกและแนวกันคลื่น   และทําประชาพิจารณใหคนในพื้นท่ีมีสวนรวม 
ในการแสดงความคิดเห็น 

3.  ลุมน้ําปากพนัง  ระบบนิเวศนเดิม แมน้ําปากพนัง มีตนกําเนิดจากเทือกเขาบรรทัด เขตตําบลวังอาง อําเภอชะอวด 
บริเวณรอยตอระหวางจังหวัด ตรัง พัทลุง และนครศรีธรรมราช ประกอบดวยทรัพยากรปาไม แหลงน้ํา และชายฝงทะเล พื้นที่ปา
ไมประกอบดวย ปาบก ปาพรุ ปาชายเลน และปาจาก เปนแหลงตนน้ําและแหลงเพาะพันธุ-อนุบาลสัตวน้ํา ประชาชนประกอบ
อาชีพตางๆ เชน ทํานา ทําสวนยางพารา ทําสวนผลไม ทําประมง โดยการทํานาจะมีพันธุขาวพื้นเมืองที่สามารถเก็บเกี่ยวในระยะ
ทันในเวลาที่น้ําทะเลขึ้น 

สภาพปญหา  
กรมชลประทานไดสรางประตูระบายน้ําหลัก  “ประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธ์ิ”  ตามโครงการพัฒนาพื้นทีลุ่มแมน้ํา

ปากพนังอันเนือ่งมาจากพระราชดําริกั้นแมน้าํปากพนัง  โดยปดประตนู้ําถาวรในวันที่ 1 ตุลาคม 2542  เพื่อกั้นน้ําเค็มจากอาวปากพนงั
ไมใหไหลเขาและเก็บกักน้ําจืดมิใหไหลออก  ทําใหเกิดน้ําทวมขังในพื้นที่หลายรอยไร  สงผลกระทบดังนี ้

1.  ทํานาไมไดเพราะน้ําทวมขัง 
2.  สัตวน้ําลดลงเพราะวงจรชีวติเปลี่ยนไป  ชาวประมงพื้นเมือง  5,000  ครัวเรือนหมดอาชีพเพราะหาสัตวน้ําไมได 
3.  ตนจากปาเสียหายลมตายเพราะตนจากตองการน้ําไหลเวียนทั้งน้ําจืดและน้ํากรอย 
4.  การแบงเขตน้ําเค็มและน้ําจืดไมสอดคลองกับการใชที่ดินของชุมชน  และการทํานากุงของเกษตรกร 
5.  เกิดน้ําทวมขังในเขตเทศบาลปากพนัง 
6.  ระบบนิเวศนเสียจากการขุดลอกคลองและทําลายปา ทําใหเกิดน้ําเนาเสีย 



 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

แหลงทีม่าขอมูล 
http://61.7.253.226/research/s_result.php?p=7&targetGroupId=12&PHPSESSID=101bdfeda0f3b34a581cf2e80a4ec4ec 

 

“แหลงน้ําพัฒนา  กุงปลาเถดิเทิง  ประชารื่นเรงิ  ประเทศรุงเรือง” 
 

...รวมสรางสรรคความรูบนเวบ็โดย... 
สํานักสงเสริมและประสานมวลชน    กรมทรัพยากรน้ํา 
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ขอเสนอ 
ใหทดลองเปดประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ์เปนเวลาอยางนอย 3 ป  และศึกษาผลกระทบจากการปดและเปดเขื่อน

ในระยะ 3 ป โดยคณะศึกษาประกอบดวยนักวิชาการและชุมชนในลุมน้ําปากพนัง   
จะเห็นวาท้ังสามลุมน้ําตางก็เปนรอยตอระหวางระบบนิเวศนน้ําจืด และระบบนิเวศนน้ําเค็ม ทําใหเกิดระบบนิเวศนน้ํากรอย 

อันเปนแหลงท่ีมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ  และมีความออนไหวตามอิทธิพลกระแสน้ําขึ้นน้ําลง  และลมธรรมชาติ 
ตามฤดูกาล   ซ่ึงประชาชนแตละลุมน้ําตางก็มีวิถีชีวิตและประกอบอาชีพใหสอดคลองกับสภาพธรรมชาติดวยดี   แตโครงการของรัฐ
ท่ีเกิดขึ้นไมไดคํานึงถึงวิถีชีวิตและภูมิปญญาชาวบานที่ดํารงอยูมาแตเดิม  ทําใหเกิดผลกระทบตอการดํารงชีพของประชาชนอยางมาก   
จึงควรที่รัฐจะหันมาปรับปรุงโครงการตางๆ ใหสอดคลองกับภูมิปญญาชาวบานและระบบนิเวศนดั้งเดิมใหมากที่สุด 
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