โครงการแกมลิงเอนกประสงคคลองสนามชัย-มหาชัย/ประตูระบายน้ํามหาชัย
(ชั่วคราว)
พระราชดําริเมื่อ : 1 กรกฎาคม 2530
สถานที่ตั้ง
ตําบลมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ความเปนมา
ในป พ.ศ.๒๕๓๘ ไดเกิดสถานการณน้ําทวมครั้งใหญในบริเวณพื้นที่ลุมเจาพระยาเปนบริเวณกวาง
สร างความเดื อดรอนกับประชาชน และเกิด ผลเสี ย หายทางเศรษฐกิจเป น อย างมาก พระบาทสมเด็ จ พระ
เจาอยูหัว ทรงมีความหวงใยชีวิตความเปนอยูของประชาชนและไดทรงติดตามสถานการณ พิจารณาแนวทาง
ปองกันและแกไขปญหา โดยเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทาน
พระราชดํ าริ โครงการแกมลิ ง ซึ่งเป น โครงการระบายน้ํ าเพื่อบรรเทาป ญหาน้ําทว มกรุ งเทพมหานครและ
ปริมณฑล ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวัง เนื่องจากในชวงฤดูฝนน้ําในแมน้ําเจาพระยามี
ปริมาณมาก ประกอบกับมีฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลติดตอกันหลายวัน พรอมทั้งน้ําทะเล
หนุนสูง จึงทําใหเกิด น้ําลนตลิ่งไหลเขาสูพื้นที่ฝงตะวันออกและฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา ซึ่งโดยปกติ
แมน้ําเจาพระยาสามารถรับน้ําไดประมาณ ๓,๐๐๐ ลบ.ม./วินาที โดยไมลนตลิ่ง แตในป พ.ศ.๒๕๓๘ ชวงฤดู
น้ําหลากมีปริมาณน้ําในแมน้ําเจาพระยาถึง ๕,๕๐๐ ลบ.ม./วินาที น้ําจึงลนตลิ่งและทวมพื้นที่ ทั้งสองฝง
แมน้ําเปนอาณาบริเวณกวางขวาง ซึ่งตอมาในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๙ พระบาท สมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานพระราชดําริใหพิจารณาโครงการแกมลิงที่สมควรดําเนินการใหเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ
และพื้นที่ในเขตจังหวัดสมุทรสาครและกรุงเทพมหานคร
โดย “แกมลิง” ทําหนาที่รวบรวมน้ํา รับน้ําและดึงน้ําทวมขังพื้นที่ทางตอนบนมาเก็บไว พรอมกับ
ระบายน้ําออกสูอาวไทยตามจังหวะการขึ้น-ลงของระดับน้ําทะเล โดยอาศัยแรงโนมถวงของโลก และการสูบน้ํา
ที่เหมาะสมสอดคลองกับโครงการแกมลิงตามแนวพระราชดําริที่พระราชทานไวเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๓๘ โดยอาศัยคลองสรรพสามิต คลองสหกรณ และ พื้นที่บริเวณใกลคลองดังกลาวนั้น จากการศึกษาขอมูล
พบวาสภาพพื้นที่โดยทั่วไปไมเอื้ออํานวยในการทําโครงการ อีกทั้งตองเสียคาใชจายสูง จึงควรพิจารณาศึกษา
โครงการแกมลิง “คลองมหาชัย–คลองสนามชัย” และคลองตางๆ ที่เชื่อมโยงแทน เนื่องจากคลองมหาชัย–
คลองสนามชัย นี้ เปนแหลงรับน้ําใกลบริเวณน้ําทวมขังในเขตจังหวัดสมุทรสาคร นครปฐม และกรุงเทพฯ ที่
ระบายน้ํา ลงมา ลักษณะโครงการที่สําคัญ ประกอบดวย การกอสรางประตูระบายน้ําปดกั้นคลองตางๆ
พรอมดวยสถานีสูบน้ําตามความจําเปน ซึ่งคาดวาจะเสียคาใชจายในการลงทุนไมมากนัก และจะไดประโยชนคุมคา

วัตถุประสงคของโครงการ
- เพื่อชวยระบายน้ําทวมขังในพื้นที่ตอนบน ออกสูทะเลโดยเร็วที่สุดตามจังหวะการ ขึ้น-ลง ของน้ําทะเล
- เพื่อชวยบรรเทาอุทกภัยและปญหาน้ําทวมขังฝงตะวันตก ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- เพื่อบรรเทาปญหาน้ําเสียในคลองตางๆ โดยการหมุนเวียนน้ํา
- ปริมาตรความจุ 6 ลาน ลบ.ม.
ขอบเขตโครงการ
ทิศเหนือ
ติดเขต อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เขตตลิ่งชัน กทม.โดยอาศัยคลอง
มหาสวัสดิ์ เปนแนวรับน้ํา
ทิศตะวันออก ติดตอแมน้ําเจาพระยาตั้งแตใตสะพานพระราม 7 ลงไปจดเขตราษฎรบูรณะ
เขตพระประแดง กิ่งอําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ มีคลอง
ขุนราชพินิจใจ เปนแนวแบงเขต
ทิศใต
จดชายทะเลในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และเขตอําเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
ทิศตะวันตก จดแมน้ําทาจีนในเขต อําเภอกระทุมแบน และ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
รายละเอียดโครงการ
โครงการแกมลิงในพื้นที่ฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา(คลองมหาชัย - คลองสนามชัย) ทําหนาที่
รับน้ําในพื้นที่ฝงตะวันตกของแมน้ําเจ าพระยา ผ านพื้นที่บ างสวนของ กรุงเทพมหานคร และสมุทรสาคร
ตอนบนไปลงคลองมหาชัย – คลองสนามชัย และ แมน้ําทาจีน เพื่อระบายออกสูทะเลดานจังหวัดสมุทรสาคร
เนื่องจากระบบการปองกันน้ําทวมในพื้นที่ฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา ยังไมสมบูรณ โดยเฉพาะ
คัน กั้น น้ําขนานกับ ชายทะเลและ คลองต าง ๆ ที่มีทางน้ําไหลเชื่อมต อกับชายทะเลก็ยั งไมมีระบบควบคุม
เพียงพอ ดั งนั้น เมื่อน้ํ าทะเลมีระดั บสู งขึ้น จึ งหนุ นไมให น้ําจื ดไหลออกทะเล หรือไหลออกทะเลได ช า
มาก กอใหเกิดภาวะน้ําทวมรุนแรงและทวมขังนานวัน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดําริ เพื่อใหการระบายน้ําทวมออกทะเลเร็วขึ้น
ดวยวิธีการของระบบ “แกมลิง” คือ โครงการแกมลิง “แมน้ําทาจีนตอนลาง”
โครงการแกมลิง “คลองมหาชัย – คลองสนามชัย” ประกอบดวย
- คลองที่ใชเปนแกมลิง อยูบริเวณคลองมหาชัย
- ประตูระบายน้ํา ปดกั้น หัว – ทาย คลองที่ใชเปนแกมลิงและลําน้ําสาขา เพือ่ ปองกันมิให
น้ําทะเลไหลเขามาในบริเวณแกมลิง
- สถานีสูบน้ํา เพื่อสูบน้ําออกจากแกมลิงผานคลองระบายน้ําออกสูทะเล
- คลองที่รับน้ําลงสูแกมลิง
- คลองที่ระบายน้ําออกจากแกมลิง เพื่อระบายน้ําออกสูทะเลในชวงเวลาที่น้ําทะเลลง
ประตูระบายน้ําในระบบแกมลิงของกรมชลประทานในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 10 แหง ไดแก
1. ประตูระบายน้ําและสถานีสูบน้ําคลองมหาชัย มีชองระบายน้ําขนาดกวาง 12.50 ม. จํานวน 6
ชอง ประตูเรือสัญจรขนาดกวาง 12.50 ม.จํานวน 1 ชอง และติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาด 3 ลบ.ม./วินาที
จํานวน 12 เครื่อง
2. ประตูระบายน้ําคลองพระราม (คลองหลวง) มีชองระบายน้ําขนาดกวาง 6.00 ม. จํานวน
2 ชอง พรอมประตูเรือสัญจรขนาดกวาง 6.00 ม. จํานวน 1 ชอง พรอมอาคารประกอบ
3.
ประตูระบายน้ําคลองสหกรณสายสาม มีชองระบายน้ําขนาดกวาง 4 ม. จํานวน 2 ชอง พรอม
อุปกรณไฟฟาแรงสูง

4.
ประตูระบายน้ําคลองเจก มีชองระบายน้ําขนาดกวาง 4 ม. จํานวน 2 ชอง พรอมอุปกรณ
ไฟฟาแรงสูง
5.
ประตูระบายน้ําคลองโคกขามเกา มีชองระบายน้ําขนาดกวาง 4 ม. จํานวน 1 ชอง พรอม
อุปกรณไฟฟาแรงสูง
6. ประตูระบายน้ําโคกขาม มีชองระบายน้ําขนาดกวาง 6.00 ม. จํานวน 2 ชอง พรอมประตูเรือ
สัญจรขนาดกวาง 6.00 ม. จํานวน 1 ชอง พรอมอุปกรณไฟฟาแรงสูง
7.
ประตูระบายน้ําคลองสหกรณสายสี่ มีชองระบายน้ําขนาดกวาง 4 ม. จํานวน 1 ชอง พรอม
อุปกรณไฟฟาแรงสูง
8.
ประตูระบายน้ําคลองสหกรณสายหา มีชองระบายน้ําขนาดกวาง 4 ม. จํานวน 1 ชอง พรอม
อุปกรณไฟฟาแรงสูง
9.
ประตูระบายน้ําคลองลัดตะเคียน มีชองระบายน้ําขนาดกวาง 4 ม. จํานวน 2 ชอง พรอม
อุปกรณไฟฟาแรงสูง
10. ประตูระบายน้ําคลองแสมดํา มีชองระบายน้ําขนาดกวาง 6.00 ม. จํานวน 2 ชอง พรอมประตู
เรือสัญจรขนาดกวาง 6.00 ม. จํานวน 1 ชอง พรอมอาคารประกอบ
การบริหารจัดการน้ําในโครงการแกมลิง
โครงการชลประทานสมุทรสาคร ไดดําเนินการบริหารจัดการน้ําโครงการแกมลิง คลองมหาชัย-คลอง
สนามชัย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดังนี้
ชวงน้ําปกติ
จะปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ โดยการเปดประตูระบายน้ําทั้ง 10 แหง เพื่อรับน้ําคุณภาพดีจาก
ทะเลเขามาหมุนเวียนในระบบแกมลิง สวนประตูระบายน้ําและสถานีสูบน้ําคลองมหาชัยจะมีหนาที่บริหาร
จัดการน้ําเปนหลัก สวนใหญจะเปดประตูระบายน้ําตลอด ยกเวนกรณีเมื่อน้ําทะเลหนุนสูงจะทําการปดประตู
ระบายน้ําลง เมื่อน้ําทะเลไหลลงจะเปดประตูระบายน้ําเพื่อระบายน้ําในคลองมหาชัยออกสูทะเล เปนการ
หมุนเวียนน้ําใหมีคุณภาพดีขึ้น เพื่อชวยเหลือราษฎรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
กรอย ใหสามารถประกอบอาชีพไดอยางยั่งยืน
ชวงน้ําหลาก
จะมีการปดประตูระบายน้ําทั้ง 10 แหง ในระบบแกมลิงของกรมชลประทานในเขตจังหวัดสมุทรสาคร
ทั้งหมด โดยมีการบริหารจัดการน้ําที่ประตูระบายน้ําและสถานีสูบน้ําคลองมหาชัยเปนหลัก เมื่อระดับน้ําทะเล
ลดลง จะเปด ประตู ร ะบายน้ํ าเพื่อระบายน้ํ าในคลองมหาชั ย ออกสู ทะเล โดยระบบแรงโน มถว งของโลก
(Gravity Flow) ตามธรรมชาติ เมื่อระดับน้ําทะเลสูงกวาระดับน้ําในลําคลองใหทําการปดประตูระบายน้ํา
และใชเครื่องสูบน้ําพลังงานไฟฟาขนาดกําลังสูบเครื่องละ 3 ลบ.ม./วินาที จํานวน 12 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 36
ลบ.ม./วินาที สูบน้ําออกจากคลองมหาชัย เปนการพรองน้ําภายในระบบแกมลิง เพื่อจะไดทําใหน้ําตอนบน
คอยๆ ไหลมาเติมตลอดเวลา สงผลใหปริมาณน้ําทวมพื้นที่ลดนอยลง
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ลดปริมาณการระบายน้ําผานทางแมน้ําเจาพระยาออกสูทะเล
2. เพิ่มความสามารถในการระบายน้ําไดมาก/เร็วขึ้น
3. ชวยระบายน้ําทวมขังในที่ลุมทิ้งลงทะเล
4. ชวยลดระยะเวลาน้ําทวมขังใหสั้นลง
5. ลดปญหาความตึงเครียดทางดานจิตใจของราษฎรในพื้นที่น้ําทวม
6. ลดความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจในพื้นที่ที่ถูกน้ําทวม
7. ลดคาใชจายในการบูรณะซอมแซมสาธารณูปโภคตาง ๆ

ความกาวหนาของโครงการ
โครงการแกมลิงนับเปนนิมิตรหมายอันเปนสิ่งที่ชาวไทยทั้งหลายไดรอดพนจากทุกขภัยที่นําความ
เดือดรอนแสนลําเค็ญมาสูชีวิตที่อบอุนปลอดภัย ซึ่งแนวพระราชดําริอันเปนทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ดานน้ําทวมนี้ มีพระราชดําริเพิ่มเติมวา
"...ได ดํ าเนิ นการในแนวทางที่ถูกต องแล ว ขอให รี บ เร งหาวิ ธี ปรั บ ปรุ งและเพิ่มประสิ ทธิภ าพต อไป
เพราะโครงการแกมลิงในอนาคตจะสามารถชวยพื้นที่ไดหลายพื้นที่..."

