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ค้าสั่งส้านักการระบายน้้า 

ที ่        /2561 
เรื่อง  จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมกรุงเทพมหานคร ประจ้าปี 2561 

__________________ 
 

  ด้วยส้านักการระบายน้้า มีภารกิจหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม การเตรียมความ
พร้อมเพ่ือช่วยในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ต้องมีศูนย์กลางในการบริหารจัดการข้อมูล รายงาน
สภาพอากาศ รับเรื่องร้องทุกข์เก่ียวกับปัญหาน้้าท่วม  เพ่ือรายงานและสั่งการสถานการณ์ต่าง ๆ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันแก้ไขปัญหาน้้าท่วมทราบตลอด 24 ชั่วโมง 
 

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครด้าเนินการไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ สามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันต่อเหตุการณ์  และมีประสิทธิภาพ        
อาศัยอ้านาจตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 จึงให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมกรุงเทพมหานคร      
ณ ห้องศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้้าท่วมกรุงเทพมหานคร ชั้น 6  อาคารส้านักการระบายน้้า กรุงเทพมหานคร  
และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามภารกิจต่าง ๆ ดังนี้ 

  1. ผู้อ้านวยการส้านักการระบายน้้า        ผู้อ้านวยการ 
  2. รองผู้อ้านวยการส้านักการระบายน้้า   (ด้านบริหาร)  รองผู้อ้านวยการ 
  3. รองผู้อ้านวยการส้านักการระบายน้้า   (ด้านวิชาการ)      รองผู้อ้านวยการ 
  4. รองผู้อ้านวยการส้านักการระบายน้้า   (ด้านปฏิบัติการ)   รองผู้อ้านวยการ 
  5. ผู้อ้านวยการส้านักงานจัดการคุณภาพน้้า   ผู้ช่วยผู้อ้านวยการ 
  6. ผู้อ้านวยการกองระบบท่อระบายน้้า    ผู้ช่วยผู้อ้านวยการ 
  7. ผู้อ้านวยการกองระบบอาคารบังคับน้้า    ผู้ช่วยผู้อ้านวยการ 
  8. ผู้อ้านวยการกองระบบคลอง     ผู้ช่วยผู้อ้านวยการ 
  9. ผู้อ้านวยการกองเครื่องจักรกล     ผู้ช่วยผู้อ้านวยการ 
10. ผู้อ้านวยการกองพัฒนาระบบหลัก    ผู้ช่วยผู้อ้านวยการ 
11. ผู้อ้านวยการกองสารสนเทศระบายน้้า    เลขานุการ 
12. เลขานุการส้านักการระบายน้้า    ผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 3 ฝ่าย คือ 
 1. ฝ่ายปฏิบัติการ  ประกอบด้วย  

1.1 รองผู้อ้านวยการส้านักการระบายน้้า (ด้านปฏิบัติการ) หัวหน้า 
1.2 ผู้อ้านวยการกองระบบท่อระบายน้้า   รองหัวหน้า 
1.3 ผู้อ้านวยการกองระบบอาคารบังคับน้้า   รองหัวหน้า 
1.4 ผู้อ้านวยการกองระบบคลอง    รองหัวหน้า 
1.5 ผู้อ้านวยการกองเครื่องจักรกล รองหัวหน้า 
1.6 หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมคลอง             กรบ.  ผู้ช่วยหัวหน้า 
1.7 หัวหน้ากลุ่มงานบ้ารุงรักษาคลอง 1        กรบ.  ผู้ช่วยหัวหน้า 
1.8 หัวหน้ากลุ่มงานบ้ารุงรักษาคลอง 2        กรบ.  ผู้ช่วยหัวหน้า 

/1.9 หัวหน้า... 
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          มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย ตรวจสอบการก่อสร้างตามงบประมาณและโครงการต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้้า  กวดขันการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจ้าเครื่องสูบน้้า  เจ้าหน้าที่ท้าความสะอาดท่อระบายน้้า เจ้าหน้าที่ขุดลอกคลอง และ
รายงานสถานการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมในช่วงมีภาวะฝนตกหนัก  หรือมีปัญหาน้้าท่วม ให้ผู้อ้านวยการ
ศูนย์ปฏิบัติการทราบ  โดยมีเจ้าหน้าที่ส้านักงานจัดการคุณภาพน้้าและกองพัฒนาระบบหลักเป็นผู้ปฏิบัติงานของฝ่าย 
 3.  ฝ่ายเลขานุการ ประกอบด้วย 

3.1 รองผู้อ้านวยการส้านักการระบายน้้า (ด้านบริหาร)  หัวหน้า 
3.2 ผู้อ้านวยการกองสารสนเทศระบายน้้า   รองหัวหน้า 
3.3 เลขานุการส้านักการระบายน้้า    รองหัวหน้า 
3.4 หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สก.สนน. ผู้ช่วยหัวหน้า 
3.5 หัวหน้ากลุ่มงานการคลัง                          สก.สนน. ผู้ช่วยหัวหน้า 
3.6 หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ กสน. ผู้ช่วยหัวหน้า 
3.7 หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมระบบป้องกันน้้าท่วม กสน. เลขานุการ 

 

           มีหน้าที่จัดเตรียมสิ่งของและอุปกรณ์อ่ืนใดตามความจ้าเป็น ส้าหรับศูนย์ปฏิบัติการด้าเนินการ 
ด้านสารบรรณ ธุรการ งบประมาณและการเงิน  เตรียมการประชุมศูนย์ฯ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม  รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาน้้าท่วมทาง
โทรศัพท์ เพ่ือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการแก้ไข ควบคุมการท้างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ในการบริหาร
ข้อมูลและแสดงตัวเลขข้อมูลทางจอภาพ เพ่ือพิจารณาแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า 
เครื่องมือ เครื่องใช้ของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้้าท่วม ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตลอดเวลา และด้าเนินการแก้ไข
หากมีข้อผิดพลาดหรือเกิดการช้ารุด รับรายงานสภาพปัญหาต่างๆ ทางวิทยุสื่อสารและวิทยุเฉพาะกลุ่ม รายงาน
สภาพอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้้า ให้ผู้ปฏิบัติงานในสนามทราบสถานการณ์ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชน 
โดยมีเจ้าหน้าที่ของกองสารสนเทศระบายน้้า และส้านักงานเลขานุการส้านักการระบายน้้า เป็นผู้ปฏิบัติงาน    
ของฝ่าย 
 

            นอกจากความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ ตามที่ก้าหนดข้างต้นแล้ว ให้ศูนย์ปฏิบัติการฯ ประสานงาน 
กับส้านักงานเขตต่างๆ  อย่างใกล้ชิดอีกทางหนึ่งด้วย 
 

                     ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่  1  มีนาคม  พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป 
 
    สั่ง  ณ  วันที่         กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 
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1.9 หัวหน้ากลุ่มงานบ้ารุงรักษาแหล่งรับน้้า        กรบ.  ผู้ช่วยหัวหน้า 
1.10 หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ                             กคจ.  ผู้ช่วยหัวหน้า 
1.11 หัวหน้ากลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้้า 1         กคจ.  ผู้ช่วยหัวหน้า 
1.12 หัวหน้ากลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้้า 2         กคจ.  ผู้ช่วยหัวหน้า 
1.13 หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมและบ้ารุงรักษา 1        กคจ.  ผู้ช่วยหัวหน้า 
1.14 หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมและบ้ารุงรักษา 2        กคจ.  ผู้ช่วยหัวหน้า 
1.15 หัวหน้ากลุ่มงานบ้ารุงรักษาท่อระบายน้้า 1   กรท.  ผู้ช่วยหัวหน้า 
1.16 หัวหน้ากลุ่มงานบ้ารุงรักษาท่อระบายน้้า 2   กรท.  ผู้ช่วยหัวหน้า 
1.17 หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมท่อ                   กรท.  ผู้ช่วยหัวหน้า 
1.18 หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้้า 2    กบน.  ผู้ช่วยหัวหน้า 
1.19 หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม                       กบน.  ผู้ช่วยหัวหน้า 
1.20 หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้้า 1    กบน.  เลขานุการ 

 

        มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม  
กรุงเทพมหานคร ด้าเนินการแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับค้าร้องเรียนและตามที่ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการ เตรียมวัสดุ 
อุปกรณ์ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วมเฉพาะหน้า และรายงานผลการปฏิบัติการให้ฝ่ายเลขานุการทราบ  ตลอดจน 
ประเมินผล และรายงานการป้องกันน้้าท่วมของแต่ละวันในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ให้ผู้อ้านวยการศูนย์ปฏิบัติการ
ทราบ โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประกอบด้วย  เจ้าหน้าที่ของกองระบบท่อระบายน้้า กองระบบอาคารบังคับน้้า  
กองระบบคลอง  และกองเครื่องจักรกล  ทั้งนี้  ให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและรองหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสั่งการ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมได้โดยตรง 
 

 2.  ฝ่ายตรวจสอบและติดตามผล ประกอบด้วย 
2.1 รองผู้อ้านวยการส้านักการระบายน้้า  (ด้านวิชาการ)   หัวหน้า 
2.2 ผู้อ้านวยการส้านักงานจัดการคุณภาพน้้า   รองหัวหน้า 
2.3 ผู้อ้านวยการกองพัฒนาระบบหลัก   รองหัวหน้า 
2.4 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้้า 1     กพล.  ผู้ช่วยหัวหน้า 
2.5 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้้า 2     กพล.  ผู้ช่วยหัวหน้า 
2.6 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้้า 3     กพล.  ผู้ช่วยหัวหน้า 
2.7 หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพน้้า           สจน.  ผู้ช่วยหัวหน้า 
2.8 หัวหน้ากลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน  สจน.  ผู้ช่วยหัวหน้า 
2.9 หัวหน้ากลุ่มงานระบบข้อมูลและบริหาร 

การจัดเก็บค่าธรรมเนียม                         สจน.  
ผู้ช่วยหัวหน้า 

2.10 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสีย     สจน.                ผู้ช่วยหัวหน้า 
2.11 หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมบ้ารุง                       สจน.   ผู้ช่วยหัวหน้า 
2.12 หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการ 1                   สจน.  ผู้ช่วยหัวหน้า 
2.13 หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการ 2                   สจน.  ผู้ช่วยหัวหน้า 
2.14 หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการ 3                   สจน.  ผู้ช่วยหัวหน้า 
2.15 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารโครงการ               กพล.  เลขานุการ 

    
/ มีหน้าที่... 
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          มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย ตรวจสอบการก่อสร้างตามงบประมาณและโครงการต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้้า  กวดขันการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจ้าเครื่องสูบน้้า  เจ้าหน้าที่ท้าความสะอาดท่อระบายน้้า เจ้าหน้าที่ขุดลอกคลอง และ
รายงานสถานการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมในช่วงมีภาวะฝนตกหนัก  หรือมีปัญหาน้้าท่วม ให้ผู้อ้านวยการ
ศูนย์ปฏิบัติการทราบ  โดยมีเจ้าหน้าที่ส้านักงานจัดการคุณภาพน้้าและกองพัฒนาระบบหลักเป็นผู้ปฏิบัติงานของฝ่าย 
 3.  ฝ่ายเลขานุการ ประกอบด้วย 

3.1 รองผู้อ้านวยการส้านักการระบายน้้า (ด้านบริหาร)  หัวหน้า 
3.2 ผู้อ้านวยการกองสารสนเทศระบายน้้า   รองหัวหน้า 
3.3 เลขานุการส้านักการระบายน้้า    รองหัวหน้า 
3.4 หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สก.สนน. ผู้ช่วยหัวหน้า 
3.5 หัวหน้ากลุ่มงานการคลัง                          สก.สนน. ผู้ช่วยหัวหน้า 
3.6 หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ กสน. ผู้ช่วยหัวหน้า 
3.7 หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมระบบป้องกันน้้าท่วม กสน. เลขานุการ 

 

           มีหน้าที่จัดเตรียมสิ่งของและอุปกรณ์อ่ืนใดตามความจ้าเป็น ส้าหรับศูนย์ปฏิบัติการด้าเนินการ 
ด้านสารบรรณ ธุรการ งบประมาณและการเงิน  เตรียมการประชุมศูนย์ฯ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม  รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาน้้าท่วมทาง
โทรศัพท์ เพ่ือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการแก้ไข ควบคุมการท้างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ในการบริหาร
ข้อมูลและแสดงตัวเลขข้อมูลทางจอภาพ เพ่ือพิจารณาแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า 
เครื่องมือ เครื่องใช้ของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้้าท่วม ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตลอดเวลา และด้าเนินการแก้ไข
หากมีข้อผิดพลาดหรือเกิดการช้ารุด รับรายงานสภาพปัญหาต่างๆ ทางวิทยุสื่อสารและวิทยุเฉพาะกลุ่ม รายงาน
สภาพอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้้า ให้ผู้ปฏิบัติงานในสนามทราบสถานการณ์ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชน 
โดยมีเจ้าหน้าที่ของกองสารสนเทศระบายน้้า และส้านักงานเลขานุการส้านักการระบายน้้า เป็นผู้ปฏิบัติงาน    
ของฝ่าย 
 

            นอกจากความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ ตามที่ก้าหนดข้างต้นแล้ว ให้ศูนย์ปฏิบัติการฯ ประสานงาน 
กับส้านักงานเขตต่างๆ  อย่างใกล้ชิดอีกทางหนึ่งด้วย 
 

                     ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่  1  มีนาคม  พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป 
 
    สั่ง  ณ  วันที่         กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 
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ค าน า 
 

ปัจจุบันสถานการณ์ทั่วโลก เรื่องน้ าท่วม น้ าแล้งเป็นภัยคุกคามที่ได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ ความแปรปรวนทีรุ่นแรงเป็นความเสี่ยงทางสภาพอากาศที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้ 
การเกิดฝนตกหนักในหลายพ้ืนที่ ท าให้เกิดภัยพิบัติน้ าท่วม น้ าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ผู้คนล้มตาย  
สูญหาย ตึกอาคารบ้านเรือนพังเสียหาย โดยในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีฝนตกเกือบตลอดทั้งปี และในบางวัน
ตกหนักต่อเนื่องระดับเกิน 100 มิลลิเมตร และหนักมากต่อเนื่องเกิน 200 มิลลิเมตร ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขัง 

 

จากสภาวฝนตกหนัก  ส านักการระบายน้ า ได้ ด า เ นินการตามนโยบายผู้ บริหาร
กรุงเทพมหานคร ในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ภัยแล้งและน้ าเสีย การเตรียมความพร้อม  
ในการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยเพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่อง เต็มก าลังตลอด  
24 ชั่วโมง แม้ในบางครั้งการแก้ไขปัญหาจะล่าช้าไปบ้างจากอุปสรรคต่าง ๆ ที่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  
จึงท าให้การแก้ไขไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

 

ส านักการระบายน้ า กรุงเทพมหานคร ต้องขอขอบคุณทั้งผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 
เจ้าหน้าที่ของส านักการระบายน้ า และหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ที่ได้เสียสละ ทุ่มเทกันอย่างเต็มที่ และ
ขอขอบคุณหน่วยงานภายนอกทั้งกรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์  กองทัพเรือ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมทางหลวง สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) ที่ให้ความร่วมมือ อนุเคราะห์แลกเปลี่ยนข้อมูลในการแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมและข้อมูลในการจัดท าหนังสือแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปี 2561 เป็นไปด้วยดี หากมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการน้ าและการจัดท า
หนังสือเล่มนี้ ขอให้เสนอแนะมาได้ที่ส านักการระบายน้ า จักขอบคุณยิ่ง 

 
 

ส านักการระบายน้ า 
มกราคม 2561 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน ้าท่วมกรุงเทพมหานคร 
เนื่องจากน ้าฝนและน ้าหนุน ประจ้าปี 2561 

ในส่วนความรับผิดชอบของส้านักการระบายน ้า กรุงเทพมหานคร 
 
1.  สถานการณ ์
 1.1  สถานการณ์ทั่วไป 
   ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตมรสุม ซึ่งมีฝนตกชุกและมีปริมาณฝนสูง มีแม่น้้าเจ้าพระยาเป็นแม่น้้า   
สายหลักที่ส้าคัญของประเทศ ลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยาเป็นที่ราบลุ่มมีพ้ืนที่รับน้้าประมาณ 160,000 ตาราง
กิโลเมตรหรือประมาณหนึ่งในสามของพ้ืนที่ประเทศ รับน้้าบางส่วนจากตอนเหนือของพ้ืนที่ซึ่งมีระดับสูงกว่า 
และไหลผ่านกรุงเทพมหานคร เพ่ือลงสู่ทะเลที่ปากอ่าวไทย 
  กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ราบลุ่มตอนปลายของแม่น้้าเจ้าพระยาและอยู่ภายใต้อิทธิพลการ
ขึ้น-ลงของน้้าทะเล 
  กรุงเทพมหานคร ในอดีตมีห้วย หนอง คลอง บึง และที่ว่างเป็นจ้านวนมาก ประชาชนใช้น้้าเป็นส่วน
หนึ่งของชีวิตประจ้าวันและเพ่ือประกอบอาชีพ ไม่มีปัญหาน้้าท่วมมากนัก ทั้งความเดือดร้อนเสียหายทาง
เศรษฐกิจอันเนื่องมาจากสภาวะน้้าท่วมยังไม่รุนแรง ต่อมาความเจริญของกรุงเทพมหานครได้เติบโตขึ้นอย่าง
รวดเร็วเกินกว่าที่การวางผังเมืองการใช้ที่ดินและการสาธารณูปโภครวมทั้งมาตรการในการระบายน้้าและ    
การป้องกันน้้าท่วมที่วางไว้จะรับได้ ผนวกกับปัญหาแผ่นดินทรุดอีกประการหนึ่ง จึงก่อให้ปัญหาน้้าท่วม      
ทวีความรุนแรงขึ้น 
 1.2  สถานการณ์เฉพาะ 
  สาเหตุน้้าท่วมจากธรรมชาติมาจากหลายกรณี ทั้งจากน้้าฝน น้้าทุ่ง น้้าเหนือ และน้้าทะเลหนุน 
ดังนั้นแผนปฏิบัติการป้องกันน้้าท่วมประจ้าปี จึงแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
  - แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมกรุงเทพมหานครเนื่องจากน้้าฝน 
  - แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมกรุงเทพมหานครเนื่องจากน้้าหนุน 
  1.2.1 การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมกรุงเทพมหานครเนื่องจากน้้าฝน เป็นการ
ปฏิบัติการที่จะระบายน้้าฝนที่ตกลงมาในพ้ืนที่ป้องกันและบริเวณใกล้เคียงให้ระบายออกไปจากพ้ืนที่น้้าท่วม
โดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดน้้าท่วมหรือเกิดข้ึนเพียงเล็กน้อยในระยะเวลาสั้น 
  1.2.2 การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมกรุงเทพมหานครเนื่องจากน้้าหนุน เป็นการ
ปฏิบัติการที่จะป้องกันน้้าท่วมเนื่องจากน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยามีระดับสูงล้นตลิ่ง โดยการสร้างคันกั้นน้้าตาม
แนวริมฝั่งแม่น้้า หรือริมฝั่งคลองที่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยาโดยแนวคันกั้นน้้านี้
จะต้องมีระดับความสูงเพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้น้้าล้นเข้ามาได้ อีกทั้ งควบคุมการระบายน้้าเข้าและออก ใน
พ้ืนที่ป้องกันโดยการรักษาระดับน้้าภายในและระดับน้้าภายนอกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยอาศัยประตู
ระบายน้้าและสถานีสูบน้้าเป็นหลักในการควบคุมระบบ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน ้าท่วมกรุงเทพมหานคร 
เนื่องจากน ้าฝนและน ้าหนุน ประจ้าปี 2561 

ในส่วนความรับผิดชอบของส้านักการระบายน ้า กรุงเทพมหานคร 
 
1.  สถานการณ ์
 1.1  สถานการณ์ทั่วไป 
   ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตมรสุม ซึ่งมีฝนตกชุกและมีปริมาณฝนสูง มีแม่น้้าเจ้าพระยาเป็นแม่น้้า   
สายหลักที่ส้าคัญของประเทศ ลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยาเป็นที่ราบลุ่มมีพ้ืนที่รับน้้าประมาณ 160,000 ตาราง
กิโลเมตรหรือประมาณหนึ่งในสามของพ้ืนที่ประเทศ รับน้้าบางส่วนจากตอนเหนือของพ้ืนที่ซึ่งมีระดับสูงกว่า 
และไหลผ่านกรุงเทพมหานคร เพ่ือลงสู่ทะเลที่ปากอ่าวไทย 
  กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ราบลุ่มตอนปลายของแม่น้้าเจ้าพระยาและอยู่ภายใต้อิทธิพลการ
ขึ้น-ลงของน้้าทะเล 
  กรุงเทพมหานคร ในอดีตมีห้วย หนอง คลอง บึง และที่ว่างเป็นจ้านวนมาก ประชาชนใช้น้้าเป็นส่วน
หนึ่งของชีวิตประจ้าวันและเพ่ือประกอบอาชีพ ไม่มีปัญหาน้้าท่วมมากนัก ทั้งความเดือดร้อนเสียหายทาง
เศรษฐกิจอันเนื่องมาจากสภาวะน้้าท่วมยังไม่รุนแรง ต่อมาความเจริญของกรุงเทพมหานครได้เติบโตขึ้นอย่าง
รวดเร็วเกินกว่าที่การวางผังเมืองการใช้ที่ดินและการสาธารณูปโภครวมทั้งมาตรการในการระบายน้้าและ    
การป้องกันน้้าท่วมที่วางไว้จะรับได้ ผนวกกับปัญหาแผ่นดินทรุดอีกประการหนึ่ง จึงก่อให้ปัญหาน้้าท่วม      
ทวีความรุนแรงขึ้น 
 1.2  สถานการณ์เฉพาะ 
  สาเหตุน้้าท่วมจากธรรมชาติมาจากหลายกรณี ทั้งจากน้้าฝน น้้าทุ่ง น้้าเหนือ และน้้าทะเลหนุน 
ดังนั้นแผนปฏิบัติการป้องกันน้้าท่วมประจ้าปี จึงแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
  - แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมกรุงเทพมหานครเนื่องจากน้้าฝน 
  - แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมกรุงเทพมหานครเนื่องจากน้้าหนุน 
  1.2.1 การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมกรุงเทพมหานครเนื่องจากน้้าฝน เป็นการ
ปฏิบัติการที่จะระบายน้้าฝนที่ตกลงมาในพ้ืนที่ป้องกันและบริเวณใกล้เคียงให้ระบายออกไปจากพ้ืนที่น้้าท่วม
โดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดน้้าท่วมหรือเกิดข้ึนเพียงเล็กน้อยในระยะเวลาสั้น 
  1.2.2 การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมกรุงเทพมหานครเนื่องจากน้้าหนุน เป็นการ
ปฏิบัติการที่จะป้องกันน้้าท่วมเนื่องจากน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยามีระดับสูงล้นตลิ่ง โดยการสร้างคันกั้นน้้าตาม
แนวริมฝั่งแม่น้้า หรือริมฝั่งคลองที่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยาโดยแนวคันกั้นน้้านี้
จะต้องมีระดับความสูงเพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้น้้าล้นเข้ามาได้ อีกทั้ งควบคุมการระบายน้้าเข้าและออก ใน
พ้ืนที่ป้องกันโดยการรักษาระดับน้้าภายในและระดับน้้าภายนอกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยอาศัยประตู
ระบายน้้าและสถานีสูบน้้าเป็นหลักในการควบคุมระบบ 
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2.  สาเหตุน้้าท่วม 
  สาเหตุน้้าท่วมอาจเกิดขึ้นได้จากหลายกรณี แต่ที่ส้าคัญที่จะกล่าวถึงแบ่งออกเป็นสาเหตุจาก
ธรรมชาติและจากสาเหตุทางกายภาพ 
 2.1  สาเหตุจากธรรมชาติ 
  2.1.1 น้้าฝน 

- ฤดูฝนเริ่มในเดือนพฤษภาคม สิ้นสุดในเดือนตุลาคม มีปริมาณและความถี่ของฝนสูงที่สุด
ระหว่างกลางเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ประกอบกับเป็นช่วงที่มี โอกาสการเกิด
พายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาในประเทศไทยและใกล้กรุงเทพมหานคร 

- ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปีวัดที่กรมอุตุนิยมวิทยามีค่าประมาณ 1,648.4 มิลลิเมตร 
- ค่าปริมาณฝนที่ใช้ในการค้านวณระบบระบายน้้า ตามแผนหลักระบายน้้า คือ 

พ้ืนที่ทั่วไป  ใช้ค่าฝนในคาบอุบัติ 2 ปี 
พ้ืนที่ทางระบายน้้าหลัก  ใช้ค่าฝนในคาบอุบัติ 5 ปี 

 

ตารางแสดงปริมาณฝนสะสม (Rainfall Depth, มม.) และความเข้มของฝน (Rainfall Intensities, มม./ชม.) 
ส้าหรับช่วงเวลาและค่าการเกิดซ้้าของฝนลักษณะต่าง ๆ   (Return Period of Design Storm) ของกรุงเทพมหานคร 

 

ค่าการ
เกิดซ้้า ช่วงเวาที่ฝนตก 

(ปี) 5 นาที 10 นาที 15 นาที 30นาที 1 ชม. 2 ชม. 6 ชม. 12 ชม. 24 ชม. 

2 
11.3 20.2 25.0 42.5 58.7 72.4 85.8 90.0 93.6 

(135.5) (121.1) (99.8) (84.9) (58.7) (36.2) (14.3) (7.5) (3.9) 

5 
14.1 24.3 31.7 54.3 76.0 95.0 114.0 120.0 122.4 

(168.9) (152.0) (126.7) (108.6) (76.0) (47.5) (19.0) (10.0) (5.1) 

7 
14.9 26.9 33.7 58.0 81.5 102.2 123.0 129.6 134.4 

(178.3) (161.4) (134.9) (115.9) (81.5) (51.1) (20.5) (10.8) (5.6) 

10 
15.7 28.4 35.7 61.5 86.8 109.2 132.0 139.2 144.0 

(188.3) (170.2) (142.7) (122.9) (86.8) (54.6) (22.0) (11.6) (6.0) 

12 
17.1 31.0 39.2 67.9 96.5 122.4 149.4 157.2 163.2 

(204.9) (185.9) (156.9) (135.7) (96.5) (61.2) (24.9) (13.1) (6.8) 
(188.3) (170.2) (142.7) (122.9) (86.8) (54.6) (22.0) (11.6) (6.0) 

  หมายเหตุ ในวงเล็บ (   ) หมายถึง ค่าความเข้มของฝน (Rainfall Intensities) มม./ชม.   
   
  2.1.2  น้้าทุ่ง 

-  น้้าฝนหรือน้้าเพ่ือการกสิกรรมที่มีในพ้ืนที่ใกล้เคียง ได้แก่ ด้านเหนือและด้านตะวันออก
ของกรุงเทพมหานคร ไหลเข้าในพื้นที่ป้องกันน้้าท่วมตามความลาดเอียงของระดับพ้ืนดิน 

-  ความรุนแรงขึ้นอยู่กับปริมาณและระดับน้้าจากภายนอกพ้ืนที่ป้องกันและความลาดเอียง
ของระดับพ้ืนดินอันเกิดจากปัญหาแผ่นดินทรุด เช่น ในพ้ืนที่ด้านตะวันออกที่เกิดปัญหา
น้้าท่วมหนักในปี พ.ศ. 2525  2526  2538  2549 และ 2554 
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  2.1.3  น้้าเหนือ 

-  น้้าฝนที่ตกในลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยา กระจายอยู่ตามทุ่งเพาะปลูกและพ้ืนที่ต่าง ๆ กว่า 
160,000 ตารางกิโลเมตร บางส่วนถูกเก็บกักโดยเขื่อนต่าง ๆ ส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 70 
จะไหลผ่านกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะส่งผลให้แม่น้้าเจ้าพระยาในช่วงผ่านกรุงเทพมหานคร 
มีระดับน้้าสูงสุดช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 

-  ปริมาณน้้าเหนือจากลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยาไหลผ่านกรุงเทพมหานคร ในปีน้้าเหนือน้อย 
ประมาณ 1,000 – 2,000 ลบ.ม./วินาที ในปีน้้าเหนือมากประมาณ 4,000 – 5,500             
ลบ.ม./วินาที 

-  ขนาดของแม่น้้าเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานคร สามารถรองรับปริมาณน้้าเหนือได้
ประมาณ 2,500 – 3,000 ลบ.ม./วินาที โดยไม่มีน้้าล้นตลิ่งโดยทั่วไป 

  2.1.4  น้้าทะเลหนุน 
-  เมื่อระดับน้้าทะเลเคลื่อนไหวขึ้นและลง โดยธรรมชาติจะส่งผลกระทบให้ระดับน้้าใน

แม่น้้าเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานคร มีการขึ้น-ลงคล้อยตามกัน โดยมีช่วงน้้าทะเล
หนุนสูงสุดในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 

  2.1.5  ระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยา 
-  จากสาเหตุน้้าเหนือมีปริมาณมากและน้้าทะเลหนุนสูงมีช่วงเวลาสัมพันธ์กัน ในเดือน

ตุลาคมและพฤศจิกายนเป็นเหตุให้ระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยาสูงกว่าปกติมาก เช่น ในปี 
พ.ศ. 2526  2538  2539  2545  2549  2551 2553 2554 และ 2560 มีค่าระดับ
สูงสุดวัดที่ปากคลองตลาด ใกล้สะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้สูงถึง 2.13 2.27  
2.14  2.12  2.22  2.17  2.10 2.53 และ 2.10 เมตร เหนือระดับน้้าทะเลปานกลาง 
ตามล้าดับ 

-  มีการเสริมความสูงคันป้องกันน้้าท่วมริมแม่น้้าเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย และคลอง
มหาสวัสดิ์ เพ่ิมข้ึนอีกประมาณ 20 - 50 เซนติเมตร 

 
 

แม่น้้าเจ้าพระยา 
ระดับน้้าสูงสุด        
พ.ศ. 2554 
(ม.รทก.) 

ความสูง               
คันกั้นน้้าเดิม 

(ม.รทก.) 

ความสูงคันกั้นน้้า 
หลังปี 2554 

(ม.รทก.) 
บริเวณเหนือของกรุงเทพมหานคร (ท่ีคลองบางเขนและคลองบางซื่อ) +2.83 +3.00 +3.50 
บริเวณกลางของกรุงเทพมหานคร (ท่ีสะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก) +2.53 +2.80 +3.00 
บริเวณใต้ของกรุงเทพมหานคร (ท่ีคลองพระโขนงและคลองบางนา) +2.19 +2.50 +2.80 
 

  2.1.6  สภาวะการเปลี่ยนแปลงตามปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
-  ลานีญา (La Nina) ท้าให้ปริมาณฝนสูงกว่าปกติ ในช่วงเวลาที่ปรากฏการณ์นี้ส่งผลกระทบ

ต่อประเทศไทย 
-  เอลนีโญ (El Nino) ท้าให้มีปริมาณฝนในภาพรวมต่้ากว่าปกติ แต่อาจมีฝนตกหนักในบาง

พ้ืนที่ ซึ่งมีผลกระทบต่อพ้ืนที่ชุมชนเมือง เช่น กรุงเทพมหานคร 
- ปรากฏการณ์ระดับน้้าในทะเลยกตัวสูงขึ้น ท้าให้เกิดน้้าหนุนสูงขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้

ส่งผลให้ระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยาสูงขึ้นผิดปกติ 
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2.2 สาเหตุจากสภาพทางกายภาพ 
  2.2.1 ปัญหาผังเมือง 
    กรุงเทพมหานคร ในอดีตเต็มไปด้วยคลอง คู บึง ห้วย ที่ว่างรับน้้าเป็นจ้านวนมาก เมื่อฝน
ตกลงมาสามารถระบายน้้าจากถนนและบริเวณที่อยู่อาศัยออกไปที่ลุ่มข้างเคียงได้ง่าย ปัจจุบันความเจริญของ
ชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยขาดการก้าหนดผังเมืองและการควบคุมการใช้ที่ดินอย่างเพียงพอเป็นเหตุให้ 

-  ที่ว่างรับน้้าต่าง ๆ ถูกถมความสามารถซับน้้าฝนและผิวดินเกือบหมดไปเมื่อผิวดิน    
ส่วนใหญ่ ถูกแทนที่ด้วยอาคารและพ้ืนที่คอนกรีต 

-  ทางระบายน้้าถูกถมเป็นเหตุให้น้้าฝนจากอาคารบ้านเรือนระบายออกสู่คลองไม่ทัน 
-  ระดับพ้ืนถนนและซอยไม่เท่ากัน หรือบางช่วงเป็นแอ่งท้องกระทะเนื่องจากแผ่นดินทรุด 

ท้าให้น้้าฝนไหลลงมาท่วมถนน และซอยที่ต่้ากว่าเป็นสาเหตุให้เกิดน้้าท่วมฉับพลันและ
รุนแรงในถนน หรือพ้ืนที่หลายแห่งยากต่อการแก้ไขปัญหาน้้าท่วม 

  2.2.2 ปัญหาระบบระบายน้้า 
-  จากปัญหาผังเมือง ตามมาด้วยมีปัญหาขาดแผนหลักระบายน้้าที่ถูกต้อง คู คลอง ถูกถม

เป็นถนน และสร้างท่อระบายน้้าขนาดไม่เพียงพอ ประกอบกับการขยายตัวของชุมชนใน
ปัจจุบันท่อระบายน้้าส่วนใหญ่จึงมีขนาดเล็กกว่าความต้องการของแผนหลัก นอกจากนั้น 
คู คลองถูกรุกล้้าจนแคบไม่สามารถขุดลอกได้ลึกเพียงพอ นอกจากจะต้องสร้างเขื่อน
คอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองก่อนเท่านั้น อนึ่ง เพื่อช่วยให้ระบบระบายน้้าธรรมชาติดีขึ้น
แผนหลักได้ก้าหนด ให้มีการสร้างสถานีสูบน้้า ประตูระบายน้้า และจัดหาที่ว่างรับน้้าขนาด
ใหญ่เพ่ิมเติมอีกเป็นจ้านวนมาก 

-  ปัญหาระบบระบายน้้าที่ต้องปรับปรุงก่อสร้างนั้น จะต้องใช้งบประมาณมหาศาลและ
ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดด้วย 

  2.2.3 ปัญหาแผ่นดินทรุด 
-  ปัญหาแผ่นดินทรุดเป็นปัญหาที่น่าวิตกที่สุด เนื่องจากเป็นสาเหตุที่ท้าให้ระบบป้องกันน้้าท่วม 

และระบายน้้าที่ลงทุนไปแล้วและจะลงทุนอีกในอนาคตประสบความล้มเหลว หรือลด
ประสิทธิภาพได้ ตราบที่ยังไม่มีมาตรการหยุดยั้งหรือชะลออัตราการทรุดตัวได้อย่างเพียงพอ 

 
3.  วัตถุประสงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมเนื่องจากน้้าฝนและน้้าหนุน 
 3.1  วัตถุประสงค์การแก้ไขปัญหาน้้าท่วมเนื่องจากน้้าฝน 
  3.1.1 จัดมาตรการและแผนการปฏิบัติการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมเนื่องจากน้้าฝนใน
เขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือบรรเทาและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ สาธารณูปโภค ทรัพย์สินและความ
เดือดร้อนของประชาชน 
  3.1.2 มุ่งลดจุดที่น้้าท่วม ลดพ้ืนที่และลดระดับความลึกของน้้าท่วม รวมทั้งลดระยะเวลาที่ท่วมขัง
อันเกิดจากน้้าฝนลงจากท่ีเคยมีในอดีตให้เหลือน้อยที่สุดตามสภาพและก้าลังอุปกรณ์ที่มีอยู่ 
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 3.2 วัตถุประสงค์การแก้ไขปัญหาน้้าท่วมเนื่องจากน้้าหนุน 
  3.2.1 เพ่ือป้องกันน้้าท่วมอันเนื่องมาจากน้้าหนุนสูงในพ้ืนที่ ที่ประชาชนหนาแน่นและมีอัตราการ
สูญเสียทางเศรษฐกิจสูง คือ บริเวณพ้ืนที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้้าเจ้าพระยาส่วนใหญ่ทั้งหมดและบางส่วนของ
พ้ืนที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้้าเจ้าพระยา ซึ่งได้รับผลกระทบจากระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยาและระดับน้้าขึ้น-ลง 
  3.2.2 เพ่ือบรรเทาน้้าท่วม เนื่องจากน้้าหนุนสูงในพ้ืนที่ ที่มีประชากรและมีอัตราการสูญเสียทาง
เศรษฐกิจปานกลาง คือ บริเวณพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของฝั่งตะวันตกของแม่น้้าเจ้าพระยา นอกเหนือจ ากพ้ืนที่          
ตามข้อ 3.2.1  
4.  เป้าหมายการด้าเนินการ 
 4.1  เป้าหมายการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมเนื่องจากน้้าฝน 
  ก้าหนดเป้าหมายปฏิบัติการ 
  - ลดจุดน้้าท่วมที่เคยท่วมเล็กน้อยให้เป็นจุดที่ไม่มีน้้าท่วม 
  - ลดพื้นที่และความลึกของน้้าท่วม 
  - ลดระยะเวลาการระบายน้้าท่วม 
  ทั้งนี้ การด้าเนินการจะต้องอาศัยข้อมูลการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมในอดีต ซึ่ง    
ท้าให้ทราบถึงพ้ืนที่น้้าท่วม ว่ามีอยู่ที่ใดและรายละเอียดสภาพน้้าท่วม ความกว้าง ยาว และความลึกของน้้า
ท่วม รวมทั้งระยะเวลาการระบายน้้าท่วม โดยก้าหนดรายละเอียดตามปริมาณน้้าฝนที่ตกต่อชั่วโมงที่ปริมาณ 
60 มิลลิเมตร 
 

 4.2  เป้าหมายการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมเนื่องจากน้้าหนุน 
  4.2.1 ตรวจสอบสภาพและด้าเนินการปรับปรุงก่อสร้างแนวคันกั้นน้้าทุกประเภท ทั้งแนวเรียง
กระสอบทราย แนวคันดิน แนวหินคลุก และแอสฟัลต์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและมีระดับความสูงส้าหรับ
ป้องกันน้้าท่วมได้ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการของส้านักการระบายน้้าก้าหนด เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม
กรุงเทพมหานคร ให้เหมาะสมกับสภาวะเหตุการณ์ของปีนั้น ๆ 
  4.2.2 ตรวจสอบสภาพและด้าเนินการปรับปรุงก่อสร้างหรือซ่อมแซมท้านบกั้นน้้า และประตูระบายน้้า 
ซึ่งเป็นตัวควบคุมระดับน้้าระหว่างแม่น้้าและคลองให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 
  4.2.3 ตรวจสอบสภาพและด้าเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้้า ณ จุดปิดกั้นทางน้้าต่าง ๆ เพ่ือสูบถ่ายน้้า
จากคลอง หรือท่อระบายน้้าลงสู่แม่น้้าในช่วงระดับน้้าสูง 
  4.2.4 ด้าเนินการปิดกั้นท่อระบายน้้าทุกแห่งที่เชื่อมต่อกับแม่น้้าเจ้าพระยา หรือได้รับอิทธิพล
โดยตรงจากน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยาท่ีมีระดับสูง โดยพิจารณาถึงการระบายน้้าออกจากพ้ืนที่ในช่วงกั้นท่อด้วย 
  อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 ได้วางเป้าหมายการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมเนื่องจากน้้าฝน น้้าหนุน และ       
น้้าเหนือ โดยการใช้สิ่งก่อสร้างถาวรที่เป็นมาตรการก่อสร้างต่าง ๆ คือ ก่อสร้างสถานีสูบน้้า ก่อสร้างระบบ
ป้องกันน้้าท่วม ก่อสร้างประตูระบายน้้า ก่อสร้างระบบระบายน้้า ก่อสร้างระบบผันน้้า ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้้า 
ก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันน้้าท่วมริมแม่น้้าเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย ก่อสร้างเขื่อนริมคลอง
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ก่อสร้างและปรับปรุงคันกั้นน้้าทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร และคันกั้นน้้า
ตามแนวพระราชด้าริ อีกทั้งได้ด้าเนินการขุดลอก คู คลอง ปรับปรุงท่อระบายน้้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานได้สูงสุด 
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5.  ส่วนราชการที่รับผิดชอบการปฏิบัติการ 
   กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ตลอดจนดูแลบ้ารุงรักษาทางระบายน้้าต่าง ๆ โดยมีอ้านาจหน้าที่ตามปรากฏใน
พระราชบัญญัติ ข้อบัญญัติต่าง ๆ และมีผู้บริหารกรุงเทพมหานครเป็นผู้อ้านวยการควบคุมและสั่งการ 

1. หน่วยงานรับผิดชอบการปฏิบัติการ ประกอบด้วยส้านักการระบายน้้า และส้านักงานเขตต่าง ๆ
จ้านวน 50 เขต 

2. หน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติการ ได้แก่ ส้านักและส้านักงานเขตต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนการ
ปฏิบัติการจัดซ่อมบ้ารุงเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้้า การจัดสรรงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้ าง    
ท้าความสะอาดถนนและอ่ืน ๆ 

 5.1 ส้านักการระบายน้้าและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม 
  แผนปฏิบัติการนี้จัดท้าขึ้นส้าหรับความรับผิดชอบของส้านักการระบายน้้า กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบการควบคุม อ้านวยการ ปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมในถนนต่าง ๆ อันเป็น
ระบบระบายน้้าหลัก 
  5.1.1 ส้านักการระบายน้้า  
     ส้านักการระบายน้้า ประกอบด้วยหน่วยงานระดับส้านักงานและระดับกอง คือ 
     5.1.1.1 กองระบบท่อระบายน้้า  เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการ 
     5.1.1.2 กองระบบอาคารบังคับน้้า เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการ 
     5.1.1.3 กองระบบคลอง  เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการ 
     5.1.1.4 กองเครื่องจักรกล เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการ 
     5.1.1.5 ส้านักงานจัดการคุณภาพน้้า  เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติการ 
     5.1.1.6 กองสารสนเทศระบายน้้า  เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติการ 
     5.1.1.7 กองพัฒนาระบบหลัก เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติการ 
     5.1.1.8 ส้านักงานเลขานุการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติการ 
  โดยมีอัตราก้าลังประกอบด้วยข้าราชการ จ้านวน 597 อัตรา ลูกจ้างประจ้า จ้านวน 2,648 อัตรา  
ลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างชั่วคราวเฉพาะกิจ จ้านวน 2,127 อัตรา (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2560) 
  5.1.2 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม 
   นอกจากการเตรียมการและปฏิบัติการป้องกันน้้าท่วม โดยกองที่มีหน้าที่รับผิดชอบยังได้
ก้าหนดให้ตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมกรุงเทพมหานคร”ขึ้นในส้านักการระบายน้้า 
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี ้

5.1.2.1 เพ่ือให้แนวทางปฏิบัติการเหตุการณ์ปกติและฉุกเฉิน ส้าหรับเจ้าหน้าที่เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 

5.1.2.2 เพ่ือให้เกิดการประสานงานและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและไม่เกิดความสับสน 
5.1.2.3 เพ่ือการติดตามสถานการณ์และประเมินผลปฏิบัติการที่ชัดเจน 
5.1.2.4 เ พ่ือให้ เจ้าหน้าที่ทั้ งหมดมีส่วนร่วม เ พ่ือช่วยการปฏิบัติงานและยังเป็นการ          

เพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานในหน้าที่ปกติต่อไปอีกด้วย 
5.1.2.5 เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรทั้งหมดของส้านักการระบายน้้า เป็นไปอย่างสอดคล้อง

ในการปฏิบัติการ 
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5.1.2.6 เป็นการเก็บและบริหารข้อมูลที่ละเอียดถูกต้องส้าหรับการพัฒนา 
5.1.2.7 รับ-ตอบ ปัญหาสถานการณ์ในสภาวการณ์น้้าท่วมเพ่ือคลี่คลายปัญหาให้กับประชาชน 
 

  5.1.3  การจัดแบ่งหน่วยงานและการบริหารงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม 
กรุงเทพมหานคร 

     5.1.3.1  ผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการฯ และเจ้าหน้าที่ 
ผู้อ้านวยการส้านักการระบายน้้า   เป็นผู้อ้านวยการศูนย์ปฏิบัติการฯ   
รองผู้อ้านวยการส้านัก  เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ  
ผู้อ้านวยการส้านักงาน  เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ 
ผู้อ้านวยการกอง  เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ 
เลขานุการส้านัก  เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ  

     5.1.3.2  ฝ่ายปฏิบัติการ 
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วมกรุงเทพมหานคร ด้าเนินการแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับค้าร้องเรียน
และตามที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ สั่งการ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วม
เฉพาะหน้า และรายงานผลการปฏิบัติการให้ฝ่ายเลขานุการ ตลอดจนประเมินผล 
และรายงานการป้องกันน้้ าท่วมของแต่ละวันในเขตพ้ืนที่ รับผิดชอบให้
ผู้อ้านวยการศูนย์ปฏิบัติการฯ ทราบ โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่ของกองระบบท่อระบายน้้า กองระบบอาคารบังคับน้้า กองระบบคลอง 
และกองเครื่องจักรกล ทั้งนี้ให้หัวหน้าฝ่าย และรองหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสั่งการ
เจ้าหน้าที่ของทั้งสี่กอง ให้ปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมได้โดยตรง 

     5.1.3.3  ฝ่ายติดตามผล 
มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมให้
เป็นไปตามเป้าหมาย ตรวจสอบการก่อสร้างตามงบประมาณและโครงการต่าง ๆ 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้้า กวดขันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจ้า
เครื่องสูบน้้า เจ้าหน้าที่ท้าความสะอาดท่อระบายน้้า และขุดลอกคลอง และ
รายงานสถานการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมในช่วงมีภาวะฝนตกหนัก 
หรือมีปัญหาน้้าท่วมให้ผู้อ้านวยการศูนย์ปฏิบัติการฯ ทราบ โดยมีเจ้าหน้าที่
ส้านักงานจัดการคุณภาพน้้าและกองพัฒนาระบบหลักเป็นผู้ปฏิบัติงาน 

     5.1.3.4  ฝ่ายเลขานุการ 
มีหน้าที่จัดเตรียมสิ่ งของและอุปกรณ์อ่ืนใดตามความจ้าเป็นส้าหรับศูนย์
ปฏิบัติการด้าเนินการด้านสารบรรณและธุรการ เตรียมการประชุมศูนย์ฯ 
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์เก่ียวกับปัญหาน้้าท่วมทางโทรศัพท์ เพ่ือ
แจ้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด้าเนินการแก้ไข ควบคุมการท้างานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ในการบริหารข้อมูลและแสดงตัวเลขข้อมูลทางจอภาพ เพ่ือ
พิจารณาแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือ
เครื่องใช้ของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้้าท่วม ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้
ตลอดเวลาและด้าเนินการแก้ไขหากมีข้อผิดพลาดหรือเกิดการช้ารุด รับรายงาน
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สภาพปัญหาต่าง ๆ ทางวิทยุสื่อสารและวิทยุเฉพาะกลุ่ม รายงานสภาพอากาศ 
ปริมาณฝน ระดับน้้า ให้ผู้ปฏิบัติงานในสนามทราบสถานการณ์ และให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่สื่อมวลชน โดยมีเจ้าหน้าที่ของกองสารสนเทศระบายน้้า และ
ส้านักงานเลขานุการ ส้านักการระบายน้้าเป็นผู้ปฏิบัติงาน 

 5.2 หน่วยงานหรือองค์การสนับสนุนการปฏิบัติการ 
  5.2.1 หน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร 
     5.2.1.1  ส้านักงานเขตต่าง ๆ  

นอกจากส้านักงานเขตต่าง ๆ จะรับผิดชอบการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วมในพ้ืนที่รับผิดชอบแล้ว ยังให้การสนับสนุนการปฏิบัติการของส้านัก
การระบายน้้า โดย 
- ท้าความสะอาดถนนต่าง ๆ ให้มีขยะน้อยที่สุด 
- ในขณะฝนตก ท้าการเก็บขยะที่ลอยตามน้้ามาติดตะแกรงช่องรับน้้าฝนข้างถนน

ให้สะอาดไม่กีดขวางทางน้้าที่ระบายลงสู่ท่อระบายน้้า 
- สนับสนุนแก้ไขปัญหาเมื่อมีเหตุการณ์ปัญหาประชาชนขัดขวางการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่ หรือรุกล้้ากีดขวางทางระบายน้้า 
- เร่งรัดงานก่อสร้างต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบระบายน้้าให้แล้วเสร็จภายใน

เดือนเมษายน และ/หรือ เดือนกรกฎาคม 
     5.2.1.2  ส้านักการโยธา 

-  เร่งรัดงานก่อสร้างต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบระบายน้้าให้แล้วเสร็จภายในเดือน
เมษายน และ/หรือ เดือนกรกฎาคม 

-  ให้การสนับสนุนในการเปิดทางระบายน้้า 
-  ให้การสนับสนุนการก่อสร้างคันกั้นน้้าด้วยแอสฟัลต์ผสมร้อนและหินคลุก 
-  ซ่อมแซมถนนและซอยที่ช้ารุด และเสียหายจากน้้าท่วม 

     5.2.1.3  ส้านักการคลัง 
-  เร่งรัดการพิจารณาขอรับอนุมัติใช้เงินยืมสะสม ส้าหรับงานปรับปรุงระบบ

ระบายน้้า 
-  จัดซื้อและจัดหาอุปกรณ์และวัสดุบางรายการให้หน่วยปฏิบัติการ 

     5.2.1.4  กองโรงงานช่างกล ส้านักการคลัง 
-  เร่งการจัดซ่อมอุปกรณ์เครื่องจักรกล และเครื่องสูบน้้าต่าง ๆ ที่ส่งเข้าซ่อมใน

โรงงาน 
-  จัดหน่วยซ่อมเคลื่อนที่สนับสนุนการซ่อมบ้ารุงเครื่องมือต่าง ๆ  ณ จุดติดตั้งในสนาม 
-  สนับสนุนงานอื่น ๆ ตามท่ีส้านักการระบายน้้าหรือส้านักงานเขตร้องขอ 

     5.2.1.5  กองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
-  ตรวจสอบการเตรียมการและปฏิบัติการของส้านักการระบายน้้า เพ่ือให้งานมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
     5.2.1.6  ส้านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 

-  เร่งรัดการพิจารณาขอรับอนุมัติงบประมาณต่าง ๆ ส้าหรับงบปรับปรุงระบบ
ระบายน้้า การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม 
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-  สนับสนุนก้าลังเจ้าหน้าที่และวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนในจุดที่มี
น้้าทว่ม  

     5.2.1.8  ส้านักเทศกิจ 
-  สนับสนุนก้าลังเจ้าหน้าที่บริการช่วยเหลือประชาชน และสนับสนุนจัดอ้านวย

ความสะดวกด้านการจราจร 
     5.2.1.9  ส้านักอนามัย 

-  สนับสนุนเวชภัณฑ์บริการประชาชน ในจุดที่มีน้้าท่วม 
     5.2.1.10  ส้านักการจราจรและขนส่ง 

-  สนับสนุนการตรวจสอบสภาพน้้าท่วมด้วยภาพกล้อง CCTV 
     5.2.1.11  ส้านักสิ่งแวดล้อม 

-  สนับสนุนการจัดเก็บขยะวัชพืชในแม่น้้าเจ้าพระยา 
     5.2.1.12  กองประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุกรุงเทพมหานคร ส้านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

-  ท้าการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเตรียมการและปฏิบัติการป้องกันน้้าท่วม 
-  ปรับปรุงระบบข้อมูลให้ถูกต้องอยู่เสมอ พร้อมที่จะชี้แจงให้แก่สื่อมวลชน 
-  ประชาสัมพันธ์และแจ้งประชาชนทราบถึงสภาพอากาศ สภาวะน้้า สภาพน้้าฝน 

ให้ประชาชนทราบอย่างทันเวลาและเหตุการณ์ 
  5.2.2 ส่วนราชการภายนอกกรุงเทพมหานคร 
     5.2.2.1  กรมอุตุนิยมวิทยา 

-  พยากรณ์สภาพอากาศประจ้าวัน 
-  ติดตามสภาวะฝนตั้งแต่อยู่รอบนอกพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จนกระทั่งฝนตกถึง

หยุดตก 
-  รายงานความรุนแรงและปริมาณฝนขณะฝนก้าลังตก 

     5.2.2.2  กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ 
-  ท้านายระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยาจากอิทธิพลของน้้าทะเลหนุน 

     5.2.2.3  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
-  แจ้งข้อมูลปริมาณและระดับน้้าในเขื่อนต่าง ๆ  
-  สนับสนุนการท้านายสภาพน้้าของกรมชลประทาน 

     5.2.2.4  กรมชลประทาน 
-  ควบคุมการจัดสรรน้้าในลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยา ทุ่งฝั่งตะวันออกและทุ่งฝั่ง

ตะวันตก 
-  แจ้งข้อมูลปริมาณและระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยา 

     5.2.2.5  การไฟฟ้านครหลวง 
-  ให้ความร่วมมือในการติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้า ส้าหรับเครื่องสูบน้้ากรณีฉุกเฉิน 

เร่งด่วน ตลอดทั้งแก้ไขปัญหาเมื่อไฟฟ้าดับ ด้วยระบบจ้าหน่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ 
ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 
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     5.2.2.6  ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ 

-  สนับสนุนการควบคุมสถานการณ์มิให้ประชาชนขัดขวางการปฏิบัติการ 
-  แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดเนื่องจากน้้าฝน 

      5.2.2.7  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
                -  ประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลน้้านอกพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
    5.2.2.8  กรมทางหลวง 

      -  สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมในส่วนพ้ืนที่รับผิดชอบของกรม   
                ทางหลวง และพ้ืนที่ต่อเนื่อง 

    5.2.2.9  กรมทางหลวงชนบท 
                -  สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมในส่วนพื้นที่รับผิดชอบของกรม 
                         ทางหลวงชนบท และพ้ืนที่ต่อเนื่อง 
    5.2.2.10  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
                -  สนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้้าท่วม และช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีน้้าท่วม 
    5.2.2.11  จังหวัดปริมณฑล 
                - ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม พ้ืนที่รอยต่อจังหวัด  
  5.2.3 การประสานความร่วมมือกับประชาชนและองค์กรชุมชน 

- ให้ความร่วมมือกับส้านักงานเขตและชุมชน ในพ้ืนที่เพ่ือรณรงค์ ดูแลรักษา คู คลอง เพื่อ
เปิดทางน้้าไหล ก้าจัดขยะและพืชน้้า เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการระบายน้้า 

- ด้าเนินการรณรงค์ร่วมกับองค์กรเอกชนและชุมชน เพ่ือเปิดทางน้้าไหลและดูแลรักษา คู คลอง 
 5.3 หน่วยงานตรวจสอบและประเมินผล 
  5.3.1  ส้านักการระบายน้้า 
     การตรวจสอบและประเมินผลกระท้าโดยหน่วยงานหลายระดับและหลายหน่วยงาน คือ 

     5.3.1.1  การตรวจสอบระดับกอง เป็นการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้ากลุ่มงาน 
ผู้อ้านวยการกอง ผู้ปฏิบัติการในโครงการ/แผนงานของกองนั้น ๆ 

     5.3.1.2  การตรวจสอบระดับส้านัก เป็นการตรวจสอบโดยอาศัยฝ่ายติดตามผลของศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันน้้าท่วมและระดับผู้บริหารของส้านัก 

  5.3.2   ส้านักงานเขต 
   เป็นการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ส้านักงานเขตที่รับผิดชอบพ้ืนที่ต่าง ๆ และแจ้งศูนย์

ปฏิบัติการของส้านักการระบายน้้า 
  5.3.3   กองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
   เป็นการตรวจสอบด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม รายงานผล

ต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และแจ้งส้านักการระบายน้้า  
  5.3.4   ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 
   เป็นการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลขั้นสุดท้าย 
6.  มาตรการ แผน และแนวทางด้าเนินการในการป้องกันน้้าท่วม 
 6.1 มาตรการหลักในการป้องกันน้้าท่วม อาจแบ่งได้เป็น 2 มาตรการ คือ 

1. มาตรการใช้การก่อสร้าง (Structural Measures) ส่วนใหญ่ใช้ในพ้ืนที่ชุมชนหนาแน่น 
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  ส้าหรับกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีระดับพ้ืนดินบางแห่งต่้ากว่าระดับน้้าภายนอก ใช้ระบบป้องกันน้้าท่วม
และระบายน้้าแบบระบบพื้นที่บริหารจัดการน้้าท่วม (Polder System) ซึ่งประกอบด้วย 
  1.1  การป้องกันน้้าภายนอกไหลเข้าพ้ืนที่บริหารจัดการน้้าท่วม 

- ส่วนที่เป็นพ้ืนดินใช้คันกั้นน้้าในรูปของถนน ทางรถไฟ คันดิน เขื่อน ค.ส.ล. แนวป้องกันน้้าท่วม
รูปแบบต่าง ๆ  

-  ส่วนที่เป็นทางระบายน้้า ใช้ประตูระบายน้้า ประตูท่อ ท้านบปิดกั้น เป็นต้น 
  1.2  การระบายน้้าออกจากพ้ืนที่บริหารจัดการน้้าท่วม 

-  ระบายออกโดยธรรมชาติ ใช้ประตูระบายน้้า ประตูท่อ เป็นต้น 
-  ระบายออกโดยใช้เครื่องสูบน้้า 

  1.3  การระบายน้้าในพ้ืนที่บริหารจัดการน้้าท่วม 
-  ระบบระบายน้้าใช้จากอาคารบ้านเรือน ถนน ซอย ไปสู่ภายนอก โดยท่อระบายน้้า คู คลอง 
-  การชะลอน้้า เพ่ือเก็บกักน้้าไว้ระยะหนึ่ง โดยคลอง สระ บึง ที่ลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น 

2. มาตรการไม่ใช้การก่อสร้าง (Non-Structural Measures) ส่วนใหญ่ใช้ในพ้ืนที่ชุมชนเบาบาง 
และพ้ืนทีก่สิกรรม 
    ใช้ส้าหรับการปฏิบัติการป้องกันน้้าท่วมทั่วไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพ้ืนที่ชุมชนเบาบางซึ่งจะ
เรียกว่า การบริหารพื้นที่น้้าท่วม (Flood Plain Management) ประกอบด้วย 
  2.1  การควบคุมผังเมืองและการใช้ที่ดิน เพ่ือจัดให้มีที่ว่างรับน้้า ชะลอ และเก็บกักน้้า 
  2.2  การควบคุมอาคาร ให้อาคารที่อยู่ในพ้ืนที่น้้าท่วมมีความคงทน ไม่เสียหายจากน้้าท่วม 
  2.3  การประชาสัมพันธ์รายละเอียดน้้าท่วมให้ประชาชนทราบและเรียนรู้สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น           
   เพ่ือการปฏิบัติการป้องกันตัวเอง เมื่อจ้าเป็นและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรับผิดชอบ 
  2.4  ตั้งระบบพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยน้้าท่วม เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติการและเตือนประชาชน 
  2.5  ตั้งหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วน เพ่ือปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมตลอดจนช่วยเหลือ

ประชาชน 
  2.6  ตั้งองค์กรอ้านวยการและบริหาร เพ่ือให้หน่วยงานมีขีดความสามารถในการเตรียมแผนงานใน

โครงการและปฏิบัติการอย่างถูกต้องและบริหารงานได้อย่างเพียงพอต่อภารกิจ 
   ขณะนี้การศึกษาแผนหลักการป้องกันน้้าท่วมและระบายน้้าในกรุงเทพมหานคร ได้ด้าเนินการไปเป็น
จ้านวนมากทั้งพ้ืนที่ฝั่งตะวันออกและพ้ืนที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้้าเจ้าพระยา นอกจากนั้นยังมีการศึกษา
มาตรการอ่ืน ๆ ทั้งด้านมาตรการป้องกันน้้าท่วม องค์กรและการบริหารการเงินอีกด้วย แผนหลักการป้องกัน
น้้าท่วมและระบายน้้าจะเป็นไปตามมาตรการที่กล่าวมา 
   ความต้องการงบประมาณลงทุนส้าหรับแผนหลักการป้องกันน้้าท่วม และระบบระบายน้้าของ
กรุงเทพมหานครสูงมาก คาดว่าจ้าเป็นต้องด้าเนินการตามความสามารถอันจ้ากัดของงบประมาณประจ้าปี 
ของกรุงเทพมหานคร และรัฐบาลตามล้าดับความส้าคัญของโครงการ ตามแผนหลักซึ่งในเชิงการวิเคราะห์
โครงการสามารถแสดงได้ว่าจังหวะและระยะเวลาการด้าเนินการก่อสร้างและการใช้งานของโครงการต่าง ๆ ไม่
ทันกับความเสียหายจากน้้าท่วมที่จะยังคงมีต่อไปในอนาคต 
  การจัดแผนปฏิบัติการและการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมในแต่ละปีจึงต้องให้ละเอียดและติดตามผลให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเท่าที่จะกระท้าได้ 
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 6.2 ส้านักการระบายน้้า มีแผนการด้าเนินงานโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม โดยมี  
ทั้งแผนระยะยาวที่เป็นระบบถาวร และแผนระยะสั้นที่เป็นระบบชั่วคราว ดังนี้ 
 1. งานก่อสร้างระบบป้องกันน้้าท่วมและระบบระบายน้้า 
  เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบป้องกันน้้าท่วมและระบบระบายน้้าให้เป็นระบบถาวร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมกรุงเทพมหานครให้มีมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดการด้าเนินการ ดังนี้ 
  1.1 โครงการแนวป้องกันน้้าท่วมริมแม่น้้าเจ้าพระยา  คลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ 
  1.2 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้้าขนาดใหญ่ 
  1.3 โครงการจัดหาพ้ืนที่รองรับและเก็บกักน้้า (โครงการแก้มลิง) 
  1.4 การบริหารจัดการบรรเทาพ้ืนที่น้้าท่วมนอกคันกั้นน้้าพระราชด้าริ 
 
 2. งานบ้ารุงรักษาระบบคลอง  
 ระบบคลอง เป็นทางระบายน้้าหลักส้าหรับใช้ล้าเลียง และระบายน้้าออกจากพ้ืนที่ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้้าท่วม รวมทั้งเป็นที่รองรับน้้าฝนเพ่ือให้ระบบคลองต่าง ๆ ท้าหน้าที่ระบายน้้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส้านักการระบายน้้าได้ก้าหนดแผนการด้าเนินการเพ่ือบ้ารุงรักษาคู คลอง ให้สามารถระบายน้้า
ได้สะดวก โดยการก่อสร้างเข่ือนริมคลอง การขุดลอกคลองและเปิดทางน้้าไหลเป็นประจ้าทุกปี รวมทั้งการดูแล
บ้ารุงรักษาพ้ืนที่เก็บ กักน้้า (แก้มลิง) ที่พัฒนาก่อสร้างแล้วเสร็จทั้ง 26 แห่ง ให้สามารถเก็บกักน้้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจึงก้าหนดแผนปฏิบัติการเก่ียวกับการบ้ารุงรักษาคลองไว้ดังนี้ 

ล้าดับ การด้าเนินการ จ้านวน ระยะเวลาด้าเนินการ 
1 โครงการดูแลรักษาคลอง พ้ืนที่ฝั่งพระนคร    

(โดยใช้แรงงานประจ้า) 
31 คลอง ต.ค. 60 – ก.ย. 61 (12 เดือน) 

2 โครงการเปิดทางน้้าไหลฯ พ้ืนที่ฝั่งพระนคร 38 คลอง ต.ค. 60 – ก.ย. 61  (12 เดือน) 
3 โครงการรักษาความสะอาดคู คลอง           

พ้ืนที่ฝั่งพระนคร 
77 คลอง ต.ค. 60 – ก.ย. 61 (12 เดือน) 

4 ดูแลรักษาคลองตามรายการถ่ายโอนภารกิจ
จากกรมชลประทาน 

20 คลอง ต.ค. 60 – ก.ย. 61  (12 เดือน) 

5 โครงการเก็บขยะคลองมหานาค คลองแสน
แสบ และหน้าตะแกรงสถานีสูบน้้า 

18 แห่ง ต.ค. 60 – ก.ย. 61  (12 เดือน) 

6 โครงการเก็บขยะวัชพืชและบ้ารุงรักษาแหล่ง
น้้า 

24 แห่ง ต.ค. 60 – ก.ย. 61  (12 เดือน) 

7 โครงการท้าความสะอาดคูระบายน้้า 
ริมถนนวิภาวดีรังสิต ทั้ง 2 ฝั่ง 

23 กม. ต.ค. 60 – ก.ย. 61  (12 เดือน) 

8 โครงการดูแลรักษาคลอง พ้ืนที่ฝั่งธนบุรี  
(โดยใช้แรงงานประจ้า) 

30 คลอง ต.ค. 60 – ก.ย. 61  (12 เดือน) 

9 โครงการเปิดทางน้้าไหลฯ พ้ืนที่ฝั่งธนบุรี 22 คลอง ต.ค. 60 –  ก.ย. 61  (12 เดือน) 
10 โครงการรักษาความสะอาดคูคลอง พ้ืนที่ฝั่ง

ธนบุรี 
26 คลอง ต.ค. 60 –  ก.ย. 61  (12 เดือน) 

11 ภารกิจให้การสนับสนุนหน่วยงานอื่น 
นอกเหนือจากภารกิจหลัก 

13 ภารกิจ ต.ค. 60  – ก.ย. 61  (12 เดือน) 
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ล้าดับ การด้าเนินการ จ้านวน ระยะเวลาด้าเนินการ 
12 ขุดลอกคู คลอง (จ้างเหมา) 10 คลอง ต.ค. 60 – เม.ย. 61 (7 เดือน) 
13 ขุดลอกคู คลอง เปิดทางน้้าไหล และแก้ไข

ปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้้า 
8 คลอง  ต.ค. 60 –  ก.ย. 61 (12 เดือน) 

14 โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล.ริมคลอง 
(งบประมาณ กทม.) 

25 คลอง ปี 2561 

15 โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล.ริมคลอง               
(งบเงินอุดหนุนรัฐบาล) 

2 คลอง ปี 2561 

  
 3. งานบ้ารุงรักษาท่อระบายน้้า 
 การเตรียมการเพ่ือการป้องกันน้้าท่วมในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครประจ้าปี  พ.ศ.2561 กองระบบท่อ
ระบายน้้าด้าเนินการจัดท้าแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพของการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมโดยมี
แผนการด้าเนินงานดังนี้ 
   3.1 แผนการล้างท้าความสะอาดท่อระบายน้้าประจ้าปี พ.ศ. 2561 
             ท่อระบายน้้าในส่วนรับผิดชอบของส้านักการระบายน้้า มีความยาวประมาณ 2,000 กิโลเมตร  
ในปี พ.ศ.2561 จะด้าเนินการล้างฯ โดยเริ่มด้าเนินการตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2560 ก้าหนดแล้วเสร็จเดือน
กรกฎาคม 2561 มีความยาวที่จะล้างรวมประมาณ 492.649 กิโลเมตร โดยแบ่งการด้าเนินการออกเป็น 3 
ส่วน ดังนี้ 

3.1.1 จ้างเอกชน ความยาวประมาณ 307.23 กิโลเมตร 
3.1.2 จ้างแรงงานชั่วคราว จ้านวน 100 คน ความยาวประมาณ 100.047 กิโลเมตร 
3.1.3 ใช้รถดูดเลนของส้านักการระบายน้้าจ้านวน 12 คัน ความยาวประมาณ 85.372 กิโลเมตร 

    3.2 แผนการท้าแนวกระสอบทรายป้องกันน้้าท่วมเนื่องจากน้้าเหนือไหลหลากและ                      
น้้าทะเลหนุนสูง 
      ท้าการบรรจุกระสอบทรายและเรียงกระสอบทราย ท้าแนวป้องกันน้้าท่วมริมแม่น้้าเจ้าพระยา 
โดยเริ่มด้าเนินการตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม 2561 ก้าหนดแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2561 ความยาวที่จะท้า
แนวกระสอบทรายประมาณ 5 กิโลเมตร 
  3.3 แผนการควบคุมการลดระดับน้้าตามบ่อสูบน้้าในพื้นที่ปิดล้อม 
     ควบคุมและลดระดับน้้าตามบ่อสูบน้้า จ้านวน 269 บ่อ อยู่ในพื้นท่ีบริหารจัดการน้้าท่วม 20 พ้ืนที่ 
เพ่ือให้ระดับน้้าในพ้ืนที่มีระดับต่้าเป็นการเตรียมรับน้้าฝนที่จะตกมา และเพ่ือเป็นการสูบช่วยเร่งระบายน้้าไม่ให้
ท่วมขังในถนนเป็นเวลานาน 
 3.4 แผนการจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อออกตรวจสอบแก้ไขปัญหาน้้าท่วม 
 จัดหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้้าท่วม (หน่วย BEST) 39 หน่วย พร้อมอุปกรณ์ 
เครื่องมือ ออกตรวจสอบแก้ไขปัญหาน้้าท่วมในถนนที่มีปัญหาน้้าท่วมขังพร้อมเก็บขยะที่ติดตามช่องตะแกรง
น้้าฝน และตามบ่อสูบน้้าเพื่อเป็นการเร่งระบายน้้า 
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ตารางหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (หน่วย BEST) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ้านวน (หน่วย) 

กองระบบท่อระบายน้้า 24 
กองระบบคลอง 10 
กองเครื่องจักรกล 5 

รวมทั้งสิ้น 39 
 

4. งานระบบอาคารบังคับน้้า  
 งานระบบอาคารบังคับน้้าเป็นงานควบคุมระดับน้้าและบังคับน้้าให้ไหลในทิศทางที่ต้องการ  โดยอาศัย
อาคารบังคับน้้าต่างๆ เช่น สถานีสูบน้้า ประตูระบายน้้า อุโมงค์ระบายน้้า เป็นต้น ซึ่งใช้ควบคุมระดับน้้าและ
ระบายน้้าในเขตพ้ืนที่เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม โดยมีแผนงานดังนี้  

4.1 แผนซ่อมบ้ารุงรักษาระบบอาคารบังคับน้้า  
 กองระบบอาคารบังคับน้้ามีแผนซ่อมบ้ารุงรักษาอาคารบังคับน้้าที่อยู่ในความดูแลให้อยู่ในสภาพดี 
พร้อมต่อการใช้งานก่อนเริ่มฤดูฝน เดือนพฤษภาคม ของทุกปี ดังนี้ 
 

ล้าดับ รายละเอียด ระยะเวลาด้าเนินการ งบประมาณปี 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1 ตรวจสอบและรวบรวบข้อมูล        
2 จัดเตรียมคน เครื่องมือ อะไหล่        
3 ด้าเนินการซ่อมบ้ารุง        
4 ลงทะเบียนประวัติการซ่อมบ้ารุง        
5 สรุปผลและรายงานผลการด้าเนินงาน        

 

4.2 แผนปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบอาคารบังคับน้้า 
 กองระบบอาคารบังคับน้้ามีแผนด้าเนินการงานปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบอาคารบังคับน้้า 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการระบายน้้าของอาคารบังคับน้้า ให้มีความพร้อมในการบริหารจัดการน้้าเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ดังนี้ 

4.2.1 เครื่องสูบน้้าแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิคขนาด 30 นิ้วขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 
ไม่น้อยกว่า 250 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ 

4.2.2 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้าสถานีสูบน้้าคลองเสือน้อย 
4.2.3 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้าหลักสี่ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้า 
4.2.4 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบระบายน้้าอุโมงค์ทางลอดรถยนต์ 

ถนนพหลโยธิน-วัดลาดปลาเค้า 
4.2.5 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบระบายน้้าอุโมงค์ทางลอดรถยนต์สุทธิสาร- 

ถนนรัชดา (ถนนรัชดา-สุทธิสารวินิจฉัย) 
4.2.6 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบระบายน้้าอุโมงค์ทางลอดรถยนต์แยก

ประชาราษฎร์บ้าเพ็ญ(ถนนรัชดา-ประชาราษฎร์บ้าเพ็ญ) 
4.2.7 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้้าทะเลหนุนสถานีสูบน้้าของ 

คลองสนามชัย 
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4.2.8 โครงการเดินระบบบ้ารุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้้าจากบึงมักกะสันลงสู่
แม่น้้าเจ้าพระยา (ระยะที่ 2) 

5. งานติดตั้งสนับสนุน ซ่อมบ้ารุงรักษาเครื่องสูบน้้า เครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
การบ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ติดตั้งเครื่องสูบน้้าประกอบด้วย เครื่องสูบน้้าชนิดไฟฟ้า และชนิด

เครื่องยนต์ โดยมีการติดตั้งทั้งแบบถาวร กึ่งถาวร แบบชั่วคราว รวมทั้งการบ้ารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักรกล
ชนิดต่าง ๆ โดยการด้าเนินการจะสอดคล้องกับแผนป้องกันน้้าท่วมเนื่องจากน้้าฝน น้้าเหนือไหล่บ่าและน้้า
ทะเลหนุนสูง รวมถึงการเตรียมความพร้อมในสถานการณ์วิกฤตเร่งด่วนด้านอุทกภัย 

ปี พ.ศ. 2561 ส้านักการระบายน้้า ได้ก้าหนดแผนปฏิบัติการในการบ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ติดตั้ง
เครื่องสูบน้้า และเครื่องจักรกลประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแผนป้องกันน้้าท่วมเนื่องจากน้้าฝน น้้าเหนือไหล่บ่า
และน้้าทะเลหนุนสูง รวมถึงการเตรียมความพร้อมในสถานการณ์วิกฤตเร่งด่วนด้านอุทกภัย ดังนี้ 
 

5.1 การติดตั้งและสนับสนุนเครื่องสูบน้้า ประจ้าปี 2561 
 

ล้าดับ หน่วยงาน รายละเอียดเครื่องสูบน้้า 
  พื้นที่การติดตั้งและสนับสนุน จุดติดต้ัง จ้านวน ปริมาตรการสูบ 
    (จุด) (เคร่ือง) (ลบ.ม./วินาท)ี 

1 ส้านักการระบายน้้า       
  1.1 พ้ืนที่ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร 257 630 588.27 
  1.2 พ้ืนที่ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร 108 173 69.02 

2 ส้านักงานเขต       
  2.1 พ้ืนที่ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร (35 เขต) 44 138 28.06 
  2.2 พ้ืนที่ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร (15 เขต) 26 46 6.16 

รวมทั้งสิ้น 435 987 691.51 
 

หมายเหตุ เครื่องสูบน้้าที่ติดตั้งและสนับสนุนประกอบด้วยเครื่องสูบน้้าชนิดไฟฟ้าและชนิดเครื่องยนต์ 
 

5.2 แผนการติดตั้งและซ่อมบ้ารุงรักษาเครื่องสูบน้้าและเครื่องจักรกลประจ้าปี 2561 
 

ล้าดับ แผนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด้าเนินการ ปีงบประมาณ 2560-2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การซ่อมและบ้ารุงรักษาประจ้าปี             
2. การติดตั้งเครื่องสูบน้้าตามแผนการติดตั้ง

ประจ้าปี 
            

3. การตรวจซ่อมและแก้ไขเครื่องสูบน้้า             
 เครื่องจักรกล และยานพาหนะหลังการใช้งาน             

4. จัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว(BEST) เพื่อตรวจสอบ
และแก้ไขเครื่องสูบน้้า เครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะตลอด 24 ช่ัวโมง 

            

 

น้้าฝน น้้าหนุน และน้า้เหนือ 
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5.3 การสนับสนุนเครื่องสูบน้้าและวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องสูบน้้าแก่ส้านักงานเขต 
เพ่ือสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมเชิงรุก เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้้าในพ้ืนที่

เขตต่างๆ รวมทั้งการบ้ารุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องสูบน้้า จ้านวน 723 เครื่อง และวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่อง
สูบน้้า ให้แก่ส้านักงานเขต ซึ่งด้าเนินการหลังจากสิ้นสุดช่วงอุทกภัยในปีนั้นๆ(ประมาณเดือนธันวาคม)โดยมี
แผนการด้าเนินการเตรียมพร้อม ดังนี้  

 
ล้าดับ แผนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด้าเนินการ ปีงบประมาณ 2560-2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประสานความต้องการสนับสนุนเครื่องสูบน้้าและ

วัสดุอุปกรณ์ ในการเตรียมการวางแผนป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วมประจ้าปี 

            

2. จัดเตรียมเครื่องสูบน้้าและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง             
3. สนับสนุนเครื่องสูบน้้าและวัสดุอุปกรณ์ติดตั้งให้แก่

ส้านักงานเขตต่าง ๆ 
 

            

4. ตรวจสอบ ซ่อมและบ้ารุงรักษาเครื่องสูบน้้า ตาม 
รอบการซ่อมบ้ารุงเชิงป้องกัน และการตรวจซ่อม 
แก้ไขปัญหาขัดข้องตามแผนงานและกรณีเร่งด่วน
ตามที่ได้รับแจ้ง ตลอด 24 ช่ัวโมง 

            

 
5.4 สนับสนุนการผลักดันน้้าส้าหรับการเร่งระบายน้้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 สนับสนุนการเร่งผลักดันน้้า โดยการติดตั้งเครื่องผลักดันน้้าและเครื่องสูบน้้าความดันสูงเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการระบายน้้าในพ้ืนที่ประสบปัญหาน้้าท่วมหรือพ้ืนที่เสี่ยงภัยต่างๆ ในกรณีเร่งด่วนหรือใน
พ้ืนที่ที่จ้าเป็นต้องติดตั้ง หากพ้ืนที่หรือจุดติดตั้งใดที่ไม่มีระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้ารองรับการท้างานของเครื่อง
สูบน้้า จะด้าเนินการสนับสนุนและติดตั้งเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าขนาดที่มีความเหมาะสม เพ่ือให้สามารถเร่งระบาย
น้้าออกจากพ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 
 
 6. งานระบบสารสนเทศระบายน้้า    
 ระบบสารสนเทศระบายน้้าเป็นระบบตรวจวัดข้อมูลอัตโนมัติเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ประกอบด้วย เรดาร์ตรวจฝน ระบบตรวจวัดปริมาณฝน ระบบตัววัด
สภาพอากาศ ระบบตรวจวัดน้้าท่วมบนถนน ระบบตรวจวัดระดับน้้า ระบบ CCTV ระบบตรวจวัดอัตราการ
ไหลของน้้า ระบบตรวจสอบการท้างานของประตูระบายน้้า ระบบการตรวจสอบการท้างานของเครื่องสูบน้้า 
 7. งานจัดการคุณภาพน้้า   

ในปีพ.ศ. 2561 ส้านักงานจัดการคุณภาพน้้า ส้านักการระบายน้้า จะมีการด้าเนินการเดินระบบบ้าบัด
น้้าเสียขนาดใหญ่ จ้านวน 8 แห่ง คือ โรงควบคุมคุณภาพน้้าสี่พระยา รัตนโกสินทร์ ดินแดง ช่องนนทรี  
หนองแขม ทุ่งครุ จตุจักร และศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ครอบคลุมพ้ืนที่บริการบ้าบัดน้้า
เสีย 212.40 ตารางกิโลเมตร มีขีดความสามารถในการบ้าบัดน้้าเสียรวม 1,112,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และ
ระบบบ้าบัดน้้าเสียที่รับโอนจากการเคหะแห่งชาติจ้านวน 12 แห่ง คือ โรงควบคุมคุณภาพน้้า 
ทุ่งสองห้อง 1 ทุ่งสองห้อง 2 บางบัว รามอินทรา ห้วยขวาง ท่าทราย บางนา บ่อนไก่ คลองเตย คลองจั่น 
หัวหมาก และร่มเกล้า มีขีดความสามารถในการบ้าบัดน้้าเสียรวม 24,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เมื่อรวมขีด

น้้าฝน น้้าเหนือและน้้าทะเลหนุนสูง 
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ความสามารถในการบ้าบัดน้้าเสียของระบบบ้าบัดน้้าเสียทั้งขนาดใหญ่และที่รับโอนจากการเคหะแห่งชาติ  ที่
ออกแบบ คิดเป็น 1,136,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
7.  ก้าหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม 

7.1  ช่วงปฏิบัติการ  แบ่งออกเป็น 3 ช่วงปฏิบัติการ ตามสถิติฝนและระดับแม่น้้าเจ้าพระยา คือ 
ช่วงปฏิบัติการ ลักษณะเหตุน้้าท่วม 

ช่วงที่ 1 : ต้นฤดูฝน - ความเข้มของฝน โดยทั่วไปไม่สูงนัก (10-60 มิลลิเมตรต่อช่ัวโมง) 
เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม - นอกจากลักษณะอากาศผิดปกติ (อาจเกิน 90 มิลลิเมตรต่อช่ัวโมง) 
 - ระดับน้้าแม่น้้าเจ้าพระยาไม่สูงนกั (สูงสุด +1.20 เมตร รทก.) 
ช่วงที่ 2 : ปลายฤดูฝน - ความเข้มของฝนสูงขึ้น (35-90 มิลลเิมตรต่อช่ัวโมง) 
เดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม - ลักษณะอากาศผิดปกติ เช่น มีพายุหมุนเข้ามา 
   (ปริมาณเกิน 90 มิลลิเมตรต่อช่ัวโมง หรือติดต่อกันหลายวัน) 
 - ระดับน้้าแม่น้้าเจ้าพระยาสูงขึ้น (สูงสุด +1.55 ถึง +2.10 เมตร รทก.) 
ช่วงที่ 3 : น้้าเหนือไหลบ่า และน้า้ทะเลหนุนสูง - ความเข้มของฝนสูงในช่วงต้นเดอืนตุลาคม 
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม - น้้าทุ่งจากพ้ืนท่ีด้านเหนือและตะวันออกไหลเข้าพื้นที ่
 - ระดับน้้าแม่น้้าเจ้าพระยาสูงสุด (ประมาณ +2.00 ถึง 2.53 เมตร รทก.) 

 

   
 7.2  แผนการป้องกันน้้าท่วมเนื่องจากฝนตก 

7.2.1  ก้าหนดการเตรียมการเพื่อป้องกันน้้าท่วมเนื่องจากฝน 
ล้าดับ รายการ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1. การตรวจซ่อมเครื่องสูบน้้า         
2. การตรวจซ่อมประตูระบายน้้าต่าง ๆ          
3. การติดตั้งเครื่องสูบน้า้         
4. การด้าเนินการเปดิทางน้้าไหลในคลอง*         
5. การท้าความสะอาดท่อระบายน้้า         
6. การตรวจสอบก้าหนดมาตรการปอ้งกัน         
 แก้ไขส้าหรับพื้นท่ีน้้าท่วม         

7. การจัดเตรียมอุปกรณ์ และเจ้าหนา้ที่         
8. การเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิงาน         
 ของศูนย์ป้องกันน้้าท่วม ส้านักการระบายน้้า         

9. การประสานแผนของส้านักการระบายน้้า         
 กับแผนของหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น         

*   จะด้าเนินการในจุดทีส่้าคัญและมีปัญหาก่อน 
 

7.2.2 ก้าหนดพื้นที่บริหารจัดการน้้าท่วมกรุงเทพมหานคร 
การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมในพ้ืนที่ชุมชนหนาแน่น และครอบคลุม พ้ืนที่

น้้าท่วมที่ส้าคัญโดยใช้ “ระบบพ้ืนที่ปิดล้อมย่อยบริหารจัดการน้้าท่วม (Sub Polder System)” จ้านวน  
22 พ้ืนที่ ดังนี้ 
1. พ้ืนท่ีบริหารจัดการน้้าท่วมดอนเมือง อนุสรณส์ถาน พื้นที ่ 37.640 ตารางกิโลเมตร 
2. พ้ืนท่ีบริหารจัดการน้้าท่วมแจ้งวัฒนะ พื้นที ่ 35.778 ตารางกิโลเมตร 
3. พ้ืนท่ีบริหารจัดการน้้าท่วมรัชดาภิเษกพหลโยธิน แยกเกษตร พื้นที ่ 36.760 ตารางกิโลเมตร 
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4. พ้ืนท่ีบริหารจัดการน้้าท่วมลาดพร้าว บางกะปิ นวมินทร ์ พื้นที ่ 42.017     ตารางกิโลเมตร 
5. พ้ืนท่ีบริหารจัดการน้้าท่วมดินแดง, ห้วยขวาง  พื้นที ่ 18.000 ตารางกิโลเมตร 
6. พื้นที่บริหารจัดการน้้าท่วมถนนเพชรบุรี จากทางรถไฟถึงถนนอโศกมนตร ี พื้นที ่   9.540 ตารางกิโลเมตร 
7. พ้ืนท่ีบริหารจัดการน้้าท่วมถนนทหาร พระรามที่ 6 คลองสามเสน พื้นที ่   6.423 ตารางกิโลเมตร 
8. พ้ืนท่ีบริหารจัดการน้้าท่วมพระรามที่ 5 คลองผดุงกรุงเกษม คลองสามเสน พื้นที ่   5.780 ตารางกิโลเมตร 
9. พ้ืนท่ีบริหารจัดการน้้าท่วมรามค้าแหง พื้นที ่ 11.444 ตารางกิโลเมตร 
10. พ้ืนท่ีบริหารจัดการน้า้ท่วมถนนพระจันทร์ รอบสนามหลวง ถนนท้ายวัง พื้นที ่   8.692 ตารางกิโลเมตร 
     ถนนหน้าพระลาน 
11. พ้ืนท่ีบริหารจัดการน้า้ท่วมถนนจันทน์ เซนต์หลยุส์ สวนพลู ทุ่งมหาเมฆ พื้นที ่ 25.253 ตารางกิโลเมตร 
12. พ้ืนท่ีบริหารจัดการน้า้ท่วมพระรามที่ 1 พื้นที ่ 11.660 ตารางกิโลเมตร 
13. พ้ืนท่ีบริหารจัดการน้า้ท่วมถนนสุขุมวิทฝั่งเหนือ พื้นที ่ 22.595 ตารางกิโลเมตร 
14. พ้ืนท่ีบริหารจัดการน้า้ท่วมถนนสุขุมวิทฝั่งใต้ ศรีนครินทร ์ พื้นที ่ 40.357 ตารางกิโลเมตร 
15. พ้ืนท่ีบริหารจัดการน้า้ท่วมตลิง่ชัน ฉิมพลี มุ่งมังกร สวนผัก พื้นที ่   3.600 ตารางกิโลเมตร 
16. พ้ืนท่ีบริหารจัดการน้า้ท่วมเพชรเกษม พื้นที ่   8.750 ตารางกิโลเมตร 
17. พ้ืนท่ีบริหารจัดการน้า้ท่วมถนนบางบอน 1 (เขตบางบอน) พื้นที ่   0.813 ตารางกิโลเมตร 
18. พ้ืนท่ีบริหารจัดการน้า้ท่วมถนนบางขุนเทียน (เขตบางขุนเทียน) พื้นที ่   2.490 ตารางกิโลเมตร 
19. พ้ืนท่ีบริหารจัดการน้า้ท่วมถนนประชาอุทิศ (เขตทุ่งครุ) พื้นที ่   3.326 ตารางกิโลเมตร 
20. พ้ืนท่ีบริหารจัดการน้า้ท่วมถนนสุวินทวงศ์ (เขตมีนบุรี) พื้นที ่   0.741 ตารางกิโลเมตร 
21. พ้ืนท่ีบริหารจัดการน้า้ท่วมถนนศรีนครินทร์   
22. พ้ืนท่ีบริหารจัดการน้า้ท่วมบางซื่อ 
 

 ส้าหรับพ้ืนทีน่้้าท่วมที่อยู่นอกพ้ืนที่บริหารจัดการน้้าท่วมย่อยให้ใช้วิธีการแก้ไขเป็นจุดโดย
ไม่ก้าหนดพ้ืนที่บริหารจัดการน้้าท่วม 

7.2.3 ขั้นตอนการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมเนื่องจากน้้าฝน มีแผนด้าเนินการ ดังนี้ 
7.2.3.1  ระบบระบายน้้า  มีองค์ประกอบคือ 

-  ระบบคูคลอง ได้แก่การสร้างเขื่อนกันดินริมคลอง ท่อลอดตามแนวคลอง      
ขุดลอกคูคลองและเปิดทางน้้าไหลและท้าความสะอาดคูคลอง เป็นต้น 

-  ระบบท่อระบายน้้า ได้แก่การก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้้าและท้าความสะอาด
ท่อระบายน้้า เป็นต้น 

-  ระบบสูบน้้า ได้แก่สถานีสูบน้้าบ่อสูบน้้าและการติดตั้งเครื่องสูบน้้าต่างๆ เป็นต้น 
-  ระบบประตูระบายน้้า ได้แก่ประตูระบายน้้าถาวรและท้านบกั้นน้้าต่างๆ เป็นต้น 

7.2.3.2 การก้าหนดล้าดับความส้าคัญ 
           แบ่งล้าดับความส้าคัญ 

- ระดับ A  ล้าดับความส้าคัญสูงเป็นระบบที่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่น้้าท่วมที่ส้าคัญ 
- ระดับ  B  ล้าดับความส้าคัญปานกลางเป็นระบบที่อยู่ในบริเวณพ้ืนทีน่้้าท่วมทั่วไป 
- ระดับ C  ล้าดับความส้าคัญต่้าเป็นระบบที่อยู่ในพื้นท่ีป้องกันน้้าท่วมที่ 
  อาจมีปัญหาน้้าท่วมเม่ือมีฝนตกหนัก 

7.2.3.3 เป้าหมายของการเตรียมการ 
- ล้าดับความส้าคัญ “A” ให้แล้วเสร็จใช้งานได้ภายในเดือนเมษายน 
- ล้าดับความส้าคัญ “B” ให้แล้วเสร็จใช้งานได้ภายในเดือนกรกฎาคม 
- ล้าดับความส้าคัญ “C” ให้ด้าเนินการมากที่สุดเท่าที่จะมีโอกาสกระท้าได้ 
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7.2.3.4 โครงการเตรียมการ 
- โครงการ / กิจกรรมตามงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ้าปี 2560 
- โครงการเปิดทางน้้าไหลในคูคลอง 
- โครงการท้าความสะอาดท่อระบายน้้า 
- โครงการเตรียมระบบประตูระบายน้้าและท้านบกั้นน้้า 
- โครงการปรับปรุงเสริมระบบระบายน้้ากลางปี 

7.2.4  แผนปฏิบัติการประจ้าวัน เพื่อป้องกันน้้าท่วมเนื่องจากฝน 
7.2.4.1 การปฏิบัติการปกติประจ้าวัน 

-  หน่วยปฏิบัติการแก้ไขน้้าท่วมด้าเนินการท้าความสะอาดท่อระบายน้้าและคู
คลองรวมทัง้เสริมมาตรการเตรียมการปฏิบัติการต่างๆ 

-  หน่วยควบคุมระดับน้้าปฏิบัติการลดระดับน้้าขั้นต้นที่ก้าหนด 
-  หน่วยเคลื่อนที่เร็วออกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาตามค้าสั่งและค้าร้องเรียนของ

ประชาชน 
-  หน่วยซ่อมบ้ารุงเครื่องสูบน้้าปฏิบัติการตรวจสอบบ้ารุงรักษาเครื่องสูบน้้าตามปกติ 
-  หน่วยตรวจสอบติดตามผลต่างๆตรวจสอบสภาพการเตรียมการและรายงานผล 

ศูนย์ปฏิบัติการฯติดตามสภาพอากาศและระดับน้้ารายงานสรุปสถานการณ์ 
   ประจ้าวันให้ทุกหน่วยทราบทุกวันเวลา 09.00 น.  
- ตรวจสอบสภาพอากาศจากเรดาร์ รายงานทุกหน่วยงานทุกต้นชั่วโมง 
 

7.2.4.2 การปฏิบัติการเม่ือได้รับแจ้งเตือนเกี่ยวกับฝน 
เมื่อเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนในพ้ืนที่จังหวัดใกล้กรุงเทพมหานครและมีแนวโน้มจะ
เคลื่อนที่เข้ากรุงเทพมหานครหน่วยงานเตรียมปฏิบัติการดังนี้ 
-  ศูนย์ปฏิบัติการฯแจ้งเตือนสภาพอากาศกลุ่มฝนที่ตรวจพบแนวโน้มและความ

รุนแรงของฝนให้หน่วยต่างๆและผู้บริหารศูนย์ฯทราบเป็นระยะๆพร้อมทั้ง
ตรวจสอบระดับน้้าและการเดินเครื่องสูบน้้าทุกจุด 

-  หน่วยควบคุมระดับน้้าเดินเครื่องสูบน้้าลดระดับน้้าลงถึงระดับขั้นต่้าที่ก้าหนด
เตรียมพร้อมรับสภาพฝน 

-  หน่วยเคลื่อนที่เร็วแก้ไขปัญหาน้้าท่วมเคลื่อนย้ายก้าลังเข้าจุดปฏิบั ติการที่
ก้าหนดหรือจุดที่ได้รับแจ้งเตือนที่คาดว่าฝนตกหรือจะมีปัญหาน้้าท่วมขัง 

 
7.2.4.3 การปฏิบัติการเม่ือฝนตก 

-  ศูนย์ปฏิบัติการฯติดตามสภาพความรุนแรงของกลุ่มฝนแนวโน้มทิศทางจาก
เรดาร์ตรวจฝนและตรวจสอบปริมาณฝนตกจาก“ระบบตรวจวัดข้อมูลอัตโนมัติ”
แล้วรายงานให้หน่วยปฏิบัติต่างๆและผู้บริหารศูนย์ฯทราบเป็นระยะทุก 15 นาที
จนกว่าฝนหยุดตกกลับสู่สภาวะปกติ 

-  ศูนย์ปฏิบัติการฯประสานข้อมูลข่าวสารแนวทางปฏิบัติรวมทั้งค้าสั่งปฏิบัติการ
ให้หน่วยปฏิบัติการต่างๆ 
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-  หน่วยควบคุมระดับน้้ายังคงปฏิบัติการเต็มที่จนกระทั่งควบคุมระดับน้้าให้ลดลง
ถึงค่าระดับท่ีก้าหนด 

-  ศูนย์ปฏิบัติการฯสรุปสภาพน้้าท่วม ปริมาณฝนและผลการปฏิบัติการแก้ไขปัญหา
น้้าท่วมต่อผู้บังคับบัญชา 

-  หน่วยติดตามผลรายงานสภาพปัญหาน้้าท่วมและความคิดเห็น 
 

 7.3  แผนการป้องกันน้้าท่วมเนื่องจากน้้าหนุน 
7.3.1  ก้าหนดการเตรียมการเพื่อป้องกันน้้าท่วมเนื่องจากน้้าหนุน 

ล้าดับ รายการ ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. การปรับปรุงก่อสร้างแนวคันกั้นน้า้       
2. การปิดกั้นท่อระบายน้้าตามจุดปดิกั้นริมแม่น้้า       
3. การปรับปรุงซ่อมแซม สร้างเพิ่มเตมิหรือย้าย       
 ท้านบกั้นน้้าและประตรูะบายน้า้       

4. การด้าเนินการเรื่องการติดตั้งเครือ่งสูบน้้า       
5. การตรวจสอบแก้ไขสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการ       
6. การจัดท้าแผนก้าลังคนที่ต้องใช้ในการปฏิบัติการ       
7. การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีและจัดเตรยีมอุปกรณ์ประกอบ       
 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี       

8. การประสานแผนและการเตรียมการตามแผนของ       
 ส้านักการระบายน้า้กับหน่วยงานอื่น       

 
7.3.2  ก้าหนดพื้นที่บริหารจัดการน้้าท่วมเนื่องจากน้้าหนุน 

7.3.2.1 การจัดท้าแนวคันกั้นน้้า จุดปิดกั้นท่อ ท้านบกั้นน้้า และประตูระบายน้้า 
-  การด้าเนินการปรับปรุงก่อสร้างแนวคันกั้นน้้าตามที่ก้าหนดในแผนต้อง

ด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2561 โดยในการด้าเนินการให้
เสริมระดับแนวคันกั้นน้้าให้สูงอย่างน้อยที่สุดที่ระดับ +2.00 ม.รทก. ซึ่งระดับ
ความสูงคันกั้นน้้าอาจจะเพ่ิมขึ้นอีก 20 - 40 เซนติเมตร ตามสภาพการทรุดตัว
ของพ้ืนดินในแต่ละพ้ืนที่จากนั้นจึงค่อยๆ เสริมระดับให้สูงขึ้นตาม ความจ้าเป็น
ของสภาพระดับน้้าซึ่งได้มีการตรวจสอบติดตามสภาพน้้าเป็นระยะๆ ต่อไป 

-  การปิดกั้นท่อระบายน้้าตามจุดต่างๆ ที่ก้าหนดไว้เพ่ือป้องกันการไหลย้อนกลับ           
เข้ามาของน้้าจากแม่น้้าฯ โดยด้าเนินการปิดกั้นให้เสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 
2561 

-  ด้าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสร้างเพ่ิมเติมหรือรื้อย้ายท้านบกั้นน้้าและประตู
ระบายน้้าตามแผนที่ก้าหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 

7.3.2.2  การติดตั้งเครื่องสูบน้้า   
-  ส้ารวจจุดติดตั้งเครื่องสูบน้้าพร้อมทั้งชนิดและจ้านวนเครื่องสูบน้้าที่ต้องใช้แต่

ละจุดให้พร้อมติดตั้งภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 
-  การติดตั้งเครื่องสูบน้้าเพ่ือป้องกันน้้าหนุนในระยะเริ่มแรกคือช่วงปลายเดือน

กันยายนและตุลาคม ซึ่งยังคงเป็นช่วงที่มีฝนตกหนักอยู่ให้ด้าเนินการติดตั้ง
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เครื่องสูบน้้าเฉพาะส่วนที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างการป้องกันน้้าฝนและน้้า
หนุนหรือเฉพาะเครื่องสูบน้้าที่ไม่มีภารกิจด้านการป้องกันน้้าฝนส่วนที่เหลือให้
ทยอยติดตั้งตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ขณะนั้น 

7.3.2.3  การตรวจสอบแก้ไขสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการป้องกันน้้าท่วม 
-  การตรวจสอบแก้ไขเช่นตรวจสอบการก่อสร้างที่เกี่ยวกับทางระบายน้้าเช่น

การสร้างประตูระบายน้้าหรือสถานีสูบน้้าว่าจะมีอุปสรรคต่อการระบายน้้า
อย่างไรหรือไม่และจะมีแนวทางด้าเนินการอย่างไรพร้อมด้าเนินการแก้ ไข
ทันทีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2561 

7.3.2.4  การเตรียมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติการ 
-  จัดท้าแผนก้าลังคนที่ต้องใช้ส้าหรับการปฏิบัติการปิด – เปิดประตูระบายน้้า

จุดปิดกั้นท่อระบายน้้าการเดินเครื่องสูบน้้าและการควบคุมแนวคันก้ันน้้าทั้งนี้
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 

-  จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เช่นเต็นท์พัก
นอน ฯลฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2561 

7.3.2.5 การประสานแผนฯกับแผนป้องกันน้้าท่วมเนื่องจากน้้าหนุนของส้านักงานเขต
ต่างๆและหน่วยงานอ่ืนๆในการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันน้้าหนุนปี 2561 
ส้านักการระบายน้้าได้มีการประสานงานกับส้านักงานเขตต่างๆ และหน่วยงานอ่ืนๆ
โดยได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติการดังนี้ 

- การจัดท้าและดูแลแนวคันกั้นน้้าตามแนวริมฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก
ช่วงจากใต้คลองบางเขนลงทางใต้จนสุดเขตกรุงเทพมหานครเป็นหน้าที่ของ
ส้านักการระบายน้้า 

- การจัดท้าแนวป้องกันและแนวบรรเทาปัญหาน้้าท่วมเนื่องจากน้้าหนุนในพ้ืนที่
ฝั่งตะวันตกของแม่น้้าเจ้าพระยาได้จัดท้าแนวป้องกันในลักษณะเป็นพ้ืนที่ 
ปิดล้อมเพ่ือบริหารจัดการน้้าท่วม (Polder) ในบริเวณที่เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจ
หรือชุมชนหนาแน่นก่อนโดยส้านักการระบายน้้าและส้านักงานเขตได้แบ่ง
พ้ืนที่รับผิดชอบออกเป็นพ้ืนที่บริหารจัดการน้้าท่วมในแต่ละพ้ืนที่ตามส่วน
ความรับผิดชอบ 

 

7.3.3  ขั้นตอนการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมเนื่องจากน้้าหนุน  
         เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไปโดยมีการด้าเนินการดังนี้ 

-  การสูบน้้า หน่วยปฏิบัติการสูบน้้าด้าเนินการลดระดับน้้าในพ้ืนที่ป้องกันตามระดับที่
ก้าหนด 

-  การปิด-เปิดประตูระบายน้้า หน่วยปฏิบัติการปิด-เปิดประตูระบายน้้าจะปิด-เปิดเพื่อการ
ถ่ายเทตามจังหวะการขึ้น-ลงของน้้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการถ่ายเทน้้าและลดระยะเวลา
ของการเดินเครื่องสูบน้้า 

- การประชาสัมพันธ์  มีการประชาสัมพันธ์ท้าความเข้าใจกับประชาชนให้เข้าใจถึง
จุดประสงค์และความจ้าเป็นในการจัดท้าแนวคันกั้นน้้าหรือการปฏิบัติการสูบถ่ายน้้า
เพ่ือที่ประชาชนจะได้เป็นหูเป็นตาดูแลแนวคันกั้นน้้าและอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ให้ถูกท้าลาย 
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-  การตรวจสอบแนวคันก้ันน้้าและจุดอุดกั้นต่างๆ จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบควบคุมแนว
คันกั้นน้้าและจุดอุดกั้นต่างๆ ตลอดเวลารวมทั้งปฏิบัติการปิด – เปิดจุดอุดกั้นต่างๆ เพ่ือไม่ให้
เกิดปัญหาน้้าท่วมขัง 

-  การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ จะต้องมีการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ที่จ้าเป็นส้าหรับการ
ปฏิบัติการให้เพียงพอและทันเวลา เช่น น้้ามัน กระสอบทรายฯลฯ 

-  การติดตามข้อมูลเกี่ยวกับระดับน้้าและการคาดการณ์ระดับน้้า จะต้องมีการศึกษา
ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ คือระดับน้้าในแม่น้้าตามคาดการณ์ของกรมอุทกศาสตร์
กองทัพเรือระดับน้้าที่วัดได้จริง ปริมาณน้้าที่ปล่อยออกมาจากเขื่อนและทุ่งการเกษตร
ต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือน้ามาประเมินแนวโน้มของระดับน้้าช่วยให้สามารถคาดหมายระดับน้้า
สูงสุดได้เป็นการล่วงหน้าในเวลาเหมาะสม สามารถมีเวลาพอส้าหรับการปรับปรุงแผน
หรือเป้าหมายการปฏิบัติการได้ทันการณ์ 

-  การปฏิบัติการป้องกันน้้าเหนือหลากมาตามทุ่ง ในช่วงปฏิบัติการป้องกันน้้าทะเลหนุนมี
ปัญหาน้้าเหนือหลากมาตามทุ่งในปริมาณมาก การปฏิบัติการจะด้าเนินการดังนี้ 
1.  การด้าเนินการในพ้ืนที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้้าเจ้าพระยานอกเหนือจากปฏิบัติการ

ป้องกันน้้าเหนือตามแนวริมฝั่งแม่น้้าแล้วจะต้องควบคุมปริมาณน้้าให้ไหลผ่านเข้า
ออกคันกั้นน้้าด้านตะวันออก (แนวคันกั้นน้้าพระราชด้าริ ถนนกิ่งแก้ว ถนนร่มเกล้า 
ถนนนิมิตรใหม่) ในปริมาณท่ีเหมาะสม 

2.  การด้าเนินการในพ้ืนที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้้าเจ้าพระยานอกเหนือจากการปฏิบัติใน
เรื่องการป้องกันน้้าเหนือเป็นหลักเพราะรูปแบบการป้องกันน้้าท่วมใช้รูปแบบแนวปิด
ล้อมพ้ืนที่ (Polder) หลายๆ พ้ืนที่เพียงแต่จะต้องมีการประเมินปริมาณน้้าและระดับ
น้้าอย่างใกล้ชิดรวมทั้งขีดความสามารถในการป้องกันแต่ละแห่งด้วยทั้ งนี้           
เพ่ือตัดสินใจได้ว่าสามารถเสริมระดับของแนวป้องกันในทุกๆ พ้ืนที่ได้สัมพันธ์กับ
ระดับน้้าที่เพ่ิมขึ้นหรือไม่หรือจะต้องลดพ้ืนที่ป้องกันลงมาเฉพาะส่วนที่สามารถ
ป้องกันได้โดยการ 
- ติดตั้งเครื่องสูบน้้าเพ่ิมตามความจ้าเป็น 
- น้าเครื่องมือกลเข้าเสริมการปฏิบัติการตามความจ้าเป็น 
- ขอก้าลังและเครื่องมือกลจากหน่วยงานอื่นเสริมตามความจ้าเป็น 

7.3.4  แผนปฏิบัติการประจ้าวันเพื่อป้องกันน้้าท่วมเนื่องจากน้้าหนุน 
การปฏิบัติการเพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหาน้้าท่วมเนื่องจากน้้าหนุนจะก้าหนดการ  

ปฏิบัติงานตามช่วงเวลาน้้าขึ้น - น้้าลงในแต่ละวันดังนี้ 
-  หน่วยปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมออกปฏิบัติการตรวจสอบแนวป้องกันน้้าท่วมตาม

แผนปกติหรือตามท่ีได้รับร้องเรียน 
-  ศูนย์ปฏิบัติการฯ ตรวจสอบสภาพน้้าและระดับน้้า รายงานให้หน่วยปฏิบัติการทราบ 
-  เมื่อระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยาเริ่มขึ้นหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วออกปฏิบัติการ

ประจ้าแนวป้องกันน้้าท่วมริมแม่น้้าเจ้าพระยาเพ่ือเฝ้าระวังระดับน้้าล้นหรือซึมเข้ามาใน
พ้ืนที่ป้องกัน 

-  หน่วยเคลื่อนที่เร็วซ่อมเครื่องสูบน้้าออกปฏิบัติการตรวจสอบเครื่องสูบน้้าตามจุดที่
ก้าหนดตามแผน 
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-  ศูนย์ปฏิบัติการฯตรวจสอบระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยาและรายงานให้หน่วยปฏิบัติการ
ต่างๆทราบเป็นระยะทุก 15 นาทีจนกว่าระดับน้้าขึ้นสูงสุดและลดลง 

กรณีที่ระดับน้้าขึ้นสูง 
-  ศูนย์ปฏิบัติการฯตรวจสอบระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยาและรายงานให้หน่วยปฏิบัติการ

ต่างๆทราบเป็นระยะทุก 15 นาทีจนกว่าระดับน้้าขึ้นสูงสุดและลดลง 
-  เมื่อใกล้เวลาที่ระดับน้้าขึ้นสูงสุดหน่วยควบคุมระดับน้้าตามสถานีสูบน้้าหลักลดการสูบน้้า

ลงแม่น้้าเจ้าพระยาเพื่อลดปริมาณน้้าที่จะไปเพ่ิมให้ระดับน้้าสูงขึ้น 
-  หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วตรวจสอบแนวป้องกันน้้าท่วมตรวจสอบจุดที่น้้ารั่วซึมหรือ

จุดที่มีน้้าสูงล้นแนวป้องกันเข้ามาด้าเนินการอุดจุดรั่วซึมหรือเสริมแนวที่น้้าล้นทันที 
-  ผู้บริหารศูนย์ฯเข้ามาอ้านวยการในศูนย์ปฏิบัติการเมื่อมีแนวโน้มที่ระดับน้้าจะสูงขึ้นอีก

ผู้บริหารศูนย์ฯและเจ้าหน้าที่ระดับสูงหารือสั่งการแก้ไขสถานการณ์เป็นกรณีพิเศษหรือ
ก้าหนดให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้าพ้ืนที่อ้านวยการและสั่งการหรือเสริมก้าลังเจ้าหน้าที่
ระดับสูงขึ้นอีกตามสถานการณ์ระดับน้้าพร้อมประสานขอก้าลังสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนๆ 

-  เมื่อระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยาลดลงต่้าสู่ระดับปกติศูนย์ปฏิบัติการฯ สรุปรายงาน 
ผู้บังคับบัญชา 

-  การปฏิบัติจะด้าเนินการจนกว่าสถานการณ์ระดับน้้าในแม่น้้าลดลงสู่ภาวะปกติเช่นนี้ทุกวัน
จนกว่าจะผ่านพ้นช่วงน้้าทะเลหนุนสูงที่จะท้าให้มีผลกระทบกับพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

กรณีน้้าหลากจากพื้นที่ปริมณฑล 
-  ศูนย์ปฏิบัติการฯ ติดตามสภาพน้้าลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง ตั้งแต่ใต้เขื่อนเจ้าพระยาลงมา 

และรายงานผู้บริหารทราบ 
-  ติดตามระบบป้องกันน้้าของจังหวัดต่างๆ ว่าสามารถป้องกันน้้าได้หรือไม่ หากจังหวัดใด  

ที่ระบบป้องกันน้้าท่วมล้มเหลวและจะส่งผลกระทบต่อ กทม. รีบแจ้งผู้บริหารทราบ 
-  ติดตามสถาพน้้าหลากตามทุ่งจากจังหวัดปริมณฑลแล้วแจ้งเตือนฝ่ายปฏิบัติ 
-  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบสถานการณ์ 
-  การปฏิบัติจะด้าเนินการจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 

7.3.5 แผนการบริหารจัดการน้้าตามข้อตกลงกับพื้นที่รอบนอกต่อเชื่อมปริมณฑล 
การประสานงานเพ่ือการบริหารจัดการน้้าระหว่างจังหวัดปริมณฑลกับกรุงเทพมหานครนั้น 

ส้านักการระบายน้้า ได้มีการประสานงานร่วมมือกันมาอย่างต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว และได้พัฒนาความร่วมมือ
จนจัดท้าเป็นข้อตกลงร่วมกับพื้นท่ีปริมณฑล 

พื้นที่ฝั่งธนบุรี   
       ส้านักการระบายน้้ามีข้อตกลงในการบริหารจัดการน้้ากับพ้ืนที่รอบนอกซ่ึงเชื่อมต่อกับปริมณฑล ดังนี้ 

1. ด้านเหนือ แนวริมคลองมหาสวัสดิ์ เขตทวีวัฒนาได้แก่ ประตูระบายน้้าคลองทวีวัฒนา ประตู
ระบายน้้าคลองซอย ประตูระบายน้้าคลองบางคูเวียง ประตูระบายน้้าคลองขุนศรีบุรีรักษ์ ประตูระบายน้้า     
คลองควาย จะเปิดประตูระบายน้้าตลอดเวลา แต่ในช่วงฤดูฝนจะควบคุมระดับน้้าภายในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรีไม่เกิน 
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+0.80 ม.รทก. ถ้าระดับน้้ามากกว่านี้จะเปิดประตูบางส่วนหรือปิดประตูระบายน้้าทั้งหมดขึ้นอยู่กับสภาพฝน
และระดับน้้าภายใน 

2. ด้านใต้ แนวโครงการแก้มลิง เขตบางขุนเทียน ได้แก่ สถานีสูบน้้าคลองสนามชัย สถานีสูบน้้า
คลองพระยาราชมนตรี สถานีสูบน้้าคลองสะแกงาม สถานีสูบน้้าคลองเลนเปน สถานีสูบน้้าคลองระหาญ  
ประตูระบายน้้าคลองรางตรง ประตูระบายน้้าคลองม่วง และประตูระบายน้้าคลองบางขนุน และด้านคลองบางมด
ได้แก่ ประตูระบายน้้าคลองรางโพธิ์  ประตูระบายน้้าคลองบุญสุข ประตูระบายน้้าคลองรางสะแก และ
ประตูระบายน้้าคลองนา ในเดือนมกราคม – พฤษภาคม รวมเวลา 5 เดือน จะท้าการปิดประตูระบายน้้าและ
หยุดเดินเครื่องสูบน้้า ในช่วงข้างขึ้น – ข้างแรม 4 - 10 ค่้า และจะเปิดประตูระบายน้้าได้หรือสูบน้้าออกได้ 
ในช่วงข้างขึ้น – ข้างแรม 11 - 3 ค่้า ในเดือนมิถุนายน ถึงเดือนธันวาคม สามารถสูบน้้าหรือเปิดประตูระบายน้้า
ได้ตลอดเวลา 

3. ด้านใต้ พ้ืนที่ติดกับจังหวัดสมุทรปราการ ปลายคลองบางมด เขตทุ่งครุ เช่นประตูระบายน้้า 
คลองสวน ประตูระบายน้้าคลองกระออม มีการเปิดประตูระบายน้้าออกจากคลองบางมดได้ คือในช่วงเดือน
ธันวาคม ถึง เดือนพฤษภาคม จะเปิดประตูระบายน้้าเดือนละ 1 ครั้ง ในช่วงข้างแรม 8 – 10 ค่้า รวมเดือนละ          
3 วันและในช่วงเดือน มิถุนายน ถึง เดือนพฤศจิกายน จะเปิดประตูระบายน้้าเดือนละ 2 ครั้ง ในช่วงข้างขึ้น           
8 – 10 ค่้า และข้างแรม 8 – 10 ค่้า รวมเดือนละ 6 วัน 

 
พื้นที่ฝั่งพระนคร 
      ส้านักการระบายน้้ามีข้อตกลงในการบริหารจัดการน้้าพื้นที่รอบนอกซ่ึงเชื่อมต่อกับปริมณฑล ดังนี้ 

1. ด้านเหนือ คลองเปรมประชากรตอนประตูระบายน้้าคลองเปรมใต้ (ติดคลองรังสิต) ประตู
ดังกล่าวประกอบด้วยประตูแบบปิด และติดตั้งเครื่องสูบน้้าขนาด 3  m3/s จ้านวน 4 เครื่อง ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของส้านักชลประทานที่ 11 ช่วงฤดูฝนจะเดินเครื่องสูบน้้ารักษาระดับน้้าด้านในไม่เกิน +0.50 ม.รทก.  
ช่วงฤดูแล้งจะเปิดบานประตูเพ่ือน้าน้้าจากคลองรังสิต  ผ่านเข้ามาไหลเวียนคลองเปรมประชากร โดย
กรุงเทพมหานครจะเดินเครื่องสูบน้้าที่สถานีสูบน้้าคลองเปรมประชากร และสถานีสูบน้้าบางซื่อ เพ่ือถ่ายเทน้้า
และปรับคุณภาพน้้า 

2. ด้านตะวันออก ซึ่งประกอบด้วยสถานีสูบน้้าของ ส้านักชลประทานที่ 11 ได้แก่สถานีสูบน้้า
คลองหกวา ตอนคลอง 13 สถานีสูบน้้าแสนแสบตอนหนองจอก สถานีสูบน้้าประเวศบุรีรมย์ ตอนคลอง
พระองค์เจ้าไชยานุชิต และส้านักการระบายน้้า กรุงเทพมหานคร ดูแลประตูระบายน้้าคลองสองสายใต้ ประตู
ระบายน้้าแนวคลองหกวาสายล่าง 

 
การด้าเนินการ 

1. สถานีสูบน้้าคลองหกวา ตอนคลอง 13 ควบคุมระดับน้้าที่ด้านนอกไม่เกิน +1.70 ม.รทก. 
ด้านในไม่เกิน +0.90 ม.รทก. ซึ่งเป็นค่าระดับที่มีข้อตกลงกัน  ในช่วงฤดูฝนถ้าระดับน้้าด้านในสถานีเกิน +0.90     
ม.รทก. กรมชลประทานจะเดินเครื่องสูบน้้าเพ่ือลดระดับน้้าด้านในสถานี สถานีสูบน้้าคลองหกวา ตอนคลอง 13 
ซึ่งมีผลต่อระดับน้้าด้านนอกของประตูระบายน้้าที่กรุงเทพมหานครดูแลอยู่ ซึ่งได้แก่ ประตูระบายน้้าคลองสอง
สายใต้ ประตูระบายน้้าคลองพระยาสุเรนทร์ ประตูระบายน้้าคลองหม้อแตกและประตูระบายน้้าคลองสามวา 
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แต่ถ้าระดับน้้าด้านนอกของสถานีสูบน้้าคลองหกวา ตอนคลอง 13 สูงถึงระดับ +1.70 ม.รทก. กรมชลประทาน
จะหยุดเดินเครื่องสูบน้้าเนื่องจากระดับน้้าอาจส่งผลกระทบกับพ้ืนที่ภายนอก 

2. สถานีสูบน้้าคลองแสนแสบตอนหนองจอก  ควบคุมระดับน้้าที่ด้านนอกไม่เกิน +1.30 ม.รทก.  
ด้านในไม่เกิน +0.90 ม.รทก. กรณีระดับน้้าด้านในสูงเกิน +0.90 ม.รทก. กรมชลประทานจะเดินเครื่องสูบน้้า
เพ่ือลดระดับน้้าด้านใน ซึ่งจะมีผลต่อระดับน้้าด้านนอกประตูระบายน้้าแสนแสบมีนบุรี กรณีระดับน้้าด้านนอก
สูงถึงระดับ +1.30 ม.รทก. กรมชลประทานจะหยุดเดินเครื่องสูบน้้าเนื่องจากระดับน้้าอาจส่งผลกระทบพ้ืนที่
ภายนอก 

3. สถานีสูบน้้าคลองประเวศบุรีรมย์ตอนคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ควบคุมระดับน้้าด้านใน 
ไม่เกิน +0.90 ม.รทก. กรณีระดับน้้าด้านในสูงเกิน +0.90 ม.รทก. กรมชลประทานจะเดินเครื่องสูบน้้าเพ่ือลด
ระดับน้้าด้านในลง ส่งผลต่อระดับน้้าด้านนอกประตูระบายน้้าลาดกระบัง ถ้าระดับน้้า  ด้านนอกสถานีสูงเกิน 
+0.75 ม.รทก. กรมชลประทานจะหยุดเดินเครื่องสูบน้้า เนื่องจากระดับน้้าอาจส่งผลกระทบพื้นท่ีภายนอก 

นอกจากนี้ยังมีการประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างส้านักการระบายน้้า กรม
ชลประทาน และจังหวัดรอบปริมณฑลเป็นประจ้าทุกปีเช่นกัน 

 
8.  งบประมาณแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม  
 งบประมาณแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่ได้เตรียมไว้ใช้ 
ในแผนงานปกติซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้ 

8.1  งบประมาณประจ้าปี ส้าหรับค่าใช้จ่ายตามแผนงานเตรียมการและปฏิบัติการที่เตรียมไว้ 
ส้าหรับแผนงานปกติโดยจ่ายจากงบประมาณประจ้าปี 

8.2  งบกลาง ประเภทเงินส้ารองส้าหรับค่าใช้จ่ายต่างๆเก่ียวกับกรณีน้้าท่วมประจ้าปีและ 
แผนงานเร่งด่วนเพ่ิมเติมระหว่างปี 

8.3  เงินยืมสะสม ใช้ในกรณีเดียวกับข้อ 8.2 เมื่อเงินงบกลางประเภทส้ารองส้าหรับ         
ค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับกรณีน้้าท่วมไม่เพียงพอ/เป็นแผนงานที่ต้องใช้งบประมาณมาก
พอสมควร 

8.4  เงินอุดหนุนรัฐบาล ส้าหรับโครงการ/แผนงานที่ก้าหนดโดยคณะกรรมการพัฒนา
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น 
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 9.2.2 แนวปองกันน้ําทวมบางสวนอาจมีประชาชนที่ไดประโยชน แตบางสวนอาจไมได ซึ่งทํา
ใหเกิดปญหาในเรื่องความรูและความเขาใจของประชาชนที่ไมถูกตอง เชน เหตุการณที่
ประชาชนไปทําลายแนวปองกันน้ําทวม ทําใหน้ําไหลเขาทวมพ้ืนที่ตาง ๆ เปนตน 

 9.2.3 การปฏิบัติการในชวงฝนตกหนักมาก ขณะเดียวกันก็มีระดับน้ําในแมน้ําสูงอาจมีอุปสรรค
ในบางพ้ืนที่ในกรณีนี้จะตองมีการประสานการปฏิบัติงานอยางรวดเร็ว 

9.3  ปญหาจากปริมณฑล 
 9.3.1 เปดประตูระบายน้ําในอัตราที่สามารถบริหารจัดการไดโดยไมสงผลกระทบตอ   
               พ้ืนที่ กทม. 
 9.3.2 ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบขอเท็จจริงทั้งหมด 

 10. สรุป  
   10.1 การปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมเนื่องจากน้ําฝน 
       ที่สําคัญจะตองมีการดําเนินงานในทุกขั้นตอนอยางมีประสิทธิภาพกลาวคือจะตองมีการ

ดําเนินงานในขั้นเตรียมการใหมีความพรอมทั้งดานอุปกรณและสภาพทางระบายน้ํารวมทั้งจะตองมีความพรอม
ของเจาหนาที่ทุกระดับในขั้นปฏิบัติการอีกดวยซึ่งการที่จะสามารถดําเนินงานใหไดผลดังกลาวจะตองมี       
การประสานงานและการตรวจสอบติดตามประเมินผลเปนอยางดีตลอดเวลา  ทั้งนี้เพ่ือใหสามารถอํานวยการ
ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมไดตามเปาหมายที่กําหนดไว 
 10.2  การปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมเนื่องจากน้ําหนุน 
                  หัวใจสําคัญอยูที่จะตองมีแนวคันกั้นน้ําที่ครอบคลุมพ้ืนที่ปองกันอยางทั่วถึงและจะตองมี
ระดับสูงพอท่ีจะปองกันไมใหน้ําลนเขามาในพ้ืนที่ปองกันไดรวมทั้งจะตองมีการถายเทน้ําออกจากพ้ืนที่อยางมี
ประสิทธิภาพอีกดวยแตเนื่องจากการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณและระดับของแนวคันกั้นน้ํานั้นเปนไปเพ่ือการ
ปองกันน้ําทวมระดับความสูงหนึ่งเทานั้น การที่จะสามารถดําเนินการปองกันใหยังคงมีประสิทธิภาพในสภาพการ
อื่นๆ ขึ้นอยูกับเจาหนาที่ทุกฝายจะตองปฏิบัติหนาที่ในความรับผิดชอบของตนอยางเต็มกําลังความสามารถ
รวมทั้งจะตองไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารในแงของการประสานความรวมมือจากสวนราชการอื่นๆ  และ
วัสดุอุปกรณในกรณีพิเศษเรงดวนดวย 
  

ลงชื่อ..........................................ผูขออนุมัติ 
          (นายอริยะ เมฆะกูล) 

                                                                        ผูอํานวยการกองสารสนเทศระบายน้ํา 
           สํานักการระบายน้ํา 
 
 
ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติ 

                              (นายณรงค เรืองศรี) 
                                                                             ผูอํานวยการสํานักการระบายนํ้า 
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      งบประมาณประจ้าปี 2561   =   2,964,257,700  บาท 

               เงินอุดหนุนรัฐบาลประจ้าปี 2561    =   1,499,588,900  บาท 
      งบประมาณประจ้าปี 2560   =   2,441,310,192  บาท 

               เงินอุดหนุนรัฐบาลประจ้าปี 2560    =     651,611,300  บาท 
  9.  ปัญหาและอุปสรรค 
 9.1 ปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินการป้องกันน้้าท่วมเนื่องจากน้้าฝน 

 9.1.1  มีการกีดขวางทางน้้าไหล 
- จากถนนลงสู่ท่อระบายน้้าโดยขยะที่ลอยมาติดตะแกรงช่องรับน้้าฝน 
- จากท่อระบายน้้าลงสู่คลองโดยท่อระบายน้้าช้ารุดเนื่องจากหน่วยงานสาธารณูปโภค เช่น

โทรศัพท์หรือประปาและเหตุอ่ืนๆ 
- ในคูคลองโดยมีประชาชนปลูกบ้านเรือนรุกล้้าคูคลองท้าให้มิอาจขุดลอกขยายความกว้าง

และลึกได้พอเป็นเหตุให้น้้าไหลไม่สะดวกและเกิดสิ่งกีดขวางทางน้้าไหลได้ง่าย 
- ระบบสูบน้้ามีขยะและวัชพืชจ้านวนมากซึ่งลอยมากับกระแสน้้ามาติดที่ตะแกรงกั้นขยะ

ก่อนเข้าเครื่องสูบน้้า 
 9.1.2  แผนปฏิบัติการยังไม่ครอบคลุมปัญหาอย่างครบถ้วน 
 9.1.3  เกิดกระแสไฟฟ้าดับหรือกระแสไฟฟ้าส้าหรับเครื่องสูบน้้าและประตูระบายน้้าขัดข้อง 

  9.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินการป้องกันน้้าท่วมและระบายน้้าเนื่องจากน้้าหนุน 
 9.2.1 ในกรณีที่ระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยาที่สูงเกินกว่า +2.00 ม.รทก. ตามที่คาดหมายไว้   

อาจท้าให้การป้องกันน้้าท่วมไม่ได้ผลในกรณีนี้ จึงต้องติดตามและคาดหมายระดับน้้าเป็น
การล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการเสริมแนวป้องกัน 

 155,100,000  

 489,832,800  

 6,678,500  

 68,866,392  

 194,137,300  

 291,809,200  

 535,880,700  

 609,940,200  

 740,676,400  

 613,869,000  

 516,721,600  

 362,319,800  

 6,678,500  

 96,812,000  

 459,659,600  

 92,207,200  

 603,567,100  

 611,907,800  

 1,100,104,000  

 -  200,000,000  400,000,000  600,000,000  800,000,000  1,000,000,000  1,200,000,000

งานสารสนเทศ 

งานเครื่องจักรกล 

งานพัฒนาระบบหลัก 

งานระบบท่อระบายน้้า 

งานระบบคลอง 

งานระบบอาคารบังคับน้้า 

งบประมาณประจ้าปี 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม 

งบประมาณปี 2561 
เงินอุดหนุนรัฐบาลปี 2561 
งบประมาณปี 2560 
เงินอุดหนุนรัฐบาลปี 2560 
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 9.2.2 แนวปองกันน้ําทวมบางสวนอาจมีประชาชนที่ไดประโยชน แตบางสวนอาจไมได ซึ่งทํา
ใหเกิดปญหาในเรื่องความรูและความเขาใจของประชาชนที่ไมถูกตอง เชน เหตุการณที่
ประชาชนไปทําลายแนวปองกันน้ําทวม ทําใหน้ําไหลเขาทวมพ้ืนที่ตาง ๆ เปนตน 

 9.2.3 การปฏิบัติการในชวงฝนตกหนักมาก ขณะเดียวกันก็มีระดับน้ําในแมน้ําสูงอาจมีอุปสรรค
ในบางพ้ืนที่ในกรณีนี้จะตองมีการประสานการปฏิบัติงานอยางรวดเร็ว 

9.3  ปญหาจากปริมณฑล 
 9.3.1 เปดประตูระบายน้ําในอัตราที่สามารถบริหารจัดการไดโดยไมสงผลกระทบตอ   
               พ้ืนที่ กทม. 
 9.3.2 ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบขอเท็จจริงทั้งหมด 

 10. สรุป  
   10.1 การปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมเนื่องจากน้ําฝน 
       ที่สําคัญจะตองมีการดําเนินงานในทุกขั้นตอนอยางมีประสิทธิภาพกลาวคือจะตองมีการ

ดําเนินงานในขั้นเตรียมการใหมีความพรอมทั้งดานอุปกรณและสภาพทางระบายน้ํารวมทั้งจะตองมีความพรอม
ของเจาหนาที่ทุกระดับในข้ันปฏิบัติการอีกดวยซึ่งการที่จะสามารถดําเนินงานใหไดผลดังกลาวจะตองมี       
การประสานงานและการตรวจสอบติดตามประเมินผลเปนอยางดีตลอดเวลา  ทั้งนี้เพ่ือใหสามารถอํานวยการ
ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมไดตามเปาหมายที่กําหนดไว 
 10.2  การปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมเนื่องจากน้ําหนุน 
                  หัวใจสําคัญอยูที่จะตองมีแนวคันกั้นน้ําที่ครอบคลุมพ้ืนที่ปองกันอยางทั่วถึงและจะตองมี
ระดับสูงพอท่ีจะปองกันไมใหน้ําลนเขามาในพ้ืนที่ปองกันไดรวมทั้งจะตองมีการถายเทน้ําออกจากพ้ืนที่อยางมี
ประสิทธิภาพอีกดวยแตเนื่องจากการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณและระดับของแนวคันกั้นน้ํานั้นเปนไปเพ่ือการ
ปองกันน้ําทวมระดับความสูงหนึ่งเทานั้น การที่จะสามารถดําเนินการปองกันใหยังคงมีประสิทธิภาพในสภาพการ
อื่นๆ ขึ้นอยูกับเจาหนาที่ทุกฝายจะตองปฏิบัติหนาที่ในความรับผิดชอบของตนอยางเต็มกําลังความสามารถ
รวมทั้งจะตองไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารในแงของการประสานความรวมมือจากสวนราชการอื่นๆ  และ
วัสดุอุปกรณในกรณีพิเศษเรงดวนดวย 
  

ลงชื่อ..........................................ผูขออนุมัติ 
          (นายอริยะ เมฆะกูล) 

                                                                        ผูอํานวยการกองสารสนเทศระบายน้ํา 
           สํานักการระบายน้ํา 
 
 
ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติ 

                              (นายณรงค เรืองศรี) 
                                                                             ผูอํานวยการสํานักการระบายนํ้า 
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การบริหารจัดการน ้าในกรุงเทพมหานคร 
   กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ประมาณ 1,568 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ลุ่มต่่าตอนปลายของ      
แม่น้่าเจ้าพระยาใกล้อ่าวไทย ระดับความสูงเฉลี่ยประมาณ 0.00 ถึง +1.50 เมตร เหนือระดับน้่าทะเลปานกลาง 
(ม.รทก.) โดยบริเวณริมฝั่งแม่น้่าเจ้าพระยาและพ้ืนที่ทางทิศเหนือมีระดับสูง +1.50 ม.รทก. ส่วนพ้ืนที่ตอนกลาง
ด้านตะวันออก และด้านใต้มีระดับต่่า อยู่ระหว่าง 0.00 ถึง +0.50 ม.รทก. บางพ้ืนที่มีระดับต่่ากว่าระดับน้่าทะเล
ปานกลาง เช่น บริเวณ มหาวิทยาลัยรามค่าแหง การระบายน้่าออกจากพ้ืนที่โดยใช้การไหลตามธรรมชาติ  โดย  
แรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow)  ท่าได้ยากและมีประสิทธิภาพต่่า เนื่องจากระดับพ้ืนดินมีระดับต่่ากว่าระดับ
น้่าควบคุมในคลองและในแม่น้่าเจ้าพระยา การระบายน้่าออกจากพ้ืนที่โดยขีดความสามารถของสถานีสูบน้่าและ
คลองระบายน้่าจึงมีความจ่าเป็น แต่ก็มีขีดจ่ากัดจากการที่ไม่สามารถปรับปรุงขยายความกว้างของคลองได้จึงท่าให้
เพ่ิมขีดความสามารถการระบายน้่าไม่ได้ เนื่องจากปัญหาการรุกล้่าคู คลอง สาธารณะ กรุงเทพมหานคร         
จึงด่าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้่าท่วมโดยใช้ระบบพ้ืนที่ปดดล้อม ด้วยการก่อสร้างแนวป้องกันน้่าท่วม
ล้อมรอบพื้นที่ เพื่อป้องกันน้่าจากพื้นที่ภายนอกไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่  ส่วนภายในพื้นที่ปดดล้อมก่อสร้างระบบ
ระบายน้่า เพ่ือระบายน้่าท่วมขังเนื่องจากฝนตกในพ้ืนที่ให้ระบายลงสู่แม่น้่าเจ้าพระยา  
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงห่วงใยถึงความเดือดร้อนของประชาชน 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะผู้บริหารของกรุงเทพมหานครเข้าเฝ้าเพ่ือพระราชทานพระราชด่าริในการ
ด่าเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้่าท่วม และการแก้ไขปัญหาน้่าเน่าเสียหลายครั้ง ซึ่งกรุงเทพมหานครได้น้ อม
น่าพระราชด่าริ เพ่ือยึดถือเป็นนโยบายส่าคัญและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาได้จริงโดยในส่วนการด่าเนินการด้านการป้องกันน้่าท่วมและการระบายน้่าได้มีการด่าเนินการดังนี้ 
ระบบป้องกันน ้าท่วม โดยก่อสร้างคันป้องกันน ้าท่วมปิดล้อมพื นที่เพื่อป้องกันน ้าหลากและน ้าทะเลหนุนสูง 
   เพ่ือป้องกันปัญหาน้่าท่วมเนื่องจากน้่าหลากจากแม่น้่าเจ้าพระยาและน้่าบ่าจากทุ่ง โดยรอบพ้ืนที่  
ไหลเข้าท่วมพ้ืนที่ กรุงเทพมหานครก่อสร้างคันป้องกันน้่าท่วมปดดล้อมพ้ืนที่ โดยก่อสร้างคันป้องกันน้่าท่วม ดังนี้ 

คันป้องกันน ้าท่วมด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร (คันกั นน ้าพระราชด้าริ) 
   ตามที่มีปัญหาน้่าท่วม เมื่อ พ.ศ. 2526 กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ก่อสร้าง  
แนวป้องกันน้่าท่วมตามพระราชด่าริ โดยได้เริ่มด่าเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2527 เพ่ือป้องกันน้่าไหลบ่าจากพ้ืนที่     
ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เข้าท่วมพ้ืนที่ชุมชนชั้นใน ซึ่งเป็นพ้ืนที่หนาแน่นมีความส่าคัญทางเศรษฐกิจ 
สังคม โดยก่อสร้างคันดินริมถนนสายต่าง ๆ ด้านตะวันออก ความยาวรวมประมาณ 72 กิโลเมตร แนวคันป้องกัน   
เริ่มตั้งแต่ถนนพหลโยธินบริเวณซอยแอนเนกซ์ ถนนเลียบคลองสอง ถนนเลียบคลองหกวาสายล่าง ถนนหทัยราษฎร์ 
ถนนหทัยมิตร ถนนนิมิตรใหม่ ถนนประชาร่วมใจ ถนนราษฎร์อุทิศ ถนนสุวินทวงศ์ ถนนรามค่าแหง ถนนร่มเกล้า 
ถนนกิ่งแก้ว ถนนสุขุมวิทสายเก่าจรดทะเลที่จังหวัดสมุทรปราการ การก่อสร้างแล้วเสร็จ พ.ศ. 2528 ได้มีการ
ยกระดับ ถนนริมคันกั้นน้่าเดิม เป็นแนวคันป้องกันถาวรแทน สามารถป้องกันน้่าไหลบ่าจากทุ่งด้านเหนือและด้าน
ตะวันออกของพ้ืนที่ได้ที่ระดับ ความสูง +3.00 ม.รทก. ซึ่งคันกั้นน้่าบางส่วนมีการทรุดตัว ท่าให้คันกั้นน้่า มีระดับลดลง  
มีความสูงที่ + 2.00 ม.รทก. ถึง + 2.50 ม.รทก. หลังน้่าท่วมปี 2554 ได้ปรับปรุงแนวคันกั้นน้่าและยกระดับขึ้น               
มีความสูงที่ +3.00 ม.รทก. 

คันป้องกันน ้าท่วมริมแม่น ้าเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ 
     กรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างแนวป้องกันน้่าท่วมถาวรริมฝั่งแม่น้่าเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย 
และคลองมหาสวัสดิ์ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาน้่าท่วมเนื่องจากน้่าหลากและน้่าทะเลหนุนสูง โดยได้มีการ
ก่อสร้างแนวป้องกันน้่าท่วมแล้วประมาณ 77 กิโลเมตร และจากเหตุการณ์น้่าท่วมใหญ่เมื่อ พ.ศ. 2554 ได้มีการ
ปรับปรุงแนวป้องกันน้่าท่วมที่ได้ก่อสร้างแล้วให้สามารถป้องกันระดับน้่าสูงสุดในแม่น้่าเจ้าพระยาเมื่อ พ.ศ. 2554 



31

31 

 

 

การบริหารจัดการน ้าในกรุงเทพมหานคร 
   กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ประมาณ 1,568 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ลุ่มต่่าตอนปลายของ      
แม่น้่าเจ้าพระยาใกล้อ่าวไทย ระดับความสูงเฉลี่ยประมาณ 0.00 ถึง +1.50 เมตร เหนือระดับน้่าทะเลปานกลาง 
(ม.รทก.) โดยบริเวณริมฝั่งแม่น้่าเจ้าพระยาและพ้ืนที่ทางทิศเหนือมีระดับสูง +1.50 ม.รทก. ส่วนพ้ืนที่ตอนกลาง
ด้านตะวันออก และด้านใต้มีระดับต่่า อยู่ระหว่าง 0.00 ถึง +0.50 ม.รทก. บางพ้ืนที่มีระดับต่่ากว่าระดับน้่าทะเล
ปานกลาง เช่น บริเวณ มหาวิทยาลัยรามค่าแหง การระบายน้่าออกจากพ้ืนที่โดยใช้การไหลตามธรรมชาติ  โดย  
แรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow)  ท่าได้ยากและมีประสิทธิภาพต่่า เนื่องจากระดับพ้ืนดินมีระดับต่่ากว่าระดับ
น้่าควบคุมในคลองและในแม่น้่าเจ้าพระยา การระบายน้่าออกจากพ้ืนที่โดยขีดความสามารถของสถานีสูบน้่าและ
คลองระบายน้่าจึงมีความจ่าเป็น แต่ก็มีขีดจ่ากัดจากการที่ไม่สามารถปรับปรุงขยายความกว้างของคลองได้จึงท่าให้
เพ่ิมขีดความสามารถการระบายน้่าไม่ได้ เนื่องจากปัญหาการรุกล้่าคู คลอง สาธารณะ กรุงเทพมหานคร         
จึงด่าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้่าท่วมโดยใช้ระบบพ้ืนที่ปดดล้อม ด้วยการก่อสร้างแนวป้องกันน้่าท่วม
ล้อมรอบพื้นที่ เพื่อป้องกันน้่าจากพื้นที่ภายนอกไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่  ส่วนภายในพื้นที่ปดดล้อมก่อสร้างระบบ
ระบายน้่า เพ่ือระบายน้่าท่วมขังเนื่องจากฝนตกในพ้ืนที่ให้ระบายลงสู่แม่น้่าเจ้าพระยา  
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงห่วงใยถึงความเดือดร้อนของประชาชน 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะผู้บริหารของกรุงเทพมหานครเข้าเฝ้าเพ่ือพระราชทานพระราชด่าริในการ
ด่าเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้่าท่วม และการแก้ไขปัญหาน้่าเน่าเสียหลายครั้ง ซึ่งกรุงเทพมหานครได้น้ อม
น่าพระราชด่าริ เพ่ือยึดถือเป็นนโยบายส่าคัญและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาได้จริงโดยในส่วนการด่าเนินการด้านการป้องกันน้่าท่วมและการระบายน้่าได้มีการด่าเนินการดังนี้ 
ระบบป้องกันน ้าท่วม โดยก่อสร้างคันป้องกันน ้าท่วมปิดล้อมพื นที่เพื่อป้องกันน ้าหลากและน ้าทะเลหนุนสูง 
   เพ่ือป้องกันปัญหาน้่าท่วมเนื่องจากน้่าหลากจากแม่น้่าเจ้าพระยาและน้่าบ่าจากทุ่ง โดยรอบพ้ืนที่  
ไหลเข้าท่วมพ้ืนที่ กรุงเทพมหานครก่อสร้างคันป้องกันน้่าท่วมปดดล้อมพ้ืนที่ โดยก่อสร้างคันป้องกันน้่าท่วม ดังนี้ 

คันป้องกันน ้าท่วมด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร (คันกั นน ้าพระราชด้าริ) 
   ตามที่มีปัญหาน้่าท่วม เมื่อ พ.ศ. 2526 กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ก่อสร้าง  
แนวป้องกันน้่าท่วมตามพระราชด่าริ โดยได้เริ่มด่าเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2527 เพ่ือป้องกันน้่าไหลบ่าจากพ้ืนที่     
ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เข้าท่วมพ้ืนที่ชุมชนชั้นใน ซึ่งเป็นพ้ืนที่หนาแน่นมีความส่าคัญทางเศรษฐกิจ 
สังคม โดยก่อสร้างคันดินริมถนนสายต่าง ๆ ด้านตะวันออก ความยาวรวมประมาณ 72 กิโลเมตร แนวคันป้องกัน   
เริ่มตั้งแต่ถนนพหลโยธินบริเวณซอยแอนเนกซ์ ถนนเลียบคลองสอง ถนนเลียบคลองหกวาสายล่าง ถนนหทัยราษฎร์ 
ถนนหทัยมิตร ถนนนิมิตรใหม่ ถนนประชาร่วมใจ ถนนราษฎร์อุทิศ ถนนสุวินทวงศ์ ถนนรามค่าแหง ถนนร่มเกล้า 
ถนนกิ่งแก้ว ถนนสุขุมวิทสายเก่าจรดทะเลที่จังหวัดสมุทรปราการ การก่อสร้างแล้วเสร็จ พ.ศ. 2528 ได้มีการ
ยกระดับ ถนนริมคันกั้นน้่าเดิม เป็นแนวคันป้องกันถาวรแทน สามารถป้องกันน้่าไหลบ่าจากทุ่งด้านเหนือและด้าน
ตะวันออกของพ้ืนที่ได้ที่ระดับ ความสูง +3.00 ม.รทก. ซึ่งคันกั้นน้่าบางส่วนมีการทรุดตัว ท่าให้คันกั้นน้่า มีระดับลดลง  
มีความสูงที่ + 2.00 ม.รทก. ถึง + 2.50 ม.รทก. หลังน้่าท่วมปี 2554 ได้ปรับปรุงแนวคันกั้นน้่าและยกระดับขึ้น               
มีความสูงที่ +3.00 ม.รทก. 

คันป้องกันน ้าท่วมริมแม่น ้าเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ 
     กรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างแนวป้องกันน้่าท่วมถาวรริมฝั่งแม่น้่าเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย 
และคลองมหาสวัสดิ์ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาน้่าท่วมเนื่องจากน้่าหลากและน้่าทะเลหนุนสูง โดยได้มีการ
ก่อสร้างแนวป้องกันน้่าท่วมแล้วประมาณ 77 กิโลเมตร และจากเหตุการณ์น้่าท่วมใหญ่เมื่อ พ.ศ. 2554 ได้มีการ
ปรับปรุงแนวป้องกันน้่าท่วมที่ได้ก่อสร้างแล้วให้สามารถป้องกันระดับน้่าสูงสุดในแม่น้่าเจ้าพระยาเมื่อ พ.ศ. 2554 



32
33 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังเนื่องจากน้ําฝน 

   ในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังเนื่องจากฝนตกในพ้ืนที่ปิดล้อมกรุงเทพมหานครได้ก่อสร้าง       
ระบบระบายนํ้า เพ่ือเร่งระบายนํ้าท่วมขังในพื้นที่ออกสู่แม่นํ้าเจ้าพระยาและอ่าวไทยโดยเร็ว โดยปัจจุบัน          
ขีดความสามารถของระบบระบายนํ้าสามารถรองรับปริมาณฝนตกสะสมรวมได้ไม่เกิน 80 มิลลิเมตร ใน 1 วัน     
(ใน 1 วัน โดยเฉล่ียแล้วฝนตกประมาณ 3 ช่ัวโมง) หรือแปลงเป็นความเข้มของฝนไม่เกิน 58.7 มิลลิเมตรต่อช่ัวโมง 
ประกอบด้วยระบบระบายน้ําต่างๆ ดังน้ี 

   คู คลองระบายนํ้า จํานวนทั้งสิ้น 1,682 คลอง ความยาวรวม ประมาณ 2,604 กิโลเมตร มีการ
ดําเนินการขุดลอก เปิดทางน้ําไหล เก็บขยะวัชพืช ผักตบชวา เป็นประจําทุกปี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรองรับ
และระบายน้ําในคลองเม่ือมีฝนตก 

   ท่อระบายน้ํา ความยาวประมาณ 6,368 กิโลเมตร แบ่งเป็นถนนสายหลัก 1,950 กิโลเมตร      
ในตรอก ซอย ยาวประมาณ 4,418 กิโลเมตร กรุงเทพมหานคร ดําเนินการล้างทําความสะอาดท่อระบายน้ํา     
เป็นประจําทุกปี เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําจากถนนและบ้านเรือนประชาชนให้ระบายลงสู่คลอง
ระบายนํ้าได้เร็วยิ่งข้ึน 

   สถานีสูบน้ํา ประตูระบายน้ํา บ่อสูบน้ํา เพ่ือระบายนํ้าท่วมขัง เน่ืองจากฝนตกในพ้ืนที่ออกสู่
แม่นํ้าเจ้าพระยา โดยประกอบด้วย 

- สถานีสูบน้ํา  189 แห่ง    
- ประตูระบายนํ้า  240 แห่ง   
- บ่อสูบนํ้า  269 แห่ง   

ระดับผนังก้ันนํ้าริมแม่นํ้าเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย 
และคลองมหาสวัสดิ์ 
   ช่วงคลองบางเขนถึงสะพานกรุงธนบุร ี              ระดบั + 3.50 ม.รทก. 
   ช่วงสะพานกรุงธนบุรีถึงสะพานพระป��นเกล้า     ระดบั + 3.25 ม.รทก. 
   ช่วงสะพานพระป��นเกล้าถึงสะพานพุทธฯ          ระดับ + 3.00 ม.รทก. 
   ช่วงสะพานพุทธฯถึงบางนา                               ระดับ + 2.80 ม.รทก. 
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     ( เดิม 15 cms. เพิ่มกึ่งถาวร 18 cms. )  

( เดิม 12 cms. เพิ่มกึ่งถาวร 8 cms. )  

ส.คลองประเวศบุรีรมย์ 

ส.คลองแสนแสบ 

ส.คลองหกวา 

( เดิม 36 cms. เพิ่มกึ่งถาวร 12 cms. )  

( เดิม 24 cms. เพิ่มกึ่งถาวร 12 cms. )  

( เดิม 36 cms. เพิ่มกึ่งถาวร 12 cms. )  48 

24 

9 

( เดิม 12 cms. เพิ่มกึ่งถาวร 12 cms. )  

( กึ่งถาวร )  

ส.สุวรรณภูมิ 100 cms.  

 P 

+3.25 ม.รทก. 

แนวป�องกันน้ําท่วมริมแม่น้ําเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย 
และคลองมหาสวัสด์ิ 
    สถานีสูบน้ําริมแม่น้ําเจ้าพระยา ���งพระนคร 
    สถานีสูบน้ําริมแม่น้ําเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อยและ  
    คลองมหาสวัสด์ิ ���งธนบุรี 
    แนวป�องกันน้ําท่วมท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จและป�องกันน้ําท่วมได้ 76.80 กม. 
    แนวป�องกันน้ําท่วมท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ 0.20 กม. จะแล้วเสร็จ พ.ศ.2559 

พ้ืนที่ด ้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร 
         ประตูระบายนํ้าของกรุงเทพมหานครเดิม 
         ประตูระบายนํ้าของกรมชลประทานเดิม 
         ประตูระบายนํ้าของกรมชลประทาน 
         ประตูระบายนํ้าของกรุงเทพมหานครท่ีได้ดําเนินการในป� 2549 
         ประตูระบายนํ้าและสถานีสูบนํ้าของกรุงเทพมหานครเดิม 
         ประตูระบายนํ้าและสถานีสูบนํ้าของกรมชลประทานเดิม 
         สถานีสูบนํ้าของกรมชลประทานที่ดําเนินการแล้วเสร็จในป� 2552 
         สถานีสูบนํ้าใหม่ของกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดําเนินการ 
         กรุงเทพมหานครได้ขุดลอกคลอง จํานวน 11 คลอง ดําเนินการ 
         ในป� 2549 

แนวอุโมงค์ระบายน้ําท ี่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
แนวอุโมงค์ระบายน้ําท ี่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
แนวอุโมงค์ระบายน้ําท ี่อยู่ระหว่างของบประมาณ 
แนวอุโมงค์ระบายน้ําท ี่อยู่ระหว่างสํารวจออกแบบ 

แผนท่ีระบบป้องกันน้ําท่วมกรุงเทพมหานคร 

ส่วนต่อขยายแนวคันก้ันนํ้าตามพระราชดําริ (King’s Dike) 

แนวคันก้ันนํ้าตามพระราชดําริ (King’s Dike) 

แนวคันก้ันนํ้าตามพระราชดําริ (King’s Dike) 

1. พื้นท่ีด้านตะวันออกของแม่นํ้าเจา้พระยา 
ภายในคันกั้นนํ้าพระราชดาํริ 

2. พื้นท่ีด้านตะวันตก 
ของแม่นํ้าเจ้าพระยา 

3. พื้นท่ีด้านตะวันออก 
นอกคันกั้นนํ้าพระราชดําร ิ

คันก้ันนํ้าริมแม่นํ้าเจ้าพระยา 
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โดยยกระดับความสูงของก่าแพงกั้นน้่าให้สูงเพ่ิมขึ้นอีก 20-50 เซนติเมตร ท่าให้สามารถป้องกันได้ที่ระดับความสูง 
+2.80 ม.รทก. ถึง +3.50 ม.รทก. ส่วนแนวป้องกันที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จปัจจุบันใช้ถนน ตรอก ซอย ริมแม่น้่า 
ร่วมกับการเรียงกระสอบทรายเป็นแนวกระสอบทรายเป็นแนวป้องกันชั่วคราวและสามารถป้องกันน้่าได้ประมาณท่ี
ระดับ + 2.20 ม.รทก. ถึง + 2.50 ม.รทก.   

 
 
ระบบป้องกันน ้าท่วม โดยการสร้างคันกั นน ้าปิดล้อมพื นที่กรุงเทพมหานคร  

แบ่งเป็นพ้ืนที่ป้องกันน้่าท่วมเป็น 3 พ้ืนที่ ได้แก่ 
1. พ้ืนที่ปดดล้อมด้านตะวันออกของแม่น้่าเจ้าพระยา ภายในคันกั้นน้่าพระราชด่าริ พ้ืนที่ประมาณ            

650 ตารางกิโลเมตร เป็นพ้ืนที่ปดดล้อมตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของแม่น้่าเจ้าพระยาระหว่าง คันป้องกันน้่าท่วม  
ริมแม่น้่ากับคันกั้นน้่าพระราชด่าริ 

2. พ้ืนที่ปดดล้อมด้านตะวันตกของแม่น้่าเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) พ้ืนที่ประมาณ 450 ตารางกิโลเมตร 
เป็นพ้ืนที่ปดดล้อมตั้งอยู่ด้านตะวันตกของแม่น้่าเจ้าพระยาระหว่างคันป้องกันน้่าท่วมริมแม่น้่าถึงสุดเขต
กรุงเทพมหานครที่ถนนพุทธมณฑลสาย 4 

3. พ้ืนที่ด้านตะวันออกนอกคันกั้นน้่าพระราชด่าริ พ้ืนที่ประมาณ 468 ตารางกิโลเมตร                
ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครนอกคันกั้นน้่าพระราชด่าริ ซึ่งกรุงเทพมหานครใช้เป็นพ้ืนที่            
ทางน้่าหลากตามธรรมชาติ (Flood way) เพ่ือระบายน้่าจากทุ่งทางด้านบนและด้านตะวันออกให้ระบายลงสู่ทะเล
ไม่ให้ไหลบ่าเข้าท่วมพ้ืนที่ปดดล้อมภายในคันกั้นน้่าพระราชด่าริ  ซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและเป็นพ้ืนที่ส่าคัญที่เป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ 
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ระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังเนื่องจากน้ําฝน 

   ในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังเนื่องจากฝนตกในพ้ืนที่ปิดล้อมกรุงเทพมหานครได้ก่อสร้าง       
ระบบระบายนํ้า เพ่ือเร่งระบายนํ้าท่วมขังในพื้นที่ออกสู่แม่นํ้าเจ้าพระยาและอ่าวไทยโดยเร็ว โดยปัจจุบัน          
ขีดความสามารถของระบบระบายนํ้าสามารถรองรับปริมาณฝนตกสะสมรวมได้ไม่เกิน 80 มิลลิเมตร ใน 1 วัน     
(ใน 1 วัน โดยเฉล่ียแล้วฝนตกประมาณ 3 ช่ัวโมง) หรือแปลงเป็นความเข้มของฝนไม่เกิน 58.7 มิลลิเมตรต่อช่ัวโมง 
ประกอบด้วยระบบระบายน้ําต่างๆ ดังน้ี 

   คู คลองระบายนํ้า จํานวนทั้งสิ้น 1,682 คลอง ความยาวรวม ประมาณ 2,604 กิโลเมตร มีการ
ดําเนินการขุดลอก เปิดทางนํ้าไหล เก็บขยะวัชพืช ผักตบชวา เป็นประจําทุกปี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรองรับ
และระบายน้ําในคลองเม่ือมีฝนตก 

   ท่อระบายน้ํา ความยาวประมาณ 6,368 กิโลเมตร แบ่งเป็นถนนสายหลัก 1,950 กิโลเมตร      
ในตรอก ซอย ยาวประมาณ 4,418 กิโลเมตร กรุงเทพมหานคร ดําเนินการล้างทําความสะอาดท่อระบายน้ํา     
เป็นประจําทุกปี เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําจากถนนและบ้านเรือนประชาชนให้ระบายลงสู่คลอง
ระบายนํ้าได้เร็วยิ่งขึ้น 

   สถานีสูบน้ํา ประตูระบายน้ํา บ่อสูบน้ํา เพ่ือระบายนํ้าท่วมขัง เน่ืองจากฝนตกในพ้ืนที่ออกสู่
แม่นํ้าเจ้าพระยา โดยประกอบด้วย 

- สถานีสูบน้ํา  189 แห่ง    
- ประตูระบายนํ้า  240 แห่ง   
- บ่อสูบนํ้า  269 แห่ง   

ระดับผนังก้ันนํ้าริมแม่นํ้าเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย 
และคลองมหาสวัสดิ์ 
   ช่วงคลองบางเขนถึงสะพานกรุงธนบุร ี              ระดบั + 3.50 ม.รทก. 
   ช่วงสะพานกรุงธนบุรีถึงสะพานพระป��นเกล้า     ระดบั + 3.25 ม.รทก. 
   ช่วงสะพานพระป��นเกล้าถึงสะพานพุทธฯ          ระดับ + 3.00 ม.รทก. 
   ช่วงสะพานพุทธฯถึงบางนา                               ระดับ + 2.80 ม.รทก. 
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 ช่วงสะพานพระป่ินเกล้าถึงสะพานพุทธ 
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CMS 

40 15 10 10 

  24 
  24 

     ( เดิม 15 cms. เพิ่มกึ่งถาวร 18 cms. )  

( เดิม 12 cms. เพิ่มกึ่งถาวร 8 cms. )  

ส.คลองประเวศบุรีรมย์ 

ส.คลองแสนแสบ 

ส.คลองหกวา 

( เดิม 36 cms. เพิ่มกึ่งถาวร 12 cms. )  

( เดิม 24 cms. เพิ่มกึ่งถาวร 12 cms. )  

( เดิม 36 cms. เพิ่มกึ่งถาวร 12 cms. )  48 

24 

9 

( เดิม 12 cms. เพิ่มกึ่งถาวร 12 cms. )  

( กึ่งถาวร )  

ส.สุวรรณภูมิ 100 cms.  

 P 

+3.25 ม.รทก. 

แนวป�องกันน้ําท่วมริมแม่น้ําเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย 
และคลองมหาสวัสด์ิ 
    สถานีสูบน้ําริมแม่น้ําเจ้าพระยา ���งพระนคร 
    สถานีสูบน้ําริมแม่น้ําเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อยและ  
    คลองมหาสวัสด์ิ ���งธนบุรี 
    แนวป�องกันน้ําท่วมท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จและป�องกันน้ําท่วมได้ 76.80 กม. 
    แนวป�องกันน้ําท่วมท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ 0.20 กม. จะแล้วเสร็จ พ.ศ.2559 

พ้ืนที่ด ้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร 
         ประตูระบายนํ้าของกรุงเทพมหานครเดิม 
         ประตูระบายนํ้าของกรมชลประทานเดิม 
         ประตูระบายนํ้าของกรมชลประทาน 
         ประตูระบายนํ้าของกรุงเทพมหานครท่ีได้ดําเนินการในป� 2549 
         ประตูระบายนํ้าและสถานีสูบนํ้าของกรุงเทพมหานครเดิม 
         ประตูระบายนํ้าและสถานีสูบนํ้าของกรมชลประทานเดิม 
         สถานีสูบนํ้าของกรมชลประทานที่ดําเนินการแล้วเสร็จในป� 2552 
         สถานีสูบนํ้าใหม่ของกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดําเนินการ 
         กรุงเทพมหานครได้ขุดลอกคลอง จํานวน 11 คลอง ดําเนินการ 
         ในป� 2549 

แนวอุโมงค์ระบายน้ําท ี่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
แนวอุโมงค์ระบายน้ําท ี่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
แนวอุโมงค์ระบายน้ําท ี่อยู่ระหว่างของบประมาณ 
แนวอุโมงค์ระบายน้ําท ี่อยู่ระหว่างสํารวจออกแบบ 

แผนท่ีระบบป้องกันน้ําท่วมกรุงเทพมหานคร 

ส่วนต่อขยายแนวคันก้ันนํ้าตามพระราชดําริ (King’s Dike) 

แนวคันก้ันนํ้าตามพระราชดําริ (King’s Dike) 

แนวคันก้ันนํ้าตามพระราชดําริ (King’s Dike) 

1. พื้นท่ีด้านตะวันออกของแม่นํ้าเจา้พระยา 
ภายในคันกั้นนํ้าพระราชดาํริ 

2. พื้นท่ีด้านตะวันตก 
ของแม่นํ้าเจ้าพระยา 

3. พื้นท่ีด้านตะวันออก 
นอกคันกั้นนํ้าพระราชดําร ิ

คันก้ันนํ้าริมแม่นํ้าเจ้าพระยา 
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   4.  โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้่าและอุโมงค์ระบายน้่าซอยสุขุมวิท 42 มีขีดความสามารถ             
ในการระบายน้่า 6 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และอุโมงค์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.80 เมตร ยาว 1.10 กิโลเมตร    
ช่วยแก้ไขปัญหาน้่าท่วมถนนสุขุมวิทและซอยสุขุมวิท 42 
   5.  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้่าพ้ืนที่เขตพญาไท มีขีดความสามารถในการระบายน้่า         
4.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และสร้างอุโมงค์ใต้ดินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.40 เมตร ยาวประมาณ 679 เมตร  
และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร ยาวประมาณ 1.90 กิโลเมตร แก้ไขปัญหาน้่าท่วมพ้ืนที่เขตพญาไท ถนน
พหลโยธิน ช่วงจากซอยพหลโยธิน 5-11 และถนนพระราม 6 ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 3 ตารางกิโลเมตร 
  6.  โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้่าบึงมักกะสันลงสู่แม่น้่าเจ้าพระยา มีขีดความสามารถ             
ในการระบายน้่า 45 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และท่อระบายน้่าใต้ดินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.60 เมตร              
ยาวประมาณ 5.98 กิโลเมตร ช่วยแก้ไขปัญหาน้่าท่วม เขตวัฒนา ปทุมวัน ราชเทวี พญาไท ห้วยขวาง และดินแดง 
ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 26 ตารางกิโลเมตร 
   7.  โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้่าคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวลงสู่แม่น้่าเจ้าพระยา 
พ้ืนที่ที่จะได้รับประโยชน์ ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ พ้ืนที่เขตห้วยขวาง บางกะปด บึงกุ่ม 
วัฒนา วังทองหลาง และลาดพร้าว อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.00 เมตร ยาวประมาณ 5.11 กิโลเมตร มีขีด
ความสามารถในการระบายน้่า 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
  8.  โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้่าใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้่าเจ้าพระยา 
พ้ืนที่ที่จะได้รับประโยชน์ ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 56 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ พ้ืนที่เขตห้วยขวาง ดินแดง พญาไท 
จตุจักร ลาดพร้าว วังทองหลาง บางซื่อ และดุสิต อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.00 เมตร ยาวประมาณ 6.40 
กิโลเมตร มีขีดความสามารถในการระบายน้่า 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  
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  เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างระบบระบายน้่าดังกล่าว ท่าให้มีขีดความสามารถของ     
การระบายน้่าในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครได้รวมทั้งสิ้น 2,229.16 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แบ่งเป็น ฝั่งพระนครและ 
ฝั่งธนบุรี ดังนี้ 

- ฝั่งพระนคร  มีขีดความสามารถของการระบายน้่า   1,587.06 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที     
- ฝั่งธนบุรี      มีขีดความสามารถของการระบายน้่า      642.10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  

 โดยรวมขีดความสามารถของการระบายน้่าของสถานีสูบน้่าที่ติดตั้งริมแม่น้่าเจ้าพระยาซึ่งมีขีด
ความสามารถในการระบายน้่าลงสู่แม่น้่าเจ้าพระยาได้รวม 903.23 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แบ่งเป็นฝั่งพระนคร
และฝั่งธนบุรี ดังนี้ 

- ฝั่งพระนคร  มีขีดความสามารถของการระบายน้่า  662.43 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที     
- ฝั่งธนบุรี      มีขีดความสามารถของการระบายน้่า   240.80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  

ในอนาคต กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้มีขีดความสามารถในการ
ระบายน้่าในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครได้มากขึ้น โดยให้สามารถรับปริมาณฝนตกสะสมได้ไม่เกิน 104 มิลลิเมตรใน     
1 วัน (ฝนตกประมาณ 3 ชั่วโมง) หรือเป็นความเข้มของฝนที่ 76 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง  
  อุโมงค์ระบายน ้าขนาดใหญ่ จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้่าบริเวณที่มีปัญหาน้่าท่วม 
เนื่องจากเป็นที่ลุ่มต่่าและระบบระบายน้่าในพ้ืนที่ เช่น ท่อระบายน้่า คู คลอง มีขีดจ่ากัดไม่สามารถน่า             
น้่าท่วมขังออกจากพ้ืนที่ไปสู่แม่น้่าเจ้าพระยาได้โดยเร็ว จึงมีความจ่าเป็นต้องก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้่าใต้ดิน           
ขนาดใหญ่เพ่ือเร่งระบายน้่าออกสู่แม่น้่าเจ้าพระยาโดยไม่ต้องระบายผ่านระบบคลองตามปกติ ซึ่งมีขีดจ่ากัดรวมทั้ง
ยังช่วยลดระดับน้่าในคลองระบายน้่าสายส่าคัญให้มีระดับต่่าได้รวดเร็ว เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้่าใน
คลองได้ นอกจากนี้อุโมงค์ระบายน้่ายังสามารถช่วยในการเจือจางน้่าเน่าเสียในคลอง ในพ้ืนที่ชุมชนชั้นในในฤดูแล้ง 
โดยไม่มีผลกระทบกับปัญหาน้่าท่วมในคลองระบายน้่า ในพ้ืนที่ได้อีกด้วย 
  กรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้่า เพ่ือระบายน้่าจากพ้ืนที่น้่าท่วมขังให้ระบายลงสู่              
แม่น้่าเจ้าพระยาโดยตรง นอกจากนี้ยังช่วยเร่งระบายน้่าหลากจากพ้ืนที่ภายนอกให้ระบายผ่านคลองระบายน้่า   
เข้ามาในพ้ืนที่ป้องกันแล้วไหลลงสู่อุโมงค์ระบายน้่าใต้ดิน เพ่ือระบายลงสู่แม่น้่าเจ้าพระยา ซึ่งสามารถช่วยให้การ
ระบายน้่าหลาก เพ่ือบรรเทาปัญหาน้่าท่วมนอกพ้ืนที่ป้องกันของกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดี  ปัจจุบันได้มีการ
ด่าเนินการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้่าแล้ว 8 แห่ง ความยาวรวม 25.40 กิโลเมตร มีประสิทธิภาพการระบายน้่ารวม 
215.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1.  โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้่าและอุโมงค์ระบายน้่าซอยสุขุมวิท 26 มีขีดความสามารถ             
ในการระบายน้่า 4 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อุโมงค์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ยาวประมาณ 1.10 กิโลเมตร 
ช่วยแก้ไขปัญหาน้่าท่วมขังในถนนสุขุมวิทระหว่างซอยสุขุมวิท 22 - 28 ในซอยสุขุมวิท 26 และบริเวณใกล้เคียง 
   2.  โครงการก่อสร้างระบบผันน้่าคลองเปรมประชากร มีขีดความสามารถในการระบายน้่า                 
30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อุโมงค์ใต้ดินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.40 เมตร ยาวประมาณ 1.88 กิโลเมตร แก้ไข
ปัญหาน้่าท่วมพ้ืนที่ตอนบนของกรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ จตุจักร หลักสี่ บางเขน และดอนเมือง ครอบคลุม
พ้ืนที่ประมาณ 3.50 ตารางกโิลเมตร 
  3.  โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้่าและอุโมงค์ระบายน้่าซอยสุขุมวิท 36 มีขีดความสามารถ             
ในการระบายน้่า 6 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และอุโมงค์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.80 เมตร  ยาว 1.32 กิโลเมตร 
ช่วยแก้ไขปัญหาน้่าท่วมในถนนสุขุมวิทและบริเวณซอยสุขุมวิท 36 
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   4.  โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้่าและอุโมงค์ระบายน้่าซอยสุขุมวิท 42 มีขีดความสามารถ             
ในการระบายน้่า 6 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และอุโมงค์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.80 เมตร ยาว 1.10 กิโลเมตร    
ช่วยแก้ไขปัญหาน้่าท่วมถนนสุขุมวิทและซอยสุขุมวิท 42 
   5.  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้่าพ้ืนที่เขตพญาไท มีขีดความสามารถในการระบายน้่า         
4.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และสร้างอุโมงค์ใต้ดินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.40 เมตร ยาวประมาณ 679 เมตร  
และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร ยาวประมาณ 1.90 กิโลเมตร แก้ไขปัญหาน้่าท่วมพ้ืนที่เขตพญาไท ถนน
พหลโยธิน ช่วงจากซอยพหลโยธิน 5-11 และถนนพระราม 6 ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 3 ตารางกิโลเมตร 
  6.  โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้่าบึงมักกะสันลงสู่แม่น้่าเจ้าพระยา มีขีดความสามารถ             
ในการระบายน้่า 45 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และท่อระบายน้่าใต้ดินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.60 เมตร              
ยาวประมาณ 5.98 กิโลเมตร ช่วยแก้ไขปัญหาน้่าท่วม เขตวัฒนา ปทุมวัน ราชเทวี พญาไท ห้วยขวาง และดินแดง 
ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 26 ตารางกิโลเมตร 
   7.  โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้่าคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวลงสู่แม่น้่าเจ้าพระยา 
พ้ืนที่ที่จะได้รับประโยชน์ ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ พ้ืนที่เขตห้วยขวาง บางกะปด บึงกุ่ม 
วัฒนา วังทองหลาง และลาดพร้าว อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.00 เมตร ยาวประมาณ 5.11 กิโลเมตร มีขีด
ความสามารถในการระบายน้่า 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
  8.  โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้่าใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้่าเจ้าพระยา 
พ้ืนที่ที่จะได้รับประโยชน์ ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 56 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ พ้ืนที่เขตห้วยขวาง ดินแดง พญาไท 
จตุจักร ลาดพร้าว วังทองหลาง บางซื่อ และดุสิต อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.00 เมตร ยาวประมาณ 6.40 
กิโลเมตร มีขีดความสามารถในการระบายน้่า 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  
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ไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ความยาวประมาณ 8.95 กิโลเมตร ก่าลังสูบ 48 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที งบประมาณ 
4,580 ล้านบาท ปัจจุบันศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและผลกระทบโครงการแล้วเสร็จและอยู่
ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือออกแบบรายละเอียด ระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี คาดว่าจะเริ่มด่าเนินการได้ในปี 
พ.ศ. 2563 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2567 

 
 

ล้าดับ
ที่ รายการ

ประสิทธภิาพ
การสูบ

(ลบ.ม./วินาที)

ขนาด
(เมตร)

ความยาว
(กม.)

งบประมาณ
(ล้านบาท) ผลความก้าวหน้า

 ฝ่ังตะวันออกของแม่น ้าเจ้าพระยา

1. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้า่จากบงึหนองบอน
ลงสู่แม่น้่าเจ้าพระยา

60 5.00 9.40 4,925.665 - อยู่ระหว่างก่อสร้าง
  

2. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้า่คลองเปรม
ประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้่าเจา้พระยา

60 5.70 13.50 9,460 - อยู่ระหวา่งจ้างที่ปรึกษาออกแบบ 
  รายละเอียด

3. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้า่คลองแสนแสบ
จากอโุมงค์ระบายน้า่คลองแสนแสบและคลอง
ลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130

- 3.60 3.80 1,736 - โครงการช่วยระบายน้่าจากพื้น 
  ฝั่งตะวันออกผ่านอุโมงค์ระบายน้า่ 
  ในอัตรา 30 ลบ.ม./วินาที
- อยู่ระหวา่งของบอุดหนุนรัฐบาล

 ฝ่ังตะวันตกของแม่น ้าเจา้พระยา

4. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้า่คลอง
ทวีวัฒนาบริเวณคอขวด

32 3.70 2.03 2,274.20 - อยู่ระหว่างของบอุดหนุนจากรัฐบาล

5. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้า่คลองพระยาราช
มนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย

48 5.00 8.95 4,580 -  ศึกษาความเหมาะสมทาง
เศรษฐศาสตร์และการเงินแล้วเสร็จ

-  อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อออกแบบรายละเอียด

รวม 200  37.68 22,975.865 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุโมงค์ระบายน ้าท่ีจะกอ่สร้างเพิ่มเตมิของกรุงเทพมหานคร จ้านวน  5 แห่ง 

 

36 

 

 

  กรุงเทพมหานครจะด่าเนินการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้่าขนาดใหญ่ เพ่ิมเติมอีก 5 แห่ง ความยาวรวม 
37.68 กิโลเมตร  มีประสิทธิภาพการระบายน้่ารวม 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยมีแผนการด่าเนินการ ดังนี้ 

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน ้าขนาดใหญ่  
ฝั่งตะวันออกของแม่น ้าเจ้าพระยา (ฝั่งพระนคร) จ้านวน 3 แห่ง 
1. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้่าจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้่าเจ้าพระยา เริ่มจากบริเวณบึงรับน้่า

หนองบอนลอดใต้คลองหนองบอน คลองตาช้าง ถนนอุดมสุข สุขุมวิท 101/1 คลองบางอ้อ  ออกแม่น้่าเจ้าพระยา
บริเวณพ้ืนที่บริษัทไม้อัดไทย พ้ืนที่ที่จะได้รับประโยชน์ ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 85 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ พ้ืนที่
เขตประเวศ บางนา พระโขนง และสวนหลวง อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.00 เมตร ยาวประมาณ 9.40 
กิโลเมตร ก่อสร้างสถานีสูบน้่าตอนปลายอุโมงค์ก่าลังสูบ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที งบประมาณ 4,925.665 ล้านบาท 
(งบ กทม.) อยู่ระหว่างด่าเนินการก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน พ.ศ. 2562  

2. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้่าคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัว ลงสู่แม่น้่าเจ้าพระยา 
เริ่มจากคลองบางบัวลอดใต้คลองวัดหลักสี่ คลองเปรมประชากร ถนนรัชดาภิเษก ถนนวงศ์สว่าง ไปออกสู่แม่น้่า
เจ้าพระยา บริเวณใต้สะพานพระราม 7 พ้ืนที่ที่จะได้รับประโยชน์ ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 109  ตารางกิโลเมตร 
ได้แก่ พื้นที่เขตดอนเมือง สายไหม บางเขน หลักสี่ และจตุจักร อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.70 เมตร  
ยาวประมาณ 13.50 กิโลเมตร ก่อสร้างสถานีสูบน้่า ตอนปลายอุโมงค์ก่าลังสูบ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพ่ือออกแบบรายละเอียดโครงการ งบประมาณการก่อสร้างจากการประมาณการ
เบื้องต้น 9,460 ล้านบาท ระยะเวลาการก่อสร้าง 4 ปี 6 เดือน คาดว่าจะก่อสร้างภายใน พ.ศ. 2562 และแล้วเสร็จ
ภายในพ.ศ. 2566 

3. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้่าคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้่าคลองแสนแสบและคลอง
ลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 เพ่ือขยายความยาวอุโมงค์ระบายน้่าคลองแสนแสบเดิมออกไปตามแนว
คลองแสนแสบ เพ่ือช่วยเร่งระบายน้่าออกจากพื้นที่บางส่วนของเขตบางกะปด เขตสะพานสูง เขตบึงกุ่ม และ
เขตคันนายาว อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.60 เมตร ยาวประมาณ 3.80 กิโลเมตร ก่อสร้างอาคารรับน้่าเข้าสู่
อุโมงค์บริเวณปากซอยลาดพร้าว 130 และก่อสร้างปล่องอุโมงค์เพ่ือเชื่อมต่อกับอุโมงค์ระบายน้่าคลองแสนแสบเดิม 
ช่วยระบายน้่าผ่านอุโมงค์ในอัตรา 30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที งบประมาณ 1,735.8 ล้านบาท ออกแบบแล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ ระยะเวลาการก่อสร้าง 3 ปี คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างภายใน พ.ศ. 2562 และ   
แล้วเสร็จภายใน พ.ศ. 2565 

ฝั่งตะวันตกของแม่น ้าเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) จ้านวน 2 แห่ง 
4. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้่าคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการระบายน้่ าในคลองทวีวัฒนาให้สามารถระบายน้่าหลากจากพ้ืนที่ตอนบนผ่านพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ฝั่งธนบุรี เพ่ือระบายลงสู่แม่น้่าเจ้าพระยา โครงการแก้มลิง คลองมหาชัย – คลองสนามชัย แม่น้่า  
ท่าจีนและลงสู่อ่าวไทย โดยจะต้องระบายน้่าผ่านคลองทวีวัฒนาประมาณ 32 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้่าท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรี โดยท่าการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้่า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 3.70 เมตร ความยาวประมาณ 2.03 กิโลเมตร งบประมาณ 2,274.20 ล้านบาท ออกแบบแล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่างของบอุดหนุนจากรัฐบาล ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างภายใน พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จ
ภายใน พ.ศ. 2565 

5.  โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้่าคลองพระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย 
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้่าในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี และรับน้่าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้่า  
คลองทวีวัฒนาผ่านคลองภาษีเจริญ และระบายน้่าลงสู่โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย – คลองสนามชัย เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้่าท่วมพ้ืนที่กรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรี โดยท่าการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง    
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ไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ความยาวประมาณ 8.95 กิโลเมตร ก่าลังสูบ 48 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที งบประมาณ 
4,580 ล้านบาท ปัจจุบันศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและผลกระทบโครงการแล้วเสร็จและอยู่
ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือออกแบบรายละเอียด ระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี คาดว่าจะเริ่มด่าเนินการได้ในปี 
พ.ศ. 2563 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2567 

 
 

ล้าดับ
ที่ รายการ

ประสิทธภิาพ
การสูบ

(ลบ.ม./วินาที)

ขนาด
(เมตร)

ความยาว
(กม.)

งบประมาณ
(ล้านบาท) ผลความก้าวหน้า

 ฝ่ังตะวันออกของแม่น ้าเจ้าพระยา

1. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้า่จากบงึหนองบอน
ลงสู่แม่น้่าเจ้าพระยา

60 5.00 9.40 4,925.665 - อยู่ระหว่างก่อสร้าง
  

2. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้า่คลองเปรม
ประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้่าเจา้พระยา

60 5.70 13.50 9,460 - อยู่ระหวา่งจ้างที่ปรึกษาออกแบบ 
  รายละเอียด

3. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้า่คลองแสนแสบ
จากอโุมงค์ระบายน้า่คลองแสนแสบและคลอง
ลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130

- 3.60 3.80 1,736 - โครงการช่วยระบายน้่าจากพื้น 
  ฝั่งตะวันออกผ่านอุโมงค์ระบายน้า่ 
  ในอัตรา 30 ลบ.ม./วินาที
- อยู่ระหวา่งของบอุดหนุนรัฐบาล

 ฝ่ังตะวันตกของแม่น ้าเจา้พระยา

4. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้า่คลอง
ทวีวัฒนาบริเวณคอขวด

32 3.70 2.03 2,274.20 - อยู่ระหว่างของบอุดหนุนจากรัฐบาล

5. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้า่คลองพระยาราช
มนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย

48 5.00 8.95 4,580 -  ศึกษาความเหมาะสมทาง
เศรษฐศาสตร์และการเงินแล้วเสร็จ

-  อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อออกแบบรายละเอียด

รวม 200  37.68 22,975.865 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุโมงค์ระบายน ้าท่ีจะกอ่สร้างเพิ่มเตมิของกรุงเทพมหานคร จ้านวน  5 แห่ง 
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อุโมงค์ระบายน ้าท่ีจะกอ่สร้างเพิ่มเตมิ 
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  ในพ้ืนที่ฝั่ งตะวันตกของแม่น้่าเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี)  มีพ้ืนที่แก้มลิง 2 แห่งประกอบด้วย          
บึงวงแหวนเพชรเกษมและโครงการแก้มลิง คลองมหาชัย-คลองสนามชัย ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชด่าริ           
ส่านักการระบายน้่าร่วมกับกรมชลประทานด่าเนินโครงการแก้มลิง โดยพัฒนาคลองสนามชัย  และคลองอ่ืนๆ          
ที่อยู่ในพ้ืนที่โครงการเป็นแก้มลิงเก็บกักน้่าได้ 6 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่านักการระบายน้่าได้ก่อสร้างสถานีสูบน้่า 
ประตูระบายน้่าและประตูเรือสัญจร 12 แห่ง รวมทั้งแนวป้องกันน้่าท่วม ยาวประมาณ 4.50 กิโลเมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
   พ้ืนที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ต้องการแก้มลิงเพ่ือรองรับน้่าเพ่ือป้องกันน้่าท่วม
ประมาณ 13 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ขณะนี้สามารถจัดหาได้ 24 แห่ง เก็บกักน้่าได้ประมาณ 7.06 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ต้องการเพิ่มเติมอีกประมาณ 5.94 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งกรุงเทพมหานคร  จะด่าเนินการปรับปรุงพ้ืนที่ บึง สระ ที่
เป็นของกรุงเทพมหานคร และประสานงานขอความร่วมมือ เข้าไปปรับปรุงในพ้ืนที่ของหน่วยราชการและ
รัฐวิสาหกิจและเอกชน ให้ได้แก้มลิงเพ่ิมขึ้น  ปัจจุบันได้จัดหาเพ่ิมเติมโดยก่อสร้างแก้มลิงหมู่บ้านสัมมากร เขต
สะพานสูง ปริมาตรเก็บกัก 227,200 ลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2561 และแก้มลิงสวนน้่าเสรี
ไทย ปริมาณเก็บกัก 89,700 ลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562 
   พ้ืนที่แก้มลิงเอกชน ซึ่ งเป็นที่ลุ่ม บึง สระ ทะเลสาบ แอ่งน้่า ที่อยู่ ในพ้ืนที่ เอกชน เช่น                  
บึงทะเลสาบหมู่บ้านจัดสรร กรุงเทพมหานครได้เข้าไปติดต่อประสานเจ้าของบึง ขอใช้เป็นแก้มลิงเพ่ือรองรับน้่าใน
ฤดูฝน โดยประสานเข้าไปปรับปรุงบึง ก่อสร้างบ่อสูบน้่า ประตูระบายน้่า พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้่า เพ่ือลดระดับน้่า
ในบึงดังกล่าว เตรียมรองรับฝนตกในช่วงฤดูฝน มีบึงหมู่บ้านเอกชนที่อนุญาตให้เข้าไปด่าเนินการ ได้แก่ บึงหมู่บ้าน
สัมมากร เขตสะพานสูง หมู่บ้านศุภาลัย เขตมีนบุรี หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้น หมู่บ้านเมืองทอง 2/1 และ         
หมู่บ้านเมืองทอง 2/2 เขตประเวศ ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาน้่าท่วมใน  หมู่บ้านดังกล่าวและบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง  
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  จัดหาบึง สระ เป็นแก้มลิง  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พระราชทาน
แนวพระราชด่าริให้มีระบบการบริหารจัดการน้่าท่วมในวิธีการที่เรียกว่า “แก้มลิง” ซึ่งเป็นวิธีการด่าเนินงานที่
สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติดั้งเดิมของกรุงเทพมหานครที่เป็นพ้ืนที่ลุ่มรับน้่าตามธรรมชาติ โดยมีพระราชด่าริให้  
จัดหาพื้นที่ลุ่ม บึง สระเป็นที่รองรับน้่า เมื่อฝนตกหนักให้น่าน้่าเข้ามาเก็บกักพักไว้ในแก้มลิงเป็นการชั่วคราว เมื่อน้่า
ในคลองมีสภาพปกติ จึงระบายน้่าออกจากแก้มลิงโดยการไหลตามแรงโน้มถ่วงของโลก  (Gravity Flow) ซึ่งจะช่วย
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้่าท่วมได้ กรุงเทพมหานครได้น้อมน่าพระราชด่าริแก้มลิงมาด่าเนินการเพ่ือการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้่าท่วมกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถบรรเทาภาวะน้่าท่วมขัง ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลได้เป็นอย่างด ี
  หลักการในการด่าเนินงานโครงการแก้มลิงก็คือ จัดหาพ้ืนที่ลุ่มที่เป็นบึง สระ แอ่งน้่า ให้มีระบบ
ต่อเชื่อมกับระบบระบายน้่าสาธารณะ เช่น คลอง ท่อระบายน้่า ในฤดูฝนท่าการพร่องน้่าในแก้มลิง ให้มีระดับต่่า 
เพ่ือเตรียมรองรับน้่าฝนส่วนที่เกินจากระบบระบายน้่าสาธารณะจะรองรับได้ให้ไหล   เข้ามาเก็บกักไว้ในแก้มลิงเป็น
การชั่วคราว เมื่อสภาวะของน้่าในท่อระบายน้่าและคลองพ้นภาวะวิกฤต  จึงค่อยๆ ผ่อนระบายน้่าในแก้มลิงไปสู่  
ท่อระบายน้่า คลองและแม่น้่า ซึ่งวิธีการด่าเนินการดังกล่าวจะช่วยให้การด่าเนินการแก้ไขปัญหาน้่าท่วมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบระบายน้่า เช่น ท่อระบายน้่า สถานีสูบน้่า และ     
ค่ากระแสไฟฟ้าในการสูบน้่าลงได้มาก 
   ปั จจุ บั นส่ านั กการ ระบายน้่ า  ส ามารถจั ดหา พ้ืนที่ ร อ งรั บและ เก็ บกั กน้่ า ไ ว้ ได้ แล้ ว                     
จ่านวน 26 แห่ง เก็บกักน้่าได้ประมาณ 13.07 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยฝั่งตะวันออกของแม่น้่าเจ้าพระยา          
(ฝั่งพระนคร) จ่านวน 24 แห่ง เก็บกักน้่าได้ประมาณ 7.06 ล้านลูกบาศก์เมตร ฝั่งตะวันตกของแม่น้่าเจ้าพระยา   
(ฝั่งธนบุรี) จ่านวน 2 แห่ง เก็บกักน้่าได้ประมาณ  6.01 ล้านลูกบาศก์เมตร 
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  ในพ้ืนที่ฝั่ งตะวันตกของแม่น้่าเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี)  มีพ้ืนที่แก้มลิง 2 แห่งประกอบด้วย          
บึงวงแหวนเพชรเกษมและโครงการแก้มลิง คลองมหาชัย-คลองสนามชัย ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชด่าริ           
ส่านักการระบายน้่าร่วมกับกรมชลประทานด่าเนินโครงการแก้มลิง โดยพัฒนาคลองสนามชัย  และคลองอ่ืนๆ          
ที่อยู่ในพ้ืนที่โครงการเป็นแก้มลิงเก็บกักน้่าได้ 6 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่านักการระบายน้่าได้ก่อสร้างสถานีสูบน้่า 
ประตูระบายน้่าและประตูเรือสัญจร 12 แห่ง รวมทั้งแนวป้องกันน้่าท่วม ยาวประมาณ 4.50 กิโลเมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
   พ้ืนที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ต้องการแก้มลิงเพ่ือรองรับน้่าเพ่ือป้องกันน้่าท่วม
ประมาณ 13 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ขณะนี้สามารถจัดหาได้ 24 แห่ง เก็บกักน้่าได้ประมาณ 7.06 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ต้องการเพิ่มเติมอีกประมาณ 5.94 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งกรุงเทพมหานคร  จะด่าเนินการปรับปรุงพ้ืนที่ บึง สระ ที่
เป็นของกรุงเทพมหานคร และประสานงานขอความร่วมมือ เข้าไปปรับปรุงในพ้ืนที่ของหน่วยราชการและ
รัฐวิสาหกิจและเอกชน ให้ได้แก้มลิงเพ่ิมขึ้น  ปัจจุบันได้จัดหาเพ่ิมเติมโดยก่อสร้างแก้มลิงหมู่บ้านสัมมากร เขต
สะพานสูง ปริมาตรเก็บกัก 227,200 ลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2561 และแก้มลิงสวนน้่าเสรี
ไทย ปริมาณเก็บกัก 89,700 ลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562 
   พ้ืนที่แก้มลิงเอกชน ซึ่ งเป็นที่ลุ่ม บึง สระ ทะเลสาบ แอ่งน้่า ที่อยู่ ในพ้ืนที่ เอกชน เช่น                  
บึงทะเลสาบหมู่บ้านจัดสรร กรุงเทพมหานครได้เข้าไปติดต่อประสานเจ้าของบึง ขอใช้เป็นแก้มลิงเพ่ือรองรับน้่าใน
ฤดูฝน โดยประสานเข้าไปปรับปรุงบึง ก่อสร้างบ่อสูบน้่า ประตูระบายน้่า พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้่า เพ่ือลดระดับน้่า
ในบึงดังกล่าว เตรียมรองรับฝนตกในช่วงฤดูฝน มีบึงหมู่บ้านเอกชนที่อนุญาตให้เข้าไปด่าเนินการ ได้แก่ บึงหมู่บ้าน
สัมมากร เขตสะพานสูง หมู่บ้านศุภาลัย เขตมีนบุรี หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้น หมู่บ้านเมืองทอง 2/1 และ         
หมู่บ้านเมืองทอง 2/2 เขตประเวศ ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาน้่าท่วมใน  หมู่บ้านดังกล่าวและบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง  
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  ระบบทั้งหมดแสดงผลให้ประชาชนติดตามได้ตลอดเวลาทาง Website ของส้านักการระบายน ้า 
(http://dds.bangkok.go.th) โดยข้อมูลจะปรับให้เป็นปัจจุบันทุก 5 และ 15 นาที รวมทั้งสถานการณ์น้่าต่าง ๆ 
ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น  

facebook ของส้านักการระบายน ้า (http://www.facebook.com/bkk.best)  
twitter     ของส้านักการระบายน ้า (http://twitter.com/bkk_best) 
line     ของส้านักการระบายน ้า (LINE ID : @bkk_best)  

   นอกจากติดตามสภาพน้่าต่างๆ แล้ว ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้่าท่วมยังท่าหน้าที่รับเรื่องราว
ร้องทุกข์จากประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-248-5115 อัตโนมัติ 5 คู่สาย รวมทั้งเป็น
ศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ ให้สื่อสารมวลชนต่างๆ ทราบถึงสถานการณ์น้่าในกรุงเทพมหานคร 
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   นอกจากนี้กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างเสนอขอแก้ไขข้อก่าหนดจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครใน
การจัดให้มีพ้ืนที่ชะลอน้่าเพ่ือป้องกันน้่าท่วมในโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่จะด่าเนินการก่อสร้างใหม่ปัจจุบันอยู่
ระหว่างเสนอกรมที่ดินพิจารณาแก้ไข นอกจากนี้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับปัจจุบันยังได้ก่าหนดพ้ืนที่เป็น
พ้ืนที่รองรับน้่าเพื่อป้องกันน้่าท่วมและพ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ือเกษตรกรรมและการป้องกันน้่าท่วมไว้ในผังเมืองด้วย 
   ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน ้าท่วมกรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช  เสด็จพระราชด่าเนินทรงเปดดศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้่าท่วมกรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 7 
สิงหาคม 2533 เพ่ือให้ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้่าท่วม เป็นศูนย์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ด้านการป้องกัน
น้่าท่วม เรียกว่าระบบ SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) ซึ่งมีศูนย์กลางเป็นสถานีแม่ข่าย
ตั้งอยู่บนชั้น 6 ส่านักการระบายน้่า ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง และมีสถานีลูกข่ายจ่านวนมาก
กระจายทั้งพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ทั้งฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี ท่าการตรวจวัดค่าต่างๆ แล้วส่งข้อมูลที่ตรวจวัดได้ไป
ยังแม่ข่ายทางระบบเครือข่ายสื่อสารรับ-ส่งข้อมูลทางไกล (General Packet Radio Service : GPRS) และเคเบิล
ใยแก้วน่าแสง เพ่ือท่าการรวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล และแสดงผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาสั่งการของผู้บริหารในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง และปัจจุบันได้พัฒนาระบบดังกล่าวเพ่ิมขึ้นจ่านวน
มาก เช่น 

1.   เรดาร์ตรวจฝน จ่านวน     3 แห่ง 
2.   สถานีระบบตรวจวัดปริมาณฝน  จ่านวน 131 แห่ง 
3.   สถานีระบบตรวจสภาพอากาศ  จ่านวน   52 แห่ง 
4.   สถานีระบบตรวจวัดน้่าท่วมถนนและอุโมงค์ทางลอด  จ่านวน 109 แห่ง 
5.   สถานีระบบตรวจวัดระดับน้่า จ่านวน 255 แห่ง 
6.   ระบบ CCTV จ่านวน   55 แห่ง 
7.   สถานีระบบตรวจวัดอัตราการไหลของน้่า  จ่านวน    32  แห่ง 
8.   ระบบตรวจสอบการท่างานของประตูระบายน้่า   จ่านวน    54    แห่ง 
9.   ระบบการตรวจสอบการท่างานของเครื่องสูบน้่า           จ่านวน    35    แห่ง 



43

43 

 

 

  ระบบทั้งหมดแสดงผลให้ประชาชนติดตามได้ตลอดเวลาทาง Website ของส้านักการระบายน ้า 
(http://dds.bangkok.go.th) โดยข้อมูลจะปรับให้เป็นปัจจุบันทุก 5 และ 15 นาที รวมทั้งสถานการณ์น้่าต่าง ๆ 
ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น  

facebook ของส้านักการระบายน ้า (http://www.facebook.com/bkk.best)  
twitter     ของส้านักการระบายน ้า (http://twitter.com/bkk_best) 
line     ของส้านักการระบายน ้า (LINE ID : @bkk_best)  

   นอกจากติดตามสภาพน้่าต่างๆ แล้ว ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้่าท่วมยังท่าหน้าที่รับเรื่องราว
ร้องทุกข์จากประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-248-5115 อัตโนมัติ 5 คู่สาย รวมทั้งเป็น
ศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ ให้สื่อสารมวลชนต่างๆ ทราบถึงสถานการณ์น้่าในกรุงเทพมหานคร 
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น้อย 100-300 เมตร จากชายฝั่ง เพ่ือใช้เป็นแนวกันชน และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้่า  เพ่ือคืนสภาพชายฝั่งทะเล
บางขุนเทียนให้กลับคืนมา 
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การป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน 
   พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนมีความยาวของชายฝั่งประมาณ 4.70 กิโลเมตร จนถึงปัจจุบัน
ชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะไปประมาณ 1 กิโลเมตร จากแนวหลักเขตของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า            
การกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนมีอัตราประมาณ 7.00 เมตรต่อปี ความลาดชันของชายฝั่งประมาณ  1 : 500 
หากไม่มีการป้องกันและแก้ไขภายใน 10 ปี จะสูญเสียชายฝั่งเพ่ิมข้ึนอีกประมาณ 70 เมตร 
   สาเหตุหลักของการหายไปของชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนประกอบไปด้วย 

1. การลดลงของดินตะกอนจากแม่น้่าเจ้าพระยา 
2. การทรุดตัวของแผ่นดินประมาณ 1 - 2 เซนติเมตรต่อปี 
3. กระแสน้่าชายฝั่งมีทิศทางหมุนตามเข็มนาฬิกาด้วยความเร็วประมาณ 0.2 - 0.3 เมตรต่อวินาที 
4. คลื่นขนาดใหญ่ในฤดูมรสุมที่พัดพาดินตะกอนออกไปจากชายฝั่ง เพราะไม่มีป่าไม้ชายเลนยึด 
   จับดินตะกอนไว้ 
5. ค่าระดับน้่าทะเลที่สูงขึ้นจากภาวะโลกร้อนโดยเฉลี่ยประมาณ 0.2 เซนติเมตรต่อปี 

   แนวทางแก้ไข จะใช้มาตรการชั่วคราว และมาตรการถาวร เพ่ือป้องกันและยับยั้งการกัดเซาะ             
ชายฝั่งทะเล และเพ่ือดักจับตะกอนเพิ่มเติมให้ชายฝั่ง โดยด่าเนินการดังนี้ 
  มาตรการชั่วคราว ได้ด่าเนินการก่อสร้างแนวคันไม้ไผ่ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน 
ด่าเนินการเป็น 3 ระยะ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 – 2556 การปักแนวไม้ไผ่ทั้ง 3 ระยะ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2556 
  มาตรการถาวร จะก่อสร้างคันหินรอดักตะกอน (T-Groins) เพ่ือป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและ
ช่วยให้มีการตกตะกอนหลังแนวรอดักตะกอน ปัจจุบันการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คาดว่าจะได้รับอนุญาต ภายในปี พ.ศ. 2561 และจะเริ่ม
ด่าเนินการก่อสร้างรอดักตะกอน โดยใช้เวลาด่าเนินการ 3 ปี แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2564 หลังจากนั้นจะได้มีการปลูก
ป่าไม้ชายเลนเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ของป่าชายเลน ตั้งเป้าให้มีความหนาแน่นของป่าไม้เพ่ิมขึ้นอย่าง
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น้อย 100-300 เมตร จากชายฝั่ง เพ่ือใช้เป็นแนวกันชน และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้่า  เพ่ือคืนสภาพชายฝั่งทะเล
บางขุนเทียนให้กลับคืนมา 
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การแก้ไขปัญหาน ้าท่วมในปี พ.ศ. 2554 และการเตรียมการในอนาคต 
   จากปัญหาและอุทกภัยในปี 2554 กรุงเทพมหานครได้มีการจัดท่าแนวทาง มาตรการ และการ
เตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้่าท่วมกรุงเทพมหานคร แบ่งการด่าเนินการออกเป็น                   
2 ระยะ คือ มาตรการระยะเร่งด่วน และมาตรการระยะยาว โดยมี รายละเอียดผลการด่าเนินการ ดังนี้ 

 
มาตรการระยะเร่งด่วน 
  เพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายน ้า  

- ขุดลอกคูคลองและล้างท่าความสะอาดท่อระบายน้่า 
- ติดตั้งเครื่องผลักดันน้่าไฟฟ้าแรงสูงและดีเซล เพ่ือเพ่ิมความเร็วของน้่าในคลองที่มีอุปสรรค                     

การระบายน้่าในคลอง 
- ติดตั้งเครื่องสูบน้่าไฟฟ้า 
- เพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้่า 
- ติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลของน้่าในคลองระบายน้่าสายส่าคัญ 
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การแก้ไขปัญหาน ้าท่วมในปี พ.ศ. 2554 และการเตรียมการในอนาคต 
   จากปัญหาและอุทกภัยในปี 2554 กรุงเทพมหานครได้มีการจัดท่าแนวทาง มาตรการ และการ
เตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้่าท่วมกรุงเทพมหานคร แบ่งการด่าเนินการออกเป็น                   
2 ระยะ คือ มาตรการระยะเร่งด่วน และมาตรการระยะยาว โดยมี รายละเอียดผลการด่าเนินการ ดังนี้ 

 
มาตรการระยะเร่งด่วน 
  เพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายน ้า  

- ขุดลอกคูคลองและล้างท่าความสะอาดท่อระบายน้่า 
- ติดตั้งเครื่องผลักดันน้่าไฟฟ้าแรงสูงและดีเซล เพ่ือเพ่ิมความเร็วของน้่าในคลองที่มีอุปสรรค                     

การระบายน้่าในคลอง 
- ติดตั้งเครื่องสูบน้่าไฟฟ้า 
- เพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้่า 
- ติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลของน้่าในคลองระบายน้่าสายส่าคัญ 
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ระดับเดิม +3.00 เมตร เหนือระดับน้่าทะเลปานกลาง (ม.รทก.) 
เพ่ิมเป็น   +3.50 ม.รทก. 

- ช่วงสะพานกรุงธนบุรีถึงสะพานพระปด่นเกล้า 
ระดับเดิม +2.80 ม.รทก. 
เพ่ิมเป็น  +3.25 ม.รทก. 

- ช่วงสะพานพระปด่นเกล้าถึงสะพานพุทธยอดฟ้า 
ระดับเดิม +2.80 ม.รทก. 
เพ่ิมเป็น +3.00 ม.รทก. 

- ช่วงสะพานพุทธยอดฟ้าถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 
ระดับเดิม +2.50 ม.รทก. 
เพ่ิมเป็น +2.80 ม.รทก. 

  แนวริมคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ 
  ความสูงคันป้องกันน้่าท่วมเดิม +2.80 ม.รทก. เพ่ิมเป็น +3.00 ม.รทก. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขยายและเสริมความสูงคันกั นน ้าตามแนวพระราชด้าริด้านตะวันออก 
  กรุงเทพมหานครได้เสริมคันกั้นน้่าด้านตะวันออกตามแนวพระราชด่าริ และประสานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเสริมคันกั้นน้่าด้านตะวันออกตามแนวพระราชด่าริ  โดยประสานกรมชลประทาน กรมทางหลวง และ
กรมทางหลวงชนบท ในการขยายแนวป้องกันน้่าท่วมตามแนวพระราชด่าริด้านเหนือ ไปที่บริเวณคลองรังสิตฝั่ง            
ทิศใต้ เริ่มจากแม่น้่าเจ้าพระยาไปถึงประตูระบายน้่าจุฬาลงกรณ์ ท่าการเสริมความสูงคันกั้นน้่า +3.95 ม.รทก. 
และจากประตูระบายน้่าจุฬาลงกรณ์เลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์ด้านใต้ไปถึงคลองเจ็ด  และจากถนนเลียบ         
คลองเจ็ดฝั่งตะวันออกลงมาจรดแนวคันพระราชด่าริเดิมที่ถนนนิมิตรใหม่ เสริมความสูงคันกั้นน้่าระดับความสูง 
+3.55 ม.รทก. และจากถนนนิมิตรใหม่ถึงถนนร่มเกล้า เสริมความสูงคันกั้นน้่า +3.00 ม.รทก. ส่วนคันกั้นน้่า
พระราชด่าริเดิมบริเวณใต้คลองหกวาสายล่างด่าเนินการปรับปรุงประตูระบายน้่าคลองสองสายใต้ และเสริมความสูงคัน
กั้นน้่าจากประตูระบายน้่าคลองสองสายใต้ถึงถนนร่มเกล้าสูง +3.00 ม.รทก. จากถนนร่มเกล้าถึงถนนบางพลี-ต่าหรุ  
เสริมความสูง +2.50 ม.รทก.  
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 ซ่อมแซมแนวป้องกันน ้าท่วมริมแม่น ้าเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์  ซึ่งแนว
ป้องกันน้่าท่วมดังกล่าวได้ใช้งานมานานมากกว่า 20 ปี ท่าให้เกิดการช่ารุดน้่ารั่วซึม แผงเขื่อนกันดินแตกร้าวท่าให้
น้่าจากแม่น้่าเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ไหลลอดแนวป้องกันน้่าท่วมเข้าท่วมชุมชนและ
บ้านเรือนประชาชนที่อยู่อาศัยด้านหลังแนวป้องกันน้่าท่วม เหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูน้่าหลากระหว่าง
เดือนกันยายน-ธันวาคม เป็นประจ่าทุกปี อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณปี 2561 เพ่ือใช้ในการซ่อมแซมแนว
ป้องกันน้่าท่วมบริเวณท่ีช่ารุด  
 เสริมคันกั นน ้าริมแม่น ้าเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ และคันกั นน ้าพระราชด้าริ
ด้านตะวันออก  โดยท่าการเสริมความสูงคันป้องกันน้่าท่วมเดิมให้มีความสูงเพียงพอที่จะรองรับระดับน้่าสูงสุดที่
เกิดข้ึนในปี 2554 ดังนี้ 
 แนวริมแม่น ้าเจ้าพระยา 

- ช่วงจากคลองบางเขนถึงสะพานกรุงธนบุรี  
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ขยายและเสริมความสูงคันกั นน ้าตามแนวพระราชด้าริด้านตะวันออก 
  กรุงเทพมหานครได้เสริมคันกั้นน้่าด้านตะวันออกตามแนวพระราชด่าริ และประสานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเสริมคันกั้นน้่าด้านตะวันออกตามแนวพระราชด่าริ  โดยประสานกรมชลประทาน กรมทางหลวง และ
กรมทางหลวงชนบท ในการขยายแนวป้องกันน้่าท่วมตามแนวพระราชด่าริด้านเหนือ ไปที่บริเวณคลองรังสิตฝั่ง            
ทิศใต้ เริ่มจากแม่น้่าเจ้าพระยาไปถึงประตูระบายน้่าจุฬาลงกรณ์ ท่าการเสริมความสูงคันกั้นน้่า +3.95 ม.รทก. 
และจากประตูระบายน้่าจุฬาลงกรณ์เลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์ด้านใต้ไปถึงคลองเจ็ด  และจากถนนเลียบ         
คลองเจ็ดฝั่งตะวันออกลงมาจรดแนวคันพระราชด่าริเดิมที่ถนนนิมิตรใหม่ เสริมความสูงคันกั้นน้่าระดับความสูง 
+3.55 ม.รทก. และจากถนนนิมิตรใหม่ถึงถนนร่มเกล้า เสริมความสูงคันกั้นน้่า +3.00 ม.รทก. ส่วนคันกั้นน้่า
พระราชด่าริเดิมบริเวณใต้คลองหกวาสายล่างด่าเนินการปรับปรุงประตูระบายน้่าคลองสองสายใต้ และเสริมความสูงคัน
กั้นน้่าจากประตูระบายน้่าคลองสองสายใต้ถึงถนนร่มเกล้าสูง +3.00 ม.รทก. จากถนนร่มเกล้าถึงถนนบางพลี-ต่าหรุ  
เสริมความสูง +2.50 ม.รทก.  
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มาตรการระยะยาว 
กรุงเทพมหานครได้ก่าหนดเป้าหมายในการพัฒนาระบบป้องกันน้่าท่วมและระบบระบายน้่าให้มี

ความพร้อมในการรับมือกับปัญหาน้่าท่วมจากน้่าฝน น้่าทะเลหนุน และน้่าเหนือหลาก โดยได้จัดท่าแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) ซึ่งได้ก่าหนดเป้าหมายหลัก 2 ประการ 

 1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบป้องกันน้่าท่วมและระบบระบายน้่าอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
รองรับปัญหาอุทกภัยที่มีสาเหตุจากน้่าเหนือหลากและน้่าทะเลหนุนสูง โดยการก่อสร้างปรับปรุงแนวป้องกันน้่า
ท่วมริมแม่น้่าเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ และคันกั้นน้่าด้านตะวันออกตามแนวพระราชด่าริ 

  โครงการหลักท่ีด้าเนินการ 
  ก่อสร้างปรับปรุงเสริมความมั่นคงแข็งแรง และเสริมคันป้องกันน้่าท่วมริมแม่น้่า

เจ้าพระยา คลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ และคันกั้นน้่าพระราชด่าริให้สามารถป้องกันปัญหาน้่าหลากจาก
ตอนบนที่ความสูง +3.00 เมตร เหนือระดับน้่าทะเลปานกลาง (ระดับน้่าในแม่น้่าเจ้าพระยาสูงสุดในปี พ.ศ. 2554  
+2.53 เมตร เหนือระดับน้่าทะเลปานกลาง) 

 2. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายน้่าให้สามารถรองรับปัญหาน้่าท่วมขัง เนื่องจากฝนตกให้เพ่ิม
มากขึ้น โดยให้สามารถรองรับปริมาณฝนตกสะสม 104 มิลลิเมตรใน 1 วัน (ฝนตกประมาณ 3 ชั่วโมง) หรือคิดเป็น
ความเข้มของฝนไม่เกิน 76 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง (จากเดิมสามารถรับปริมาณฝนตกสะสมได้ 80 มิลลิเมตร/วัน หรือ
คิดเป็นความเข้มของฝนไม่เกินที่ 58.7 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง) โดยจะด่าเนินการก่อสร้างพัฒนาระบบระบายน้่า เพ่ือ
รองรับปริมาณฝนดังกล่าว ดังนี้ 

   
  โครงการหลักท่ีจะด้าเนินการ 
  2.1 ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้่าขนาดใหญ่เพ่ิมเติมอีก 5 แห่ง (จากเดิมที่มีอยู่แล้ว 8 แห่ง) 

ความยาวประมาณ 37.68 กิโลเมตร ขีดความสามารถในการระบายน้่าได้ 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยมี     
ผลการด่าเนินการ ดังนี้ 

- อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 แห่ง  
1. อุโมงค์บึงหนองบอน จะแล้วเสร็จปี 2562 

- จัดท่าแบบแล้วเสร็จอยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ 2 แห่ง  
1. อุโมงค์คลองทวีวัฒนา บริเวณคอขวด คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2562 

แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2565 
2. อุโมงค์คลองแสนแสบ จากอุโมงค์คลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงซอย

ลาดพร้าว 130 คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2565 
- อยู่ระหว่างออกแบบรายละเอียด 2 แห่ง  

1. อุโมงค์คลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้่าเจ้าพระยา 
2. อุโมงค์คลองพระยาราชมนตรีจากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย 

  2.2 จัดหาและก่อสร้างพ้ืนที่รับน้่า (แก้มลิง) เพ่ิมเติมจากปัจจุบันมีอยู่แล้ว 26 แห่ง 
สามารถรองรับน้่าชั่วคราวได้ 13.07 ล้านลูกบาศก์เมตร อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 2 แห่ง ได้แก่ แก้มลิงในหมู่บ้าน
สัมมากร เขตสะพานสูง เก็บน้่าได้ 227,200 ลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จในปี 2561 และจะก่อสร้างแก้มลิงสวนน้่าเสรีไทย 
เขตคันนายาว เก็บน้่าได้ 89,700 ลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จในปี 2562 รวมเก็บน้่าได้ 0.32 ล้านลูกบาศก์เมตร และ
จะจัดหาเพิ่มเติมอีก 12 แห่ง สามารถเก็บน้่าได้ 5.947 ล้านลูกบาศก์เมตร และจัดหาพ้ืนที่รองรับน้่า (แก้มลิง) โดย
การเวนคืนที่ดินที่เป็นพ้ืนที่ลุ่มต่่าบริเวณเหนือถนนรามอินทราในพ้ืนที่เขตสายไหม คลองสามวา คันนายาว และ  
มีนบุรี โดยจากผลการศึกษาส่ารวจพบว่ามีพ้ืนที่ที่เหมาะสม สมควรจัดท่าพ้ืนที่แก้มลิงเพ่ือรองรับน้่าชั่วคราวก่อน
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  นอกจากนี้ยังยกระดับถนนเป็นคันกั้นน้่าเพ่ิมเติมในเขตคลองสามวา โดยยกระดับถนนเป็น        
คันกั้นน้่า ที่ถนนราษฎร์นิมิตร ช่วงจากถนนหทัยราษฎร์ถึงถนนนิมิตรใหม่ ยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร            
ถนนหทัยมิตร ช่วงจากถนนหทัยราษฎร์ถึงถนนนิมิตรใหม่ ยาวประมาณ 1.0 กิโลเมตร และถนนประชาร่วมใจ   
ช่วงจากถนนนิมิตรใหม่ถึงถนนคลองบึงไผ่และ ประตูระบายน้่าคลองแสนแสบ ยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร ความสูง
คันกั้นน้่า +3.00 ม.รทก. และ สร้างท่านบกั้นน้่า จ่านวน 5 แห่ง ที่คลองสามวา คลองสี่ตะวันออก คลองสาม
ตะวันออก คลองสองตะวันออก และคลองหนึ่งตะวันตก  
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มาตรการระยะยาว 
กรุงเทพมหานครได้ก่าหนดเป้าหมายในการพัฒนาระบบป้องกันน้่าท่วมและระบบระบายน้่าให้มี

ความพร้อมในการรับมือกับปัญหาน้่าท่วมจากน้่าฝน น้่าทะเลหนุน และน้่าเหนือหลาก โดยได้จัดท่าแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) ซึ่งได้ก่าหนดเป้าหมายหลัก 2 ประการ 

 1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบป้องกันน้่าท่วมและระบบระบายน้่าอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
รองรับปัญหาอุทกภัยที่มีสาเหตุจากน้่าเหนือหลากและน้่าทะเลหนุนสูง โดยการก่อสร้างปรับปรุงแนวป้องกันน้่า
ท่วมริมแม่น้่าเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ และคันกั้นน้่าด้านตะวันออกตามแนวพระราชด่าริ 

  โครงการหลักท่ีด้าเนินการ 
  ก่อสร้างปรับปรุงเสริมความมั่นคงแข็งแรง และเสริมคันป้องกันน้่าท่วมริมแม่น้่า

เจ้าพระยา คลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ และคันกั้นน้่าพระราชด่าริให้สามารถป้องกันปัญหาน้่าหลากจาก
ตอนบนที่ความสูง +3.00 เมตร เหนือระดับน้่าทะเลปานกลาง (ระดับน้่าในแม่น้่าเจ้าพระยาสูงสุดในปี พ.ศ. 2554  
+2.53 เมตร เหนือระดับน้่าทะเลปานกลาง) 

 2. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายน้่าให้สามารถรองรับปัญหาน้่าท่วมขัง เนื่องจากฝนตกให้เพ่ิม
มากขึ้น โดยให้สามารถรองรับปริมาณฝนตกสะสม 104 มิลลิเมตรใน 1 วัน (ฝนตกประมาณ 3 ชั่วโมง) หรือคิดเป็น
ความเข้มของฝนไม่เกิน 76 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง (จากเดิมสามารถรับปริมาณฝนตกสะสมได้ 80 มิลลิเมตร/วัน หรือ
คิดเป็นความเข้มของฝนไม่เกินที่ 58.7 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง) โดยจะด่าเนินการก่อสร้างพัฒนาระบบระบายน้่า เพ่ือ
รองรับปริมาณฝนดังกล่าว ดังนี้ 

   
  โครงการหลักท่ีจะด้าเนินการ 
  2.1 ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้่าขนาดใหญ่เพ่ิมเติมอีก 5 แห่ง (จากเดิมที่มีอยู่แล้ว 8 แห่ง) 

ความยาวประมาณ 37.68 กิโลเมตร ขีดความสามารถในการระบายน้่าได้ 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยมี     
ผลการด่าเนินการ ดังนี้ 

- อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 แห่ง  
1. อุโมงค์บึงหนองบอน จะแล้วเสร็จปี 2562 

- จัดท่าแบบแล้วเสร็จอยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ 2 แห่ง  
1. อุโมงค์คลองทวีวัฒนา บริเวณคอขวด คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2562 

แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2565 
2. อุโมงค์คลองแสนแสบ จากอุโมงค์คลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงซอย

ลาดพร้าว 130 คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2565 
- อยู่ระหว่างออกแบบรายละเอียด 2 แห่ง  

1. อุโมงค์คลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้่าเจ้าพระยา 
2. อุโมงค์คลองพระยาราชมนตรีจากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย 

  2.2 จัดหาและก่อสร้างพ้ืนที่รับน้่า (แก้มลิง) เพ่ิมเติมจากปัจจุบันมีอยู่แล้ว 26 แห่ง 
สามารถรองรับน้่าชั่วคราวได้ 13.07 ล้านลูกบาศก์เมตร อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 2 แห่ง ได้แก่ แก้มลิงในหมู่บ้าน
สัมมากร เขตสะพานสูง เก็บน้่าได้ 227,200 ลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จในปี 2561 และจะก่อสร้างแก้มลิงสวนน้่าเสรีไทย 
เขตคันนายาว เก็บน้่าได้ 89,700 ลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จในปี 2562 รวมเก็บน้่าได้ 0.32 ล้านลูกบาศก์เมตร และ
จะจัดหาเพิ่มเติมอีก 12 แห่ง สามารถเก็บน้่าได้ 5.947 ล้านลูกบาศก์เมตร และจัดหาพ้ืนที่รองรับน้่า (แก้มลิง) โดย
การเวนคืนที่ดินที่เป็นพ้ืนที่ลุ่มต่่าบริเวณเหนือถนนรามอินทราในพ้ืนที่เขตสายไหม คลองสามวา คันนายาว และ  
มีนบุรี โดยจากผลการศึกษาส่ารวจพบว่ามีพ้ืนที่ที่เหมาะสม สมควรจัดท่าพ้ืนที่แก้มลิงเพ่ือรองรับน้่าชั่วคราวก่อน
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ระบายลงสู่คลองระบายน้่าสาธารณะ เพ่ือลดปริมาณน้่าท่าที่เพ่ิมสูงขึ้น โดยมีพ้ืนที่ที่จะเวนคืนเป็นแก้มลิง จ่านวน    
6 แห่ง พ้ืนที่รวม 885 ไร่ รองรับน้่าได้รวม 4.96 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันสนย.ได้รายงานผลการรับฟัง       
ความคิดเห็นให้ ผว.กทม. เพ่ือโปรดทราบและ ผว.กทม. ได้สั่งการให้ สนย. ด่าเนินการตามข้อมูลประกอบการ
พิจารณาต่อไป 

   2.3 ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพคลองระบายน้่า โดยการก่อสร้างเขื่อนริมคลองพร้อม    
ขุดลอก รวมทั้งรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้่าคู คลอง ออกจากคลองระบายน้่าสาธารณะ 

  2.4 ก่อสร้าง ปรับปรุง ท่อระบายน้่าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้่าเพ่ือแก้ไขปัญหา
น้่าท่วมขังในถนน ตรอก ซอย ที่เป็นพ้ืนที่ลุ่มต่่าที่ประสบปัญหาน้่าท่วม 

  2.5 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของอาคารระบายน้่า เช่น สถานีสูบน้่า ประตูระบายน้่า 
บ่อสูบน้่า ให้มีประสิทธิภาพในการเร่งระบายน้่าท่วมขังให้เร็วยิ่งขึ้น 

  2.6 พัฒนาขีดความสามารถของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้่าท่วม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการติดตามสถานการณ์น้่า การคาดหมายสภาพอากาศ เพ่ือแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์ ให้แก่ ประชาชนได้
ทราบข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็ว 

  2.7 สร้างภาคีเครือข่ายระหว่างกรุงเทพมหานครกับประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การวางแผนการด่าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้่าท่วม รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันดูแล บ่ารุงรักษา     
คู คลอง ท่อระบายน้่า ไม่ทิ้งขยะลงในทางระบายน้่า และช่วยกันดูแล บ่ารุงรักษาทางระบายน้่า เป็นต้น 

  2.8 จัดท่าแผนบริหารจัดการน้่า อย่างบูรณาการร่วมกันกับรัฐบาลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การบริหารจัดการน้่าเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาน้่าท่วมระหว่างกรุงเทพมหานครกับพ้ืนที่
ใกล้เคียงไม่ให้เกิดผลกระทบกับพ้ืนที่ทั้งสองฝ่าย 

 
โครงการบริหารจัดการน ้าในส่วนของกรุงเทพมหานคร ระยะเร่งด่วนที่เสนอบรรจุเข้าสู่แผนยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
 เพ่ือให้การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้่าของประเทศไทย เป็นไปอย่างรวดเร็ว        
มีประสิทธิภาพป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติให้กับประชาชน คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีค่าสั่งที่ 85/2557  
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการก่าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้่าขึ้นคณะหนึ่ง 
เพ่ือก่าหนดกรอบนโยบายและแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้่า การป้องกันและแก้ไขอุทกภัย ภัยแล้ง และ
คุณภาพน้่าของประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการก่าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้่าได้
มอบหมายนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น่าเสนอโครงการเร่งด่วนที่เห็นว่ามีความส่าคัญ และสามารถแก้ไข
ปัญหาที่มีความจ่าเป็นเร่งด่วนให้แก่คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบและบรรจุเข้าสู่แผนยุทศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้่า ซึ่งกรุงเทพมหานครได้พิจารณาคัดเลือกโครงการป้องกันน้่าท่วม ระบายน้่า และบ่าบัด
น้่าเสีย ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ตามประเด็นยุทธศาสตร์ มหานครปลอดภัย ด้านปลอดภัย
พิบัติ และด้านปลอดมลพิษ เสนอคณะกรรมการ และในปี 2558 มีค่าสั่งส่านักนายกรัฐมนตรี ที่ 185/2558 ลงวันที่ 15 
กรกฎาคม 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการทรัพยากรน้่าแห่งชาติ ท่าหน้าที่ผลักดันและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้่าของประเทศให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยในปี          
พ.ศ. 2561 กรุงเทพมหานคร ได้เสนอโครงการตามแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้่า จ่านวน 34 โครงการ เป็นโครงการ
ต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว จ่านวน 4 โครงการ และเป็นโครงการใหม่ จ่านวน 30 โครงการ            
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 43,681.52 ล้านบาท รายละเอียดตามตารางที่แนบ 
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แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
 คณะกรรมการทรัพยากรน้่าแห่งชาติ (กนช.) ได้ก่าหนดทิศทางการบริหารจัดการน้่าของ
ประเทศ เพ่ือเป็นกรอบนโยบายและแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้่า การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
ภัยแล้ง และคุณภาพน้่าของประเทศ อย่างมีเอกภาพและบูรณาการ โดยได้เสนอยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้่า ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การจัดการน้่าอุปโภคบริโภค 
 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความม่ันคงของน้่าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) 
 3. ยุทธศาสตร์การจัดการน้่าท่วมและอุทกภัย 
 4. ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้่า 
 5. ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้่าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 
 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 
  
 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และมอบให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน่าไปด่าเนินการภายใต้กรอบแนวทางของยุทธศาสตร์ ดังกล่าว 
 กรุงเทพมหานครได้พิจารณาเสนอโครงการบริหารจัดการน้่าของกรุงเทพมหานคร ตาม
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี และตามยุทธศาสตร์ มหานครปลอดภัย ด้านปลอดภัยพิบัติ และด้าน
ปลอดมลพิษ เพื่อร่างบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้่าของประเทศ โดยโครงการบริหารจัดการ
น้่าของกรุงเทพมหานครที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้่าของประเทศ จ่านวน 3 ยุทธศาสตร์ คือ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย โดยในส่วนของกรุงเทพมหานคร 
มีเป้าหมายหลัก ดังนี้ 

1. พัฒนาคลองระบายน้่าสายหลัก เพ่ือเป็นแก้มลิง และระบายน้่าฝน และน้่าหลาก และ
ช่วยล่าเลียงน้่าเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้่าให้เร็วยิ่งขึ้น 
  2. เพ่ิมขีดความสามารถในการระบายน้่า โดยก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้่าขนาดใหญ่ 
  3. พัฒนาปรับปรุงคลองฝั่งตะวันตก เพ่ือน่าน้่าจากพ้ืนที่ฝั่งธนบุรีระบายลงสู่โครงการ
แก้มลิงคลองสนามชัย-คลองมหาชัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการคุณภาพน ้า โดยในส่วนของกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายหลัก   
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้่าเน่าเสียในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการใช้น้่าที่ผ่านการ
บ่าบัดมาใช้ประโยชน์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ โดยในส่วนของกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายหลักในการ
พัฒนาขีดความสามารถของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้่าท่วม เพ่ือเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
 คณะกรรมการทรัพยากรน้่าแห่งชาติ (กนช.) ได้ก่าหนดทิศทางการบริหารจัดการน้่าของ
ประเทศ เพ่ือเป็นกรอบนโยบายและแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้่า การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
ภัยแล้ง และคุณภาพน้่าของประเทศ อย่างมีเอกภาพและบูรณาการ โดยได้เสนอยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้่า ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การจัดการน้่าอุปโภคบริโภค 
 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความม่ันคงของน้่าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) 
 3. ยุทธศาสตร์การจัดการน้่าท่วมและอุทกภัย 
 4. ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้่า 
 5. ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้่าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 
 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 
  
 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และมอบให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน่าไปด่าเนินการภายใต้กรอบแนวทางของยุทธศาสตร์ ดังกล่าว 
 กรุงเทพมหานครได้พิจารณาเสนอโครงการบริหารจัดการน้่าของกรุงเทพมหานคร ตาม
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี และตามยุทธศาสตร์ มหานครปลอดภัย ด้านปลอดภัยพิบัติ และด้าน
ปลอดมลพิษ เพื่อร่างบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้่าของประเทศ โดยโครงการบริหารจัดการ
น้่าของกรุงเทพมหานครที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้่าของประเทศ จ่านวน 3 ยุทธศาสตร์ คือ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย โดยในส่วนของกรุงเทพมหานคร 
มีเป้าหมายหลัก ดังนี้ 

1. พัฒนาคลองระบายน้่าสายหลัก เพ่ือเป็นแก้มลิง และระบายน้่าฝน และน้่าหลาก และ
ช่วยล่าเลียงน้่าเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้่าให้เร็วยิ่งขึ้น 
  2. เพ่ิมขีดความสามารถในการระบายน้่า โดยก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้่าขนาดใหญ่ 
  3. พัฒนาปรับปรุงคลองฝั่งตะวันตก เพ่ือน่าน้่าจากพ้ืนที่ฝั่งธนบุรีระบายลงสู่โครงการ
แก้มลิงคลองสนามชัย-คลองมหาชัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการคุณภาพน ้า โดยในส่วนของกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายหลัก   
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้่าเน่าเสียในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการใช้น้่าที่ผ่านการ
บ่าบัดมาใช้ประโยชน์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ โดยในส่วนของกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายหลักในการ
พัฒนาขีดความสามารถของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้่าท่วม เพ่ือเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ระยะที่ 2 : จ้านวน  5  โครงการ  ใช้งบประมาณ กทม. จ้านวน 2 โครงการ ใช้เงินอุดหนุนรัฐบาล 3 โครงการ 
ที่ โครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) สถานะ 
1 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า่เพื่อแก้ไขปัญหาน้่าท่วมถนนอู่ทองนอก                         

(ลานพระราชวังดุสติ) 
1.1 งานปรับปรุงระบบระบายน้า่ แก้ไขปัญหาน้่าท่วมหมู่พระทีน่ั่งอัมพร
สถาน ดา้นลานพระบรมรูปทรงม้า 
1.2 งานปรับปรุงระบบระบายน้า่แก้ไขปัญหาน้่าท่วมหมู่พระที่นัง่อัมพร
สถาน ดา้นถนนราชสีมา 

 
 

44.50 
(งบ กทม.) 

26.68 
(งบ กทม.) 

 
 

แล้วเสร็จ 
 

แล้วเสร็จ 
 

2 โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้่าถนนเพชรบุรี ตอนสถานฑูตอินโดนีเซีย 32.80 
(งบ กทม.) 

ลงนามสัญญา 

3 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า่เพื่อแก้ไขปัญหาน้่าท่วมบริเวณเกาะ
รัตนโกสินทร์ 

99.00 ขอจัดสรรงบประมาณ
เพื่อส่ารวจโบราณคดี 

ก่อนด่าเนินการก่อสร้าง 
4 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า่เพื่อแก้ไขปัญหาน้่าท่วมถนนจนัทน์ 207.90 ขออนุมัติราคากลาง 

5 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า่เพื่อแก้ไขปัญหาน้่าท่วมถนนสวุินทวงศ์ 82.44 ขออนุมัติราคากลาง 

 รวม 493.32  

ปัญหาและอุปสรรค 
   ปัญหาอุปสรรคในการด่าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้่าท่วมมี ดังนี้ 
   1. หากมีปริมาณน้่าหลากจากพ้ืนที่ตอนบนมีปริมาณมากจะเกิดปัญหาความขัดแย้งของประชาชน
ในพ้ืนที่นอกคันป้องกันน้่าท่วมและพ้ืนที่ภายในแนวป้องกันน้่าท่วมของกรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจมีปัญหาการท่าลาย
คันป้องกันน้่าท่วม เช่นเมื่อปี พ.ศ. 2554 
   2. การก่อสร้างคันป้องกันน้่าท่วมริมแม่น้่าเจ้าพระยาพ้ืนที่ตอนบน เพ่ือป้องกันพ้ืนที่ชุมชนเมือง 
และนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งหากมีปริมาณน้่าหลากมากเช่นปี  2554 จะท่าให้ปริมาณน้่าหลากที่ไหลผ่าน
กรุงเทพมหานครจะเพ่ิมสูงขึ้นเกินขีดความสามารถของคันป้องกันน้่าท่วมของกรุงเทพมหานครจะรองรับได้ 
   3. ถนนและทางรถไฟที่ตัดผ่านจากด้านตะวันออกไปตะวันตก ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ก่อสร้าง         
กีดขวางเส้นทางระบายน้่าลงสู่แม่น้่าเจ้าพระยาและลงสู่ทะเล ช่วงที่ตัดผ่าน คู คลอง มีการก่อสร้างท่อระบายน้่า 
สะพานท่อ มีขนาดเล็กไม่เพียงพอต่อการระบายน้่า บางส่วนมีการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง มีตอม่อสะพานอยู่ในคลอง 
กีดขวางทางระบายน้่าท่าให้คลองระบายน้่าบริเวณดังกล่าวแคบเป็นคอคอด เป็นปัญหาอุปสรรคในการระบายน้่า 
   4. มีประชาชนปลูกสร้างอาคารรุกล้่าลงในแม่น้่าเจ้าพระยา และคู คลอง กีดขวางการก่อสร้าง
และพัฒนาระบบป้องกันน้่าท่วมและระบบระบายน้่า รวมทั้งท่าให้ประสิทธิภาพการระบายน้่าในคลองระบายน้่ามี
ประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อการระบายน้่าท่วมขังในพ้ืนที่ 
   5. ปัญหาอุปสรรคในการขอใช้พ้ืนที่ เพ่ือก่อสร้างระบบป้องกันน้่าท่วมและระบบระบายน้่าจาก
หน่วยงานสาธารณูปโภคเจ้าของพ้ืนที่ ส่วนใหญ่จะไม่ได้รับความยินยอม อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในการก่อสร้างระบบ
ป้องกันน้่าท่วมและระบบระบายน้่า เช่น ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ลุ่ม บึง สระ บ่อน้่า เพ่ือท่าแก้มลิง ขอใช้สถานที่เพ่ือ
ก่อสร้างสถานีสูบน้่า อาคารรับน้่า อุโมงค์ระบายน้่า 
ความร่วมมือในการบริหารจัดการร่วมกัน 
   การบริหารจัดการน้่าในลุ่มน้่าเจ้าพระยา เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้่าท่วมอย่างบูรณาการ
จะต้องด่าเนินการร่วมกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยควรมีการร่วมด่าเนินการ ดังนี้ 
   1. การบริหารจัดการน้่าจะต้องด่าเนินการทั้งระบบ โดยบริหารจัดการตั้งแต่ ต้นน้่า กลางน้่า และ
ปลายน้่า ได้แก่ 
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โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าในถนนสายหลัก เพื่อแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนัก 
 รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา ) ได้มอบหมายให้
กรุงเทพมหานครด่าเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้่าในพ้ืนที่วิกฤติที่เกิดปัญหาน้่าท่วมขัง เนื่องจากฝนตกหนัก 
โดยให้พิจารณาขยายความกว้างของท่อระบายน้่าให้มีขนาดใหญ่ทดแทนท่อเดิมที่มีขนาดเล็ก เ พ่ือแก้ไขปัญหา    
น้่าท่วมพื้นที ่
 ส่านักการระบายน้่าได้พิจารณาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้่าในถนนสายหลัก เพ่ือแก้ไข 
ปัญหาน้่าท่วมขังเนื่องจากฝนตก โดยพิจารณาพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาน้่าท่วมเป็นประจ่าเมื่อฝนตกหนัก โดยมีโครงการ 
ที่น่าเสนอทั้งสิ้น 16 โครงการ แบ่งการด่าเนินการเป็น 2 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 : จ้านวน  11  โครงการ ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนรัฐบาลให้ด้าเนินการในปี 2559-2562 ขณะนี้อยู่
ระหว่างด่าเนินการ 

ที่ โครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) 
1 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้่าเพื่อแก้ไขปัญหาน้่าท่วมถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) 113.00 
2 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า่เพื่อแก้ไขปัญหาน้่าท่วมถนนศรีอยุธยาและถนน

พระรามที่ 6 
362.50 

3 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า่เพื่อแก้ไขปัญหาน้่าท่วมถนนพหลโยธินบริเวณแยก
เกษตรศาสตร์ 

172.89 

4 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้่าเพื่อแก้ไขปัญหาน้่าท่วมซอยสุขุมวิท 31 และซอยสวัสดี 173.75 
5 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า่เพื่อแก้ไขปัญหาน้่าท่วมถนนสขุุมวิท 63 (เอกมัย)  334.58 
6 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้่าเพื่อแก้ไขปัญหาน้่าท่วมถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวราช 

และถนนเจริญกรุง 
101.55 

7 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า่เพื่อแก้ไขปัญหาน้่าท่วมซอยสขุุมวิท 4 (นานาใต้) 141.40 
8 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า่เพื่อแก้ไขปัญหาน้่าท่วมซอยสขุุมวิท  14 95.20 
9 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า่เพื่อแก้ไขปัญหาน้่าท่วมซอยสขุุมวิท 39 218.00 
10 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้่าเพื่อแก้ไขปัญหาน้่าท่วมถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 17 

และถนนสวนพล ู
35.65 

11 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้่าบริเวณถนนสุขุมวิทจากซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา 182.97 
 รวม 1,931.49 
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ระยะที่ 2 : จ้านวน  5  โครงการ  ใช้งบประมาณ กทม. จ้านวน 2 โครงการ ใช้เงินอุดหนุนรัฐบาล 3 โครงการ 
ที่ โครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) สถานะ 
1 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า่เพื่อแก้ไขปัญหาน้่าท่วมถนนอู่ทองนอก                         

(ลานพระราชวังดุสติ) 
1.1 งานปรับปรุงระบบระบายน้า่ แก้ไขปัญหาน้่าท่วมหมู่พระทีน่ั่งอัมพร
สถาน ดา้นลานพระบรมรูปทรงม้า 
1.2 งานปรับปรุงระบบระบายน้า่แก้ไขปัญหาน้่าท่วมหมู่พระที่นัง่อัมพร
สถาน ดา้นถนนราชสีมา 

 
 

44.50 
(งบ กทม.) 

26.68 
(งบ กทม.) 

 
 

แล้วเสร็จ 
 

แล้วเสร็จ 
 

2 โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้่าถนนเพชรบุรี ตอนสถานฑูตอินโดนีเซีย 32.80 
(งบ กทม.) 

ลงนามสัญญา 

3 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า่เพื่อแก้ไขปัญหาน้่าท่วมบริเวณเกาะ
รัตนโกสินทร์ 

99.00 ขอจัดสรรงบประมาณ
เพื่อส่ารวจโบราณคดี 

ก่อนด่าเนินการก่อสร้าง 
4 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า่เพื่อแก้ไขปัญหาน้่าท่วมถนนจนัทน์ 207.90 ขออนุมัติราคากลาง 

5 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า่เพื่อแก้ไขปัญหาน้่าท่วมถนนสวุินทวงศ์ 82.44 ขออนุมัติราคากลาง 

 รวม 493.32  

ปัญหาและอุปสรรค 
   ปัญหาอุปสรรคในการด่าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้่าท่วมมี ดังนี้ 
   1. หากมีปริมาณน้่าหลากจากพ้ืนที่ตอนบนมีปริมาณมากจะเกิดปัญหาความขัดแย้งของประชาชน
ในพ้ืนที่นอกคันป้องกันน้่าท่วมและพ้ืนที่ภายในแนวป้องกันน้่าท่วมของกรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจมีปัญหาการท่าลาย
คันป้องกันน้่าท่วม เช่นเมื่อปี พ.ศ. 2554 
   2. การก่อสร้างคันป้องกันน้่าท่วมริมแม่น้่าเจ้าพระยาพ้ืนที่ตอนบน เพ่ือป้องกันพ้ืนที่ชุมชนเมือง 
และนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งหากมีปริมาณน้่าหลากมากเช่นปี  2554 จะท่าให้ปริมาณน้่าหลากที่ไหลผ่าน
กรุงเทพมหานครจะเพ่ิมสูงขึ้นเกินขีดความสามารถของคันป้องกันน้่าท่วมของกรุงเทพมหานครจะรองรับได้ 
   3. ถนนและทางรถไฟที่ตัดผ่านจากด้านตะวันออกไปตะวันตก ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ก่อสร้าง         
กีดขวางเส้นทางระบายน้่าลงสู่แม่น้่าเจ้าพระยาและลงสู่ทะเล ช่วงที่ตัดผ่าน คู คลอง มีการก่อสร้างท่อระบายน้่า 
สะพานท่อ มีขนาดเล็กไม่เพียงพอต่อการระบายน้่า บางส่วนมีการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง มีตอม่อสะพานอยู่ในคลอง 
กีดขวางทางระบายน้่าท่าให้คลองระบายน้่าบริเวณดังกล่าวแคบเป็นคอคอด เป็นปัญหาอุปสรรคในการระบายน้่า 
   4. มีประชาชนปลูกสร้างอาคารรุกล้่าลงในแม่น้่าเจ้าพระยา และคู คลอง กีดขวางการก่อสร้าง
และพัฒนาระบบป้องกันน้่าท่วมและระบบระบายน้่า รวมทั้งท่าให้ประสิทธิภาพการระบายน้่าในคลองระบายน้่ามี
ประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อการระบายน้่าท่วมขังในพ้ืนที่ 
   5. ปัญหาอุปสรรคในการขอใช้พ้ืนที่ เพ่ือก่อสร้างระบบป้องกันน้่าท่วมและระบบระบายน้่าจาก
หน่วยงานสาธารณูปโภคเจ้าของพ้ืนที่ ส่วนใหญ่จะไม่ได้รับความยินยอม อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในการก่อสร้างระบบ
ป้องกันน้่าท่วมและระบบระบายน้่า เช่น ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ลุ่ม บึง สระ บ่อน้่า เพ่ือท่าแก้มลิง ขอใช้สถานที่เพ่ือ
ก่อสร้างสถานีสูบน้่า อาคารรับน้่า อุโมงค์ระบายน้่า 
ความร่วมมือในการบริหารจัดการร่วมกัน 
   การบริหารจัดการน้่าในลุ่มน้่าเจ้าพระยา เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้่าท่วมอย่างบูรณาการ
จะต้องด่าเนินการร่วมกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยควรมีการร่วมด่าเนินการ ดังนี้ 
   1. การบริหารจัดการน้่าจะต้องด่าเนินการทั้งระบบ โดยบริหารจัดการตั้งแต่ ต้นน้่า กลางน้่า และ
ปลายน้่า ได้แก่ 
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ต้นน ้า - ฟ้ืนฟูอนุรักษ์ต้นน้่า 
 - ปรับปรุงเกณฑ์การบริหารน้่า 
 - เฝ้าระวังและเตือนภัย 
 - ขุดลอกล่าน้่า 
 - ปรับปรุงอาคารบังคับน้่า 

- จัดหาพื้นที่รับน้่าหลาก 
กลางน ้า  - จัดหาทุ่งรับน้่า/พื้นท่ีรับน้่าหลาก 

 - ขุดลอกล่าน้่า 
 - ปรับปรุงอาคารบังคับน้่า 
 - คันก้ันน้่าและคันปดดล้อม 
  
 

 

ปลายน ้า - จัดหาทุ่งรับน้่า/พื้นท่ีรับน้่าหลาก   - คันก้ันน้่าและคันปดดล้อม 
 - ขุดลอกล่าน้่า - เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้่า 

- ปรับปรุงอาคารบังคับน้่า 
ซึ่งหากทุกหน่วยงานร่วมมือด่าเนินการตามที่รัฐบาลก่าหนดไว้ ก็จะสามารถป้องกันและแก้ไข

ปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
   2. ให้หน่วยงานสาธารณูปโภคที่ก่อสร้างสิ่งกีดขวางเส้นทางระบายน้่า เช่น ท่อลอด สะพาน     
ท่อสะพานข้ามคลอง ที่เป็นคอคอด ซึ่งเป็นอุปสรรคการระบายน้่า ท่าการแก้ไข รื้อย้าย หรือ ขยาย สิ่งก่อสร้าง
ดังกล่าวให้ทางระบายน้่ามีความกว้างไม่น้อยกว่า ความกว้างของทางระบายน้่าเดิมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ระบายน้่าให้เพ่ิมข้ึน 
 3. ใคร่ขอความร่วมมือ และขอความอนุเคราะห์ ให้หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ยินยอมและอนุญาตให้
กรุงเทพมหานครเข้าไปใช้พื้นที่ เพ่ือสาธารณประโยชน์ในการด่าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้่าท่วม 
   4. การรื้อย้ายอาคารที่บุกรุก แม่น้่า คู คลอง สาธารณะ ในทางปฏิบัติท่าได้ยากล่าบาก เนื่องจาก
ส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยและพักอาศัยมาเป็นเวลานาน การใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพ่ือท่าการย้ายผู้บุกรุก 
ดังกล่าวออกจากพ้ืนที่ท่าให้เกิดผลกระทบด้านสังคม มีการประท้วงต่อต้าน ท่าให้ปัญหาดังกล่าว ยังไม่ได้รับการ
แก้ไขให้หมดไป อย่างไรก็ตามการแก้ไขการบุกรุกคูคลองในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 
มิถุนายน 2555 เห็นชอบข้อเสนอการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้่าล่าน้่าสาธารณะของคณะกรรมการบริหาร
จัดการน้่าและอุทกภัย (กบอ.) ที่เสนอให้กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครร่วมกันด่าเนินการตามกฎหมาย
กับผู้บุกรุกล่าน้่าสาธารณะ โดยให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาจัดหาที่พักอาศัย
ถาวรให้กับผู้บุกรุก รวมทั้งข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด้านสังคม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 
2557 ก่าหนดมาตราการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด และการสร้างที่อยู่อาศัยรุกล้่าแนวคลองและทาง
ระบายน้่า ให้ฝ่ายสังคมจิตวิทยา โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฝ่ายความมั่นคง  โดย
กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) และส่านักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ด่าเนินการก่าหนดมาตรการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดและการสร้างที่อยู่อาศัยรุกล้่าแนวล่าคลอง 
และทางระบายน้่า 
 ปัจจุบันส่านักการระบายน้่า ได้ประชุมประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวง        
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท่าแผนปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการบุกรุก
คลองในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 มิถุนายน 2555 ก่าหนดแผนด่าเนินการแก้ไขปัญหา
การบุกรุกคลองสายต่างๆ ออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน จ่านวน 9 คลอง ระยะถัดไป จ่านวน 34 คลอง 
และระยะปกติ จ่านวน 1,118 คลอง ขณะนี้อยู่ระหว่างการด่าเนินการระยะเร่งด่วน โดยปัจจุบันได้รื้อย้ายและ
จัดหาที่อยู่ให้แก่ผู้ปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้่าในคลองลาดพร้าว และก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวช่วงจากประตู
ระบายน้่าคลองสองถึงเขื่อนเดิมบริเวณอาคารรับน้่าอุโมงค์ระบายน้่าคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว อยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2561 และจะด่าเนินการในคลองเปรมประชากรเป็นคลองล่าดับต่อไป 
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แผนปฏิบัติงานตามโครงการเกบ็ขยะทางน้ า 

คลองมหานาค คลองแสนแสบและหน้าตะแกรงสถานีสบูน้ า ประจ าป ี2561 

กองระบบคลอง ส านักการระบายน้ า 

 
พ้ืนที่บ ารุงรักษา 1 

ล าดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง 
ขนาด 

พ้ืนที่เขต 
กว้าง/ม. ยาว/ม. 

1 สถานีสูบน้้าคลองบางเขน
ใหม ่

แม่น้้าเจ้าพระยา คลองบางเขน  11 - 20 1,150 บางซื่อ 
2 สถานีสูบน้้าคลองบางเขน แม่น้้าเจ้าพระยา ถนนประชาช่ืน  8 - 22 6,100 บางซื่อ 
    ถนนประชาช่ืน คลองลาดพร้าว  8 - 30 4,750 จตุจักร 
3 สถานีสูบน้้าคลองบางซื่อ แม่น้้าเจ้าพระยา คลองเปรม

ประชากร 
 12 - 18 1,550 ดุสิต 

    คลองเปรมประชากร ทางรถไฟสายเหนือ  12 - 18   500 บางซื่อ 
    ทางรถไฟสายเหนือ ถนนวิภาวดีรังสติ  12 - 18 2,600 พญาไท 

    ถนนวิภาวดีรังสติ ถนนรัชดาภิเษก  12 - 18 1,450 ดินแดง 
    ถนนรัชดาภิเษก คลองลาดพร้าว  12 - 18 1,800 ห้วยขวาง 
4 สถานีสูบน้้าคลองสามเสน แม่น้้าเจ้าพระยา ทางรถไฟสายเหนือ  10 - 25 5,750 ดุสิต 

    ทางรถไฟสายเหนือ ถนนอโศก-ดินแดง  5 - 25 4,800 ดินแดง 
    ถนนอโศก-ดินแดง คลองแสนแสบ  8 - 15 4,000 ราชเทว ี
            ห้วยขวาง 
  34,450   
หมายเหตุ  แผนการปฏบิัติงานอาจมกีารเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจเร่งด่วนตามความเหมาะสม 
 

พ้ืนที่บ ารุงรักษา 3 

ล าดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง 
ขนาด 

พ้ืนที่เขต 
กว้าง/ม. ยาว/ม. 

1 คลองเตย คลองพระโขนง คลองไผส่ิงห์โต 8 - 48 3,150 คลองเตย 
2 คลองแสนแสบ คลองผดุงกรุงเกษม ทางด่วนพิเศษเฉลิม

มหานคร 
20 - 35 3,850 ปทุมวัน 

  7,000   
หมายเหตุ  การปฏิบัติงานตามแผนปฏบิัติงานฯประจ้าปีอาจไม่ตรงตามแผนที่วางไว้เนื่องจากต้องแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนปัญหาน้า้ท่วม 

งานเร่งด่วนและงานกิจกรรมต่างๆตามนโยบาย 
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แผนปฏิบัติงานตามโครงการเกบ็ขยะทางน้ า 

คลองมหานาค คลองแสนแสบและหน้าตะแกรงสถานีสบูน้ า ประจ าป ี2561 

กองระบบคลอง ส านักการระบายน้ า 

 
พ้ืนที่บ ารุงรักษา 1 

ล าดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง 
ขนาด 

พ้ืนที่เขต 
กว้าง/ม. ยาว/ม. 

1 สถานีสูบน้้าคลองบางเขน
ใหม ่

แม่น้้าเจ้าพระยา คลองบางเขน  11 - 20 1,150 บางซื่อ 
2 สถานีสูบน้้าคลองบางเขน แม่น้้าเจ้าพระยา ถนนประชาช่ืน  8 - 22 6,100 บางซื่อ 
    ถนนประชาช่ืน คลองลาดพร้าว  8 - 30 4,750 จตุจักร 
3 สถานีสูบน้้าคลองบางซื่อ แม่น้้าเจ้าพระยา คลองเปรม

ประชากร 
 12 - 18 1,550 ดุสิต 

    คลองเปรมประชากร ทางรถไฟสายเหนือ  12 - 18   500 บางซื่อ 
    ทางรถไฟสายเหนือ ถนนวิภาวดีรังสติ  12 - 18 2,600 พญาไท 

    ถนนวิภาวดีรังสติ ถนนรัชดาภิเษก  12 - 18 1,450 ดินแดง 
    ถนนรัชดาภิเษก คลองลาดพร้าว  12 - 18 1,800 ห้วยขวาง 
4 สถานีสูบน้้าคลองสามเสน แม่น้้าเจ้าพระยา ทางรถไฟสายเหนือ  10 - 25 5,750 ดุสิต 

    ทางรถไฟสายเหนือ ถนนอโศก-ดินแดง  5 - 25 4,800 ดินแดง 
    ถนนอโศก-ดินแดง คลองแสนแสบ  8 - 15 4,000 ราชเทว ี
            ห้วยขวาง 
  34,450   
หมายเหตุ  แผนการปฏบิัติงานอาจมกีารเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจเร่งด่วนตามความเหมาะสม 
 

พ้ืนที่บ ารุงรักษา 3 

ล าดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง 
ขนาด 

พ้ืนที่เขต 
กว้าง/ม. ยาว/ม. 

1 คลองเตย คลองพระโขนง คลองไผส่ิงห์โต 8 - 48 3,150 คลองเตย 
2 คลองแสนแสบ คลองผดุงกรุงเกษม ทางด่วนพิเศษเฉลิม

มหานคร 
20 - 35 3,850 ปทุมวัน 

  7,000   
หมายเหตุ  การปฏิบัติงานตามแผนปฏบิัติงานฯประจ้าปีอาจไม่ตรงตามแผนที่วางไว้เนื่องจากต้องแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนปัญหาน้า้ท่วม 

งานเร่งด่วนและงานกิจกรรมต่างๆตามนโยบาย 
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แผนปฏิบัติงานตามโครงการจัดเก็บผักตบชวา 

ตามการถ่ายโอนภารกิจจากกรมชลประทานประจ าปี 2561 

กลุ่มงานบ ารุงรักษาคลอง 1  กองระบบคลอง ส านักการระบายน้ า 

พ้ืนที่บ ารุงรักษา 5 

ล าดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด  
กว้าง/ม. ยาว/ม. 

1 คลองสามประเวศ ล้ารางศาลเจ้า คลองประเวศบุรีรมย ์ 8 - 15 6,000 ลาดกระบัง 
2 คลองสี่ประเวศ ล้ารางศาลเจ้า คลองประเวศบุรีรมย ์ 8 - 15 6,400 ลาดกระบัง 
3 คลองหลวงแพ่ง คลองล้าตาอิน คลองประเวศบุรีรมย ์ 20 - 25 5,000 ลาดกระบัง 
4 คลองประเวศบุรีรมย ์ ปตร.ประเวศฯตอน

ลาดกระบัง 
สุดเขต กทม. 22 - 45 17,000 ลาดกระบัง 

5 คลองทับยาว คลองล้าปลาทิว สุดเขต กทม. 15 - 20 6,800 ลาดกระบัง 
            41,200  
หมายเหตุ  แผนการปฏบิัติงานอาจมกีารเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจเร่งด่วนตามความเหมาะสม 

 

พ้ืนที่บ ารุงรักษา 6 

ล าดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต 
กว้าง/ม. ยาว/ม. 

1 คลองซอยท่ี 8 คลองสี่ตะวันออก สุดเขต กทม. 34 2,100 คลองสามวา 
2 คลองซอยท่ี 9 คลองล้าบ่อยาว สุดเขต กทม. 34 4,200 คลองสามวา 
3 คลองซอยท่ี 10 คลองสนามกลางล้า สุดเขต กทม. 34 4,800 หนองจอก 
4 คลองซอยท่ี 11 คลองสนามกลางล้า สุดเขต กทม. 34 4,850 หนองจอก 
5 คลองพระราชดา้ร ิ1 คลองแสนแสบ คลองสองตะวันออก  15 - 20 5,300 คลองสามวา,มีนบุร ี
6 คลองพระราชดา้ร ิ2 คลองแสนแสบ คลองสี่ตะวันออก  15 - 20 8,250 คลองสามวา 
7 คลองล้าเจยีรดบั คลองแสนแสบ คลองล้าต้นไทร  8 - 15 4,600 หนองจอก 
8 คลองสามวา คลองล๊อก4(เชื่อมคลองเจ๊ก) สุดเขต กทม.  14 - 25 10,000    คลองสามวา 
9 คลองแสนแสบ ปตร.หนองจอก คลองสิบสี ่  20 - 35 3,000 หนองจอก 
10 คลองนครเนื่องเขต คลองแสนแสบ สุดเขต กทม.  20 - 25 6,450 หนองจอก 
11 คลองหลวงแพ่ง คลองนครเนื่องเขต คลองล้าตาอิน  20 - 25 10,200 หนองจอก 
12 คลองสามประเวศ คลองบึงขวาง ล้ารางศาลเจ้าพ่อต่วน  8 - 15 2,500 มีนบุร ี
13 คลองสี่ประเวศ คลองแสนแสบ ล้ารางศาลเจ้าพ่อต่วน  8 - 15 5,400 มีนบุร ี
14 คลองล้าบึงใหญ ่ คลองแสนแสบ คลองล้านกแขวก  15 - 25 5,200 มีนบุร ี
15 คลองล้านกแขวก คลองล้าต้นไทร สุดเขตมีนบุร ี  15 - 25 2,100 มีนบุร ี

          78,950   
หมายเหตุ  แผนการปฏบิัติงานอาจมกีารเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจเร่งด่วนตามความเหมาะสม         78,950   
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พ้ืนที่บ ารุงรักษา 4 

ล าดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต กว้าง/ม. ยาว/ม. 
  หน้าตะแกรงแนวถนนอ่อนนุช 
1 คลองขุนสกล คลองพระโขนง คลองตาสาด 4 - 20 1,550 สวนหลวง 
2 คลองศาลเจ้า คลองพระโขนง ถนนอ่อนนุช 6 - 12 1,500 สวนหลวง 
3 คลองเคลด็ คลองพระโขนง คลองตาสาด (คู้) 6 - 15 1,650 สวนหลวง 
4 คลองบ้านหลาย คลองพระโขนง สุดระยะที่ก้าหนดให ้ 7 - 8 3,400 พระโขนง 
5 คลองสวนอ้อย คลองพระโขนง ซอยสุขุมวิท 93 2 - 6   950 สวนหลวง 
6 คลองบางนางจีน คลองพระโขนง คลองบางอ้อใหญ่ 2 - 6   950 สวนหลวง 
  หน้าตะแกรงแนวถนนสขุุมวิท 
1 คลองเจ็ก แม่น้้าเจ้าพระยา 

(ปตร.ค.เจ๊ก) 
ซอยสุขุมวิท 60/1 4 - 8 1,600 พระโขนง 

2 คลองบางอ้อ           
 3  คลองเป้ง คลองแสนแสบ ซอยเจรญิสุข 4 - 8 1,100 วัฒนา 
  หน้าตะแกรงแนวถนนรามค าแหง 
1 คลองจิก คลองแสนแสบ คลองกะจะ 6 - 9 1,600 บางกะปิ (ใต้) 
       

              14,300   
หมายเหตุ  แผนการปฏบิัติงานอาจมกีารเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจเร่งด่วนตามความเหมาะสม 
 

พ้ืนที่บ ารุงรักษา 6 

ล าดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต กว้าง/ม. ยาว/ม. 
1 คลองล้าบึงขวาง คลองลาดบัวขาว ปตร.คลองล้าบึงขวาง  8 - 18 6,800 มีนบุร ี

       
          6,800   
หมายเหตุ  แผนการปฏบิัติงานอาจมกีารเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจเร่งด่วนตามความเหมาะสม 
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แผนปฏิบัติงานตามโครงการจัดเก็บผักตบชวา 

ตามการถ่ายโอนภารกิจจากกรมชลประทานประจ าปี 2561 

กลุ่มงานบ ารุงรักษาคลอง 1  กองระบบคลอง ส านักการระบายน้ า 

พ้ืนที่บ ารุงรักษา 5 

ล าดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด  
กว้าง/ม. ยาว/ม. 

1 คลองสามประเวศ ล้ารางศาลเจ้า คลองประเวศบุรีรมย ์ 8 - 15 6,000 ลาดกระบัง 
2 คลองสี่ประเวศ ล้ารางศาลเจ้า คลองประเวศบุรีรมย ์ 8 - 15 6,400 ลาดกระบัง 
3 คลองหลวงแพ่ง คลองล้าตาอิน คลองประเวศบุรีรมย ์ 20 - 25 5,000 ลาดกระบัง 
4 คลองประเวศบุรีรมย ์ ปตร.ประเวศฯตอน

ลาดกระบัง 
สุดเขต กทม. 22 - 45 17,000 ลาดกระบัง 

5 คลองทับยาว คลองล้าปลาทิว สุดเขต กทม. 15 - 20 6,800 ลาดกระบัง 
            41,200  
หมายเหตุ  แผนการปฏบิัติงานอาจมกีารเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจเร่งด่วนตามความเหมาะสม 

 

พ้ืนที่บ ารุงรักษา 6 

ล าดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต 
กว้าง/ม. ยาว/ม. 

1 คลองซอยท่ี 8 คลองสี่ตะวันออก สุดเขต กทม. 34 2,100 คลองสามวา 
2 คลองซอยท่ี 9 คลองล้าบ่อยาว สุดเขต กทม. 34 4,200 คลองสามวา 
3 คลองซอยท่ี 10 คลองสนามกลางล้า สุดเขต กทม. 34 4,800 หนองจอก 
4 คลองซอยท่ี 11 คลองสนามกลางล้า สุดเขต กทม. 34 4,850 หนองจอก 
5 คลองพระราชดา้ร ิ1 คลองแสนแสบ คลองสองตะวันออก  15 - 20 5,300 คลองสามวา,มีนบุรี 
6 คลองพระราชดา้ร ิ2 คลองแสนแสบ คลองสี่ตะวันออก  15 - 20 8,250 คลองสามวา 
7 คลองล้าเจยีรดบั คลองแสนแสบ คลองล้าต้นไทร  8 - 15 4,600 หนองจอก 
8 คลองสามวา คลองล๊อก4(เชื่อมคลองเจ๊ก) สุดเขต กทม.  14 - 25 10,000    คลองสามวา 
9 คลองแสนแสบ ปตร.หนองจอก คลองสิบสี ่  20 - 35 3,000 หนองจอก 
10 คลองนครเนื่องเขต คลองแสนแสบ สุดเขต กทม.  20 - 25 6,450 หนองจอก 
11 คลองหลวงแพ่ง คลองนครเนื่องเขต คลองล้าตาอิน  20 - 25 10,200 หนองจอก 
12 คลองสามประเวศ คลองบึงขวาง ล้ารางศาลเจ้าพ่อต่วน  8 - 15 2,500 มีนบุร ี
13 คลองสี่ประเวศ คลองแสนแสบ ล้ารางศาลเจ้าพ่อต่วน  8 - 15 5,400 มีนบุร ี
14 คลองล้าบึงใหญ ่ คลองแสนแสบ คลองล้านกแขวก  15 - 25 5,200 มีนบุร ี
15 คลองล้านกแขวก คลองล้าต้นไทร สุดเขตมีนบุร ี  15 - 25 2,100 มีนบุร ี

          78,950   
หมายเหตุ  แผนการปฏบิัติงานอาจมกีารเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจเร่งด่วนตามความเหมาะสม         78,950   
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พ้ืนที่บ ารุงรักษา 5 

ล าดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต 
กว้าง/ม. ยาว/ม. 

1 คลองหนองบอน คลองตาสาด คลองปลัดเปรียง 8 - 12 4,200 ประเวศ 
 คลองประเวศบุรีรมย ์ คลองตาสาด 8 - 15 1,900 สวนหลวง 

2 คลองมะขามเทศ คลองสองห้อง คลองหนองบอน 6 - 9 4,000 ประเวศ 
3 คลองศาลาลอยบน คลองประเวศบุรีรมย ์ คลองศาลาลอยลา่ง 6 - 8 1,500 ประเวศ 
4 คลองศาลาลอยลา่ง คลองประเวศบุรีรมย ์ คลองมะขามเทศ 5 - 9 3,000 ประเวศ 
5 คลองทับช้างบน ถนนกรุงเทพฯ-ชลบุร ี คลองประเวศบุรีรมย ์ 8 - 24 1,000 ประเวศ 
6 คลองทับช้างล่าง ถนนกรุงเทพฯ-ชลบุร ี คลองทับช้างบน 6 - 8 1,500 ประเวศ 
7 คลองจรเข้ขบ คลองประเวศบุรีรมย ์ คลองสองห้อง 5 - 12 2,500 ประเวศ 
8 คลองตาพุก คลองประเวศบุรีรมย ์ คลองขันแตก 6 - 20 3,300 ประเวศ 
9 คลองสิงห์โต คลองขันแตก คลองปากน้้า 6 - 12 1,800 ประเวศ 
10 คลองขันแตก คลองปักหลัก คลองสิงห์โต 8 - 12 1,150 ประเวศ 
11 คลองปากน้้า คลองอาจารย์พร คลองสิงห์โต 8 - 10 1,450 ประเวศ 

  27,300   
12 คลองปักหลัก คลองอาจารย์พร คลองจรเข้ขบ 7 - 8 3,050 ประเวศ 
13 คลองปลัดเปรียง คลองมะขามเทศ คลองต้นตาล 5 - 8 3,800 ประเวศ 
14 คลองสาหร่าย คลองบางนา คลองปลัดเปรียง 6 - 8 1,800 ประเวศ 
15 คลองต้นตาล คลองปักหลัก คลองปลัดเปรียง 6 - 8 4,200 ประเวศ 
16 คลองแม่จันทร ์ ถนนกรุงเทพฯ-ชลบุร ี คลองประเวศบุรีรมย ์ 6 - 8 1,000 ประเวศ 
17 คลองหนึ่ง คลองล้านายโส คลองประเวศบุรีรมย ์ 8 - 20 5,950 ลาดกระบัง 
18 คลองสองต้นนุ่น คลองล้านายโส คลองประเวศบุรีรมย ์ 8 - 20 5,800 ลาดกระบัง 

(โครงการเปิดทางน้ าไหล จ านวน 2 หนว่ย หน่วยละ 25 คน)   25,600  
หมายเหตุ  การปฏิบัติงานตามแผนปฏบิัติงานฯประจ้าปีอาจไม่ตรงตามแผนที่วางไว้เนื่องจากต้องแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนปัญหาน้า้ท่วมงานเร่งด่วน 

และงานกิจกรรมต่างๆตามนโยบาย 
- คลองล้าบึงบ้านม้าอยู่ระหว่างกอ่สร้างเขื่อน ค.ส.ล. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

68 

 

  

แผนปฏิบัติงานตามโครงการเปิดทางน้ าไหล ประจ าปี 2561 

กลุ่มงานบ ารุงรักษาคลอง 1 กองระบบคลอง ส านักการระบายน้ า 

พ้ืนที่บ ารุงรักษา 1 

ล าดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต 
กว้าง/ม. ยาว/ม. 

1 คูนายกิมสาย 3 คลองเปรมประชากร สุดระยะ  4 - 12 3,800 ดอนเมือง 
2 คลองตาอูฐ คลองเปรมประชากร สุดระยะที่ก้าหนดให ้  2 - 8 3,000 หลักสี ่
3 คลองวัดหลักสี ่ คลองเปรมประชากร คลองสอง  6 - 9 1,300 หลักสี ่
4 คลองบางตลาด คลองเปรมประชากร คลองประปา 5.5 - 14 2,740 หลักสี ่
5 คลองลาดยาว คลองเปรมประชากร บริเวณซ.พหลโยธิน 23  4 - 8 2,350 จตุจักร   
6 คลองพญาเวิก คลองบางซื่อ สุดระยะ  3 - 8 1,800 จตุจักร 
7 คลองส้มป่อย สถานีสูบน้้าตอน คลองแยกคลอง  2.5 - 12 1,200 บางซื่อ 
  พระราม 6 แม่น้้าเจ้าพระยา บางซ่อน      จตุจักร 
8 คลองซุง แม่น้้าเจ้าพระยา ทางรถไฟสายเหนือ  18 - 30 540 ดอนเมือง 
9 คลองน้้าแก้ว ถนนรัชดาภิเษก คลองพญาเวิก  7.5 - 9 2,350 ดุสิต 
10 คลองห้วยขวาง คลองบางซื่อ ถนนรัชดาภิเษก  4.5 - 13 2,500 บางซื่อ 
  ถนนรัชดาภิเษก คลองชวดใหญ ่ 6.5 - 25 2,000 พญาไท 

11 คลองยายสุ่น ถนนรัชดาภิเษก ศรีวราแมนช่ัน  3.5 - 7  550 ดินแดง 
    ศรีวราแมนช่ัน คลองสามเสน  3 - 7 1,650 ห้วยขวาง 

          25,780   
หมายเหตุ  แผนการปฏบิัติงานอาจมกีารเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจเร่งด่วนตามความเหมาะสม 
               

 

 

 

 

พ้ืนที่บ ารุงรักษา 2 

ล าดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต 
กว้าง/ม. ยาว/ม. 

1 คลองคร ุ คลองแสนแสบ คลองล้าเกร็ด  5 - 19 6,600 คันนายาว 
2 คลองยายเผื่อน คลองตาหนัง คลองแสนแสบ  4 - 8 2,000 บางกะปิ 
3 คลองโคกคราม คลองไผเ่ขียว ถนนประดิษฐ์มนูธรรม  7 - 12 2,200 ลาดพร้าว 
� คลองทรงกระเทียม คลองลาดพร้าว คลองจั่น  5 - 12 3,950 วังทองหลาง 
5 คลองพลับพลา คลองลาดพร้าว คลองแสนแสบ  6 - 14 1,800 วังทองหลาง 
6 คลองกุ่ม คลองแสนแสบ คลองหนองแขม  5 - 7 3,300 บึงกุ่ม 
7 คลองล้าเจยีก คลองอ้ายเสือ คลองบางขวด  5 - 8 2,800 บึงกุ่ม 
8 คลองบางขวด คลองตาเร่ง คลองบางเตย  5 - 10 4,400 บึงกุ่ม 
9 คลองล้าชะลา่ ซอยรามอินทรา 58 คลองตาเร่ง  5 - 8 2,000 คันนายาว 
10 คลองล้าเกร็ด คลองล้าชะลา่ คลองบางชัน  5 - 10 5,500 คันนายาว 
11 คลองวัดตึก ถนนลาดพร้าว คลองแสนแสบ  4 - 13 3,750 วังทองหลาง 
          38,300   

หมายเหตุ  แผนการปฏบิัติงานอาจมกีารเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจเร่งด่วนตามความเหมาะสม 
              - คลองพลับพลา คลองล้าชะล่าอยู่ระหวา่งก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. 
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พ้ืนที่บ ารุงรักษา 5 

ล าดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต 
กว้าง/ม. ยาว/ม. 

1 คลองหนองบอน คลองตาสาด คลองปลัดเปรียง 8 - 12 4,200 ประเวศ 
 คลองประเวศบุรีรมย ์ คลองตาสาด 8 - 15 1,900 สวนหลวง 

2 คลองมะขามเทศ คลองสองห้อง คลองหนองบอน 6 - 9 4,000 ประเวศ 
3 คลองศาลาลอยบน คลองประเวศบุรีรมย ์ คลองศาลาลอยลา่ง 6 - 8 1,500 ประเวศ 
4 คลองศาลาลอยลา่ง คลองประเวศบุรีรมย ์ คลองมะขามเทศ 5 - 9 3,000 ประเวศ 
5 คลองทับช้างบน ถนนกรุงเทพฯ-ชลบุร ี คลองประเวศบุรีรมย ์ 8 - 24 1,000 ประเวศ 
6 คลองทับช้างล่าง ถนนกรุงเทพฯ-ชลบุร ี คลองทับช้างบน 6 - 8 1,500 ประเวศ 
7 คลองจรเข้ขบ คลองประเวศบุรีรมย ์ คลองสองห้อง 5 - 12 2,500 ประเวศ 
8 คลองตาพุก คลองประเวศบุรีรมย ์ คลองขันแตก 6 - 20 3,300 ประเวศ 
9 คลองสิงห์โต คลองขันแตก คลองปากน้้า 6 - 12 1,800 ประเวศ 
10 คลองขันแตก คลองปักหลัก คลองสิงห์โต 8 - 12 1,150 ประเวศ 
11 คลองปากน้้า คลองอาจารย์พร คลองสิงห์โต 8 - 10 1,450 ประเวศ 

  27,300   
12 คลองปักหลัก คลองอาจารย์พร คลองจรเข้ขบ 7 - 8 3,050 ประเวศ 
13 คลองปลัดเปรียง คลองมะขามเทศ คลองต้นตาล 5 - 8 3,800 ประเวศ 
14 คลองสาหร่าย คลองบางนา คลองปลัดเปรียง 6 - 8 1,800 ประเวศ 
15 คลองต้นตาล คลองปักหลัก คลองปลัดเปรียง 6 - 8 4,200 ประเวศ 
16 คลองแม่จันทร ์ ถนนกรุงเทพฯ-ชลบุร ี คลองประเวศบุรีรมย ์ 6 - 8 1,000 ประเวศ 
17 คลองหนึ่ง คลองล้านายโส คลองประเวศบุรีรมย ์ 8 - 20 5,950 ลาดกระบัง 
18 คลองสองต้นนุ่น คลองล้านายโส คลองประเวศบุรีรมย ์ 8 - 20 5,800 ลาดกระบัง 

(โครงการเปิดทางน้ าไหล จ านวน 2 หนว่ย หน่วยละ 25 คน)   25,600  
หมายเหตุ  การปฏิบัติงานตามแผนปฏบิัติงานฯประจ้าปีอาจไม่ตรงตามแผนที่วางไว้เนื่องจากต้องแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนปัญหาน้า้ท่วมงานเร่งด่วน 

และงานกิจกรรมต่างๆตามนโยบาย 
- คลองล้าบึงบ้านม้าอยู่ระหว่างกอ่สร้างเขื่อน ค.ส.ล. 
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พ้ืนที่บ ารุงรักษา 3 

ล าดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต 
กว้าง/ม. ยาว/ม. 

1 คลองเสาหิน แม่น้้าเจ้าพระยา ถนนนราธิวาสราชนครินทร ์ 2 - 4 1,050 ยานนาวา 
2 คลองมะนาว แม่น้้าเจ้าพระยา ถนนนราธิวาสราชนครินทร ์ 4 - 12 3,300 บางคอแหลม 

 ถนนนราธิวาสราช
นครินทร ์

ถนนนางลิ้นจี่ 3.5 - 12 400 ยานนาวา 
3 คลองวัดไทร แม่น้้าเจ้าพระยา คลองขวาง 3 (ขวางอยู่ดี) 4 - 7 1,210 บางคอแหลม 
4 คลองบางโคล่วัด แม่น้้าเจ้าพระยา คลองขวาง 3 4 - 10 1,400 บางคอแหลม 
5 คลองบางโคล่ใหญ ่ แม่น้้าเจ้าพระยา สุดระยะที่ก้าหนดให ้ 3 - 6 1,250 บางคอแหลม 
6 คลองบางโคลส่าร แม่น้้าเจ้าพระยา สุดระยะที่ก้าหนดให ้ 4 - 7 1,250 บางคอแหลม 
7 คลองบางโคล่น้อย แม่น้้าเจ้าพระยา ถนนแฉล้มนิมติร 3 - 11 1,250 บางคอแหลม 
8 คลองขวาง 3 ถนนแฉล้มนิมติร คลองมะนาว 2 - 6 2,100 บางคอแหลม 
9 คลองวัดไผ่เงิน ซอยหน้าวัดไผ่เงิน คลองขวาง 3 (ขวางอยู่ดี) 4 - 5 620 บางคอแหลม 
10 คลองช่องนนทรี ถนนจันทน์ แม่น้้าเจ้าพระยา 15 - 16 2,000 ยานนาวา 
11 คลองเกาะกลาง แยกนางลิ้นจี ่ ถนนพระราม 3 ซอย 3 7 - 8 8,500 ยานนาวา 

ถนนพระราม 3 (เขตยานนาวา) (เขตบางคอแหลม)  บางคอแหลม 
  24,330   

12 คูน้้าซอยต้นสน ถนนเพลินจิต สุดระยะที่ก้าหนดให ้ 7 - 8 1,000 ปทุมวัน 
13 คลองไผส่ิงห์โต ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย 

(ถนนพระรามที่ 4) 
4 - 20 750 คลองเตย 

14 คลองสวนหลวง คลองแสนแสบ ถนนพระรามที่ 4 4 - 6 1,450 ปทุมวัน 
15 คลองไผส่ิงห์โต ทางด่วนมหานคร ถนนรัชดาภิเษก 20 - 44 800 คลองเตย 
16 คลองนางหงษ ์ คลองแสนแสบ คลองสวนหลวง 3 - 7 3,500 ปทุมวัน 
17 คลองไผส่ิงห์โต ถนนวิทยุ ทางด่วนมหานคร 5 - 7 600 ปทุมวัน 
18 คูน้้าซอยสมคิด ถนนเพลินจิต คลองแสนแสบ 6 - 8 500 ปทุมวัน 

  8,600   
19 คลองกรวย แม่น้้าเจ้าพระยา บ่อสูบซอยบ้าเพญ็กุศล 3 - 6 1,300 สาทร 
20 คลองวัดยานนาวา แม่น้้าเจ้าพระยา ซอยโรงน้้าแข็ง 3 - 6 900 สาทร 
21 คลองขวางบ้านใหม่ เจริญกรุง 85 คลองสวนหลวง 2 - 4 850 บางคอแหลม 
22 คลองขวางสะพานเตีย้ แม่น้้าเจ้าพระยา ระยะที่ก้าหนดให ้ 3 - 6 1,100 บางคอแหลม 
23 คลองช่องนนทรี ถนนสี่พระยา ถนนสาทร 3 - 17 1,300 บางรัก 
24  คลองช่องนนทรี ถนนสาทร ถนนจันทน์ 15 1,700 สาทร 
25 คลองช่องนนทรี ถนนจันทน ์ แม่น้้าเจ้าพระยา 15 - 16 2,000 ยานนาวา 
26 คลองสาทร แม่น้้าเจ้าพระยา ถนนพระรามที่ 4 9 - 10 3,300 สาทร 
27 คลองสวนหลวง 1 แม่น้้าเจ้าพระยา คลองขวางบ้านใหม่  4 - 6 1,050 บางคอแหลม 

(โครงการรักษาฯ จ านวน 3 หน่วย หน่วยละ 25 คน)        
หมายเหตุ  แผนการปฏบิัติงานอาจมกีารเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจเร่งด่วนตามความเหมาะสม 
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แผนปฏิบัติงานตามโครงการรักษาความสะอาดคู คลอง ประจ าปี 2561 
กลุ่มงานบ ารุงรักษาคลอง 1 กองระบบคลอง ส านักการระบายน้ า 

พ้ืนที่บ ารุงรักษา 1 

ล าดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต 
กว้าง/ม. ยาว/ม. 

1 คลองบางโพ แม่น้้าเจ้าพระยา ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี 1.5 - 6.5 1,450 บางซื่อ 
2 คลองขรัวตาแก่น สถานีสูบน้้าตอน ซอยสะพานขวา  3 - 7.5 1,150 บางซื่อ 
    แม่น้้าเจ้าพระยา         
3 คลองบางซ่อน แม่น้้าเจ้าพระยา คลองแยกคลองบางซ่อน  6 - 17 1,000 บางซื่อ 
4 คลองแยกคลองบางซ่อน คลองส้มป่อย สุดระยะที่ก้าหนด  8 - 25 1,200 บางซื่อ 
    พระราม 6 (ซ.ประชานฤมิตร)       
5 คลองกระดาษ คลองแยก 

คลองบางซ่อน 
ซอยสะพานทอง 1.75 - 5 850 บางซื่อ 

6 คลองบางโพขวาง แม่น้้าเจ้าพระยา คลองขวางบางโพ  2 - 5 1,100 บางซื่อ 
7 คลองขวางบางโพ คลองบางซ่อน สุดระยะที่ก้าหนดให ้  3 - 8 484 บางซื่อ 
      (ซ.ประชานฤมิตร)       
8 คูน้้าข้างถนนประดิพัทธ ์ บ่อสูบน้้าถนน จุดที่ก้าหนดให ้  4 - 8 485 ดุสิต 
    พระราม 5         
9 คูน้้าข้างโบสถ์แม่พระฟาติมา คลองสามเสน สุดเขตคลอง  3 - 5 580 ดินแดง 
10 คลองนาซอง คลองสามเสน คลองห้วยขวาง  3 - 6.5 3,500 ดินแดง 
11 คูข้างโรงพยาบาลรถไฟ

มักกะสัน 
คลองแสนแสบ บึงมักกะสัน  2.5 - 18 750 ราชเทว ี

          12,549   
หมายเหตุ  แผนการปฏบิัติงานอาจมกีารเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจเร่งด่วนตามความเหมาะสม 

พ้ืนที่บ ารุงรักษา 2 

ล าดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต 
กว้าง/ม. ยาว/ม. 

1 คลองตาหนัง คลองล้าเจยีก คลองแสนแสบ  5 - 8 6,450 บางกะปิ 
2 คลองล้าพังพวย คลองจั่น คลองแสนแสบ  12 - 25 3,800 บางกะปิ 
3 คลองจั่น คลองอ้ายเสือ คลองแสนแสบ  6 - 9 4,900 บางกะปิ 
4 คลองเจ้าคณุสิงห ์ คลองทรงกระเทียม คลองแสนแสบ  7 - 10 4,900 วังทองหลาง 
5 คลองจิตรมิตรมหาดไทย คลองจั่นช่วงชุมชนไดร์

อิน 
สถานีสูบน้้าคลองแสน
แสบ 

 5 - 8 2,000 วังทองหลาง 
6 คลองบางเตย คลองบางขวด คลองแสนแสบ  8 - 15 4,500 บึงกุ่ม 
7 คลองระหสั คลองกุ่ม คลองแสนแสบ  6 - 12 2,950 บึงกุ่ม 
8 คลองหลุ่มไผ ่ คลองบางบัว คลองไผเ่ขียว  7 - 15 3,200 ลาดพร้าว 
9 คลองหลอแหล บึงกุ่ม คลองแสนแสบ  7 - 40 1350 บึงกุ่ม 

          34,050   
หมายเหตุ  แผนการปฏบิัติงานอาจมกีารเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจเร่งด่วนตามความเหมาะสม 
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พ้ืนที่บ ารุงรักษา 3 

ล าดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต 
กว้าง/ม. ยาว/ม. 

1 คลองเสาหิน แม่น้้าเจ้าพระยา ถนนนราธิวาสราชนครินทร ์ 2 - 4 1,050 ยานนาวา 
2 คลองมะนาว แม่น้้าเจ้าพระยา ถนนนราธิวาสราชนครินทร ์ 4 - 12 3,300 บางคอแหลม 

 ถนนนราธิวาสราช
นครินทร ์

ถนนนางลิ้นจี่ 3.5 - 12 400 ยานนาวา 
3 คลองวัดไทร แม่น้้าเจ้าพระยา คลองขวาง 3 (ขวางอยู่ดี) 4 - 7 1,210 บางคอแหลม 
4 คลองบางโคล่วัด แม่น้้าเจ้าพระยา คลองขวาง 3 4 - 10 1,400 บางคอแหลม 
5 คลองบางโคล่ใหญ ่ แม่น้้าเจ้าพระยา สุดระยะที่ก้าหนดให ้ 3 - 6 1,250 บางคอแหลม 
6 คลองบางโคลส่าร แม่น้้าเจ้าพระยา สุดระยะที่ก้าหนดให ้ 4 - 7 1,250 บางคอแหลม 
7 คลองบางโคล่น้อย แม่น้้าเจ้าพระยา ถนนแฉล้มนิมติร 3 - 11 1,250 บางคอแหลม 
8 คลองขวาง 3 ถนนแฉล้มนิมติร คลองมะนาว 2 - 6 2,100 บางคอแหลม 
9 คลองวัดไผ่เงิน ซอยหน้าวัดไผ่เงิน คลองขวาง 3 (ขวางอยู่ดี) 4 - 5 620 บางคอแหลม 
10 คลองช่องนนทรี ถนนจันทน์ แม่น้้าเจ้าพระยา 15 - 16 2,000 ยานนาวา 
11 คลองเกาะกลาง แยกนางลิ้นจี ่ ถนนพระราม 3 ซอย 3 7 - 8 8,500 ยานนาวา 

ถนนพระราม 3 (เขตยานนาวา) (เขตบางคอแหลม)  บางคอแหลม 
  24,330   

12 คูน้้าซอยต้นสน ถนนเพลินจิต สุดระยะที่ก้าหนดให ้ 7 - 8 1,000 ปทุมวัน 
13 คลองไผส่ิงห์โต ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย 

(ถนนพระรามที่ 4) 
4 - 20 750 คลองเตย 

14 คลองสวนหลวง คลองแสนแสบ ถนนพระรามที่ 4 4 - 6 1,450 ปทุมวัน 
15 คลองไผส่ิงห์โต ทางด่วนมหานคร ถนนรัชดาภิเษก 20 - 44 800 คลองเตย 
16 คลองนางหงษ ์ คลองแสนแสบ คลองสวนหลวง 3 - 7 3,500 ปทุมวัน 
17 คลองไผส่ิงห์โต ถนนวิทยุ ทางด่วนมหานคร 5 - 7 600 ปทุมวัน 
18 คูน้้าซอยสมคิด ถนนเพลินจิต คลองแสนแสบ 6 - 8 500 ปทุมวัน 

  8,600   
19 คลองกรวย แม่น้้าเจ้าพระยา บ่อสูบซอยบ้าเพญ็กุศล 3 - 6 1,300 สาทร 
20 คลองวัดยานนาวา แม่น้้าเจ้าพระยา ซอยโรงน้้าแข็ง 3 - 6 900 สาทร 
21 คลองขวางบ้านใหม่ เจริญกรุง 85 คลองสวนหลวง 2 - 4 850 บางคอแหลม 
22 คลองขวางสะพานเตีย้ แม่น้้าเจ้าพระยา ระยะที่ก้าหนดให ้ 3 - 6 1,100 บางคอแหลม 
23 คลองช่องนนทรี ถนนสี่พระยา ถนนสาทร 3 - 17 1,300 บางรัก 
24  คลองช่องนนทรี ถนนสาทร ถนนจันทน์ 15 1,700 สาทร 
25 คลองช่องนนทรี ถนนจันทน ์ แม่น้้าเจ้าพระยา 15 - 16 2,000 ยานนาวา 
26 คลองสาทร แม่น้้าเจ้าพระยา ถนนพระรามที่ 4 9 - 10 3,300 สาทร 
27 คลองสวนหลวง 1 แม่น้้าเจ้าพระยา คลองขวางบ้านใหม่  4 - 6 1,050 บางคอแหลม 

(โครงการรักษาฯ จ านวน 3 หน่วย หน่วยละ 25 คน)        
หมายเหตุ  แผนการปฏบิัติงานอาจมกีารเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจเร่งด่วนตามความเหมาะสม 

 

13,500
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พ้ืนที่บ ารุงรักษา 5 

ล าดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต กว้าง/ม. ยาว/ม. 
1 คลองหลอแหล คลองแสนแสบ คลองวังใหญ่บน  7 - 40 2,900 สะพานสูง 
2 คลองวังไหญ่บน คลองทับช้างล่าง คลองบ้านม้า 6 - 8 1,750 สะพานสูง 
3 คลองทับช้างบน คลองบึงขวาง ถ.กรุงเทพฯ-ชลบุร ี  8 - 10 2,900 สะพานสูง 
4 คลองทับช้างล่าง คลองลาดบัวขาว ถ.กรุงเทพฯ-ชลบุร ี  8 - 10 5,050 สะพานสูง 
5 คลองแม่จันทร ์ คลองบึงขวาง ถ.กรุงเทพฯ-ชลบุร ี  8 - 10 3,000 สะพานสูง 
6 คลองลาดบัวขาว คลองแสนแสบ คลองบึงขวาง  8 - 20 5,200 สะพานสูง 
     20,800  

แผนปฏิบัติงานตามโครงการดแูลรักษาคลอง (โดยใช้แรงงานประจ า) ประจ าปี  2561 
กลุ่มงานบ ารุงรักษาคลอง 1  กองระบบคลอง ส านักการระบายน้ า 

พ้ืนที่บ ารุงรักษา 1 

ล าดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พื้นที่เขต 
กว้าง/ม. ยาว/ม. 

1 คลองชวดใหญ่(ล้ารางยมราช) คลองลาดพร้าว คลองสามเสน  8 - 25 2,300 ห้วยขวาง 
2 คลองบางเขน แม่น้้าเจ้าพระยา ถนนประชาช่ืน  8 - 22 6,100 บางซื่อ 
    ถนนประชาช่ืน คลองลาดพร้าว  8 - 30 4,750 จตุจักร 
3 คลองบางเขนใหม ่ แม่น้้าเจ้าพระยา คลองบางเขน  11 - 20 1,150 บางซื่อ 
4 คลองบางซื่อ แม่น้้าเจ้าพระยา คลองเปรมประชากร  13.5 - 20 1,550 ดุสิต 
    คลองเปรมประชากร ทางรถไฟสายเหนือ  5.5 - 7   500 บางซื่อ 
    ทางรถไฟสายเหนือ ถนนวภิาวดีรังสติ  7.5 - 29 2,600 พญาไท 
    ถนนวิภาวดีรังสติ ถนนรัชดาภิเษก  9 - 12 1,450 ดินแดง 
    ถนนรัชดาภิเษก คลองลาดพร้าว  12 - 18 1,600 ห้วยขวาง 
5 คลองเปรมประชากร คลองผดุงกรุงเกษม คลองบางซื่อ  9 - 18 4,700 ดุสิต 
  � คลองบางซื่อ ทางรถไฟสายใต ้  11.5 - 25 2,650 บางซื่อ 
    ทางรถไฟสายใต ้ คลองบางเขน  14 – 30.5 4,400 จตุจักร 
    คลองบางเขน คลองตาอูฐ  14.5 - 26 5,550 หลักสี ่
    คลองตาอูฐ คลองบ้านใหม ่  15.5 – 21.5 5,450 ดอนเมือง 
6 คลองลาดพร้าว คลองแสนแสบ คลองน้้าแก้ว  1.25 - 35 6,250 ห้วยขวาง จตุจักร 

  คลองน้้าแก้ว คลองบางเขน  15.5 - 49 6,250 ห้วยขวาง จตุจักร 
7 คลองสอง คลองบางเขน คลองวัดหลักสี ่  18 - 35 3,450 หลักสี ่
    คลองวัดหลักสี ่ ถนนพหลโยธิน  15 - 42 2,250 ดอนเมือง 

    ถนนพหลโยธิน ปตร.คลองสอง  14 - 42 3,800 สายไหม 
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พ้ืนที่บ ารุงรักษา 4 

ล าดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต 
กว้าง/ม. ยาว/ม. 

1 คลองบางมะเขือ โรงเรียนพิบูลย์เวศน ์ คลองพระโขนง 2 - 15 ,450 วัฒนา 
2 คลองเป้ง คลองแสนแสบ ซอยเจรญิสุข 4 - 8 1,100 วัฒนา 
3 คลองจิก คลองแสนแสบ คลองกะจะ 6 - 9 1,600 บางกะปิ (ใต้) 
4 คลองบ้านม้า คลองแสนแสบ คลองล้าบึงบ้านม้า 7 - 25 6,000 บางกะปิ (ใต้) 
5 คลองหัวหมาก คลองแสนแสบ คลองกะจะ 7 - 25 2,900 บางกะปิ (ใต้) 
6 คลองขุนสกล คลองพระโขนง คลองตาสาด 4 - 20 1,550 สวนหลวง 
7 คลองบ้านป่า คลองตัน คลองลาว 4 - 15 5,450 สวนหลวง 
8 คลองบ้านม้า คลองพระโขนง ทางรถไฟสาย

ตะวันออก 
5 - 10 4,150 สวนหลวง 

9 คลองลาว คลองกะจะ คลองหัวหมาก 6 - 8 3,000 สวนหลวง 
10 คลองศาลเจ้า คลองพระโขนง ถนนอ่อนนุช 6 - 12 1,500 สวนหลวง 
11 คลองสวนอ้อย คลองพระโขนง ซอยสุขุมวิท 93 2 - 6 950 สวนหลวง 
12 คลองสะแก คลองกะจะ คลองตัน 4 - 12 1,800 สวนหลวง 
13 คลองบางอ้อน้อย คลองบางอ้อใหญ่ คลองบางจาก 5 - 11 1,250 พระโขนง 

 32,700   
14 คลองหัวหมาก คลองกะจะ คลองพระโขนง 6 - 10 5,050 สวนหลวง 
15 คลองกะจะ คลองแสนแสบ คลองหัวหมาก 8 - 12 5,450 สวนหลวง 
16 คลองเคลด็ คลองพระโขนง คลองตาสาด (คู้) 6 - 15 1,650 สวนหลวง 
17 คลองหนองบอน คลองประเวศบุรีรมย ์ คลองตาสาด (คู้) 8 - 15 1,900 สวนหลวง 
18 คลองล้าบึงบ้านม้า ซอยอ่างศิลา คลองจวน 5 - 10 1,950 สวนหลวง 
19 คลองบางนางจีน คลองพระโขนง ซอยสุขุมวิท 81 5 - 12 800 สวนหลวง 

ซอยสุขุมวิท 81 คลองบางอ้อใหญ่ 4 - 10 3,950 สวนหลวง 
20 คลองเจ็ก แม่น้้าเจ้าพระยา 

(ปตร.ค.เจ๊ก) 
ซอยสุขุมวิท 60/1 4 - 8 1,600 พระโขนง 

21 คลองบางจาก แม่น้้าเจ้าพระยา คลองบางอ้อใหญ่ 6 - 12 2,350 พระโขนง 
22 คลองบางอ้อใหญ่ แม่น้้าเจ้าพระยา 

(สน.ค.บางจาก) 
คลองบางนางจีน 6 - 7 3,300 พระโขนง 

23 คลองบ้านหลาย คลองพระโขนง สุดระยะที่ก้าหนดให ้ 7 - 8 3,400 พระโขนง 
24 คลองข้างอู่รถเมล์บางจาก คลองบางนางจีน สุดระยะที่ก้าหนดให ้ 2 - 4 1,300 พระโขนง 

          32,700   
หมายเหตุ  แผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเตมิได้ตามสถานการณ์หรือภารกจิเร่งดว่นตามความเหมาะสม 
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พ้ืนที่บ ารุงรักษา 5 

ล าดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต กว้าง/ม. ยาว/ม. 
1 คลองหลอแหล คลองแสนแสบ คลองวังใหญ่บน  7 - 40 2,900 สะพานสูง 
2 คลองวังไหญ่บน คลองทับช้างล่าง คลองบ้านม้า 6 - 8 1,750 สะพานสูง 
3 คลองทับช้างบน คลองบึงขวาง ถ.กรุงเทพฯ-ชลบุร ี  8 - 10 2,900 สะพานสูง 
4 คลองทับช้างล่าง คลองลาดบัวขาว ถ.กรุงเทพฯ-ชลบุร ี  8 - 10 5,050 สะพานสูง 
5 คลองแม่จันทร ์ คลองบึงขวาง ถ.กรุงเทพฯ-ชลบุร ี  8 - 10 3,000 สะพานสูง 
6 คลองลาดบัวขาว คลองแสนแสบ คลองบึงขวาง  8 - 20 5,200 สะพานสูง 
     20,800  

แผนปฏิบัติงานตามโครงการดแูลรักษาคลอง (โดยใช้แรงงานประจ า) ประจ าปี  2561 
กลุ่มงานบ ารุงรักษาคลอง 1  กองระบบคลอง ส านักการระบายน้ า 

พ้ืนที่บ ารุงรักษา 1 

ล าดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พื้นที่เขต 
กว้าง/ม. ยาว/ม. 

1 คลองชวดใหญ่(ล้ารางยมราช) คลองลาดพร้าว คลองสามเสน  8 - 25 2,300 ห้วยขวาง 
2 คลองบางเขน แม่น้้าเจ้าพระยา ถนนประชาช่ืน  8 - 22 6,100 บางซื่อ 
    ถนนประชาช่ืน คลองลาดพร้าว  8 - 30 4,750 จตุจักร 
3 คลองบางเขนใหม ่ แม่น้้าเจ้าพระยา คลองบางเขน  11 - 20 1,150 บางซื่อ 
4 คลองบางซื่อ แม่น้้าเจ้าพระยา คลองเปรมประชากร  13.5 - 20 1,550 ดุสิต 
    คลองเปรมประชากร ทางรถไฟสายเหนือ  5.5 - 7   500 บางซื่อ 
    ทางรถไฟสายเหนือ ถนนวภิาวดีรังสติ  7.5 - 29 2,600 พญาไท 
    ถนนวิภาวดีรังสติ ถนนรัชดาภิเษก  9 - 12 1,450 ดินแดง 
    ถนนรัชดาภิเษก คลองลาดพร้าว  12 - 18 1,600 ห้วยขวาง 
5 คลองเปรมประชากร คลองผดุงกรุงเกษม คลองบางซื่อ  9 - 18 4,700 ดุสิต 
  � คลองบางซื่อ ทางรถไฟสายใต ้  11.5 - 25 2,650 บางซื่อ 
    ทางรถไฟสายใต ้ คลองบางเขน  14 – 30.5 4,400 จตุจักร 
    คลองบางเขน คลองตาอูฐ  14.5 - 26 5,550 หลักสี ่
    คลองตาอูฐ คลองบ้านใหม ่  15.5 – 21.5 5,450 ดอนเมือง 
6 คลองลาดพร้าว คลองแสนแสบ คลองน้้าแก้ว  1.25 - 35 6,250 ห้วยขวาง จตุจักร 

  คลองน้้าแก้ว คลองบางเขน  15.5 - 49 6,250 ห้วยขวาง จตุจักร 
7 คลองสอง คลองบางเขน คลองวัดหลักสี ่  18 - 35 3,450 หลักสี ่
    คลองวัดหลักสี ่ ถนนพหลโยธิน  15 - 42 2,250 ดอนเมือง 

    ถนนพหลโยธิน ปตร.คลองสอง  14 - 42 3,800 สายไหม 
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พ้ืนที่บ ารุงรักษา 4 

ล าดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต 
กว้าง/ม. ยาว/ม.  

1 คลองแสนแสบ ถนนอโศกดินแดง คลองตัน 20 - 30 5,300 วัฒนา 
แบบรายงานตามแผนปฏิบัติการโครงการรักษาความสะอาดคู คลอง ประจ าปี 2561 

กลุ่มงานบ ารุงรักษาคลอง 2 กองระบบคลอง ส านักการระบายน้ า 

พ้ืนที่บ ารุงรักษา 1       

ล าดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต 
กว้าง/ ม. ยาว/ ม. 

1 คลองบางละมดุ แม่น้้าเจ้าพระยา สุดเขตคลอง 4 - 8 600 บางพลัด 
2 คลองบางจาก(บางพลัด) แม่น้้าเจ้าพระยา ถนนสิรินธร 6 - 12 1,350 บางพลัด 
3 คลองบางอ้อ แม่น้้าเจ้าพระยา ทางรถไฟสายใต ้ 4 - 12 1,200 บางพลัด 
4 คลองบางพลัด แม่น้้าเจ้าพระยา ทางรถไฟสายใต ้ 3 - 8 1,680 บางพลัด 
5 คลองบางยี่ขัน แม่น้้าเจ้าพระยา คลองบางบ้าหร ุ 3 - 15 2,500 บางพลัด 
6 คลองบางขุนนนท์ คลองบางกอกน้อย คลองวัดทอง 3 - 8 1,760 บางกอกน้อย 
7 คลองวัดทอง คลองบางกอกน้อย คลองชักพระ 4 - 8 2,540 บางกอกน้อย 
8 คลองบางบ้าหร ุ ทางรถไฟสายใต ้ คลองบางกอกน้อย 4 - 12 2,810 บางกอกน้อย 

บางพลัด 
9 คลองยายเทียบ คลองบางจาก คลองบางแค 3 - 6 870 บางแค 
10 คลองโรงยาว คลองบางจาก คลองภาษีเจริญ 3 - 7 720 ภาษีเจรญิ 
11 คลองยายเพียร คลองบางจาก คลองภาษีเจริญ 4 - 6 710 ภาษีเจรญิ 

รวมความยาวท้ังหมด 16,740   
 

พ้ืนที่บ ารุงรักษา 2 

ล าดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต กว้าง/ม. ยาว/ม. 
1 คลองวัดสิงห ์ คลองสนามชัย คลองบางระแนะ 3 - 8 2,550 บางขุนเทียน บางบอน ภาษี

เจริญ 2 คลองต้นไทร คลองด่าน คลองบางสะแก 4 - 6 1,250 จอมทอง 
3 คลองบางค้อ คลองด่าน คลองบางสะแก 4 - 8 1,700 จอมทอง 
4 คลองข้างวัดอนงคาราม แม่น้้าเจ้าพระยา คลองสมเด็จเจา้พระยา 9 - 14 450 คลองสาน 
5 คลองวังเดิม คลองบางกอกใหญ่ คลองมอญ 4 - 10 950 บางกอกใหญ่ 
6 คลองบางมด คลองสนามชัย คลองสวน 6 - 25 11,250 จอมทอง บางขุน

เทียน 7 คลองสุทธาวาส คลองบางสะแก คลองบางน้้าชน 5 - 6 600 ธนบุรี 
8 คลองสะแกงาม คลองสนามชัย คลองบางบอน 5 - 10 5,300 บางขุนเทียน 
9 คลองเลนเปน คลองสนามชัย คลองบางบอน 5 - 12 5,750 บางขุนเทียน 
10 คลองระหาญ คลองสนามชัย ทางรถไฟสายมหาชัย 6 - 7 4,000 บางขุนเทียน 

รวมความยาวท้ังหมด 33,800   
 

 

 

 

  
  คลองตัน คลองลาดพร้าว 20 - 35 1,300 ห้วยขวาง 

    คลองลาดพร้าว คลองบ้านม้า 20 - 35 7,300 บางกะปิ (ใต้) 
2 คลองพระโขนง ถนนสุขุมวิท คลองบางนางจีน 20 - 40 1,300 ห้วยขวาง 
    แยกคลองบางนางจีน คลองหนองบอน 22 - 44 7,000 สวนหลวง 
3 คลองตัน คลองแสนแสบ คลองพระโขนง 25 - 30 3,700 วัฒนา 
4 คลองบางนา แม่น้้าเจ้าพระยา คลองเคลด็  3 - 15 7,900 บางนา 
          33,800   

หมายเหตุ  แผนการปฏบิัติงานอาจมกีารเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจเร่งด่วนตามความเหมาะสม 
 

พ้ืนที่บ ารุงรักษา 5 
 

ล าดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต 
กว้าง/ม. ยาว/ม. 

1 คลองสองต้นนุ่น คลองล้านายโส คลองประเวศบุรีรมย ์ 8 - 20 5,800 ลาดกระบัง 
2 คลองแสนแสบ คลองบ้านม้า คลองลาดบัวขาว 20 - 35 5,200 สะพานสูง 
3 คลองประเวศบุรีรมย ์ คลองหนองบอน คลองตาพุก  22 - 44 5,000 ประเวศ 

คลองตาพุก สุดเขตกรุงเทพฯ  22 - 44 1,700 ลาดกระบัง 
          17,700   

หมายเหตุ  แผนการปฏบิัติงานอาจมกีารเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจเร่งด่วนตามความเหมาะสม 
 

พ้ืนที่บ ารุงรักษา 6 

ล าดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต 
กว้าง/ม. ยาว/ม. 

1 คลองสองต้นนุ่น คลองแสนแสบ คลองล้านายโส  7 - 24 3,900 มีนบุร ี
2 คลองสามวา คลองแสนแสบ สุดเขตกรุงเทพฯ  14 - 25 1,800 มีนบุร ี
3 คลองแสนแสบ ปตร.คลองแสนแสบ คลองลัดตาเตีย้  20 - 35 19,500 มีนบุร ี
    (บางชัน) (หนองจอก)   หนองจอก 
          25,200   
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พ้ืนที่บ ารุงรักษา 1 (ต่อ) 

ล าดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พื้นที่เขต 
กว้าง/ม. ยาว/ม. 

8 คลองสามเสน แม่น้้าเจ้าพระยา ทางรถไฟสายเหนือ  10 - 40 2,800 ดุสิต 
    ทางรถไฟสายเหนือ ถนนอโศก-ดินแดง  3.5 - 20.5 4,800 ราชเทว ี
    ถนนอโศก-ดินแดง คลองแสนแสบ  9.5 - 24 4,000 ห้วยขวาง 
9 คลองบางกะป ิ คลองสามเสน คลองแสนแสบ  6 - 15 800 ห้วยขวาง 
10 คลองอื่น ท่ีได้รับมอบหมาย           

   -คูน้้ารอบพระที่น่ังจิตรลดาฯ  -  - 11 3,600 ดุสิต 
   -คลองท่าวาสุกร ี แม่น้้าเจ้าพระยา สุดระยะคลอง  8 - 12 540 ดุสิต 

  -พื้นที่ในพระองค์ 904  -  -     ดุสิต 
   -บริเวณพระที่นั่งวิมานเมฆ  -  -     ดุสิต 

     83,290  
หมายเหตุ  แผนการปฏบิัติงานอาจมกีารเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจเร่งด่วนตามความเหมาะสม 

พ้ืนที่บ ารุงรักษา 2 

ล าดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต 
กว้าง/ม. ยาว/ม. 

1 คลองพระยาสุเรนทร ์ คลองหกวา สน.คันนายาว  10 - 40 10,100 บางเขน,สายไหม 
2 คลองบางชัน สน.คันนายาว คลองแสนแสบ  7 - 27 8,000 คันนายาว 
3 คลองสอง สุดเขต กทม. ถนนพหลโยธิน  70 - 80 5,500 สายไหม 

          23,600   
พ้ืนที่บ ารุงรักษา 3 

ล าดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต 
กว้าง/ม. ยาว/ม. 

1 คลองคูเมอืงเดมิ (คลองหลอด) แม่น้้าเจ้าพระยา แม่น้้าเจ้าพระยา 10 - 12 2,400 พระนคร 
2 คลองรอบกรงุ (คลองโอ่งอ่าง) แม่น้้าเจ้าพระยา คลองมหานาค 8 - 12 1,900 พระนคร 
3 คลองรอบกรงุ (คลองบางล้าภู) คลองมหานาค แม่น้้าเจ้าพระยา 20 - 22 1,550 พระนคร 
4 คลองผดุงกรุงเกษม แม่น้้าเจ้าพระยา สะพานเจริญสวัสดิ ์ 20 900 สัมพันธวงศ์ 
    สะพานเจริญสวัสดิ ์ สะพานมฆัวานรังสรรค ์ 24 3,100 ป้อมปราบศัตรู

พ่าย     สะพานมฆัวานรังสรรค ์ แม่น้้าเจ้าพระยา 22 1,400 พระนคร 
5 คลองมหานาค คลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง) คลองผดุงกรุงเกษม 20 - 25 1,250 ป้อมปราบศัตรู

พ่าย 6 คลองพระโขนง แม่น้้าเจ้าพระยา ถนนสุขุมวิท 30 - 40 2,000 คลองเตย 
7 คลองหลอดวัดราชนัดดา คลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด) คลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง) 10 - 12 1,150 พระนคร 
8 คลองหลอดวัดราชบพิธ คลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด) คลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง)  8 - 12 800 พระนคร 
9 คลองบ้านกล้วยใต ้ ถนนสุขุมวิท (บ่อสูบน้้า) คลองเตย  4 - 8 1,500 คลองเตย 
10 คลองอรชร คลองผดุงกรุงเกษม ทางด่วนพิเศษเฉลิมมหานคร  5 - 6 450 ปทุมวัน 

     18,400   
หมายเหตุ  การปฏิบัติงานตามแผนปฏบิัติงานฯ ประจ้าปีอาจไม่ตรงตามแผนที่วางไว้เนื่องจากต้องแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนปัญหาน้้าท่วมงานเร่งด่วน 

และงานกิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบาย 
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พ้ืนที่บ ารุงรักษา 4 

ล าดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต 
กว้าง/ม. ยาว/ม.  

1 คลองแสนแสบ ถนนอโศกดินแดง คลองตัน 20 - 30 5,300 วัฒนา 
แบบรายงานตามแผนปฏิบัติการโครงการรักษาความสะอาดคู คลอง ประจ าปี 2561 

กลุ่มงานบ ารุงรักษาคลอง 2 กองระบบคลอง ส านักการระบายน้ า 

พ้ืนที่บ ารุงรักษา 1       

ล าดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต 
กว้าง/ ม. ยาว/ ม. 

1 คลองบางละมดุ แม่น้้าเจ้าพระยา สุดเขตคลอง 4 - 8 600 บางพลัด 
2 คลองบางจาก(บางพลัด) แม่น้้าเจ้าพระยา ถนนสิรินธร 6 - 12 1,350 บางพลัด 
3 คลองบางอ้อ แม่น้้าเจ้าพระยา ทางรถไฟสายใต ้ 4 - 12 1,200 บางพลัด 
4 คลองบางพลัด แม่น้้าเจ้าพระยา ทางรถไฟสายใต ้ 3 - 8 1,680 บางพลัด 
5 คลองบางยี่ขัน แม่น้้าเจ้าพระยา คลองบางบ้าหร ุ 3 - 15 2,500 บางพลัด 
6 คลองบางขุนนนท์ คลองบางกอกน้อย คลองวัดทอง 3 - 8 1,760 บางกอกน้อย 
7 คลองวัดทอง คลองบางกอกน้อย คลองชักพระ 4 - 8 2,540 บางกอกน้อย 
8 คลองบางบ้าหร ุ ทางรถไฟสายใต ้ คลองบางกอกน้อย 4 - 12 2,810 บางกอกน้อย 

บางพลัด 
9 คลองยายเทียบ คลองบางจาก คลองบางแค 3 - 6 870 บางแค 
10 คลองโรงยาว คลองบางจาก คลองภาษีเจริญ 3 - 7 720 ภาษีเจรญิ 
11 คลองยายเพียร คลองบางจาก คลองภาษีเจริญ 4 - 6 710 ภาษีเจรญิ 

รวมความยาวท้ังหมด 16,740   
 

พ้ืนที่บ ารุงรักษา 2 

ล าดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต กว้าง/ม. ยาว/ม. 
1 คลองวัดสิงห ์ คลองสนามชัย คลองบางระแนะ 3 - 8 2,550 บางขุนเทียน บางบอน ภาษี

เจริญ 2 คลองต้นไทร คลองด่าน คลองบางสะแก 4 - 6 1,250 จอมทอง 
3 คลองบางค้อ คลองด่าน คลองบางสะแก 4 - 8 1,700 จอมทอง 
4 คลองข้างวัดอนงคาราม แม่น้้าเจ้าพระยา คลองสมเด็จเจา้พระยา 9 - 14 450 คลองสาน 
5 คลองวังเดิม คลองบางกอกใหญ่ คลองมอญ 4 - 10 950 บางกอกใหญ่ 
6 คลองบางมด คลองสนามชัย คลองสวน 6 - 25 11,250 จอมทอง บางขุน

เทียน 7 คลองสุทธาวาส คลองบางสะแก คลองบางน้้าชน 5 - 6 600 ธนบุรี 
8 คลองสะแกงาม คลองสนามชัย คลองบางบอน 5 - 10 5,300 บางขุนเทียน 
9 คลองเลนเปน คลองสนามชัย คลองบางบอน 5 - 12 5,750 บางขุนเทียน 
10 คลองระหาญ คลองสนามชัย ทางรถไฟสายมหาชัย 6 - 7 4,000 บางขุนเทียน 

รวมความยาวท้ังหมด 33,800   
 

 

 

 

  
  คลองตัน คลองลาดพร้าว 20 - 35 1,300 ห้วยขวาง 

    คลองลาดพร้าว คลองบ้านม้า 20 - 35 7,300 บางกะปิ (ใต้) 
2 คลองพระโขนง ถนนสุขุมวิท คลองบางนางจีน 20 - 40 1,300 ห้วยขวาง 
    แยกคลองบางนางจีน คลองหนองบอน 22 - 44 7,000 สวนหลวง 
3 คลองตัน คลองแสนแสบ คลองพระโขนง 25 - 30 3,700 วัฒนา 
4 คลองบางนา แม่น้้าเจ้าพระยา คลองเคลด็  3 - 15 7,900 บางนา 
          33,800   

หมายเหตุ  แผนการปฏบิัติงานอาจมกีารเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจเร่งด่วนตามความเหมาะสม 
 

พ้ืนที่บ ารุงรักษา 5 
 

ล าดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต 
กว้าง/ม. ยาว/ม. 

1 คลองสองต้นนุ่น คลองล้านายโส คลองประเวศบุรีรมย ์ 8 - 20 5,800 ลาดกระบัง 
2 คลองแสนแสบ คลองบ้านม้า คลองลาดบัวขาว 20 - 35 5,200 สะพานสูง 
3 คลองประเวศบุรีรมย ์ คลองหนองบอน คลองตาพุก  22 - 44 5,000 ประเวศ 

คลองตาพุก สุดเขตกรุงเทพฯ  22 - 44 1,700 ลาดกระบัง 
          17,700   

หมายเหตุ  แผนการปฏบิัติงานอาจมกีารเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจเร่งด่วนตามความเหมาะสม 
 

พ้ืนที่บ ารุงรักษา 6 

ล าดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต 
กว้าง/ม. ยาว/ม. 

1 คลองสองต้นนุ่น คลองแสนแสบ คลองล้านายโส  7 - 24 3,900 มีนบุร ี
2 คลองสามวา คลองแสนแสบ สุดเขตกรุงเทพฯ  14 - 25 1,800 มีนบุร ี
3 คลองแสนแสบ ปตร.คลองแสนแสบ คลองลัดตาเตีย้  20 - 35 19,500 มีนบุร ี
    (บางชัน) (หนองจอก)   หนองจอก 
          25,200   
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พ้ืนที่บ ารุงรักษา 2 (ต่อ) 

ล าดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พื้นที่เขต 
กว้าง/ม. ยาว/ม. 

15 คลองบางไส้ไก่ แม่น้้าเจ้าพระยา คลองบางกอกใหญ ่ 5 – 11 3,250 ธนบุรี 
16 คลองบุปผาราม คลองบางกอกใหญ ่ คลองสมเด็จเจ้าพระยา 6 – 8 600 ธนบุรี 
17 คลองพระยาราชมนตร ี คลองภาษีเจริญ คลองสนามชัย 5 - 30 9,200 ภาษีเจริญ บางแคบางบอน บางขุนเทียน 

18 คลองบางล้าภูล่าง แม่น้้าเจ้าพระยา คลองบางไส้ไก่ 2 - 6 1,850 คลองสาน 

รวมความยาวทั้งหมด 79,400  
 

แบบรายงานตามแผนปฏิบัติการโครงการเปิดทางน้ าไหลคูคลอง ประจ าปี 2561  
กลุ่มงานบ ารุงรักษาคลอง 2 กองระบบคลอง ส านักการระบายน้ า 

พ้ืนที่บ ารุงรักษา 1 

ล าดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต กว้าง/ ม. ยาว/ ม. 
1 คลองบางไผ่(หนองแขม) คลองทวีวัฒนา สุดเขตกทม. 5 - 12 2,300 หนองแขม 
2 คลองมหาศร คลองบางไผ่ คลองภาษีเจริญ 6 - 9 6,350 หนองแขม 
3 คลองบางจาก(หนองแขม) คลองทวีวัฒนา ม.เอเซียอาคเนย์ 3 - 8 1,800 หนองแขม 
4 คลองราษฎร์สามัคคี คลองพระยาราชมนตรี คลองมหาศร 5 - 10 8,820 บางแค หนองแขม 
5 คลองบางอ้าย คลองพระยาราชมนตรี คลองสิรินธร 4 - 6 5,430 บางแค หนองแขม 
6 คลองหนองใหญ่ คลองพระยาราชมนตรี คลองผาสุขใจ 6 - 10 3,930 บางแค 
7 คลองวัดใหม่ภาวนา คลองบางกอกน้อย คลองบางขุนนนท์ 4 - 8 1,290 บางกอกน้อย 
8 คลองวัดพิกุล ถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ คลองบางกอกน้อย 3 - 7 1,800 บางกอกน้อย บางพลัด 
9 คลองแยกคลองวัดพิกุล คลองวัดพิกุล สุดเขตคลอง 3 - 7  350 บางพลัด 
10 คลองผักหนาม คลองบางยี่ขัน คลองบางกอกน้อย 4 - 8 1,240 บางกอกน้อย บางพลัด 
11 คลองวัดเจ้าอาม คลองชักพระ ถนนบางขุนนนท์ 4 – 8 750 บางกอกน้อย 
12 คลองศาลเจ้า คลองมหาสวัสดิ์ คลองวัดไก่เตี้ย 4 – 9 3,400 ตล่ิงชัน 
13 คลองวัดไก่เตี้ย คลองบางกอกน้อย คลองศาลเจ้า 3 - 6 1,350 ตล่ิงชัน 

รวมความยาวท้ังหมด 38,810   
 

พ้ืนที่บ ารุงรักษา 2 

ล าดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต 
กว้าง/ม. ยาว/ม. 

1 คลองหนามแดง คลองบางโคลดั สุดเขตกรุงเทพมหานคร 5 – 7 6,200 บางบอน 
2 คลองบางโคลดั คลองวัดสิงห ์ คลองรางขี้เหล็ก 4 – 8 7,150 บางบอน 
3 คลองบางระแนะ คลองภาษีเจริญ คลองสนามชัย 6 – 8 3,800 จอมทอง ภาษีเจริญ 
4 คลองบางประทุน คลองบางระแนะ คลองสนามชัย 4 – 8 3,650 จอมทอง ภาษีเจริญ 
5 คลองบางหว้า คลองบางจาก คลองด่าน 5 – 7 3,050 จอมทอง ภาษีเจริญ 
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แบบรายงานแผนปฏิบัติการรักษาคลอง(โดยใช้แรงงานประจ า) ประจ าปี 2561 
กลุ่มงานบ ารุงรักษาคลอง 2 กองระบบคลอง ส านักการระบายน้ า 

พ้ืนที่บ ารุงรักษา 1 

ล าดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พื้นที่เขต 
กว้าง/ ม. ยาว/ ม. 

1 คลองภาษีเจริญ คลองบางกอกใหญ ่ สุดเขตกทม. 15 - 30 15,250 ภาษีเจริญ บางแค หนามแดง 

2 คลองชักพระ คลองบางกอกน้อย คลองบางกอกใหญ ่ 5 - 35 5,180 ตลิ่งชัน 
3 คลองทวีวัฒนา คลองมหาสวัสดิ์ คลองภาษีเจริญ 6 - 35 13,670 ทวีวัฒนา หนองแขม 
4 คลองควาย คลองมหาสวัสดิ์ คลองบางระมาด 6 – 15 3,600 ทวีวัฒนา 
5 คลองซอย คลองมหาสวัสดิ์ คลองบางพรม 6 – 14 4,100 ทวีวัฒนา 
6 คลองบางคูเวียง คลองขุนศรีบุรีรักษ์ สุดเขตกทม. 6 – 14 4,180 ทวีวัฒนา 
7 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองมหาสวัสดิ์ คลองบางพรม 6 – 15 4,250 ทวีวัฒนา 
8 คลองบางจาก คลองบางกอกใหญ ่ คลองทวีวัฒนา 5 – 10 10,960 ภาษีเจริญ บางแค หนองแขม 

9 คลองบางแวก คลองบางกอกใหญ ่ คลองทวีวัฒนา 6 – 22 10,600 ภาษีเจริญ บางแค 
10 คลองบางไผ่ คลองพระยาราชมนตร ี คลองทวีวัฒนา 4 – 12 7,300 ภาษีเจริญ บางแค หนองแขม 

11 คลองบางขี้แก้ง คลองบางด้วน คลองทวีวัฒนา 4 - 8 7,370 บางแค 
12 คลองบางเชือกหนัง คลองบางกอกใหญ ่ คลองทวีวัฒนา 6 - 20 12,540 ภาษีเจริญ บางแค 
13 คลองบัว คลองมหาสวัสดิ์ คลองบ้านไทร 6 - 15 3,000 ทวีวัฒนา 
14 คลองโพธิ์(ทววีัฒนา) คลองมหาสวัสดิ์ คลองควาย 6 - 12 2,580 ทวีวัฒนา 
15 คลองบางระมาด คลองชักพระ คลองขุนศรีบุรีรักษ์ 6 - 20 9,450 ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน 
16 คลองพระยาราชมนตร ี คลองบางเชือกหนัง คลองภาษีเจริญ 5 - 20 4,000 ภาษีเจริญ 

รวมความยาวทั้งหมด 118,030  
 

พื้นที่บ ารุงรักษา 2   

ล าดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พื้นที่เขต 
กว้าง/ม. ยาว/ม. 

1 คลองสาน แม่น้้าเจ้าพระยา ซอยจันทร์สถิต 3 – 13 850 คลองสาน 
2 คลองมอญ แม่น้้าเจ้าพระยา คลองบางกอกใหญ ่ 12 - 25 2,950 บางกอกใหญ ่
3 คลองบางกอกใหญ ่ แม่น้้าเจ้าพระยา คลองชักพระ 10 - 40 6,200 บางกอกใหญ ่ภาษีเจริญ 
4 คลองด่าน คลองบางกอกใหญ ่ คลองสนามชัย 10 – 15 3,050 ภาษีเจริญ จอมทอง 
5 คลองดาวคะนอง แม่น้้าเจ้าพระยา คลองบางขุนเทียน 23 - 40 2,650 ราษฎ์บูรณะ จอมทอง 
6 คลองบางขุนเทียน คลองสนามชัย คลองบางมด 10 – 22 3,650 จอมทอง 
7 คลองสนามชัย คลองด่าน สุดเขตกรุงเทพมหานคร 15 – 40 17,500 จอมทอง บางขุนเทียน 
8 คลองสมเด็จเจ้าพระยา คลองบางไส้ไก่ คลองสาน 7– 11 2,450 คลองสาน ธนบุร ี
9 คลองหัวกระบือ คลองเฉลิมชัยพัฒนา คลองนา 8 – 30 2,550 บางขุนเทียน 
10 คลองขุนราชพินิจใจ คลองหัวกระบือ สุดเขตกรุงเทพมหานคร 8 – 80 11,500 บางขุนเทียน 
11 คลองเฉลิมชัยพัฒนา คลองสนามชัย คลองหัวกระบือ 30 – 50 2,150 บางขุนเทียน 
12 คลองบางสะแก คลองดาวคะนอง คลองบางกอกใหญ ่ 4 – 9 3,500 จอมทอง ธนบุรี 
13 คลองบางน้้าชน แม่น้้าเจ้าพระยา คลองบางกอกใหญ ่ 5 – 17 2,850 ธนบุรี 
14 คลองส้าเหร ่ แม่น้้าเจ้าพระยา คลองบางกอกใหญ ่ 8 – 11 2,650 ธนบุรี 
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พ้ืนที่บ ารุงรักษา 2 (ต่อ) 

ล าดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พื้นที่เขต 
กว้าง/ม. ยาว/ม. 

15 คลองบางไส้ไก่ แม่น้้าเจ้าพระยา คลองบางกอกใหญ ่ 5 – 11 3,250 ธนบุรี 
16 คลองบุปผาราม คลองบางกอกใหญ ่ คลองสมเด็จเจ้าพระยา 6 – 8 600 ธนบุรี 
17 คลองพระยาราชมนตร ี คลองภาษีเจริญ คลองสนามชัย 5 - 30 9,200 ภาษีเจริญ บางแคบางบอน บางขุนเทียน 

18 คลองบางล้าภูล่าง แม่น้้าเจ้าพระยา คลองบางไส้ไก่ 2 - 6 1,850 คลองสาน 

รวมความยาวทั้งหมด 79,400  
 

แบบรายงานตามแผนปฏิบัติการโครงการเปิดทางน้ าไหลคูคลอง ประจ าปี 2561  
กลุ่มงานบ ารุงรักษาคลอง 2 กองระบบคลอง ส านักการระบายน้ า 

พ้ืนที่บ ารุงรักษา 1 

ล าดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต กว้าง/ ม. ยาว/ ม. 
1 คลองบางไผ่(หนองแขม) คลองทวีวัฒนา สุดเขตกทม. 5 - 12 2,300 หนองแขม 
2 คลองมหาศร คลองบางไผ่ คลองภาษีเจริญ 6 - 9 6,350 หนองแขม 
3 คลองบางจาก(หนองแขม) คลองทวีวัฒนา ม.เอเซียอาคเนย์ 3 - 8 1,800 หนองแขม 
4 คลองราษฎร์สามัคคี คลองพระยาราชมนตรี คลองมหาศร 5 - 10 8,820 บางแค หนองแขม 
5 คลองบางอ้าย คลองพระยาราชมนตรี คลองสิรินธร 4 - 6 5,430 บางแค หนองแขม 
6 คลองหนองใหญ่ คลองพระยาราชมนตรี คลองผาสุขใจ 6 - 10 3,930 บางแค 
7 คลองวัดใหม่ภาวนา คลองบางกอกน้อย คลองบางขุนนนท์ 4 - 8 1,290 บางกอกน้อย 
8 คลองวัดพิกุล ถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ คลองบางกอกน้อย 3 - 7 1,800 บางกอกน้อย บางพลัด 
9 คลองแยกคลองวัดพิกุล คลองวัดพิกุล สุดเขตคลอง 3 - 7  350 บางพลัด 
10 คลองผักหนาม คลองบางยี่ขัน คลองบางกอกน้อย 4 - 8 1,240 บางกอกน้อย บางพลัด 
11 คลองวัดเจ้าอาม คลองชักพระ ถนนบางขุนนนท์ 4 – 8 750 บางกอกน้อย 
12 คลองศาลเจ้า คลองมหาสวัสดิ์ คลองวัดไก่เตี้ย 4 – 9 3,400 ตล่ิงชัน 
13 คลองวัดไก่เตี้ย คลองบางกอกน้อย คลองศาลเจ้า 3 - 6 1,350 ตล่ิงชัน 

รวมความยาวท้ังหมด 38,810   
 

พ้ืนที่บ ารุงรักษา 2 

ล าดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต 
กว้าง/ม. ยาว/ม. 

1 คลองหนามแดง คลองบางโคลดั สุดเขตกรุงเทพมหานคร 5 – 7 6,200 บางบอน 
2 คลองบางโคลดั คลองวัดสิงห ์ คลองรางขี้เหล็ก 4 – 8 7,150 บางบอน 
3 คลองบางระแนะ คลองภาษีเจริญ คลองสนามชัย 6 – 8 3,800 จอมทอง ภาษีเจริญ 
4 คลองบางประทุน คลองบางระแนะ คลองสนามชัย 4 – 8 3,650 จอมทอง ภาษีเจริญ 
5 คลองบางหว้า คลองบางจาก คลองด่าน 5 – 7 3,050 จอมทอง ภาษีเจริญ 
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แบบรายงานแผนปฏิบตัิงานตามโครงการบ ารุงรักษาคูระบายน้ าถนนวภิาวดีรังสิต ประจ าปี 2561 
กลุ่มงานบ ารุงรักษาแหล่งรบัน้ า กองระบบคลอง ส านักการระบายน้ า 

พ้ืนที่บ ารุงรักษาแหล่งรับน้ า 1 

ล าดับ รายชื่อบงึรับน้ า จาก ถึง ขนาดพื้นที ่ พื้นที่เขต 
กว้าง(ม.) ยาว(ม.) 

1 คูระบายน้้าขา้งถนน ถนนดินแดง ดอนเมือง 2-15 23,000 ดินแดง,พญาไท,จตุจักร 
 วิภาวดีรังสติขาเข้า-ขาออก     หลักสี่,ดอนเมือง 
2 งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย      

 - บริเวณวังสระปทุม - - - - ปทุมวัน 
รวมขนาดพื้นที่ทั้งหมดตามแผน                     

หมายเหต ุ แผนการปฏบิัติงานอาจมกีารเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจเร่งด่วนตามความเหมาะสม 
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พ้ืนที่บ ารุงรักษา 2 (ต่อ)                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต 
กว้าง/ม. ยาว/ม. 

6 คลองแจงร้อน แม่น้้าเจ้าพระยา คลองขวาง 4 - 15 4,000 ราษฎร์บรูณะ ทุ่งคร ุ
7 คลองราษฎร์บูรณะ แม่น้้าเจ้าพระยา 

 
ถนนพุทธบูชา 4 – 15 4,850 ราษฎร์บรูณะ ทุ่งคร ุ

8 คลองบางปะกอก แม่น้้าเจ้าพระยา คลองนางปาน 4 – 25 2,050 ราษฎร์บรูณะ 
9 คลองบางปะแก้ว แม่น้้าเจ้าพระยา คลองลัดขี้เหล็ก 4 – 15 2,750 ราษฎร์บรูณะ จอมทอง 

รวมความยาวท้ังหมด 37,500   
 

แบบรายงานแผนปฏิบัติงานตามโครงการบ ารุงรักษาแหล่งรับน้ า ประจ าปี 2561 
กลุ่มงานบ ารุงรักษาแหล่งรบัน้ า กองระบบคลอง ส านักการระบายน้ า 

พ้ืนที่บ ารุงรักษาแหล่งรับน้ า 1 

ล าดับ รายชื่อบงึรับน้ า คลอง พื้นที่เขต ขนาดพื้นที ่ ปริมาตรทั้งหมด (ลบม.) 
ตรม. ไร่ 

1 บึงมักกะสัน สามเสน ราชเทวี 162,500 101.56 650,000 
2 บึงบางซ่ือ เปรมประชากร จตุจักร 84,600 52.87 160,000 
3 บึงข้าง รพ.บุรฉัตรไชยกร แสนแสบ ราชเทวี 32,000 20 64,000 
4 บึงพิบูลย์วัฒนา เปรมประชากร พญาไท 26,590 16.61 64,000 
5 บึงกองพันสารวัตรที่ 11 สามเสน ราชเทวี 6,593 4.12 13,000 
6 บึงเรือนจ้ากลางคลองเปรม เปรมประชากร จตุจักร 77,120 48.2 225,000 
7 บึงสวนรถไฟ (สวนวัชรเบญจทัศ) คูระบายน้้าถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร 107,750 67.34 160,000 
8 บึงแอนเน็กซ์ คลองสอง สายไหม 3,360 2.5 8,400 

                                                        รวมขนาดพื้นที่ทั้งหมดตามแผน                338,013                            211.64 1,344,400 
หมายเหต ุ แผนการปฏบิัติงานอาจมกีารเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจเร่งด่วนตามความเหมาะสม 
 
พ้ืนที่บ ารุงรักษาแหล่งรับน้ า 2 

ล าดับ รายชื่อบงึรับน้ า คลอง พื้นที่เขต ขนาดพื้นที ่ ปริมาตรทั้งหมด (ลบม.) 
ตรม. ไร่ 

1 บึงล้าพังพวย แสนแสบ บึงกุ่ม 155,000 96.88 403,970 
2 บึงกุ่ม(ตอนคลองบางเตย) บางเตย บึงกุ่ม 90,000 56.25 581,530 
3 บึงหนองบอน หนองบอน,มะขามเทศ ประเวศ 1,030,950 644.34 8,000,000 
4 บึงสะแกงามสามเดือน พระราชด้าริ 2 คลองสามวา 106,848 66.78 266,400 
5 บึงมะขามเทศ พระราชด้าริ 2, โต๊ะเจรญิ คลองสามวา 87,963 54.96 250,700 
6 บึงกระเทียม บางชัน มีนบุรี 77,800 48.62 233,400 
7 บึงสวนสยาม บางชัน มีนบุรี 84,600 52.87 316,900 
8 บึงตาเกตุ บางชัน มีนบุรี 11,000 6.87 16,600 

                                                   รวมขนาดพื้นที่ทั้งหมดตามแผน           1,644,161        1,027.57 10,069,500 
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แบบรายงานแผนปฏิบตัิงานตามโครงการบ ารุงรักษาคูระบายน้ าถนนวภิาวดีรังสิต ประจ าปี 2561 
กลุ่มงานบ ารุงรักษาแหล่งรบัน้ า กองระบบคลอง ส านักการระบายน้ า 

พ้ืนที่บ ารุงรักษาแหล่งรับน้ า 1 

ล าดับ รายชื่อบงึรับน้ า จาก ถึง ขนาดพื้นที ่ พื้นที่เขต 
กว้าง(ม.) ยาว(ม.) 

1 คูระบายน้้าขา้งถนน ถนนดินแดง ดอนเมือง 2-15 23,000 ดินแดง,พญาไท,จตุจักร 
 วิภาวดีรังสติขาเข้า-ขาออก     หลักสี่,ดอนเมือง 
2 งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย      

 - บริเวณวังสระปทุม - - - - ปทุมวัน 
รวมขนาดพื้นที่ทั้งหมดตามแผน                     

หมายเหต ุ แผนการปฏบิัติงานอาจมกีารเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจเร่งด่วนตามความเหมาะสม 
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แผนงานปรับปรุงระบบระบายน้้า (ปีงบประมาณ 2556-2561) 

ล้าดับ รายการ วัตถุประสงค์ หมายเหตุ 
1 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้้าถนน

รัชดาภิเษก บรเิวณทางแยกถนน
ลาดพร้าวถึงคลองน้้าแก้ว 

เพื่อก่อสร้างบ่อสูบน้้า ค.ส.ล. บริเวณท่อลอด
ขนาด 2-Ø 1.00 ม. เพื่อสูบน้้าและเร่งระบายน้้า
ที่ท่วมขังในถนนรัชดาภิเษกผ่านท่อเหล็กเหนยีว
ขนาด Ø1,500 มม. เข้าสู่ท่อระบายน้้าเดิมขนาด 
2-□ 2.00x2.00 ม. ท่ีอยู่ติดกับแนวรั้วการ
รถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย 

โครงการปี 2557-
2559 (อยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง) , (อยู่
ระหว่างขออนุมัติ
ค่าปรับ) 

2 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้้าถนน
ศรีนครินทร์ จากจุดที่ก้าหนดลงคลอง
เคล็ด 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วมในถนนศรนีครินทร์และ
ซอยอุดมสุข โดยการก่อสรา้งท่อระบายน้้า 
ขนาด □ 2.00x2.00 ม. ต่อจากเดิมลงคลอง
เคล็ดพร้อมก่อสร้างประตูระบายน้า้และตดิตั้ง
เครื่องสูบน้้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้้า 

โครงการปี 2556-
2558 (อยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง) , (อยู่
ระหว่างแก้ไขแบบ) 

3 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้าเพื่อ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วมถนนนราธิวาสราช
นครินทร์ 17 และถนนสวนพล ู

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังถนนนราธิวาสราช
นครินทร์ 17 และถนนสวนพลูโดยการก่อสร้าง
ท่อขนส่งน้้า ขนาด Ø 1.20 -1.50 ม. และ
ปรับปรุงบ่อสูบน้้า ขนาด 4.00 ลบ.ม./วินาที 
เพื่อเร่งระบายน้้าลงสู่คลองได้เร็วขึ้น 

งบอุดหนุนรัฐบาลปี 
2560 

4 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้าเพื่อ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วมถนนทรงสวัสดิ ์
ถนนเยาวราชและถนนเจรญิกรุง 

เพื่อแกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขังรอการระบายในถนน
ทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวราช และถนนเจริญกรุง 
โดยการก่อสร้างท่อระบายน้้าขนาด Ø 1.80 ม. 
พร้อมบ่อสูบน้้า 

งบอุดหนุนรัฐบาลป ี
2560 

5 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้าเพื่อ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วมถนนศรีอยุธยาและ
ถนนพระรามที่ 6  

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขงัรอการระบายในถนน
ศรีอยุธยาและถนนพระรามที่ 6 โดยการก่อสร้าง
ท่อระบายน้้าขนาด Ø 1.80 ม. , Ø 1.50 ม. 
และ Ø 1.20 ม. พร้อมบ่อสูบน้้า 

งบอุดหนุนรัฐบาลป ี
2560 

6 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้าเพื่อ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วมถนนพหลโยธนิ 
บริเวณแยกเกษตรศาสตร ์

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขงัรอการระบายในถนน
พหลโยธิน บรเิวณแยกเกษตรศาสตร์ โดยการ
ก่อสร้างท่อระบายน้้าขนาดØ1.80 ม., Ø1.50 ม. 
และ Ø 1.20 ม. พร้อมบ่อสูบน้้า 

งบอุดหนุนรัฐบาลปี 
2560 

7 โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้า้ถนน
เพชรบุรี ตอนสถานทูตอินโดนีเซีย 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังถนนเพชรบุรี บริเวณ
สถานทูตอินโดนเีซีย โดยการก่อสร้างบ่อสูบน้้า
และตดิตั้งเครื่องสูบน้้าขนาด 8.00 ลบ.ม./วินาที 
เพื่อเร่งระบายน้้าลงคลองแสนแสบต่อไป 

ขอจัดสรร
งบประมาณปี 2561 

8 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้้าคูน้้า
ประยรูวิศว์ ตอนลงคลองราษฎร์
สามัคค ี

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังในถนนเพชรเกษม 
เพื่อระบายน้้าที่ท่วมขังลงสู่คูน้้าประยูรวศิว์ โดย
การก่อสร้างท่อลอดขนาด Ø1,500 มม. และ
ก่อสร้างบ่อสูบน้้าพร้อมติดตั้งเครือ่งสูบน้้า ขนาด 
3.50 ลบ.ม./วินาที เพื่อเร่งสูบน้้าลงคลองราษฎร์
สามัคค ี

ขอจัดสรร
งบประมาณปี 2561 
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ข้อมูลจุดเสี่ยงน ้าท่วม ในถนนสายหลัก จ้านวน 17 จุด มีดงันี  

 “จุดเสี่ยงน ้าท่วม” ความหมาย  พ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อน้้าท่วมกรณีฝนตกปานกลางถึงหนัก  

พื นที่ฝั่งพระนคร 
เขตบางเขน 

1. ถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณวงเวียนหลักสี่  
หน้า สน.บางเขน 
 

เขตหลักสี่ 
2. ถนนแจ้งวัฒนะ จากคลองประปา  

ถึงคลองเปรมประชากร 
 

เขตจตุจักร 
3. ถนนรัชดาภิเษก  ช่วงหน้าธนาคารกรุงเทพ 
4. ถนนพหลโยธิน ช่วงหน้าตลาดอมรพันธ์ 

และแยกเกษตร 
 

เขตบางซ่ือ 
5. ถนนประชาราษฎร์สาย 2   

ช่วงแยกเตาปูน 
 

เขตดุสิต 
6. ถนนราชวิถี ช่วงหน้าราชภัฎสวนดุสิต 

และเชิงสะพานกรุงธน 
 

เขตราชเทวี 
7. ถนนพญาไท ช่วงหน้ากรมปศุสัตว์ 
8. ถนนศรีอยุธยา ช่วงหน้า สน.พญาไท 

 
เขตสัมพันธวงศ์ 

9. ถนนเจริญกรุง (แยกหมอมี) จากถนน 
แปลงนามถึงแยกหมอมี 

10. ถนนเยาวราช ฝั่งเหนือ จากถนนทรงสวัสดิ์  
ถึงถนนราชวงศ์  

 
 

 
เขตสาทร 

11. ถนนจันทน์ จากซอยบ้าเพ็ญกุศล ถึง
ไปรษณีย์ยานนาวา 

12. ถนนสวนพลู จากถนนสาทรใต้ ถึง   
ถนนนางลิ้นจี่ 

13. ถนนสาธุประดิษฐ์  บริเวณแยกตัด   
ถนนจันทน์ 
 

เขตมีนบุรี 
14. ถนนสุวินทวงศ์ ช่วงจากคลองสามวา    

ถึงคลองแสนแสบ 
 
พื นที่ฝั่งธนบุรี 
เขตบางแค 

15. ถนนเพชรเกษม จากคลองทวีวัฒนาถึง
คลองราชมนตรี 

16. ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ 
 
เขตบางขุนเทียน 

17. ถนนบางขุนเทียน จากถนนพระราม 2    
  ถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล 
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ล้าดับ รายการ วัตถุประสงค์ หมายเหตุ 
9 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คูน้า้

ซอยแอนเนกซ์ ช่วงจากซอยแอนเนกซ์ 
1 ถึงบ่อสูบน้้าซอยแอนเนกซ์ ตอนลง
คลองสอง 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้า้ พ้ืนท่ีซอย
แอนเนกซ์ 1 ถึงบ่อสูบน้้าซอยแอนเนกซ์ โดยการ
ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมดาดทอ้งคลอง และ
ติดตั้งเครื่องดักขยะ เพื่อให้สามารถล้าเลยีงน้้า
จากซอยแอนเนกซ์และถนนพหลโยธินลงสู่คลอง
สองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอจัดสรร
งบประมาณปี 2561 

10 โครงการก่อสร้างบ่อพักพร้อมช่อง
ตะแกรงรับน้้าถนนประดิษฐ์มนูธรรม 
ช่วงจากถนนรามอินทราถึงถนน
พระราม 9  

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้า้ในถนน
ประดิษฐ์มนูธรรม ช่วงจากถนนรามอินทราถึง
ถนนพระราม 9 
 

ขอจัดสรร
งบประมาณปี 2561 

11 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้าเพื่อ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วมถนนจันทน์ 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังรอการระบายในถนน
จันทน์ โดยการก่อสร้างท่อระบายน้้าขนาด      
Ø 1.80 ม. พร้อมบ่อสูบน้้า 

ขอจัดสรร
งบประมาณปี 2561 

12 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้าเพื่อ
แก้ไขปัญหาน้้าทว่มถนนสุวินทวงศ์  

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังในถนนสุวินทวงศ์ 
บริเวณถนนสุวินทวงศ์ตัดถนนนิมติรใหม่ โดย
การก่อสร้างบ่อสูบน้้าและติดตั้งเครื่องสูบน้้า  

ขอจัดสรร
งบประมาณปี 2561 

13 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้าเพื่อ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม บริเวณเกาะ
รัตนโกสินทร ์

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังรอการระบายบรเิวณ
เกาะรตันโกสินทร์ ถนนเจรญิกรุง ถนนพระพิพิธ 
ถนนมหาราช ถนนสนามไชย ถนนหน้าพระลาน
และซอยท่าข้าม โดยการก่อสร้างท่อระบายน้้า
ขนาด Ø 1.20 ม. ท่อลอดเหล็กเหนียวขนาด   
Ø 600 มม. , Ø1,200 มม. และรางระบายน้้า
ขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมก่อสร้างบอ่สูบน้้า 

ขอจัดสรร
งบประมาณปี 2561 

14 งานก่อสร้างท่อลอดถนนอโศก-ดินแดง 
บริเวณซอยสุทธิพร 2 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังถนนอโศก-ดินแดง 
บริเวณซอยสุทธิพร 2 

ขอจัดสรร
งบประมาณปี 2561 

15 งานก่อสร้างบ่อสูบน้้าคลองขุนจันทร์ 
ด้านถนนบรมราชชนนี (ฝั่งขาออก) 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังถนนบรมราชชนนี  
(ฝั่งขาออก) 

ขอจัดสรร
งบประมาณปี 2561 

16 งานก่อสร้างบ่อสูบน้้าถนนศรีนครนิทร์ 
ตอนลงคลองหัวหมาก (ฝั่งทิศตะวนัตก) 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังถนนศรนีครินทร์ ตอน
ลงคลองหัวหมาก (ฝั่งทิศตะวันตก) 

ขอจัดสรร
งบประมาณปี 2561 

17 งานก่อสร้างระบบระบายน้้าถนน
คู่ขนานถนนพระราม 9 (ฝั่งขาออก) 
จากบริเวณท่อระบายน้้าเดมิถึงถนน
ประดิษฐ์มนูธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังถนนคู่ขนานถนน
พระราม 9 (ฝั่งขาออก) จากบริเวณท่อระบายน้้า
เดิมถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม 

ขอจัดสรร
งบประมาณปี 2561 
 
 

18 ก่อสร้างระบบระบายน้้าซอยแจ้งวฒันะ
๕จากถนนแจ้งวัฒนะถึงคลองเปรม
ประชากร 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังซอยแจง้วัฒนะ๕จาก
ถนนแจ้งวัฒนะถึงคลองเปรมประชากร 

ขอจัดสรร
งบประมาณปี 2561 
 

19 
 
 

ก่อสร้างบ่อสูบน้้าถนนเลียบทางรถไฟ
สายใต้(ฝั่งขาออก) ตอนลงคลอง
บางกอกน้อย 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังถนนเลยีบทางรถไฟ
สายใต้(ฝั่งขาออก) 

ขอจัดสรร
งบประมาณปี 2561 
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ข้อมูลจุดเสี่ยงน ้าท่วม ในถนนสายหลัก จ้านวน 17 จุด มีดงันี  

 “จุดเสี่ยงน ้าท่วม” ความหมาย  พ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อน้้าท่วมกรณีฝนตกปานกลางถึงหนัก  

พื นที่ฝั่งพระนคร 
เขตบางเขน 

1. ถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณวงเวียนหลักสี่  
หน้า สน.บางเขน 
 

เขตหลักสี่ 
2. ถนนแจ้งวัฒนะ จากคลองประปา  

ถึงคลองเปรมประชากร 
 

เขตจตุจักร 
3. ถนนรัชดาภิเษก  ช่วงหน้าธนาคารกรุงเทพ 
4. ถนนพหลโยธิน ช่วงหน้าตลาดอมรพันธ์ 

และแยกเกษตร 
 

เขตบางซ่ือ 
5. ถนนประชาราษฎร์สาย 2   

ช่วงแยกเตาปูน 
 

เขตดุสิต 
6. ถนนราชวิถี ช่วงหน้าราชภัฎสวนดุสิต 

และเชิงสะพานกรุงธน 
 

เขตราชเทวี 
7. ถนนพญาไท ช่วงหน้ากรมปศุสัตว์ 
8. ถนนศรีอยุธยา ช่วงหน้า สน.พญาไท 

 
เขตสัมพันธวงศ์ 

9. ถนนเจริญกรุง (แยกหมอมี) จากถนน 
แปลงนามถึงแยกหมอมี 

10. ถนนเยาวราช ฝั่งเหนือ จากถนนทรงสวัสดิ์  
ถึงถนนราชวงศ์  

 
 

 
เขตสาทร 

11. ถนนจันทน์ จากซอยบ้าเพ็ญกุศล ถึง
ไปรษณีย์ยานนาวา 

12. ถนนสวนพลู จากถนนสาทรใต้ ถึง   
ถนนนางลิ้นจี่ 

13. ถนนสาธุประดิษฐ์  บริเวณแยกตัด   
ถนนจันทน์ 
 

เขตมีนบุรี 
14. ถนนสุวินทวงศ์ ช่วงจากคลองสามวา    

ถึงคลองแสนแสบ 
 
พื นที่ฝั่งธนบุรี 
เขตบางแค 

15. ถนนเพชรเกษม จากคลองทวีวัฒนาถึง
คลองราชมนตรี 

16. ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ 
 
เขตบางขุนเทียน 

17. ถนนบางขุนเทียน จากถนนพระราม 2    
  ถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล 
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เขตวังทองหลาง 
35.ถนนลาดพร้าว แยกประดิษฐ์มนูธรรม –  

คลองจั่น 
 
เขตวัฒนา 

36.ถนนสุขุวิท แยกอโศก – สุขุมวิท 71 
37.ถนนเอกมัย 
38.ถนนอโศกมนตรี 

 
เขตสวนหลวง 

39.ถนนพัฒนาการ แยกศรีนครินทร์ –  
คลองบ้านป่า 

40.ถนนรามค้าแหง ช่วงซอย 1 – 5 
 
เขตสะพานสูง 

41.ถนนกรุงเทพกรีฑา 
 

 
เขตสาทร 

42.ถนนเซนต์หลุยส์ 3 ช่วงแยกถนนจันทน์ 
43.ถนนนางลิ้นจี่ 

 
เขตหลักสี่ 

44.ถนนงามวงศ์วาน ช่วงตลาดพงษ์เพชร 
และชินเขต 

 
เขตห้วยขวาง 

45.ถนนเพชรบุรี แยกอโศก – คลองบางกะปิ 
 

 
 
 

พื นที่ฝั่งธนบุรี 
เขตคลองสาน 

46.ถนนลาดหญ้า วงเวียนใหญ่ – โรบินสัน 
 
เขตจอมทอง 

47.ถนนจอมทอง แยกวุฒากาศ 
 
เขตตลิ่งชัน 

48.ถนนฉิมพลี  ช่วงอู่สง่า  -  ถนนบรมราชชนนี 
49.ถนนเลียบทางรถไฟ 

เขตทุ่งครุ 
50.ถนนประชาอุทิศ คลองรางตรง – คลองรางจาก 

 
เขตบางกอกน้อย 

51.ถนนอิสรภาพ  หน้าตลาดพรานนก 
 

 
เขตบางบอน 

52.ถนนเอกชัย  ช่วงปากซอยบริษัท กระทิงแดง 
 
เขตภาษีเจริญ 

53.ถนนเพชรเกษม  ตลาดบางแค – คลองบางหว้า 
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ข้อมูลจุดเฝ้าระวังน ้าท่วม ในถนนสายหลัก จ้านวน 53 จุด มีดังนี  
 

“จดุเฝ้าระวัง” ความหมาย พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดน้้าท่วม กรณีฝนตกหนักถงึหนักมาก หรือบริเวณที่มีปัญหา อุปสรรค 
เกี่ยวกับระบบระบายน้้า เช่น งานก่อสร้าง  
 
 
พื นที่ฝั่งพระนคร 
เขตคลองเตย 

1. ถนนพระราม 3 ช่วงตลาดฮ่องกงปีนัง –    
แยก  ณ ระนอง 

2. ถนนพระราม 4 ช่วงแยกสุขุมวิท –          
แยกโรงพยาบาลเกษมราษฎร ์

3. ถนนสุนทรโกษา 
 
เขตจตุจกัร 

4. ถนนเทศบาลสงเคราะห์ คลองประปา –     
คลองเปรมประชากร 

5. ถนนก้าแพงเพชร แยกถนนก้าแพงเพชร 1 
6. ถนนก้าแพงเพชร 2 ช่วงหมอชิต 
7. ถนนก้าแพงเพชร 3 สวนสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ – ก้าแพงเพชร 
8. ถนนงามวงศ์วาน ช่วงแยกเกษตร 
9. ถนนพหลโยธิน กรมการขนส่งทางบก 
10.ถนนรัชดาภิเษก แยกรัชโยธิน – วัดอาภาภิรมย์ 

 
เขตดินแดง 

11.ถนนดินแดง ช่วงซอยสุทธิพร 2 และแยก
ประชาสงเคราะห ์

12.ถนนประชาสงเคราะห์ตลอดสาย 
13.ถนนประชาสุขตลอดสาย 
14.ถนนรัชดาภิเษก แยกพระราม 9 –          

แยกห้วยขวาง 
15.ถนนวิภาวดีรังสิต 

 
เขตดุสติ 

16.ถนนนครไชยศรี ตลาดศรีย่าน 
17.ถนนศรีอยุธยา ลานพระราชวังดุสิต 

 
เขตบางเขน 

18.ถนนแจ้งวัฒนะ  มหาวิทยาลยัราชภัฎพระนคร 

 
เขตบางกะป ิ

19.ถนนรามค้าแหง  ช่วงมหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
20.ถนนศรีนครนิทร์  แยกล้าสาลี-ถนนกรุงเทพ

กรีฑา 
 

เขตบางนา 
21.ถนนศรีนครินทร์ วัดศรีเอี่ยม 
22.ถนนสุขุมวิท แยกบางนาสุดเขต 

 
เขตพญาไท 

23.ถนนประดิพัทธ์  แยกสะพานควาย 
24.ถนนพหลโยธิน คลองสามเสน-คลองบางซื่อ 
25.ถนนพระราม 6 ช่วงทางด่วน 
26.ถนนสุทธิสารวนิิจฉัย ตลอดสาย 
27.ถนนวิภาวดีรังสิต 

 
เขตพระนคร 

28.ถนนสนามไชย จากซอยเศรษฐการ      
ถึงถนนท้ายวัง และรอบสนามหลวง 

 
เขตมีนบุร ี

29.ถนนสุวินทวงศ ์ไฟฟ้ามีนบุรี – แยกราษฎร์อุทิศ 
 
เขตราชเทว ี

30.ถนนเพชรบุรี แยกอโศก – มิตรสัมพันธ ์
31.ถนนนิคมมักกะสัน 
32.ถนนพระราม 6 ตลาดประแจจีน –           

แยกศรีอยุธยา 
33.ถนนราชปรารภ ช่วงประตูน้้า – แยกดินแดง 
34.ถนนศรีอยุธยา วังสวนผักกาด – แยกพญาไท 

และกระทรวงการต่างประเทศ 
 
 
 

๒๘. ถนนสนามไชย จากซอยเศรษฐการ

 ถงึถนนท้ายวงั และรอบสนามหลวง
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เขตวังทองหลาง 
35.ถนนลาดพร้าว แยกประดิษฐ์มนูธรรม –  

คลองจั่น 
 
เขตวัฒนา 

36.ถนนสุขุวิท แยกอโศก – สุขุมวิท 71 
37.ถนนเอกมัย 
38.ถนนอโศกมนตรี 

 
เขตสวนหลวง 

39.ถนนพัฒนาการ แยกศรีนครินทร์ –  
คลองบ้านป่า 

40.ถนนรามค้าแหง ช่วงซอย 1 – 5 
 
เขตสะพานสูง 

41.ถนนกรุงเทพกรีฑา 
 

 
เขตสาทร 

42.ถนนเซนต์หลุยส์ 3 ช่วงแยกถนนจันทน์ 
43.ถนนนางลิ้นจี่ 

 
เขตหลักสี่ 

44.ถนนงามวงศ์วาน ช่วงตลาดพงษ์เพชร 
และชินเขต 

 
เขตห้วยขวาง 

45.ถนนเพชรบุรี แยกอโศก – คลองบางกะปิ 
 

 
 
 

พื นที่ฝั่งธนบุรี 
เขตคลองสาน 

46.ถนนลาดหญ้า วงเวียนใหญ่ – โรบินสัน 
 
เขตจอมทอง 

47.ถนนจอมทอง แยกวุฒากาศ 
 
เขตตลิ่งชัน 

48.ถนนฉิมพลี  ช่วงอู่สง่า  -  ถนนบรมราชชนนี 
49.ถนนเลียบทางรถไฟ 

เขตทุ่งครุ 
50.ถนนประชาอุทิศ คลองรางตรง – คลองรางจาก 

 
เขตบางกอกน้อย 

51.ถนนอิสรภาพ  หน้าตลาดพรานนก 
 

 
เขตบางบอน 

52.ถนนเอกชัย  ช่วงปากซอยบริษัท กระทิงแดง 
 
เขตภาษีเจริญ 

53.ถนนเพชรเกษม  ตลาดบางแค – คลองบางหว้า 
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พื้นที่บริหารจัดการน�้าท่วมกรุงเทพมหานคร 22 พื้นที่
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1. พื้นที่บริหารจัดการน�้าท่วมดอนเมือง อนุสรณ์สถาน เนื้อที่ประมาณ 37.64 ตร.กม.
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1. พ้ืนที่บริหารจัดการน้้าท่วมดอนเมือง อนุสรณ์สถาน เนื้อที่ประมาณ 37,64 ตร.กม. 
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2. พื้นที่บริหารจัดการน�้าท่วมแจ้งวัฒนะ เนื้อที่ประมาณ 35.778 ตร.กม. 
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2. พ้ืนที่บริหารจัดการน้้าท่วมแจ้งวัฒนะ เนื้อที่ประมาณ 35,778 ตร.กม.  
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3. พื้นที่บริหารจัดการน�้าท่วมรัชดาภิเษก พหลโยธิน แยกเกษตร เนื้อที่ประมาณ 36.76 ตร.กม.
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3. พ้ืนที่บริหารจัดการน้้าท่วมรัชดาภิเษก พหลโยธิน แยกเกษตร เนื้อท่ีประมาณ 36.76 ตร.กม. 
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4. พื้นที่บริหารจัดการน�้าท่วมลาดพร้าว บางกะปิ นวมินทร์ เนื้อที่ประมาณ 42.017 ตร.กม. 
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4. พ้ืนที่บริหารจัดการน้้าท่วมลาดพร้าว บางกะปิ นวมินทร์ เนื้อที่ประมาณ 42.017 ตร.กม.  
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5. พื้นที่บริหารจัดการน�้าท่วมดินแดง, ห้วยขวาง เนื้อที่ประมาณ 18.00 ตร.กม.
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5. พ้ืนที่บริหารจัดการน้้าท่วมดินแดง, ห้วยขวาง เนื้อท่ีประมาณ 18.00 ตร.กม. 
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6. พื้นที่บริหารจัดการนน�้าท่วมถนนเพชรบุรีจากทางรถไฟถึงถนนอโศกมนตรี เนื้อที่ประมาณ 9.54 ตร.กม. 
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6. พ้ืนที่บริหารจัดการน้้าท่วมถนนเพชรบุรีจากทางรถไฟถึงถนนอโศกมนตรี เนื้อท่ีประมาณ 9.54 ตร.กม. 
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7. พื้นที่บริหารจัดการน�้าท่วมถนนทหาร พระรามที่ 6 คลองสามเสน เนื้อที่ประมาณ 6.423 ตร.กม.

8. พื้นที่บริหารจัดการน�้าท่วมถนนพระรามที่ 5 คลองผดุงกรุงเกษม คลองสามเสน เนื้อที่ประมาณ 5.78 ตร.กม.
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7. พ้ืนที่บริหารจัดการน้้าท่วมถนนทหาร พระรามที่ 6 คลองสามเสน เนื้อท่ีประมาณ 6.423 ตร.กม. 
8. พ้ืนที่บริหารจัดการน้้าท่วมถนนพระรามที่ 5 คลองผดุงกรุงเกษม คลองสามเสน เนื้อที่ประมาณ 5.78 ตร.กม.  



97

9. พื้นที่บริหารจัดการน�้าท่วมรามค�าแหง เนื้อที่ประมาณ 11.444 ตร.กม. 
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9. พ้ืนที่บริหารจัดการน้้าท่วมรามค้าแหง เนื้อที่ประมาณ 11.444 ตร.กม. 
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10. พื้นที่บริหารจัดการน�้าท่วมถนนพระจันทร์ รอบสนามหลวง ถนนท้ายวัง ถนนหน้าพระลาน เนื้อที่ประมาณ 8.692 ตร.กม.
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10. พ้ืนที่บริหารจัดการน้้าท่วมถนนพระจันทร์ รอบสนามหลวง ถนนท้ายวัง ถนนหน้าพระลาน  
เนื้อท่ีประมาณ 8.692 ตร.กม.
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11. พื้นที่บริหารจัดการน�้าท่วมถนนจันทน์ เซนต์หลุยส์ สวนพลู ทุ่งมหาเมฆ เนื้อที่ประมาณ 25.253 ตร.กม. 
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11. พ้ืนที่บริหารจัดการน้้าท่วมถนนจันทน์ เซนต์หลุยส์ สวนพลู ทุ่งมหาเมฆ เนื้อที่ประมาณ 25.253 ตร.กม. 
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12. พื้นที่บริหารจัดการน�้าท่วมพระรามที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 11.66 ตร.กม. 
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12. บริหารจัดการน้้าท่วมพระรามที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 11.66 ตร.กม. 
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13. พื้นที่บริหารจัดการน�้าท่วมถนนสุขุมวิทฝั่งเหนือ เนื้อที่ประมาณ 22.595 ตร.กม. 
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13. พ้ืนที่บริหารจัดการน้้าท่วมถนนสุขุมวิทฝั่งเหนือ เนื้อที่ประมาณ 22.595 ตร.กม. 
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14. พื้นที่บริหารจัดการน�้าท่วมถนนสุขุมวิทฝั่งใต้ศรีนครินทร์ เนื้อที่ประมาณ 40.357 ตร.กม. 
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14. พ้ืนที่บริหารจัดการน้้าท่วมถนนสุขุมวิทฝั่งใต้ศรีนครินทร์ เนื้อที่ประมาณ 40.357 ตร.กม. 
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15. พื้นที่บริหารจัดการน�้าท่วมตลิ่งชัน ฉิมพลี ทุ่งมังกร สวนผัก เนื้อที่ประมาณ 3.6 ตร.กม. 
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15. พพ้ืนที่ริหารจัดการน้้าท่วมตลิ่งชัน ฉิมพลี ทุ่งมังกร สวนผัก เนื้อท่ีประมาณ 3.6 ตร.กม.  
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16. พื้นที่บริหารจัดการน�้าท่วมเพชรเกษม เนื้อที่ประมาณ 8.75 ตร.กม. 
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16. พ้ืนที่บริหารจัดการน้้าท่วมเพชรเกษม เนื้อที่ประมาณ 8.75 ตร.กม. 
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17. พื้นที่บริหารจัดการน�้าท่วม ถนนบางบอน 1 (เขตบางบอน) เนื้อที่ประมาณ 0.813 ตร.กม. 

104 

 

17. พ้ืนที่บริหารจัดการน้้าท่วม ถนนบางบอน 1 (เขตบางบอน) เนื้อที่ประมาณ 0.813 ตร.กม. 
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18. พื้นที่บริหารจัดการน�้าท่วมถนนบางขุนเทียนชายทะเล (เขตบางขุนเทียน) เนื้อที่ประมาณ 2.49 ตร.กม. 
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5 

 

18. พ้ืนที่บริหารจัดการน้้าท่วมถนนบางขุนเทียนชายทะเล (เขตบางขุนเทียน) เนื้อท่ีประมาณ 2.49 ตร.กม. 

 



107

19. พื้นที่บริหารจัดการน�้าท่วมถนนประชาอุทิศ (เขตทุ่งครุ) เนื้อที่ประมาณ 3.326 ตร.กม. 
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19. พ้ืนที่บริหารจัดการน้้าท่วมถนนประชาอุทิศ (เขตทุ่งครุ) เนื้อที่ประมาณ 3.326 ตร.กม. 
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20. พื้นที่บริหารจัดการน�้าท่วมถนนสุวินทวงศ์ (เขตมีนบุรี) เนื้อที่ประมาณ 0.741 ตร.กม. 
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20. พ้ืนที่บริหารจัดการน้้าท่วมถนนสุวินทวงศ์ เนื้อท่ีประมาณ 0.741 ตร.กม. 
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21. พื้นที่บริหารจัดการน�้าท่วมถนนศรีนครินทร์
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21. พ้ืนที่บริหารจัดการน้้าท่วมถนนศรีนครินทร์ 
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22. พื้นที่บริหารจัดการน�้าท่วมบางซื่อ
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22. พ้ืนที่บริหารจัดการน้้าท่วมบางซื่อ 
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แผนเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน ้าท่วมประจ้าปี 2561 

แผนงานปรับปรุง 
อาคารบังคับน ้า 

งบประมาณ 
(บาท) ระยะเวลา เป้าหมาย/ปริมาณงาน 

1. เครื่องสูบน้้าแบบเคลื่อนที่
ระบบไฮดรอลิคขนาด 30 
นิ้วขับด้วยเครื่องยนต์
ดีเซลไม่น้อยกว่า 250 
แรงม้า พร้อมอุปกรณ์  

145,000,000.00 180 วัน - จัดหาเครื่องสูบน้้าแบบเคลื่อนที่ ขับด้วย
ระบบไฮดรอลิค ขนาด 30 นิ้ว 
 

2. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบระบายน้้าสถานี  
สูบน้้าคลองเสือน้อย 

 
 
 
 
 

45,000,000.00 200 วัน 1. ก่อสร้างสถานีสูบน้้า  จ้านวน 1 แห่ง 
2. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้้าขนาดอัตราการ

สูบ 2 ลบ.ม./วินาที จ้านวน 2 เครื่อง 
3. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้้าขนาดอัตราการ

สูบ 1 ลบ.ม./วินาที จ้านวน 2 เครื่อง 
4. ก่อสร้างทางล้าเลียง จ้านวน 1 แห่ง 
 

3. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
สถานีสูบน้้าหลักสี่ถนน
วิภาวดีรังสิต ฝั่งขาเข้า 

38,000,000.00 200 วัน 1. ก่อสร้างสถานีสูบน้้า จ้านวน 1 แห่ง 
2. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้้าขนาดอัตราการ

สูบ 2 ลบ.ม./วินาที จ้านวน 3 เครื่อง 
3. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้้าขนาดอัตราการ

สูบ 1 ลบ.ม./วินาที จ้านวน 2 เครื่อง 
4. ติดตั้งอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ จ้านวน 1 แห่ง 
5. ปรับปรุงรางระบายน้้า  จ้านวน 1 แห่ง 
 

4. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง
สว่างและระบบระบายน้้า
อุโมงค์ทางลอดรถยนต์
ถนนพหลโยธิน-วัดลาด
ปลาเค้า 

 

50,000,000.00 210 วัน 1. เปลี่ยนโคมไฟภายในอุโมงค์จ้านวน 1 งาน 
2. ปรับปรุงระบบควบคุมแสงสว่างและระบาย

อากาศภายในอุโมงค์จ้านวน 1 งาน 
3. ปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าวงจรไฟแสงสว่าง

และระบบไฟฟ้าก้าลัง จ้านวน 1 งาน 
4. ปรับปรุงระบบจ่ายก้าลังไฟฟ้าและระบบ

ส้ารองไฟฟ้า จ้านวน 1 งาน 
5. ปรับปรุงระบบระบายน้้าภายในอุโมงค์ทาง

ลอดรถยนต์ จ้านวน 1 งาน 
6. ปรับปรุงระบบดับเพลิงภายในอุโมงค์ทาง

ลอดรถยนต์ จ้านวน 1 งาน 
7. ค่าแรง ค่าขนส่ง เหมาจ่าย 
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แผนงานปรับปรุง 
อาคารบังคับน ้า 

งบประมาณ 
(บาท) ระยะเวลา เป้าหมาย/ปริมาณงาน 

5. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง
สว่างและระบบระบายน้้า
อุโมงค์ทางลอดรถยนต์    
สุทธิสาร-ถนนรัชดา      
(ถนนรัชดา-สุทธิสาร
วินิจฉัย) 

 

29,000,000.00 210 วัน 1. ซ่อมเปลี่ยนระบบไฟฟ้าแสงสว่าง   
    จ้านวน 1 งาน 
2. จัดหาและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในอุโมงค์

ทางลอด  จ้านวน 1 งาน 
3. จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าส้ารอง 
   จ้านวน 1 งาน 
4. งานบ้ารุงรักษามอเตอร์เครื่องสูบน้้า   

จ้านวน 4 เครื่อง 
5. งานบ้ารุงรักษามอเตอร์พัดลมระบายอากาศ 

จ้านวน 4 เครื่อง 
6. ค่าบริหารจัดการ ค่าแรง ค่าขนส่ง 
    จ้านวน 1 งาน 
 

6. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง
สว่างและระบบระบายน้้า
อุโมงค์ทางลอดรถยนต์
แยกประชาราษฎร์บ้าเพ็ญ    
(ถนนรัชดา-ประชาราษฎร์
บ้าเพ็ญ 

29,000,000.00 210 วัน 1. ซ่อมเปลี่ยนระบบไฟฟ้าแสงสว่าง   
   จ้านวน 1 งาน 
2. จัดหาและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายใน 
   อุโมงค์ทางลอด จ้านวน 1 งาน 
3. จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าส้ารอง 
    ขนาดไม่น้อยกว่า 20 kVA. พร้อมแบตเตอรี่  
    back up  จ้านวน 2 ชุด 
4. ตรวจสอบและบ้ารุงรักษามอเตอร์เครื่องสูบ 
   น้้า ขนาด 11 kW. จ้านวน 4 เครื่อง 
5. ตรวจสอบและบ้ารุงรักษามอเตอร์พัดลม 
   ระบายอากาศ ขนาด 5 kW.จ้านวน 4 เครื่อง 
6. ค่าบริหารจัดการ ค่าแรง ค่าขนส่ง 
   จ้านวน 1 งาน 
 

7. โครงการปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพการป้องกัน
น้้าทะเลหนุนสถานีสูบน้้า
ของคลองสนามชัย    
(60-62) 

 

330,000,000.00 450 วัน 1. ปรับปรุงสถานีสูบน้้า  1 งาน 
2. ปรับปรุงอาคารควบคุม 1 งาน 
3. ก่อสร้างท้านบแบบซอง 100 เมตร 
4. ก่อสร้างทางล้าเลียงพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์  

1 งาน 
5. ซ่อมปรับปรุงประตูระบายน้้า พร้อมชุด

ขับเคลื่อน 3 ชุด 
6. จัดหาและติดตั้งประตูระบายน้้าขนาด

ประมาณ 8 x 4 เมตร พร้อมโครงสร้าง 1ชุด 
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แผนงานปรับปรุง 
อาคารบังคับน ้า 

งบประมาณ 
(บาท) ระยะเวลา เป้าหมาย/ปริมาณงาน 

7. ซ่อมเปลี่ยนเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ พร้อม
ระบบล้าเลียงขยะ  15 ชุด 

8. บาน Stoplog เหล็ก พร้อม Lifting Device  
1 ชุด 

9. จัดหาเครื่องสูบน้า้ขนาด 180 ลูกบาศก์เมตร/
นาที ที่ระยะสบูสง่ 4.50 เมตรพร้อมอุปกรณ์  

   15 ชุด 
10. จัดหาและติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อม

อุปกรณ์และฐานราก  2 ชุด 
11. ปรับปรุงตะแกรงฝาบ่อ ขนาด 2.14 x 3.64 

เมตร ชุบ HDG  15 ชุด 
12. ปรับปรุงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าเมน  
     1 ชุด 
13. จัดหาตู้เมน MDB  4 ชุด 
14. จัดหาตู้ควบคุมเครื่องสูบน้้าและตู้ควบคุม 
     เครื่องจักรต่างๆ  1 งาน 
 

8. โครงการเดินระบบ 
บ้ารุงรักษา และบริหาร
จัดการอุโมงค์ระบายน้้า 
จากบึงมักกะสันลงสู่แม่น้้า
เจ้าพระยา (ระยะที่ 2) 

 

493,900,000.00 60 เดือน 1. จัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
รวมทั้ง วัสดุและอุปกรณ์ใช้สอยต่าง ๆ    
เพ่ือไว้ใช้ในการเดินระบบ บ้ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

2. ควบคุม บริหารงาน ดูแล บ้ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมอุโมงค์ระบายน้้า สถานีสูบน้้า 
อาคารรับน้้า 4 แห่ง และเขื่อน ค.ส.ล.     
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

3. ควบคุมระบบ เดินระบบอุโมงค์ระบายน้้า 
สถานีสูบน้้า อาคารรับน้้า 4 แห่ง ให้มี
ประสิทธิภาพตามแผนการควบคุมระดับน้้า
ในการป้องกันน้้าท่วมและการไหลเวียนน้้า 
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จ้านวนเครื่องสูบน ้าและก้าลังสูบรวม แยกตามพื นท่ี 

 

 
 

ประสิทธิภาพการระบายน ้ารวม แบ่งตามพื นที่ 
 

 
 
 
 
 

 
 

งานควบคุม จา้นวนเครือ่งสบูน ้า ก้าลงัสบูรวม
อาคารบงัคับน ้า (เครือ่ง) (ลกูบาศก์เมตร/วินาท)ี

พื นทีน่คร 1 190 360.65

พื นทีน่คร 2 25 64.49

พื นทีน่คร 3 68 164.60

พื นทีน่คร 4 271 617.47

พื นทีน่คร 5 7 6.00

พื นทีธ่นบรุี 1 106 184.16

พื นทีธ่นบรุี 2 115 148.92

พื นทีธ่นบรุี 3 88 227.05
รวม 870 1,773.34

พื นที่ จา้นวนเครือ่งสบูน ้า ก้าลงัสบูรวม

(เครือ่ง) (ลกูบาศก์เมตร/วินาท)ี

ฝ่ังพระนคร 561 1,213.21

ฝ่ังธนบรุี 309 560.13

รวมทั งสิ น 870 1,773.34
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แผนการควบคุมระดับน ้าตามอาคารบังคับน ้า 
พื นที่พระนคร 1  กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน ้า  1 

    
 

ก้าลังสูบ
รวม 

(ลบ.ม./
วินาที) 

จ้านวน
เครื่อง
สูบน ้า 

ระดับน ้า
เตือนภัย 
(ม.รทก.) 

ระดับน ้า
วิกฤติ 

(ม.รทก.) 

ระดับน ้าควบคุม  
 
 

โทรศัพท์/โทรสาร 

 
 

ล้าดับ ชื่ออาคารบังคับน ้า แผน ก. 
 

แผน ข. 
 

 
แผน ค. 

     

  ศูนย์ปฏิบตัิการ และซ่อมบา้รุง พื นที่นคร 1  0-2243-8476-7 

1 สถานีสูบน้้าคลองบางซ่ือ  51.00 17 +0.40 +0.50 -1.00 ถึง 
-0.60 +0.20 

ไม
่เกิน

ระ
ดับ

น้้า
เตือ

นภ
ัย 

0-2241-4201 

2 สถานีสูบน้้าขา้งวัดมักกะสัน 6.00 2 +0.40 +0.50 -0.70 ถึง 
-0.50 +0.20 0-2252-9004 

3 สถานีสูบน้้าคลองขรัวตาแก่น 4.0 4 +0.40 +0.50 -1.00 ถึง 
-0.60 +0.20 0-2587-6780 

4 สถานีสูบน้้าคลองนาซอง 14.00 6 +0.20 +0.30 -1.80 ถึง 
-1.20 ±0.00 0-2245-9180 

5 สถานีสูบน้้าคลองบางเขน-ขาออก
(ฝั่งเหนือ) 1.50 3 0.00 +0.10 -0.80 ถึง 

-0.30 -0.20 - 

6 สถานีสูบน้้าคลองบางเขนเก่า 9.00 3 +0.40 +0.60 -1.00 ถึง 
-0.70 +0.20 0-2585-6148 

7 สถานีสูบน้้าคลองบางเขน-ขาเข้า
(ฝั่งใต้) 6.00 4 ±0.00 +0.10 -0.80 ถึง 

-0.30 -0.20 0-2579-6202 

8 สถานีสูบน้้าคลองบางเขน-ขาเข้า
(ฝั่งเหนือ) 7.00 5 ±0.00 +0.10 -0.80 ถึง 

-0.30 -0.20 0-2579-2918 

9 สถานีสูบน้้าคลองบางเขนใหม ่ 30.00 10 +0.40 +0.50 -1.50 ถึง 
-1.00 +0.20 0-2585-9377 

10 สถานีสูบน้้าคลองบางซ่ือ-ขาเข้า 
(ฝั่งใต้) 2.00 2 +0.10 +0.20 -0.80 ถึง 

-0.30 -0.10 0-2275-4999 

11 สถานีสูบน้้าคลองบางซ่ือ-ขาเข้า 
(ฝั่งเหนือ) 3.00 2 +0.10 +0.20 -0.80 ถึง 

-0.30 -0.10 0-2276-3963 

12 สถานีสูบน้้าคลองบางซ่ือ-ขาออก
(ฝั่งเหนือ) 2.50 3 +0.10 +0.20 -0.80 ถึง 

-0.30 -0.10 - 

13 สถานีสูบน้้าคลองบางตลาด ตอน
คลองเปรมประชากร 15.00 6 +0.10 +0.20 -1.00 ถึง 

-0.80 -0.10 0-2575-0958 

14 สถานีสูบน้้าคลองบ้านญวน 2.00 2 +0.40 +0.50 -1.00 ถึง 
-0.80 +0.20 

 

15 สถานีสูบน้้าคลองเปรมประชากร 34.40 8 +0.30 +0.40 -0.80 ถึง 
-0.40 +0.10 0-2556-0730 

16 
 

สถานีสูบน้้าคลองลาดยาว 
 

5.00 4 +0.20 +0.30 -0.80 ถึง 
-0.50  ±0.00 - 
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ก้าลังสูบ
รวม 

(ลบ.ม./
วินาที) 

จ้านวน
เครื่อง
สูบน ้า 

ระดับน ้า
เตือนภัย 
(ม.รทก.) 

ระดับน ้า
วิกฤติ 

(ม.รทก.) 

ระดับน ้าควบคุม  
 
 

โทรศัพท์/โทรสาร 

 
 

ล้าดับ ชื่ออาคารบังคับน ้า แผน ก. 
 

แผน ข. 
 

 
แผน ค. 

     

17 สถานีสูบน้้าคลองวัดหลักสี-่ขาเข้า 4.00 5 +0.40 +0.50 +0.00 ถึง 
+0.30 +0.20  

ไม
่เกิน

ระ
ดับ

น้้า
เตือ

นภ
ัย 

0-2551-2926 

18 สถานีสูบน้้าคลองวัดหลักสี-่ขาออก 1.50 2 +0.40 +0.50 +0.00 ถึง 
+0.30 +0.20 - 

19 สถานีสูบน้้าคลองส้มป่อย 2.00 2 +0.40 +0.50 -1.00 ถึง 
-0.60 +0.20 0-2585-9538 

20 สถานีสูบน้้าคลองห้วยขวาง 8.00 5 +0.20 +0.30 -1.70 ถึง 
-1.00 ±0.00 0-2277-6081 

21 สถานีสูบน้้าคูน้้าขา้งวัด 
อนัมนิกายาราม 1.00 2 -  -  -  -  -  

22 สถานีสูบน้้าดินแดง-ขาเข้า 6.00 3 +0.20 +0.30 -1.00 ถึง 
-0.60 ±0.00 0-2245-3967 

23 สถานีสูบน้้าบางโพ 2.00 2 +0.40 +0.50 -1.00 ถึง 
-0.80 +0.20 0-2586-7809 

24 สถานีสูบน้้าบึงบางซ่ือ 0.5 1 +0.10 +0.20 -1.00 ถึง 
+0.50 -0.10 0-2537-9026 

25 สถานีสูบน้้าบึงพิบูลย์วัฒนา 4.00 4 +0.50 +0.60 -2.30 ถึง 
-2.00 +0.30 0-2278-4176 

26 สถานีสูบน้้าบึงมักกะสัน 
(ถนนศรีอยุธยา) 4.00 4 +0.10 +0.20 -1.30 ถึง 

-0.60 -0.10 0-2247-3976 

27 สถานีสูบน้้าโบสถ์แม่พระฟาติมา 9.00 5 ±0.00 -0.10 -1.20 ถึง 
-0.80 -0.20 0-2245-7738 

28 สถานีสูบน้้าประชาสงเคราะห์ 24 2.00 2 ±0.00 -0.10 -1.20 ถึง 
-0.80 -0.20 -

29 สถานีสูบน้้ารัชดาวิภาวด ี 14.00 5 +0.20 +0.30 -2.00 ถึง 
-1.00 ±0.00  0-2537-8701 

30 สถานีสบูน้า้เรือนจ้ากลางคลองเปรมฯ 2.00 2 +0.20 +0.30 -1.00 ถึง 
-0.70 ±0.00 0-2591-4164 

31 สถานีสูบน้้าวัดสร้อยทอง 6.50 3 +0.40 +0.50 -1.00 ถึง 
-0.60 +0.20 0-2585-9002 

32 สถานีสูบน้้าสามเสน  45.00 15 +0.20 +0.30 -2.00 ถึง 
-1.50 ±0.00 0-2241-4040 

33 สถานีสูบน้้าสุทธิสาร-ขาเข้า 3.00 3 ±0.00 +0.10 -0.80 ถึง 
-0.50 ±0.00 0-2275-9689 

34 สถานีสูบน้้าสุทธิสาร-ขาออก 3.00 3 ±0.00 +0.10 -0.80 ถึง 
-0.50 ±0.00 0-2279-6144 

35 สถานีสูบน้้าหลัง รร.หอวัง 5.00 3 ±0.00 +0.10 -0.80 ถึง 
-0.50 ±0.00 0-2537-8619 

36 ประตูระบายน้า้คลองซุง 2.00 
2 

+0.40 +0.50 -1.00 ถึง 
-0.60 

-0.60 ถึง 
+0.00 -
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ก้าลังสูบ
รวม 

(ลบ.ม./
วินาที) 

จ้านวน
เครื่อง
สูบน ้า 

ระดับน ้า
เตือนภัย 
(ม.รทก.) 

ระดับน ้า
วิกฤติ 

(ม.รทก.) 

ระดับน ้าควบคุม  
 
 

โทรศัพท์/โทรสาร 

 
 

ล้าดับ ชื่ออาคารบังคับน ้า แผน ก. 
 

แผน ข. 
 

 
แผน ค. 

     

37 ประตูระบายน้า้คลองตาอูฐ  
ตอนคลองเปรมประชากร 8.30 5 +0.10 +0.20 -1.00 ถึง 

-0.80 -0.10 

ไม
่เกิน

ระ
ดับ

น้้า
เตือ

นภ
ัย 

0-2575-1790 

38 ประตูระบายน้า้คลองน้้าแกว้  
ตอนซอยลาดพร้าว 41 9.00 4 +0.10 +0.20 -1.30 ถึง 

-0.80 -0.10 0-2541-9883 

39 สถานีสูบน้้าท่าน้า้บางโพ  1.5 3 +0.40 +0.50 ปิด ปิด - 

40 ประตูระบายน้า้คลองพญาเวกิ 
ตอนซอยโชคชัยร่วมมิตร 9.00 4 +0.10 +0.20 -1.30 ถึง 

-0.80 -0.10 0-2275-3061 

41 ประตูระบายน้า้คลองลาดโตนด 
ตอนคลองบางเขน 4.00 4 +0.10 +0.20 -1.00 ถึง 

-0.80 -0.10 - 

42 ประตูระบายน้า้คูนายกิมสาย 3 
ตอนคลองเปรมประชากร 4.25 4 +0.10 +0.20 -1.00 ถึง 

-0.80 -0.10 0-2566-1480 

43 ประตูระบายน้า้ดุสิต - - +0.40 +0.50 ปิด ปิด 0-2243-1353 

44 ประตูระบายน้า้ตลาดบางซ่ือ - - +0.30 -0.40 ปิด เปิด 0-2586-0230 

45 ประตูระบายน้า้ท่าวาสุกร ี 4.00 3 +0.40 +0.50 ปิด เปิด - 

46 ประตูระบายน้า้บางโพขวาง 1.00 3 +0.40 +0.50 ปิด ปิด 0-2587-7424 

47 ประตูระบายน้า้บึงมักกะสัน 
(ด้านทิศตะวันออก) - - +0.50 +0.60 ปิด ปิด 0-2247-1321 

48 ประตูระบายน้า้วัดราชาธวิาส 1.00 2 +0.40 +0.50 ปิด ปิด 0-2241-3501 

49 ประตูระบายน้า้สรรพาวธุ - - +0.70 +0.80 ปิด เปิด 0-2243-1354 

50 ประตูระบายน้า้อินทามระ 35  - - +0.60 +0.70 เปิด เปิด 0-2252-9004 

51 อาคารรับน้้าบึงมักกะสัน - - +0.00 +0.10 -1.80 ถึง 
-1.00 -0.20 0-2248-1507 

52 สถานีสูบน้้าอโุมงค์บางซ่ือ  60 4 +0.40 +0.50 -1.00 ถึง 
-0.60 +0.20 - 

 ก้าลังสูบรวม 418.95 
 

190 
 

     
 

หมายเหตุ  แผน ก. สถานะอากาศที่ส่อว่าจะมีฝน 
  แผน ข. สถานะอากาศปกติ 

แผน ค. การถา่ยเทน้้าเสีย (ไม่เกินระดับน้้าเตือนภัย)     
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พื นที่พระนคร 2  กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน ้า  1 

ล้าดับ 
  

ชื่ออาคารบังคับน ้า 
  

      ระดับน ้าควบคุม 
  

โทรศัพท์/
โทรสาร 

 

ก้าลังสูบ
รวม 

(ลบ.ม./
วินาที) 

จ้านวน
เครื่อง
สูบน ้า 

ระดับน ้า
เตือนภัย 
(ม.รทก.) 

ระดับน ้า
วิกฤติ 

(ม.รทก.) แผน ก. 
 

แผน ข. 
 

แผน ค. 
 

   ศูนย์ปฏิบตัิการ และซ่อมบา้รุง พื นที่นคร 2 0-2236-5551 

1 สถานีสูบน้้ากรุงเกษม 25.00 5 +0.60 +0.70 -1.00 ถึง 
-0.60 +0.40 

 
0-2236-5551 

2 สถานีสูบน้้าเทเวศร์ (สูบออก) 9.00 3 +0.60 +0.70 -0.40 ถึง 
-0.20 +0.40 0-2281-4646 

  สถานีสูบน้้าเทเวศร์ (สูบเข้า) 6.00 2 -   

3 สถานีสูบน้้าบางล้าพู  0.50 1 +0.60 +0.70 -0.40 ถึง 
-0.20 

-0.20 ถึง 
0.00 

ไม
่เกิน

ระ
ดับ

น้้า
เตือ

นภ
ัย 

0-2281-4534 

4 สถานีสูบน้้าปากคลองตลาด  6.00 2 +0.60 +0.70 -0.20 ถึง 
0.00 +0.40 0-2222-3196 

5 สถานีสูบน้้าปิ่นเกลา้  
(สูบเข้า - สูบออก) 4.00 2 +0.60 +0.70 -0.20 ถึง 

0.00 +0.40 0-2222-3872 

6 สถานีสูบน้้าสาทร  12.00 6 +0.20 +0.40 -1.00 ถึง 
-0.60 ±0.00 0-2233-3748 

7 สถานีสูบน้้าโอ่งอ่าง 
(สูบเข้า - สูบออก) 3.00 1 +0.60 +0.70 -0.40 ถึง 

-0.20 +0.40 0-2222-1863 

8 ปตร.วัดเทพธิดา  -  +0.60 +0.70 -0.20 ถึง 
0.00 +0.40 0-2224-6759 

9 ปตร.วัดราชบพิธ  -  +0.60 +0.70 -0.20 ถึง 
0.00 +0.40  - 

10 ปตร.คลองเม่งเส็ง 
(ติดคลองสามเสน) 0.35 1 ประสานงานกับเจา้หน้าทีพ่ระที่นั่งวิมานเมฆโดยตรงเกี่ยวกบั

สภาพน้้าและระดับน้า้ 0 2236 5551 

11 ปตร.คลองรางเงิน  
(หลังสวนอัมพร)  -  ประสานงานกับเจา้หน้าทีพ่ระที่นั่งวิมานเมฆโดยตรงเกี่ยวกบั

สภาพน้้าและระดับน้า้ 0 2282 4646 

12 ปตร.คูคลองข้างท้าเนียบ 0.04 1 +0.60 +0.70 ±0.00 +0.40   - 

13 ระบบส่งน้้าเข้าพระที่นั่งวิมานเมฆ 0.60 2  ใช้ระดับน้้าของสถานีสูบน้า้เทเวศน์เป็นเกณฑ์  - 

ก้าลังสูบรวม 66.49 26   

หมายเหตุ  แผน ก. สถานะอากาศที่ส่อว่าจะมีฝน 
  แผน ข. สถานะอากาศปกติ 

แผน ค. การถา่ยเทน้้าเสีย (ไม่เกินระดับน้้าเตือนภัย)     
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พื นที่นคร 3  กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน ้า  1 
     

ก้าลังสูบ
รวม 

(ลบ.ม./
วินาที) 

จ้านวน
เครื่องสูบ

น ้า 

ระดับน ้า
เตือนภัย 
(ม.รทก.) 

ระดับน ้า
วิกฤติ 

(ม.รทก.) 

ระดับน ้าควบคุม   

ล้าดับ ชื่ออาคารบังคับน ้า  
แผน ก. 

 
แผน ข. 

 
แผน ค. 

 

โทรศัพท์/
โทรสาร 

      

  

 

ศูนย์ปฏิบตัิการ และซ่อมบา้รุง พื นที่นคร 3 

 
0-2285-3476  
กด 0 หรือ 8 

 

1 สถานีสูบน้้าพระราม 4 22.80 4 +0.40 +0.50 -3.00  +0.20 

ไม
่เกิน

ระ
ดับ

น้้า
เตือ

นภ
ัย 

0-2249-2119,  
0-2249-7563 

2 สถานีสูบน้้าคลองกรวย 6.00 3 +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 0-2211-8112 

3 สถานีสูบน้้าคลองขวางสะพานเต้ีย 2.00 4 +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 0-2291-3557 

4 สถานีสูบน้้าคลองขุดวัดช่องลม 45.00 4  -  -  -  - 0-2285-3476  
กด 0  

5 สถานีสูบน้้าคลองช่องนนทรี 30.00 5 +0.50 +0.60 -1.80 +0.30 0-2294-1764-5 

6 สถานีสูบน้้าคลองตาเริก 1.50 3 +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 02-294-2365 

7 สถานีสูบน้้าคลองภูม ิ 1.50 3 +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 02-294-6668 

8 สถานีสูบน้้าคลองวัดด่าน 1.50 3 +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 02-294-2514 

9 สถานีสูบน้้าคลองวัดไทร 18.00 3 +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 0-2289-0620, 
0-289-0387 

10 สถานีสูบน้้าคลองวัดยานนาวา 15.00 4 +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 0-2212-8521 

11 สถานีสูบน้้าคลองสวน 1.50 3 +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 02-294-2387 

12 สถานีสูบน้้าคลองสวนหลวง      
(ถ.เจริญกรุง) 1.85 3 +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 0-2291-3558 

13 สถานีสูบน้้าคลองใหม ่ 2.00 4 +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 02-294-2512 

14 สถานีสูบน้้าคลองอรชร 6.00 3 +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 0-2252-5930 

15 สถานีสูบน้้าวัดแฝด 2.00 4 +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 02-294-2519 

16 สถานีสูบน้้าสาธุประดิษฐ ์ 8.00 5 +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 0-2294-1296 

17 ปตร.คลองหน้าหมู่บ้านภกัด ี 0.65 2 +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 0-2292-3030 

18 ปตร.สาทร ช่วงสะพานไทย     
เบลเยี่ยม - - +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 - 

19 
 
ปตร.คลองหีบ 
 

- - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 
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ก้าลังสูบ

รวม 
(ลบ.ม./
วินาที) 

จ้านวน
เครื่องสูบ

น ้า 

ระดับน ้า
เตือนภัย 
(ม.รทก.) 

ระดับน ้า
วิกฤติ 

(ม.รทก.) 

ระดับน ้าควบคุม   

ล้าดับ ชื่ออาคารบังคับน ้า  
แผน ก. 

 
แผน ข. 

 
แผน ค. 

 

โทรศัพท์/
โทรสาร 

      

21 ปตร.คลองเสาหิน - - +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 - 

22 ปตร.คลองสาน - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

23 ปตร.คลองสวนหลวง             
ตอนคลองแสนแสบ 2.00 2 +0.50 +0.60 -1.00 +0.30  0-2219-2575 

24 ปตร.คลองสวน - - +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 - 

25 ปตร.คลองวัดทองบน - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 0-2294-6667 

26 ปตร.คลองวัดด่านเหนือ - - +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 - 

27 ปตร.คลองวัดดอกไม้ - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

28 ปตร.คลองวัดช่องนนทรี - - +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 - 

29 ปตร.คลองวัดจันทร์นอก - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

30 ปตร.คลองล้ากระโดงไลอ้อน - - +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 - 

31 ปตร.คลองล้ากระโดงข้างเชียงกง - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

32 ปตร.คลองล้ากระโดง 9        
(คลองตาเหล็ก) - - +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 - 

33 ปตร.คลองล้ากระโดง 8 - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

34 ปตร.คลองล้ากระโดง 7 - - +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 - 

35 ปตร.คลองล้ากระโดง 4 - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

36 ปตร.คลองล้ากระโดง 3 - - +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 - 

37 ปตร.คลองล้ากระโดง 2 - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

38 ปตร.คลองล้ากระโดง 1 - - +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 - 

39 ปตร.คลองโรงกลั่นน้้ามัน - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

40 ปตร.คลองยายหรั่ง - - +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 0-2294-2371 

41 
ปตร.คลองมะนาว ตอนถนน
นราธิวาสราชนครินทร์ 
 

3.00 3 +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 0-2210-2158 

42 ปตร.คลองภาษี - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 ไม
่

เกิน ระ
ดั

บน
้้า

เตือ น ภัย
 

- 
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พื นที่นคร 3  กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน ้า  1 
     

ก้าลังสูบ
รวม 

(ลบ.ม./
วินาที) 

จ้านวน
เครื่องสูบ

น ้า 

ระดับน ้า
เตือนภัย 
(ม.รทก.) 

ระดับน ้า
วิกฤติ 

(ม.รทก.) 

ระดับน ้าควบคุม   

ล้าดับ ชื่ออาคารบังคับน ้า  
แผน ก. 

 
แผน ข. 

 
แผน ค. 

 

โทรศัพท์/
โทรสาร 

      

  
 

ศูนย์ปฏิบตัิการ และซ่อมบา้รุง พื นที่นคร 3 0-2285-3476  
กด 0 หรือ 8 

1 สถานีสูบน้้าพระราม 4 22.80 4 +0.40 +0.50 -3.00  +0.20 

ไม
่เกิน

ระ
ดับ

น้้า
เตือ

นภ
ัย 

0-2249-2119,  
0-2249-7563 

2 สถานีสบูน้้าคลองกรวย 6.00 3 +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 0-2211-8112 

3 สถานีสูบน้้าคลองขวางสะพานเต้ีย 2.00 4 +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 0-2291-3557 

4 สถานีสูบน้้าคลองขุดวัดช่องลม 45.00 4  -  -  -  - 0-2285-3476  
กด 0  

5 สถานีสูบน้้าคลองช่องนนทร ี 30.00 5 +0.50 +0.60 -1.80 +0.30 0-2294-1764-5 

6 สถานีสูบน้้าคลองตาเริก 1.50 3 +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 02-294-2365 

7 สถานีสูบน้้าคลองภูม ิ 1.50 3 +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 02-294-6668 

8 สถานีสูบน้้าคลองวัดด่าน 1.50 3 +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 02-294-2514 

9 สถานีสูบน้้าคลองวัดไทร 18.00 3 +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 0-2289-0620, 
0-289-0387 

10 สถานีสูบน้้าคลองวัดยานนาวา 15.00 4 +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 0-2212-8521 

11 สถานีสูบน้้าคลองสวน 1.50 3 +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 02-294-2387 

12 สถานีสูบน้้าคลองสวนหลวง      
(ถ.เจริญกรุง) 1.85 3 +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 0-2291-3558 

13 สถานีสูบน้้าคลองใหม ่ 2.00 4 +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 02-294-2512 

14 สถานีสูบน้้าคลองอรชร 6.00 3 +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 0-2252-5930 

15 สถานีสูบน้้าวัดแฝด 2.00 4 +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 02-294-2519 

16 สถานีสูบน้้าสาธุประดิษฐ ์ 8.00 5 +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 0-2294-1296 

17 ปตร.คลองหน้าหมู่บ้านภกัด ี 0.65 2 +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 0-2292-3030 

18 ปตร.สาทร ช่วงสะพานไทย     
เบลเยี่ยม - - +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 - 

19 
 
ปตร.คลองหีบ 
 

- - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

20 ปตร.คลองหลัง รร.เจ้าพระยา
วิทยาคม - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 ไม

่
เกิน ระ

ดั
บน

้้า
เตือ นภ

ัย - 
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ก้าลังสูบ

รวม 
(ลบ.ม./
วินาที) 

จ้านวน
เครื่องสูบ

น ้า 

ระดับน ้า
เตือนภัย 
(ม.รทก.) 

ระดับน ้า
วิกฤติ 

(ม.รทก.) 

ระดับน ้าควบคุม   

ล้าดับ ชื่ออาคารบังคับน ้า  
แผน ก. 

 
แผน ข. 

 
แผน ค. 

 

โทรศัพท์/
โทรสาร 

      

21 ปตร.คลองเสาหิน - - +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 - 

22 ปตร.คลองสาน - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

23 ปตร.คลองสวนหลวง             
ตอนคลองแสนแสบ 2.00 2 +0.50 +0.60 -1.00 +0.30  0-2219-2575 

24 ปตร.คลองสวน - - +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 - 

25 ปตร.คลองวัดทองบน - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 0-2294-6667 

26 ปตร.คลองวัดด่านเหนือ - - +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 - 

27 ปตร.คลองวัดดอกไม้ - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

28 ปตร.คลองวัดช่องนนทรี - - +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 - 

29 ปตร.คลองวัดจันทร์นอก - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

30 ปตร.คลองล้ากระโดงไลอ้อน - - +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 - 

31 ปตร.คลองล้ากระโดงข้างเชียงกง - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

32 ปตร.คลองล้ากระโดง 9        
(คลองตาเหล็ก) - - +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 - 

33 ปตร.คลองล้ากระโดง 8 - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

34 ปตร.คลองล้ากระโดง 7 - - +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 - 

35 ปตร.คลองล้ากระโดง 4 - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

36 ปตร.คลองล้ากระโดง 3 - - +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 - 

37 ปตร.คลองล้ากระโดง 2 - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

38 ปตร.คลองล้ากระโดง 1 - - +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 - 

39 ปตร.คลองโรงกลั่นน้้ามัน - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

40 ปตร.คลองยายหรั่ง - - +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 0-2294-2371 

41 
ปตร.คลองมะนาว ตอนถนน
นราธิวาสราชนครินทร์ 
 

3.00 3 +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 0-2210-2158 

42 ปตร.คลองภาษี - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 ไม
่

เกิน ระ
ดั

บน
้้า

เตือ น ภัย
 

- 

ไม
่เก

ินร
ะด

ับน
�้าเ

ตือ
นภ

ัย
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ก้าลังสูบ

รวม 
(ลบ.ม./
วินาที) 

จ้านวน
เครื่องสูบ

น ้า 

ระดับน ้า
เตือนภัย 
(ม.รทก.) 

ระดับน ้า
วิกฤติ 

(ม.รทก.) 

ระดับน ้าควบคุม   

ล้าดับ ชื่ออาคารบังคับน ้า  
แผน ก. 

 
แผน ข. 

 
แผน ค. 

 

โทรศัพท์/
โทรสาร 

      

43 ปตร.คลองปริวาส - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

44 ปตร.คลองโบสถ์ - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

45 ปตร.คลองบ้านใหม่ ตอนถนน
พระราม 3 3.30 3 +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 0-2291-4231 

46 ปตร.คลองบางโพงพางเหนือ - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

47 ปตร.คลองบางโพงพางใต้ - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

48 ปตร.คลองบางโคล่ใหญ่ - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 02-291-6370 

49 ปตร.คลองบางโคล่สาร - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

50 ปตร.คลองบางโคล่วัด - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 02-291-4960 

51 ปตร.คลองบางโคล่น้อย - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 02-291-6701 

52 ปตร.คลองบางคอแหลม - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 02-291-6901 

53 ปตร.คลองถนนตก - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 02-291-6915 

54 ปตร.คลองตาห่วง - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

55 ปตร.คลองขุด - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

56 ปตร.คลองข้างโรงเหล็ก - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

57 ปตร.คลองเกาะกลางถนน   
พระราม 3 - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

58 อาคารรับน้้าแสนเลิศ  - - ±0.00 +0.20 -0.70  - 0-2252-9701 

59 อาคารรับน้้าไผ่พิทักษ ์  - - ±0.00 +0.30 -2.00 +0.10 0-2253-1622 

ก้าลังสูบรวม 173.60 68   

หมายเหตุ  แผน ก. สถานะอากาศที่ส่อว่าจะมีฝน 
  แผน ข. สถานะอากาศปกติ 

แผน ค. การถา่ยเทน้้าเสีย (ไม่เกินระดับน้้าเตือนภัย)     
 

 
 
พื นที่พระนคร 4  กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน ้า  1 
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ก้าลังสูบ

รวม 
(ลบ.ม./
วินาที) 

จ้านวน
เครื่องสูบ

น ้า 

ระดับน ้า
เตือนภัย 
(ม.รทก.) 

ระดับน ้า
วิกฤติ 

(ม.รทก.) 

ระดับน ้าควบคุม   

ล้าดับ ชื่ออาคารบังคับน ้า  
แผน ก. 

 
แผน ข. 

 
แผน ค. 

 

โทรศัพท์/
โทรสาร 

      

21 ปตร.คลองเสาหิน - - +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 - 

22 ปตร.คลองสาน - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

23 ปตร.คลองสวนหลวง             
ตอนคลองแสนแสบ 2.00 2 +0.50 +0.60 -1.00 +0.30  0-2219-2575 

24 ปตร.คลองสวน - - +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 - 

25 ปตร.คลองวัดทองบน - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 0-2294-6667 

26 ปตร.คลองวัดด่านเหนือ - - +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 - 

27 ปตร.คลองวัดดอกไม้ - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

28 ปตร.คลองวัดช่องนนทรี - - +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 - 

29 ปตร.คลองวัดจันทร์นอก - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

30 ปตร.คลองล้ากระโดงไลอ้อน - - +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 - 

31 ปตร.คลองล้ากระโดงข้างเชียงกง - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

32 ปตร.คลองล้ากระโดง 9        
(คลองตาเหล็ก) - - +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 - 

33 ปตร.คลองล้ากระโดง 8 - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

34 ปตร.คลองล้ากระโดง 7 - - +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 - 

35 ปตร.คลองล้ากระโดง 4 - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

36 ปตร.คลองล้ากระโดง 3 - - +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 - 

37 ปตร.คลองล้ากระโดง 2 - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

38 ปตร.คลองล้ากระโดง 1 - - +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 - 

39 ปตร.คลองโรงกลั่นน้้ามัน - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

40 ปตร.คลองยายหรั่ง - - +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 0-2294-2371 

41 
ปตร.คลองมะนาว ตอนถนน
นราธิวาสราชนครินทร์ 
 

3.00 3 +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 0-2210-2158 

42 ปตร.คลองภาษี - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 ไม
่

เกิน ระ
ดั

บน
้้า

เตือ น ภัย
 

- 
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ก้าลังสูบ

รวม 
(ลบ.ม./
วินาที) 

จ้านวน
เครื่องสูบ

น ้า 

ระดับน ้า
เตือนภัย 
(ม.รทก.) 

ระดับน ้า
วิกฤติ 

(ม.รทก.) 

ระดับน ้าควบคุม   

ล้าดับ ชื่ออาคารบังคับน ้า  
แผน ก. 

 
แผน ข. 

 
แผน ค. 

 

โทรศัพท์/
โทรสาร 

      

43 ปตร.คลองปริวาส - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

44 ปตร.คลองโบสถ์ - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

45 ปตร.คลองบ้านใหม่ ตอนถนน
พระราม 3 3.30 3 +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 0-2291-4231 

46 ปตร.คลองบางโพงพางเหนือ - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

47 ปตร.คลองบางโพงพางใต้ - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

48 ปตร.คลองบางโคล่ใหญ่ - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 02-291-6370 

49 ปตร.คลองบางโคล่สาร - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

50 ปตร.คลองบางโคล่วัด - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 02-291-4960 

51 ปตร.คลองบางโคล่น้อย - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 02-291-6701 

52 ปตร.คลองบางคอแหลม - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 02-291-6901 

53 ปตร.คลองถนนตก - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 02-291-6915 

54 ปตร.คลองตาห่วง - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

55 ปตร.คลองขุด - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

56 ปตร.คลองข้างโรงเหล็ก - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

57 ปตร.คลองเกาะกลางถนน   
พระราม 3 - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

58 อาคารรับน้้าแสนเลิศ  - - ±0.00 +0.20 -0.70  - 0-2252-9701 

59 อาคารรับน้้าไผ่พิทักษ ์  - - ±0.00 +0.30 -2.00 +0.10 0-2253-1622 

ก้าลังสูบรวม 173.60 68   

หมายเหตุ  แผน ก. สถานะอากาศที่ส่อว่าจะมีฝน 
  แผน ข. สถานะอากาศปกติ 

แผน ค. การถา่ยเทน้้าเสีย (ไม่เกินระดับน้้าเตือนภัย)     
 

 
 
พื นที่พระนคร 4  กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน ้า  1 

ไม
่เก

ินร
ะด

ับน
�้าเ

ตือ
นภ

ัย
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พื นที่นคร 3  กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน ้า  1 
     

ก้าลังสูบ
รวม 

(ลบ.ม./
วินาที) 

จ้านวน
เครื่องสูบ

น ้า 

ระดับน ้า
เตือนภัย 
(ม.รทก.) 

ระดับน ้า
วิกฤติ 

(ม.รทก.) 

ระดับน ้าควบคุม   

ล้าดับ ชื่ออาคารบังคับน ้า  
แผน ก. 

 
แผน ข. 

 
แผน ค. 

 

โทรศัพท์/
โทรสาร 

      

  
 

ศูนย์ปฏิบตัิการ และซ่อมบา้รุง พื นที่นคร 3 0-2285-3476  
กด 0 หรือ 8 

1 สถานีสูบน้้าพระราม 4 22.80 4 +0.40 +0.50 -3.00  +0.20 

ไม
่เกิน

ระ
ดับ

น้้า
เตือ

นภ
ัย 

0-2249-2119,  
0-2249-7563 

2 สถานีสบูน้้าคลองกรวย 6.00 3 +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 0-2211-8112 

3 สถานีสูบน้้าคลองขวางสะพานเต้ีย 2.00 4 +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 0-2291-3557 

4 สถานีสูบน้้าคลองขุดวัดช่องลม 45.00 4  -  -  -  - 0-2285-3476  
กด 0  

5 สถานีสูบน้้าคลองช่องนนทร ี 30.00 5 +0.50 +0.60 -1.80 +0.30 0-2294-1764-5 

6 สถานีสูบน้้าคลองตาเริก 1.50 3 +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 02-294-2365 

7 สถานีสูบน้้าคลองภูม ิ 1.50 3 +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 02-294-6668 

8 สถานีสูบน้้าคลองวัดด่าน 1.50 3 +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 02-294-2514 

9 สถานีสูบน้้าคลองวัดไทร 18.00 3 +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 0-2289-0620, 
0-289-0387 

10 สถานีสูบน้้าคลองวัดยานนาวา 15.00 4 +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 0-2212-8521 

11 สถานีสูบน้้าคลองสวน 1.50 3 +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 02-294-2387 

12 สถานีสูบน้้าคลองสวนหลวง      
(ถ.เจริญกรุง) 1.85 3 +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 0-2291-3558 

13 สถานีสูบน้้าคลองใหม ่ 2.00 4 +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 02-294-2512 

14 สถานีสูบน้้าคลองอรชร 6.00 3 +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 0-2252-5930 

15 สถานีสูบน้้าวัดแฝด 2.00 4 +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 02-294-2519 

16 สถานีสูบน้้าสาธุประดิษฐ ์ 8.00 5 +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 0-2294-1296 

17 ปตร.คลองหน้าหมู่บ้านภกัด ี 0.65 2 +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 0-2292-3030 

18 ปตร.สาทร ช่วงสะพานไทย     
เบลเยี่ยม - - +0.50 +0.60 -1.00  +0.30 - 

19 
 
ปตร.คลองหีบ 
 

- - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

20 ปตร.คลองหลัง รร.เจ้าพระยา
วิทยาคม - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 ไม

่
เกิน ระ

ดั
บน

้้า
เตือ นภ

ัย - 
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ก้าลังสูบ

รวม 
(ลบ.ม./
วินาที) 

จ้านวน
เครื่อง
สูบน ้า 

ระดับน ้า
เตือนภัย 
(ม.รทก.) 

ระดับน ้า
วิกฤติ 

(ม.รทก.) 

ระดับน ้าควบคุม   

ล้าดับ ชื่ออาคารบังคับน ้า  
แผน ก. 

 
แผน ข. 

 
แผน ค. 

 

โทรศัพท์/
โทรสาร 

      

  
 

ศูนย์ปฏิบตัิการ และซ่อมบา้รุง พื นที่นคร 4 
0-2331-
4844,  

0-2332-9777 

1 สถานีสูบน้้าพระโขนง 173.00 51 ±0.00 +0.20 -0.80   -0.20  
0-2331-
4844, 

0-2332-9777 

2 สถานีสูบน้้าอโุมงค์พระโขนง 60.00 4 ควบคุมระดับน้้าที่ประตูระบายน้้าคลองแสนแสบ -0.50 ถึง 
- 0.80 ม.รทก. 

0-2391-
1946-7 

3 สถานีสูบน้้าคลองบางมะเขือ 4.30 3 -0.30 ±0.00 -1.50 -0.10 

ไม
่เกิน

ระ
ดับ

น้้า
เตือ

นภ
ัย 

0-2392-1499 

4 สถานีสูบน้้าหิมะทองค้า 4.00 2 -0.20 ±0.00 -1.00 -0.40 0-2311-3167 

5 สถานีสูบน้้าคลองเตย 30.00 10 -0.40 -0.20 -2.00 -0.60 0-2390-2948 

6 สถานีสูบน้้าคลองเจ๊ก 8.00 4 -0.20 ±0.00 -1.10 -0.50 0-2311-5011 

7 สถานีสูบน้้าบางจาก 6.00 2 -0.20 ±0.00 -1.00 -0.50 0-2332-9757 

8 สถานีสูบน้้าบางอ้อ 18.00 6 -0.20 ±0.00 -1.00 -0.50 0-2396-1495 

9 สถานีสูบน้้าบางนา 21.00 7 -0.20 ±0.00 -1.00 -0.50 0-2173-4979 

10 สถานีสูบน้้าคลองวัดโยธินประดษิฐ์ 2.50 2  -0.20 ±0.00 -0.50 -0.40 0-2398-4928 

11 ปตร.ปิยวัชร 0.70 2 -0.20 ±0.00 -1.00 -0.40 - 

12 ปตร.คลองยายสร้อย 0.33 2 -0.40 -0.30 -1.00 -0.60 0-2392-1428 

13 ปตร.โรงฟอกหนัง 0.25 2 -0.20 ±0.00 -1.00 -0.40 0-2381-4870 

14 ปตร.คลองพลับ 0.20 1 ±0.00 0.20 -0.50 -0.20   

15 สถานีสูบน้้าคลองบางนางจีน  
ตอนถนนอ่อนนุช 10.00 4 -0.20 ±0.00 -1.00 -0.40 0-2332-9604 

16 สถานีสูบน้้าคลองสวนอ้อย  
ตอนถนนอ่อนนุช 3.00 2 -0.20 ±0.00 -1.00 -0.40 0-2332-3875 

17 สถานีสูบน้้าคลองบ้านหลาย 
ตอนถนนอ่อนนุช 7.00 3 -0.20 ±0.00 -0.80 -0.40 0-2311-1469 

18 สถานีสูบน้้าคลองเคล็ด ตอนถนนอ่อนนชุ 12.00 4 -0.20 ±0.00 -1.00 -0.40 0 2332 9405 

19 ปตร.คลองศาลเจ้า ตอนถนนอ่อนนุช - - 
 

ปตร.ปิดตลอด 
 

- 
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ก้าลังสูบ

รวม 
(ลบ.ม./
วินาที) 

จ้านวน
เครื่องสูบ

น ้า 

ระดับน ้า
เตือนภัย 
(ม.รทก.) 

ระดับน ้า
วิกฤติ 

(ม.รทก.) 

ระดับน ้าควบคุม   

ล้าดับ ชื่ออาคารบังคับน ้า  
แผน ก. 

 
แผน ข. 

 
แผน ค. 

 

โทรศัพท์/
โทรสาร 

      

43 ปตร.คลองปริวาส - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

44 ปตร.คลองโบสถ์ - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

45 ปตร.คลองบ้านใหม่ ตอนถนน
พระราม 3 3.30 3 +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 0-2291-4231 

46 ปตร.คลองบางโพงพางเหนือ - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

47 ปตร.คลองบางโพงพางใต้ - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

48 ปตร.คลองบางโคล่ใหญ่ - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 02-291-6370 

49 ปตร.คลองบางโคล่สาร - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

50 ปตร.คลองบางโคล่วัด - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 02-291-4960 

51 ปตร.คลองบางโคล่น้อย - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 02-291-6701 

52 ปตร.คลองบางคอแหลม - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 02-291-6901 

53 ปตร.คลองถนนตก - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 02-291-6915 

54 ปตร.คลองตาห่วง - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

55 ปตร.คลองขุด - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

56 ปตร.คลองข้างโรงเหล็ก - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

57 ปตร.คลองเกาะกลางถนน   
พระราม 3 - - +0.50 +0.60 -1.00 +0.30 - 

58 อาคารรับน้้าแสนเลิศ  - - ±0.00 +0.20 -0.70  - 0-2252-9701 

59 อาคารรับน้้าไผ่พิทักษ ์  - - ±0.00 +0.30 -2.00 +0.10 0-2253-1622 

ก้าลังสูบรวม 173.60 68   

หมายเหตุ  แผน ก. สถานะอากาศที่ส่อว่าจะมีฝน 
  แผน ข. สถานะอากาศปกติ 

แผน ค. การถา่ยเทน้้าเสีย (ไม่เกินระดับน้้าเตือนภัย)     
 

 
 
พื นที่พระนคร 4  กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน ้า  1 
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ก้าลังสูบ

รวม 
(ลบ.ม./
วินาที) 

จ้านวน
เครื่อง
สูบน ้า 

ระดับน ้า
เตือนภัย 
(ม.รทก.) 

ระดับน ้า
วิกฤติ 

(ม.รทก.) 

ระดับน ้าควบคุม   

ล้าดับ ชื่ออาคารบังคับน ้า  
แผน ก. 

 
แผน ข. 

 
แผน ค. 

 

โทรศัพท์/
โทรสาร 

      

20 
 
สถานีสูบน้้าคลองขุนสกล 
ตอนถนนอ่อนนุช 

7.00 3 -0.20 ±0.00 -1.20 -0.40 

ไม
่เกิน

ระ
ดับ

น้้า
เตอื

นภ
ยั 

0 2321 0046 

21 สถานีสูบน้้าบึงหนองบอน 20.00 5 -0.50 ±0.00 -0.70   0-2328-0018 

22 ประตูระบายน้า้คลองปลัดเปรียง  - - +0.40 +0.50 -0.50 +0.20  - 

23 ประตูระบายน้า้คลองตาสาด 
ตอนถนนอ่อนนุช  4.00 4 ปตร. เปิด - ปิด ตามสภาพระดับน้า้  - 

24 ประตูระบายน้า้คลองตาช้าง  
ตอนถ.ศรีนครินทร์ (ขาออก)  - - ปตร. เปิด - ปิด ตามสภาพระดับน้า้ 0-2398-5440 

25 ประตูระบายน้า้คลองตาช้าง  
ตอนถ.ศรีนครินทร์ (ขาเข้า) 4.00 4 ปตร. เปิด - ปิด ตามสภาพระดับน้า้  - 

26 สถานีสูบน้้าบึงหมู่บา้นเมืองทองการ์เด้นท์ 2.00 2 +0.20 +0.30 -1.70 ±0.00 

ไม
่เกิน

ระ
ดับ

น้้า
เตือ

นภ
ัย 

0-2321-2127 

27 ประตูระบายน้า้คลองเคล็ด  
ตอน ถ.ศรีนครินทร์  - - - - - -   - 

28 สถานีสูบน้้าคลองหนองบอน  
(ตอนอ่อนนุช) 12.00 4 -0.10 ±0.00 -0.40 -0.30  - 

29 สถานีสุบน้้าคลองศาลาลอย 
(ตอนอ่อนนุช) 6.00 2 -0.10 ±0.00 -0.50 -0.30  - 

30 สถานีสุบน้้าคลองศาลาลอยบน  
(ตอนอ่อนนุช) 3.00 1 -0.10 ±0.00 -0.50 -0.30  - 

31 สถานีสูบน้้าคลองอาจารย์พร 3.00 1 -0.10 ±0.00 -0.50 -0.30  - 

32 สถานีสูบน้้าจระเข้ขบ  
(ตอนอ่อนนุช) 3.00 1 -0.10 ±0.00 -0.50 -0.30  - 

33 สถานีสูบน้้าคลองกะจะ 8.00 5 -0.20 ±0.00 -1.20 -0.40 0-2314-6653 

34 สถานีสูบน้้าซอยรามค้าแหง 39 3.00 3 -0.20 ±0.00 -1.50 -0.40 0-2319-5002 

35 สถานีสูบน้้าคลองจิกกานดา 3.00 2 -0.20 ±0.00 -1.20 -0.40 0-2314-3383 

36 สถานีสูบน้้ามหาดไทย 65 1.00 2 -0.20 ±0.00 -1.00 -0.40 0-2319-9259 

37 สถานีสูบน้้าหนา้สน.หัวหมาก 4.40 6 -0.20 ±0.00 -1.20 -0.40 0-2319-5767 

38 สถานีสูบน้้าคลองจิก  
(ถ.รามค้าแหง) 4.00 2 -0.20 ±0.00 -1.20 -0.40 0-2375-7720 

39 สถานีสูบน้้าคลองจิต  
(ตอนรามค้าแหง) 3.85 3 -0.20 ±0.00  -1.00 -0.40 0-2374-1747 

40 
 
สถานีสูบน้้าคลองลาว 
 

4.00 2 -0.20 ±0.00 -1.20 -0.40 0-2321-0511 
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ก้าลังสูบ

รวม 
(ลบ.ม./
วินาที) 

จ้านวน
เครื่อง
สูบน ้า 

ระดับน ้า
เตือนภัย 
(ม.รทก.) 

ระดับน ้า
วิกฤติ 

(ม.รทก.) 

ระดับน ้าควบคุม   

ล้าดับ ชื่ออาคารบังคับน ้า  
แผน ก. 

 
แผน ข. 

 
แผน ค. 

 

โทรศัพท์/
โทรสาร 

      

41 
 
สถานีสูบน้้าคลองโต๊ะยอ 
 

6.00 4 -0.50 ±0.00 -1.00 -0.30 

ไม
่เกิน

ระ
ดับ

น้้า
เตือ

นภ
ัย 

0-2377-1946 

42 ปตร.คลองสะแก - - ปิดฤดูฝน - 

43 ปตร.คลองกะจะ  
(ตอนถนนศรีนครินทร์) - - ปิดฤดูฝน 0-2379-5066 

44 สถานีสูบน้้าคลองเป้ง 3.33 4 -0.20 ±0.00 -1.20 -0.40 0 2392 0499 

45 สถานีสูบน้้าคูน้้าวัฒนา 3.40 5 -0.20 ±0.00 -1.00 -0.40 0-2254-8039 

46 ปตร.แสนแสบเก่า  - - -0.10 ±0.00 ปตร. เปิด - ปิด ตามสภาพน้้า 0-2318-1907 

47 ปตร.คลองบางกะปิ (ข้างวัดอุทัย) - - ปิดประตูตลอด   

48 ปตร.คลองบางกะปิ - - ประตูปิด-เปิด ตามสภาพน้า้และระดับน้า้ 0-2255-6037 

49 สถานีสูบน้้าคลองทรงกระเทียม ตอนวัด
ลาดพร้าว 7.00 3 -0.20 ±0.00 -0.80 -0.40 

ไม
่เกิน

ระ
ดับ

น้้า
เตือ

นภ
ัย 

0-2538-7205 

50 สถานีสูบน้้าคลองหนองบอน  
ตอนถนนลาดพร้าว-วังหิน 3.20 3 -0.10 ±0.00 -0.50  -0.30 0-2539-5731 

51 สถานีสูบน้้าคลองเสือน้อย  
ตอนถนนลาดพร้าว-วังหิน 5.20 3 -0.20 ±0.00 -0.50 -0.40 0-2539-7886 

52 สถานีสูบน้้าคลองเสือน้อยตอนคลองจั่น 15.00 5 -0.20 ±0.00 -0.50 -0.40 -

53 สถานีสูบน้้าคลองพลับพลา  
ตอนคลองลาดพร้าว 3.00 3 -0.20 ±0.00 -0.80 -0.40 - 

54 สถานีสูบน้้าคลองชวดตาเชียง 
ตอนคลองลาดพร้าว 3.33 3 +0.10 +0.20 -1.00 -0.10 - 

55 ปตร.ลาดพร้าว 56  - - +0.20 +0.40 -0.50 ±0.00 0-2541-1933 

56 สถานีสูบน้้าคลองชวดใหญ่ (ลาดพร้าว) 3.00 1 -0.10 ±0.00 -0.50 -0.30 0-2319-3567 

57 ปตร.คลองพลับ - - เปิด-ปิดตามสภาพน้้าและระดับน้้า 0 2184 4194 

58 ปตร.คลองพลับพลา ตอนคลองแสนแสบ  - - เปิด-ปิดตามสภาพน้้าและระดับน้้า 0-2318-5743 

59 สถานีสูบน้้าคลองตาป่วน 2.00 2 -0.20 ±0.00 -0.80 -0.40 0 2318 5742 

60 สถานีสูบน้้าล้ารางกระบือ 
ตอนคลองแสนแสบ 2.00 2 -0.20 ±0.00 -0.80 -0.40 0-2318-5741 

61 
 
สถานีสูบน้้าคลองวัดตึก 
 

8.00 4 -0.20 ±0.00 -0.80 -0.40  - 

-
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ก้าลังสูบ

รวม 
(ลบ.ม./
วินาที) 

จ้านวน
เครื่อง
สูบน ้า 

ระดับน ้า
เตือนภัย 
(ม.รทก.) 

ระดับน ้า
วิกฤติ 

(ม.รทก.) 

ระดับน ้าควบคุม   

ล้าดับ ชื่ออาคารบังคับน ้า  
แผน ก. 

 
แผน ข. 

 
แผน ค. 

 

โทรศัพท์/
โทรสาร 

      

62 สถานีสูบน้้าคลองชวดใหญ่  
ตอนคลองสามเสน 10.00 4 -0.10 ±0.00 -0.50 -0.30 

ไม
่เกิน

ระ
ดับ

น้้า
เตือ

นภ
ัย 

0-2319-3567 

63 สถานีสูบน้้าคลองสามเสน (ศูนย์วิจัย) 12.00 4 -0.10 -0.20 -0.50 -0.30 0-2314-0329 

64 สถานีสูบน้้าเจ้าคุณสิงห ์ 9.00 4 -0.30 -0.20 -1.00 -0.50 0-2530-5877 

65 สถานีสูบน้้าคลองจิตมิตรมหาดไทย  
ตอนคลองแสนแสบ 3.00 4 -0.10 ±0.00 -0.50 -0.30 0-2542-2408 

66 สถานีสูบน้้าล้ารางสาธารณะซอยลาดพร้าว 
130 ตอนคลองแสนแสบ 3.00 2 -0.20 ±0.00 -1.00 -0.40 0-2377-0107 

67 สถานีสูบน้้าคูน้้าขา้งวัดกลาง  
ตอนคลองแสนแสบ 1.50 2 -0.20 ±0.00 -1.00 -0.40 0-2377-0326 

68 สถานีสูบน้้าคลองยายเผ่ือน 4.00 2 -0.20 ±0.00 -1.20 -0.40 0-2378-1201 

69 สถานีสูบน้้าคลองตาหนัง 6.00 3 -0.20 ±0.00 -1.00 -0.40  - 

70 สถานีสูบน้้าคลองล้าพังพวย (นิดา้) 6.00 5 -0.70 -0.50 -1.50 -0.90 0-2377-1180 

71 สถานีสูบน้้าคลองล้าพังพวย 
(ตอนคลองจั่น) 8.00 4 -0.20 ±0.00 - 1.00 -0.40 0 2187 0056 

72 สถานีสูบน้้าคลองทรงกระเทียม 
 (ตอนคลองจั่น) 9.00 4 -0.20 ±0.00 -0.80 -0.40 0 2538 1154 

73 สถานีสูบน้้าจิตมิตรมหาดไทย  
(ตอนคลองจั่น) 2.00 2 -0.20 ±0.00 -1.50 -0.40 0 2542 2408 

74 สถานีสูบน้้าคลองระหัส 6.00 2 -0.20 ±0.00 -1.20 -0.40 -  

75 ปตร.คลองหนองแขม เปิด-ปิดตามสภาพน้้าและระดับน้้า 
- 

76 ปตร.คลองล้ารางสาธารณะ  
(หมู่บ้านเอื้ออาทร) 

เปิด-ปิดตามสภาพน้้าและระดับน้้า 
- 

77 ปตร.คลองล้าพังพวย ถ.ศรีบูรพา - - -0.70 -0.60 -1.50 -0.90 -

78 ปตร.บึงล้าพังพวย (นวมินทร์) - - -0.20 ±0.00 -1.00 -0.50 0-2375-3440 

79 ปตร.ล้ารางสาธารณะ ตอน 
บึงล้าพังพวย นวมินทร์ 22 เปิด-ปิดตามสภาพน้้าและระดับน้้า - 

80 ปตร.ล้ารางสาธารณะ (ตอนบึงกุ่ม) เปิด-ปิดตามสภาพน้้าและระดับน้้า  

81 สถานีสูบน้้าล้ารางสาธารณะ  
ตอนคลองบางเตย นวมินทร์ 26 4.00 2 -0.20 ±0.00 -1.50 -0.50 0 2138 7109 

82 สถานีสูบน้้าบึงกุ่มตอนคลอง 
บางเตย 2.00 2 -0.20 ±0.00 -1.00 -0.50 0-2374-2908 

83 สถานีสูบน้้าบึงกุ่ม 
(ตอนสวนเสรีไทย) 3.00 1 -0.20 ±0.00 -1.00 -0.50 0-2364-6810 

-
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ก้าลังสูบ

รวม 
(ลบ.ม./
วินาที) 

จ้านวน
เครื่อง
สูบน ้า 

ระดับน ้า
เตือนภัย 
(ม.รทก.) 

ระดับน ้า
วิกฤติ 

(ม.รทก.) 

ระดับน ้าควบคุม   

ล้าดับ ชื่ออาคารบังคับน ้า  
แผน ก. 

 
แผน ข. 

 
แผน ค. 

 

โทรศัพท์/
โทรสาร 

      

84 สถานีสูบน้้าคลองบวบขม ตอนคลองบางเตย 8.00 3 -0.20 ±0.00 -0.80 -0.50  0 2375 1107 

85 ปตร.คลองบวบขม  
ตอนคลองล้าชะล่า - - เปิด-ปิดตามสภาพน้้าและระดับน้้า -  

86 สถานีสูบน้้าล้ารางบางเตย 
(นวมินทร 66) 2.00 2 -0.20 ±0.00 -0.80 -0.50 

ไม
่เกิน

ระ
ดับ

น้้า
เตือ

นภ
ัย 

- 

87 สถานีคลองดอนอีกา 4.00 4 -0.20 ±0.00 -1.00 -0.50   

88 สถานีสูบน้้าคลองล้าเจียก 8.00 4 -0.20 ±0.00 -0.70 -0.50   

89 สถานีสูบน้้าคลองบางขวด 8.00 4 -0.20 ±0.00 -0.70 -0.50   

90 ปตร.คลองดอนอีกา -  - เปิด-ปิดตามสภาพน้้าและระดับน้้า   

91 สถานีสูบน้้าคลองยายล้อม 1.00 2 -0.40 -0.30 -1.00 -0.60 0-2331-4844 

92 อาคารรับน้้าคลองแสนแสบ-ลาดพร้าว  
(บึงพระราม9)  - - ±0.00 +0.20 -0.60 -0.20 0-2318-2311 

93 ปตร.คลองแยกคลองพลับพลา ตอนคลอง
ลาดพร้าว  - - เปิด-ปิดตามสภาพน้้าและระดับน้้า 0-2184-4194 

94 ปตร.ล้ารางสาธารณะ ตอนบึงกุ่ม  
นวมินทร์ 24 - - ±0.00 +0.20 เปิด-ปิดตามสภาพน้้าและ

ระดับน้้า - 

ก้าลังสูบรวม 639.49 271   

หมายเหตุ  แผน ก. สถานะอากาศที่ส่อว่าจะมีฝน 
  แผน ข. สถานะอากาศปกติ 

แผน ค. การถา่ยเทน้้าเสีย (ไม่เกินระดับน้้าเตือนภัย)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-

-

-

-
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พื นที่พระนคร 5  กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน ้า  1 

           ระดับน ้าควบคุม   

ล้าดับ ชื่ออาคารบังคับน ้า  
ก้าลังสูบ

รวม 

จ้านวน
เคร่ืองสูบ

น ้า 
ระดับน ้า
เตือนภัย 

ระดับน ้า
วิกฤติ แผน ก. 

 
แผน ข. 

 
แผน ค. 

 

โทรศัพท์/
โทรสาร 

    
(ลบ.ม./
วินาที)  

(ม.รทก.) (ม.รทก.) 
  

   ศูนย์ปฏิบตัิการ และซ่อมบา้รุง พื นที่นคร 5   

1 สถานีสูบน้้าบึงกระเทียม 1.00 2  +0.40 +0.50 -1.00  +0.20 

ไม
่เกิน

ระ
ดับ

น้้า
เตือ

นภ
ัย 

0-2517-4100 

2 สถานีสูบน้้าบึงสวนสยาม 1.00 2 +0.40 +0.50 -2.00  +0.20 0-2540-3430 

3 
สถานีสูบน้้าบึงมะขามเทศตอนล้า
รางสาธารณะเช่ือมคลอง
พระราชด้าร ิ

1.00 1  - -  -0.10 +0.10 -

4 สถานีสูบน้้าบึงสะแกงามสามเดือน
ตอนคลองโต๊ะเจริญ 2.00 2  -  - -0.10 +0.10 - 

5 ประตูระบายน้า้คลองขันแตก  - - -  - -  -  -

6 ท้านบและประตูระบายน้า้คลอง
ล้ารางสาธารณะ - - +1.00 +1.10 น้้าไหลเข้าให้ปิดประต ู - 

7 ท้านบและประตูระบายน้า้คลอง
หลวงณรงค์ - - +1.00 +1.10 น้้าไหลเข้าให้ปิดประต ู - 

8 ท้านบและประตูระบายน้า้คลอง
ตาพ่วง - - +1.00 +1.10 น้้าไหลเข้าให้ปิดประต ู - 

9 ท้านบและประตูระบายน้า้คลอง
ตาวง - - +1.00 +1.10 น้้าไหลเข้าให้ปิดประต ู - 

10 ท้านบและประตูระบายน้า้คลอง
โต๊ะนิล - - +1.00 +1.10 น้้าไหลเข้าให้ปิดประต ู - 

11 ท้านบและประตูระบายน้า้คลอง
บึงนายรุ่ง - - +1.00 +1.10 น้้าไหลเข้าให้ปิดประต ู - 

12 ท้านบและประตูระบายน้า้คลอง
หนึ่ง - - +1.00 +1.10 น้้าไหลเข้าให้ปิดประต ู - 

13 ท้านบและประตูระบายน้า้คลอง
สอง - - +1.00 +1.10 น้้าไหลเข้าให้ปิดประต ู - 

14 ท้านบและประตูระบายน้า้คลอง
ปากคลองล้าต้อยติ่ง - - +0.90 +1.00 น้้าไหลเข้าให้ปิดประต ู - 

15 ท้านบและประตูระบายน้า้คลอง
ล้าตาแฝง - - +0.90 +1.00 น้้าไหลเข้าให้ปิดประต ู - 

16 ท้านบและประตูระบายน้า้คลอง
ล้าตาอิน - - +0.90 +1.00 น้้าไหลเข้าให้ปิดประต ู - 

17 ประตูระบายน้า้คลองล้าบึงขวาง - - +0.75 +0.85 +0.50 +0.55 0-2543-8189 

18 ประตูระบายน้า้คลองล้าแบน - - +0.70 +0.80 +0.50  +0.50  - 

19 ประตูระบายน้า้คลองสองตะวันตก - - +1.30 +1.40 +1.00  +1.10 0-2548-0165 
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           ระดับน ้าควบคุม   

ล้าดับ ชื่ออาคารบังคับน ้า  
ก้าลังสูบ

รวม 

จ้านวน
เคร่ืองสูบ

น ้า 
ระดับน ้า
เตือนภัย 

ระดับน ้า
วิกฤติ แผน ก. 

 
แผน ข. 

 
แผน ค. 

 

โทรศัพท์/
โทรสาร 

    
(ลบ.ม./
วินาที)  

(ม.รทก.) (ม.รทก.) 
  

20 ประตูระบายน้า้คลองสอง 
ล้าปลาทิว - - ประตูเปิดลอย  น้า้ไหลเข้าให้ปิดประตู 

ไม
่เกิน

ระ
ดับ

น้้า
เตือ

นภ
ัย 

- 

21 ประตูระบายน้า้คลองสองสายใต้ - - +1.80 +2.00 +1.00  +1.60  0-2532-4595 

22 ประตูระบายน้า้คลองสาม
ตะวันตก - - +1.30 +1.40 +1.00  +1.10 0-2376-8805 

23 ประตูระบายน้า้คลองสามวา - - +1.10 +1.30 +0.90  +0.90  0-2543-7928 

24 ประตูระบายน้า้คลองส่ีตะวันตก - - +1.30 +1.40 +1.00  +1.10 0-2376-8804 

25 ประตูระบายน้า้คลองหนึ่ง 
ฝั่งตะวันออก - - +1.40 +1.50 +1.00  +1.20 0-543-7857 

26 ประตูระบายน้า้คลองหนึ่ง 
ล้าปลาทิว - - ประตูเปิดลอย  น้า้ไหลเข้าให้ปิดประตู - 

27 ประตูระบายน้า้คลองหม้อแตก - - +1.70 +1.80 +1.00 +1.50 0-2536-0878 

28 ประตูระบายน้า้คลองหลอแหล 1  - - +1.50 +1.60 +1.00  +1.30 - 

29 ประตูระบายน้า้คลองหลอแหล 2   - +1.50 +1.60 +1.00  +1.30 - 

30 ประตูระบายน้า้บางชัน 
(ตอนคลองแสนแสบ) - - +0.70 +0.80 +0.40  +0.50 0-2517-7383 

31 ประตูระบายน้า้บางชัน 
(ตอนสวนสยาม) - - ประตูเปิดลอย  น้า้ไหลเข้าให้ปิดประตู 0-2517-1648 

32 ประตูระบายน้า้บึงตาเกต ุ - - ประตูเปิดลอย - 

33 ประตูระบายน้า้ประเวศ  
(กระทุ่มเสือปลา)  - - +0.60 +0.70 +0.40  +0.40  0-2328-7344 

34 ประตูระบายน้า้พระยาสุเรนทร์
(ใต้) - - +1.05 +1.15 +0.70  +0.85 0-2943-4194 

35 ประตูระบายน้า้พระยาสุเรนทร์
(เหนือ) - - +1.90 +2.00 +1.00 +1.70 0-2563-5033 

36 ประตูระบายน้า้ลาดกระบัง - - +0.55 +0.65 +0.30 +0.35 0-2326-9763 

37 ประตูระบายน้า้แสนแสบ (มีนบุรี) - - + 1.00 + 1.10 +0.50  +0.80 0-2543-8365 

 38 ท้านบกั้นน้้าคลองสามวา -  - ประตูเปิดลอย  น้า้ไหลเข้าให้ปิดประต ู -  

 39 ท้านบกั้นน้้าคลองล้ากระดาน 1 - - ประตูเปิดลอย  น้า้ไหลเข้าให้ปิดประต ู - 

 40 ท้านบกั้นน้้าคลองล้ากระดาน 2 - - ประตูเปิดลอย  น้า้ไหลเข้าให้ปิดประต ู - 

 41 ท้านบกั้นน้้าคลองส่ีตะวันออก - - ประตูเปิดลอย  น้า้ไหลเข้าให้ปิดประต ู -



131 131 
 

           ระดับน ้าควบคุม   

ล้าดับ ชื่ออาคารบังคับน ้า  
ก้าลังสูบ

รวม 

จ้านวน
เคร่ืองสูบ

น ้า 
ระดับน ้า
เตือนภัย 

ระดับน ้า
วิกฤติ แผน ก. 

 
แผน ข. 

 
แผน ค. 

 

โทรศัพท์/
โทรสาร 

    
(ลบ.ม./
วินาที)  

(ม.รทก.) (ม.รทก.) 
  

 42 ท้านบกั้นน้้าคลองสามตะวันออก - - ประตูเปิดลอย  น้า้ไหลเข้าให้ปิดประต ู - 

 43 ท้านบกั้นน้้าคลองสองตะวันออก - - ประตูเปิดลอย  น้า้ไหลเข้าให้ปิดประต ู --

ก้าลังสูบรวม 5.00 7   

หมายเหตุ  แผน ก. สถานะอากาศที่ส่อว่าจะมีฝน 
  แผน ข. สถานะอากาศปกติ 

แผน ค. การถา่ยเทน้้าเสีย (ไม่เกินระดับน้้าเตือนภัย)     
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พื นที่ธนบุรี 1  กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน ้า  2 

           ระดับน ้าควบคุม   

ล้าดับ ชื่ออาคารบังคับน ้า  
ก้าลังสูบ

รวม 

จ้านวน
เคร่ือง
สูบน ้า 

ระดับน ้า
เตือนภัย 

ระดับน ้า
วิกฤติ  

แผน ก. 
 

 
แผน ข. 

 
แผน ค. 

โทรศัพท์/
โทรสาร 

    
(ลบ.ม./
วินาที)  

(ม.รทก.) (ม.รทก.) 
  

   ศูนย์ปฏิบตัิการ และซ่อมบา้รุง พื นที่ธนบุรี 1 0-2457-4078-9 
FAX.0-2457-4079 

1 สถานีสูบน้้าคลองแจงร้อน 6.00 3 +0.60 +0.70 +0.00 ถึง 
+0.40 +0.40  

ไม
่เกิน

ระ
ดับ

น้้า
เตือ

นภ
ัย 

0-2462-6297 

2 สถานีสูบน้้าคลองดาวคะนอง  45.00 15 +0.90 +1.00 +0.50 ถึง 
+0.70 +0.70  0-2468-2126 

3 สถานีสูบน้้าคลองบางกอกใหญ ่ 57.00 19 +1.00 +1.10 +0.50 ถึง 
+0.70 +0.80 0-2466-6998 

4 สถานีสูบน้้าคลองบางน้้าชน  
เจริญนคร 7 4.00 2 +0.50 +0.60 +0.00 ถึง 

+0.30 +0.30  0-2468-6059 

5 สถานีสูบน้้าคลองบางน้้าชน  
ถนนเทอดไท 2.00 2 +0.50 +0.60 0.00 ถึง 

+0.30 +0.30  0-2466-5706 

6 สถานีสูบน้้าคลองบางปะกอก
(ถนนราษฎร์บูรณะ) 4.00 2 +0.50 +0.60 +0.00 ถึง 

+0.30 +0.30  0-2427-7955 

7 สถานีสูบน้้าคลองบางปะแก้ว 9.00 3 +0.50 +0.60 +0.20 ถึง 
+0.30 +0.30 0-2476-5874 

8 สถานีสูบน้้าคลองบางสะแก  
ถนนเทอดไท 3.00 2 +0.50 +0.60 0.00 ถึง 

+0.30 +0.30 0-2465-3764 

9 สถานีสูบน้้าคลองบางสะแก 
(ถนนตากสิน) 4.00 2 +0.50 +0.60 -0.20 ถึง 

+0.30 +0.30  0-2460-1225 

10 สถานีสูบน้้าคลองบางไส้ไก่  
เจริญนคร 5 10.00 3 +0.50 +0.60 +0.00 ถึง 

+0.30 +0.30  0-2437-3566 

11 สถานีสูบน้้าคลองบางไส้ไก่ 
(วค.บ้านสมเด็จฯ) 4.00 2 +0.70 +0.80 +0.20 ถึง 

+0.30 +0.50 0-2466-0344 

12 สถานีสูบน้้าคลองราษฎร์บูรณะ
(ถนนราษฎร์บูรณะ) 6.00 3 +0.60 +0.70 +0.10 ถึง 

+0.40 +0.40 0-2428-7384 

13 สถานีสูบน้้าคลองวัดอนงค์ 2.00 2 +0.70 +0.80 +0.00 ถึง 
+0.20 +0.30 0-2439-2086 

14 สถานีสูบน้้าคลองสาน  
เจริญนคร 1 4.00 2 +0.70 +0.80 +0.00 ถึง 

+0.20 +0.30 0-2437-5013 

15 สถานีสูบน้้าคลองส้าเหร่  
เจริญนคร 6 12.00 3 +0.50 +0.60 +0.00 ถึง 

+0.30 +0.30  0-2476-5792 

16 ประตูระบายน้า้สุเหร่าสวนพลู - - +0.50 +0.60 +0.00 ถึง 
+0.30 +0.30 - 

17 ประตูระบายน้า้ข้างโซฟิเทล - - +0.60 +0.70 +0.00 ถึง 
+0.30 +0.30  - 

18 ประตูระบายน้า้คลองกุฎีจีน - - +0.90 +1.00 +0.30 ถึง 
+0.40 +0.70 - 

19 ประตูระบายน้า้คลองข้างโกดัง 
หวั่งหล ี 2.00 2 +0.50 +0.70 +0.00 ถึง 

+0.30 +0.30 0-2468-2128 
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           ระดับน ้าควบคุม   

ล้าดับ ชื่ออาคารบังคับน ้า  
ก้าลังสูบ

รวม 

จ้านวน
เคร่ือง
สูบน ้า 

ระดับน ้า
เตือนภัย 

ระดับน ้า
วิกฤติ  

แผน ก. 
 

 
แผน ข. 

 
แผน ค. 

โทรศัพท์/
โทรสาร 

    
(ลบ.ม./
วินาที)  

(ม.รทก.) (ม.รทก.) 
  

20 ประตูระบายน้า้คลองข้างซอย
จ้าเริญ (เจริญนคร 39) 0.80 2 +0.50 +0.60 +0.00 ถึง 

+0.30 +0.30  

ไม
่เกิน

ระ
ดับ

น้้า
เตือ

นภ
ัย 

0-2438-4584 

21 ประตูระบายน้า้คลองข้างธนาคาร
นครหลวงไทย (คลองด่าน) 0.30 2 +0.40 +0.50 -0.10 ถึง 

+0.20 +0.20  0-2472-7451 

22 ประตูระบายน้า้คลองข้างโรงแก้ว 0.50 2 +0.50 +0.60 +0.00 ถึง 
+0.30 +0.30  0-2427-6954 

23 ประตูระบายน้า้คลองข้างวัดทอง
นพคุณ 0.25 1 +0.70 +0.80 +0.00 ถึง 

+0.20 +0.50 - 

24 ประตูระบายน้า้คลองข้างสายชล
แมนชั่น - - +0.50 +0.60 +0.00 ถึง 

+0.30 +0.30  0-2437-5082 

25 ประตูระบายน้า้คลองจีน 
(ตอนถนนวุฒากาศ) 0.45 2 +0.40 +0.50 -0.10 ถึง 

+0.20 +0.20  0-2477-1783 

26 ประตูระบายน้า้คลองซอย 
ด่านแปด - - +0.40 +0.50 +0.10 ถึง 

+0.20 +0.20  - 

27 ประตูระบายน้า้คลองต้นไทร  
เจริญนคร  3 - - ประตูเปิดลอย 0-2437-6849 

28 ประตูระบายน้า้คลองต้นไทร
(ตอนถนนวุฒากาศ) 0.40 2 +0.40 +0.50 -0.10 ถึง 

+0.20 +0.20  

ไม
่เกิน

ระ
ดับ

น้้า
เตือ

นภ
ัย 

0-2460-1890 

29 ประตูระบายน้า้คลองตาแผลง - - +0.70 +0.80 +0.40 ถึง 
+0.50 +0.50  - 

30 ประตูระบายน้า้คลองตาม่วง - - +0.40 +0.50 +0.10 ถึง 
+0.30 +0.20  - 

31 ประตูระบายน้า้คลองเทพา 0.20 1 +0.70 +0.80 +0.00 ถึง 
+0.20 +0.50 - 

32 ประตูระบายน้า้คลองบางค้อ
(ตอนถนนวุฒากาศ) 1.00 2 +0.30 +0.40 -0.20 ถึง 

+0.20 +0.10  0-2476-3696 

33 ประตูระบายน้า้คลองบางบูน 1.00 2 +0.50 +0.60 +0.00 ถึง 
+0.30 +0.30  0-2427-9132 

34 ประตูระบายน้า้คลองบ้านหลวง
วาร ี - - +0.60 +0.70 +0.00 ถึง 

+0.30 +0.40 - 

35 ประตูระบายน้า้คลองบุคคโล 1.00 2 +0.60 +0.70 0.00 ถึง 
+0.40 +0.40  - 

36 ประตูระบายน้า้คลองบุบผาราม 0.58 2 +0.70 +0.80 +0.20 ถึง 
+0.30 +0.50 0-2465-9490 

37 ประตูระบายน้า้คลองรางจาก - - +0.55 +0.60 ปิดประตูเมื่อน้้าเต็ม 0-2426-0372 

38 ประตูระบายน้า้คลองรางตรง - - +0.60 +0.70 ปิดประตูเมื่อน้้าเต็ม - 

39 ประตูระบายน้า้คลองโรงน้้าแข็ง  - - +0.50 +0.60 +0.00 ถึง 
+0.30 +0.30   - 

40 ประตูระบายน้า้คลองโรงปลา 0.13 1 +0.50 +0.60 +0.00 ถึง 
+0.30 +0.30   - 
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           ระดับน ้าควบคุม   

ล้าดับ ชื่ออาคารบังคับน ้า  
ก้าลังสูบ

รวม 

จ้านวน
เคร่ือง
สูบน ้า 

ระดับน ้า
เตือนภัย 

ระดับน ้า
วิกฤติ  

แผน ก. 
 

 
แผน ข. 

 
แผน ค. 

โทรศัพท์/
โทรสาร 

    
(ลบ.ม./
วินาที)  

(ม.รทก.) (ม.รทก.) 
  

41 ประตูระบายน้า้คลองโรงภาษี
(เจริญนคร 53) 1.00 2 +0.50 +0.60 +0.00 ถึง 

+0.30 +0.30  - 

42 ประตูระบายน้า้คลองวัด
ทองธรรมชาติ 0.20 1 +0.70 +0.80 +0.00 ถึง 

+0.20 +0.50  - 

43 ประตูระบายน้า้คลองวัดทอง 
นพคุณ 0.15 1 +0.70 +0.80 +0.00 ถึง 

+0.20 +0.50  - 

44 ประตูระบายน้า้คลองวัด 
ทองเพลง เจริญนคร 2 - - ประตุเปิดลอย 0-2438-4807 

45 ประตูระบายน้า้คลองวัดนางช ี - - +0.70 +0.80 +0.00 ถึง 
+0.20 +0.50  - 

46 ประตูระบายน้า้คลองวัดราชโอรส - - +0.40 +0.50 -0.10 ถึง 
+0.20 +0.20  - 

47 ประตูระบายน้า้คลองวัด
เศวตฉัตร เจริญนคร 4 - - ประตุเปิดลอย 0-2438-3923 

48 ประตูระบายน้า้คลองวัดใหม ่
ยายนุย้ 1 (คลองด่าน) 0.15 1 +0.40 +0.50 -0.10 ถึง 

+0.30 +0.30   0-2472-7452 

49 ประตูระบายน้า้คลองวัดใหม ่
ยายนุย้ 2 (คลองด่าน) 0.25 1 +0.40 +0.50 -0.10 ถึง 

+0.30 +0.30   0-2466-6126 

50 ประตูระบายน้า้คลองสะพาน
พลอย 0.20 1 +0.70 +0.80 +0.00 ถึง 

+0.30 +0.30   0-2466-1286 

51 ประตูระบายน้า้คลองส้าเหร่  
ถนนเทอดไท 0.75 2 +0.50 +0.60 +0.00 ถึง 

+0.40 +0.40   0-2466-5721 

52 ประตูระบายน้า้คลองหนองรี - - +0.60 +0.70 ปิดประตูเมื่อน้้าเต็ม - 

53 ประตูระบายน้า้คลองห้าเจดีย ์ 0.50 1 +0.40 +0.50 -0.10 ถึง 
+0.30 +0.30  

ไม
่เกิน

ระ
ดับ

น้้า
เตือ

นภ
ัย 

0-2472-7453 

54 ประตูระบายน้า้ซอยสมเด็จ
เจ้าพระยา 17 0.20 1 +0.40 +0.50 -0.10 ถึง 

+0.30 +0.30    

55 ประตูระบายน้า้ปากคลองต้นไทร 1.00 2 +0.50 +0.60 +0.00 ถึง 
+0.30 

+0.30 ถึง 
+0.40 - 

56 ประตูระบายน้า้ปากคลอง
บางล้าภูล่าง 4.00 2 +0.50 +0.60 +0.00 ถึง 

+0.30 
+0.30 ถึง 

+0.40 0-2438-3923 

57 ประตูระบายน้า้ปากคลอง 
วัดทองเพลง 1.00 2 +0.70 +0.80 +0.00 ถึง 

+0.20 
+0.20 ถึง 

+0.50 - 

58 ประตูระบายน้า้วัดสวุรรณ  
เจริญนคร 2  1/2 0.15 1 +0.50 +0.70 +0.00 ถึง 

+0.30 
+0.30 ถึง 

+0.50  - 

ก้าลังสูบรวม 190.16 106   

หมายเหตุ  แผน ก. สถานะอากาศที่ส่อว่าจะมีฝน 
  แผน ข. สถานะอากาศปกติ 

แผน ค. การถา่ยเทน้้าเสีย (ไม่เกินระดับน้้าเตือนภัย)     
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พื นที่ธนบุรี 2  กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน ้า  2 ศูนย์ปฏบิัติการ และซ่อมบ้ารุง พื นที่ธนบุรี 2 

           ระดับน ้าควบคุม   

ล้าดับ ชื่ออาคารบังคับน ้า  
ก้าลังสูบ

รวม 

จ้านวน
เคร่ือง
สูบน ้า 

ระดับน ้า
เตือนภัย 

ระดับน ้า
วิกฤติ แผน ก. 

 
แผน ข. 

 
แผน ค. 

 

โทรศัพท์/
โทรสาร 

    
(ลบ.ม./
วินาที)  

(ม.รทก.) (ม.รทก.) 
  

 
 

ศูนย์ปฏิบตัิการ และซ่อมบา้รุง พื นที่ธนบุรี 1 
0-2457 
4078-9, 

FAX 0-2457 
4079 

1 สถานีสูบน้้าภาษีเจริญ 15.00 5 +0.70 +0.80 +0.50 ถึง 
+0.60 +0.60  

ไม
่เกิน

ระ
ดับ

น้้า
เตือ

นภ
ัย 

 0-2467-
0597  

2 สถานีสูบน้้าคลองมอญ 24.00 8 +0.90 +1.00 +0.50 ถึง 
+0.70 +0.70   0-2472-

3861  

3 สถานีสูบน้้าขา้งอู่ต่อเรือสุภัทรา 1.00 2 +0.80 +0.90 +0.40 ถึง 
+0.60 +0.60   0-2424-

9822  

4 สถานีสูบน้้าคลองแกลบ 1.00 2 +0.40 +0.50 +0.00 ถึง 
+0.20 +0.20   0-2424-

4205  

5 สถานีสูบน้้าคลองจักรทอง 
(ชักพระ) 2.00 2 +0.70 +0.80 +0.30 ถึง 

+0.60  +0.60   

6 สถานีสูบน้้าคลองจักรทอง 
(บางกอกนอ้ย) 6.00 3 +0.90 +1.00 +0.10 ถึง 

+0.70 +0.70  0-2423-
0965  

7 สถานีสูบน้้าคลองชักพระ 48.00 16 +0.80 +0.90 +0.50 ถึง 
+0.60 +0.60   0-2433-

1528  

8 สถานีสูบน้้าคลองเตาอิฐ 2.00 2 +1.00 +1.10 +0.30 ถึง 
+0.80 +0.80  0-2435-

4002  

9 สถานีสูบน้้าคลองน้้าตาล 1.00 2 +0.80 +0.90 +0.30 ถึง 
+0.40 +0.60  0-2424-

9749  

10 สถานีสูบน้้าคลองบางจาก 6.00 2 +0.80 +0.90 +0.40 ถึง 
+0.60 +0.60   0-2424-

9825  

11 สถานีสูบน้้าคลองบางบ้าหรุ 15.00 6 +0.60 +0.70 -0.30 ถึง 
+0.30 +0.40   0-2423-

0672  

12 สถานีสูบน้้าคลองบางพระครู 2.00 2 +0.80 +0.90 +0.20 ถึง 
+0.40 +0.60   -  

13 สถานีสูบน้้าคลองบางพลัด 9.00 3 +0.80 +0.90 +0.30 ถึง 
+0.50 +0.60   0-2424-

7196  

14 สถานีสูบน้้าคลองบางพล ู 6.00 3 +0.80 +0.90 +0.30 ถึง 
+0.50 +0.60   0-2423-

0978  

15 สถานีสูบน้้าคลองบางยี่ขัน 15.00 4 +0.60 +0.70 +0.10 ถึง 
+0.40 +0.40  0-2435-

1432 

16 สถานีสูบน้้าคลองบางรัก 2.00 2 +0.90 +1.00 +0.20 ถึง 
+0.60 +0.70   -  

17 สถานีสูบน้้าคลองบางละมุด 4.00 2 +0.70 +0.80 +0.30 ถึง 
+0.50 +0.50   -  

18 สถานีสูบน้้าคลองบางอ้อ 4.00 2 +1.00 +1.10 +0.30 ถึง 
+0.50 +0.80  -  

19 สถานีสูบน้้าคลองฝักหนาม 4.00 2 +0.60 +0.70 +0.00 ถึง 
+0.30 +0.50  0-2423-

0761  
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           ระดับน ้าควบคุม   

ล้าดับ ชื่ออาคารบังคับน ้า  
ก้าลังสูบ

รวม 

จ้านวน
เคร่ือง
สูบน ้า 

ระดับน ้า
เตือนภัย 

ระดับน ้า
วิกฤติ แผน ก. 

 
แผน ข. 

 
แผน ค. 

 

โทรศัพท์/
โทรสาร 

    
(ลบ.ม./
วินาที)  

(ม.รทก.) (ม.รทก.) 
  

20 สถานีสูบน้้าคลองพิกุล 4.00 2 +0.70 +0.80 -0.30 ถึง 
+0.50 +0.50 

ไม
่เกิน

ระ
ดับ

น้้า
เตือ

นภ
ัย 

 0-2423-
0550  

21 สถานีสูบน้้าคลองพิณพาทย ์ 1.00 2 +0.80 +0.90 +0.30 ถึง 
+0.40 +0.60   0-2424-

9709  

22 สถานีสูบน้้าคลองวัดไก่เตี้ย 6.00 3 +0.80 +0.90 +0.50 ถึง 
+0.60 +0.60   0-2433-

2176  

23 สถานีสูบน้้าคลองวัดดุสิต 1.00 2 +0.80 +0.90 +0.50 ถึง 
+0.60 +0.60   0-2424-

4477  

24 สถานีสูบน้้าคลองวัดศรีสุดาราม 1.00 2 +0.90 +1.00 +0.50 ถึง 
+0.70 +0.70   0-2433-

8697  

25 สถานีสูบน้้าคลองศาลเจ้า 3.00 3 +0.60 +0.70 +0.40 ถึง 
+0.50 +0.50   0-2448-

5541  

26 สถานีสูบน้้าคลองสวนแดน  1 2.00 2 +0.50 +0.60 +0.20 ถึง 
+0.30 +0.30   0-2424-

8199  

27 สถานีสูบน้้าคลองสวนแดน2 1.00 2 +0.60 +0.70 +0.40 ถึง 
+0.50 +0.40   -  

28 สถานีสูบน้้าคลองสะพานยาว 1.00 1 +0.90 +1.00 +0.30 ถึง 
+0.60 +0.70  -  

29 ประตูระบายน้า้ศาลเจ้าแม่ทบัทิม 0.50 1 +1.00 +1.10 +0.50 ถึง 
+0.60 +0.80   0-2423-

0945  

30 ประตูระบายน้า้คลอง K3 - - +1.00 +1.10 +0.50 ถึง 
+0.80 +0.80   -  

31 ประตูระบายน้า้คลอง K5/1  - - +0.60 +0.70 +0.40 ถึง 
+0.50 +0.50  -  

32 ประตูระบายน้า้คลองขนมจีน - - +0.80 +0.90 +0.30 ถึง 
+0.70 +0.70  -  

33 ประตูระบายน้า้คลองข้าง  
รร.วัดดุสิต - - +0.80 +0.90 +0.50 ถึง 

+0.70 +0.70  -  

34 ประตูระบายน้า้คลองข้าง 
เพรสซิเดนท์คอนโดทาวน์ 0.50 1 +0.90 +1.00 -0.20 ถึง 

+0.20 +0.70  -  

35 ประตูระบายน้า้คลองข้าง 
รร.พณิชยการจรัลฯ - - +0.90 +1.00 +0.30 ถึง 

+0.70 +0.70   -  

36 ประตูระบายน้า้คลองข้างโรงแรม
รอยัลริเวอร์ (K6/1) 0.50 2 +0.80 +0.90 +0.40 ถึง 

+0.60 +0.60   -  

37 ประตูระบายน้า้คลองข้างโรงแรม 
ริเวอร์ไซด์ (K6/2) 0.20 1 +0.80 +0.90 +0.40 ถึง 

+0.60 +0.60   -  

38 ประตูระบายน้า้คลองข้างวัด
คฤหบดี 0.20 1 +0.80 +0.90 +0.40 ถึง 

+0.60 
+0.60 ถึง 

+0.70  -  

39 ประตูระบายน้า้คลองข้างวัดภคคิณี - - +0.80 +0.90 +0.40 ถึง 
+0.60 +0.60   -  

40 ประตูระบายน้า้คลองขุนศรีบุรีรักษ์ - - +0.90 +1.00 -0.70 +0.70  -  
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           ระดับน ้าควบคุม   

ล้าดับ ชื่ออาคารบังคับน ้า  
ก้าลังสูบ

รวม 

จ้านวน
เคร่ือง
สูบน ้า 

ระดับน ้า
เตือนภัย 

ระดับน ้า
วิกฤติ แผน ก. 

 
แผน ข. 

 
แผน ค. 

 

โทรศัพท์/
โทรสาร 

    
(ลบ.ม./
วินาที)  

(ม.รทก.) (ม.รทก.) 
  

41 ประตูระบายน้า้คลองคราม - - +0.90 +1.00 +0.50 ถึง 
+0.70 +0.70  

ไม
่เกิน

ระ
ดับ

น้้า
เตือ

นภ
ัย 

 -  

42 ประตูระบายน้า้คลองควาย - - +0.90 +1.00 -0.70 +0.80  0-2889-
6816  

43 ประตูระบายน้า้คลองเจ้าครุฑ 0.20 1 +0.80 +0.90 +0.10 ถึง 
+0.60 +0.60  -  

44 ประตูระบายน้า้คลองซอย - - +0.90 +1.00 -0.70 +0.70  -  

45 ประตูระบายน้า้คลองด่าน 8  
(ปากคลองนาคปรก) - - +0.70 +0.80 +0.50 ถึง 

+0.60 +0.60 - 

46 ประตูระบายน้า้คลองต้นไทร 0.25 1 +0.70 +0.80 +0.30 ถึง 
+0.60 +0.60  -  

47 ประตูระบายน้า้คลองตราชู - -          -  

48 ประตูระบายน้า้คลองตาเพชร 0.20 1 +1.00 +1.10 +0.50 ถึง 
+0.80  +0.80  -  

49 ประตูระบายน้า้คลองเตย - - +1.00 +1.10 +0.20 ถึง 
+0.60 +0.80  -  

50 ประตูระบายน้า้คลองทวีวัฒนา - - +0.90 +1.00 +0.40 ถึง 
+0.70    0-2441-

0321  

51 ประตูระบายน้า้คลองน้้าดอกไม ้ - - +0.80 +0.90 +0.30 ถึง 
+0.70  +0.70  -  

52 ประตูระบายน้า้คลองน้้าตาล1 - - +0.80 +0.90 +0.30 ถึง 
+0.40 +0.60  -  

53 ประตูระบายน้า้คลองน้้าตาล2 - - +0.80 +0.90 +0.30 ถึง 
+0.40 +0.60  -  

54 ประตูระบายน้า้คลองบัว 4.00 2 +0.70 +0.80 +0.40 ถึง 
+0.60 +0.60  0-2448-

4017  

55 ประตูระบายน้า้คลองบางขุนนนท ์ 0.25 1 +0.70 +0.80 +0.30 ถึง 
+0.50 

+0.50 ถึง 
+0.60  -  

56 ประตูระบายน้า้คลองบางคูเวียง - - +0.70 +0.80 +0.40 ถึง 
+0.60 +0.60  -  

57 ประตูระบายน้า้คลองผู้ใหญ่น่วม 0.35 1 +0.90 +1.00 +0.40 ถึง 
+0.60 

+0.60 ถึง 
+0.70 

 0-2433-
7916  

58 ประตูระบายน้า้คลองพริกป่น - - +0.90 +1.00 +0.30 ถึง 
+0.70 

+0.70 ถึง 
+0.80  -  

59 ประตูระบายน้า้คลองโพ - - +0.70 +0.80 +0.60 +0.60  -  

60 ประตูระบายน้า้คลองมอญ - - +1.00 +1.10 +0.20 ถึง 
+0.50 

+0.50 ถึง 
+0.60  -  

61 ประตูระบายน้า้คลองมะนาว 0.25 1 +0.80 +0.90 +0.30 ถึง 
+0.70  +0.70  -  
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           ระดับน ้าควบคุม   

ล้าดับ ชื่ออาคารบังคับน ้า  
ก้าลังสูบ

รวม 

จ้านวน
เคร่ือง
สูบน ้า 

ระดับน ้า
เตือนภัย 

ระดับน ้า
วิกฤติ แผน ก. 

 
แผน ข. 

 
แผน ค. 

 

โทรศัพท์/
โทรสาร 

    
(ลบ.ม./
วินาที)  

(ม.รทก.) (ม.รทก.) 
  

62 ประตูระบายน้า้คลองยายวาด 0.50 1 +0.90 +1.10 +0.40 ถึง 
+0.60 

+0.60 ถึง 
+0.80 

 0-2435-
1236  

63 ประตูระบายน้า้คลองวัดคฤหบดี  0.25 1 +0.80 +0.90 +0.40 ถึง 
+0.60 

+0.60 ถึง 
+0.70 

ไม
่เกิน

ระ
ดับ

น้้า
เตือ

นภ
ัย 

 -  

64 ประตูระบายน้า้คลองวัดเจ้าอาม 0.20 1 +0.90 +1.00 +0.60 ถึง 
+0.70 

+0.70 ถึง 
+0.80 

 0-2424-
0692  

65 ประตูระบายน้า้คลองวัดดาวดึง 0.25 1 +0.80 +0.90 +0.10 ถึง 
+0.60 

+0.60 ถึง 
+0.70  -  

66 ประตูระบายน้า้คลองวัดเทพนาร ี 0.34 2 +1.00 +1.10 +0.50 ถึง 
+0.80  +0.80  -  

67 ประตูระบายน้า้คลองวัดนาคปรก - - +0.70 +0.80 +0.50 ถึง 
+0.60  +0.60  0-2458-

0087  

68 ประตูระบายน้า้คลองวัดบวรมงคล 0.25 1 +0.80 +0.90 +0.40 ถึง 
+0.60 

+0.60 ถึง 
+0.70  -  

69 ประตูระบายน้า้คลองวัดสุวรรณคีรี 0.50 1 +1.00 +1.10 -0.20 ถึง 
+0.20 

+0.20 ถึง 
+0.80  -  

70 ประตูระบายน้า้คลองวัดใหม่
ภาวนา (ปากคลอง) 0.25 1 +0.70 +0.80 +0.30 ถึง 

+0.50 
+0.50 ถึง 

+0.60  
0-2424-
2096 

71 ประตูระบายน้า้คลองวัดใหม ่
ยายแป้น - - +0.90 +1.00 +0.50 ถึง 

+0.70 
+0.70 ถึง 

+0.80 - 

72 ประตูระบายน้า้คลองสวนแดน 0.25 1 +1.10 +1.20 +0.20 ถึง 
+0.50 

+0.50 ถึง 
+0.70  -  

73 ประตูระบายน้า้คลองสวนมะม่วง 0.10 1 +0.70 +0.80 +0.30 ถึง 
+0.50 

+0.50 ถึง 
+0.60 - 

74 ประตูระบายน้า้คลองสวัสดิ์  - - +0.70 +0.80 +0.40 ถึง 
+0.60 +0.60 0-2441-

0453 

75 ประตูระบายน้า้คูข้างวัดศรีสุดาราม - - +0.90 +1.00 +0.50 ถึง 
+0.70 

+0.70 ถึง 
+0.80  -  

76 ประตูระบายน้า้คูน้้าข้างวัดนายโรง - -         - 

77 ประตูระบายน้า้วัดระฆัง - - +0.90 +1.00 +0.70 ถึง 
+0.80 +0.80   -  

78 ประตูระบายน้า้วัดอรุณ - - +0.90 +1.00 +0.70 ถึง 
+0.80 +0.80   -  

79 อาคารบังคับน้้าชนิดที่ 1 คลองข้าง
คลองน้้าตาล  0.20 1   - 

ก้าลังสูบรวม 197.49 115   

หมายเหตุ  แผน ก. สถานะอากาศที่ส่อว่าจะมีฝน 
  แผน ข. สถานะอากาศปกติ 

แผน ค. การถา่ยเทน้้าเสีย (ไม่เกินระดับน้้าเตือนภัย)     
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พื นที่ธนบุรี 3  กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน ้า  2 

  
ล้าดับ 

  

  
ชื่ออาคารบังคับน ้า  

  

    ระดับน ้าควบคุม   

ก้าลังสูบ
รวม 

(ลบ.ม./
วินาที) 

จ้านวน
เครื่อง
สูบ 
น ้า 

ระดับน ้า
เตือนภัย 
(ม.รทก.) 

ระดับน ้า
วิกฤติ 

(ม.รทก.) 
แผน ก. 

 
แผน ข. 

 
แผน ค. 

 

โทรศัพท์/
โทรสาร 

  

  

 

ศูนย์ปฏิบตัิการ และซ่อมบา้รุง พื นที่ธนบุรี 3 

0-2457-
4078-9 
FAX.0-

2457-4079 

1 สถานีสูบน้้าคลองสนามชัย 
(คลองหัวกระบือ) 45.00 15   +0.60 +0.70  -0.20 ถึง 

+0.30 +0.30  

ไม
่เกิน

ระ
ดับ

น้้า
เตือ

นภ
ัย 

0-2416-
8574 

2 สถานีสูบน้้าคลองพระยาราชมนตรี
(คลองสนามชัย) 51.00 10  +0.40 +0.50 -0.40 ถึง 

+0.10 +0.20 0-2415-
2185 

3 สถานีสูบน้้าคลองขุนราชพินิจใจ 30.00 10 +1.20 +1.30  -0.50 ถึง  
+0.50 +1.00 0-2452-

3761 

4 สถานีสูบน้้าคลองบางแค 4.00 2  +0.60 +0.70  +0.40 ถึง  
+0.50  +0.50  0-2421-

1093 

5 สถานีสูบน้้าคลองบางแค   
ตอนคลองราชมนตร ี 3.00 2 ประตูเปิดตลอด 0-2413-

0921 

6 สถานีสูบน้้าคลองบางแค 
 ตอนคลองทวีวัฒนา 6.00 2 ประตูเปิดตลอด 0-2421-

9020 

7 สถานีสูบน้้าคลองบางแวก 4.00 2  +0.60 +0.70  +0.40 ถึง  
+0.50  +0.50  0-2421-

1073 

8 สถานีสูบน้้าคลองมหาศร 5.20 4  +0.60 +0.70  +0.40 ถึง  
+0.50  +0.50  0-2420-

1887 

9 สถานีสูบน้้าคลองวัดลูกวัว 6.00 2 +1.20 +1.30  -0.50 ถึง  
+0.50 +1.00 0-2452-

3762 

10 สถานีสูบน้้าคลองวัดสิงห ์
(คลองสนามชัย) 9.00 3 +0.40 +0.50  -0.20 ถึง 

+0.00 +0.20 0-2416-
0282 

11 สถานีสูบน้้าคลองสะแกงาม 
(คลองสนามชัย) 8.00 4 +0.40 +0.50 -0.40 ถึง 

+0.10 +0.20 0-2416-
4255 

12 สถานีสูบน้้าคลองส่ีบาท 
(คลองสนามชัย) 9.00 3 +0.40 +0.50  -0.20 ถึง  

+0.00 +0.20 0-2416-
1763 

13 สถานีสูบน้้าระหาญ 
(ตอนคลองสนามชัย) 8.00 4 +0.40 +0.50  -0.20 ถึง 

+0.00 +0.20 0-2452-
1455 

14 สถานีสูบน้้าเลนเปน 
(คลองสนามชัย) 9.00 3 +0.40 +0.50  -0.20 ถึง 

+0.00 +0.20 0-2452-
2248 

15 สถานีสูบน้้าศรีส้าราญ 15.00 5  + 0.60 +0.70  +0.40 ถึง  
+0.50  +0.50   - 

16 ประตูระบายน้า้คลองเชิงตาแพ 2.00 2 +1.20 +1.30  -0.50 ถึง  
+0.50 +1.00 0-2452-

3763 

17 ประตูระบายน้า้คลองก้านันประทปี - -  +0.60 +0.70  +0.40 ถึง  
+0.50  +0.50  - 

18 
 
ประตูระบายน้า้คลองตรง 
 

0.35 1 +0.60 +0.70  +0.00 ถึง  
+0.30  +0.40 0-2415-

3780 
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ล้าดับ 

  

  
ชื่ออาคารบังคับน ้า  

  

    ระดับน ้าควบคุม   

ก้าลังสูบ
รวม 

(ลบ.ม./
วินาที) 

จ้านวน
เครื่อง
สูบ 
น ้า 

ระดับน ้า
เตือนภัย 
(ม.รทก.) 

ระดับน ้า
วิกฤติ 

(ม.รทก.) 
แผน ก. 

 
แผน ข. 

 
แผน ค. 

 

โทรศัพท์/
โทรสาร 

  

19 ประตูระบายน้า้คลองนา 2.00 1 +0.70 +0.80  +0.50 ถึง  
+0.60 +0.60 

ไม
่เกิน

ระ
ดับ

น้้า
เตือ

นภ
ัย 

  

20 ประตูระบายน้า้คลองบางขนุน 0.50 1 +0.60 +0.70  +0.00 ถึง  
+0.30  +0.40 - 

21 ประตูระบายน้า้คลองบางจาก -   + 0.60 +0.70  +0.40 ถึง  
+0.50  +0.50  - 

22 ประตูระบายน้า้คลองบุญสุข 2.00 1 +0.70 +0.80  +0.50 ถึง  
+0.60 +0.60   

23 ประตูระบายน้า้คลองม่วง 0.70 2 +0.60 +0.70  +0.00 ถึง  
+0.30  +0.40 0-2452-

2303 

24 ประตูระบายน้า้คลองมหาศร - -  +0.60 +0.70  +0.40 ถึง  
+0.50  +0.50  - 

25 ประตูระบายน้า้คลองแยก 
คลองเชิงตาแพ - - +1.20 +1.30  -0.50 ถึง 

+0.50 +1.00   

26 ประตูระบายน้า้คลองรางโพธิ ์ 2.00 1 +0.70 +0.80  +0.50 ถึง 
+0.60 +0.60 0-2405-

7084 

27 ประตูระบายน้า้คลองรางยายคง - - +1.20 +1.30  -0.50 ถึง 
+0.50 +1.00   

28 ประตูระบายน้า้คลองรางยายเพยีร - - +1.20 +1.30  -0.50 ถึง 
 +0.50 +1.10   

29 ประตูระบายน้า้คลองรางสะแก 2.00 1 - -  -0.50 ถึง 
+0.60 +0.70   

30 ประตูระบายน้า้คลองราษฎร์เจริญ
สุข (โรงบ้านัดน้้าเสียหนองแขม) - -  +0.60 +0.70  +0.40 ถึง  

+0.50  +0.50  - 

31 ประตูระบายน้า้คลองแสงศิริ - -  +0.60 +0.70  +0.40 ถึง  
+0.50  +0.50  - 

32 ประตูระบายน้า้คลองหัวกระบือ - - +1.20 +1.30  -0.50 ถึง 
+0.50 +1.10   

33 ประตูระบายน้า้ตลองราษฎร์เจริญ
สุข (คลองทวีวัฒนา) 1.50 2  +0.60 +0.70  +0.40 ถึง  

+0.50  +0.50  - 

34 ประตูระบายน้า้ประตูเรือสัญจร  
วัดลูกววัเก่า -  +1.20 +1.30  -0.50 ถึง  

+0.50 +1.00 - 

35 สถานีสูบน้้าคลองรางขี้เหล็ก  15.00 5  +0.60 +0.70  +0.40 ถึง  
+0.50  +0.50   

ก้าลังสูบรวม 240.25 88   

หมายเหตุ  แผน ก. สถานะอากาศที่ส่อว่าจะมีฝน 
  แผน ข. สถานะอากาศปกติ 

แผน ค. การถา่ยเทน้้าเสีย (ไม่เกินระดับน้้าเตือนภัย)     
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สถานีสูบน้้า ประตูระบายน้้า ในความรับผิดชอบ 

 

สถานที ่ ฝ่ังพระนคร (จ้านวน) ฝ่ังธนบุรี (จ้านวน) รวม (จ้านวน) 

สถานีสูบน้้า 129 60 189 

ประตรูะบายน้า้ 127 113 240 

 
 

 

สถานสีูบน ้า/ประตูระบายน ้า จ้านวนสถานสีูบน ้า/
ประตูระบายน ้า 

จ้านวนเคร่ืองสูบน ้า 
(เคร่ือง) 

ก้าลังสูบรวม 
(ลบ.ม./วินาท)ี 

ริมแม่น้้าเจ้าพระยา 
(ฝั่งพระนคร) 47 243 734.00 

ริมแม่น้้าเจ้าพระยา 
(ฝั่งธนบุรี) 37 137 328.00 

ฝั่งธนบุรีตอนลา่ง 12 44 139.55 

รวม ทั งสิ น 96 424 1,201.55 
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แผนการติดตั้งเครื่องสูบน้้าชนิดไฟฟ้า ประจ้าปี 2561 

ที่ หน่วยงาน/สถานทีต่ิดตั้งเครื่องสูบน้้า 
        การตดิตั้งเครื่องสบูน้้า 

หมายเหต ุชนิด ขนาด
(น้ิว) 

ก้าลังสูบ/เครื่อง 
(ลบ.ม./วินาที) 

จ้านวน
เครื่อง 

ก้าลังสูบรวม
(ลบ.ม./วินาที) 

         พื้นที่กรุงเทพเหนือ  กลุม่งานบา้รุงรักษาท่อระบายน้้า 1  กรท.   
1 ส.สังคโลก (ดับเพลิงสามเสน) SA 28 1.00 2 2.00   
    SA 20 0.50 3 1.50   
2 บ.ถนนพิษณุโลก ตอนคลองเปรมประชากร SR 8 0.08 1 0.08   
    SA 20 0.50 1 0.50   
    SA 28 1.00 1 1.00   
3 บ.ถนนพิษณุโลกตอนคลองเปรม (กพ.) SA 28 1.00 3 3.00   
4 บ.คูน้้าข้างทางรถไฟ (สวรรคโลกช่วงแยกอุภยั) SA 28 1.00 2 2.00   
5 ส.กองพันทหารราบที ่1 (พัน 1 รอ.) วิภาวด ี SR 16 0.35 3 1.05   
6 บ.อินทามระ 3 SA 32 1.00 3 3.00   
7 บ.อินทามระ 15 SR 8 0.08 1 0.08   
    SA 20 0.50 1 0.50   
    SA 28 1.00 1 1.00   
8 บ.อินทามระ 21 SR 14 0.30 2 0.60   
9 บ.อุทัยรัตน์ SA 28 1.00 4 4.00   
10 บ.สะพานด้า SR 6 0.05 1 0.05   
    SR 4 0.017 1 0.017   

11 บ.เทอดด้าริห์ SA 28 1.00 4 4.00   
12 บ.สะพานพรหมโยธี ฝั่งปปส. SR 14 0.30 2 0.60   
13 บ.พรหมโยธ ี SA 40 2.00 2 4.00   

    SA 28 1.00 1 1.00   

14 บ.อนุสาวรีย์ชยัสมรภูม ิ SA 40 2.00 1 2.00   

    SA 28 1.00 2 2.00   

15 บ.อนุสาวรีย์ชยัสมรภูมิคลองสามเสน  SA 40 2.00 1 2.00   

  ใต้ทางด่วน SA 28 1.00 2 2.00   

16 บ.งามวงศ์วาน ตลาดพงษ์เพชร SR 20 0.50 1 0.50   
17 บ.โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ SR 24 1.00 2 2.00   
    SA 40 2.00 2 4.00   

18 บ.โรงกรองน้้าสามเสน SA 20 0.50 2 1.00   
    SA 32 1.00 1 1.00   

19 บ.ปฐมวัย SA 28 1.00 3 3.00   

    SA 40 2.00 1 2.00   
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ที่ หน่วยงาน/สถานทีต่ิดตั้งเครื่องสูบน้้า 
        การตดิตั้งเครื่องสบูน้้า 

หมายเหต ุชนิด ขนาด
(น้ิว) 

ก้าลังสูบ/เครื่อง 
(ลบ.ม./วินาที) 

จ้านวน
เครื่อง 

ก้าลังสูบรวม
(ลบ.ม./วินาที) 

20 บ.พระราม 6 ฝั่งขาเข้า SA 20 0.50 1 0.50   
    SA 28 1.00 1 1.00   
    SA 40 2.00 1 2.00   

21 บ.พระรามหก ฝั่งขาออก SA 20 0.50 2 1.00   
    SA 40 2.00 1 2.00   

22 บ.หลังรพ.รามาธิบด ี SR 12 0.20 1 0.20   
    SA 20 0.50 1 0.50   

23 บ.เชิงสะพานหัวช้าง ฝั่งโรงแรมเอเซีย SA 20 0.50 2 1.00   
24 บ.เชิงสะพานหัวช้าง ฝั่งแมคแคนน่า SR 20 0.50 1 0.50   
    SR 24 1.00 1 1.00   

25 ปตร.ข้างสถานฑูตอินโดนีเซีย SA 48 3.00 2 6.00   
26 บ.เพชรบุร ี12 SA 28 1.00 3 3.00   

27 บ.เพชรบุร ี32 SA 28 1.00 3 3.00   
28 บ.วิทยุ ฝั่งเพชรบุรีตะวันตก SR 10 0.13 1 0.13   
    SR 14 0.30 1 0.30   

29 บ.วิทยุ ฝั่งเพชรบุรีตะวันออก SA 20 0.50 1 0.50   
30 บ.นานาเหนือ ฝั่งเพชรบุร ี SA 20 0.50 1 0.50   
31 บ.อโศกตรงข้ามสถานฑูตญี่ปุ่น SR 12 0.20 2 0.40   
32 บ.พหลโยธินขาออก อตก. SA 40 2.00 2 4.00   
    SA 28 1.00 1 1.00   

33 บ.พหลโยธินขาเขา้ รสพ. SA 28 1.00 2 2.00   
34 บ.พหลโยธินขาออก (วัดไผ่ตัน) SA 28 1.00 2 2.00   
    SA 20 0.50 1 0.50   

35 บ.พหลโยธินขาเขา้ โรงไม้ SR 14 0.30 1 0.30   
    SA 20 0.50 1 0.50   

36 บ.สวนรถไฟ (ปตท.) VA 10 0.13 3 0.39   
37 บ.สวนรถไฟก้าแพงเพชร 3 SA 28 1.00 2 2.00   
38 ส.เสนานิคม 1 SA 28 1.00 4 4.00   
39 บ.คลองส้มป่อยล่าง SR 12 0.20 1 0.20   
    SA 28 1.00 2 2.00   

40 บ.พหลโยธินขาเขา้ใต้สะพานบางบัว SR 16 0.35 1 0.35   
    SA 28 1.00 2 2.00   

41 บ.พหลโยธินขาออกใต้สะพานบางบัว SR 16 0.35 1 0.35   
    SA 28 1.00 2 2.00   

42 บ.ประเสริฐมนูกิจฝั่งเหนือ SA 20 0.50 3 1.50   
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ที่ หน่วยงาน/สถานทีต่ิดตั้งเครื่องสูบน้้า 
        การตดิตั้งเครื่องสบูน้้า 

หมายเหต ุชนิด ขนาด
(น้ิว) 

ก้าลังสูบ/เครื่อง 
(ลบ.ม./วินาที) 

จ้านวน
เครื่อง 

ก้าลังสูบรวม
(ลบ.ม./วินาที) 

43 บ.ประเสริฐมนูกิจฝั่งใต้ SA 20 0.50 3 1.50   
44 บ.เคหะท่าทราย SA 20 0.50 2 1.00   
    SA 28 1.00 1 1.00   

45 บ.รางอ้อ รางแกว้ SR 14 0.30 1 0.30   
    SA 20 0.50 2 1.00   
    SA 48 3.00 1 3.00   

46 ปตร.คลองบางพูด SR 12 0.20 1 0.20   
    SA 20 0.50 1 0.50   
    SA 28 1.00 1 1.00   

47 บ.แจ้งวัฒนะ ซอย 5 SA 20 0.50 1 0.50   
48 บ.พหลโยธิน 58 แยก 1 SA 20 0.50 1 0.50   

    SA 28 1.00 2 2.00   
49 ส.ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ตอนคลองบางตลาด SA 28 1.00 4 4.00   
    SR 24 1.00 2 2.00   

50 บ.แจ้งวัฒนะ 14 SA 28 1.00 3 3.00   
51 บ.ชิดลม/เพชรบุร ี(ตะวันตก) SA 20 0.50 1 0.50   
52 บ.ชิดลม/เพชรบุร ี(ตะวันออก) SR 8 0.13 1 0.13   

53 บ.ศรีอยุธยา ฝั่งสนามเสือป่า SA 28 1.00 2 2.00   

    SA 20 0.50 1 0.50   

54 บ.ศรีอยุธยา ฝั่งวัดเบญจฯ SA 28 1.00 3 3.00   
55 บ.เทศบาลรังสรรค์เหนือ ตอนคลองบางเขน SA 28 1.00 1 1.00   
    SA 20 0.50 1 0.50   

56 บ.เทศบาลสงเคราะห์ ตอนคลองเปรมฯ SA 40 2.00 1 2.00   
    SA 28 1.00 1 1.00   
  SA 20 0.50 1 0.50  

57 บ.เทศบาลรังสรรค์ใต้ (สวนป่า) SA 28 1.00 3 3.00   
58 บ.เทศบาลนิมิตรใต้ ตอนคลองเปรม SA 28 1.00 1 1.00   
    SA 40 2.00 1 2.00   

59 บ.บรรทัดทอง (ชุมชนบ้านครัว) SA 20 0.50 1 0.50   
60 บ.ก้าแพงเพชรคลองบางซ่ือ SA 28 1.00 2 2.00   
61 บ.ก้าแพงเพชร 6 (กม.11) SA 28 1.00 2 2.00   
    SA 40 2.00 2 4.00   

62 บ.งามวงศ์วานขาออก หน้า ม.เกษตร SA 28 1.00 1 1.00   
63 บ.งามวงศ์วานขาออก ตอนลงคลองบางเขน SR 12 0.20 1 0.20   
64 บ.สวนสิริกิติ์ SA 28 1.00 2 2.00   
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ที่ หน่วยงาน/สถานทีต่ิดตั้งเครื่องสูบน้้า 
        การตดิตั้งเครื่องสบูน้้า 

หมายเหต ุชนิด ขนาด
(น้ิว) 

ก้าลังสูบ/เครื่อง 
(ลบ.ม./วินาที) 

จ้านวน
เครื่อง 

ก้าลังสูบรวม
(ลบ.ม./วินาที) 

    SA 20 0.50 1 0.50   
65 บ.รัชดาข้างศาลอาญา SA 20 0.50 1 0.50   
    SA 28 1.00 2 2.00   

66 บ.รัชดาคลองลาดยาว SA 20 0.50 1 0.50   
67 บ.วิภาวดีขาออก ตอนคลองลาดยาว SA 40 2.00 3 6.00   
68 บ.วิภาวดีตัดงามวงศ์วาน (ใบไม้ร่าเริง) SA 40 2.00 2 4.00   
    SA 28 1.00 1 1.00   

69 บ.บึงมักกะสัน ตอนถนนราชปรารภ SA 28 1.00 4 4.00   
  SR 12 0.20 1 0.20  

70 บ.คลองมักกะสัน ตอนถนนนิคมมักกะสนั SA 28 1.00 4 4.00   
71 บ.พระที่นั่งอนันตฯ ถนนอู่ทองใน SA 28 1.00 1 1.00   
    SA 20 0.50 1 0.50   

72 บ.สวรรคโลก ตอนคูน้้าขา้งวังสวนจิตรลดา SR 12 0.20 2 0.40   
73 บ.ซอยสะพานขวา ตอนลงคลองขรัวตาแก่น SA 28 1.00 2 2.00   
    SR 14 0.30 2 0.60   

74 บ.คลองบางกระบือ (บุญรอด) SR 24 1.00 1 1.00   
    SR 14 0.30 1 0.30   
    SR 12 0.20 1 0.20   

75 บ.ถนนศรีอยุธยา (กองพันทหารสารวัตรที่ 11) SA 28 1.00 1 1.00   
    SA 20 0.50 1 0.50   

76 บ.หน้าบีวาอาบ อบ นวด SA 20 0.50 1 0.50   
77 บ.ตรงข้ามบีวาอาบ อบ นวด SA 28 1.00 1 1.00   
78 บ.เอกมัยแก้มลิง SA 20 0.50 2 1.00   
79 บ.โรงแรมมรกต SA 28 1.00 2 2.00   
80 บ.พร้อมพงษ์ SA 28 1.00 1 1.00   
81 บ.ประชาราษฎ์บ้าเพ็ญ 26 SA 28 1.00 2 2.00   
82 บ.แยกอสมท. SR 12 0.20 2 0.40   
    SA 20 0.50 1 0.50   

83 บ.คลองชวดบางจาก ถนนเทียมร่วมมิตร SA 40 2.00 2 4.00   
    SA 28 1.00 2 2.00   

84 บ.จักรวาล หลังแฟลตดินแดง SA 40 2.00 2 4.00   
    SA 20 0.50 1 0.50   

85 บ.รัชดาตอนคลองบางซ่ือ SA 40 2.00 2 4.00   
    SA 28 1.00 1 1.00   

86 บ.รัชดาตอนคลองห้วยขวาง (ฝั่งเหนือ) SA 28 1.00 3 3.00   
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ที่ หน่วยงาน/สถานทีต่ิดตั้งเครื่องสูบน้้า 
        การตดิตั้งเครื่องสบูน้้า 

หมายเหต ุชนิด ขนาด
(น้ิว) 

ก้าลังสูบ/เครื่อง 
(ลบ.ม./วินาที) 

จ้านวน
เครื่อง 

ก้าลังสูบรวม
(ลบ.ม./วินาที) 

    SA 20 0.50 1 0.50   
87 บ.รัชดาตอนคลองห้วยขวาง (ฝั่งใต้) SA 28 1.00 3 3.00   

    SA 20 0.50 1 0.50   
88 บ.ประชาสุขคลองนาซอง SA 28 1.00 2 2.00   
    SR 12 0.20 1 0.20   
   รวม 235 213.73   
         พื้นที่กรุงเทพตะวันออก  กลุ่มงานบ้ารุงรักษาท่อระบายน้้า 1  กรท.   
1 บ.สุขุมวิท 60/1 SA 40 2.00 2 4.00   

    SA 28 1.00 1 1.00   

2 บ.แยกคลองตัน ฝั่งมัสยิด SR 10 0.13 1 0.13   
    SR 12 0.20 1 0.20   
    SA 28 1.00 1 1.00   
3 บ.ใต้สะพานคลองตัน ฝั่งสุขุมวิท 71 SR 10 0.13 1 0.13   
    SA 20 0.50 1 0.50   
4 บ.ใต้ทางด่วนพัฒนาการ SA 20 0.50 1 0.50   
    SA 40 2.00 1 2.00   
5 บ.คลองขวางศรีนครินทร์ (ขาเข้า) SA 28 1.00 1 1.00   
    SA 20 0.50 1 0.50   
6 บ.คลองขวางศรีนครินทร์ (ขาออก) SA 28 1.00 2 2.00   
7 บ.รามค้าแหง 39 (ประชาอุทิศ) SA 40 2.00 2 4.00   
8 บ.พัฒนาการขาเข้าตอนคลองลาว SA 40 2.00 1 2.00   
    SA 28 1.00 1 1.00   
9 บ.ศรีนครินทร์คลองหัวหมาก SA 40 2.00 2 4.00   
    SA 28 1.00 1 1.00   

10 บ.พัฒนาการ 30 SA 28 1.00 1 1.00   
    SA 20 0.50 2 1.00   

11 บ.ลาดพร้าว 64 SA 28 1.00 1 1.00   
    SA 20 0.50 1 0.50   
    SR 10 0.13 1 0.13   

12 บ.ลาดพร้าว 80 SR 14 0.30 1 0.30   
13 บ.ลาดพร้าว 84 (คูน้้าวัดตึก) SA 28 1.00 1 1.00   
    SR 12 0.20 1 0.20   

14 บ.สุขุมวิท 64 SA 28 1.00 4 4.00   
15 บ.ใต้สะพานพระโขนงขาออก ฝั่งอ่อนนชุ SA 28 1.00 4 4.00   
16 บ.สุขุมวิท 66/1 SA 48 3.00 4 12.00   
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ที่ หน่วยงาน/สถานทีต่ิดตั้งเครื่องสูบน้้า 
        การตดิตั้งเครื่องสบูน้้า 

หมายเหต ุชนิด ขนาด
(น้ิว) 

ก้าลังสูบ/เครื่อง 
(ลบ.ม./วินาที) 

จ้านวน
เครื่อง 

ก้าลังสูบรวม
(ลบ.ม./วินาที) 

17 บ.คลองหลอด กม.2 SA 48 3.00 2 6.00   
    SR 14 0.30 1 0.30   

18 บ.คลองหลอด กม.3 SR 14 0.30 2 0.60   
    SR 20 0.50 1 0.50   

19 บ.ใต้สะพานบางนา SR 14 0.30 1 0.30   
    SR 10 0.13 1 0.13   

20 บ.กรมอุตุนิยมวิทยา SA 28 1.00 3 3.00   
    SR 10 0.13 1 0.13   

21 บ.ตรงข้ามกรมอุตุนิยมวิทยา SA 28 1.00 2 2.00   
    SR 10 0.13 1 0.13   

22 บ. ถ.นวมินทร์ 36 (ข้างธนาคารกสกิรไทย) SA 20 0.50 3 1.50   
23 บ.ถนนนวมินทร์ ตอนคลองบางเตย SA 28 1.00 2 2.00   
    SR 16 0.35 1 0.35   

24 บ.ถนนลาดพร้าวขาเข้า ตอนคลองจั่น SA 28 1.00 2 2.00   

25 บ.ถนนลาดพร้าวขาออก ตอนคลองจั่น SA 28 1.00 2 2.00   

26 บ.นวมินทร ์58 (วัดบางเตย) SR 14 0.30 2 0.60   
27 บ.ศรีนครินทร์ขาเข้า ตอนคลองกะจะ SA 28 1.00 1 1.00   
    SR 24 1.00 2 2.00   

28 บ.แยกบางนา SA 28 1.00 2 2.00   
29 ท้านบคลองเคล็ดวัดศรีเอี่ยม SR 14 0.30 3 0.90   
30 บ.ถนนสุวินทวงศ์ หน้าโรงแก๊ส SA 20 0.50 1 0.50   
31 บ.ถนนสุวินทวงศ์ ล้ารางสุวินทวงศ์ SR 12 0.20 1 0.20   
32 บ.ถนนสุวินทวงศ์ หน้าวัดแสนสุข SR 12 0.20 1 0.20   
33 บ.ถนนสุวินทวงศ์ หน้าเรือนจ้าพิเศษมีนบุรี SR 12 0.20 1 0.20   
34 บ.ถนนสุวินทวงศ์ โค้งไปรษณีย์ SR 12 0.20 1 0.20   
35 บ.ถนนสุวินทวงศ์ หน้าศูนย์ฮอนด้า SR 12 0.20 1 0.20   
36 บ.ลาซาล 51 คูน้้าแพนดา้จิวเวอรี่ SA 28 1.00 2 2.00   
37 บ.ถนนลาดพร้าว คลองเจ้าคุณสิงห์ (จุด 1) SR 8 0.08 1 0.08   
38 บ.ถนนลาดพร้าว คลองเจ้าคุณสิงห์ (จุด 2) SR 8 0.08 1 0.08   
    รวม 87 81.19   
       พื้นที่กรุงเทพใต้ กลุ่มงานบา้รุงรักษาระบายน้้า 2 กรท.   
1 บ.ท่าพระจันทร ์ SA 28 1.00 2 2.00   
2 บ.ท่าช้าง SA 28 1.00 2 2.00   
3 บ.ท่าราชวรดิฐ SR 20 0.50 2 1.00   
  SR 8 0.08 1 0.08  
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ที่ หน่วยงาน/สถานทีต่ิดตั้งเครื่องสูบน้้า 
        การตดิตั้งเครื่องสบูน้้า 

หมายเหต ุชนิด ขนาด
(น้ิว) 

ก้าลังสูบ/เครื่อง 
(ลบ.ม./วินาที) 

จ้านวน
เครื่อง 

ก้าลังสูบรวม
(ลบ.ม./วินาที) 

4 บ.สามเสน 3 SR 14 0.30 1 0.30   
5 บ.สามเสน 5 (ซอยพายัพ)  SR 14 0.30 1 0.30   
6 บ.ท่าน้้าราชวงศ์ SA 40 2.00 1 2.00   

    SA 28 1.00 2 2.00   

7 บ. สะพานยาว SR 10 0.13 1 0.13   
    SR 14 0.30 1 0.30   
8 บ.สะพานพุทธ SR 14 0.30 1 0.30 น้้าหนุน 
9 บ.ท่าน้้าสวัสด ี SR 14 0.30 2 0.60   
10 บ.วัดปทุมคงคา (ทรงวาด) SA 28 1.00 2 2.00   
11 บ.ซอยภานุรังษ ี SA 40 2.00 1 2.00   
    SA 28 1.00 1 1.00   

12 บ.ชุมชนวัดสังเวศ SR 14 0.30 1 0.30   
13 บ.ซอยมังกร SR 14 0.30 1 0.30   
14 บ.เชิงสะพานเฉลิมโลก ขา้งเซ็นทรัลเวิลด์ SR 14 0.30 1 0.30   
    SA 20 0.50 1 0.50   
    SA 48 3.00 1 3.00   

15 บ.เชิงสะพานหัวช้าง ฝั่งปทุมวัน SR 10 0.13 1 0.13   
    SA 28 1.00 2 2.00   

16 บ.คูน้้าสมคิด SA 20 0.50 1 0.50   
    SA 40 2.00 2 4.00   

17 บ.บ้าเพ็ญกุศล ถนนจันทร์ SR 8 0.13 1 0.13   
    SR 12 0.20 1 0.20   

18 บ.วัดสวนพลู ถนนเจริญนคร 42 SR 14 0.30 1 0.30   
19 บ.ข้างไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง 32 SR 14 0.30 2 0.60   
20 บ.โรงภาษี ถนนเจริญกรุง 36 SA 28 1.00 2 2.00   
    SR 10 0.13 1 0.13   

21 บ.ถนนตก SR 20 0.50 2 1.00   
    SR 10 0.13 1 0.13   

22 บ.ถนนนราธิวาส 17 SA 28 1.00 1 1.00   
    SA 20 0.50 2 1.00   
    SR 10 0.13 1 0.13   

23 บ.ถนนจันทร์ (ช่องนนทรี) SA 40 2.00 2 4.00   
    SA 28 1.00 1 1.00   
    SR 14 0.25 1 0.25   
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ที่ หน่วยงาน/สถานทีต่ิดตั้งเครื่องสูบน้้า 
        การตดิตั้งเครื่องสบูน้้า 

หมายเหต ุชนิด ขนาด
(น้ิว) 

ก้าลังสูบ/เครื่อง 
(ลบ.ม./วินาที) 

จ้านวน
เครื่อง 

ก้าลังสูบรวม
(ลบ.ม./วินาที) 

24 ปตร.คูน้้าวัดปรก SA 40 2.00 2 4.00   
    SA 28 1.00 1 1.00   
    SR 14 0.25 1 0.25   

25 บ.สุขุมวิท 11 SA 40 2.00 1 2.00   
    SA 28 1.00 1 1.00   
    SA 20 0.50 1 0.50   

26 ส.แพรกสามัคคี สุขุมวิท 14 SA 28 1.00 2 2.00   
27 บ.สุขุมวิท 26 SR 24 1.00 4 4.00   
28 บ.สุขุมวิท 39 SA 28 1.00 1 1.00   
29 ส.บ้านกล้วยใต้ (สุขุมวิท 40) SA 48 3.00 1 3.00   
    SA 40 2.00 1 2.00   
    SR 24 1.00 1 1.00   

30 บ.สุขุมวิท 36 SM 32 1.50 4 6.00   
31 บ.สุขุมวิท 42 SM 32 1.50 4 6.00   
32 บ.สุขุมวิท 1 SA 48 3.00 1 3.00   

    SR 20 0.50 1 0.50   
    SR 14 0.30 1 0.30   

33 บ.อโศก SA 28 1.00 2 2.00   
    SR 14 0.30 1 0.30   

34 บ.ข้าง มศว.ประสานมิตร SA 28 1.00 2 2.00   
    SR 8 0.08 1 0.08   

35 บ.ซอยสวัสด ี SA 20 0.50 1 0.50   
    SR 14 0.30 1 0.30   

36 บ.พร้อมศร ี2 SA 28 1.00 2 2.00   
    SR 20 0.50 1 0.50   
    SR 14 0.30 1 0.30   
    SR 8 0.08 1 0.08   

37 บ.คูน้้าต่อศักดิ์ SA 28 1.00 2 2.00   

   SA 20 0.50 1 0.50   
38 บ.ทองหล่อ SR 14 0.30 3 0.90   
    SA 28 1.00 1 1.00   
    SA 40 2.00 2 4.00   

39 บ.เอกมัย (สวนหยอ่ม) SA 40 2.00 1 2.00   
    SA 28 1.00 1 1.00   
    SA 20 0.50 1 0.50   
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ที่ หน่วยงาน/สถานทีต่ิดตั้งเครื่องสูบน้้า 
        การตดิตั้งเครื่องสบูน้้า 

หมายเหต ุชนิด ขนาด
(น้ิว) 

ก้าลังสูบ/เครื่อง 
(ลบ.ม./วินาที) 

จ้านวน
เครื่อง 

ก้าลังสูบรวม
(ลบ.ม./วินาที) 

40 บ.คลองตัน SA 28 1.00 4 4.00   
41 บ.ใต้สะพานพระโขนง(ตลาด) SA 28 1.00 1 1.00   
    SR 20 0.50 2 1.00   
    SR 12 0.20 1 0.20   

42 บ.ช่างกลปทุมวัน SA 20 0.50 2 1.00   
43 บ.วิทย ุ(สุขุมวิท) ตะวันตก SR 14 0.30 1 0.30   
44 บ.วิทย ุ(สุขุมวิท) ตะวันออก SA 20 0.50 2 1.00   
45 บ.เกษมสันต์ 2 SA 28 1.00 2 2.00   
46 บ.นางลิ้นจี่ SA 40 2.00 1 2.00   
    SA 28 1.00 1 1.00   

47 บ.กรมที่ดิน SR 10 0.13 1 0.13   
    SR 8 0.08 1 0.08   

48 บ.กรมกรมรักษาดินแดน SA 20 0.50 2 1.00   
    SR 10 0.13 1 0.13   
    รวม 126 111.26   
      พื้นที่ธนบุรี  กลุ่มงานบ้ารุงรักษาระบายน้้า 2  กรท.   
1 บ.คลองบางไส้ไก่ (ตากสิน) SR 10 0.13 1 0.13   
   SR 20 0.50 1 0.50   
    SA 28 1.00 1 1.00   
2 บ.คลองขุนจันทร์(ฉิมพลี) SA 28 1.00 1 1.00   
3 บ.คลองขุนจันทร์(บรมราชชนนี) SA 20 0.50 1 0.50   
    SR 14 0.30 2 0.60   
4 บ.แก้มลิงเพชรเกษม(เดอะมอลล์บางแค) SR 12 0.20 1 0.20   
    SA 20 0.50 1 0.50   
5 บ.คลองบางจาก ถ.พุทธมณฑลสาย 2 SA 20 0.50 2 1.00   
    SA 28 1.00 3 3.00   
6 บ.สะพานเหลือง SA 28 1.00 2 2.00   
    SR 12 0.20 1 0.20   
7 บ.โรงไม้จอมทอง SR 20 0.50 1 0.50   
    SR 12 0.20 1 0.20   
8 บ.สะพานบางกอกน้อย SR 14 0.30 4 1.20   
9 บ.คูน้้าร่วมมิตร ถนนอิสรภาพ SA 20 0.50 1 0.50   
    SR 8 0.08 1 0.08   

10 บ.ท่าเรือพรานนก(ศิริราช) SA 20 0.50 3 1.50   
        



154154 
 

ที่ หน่วยงาน/สถานทีต่ิดตั้งเครื่องสูบน้้า 
        การตดิตั้งเครื่องสบูน้้า 

หมายเหต ุชนิด ขนาด
(น้ิว) 

ก้าลังสูบ/เครื่อง 
(ลบ.ม./วินาที) 

จ้านวน
เครื่อง 

ก้าลังสูบรวม
(ลบ.ม./วินาที) 

11 บ.คลองอัปสรสวรรค์ (หลังศูนย์ธนบุรี) SR 14 0.30 1 0.30   
    SR 16 0.35 1 0.35   

12 บ.คลองประดู่ ถนนเพชรเกษม (ฝั่งขาออก) SR 12 0.20 1 0.20   
13 บ.คลองประดู่ ถนนเพชรเกษม (ฝั่งขาเข้า) SR 12 0.20 1 0.20   
14 บ.ใต้สะพานปิ่นเกล้า SA 20 0.50 2 1.00   
15 บ.ข้างธนาคารทหารไทย (จอมทอง) SR 12 0.20 1 0.20   
    SR 8 0.08 2 0.16   

16 บ.คลองยายเทียบขาเข้า (ดับเพลิง) SA 28 1.00 1 1.00   
    SA 20 0.50 1 0.50   

17 บ.คลองยายเทียบขาออก (นันยาง) SA 28 1.00 2 2.00   
18 บ.คลองยายเทียบขาออก (ร้านตัดผม) SR 12 0.20 1 0.20   
19 บ.คลองยายเพียร SR 8 0.08 2 0.16   
20 บ.วัดระฆังโฆสิตาราม SR 14 0.30 1 0.30 น้้าหนุน 
21 บ.ท่าเรือวัดอรุณราชวนาราม SR 10 0.13 1 0.13 น้้าหนุน 
    SR 6 0.05 1 0.05   

22 บ.วัดชัยพฤกษ์มาลา SR 12 0.20 1 0.20 น้้าหนุน 
23 บ.ใต้สะพานบางขุนเทียน SR 8 0.08 2 0.16   
24 บ.ใต้สะพานอรุณอัมรินทร์ SA 20 0.50 2 1.00   
25 บ.ศาลเจ้ากวนอ ู SR 4 0.017 1 0.017 น้้าหนุน 
26 บ.มัสยิดกูวะติน (ตึกแดง) SR 4 0.017 1 0.017 น้้าหนุน 
27 บ.วัดวิมุตยาราม SR 4 0.017 1 0.017 น้้าหนุน 
28 บ.ชุมชนบ้านปูน 1 (โรงต้มถั่ว) SR 6 0.03 1 0.03 น้้าหนุน 
29 บ.ชุมชนบ้านปูน 2 SR 6 0.05 1 0.05 น้้าหนุน 
30 บ.ซอยจึงเจริญพานิชย ์ SR 6 0.05 1 0.05 น้้าหนุน 
31 บ.ซอยวัดดาวดึงษาราม SR 6 0.05 1 0.05 น้้าหนุน 
32 บ.บริเวณบ้านพล.อ.อ.ทว ีจุลทรัพย ์ SR 6 0.05 1 0.05 น้้าหนุน 
33 บ.ชุมชนบ้านบ ุ SR 6 0.05 1 0.05 น้้าหนุน 
34 บ.หมู่บ้านพันธ์ศักดิ ์ SR 6 0.05 1 0.05 น้้าหนุน 
35 บ.เจริญนคร 21 SR 4 0.017 1 0.017 น้้าหนุน 
36 บ.ใต้สะพานสาทร เจริญนคร SR 12 0.20 1 0.20 น้้าหนุน 
37 บ.ชุมชนกุฎีจีน SR 14 0.25 1 0.25 น้้าหนุน 
38 บ.ธิติวงศ์อพาร์ตเมนท ์ SR 4 0.017 1 0.017 น้้าหนุน 
39 บ.คลองช่องหอม (วัดดุสิต) SR 12 0.20 1 0.20 น้้าหนุน 
40 บ.เพชรเกษม 63/2 SA 28 1.00 4 4.00   
41 บ.เพชรเกษม 69 (ขาออก) SA 20 0.50 1 0.50   
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ที่ หน่วยงาน/สถานทีต่ิดตั้งเครื่องสูบน้้า 
        การตดิตั้งเครื่องสบูน้้า 

หมายเหต ุชนิด ขนาด
(น้ิว) 

ก้าลังสูบ/เครื่อง 
(ลบ.ม./วินาที) 

จ้านวน
เครื่อง 

ก้าลังสูบรวม
(ลบ.ม./วินาที) 

    SA 28 1.00 1 1.00   
42 บ.เพชรเกษม 69 (ขาเข้า) SA 20 0.50 1 0.50   
43 บ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ (คลองบางจาก) SR 8 0.08 1 0.08   
44 บ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ (คลองบางขี้เก้ง) SR 8 0.08 1 0.08   
    SR 6 0.05 1 0.05   

45 บ.ใต้สะพานกรุงเทพ เจริญนคร SR 14 0.30 1 0.30 น้้าหนุน 
46 บ.โรงเกลือท่าดินแดง SR 6 0.05 1 0.05 น้้าหนุน 
47 บ.ชุมชนสะพานยาว SR 14 0.30 1 0.30 น้้าหนุน 
48 บ.ประตูคลอง K5 (ชุมชนจรัญ 80) SR 14 0.30 1 0.30 น้้าหนุน 
49 บ.มัสยิดดารุ้ลอิรุกุล (จรัญ 94) SR 12 0.20 1 0.20 น้้าหนุน 
50 บ.ชัยโพธิ์ทอง เจริญนคร 55 SR 14 0.30 1 0.30 น้้าหนุน 
51 บ.วัดดาวคะนอง เจริญนคร SR 14 0.30 2 0.60 น้้าหนุน 
52 บ.วัดเครือวัลย ์ SR 6 0.05 1 0.05 น้้าหนุน 
53 บ.ข้างวัดน้อยใน SR 12 0.20 1 0.20 น้้าหนุน 
54 บ.ชุมชนวัดภคินีนาถ SR 6 0.05 1 0.05 น้้าหนุน 
55 บ.ขนส่งสายใต้ (วัดไก่เต้ีย) SR 12 0.20 1 0.20   
56 บ.คลองรางตรง/ร้านอาหาร SR 8 0.08 2 0.16   
57 บ.คลองรางตรง/ร้านวัสดุก่อสร้าง SR 8 0.08 1 0.08   
58 บ.คลองตาถึง SR 10 0.13 3 0.39   
59 บ.เชิงสะพานกรุงธน SR 14 0.30 2 0.60   
60 บ.มัสยิดหลวงซอริซซุนนะห์ SR 6 0.05 1 0.05   
61 บ.พุทธมณฑลสาย 1 ซอย 43 SA 40 2.00 1 2.00   
    SA 28 1.00 2 2.00   

62 บ.ค้าหลิ่ม SR 12 0.20 2 0.40   
63 บ.เลียบคลองภาษีเจริญซอย 8 SR 8 0.08 1 0.08   
64 บ.คลองบางโคลัด (ฝั่งขาออก) ถนนบางบอน 1 SR 12 0.20 1 0.20   
   รวม 105 38.53   
    พื้นที่นคร 1 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้้า 1 กบน.   
1 ส.รัชดาวิภาวด ี SA 40 2.00 1 2.00   
  SR 24 1.00 2 2.00  
2 ส.วัดสร้อยทอง SR 20 0.50 1 0.50   
    SR 24 1.00 1 1.00   
3 ส.บึงบางซ่ือ (ฝร่ัง) SR 16 0.35 1 0.35   
4 ปตร.ข้างวัดมักกะสัน SA 48 3.00 2 6.00   
5 ปตร.ดุสิต (ข้างสน.ดุสิต) SR 14 0.30 2 0.60   
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ที่ หน่วยงาน/สถานทีต่ิดตั้งเครื่องสูบน้้า 
        การตดิตั้งเครื่องสบูน้้า 

หมายเหต ุชนิด ขนาด
(น้ิว) 

ก้าลังสูบ/เครื่อง 
(ลบ.ม./วินาที) 

จ้านวน
เครื่อง 

ก้าลังสูบรวม
(ลบ.ม./วินาที) 

6 ปตร.บางโพธิ์ขวาง SR 14 0.30 1 0.30   
7 ปตร.ท่าวาสุกร ี SA 14 0.30 1 0.30   
8 ปตร.คลองพญาเวิก โชคชัยรว่มมิตร SA 48 3.00 2 6.00   
    SA 28 1.00 1 1.00   
    SR 6 0.05 1 0.05   
9 บ.คลองตาอูฐ SA 48 3.00 2 6.00   
    SR 24 1.00 2 2.00   
    SR 14 0.30 1 0.30   

10 บ.คูนายกิม SA 40 2.00 1 2.00   

    SA 28 1.00 2 2.00   

    SR 14 0.25 1 0.25   
11 ปตร.คลองลาดโตนด SA 20 0.50 2 1.00   
    SA 28 1.00 2 2.00   

12 ปตร.คลองบางน้้าแก้ว (ลาดพร้าว 41) SA 48 3.00 2 6.00   
    SA 28 1.00 1 1.00   

13 บ.ประชาสงเคราะห์ 24 SR 24 1.00 2 2.00   
    รวม 34 44.65   
    พื้นที่นคร 2 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้้า 1 กบน.   
1 ส.กรุงเกษม SR 10 0.13 1 0.13   
    SR 8 0.08 2 0.16   
2 ปตร.คลองรางเงิน(เม่งเส็ง) SR 16 0.35 1 0.35   
3 บ.พระที่นั่งพิมานเมฆ SR 14 0.30 1 0.30   
    รวม 5 0.94   
    พื้นที่นคร 3 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้้า 1 กบน.   
1 ส.คลองสวนหลวง SR 16 0.35 1 0.35   
    SR 20 0.50 1 0.50   
    SA 28 1.00 1 1.00   
2 ส.คลองขวางสะพานเต้ีย SR 12 0.20 1 0.20   
    SR 14 0.30 1 0.30   
    SR 20 0.50 1 0.50   
    SA 28 1.00 1 1.00   
3 ส.ข้างหมู่บ้านภกัด ี SR 14 0.30 1 0.30   
    SR 16 0.35 1 0.35   
4 ส.พระราม 4 SR 4 0.017 1 0.017   
5 บ.คลองสวนหลวง(คลองแสนแสบ) SA 28 1.00 2 2.00   
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ที่ หน่วยงาน/สถานทีต่ิดตั้งเครื่องสูบน้้า 
        การตดิตั้งเครื่องสบูน้้า 

หมายเหต ุชนิด ขนาด
(น้ิว) 

ก้าลังสูบ/เครื่อง 
(ลบ.ม./วินาที) 

จ้านวน
เครื่อง 

ก้าลังสูบรวม
(ลบ.ม./วินาที) 

6 บ.คลองบ้านใหม่ (เจริญกรุง) SA 40 2.00 1 2.00   
    SA 28 1.00 1 1.00   
    SR 14 0.30 1 0.30   
7 บ.คลองมะนาว (ช่องนนทรี) SA 40 2.00 1 2.00   
    SA 28 1.00 1 1.00   
    SR 14 0.25 1 0.25   
   รวม 18 13.07   

    พื้นที่นคร 4 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้้า 1 กบน.   
1 ปตร.คลองปิยวัชร SR 12 0.20 1 0.20   
    SA 20 0.50 1 0.50   
2 ปตร.โรงฟอกหนัง SR 12 0.20 1 0.20   
    SR 6 0.05 1 0.05   
3 ส.บางมะเขือ SR 14 0.30 1 0.30   
4 ปตร.คลองพลับ (วัดสะพาน) SR 12 0.20 1 0.20   
5 ส.คลองจิก SA 40 2.00 2 4.00   
6 ส.คลองจิตต์ SA 20 0.50 1 0.50   
    SR 16 0.35 1 0.35   
7 ส.คลองกะจะ SR 24 1.00 2 2.00   
8 ส.คลองจิกกานดา SR 16 0.35 1 0.35   
    SA 20 0.50 2 1.00   
9 ส.ล้าพังพวย (นิด้า) SR 24 1.00 2 2.00   
10 ปตร.บึงกุ่ม ตอนคลองบางเตย PR 24 1.00 2 2.00   
11 ส.คลองชวดใหญ่ SA 48 3.00 1 3.00   
12 ปตร.คลองเจ็ก (รถไฟสายเก่า) SR 24 1.00 2 2.00   
13 ปตร.คลองบางนางจีน SA 48 3.00 3 9.00   
    SR 24 1.00 1 1.00   

14 ปตร.คลองบ้านหลาย SA 48 3.00 2 6.00   
    SA 28 1.00 1 1.00   

15 ส.พระโขนง SA 48 3.00 6 18.00   
16 ปตร.คลองขุนสกล SA 48 3.00 2 6.00   
    SA 28 1.00 1 1.00   
    SR 6 0.05 1 0.05   

17 บ.หนองบอน ลาดพร้าว SA 28 1.00 1 1.00   
    SA 40 2.00 1 2.00   

18 บ.ลาดพร้าว 130 SA 28 1.00 3 3.00   
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ที่ หน่วยงาน/สถานทีต่ิดตั้งเครื่องสูบน้้า 
        การตดิตั้งเครื่องสบูน้้า 

หมายเหต ุชนิด ขนาด
(น้ิว) 

ก้าลังสูบ/เครื่อง 
(ลบ.ม./วินาที) 

จ้านวน
เครื่อง 

ก้าลังสูบรวม
(ลบ.ม./วินาที) 

19 บ.คลองเสือน้อย SR 12 0.20 1 0.20   
    SA 40 2.00 1 2.00   
    SA 48 3.00 1 3.00   

20 บ.คลองตาช้าง (ขาเข้า) SA 20 0.50 2 1.00   
    SR 24 1.00 1 1.00   
    SA 40 2.00 1 2.00   

21 บ.ชวดตาเชียง SA 40 2.00 1 2.00   
    SA 28 1.00 1 1.00   
    SA 20 0.50 1 0.50   

22 ปตร.คลองชวดใหญ่ (พระรามเก้า) SA 48 3.00 2 6.00   
    SA 28 1.00 2 2.00   

23 ส.คลองพลับพลา SA 28 1.00 3 3.00   
24 ส.คลองตาป่วน SA 28 1.00 2 2.00   
25 ส.ล้ารางกระบือ SA 28 1.00 2 2.00   
26 บ.หมู่บ้านมหาวงษ ์(ยายสร้อย) SR 12 0.20 1 0.20   
    SR 10 0.13 1 0.13   

27 บ.จิตมิตรมหาดไทย ตอนคลองจั่น SA 28 1.00 2 2.00   
28 บ.ซอยมหาดไทย/รามค้าแหง SA 20 0.50 1 0.50   
29 บ.ลาดพร้าว 56 SR 24 1.00 1 1.00   
    SR 10 0.13 1 0.13   

30 ส.คลองเป้ง SA 28 1.00 3 3.00   
    SR 14 0.30 1 0.30   
   รวม 76 101.66   

    พื้นที่นคร 5 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้้า 1 กบน.   
1 ส.บึงกระเทียม PR 24 1.00 2 2.00   
2 ส.บึงสวนสยาม SR 12 0.20 2 0.40   
    รวม 4 2.40   
    พื้นที่ธนบุรี 1 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้้า 2 กบน.   
1 ปตร.วัดใหม่ยายนุ้ย 1 SR 8 0.08 1 0.08   
2 ปตร.วัดใหม่ยายนุ้ย 2 SR 14 0.30 1 0.30   
3 ปตร.คลองส้าเหร่ SR 14 0.30 1 0.30   
    SR 20 0.50 1 0.50   
4 ปตร.เจริญนคร 39 SR 14 0.30 2 0.60   
    SR 20 0.50 1 0.50   
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ที่ หน่วยงาน/สถานทีต่ิดตั้งเครื่องสูบน้้า 
        การตดิตั้งเครื่องสบูน้้า 

หมายเหต ุชนิด ขนาด
(น้ิว) 

ก้าลังสูบ/เครื่อง 
(ลบ.ม./วินาที) 

จ้านวน
เครื่อง 

ก้าลังสูบรวม
(ลบ.ม./วินาที) 

5 บ.คูน้้านครหลวงไทย SR 6 0.05 1 0.05   
    SR 8 0.08 1 0.08   
6 ปตร.ข้างโรงน้้าแข็ง เจริญนคร 41 SR 12 0.20 1 0.20   
7 ปตร.วัดทองนพคุณ SR 14 0.30 1 0.30   
8 ปตร.วัดทองนพคุณ (สมาคมจีนเกาะ) SR 8 0.08 1 0.08   
9 ปตร.คลองบางค้อ วุฒากาศ SR 20 0.50 2 1.00   
10 ปตร.คลองจีน วุฒากาศ SR 14 0.30 1 0.30   
11 ปตร.ตลองต้นไทร (วุฒากาศ 36) SR 12 0.20 2 0.40   
12 ปตร.คลองบางขนุน SR 20 0.50 1 0.50   
13 ปตร.คลองตรง (บางขุนเทียน) SR 16 0.35 1 0.35   
14 ปตร.คลองห้าเจดีย์ SR 20 0.50 1 0.50   
15 ปตร.สนามชัย SR 4 0.017 1 0.017   
16 บ.ราษฎร์บูรณะ 11 SR 12 0.20 1 0.20   
17 ปตร.คลองม่วง SR 20 0.50 1 0.50   
    SR 12 0.20 1 0.20   
   รวม 24 6.96   

    พื้นที่ธนบุรี 2 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้้า 2 กบน.   
1 ปตร.วัดเจ้าอาม SR 12 0.20 1 0.20   
2 ปตร.บางขุนนนท์ SR 12 0.30 1 0.30   
3 ปตร.คลองผู้ใหญ่น่วม SR 16 0.35 1 0.35   
4 ปตร.วังเจ้าพร้อม SR 14 0.30 2 0.60   
5 ปตร.สวนมะม่วง SR 8 0.08 1 0.08   
6 บ.หลังเขตบางกอกน้อย SR 10 0.13 1 0.13   
7 ปตร.บุปผาราม SR 8 0.08 1 0.08   
    SA 20 0.50 1 0.50   
8 บ.คลองโรงปลา (กินส์ซ่า) เจริญนคร 49 SR 10 0.13 1 0.13   
9 ปตร.คลองบางไส้ไก่ (บ้านสมเด็จ) PR 24 1.00 2 2.00   
10 ปตร.คลองศาลเจ้า SR 20 0.50 2 1.00   
11 ปตร.สวนแดน SR 20 0.50 1 0.50   
    รวม 15 5.87   
    พื้นที่ธนบุรี 3 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้้า 2 กบน.   
1 ปตร.คลองนา บางขุนเทียน SA 40 2.00 1 2.00   
2 ส.คลองบางแค ตอนพระยาราชมนตร ี SA 32 1.50 2 3.00   
3 ส.คลองบางแค ตอนทวีวัฒนา SA 48 3.00 2 6.00   
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ที่ หน่วยงาน/สถานทีต่ิดตั้งเครื่องสูบน้้า 
        การตดิตั้งเครื่องสบูน้้า 

หมายเหต ุชนิด ขนาด
(น้ิว) 

ก้าลังสูบ/เครื่อง 
(ลบ.ม./วินาที) 

จ้านวน
เครื่อง 

ก้าลังสูบรวม
(ลบ.ม./วินาที) 

4 ปตร.คลองราชเจริญสุข SR 24 1.00 1 1.00   
    SA 20 0.50 1 0.50   
    รวม 7 12.50   
    พื้นที่ส้านักงานเขต ฝ่ังพระนคร   
1 บ.ชุมชนหัวโค้ง เขตคลองเตย SR 12 0.20 1 0.20   
2 บ.หมู่บ้านนักกีฬา 5 (คลองทับช้างล่าง) SR 16 0.40 2 0.80   
    SR 14 0.30 1 0.30   
3 บ.หมู่บ้านนักกีฬา 12 เขตสะพานสูง SR 14 0.30 1 0.30   
4 บ.หมู่บ้านนักกีฬา 21 ง. เขตสะพานสูง SR 8 0.08 1 0.08   
5 บ.เคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง SA 40 2.00 1 2.00   
6 บ.เคหะร่มเกล้า (โรงเรียน) เขตลาดกระบัง SR 14 0.30 1 0.30   
7 บ.ล้ารางไส้ไก่ SR 14 0.30 1 0.30   
8 บ.ทุ่งเศรษฐี (ประเวศ) เขตประเวศ SR 12 0.20 1 0.20   
9 บ.ชุมชน 19 ไร่ เขตประเวศ SR 12 0.20 1 0.20   
10 บ.ชุมชน 40 ไร่ เขตประเวศ SR 6 0.05 1 0.05   
11 บ.คลองโรงแถว เขตประเวศ SR 24 1.00 1 1.00   
12 บ.หมู่บ้านมิตรภาพ เขตประเวศ SR 12 0.20 1 0.20   
13 บ.ลาดพร้าว 126 SR 4 0.017 1 0.017   

14 บ.ข้างเขตบางกะป ิ SA 20 0.50 1 0.50   
15 บ.โรงเรียนบึงขวาง SA 20 0.50 1 0.50   
16 บ.หมู่บ้านนภาวัลย์ เขตสายไหม SR 14 0.30 1 0.30   
    รวม 18 7.25  
    พื้นที่ส้านักงานเขต ฝ่ังธนบุรี   
1 ปตร.ซอยกิตติกมล ประต ู1 (บางกอกใหญ่) SR 20 0.50 1 0.50   
    SA 20 0.50 1 0.50   
2 ปตร.ซอยกิตติกมล ประต ู2 (บางกอกใหญ่) SR 12 0.20 1 0.20   
3 ปตร.ซอยกิตติกมล ประต ู3 (บางกอกใหญ่) SR 10 0.13 1 0.13   
4 ปตร.คลองวัดอรุณ (บางกอกใหญ่) SR 14 0.30 1 0.30   
5 ปตร.คลองบางล้าเจียก (บางกอกใหญ่) SR 12 0.20 1 0.20   
6 ปตร.วัดดีดวด จรัญฯ 12 (บางกอกใหญ)่ SR 12 0.20 1 0.20   
7 บ.ปากคลองขุนศรีบุรีรักษ์  เขตทวีวัฒนา SR 6 0.05 1 0.05   
8 บ.วัดใหม่ผดุงเขต เขตทวีวัฒนา SR 4 0.017 1 0.017   
9 บ.ข้างวัดปุรณาวาส  เขตทวีวัฒนา SR 6 0.05 2 0.10   
10 บ.ปากคลองโพธิ์ (ขวา) เขตทวีวัฒนา SR 6 0.05 1 0.05   
11 บ.ปากคลองโพธิ์ (ซ้าย) เขตทววีัฒนา SR 4 0.017 1 0.017   
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ที่ หน่วยงาน/สถานทีต่ิดตั้งเครื่องสูบน้้า 
        การตดิตั้งเครื่องสบูน้้า 

หมายเหต ุชนิด ขนาด
(น้ิว) 

ก้าลังสูบ/เครื่อง 
(ลบ.ม./วินาที) 

จ้านวน
เครื่อง 

ก้าลังสูบรวม
(ลบ.ม./วินาที) 

12 บ.หมู่บ้านทิพย์มลฑล บรมฯ 64 เขตทววีัฒนา SR 6 0.05 1 0.05 น้้าหนุน 
13 บ.สายลมสายน้า้ เขตทวีวัฒนา SR 12 0.20 1 0.20 น้้าหนุน 
14 บ.วัดศรีประวัติ เขตทววีัฒนา SR 4 0.017 1 0.017   
15 บ.ชุมชนปตร.ฉิมพลี เขตทวีวัฒนา SR 6 0.05 1 0.05   
16 บ.ชุมชนหลังส.รถไฟศาลาธรรมสพพ์ เขตทวีวัฒนา SR 4 0.017 1 0.017   
17 บ.ชุมชนปากคลองบัว เขตตลิ่งชัน SR 4 0.017 1 0.017   
18 บ.ท่าเรือดินแดง เขตคลองสาน SR 12 0.20 1 0.20   
19 บ.หมู่บ้านธารแกว้ SR 6 0.05 5 0.25   
20 บ.สนามหลวง 2 (อตก.) SR 6 0.05 1 0.05   
    รวม 26 3.12   

   รวมท้ังสิ้น 780 643.13  

   
SA = Submersible Axial flow,SM = Submersible Mixed flow,SR = Submersible Radial flow
SR = Submersible Radial flow,PR = Pootoon Radial flow,  PR = Pootoon Radial flow
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แผนการติดตั้งและสนับสนุนเครื่องสูบน้้าชนิดเครื่องยนต์ ประจ้าปี 2561 
 

ที่ หน่วยงาน/สถานทีต่ิดตั้งเครื่องสูบน้้า 
การติดตั้งเครื่องสูบน้้า 

หมายเหต ุ
ชนิด ขนาด

(น้ิว) 
ก้าลังสูบ/เครื่อง
(ลบ.ม./วินาที) 

จ้านวน
เครื่อง 

ก้าลังสูบรวม 
(ลบ.ม./วินาที) 

      พื้นที่กรุงเทพเหนือ  กลุ่มงานบา้รุงรักษาท่อระบายน้้า 1  กรท.   

1 บ.โรงควบคุมคุณภาพน้้าดินแดง DT 10 0.2 2 0.4   

2 บ.แยกเกษตร (หน้ากรมยุทธโยธา) DT 8 0.13 2 0.26   

3 บ.ถนนพหลโยธินขาเข้า (คลองรางอ้อรางแก้ว) DT 10 0.2 2 0.4   

4 บ.คูน้้าถนนวิภาวดีขาออก ลงคลองบางเขน DT 10 0.2 1 0.2   

5 บ.พหลโยธิน 60/1 DT 10 0.2 2 0.4   

6 บ.วงเวียนบางเขน หน้า สน.บางเขน DT 10 0.2 2 0.4   

7 บ.หน้าศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก DT 30 2.00 1 2.00 ไฮดรอลิค 

8 บ.ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะ DT 30 2.00 2 4.00 ไฮดรอลิค 

  รวม 14 8.06   
      พื้นที่กรุงเทพตะวันออก  กลุ่มงานบ้ารุงรักษาท่อระบายน้้า 1  กรท.   

1 บ.ถนนสุขุมวิท หนา้ปั้มเชลล์ DT 10 0.2 2 0.4   

2 บ.ถนนสุขุมวิท ปากซอยสุขุมวิท 70/1 DT 10 0.2 2 0.4   

3 บ.ถนนสุขุมวิท ใต้สถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง DT 10 0.2 1 0.2   

4 บ.แยกประดษิฐ์มนูญธรรม (ฝั่งร้านท่อไอเสีย) DT 10 0.2 2 0.4   

5 บ.แยกประดษิฐ์มนูญธรรม (ฝั่งอพาทเมนต์) DT 10 0.2 1 0.2   

6 บ.ถนนลาดพร้าว (ขาเขา้) คลองเจ้าคุณสิงห์  DT 30 2.00 1 2.00 ไฮดรอลิค 

7 บ.ถนนลาดพร้าว (ขาออก) คลองเจ้าคุณสิงห์  DT 30 2.00 1 2.00 ไฮดรอลิค 

8 บ.บ่อสูบน้้าถนนลาดพร้าว ตอนคลองจัน่ DT 10 0.2 2 0.4   

9 บ.ถนนรามค้าแหง (รามค้าแหง ซอย 5) DT 10 0.2 2 0.4   

10 บ.คลองบ้านป่า ถนนพัฒนาการ DT 10 0.2 2 0.4   

11 บ.สวนป่าแยกพัฒนาการ ถนนศรีนครินทร์ DT 10 0.2 2 0.4   

12 บ.ถนนสุวินทวงศ์หน้าโรงแก๊ส DT 10 0.2 2 0.4   

13 บ.โรงแรมชาลีน่า DT 8 0.13 2 0.26   

14 บ.คลองเคล็ด วัดศรีเอี่ยม DT 30 2.00 1 2.00 ไฮดรอลิค 

   รวม 23 9.86   
      พื้นที่กรุงเทพใต ้ กลุ่มงานบา้รุงรักษาท่อระบายน้้า 2  กรท.   

1 บ.ท่าน้้าจักรวรรดิ์ DT 8 0.13 1 0.13   

2 บ.ถนนมหาราช ซอยท่าขา้ม DT 10 0.2 1 0.2   

3 บ.ถนนมหาราช ชว่งกะทิชาวเกาะ DT 8 0.13 1 0.13   

4 บ. หน้า สน.พระราชวัง DT 10 0.2 1 0.2   
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ที่ หน่วยงาน/สถานทีต่ิดตั้งเครื่องสูบน้้า 
การติดตั้งเครื่องสูบน้้า 

หมายเหต ุ
ชนิด ขนาด

(น้ิว) 
ก้าลังสูบ/เครื่อง
(ลบ.ม./วินาที) 

จ้านวน
เครื่อง 

ก้าลังสูบรวม 
(ลบ.ม./วินาที) 

5 บ.หลังศาลฎีกา DT 10 0.2 2 0.4   

6 บ.สวนพล ู DT 10 0.2 2 0.4   

    รวม 8 1.46  
      พื้นที่ธนบุรี  กลุ่มงานบ้ารุงรักษาทอ่ระบายน้้า 2  กรท.   

1 บ.ถนนเพชรเกษม ตอนคลองยายเพียร  DT 12 0.33 1 0.33   

2 บ.ฉิมพลี ตอนซอยฉิมพลี 28 DT 12 0.33 2 0.66   

    DT 10 0.2 1 0.2   

3 บ.หน้าศาลจังหวัดตล่ิงชัน DT 10 0.2 1 0.2   

4 บ.ถนนบรมราชชนนี ตอนลงคลองคูบัว  DT 12 0.33 2 0.66   

5 บ.คลองคูบัว ถนนสวนผัก DT 10 0.2 2 0.4   

    DT 8 0.13 2 0.26   

6 บ.ถนนบางบอน 1 ขาเข้า คลองบางโคลัด DT 10 0.2 2 0.4   

7 บ.ใต้สะพานบางขุนเทียน  DT 10 0.2 2 0.4   

8 บ.ถนนบางขุนเทียนชายทะเล ขา้งร้านต้ามั่ว DT 12 0.33 2 0.66   

9 บ.ถนนบางขุนเทียนชายทะเลตรงข้าม          
โรงรับจ้าน้า DT 10 0.2 1 0.2   

10 บ.จงสถิตย์ ถนนบางขุนเทียนชายทะเล ขาเข้า DT 10 0.2 1 0.2   

11 บ.จงสถิตย์ ถนนบางขุนเทียนชายทะเล ขาออก DT 10 0.2 1 0.2   

12 บ.ถนนเอกชัย ชว่งลงคลองพระยาราชมนตรี DT 10 0.2 2 0.4   

    รวม 22 5.17   
       สนับสนุนส้านักงานเขต  ฝ่ังพระนคร   
1 เขตคลองเตย DT 10 0.20 2 0.40   
2 เขตคันนายาว DT 10 0.20 2 0.40   
    DT 8 0.13 2 0.26   
3 เขตจตุจักร DT 8 0.13 2 0.26   
4 เขตดอนเมือง DT 10 0.20 5 1.00   
    DT 8 0.13 5 0.65   
5 เขตดินแดง DT 10 0.20 1 0.20   
6 เขตดุสิต DT 10 0.20 1 0.20   
    DT 8 0.13 1 0.13   
7 เขตบางกะป ิ DT 10 0.20 2 0.40   
8 เขตบางเขน DT 10 0.20 5 1.00   
    DT 8 0.13 5 0.65   
9 เขตบางซ่ือ DT 10 0.20 1 0.20   
    DT 8 0.13 2 0.26   
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ที่ หน่วยงาน/สถานทีต่ิดตั้งเครื่องสูบน้้า 
การติดตั้งเครื่องสูบน้้า 

หมายเหต ุ
ชนิด ขนาด

(น้ิว) 
ก้าลังสูบ/เครื่อง
(ลบ.ม./วินาที) 

จ้านวน
เครื่อง 

ก้าลังสูบรวม 
(ลบ.ม./วินาที) 

10 เขตบางนา DT 8 0.13 2 0.26   
11 เขตบางรัก DT 8 0.13 1 0.13   
12 เขตบึงกุ่ม DT 10 0.20 1 0.20   
13 เขตประเวศ DT 10 0.20 5 1.00   
    DT 8 0.13 3 0.39   

14 เขตพญาไท DT 10 0.20 1 0.20   
15 เขตพระโขนง DT 10 0.20 1 0.20   
16 เขตมีนบุร ี DT 10 0.20 3 0.60   
    DT 8 0.13 3 0.39   

17 เขตราชเทวี DT 8 0.13 1 0.13   
18 เขตลาดกระบัง DT 10 0.20 5 1.00   
    DT 8 0.13 5 0.65   

19 เขตลาดพร้าว DT 10 0.20 10 2.00   
    DT 8 0.13 10 1.30   

20 เขตวัฒนา DT 8 0.13 4 0.52   
21 เขตสวนหลวง DT 10 0.20 4 0.80   
    DT 8 0.13 4 0.52   

22 เขตสะพานสูง DT 10 0.20 5 1.00   
    DT 8 0.13 2 0.26   

23 เขตสัมพันธวงศ์ DT 8 0.13 2 0.26   
24 เขตสาทร DT 6 0.08 1 0.08   
25 เขตสายไหม DT 8 0.13 5 0.65   
26 เขตหนองจอก DT 8 0.13 2 0.26   
27 เขตหลักสี่ DT 10 0.20 2 0.40   
28 เขตห้วยขวาง DT 6 0.08 2 0.16   
    รวม 120 19.37  
        สนบัสนุนส้านักงานเขต  ฝ่ังธนบรุี   
1 เขตบางกอกน้อย DT 10 0.20 1 0.20   
2 เขตตลิ่งชัน DT 8 0.13 2 0.26   
3 เขตทวีวัฒนา DT 8 0.13 2 0.26   
    DT 6 0.08 1 0.08   
4 เขตทุ่งครุ DT 8 0.13 2 0.26   
5 เขตบางขุนเทียน DT 10 0.20 5 1.00   
    DT 8 0.13 5 0.65   
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ที่ หน่วยงาน/สถานทีต่ิดตั้งเครื่องสูบน้้า 
การติดตั้งเครื่องสูบน้้า 

หมายเหต ุ
ชนิด ขนาด

(น้ิว) 
ก้าลังสูบ/เครื่อง
(ลบ.ม./วินาที) 

จ้านวน
เครื่อง 

ก้าลังสูบรวม 
(ลบ.ม./วินาที) 

6 เขตบางแค DT 10 0.20 1 0.20   
    DT 8 0.13 1 0.13   
    รวม 20 3.04   

 รวมท้ังหมด 20 46.96   

 
DT = DIESEL ON TRAILER, DS = DIESEL ON SKI
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แผนการติดตั้งเครื่องผลักดันน้้า ประจ้าปี 2561 

ที่ จุดติดตั้ง 
ชนิด / ขนาด / จ้านวน ปริมาณ 

เครื่องยนต์ ขนาด การผลักดันน้้ารวม 
ดีเซล (ลบ.ม./วินาท)ี (ลบ.ม./วินาท)ี 

1 คลองเปรมประชากร ปากคลองบางตลาด 4 ล้า 1.5 6.0 
2 คลองเปรมประชากร หน้าวัดเทวสุนทร 6 ล้า 1.5 10.0 
3 คลองเปรมประชากร ใต้สะพานถนนรัชดา 3 ล้า 1.5 4.5 
4 คลองเปรมประชากร จุดตัดทางรถไฟสายใต้ 3 ล้า 1.5 4.5 
5 คลองเปรมประชากร ตัดคลองบางซื่อ    

(กรมสรรพาวุธ) 
2 ล้า 0.5 1.0 

6 คลองเปรมประชากร จุดตัดคลองบ้านใหม่ 2 ล้า 1.5 3.0 
7 คลองลาดพร้าว ซอยลาดพรา้ว 56 8 ล้า 1.5 12.0 
8 คลองลาดพร้าว ประดษิฐ์มนูธรรม 4 ล้า 1.5 6.0 
9 คลองลาดพร้าว ตัดถนนประเสริฐมนูกิจ 4 ล้า 1.5 6.0 
10 คลองบางเขน ตัดถนนประชาชืน่ขาเข้า 2 ล้า 0.5 1.0 
11 คลองบางเขน ตัดถนนวิภาวดีขาเข้า 2 ล้า 1.5 3.0 
12 คลองบางซื่อ หลังตลาด อตก. 2 ล้า 1.5 3.0 
13 คลองบางนา ใตส้ะพานซอยร่มโพธิ์        

ถนนสรรพาวุธ 
4 ล้า 1.5 6.0 

14 คลองเจ้าคุณสิงห์ หน้า ร.ร.บดินทร์เดชาฯ 2 ล้า 0.5 1.0 
15 คลองทวีวัฒนา ช่วงถนนเพชรเกษม 69 4 ล้า 1.5 6.0 
16 คลองทวีวัฒนา จุดตดัถนนอักษะ 3 ล้า 1.5 4.5 
17 คลองทวีวัฒนา หนา้ สน.ศาลาแดง 3 ล้า 1.5 4.5 

 รวมติดตั้ง 58 ล้า  82.0 
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สรุปจ้านวนเครื่องสูบน้้าไฟฟ้า เครื่องยนต์ และเคร่ืองผลักดันน้้าในความรับผิดชอบ 
 

ที ่ ชนิดเคร่ืองสูบน้้า 
รายละเอียดเคร่ืองสูบน้้า 

หมายเหตุ ขนาด ก้าลังสูบ ระยะสูบส่ง จ้านวน 
(นิ้ว) (ลบ.ม./วินาท)ี (เมตร) (เคร่ือง) 

  เคร่ืองสูบน้้าไฟฟ้า   
1 เครื่องสูบน้้าไฟฟ้าจุ่ม-แกนดิ่ง 48 3 3-4 56   
2 เครื่องสูบน้้าไฟฟ้าจุ่ม-แกนดิ่ง 40 2 3-4 65   
3 เครื่องสูบน้้าไฟฟ้าจุ่ม-แกนดิ่ง 32 1.5 12-14 19   
4 เครื่องสูบน้้าไฟฟ้าจุ่ม-แกนดิ่ง 28 1 3-4.5 208   
5 เครื่องสูบน้้าไฟฟ้าจุ่ม 24 1 3-15 76   
6 เครื่องสูบน้้าไฟฟ้าจุ่ม 20 0.5 3.5-15 180   
7 เครื่องสูบน้้าไฟฟ้าจุ่ม 16 0.35 3.5-6 30   
8 เครื่องสูบน้้าไฟฟ้าจุ่ม 14 0.3 2.5-9 120   
9 เครื่องสูบน้้าไฟฟ้าจุ่ม 12 0.2 3.5-9 112   
10 เครื่องสูบน้้าไฟฟ้าจุ่ม 10 0.13 9 30   
11 เครื่องสูบน้้าไฟฟ้าจุ่ม 8 0.08 4-9 66   
12 เครื่องสูบน้้าไฟฟ้าจุ่ม 6 0.05 4-9 67   
13 เครื่องสูบน้้าไฟฟ้าจุ่ม 4 0.017 3 29   
  รวมเคร่ืองสูบน้้าไฟฟ้า 1,058   
  เคร่ืองสูบน้้าเคร่ืองยนต์   
1 ชนิดเทรลเลอรล์ากจูง 12 20,000 ลิตร/นาที 15 21   
2 ชนิดเทรลเลอรล์ากจูง 10 12,000 ลิตร/นาที 13.5 197   
3 ชนิดเทรลเลอรล์ากจูง 8 8,000 ลิตร/นาที 13.5 194   
4 ชนิดท่อพญานาค 8 4,000 ลิตร/นาที 3 25   
5 ชนิดท่อพญานาค 6 2,400 ลิตร/นาที 3 29   
6 ชนิดเทรลเลอรล์ากจูง 6 5,000 ลิตร/นาที 13.5 69   
  รวมเคร่ืองสูบน้้าเคร่ืองยนต์ 535   
  เคร่ืองผลักดันน้้า   
1 เครื่องผลักดันน้้าเครื่องยนต์ดเีซล 90 ลบ.ม./นาที 43 ล้า   
2 เครื่องผลักดันน้้าเครื่องยนต์ดเีซล (ทร.) 30 ลบ.ม./นาที 10 ล้า   
3 เครื่องผลักดันน้้าไฟฟ้าขับเคลื่อน 2 ระบบ 100 ลบ.ม./นาที 9 ล้า   
  รวมเคร่ืองผลักดันน้้า 62 ล้า   
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สรุปเครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรง และยานพาพนะในความรับผิดชอบ 

ที ่ รายการเครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรงและยานพาหนะ จ้านวน 
1 รถบรรทุกขนาด 2 - 6 ตัน 19  คัน   
2 รถยก ขนาด 25 - 50 ตัน 5  คัน   
3 รถบรรทุกติดตั้งเครนยกไฮโดรลคิ 1.5 - 45 ตัน 23  คัน   
4 รถยกโฟล์คลิฟท ์ 3  คัน   
5 รถหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนเคลือ่นที่ (BEST) 5  คัน   
6 รถอ้านวยการและป้องกันอุบัตภิัย (ส่องสว่าง) 2  คัน   
7 รถบรรทุกน้้ามันเชื้อเพลิง 2  คัน   
8 เครื่องก้าเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 เควีเอ 1  เครื่อง 
9 เครื่องก้าเนิดไฟฟ้า ขนาด 250 เควีเอ 1  เครื่อง 
10 เครื่องก้าเนิดไฟฟ้า ขนาด 140 เควีเอ 1  เครื่อง 
11 เครื่องก้าเนิดไฟฟ้า ขนาด 45 เควีเอ 5  เครื่อง 
12 เครื่องก้าเนิดไฟฟ้า ขนาด 30 เควีเอ 1  เครื่อง 
13 รถเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า ขนาด 1,000 เควีเอ 7  คัน   
14 รถเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 เควีเอ 7  คัน   
15 รถเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 เควีเอ 4  คัน   
16 เรือเหล็กติดตั้งเครนยกไฮโดรลคิขนาด 15/25 ตัน-เมตร 4  ล้า 
17 เรือเหล็กติดตั้งเครนยกไฮโดรลคิ BEST BOAT ขนาด 25 ตัน-เมตร 2  ล้า 
18 เครื่องผลักดันน้้าชนิดไฟฟา้และเครื่องยนต์  73  ล้า 
19 รถตักหน้า-ขุดหลัง 2  คัน   
20 รถเทรลเลอร์ลากจูง 4  คัน   
21 รถตรวจสอบและซ่อมบ้ารุงระบบไฟฟา้ 3  คัน   
22 เครื่องสูบน้้าแบบเคลื่อนที่ขับดว้ยระบบไฮดรอลิค ขนาด 30 นิ้ว 10  เครื่อง 
23 รถสูบน้้าแบบเคลื่อนที่ (Mobile Unit)  9  คัน   
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การจัดการคุณภาพน ้าในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
1. การด้าเนินการตามแผนแม่บทการจัดการน้้าเสียของกรุงเทพมหานคร 
 

 กรุงเทพมหานครในฐานะส่วนราชการที่มีหน้าที่โดยตรงในการแก้ไขปัญหาน้้าเสีย ได้ตระหนักเห็ น
ความส้าคัญในการแก้ไขปัญหามลภาวะทางน้้า ได้เริ่มจัดท้าแผนหลักในการแก้ไขปัญหาน้้าเสียในปี พ.ศ.2511 โดย
บริษัทCamp Dresser and Mckee (CDM) ต่อมาในปี พ.ศ.2524 Japan International Cooperation Agency 
(JICA) ได้ทบทวนแผนหลัก และน้าเสนอแนวทางการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก
กรุงเทพมหานครมีข้อจ้ากัดด้านงบประมาณ และมีความจ้าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาน้้าเสียเฉพาะแห่งใน
ระยะแรก กรุงเทพมหานคร จึงได้มีโครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียขนาดเล็ก จ้านวน 4 แห่ง ได้แก่ โครงการ
ปรับปรุงบึงมักกะสัน, โรงปรับปรุงคุณภาพน้้าพระราม 9, โรงปรับปรุงคุณภาพน้้าอ่อนนุช และโรงปรับปรุงคุณภาพน้้า
พุทธมณฑลสาย 2 และจัดให้มีโครงการปรับปรุงระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนขนาดเล็กที่ได้รับมอบโอนจากการเคหะ
แห่งชาติ จ้านวน 12 แห่ง ได้แก่ โรงปรับปรุงคุณภาพน้้าเคหะชุมชนห้วยขวาง บางนา  คลองจั่น รามอินทรา ทุ่งสอง
ห้อง 1 ทุ่งสองห้อง 2 หัวหมาก 1 ท่าทราย คลองเตย ร่มเกล้า บางบัว และบ่อนไก่ ความสามารถในการบ้าบัดน้้าเสียรวม
ประมาณ วันละ 24,800 ลูกบาศก์เมตร และได้มีการก่อสร้างโรงควบคุมคุณภาพน้้าขนาดใหญ่ 8 แห่ง คือ โรงควบคุม
คุณภาพน้้าสี่พระยา รัตนโกสินทร์ ดินแดง ช่องนนทรี หนองแขม ทุ่งครุ จตุจักร และศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร มีขีดความสามารถในการบ้าบัดน้้าเสียรวม 1,112,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
รวมขีดความสามารถ ในการบ้าบัดน้้าเสียของระบบบ้าบัดน้้าเสียขนาดชุมชน และขนาดใหญ่ตามที่ออกแบบ 
1,136,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
 ในปี 2542 JICA ได้ศึกษาและจัดท้าแผนแม่บทการจัดการตะกอนและการน้าน้้าที่ผ่านการบ้าบัดใน
กรุงเทพมหานครและในปี 2553 กรุงเทพมหานครได้รับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจาก JICA ในโครงการ 
Preparatory Survey for Bangkok Wastewater Treatment Project เพ่ือปรับปรุงแผนแม่บทการจัดการน้้าเสีย
ของกรุงเทพมหานครและด้าเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการบ้าบัดน้้าเสียบึงหนองบอน 

2. การเดินระบบบ้าบัดน้้าเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้้าในปัจจุบันและการก่อสร้างโครงการในอนาคต 
 

 กรุงเทพมหานครมีการขยายตัวของเมืองอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดน้้าเสียในปริมาณมากปล่อยสู่แหล่ง
น้้าจนเกิดเป็นปัญหามลพิษทางน้้าในกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน สาเหตุส้าคัญ เกิดจากการระบายน้้าเสียจาก
อาคารบ้านเรือนและชุมชนที่มีปริมาณสารอินทรีย์ปะปนลงสู่แหล่งน้้าโดยไม่ได้รับการบ้าบัดที่เพียงพอ จากข้อมูล
ปริมาณการใช้น้้าประปาของการประปานครหลวง ซึ่งกรุงเทพมหานครมีปริมาณน้้าเสียเกิดขึ้นในปี 2559 เท่ากับ 
2,515,809 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน น้้าเสียเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความเน่าเสียในคูคลองของกรุงเทพมหานคร 
จากการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพน้้าของคูคลองส่วนใหญ่ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาความ
สกปรกในรูปแบบสารอินทรีย์ (BOD: BiochemicalOxygen Demand) และค่าออกซิเจนละลายน้้า (DO: 
Dissolved Oxygen)พบว่าคลองส่วนใหญ่ในพื้นท่ีฝั่งธนบุรี มีค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ อยู่ระหว่าง 4 - 10 
มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนฝั่งพระนครในพื้นที่เขตชั้นในและชั้นกลาง มีค่า BOD มากกว่า 15 มิลลิกรัมต่อลิตรเป็น 
ส่วนใหญ่ ส้าหรับคลองบางคลองที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงในเขตชั้นใน จะมีความสกปรกสูงมากมีค่า 
BOD สูงถึง 30 –70 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยสรุปมีคูคลองส่วนน้อยเท่านั้นที่มีคุณภาพน้้าตามมาตรฐานแหล่งน้้าผิว
ดินประเภทที่ 4 คือ มีค่า BOD ต่้ากว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งคุณภาพน้้าประเภทนี้จะใช้เพ่ือการคมนาคมเท่านั้น 
พิจารณาค่า DOในคูคลองจ้านวนมากมีค่า DOต่้ากว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร มีความแตกต่างไปตามพ้ืนที่ โดยส่วน 
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ตารางท่ี 1 โรงควบคุมคุณภาพน้้าของกรุงเทพมหานครที่เปิดให้บริการบ้าบัดน้้าเสียในปัจจุบัน 

โรงควบคุม 
คุณภาพน ้า สถานที่ตั ง 

พื นที่ 
บริการ 

(ตร.กม.) 

จ้านวน
ประชากร

(คน) 

พื นที่บริการ 
บ้าบดัน ้าเสีย 

ปริมาณ 
น ้าเสีย  

(ลบ.ม./วัน) 

วงเงิน 
ค่าก่อสร้าง 
(ล้านบาท) 

เร่ิมเดิน 
ระบบ 

บ้าบัดน ้าเสยี 
โรงควบคุม
คุณภาพน้้า 
สี่พระยา 

ปากคลองผดุงกรุงเกษม 
ถนนสี่พระยา 
เขตบางรัก 

2.7 120,000 เขตป้อมปราบฯ
สัมพันธวงศ์ 
และบางรัก 

30,000 464 ม.ค. 39 

โรงควบคุม
คุณภาพน้้า

รัตนโกสินทร ์

บ้านพานถมใกล้
คลองบางล้าพู  
เขตพระนคร 

4.1 70,000 เขตพระนคร 40,000 883 ต.ค.43 

โรงควบคุม
คุณภาพน้้า 

ดินแดง 

ข้างอาคารศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร 2
เขตดินแดง 

37.0 1,080,000 เขตป้อมปราบฯ
สัมพันธวงศ์ พระนคร 
ปทุมวัน ราชเทวี
บางส่วนของเขตดุสติ 
พญาไท 
ดินแดง ห้วยขวาง 

350,000 7,897 
(รวมงาน
ก่อสร้าง
และเดิน
ระบบ) 

1ต.ค.48 

โรงควบคุม
คุณภาพน้้า 
ช่องนนทรี 

ปากคลองช่องนนทรี 
เขตยานนาวา 

28.5 580,000 เขตบางรัก 
ยานนาวา สาทร 
และบางคอแหลม 

200,000 4,552 14ธ.ค42 

โรงควบคุม
คุณภาพน้้า
หนองแขม 

บริเวณโรงก้าจดั 
มูลฝอยหนองแขม 

44.0 520,000 เขตหนองแขม 
ภาษีเจรญิและ 
บางแค 

157,000 2,808 
 

1 ก.พ.45 

โรงควบคุม
คุณภาพน้้า 

ทุ่งครุ 

ซอยประชาอุทิศ 90 
เขตทุ่งคร ุ

42.0 177,000 เขตทุ่งครุราษฎร-์
บูรณะ และบางส่วน
ของเขตจอมทอง 

65,000 1,760 1 ก.พ.45 

โรงควบคุม
คุณภาพน้้า

จตุจักร 

ซอยอินทามาระ 35  
ถนนสุทธิสาร  
เขตจตุจักร 

33.4 432,000 เขตดสุิตพญาไท  
ห้วยขวาง และ
จตุจักร 

150,000 3,482 25พ.ค.49 

ศูนย์การศึกษา
และอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 

ถนนก้าแพงเพชร 
เขตจตุจักร 

20.7 223,900 เขตบางซื่อบางส่วน
ของเขตจตุจักร 
พญาไทและดุสติ 

120,000 4,732 20พ.ย.56 

โรงควบคุม
คุณภาพน้้า

ขนาดชุมชน 12 
แห่งที่รับโอน
จากการเคหะ

แห่งชาติ 

      24,800   

รวม  212.4 3,202,990  1,136,800 26,578  
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ใหญ่กระจุกตัวอยู่ใจกลางเมืองเช่นเดียวกับค่า BOD ส่วนบริเวณชานเมืองจะมีค่า DO มากกว่าเขตชั้นในของ
กรุงเทพมหานคร แสดงว่าคุณภาพน้้าคลองส่วนใหญ่ยังประสบปัญหามลภาวะทางน้้าอยู่มาก ขณะที่มีคูคลองใน 
เขตชั้นในติดกับแม่น้้าเจ้าพระยามีคุณภาพท่ีดี เพราะผลจากการจัดระบบไหลเวียนน้้าในคลองและระบบบ้าบัดน้้า
เสียรวมที่เปิดด้าเนินการแล้ว แต่ยังมีคูคลองอีกจ้านวนมากต้องการแก้ไขปัญหาทั้งฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี 
 ดังนั้นเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน้้าเน่าเสียในเขตกรุงเทพมหานคร ส้านักงานจัดการคุณภาพน้้า  
ส้านักการระบายน้้า กรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างและเดินระบบบ้าบัดน้้าเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้้าขนาดเล็ก 
จ้านวน 2 แห่ง คือ โรงควบคุมคุณภาพน้้าพระราม 9 และบึงมักกะสัน และรับโอนโรงควบคุมคุณภาพน้้าขนาด
ชุมชนจากการเคหะแห่งชาติ จ้านวน 12 แห่ง คือ โรงควบคุมคุณภาพน้้าทุ่งสองห้อง 1 ทุ่งสองห้อง 2 บางบัว ราม
อินทรา ห้วยขวาง ท่าทราย บางนา บ่อนไก่ คลองเตย คลองจั่น หัวหมาก และร่มเกล้า มีขีดความสามารถในการ
บ้าบัดน้้าเสียรวม 24,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รวมทั้งการเดินระบบบ้าบัดน้้าเสียและงานซ่อมบ้ารุงระบบท่อ
รวบรวมน้้าเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้้าขนาดใหญ่ 8 แห่ง คือ โรงควบคุมคุณภาพน้้าสี่พระยา รัตนโกสินทร์  
ดินแดง ช่องนนทรี หนองแขม ทุ่งครุ จตุจักร และศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร  
มีขีดความสามารถในการบ้าบัดน้้าเสียรวม 1,112,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  อีกทั้งยังได้ขยายพ้ืนที่บริการบ้าบัด
น้้าเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้้าอีก 2 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้้าเสียพ้ืนที่เขตห้วยขวางเข้า
รับการบ้าบัดที่โรงควบคุมคุณภาพน้้าดินแดง และโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้้าเสียจากพ้ืนที่คลองลาดโตนด
เข้ารับการบ้าบัดที่ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร และมีโครงการก่อสร้างระบบ
บ้าบัดน้้าเสียที่อยู่ในระหว่างการด้าเนินการ จ้านวน 4 โครงการ คือ โครงการบ้าบัดน้้าเสียมีนบุรี โครงการบ้าบัด
น้้าเสียคลองเตย โครงการบ้าบัดน้้าเสียธนบุรี และโครงการบ้าบัดน้้าเสียบึงหนองบอน รวมขีดความสามารถในการ
บ้าบัดน้้าเสีย 665,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ตลอดจนการศึกษา วิจัย และพัฒนา การน้าน้้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว
และตะกอนน้้าเสียกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น การก่อสร้างท่อส่งน้้าที่ผ่านการบ้าบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้้าช่อง
นนทรี ไปยังคลองกรวยและคูน้้าซอยต้นสน และการน้าตะกอนน้้าเสียไปผสมกับหญ้าแห้งเพ่ือท้าปุ๋ยหมัก 
โครงการวิจัยร่วมเพ่ือพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียที่ใช้พลังงานน้อยลงหรือระบบฟองน้้าเขวนลง  โครงการ 
Preparatory Survey for Bangkok Wastewater Treatment Project เป็นต้น นอกจากนี้มีการแก้ไขปัญหาน้้า
เสียเฉพาะหน้าในคูคลอง โดยจัดระบบไหลเวียนน้้าในคลอง (Flushing)  ตามหลักการใช้น้้าดีไล่น้้าเสีย เพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ตลอดจนด้าเนินงานแก้ไขปัญหาผลกระทบจากน้้าเสียเฉพาะจุด โดยมีการ
ประสานงานและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน และการวิจัยและทดลองเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีระบบบ้าบัดน้้าเสียที่
เหมาะสม 
 ส่วนมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง เป็นการผสมผสานการใช้มาตรการทางกฎหมาย สังคมและ
เศรษฐศาสตร์โดยการให้ความรู้ รณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความเข้าใจ สร้างทัศนคติที่ดีและการยอมรับ
ในการให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้าและแหล่งน้้า ตลอดทั้งการด้าเนินงานการจัดการคุณภาพน้้าและ
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ้าบัดน้้าเสียของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการน้าหลักการของมาตรการทางเศรษฐศาสตร์
มาใช้ ตามหลักสากลที่ว่า “ผู้ใดเป็นผู้ก่อมลพิษภาวะ ผู้นั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการบ้าบัดมลภาวะนั้น 
(Polluter Pay Principle)” 
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ตารางท่ี 1 โรงควบคุมคุณภาพน้้าของกรุงเทพมหานครที่เปิดให้บริการบ้าบัดน้้าเสียในปัจจุบัน 

โรงควบคุม 
คุณภาพน ้า สถานที่ตั ง 

พื นที่ 
บริการ 

(ตร.กม.) 

จ้านวน
ประชากร

(คน) 

พื นที่บริการ 
บ้าบดัน ้าเสีย 

ปริมาณ 
น ้าเสีย  

(ลบ.ม./วัน) 

วงเงิน 
ค่าก่อสร้าง 
(ล้านบาท) 

เร่ิมเดิน 
ระบบ 

บ้าบัดน ้าเสยี 
โรงควบคุม
คุณภาพน้้า 
สี่พระยา 

ปากคลองผดุงกรุงเกษม 
ถนนสี่พระยา 
เขตบางรัก 

2.7 120,000 เขตป้อมปราบฯ
สัมพันธวงศ์ 
และบางรัก 

30,000 464 ม.ค. 39 

โรงควบคุม
คุณภาพน้้า

รัตนโกสินทร ์

บ้านพานถมใกล้
คลองบางล้าพู  
เขตพระนคร 

4.1 70,000 เขตพระนคร 40,000 883 ต.ค.43 

โรงควบคุม
คุณภาพน้้า 

ดินแดง 

ข้างอาคารศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร 2
เขตดินแดง 

37.0 1,080,000 เขตป้อมปราบฯ
สัมพันธวงศ์ พระนคร 
ปทุมวัน ราชเทวี
บางส่วนของเขตดุสติ 
พญาไท 
ดินแดง ห้วยขวาง 

350,000 7,897 
(รวมงาน
ก่อสร้าง
และเดิน
ระบบ) 

1ต.ค.48 

โรงควบคุม
คุณภาพน้้า 
ช่องนนทรี 

ปากคลองช่องนนทรี 
เขตยานนาวา 

28.5 580,000 เขตบางรัก 
ยานนาวา สาทร 
และบางคอแหลม 

200,000 4,552 14ธ.ค42 

โรงควบคุม
คุณภาพน้้า
หนองแขม 

บริเวณโรงก้าจดั 
มูลฝอยหนองแขม 

44.0 520,000 เขตหนองแขม 
ภาษีเจรญิและ 
บางแค 

157,000 2,808 
 

1 ก.พ.45 

โรงควบคุม
คุณภาพน้้า 

ทุ่งครุ 

ซอยประชาอุทิศ 90 
เขตทุ่งคร ุ

42.0 177,000 เขตทุ่งครุราษฎร-์
บูรณะ และบางส่วน
ของเขตจอมทอง 

65,000 1,760 1 ก.พ.45 

โรงควบคุม
คุณภาพน้้า

จตุจักร 

ซอยอินทามาระ 35  
ถนนสุทธิสาร  
เขตจตุจักร 

33.4 432,000 เขตดสุิตพญาไท  
ห้วยขวาง และ
จตุจักร 

150,000 3,482 25พ.ค.49 

ศูนย์การศึกษา
และอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 

ถนนก้าแพงเพชร 
เขตจตุจักร 

20.7 223,900 เขตบางซื่อบางส่วน
ของเขตจตุจักร 
พญาไทและดุสติ 

120,000 4,732 20พ.ย.56 

โรงควบคุม
คุณภาพน้้า

ขนาดชุมชน 12 
แห่งที่รับโอน
จากการเคหะ

แห่งชาติ 

      24,800   

รวม  212.4 3,202,990  1,136,800 26,578  
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รูปที่ 2 โครงการบ้าบัดน ้าเสียท่ีอยู่ระหว่างด้าเนินการ 4 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การน้าน ้าที่ผ่านการบ้าบัดกลับมาใช้ประโยชน์ 

  

 

กรุงเทพมหานคร โดยส้านักการระบายน้้า ได้เปิดให้บริการบ้าบัดน้้าเสียโดยรวบรวมน้้าเสียจากอาคารบ้านเรือน 
อาคารพาณิชย์ และสถานประกอบการต่างๆ ในพ้ืนที่บริการมาบ้าบัดที่โรงควบคุมคุณภาพน้้ารวมทั้งหมด 8 
พื้นที ่ กระจายในพื้นที ่ทั ้งฝั ่งตะวันออกและฝั ่งตะวันตกของแม่น้้าเจ้าพระยา คือ พื้นที ่บริการขอ งโรง
ควบคุมคุณภาพน้้าสี่พระยา รัตนโกสินทร์ ช่องนนทรี ดินแดง หนองแขม ทุ่งครุ จตุจักร และบางซื่อ มีขีด
ความสามารถรองรับน้้าเสียได้รวม 1,112,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปัจจุบันมีน้้าที่ผ่านการบ้าบัดวันละ 879,152 
ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 34.95 คุณภาพน้้าที่ผ่านการบ้าบัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้้าทิ้งของกรมควบคุม
มลพิษ และข้อก้าหนดของกรุงเทพมหานคร สามารถน้ากลับมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมที่คนไม่สัมผัสโดยตรงได้  
 กรุงเทพมหานครได้ส่งเสริมให้มีการน้าน้้าที่ผ่านการบ้าบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้้าดังกล่าว
กลับมาใช้ประโยชน์ โดยได้ท้าการออกแบบไว้ให้มีการหมุนเวียนน้้าที่ผ่านการบ้าบัดใช้ภายในโรงควบคุมคุณภาพน้้า 
ส้าหรับล้างเครื่องจักรอุปกรณ์ ผสมสารเคมี และรดน้้าต้นไม้ และได้ส่งเสริมให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 
เช่น ส้านักงานเขต และส้านักงานสวนสาธารณะ น้าไปใช้ส้าหรับรดน้้าต้นไม้ ล้างท้าความสะอาดพ้ืนทางเท้า ถนน 
และสะพานลอย ปัจจุบันได้น้าน้้าที่ผ่านการบ้าบัดกลับมาใช้ประโยชน์วันละ 47,532 หรือคิดเป็นร้อยละ 6.29 ของน้้า
ที่ผ่านการบ้าบัด โดยได้ท้าการติดตั้งจุดจ่ายน้้าภายในโรงควบคุมคุณภาพน้้า และขยายไปยังจุดต่างๆ เพ่ืออ้านวย
ความสะดวกให้กับหน่วยงานในการเข้ารับน้้าที่ผ่านการบ้าบัด  
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รูปที่ 1 โรงควบคุมคุณภาพน ้าที่เปิดให้บริการบ้าบัดน ้าเสีย  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตารางท่ี 2 โครงการบ้าบัดน ้าเสียของกรุงเทพมหานครในอนาคต 

ล้า 
ดับ โครงการ ที่ตั ง 

พื นที่ 
โครงการ 
(ตร.กม.) 

จ้านวน
ประชากร(คน)

สูงสุด 

พื นที่บริการ 
บ้าบัดน ้าเสีย 

ปริมาณ 
น ้าเสีย 

(ลบ.ม./วัน) 
สถานะโครงการ 

1 โครงการ
บ้าบัดน้้าเสีย
มีนบุรี 
 ระยะท่ี1 

บริเวณ 
ประตูระบายน้้า
มีนบุรี 

4.43 13,000 เขตมีนบุรี 10,000 จัดหาผู้รับจ้าง และที่ปรึกษาควบคุม
งาน 

2 โครงการ
บ้าบัดน้้าเสีย
ธนบุรี 

พื้นท่ีราชพัสดุ
ของกรมธนารกัษ์ 
ถนนบางขุนนนท์ 

36.44 404,730 
 

เขตบางพลัด
บางกอกน้อย
บางกอกใหญ่ 
และบางส่วน 
ของเขตตล่ิงชัน 

160,000 อยู่ระหว่างด าเนินการตามสัญญา
จ้าง ท่ีปรึกษาจัดท า FS และ DD 
คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2560 และ
เตรียมข้อมูลเพ่ือให้เอกชนร่วมทุน 
(PPP) 

3 โครงการ
บ้าบัดน้้าเสีย
คลองเตย 

บริเวณโรงไม้อัด
ไทยถนน
สรรพาวุธ 
เขตบางนา 

71.00 485,000 เขตพระโขนง
คลองเตย วัฒนา  
บางนา สวนหลวง
และบางส่วนของ
เขตราชเทวี 

360,000 ขอจัดสรรงบประมาณปี 2562 
เพื่อจ้างบริษัทท่ีปรึกษาศึกษาและ
วิเคราะห์โครงการ เตรียมความ
พร้อมให้เอกชนร่วมทุน (PPP) 

4 โครงการ
บ้าบัดน้้าเสีย 
หนองบอน 

บริเวณ 
บึงหนองบอน 

63.85 265,000 เขตประเวศและ
บางส่วนของเขต 
บางนาและสวนหลวง 

135,000 ขอจัดสรรงบประมาณปี 2562 
เพื่อจ้างบริษัทท่ีปรึกษาศึกษาและ
วิเคราะห์โครงการ เตรียมความ
พร้อมให้เอกชนร่วมทุน (PPP) 

รวม  175.72 1,167,730  665,000  

โครงการบ าบดัน า้เสยีธนบรุ ี
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รูปที่ 2 โครงการบ้าบัดน ้าเสียท่ีอยู่ระหว่างด้าเนินการ 4 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การน้าน ้าที่ผ่านการบ้าบัดกลับมาใช้ประโยชน์ 

  

 

กรุงเทพมหานคร โดยส้านักการระบายน้้า ได้เปิดให้บริการบ้าบัดน้้าเสียโดยรวบรวมน้้าเสียจากอาคารบ้านเรือน 
อาคารพาณิชย์ และสถานประกอบการต่างๆ ในพ้ืนที่บริการมาบ้าบัดที่โรงควบคุมคุณภาพน้้ารวมทั้งหมด 8 
พื้นที ่ กระจายในพื้นที ่ทั ้งฝั ่งตะวันออกและฝั ่งตะวันตกของแม่น้้าเจ้าพระยา คือ พื้นที ่บริการขอ งโรง
ควบคุมคุณภาพน้้าสี่พระยา รัตนโกสินทร์ ช่องนนทรี ดินแดง หนองแขม ทุ่งครุ จตุจักร และบางซื่อ มีขีด
ความสามารถรองรับน้้าเสียได้รวม 1,112,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปัจจุบันมีน้้าที่ผ่านการบ้าบัดวันละ 879,152 
ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 34.95 คุณภาพน้้าที่ผ่านการบ้าบัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้้าทิ้งของกรมควบคุม
มลพิษ และข้อก้าหนดของกรุงเทพมหานคร สามารถน้ากลับมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมที่คนไม่สัมผัสโดยตรงได้  
 กรุงเทพมหานครได้ส่งเสริมให้มีการน้าน้้าที่ผ่านการบ้าบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้้าดังกล่าว
กลับมาใช้ประโยชน์ โดยได้ท้าการออกแบบไว้ให้มีการหมุนเวียนน้้าที่ผ่านการบ้าบัดใช้ภายในโรงควบคุมคุณภาพน้้า 
ส้าหรับล้างเครื่องจักรอุปกรณ์ ผสมสารเคมี และรดน้้าต้นไม้ และได้ส่งเสริมให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 
เช่น ส้านักงานเขต และส้านักงานสวนสาธารณะ น้าไปใช้ส้าหรับรดน้้าต้นไม้ ล้างท้าความสะอาดพ้ืนทางเท้า ถนน 
และสะพานลอย ปัจจุบันได้น้าน้้าที่ผ่านการบ้าบัดกลับมาใช้ประโยชน์วันละ 47,532 หรือคิดเป็นร้อยละ 6.29 ของน้้า
ที่ผ่านการบ้าบัด โดยได้ท้าการติดตั้งจุดจ่ายน้้าภายในโรงควบคุมคุณภาพน้้า และขยายไปยังจุดต่างๆ เพ่ืออ้านวย
ความสะดวกให้กับหน่วยงานในการเข้ารับน้้าที่ผ่านการบ้าบัด  
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 ส้าหรับในช่วงหน้าแล้งน้้าที่ผ่านการบ้าบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้้าบางแห่ง ที่มีพ้ืนที่บริการติด
กับแม่น้้าเจ้าพระยา มีค่าความเค็มวัดในรูปคลอไรด์เกิน 1.2 มิลลิกรัมต่อลิตร จึงไม่เหมาะสมที่จะน้าไปใช้รด
ต้นไม้ได้ คือน้้าที่ผ่านการบ้าบัดจาก 

- โรงควบคุมคุณภาพน้้าช่องนนทรี 
- โรงควบคุมคุณภาพน้้ารัตนโกสินทร ์
- โรงควบคุมคุณภาพน้้าสี่พระยา  

ส่วนน้้าที่ผ่านการบ้าบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้้าอ่ืน มีคุณภาพน้้าดี และค่าความเค็มไม่เกินค่าที่พืชจะรับได้  คือ 
น้้าที่ผ่านการบ้าบัดจาก 

- โรงควบคุมคุณภาพน้้าดินแดง 
- โรงควบคุมคุณภาพน้้าจตุจักร 
- โรงควบคุมคุณภาพน้้าหนองแขม 
- โรงควบคุมคุณภาพน้้าทุ่งครุ 
- ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ 
- โรงควบคุมคุณภาพน้้าทีร่ับโอนจากการเคหะแห่งชาติ 11 แห่งและบึงพระราม 9 

 อย่างไรก็ตามการใช้น้้าที่ผ่านการบ้าบัดยังจ้ากัดเฉพาะกิจกรรมบางประเภทที่ไม่มีการสัมผัส
โดยตรง เนื่องจากมีการปนเปื้อนเชื้อโรคที่เสี่ยงต่อผู้ใช้น้้า เช่น การรดน้้าต้นไม้ การล้างท้าความสะอาดพ้ืนถนน 
ตลาด และเครื่องจักรอุปกรณ์ภายในโรงควบคุมคุณภาพน้้าเป็นต้น ส้านักงานจัดการคุณภาพน้้าเล็ งเห็น
ความส้าคัญของการใช้น้้าที่ผ่านการบ้าบัดดังกล่าว จึงมีแผนการพัฒนาคุณภาพน้้าที่ผ่านการบ้าบัดอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือน้าน้้าที่ผ่านการบ้าบัดกลับมาใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งเป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายและ
กิจกรรมในการใช้น้้าต่อไป 
 

 
แผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2566 

Bangkok Master Plan on Climate Change (2013 – 2023) 
---------------------------------------- 

          กรุงเทพมหานคร ได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น 
(Japan International Cooperation Agency :JICA) โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เมื่อเดือน
พฤษภาคม  พ.ศ. 2556 ระยะเวลาการด้าเนินงานฯ  ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 –  เดือนมีนาคม พ.ศ. 
2558 แต่เนื่องจากระหว่างการด้าเนินงานจัดท้าแผนแม่บทฯ ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ได้เกิดวิกฤตทาง
การเมืองท้าให้การด้าเนินงานไม่ต่อเนื่อง ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับการขยายเวลาจาก JICAไปถึงเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2558 ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมหลัก 2 ส่วน คือ  
 1)  การจัดท้าแผนแม่บทว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2566 
 2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือประโยชน์ในการจัดท้าแผนแม่บทฯ และด้าเนินการโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ก้าหนดเกี่ยวกับงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ส้าหรับขั้นตอนการด้าเนินงานตามแผนแม่บทดังกล่าวได้มีการวางแผนงานและขั้นตอนการด้าเนินงาน 
ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนแผนงาน/นโยบายที่เกี่ยวข้องและความก้าวหน้าของการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การว่าด้วยการลดปัญหาภาวะโลกร้อนของกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ. 2550 -2555 (ระหว่าง  มีนาคม 
2556 – ธันวาคม 2556) 
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ตารางที่ 3 สถานที่ตั งและจุดจ่ายน ้าที่บ้าบัด ปีงบประมาณ 2560 

โรงควบคุม
คุณภาพน ้า 

น ้าที่บ้าบัด 
ปี 2560 

(ลบ.ม./วัน) 
สถานที่ตั ง จุดจ่ายน ้า 

1. สี่พระยา 10,640 ปากคลองผดุงกรุงเกษม  ถนนสี่พระยา     
เขตบางรัก โทร.022383148-9  

บริเวณโรงควบคุมคุณภาพน้้า  

2. รัตนโกสินทร ์ 17,051 ซอยบ้านพานถม ถนนพระสุเมร แขวงบ้าน
พานถม เขตพระนคร โทร. 026292720  

บริเวณโรงควบคุมคุณภาพน้้า 

3. ช่องนนทรี 124,106 
 

131 ถนนพระราม3 ช่องนนทรี ยานนาวา 
โทร. 022951148-52  

- บริเวณโรงควบคุมคุณภาพน้้า 
- สวนลุมพินี 

4. หนองแขม 139,688 ถนนพุทธมณฑลสาย3 แขวงหนองค้างพลู 
เขตหนองแขม โทร. 0 24442871-3  

บริเวณโรงควบคุมคุณภาพน้้า 
 

5. ทุ่งครุ 63,423 ซอยประชาอุทิศ90 ถนนประชาอุทิศ   
เขตทุ่งครุ โทร. 024627966-8  

บริเวณโรงควบคุมคุณภาพน้้า  

6. ดินแดง 211,682 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง โทร. 
022485057  

- บริเวณโรงควบคุมคุณภาพน้้า 
- จุดจอดรถเขตราชเทวี  

7. จตุจักร 149,878 ซอยอินทามระ35 เขตจตุจักร   
โทร. 022900455-56  

- บริเวณโรงควบคุมคุณภาพน้้า 
- ถนนวิภาวดี  

8. ศูนย์การศึกษาฯ  
บางซื่อ 

135,783 สวนวชิรเบญจทัศ ถนนก้าแพงเพชร3  
เขตบางซ่ือ โทร. 025117605-6  

บริเวณโรงควบคุมคุณภาพน้้า  

รวม 852,252  

 
ตารางที่ 4 ปริมาณน ้าและคุณภาพน ้าที่ผ่านการบ้าบัด ปีงบประมาณ 2560 

 
โรงควบคุมคุณภาพน ้า น ้าที่บ้าบัด 

(ลบ.ม./วัน) 
น ้าที่น้ากลับมาใช้ 

(ลบ.ม./วัน) 

ค่าเฉลี่ยคุณภาพน ้าที่ผ่านการบ้าบัด 
 (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

BOD SS DO 
1. สี่พระยา 10,640      2,417 7.96 6.25 3.59 
2. รัตนโกสินทร ์ 17,051  1,325 4.29 12.8 3 5.41 
3. ช่องนนทรี 124,106 17,794 5.90 5.42 6.40 
4. หนองแขม    139,688 2,316 5.49 5.60 6.95 
5. ทุ่งครุ     63,423 875 3.66 4.96 6.95 
6. ดินแดง 211,682 11,960 5.22 8.78 6.15 
7. จตุจักร 149,878        5,504 3.70 4.17 8.03 
8. ศูนย์การศึกษาฯ บางซื่อ 135,783 10,886 1.60 6.00 5.58 

รวม 852,252 53,077  
) 
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 ส้าหรับในช่วงหน้าแล้งน้้าที่ผ่านการบ้าบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้้าบางแห่ง ที่มีพ้ืนที่บริการติด
กับแม่น้้าเจ้าพระยา มีค่าความเค็มวัดในรูปคลอไรด์เกิน 1.2 มิลลิกรัมต่อลิตร จึงไม่เหมาะสมที่จะน้าไปใช้รด
ต้นไม้ได้ คือน้้าที่ผ่านการบ้าบัดจาก 

- โรงควบคุมคุณภาพน้้าช่องนนทรี 
- โรงควบคุมคุณภาพน้้ารัตนโกสินทร ์
- โรงควบคุมคุณภาพน้้าสี่พระยา  

ส่วนน้้าที่ผ่านการบ้าบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้้าอ่ืน มีคุณภาพน้้าดี และค่าความเค็มไม่เกินค่าที่พืชจะรับได้  คือ 
น้้าที่ผ่านการบ้าบัดจาก 

- โรงควบคุมคุณภาพน้้าดินแดง 
- โรงควบคุมคุณภาพน้้าจตุจักร 
- โรงควบคุมคุณภาพน้้าหนองแขม 
- โรงควบคุมคุณภาพน้้าทุ่งครุ 
- ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ 
- โรงควบคุมคุณภาพน้้าทีร่ับโอนจากการเคหะแห่งชาติ 11 แห่งและบึงพระราม 9 

 อย่างไรก็ตามการใช้น้้าที่ผ่านการบ้าบัดยังจ้ากัดเฉพาะกิจกรรมบางประเภทที่ไม่มีการสัมผัส
โดยตรง เนื่องจากมีการปนเปื้อนเชื้อโรคที่เสี่ยงต่อผู้ใช้น้้า เช่น การรดน้้าต้นไม้ การล้างท้าความสะอาดพ้ืนถนน 
ตลาด และเครื่องจักรอุปกรณ์ภายในโรงควบคุมคุณภาพน้้าเป็นต้น ส้านักงานจัดการคุณภาพน้้าเล็ งเห็น
ความส้าคัญของการใช้น้้าที่ผ่านการบ้าบัดดังกล่าว จึงมีแผนการพัฒนาคุณภาพน้้าที่ผ่านการบ้าบัดอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือน้าน้้าที่ผ่านการบ้าบัดกลับมาใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งเป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายและ
กิจกรรมในการใช้น้้าต่อไป 
 

 
แผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2566 

Bangkok Master Plan on Climate Change (2013 – 2023) 
---------------------------------------- 

          กรุงเทพมหานคร ได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น 
(Japan International Cooperation Agency :JICA) โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เมื่อเดือน
พฤษภาคม  พ.ศ. 2556 ระยะเวลาการด้าเนินงานฯ  ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 –  เดือนมีนาคม พ.ศ. 
2558 แต่เนื่องจากระหว่างการด้าเนินงานจัดท้าแผนแม่บทฯ ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ได้เกิดวิกฤตทาง
การเมืองท้าให้การด้าเนินงานไม่ต่อเนื่อง ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับการขยายเวลาจาก JICAไปถึงเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2558 ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมหลัก 2 ส่วน คือ  
 1)  การจัดท้าแผนแม่บทว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2566 
 2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือประโยชน์ในการจัดท้าแผนแม่บทฯ และด้าเนินการโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ก้าหนดเกี่ยวกับงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ส้าหรับขั้นตอนการด้าเนินงานตามแผนแม่บทดังกล่าวได้มีการวางแผนงานและขั้นตอนการด้าเนินงาน 
ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนแผนงาน/นโยบายที่เกี่ยวข้องและความก้าวหน้าของการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การว่าด้วยการลดปัญหาภาวะโลกร้อนของกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ. 2550 -2555 (ระหว่าง  มีนาคม 
2556 – ธันวาคม 2556) 
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 ขั้นตอนที่ 2 ก้าหนดและจัดท้าแนวทางเลือกท่ีเหมาะสมและการคาดการณ์ หากมีการปล่อยให้กิจกรรม
ต่าง ๆ เป็นไปและขยายตัวตามเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคม โดยที่ไม่มีการด้าเนินการใด ๆ (Business as 
Usual BAU) ในแต่ละด้านทั้ง 5 ด้านที่ก้าหนดไว้ในแผนแม่บทฯ (ระหว่างธันวาคม 2556 – มีนาคม 2557) 
 ขั้นตอนที่ 3 การก้าหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในแต่ละด้านทั้ง 5 ด้าน ที่ก้าหนดไว้ในแผน
แม่บท (ระหว่างเมษายน 2557 – พฤษภาคม 2557) 
 ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาเพื่อก้าหนดจัดเรียงล้าดับความส้าคัญของโครงการ/กิจกรรมว่าจะด้าเนินงานใน
แต่ละด้านทั้ง 5 ด้าน ที่ก้าหนดไว้ในแผนแม่บท (ระหว่างมิถุนายน 2557 – กรกฎาคม 2557) 
 ขั้นตอนที่ 5 การจัดท้ามาตรการ รายงานและการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการในการจัดท้า
ความก้าวหน้าของรายงาน หรือเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ตามร่างแผนแม่บท ฉบับที่ 1 (ระหว่างกรกฎาคม  2557 – 
สิงหาคม 2557) 
 ขั้นตอนที่ 6 การคิดค้านวณและความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน งบประมาณ และทรัพยากรที่จะต้องใช้
ในการด้าเนินงานตามแผนงานที่ก้าหนดไว้ในร่างแผนแม่บท ฉบับที่ 1 (ระหว่างกันยายน 2557 –                     
พฤศจิกายน 2557)  
 ขั้นตอนที่ 7 การพัฒนาปรับปรุงตารางก้าหนดเวลา และเนื้อหา รูปแบบการด้าเนินงานตามแผนงานที่
ก้าหนดไว้ในร่างแผนแม่บทฉบับที่ 1 และแก้ไข ปรับปรุงเพื่อจัดท้าเป็นร่างแผนแม่บทฯ ฉบับกลาง (ระหว่าง
ธันวาคม 2557 – มีนาคม 2558) 
 ขั้นตอนที่ 8 การพัฒนา ปรับปรุง ตารางก้าหนดเวลาและเนื้อหา รูปแบบการด้าเนินงานตามแผนงานที่
ก้าหนดไว้ในร่างแผนแม่บทฉบับสมบูรณ์ (ระหว่างเมษายน 2558 – พฤษภาคม 2558) 
 ขั้นตอนที่ 9 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อน้าเสนอผลการด้าเนินงานโครงการตามแผนแม่บทฉบับ
สมบูรณ์ (ระหว่างมิถุนายน 2557- กรกฎาคม 2558) 
 ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผลการด้าเนินงานตามแผนแม่บทฉบับสมบูรณ์เพ่ือน้าเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ ของญี่ปุ่น (JICA) ระหว่างสิงหาคม 2558 - กันยายน 2558) 

เพ่ือขับเคลื่อนแผนแม่บทไปสู่การปฎิบัติ ปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้าแผน
แม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2566 ไปปฎิบัติโดยบูรณาการกับ
แผนการท้างานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (jICA) จะให้การ
สนับสนุนในการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร ในการด้าเนินงานตามแผนแม่บทดังกล่าวเป็นระยะเวลา 5 ปี 
พ.ศ. 2560 – 2564  
 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านการจัดการคุณภาพน้้าและการบ้าบัดน้้าเสีย ได้มีการจัดท้าร่างแผน
แม่บทฯ โดยก้าหนดโครงการ / กิจกรรมพร้อมทั้งมีการค้านวณการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากน้้าเสีย
ในพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานคร เท่ากับ 649,179 ตัน/ปี ซึ่งแบ่งกิจกรรม/โครงการออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
          1.  การเกิดน้้าเสีย 
     -  มาตรการลดการใช้น้้าในภาคครัวเรือน 
 - มาตรการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ้าบัดน้้าเสีย           

2.   ด้านการรวบรวมน้้าเสีย 
     - มาตรการขยายพ้ืนที่บริการบ้าบัดน้้าเสีย โดยมีการขยายและเชื่อมระบบท่อรวบรวมน้้าเสีย ในพื้นที่
บริการบ้าบัดน้้าเสียให้ครอบคลุมมากขึ้น 
     - มาตรการการพัฒนา / ปรับปรุงให้มีการก่อสร้างและใช้ระบบท่อรวบรวมน้้าเสียแยกกับท่อรวบรวม
น้้าฝนในพื้นท่ีธุรกิจ  หรือพ้ืนที่ ที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่ 
          3.  ด้านการบ้าบัดน้้าเสีย 
     - มาตรการพัฒนาเทคโนโลยีและเทคนิคการเดินระบบบ้าบัดน้้าเสียให้มีประสิทธิภาพ 
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ทั้งในด้านการประหยัดพลังงานและคุณภาพน้้าที่ผ่านการบ้าบัด 
 - มาตรการเปลี่ยนเครื่องจักร  อุปกรณ์ในระบบบ้าบัดน้้าเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้้าเดิมและแห่ง
ใหม่ที่จะมีการก่อสร้างโดยติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ที่มีการประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพ 
         4.  ด้านการบ้าบัดตะกอนน้้าเสีย 
    - มาตรการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลผลิตที่เกิดจากการบ้าบัดน้้าเสีย เช่น การน้าตะกอนน้้าเสียมา
ใช้ประโยชน์เพื่อท้าปุ๋ยหมักหรือพัฒนาท้าเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ ต่อไป 
         5.  ด้านการน้าน้้ากลับมาใช้ประโยชน์ 
   - มาตรการส่งเสริมการน้าน้้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
 
     การด้าเนินงานในปี พ.ศ. 2561 ส้านักงานจัดการคุณภาพน้้าจะต้องมีการรายงาน ปริมาณการลดลง
ของก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการด้าเนินงานในแต่ละมาตรการของการบ้าบัดน้้าเสีย 
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แผนที่อากาศและสัญลักษณ์ 

 
 
 

ความหมายของสัญลักษณ์ในแผนที่อากาศ 
สัญลักษณ ์ ชื่อ ความหมาย 

 เส้นไอโซบาร์ (Isobar) เส้นความกดอากาศเท่า โดยจะลากเช่ือมโยงต าบลที่มีความกดอากาศเท่ากัน 

 
หย่อมความกดอากาศต่ า บริเวณทีม่ีความกดอากาศต่ ากว่าบริเวณใกล้เคียงที่อยู่รอบ ๆ ในแผนท่ี 
(Low Pressure Cell) 

 
บริเวณความกดอากาศสูง บริเวณทีม่ีความกดอากาศสูงกว่าบริเวณใกล้เคียง มีการจมตัวลงของอากาศ

ท้องฟ้าแจ่มใส (High Pressure Area) 

 
แนวปะทะอากาศเย็น บริเวณทีม่ีมวลอากาศเย็นเคลื่อนตวัลงบริเวณที่มีละติจดูต่ า และดันให้มวล

อากาศอุ่นลอยตัวขึ้น ท าให้มีเมฆกอ่ตัวในแนวตั้งและมักมฝีนฟ้าคะนอง (Cold Front) 

 
แนวปะทะอากาศร้อน  บริเวณทีม่วลอากาศอุ่นเคลื่อนเข้าหาอากาศเย็น อากาศอุ่นจะลอยตวัข้ึนใน

แนวดิ่ง ก่อให้เกิดฝนฟ้าคะนอง (Warm Front) 

 แนวปะทะอากาศปิดหรือมวล
อากาศซ้อน (Occluded Front) 

มวลอากาศอุ่นถูกมวลอากาศเย็นซ้อนตัวให้ลอยสูงขึ้น เนื่องจากมวลอากาศเย็น
เคลื่อนที่เร็วกว่าจึงท าให้มวลอากาศอุ่น ซ้อนอยู่บนมวลอากาศเย็น 

 แนวปะทะอากาศคงที ่ การเคลื่อนที่ของมวลอากาศอุ่นและมวลอากาศเย็นเข้าหากัน 
(Stationary Front) 

 พายุดีเปรสช่ัน (Depression) ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไมเ่กิน 34 นอต (น้อยกว่า 63 กม./ชม.) 

 พายุโซนร้อน (Tropical Storm) ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง 34-64 นอต (63-118 กม./ชม.) 

 ไต้ฝุ่น (Typhoon) ความเร็วลมสูงสุดตั้งแต่ 64 นอต ข้ึนไป (มากกว่า 118 กม./ชม.) 

 ร่องความกดอากาศต่ า  เป็นโซนหรือแนวแคบๆ ที่ลมเทรดหรือลมคา้ในเขตร้อนของทั้งสองซกีโลก 
 หรือร่องมรสุม มาบรรจบกันคือ ลมคา้ตะวันออกเฉียงเหนือของซีกโลกเหนือ กับลมค้า 
  ตะวันออกเฉียงใต้ของซีกโลกใต้ เป็นบริเวณทีม่ีเมฆมากและฝนตกอย่าง 
  หนาแน่น 
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เกณฑ์ปริมาณฝนที่ตกในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมง 
  

 
 

ค้าศัพท์บางค้าที่น่าสนใจ 
 

 
 
 
 
 
 

ค ำทีใ่ช้ ควำมหมำย
 ฝนเล็กน้อยวัดจ านวนไม่ได้  น้อยกว่า 0.1 มิลลิเมตร
 ฝนเล็กน้อย  ต้ังแต่ 0.1 มิลลิเมตร ถึง 10.0 มิลลิเมตร
 ฝนปานกลาง  ต้ังแต่ 10.1 มิลลิเมตร ถึง 35.0 มิลลิเมตร
 ฝนหนัก  ต้ังแต่ 35.1 มิลลิเมตร ถึง 90.0 มิลลิเมตร
 ฝนหนักมาก  ต้ังแต่ 90.1 มิลลิเมตรขึ้นไป

ค ำทีใ่ช้ ควำมหมำย
 ฟ้าหลัว      ลักษณะอากาศทีป่ระกอบด้วยอนุภาคของเกลือจากทะเล หรือ

มหาสมุทร หรือของควันไฟและละอองฝุ่นจ านวนมาก ล่องลอย
อยู่ทัว่ไปและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ท าให้มองเห็นเป็นฝ้าขาว
ในบรรยากาศบริเวณทีม่ีฟ้าหลัวจะมีทัศนวิสัยลดลงแม้ในอากาศดี

 หมอก      หมอก คือ ไอน้ าซ่ึงได้กล่ันตัวจนเป็นเม็ดละอองน้ าทีเ่ห็นได้
ด้วยสายตา มีขนาดเล็กละเอียดและเบา ล่องลอยอยู่ในอากาศ
ใกล้ผิวดิน ท าให้ทัศนวิสัยต่ า

 ทัศนวิสัย  ระยะทางไกลทีสุ่ดทีส่ามารถบอกได้ว่าวัตถุทีม่องเห็นอยู่นั้นเป็นอะไร
 ลมพัดสอบ      การพัดเบียดเข้าหากันของลมมากกว่าหนึ่งกระแส ถ้าเกิดขึ้นบริเวณ

ใกล้พืน้โลกจะท าให้อากาศลอยตัวขึ้นข้างบน ท าให้เกิดเมฆและฝน
ในบริเวณทีม่ีแนวพัดสอบเกิดขึ้น

 หย่อมความกดอากาศต่ า      เป็นบริเวณทีม่ีความกดอากาศต่ ากว่าบริเวณใกล้เคียง โดยจะมี
เมฆมากปกคลุมและมีฝนตกบริเวณดังกล่าว

 ร่องความกดอากาศต่ า      เป็นแนวร่องความกดอากาศต่ า ซ่ึงมักจะเชื่อมโยงระหว่าง
หย่อมความกดอากาศต่ า โดยวางตัวในแนวตะวันออก-ตะวันตก
เป็นส่วนใหญ่ บริเวณนี้จะมีลักษณะอากาศแปรปรวน มีเมฆมากและ
มีฝนตก ๆ หยุด ๆ เป็นช่วง ๆ

 พายุฟ้าคะนอง      เป็นพายุทีเ่กิดเฉพาะท้องถิ่น เกิดจากเมฆคิวมูโลนิมบัส มีฟ้าแลบ
กับฟ้าร้องร่วมอยู่ด้วย นอกจากนั้นมักจะมีลมกระโชกแรงและฝนตก
หนัก บางคร้ังอาจมีลูกเห็บตกลงมาด้วย พายุนี้จะเกิดในระยะเวลา
ส้ัน ๆ ไม่เกิน 2 ชั่วโมง
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ค้าศัพท์บางค้าที่น่าสนใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำทีใ่ช้ ควำมหมำย
 พายุดีเปรสชั่น      เป็นพายุทีม่ีก าลังอ่อน ท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆ มีฝนตกปานกลาง

ถึงตกหนัก และมีบริเวณไม่กว้างมากนัก โดยมีความเร็วลมเวียนรอบ
ศูนย์กลางน้อยกว่า 63 กม./ชม. ยังไม่มีชื่อ

 พายุหมุนเขตร้อน หรือ      เป็นพายุทีท่วีก าลังแรงขึ้นจากพายุดีเปรสชั่น โดยมีฝนตกเป็น
 พายุโซนร้อน บริเวณกว้างกว่า พายุมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 100 กม. ขึ้นไป

และมีความเร็วลมมากกว่า 63 กม./ชม. แต่ไม่เกิน 118 กม./ชม. 
เป็นพายุทีม่ีชื่อแล้ว

 พายุไต้ฝุ่น      เป็นพายุทีท่วีก าลังแรงขึ้นจากพายุหมุนเขตร้อน โดยมีก าลังแรง
มากทีสุ่ดและมีความเร็วลมมากกว่า 118 กม./ชม.

 พายุไซโคลน      เป็นพายุหมุนเขตร้อนเช่นเดียวกันแต่เกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดีย
โดยมีความเร็วลมต้ังแต่ 63 กม./ชม. ขึ้นไป

 คล่ืนกระแสลมตะวันออก      เป็นร่องหรือคล่ืนทีเ่กิดขึ้นในกระแสลมตะวันออกในระดับ
ชั้นบรรยากาศใกล้พืน้โลกทีพ่ัดปกคลุมในเขตร้อน คล่ืนนี้จะ
เคล่ือนตัวจากตะวันออกไปตะวันตก บริเวณด้านหลังคล่ืนจะมี
ลักษณะอากาศแปรปรวน มีเมฆมากและมีฝนตก

 คล่ืนกระแสลมตะวันตก      เป็นร่องหรือคล่ืนทีเ่กิดขึ้นในกระแสลมตะวันตกในระดับชั้น
บรรยากาศระดับบนทีพ่ัดปกคลุมในเขตอบอุ่น คล่ืนนี้จะเคล่ือนตัว
จากตะวันตกไปตะวันออก บริเวณด้านหน้าคล่ืนจะมีลักษณะอากาศ
แปรปรวน มีเมฆมาก และมีฝนตก

 ความกดอากาศสูง หรือ      เป็นบริเวณทีม่ีความกดอากาศสูงกว่าบริเวณข้างเคียง และมีอากาศ
 มวลอากาศเย็น แห้งและหนาวเย็น เกิดขึ้นในเขตหนาวหรือเขตอบอุ่น เมื่อเคล่ือนตัว

เข้ามาปกคลุมถึงประเทศไทย จะท าให้มีอากาศหนาวเย็นมาก และมี
ฝนตกลดน้อยลง
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 พายุหมุนเขตร้อนที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ครอบคลุมในปี 2560 
 

ปี 2560 มีพายุหมุนเขตร้อนที่ก ่อตัวขึ้นในมหาสม ุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะว ันตก ทะเลจีนใต้ 
และอ ่าวเบงกอล ในขอบเขตแผนที่อากาศผิวพ ื้นของประเทศไทย (ตั้งแต่ละติจูด 15 องศาใต้ – 45 องศาเหน ือ 
และลองจิจูด 65-150 องศาตะว ันออก) ทั้งหมด 47 ลูก และในจํานวนนี้เป็นพายุที่เคลื่อนผ ่านเข้ามาหรือก่อตัว
ขึ้นในบริเวณพ ื้นที่ครอบคล ุม (ตั้งแต่ละติจูด 0-25 องศาเหนือและลองจิจูด 90-120 องศาตะว ันออก) ซึ่งเป็น 
บริเวณที่อาจมีผลกระทบต่อล ักษณะอากาศของประเทศไทยจํานวน 20 ลูก ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว 10 ลูก สําหรับ 
ช ่วงเวลาของพายุแต่ละลูก แหล ่งกําเนิด และบริเวณสลายตัวของพายุหมุนเขตร้อนทั้งหมดได้แสดงรายละเอ ียด
ไว ้ในตารางที่ 1 และรูปที่ 1 ซึ่งในจํานวนนี้มีพายุที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย 2 ลูก รายละเอ ียดแสดงไว ้ในตาราง 
ที ่ 2 และรูปที่ 2 

ตารางท่ี 1 พายุหม ุนเขตร ้อนในบริเวณพื้นที่ครอบคลุม พ.ศ.2560 
 

ลําดับที่
ดับที่ 

ช ่วงเวลา แหล่งกําเนิด บริเวณทีส่ลายตัว 
1. พายุไซโคลน "มารุทา" 

(MAARUTHA,01B) 
14 -17 เม.ย. อ่าวเบงกอล ประเทศเมียนมา 

2. พายุดีเปรสช ัน 1 
(TD 1) 

14 – 18 เม.ย. มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ 
ด้านตะวันตก 

ทะเลจีนใต้ตอนกลาง 

3. พายุไซโคลน "โมรา" 
(MORA,02B) 

28 – 31 พ.ค. อ่าวเบงกอล ประเทศอินเดีย 

4. พายุโซนร้อน "เมอรบ์ก" 
(MERBOK,1702) 

11 – 13 มิ.ย. ทะเลจีนใต้ตอนบน ประเทศจีนตอนใต้ 

5. พายุโซนร้อน "ตาลสั" 
(TALAS,1704)** 

14 - 18 ก.ค. ทะเลจีนใต้ตอนกลาง ประเทศไทย 

6. พายุโซนร้อน "โรคี" 
(ROKE,1707) 

21 - 23 ก.ค. มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ 
ด้านตะวันตก 

ประเทศจีนตอนใต้ 

7. พายุโซนร้อน "เซินกา" 
(SONCA,1708)* 

20 - 26 ก.ค. ทะเลจีนใต้ตอนบน ประเทศไทย 

8. ไต้ฝุ่น"เนสาท" 
(NESAT,1709) 

25 - 31 ก.ค. มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ 
ด้านตะวันตก 

ประเทศจีนตอนใต้ 

9. พายุโซนร้อน "ไห่ถาง" 
(HAITANGI,1710) 

28 ก.ค. – 1 ส.ค. ทะเลจีนใต้ตอนบน ประเทศจีน 

10. ไต้ฝุ่น "ฮาโตะ" 
(HATO,1713) 

19 – 25 ส.ค. มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ 
ด้านตะวันตก 

ประเทศจีนตอนใต้ 

11. พายุโซนร้อน "ปาข่า" 
(PAKHARI, 1714) 

24 – 28 ส.ค. มหาสมุทรแปซ ิฟ ิกเหนือ 
ด้านตะวันตก 

ประเทศจีน 

12. พายุโซนร้อน "มาวาร"์ 
(MARWAR,1716) 

28 ส.ค. – 4 ก.ย. มหาสมุทรแปซ ิฟ ิกเหนือ 
ด้านตะวันตก 

ประเทศจีนตอนใต้ 

13. พายุโซนร้อน "กูโซล" 
(GUCHOL, 1717) 

(SARIKA, 1621) 

4 – 7 ก.ย. มหาสมุทรแปซ ิฟ ิกเหนือ 
ด้านตะวันตก 

ทะเลจีนใต้ตอนบน 

14. ไต้ฝุ่น "ทกซูรี" 
(DOKSURI, 1719)** 

11 – 16 ก.ย. มหาสมุทรแปซ ิฟ ิกเหนือ 
ด้านตะวันตก 

ประเทศไทย 
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ลําดับที่
ดับที่ 

ช ่วงเวลา แหล่งกําเนิด บริเวณทีส่ลายตัว 
15. พายุดีเปรสชนั 2 

(TD 2) 
8 - 10 ต.ค. ทะเลจีนใตต้อนกลาง ประเทศลาว 

16. พายุโซนร้อน “ขนุน” 
(KHANUN, 1720) 

11 – 16 ต.ค. มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ 
ด้านตะวันตก 

อ่าวตังเก๋ีย 

17. พายุดีเปรสชัน 3 
(TD 3) 

30 ต.ค. – 3 พ.ย. ทะเลจีนใตต้อนล่าง อ่าวไทยตอนล่าง 

18. พายุดีเปรสชัน 4 
(TD 4) 

6-7 พ.ย. อ่าวไทยตอนล่าง อ่าวไทยตอนกลาง 

19.ไต้ฝุ่น “ด็อมเร็ย” 
(DAMREY, 1723) 

31 ต.ค. – 5 พ.ย. ทะเลวสิายัน  
ประเทศฟิลิปปินส ์

ประเทศกัมพูชา 

20. พายุโซนร้อน “ไห่ขุย” 
(Haikui, 1724) 

9 - 12 พ.ย. มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ
ด้านตะวันตก 

ทะเลจีนใต้ตอนบน 

21. พายุโซนร้อน “คีโรก”ี 
(KIROGI, 1725) 

16 - 20 พ.ย. ทะเลซูลู  
ประเทศฟิลิปปินส์ 

ประเทศเวียดนามตอนใต้ 

22. พายุโซนร้อน “ไคตั๊ก” 
(KAI-TAK, 1726) 

12-22 ธ.ค. มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ
ด้านตะวันตก 

ทะเลจีนใต้ตอนล่าง 

23. ไต้ฝุ่น “เท็มบิน” 
(TEMBIN,1727) 

20-26 ธ.ค. มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ
ด้านตะวันตก 

อ่าวไทยตอนกลาง 

 
หมายเหต ุ:  ข ้อความในเครือ่งหมาย (   ) ท ้ายพาย ุหมายถ ึง ชื่อพายุ และเลข 2 ต ัวท ้ายของปี ค.ศ. ก ับ 

ลําดับที่ของ พายุในป ีน ั้น  (ในกรณีที่มีกําลังแรงเป ็นพาย ุโซนร้อน หร ือไต้ฝ ุ่น)  หร ือ ลําดับที่ของ
พาย ุในป ีน ั้น (ในกรณีที่เป ็นพาย ุดีเปรสช ัน) 

 
 

จากพายุหมุนเขตร้อนทั้งหมด 23 ลูก ที่เคลื่อนผ่านเข้ามาหรือก่อตัวขึ้นในบริเวณพื้นที่ครอบคลุมใน
ปีนี้ มีจํานวน 2 ลูก ที่ก่อตัวในบริเวณอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน โดยอีก 21 ลูกก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิก
เหนือด้านตะวันตกและทะเลจีนใต้ ซึ่งในจํานวนนี้มีเพียง 3 ลูกที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรง ซึ่งมากกว่าค่าปกติ1 
(ประมาณ 2 ลูกต่อปี) แต่เท่ากับค่าเฉลี่ย2 (ประมาณ 3 ลูกต่อปี) โดยลูกแรกคือพายุโซนร้อน"ตาลัส (TALAS,1704) " 
ซึ่งเคลื่อนขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของเมืองฮานอย ประเทศเวียดนามในช่วงเช้าของวันที่ 17 กรกฎาคม จากนั้นได้เคลื่อน
ผ่านประเทศลาวก่อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดน่านขณะมีกําลังแรงเป็นพายุโซนร้อนในช่วงบ่ายของวัน
เดียวกัน เมื่อเข้าสู่จังหวัดน่านแล้วพายุนี้ได้อ่อนกําลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้วเคลื่อนผ่านบริเวณจังหวัดพะเยา  
ลําปาง เชียงรายและเชียงใหม่ ก่อนอ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แล้วเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมาในวันต่อมา อิทธิพลของพายุลูกนี้ทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมี
ฝนร้อยละ 70 -100 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่ 15 -18 กรกฎาคม โดยปริมาณฝนมาก
ที่สุดใน 24 ชั่วโมง วัดได้ 145.0 มิลลิเมตร ที่อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พายุลูกต่อมาที่เข้าสู่
ประเทศไทยเป็นพายุดีเปรสชันที่อ่อนกําลังลงจากพายุโซนร้อน “เซินกา (SONCA,1708) ” ซึ่งเคลื่อนขึ้นฝั่งที่เมือง
ดองฮอย ประเทศเวียดนามในช่วงบ่ายของวันที่ 25 กรกฎาคม แล้วอ่อนกําลังลงเป็นพายุดีเปรสชันขณะเคลื่อน
ตัวผ่านประเทศลาวในช่วงค่ําของวันเดียวกัน   พายุลูกนี้ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดนครพนมเมื่อ   

 

1 ค่าปกติ หมายถึง จํานวนพายุหมุนเขตร ้อนที่เคล ื่อนเข ้าส ู่ประเทศไทยเฉลี่ยในคาบ 30 ป ีซึง่จะปรับเปล ี่ยนทุก ๆ 10 ปี ป ัจจ ุบ ัน
ใช้ค่าปกติ ระหว่างป พ.ศ.2524 - 2553 

2 ค่าเฉลี่ย หมายถึง จํานวนพาย ุหม ุนเขตร ้อนที่เคล ื่อนเข ้าส ู่ประเทศไทยเฉลี่ยตั้งแต่ พ.ศ.2494 จนถึง พ.ศ.2559 
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เวลา 01.00 น. ของวันที่ 26 กรกฎาคมจากนั้นเคลื่อนผ่านบริเวณจังหวัดมุกดาหาร สกลนคร และกาฬสินธุ์ แล้วอ่อน
กําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ากาลังแรงปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในเวลาต่อมาและ
สลายตัวไปในช่วงเย็นของวันที่ 28กรกฎาคม อิทธิพลของพายุลูกนี้ทาให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่น
ทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายงานฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องในหลายพื้นที่
ในช่วงวันที่ 25-28 กรกฎาคม จนก่อให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลากและน้ําท่วมขังหลายพื้นที่ บริเวณจังหวัด
พิจิตร แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก อุบลราชธานี มหาสารคาม กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ขอนแก่ น 
สกลนคร นครราชสีมาและลพบุรี ในช่วงดังกล่าว ปริมาณฝนมากที่สุดใน 24 ชั่วโมง วัดได้ 250.8 มิลลิเมตร ที่อาเภอ
พังโคน จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม สาหรับพายุลูกสุดท้ายที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงในปีนี้คือ
ไต้ฝุ่น “ทกซูรี (DOKSURI, 1719)” ที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดบึงกาฬ ในช่วงค่าของวันที่ 15 กันยายน
ขณะมีกาลังแรงเป็นพายุโซนร้อน พายุลูกนี้ได้เคลื่อนตัวผ่านประเทศลาวแล้วอ่อนกาลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและ
เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยอีกครั้งบริเวณจังหวัดน่านในช่วงเช้าของวันต่อมา จากนั้นได้เคลื่อนตัวผ่านภาคเหนือตอนบน
แล้วอ่อนกาลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ากาลังแรงก่อนเคลื่อนเข้าปกคลุมชายฝั่งประเทศเมียนมาและอ่าวเบงกอล
ตอนบนในวันที่ 17 กันยายน “ทกซูรี”ส่งผลให้เกือบทุกภาคของประเทศไทยมีฝนมากกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่กับมี
ฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ส่วนมากบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีรายงานน้ําท่วม
ฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์ ชัยภูมิ แพร่ พิษณุโลก ลําปาง และเชียงราย ในช่วง
วันที่ 15 - 17 กันยายน ปริมาณฝนมากที่สุดใน 24 ชั่วโมงวัดได้ 235.0 มิลลิเมเตร ที่นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 

 
 

ตารางท ี่ 2 พายุหม ุนเขตร ้อนที่เคล่ือนเข้าสู่ประเทศไทย พ.ศ. 2560 
  

 
ล้าดับดับที่ 

ขณะเข้าสู่ประเทศไทย  
บริเวณที่พายุ 
เคลื่อนผ ่าน 

สล้าดับย
ตัว ความรุนแรง จังหว ัด ว ันที่ บริเวณ ว ันที่ 

1.พายโุซนรอ้น "ตาลัส" 
(TALAS,1704) 

พายโุซนรอ้น น่าน 
   

17 ก.ค. พะเยา ลําปาง  
เชียงราย เชียงใหม่ 

 แม่ฮ่องสอน 
 

18 ก.ค. 

2.พายโุซนรอ้น "เซินกา" 
(SONCA,1708) 

พายุดีเปรสช ัน นครพนม 26 ก.ค. มุกดาหาร สกลนคร 
กาฬสินธุ ์

ร้อยเอ็ด 26 ก.ค. 

3.ไต้ฝุ่น "ทกซูรี" 
  (DOKSURI, 1719) 
 
 

พายโุซนรอ้น บึงกาฬ 
 

15 ก.ย. หนองคาย นา่น พะเยา 
ลําปาง เชียงราย เชียงใหม ่

เชียงใหม่ 16 ก.ย. 

  
นอกจากนี้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนที่ถึงแม้จะ

ไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ได้อ่อนกาลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ากาลังแรงก่อนเคลื่อนเข้ามาปก
คลุมบริเวณประเทศไทยและบริเวณใกล้เคียง อีกจานวน 6 ลูก ได้แก่ไต้ฝุ่น “ด็อมเร็ย (DAMREY, 1723) ” บริเวณ
ทะเลจีนใต้ตอนกลางที่เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายนแล้วอ่อนกาลังลงเป็นพายุโซน
ร้อนก่อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศกัมพูชา จากนั้นอ่อนกาลังลงตามลาดับจนกระทั่งเป็นหย่อมความกดอากาศต่าปกคลุม
ด้านตะวันตกของประเทศกัมพูชาในวันต่อมา โดยในเวลาใกล้เคียงกันมีพายุดีเปรสชันบริเวณอ่าวไทยจานวน 2 ลูกที่
อ่อนกาลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ากาลังแรงแล้วเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ตอนล่างในช่วงวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 
และปกคลุมภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่ 7-8 พฤศจิกายนตามลาดับ ต่อมาพายุโซนร้อน “คีโรกี (KIROGI, 1725) ” ที่
อ่อนกาลังลงเป็นพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้เคลื่อนขึ้นฝั่งเมืองโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 
19 พฤศจิกายน และได้อ่อนกาลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ากาลังแรงก่อนเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณชายฝั่ง
ประเทศกัมพูชาและอ่าวไทยตอนบนในวันต่อมา อีกทั้งในช่วงปลายเดือนธันวาคมพายุโซนร้อน “ไคตั๊ก” (KAI-TAK, 
1726) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้อ่อนกาลังลงตามลาดับโดยเป็นพายุดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่า
บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างในวันที่ 22 ธันวาคมก่อนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเข้าปกคลุ มประเทศมาเลเซียแล้ว
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สลายตัวไปในวันที่ 24 ธันวาคม และไต้ฝุ่น “เท็มบิน”(TEMNIN,1727) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้อ่อนกาลังลง
เป็นพายุโซน 

ร้อนในช่วงบ่ายของวันที่ 25 ธันวาคม.แล้วเคลื่อนผ่านตอนใต้สุดของปลายแหลมญวน และอ่อนกาลังลงเป็น
พายุดีเปรสชันในช่วงเช้าของวันที่ 26 ธันวาคม จากนั้นได้อ่อนกาลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําก่อนเคลื่อนตัว
เข้าปกคลุมอ่าวไทยในช่วงเย็นวันเดียวกัน ซึ่งพายุหมุนเขตร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมนี้
นอกจากจะส่งผลให้ปริมาณและการกระจายของฝนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังส่งผลทางอ้อมให้ มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกาลังแรงขึ้นอีกด้วย โดยในช่วงเดือนดังกล่าวเกือบทุกภาคของ
ประเทศไทยมีฝนสูงกว่าค่าปกติและมีฝนรวมทั้งประเทศสูงกว่าค่าปกติด้วย 

 
 

                                                                                             ศูนย์ภูมิอากาศ สํานักพฒันาอุต ุน ิยมวิทยา  
                                                                                                            กรมอุตุนิยมวิทยา 

        10 มกราคม 2561 
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รูปที่ 1 เส้นทางเดินพายุหมุนเขตร้อนในบริเวณพื้นที่ครอบคลุม พ.ศ. 2560

รูปที่ 2 เส้นทางเดินพายุหมุนเขตร้อนที่เข้าสู่ประเทศไทย พ.ศ. 2560
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รายช่ือ ความหมาย และที่มาของพายุหมุนเขตร้อน (ชุดที่ 1) 
 

ชื่อพายุ ความหมาย ที่มา 
(ประเทศ/ดินแดน) อักษรไทย อักษรโรมัน 

ด็อมเร็ย Damrey ช้าง กัมพูชา 

ไห่ขุย Haikui ดอกไม้ทะเล จีน 

คีรอกี Kirogi ห่านปา่ (ฝูงนกที่อพยพมาเกาหลีในฤดูใบไม้ร่วงและอพยพ 
จากไปทางตอนเหนือในต้นฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งมีพฤติกรรมคล้าย
กับพายุไต้ฝุ่น) 

เกาหลีเหนือ  

ไคตั๊ก Kai-tak ชื่อสนามบินเก่าของฮ่องกง ฮ่องกง (จีน) 
เท็มบิง Tembin คันชั่ง, กลุ่มดาวคันชั่ง ญี่ปุ่น 

บอละเวน Bolaven ชื่อที่ราบสงูทางภาคใต้ของลาว ลาว 

ซันปา Sanba ชื่อสถานที่ในมาเก๊า มาเก๊า (จีน) 
เจอลาวัต Jelawat ปลาบ้า (Leptobarbus hoevenii) เป็นปลาน้ําจืดชนิดหนึ่ง  

อยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน 
มาเลเซีย  

เอวิเนียร์ Ewiniar ชื่อเทพเจ้าแห่งพายุในภาษาชุก (ภาษาพืน้เมืองของเกาะชุก 
ในไมโครนีเซีย) 

ไมโครนีเซีย 

มาลิกซี Maliksi คําคุณศัพท์ในภาษาฟิลปิีโน แปลว่า "เร็ว" ฟิลิปปนิส์ 
แคมี Gaemi มด เกาหลีใต้ 
พระพิรุณ Prapiroon ชื่อเทพเจ้าแห่งฝน ไทย 

มาเรีย Maria ชื่อผู้หญิงชาวชามอร์โร (ชนพืน้เมืองของเกาะกวมและหมู่เกาะ
นอร์เทิร์นมาเรียนาของสหรัฐอเมริกา) 

สหรัฐอเมริกา  

เซินติญ Son-Tinh เทพเจ้าแห่งขุนเขาในเทวตํานานเวียดนาม เวียดนาม 

บบพา Bopha ชื่อดอกไม้, ชื่อเด็กหญิง กัมพูชา 
อู๋คง Wukong หงอคง (ชื่อลิงในตํานานที่เดินทางไปกับพระถังซัมจัง๋และคณะ 

เพื่อไปอัญเชิญพระไตรปิฎกที่อินเดีย) 
จีน 

ชงดาร ี Jongdari นกจาบฝนยูเรเชีย (Alauda arvensis) เกาหลีเหนือ 
ชานชาน Shanshan ชื่อเล่นสําหรับหญิงสาว ฮ่องกง (จีน) 
ยางิ Yagi แพะ, กลุ่มดาวแพะทะเล ญี่ปุ่น 
หลี่ผ ี Leepi ชื่อน้ําตกทางตอนใต้สดุของลาว ลาว 
เบบินคา Bebinca ชื่อขนมพุดดิงชนิดหนึ่ง ทําจากแป้ง น้าํตาล และกะทิ เป็นที่

แพร่หลายในมาเก๊าและดินแดนที่เคยเป็นอาณานิคมของ
โปรตุเกส 

มาเก๊า (จีน) 

รุมเบีย Rumbia ปาล์มสาค ู มาเลเซีย 
ซลูิก Soulik ตําแหน่งผูป้กครองเกาะโปนเปในสมัยโบราณ ไมโครนีเซีย 
ซีมารอน Cimaron (สัตว์) ทีป่่าเถ่ือน, ที่ดุร้าย, ที่ไม่ได้ฝึกให้เชื่อง ฟิลิปปนิส์ 
เชบี Jebi นกนางแอ่นบ้าน (Hirundo rustica) เกาหลีใต้ 
มังคุด Mangkhut ชื่อผลไม ้ ไทย 
บารีจัต Barijat พื้นที่ชายฝัง่ที่ได้รบัผลกระทบอย่างรุนแรงจากคลื่นหรือลม 

เป็นคําในภาษามาร์แชลล์ (ภาษาพืน้เมืองของหมู่เกาะมาร์แชลล)์ 
สหรัฐอเมริกา 

จ่ามี Trami ชื่อดอกไม้ชนิดหนึง่ อยู่ในวงศ์กหุลาบ เวียดนาม 
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รายช่ือ ความหมาย และที่มาของพายุหมุนเขตร้อน (ชุดที่ 2) 
 

ชื่อพายุ ความหมาย ที่มา 
(ประเทศ/ดินแดน) อักษรไทย อักษรโรมัน 

กองเร็ย Kong-rey ชื่อสาวงามในนิทานพื้นบ้านเรื่องหนึ่งของกัมพูชา ตรงกับเมรีในนิทาน
เร่ืองนางสิบสองของไทย, ชื่อภูเขาในจังหวัดกัมปงฉนัง ชาวบา้นในพื้นที่
เชื่อว่าเป็นบริเวณที่กองเรยสิ้นชวีิต 

กัมพูชา 

ยฺว่ีถู่ Yutu กระต่ายหยก (กระต่ายที่ตาํยาบนดวงจนัทร์ตามเทวตาํนานจนี) จีน 
โทราจ ี Toraji พรรณไม้ชนิดหนึง่ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Platycodon grandiflorus 

พบในหุบเขาลึกของเกาหลี มีดอกสวยงาม รากใช้ทาํอาหารและยา 
เกาหลีเหนือ 

หม่านหยี ่ Man-yi ชื่อช่องแคบ ปัจจบุันใช้เป็นอ่างเก็บน้ํา ฮ่องกง (จีน) 
อูซางิ Usagi กระต่าย, กลุ่มดาวกระตา่ยปา่ ญี่ปุ่น 
ปาบึก Pabuk ปลาบึก (ปลาน้ําจืดขนาดใหญ่ อาศัยอยู่ในแม่น้ําโขง) ลาว 
หวู่ติบ Wutip ผีเสื้อ มาเก๊า (จีน) 
เซอปัต Sepat ปลากระดี,่ ปลาสลิด มาเลเซีย 
มูน Mun เดือนมิถุนายน เปน็คําในภาษายาป (ภาษาพื้นเมืองของเกาะยาป         

ในไมโครนีเซีย) 
ไมโครนีเซีย 

ดานัส Danas ประสบ, รู้สึก ฟิลิปปนิส์ 
นาร ี Nari ดอกลิลี เกาหลีใต้ 
วิภา Wipha ชื่อผู้หญิง ไทย 
ฟรานซิสโก Francisco ชื่อผู้ชายชาวชามอร์โร (ชนพื้นเมอืงของเกาะกวมและหมู่เกาะนอร์เทิร์น    

มาเรียนาของสหรัฐอเมริกา) 
สหรัฐอเมริกา 

เลกีมา Lekima ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Pouteria lucuma อยู่ในวงศ์ละมุด เวียดนาม 
กรอซา Krosa นกกระสา กัมพูชา 
ไป๋ลู ่ Bailu กวางขาวซึ่งสื่อถึงความเป็นสิริมงคลในภาษาจีน จีน 
โพดุล Podul ต้นหลิว (ตน้ไม้ที่พบทั้งในเมืองและในชนบทของเกาหลี) เกาหลีเหนือ 
เหล่งเหล่ง Lingling ชื่อเล่นสําหรับหญิงสาว ฮ่องกง (จีน) 
คาจิกิ Kajiki ชื่อปลาทะเลที่เกล็ดจะเปลี่ยนสีเมื่อพ้นน้ํา, กลุ่มดาวปลากระโทงแทง ญี่ปุ่น 
ฟ้าใส Faxai ชื่อผู้หญิง ลาว 
เผ่ย์ผ่า Peipah ปลาตกเบ็ดชนดิหนึ่ง นยิมเลี้ยงในมาเก๊า (ไม่ใช่ชนิดที่อยู่ในทะเลลึก) มาเก๊า (จีน) 
ตาปะฮ ์ Tapah ปลาเค้า (Wallago) เป็นปลาน้าํจืดชนิดหนึง่ อยู่ในวงศ์ปลาเนื้ออ่อน มาเลเซีย 
มิแทก Mitag ชื่อผู้หญิงในภาษายาป (ภาษาพืน้เมืองของเกาะยาปในไมโครนีเซีย),

ดวงตาของฉัน 
ไมโครนีเซีย 

ฮากีบิส Hagibis ความเร็ว, ความว่องไว ฟิลิปปนิส์ 
นอกูรี Neoguri ทานูกิ (สัตว์ชนิดหนึ่งในวงศ์สนุขั มีลักษณะคล้ายแร็กคูน) เกาหลีใต้ 
รามสูร Rammasun ชื่อยักษ์ในเทพนิยายไทย ไทย 
แมตโม Matmo ฝนที่ตกหนัก, ฝนห่าใหญ่ เป็นคาํในภาษาชามอร์โร (ภาษาพื้นเมืองของ

เกาะกวมและหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา) 
สหรัฐอเมริกา 

หะล็อง Halong ชื่ออ่าวที่สวยงามแห่งหนึ่งในเวียดนาม เวียดนาม 
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  รายช่ือ ความหมาย และที่มาของพายุหมุนเขตร้อน (ชุดที่ 3) 
 

ชื่อพายุ ความหมาย ที่มา 
(ประเทศ/ดินแดน) อักษรไทย อักษรโรมัน 

นากร ี Nakri ดอกราตร ี กัมพูชา 
เฟิงเฉิน Fengshen ชื่อเทพเจ้าแห่งลม จีน 
คัลแมกี Kalmaegi นกนางนวล (สัญลักษณ์แห่งท้องทะเล) เกาหลีเหนือ 
ฟงวอง Fung-wong ชื่อยอดเขา แปลว่า "นกฟีนิกซ์" ฮ่องกง (จีน) 
คัมมูริ Kammuri มงกุฎ, กลุ่มดาวมงกุฎเหนือ ญี่ปุ่น 
ฟานทอง Phantone เก้งสีทอง (สัตว์) ลาว 
หว่องฟ้ง Vongfong ตัวต่อ (แมลง) มาเก๊า (จีน) 
นูร ี Nuri นกแก้วชนิดหนึ่ง หัวสีน้าํเงิน มาเลเซีย 
ซินลากู Sinlaku ชื่อเทพธิดาในนิยายของชาวเกาะคอสไรในไมโครนีเซีย ไมโครนีเซีย 
ฮากูปิต Hagupit การเฆี่ยน, การตี ฟิลิปปนิส์ 
ชังมี Jangmi ดอกกุหลาบ เกาหลีใต้ 
เมขลา Mekkhala ชื่อเทพธิดาประจําสมทุรในเทพนิยายไทย ไทย 
ฮีโกส Higos มะเดื่อ เป็นคําในภาษาชามอร์โร (ภาษาพืน้เมืองของเกาะกวมและ 

หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาของสหรัฐอเมริกา) 
สหรัฐอเมริกา 

บาหว่ี Bavi ชื่อทิวเขาในภาคเหนือของเวียดนาม เวียดนาม 
ไมสัก Maysak ไม้สัก กัมพูชา 
ไห่เฉิน Haishen ชื่อเทพเจ้าแห่งท้องทะเล จีน 
โนอึล Noul แสงเรือง, ท้องฟ้าสีแดง (ในเวลาพระอาทิตย์ขึน้หรือพระอาทิตย์ตก) เกาหลีเหนือ 
ดอลฟิน Dolphin โลมาขาวที่อาศัยอยู่ในนา่นน้ําฮอ่งกงและเป็นสญัลักษณน์ําโชคของ

ฮ่องกง 
ฮ่องกง (จีน) 

คูจิระ Kujira วาฬ, กลุ่มดาวซีตัส ญี่ปุ่น 
จันหอม Chan-hom จันทน์หอม (ชื่อไม้หอมชนิดหนึง่) ลาว 
หลิ่นฟา Linfa ดอกบัว (สัญลักษณ์หนึง่ของมาเก๊า) มาเก๊า (จีน) 
นังกา Nangka ขนุน มาเลเซีย 
เซาเดโลร ์ Soudelor ตําแหน่งผูป้กครองเกาะโปนเปในสมัยโบราณ ไมโครนีเซีย 
โมลาเบ Molave ไม้เนื้อแข็งชนิดหนึง่ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Vitex parviflora นิยมใช้ทํา

เครื่องเรือน 
ฟิลิปปนิส์ 

โคนี Goni หงส์, หงส์ทันดรา (Cygnus columbianus) เกาหลีใต้ 
อัสน ี Atsani สายฟา้ ไทย 
เอตาว Etau แนวพายฝุน เปน็คําในภาษาปาเลา (ภาษาพืน้เมืองของหมู่เกาะปาเลา) สหรัฐอเมริกา 
หว่ามก๋อ Vamco ชื่อแม่น้ําสายหนึ่งในภาคใต้ของเวียดนาม เวียดนาม 
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รายช่ือ ความหมาย และที่มาของพายุหมุนเขตร้อน (ชุดที่ 4) 

 

ชื่อพายุ ความหมาย ที่มา 
(ประเทศ/ดินแดน) อักษรไทย อักษรโรมัน 

กรอวาญ Krovanh กระวาน (ชื่อพรรณไม้ชนิดหนึ่ง ผลมีกลิ่นหอมฉุน ใช้ปรุงอาหารและทํายา) กัมพูชา 
ตู้เจวียน Dujuan กุหลาบพันปี (Rhododendron) จีน 
มูจีแก Mujigae รุ้ง เกาหลีเหนือ 
ฉอยหวั่น Choi-wan เมฆซึ่งมีสีสันสวยงาม ฮ่องกง (จีน) 
คปปุ Koppu ถ้วย, กลุ่มดาวถ้วย ญี่ปุ่น 
จ้าป ี Champi ดอกลั่นทมแดง ลาว 
ยีนฟ้า In-fa ดอกไม้ไฟ มาเก๊า (จีน) 
เมอโลร์ Melor ดอกมะลิ มาเลเซีย 
เนพาร์ตัก Nepartak นักรบผู้มีชื่อเสียงชาวเกาะคอสไรในไมโครนีเซีย ไมโครนีเซีย 
ลูปิต Lupit โหดร้าย, ความโหดร้ายทารุณ ฟิลิปปนิส์ 
มีรีแน Mirinae ทางชา้งเผือก เกาหลีใต้ 
นิดา Nida ชื่อผู้หญิง ไทย 
โอไมส ์ Omais เตร็ดเตร่, เคลื่อนที่ไปรอบ ๆ, เทียวไปเทียวมา เปน็คําในภาษาปาเลา 

(ภาษาพืน้เมืองของหมู่เกาะปาเลา) 
สหรัฐอเมริกา 

โกนเซิน Conson ชื่อสถานทีส่ําคัญทางประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของเวียดนาม เวียดนาม 
จันทู Chanthu ดอกซ่อนกลิ่น กัมพูชา 
เตี้ยนหมู่ Dianmu เจ้าแม่สายฟา้ จีน 
มินดุลเล Mindulle แดนดิไลออน (ดอกไม้เล็ก ๆ สีเหลือง บานในฤดูใบไมผ้ลิ) สื่อถึงจิตใจที่

อ่อนโยนและบริสุทธิ์ของสาวเกาหลี 
เกาหลีเหนือ 

ไลออ
นร็อก 

Lionrock ชื่อหินบนเขาแห่งหนึ่งในฮ่องกง รูปร่างคล้ายสิงโตหมอบ ฮ่องกง (จีน) 

คมปาซุ Kompasu วงเวียน, กลุ่มดาววงเวียน ญี่ปุ่น 
น้้าเทิน Namtheun ชื่อแม่น้ําสายหนึ่ง เปน็ลาํน้าํสาขาของแม่น้ําโขง ลาว 
หมาเหล่า Malou หินโมรา มาเก๊า (จีน) 
เมอรันตี Meranti ชื่อไม้ต้นในสกุลพะยอม เป็นไม้เนื้ออ่อน นิยมใช้ในการก่อสร้าง มาเลเซีย 
ราอี Rai เหรียญขนาดใหญ่ทําจากหินปนู ชาวเกาะยาปเคยใช้เหรียญเหล่านี้เปน็

สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 
ไมโครนีเซีย 

มาลากัส Malakas แข็งแกร่ง, เต็มไปด้วยพลัง ฟิลิปปนิส์ 
เมกี Megi ปลาดุก, ปลาดุกอามูร์ (Parasilurus asotus) เกาหลีใต้ 
ชบา Chaba ชื่อดอกไม้; ชื่อผู้หญิง ไทย 
อาเอเร Aere ลมพายุ เป็นคําในภาษามาร์แชลล์ (ภาษาพื้นเมืองของหมู่เกาะมาร์แชลล์) สหรัฐอเมริกา 
ซงด่า Songda แม่น้ําดํา (ชื่อแม่น้าํในภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของเวียดนาม เป็นลาํน้าํ

สาขาของแม่น้าํแดง) 
เวียดนาม 

 
 
 
 



195195 
 

   

 รายช่ือ ความหมาย และที่มาของพายุหมุนเขตร้อน (ชุดที่ 5)  
 

ชื่อพายุ ความหมาย ที่มา 
(ประเทศ/ดินแดน) อักษรไทย อักษรโรมัน 

ซาเระกา Sarika สาลิกา (ชื่อนกชนิดหนึง่ มีเสียงไพเราะ) กัมพูชา 
ไหหม่า Haima ม้าน้ํา จีน 
เมอารี Meari เสียงสะท้อน (หมายถึง ทนัทีที่เกิดพายุไตฝุ้่น คําประกาศแจ้งของ

คณะกรรมการไต้ฝุ่นก็จะสะท้อนก้องไปสูป่ระเทศสมาชิก) 
เกาหลีเหนือ 

หมาอ๊อน Ma-on ชื่อยอดเขา แปลว่า "อานม้า" ฮ่องกง (จีน) 
โทกาเงะ Tokage สัตว์เลื้อยคลานจําพวกจิง้จก ตุก๊แก, กลุ่มดาวกิ้งก่า ญี่ปุ่น 
นกเต็น Nock-ten นกกระเต็น ลาว 
หมุ่ยฟ้า Muifa ดอกบ๊วย มาเก๊า (จีน) 
เมอร์บก Merbok นกเขาชวา มาเลเซีย 
นันมาดอล Nanmadol โบราณสถานที่มีชื่อเสียงบนเกาะโปนเป ไดช้ื่อว่าเปน็ "เวนิสแหง่แปซิฟิก" ไมโครนีเซีย 
ตาลัส Talas ความแหลม, ความคม ฟิลิปปนิส์ 
โนร ู Noru กวางโรไซบีเรีย (Capreolus pygargus) เกาหลีใต้ 
กุหลาบ Kulap ชื่อดอกไม้ ไทย 
โรคี Roke ชื่อผู้ชายชาวชามอร์โร (ชนพื้นเมืองของเกาะกวมและหมู่เกาะนอร์เทิร์น 

มาเรียนาของสหรัฐอเมริกา) 
สหรัฐอเมริกา 

เซินกา Sonca นกจาบฝนเสียงสวรรค์ (Alauda gulgula) เวียดนาม 
เนสาท Nesat การจับปลา, คนจับปลา กัมพูชา 
ไห่ถาง Haitang พืชชนิดหนึ่งในวงศ์กุหลาบ ออกผลคล้ายแอปเปิลขนาดเล็ก จีน 
นัลแก Nalgae ปีก (หมายถึงการโบยบนิ เคลื่อนที่ เคลื่อนไหวอย่างมีอิสระ) เกาหลีเหนือ 
บันยัน Banyan ต้นไทร พบทั่วไปทางตอนใต้ของจีน ฮ่องกง (จีน) 
ฮาโตะ Hato นกพิราบ, นกเขา, กลุ่มดาวนกเขา ญี่ปุ่น 
ปาข่า Pakhar ปลาขา่ (โลมาอิรวดีที่อาศัยอยู่ในแม่น้ําโขงตอนลา่ง) ลาว 
ซ้านหวู ่ Sanvu ปะการัง มาเก๊า (จีน) 
มาวาร์ Mawar ดอกกุหลาบ มาเลเซีย 
กูโชล Guchol ขมิ้นชัน เปน็คําในภาษายาป (ภาษาพืน้เมืองของเกาะยาปในไมโครนีเซีย) ไมโครนีเซีย 
ตาลิม Talim แหลมคม, ด้านคมของใบมีด ฟิลิปปนิส์ 
ทกซูรี Doksuri นกอินทรี เกาหลีใต้ 
ขนุน Khanun ชื่อผลไม ้ ไทย 
แลง Lan ลมพาย,ุ ไต้ฝุ่น เปน็คําในภาษามาร์แชลล์ (ภาษาพื้นเมืองของหมู่เกาะ

มาร์แชลล)์ 
สหรัฐอเมริกา 

เซาลา Saola วัวป่าชนิดหนึง่ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Pseudoryx nghetinhensis เพิ่ง
ได้รับการค้นพบในจังหวัดห่าติญ๋ 

เวียดนาม 

  

ที่มา : ศูนย์ภูมิอากาศ สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา  ตามพระราชบัณฑติยสถาน ลว.  
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การรายงานสภาพฝน 
   

  กรณีปกติ 
    - เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ําท่วม จะเฝ้า
ติดตามเรดาร์ตรวจฝนตลอดเวลา หากไม่พบกลุ่มฝนที่จะส่งผล
กระทบต่อกรุงเทพมหานคร จะรายงานทุกต้นชั่วโมง 

- ตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมและการคาดการณ์ฝน
จาก Website ต่างประเทศ 

- ตรวจสอบการคาดการณ์ฝนจากระบบตรวจวัด
สภาพอากาศหากระบบฯ แจ้งเตือนจะแจ้งให้ภาคสนามทราบ
ทันท ี

- แจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อภาคสนามเช่น เหตุ
เพลิงไหม้ เหตุการณ์ชุมนุม เป็นต้น 
 

  กรณีพบกลุ่มฝน 
- รายงาน ขนาด ทิศทาง ความเร็วในการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝน 
- หากเป็นฝนก่อตัวจากต่างจังหวัดจะรายงานระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาที่คาดว่าจะเข้าถึง

กรุงเทพมหานคร ทิศทางจะเข้าพ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่สํานักงานเขตใดบ้างเป็นกลุ่มฝนชนิดใด 
- ตรวจสอบกลุ่มฝนจากเรดาร์กรมอุตุนิยมวิทยา และโครงการฝนหลวงเพ่ือให้ทราบขนาดของกลุ่มฝน  

ทิศทางการเคลื่อนตัวที่แน่นอน 
- รายงาน ปริมาณฝนที่ตก สํานักงานเขตที่ฝนตก 
- รายงานให้ภาคสนามทราบสถานการณ์ทุก 15 นาที 

 
  กรณีเกิดพายุ 

- หากมีพายุจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ําท่วมจะเฝ้าระวังและติดตาม ขนาด
ความรุนแรง ความเร็วในการเคลื่อนตัว แนวโน้มการเคลื่อนตัวว่าจะเข้าพ้ืนที่ส่วนใดและจะมีผลกระทบต่อ
กรุงเทพมหานครหรือไม่ ตลอดจนประสานกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดจนกว่าพายุจะสลายตัว 

- รายงานผู้บริหาร ภาคสนาม ทุกชั่วโมง 
 
  กรณีน้้าเหนือและน้้าทะเลหนุนสูง 

- รายงานปริมาณน้ําผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระราม 6 
- รายงานปริมาณน้ําแม่น้ําเจ้าพระยาที่ อ.บางไทร 
- รายงานปริมาณน้ําผ่านคลองบางกอกน้อย 
- รายงานการคาดการณ์ระดับน้ําแม่น้ําเจ้าพระยาของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือและกรมชลประทาน 
- รายงานระดับและเวลาที่น้ําทะเลหนุนสูงในแต่ละวัน 
- ก่อนถึงเวลาน้ําทะเลหนุนสูงประมาณ 1 ชั่วโมง จะรายงานระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาที่ตรวจวัดได้จริงที่

สถานีบางนา วัดไทร ปากคลองตลาด สังคโลก สามเสน บางซื่อ และบางเขนใหม่ ทุก 15 นาที 
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1. สถานรีะบบตรวจวัดปริมาณน้้าฝน 
 

1.1 สถานีเครือข่ายฝั่งตะวันออก จ้านวน 88 แห่ง 
 

ลําดับ รหัส ชื่อสถานี เขต 
1. RF.DDG.02 ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ําท่วมกรุงเทพมหานคร ดินแดง 
2. RF.SMI.01 สํานักงานเขตสายไหม สายไหม 
3. RF.SMI.02 ประตูระบายน้ําคลองสองสายใต้ สายไหม 
4. RF.SMI.03 ประตูระบายน้ําพระยาสุเรนทร์ สายไหม 
5. RF.SMI.04 จุดวัด ซอยแอนเน็กซ์ สายไหม 
6. RF.KSW.01 สํานักงานเขตคลองสามวา คลองสามวา 
7. RF.KSW.02 ประตูระบายน้ําคลองสามวา คลองสามวา 
8. RF.KSW.03 จุดวัด คลองเก้า-วัดศรีสุขสถาพร คลองสามวา 
9. RF.BKA.01 สํานักงานเขตบางเขน บางเขน 
10. RF.BKA.02 จุดวัด คลองบางบัว บางเขน 
11. RF.LSI.01 สํานักงานเขตหลักสี่ หลักสี่ 
12. RF.LSI.02 สถานีสูบน้ําคลองตาอูฐ หลักสี่ 
13. RF.LSI.03 จุดวัดศูนย์ราชการ-ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ 
14. RF.KNY.02 จุดวัด คลองลําชะล่า คันนายาว 
15. RF.MBR.01 สํานักงานเขตมีนบุรี มีนบุรี 
16. RF.MBR.02 ประตูระบายน้ําประชาร่วมใจ มีนบุรี 
17. RF.MBR.03 ประตูระบายน้ําบึงขวาง มีนบุรี 
18. RF.MBR.04 จุดวัด คลองแสนแสบ-วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม มีนบุรี 
19. RF.MBR.05 จุดวัด คลองบึงใหญ่-วัดทองสัมฤทธิ์ มีนบุรี 
20. RF.BSU.01 สํานักงานเขตบางซื่อ บางซื่อ 
21. RF.BSU.02 สถานีสูบน้ําบางเขนใหม่ บางซื่อ 
22. RF.BSU.03 สถานีสูบน้ําบางซื่อ บางซื่อ 
23. RF.SPS.01 สํานักงานเขตสะพานสูง สะพานสูง 
24. RF.SPS.02 ประตูระบายน้ําแสนแสบ-บางชัน สะพานสูง 
25. RF.WTL.01 สํานักงานเขตวังทองหลาง วังทองหลาง 
26. RF.WTL.02 ประตูระบายน้ําคลองลาดพร้าว วังทองหลาง 
27. RF.WTL.03 สถานีสูบน้ําเจ้าคุณสิงห์ วังทองหลาง 
28. RF.DST.01 สํานักงานเขตดุสิต ดุสิต 
29. RF.DST.02 สถานีสูบน้ําคลองสามเสน ดุสิต 
30. RF.PNK.01 สํานักงานเขตพระนคร พระนคร 
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ลําดับ รหัส ชื่อสถานี เขต 
31. RF.PNK.01 ปากคลองตลาด พระนคร 
32. RF.PNK.02 สถานีสูบน้ําเทเวศร์ พระนคร 
33. RF.RTW.01 สํานักงานเขตราชเทวี ราชเทวี 
34. RF.RTW.02 จุดวัด คลองสามเสน-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ราชเทวี 
35. RF.RTW.03 จุดวัดบึงมักกะสัน ราชเทวี 
36. RF.BKP.02 จุดวัด คลองแสนแสบ-เขตบางกะปิ บางกะปิ 
37. RF.HKG.01 สํานักงานเขตห้วยขวาง ห้วยขวาง 
38. RF.HKG.02 สถานีสูบน้ําสามเสน-แสนแสบ ห้วยขวาง 
39. RF.WTN.01 สํานักงานเขตวัฒนา วัฒนา 
40. RF.WTN.02 สถานีสูบน้ําแสนแสบ-คลองตัน วัฒนา 
41. RF.BRK.01 สํานักงานเขตบางรัก บางรัก 
42. RF.BRK.02 สถานีสูบน้ํากรุงเกษม บางรัก 
43. RF.LKB.01 สํานักงานเขตลาดกระบัง ลาดกระบัง 
44. RF.LKB.02 ประตูระบายน้ําลาดกระบัง ลาดกระบัง 
45. RF.LKB.03 จุดวัด คลองประเวศบุรีรมย์-เขตลาดกระบัง ลาดกระบัง 
46. RF.LKB.04 จุดวัด คลองประเวศบุรีรมย์-ถนนร่วมพัฒนา ลาดกระบัง 
47. RF.PWT.01 สํานักงานเขตประเวศ ประเวศ 
48. RF.PWT.02 ประตูระบายน้ําคลองประเวศบุรีรมย์ตอนวัดกระทุ่มเสือปลา ประเวศ 
49. RF.PWT.03 จุดวัดบึงหนองบอน ประเวศ 
50. RF.STN.01 สํานักงานเขตสาทร สาทร 
51. RF.STN.02 สถานีสูบน้ําสาทร สาทร 
52. RF.SLG.02 สถานีวัดระดับน้ํา-น้ําฝนคลองประเวศบุรีรมย์ตอนวัดขจรศิริ สวนหลวง 
53. RF.SLG.01 สํานักงานเขตสวนหลวง สวนหลวง 
54. RF.KTY.01 สํานักงานเขตคลองเตย คลองเตย 
55. RF.KTY.02 สถานีสูบน ้าพระราม 4 คลองเตย 
56. RF.KTY.03 สถานีสูบน ้าพระโขนง คลองเตย 
57. RF.KTY.04 สถานีสูบน ้าคลองเตย คลองเตย 
58. RF.KTY.05 จุดวัดสวนเบญจสิร ิ คลองเตย 
59. RF.PKN.01 สํานักงานเขตพระโขนง พระโขนง 
60. RF.PKN.02 สถานีสูบน ้าคลองเจ็ก พระโขนง 
61. RF.PKN.03 สถานีสูบน ้าบางอ้อ พระโขนง 
62. RF.PKN.04 สถานีสูบน ้าบางจาก พระโขนง 
63. RF.BKL.01 สํานักงานเขตบางคอแหลม บางคอแหลม 
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1.2 สถานีเครือข่ายฝั่งตะวันตก จ้านวน 43 แห่ง 
 
ลําดับ รหัส ชื่อสถานี เขต 

1. RF.TWW.02 ประตูระบายน้ําคลองทวีวัฒนา ทวีวัฒนา 
2. RF.KSN.01 สํานักงานเขตคลองสาน คลองสาน 
3. RF.KSN.02 สถานีสูบน้ําบางไส้ไก่ คลองสาน 
4. RF.JTG.01 สํานักงานเขตจอมทอง จอมทอง 
5. RF.JTG.02 จุดวัด คลองสนามชัย-คลองบางขุนเทียน จอมทอง 
6. RF.JTG.03 สถานีสูบน้ําคลองสี่บาท จอมทอง 
7. RF.TLC.01 สํานักงานเขตตลิ่งชัน ตลิ่งชัน 
8. RF.TLC.02 ประตูระบายน้ําคลองบัว-ทางรถไฟ ตลิ่งชัน 
9. RF.TLC.03 สถานีสูบน้ําคลองชักพระ ตลิ่งชัน 
10. RF.TWW.01 สํานักงานเขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา 
11. RF.TWW.03 ประตูระบายน้ําคลองขุนศรีบุรีรักษ์-คลองมหาสวัสดิ์ ทวีวัฒนา 
12. RF.TWW.04 จุดวัด คลองทวีวัฒนา-คลองบางเชือกหนัง ทวีวัฒนา 
13. RF.TKU.01 สํานักงานเขตทุ่งครุ ทุ่งครุ 
14. RF.TKU.02 ประตูระบายน้ําคลองรางจาก-ถนนประชาอุทิศ ทุ่งครุ 
15. RF.TBR.01 สํานักงานเขตธนบุรี ธนบุรี 
16. RF.TBR.02 สถานีสูบน้ําสําเหร่-แม่น้ํา ธนบุรี 
17. RF.TBR.03 สถานีดาวคะนอง ธนบุรี 
18. RF.BKN.01 สํานักงานเขตบางกอกน้อย บางกอกน้อย 
19. RF.BNK.02 สถานีสูบน้ําคลองมอญ บางกอกน้อย 
20. RF.BKY.01 สํานักงานเขตบางกอกใหญ่ บางกอกใหญ่ 
21. RF.BKY.02 สถานีสูบน้ําบางกอกใหญ่ บางกอกใหญ่ 
22. RF.BKT.01 สํานักงานเขตบางขุนเทียน บางขุนเทียน 
23. RF.BKT.02 สถานีสูบน้ําคลองเลนเปน บางขุนเทียน 
24. RF.BKT.04 สถานีสูบน้ําคลองราชมนตรี บางขุนเทียน 
25. RF.BKE.01 สํานักงานเขตบางแค บางแค 
26. RF.BKE.02 จุดวัด คลองภาษีเจริญ-ราชมนตรี บางแค 
27. RF.BKE.03 สถานีสูบน้ําบางจาก บางแค 
28. RF.BBN.01 สํานักงานเขตบางบอน บางบอน 
29. RF.BBN.02 จุดวัด คลองบางบอน-คลองสะแกงาม บางบอน 
30. RF.BPD.01 สํานักงานเขตบางพลัด บางพลัด 
31. RF.PSC.01 สํานักงานเขตภาษีเจริญ ภาษีเจริญ 
32. RF.PSC.02 ศูนยป์้องกันน้ําท่วม (ฝั่งธนบุรี) ภาษีเจริญ 
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ลําดับ รหัส ชื่อสถานี เขต 
64. RF.BKL.02 สถานีสูบน ้าวัดไทร บางคอแหลม 
65. RF.BAN.01 สํานักงานเขตบางนา บางนา 
66. RF.BAN.02 สถานีสูบน ้าบางนา บางนา 
67. RF.BAN.03 จุดวัด คลองบางนา-ถนนศรีนครินทร์ บางนา 
68. RF.SPK.01 สถานีสูบน้ําคลองสําโรง อ.เมือง 

จ.สมุทรปราการ 
69. RF.NJK.01 สํานักงานเขตหนองจอก หนองจอก 
70. RF.NJK.02 ประตูระบายน ้าแสนแสบ-ถนนสังฆสันติสุข หนองจอก 
71. RF.NJK.03 จุดวัด คลองสิบสอง-ถนนประชาส้าราญ หนองจอก 
72. RF.NJK.04 ประตูระบายน ้าคลองสิบสาม หนองจอก 
73. RF.NJK.05 ประตูระบายน ้าคลองหลวงแพ่ง หนองจอก 
74. RF.NJK.06 จุดวัด คลองล้าผักชี-โรงเรียนล้าผักชี หนองจอก 
75. RF.YNW.01 สํานักงานเขตยานนาวา ยานนาวา 
76. RF.YNW.02 สถานีสูบน ้าช่องนนทรี ยานนาวา 
77. RF.YNW.03 ประตูระบายน ้าคลองด่าน ยานนาวา 
78. RF.CTC.01 ส้านักงานเขตจตุจักร จตุจักร 
79. RF.CTC.02 สถานีสูบน ้ารัชดา-วิภาวด ี จตุจักร 
80. RF.CTC.03 จุดวัด ถนนเทศบาลสงเคราะห์ จตุจักร 
81. RF.PTW.01 สํานักงานเขตปทุมวัน ปทุมวัน 
82. RF.PTW.02 ประตูระบายน ้าคลองอรชร ปทุมวัน 
83. RF.DMG.01 สํานักงานเขตดอนเมือง ดอนเมือง 
84. RF.BKM.01 สํานักงานเขตบึงกุ่ม บึงกุ่ม 
85. RF.PPS.01 สํานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ป้อมปราบฯ 
86. RF.PYT.01 สํานักงานเขตพญาไท พญาไท 
87. RF.LPW.01 สํานักงานเขตลาดพร้าว ลาดพร้าว 
88. RF.SPW.01 สํานักงานเขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ 
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1.2 สถานีเครือข่ายฝั่งตะวันตก จ้านวน 43 แห่ง 
 
ลําดับ รหัส ชื่อสถานี เขต 

1. RF.TWW.02 ประตูระบายน้ําคลองทวีวัฒนา ทวีวัฒนา 
2. RF.KSN.01 สํานักงานเขตคลองสาน คลองสาน 
3. RF.KSN.02 สถานีสูบน้ําบางไส้ไก่ คลองสาน 
4. RF.JTG.01 สํานักงานเขตจอมทอง จอมทอง 
5. RF.JTG.02 จุดวัด คลองสนามชัย-คลองบางขุนเทียน จอมทอง 
6. RF.JTG.03 สถานีสูบน้ําคลองสี่บาท จอมทอง 
7. RF.TLC.01 สํานักงานเขตตลิ่งชัน ตลิ่งชัน 
8. RF.TLC.02 ประตูระบายน้ําคลองบัว-ทางรถไฟ ตลิ่งชัน 
9. RF.TLC.03 สถานีสูบน้ําคลองชักพระ ตลิ่งชัน 
10. RF.TWW.01 สํานักงานเขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา 
11. RF.TWW.03 ประตูระบายน้ําคลองขุนศรีบุรีรักษ์-คลองมหาสวัสดิ์ ทวีวัฒนา 
12. RF.TWW.04 จุดวัด คลองทวีวัฒนา-คลองบางเชือกหนัง ทวีวัฒนา 
13. RF.TKU.01 สํานักงานเขตทุ่งครุ ทุ่งครุ 
14. RF.TKU.02 ประตูระบายน้ําคลองรางจาก-ถนนประชาอุทิศ ทุ่งครุ 
15. RF.TBR.01 สํานักงานเขตธนบุรี ธนบุรี 
16. RF.TBR.02 สถานีสูบน้ําสําเหร่-แม่น้ํา ธนบุรี 
17. RF.TBR.03 สถานีดาวคะนอง ธนบุรี 
18. RF.BKN.01 สํานักงานเขตบางกอกน้อย บางกอกน้อย 
19. RF.BNK.02 สถานีสูบน้ําคลองมอญ บางกอกน้อย 
20. RF.BKY.01 สํานักงานเขตบางกอกใหญ่ บางกอกใหญ่ 
21. RF.BKY.02 สถานีสูบน้ําบางกอกใหญ่ บางกอกใหญ่ 
22. RF.BKT.01 สํานักงานเขตบางขุนเทียน บางขุนเทียน 
23. RF.BKT.02 สถานีสูบน้ําคลองเลนเปน บางขุนเทียน 
24. RF.BKT.04 สถานีสูบน้ําคลองราชมนตรี บางขุนเทียน 
25. RF.BKE.01 สํานักงานเขตบางแค บางแค 
26. RF.BKE.02 จุดวัด คลองภาษีเจริญ-ราชมนตรี บางแค 
27. RF.BKE.03 สถานีสูบน้ําบางจาก บางแค 
28. RF.BBN.01 สํานักงานเขตบางบอน บางบอน 
29. RF.BBN.02 จุดวัด คลองบางบอน-คลองสะแกงาม บางบอน 
30. RF.BPD.01 สํานักงานเขตบางพลัด บางพลัด 
31. RF.PSC.01 สํานักงานเขตภาษีเจริญ ภาษีเจริญ 
32. RF.PSC.02 ศูนยป์้องกันน้ําท่วม (ฝั่งธนบุรี) ภาษีเจริญ 
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ลําดับ รหัส ชื่อสถานี เขต 
64. RF.BKL.02 สถานีสูบน ้าวัดไทร บางคอแหลม 
65. RF.BAN.01 สํานักงานเขตบางนา บางนา 
66. RF.BAN.02 สถานีสูบน ้าบางนา บางนา 
67. RF.BAN.03 จุดวัด คลองบางนา-ถนนศรีนครินทร์ บางนา 
68. RF.SPK.01 สถานีสูบน้ําคลองสําโรง อ.เมือง 

จ.สมุทรปราการ 
69. RF.NJK.01 สํานักงานเขตหนองจอก หนองจอก 
70. RF.NJK.02 ประตูระบายน ้าแสนแสบ-ถนนสังฆสันติสุข หนองจอก 
71. RF.NJK.03 จุดวัด คลองสิบสอง-ถนนประชาส้าราญ หนองจอก 
72. RF.NJK.04 ประตูระบายน ้าคลองสิบสาม หนองจอก 
73. RF.NJK.05 ประตูระบายน ้าคลองหลวงแพ่ง หนองจอก 
74. RF.NJK.06 จุดวัด คลองล้าผักชี-โรงเรียนล้าผักชี หนองจอก 
75. RF.YNW.01 สํานักงานเขตยานนาวา ยานนาวา 
76. RF.YNW.02 สถานีสูบน ้าช่องนนทรี ยานนาวา 
77. RF.YNW.03 ประตูระบายน ้าคลองด่าน ยานนาวา 
78. RF.CTC.01 ส้านักงานเขตจตุจักร จตุจักร 
79. RF.CTC.02 สถานีสูบน ้ารัชดา-วิภาวด ี จตุจักร 
80. RF.CTC.03 จุดวัด ถนนเทศบาลสงเคราะห์ จตุจักร 
81. RF.PTW.01 สํานักงานเขตปทุมวัน ปทุมวัน 
82. RF.PTW.02 ประตูระบายน ้าคลองอรชร ปทุมวัน 
83. RF.DMG.01 สํานักงานเขตดอนเมือง ดอนเมือง 
84. RF.BKM.01 สํานักงานเขตบึงกุ่ม บึงกุ่ม 
85. RF.PPS.01 สํานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ป้อมปราบฯ 
86. RF.PYT.01 สํานักงานเขตพญาไท พญาไท 
87. RF.LPW.01 สํานักงานเขตลาดพร้าว ลาดพร้าว 
88. RF.SPW.01 สํานักงานเขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ 
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2. สถานีระบบตรวจสภาพอากาศ  จ้านวน 52 แห่ง 
 

ลําดับ รหัส ชื่อสถานี  ลําดับ รหัส ชื่อสถานี 
1 WS.PNK.01 สํานักงานเขตพระนคร  27 WS.SLG.01 สํานักงานเขตสวนหลวง 

2 WS.PPS.01 สํานักงานเขต 
ป้อมปราบศัตรูพ่าย  28 WS.BKM.01 สํานักงานเขตบึงกุ่ม 

3 WS.SPW.01 สํานักงานเขตสัมพันธวงศ์  29 WS.TWW.01 สํานักงานเขตวัฒนา 
4 WS.BRK.01 สํานักงานเขตบางรัก  30 WS.KTY.01 สํานักงานเขตคลองเตย 
5 WS.STN.01 สํานักงานเขตสาทร  31 WS.PKN.01 สํานักงานเขตพระโขนง 

6 WS.BKL.01 สํานักงานเขต 
บางคอแหลม  32 WS.BNA.01 สํานักงานเขตบางนา 

7 WS.YNW.01 สํานักงานเขตยานนาวา  33 WS.TBR.01 สํานักงานเขตธนบุรี 
8 WS.PTW.01 สํานักงานเขตปทุมวัน  34 WS.KSN.01 สํานักงานเขตคลองสาน 
9 WS.DST.01 สํานักงานเขตดุสิต  35 WS.BKN.01 สํานักงานเขตบางกอกน้อย 
10 WS.BSU.01 สํานักงานเขตบางซื่อ  36 WS.BKY.01 สํานักงานเขตบางกอกใหญ่ 
11 WS.PYT.01 สํานักงานเขตพญาไท  37 WS.BPD.01 สํานักงานเขตบางพลัด 
12 WS.CTC.01 สํานักงานเขตจตุจักร  38 WS.TLC.01 สํานักงานเขตตลิ่งชัน 
13 WS.LSI.01 สํานักงานเขตหลักสี่  39 WS.PSC.01 สํานักงานเขตภาษีเจริญ 
14 WS.DMG.01 สํานักงานเขตดอนเมือง  40 WS.JTG.01 สํานักงานเขตจอมทอง 
15 WS.SMI.01 สํานักงานเขตสายไหม  41 WS.RBN.01 สํานักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
16 WS.BKA.01 สํานักงานเขตบางเขน  42 WS.TKU.01 สํานักงานเขตทุ่งครุ 
17 WS.HKG.01 สํานักงานเขตห้วยขวาง  43 WS.TWW.01 สํานักงานเขตทวีวัฒนา 

18 WS.WTL.01 สํานักงานเขต 
วังทองหลาง  44 WS.BKE.01 สํานักงานเขตบางแค 

19 WS.RTW.01 สํานักงานเขตราชเทวี  45 WS.BBN.01 สํานักงานเขตบางบอน 
20 WS.LPW.01 สํานักงานเขตลาดพร้าว  46 WS.BKT.01 สํานักงานเขตบางขุนเทียน 
21 WS.KSW.01 สํานักงานเขตคลองสามวา  47 WS.NKM.01 สํานักงานเขตหนองแขม 
22 WS.MBR.01 สํานักงานเขตมีนบุรี  48 WS.BKP.01 สํานักงานเขตบางกะปิ 
23 WS.NJK.01 : สํานักงานเขตหนองจอก  49 WS.KNY.01 สํานักงานเขตคันนายาว 
24 WS.LKB.01 สํานักงานเขตลาดกระบัง  50 WS.DDG.02 ศูนย์ป้องกันน้ําท่วมกรุงเทพมหานคร 

 เขตดินแดง 
25 WS.SPS.01 สํานักงานเขตสะพานสูง  51 WS.PSC.02 ศูนย์ป้องกันน้ําท่วมธนบุรี เขตภาษีเจริญ 
26 WS.PWT.01 สํานักงานเขตประเวศ  52  WS.KTY.02 สถานีสูบน้ําพระโขนง เขตคลองเตย 
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ลําดับ รหัส ชื่อสถานี เขต 
33. RF.PSC.03 จุดวัด คลองบางเชือกหนัง-ราชมนตรี ภาษีเจริญ 
34. RF.PSC.04 สถานีสูบน้ําภาษีเจริญ ภาษีเจริญ 
35. RF.PSC.05 จุดวัด คลองบางกอกใหญ่-คลองมอญ ภาษีเจริญ 
36. RF.RBN.01 สํานักงานเขตราษฎร์บูรณะ ราษฏร์บูรณะ 
37. RF.RBN.02 สถานีสูบน้ําแจงร้อน ราษฏร์บูรณะ 
38. RF.NKM.01 สํานักงานเขตหนองแขม หนองแขม 
39. RF.NKM.02 จุดวัด คลองทวีวัฒนา-คลองภาษีเจริญ หนองแขม 
40. RF.NKM.03 จุดวัด คลองภาษีเจริญ-คลองบางน้ําจืด หนองแขม 
41. RF.BKT.03 สถานีสูบน้ําคลองระหาญ บางขุนเทียน 
42. RF.BKT.05 สถานีสูบน้ําคลองสนามชัย บางขุนเทียน 
43. RF.BAP.02 สถานีสูบบางยี่ขัน บางพลัด 

 
หมายเหตุ สถานีเครือข่ายติดตั้งเครื่องวัดปริมาณฝน ระดับน้ําภายใน ระดับน้ําภายนอก ระดับการเปิด-ปิด 

ประตูระบายน้ํา การทํางานของเครื่องสูบน้ํา เครื่องมือวัดคุณภาพน้ํา และอัตราการไหลของน้ํา  
โดยขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่ 
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2. สถานีระบบตรวจสภาพอากาศ  จ้านวน 52 แห่ง 
 

ลําดับ รหัส ชื่อสถานี  ลําดับ รหัส ชื่อสถานี 
1 WS.PNK.01 สํานักงานเขตพระนคร  27 WS.SLG.01 สํานักงานเขตสวนหลวง 

2 WS.PPS.01 สํานักงานเขต 
ป้อมปราบศัตรูพ่าย  28 WS.BKM.01 สํานักงานเขตบึงกุ่ม 

3 WS.SPW.01 สํานักงานเขตสัมพันธวงศ์  29 WS.TWW.01 สํานักงานเขตวัฒนา 
4 WS.BRK.01 สํานักงานเขตบางรัก  30 WS.KTY.01 สํานักงานเขตคลองเตย 
5 WS.STN.01 สํานักงานเขตสาทร  31 WS.PKN.01 สํานักงานเขตพระโขนง 

6 WS.BKL.01 สํานักงานเขต 
บางคอแหลม  32 WS.BNA.01 สํานักงานเขตบางนา 

7 WS.YNW.01 สํานักงานเขตยานนาวา  33 WS.TBR.01 สํานักงานเขตธนบุรี 
8 WS.PTW.01 สํานักงานเขตปทุมวัน  34 WS.KSN.01 สํานักงานเขตคลองสาน 
9 WS.DST.01 สํานักงานเขตดุสิต  35 WS.BKN.01 สํานักงานเขตบางกอกน้อย 
10 WS.BSU.01 สํานักงานเขตบางซื่อ  36 WS.BKY.01 สํานักงานเขตบางกอกใหญ่ 
11 WS.PYT.01 สํานักงานเขตพญาไท  37 WS.BPD.01 สํานักงานเขตบางพลัด 
12 WS.CTC.01 สํานักงานเขตจตุจักร  38 WS.TLC.01 สํานักงานเขตตลิ่งชัน 
13 WS.LSI.01 สํานักงานเขตหลักสี่  39 WS.PSC.01 สํานักงานเขตภาษีเจริญ 
14 WS.DMG.01 สํานักงานเขตดอนเมือง  40 WS.JTG.01 สํานักงานเขตจอมทอง 
15 WS.SMI.01 สํานักงานเขตสายไหม  41 WS.RBN.01 สํานักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
16 WS.BKA.01 สํานักงานเขตบางเขน  42 WS.TKU.01 สํานักงานเขตทุ่งครุ 
17 WS.HKG.01 สํานักงานเขตห้วยขวาง  43 WS.TWW.01 สํานักงานเขตทวีวัฒนา 

18 WS.WTL.01 สํานักงานเขต 
วังทองหลาง  44 WS.BKE.01 สํานักงานเขตบางแค 

19 WS.RTW.01 สํานักงานเขตราชเทวี  45 WS.BBN.01 สํานักงานเขตบางบอน 
20 WS.LPW.01 สํานักงานเขตลาดพร้าว  46 WS.BKT.01 สํานักงานเขตบางขุนเทียน 
21 WS.KSW.01 สํานักงานเขตคลองสามวา  47 WS.NKM.01 สํานักงานเขตหนองแขม 
22 WS.MBR.01 สํานักงานเขตมีนบุรี  48 WS.BKP.01 สํานักงานเขตบางกะปิ 
23 WS.NJK.01 : สํานักงานเขตหนองจอก  49 WS.KNY.01 สํานักงานเขตคันนายาว 
24 WS.LKB.01 สํานักงานเขตลาดกระบัง  50 WS.DDG.02 ศูนย์ป้องกันน้ําท่วมกรุงเทพมหานคร 

 เขตดินแดง 
25 WS.SPS.01 สํานักงานเขตสะพานสูง  51 WS.PSC.02 ศูนย์ป้องกันน้ําท่วมธนบุรี เขตภาษีเจริญ 
26 WS.PWT.01 สํานักงานเขตประเวศ  52  WS.KTY.02 สถานีสูบน้ําพระโขนง เขตคลองเตย 
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- อุโมงค์ทางลอด 8 แห่ง 

   

4. สถานีระบบตรวจวัดระดับน้้า จ้านวน 255 แห่ง 
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3. สถานีระบบตรวจวัดน้้าท่วมถนนและอุโมงค์ทางลอด จ้านวน 109 แห่ง 
- ถนน 101 แห่ง 
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- อุโมงค์ทางลอด 8 แห่ง 

   

4. สถานีระบบตรวจวัดระดับน้้า จ้านวน 255 แห่ง 
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5. สถานีระบบตรวจวัดอัตราการไหลของน้้า จ้านวน 32 แห่ง   
 

ลําดับ รหัส ชื่อสถานี เขต 
1 FC.PK.01 สะพานพระราม 8 บางพลัด 
2 FC.R8.01  แม่น้ําเจ้าพระยา บางพลัด 
3 FE.2S.02 คลองสองสายใต้ สายไหม 
4 FE.2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสามวา 
5 FE.3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามวา 
6 FE.4W.01 คลองตะวันตก คลองสามวา 
7 FE.BB.01 คลองบางบัว จตุจักร 
8 FE.BG.01 คลองบึงขวาง มีนบุรี 
9 FE.BK.01  คลองบางเขนใหม่ บางซื่อ 
10 FE.BK.02 คลองบางเขน บางซื่อ 
11 FE.BS.01  คลองบางซื่อ บางซื่อ 
12 FE.K1.01 คลองหนึ่ง คลองสามวา 
13 FE.KP.01 คลองเปรมประชากร ตอนวัดเทวสุนทร บางซื่อ 
14 FE.KP.02  คลองเปรมประชากร ตอนซอยประชาชื่น 4 แยก 1-4 จตุจักร 
15 FE.LP.01  ปตร. คลองลาดพร้าว วังทองหลาง 
16 FE.MT.01  คลองลําหม้อแตก มีนบุรี 
17 FE.PN.03 คลองพระโขนง-วัดสะพาน คลองเตย 
18 FE.PW.01 คลองประเวศฯ ลาดกระบัง 
19 FE.SA.01 คลองสามเสน ดุสิต 
20 FE.SR.01  คลองพระยาสุเรนทร์ สายไหม 
21 FE.SS.01 คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน บางกะปิ 
22 FE.SS.02  คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ บางกะปิ 
23 FE.SS.02 คลองแสนแสบ-มีนบุรี มีนบุรี 
24 FE.SW.01  คลองสามวา คลองสามวา 
25 FW.BN.0 คลองบางกอกน้อย บางกอกน้อย 
26 FW.KC.01  คลองซอย ทวีวัฒนา 
27 FW.KK.01 คลองควาย ทวีวัฒนา 
28 FW.KS.01  คลองขุนศรีฯ ทวีวัฒนา 
29 FW.PJ.01  คลองขุนราชพินิจใจ บางขุนเทียน 
30 FW.PS.01 คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร หนองแขม 
31 FW.RT.01 คลองราชมนตรี บางขุนเทียน 
32 FW.TW.01   คลองทวีวัฒนา ทวีวัฒนา 
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5. สถานีระบบตรวจวัดอัตราการไหลของน้้า จ้านวน 32 แห่ง   
 

ลําดับ รหัส ชื่อสถานี เขต 
1 FC.PK.01 สะพานพระราม 8 บางพลัด 
2 FC.R8.01  แม่น้ําเจ้าพระยา บางพลัด 
3 FE.2S.02 คลองสองสายใต้ สายไหม 
4 FE.2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสามวา 
5 FE.3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามวา 
6 FE.4W.01 คลองตะวันตก คลองสามวา 
7 FE.BB.01 คลองบางบัว จตุจักร 
8 FE.BG.01 คลองบึงขวาง มีนบุรี 
9 FE.BK.01  คลองบางเขนใหม่ บางซื่อ 
10 FE.BK.02 คลองบางเขน บางซื่อ 
11 FE.BS.01  คลองบางซื่อ บางซื่อ 
12 FE.K1.01 คลองหนึ่ง คลองสามวา 
13 FE.KP.01 คลองเปรมประชากร ตอนวัดเทวสุนทร บางซื่อ 
14 FE.KP.02  คลองเปรมประชากร ตอนซอยประชาชื่น 4 แยก 1-4 จตุจักร 
15 FE.LP.01  ปตร. คลองลาดพร้าว วังทองหลาง 
16 FE.MT.01  คลองลําหม้อแตก มีนบุรี 
17 FE.PN.03 คลองพระโขนง-วัดสะพาน คลองเตย 
18 FE.PW.01 คลองประเวศฯ ลาดกระบัง 
19 FE.SA.01 คลองสามเสน ดุสิต 
20 FE.SR.01  คลองพระยาสุเรนทร์ สายไหม 
21 FE.SS.01 คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน บางกะปิ 
22 FE.SS.02  คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ บางกะปิ 
23 FE.SS.02 คลองแสนแสบ-มีนบุรี มีนบุรี 
24 FE.SW.01  คลองสามวา คลองสามวา 
25 FW.BN.0 คลองบางกอกน้อย บางกอกน้อย 
26 FW.KC.01  คลองซอย ทวีวัฒนา 
27 FW.KK.01 คลองควาย ทวีวัฒนา 
28 FW.KS.01  คลองขุนศรีฯ ทวีวัฒนา 
29 FW.PJ.01  คลองขุนราชพินิจใจ บางขุนเทียน 
30 FW.PS.01 คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร หนองแขม 
31 FW.RT.01 คลองราชมนตรี บางขุนเทียน 
32 FW.TW.01   คลองทวีวัฒนา ทวีวัฒนา 
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นามเรียกขานวิทยุสื่อสาร ส้านักการระบายน้้า 
นามเรียกขาน ชื่อ-สกุล ต้าแหน่ง 

ระบายน้้า 1(หนึ่ง) นายณรงค์  เรืองศรี ผู้อ้านวยการส้านักการระบายน้้า 
ระบายน้้า 2(สอง) นางสุทธิมล  เกษสมบูรณ์ รองผู้อ้านวยการส้านักการระบายน้้า คนที่ 1 
ระบายน้้า 3(สาม) นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ รองผู้อ้านวยการส้านักการระบายน้้า คนที่ 2 
ระบายน้้า 4(สี่) นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์ รองผู้อ้านวยการส้านักการระบายน้้า คนที่ 3 
ระบายน้้า 5(ห้า) นายวรวัฒน์  หินซุย ผู้อ้านวยการกองระบบท่อระบายน้้า 
ระบายน้้า 51(ห้า-หนึ่ง) นายบุญยืน  คุณเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบ้ารุงรักษาท่อระบายน้้า 1 
ระบายน้้า 52(ห้า-สอง) นายบรรจง  ปั้นโต หัวหน้ากลุ่มงานบ้ารุงรักษาท่อระบายน้้า 2 
ระบายน้้า 53(ห้า-สาม) นายสัญญา ภู่เจนจบ หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมท่อ 
ระบายน้้า 6(หก) นางวาสนา  ศิลป์เบ็ญจพร ผู้อ้านวยการกองระบบคลอง 
ระบายน้้า 61(หก-หนึ่ง) นางเบญจวรรณ  นิลดี หัวหน้ากลุ่มงานบ้ารุงรักษาคลอง 1 
ระบายน้้า 62(หก-สอง) นายไพศาล  ธรรมโชติ หัวหน้ากลุ่มงานบ้ารุงรักษาคลอง 2 
ระบายน้้า 63(หก-สาม) นายชาคริต  ตังคุปานันท์ หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมคลอง 
ระบายน้้า 64(หก-สี่) นายไกรสรณ์  มากเอ่ียม หัวหน้ากลุ่มงานบ้ารุงรักษาแหล่งรับน้้า  
ระบายน้้า 7(เจ็ด) นายธราพงษ์  เพ็ชรคง ผู้อ้านวยการกองเครื่องจักรกล 
ระบายน้้า 71(เจ็ด-หนึ่ง) นายอาสา  สุขขัง หัวหน้ากลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้้า 1 
ระบายน้้า 72(เจ็ด-สอง) นายไพโรจน์  ฮุ้นสกุล หัวหน้ากลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้้า 2 
ระบายน้้า 73(เจ็ด-สาม)  หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมและบ้ารุงรักษา 1 
ระบายน้้า 74(เจ็ด-สี่) นายประชุม  ไกรจิตต์ หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมและบ้ารุงรักษา 2 
ระบายน้้า 8(แปด) นายอุกฤษฎ์  กลิ่นสุคนธ์ ผู้อ้านวยการกองระบบอาคารบังคับน้้า 
ระบายน้้า 81(แปด-หนึ่ง)  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้้า 1 
ระบายน้้า 82(แปด-สอง) นายเกรียงไกร  ภมรพล หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้้า 2 
ระบายน้้า 83(แปด-สาม) นายณทศพล  จันทร์ลอย หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม 
ระบายน้้า 10(สิบ) นายเจษฎา  จันทรประภา ผู้อ้านวยการกองพัฒนาระบบหลัก 
ระบายน้้า 10-1(สิบ-หนึ่ง) นายวิษณุ  เจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารโครงการ 
ระบายน้้า 10-2(สิบ-สอง) นายสัญญลักษณ์  ก้องกิจการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้้า 1 
ระบายน้้า 10-3(สิบ-สาม) นายเทวัญ  อึงประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้้า 2 
ระบายน้้า 10-4(สิบ-สี่) นายปวินท์สรรค์ กัลยาณพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้้า 3 
ระบายน้้า 15(สิบ-ห้า) นางสาวพลอยมานี ศรีสมพงษ์ เลขานุการส้านักการระบายน้้า 
ระบายน้้า 16(สิบ-หก) นายอริยะ  เมฆะกูล ผู้อ้านวยการกองสารสนเทศระบายน้้า 
ระบายน้้า 16-1(สิบ-หก-หนึ่ง) นายสรรเสริญ  เรืองฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมระบบป้องกันน้้าท่วม 
ระบายน้้า 16-2(สิบ-หก-สอง) นางสาวปาริชาต  เปลี่ยนเปรม หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ 
ระบายน้้า 17(สิบ-เจ็ด)  ผู้อ้านวยการส้านักงานจัดการคุณภาพน้้า 
ระบายน้้า 17-1(สิบ-เจ็ด-หนึ่ง) นายเกรียงไกร  ศิวศิริยางกูร หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการ 1 (ดินแดง) 
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หมายเลขโทรศัพท์ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมของกรุงเทพมหานคร 
 

หน่วยงาน โทรศัพท์ (ที่ท้างาน) โทรศัพท์ (มือถือ) โทรสาร (FAX) 
ส้านักการระบายน้้า    

ศูนย์ป้องกันน้้าท่วมสนน. (ศูนย์วิทยุส่ือสาร) 02 246 0317-9 085 058 4760 02 246 0320 
 02 245 6263-4, 7  02 248 8012 
      02 248 5115    

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันน้้าท่วมฝั่งธนบุรี 02 457 7028   
สถานีเรดาร์หนองจอก 02 548 2268   
สถานีเรดาร์หนองแขม 02 487 3238   
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันน้้าท่วมหนองบอน 02 333 6236-59   
ผู้อ้านวยการส้านักการระบายน้้า    
 นายณรงค์  เรืองศรี 
รองผู้อ้านวยการส้านักการระบายน้้า 

02 246 0307 081 824 7344  02 246 0270 

  นางสุทธิมล  เกษสมบูรณ์ 02 246 0309 081 819 4982 02 245 4420 
  นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ 02 246 0308 081 935 1898 02 245 2154 
  นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์ 02 247 2200 081 838 1126 02 246 0275 
เลขานุการส้านักการระบายน้้า    
  นางสาวพลอยมานี ศรีสมพงษ์ 02 245 2168 083 064 0674  
ผู้อ้านวยการกองสารสนเทศระบายน้้า    
  นายอริยะ  เมฆะกูล 02 246 0276 084 151 5445  02 246 0320 

กลุ่มงานควบคุมระบบป้องกันน้้าท่วม    
        นายสรรเสริญ  เรืองฤทธิ์ 02 246 0317-9 081 258 1960 02 246 0320 

กลุ่มงานสารสนเทศ    
       นางสาวปารชิาต  เปลี่ยนเปรม 02 246 0279 089 994 8229 02 246 0320 
ผู้อ้านวยการกองพัฒนาระบบหลัก    
  นายเจษฎา จันทรประภา 02 246 0277 081 838 8831 02 246 0277 

กลุ่มงานบริหารโครงการ    
        นายวิษณุ  เจริญ 02 245 4476 081 614 8192 02 245 4476 

กลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้้า 1    
         นายสัญญลักษณ์  ก้องกิจการ 02 246 0314 086 789 0911 02 246 0314 

กลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้้า 2    
         นายเทวัญ อึงประเสริฐ 02 246 0273  081 566 1151 02 246 0273 

กลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้้า 3    
          นายปวินท์สรรค์  กัลยาณพันธ์ 02 246 0315 086 383 3578 02 246 0315 
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หน่วยงาน โทรศัพท์ (ที่ท้างาน) โทรศัพท์ (มือถือ) โทรสาร (FAX) 
ผู้อ้านวยการกองระบบอาคารบังคับน้้า    
  นายอุกฤษฎ์  กลิ่นสุคนธิ์ 02 245 7550 083 548 7226  02 245 0015 

กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้้า 1    
        02 245 7120  02 245 0015 

กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้้า 2    
       นายเกรียงไกร  ภมรพล 02 457 4078-9  085 099 7380 02 457 4079 

กลุ่มงานวิศวกรรม    
       นายณทศพล  จันทร์ลอย 02 245 9007 086 300 0624 02 245 0015 
ผู้อ้านวยการกองระบบท่อระบายน้้า    
  นายวรวัฒน์  หินซุย 02 246 0312 081 634 1088 02 245 0312 

กลุ่มงานบ้ารุงรักษาท่อระบายน้้า 1    
       นายบุญยืน  คุณเจริญ 02 246 8361-2 086 787 8400 02 246 0272 

กลุ่มงานบ้ารุงรักษาท่อระบายน้้า 2    
        นายบรรจง  ปั้นโต 02 457 7187 089 219 3154 02 467 3130 

กลุ่มงานวิศวกรรมท่อ    
       นายสัญญา  ภู่เจนจบ 02 247 9322  086 885 7889 02 247 9322 

ระบบซ่อม 1 
  นายกิตติชัย  สุขส้ารวล 

 
02 579 2847 

 
081 339 5469 

 

ระบบซ่อม 2 
     

 
02 457 0563   

 

ผู้อ้านวยการกองระบบคลอง    
  นางวาสนา  ศิลป์เบ็ญจพร 02 246 7940 081 372 5107 02 246 7940 

กลุ่มงานวิศวกรรมคลอง    
       นายชาคริต  ตังคุปานันท์ 02 248 0193 086 177 5795 02 248 3053 

กลุ่มงานบ้ารุงรักษาคลอง 1    
        นางเบ็ญจวรรณ  นิลดี 02 245 4093 081 563 2604 02 245 4093 

กลุ่มงานบ้ารุงรักษาคลอง 2    
       นายไพศาล  ธรรมโชต ิ 02 457 8431-3 089 990 0737 02 457 8432 

กลุ่มงานบ้ารุงรักษาแหล่งรับน้้า    
       นายไกรสรณ์  มากเอ่ียม 02 245 0437 086 885 0665 02 245 4093 
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หน่วยงาน โทรศัพท์ (ที่ท้างาน) โทรศัพท์ (มือถือ) โทรสาร (FAX) 
ผู้อ้านวยการกองเครื่องจักรกล    
  นายธราพงษ์  เพ็ชรคง 02 247 6010 081 977 0134 02 247 6018 

กลุ่มงานพัสดุ    
        นายสมพร  แดนสามสวน 02 247 6013 081 914 4589 02 643 4763 

กลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้้า 1    
       นายอาสา  สุขขัง 02 245 4633 081 820 4552 02 247 6015 

กลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้้า 2    
       นายไพโรจน์  ฮุ้นสกุล 02 457 5781 089 897 3659 02 457 1081 

กลุ่มงานซ่อมและบ้ารุงรักษา 1    
         02 247 6021  02 457 1081 

กลุ่มงานซ่อมและบ้ารุงรักษา 2    
       นายประชุม  ไกรจิตต์ 02 457 5780 081 621 1528 02 457 1058 
ผู้อ้านวยการส้านักงานจัดการคุณภาพน้้า    
     02 246 0316  02 246 0316 

กลุ่มงานปฏิบัติการ 1 (ดินแดง)    
         นายเกรียงไกร  ศิวะศิริยางกูร 02 248 5057 062 994 5356 02 246 0274 

โรงควบคุมคุณภาพน้้าจตุจักร 
    นายนิกร  เตโพ 02290 0455 089 301 7709  

โรงควบคุมคุณภาพน้้ารัตนโกสินทร์ 
    นายปรีชา  ผดุงพัฒน ์

02 626 2720 
02 629 2716 

 
089 067 5296  

กลุ่มงานปฏิบัติการ 2 (ช่องนนทรี)    
       นายกฤตภัทร ยินหิรัญ 02 247 4474 084 654 9469 02 247 4474 

กลุ่มงานปฏิบัติการ 3 (หนองแขม)    
        นายปธาน  บรรจงปร ุ 02 247 4474 081 912 9456 02 246 0274 
ส้านักเทศกิจ    
     ศูนย์สื่อสารกทม (ศูนย์วิทยุอัมรินทร์) 02465 7883  02472 1195 
ส้านักการคลัง    
   กองโรงงานช่างกล 02246 1991  02246 1991 
ผู้อ้านวยการกองโรงงานช่างกล    
  นายเจน  วราหะ 02246 1991 081665 3752 02246 1991 
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ส้านักงานเขต (ฝ่ายโยธาเขต) 

 

ส้านักงานเขต (ฝ่ายโยธาเขต) 
หน่วยงาน โทรศัพท์ (ที่ท้างาน) หน่วยงาน โทรศัพท์ (ที่ท้างาน) 

คลองสาน 02 439 6393 บึงกุ่ม 02 364 7364 
คลองสามวา 02 548 0307 ปทุมวัน 02 214 3015 
คลองเตย 02 249 7565 ประเวศ 02 328 8983 
คันนายาว 02 379 9943 ป้อมปราบศัตรูพ่าย 02 280 7256 
จตุจักร 02 513 9953 พญาไท 02 279 4142 ต่อ 6467 
จอมทอง 02 427 6488 พระนคร 02 628 9066 ต่อ 6563 
ดอนเมือง 02 565 9408 พระโขนง 02 311 2035 กด 2 ต่อ 6513 

ดินแดง 02 245 3310 ต่อ 364 ภาษีเจริญ 02 413 0568 กด 6615 
ดุสิต 02 243 5311 ต่อ 5417-19 มีนบุรี 02 914 5831 
ตลิ่งชัน 02 424 1738 ยานนาวา 02 294 2393 ต่อ 6715 
ทวีวัฒนา 02 441 4739 ราชเทวี 02 354 4192 ต่อ 6766 
ทุ่งครุ 02 464 4388 ราษฎร์บูรณะ 02 428 4884 ต่อ 6817 
ธนบุรี 02 466 7562 ต่อ 5615 ลาดกระบัง 02 326 9149 ต่อ 6866 
บางกะปิ 02 377 5494 ต่อ 5767 ลาดพร้าว 02 538 7119 
บางกอกน้อย 02 424 0056 ต่อ 5665 วังทองหลาง 02 538 7145 ต่อ 6965 
บางกอกใหญ่ 02 457 5986 วัฒนา 02 381 8930 ต่อ 7027 
บางขุนเทียน 02 415 0156 ต่อ 5813 สะพานสูง 02 372 2918 ต่อ 7114 
บางเขน 02 521 0148 สาทร 02 212 8112 ต่อ 7215-7 
บางคอแหลม 02 292 2141 สายไหม 02 158 7362 
บางซื่อ 02 586 9973 ต่อ 6014 สัมพันธวงศ์ 02 235 2176 
บางนา 02 173 5254ต่อ 6061 สวนหลวง 02 321 8694 
บางบอน 02 450 3201 ต่อ 6136 หนองจอก 02 543 1473 
บางพลัด 02 424 3777 ต่อ 6168 หนองแขม 02 444 2413 ต่อ 7315 
บางรัก 02 235 6445 หลักสี่ 02 576 1404 
บางแค 02 454 5985 ห้วยขวาง 02 274 9585 
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การประปานครหลวง 

 

กรมอุตุนิยมวิทยา 
หน่วยงาน โทรศัพท์ (ที่ท้างาน) หน่วยงาน โทรศัพท์ (ที่ท้างาน) 

ศูนย์บริการประปา 1125 ส้านักพยากรณ์อากาศ 02 398 9830 

(รับแจ้งท่อประปาแตก) 02 503 9470 (เวรพยากรณ์อากาศ
ประจ้าวัน) 

02 399 4012-4 
ขอเอกสาร 1128 

 
  

การไฟฟ้านครหลวง  กรมชลประทาน 
หน่วยงาน โทรศัพท์ (ที่ท้างาน)  หน่วยงาน โทรศัพท์ (ที่ท้างาน) 

ศูนย์ประสานงาน 
ระบบไฟฟ้า 

1130 
02 252 1661 
02 252 1691 
02 252 1743 

 
 
 

 

ศูนย์ประสานงานและ
ติดตามสถานการณ์น้้า 

1460 
02 669 2560 
02 243 6956 
02 241 3305 

ไฟฟ้าวัดเลียบ 02 220 5000  ปตร.จุฬาลงกรณ์ 02 567 1391 
ไฟฟ้าคลองเตย 02 249 0600  ปตร.หกวา 02 149 6486 

ไฟฟ้าสามเสน 02 243 0131 
02 241 5409 

 
 

ปตร.คลองด่าน 02 330 1213 
02 330 1516 

ไฟฟ้าบางใหญ่ 02 595 1300  ปตร.แสนแสบมีนบุรี 02 543 8365 
ไฟฟ้าบางพูด 02 583 8405  เขื่อนเจ้าพระยา 056 405 013 - 16 
ไฟฟ้าบางกะปิ 02 314 0024  เขื่อนพระราม 6 035 802 555 
ไฟฟ้ามีนบุรี 02 543 8405 

02 919 5004 
 

 
  

  

ไฟฟ้าบางพลี 02 316 8001  กระทรวงมหาดไทย 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ) ไฟฟ้าสมุทรปราการ 02 395 3190 

02 791 5226 
 

 หน่วยงาน โทรศัพท์ (ที่ท้างาน) 
ไฟฟ้ายานนาวา 02 289 0151  ศูนย์อ้านวยการบรรเทา 1784 
ไฟฟ้าราษฎร์บูรณะ 02 427 0070  สาธารณภัย 02 637 3554 
ไฟฟ้าบางขุนเทียน 02 451 4104  ส่วนวิเคราะห์ 02 637 3572 

ไฟฟ้าธนบุรี 02 411 2401  
ไฟฟ้าลาดพร้าว 02 716 3200  
ไฟฟ้าบางบัวทอง 02 834 3200  
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แผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดน้้าท่วมในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 

กลยุทธ์ที่ 1  กรณีฝนตกไม่เกิน 60 มิลลิเมตร/ชั่วโมง อาจเกิดปัญหาน้้าท่วมขังท่ีระดับความลึก 10-20 เซนติเมตร 
 

กิจกรรม รายละเอียดการปฏิบัติ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

1. การบริหารจัดการน้้า 1.1 เร่งลดระดับน้้าในท่อระบายน้้าโดยสูบระบายน้้าลงคลอง กรท. 
1.2 เร่งสูบระบายน้้าในคลองโดยสถานีสูบน้้า อุโมงค์ระบายน้้า 
     สูบระบายน้้าออกแม่น้้าเจ้าพระยา 

กบน. 

1.3 ระบายน้้าจากคลองเข้าไปเก็บกักชั่วคราวไว้ในแก้มลิง กบน. 
1.4 เก็บขยะในคูคลองสายหลัก เปิดทางน้้าไหล กรบ. 

2. การแก้ไขปัญหาเร่งด่วน 2.1 หน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว (BEST) ออกปฏิบัติงานขณะฝนตก      
- ตรวจสอบพื้นท่ีที่มีน้้าท่วมขังแล้วรายงานศูนย์ควบคุม  

ระบบป้องกันน้้าท่วม กรุงเทพมหานคร 
กรท. 

- ตรวจสอบการท้างานของเครื่องสูบน้้าตามบ่อสูบน้้า       
เพ่ือสูบระบายน้้าลงคลอง และรายงานผล 

กบน.  กรท. กคจ. 

- เก็บขยะหน้าบ่อสูบ กบน.  กรท.  กรบ. 
- เก็บขยะหน้าตะแกรงช่องรับน้้าฝน กรท.  กรบ. 
- ตรวจสอบระบบระบายน้้าว่ามีปัญหาขยะอุดตันหรือไม่   

หากพบปัญหาเร่งแก้ไข 
กรบ.  กรท. 

2.2 หน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว (BEST)  ออกปฏิบัติงานบริการ  
- ตรวจสอบการท้างานของเครื่องสูบน้้า กคจ.  กบน.  กรท. 
- แก้ไขปัญหาเครื่องสูบน้้าขัดข้อง กคจ. 
-  ให้บริการช่วยเหลือรถยนต์ที่ขัดข้องเนื่องจากภาวะน้้าท่วม กคจ. 
-  สนับสนุนงานสาธารณภัยต่างๆ กคจ.  กรท.  กรบ. 

3.  การแก้ไขปัญหาระบบ 
    ไฟฟ้าขัดข้อง 
 
 
 
 

3.1 จัดรถเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าพร้อมเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการฉุกเฉิน
เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องตามสถานีสูบน้้า 

กคจ. 

3.2 จัดส่งรถพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าประจ้าสถานีสูบน้้าที่ส้าคัญ       
เพ่ือแก้ไขปัญหาไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าขัดข้อง 

กบน.  กคจ. 

3.3 จัดเจ้าหน้าที่หน่วยบริการเร่งด่วนเข้าแก้ไขกรณีไฟฟ้าขัดข้อง กบน.  กคจ. 
3.4 ประสานและแจ้งเหตุการไฟฟ้านครหลวงเพ่ือแก้ไขปัญหา กสน. 

4. การแก้ไขปัญหา
การจราจร 

 
 

4.1 ให้บริการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหารถยนต์ขัดข้อง
เนื่องจากน้้าท่วมถนน ซอย   

กคจ. 

4.2 ให้บริการ อ้านวยความสะดวกในการจราจร หรือปิดการจราจร
เมื่อเกิดปัญหาน้้าท่วมขังบนผิวการจราจร 

 

กคจ. 
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กิจกรรม รายละเอียดการปฏิบัติ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

5. การประชาสัมพันธ์ 5.1 รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ท่ีเกี่ยวกับปัญหาน้้าท่วม ตลอด 24 ชัว่โมง  กสน. 
5.2 ประสานข้อมูลข่าวสาร แนวทางปฏิบัติ และค้าสั่งให้        

หน่วยปฏิบัติการภาคสนามทราบ โดยผ่านทางวิทยุสายตรง
(Trunk Lines) เครือข่ายอัมรินทร์ และทางโทรศัพท์  

กสน. 

5.3 แจ้งข้อมูล ข่าวสาร การเตือนภัยน้้าท่วมแก่สื่อมวลชนทุกแขนง กสน. 
5.4 ประชาสัมพันธ์สภาพอากาศ ปริมาณฝน รายงานสภาพ       

น้้าท่วมขังถนน แจ้งเตือนหลีกเลี่ยงเส้นทางน้้าท่วมขังผ่านทาง         
จส.100 สวพ.91 ร่วมด้วยช่วยกัน ป้ายจราจรอัจฉริยะ 

กสน. 

5.5 ประสานงานขอข้อมูลปริมาณน้้าฝน น้้าเหนือ น้้าทะเลหนุน  
สภาพอากาศปัญหาการจราจรไฟฟ้าขัดข้อง กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ 
การไฟฟ้านครหลวง ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ และส้านักงานเขต 

กสน. 

 

กลยุทธ์ที่ 2 กรณีฝนตกระหว่าง 60-90 มิลลิเมตร/ชั่วโมง อาจเกิดปัญหาน้้าท่วมขังที่ระดับความลึก 20-30 เซนติเมตร 

กิจกรรม รายละเอียดการปฏิบัติ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

1. การบริหารจัดการน้้า 1.1 เร่งลดระดับน้้าในท่อระบายน้้าโดยสูบระบายน้้าลงคลอง กรท. 
 1.2 เร่งสูบระบายน้้าในคลองโดยสถานีสูบน้้า อุโมงค์ระบายน้้า   

สูบระบายออกแม่น้้าเจ้าพระยา 
กบน. 

 1.3 ระบายน้้าจากคลองเข้าไปเก็บกักชั่วคราวไว้ในแก้มลิง กบน. 
 1.4 เก็บขยะในคูคลองสายหลัก เปิดทางน้้าไหล กรบ. 
2. การแก้ไขปัญหาเร่งด่วน 2.1 หน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว (BEST) ออกปฏิบัติงานขณะฝนตก      

- ตรวจสอบพื้นท่ีที่มีน้้าท่วมขังแล้วรายงานศูนย์ควบคุม
ระบบป้องกันน้้าท่วม กรุงเทพมหานคร 

กรท. 

- ตรวจสอบการท้างานของเครื่องสูบน้้าตามบ่อสูบน้้า      
เพ่ือสูบระบายน้้าลงคลอง และรายงานผล 

กบน.  กรท. กคจ. 

- เก็บขยะหน้าบ่อสูบ กบน.  กรท.  กรบ. 
- เก็บขยะหน้าตะแกรงช่องรับน้้าฝน กรท. กรบ. 
- ตรวจสอบระบบระบายน้้าว่ามีปัญหาขยะอุดตันหรือไม่

หากพบปัญหาเร่งแก้ไข 
กรบ.  กรท. 

2.2 หน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว (BEST) ออกปฏิบัติงานบริการ  
- ตรวจสอบการท้างานของเครื่องสูบน้้า กคจ.  กบน.  กรท. 
-  แก้ไขปัญหาเครื่องสูบน้้าขัดข้อง กคจ. 
-  ให้บริการช่วยเหลือรถยนต์ที่ขัดข้องเนื่องจากภาวะน้้าท่วม กคจ. 
-  สนับสนุนงานสาธารณภัยต่างๆ 

 
กคจ.  กรท.  กรบ. 
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กิจกรรม รายละเอียดการปฏิบัติ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

3.  การแก้ไขปัญหาระบบ 
    ไฟฟ้าขัดข้อง 
 
 
 
 

3.1 จัดรถเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าพร้อมเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการฉุกเฉิน
เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องตามสถานีสูบน้้า 

กคจ. 

3.2 จัดส่งรถพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าประจ้าสถานีสูบน้้าที่ส้าคัญ     
เพ่ือแก้ไขปัญหาไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าขัดข้อง 

กบน.  กคจ. 

3.3 จัดเจ้าหน้าที่หน่วยบริการเร่งด่วนเข้าแก้ไขกรณีไฟฟ้าขัดข้อง กบน.  กคจ. 
3.4 ประสานและแจ้งเหตุการไฟฟ้านครหลวงเพ่ือแก้ไขปัญหา กสน. 

4. การแก้ไขปัญหา
การจราจร 

4.1 ให้บริการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหารถยนต์ขัดข้อง
เนื่องจากน้้าท่วมถนน ซอย   

กคจ.  
 

4.2 ให้บริการ อ้านวยความสะดวกในการจราจร หรือปิด
การจราจรเมื่อเกิดปัญหาน้้าท่วมขังบนผิวการจราจร 

กคจ.   

5. การประชาสัมพันธ์ 5.1 รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ที่เก่ียวกับปัญหาน้้าท่วม          
ตลอด 24 ชั่วโมง  

กสน. 

5.2 ประสานข้อมูลข่าวสาร แนวทางปฏิบัติ และค้าสั่งให้      
หน่วยปฏิบัติการภาคสนามทราบ โดยผ่านทางวิทยุสายตรง 
(Trunk Lines) เครือข่ายอัมรินทร์ และทางโทรศัพท์  

กสน. 

5.3 แจ้งข้อมูล ข่าวสาร การเตือนภัยน้้าท่วมแก่สื่อมวลชน        
ทุกแขนง 

กสน.  

5.4 ประชาสัมพันธ์สภาพอากาศ ปริมาณฝน รายงานสภาพ      
น้้าท่วมขังถนน แจ้งเตือนหลีกเลี่ยงเส้นทางน้้าท่วมขัง ผ่านทาง  
จส.100 สวพ.91 ร่วมด้วยช่วยกัน ป้ายจราจรอัจฉริยะ 

กสน. 

5.5 ประสานงานขอข้อมูลปริมาณน้้าฝน น้้าเหนือ น้้าทะเลหนุน 
สภาพอากาศปัญหาการจราจรไฟฟ้าขัดข้อง กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เชน่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร ์
การไฟฟ้านครหลวง ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ และส้านักงานเขต 

กสน. 

6. สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือ 
    ผู้ประสบภัยน้้าท่วม 

6.1  จัดเครื่องสูบน้้าเสริม ในกรณีเครื่องสูบน้้าไม่เพียงพอ กคจ. 
6.2  ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้้าท่วมในเขตพ้ืนที่น้้าท่วม ส้านักการระบายน้้า 
6.3  ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้้าท่วม     

เนื่องจากต้องขนย้ายรถยนต์ ของใช้ต่างๆ ในถนน ซอย หมู่บ้าน 
กคจ. 

6.4 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยทหารพัฒนา   
ส้านักอนามัย ส้านักสิ่งแวดล้อมเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย   
ในการรับส่งคนเข้าออกจากหมู่บ้าน แจกยา แจกเครื่องอุปโภค 
บริโภค  

ส้านักการระบายน้้า 

6.5 จัดท้าพ้ืนที่ปิดล้อมโดยการใช้แนวกระสอบทราย คันดิน และ
ติดตั้งเครื่องสูบน้้าเร่งระบายน้้าออกจากถนนสายหลัก หมู่บ้าน
ต่างๆ  กรณีเร่งด่วน 

กพล. กรท.  กรบ.  
กคจ. 

 
 
 



242242 
 

กลยุทธ์ที่ 3 กรณีฝนตกเกิน 90 มิลลิเมตร/ชั่วโมง อาจเกิดปัญหาน้้าท่วมขังท่ีระดับความลึกเกิน 30 เซนติเมตรขึ้นไป 
 

กิจกรรม รายละเอียดการปฏิบัติ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

1. การบริหารจัดการน้้า 1.1 เร่งลดระดับน้้าในท่อระบายน้้าโดยสูบระบายน้้าลงคลอง กรท. 
1.2 เร่งสูบระบายน้้าในคลองโดยสถานีสูบน้้า สูบระบายออก 

แม่น้้าเจ้าพระยา 
กบน. 

1.3 ระบายน้้าจากคลองเข้าไปเก็บกักชั่วคราวไว้ในแก้มลิง กบน. 
1.4 เก็บขยะในคูคลองสายหลัก เปิดทางน้้าไหล กรบ. 

2. การแก้ไขปัญหาเร่งด่วน 2.1 หน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว (BEST) ออกปฏิบัติงานขณะฝนตก      
- ตรวจสอบพื้นท่ีที่มีน้้าท่วมขังแล้วรายงานศูนย์ควบคุม-

ระบบป้องกันน้้าท่วม กรุงเทพมหานคร 
กรท. 

- ตรวจสอบการท้างานของเครื่องสูบน้้าตามบ่อสูบน้้าเพ่ือสูบ
ระบายน้้าลงคลอง และรายงานผล 

กบน.  กรท. กคจ. 

- เก็บขยะหน้าบ่อสูบ กบน.  กรท.  กรบ. 

- เก็บขยะหน้าตะแกรงช่องรับน้้าฝน กรท. กรบ. 
- ตรวจสอบระบบระบายน้้าว่ามีปัญหาขยะอุดตันหรือไม่

หากพบปัญหาเร่งแก้ไข 
กรบ.  กรท. 

2.2 หน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว (BEST) ออกปฏิบัติงานบริการ  
- ตรวจสอบการท้างานของเครื่องสูบน้้า กคจ.  กบน.  กรท. 

- แก้ไขปัญหาเครื่องสูบน้้าขัดข้อง กคจ. 

-  ให้บริการช่วยเหลือรถยนต์ที่ขัดข้องเนื่องจากภาวะน้้าท่วม กคจ. 

-  สนับสนุนงานสาธารณภัยต่างๆ กคจ.  กรท.  กรบ. 

3.  การแก้ไขปัญหาระบบ 
    ไฟฟ้าขัดข้อง 

3.1 จัดรถเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าพร้อมเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการฉุกเฉิน
เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องตามสถานีสูบน้้า 

กคจ. 

3.2 จัดส่งรถพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าประจ้าสถานีสูบน้้าที่ส้าคัญ      
เพ่ือแก้ไขปัญหาไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าขัดข้อง 

กบน.  กคจ. 

3.3 จัดเจ้าหน้าที่หน่วยบริการเร่งด่วนเข้าแก้ไขกรณีไฟฟ้าขัดข้อง กบน.  กคจ. 
3.4 ประสานและแจ้งเหตุการไฟฟ้านครหลวงเพ่ือแก้ไขปัญหา กสน. 

4. การแก้ไขปัญหา
การจราจร 

4.1 ให้บริการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหารถยนต์ขัดข้อง
เนื่องจากน้้าท่วมถนน และซอย   

กคจ.   

4.2 ให้บริการ อ้านวยความสะดวกในการจราจร หรือปิดการจราจร 
เมื่อเกิดปัญหาน้้าท่วมขังบนผิวการจราจร 

 

กคจ.   
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กิจกรรม รายละเอียดการปฏิบัติ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

5. การประชาสัมพันธ์ 5.1 รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ที่เก่ียวกับปัญหาน้้าท่วม            
ตลอด 24 ชั่วโมง  

กสน. 

5.2 ประสานข้อมูลข่าวสาร แนวทางปฏิบัติ และค้าสั่งให้       
หน่วยปฏิบัติการภาคสนามทราบ โดยผ่านทางวิทยุสายตรง   
(Trunk Lines) เครือข่ายอัมรินทร์ และทางโทรศัพท์  

กสน. 

5.3 แจ้งข้อมูล ข่าวสาร การเตือนภัยน้้าท่วมแก่สื่อมวลชนทุกแขนง กสน. 
5.4 ประชาสัมพันธ์สภาพอากาศ ปริมาณฝน รายงานสภาพ       

น้้าท่วมขังถนน แจ้งเตือนหลีกเลี่ยงเส้นทางน้้าท่วมขัง ผ่านทาง 
จส.100 สวพ.91 ร่วมด้วยช่วยกัน ป้ายจราจรอัจฉริยะ 

กสน. 

5.5 ประสานงานขอข้อมูลปริมาณน้้าฝน น้้าเหนือ น้้าทะเลหนุน  
สภาพอากาศ ปัญหาการจราจร ไฟฟ้าขัดข้อง กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เชน่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร ์
การไฟฟ้านครหลวง ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ และส้านักงานเขต 

กสน. 

6. สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือ 
    ผู้ประสบภัยน้้าท่วม 

6.1  จัดเครื่องสูบน้้าเสริม ในกรณีเครื่องสูบน้้าไม่เพียงพอ กคจ. 
6.2  ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้้าท่วมในเขตพ้ืนที่น้้าท่วม ส้านักการระบายน้้า 
6.3  ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้้าท่วม

เนื่องจากต้องขนย้ายรถยนต์ ของใช้ต่างๆ ในถนน ซอย หมู่บ้าน 
กคจ. 

6.4 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยทหารพัฒนา  
ส้านักอนามัย ส้านักสิ่งแวดล้อมเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย   
ในการรับส่งคนเข้าออกจากหมู่บ้าน แจกยา แจกเครื่องอุปโภค 
บริโภค  

ส้านักการระบายน้้า 

 6.5 จัดท้าพ้ืนที่ปิดล้อมโดยการใช้แนวกระสอบทราย คันดิน และ
ติดตั้งเครื่องสูบน้้าเร่งระบายน้้าออกจากถนนสายหลัก หมู่บ้าน
ต่างๆ  กรณีเร่งด่วน 

กพล. กรท.  กรบ.  
กคจ. 

7. การเตือนภัยและ 
    ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
    น้้าท่วม 

7.1 ประกาศแจ้งสภาพอากาศ ปริมาณฝน พ้ืนที่ที่มีปัญหาน้้าท่วม 
ทางวิทยุโทรทัศน์ จส.100 สวพ.91 ร่วมด้วยช่วยกัน และสือ่
อ่ืนๆ  เพ่ือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงจุดที่มีปัญหาน้้าท่วม 

ส้านักการระบายน้้า 
กสน. 

7.2 จัดรถบรรทุกและเรือท้องแบนพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าท้าการ
ช่วยเหลือเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน 

ส้านักการระบายน้้า
กรบ.  กรท.  กคจ. 

กบน. 
7.3 จัดท้าสะพานทางเดิน สะพานไม้ กระสอบทราย เพ่ือใช้เป็น  

ทางสัญจรชั่วคราว 
ส้านักการระบายน้้า 
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กลยุทธ์ที่ 4 กรณีเกิดน้้าเหนอืหลากและน้้าทะเลหนุน ในกรณีที่เกิดน้้าจากแม่น้้าเจ้าพระยาล้นตลิ่งเข้ามาในพื้นที่ป้องกัน 
เนื่องจากปริมาณน้้าเหนือมากและน้้าทะเลหนุนสูงเกินระดับแนวป้องกันน้้าท่วมริมแม่น้้า 

 

กิจกรรม รายละเอียดการปฏิบัติ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

1. การบริหารจัดการน้้า 1.1 เร่งสูบระบายน้้าที่รั่วซึมเข้ามาในพ้ืนที่ป้องกัน  กบน.  กรท. 
1.2 ตรวจสอบแนวป้องกันริมแม่น้้า หากมีจุดรั่วซึมด้าเนินการแก้ไข  กพล.  กบน.  กรท. 
1.3 ติดตั้งเครื่องสูบน้้าเพ่ิมเติมตามสถานีสูบน้้าและประตูระบายน้้า

ริมแม่น้้า เพ่ือเร่งลดระดับน้้าท่วมขังภายในพ้ืนที่ 
กบน.  กคจ. 

 1.4 จัดท้าพ้ืนที่ปิดล้อมเพ่ือเร่งระบายน้้าท่วมขังออกจากพ้ืนที่     
ให้เร็วที่สุด 

กรท.  กรบ. 

1.5 จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังแนวป้องกันน้้าท่วมชั่วคราว และเตรียม
กระสอบทรายเสริม 

กรท.  กรบ.  
 

1.6 เสริมความสูงของแนวป้องกันน้้าท่วมชั่วคราวริมแม่น้้าให้มี  
ระดับความสูงที่เพียงพอและป้องกันน้้าล้นตลิ่ง โดยมีการ
ตรวจสอบ และติดตามระดับน้้าเป็นระยะ ๆ  

กรท.  กพล.  กรบ. 

2. การแก้ไขปัญหาเร่งด่วน 2.1 หน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว (BEST) ออกปฏิบัติงานขณะฝนตก      
- ตรวจสอบพื้นท่ีที่มีน้้าท่วมขังแล้วรายงานศูนย์ควบคุม-

ระบบป้องกันน้้าท่วม กรุงเทพมหานคร 
กรท. 

- ตรวจสอบการท้างานของเครื่องสูบน้้าตามบ่อสูบน้้า      
เพ่ือสูบระบายน้้าลงคลอง และรายงานผล 

กบน.  กรท. กคจ. 

- เก็บขยะหน้าบ่อสูบ กบน.  กรท.  กรบ. 
- เก็บขยะหน้าตะแกรงช่องรับน้้าฝน กรท. กรบ. 
- ตรวจสอบระบบระบายน้้าว่ามีปัญหาขยะอุดตันหรือไม่ 

หากพบปัญหาเร่งแก้ไข 
กรบ.  กรท. 

2.2 หน่วยบริการเคลื่อนท่ีเร็ว (BEST) ออกปฏิบัติงานบริการ  
- ตรวจสอบการท้างานของเครื่องสูบน้้า กคจ.  กบน.  กรท. 
- แก้ไขปัญหาเครื่องสูบน้้าขัดข้อง กคจ. 
- ให้บริการชว่ยเหลือรถยนต์ที่ขัดข้องเนื่องจากภาวะน้้าท่วม กคจ. 
- สนับสนุนงานสาธารณภัยต่างๆ กคจ.  กรท.  กรบ. 

3.  การแก้ไขปัญหาระบบ 
    ไฟฟ้าขัดข้อง 

3.1 จัดรถเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าพร้อมเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการฉุกเฉิน
เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องตามสถานีสูบน้้า 

กคจ. 

3.2 จัดส่งรถพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าประจ้าสถานีสูบน้้าที่ส้าคัญ     
เพ่ือแก้ไขปัญหาไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าขัดข้อง 

กบน.  กคจ. 

3.3 จัดเจ้าหน้าที่หน่วยบริการเร่งด่วนเข้าแก้ไขกรณีไฟฟ้าขัดข้อง กบน.  กคจ. 
3.4 ประสานและแจ้งเหตุการไฟฟ้านครหลวงเพ่ือแก้ไขปัญหา 
 

กสน. 
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กิจกรรม รายละเอียดการปฏิบัติ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

4. การแก้ไขปัญหา
การจราจร 

4.1 ให้บริการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหารถยนต์ขัดข้อง
เนื่องจากน้้าท่วมถนน ซอย   

กคจ.   
 

4.2 ให้บริการ อ้านวยความสะดวกในการจราจร หรือปิดการจราจร
เมื่อเกิดปัญหาน้้าท่วมขังบนผิวการจราจร 

กคจ.   
 

4.3 จัดรถยก รถลากจูงรถเสียให้พ้นจุดน้้าท่วมหรือเส้นทางจราจร  

5. การประชาสัมพันธ์ 5.1 รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ที่เก่ียวกับปัญหาน้้าท่วม           
ตลอด 24 ชั่วโมง  

กสน. 

5.2 ประสานข้อมูลข่าวสาร แนวทางปฏิบัติ และค้าสั่งให้      
หน่วยปฏิบัติการภาคสนามทราบ โดยผ่านทางวิทยุสายตรง 
(Trunk Lines) เครือข่ายอัมรินทร์ และทางโทรศัพท์  

กสน. 

5.3 แจ้งข้อมูล ข่าวสาร การเตือนภัยน้้าท่วมแก่สื่อมวลชนทุกแขนง กสน. 

5.4 ประชาสัมพันธ์สภาพอากาศ ปริมาณฝน รายงานสภาพ       
น้้าท่วมขังถนน แจ้งเตือนหลีกเลี่ยงเส้นทางน้้าท่วมขัง ผ่านทาง  
จส.100 สวพ.91 ร่วมด้วยช่วยกัน ป้ายจราจรอัจฉริยะ 

กสน. 

5.5 ประสานงานขอข้อมูลปริมาณน้้าฝน น้้าเหนือ น้้าทะเลหนุน  
สภาพอากาศปัญหาการจราจรไฟฟ้าขัดข้อง กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ 
การไฟฟ้านครหลวง ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ และ ส้านักงานเขต 

กสน. 

6. สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือ 
    ผู้ประสบภัยน้้าท่วม 

6.1  จัดเครื่องสูบน้้าเสริม ในกรณีเครื่องสูบน้้าไม่เพียงพอ กคจ. 

6.2  ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้้าท่วมในเขตพ้ืนที่น้้าท่วม ส้านักการระบายน้้า 

6.3  ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้้าท่วม
เนื่องจากต้องขนย้ายรถยนต์ ของใช้ต่างๆ ในถนน ซอย หมู่บ้าน 

  กคจ. 

6.4 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยทหารพัฒนา  
ส้านักอนามัย ส้านักสิ่งแวดล้อมเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย   
ในการรับส่งคนเข้าออกจากหมู่บ้าน แจกยา แจกเครื่องอุปโภค 
บริโภค  

ส้านักการระบายน้้า 

 6.5 จัดท้าพ้ืนที่ปิดล้อมโดยการใช้แนวกระสอบทราย คันดิน และ
ติดตั้งเครื่องสูบน้้าเร่งระบายน้้าออกจากถนนสายหลัก หมู่บ้าน
ต่าง ๆ  กรณีเร่งด่วน 

กพล.  กรท.  กรบ. 
กคจ. 
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7. การเตือนภัยและ 
    ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
    น้้าท่วม 

7.1 ประกาศแจ้งสภาพอากาศ ปริมาณฝน พ้ืนที่ที่มีปัญหาน้้าท่วม
ทางวิทยุโทรทัศน์ จส.100 สวพ.91 ร่วมด้วยช่วยกัน และ    
สื่ออ่ืน ๆ เพ่ือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงจุดที่มีปัญหาน้้าท่วม 

ส้านักการระบายน้้า
กสน. 

7.2 จัดรถบรรทุกและเรือท้องแบนพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าท้าการ
ช่วยเหลือเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน 

ส้านักการระบายน้้า
กรบ.  กรท.  กคจ. 

กบน. 
7.3 จัดท้าสะพานทางเดิน สะพานไม้ กระสอบทราย เพ่ือใช้เป็น

ทางสัญจรชั่วคราว 
ส้านักการระบายน้้า 

 
หมายเหตุ  

กพล. :  กองพัฒนาระบบหลัก 
กรท. :  กองระบบท่อระบายน้้า 
กรบ. :  กองระบบคลอง 
กคจ. :  กองเครื่องจักรกล 
กสน. :  กองสารสนเทศระบายน้้า 
กบน. :  กองระบบอาคารบังคับน้า้ 
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