จุลสารข่าว
สานักงานชลประทานที่ ๑๑

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๓
ประจำเดือน ธันวำคม ๒๕๖๒ – มกรำคม ๒๕๖๓
www11.rid.go.th/rid11
โทร. ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๒๕
งำนประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ

สารบัญ
เรื่อง
ลงตรวจพื้นที่บริเวณ กรมชลประทำน ปำกเกร็ด
ลงพื้นที่ติดตำมกำรบริหำรจัดกำรน้ำเพือ่ รักษำระบบนิเวศ
ในลุ่มน้ำแม่กลอง ท่ำจีน และเจ้ำพระยำ
ลงพื้นที่ตรวจควำมเรียบร้อยบริเวณกรมชลประทำน ปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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๑
ลงตรวจพื้นที่บริเวณ
กรมชลประทำน ปำกเกร็ด

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิ บดีกรมชลประทาน ลงตรวจพื้นที่ บริ เวณ
กรมชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อ ตรวจสอบเส้ นทางถนน และปรับปรุงภูมิท ัศน์ ให้ ส วยงาม สะอาด
เรียบร้อย โดยมี นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิ ศวกรรมชลประทาน (ด้านบารุงรักษา) รักษาราชการ
แทนผู้อานวยการสานักงานชลประทานที่ ๑๑ นายเอนก ก้านสังวอน ผู้อานวยการสานักบริ หารทรัพยากรบุคคล
นายสุพิศ พิทกั ษ์ธรรม ผู้อานวยการสานักเครื่องจักรกล นายธนา สุวฑ
ั ฒน ผู้อานวยการสานักวิ จยั และพัฒนา นาย
สมัย ธรรมสัตย์ รองผู้อานวยการสานั กงานชลประทานที่ ๑๑พร้อมด้ วย ผู้อานวยการโครงการ ผู้อานวยการส่ วน
หัวหน้ าฝ่ าย และเจ้าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมลงพืน้ ที่ตรวจสอบเส้นทางถนน และปรับปรุงภูมิทศั น์ ในครังนี
้ ้

๒
ลงพื้นที่ติดตำมกำรบริหำร
จัดกำรน้ำเพื่อรักษำระบบนิเวศ
ในลุ่มน้ำแม่กลอง
ท่ำจีน และเจ้ำพระยำ

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิ บดีกรมชลประทาน นาคณะสื่ อมวลชนลงพื้นที่ติดตามการบริ หารจัดการน้าเพื่อรั กษาระบบ
นิเวศในลุ่มนา้ แม่กลอง ท่าจีน และเจ้าพระยา โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการ
นา้ และอุทกวิทยา นายวรวิทย์ บุณยเนตร ผู้อานวยการสานักงานชลประทานที่ ๑๑ และนายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อานวยการสานักเครื่องจักรกล นายสมัย ธรรม
สัตย์ รองผู้อานวยการสานักงานชลประทานที่ ๑๑ นายชัชชม ชมประดิษฐ์ ผู้อานวยการส่วนบริการจัดการนา้ และบารุ งรักษา พร้อมด้วยผู้อานวยการโครงการใน
สังกัดสานักงานชลประทานที่ ๑๑ หัวหน้าฝ่ าย และเจ้าหน้าที่ร่วมลงพืน้ ที่และให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชน ณ สถานีวัดน้าท่า C.๒๙ A ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ ,
ประตูระบายน้าสิ งหนาท ๒ จ.พระนครศรี อยุ ธยา ,โรงสู บน้า ดิบการประปานครหลวง(สาแล) จ.ปทุม ธานี ,โรงผลิ ตน้าประปามหาสวั สดิ์( คลองปลายบาง)
จ.นนทบุรี และประตูระบายน้าคลองลัดโพธิ์อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ จ.สมุทรปราการ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิ บดีกรมชลประทาน เปิ ดเผยว่า ศูนย์
ปฏิบัติการนา้ อัจฉริยะ(SWOC) ได้ติดตามสถานการณ์คุณภาพนา้ ด้านค่าความเค็มในลุ่มน้าเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง พบว่าปั จจุบัน(๗ ม.ค. ๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น.)
จุดเฝ้ าระวังและควบคุมความเค็มแม่นา้ เจ้าพระยาที่โรงสูบนา้ ดิบสาแลของการประปานครหลวง จ.ปทุมธานี ตรวจวัดค่าความเค็มได้ ๐.๒๒กรัม/ลิตร ซึ่งวานนี้(๖
ม.ค. ๖๓)วัดค่าความเค็มสูงสุ ดได้ ๑.๑๐ กรั ม/ลิตร(เกณฑ์เฝ้ าระวัง ๐.๒๕ กรัม/ลิ ตร มาตรฐานเพื่อการผลิ ตประปาไม่เ กิน ๐.๕๐กรั ม/ลิตร) ส่ วนที่ลุ่มน้าท่าจีน
บริเวณปากคลองจินดา ตรวจวัดค่าความเค็มได้ ๐.๒๓ กรัม/ลิตร(เกณฑ์เฝ้ าระวังสาหรับกล้วยไม้ ๐.๗๕ กรัม/ลิตร) และลุ่มน้าแม่กลอง บริเวณปากคลองดาเนิน
สะดวก ตรวจวัดค่าความเค็มได้ ๐.๑๕ กรัม/ลิตร สถานการณ์ค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์ปกติ ตามภาวะการขึ้นลงของน้าทะเลทั้งนี้ จากเหตุการณ์น้าเค็มรุ กล้าเข้า
ไปในแม่นา้ เจ้าพระยา ในช่วงที่น้าทะเลหนุนสูง ทาให้ค่าความเค็มสูงขึ้นกรมชลประทาน ได้วางมาตรการในการบริหารจัดการน้า เพื่อผลักดันค่าความเค็มลุ่ม
นา้ เจ้าพระยาอย่างเร่งด่วน โดยดาเนินการผันนา้ จากแม่น้าท่าจีน และแม่น้าแม่กลอง ผ่าน ๓ คลองหลัก เชื่อมมายังแม่น้าเจ้าพระยา เพื่อช่วยผลักดันค่าความ
เค็มในแม่นา้ เจ้าพระยา ได้แก่ คลองจระเข้สามพัน ลาเลียงนา้ ผ่านประตูระบายน้าสองพี่น้อง ในอัตราไม่น้อยกว่า ๒๕ ลบ.ม./วินาที ลงสู่แม่น้าท่าจีน จากนั้นจะ
ใช้เครื่องสูบนา้ ที่ประตูระบายนา้ พระยาบรรลือ สูบนา้ เข้าคลองพระยาบรรลือที่ได้มีการติดตั้งเครื่องผลักดันนา้ ไว้ในคลองรวม ๕๔ เครื่อง ก่อนจะใช้เครื่องสูบน้า
ที่ติดตั้งไว้ที่ประตูระบายน้าสิงหนาท ๒ จานวน ๑๒ เครื่อง เร่งระบายน้าลงสู่แม่น้าเจ้าพระยา ในอัตราไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม./วินาที ด้านคลองประปา ลาเลียง
ปริมาณน้ามาลงยังคลองปลายบาง โดยผ่านคลองประปาและคลองมหาสวัสดิ์ ก่อนลงสู่แม่น้าเจ้าพระยา อีกด้านจะใช้คลองท่าสาร-บางปลา ลาเลี ยงน้าจาก
แม่นา้ แม่กลองลงสู่แม่นา้ ท่าจีน เพื่อช่วยผลักดันค่าความเค็มในแม่น้าท่าจีน บริเวณประตูระบายน้าคลองจินดา เพื่อควบคุมค่าความเค็มสาหรับกล้วยไม้ ไม่ให้
เกิน ๐.๗๕ กรัมต่อลิตร การดาเนินการบริหารจัดการน้าดังกล่าว จะต้องควบคุม ติดตาม และเฝ้ าระวังคุณภาพน้าด้านค่าความเค็มของลุ่มน้าเจ้าพระยา เพื่อ
ไม่ ให้ ก ระทบต่ อน้า ดิบ สาหรั บ ผลิ ต น้า ประปาบริ เ วณโรงสู บน้า ดิบ ส าแล อ.เมื อง จ.ปทุ มธานี ของการประปานครหลวง ซึ่ง มาตรการที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น จะ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อกิจกรรมการใช้นา้ จึงต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ร่วมใจกันใช้น้าตามแผนที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
เพื่อให้การควบคุมค่าความเค็มเกิดประสิทธิภาพและลดการสูญเสียนา้ โดยปล่าวประโยชน์ให้มากที่สุด ทั้งจะทาให้ปริมาณน้าที่มีอยู่อย่างจากัดใน ๔ เขื่อนหลัก
ของลุ่มนา้ เจ้าพระยา เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศตลอดช่วงฤดูแล้งนี้ไปจนถึงต้นฤดูฝนปี หน้าอย่างไม่ขาดแคลน

๓
ลงพื้นที่ตรวจควำมเรียบร้อย
บริเวณกรมชลประทำน
ปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิ บดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย
ดร.ทวีศกั ดิ์ ธนเดโชพล รองอธิ บดีฝ่ายบารุงรักษา ลงพืน้ ที่ ตรวจความเรียบร้อยบริ เวณกรมชลประทาน
ปากเกร็ด จัง หวัด นนทบุ รี เพื่ อ ให้ เ ส้ น ทางถนน และภูมิ ท ั ศ น์ ส วยงาม สะอาด เรี ย บร้ อ ย โดยมี
นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิ ศวกรรมชลประทาน (ด้านบารุงรักษา) รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานชลประทานที่ ๑๑ นายสมัย ธรรมสัตย์ รองผู้อานวยการสานักงานชลประทานที่
๑๑ พร้อมด้วย ผู้อานวยการโครงการ ผู้อานวยการส่วน หัวหน้ าฝ่ าย และเจ้าหน้ าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมลง
พืน้ ที่ เพื่อให้บริเวณกรมชลประทาน สวยงาม สะอาดเรียบร้อยและเป็ นระเบียบต่อไป

๔
ติดตำมกำรสูบน้ำจำกแม่น้ำท่ำจีน
ผ่ำน คลองพระพิมล
ไปยัง คลองบำงบัวทอง

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๓๐ น. นายวรวิ ท ย์ บุณ ยเนตร ผู้อ านวยการส านั กงาน
ชลประทานที่๑๑ ได้เดิ นทางไปยัง สถานี สบู น้าคลองพระพิมล พืน้ ที่รบั ผิดชอบของโครงการส่งน้ าและบารุงรักษา
พระพิ มล สานักงานชลประทานที่ ๑๑ เพื่อติ ดตามการสูบน้ าจากแม่น้ าท่ าจีน ผ่าน คลองพระพิ มล ไปยัง คลอง
บางบัวทอง เพื่อ บรรเทาปั ญหาน้ าเค็มในแม่น้ าเจ้ าพระยามีค่าความเค็มเกิ นมาตรฐาน พร้อ มทัง้ ได้ ใ ห้ แนว
ทางการปฏิ บตั ิ งาน และให้ขวัญกาลังใจกับเจ้าหน้ าที่ที่ปฏิ บตั ิ งานในพืน้ ที่อีกด้วย

ตรวจสอบควำมพร้อมกำรระบำยน้ำของ
ประตูระบำยน้ำสิงหนำท ๒

วัน ศุก ร์ที่ ๑๓ ธัน วาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. ดร.ทวี ศ ัก ดิ์ ธนเดโชพล รองอธิ บดี ฝ่ ายบ ารุ ง รัก ษา
กรมชลประทาน พร้อมด้วย นายศราวุธ สากล หัวหน้ าฝ่ ายบริ หารและจัดการน้ า สานักงานชลประทานที่ ๑๑ ลงพื้นที่ ตรวจสอบ
ความพร้อมการระบายน้ าของประตูระบายน้ าสิ งหนาท ๒ ซึ่ งอยู่ในพื้นที่ ของโครงการส่ งน้ าและบารุงรักษาเจ้ าเจ็ด-บางยี่หน
เพื่อสูบน้าผลักดันน้าเค็ม โดยมี นายวีระชัย จิ ตรบรรเทา ผูอ้ านวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน พร้อมด้วย
นายน้ามนต์ งามปัญญา หัวหน้ าฝ่ ายจัดสรรน้าและปรับปรุงระบบชลประทาน นายวีรภัทร เกิ ดม่วง หัวหน้ าฝ่ ายช่างกล และ นาย
เอนก จงไพบูลย์ หัวหน้ าฝ่ ายส่งน้าและบารุงรักษาที่ ๑ ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์ น้ า ณ ประตูระบายน้ าสิ งหนาท ๒
ตาบลบ้านม้า อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๕
ลงพื้นที่ตรวจสอบสถำนกำรณ์น้ำ ตั้งแต่
ประตูระบำยน้ำพระศรีเสำวภำค ลงมำถึง
ประตูระบำยน้ำพระธรรมรำชำ

วันอาทิ ตย์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ รองอธิ บดีฝ่ายบารุงรักษา นายทวีศกั ดิ์ ธนเดโชพลได้ออก
ตรวจเยี่ยมพืน้ ที่พืน้ ที่ฝัง่ ตะวันออกของลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา เขตพืน้ ที่ สานักงานชลประทานที่ ๑๑ ในเขตโครงการ
ส่งน้ าและบารุงรักษารังสิ ตเหนื อ โดยนายชุติมนั ต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อานวยการโครงการส่งน้ าและบารุงรักษา
รังสิ ตเหนื อ นายสุภชัย ยังพึ่ง หัวหน้ าฝ่ ายวิ ศวกรรม นายสุนทร ซื่ อเลื่อ ม หัวหน้ าฝ่ ายจัดสรรน้ าและปรับปรุง
ระบบชลประทาน นางสาวช่ อ ลดา ประสพบุญ หัวหน้ าฝ่ ายส่ งน้ าและบารุงรักษาที่ ๒ นายสมบูรณ์ เจิ มไทย
หัวหน้ าฝ่ ายส่งน้ าและบารุงรักษาที่ ๓ พระธรรมราชา ให้การต้ อนรับและรับนโยบายด้านการบริ หารจัดการน้ า
ในช่ วงวิ กฤตจาก นายทวีศกั ดิ์ ธนเดโชพล รองอธิ บดีฝ่ายบารุงรักษา โดยลงพื้นที่ ตรวจสอบสถานการณ์ น้ า
ตัง้ แต่ ประตูระบายน้ าพระศรีเสาวภาค ลงมาถึง ประตูระบายน้ าพระธรรมราชา และลงไปพืน้ ที่ ด้านล่างของลุ่ม
น้ า นอกจากนี้ ได้ตรวจสอบ สถานการณ์ น้ าของการประปาธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์ น้ า ในช่ ว งวิ กฤต บริ เ วณอาคารรับ น้ า เพื่ อ ผลิ ตน้ า ประปา เชื่ อ มต่ อ คลองระบายน้ า ที่ ๑ ๓
(รพีพฒ
ั น์ แยกใต้) ทัง้ นี้ เพื่อป้ องกันและแก้ไขปัญหาภาวะภัยแล้งในปี ๒๕๖๓ ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสูงสุด

๖
ประชุมพิจำรณำแนวทำง
กำรแก้ปัญหำ
กำรขำดแคลนน้ำ

วันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ดร.ทวีศกั ดิ์ ธนเดโชพล รองอธิ บดีฝ่ายบารุงรักษา กรมชลประทาน
เป็ นประธานประชุมพิ จารณาแนวทางการแก้ ปัญหาการขาดแคลนน้ า เพื่อ การผลิ ตน้ าประปา ของการประปาส่ วน
ภูมิภาคฉะเชิ งเทรา การประปาส่วนภูมิภาคบางคล้า และการประปาส่วนภูมิภาคบางปะกง โดยมี นายวรวิ ทย์ บุณยเนตร
ผู้อ านวยการส านั ก งานชลประทานที่ ๑๑ นายสมัย ธรรมสัต ย์ รองผู้อ านวยการส านั ก งานชลประทานที่ ๑๑
นายชัชชม ชมประดิ ษฐ์ ผู้อานวยการส่วนบริ หารจัดการน้ าและบารุงรักษา นายโบว์แดง ทาแก้ว ผู้อานวยการโครงการ
ส่งน้าและบารุงรักษารังสิ ตใต้ นายอุดม คงช่วย ผู้อานวยการโครงการก่อสร้าง สานักงานชลประทานที่ ๑๑ พร้อมด้วย
หัวหน้ าฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสานักงานชลประทานที่ ๑๑

๗
ลงพื้นที่ประตูระบำยน้ำ
พระยำบรรลือ และ
ประตูระบำยน้ำพระพิมล

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ นายสมัย ธรรมสัตย์ รองผู้อานวยการสานักงานชลประทาน
ที่ ๑๑ พร้อมด้วย นายอาภากร สนิ กะวาที ผู้อานวยการโครงการส่งน้ าและบารุงรักษาพระยาบรรลือลงพืน้ ที่
ประตูระบายน้ าพระยาบรรลือ และประตูระบายน้ าพระพิ มล เพื่อติ ดตามการผลักดันน้ าจากแม่น้ าแม่กลอง
และแม่น้ าท่ าจี น เพื่อสมทบลงแม่น้ าเจ้าพระยา ให้ ประชาชนมีน้ าใช้ ในการอุปโภคบริ โภค และแก้ปัญหา
น้าประปาเค็มอย่างต่อเนื่ องนี้ โดยได้ใช้ประตูระบายน้ าพระยาบรรลือ ซึ่งตัง้ อยู่ในอาเภอสองพี่น้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี และประตูระบายน้ าพระพิ มล ซึ่ งตัง้ อยู่ที่อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผันน้ าจากแม่น้ าแม่
กลองและแม่น้ าท่ าจีน ซึ่งเป็ นฝัง่ ตะวันตก ลงไปยังแม่น้ าเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้ ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิ เวศ และแก้ปัญหาน้าประปาเค็ม จากน้าทะเลหนุนสูง

๘
ติดตำมควำมคืบหน้ำกำร
ผลักดันน้ำเค็ม โดยผันน้ำ
จำกแม่น้ำแม่กลอง
มำลงแม่น้ำท่ำจีน

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ นายวรวิ ทย์ บุณยเนตร ผูอ้ านวยการสานักงานชลประทาน
ที่ ๑๑ กรมชลประทาน นาผู้สื่อข่าวตรวจพื้นที่ จ.นครปฐมและสุพรรณบุรี เพื่อติ ดตามความคืบหน้ าการ
ผลักดันน้าเค็ม โดยผันน้าจากแม่น้ าแม่กลอง มาลงแม่น้าท่าจีน และผันน้าผ่านประตูระบายน้าคลองพระ
พิ มลและประตูระบายน้ าคลองพระยาบรรลือ เพื่อเติ มน้าให้กบั แม่น้าเจ้าพระยา จนมีปริ มาณเพียงพอใน
การผลัก ดัน น้ า เค็ม ออกสู่ ท ะเลในอัต ราวัน ละ ๓.๖ ล้ า นลู ก บาศก์เ มตร ซึ่ ง เป็ นไปตามแผนที่ ว างไว้
ผูอ้ านวยการสานักงานชลประทานที่ ๑๑ กล่าวอีกว่า กรมชลประทานสังให้
่ เจ้าหน้ าที่ ทุกหน่ วยงาน ร่วมกัน
ปฏิ บตั ิ งานผลักดันน้าเค็มตลอด ๒๔ ชัวโมง
่
โดยระดมเครื่องจักรเครื่องมือจากสานักเครื่องจักรกลมาช่วย
เปิ ดทางน้าให้ไหลผ่านได้สะดวก โดยเฉพาะการติ ดตัง้ เครือ่ งสูบน้าเพิ่ มเติ ม การกาจัดผักตบชวา การติ ดตัง้
เครื่องผลักดันน้า และการใช้เทคโนโลยีสารวจตรวจหาสันดอน เพื่อขุดลอกปรับท้องคลองให้น้าไหลผ่าน
ได้สะดวก รวมถึงการบริหารประตูระบายน้าคลองลัดโพธิ์ ให้สอดคล้องกับจังหวะน้าขึน้ น้าลง เพื่อทาให้การ
ผลักดันน้าเค็มมีประสิ ทธิ ภาพ ช่วยลดผลกระทบกับประชาชนให้มากที่สุด

สาระน่ารู้

๙

