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สารบัญ 

   เรื่อง                  หน้ำ 
ลงตรวจพื้นที่บริเวณ กรมชลประทำน ปำกเกร็ด    ๑ 
ลงพื้นที่ติดตำมกำรบริหำรจัดกำรน้ ำเพือ่รักษำระบบนิเวศ 
ในลุ่มน้ ำแม่กลอง ท่ำจีน และเจ้ำพระยำ    ๒ 
ลงพื้นที่ตรวจควำมเรียบร้อยบริเวณกรมชลประทำน ปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๓ 
ติดตำมกำรสูบน้ ำจำกแม่น้ ำท่ำจีน ผ่ำน คลองพระพิมล ไปยัง คลองบำงบัวทอง ๔ 
ตรวจสอบควำมพร้อมกำรระบำยน้ ำของประตูระบำยน้ ำสิงหนำท ๒  ๔ 
ลงพื้นที่ตรวจสอบสถำนกำรณ์น้ ำ ตั้งแต่ ประตูระบำยน้ ำพระศรเีสำวภำค  
ลงมำถึง ประตูระบำยน้ ำพระธรรมรำชำ    ๕ 
ประชุมพิจำรณำแนวทำง กำรแก้ปัญหำ กำรขำดแคลนน้ ำ   ๖ 
ลงพื้นที่ประตูระบำยน้ ำพระยำบรรลือ และประตูระบำยน้ ำพระพิมล  ๗ 
ติดตำมควำมคืบหน้ำกำรผลักดันน้ ำเค็ม โดยผันน้ ำจำกแม่น้ ำแม่กลอง  
มำลงแม่น้ ำท่ำจีน      ๘ 
สำระน่ำรู้       ๙ 



ลงตรวจพื้นท่ีบริเวณ  
กรมชลประทำน ปำกเกร็ด 

 วนัท่ี ๕ ธนัวาคม ๒๕๖๒ ดร.ทองเปลว  กองจนัทร ์อธิบดีกรมชลประทาน ลงตรวจพื้นท่ีบริเวณ 
กรมชลประทาน ปากเกรด็ จงัหวดันนทบุรี เพ่ือตรวจสอบเส้นทางถนน และปรบัปรงุภมิูทัศน์ให้สวยงาม สะอาด 
เรียบร้อย โดยมี นายสญัญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคณุวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบ ารงุรกัษา) รกัษาราชการ
แทนผู้อ านวยการส านักงานชลประทานท่ี ๑๑ นายเอนก  ก้านสงัวอน ผู้อ านวยการส านักบริหารทรพัยากรบุคคล 
นายสพิุศ  พิทกัษ์ธรรม ผู้อ านวยการส านักเคร่ืองจกัรกล นายธนา สุวฑัฒน ผู้อ านวยการส านักวิจยัและพฒันา  นาย
สมยั ธรรมสตัย์ รองผู้อ านวยการส านักงานชลประทานท่ี ๑๑พร้อมด้วย ผู้อ านวยการโครงการ ผู้อ านวยการส่วน 
หวัหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมลงพืน้ท่ีตรวจสอบเส้นทางถนน และปรบัปรงุภมิูทศัน์ในครัง้น้ี 

๑ 



วันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ดร.ทองเปลว กองจันทร ์อธิบดีกรมชลประทาน น าคณะส่ือมวลชนลงพื้นท่ีติดตามการบริหารจัดการน ้าเพ่ือรักษาระบบ
นิเวศในลุ่มน า้แม่กลอง ท่าจีน และเจ้าพระยา โดยมี ดร.ทวีศักด์ิ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน นายธีระพล ต๊ังสมบุญ ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการ
น า้และอุทกวิทยา นายวรวิทย ์บุณยเนตร ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานท่ี ๑๑ และนายสุพิศ พิทักษธ์รรม ผู้อ านวยการส านักเคร่ืองจักรกล นายสมัย ธรรม
สัตย ์รองผู้อ านวยการส านักงานชลประทานท่ี ๑๑ นายชัชชม ชมประดิษฐ ์ผู้อ านวยการส่วนบริการจัดการน า้และบ ารุงรักษา พร้อมด้วยผู้อ านวยการโครงการใน
สังกัดส านักงานชลประทานท่ี ๑๑ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าท่ีร่วมลงพืน้ท่ีและให้การต้อนรับคณะส่ือมวลชน ณ สถานีวัดน ้าท่า C.๒๙ A ศูนยศิ์ลปาชีพบางไทรฯ ,
ประตูระบายน ้าสิงหนาท ๒ จ.พระนครศรีอยุธยา ,โรงสูบน ้าดิบการประปานครหลวง(ส าแล) จ.ปทุมธานี ,โรงผลิตน ้าประปามหาสวัสด์ิ(คลองปลายบาง)  
จ.นนทบุรี และประตูระบายน ้าคลองลัดโพธ์ิอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จ.สมุทรปราการ ดร.ทองเปลว กองจันทร ์อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ศูนย์
ปฏิบัติการน า้อัจฉริยะ(SWOC) ได้ติดตามสถานการณคุ์ณภาพน า้ด้านค่าความเค็มในลุ่มน ้าเจ้าพระยาอย่างต่อเน่ือง พบว่าปัจจุบัน(๗ ม.ค. ๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น.) 
จุดเฝ้าระวังและควบคุมความเค็มแม่น า้เจ้าพระยาท่ีโรงสูบน า้ดิบส าแลของการประปานครหลวง จ.ปทุมธานี ตรวจวัดค่าความเค็มได้ ๐.๒๒กรัม/ลิตร ซ่ึงวานน้ี(๖
ม.ค. ๖๓)วัดค่าความเค็มสูงสุดได้ ๑.๑๐ กรัม/ลิตร(เกณฑเ์ฝ้าระวัง ๐.๒๕ กรัม/ลิตร มาตรฐานเพ่ือการผลิตประปาไม่เกิน ๐.๕๐กรัม/ลิตร) ส่วนท่ีลุ่มน ้าท่าจีน 
บริเวณปากคลองจินดา ตรวจวัดค่าความเค็มได้ ๐.๒๓ กรัม/ลิตร(เกณฑเ์ฝ้าระวังส าหรับกล้วยไม้ ๐.๗๕ กรัม/ลิตร) และลุ่มน ้าแม่กลอง บริเวณปากคลองด าเนิน
สะดวก ตรวจวัดค่าความเค็มได้ ๐.๑๕ กรัม/ลิตร สถานการณค่์าความเค็มอยู่ในเกณฑป์กติ ตามภาวะการขึ้นลงของน ้าทะเลท้ังน้ี จากเหตุการณน์ ้าเค็มรุกล ้าเข้า
ไปในแม่น า้เจ้าพระยา ในช่วงท่ีน ้าทะเลหนุนสูง ท าให้ค่าความเค็มสูงขึ้นกรมชลประทาน ได้วางมาตรการในการบริหารจัดการน ้า เพ่ือผลักดันค่าความเค็มลุ่ม
น า้เจ้าพระยาอย่างเร่งด่วน โดยด าเนินการผันน า้จากแม่น ้าท่าจีน และแม่น ้าแม่กลอง ผ่าน ๓ คลองหลัก เช่ือมมายังแม่น ้าเจ้าพระยา เพ่ือช่วยผลักดันค่าความ
เค็มในแม่น า้เจ้าพระยา ได้แก่ คลองจระเข้สามพัน ล าเลียงน า้ผ่านประตูระบายน ้าสองพ่ีน้อง ในอัตราไม่น้อยกว่า ๒๕ ลบ.ม./วินาที ลงสู่แม่น ้าท่าจีน จากน้ันจะ
ใช้เคร่ืองสูบน า้ท่ีประตูระบายน า้พระยาบรรลือ สูบน า้เข้าคลองพระยาบรรลือท่ีได้มีการติดต้ังเคร่ืองผลักดันน า้ไว้ในคลองรวม ๕๔ เคร่ือง ก่อนจะใช้เคร่ืองสูบน ้า
ท่ีติดต้ังไว้ท่ีประตูระบายน ้าสิงหนาท ๒ จ านวน ๑๒ เคร่ือง เร่งระบายน ้าลงสู่แม่น ้าเจ้าพระยา ในอัตราไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม./วินาที ด้านคลองประปา ล าเลียง
ปริมาณน ้ามาลงยังคลองปลายบาง โดยผ่านคลองประปาและคลองมหาสวัสด์ิ ก่อนลงสู่แม่น ้าเจ้าพระยา อีกด้านจะใช้คลองท่าสาร-บางปลา ล าเลียงน ้าจาก
แม่น า้แม่กลองลงสู่แม่น า้ท่าจีน เพ่ือช่วยผลักดันค่าความเค็มในแม่น ้าท่าจีน บริเวณประตูระบายน ้าคลองจินดา เพ่ือควบคุมค่าความเค็มส าหรับกล้วยไม้ ไม่ให้
เกิน ๐.๗๕ กรัมต่อลิตร การด าเนินการบริหารจัดการน ้าดังกล่าว จะต้องควบคุม ติดตาม และเฝ้าระวังคุณภาพน ้าด้านค่าความเค็มของลุ่มน ้าเจ้าพระยา เพ่ือ
ไม่ให้กระทบต่อน ้าดิบส าหรับผลิตน ้าประปาบริเวณโรงสูบน ้าดิบส าแล อ.เมือง จ.ปทุมธานี ของการประปานครหลวง ซ่ึงมาตรการท่ีกล่าวมาข้างต้นจะ
ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือลดผลกระทบต่อกิจกรรมการใช้น า้ จึงต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ร่วมใจกันใช้น ้าตามแผนท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
เพ่ือให้การควบคุมค่าความเค็มเกิดประสิทธิภาพและลดการสูญเสียน า้โดยปล่าวประโยชนใ์ห้มากท่ีสุด ท้ังจะท าให้ปริมาณน ้าท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดใน ๔ เขื่อนหลัก
ของลุ่มน า้เจ้าพระยา เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศตลอดช่วงฤดูแล้งน้ีไปจนถึงต้นฤดูฝนปีหน้าอย่างไม่ขาดแคลน 

ลงพื้นที่ติดตำมกำรบริหำร
จัดกำรน้ ำเพ่ือรักษำระบบนิเวศ 

ในลุ่มน้ ำแม่กลอง  
ท่ำจีน และเจ้ำพระยำ 

๒ 



ลงพื้นที่ตรวจควำมเรียบร้อย
บริเวณกรมชลประทำน  
ปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 วนัท่ี ๙ ธนัวาคม ๒๕๖๒ ดร.ทองเปลว กองจนัทร ์อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย  
ดร.ทวีศกัด์ิ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ ารงุรกัษา ลงพืน้ท่ีตรวจความเรียบร้อยบริเวณกรมชลประทาน 
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เ พ่ือให้เส้นทางถนน และภูมิทัศน์สวยงาม สะอาด เรียบร้อย โดยมี  
นายสญัญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบ ารงุรกัษา) รกัษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานท่ี ๑๑ นายสมยั ธรรมสตัย ์รองผู้อ านวยการส านักงานชลประทานท่ี 
๑๑ พร้อมด้วย ผู้อ านวยการโครงการ ผู้อ านวยการส่วน หวัหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมลง
พืน้ท่ี เพ่ือให้บริเวณกรมชลประทาน สวยงาม สะอาดเรียบร้อยและเป็นระเบียบต่อไป  

๓ 



ติดตำมกำรสูบน้ ำจำกแม่น้ ำท่ำจีน  
ผ่ำน คลองพระพิมล  

ไปยัง คลองบำงบัวทอง 

 วนัท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๓๐ น. นายวรวิทย์ บุณยเนตร ผู้อ านวยการส านักงาน
ชลประทานท่ี๑๑ ได้เดินทางไปยงั สถานีสบูน ้าคลองพระพิมล พืน้ท่ีรบัผิดชอบของโครงการส่งน ้าและบ ารงุรกัษา
พระพิมล ส านักงานชลประทานท่ี ๑๑ เพ่ือติดตามการสูบน ้าจากแม่น ้าท่าจีน ผ่าน คลองพระพิมล ไปยงั คลอง
บางบวัทอง เพ่ือบรรเทาปัญหาน ้าเค็มในแม่น ้าเจ้าพระยามีค่าความเค็มเกินมาตรฐาน พร้อมทัง้ได้ให้แนว
ทางการปฏิบติังาน และให้ขวญัก าลงัใจกบัเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบติังานในพืน้ท่ีอีกด้วย 

ตรวจสอบควำมพร้อมกำรระบำยน้ ำของ 
ประตรูะบำยน้ ำสิงหนำท ๒ 

 วนัศุกร์ท่ี  ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. ดร.ทวีศักด์ิ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ ารุงร ักษา  
กรมชลประทาน พร้อมด้วย นายศราวธุ สากล หวัหน้าฝ่ายบริหารและจดัการน ้า ส านักงานชลประทานท่ี ๑๑  ลงพื้นท่ีตรวจสอบ
ความพร้อมการระบายน ้าของประตูระบายน ้าสิงหนาท ๒ ซ่ึงอยู่ในพื้นท่ีของโครงการส่งน ้าและบ ารุงรกัษาเจ้าเจด็-บางย่ีหน  
เพ่ือสบูน ้าผลกัดนัน ้าเคม็ โดยมี นายวีระชยั  จิตรบรรเทา ผูอ้ านวยการโครงการส่งน ้าและบ ารงุรกัษาเจ้าเจด็-บางย่ีหน พร้อมด้วย 
นายน ้ามนต ์ งามปัญญา หวัหน้าฝ่ายจดัสรรน ้าและปรบัปรงุระบบชลประทาน นายวีรภทัร  เกิดม่วง หวัหน้าฝ่ายช่างกล และ นาย
เอนก  จงไพบลูย ์หวัหน้าฝ่ายส่งน ้าและบ ารงุรกัษาท่ี ๑ ให้การต้อนรบัและรายงานสถานการณ์น ้า ณ ประตูระบายน ้าสิงหนาท ๒ 
ต าบลบา้นม้า อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

๔ 



ลงพื้นท่ีตรวจสอบสถำนกำรณ์น้ ำ ตั้งแต่  
ประตูระบำยน้ ำพระศรีเสำวภำค ลงมำถึง 

ประตูระบำยน้ ำพระธรรมรำชำ 

  วนัอาทิตยท่ี์ ๒๒ ธนัวาคม ๒๕๖๒ รองอธิบดีฝ่ายบ ารงุรกัษา นายทวีศกัด์ิ  ธนเดโชพลได้ออก
ตรวจเย่ียมพืน้ท่ีพืน้ท่ีฝัง่ตะวนัออกของลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา เขตพืน้ท่ีส านักงานชลประทานท่ี๑๑ ในเขตโครงการ
ส่งน ้าและบ ารงุรกัษารงัสิตเหนือ โดยนายชุติมนัต์  สกลุพราหมณ์  ผู้อ านวยการโครงการส่งน ้าและบ ารงุรกัษา
รงัสิตเหนือ นายสุภชยั ยงัพ่ึง หวัหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายสุนทร ซ่ือเล่ือม หวัหน้าฝ่ายจดัสรรน ้าและปรบัปรุง
ระบบชลประทาน นางสาวช่อลดา ประสพบุญ หวัหน้าฝ่ายส่งน ้าและบ ารุงรกัษาท่ี ๒ นายสมบูรณ์ เจิมไทย 
หวัหน้าฝ่ายส่งน ้าและบ ารงุรกัษาท่ี ๓ พระธรรมราชา ให้การต้อนรบัและรบันโยบายด้านการบริหารจดัการน ้า
ในช่วงวิกฤตจาก นายทวีศกัด์ิ  ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ ารุงรกัษา โดยลงพื้นท่ีตรวจสอบสถานการณ์น ้า 
ตัง้แต่ ประตูระบายน ้าพระศรีเสาวภาค ลงมาถึง ประตูระบายน ้าพระธรรมราชา และลงไปพืน้ท่ีด้านล่างของลุ่ม
น ้า นอกจากน้ีได้ตรวจสอบ สถานการณ์น ้าของการประปาธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เพื่อเตรียมความพร้อมรบั
สถานการณ์น ้ าในช่วงวิกฤต บริเวณอาคารรับน ้ าเ พ่ือผลิตน ้ าประปา เ ช่ือมต่อคลองระบายน ้ า ท่ี๑๓  
(รพีพฒัน์แยกใต้) ทัง้น้ีเพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหาภาวะภยัแล้งในปี๒๕๖๓ ให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

๕ 



ประชุมพิจำรณำแนวทำง 
กำรแก้ปัญหำ 

กำรขำดแคลนน้ ำ 

 วนัองัคารท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ดร.ทวีศกัด์ิ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ ารงุรกัษา กรมชลประทาน  
เป็นประธานประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาการขาดแคลนน ้า เพ่ือการผลิตน ้าประปา ของการประปาส่วน
ภมิูภาคฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภมิูภาคบางคล้า และการประปาส่วนภมิูภาคบางปะกง โดยมี นายวรวิทย ์บุณยเนตร 
ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานท่ี ๑๑  นายสมัย ธรรมสัตย์ รองผู้อ านวยการส านักงานชลประทานท่ี ๑๑   
นายชชัชม ชมประดิษฐ ์ผู้อ านวยการส่วนบริหารจดัการน ้าและบ ารงุรกัษา นายโบวแ์ดง ทาแก้ว ผู้อ านวยการโครงการ
ส่งน ้าและบ ารงุรกัษารงัสิตใต้ นายอดุม คงช่วย ผู้อ านวยการโครงการก่อสร้าง ส านักงานชลประทานท่ี ๑๑ พร้อมด้วย
หวัหน้าฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมส านักงานชลประทานท่ี ๑๑ 

๖ 



ลงพื้นท่ีประตูระบำยน้ ำ
พระยำบรรลือ และ 

ประตรูะบำยน้ ำพระพิมล 

 วนัท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ นายสมยั ธรรมสตัย์ รองผู้อ านวยการส านักงานชลประทาน 
ท่ี ๑๑ พร้อมด้วย นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อ านวยการโครงการส่งน ้าและบ ารงุรกัษาพระยาบรรลือลงพืน้ท่ี
ประตูระบายน ้าพระยาบรรลือ และประตูระบายน ้าพระพิมล เพ่ือติดตามการผลกัดนัน ้าจากแม่น ้าแม่กลอง 
และแม่น ้าท่าจีน เพ่ือสมทบลงแม่น ้าเจ้าพระยา ให้ประชาชนมีน ้าใช้ในการอุปโภคบริโภค และแก้ปัญหา
น ้าประปาเคม็อย่างต่อเน่ืองน้ี  โดยได้ใช้ประตรูะบายน ้าพระยาบรรลือ ซ่ึงตัง้อยู่ในอ าเภอสองพ่ีน้อง จงัหวดั
สุพรรณบุรี และประตูระบายน ้าพระพิมล ซ่ึงตัง้อยู่ท่ีอ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ผนัน ้าจากแม่น ้าแม่
กลองและแม่น ้าท่าจีน ซ่ึงเป็นฝัง่ตะวนัตก ลงไปยงัแม่น ้าเจ้าพระยาอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ประชาชนมีน ้าใช้
ในการอปุโภคบริโภค รกัษาระบบนิเวศ  และแก้ปัญหาน ้าประปาเคม็ จากน ้าทะเลหนุนสงู 

๗ 



ติดตำมควำมคืบหน้ำกำร
ผลักดันน้ ำเค็ม โดยผันน้ ำ

จำกแม่น้ ำแม่กลอง  
มำลงแม่น้ ำท่ำจีน 

๘ 

 เมื่อวนัท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ นายวรวิทย ์บุณยเนตร ผูอ้ านวยการส านักงานชลประทาน
ท่ี ๑๑ กรมชลประทาน น าผู้ส่ือข่าวตรวจพื้นท่ี จ.นครปฐมและสุพรรณบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้าการ
ผลกัดนัน ้าเคม็ โดยผนัน ้าจากแม่น ้าแม่กลอง มาลงแม่น ้าท่าจีน และผนัน ้าผ่านประตูระบายน ้าคลองพระ
พิมลและประตูระบายน ้าคลองพระยาบรรลือ เพื่อเติมน ้าให้กบัแม่น ้าเจ้าพระยา จนมีปริมาณเพียงพอใน
การผลักดันน ้าเค็มออกสู่ทะเลในอัตราวันละ ๓.๖ ล้านลูกบาศก์เมตร ซ่ึงเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 
ผูอ้ านวยการส านักงานชลประทานท่ี ๑๑ กล่าวอีกว่า กรมชลประทานสัง่ให้เจ้าหน้าท่ีทุกหน่วยงาน ร่วมกนั
ปฏิบติังานผลกัดนัน ้าเคม็ตลอด ๒๔ ชัว่โมง โดยระดมเครื่องจกัรเครื่องมือจากส านักเครื่องจกัรกลมาช่วย
เปิดทางน ้าให้ไหลผา่นได้สะดวก โดยเฉพาะการติดตัง้เครือ่งสูบน ้าเพ่ิมเติม การก าจดัผกัตบชวา การติดตัง้
เครื่องผลกัดนัน ้า และการใช้เทคโนโลยีส ารวจตรวจหาสนัดอน เพื่อขดุลอกปรบัท้องคลองให้น ้าไหลผ่าน
ได้สะดวก รวมถึงการบริหารประตรูะบายน ้าคลองลดัโพธ์ิให้สอดคล้องกบัจงัหวะน ้าขึน้น ้าลง เพื่อท าให้การ
ผลกัดนัน ้าเคม็มีประสิทธิภาพ ช่วยลดผลกระทบกบัประชาชนให้มากท่ีสุด 

 



สาระน่ารู ้
๙ 


