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ปฏิบัติการร่วมระบายนํ้าในพ้ืนท่ีปลายนํ้า 
 

1. ความเป็นมา 

ตามท่ีเกิดร่องมรสุมพาดผ่านพ้ืนท่ีภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ต้นเดือน
กันยายน 2555 ทําให้เกิดฝนตกหนักในพ้ืนท่ีดังกล่าว โดยเฉพาะพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
โดยปริมาณฝนเฉล่ียในเดือนกันยายน 2555 (คํานวณถึงวันท่ี 28 กันยายน 2555) เท่ากับ 259 มิลลิเมตร 
มากกว่าค่าเฉล่ียอยู่ร้อยละ 10 

(235.96) (258.78 ) (มม./เดอืน)

มม.

ค่าเฉลี่ย (ปี 2493-2540) 2555

ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศ เดือนกันยายน ปี 2555
เท่ากับ 259 มิลลิเมตร มากกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ร้อยละ 10

หมายเหต ุเดอืนกันยายน ปี 2555 คํานวณถึงวันที ่28 กันยายน

 
ภาพท่ี 1 แผนภาพฝนสะสมรายเดือน กันยายน ปี 2555เปรียบเทียบกับค่าเฉล่ียระหว่างปี 2493-2540 

 

สถานการณ์ดังกล่าวทําให้เกิดน้ําท่วมขังในพ้ืนท่ีด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะ
บริเวณลาดกระบังและพ้ืนท่ีใกล้เคียง หากไม่เร่งระบายน้ําให้ออกสู่ทะเลโดยเร็ว อาจสร้างความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจํานวนมาก 
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2. สภาพปัญหา 

จากการลงสํารวจพ้ืนท่ีในวันท่ี 29 กันยายน 2555  ทําให้พบสภาพปัญหาต่างๆ ดังนี้ 

2.1 สภาพนํ้าท่วม 

มีน้ําล้นตล่ิงจากคลองประเวศบุรีรมย์  และเข้าท่วมพ้ืนท่ีลุ่มต่ําในเขตลาดกระบัง โดยเฉพาะบริเวณ
แนวถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง 
 

  

  
ภาพท่ี 2 สภาพน้ําท่วม บริเวณแนวถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง 

 

2.2 การระบายนํ้าเข้าสู่สถานีสูบนํ้า 

การเร่งระบายน้ําออกสู่ทะเลผ่านคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิตและสถานีสูบน้ําชลหารพิจิตร พบว่า 
ได้ดําเนินการระบายน้ําอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้ว  โดยเฉพาะคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิตท่ีมีระดับน้ําสูงเต็ม
ความจุคลอง  และท่วมถึงบ้านท่ีตั้งอยู่บริเวณริมคลองซึ่งอยู่นอกคันกั้นน้ํา 
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ภาพท่ี 3 สภาพการระบายน้ําของคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต 

 

  
ภาพท่ี 4 สถานีสูบน้ําชลหารพิจิตรสามารถเดินเครื่องสูบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 
การเร่งระบายน้ําออกสู่ทะเลผ่านสถานีสูบน้ําเจริญราษฎร์ และสถานีสูบน้ําสุวรรณภูมยัิงทําไดไ้มเ่ตม็

ประสิทธิภาพ เนื่องจากปริมาณน้ําทางตอนเหนือระบายมายังสถานีสูบน้ําไม่ทัน ส่งผลให้ระดับน้ําท่ีสถานีสูบ
น้ํายังมีระดับต่ํากว่าเกณฑ์การเร่งเดินเครื่องสูบน้ํา 

  
ภาพท่ี 5 ระดับน้ําท่ีสถานีสูบน้ําเจริญราษฎร์และสถานีสูบน้ําสุวรรณภูมิ  
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3. การดําเนินงานในเบ้ืองต้น 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว คณะอนุกรรมการติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์น้ําและจัดสรรน้ํา ได้เร่ง
ดําเนินการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ดังนี้ 

3.1 ติดตั้งเรือผลักดันนํ้า 

คณะอนุกรรมการฯ  ได้ขอรับการสนับสนุนเรือผลักดันน้ําจากกรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ และ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพไทย เพ่ือเร่งผลักดันน้ําท้ังในพ้ืนท่ีกรุงเทพช้ันใน และเขตลาดกระบัง 
เพ่ือเร่งระบายน้ําเข้าสู่สถานีสูบน้ําให้เต็มประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  รายละเอียดการติดตั้งเรือผลักดันน้ํามีดังนี้ 
 

รายการ ท่ีตั้ง ละติจูด ลองจิจูด 

ทร.2ลํา คลองหัวตะเข้ ลอดใต้ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง 
 

13.7217930406 100.789282836 

ทร.2ลํา คลองสามประเวศ ลอดใต้มอร์เตอร์เวย์ 
 

13.7298951223 100.754168015 

ทร.2ลํา คลองสี่ประเวศ ลอดใต้มอร์เตอร์เวย์ 
 

13.7319355625 100.769217891 

ทร.2ลํา  
(เรือแบบขับได้) 

คลองลําปลาทิว ลอดใต้มอร์เตอร์เวย์ 13.7334384553 100.794070991 

ทร.2ลํา คลองลาดกระบัง ลอดใต้ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง 
 

13.7228427707 100.751950174 

ทร.2ลํา คลองลาดกระบัง ลอดใต้ถนนบางนาตราด 
 

13.6325157935 100.712287043 

ทร.2ลํา คลองจระเข้ใหญ่ ลอดใต้ถนนบางนาตราด 
 

13.5971678467 100.797823388 

ทร.2ลํา คลองบางโฉลง ลอดใต้ถนนบางนาตราด 
 

13.6204154969 100.740965935 

ทร.2ลํา  
(ลํากลาง) 

คลองบางซ่ือ ลอดใต้ถนนเตชะวณิช 13.7997129522 100.533437485 

ทร.2ลํา  
(ลํากลาง) 

คลองเปรมประชากร ลอดใต้ถนนรัชดาภิเษก 13.8302777612 100.549737603 

ทร.2ลํา 
+นทพ.3 เครื่อง 

คลองบางเขน ลอดใต้ถนนรถไฟสายเหนือ  
ถนนวิภาวดีขาออก 

13.8554191756 100.565165399 

ทร.2ลํา 
+นทพ. 3 เครื่อง 

คลองเปรมประชากร หน้าวัดเทวะสุนทร 13.8546155217 100.563077637 
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ภาพท่ี 6 เรือผลักดันน้ําจากกองทัพเรือ ท่ีคลองหัวตะเข้ ลอดใต้ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง 

 

 
ภาพท่ี 7 แผนท่ีปฏิบัติการร่วมระบายน้ําในพ้ืนท่ีปลายน้ํา 
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4. คาดการณ์สภาพอากาศและสถานการณ์นํ้าในเข่ือน 

4.1 แผนภาพคาดการณ์ฝนล่วงหน้า 7 วัน 

จากแบบจําลองสภาพอากาศ (WRF Model) ซึ่งสามารถคาดการณ์ฝนล่วงหน้าได้ 7 วัน พบว่า 
มีแนวโน้มท่ีจะเกิดพายุขึ้นในทะเลจีนใต้ โดยเริ่มก่อตัวตั้งแต่วันท่ี 29 กันยายน 2555 และอาจจะส่งผลกระทบ
ต่อประเทศไทย ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับผลคาดการณ์
จากแบบจําลองลักษณะอากาศ ECMWF 
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ภาพท่ี 8 แผนภาพคาดการณ์ฝนล่วงหน้า 7 วัน  

ความละเอียดสูง จากแบบจําลองสภาพอากาศ (WRF Model) 
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4.2 สถานการณ์น้ําในเข่ือน 

ณ วันท่ี 29 กันยายน 2555 น้ําในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณ 578 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 74 
ของความจุเขื่อน ดังนั้น หากสภาพอากาศเป็นไปตามคาดการณ์จากแบบจําลองสภาพอากาศ (WRF Model) 
จะส่งผลกระทบให้มีปริมาณน้ําไหลลงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพ่ิมสูงขึ้นอีก ซึ่งในกรณีดังกล่าวอาจมีความ
จําเป็นต้องระบายน้ําบางส่วนออกจากเขื่อน 

 

 
ภาพท่ี 9 ปริมาณน้ําในเข่ือนป่าสักชลสิทธิ์ วันท่ี 29 กันยายน 2555 
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5. แนวทางแก้ไข 

เพ่ือเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาน้ําท่วมจากฝนตกหนักท่ีมีอยู่เดิม และเตรียมความพร้อมของ
พ้ืนท่ีปลายน้ําโดยการเร่งระบายน้ําออกสู่ทะเลล่วงหน้า ก่อนท่ีจะมีร่องความกดอากาศต่ําหรือพายุท่ีก่อตัวขึ้น
ในทะเลจีนใต้และอาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย จึงขอเสนอให้พิจารณาดังนี้ 

1) อนุมัติให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมระบายน้ําในพ้ืนท่ีปลายน้ํา 

2) แต่งตั้งคณะทํางานร่วมระบายน้ําในพ้ืนท่ีปลายน้ํา และมอบอํานาจหน้าท่ีเป็นการช่ัวคราว  
ในการประสานงานตรงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ กบอ. และ 
กนอช. ทราบ ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี 1 – 31 ตุลาคม 2555 

3) อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพ่ือใช้ในการดําเนินงาน โดยมีวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท 
(สองล้านบาทถ้วน) 


