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จากการเขาไปศึกษาบริบทชุมชนและสภาพ
ป ญ ห า ข อ ง ชุ ม ช น ช า ย ท ะ เ ล บ า ง ขุ น เ ที ย น 
กรุงเทพมหานครทําใหไดพบเทคโนโลยีชาวบาน
ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ท่ีควร นํามา เปน ตัวอย า งของการพัฒนา ท่ี ใช
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับชุมชนทองถ่ินของ
ไทยในการแกปญหาส่ิงแวดลอม  ซ่ึงโดยปกติ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเปนเทคโนโลยีท่ีใชแลวมี
ความเหมาะกับสภาพแวดลอม วัฒนธรรม สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และราคาไมแพง  เทคโนโลยี
บางอยางเหมาะกับสังคมของบางประเทศ ท้ังนี้
ข้ึ นอยู กั บสภาวะของแต ละประ เทศ ท่ี จะนํ า
เทคโนโลยีไปใชในการพัฒนาหรือแกปญหา
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชนบทหรือในชุมชนตางๆ  

เ ข่ือนกําแพงไมไผเปนเทคโนโลยีท่ีชาว
ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียนไดแนวคิดมาจากก่ําไม
ไผท่ีใชเล้ียงหอยแมลงภู โดยสังเกตเห็นวาเสาไมไผ
สามารถลดแรงปะทะของกระแสนํ้าและคลื่นไดดี 

จึงไดมีการประยุกตนําไมไผมาทําเข่ือนปองกันการ
กัดเซาะพังทลายชายฝง เนื่องจากสภาพปญหาของ
พื้นท่ีชุมชนชายทะเลบางขุนเทียนมีการกัดเซาะ
ชายฝ ง ของค ล่ืน ท่ี รุนแรง  ผลการศึ กษาของ
ประเสริฐศักดิ์ เอกพิศุทธ์ิสุนทร (2542)  ถึงอิทธิพล
ของคล่ืนและกระแสน้ําตอการเปล่ียนแปลงชายฝง
ทะเลเขตบางขุนเทียน   พบวาชายฝงทะเลบาง        
ขุนเทียนถูกคล่ืนกัดเซาะมากกวา 3,320 เมตร อัตรา
การกัดเซาะในชวง 21 ปแรกเฉล่ีย 10 เมตรตอป แต
ในชวง 4 ปหลัง(พ.ศ.2531-2534) เพิ่มข้ึนเปน 31.46 
เมตรตอป จากขอมูลลมท่ีพิจารณาพบวาลมโดยเฉล่ีย
จากทิศใตและทิศตะวันตกเฉียงใตมีกําลังแรงเพิ่มข้ึน 
ซ่ึงสงผลใหคล่ืนน้ําลึกมีขนาดความสูงเพ่ิมข้ึนจาก 
0.23 เมตรเปน 0.36 เมตร เม่ือคล่ืนน้ําลึกซัดเขาสู
ชายฝงจะเกิดการแตกตัว ทําใหเพิ่มขนาดความสูง 
(มากกวา 0.5 เมตร) และเกิดการกัดเซาะพื้นท่ีชายฝง 
ดังนั้นอิทธิพลของคล่ืนและกระแสน้ํา ท่ีบริเวณ
ชายฝงสงผลตอชายฝงโดยตรง 

บทความวิชาการ
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 ปญหาคล่ืนกัดเซาะชายฝงทะเลในเขตพ้ืนท่ี
ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียนทําใหกรุงเทพมหานคร
ตองการแกปญหาน้ีโดยใชไสกรอกทราย (sand 
sausage) เพื่อชวยลดแรงปะทะของคล่ืน แตไดรับ
การคัดคานจากชาวบานและเครือขายอนุรักษฝาย
ตางๆ ท่ีเขาไปในพื้นท่ี โดยใหเหตุผลในการคัดคาน
วาถุงไสกรอกทรายจะไมทนทานอยูไดไมนาน
เพราะกระแสคลื่นแรงจัด เม่ือถุงไสกรอกแตกทราย
จะสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม โดยจะทําใหน้ํา
ขุน มีผลกระทบตอระบบนิเวศและสัตวน้ําในบริเวณ
นั้น ชาวบานในพื้นท่ีซ่ึงเคยจับสัตวน้ําเปนอาชีพจะ
ไมสามารถจับสัตวน้ําได กอปญหาดานเศรษฐกิจ
รายไดและสภาพสังคมแกชาวบานตามมา ดังมี
ตัวอยางท่ีไดเห็นมาแลวจากชุมชนใกลเคียงท่ีอยูตาม
แนวชายฝงทะเล 

กอนหนานี้มีเครือขายรักษทะเลกรุงเทพท่ี
พยายามแกปญหาการกัดเซาะชายฝงโดยไดรับการ
สนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนชนซ่ึง
เปนองคกรมหาชน  DANIDA โครงการพัฒนา
สภาพแวดลอมโดยองคกรชุมชน  (COPE) และ
มูลนิธิชุมชนไทไดมีการทดลองนําไมไผมาปกเปน
แนวกันคล่ืนและลดแรงกระแทกของคล่ืน พบวา
เข่ือนกําแพงไมไผชวยลดแรงปะทะของคล่ืนไดดี 
ไมส งผลกระทบตอระบบนิ เ วศและ สัตวน้ํ า 
นอกจากนี้ยังพบวากําแพงไมไผสามารถกักดิน
ตะกอนดานในไวไดดวย  และถามีการปลูกปาชาย
เลนรวมดวยจะสามารถลดการพังทลายของชายฝง
ได หลังจากการทําประชาพิจารณจากฝายตางๆ 

ชาวบานในพ้ืนท่ีและบริเวณใกลเคียงเกี่ยวกับการ
แกปญหา ทําใหกรุงเทพมหานครตกลงใชกําแพงไม
ไผตามท่ีทุกฝายเห็นชอบดวย โดยจะทําการปกไมไผ
ตลอดแนวชายฝงของกรุงเทพมหานคร ประมาณ 5 
กิโลเมตร แตเข่ือนไมไผมีขอจํากัดในเร่ืองอายุการใช
งาน จึงจะเสริมความแข็งแรงดวยเสาคอนกรีตยาว 
20 เมตร หลังกําแพงไมไผอีกช้ันหนึ่ง มีการอนุมัติ
โครงการในวงเงินประมาณ 316 ลานบาทไปแลว 
และพรอมดําเนินการไดทันทีหลังจากส้ินสุดการ
ประมูล  ( บุญชัย  ชัยพัฒน  เค รือข าย รักษทะเล
กรุงเทพฯ ผูใหขอมูล 18 มีนาคม 2552) 

 
วิธีทําเขื่อนกําแพงไมไผ 

1. เร่ิมจากปกแนวไมไผเพื่อกําหนดแนว
สรางเข่ือน 

2. ลําเลียงไมไผลงสูทะเล เพ่ือปกเปนแนว
เข่ือน 

3. ลงมือปกไมไผเพื่อสรางเข่ือนโดยปกลํา
ไผแตละตนใหคอนขางชิดกันตลอดแนวชายฝง จะ
ไดเข่ือนไมไผท่ีสามารถลดแรงปะทะคล่ืนไดระดับ
หนึ่ง สามารถลดการการกัดเซาะชายฝง นอกจากนี้
แนวดานในของเข่ือนไมไผพบวามีการกักตะกอน
ดินไวได   

4. การปกเข่ือนไมไผควรปกหลายช้ัน อยาง
นอย 2 ช้ัน จะเพิ่มประสิทธิภาพการลดแรงปะทะ
ของคล่ืนและกักตะกอนดินไดดีกวา  (ภาพที่  1)
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               การระดมความรูจากภาคีตางๆ            ท่ีมาของความคิด          ท่ีมาของเข่ือนกําแพงไมไผ 
 

     
                     ลําเลียงไมไผ     ลําไผทุกลําใหประโยชนมาก       การปกแนวไมไผ 
 

     
                กําแพงไมไผท่ีชุมชนเสาธง   ปกแนวไมไผเปนสองช้ัน    ดานในแผนดินงอก 
 

     
       หลังสรางเข่ือนระบบนิเวศกลับคืนมา      ช้ันดินกอนสรางเข่ือน                    ช้ันดินหลังสรางเข่ือน 
 
                      ภาพท่ี 1. ข้ันตอนการสรางเข่ือนไมไผ ท่ีชุมชนชายทะเลบางขุนเทียนในปพ.ศ. 2551 
                      ท่ีมา : (โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน) 
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บทสรุป เอกสารอางอิง 
 

เข่ือนไมไผจัดเปนเทคโนโลยีชาวบานท่ีชาว
ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียนไดแนวคิดมาจากก่ําไม
ไผท่ีใชเพาะเล้ียงหอยแมลงภูในการประกอบอาชีพ
เพาะเล้ียงสัตวน้ํา โดยเสาไมไผสามารถลดแรงปะทะ
ของกระแสน้ําและคลื่นไดดี จึงไดนํามาประยุกตทํา
เข่ือนเพื่อปองกันการกัดเซาะพังทลายชายฝงทะเล 
นับเปนการนําเทคโนโลยีท่ีไมยุงยากซับซอนแต
สามารถแกปญหาส่ิงแวดลอมไดอยางดี และจัดเปน
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตอชุมชนทองถ่ินไทย เปน
เทคโนโลยีท่ีเขากับสภาพแวดลอมของทองถ่ินและ
เปนท่ียอมรับของประชาชนในทอง ถ่ินชุมชน
ชายทะเลบางขุนเทียน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดใน
การพัฒนาขององคการอนามัยโลกท่ีไดใหคุณสมบัติ
ของเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเอาไว เพราะมีความ
ถูกตองตามหลักวิทยาศาสตร กลาวคือกําแพงไมไผ
ลดแรงปะทะของกระแสนํ้า มีผลทําใหลดความ
รุนแรงของการกัดเซาะ ลดการพังทลายของชายฝง
ได และในท่ีสุดจะนําไปสูการพึ่งพาตนเองได  
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