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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้า  
บริเวณประตูระบายน ้าบางโฉมศร ี

ต้าบลชีน ้าร้าย และต้าบลท่างาม อ้าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  
--------------------------------- 

 
1. ความเป็นมา 
         ประตูระบายน ้าบางโฉมศรี อ้าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี คือ
ประตูระบายน ้าปลายคลองระบายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก 2 ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 
พ.ศ.2506 ขนาดบานระบายน ้า กว้าง 4.00 เมตร สูง 6.50 เมตร จ้านวน 3 ช่อง 
อัตราการระบายน ้าสูงสุด 120 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ใช้ประโยชน์ในการกัก
เก็บน ้าและระบายน ้าให้กับพื นที่ในเขตชลประทาน คือพื นที่บางส่วนในเขต
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษามหาราช ทางฝั่งตะวันตก(ฝั่งขวา) ของคลองฯ 
ประมาณ 50,000 ไร่ และพื นที่บางส่วนของโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา
มโนรมย์ ทางฝั่งตะวันออก (ฝั่งซ้าย) ของคลองฯ ประมาณ 80,000 ไร่ 
          คลองระบายใหญ่ชัยนาท -ป่าสัก 2 มีความยาวทั งสิ น 27.810 
กิโลเมตร เริ่มต้นในเขตท้องที่ ต้าบลคลุก ผ่านเขตต้าบลเขาแก้ว ต้าบลหาดอาษา
ต้าบลโพนางด้าออก อ้าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และผ่านเขตท้องที่ต้าบลชี
น ้าร้าย ต้าบลท่างาม อ้าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี คลองระบายใหญ่ชัยนาท -
ป่าสัก 2 ท้าหน้าที่เก็บกักน ้าในฤดูเพาะปลูกและระบายน ้าลงสู่แม่น ้าเจ้าพระยา
ในฤดูเก็บเกี่ยว โดยใช้ประตูระบายน ้าบางโฉมศรี เป็นอาคารระบายน ้า ตั งอยู่ 
กิ โลเมตรที่  27+110 คลองระบายใหญ่ชัยนาท -ป่าสัก 2 หรือกิ โลเมตรที่ 
26+610 ของคลองส่งน ้าสายใหญ่ชัยนาท-อยุธยา อยู่ในเขตพื นที่ติดต่อระหว่าง 
ต้าบลชีน ้าร้าย กับต้าบลท่างาม อ้าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ส้าหรับในฤดูน ้า
หลากน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยามีระดับสูงกว่าในคลอง จ้าเป็นต้อง ปิดบานระบาย
น ้าประตูระบายน ้าบางโฉมศรี เพื่อป้องกันน ้าจากแม่น ้าเจ้าพระยาไหลเข้าท่วม
พื นที่ในเขตชลประทาน 
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         เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 เขื่อนเจ้าพระยาระบายน ้าผ่าน 3,200 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ท้าให้น ้าในแม่น ้าเจ้าพระยามีระดับสูงและเกิดการกัด
เซาะคันคลองชัยนาท-อยุธยา ที่ใช้เป็นคันกั นน ้าริมแม่น ้าเจ้าพระยาฝั่งซ้าย 
บริเวณคอสะพานข้ามประตูระบายน ้าบางโฉมศรีจนเกิดช่องขาด กิโลเมตรที่ 
26+640 ของคลองส่งน ้าสายใหญ่ชัยนาท-อยุธยา เขตท้องที่หมู่ 9 ต้าบลท่างาม 
อ้าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ท้าให้น ้าจากแม่น ้าเจ้าพระยาไหล่บ่าเข้าท่วม
พื นที่ในเขตชลประทานบริเวณทุ่งเชียงราก ซึ่งเป็นพื นที่บางส่วนของ อ้าเภอ
สรรพยา จังหวัดชัยนาท อ้าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ อ้าเภออินทร์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี แล้วไหลล้นเข้าคลองระบายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก 3 บ่าเข้าทุ่งบางขาม
และทุ่งท่าวุ้ง พื นที่บางส่วนของ อ้าเภออินทร์บุรี อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี และพื นที่ในเขตอ้าเภอบ้านหมี่ อ้าเภอท่าวุ้ง และอ้าเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี แล้วไหลลงสู่แม่น ้าลพบุรี ที่ประตูระบายน ้าวัดมณีฯ  ไหลล่องไป
ตามแม่น ้าลพบุรีผ่านอ้าเภอเมืองลพบุรี อ้าเภอบ้านแพรก อ้าเภอมหาราช 
อ้าเภอบางประหัน ไปบรรจบกับแม่น ้าป่าสักที่อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
  จากอุทกภัย เมื่อปี 2554 ส่งผลให้ ปตร.บางโฉมศรี และอาคาร
ประกอบเสียหาย ดังนี  
  1. ปตร.บางโฉมศรีขนาด 4.00 x 6.50 เมตร จ้านวน 3 ช่อง ซึ่งท้า
หน้าที่ระบายน ้าจากคลองระบายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก 2 ลงสู่แม่น ้าเจ้าพระยา 
และท้าหน้าที่ป้องกันน ้าจากแม่น ้าเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมพื นที่การเกษตรด้านใน 
ซึ่งมีอายุการใช้งาน 50 ปี เมื่อถึงฤดูน ้าหลาก ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยาสูงกว่า
ระดับน ้าจากคลองระบายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก 2 (คลองเชียงราก) น ้าลอดผ่านใต้
อาคารประตูน ้าจากการกัดเซาะ 
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แสดงความเสียหายของอาคารประตูระบายน ้าบางโฉมศรี 

 
  2. ไซฟอนบางโฉมศรี ขนาด 2-3.50 x 3.50 เมตร ความยาว 52 เมตร 
ปริมาณน ้าไหลผ่าน 54.48 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งเป็นอาคารส้าหรับส่งน ้า
คลองส่งน ้าชัยนาท-อยุธยา (คลองมหาราช) เกิดความช้ารุดเสียหาย โดยอาคาร
ด้าน outlet ถูกกระแสน ้าตัดขาด ตัวอาคารไซฟอนทรุดตัวเกิดรอยแยกช่วง
รอยต่ออาคาร เมื่อมีการส่งน ้า น ้าในคลองจะไหลลอดออกไปตามรอยแยกของอาคาร 
 

 
แสดงความเสียหายของอาคารไซฟอนบางโฉมศรี 

 



4 
 

  3. ไซฟอนคลองระบายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก 2 ขนาด 2-2.00 x 2.00 
เมตร ได้รับความเสียหายด้าน  inlet, outlet บานบังคับทั งสองด้านช้ารุด
เสียหาย คันคลองส่งน ้าหลังอาคารไซฟอน ถูกกระแสน ้ากัดเซาะ 
 

 
แสดงความเสียหายของอาคารไซฟอนคลองระบายใหญ่ ชัยนาท – ป่าสัก 2 

 
  4. สะพานข้ามประตูระบายน ้า คสล. 
 

 
ภาพถ่ายความเสียหายบริเวณ ปตร.บางโฉมศรี ขณะเกิดอุทกภัย 
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2. การก่อสร้างอาคารชลประทานใหม่ 
  จากความเสียหายดังกล่าว กรมชลประทานจึงได้ด้าเนินการก่อสร้าง
อาคารชลประทานใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้าบริเวณปตร.
บางโฉมศรี (2555-2560) โดยมีรายละเอียดหลัก ดังนี  
  1. อาคารไซฟอนคลองระบายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก 2 ลอดคลองส่งน ้า
ชัยนาท-อยุธยา ขนาด 4 x 5 เมตร จ้านวน 4 ช่อง อาคารในส่วนของไซฟอนยาว 
89 เมตร ระบายน ้าได้สูงสุด 160 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งได้ขยายให้ใหญ่
กว่าเดิม (เดิม 2 x 2 เมตร จ้านวน 2 ช่อง ระบายน ้าได้ 25.80 ลูกบาศก์เมตร/
วินาที) พร้อมติดตั งบานระบายน ้าและเครื่องกว้านฝั่งคลองเชี ยงรากขนาด  
15 ตัน จ้านวน 4 ชุด และติดตั งเครื่องกว้านและบานระบายฝั่งเจ้าพระยาขนาด 
25 ตัน จ้านวน 4 ชุด 
  2. สะพานรถยนต์ข้ามคลองชัยนาท-อยุธยา ขนาดผิวจราจรกว้าง 
10 เมตร พร้อมทางเท้าด้านละ 1.50 เมตร ยาว 40 เมตร 
  3. ก่อสร้างสถานีสูบน ้าพร้อมติดตั งเครื่องสูบน ้าแบบ Vertical 
Pump ขนาดอัตราสูบ 6 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จ้านวน 4 เครื่อง สูบระบายน ้า
ได้สูงสุด 24 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 
  4. ท่อระบายน ้าพร้อมท่อแยกเพื่อระบายน ้าลงคลองชัยนาท-อยุธยา 
 
3. การบริหารจัดการน ้าในพื นที่ทุ่งเชียงราก 
  พื นที่ลุ่มบริเวณทุ่งเชียงราก ได้แก่พื นที่ต้าบลเขาแก้ว ต้าบลโพธิ์
นางด้าออก อ้าเภอสรรพยา อ้าเภอชัยนาท ต้าบลสร้อยทอง อ้าเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค์ ต้าบลชีน ้าร้าย ต้าบลทองเอน ต้าบลโพธิ์ชัย อ้าเภออินทร์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี รวม 38,300 ไร่ ซึ่งเป็นพื นที่ลุ่มต่้า แบ่งเป็น  
   1) โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษามโนรมย์ 11,300 ไร่ 
   2) โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษามหาราช 20,000 ไร่ 
   3) โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาช่องแค 7,000 ไร่ 



6 
 

  ช่วงประมาณเดือนสิงหาคม น ้าส่วนเกินจากพื นที่เขตชลประทาน 
ฝั่งขวาคลองของชัยนาท-ป่าสัก และน ้าฝนบางส่วนจากบริเวณฝั่งซ้ายของคลอง
ชัยนาท-ป่าสัก ไหลเข้าพื นที่บริเวณทุ่งเชียงราก และหากมีฝนตกหนัก ซึ่งมักจะ
เกิดในช่วงเดือนกันยายน – เดือนตุลาคม น ้าในพื นที่ชลประทานของคลองซอย 
3 ขวา – คลองซอย 8 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก ของโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา
มโนรมย์ และคลองซอย 2 ซ้าย ชัยนาท -อยุธยา ของโครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษามหาราช จะไหลมารวมกันที่คลองระบายชัยนาท-ป่าสัก 2  

นอกจากนี แล้วยังมีปริมาณน ้าจากบริเวณพื นที่น ้าท่วมฝั่งซ้ายช่วง
กิโลเมตรที่ 20+000 ถึงกิโลเมตรที่ 36+000 ของคลองส่งน ้าสายใหญ่ชัยนาท -
ป่าสัก อีกจ้านวนหนึ่ง ที่ไม่สามารถระบายลงคลองชัยนาท-ป่าสักได้ โดยปริมาณ
น ้าดังกล่าวจะไหลผ่านไซฟอนบริเวณกิโลเมตรที่ 35+000 และไซฟอนบริเวณ
กิโลเมตรที่ 39+000 ของคลองชัยนาท-ป่าสัก มาตามคลองระบายสาขาเข้าสู่
คลองระบายชัยนาท-ป่าสัก 2 อีกด้วย ประกอบกับเมื่อปริมาณน ้าในแม่น ้า
เจ้าพระยาที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณมากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตร/
วินาทีแล้ว ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยาจะมีระดับสูงกว่าน ้าในคลองระบาย
ชัยนาท-ป่าสัก 2 และไม่สามารถระบายน ้าผ่านประตูระบายน ้าบางโฉมศรี 
(ปัจจุบันคือไซฟอนบางโฉมศรี) โดยวิธี Gravity ลงสู่แม่น ้าเจ้าพระยาได้ จึงท้าให้
เกิดการท่วมขังของน ้าในพื นที่บริเวณทุ่งเชียงราก และจะสามารถเริ่มระบายน ้า
ออกจากพื นที่ผ่านประตูระบายน ้าบางโฉมศรี ได้ เมื่อปริมาณน ้า ในแม่น ้ า
เจ้าพระยาที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา เริ่มลดลงอยู่ในเกณฑ์ ประมาณ 1,000 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

แนวทางการระบายน ้าลงสู่แม่น ้าเจ้าพระยาในฤดูน ้าหลากของปี 
2560 โดยเฉพาะในช่วงที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน ้าประมาณ 1,000 ลบ.ม./
วินาที และไม่สามารถระบายน ้าผ่านไซฟอนปลายคลองระบายใหญ่ชัยนาท - 
ป่าสัก 2 (หรือไซฟอนบางโฉมศรี) โดยวิธี Gravity ลงสู่แม่น ้าเจ้าพระยาได้  
ทางโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษามหาราช ได้ท้าการเปิดเครื่องสูบน ้าที่สถานีสูบ
น ้าปลายคลองระบายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก 2 (บางโฉมศรี) ทั ง 4 เครื่อง โดยการ
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เปิดเครื่องสูบ 3 เครื่อง หยุด 1 เครื่องสลับกันตลอด 24 ชั่วโมงของทุกวัน 
สามารถระบายน ้าในคลองระบายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก 2 ลงสู่แม่น ้าเจ้าพระยา  
ได้ประมาณวันละ 15 ล้านลบ.ม. นอกจากนี ยังได้ท้าการติดตั งเครื่อง-สูบน ้า
ขนาด 8 นิ ว และ 12 นิ ว บริเวณปลายคูระบายน ้าสายหลักๆ ของคลองระบาย
ใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก 2 จ้านวน 5 จุด รวมทั งสิ น 11 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน ้าออก
จากพื นที่เพาะปลูกข้าว จนเกษตรกรสามารถท้าการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อนที่จะ
เกิดการเสียหาย  

 

 
แบบจ้าลองแสดงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้าบริเวณประตูระบายน ้าบางโฉมศรี 

(เปรียบเทียบอาคารเดิมก่อนเกิดอุทกภัยกับอาคารที่ก่อสร้างใหม่) 
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ภาพแสดงโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้าบริเวณประตูระบายน ้าบางโฉมศรี 
 

 
 
 
 
ภาพแสดงโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้าบริเวณประตูระบายน ้าบางโฉมศรี 
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