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อุโมงค์ระบายน้ําของกรุงเทพมหานคร 

  อุโมงค์ระบายน้ําขนาดใหญ่ จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําบริเวณท่ีมีปัญหาน้ําท่วม 
เนื่องจากเป็นท่ีลุ่มต่ําและระบบระบายน้ําในพ้ืนท่ี เช่น ท่อระบายน้ํา คู คลอง มีขีดจํากัดไม่สามารถนํา             
น้ําท่วมขังออกจากพ้ืนท่ีไปสู่แม่น้ําเจ้าพระยาได้โดยเร็ว จึงมีความจําเป็นต้องก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ําใต้ดิน           
ขนาดใหญ่เพ่ือเร่งระบายน้ําออกสู่แม่น้ําโดยไม่ต้องระบายผ่านระบบคลองตามปกติ ซึ่งมีขีดจํากัดรวมท้ังยังช่วย   
ลดระดับน้ําในคลองระบายน้ําสายสําคัญให้มีระดับต่ําได้รวดเร็ว เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําในคลองได้ 
นอกจากนี้อุโมงค์ระบายน้ํายังสามารถช่วยในการเจือจางน้ําเน่าเสียในคลอง ในพ้ืนท่ีชุมชนชั้นในในฤดูแล้ง โดยไม่มี
ผลกระทบกับปัญหาน้ําท่วมในคลองระบายน้ํา ในพ้ืนท่ีได้อีกด้วย 
  กรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ํา เพ่ือระบายน้ําจากพ้ืนท่ีน้ําท่วมขังให้ระบายลงสู่              
แม่น้ํ า เจ้ าพระยาโดยตรง  นอกจากนี้ ยั งช่ วย เร่ งระบายน้ํ าหลากจาก พ้ืน ท่ีภายนอกให้ ระบายผ่ าน                   
คลองระบายน้ําเข้ามาในพ้ืนท่ีป้องกันแล้วไหลลงสู่อุโมงค์ระบายน้ําใต้ดิน เพ่ือระบายลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา                     
ซึ่งสามารถช่วยให้การระบายน้ําหลาก เพ่ือบรรเทาปัญหาน้ําท่วมนอกพ้ืนท่ีป้องกันของกรุงเทพมหานคร            
ได้ เป็ นอย่ า งดี ปั จจุ บั น ได้ มี การดํ า เนิ นการ ก่อสร้ า ง อุ โมง ค์ ระบายน้ํ า แล้ ว  7  แห่ ง  ความยาวรวม                       
19.00 กิโลเมตร มีประสิทธิภาพการระบายน้ํารวม 155.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
   1.  โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ําและอุโมงค์ระบายน้ําซอยสุขุมวิท 26 มีขีดความสามารถ             
ในการระบายน้ํา 4 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อุโมงค์ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ยาวประมาณ 1.10 กิโลเมตร 
ช่วยแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในถนนสุขุมวิทระหว่างซอยสุขุมวิท 22-28 ในซอยสุขุมวิท 26 และบริเวณใกล้เคียง 
   2.  โครงการก่อสร้างระบบผันน้ําคลองเปรมประชากร มีขีดความสามารถในการระบายน้ํา                 
30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อุโมงค์ใต้ดินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  3.40 เมตร ยาวประมาณ  1.88 กิโลเมตร แก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมพ้ืนท่ีตอนบนของกรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ จตุจักร หลักสี่ บางเขน และดอนเมือง ครอบคลุม
พ้ืนท่ีประมาณ 3.50 ตารางกิโลเมตร 
  3.  โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ําและอุโมงค์ระบายน้ําซอยสุขุมวิท 36 มีขีดความสามารถ             
ในการระบายน้ํา 6 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และอุโมงค์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.80 เมตร  ยาว 1.32 กิโลเมตร 
ช่วยแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในถนนสุขุมวิทและบริเวณซอยสุขุมวิท 36 
   4.  โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ําและอุโมงค์ระบายน้ําซอยสุขุมวิท 42 มีขีดความสามารถ             
ในการระบายน้ํา 6 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และอุโมงค์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.80 เมตร ยาว 1.10 กิโลเมตร   
ช่วยแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนสุขุมวิทและซอยสุขุมวิท 42 
   5.  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําพ้ืนท่ีเขตพญาไท มีขีดความสามารถในการระบายน้ํา         
4.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และสร้างอุโมงค์ใต้ดินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.40 เมตร ยาวประมาณ 679 เมตร  
และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร ยาวประมาณ 1.90 กิโลเมตร แก้ไขปัญหาน้ําท่วมพ้ืนท่ีเขตพญาไท ถนน
พหลโยธิน ช่วงจากซอยพหลโยธิน 5-11 และถนนพระราม 6 ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ  3 ตารางกิโลเมตร 
  6.  โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ําบึงมักกะสันลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา มีขีดความสามารถ             
ในการระบายน้ํา 45 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และท่อระบายน้ําใต้ดินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.60 เมตร              
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ยาวประมาณ 5.98 กิโลเมตร ช่วยแก้ไขปัญหาน้ําท่วม เขตวัฒนา ปทุมวัน ราชเทวี พญาไท ห้วยขวาง และดินแดง 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 26 ตารางกิโลเมตร 
   7.  โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ําคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา 
พ้ืนท่ีท่ีจะได้รับประโยชน์ ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ พ้ืนท่ีเขตห้วยขวาง บางกะปิ บึงกุ่ม 
วัฒนา วังทองหลาง และลาดพร้าว อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.00 เมตร ยาวประมาณ 5.11 กิโลเมตร มีขีด
ความสามารถในการระบายน้ํา 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
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โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ําขนาดใหญ่ ที่จะก่อสร้างเพ่ิมเติม 

  กรุงเทพมหานครจะดําเนินการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ําขนาดใหญ่ เพ่ิมเติมอีก 6 แห่ง ความยาวรวม 
44.08 กิโลเมตร  มีประสิทธิภาพการระบายน้ํารวม 260 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  โดยมีแผนการดําเนินการ ดังนี ้

ฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยา (ฝั่งพระนคร) จํานวน 4 แห่ง 
1. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ําใต้คลองบางซื่อจากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ําเจ้าพระยา  เริ่มจาก

บริเวณถนนรัชดาภิเษก ลอดใต้คลองบางซื่อไปออกแม่น้ําเจ้าพระยา บริเวณเกียกกาย พ้ืนท่ีท่ีจะได้รับประโยชน์ 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 56 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ พ้ืนท่ีเขตห้วยขวาง ดินแดง พญาไท จตุจักร ลาดพร้าว        
วังทองหลาง บางซื่อ และดุสิต อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.00 เมตร ยาวประมาณ  6.40 กิโลเมตร ก่อสร้าง
สถานีสูบน้ําตอนปลายอุโมงค์กําลังสูบ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที งบประมาณ 2,422.50 ล้านบาท (กทม. 50%  
รัฐบาล 50%)  อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี และคาดว่าจะแล้วเสร็จต้นป ีพ.ศ. 2560 

2. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ําจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา เริ่มจากบริเวณบึงรับน้ําหนอง
บอนลอดใต้คลองหนองบอน คลองตาช้าง ถนนอุดมสุข สุขุมวิท 101/1 คลองบางอ้อ  ออกแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณ
พ้ืนท่ีบริษัทไม้อัดไทย พ้ืนท่ีท่ีจะได้รับประโยชน์ ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 85 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ พ้ืนท่ีเขต
ประเวศ บางนา พระโขนง และสวนหลวง อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.00 เมตร ยาวประมาณ 9.40 กิโลเมตร 
ก่อสร้างสถานีสูบน้ําตอนปลายอุโมงค์กําลังสูบ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที งบประมาณ 4,925.665 ล้านบาท (งบ 
กทม.) อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน พ.ศ. 2562  

3. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ําคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัว ลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา เริ่มจาก
คลองบางบัวลอดใต้คลองวัดหลักสี่ คลองเปรมประชากร ถนนรัชดาภิเษก ถนนวงศ์สว่าง ไปออกสู่แม่น้ําเจ้าพระยา 
บริเวณใต้สะพานพระราม 7 พ้ืนท่ีท่ีจะได้รับประโยชน์ ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 109  ตารางกิโลเมตร ได้แก่ พ้ืนท่ี
เขตดอนเมือง สายไหม บางเขน หลักสี่ และจตุจักร อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.70 เมตร ยาวประมาณ 
13.50 กิโลเมตร ก่อสร้างสถานีสูบน้ํา ตอนปลายอุโมงค์กําลังสบู 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อยู่ระหว่างสํารวจ 
ออกแบบรายละเอียดเบื้องต้น โดยขอใช้พ้ืนท่ีท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทบริเวณสะพานพระราม 7 
ก่อสร้างสถานีสูบน้ํา ซึ่งกรมทางหลวงชนบทไม่อนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ีดังกล่าว ปัจจุบันอยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือออกแบบรายละเอียด เงินประมาณการเบื้องต้น 7,300 ล้านบาท ระยะเวลาการก่อสร้าง 4 ปี คาดว่าจะ
ก่อสร้างภายใน พ.ศ. 2561 และแล้วเสร็จภายในพ.ศ. 2564 

4. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ําคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ําคลองแสนแสบและคลอง
ลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 เพ่ือขยายความยาวอุโมงค์ระบายน้ําคลองแสนแสบเดิมออกไปตามแนว
คลองแสนแสบ เพ่ือช่วยเร่งระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ีบางส่วนของเขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึงกุ่ม และเขตคัน
นายาว อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.60 เมตร ยาวประมาณ 3.80 กิโลเมตร ก่อสร้างอาคารรับน้ําเข้าสู่อุโมงค์
บริเวณปากซอยลาดพร้าว 130 และก่อสร้างปล่องอุโมงค์เพ่ือเชื่อมต่อกับอุโมงค์ระบายน้ําคลองแสนแสบเดิม ช่วย
ระบายน้ําผ่านอุโมงค์ในอัตรา 30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที งบประมาณ 1,526 ล้านบาท ออกแบบแล้วเสร็จ อยู่
ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ ระยะเวลาการก่อสร้าง 3 ป ีคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างภายใน พ.ศ. 2561 และแล้วเสร็จ
ภายใน พ.ศ. 2563 

ฝั่งตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุร)ี จํานวน 2 แห่ง 
5. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ําคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การ

ระบายน้ําในคลองทวีวัฒนาให้สามารถระบายน้ําหลากจากพ้ืนท่ีตอนบนผ่านพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ฝั่งธนบุรี เพ่ือ
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ระบายลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา โครงการแก้มลิง คลองมหาชัย - คลองสนามชัย  แม่น้ําท่าจีนและลงสู่อ่าวไทย โดย
จะต้องระบายน้ําผ่านคลองทวีวัฒนาประมาณ 32 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรี โดยทําการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ํา  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3.70 เมตร ความ
ยาวประมาณ  2.03 กิโลเมตร งบประมาณ 2,274.20 ล้านบาท ออกแบบแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างของบอุดหนุนจากรัฐบาล 
ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างภายใน พ.ศ. 2560 แล้วเสร็จภายใน พ.ศ. 2563 

6. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ําคลองพระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย วัตถุประสงค์
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําในพ้ืนท่ีฝั่งธนบุรี และรับน้ําโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ํา คลองทวีวัฒนาผ่าน
คลองภาษีเจริญ และระบายน้ําลงสู่โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย – คลองสนามชัย เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรี โดยทําการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร  
ความยาวประมาณ  8.95 กิโลเมตร กําลังสูบ 48 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที งบประมาณ 4,580 ล้านบาท ปัจจุบันศึกษา
ความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและผลกระทบโครงการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือออกแบบรายละเอียด ระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี คาดว่าจะเริ่มดําเนินการได้ในปี พ.ศ. 2560 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2564 
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