โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ "คลองลัดโพธิ์"

คลองลัดโพธิ์ เปนคลองที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯทรงมีกระแสรพระราชดํารัสถึง เมื่อวันที่ ๔
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ วาเปนสถานที่ตัวอยางของการบริหารจัดการน้ํา ที่ตองการความรูเรื่องเกี่ยวกับเวลาน้ํา
ขึ้น น้ํ าลง หากบริ ห ารจั ด การให ถูกต องจะสามารถแกป ญหาน้ํ าทว มได และทรงเสด็ จ พระราชดํ าเนิ น ทาง
ชลมารคไปทรงเป ด ประตู ร ะบายน้ํ า คลองลั ด โพธิ์ และทรงเป ด สะพานภู มิ พ ล ๑ ภู มิ พ ล ๒ ในวั น ที่ ๒๔
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
คลองลัดโพธิ์ เปนชื่อคลองเดิม บริเวณเขตจังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร (ต.ทรงคะนอง อ.
พระประแดง จ.สมุทรปราการ) เดิมที่มีลักษณะตื้นเขิน ตอมาไดจัดสรางเปนโครงการตามแนวพระราชดําริ
เป น การบริ ห ารจัด การน้ําเพื่อแกป ญหาน้ําทว มกรุงเทพมหานคร โดยยึ ด หลั กการ "เบี่ ย งน้ํ า" (Diversion)
ภายใตการดูแลของหนวยงานหลัก ๓ หนวยงานคือ กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.)
มีหลักการคือ จากสภาพของแมน้ําเจาพระยาเดิมที่มีลักษณะไหลวนคดเคี้ยวบริเวณรอบพื้นที่บริเวณ
บางกระเจานั้นมีความยาวถึง ๑๘กิโลเมตร นั้นทําใหการระบายน้ําที่ทวมพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร
เปนไปไดชา ไมทันเวลาน้ําทะเลหนุน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯจึงมีพระราชดําริใหพัฒนาใชคลองลัดโพธิ์
ซึ่งเดิมมีความตื้นเขินมีความยาวราว ๖๐๐ เมตร ใหใชระบายน้ําที่หลากและน้ําที่ทวมทางสองฝงของแมน้ํา
เจาพระยาลงสูทะเลทันทีในชวงกอนที่น้ําทะเลหนุน และปดคลองลัดโพธิ์เมื่อน้ําทะเลหนุน เพื่อหนวงน้ําทะเล
ไมใหขึ้นลัดเลาะไปตามแนวแมน้ําเจาพระยาที่คดโคงถึง ๑๘ กิโลเมตรกอนซึ่งใชเวลามากจนถึงเวลาน้ําลง
ทําใหไมสามารถขึ้นไปทวมตัวเมืองได

นายชลิต ดํารงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน ไดกลาวถึงโครงการประตูระบายน้ําคลองลัดโพธิ์ อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ วา " โครงการประตูระบายน้ําคลอง
ลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนโครงการที่กรมชลฯสนองพระราชดําริในองค พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ ที่พระราชทานพระราชดําริ ใหปรับปรุง คลองลัดโพธิ์ บริเวณคุงน้ําชวงที่ไหลผานเขตพื้นที่ ต.บาง
กระเจา จากเดิมที่มีสภาพตื้นเขินมีความกวางเพียง ๑๐-๑๕ ม.ใหสามารถรับปริมาณน้ําไดเพิ่มขึ้น อีกทั้ง ยัง
เปนทางลัดของน้ําไหลลงสูทะเลไดสะดวก รวดเร็ว ขึ้น โดยชวยลดระยะทางการไหลของแมน้ําเจาพระยาจาก
๑๘ กม.ใหเหลือเพียง ๖๐๐ ม. รวมทั้ง ลดเวลาการเดินทางของน้ําจาก ๕ ชม.ใหเหลือเพียง ๑๐ นาที เทานั้น
ทําใหชวยลดผลกระทบจากน้ําลนตลิ่งใน กทม.และ ปริมณฑล จากสภาวะน้ําเหนือไหลหลากในชวงที่ผานมาได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยโครงการฯนี้สามารถระบายน้ําออกสูอาวไทยไดเฉลี่ยวันละประมาณ ๔๐ ลาน ลบ.ม.
ซึ่งผลการดําเนินการระบายน้ํา ตั้งแตตนเดือน ส.ค.-๑๕ พ.ย.๒๕๓๓ สามารถระบายน้ําไดโดยรวมประมาณ
๒,๔๗๐ ลาน ลบ.ม.ถือวาเปนปริมาณน้ําที่มากในระดับหนึ่งที่ระบายลงสูอาวไทยได
โครงการฯนี้ ยังมีศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังน้ํา โดยกรมชลฯรวมกับ ม.เกษตรศาสตร
ทําการศึกษา วิจัย และ นําไปขยายผล เพื่อพัฒนา ผลิตกังหันพลังน้ํา ติดตั้งในประตูระบายน้ําตางๆทั่วประเทศ
เปนการเพิ่มทางเลือกในการใชไฟฟาจากพลังงานน้ํา ทั้งยังชวยลดปญหาภาวะโลกรอนประหยัดพลังงานอื่น
ใหแกประเทศไดอยางมหาศาลดวย โดย ม.เกษตรศาสตร ไดยื่นขอจดสิทธิบัตรเครื่องกําเนิดไฟฟาพลังงานจลน
และ ชุดสําเร็จเครื่องกําเนิดไฟฟาพลังงานจลน ในพระปรมาภิไธยคาดวาจะประกาศไดในเร็ววันนี้ และจะนํา
ขึ้นทูลเกลาฯถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตอไป "
นอกจากนี้ ประตูระบายน้ําคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ยังมีศักยภาพในดานการผลิต
ไฟฟาดวยพลังน้ํา ซึ่งกรมชลประทาน ไดรวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทําการศึกษาและวิจัย โดยการ
ประดิษฐกังหันไฟฟาพลังน้ําไหลตนแบบขึ้นมา ๒ แบบ คือ แบบหมุนตามแนวแกน (Axial Flow) และแบบ
หมุนขวางการไหล (Cross Flow) โดยใชใบพัดตน แบบที่วิเ คราะหและผลิตขึ้น แบบหมุน ตามแนวแกนมี
เสนผาศูนยกลาง ๒ เมตร และใบพัดแบบหมุนขวางการไหลมีเสนผาศูนยกลาง ๑ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร ที่
ความเร็วน้ําออกแบบ ๒ เมตรตอวินาที จะทําใหไดกําลังไฟฟาสูงสุด ๕ กิโลวัตต โดยไดดําเนินการประกอบ
และติดตั้งกังหันทั้ง ๒ แบบกับโครงเหล็กที่ปรับขึ้นลงไดบริเวณทายประตูระบายน้ําคลองลัดโพธิ์ เพื่อทําการ
ทดลองผลิตกระแสไฟฟาผลปรากฏวา ไดกําลังไฟฟาสูงสุดถึง ๕.๗๔ กิโลวัตต สูงกวาที่ไดวิเคราะหและคํานวณ
ออกแบบไว ตัวอาคารประตูระบายน้ําเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีชองประตูระบายน้ําที่ติดตั้งบานระบายน้ํา ๔
ชอง กวางชองละ ๑๔ เมตร โดยฤดูแลงจะปดบานระบายน้ําตลอดฤดู สวนฤดูน้ําหลากปดบานประตูเมื่อน้ํา
ทะเลกําลั งขึ้น และเปด บานประตูในชวงที่น้ําทะเลกําลั งลง เริ่ มกอสรางเมื่อ ๑๓ พ.ย. ๒๕๔๕ เสร็จ มิ.ย.
๒๕๔๙ งบประมาณ ๕๐๙ ลานบาท ซึ่งนอกจากเปนประตูระบายน้ําแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ได
พระราชทานพระราชดํ าริ ให พิจ ารณาใช พลั งงานน้ํ าที่ร ะบายผ านคลองลั ด โพธิ์ ให เ ป น พลั งงานไฟฟา โดย
ออกแบบเปนกังหันพลังน้ําอาศัยพลังงานจลนจากความเร็วของกระแสน้ํา ติดตั้งบริเวณประตูระบายน้ําเพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟาพลังน้ํา ซึ่งไดกําลังไฟฟาสูงสุดที่ ๕.๗๔ กิโลวัตตตอวัน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มีพระราชดํารัสเกี่ยวกับคราวน้ําทวมป พ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อ 4 ธันวาคม
๒๕๔๙ ถึงการบริหารจัดการน้ําของคลองลัดโพธิ์วา "สมเด็จพระบรมฯ กับสมเด็จพระเทพฯ ไป มันตองมีเรื่อง
เวลาใหเหมาะสม ใหถูกตอง" “ที่พระประแดง ที่มีอุปกรณที่เวลาน้ําขึ้น กักเอาไว แลวเวลาน้ําลง ปลอยใหลง
คือ ที่คลอง คนแกจําไมไดแลว และไดทําโครงการที่จะปลอยน้ําไปได เวลาน้ําลง แลวก็เวลาน้ําขึ้นก็ปดเอาไว
ดังนั้น คลอง ๖๐๐ เมตร ถาเปด มันก็ทะลักเขามาในแมน้ําเจาพระยา ถาปด น้ําจะออมไป นี่วิธีที่จะบริหารน้ํา
ใหดี ก็คือ วิธีการใหทราบวาเวลาไหนน้ํากําลังขึ้น ปลอยใหออกไป พอไปทางคลองเตย กวาจะถึงตรงปลาย น้ํา
ก็ลง พอน้ําขึ้นเปนเวลา แลวเวลาลงเปนเวลา แตวาเวลาน้ําขึน้ เขียนเอาไววาขึ้นเวลานั้นๆ สูง ๒ เมตร ๒ เมตร
กวา เวลาน้ําลง น้ําก็จะลง ลงไป ทําใหเปนจังหวะ ถาไมไดจังหวะ เปดประตูน้ําเวลาน้ําขึ้น มันก็ทะลักเขามา
ก็เขามาอาจจะทวมได น้ําอาจจะขึ้นไปสูงกวา ๒ เมตร น้ํามันขึ้น ๒ เมตร ๒๐ เซนติเมตร - ๒ เมตร ๓๐ เซนติเมตร

แตวาถาเราปดในเวลานั้น น้ําก็ไมทะลักมาในถนนในกรุงเทพฯ เวลาน้ําลงก็ปลอย หมายความวา ตองให
ตรง มันเปนเวลา ถาทําเปนเวลาแลวน้ําไมทวมกรุงเทพฯ เดี๋ยวนี้กรุงเทพฯ ก็ตองทวม แตวาถาไมทําใหถูกตอง
ถูกเวลา ถาฝนตกดวย ซึ่งเดี๋ยวนี้ไมนาจะฝนตก แตวามีฝนตกน้ําทวม ถาน้ําทวมรถแลนไปก็จมน้ํา ฉะนั้น ผูที่มี
หนาที่ไมไดทํา แตตอนนี้เขาตองทํา บอกเขา เขาทําให ปลอยน้ําเวลาน้ํามันลง น้ําขึ้นก็กักเอาไว มีทุกอยาง
มีแหงเดียวที่มีอุปกรณ ที่อื่นก็ควรจะทํา รอมาหลายปแลว ควรจะทําได แตตองลงทุนไมใชนอย ขอสําคัญตอง
ลงแรง ตามคลองชายทะเลก็เคยมี เมื่อ ๙ ป เมื่อป ๓๘ สงองครักษไปดู ไปดูสวนมากเปนตอนกลางคืน เห็นคน
นอนหลับสบายที่ชายทะเล ปกติไปทางใตเพราะวา จะเปดไหม เพราะวาเขาไมไดบอกใหเปดก็ไมปด ปดหรือเปลา
เขาไมไดบอกใหปด น้ําทะลักเขามาก็ทวมในคลอง คลองก็มาทวม จากชายทะเลแตถาทําถูกจังหวะน้ําไมเกิด
ตอนที่ทําทางฝายรัฐบาลก็จะไมรูเรื่องวาจะเปนอยางไร คนที่ชายทะเล ที่นอนสบายเขาบอก คุณมาจากไหน
รูไดอยางไร น้ําขึ้นจริงๆ นะ เขานึกวา ทําไมมาบอก รูวาขึ้นทําไมไมปด รูวาลงไมเปด แลวเขาถาม เปนนายพล
นายพลมาจากไหน มาจากในวัง ก็เลยเขาใจวารูเรื่อง ทําไมรูเรื่อง เขาก็เชื่อ แตวานายไมเชื่อ นายผูใหญตางๆ
เขาไมไดสั่งวาเวลานั้นเวลานั้นตองเปดตองปด ที่ตองเปดตองปดเวลานี้ เพราะวาน้ําไมคอยใคร น้ําขึ้นน้ําลง
ทานเปนทหารเรือก็รูเรื่องวาน้ําขึ้นลงเวลาไหน ตองรู น้ําขึ้น น้ําลง แลวชวยปองกันไมใหน้ําทวม ตัวเขานอน
สบายแตวาคนที่อยูขางในทุกข
ฉะนั้น เดี๋ยวนี้ยังมีเวลาที่จะแกไข ไมอยางนั้นถึงปใหมน้ําก็ทวมอีก ก็เลยบอกวาทานที่มีหนาที่ไปดู
เราตองไป เขาไมเห็นแตอยางไรก็นาจะไป ๒ วัน ๓ วันนี้ ก็จะไปดู เพราะวายังจําเปนที่จะดู แตวาเห็นเปน
อยางนี้ อาจจะไปไมได ปวดหลัง ก็เลยไมไดไป แตที่สมเด็จพระบรมฯ กับสมเด็จพระเทพฯ ไป มันตองมีเรื่อง
เวลาใหเหมาะสม ใหถูกตอง ทางกรมชลประทาน บอกวา ปลายปก็หมดแลว ปลายปนี้ยังมีอีกเดือน แลวฝนก็
ยังไมหมด ตองทําใหถูกตอง เพราะเชื่อวา มันจะไมชาเกินไป จวนจะหมดฤดูกาลแลว แตวามาพูดเพราะวาที่
ผานมาพูดไมมีใครไดยิน เสียงมันแหบ วันนี้เสียงนับวาดี ไดแจงใหทราบวาจะตองทําอยางไรสําหรับในน้ําทวม"
พระราชดํารัสของของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๙

