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สารบัญ 

เร่ือง     หน้า 
 
 ปลูก"ต้นรวงผึ้ง" ซึ่งเป็นต้นไม้ประจ ำพระองค์ รัชกำลที่ ๑๐     ๑ 
 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงำน      ๒ 
 ลงพื้นที่ติดตำมงำนก ำจัดผักตบชวำ        
 ก ำจัดวัชพืชคลองแนวลิขิต      ๓ 
 ตรวจสอบปัญหำน้ ำเน่ำเสียในคลองนครเนื่องเขต      
 ก ำจัดวัชพืช คลองศีรษะกระบอื      ๔ 
 ลงพื้นที่พร้อมรถบรรทุกน้ ำให้กำรชว่ยเหลือ     ๕ 
 ด ำเนินกำรผันน้ ำจำกแม่น้ ำท่ำจีนผ่ำนคลองพระยำบรรลือ         
 จัดท ำกิจกรรมจติอำสำและโครงกำรฟำร์มตัวอยำ่ง ต้ำนภัยโควิด    ๖ 
 น ำอำหำรและน้ ำดื่ม มอบให้เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ยฯรถขดุและเรือขดุ     
 พิธีมอบเกียรติบัตรรำงวลักำรพัฒนำคุณภำพ     ๗ 
 รองอธิบดีกรมชลประทำนลงพื้นที่ติดตำมกำรบริหำรจดักำรน้ ำ 

ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ ำเจ้ำพระยำ         ๘ 
 ผันน้ ำมำจำกแม่น้ ำท่ำจีนและแม่น้ ำแม่กลองผ่ำนคลองพระพิมล    ๙ 
 ประชุมคณะอนุกรรมกำรติดตำมและวิเครำะหแ์นวโน้มสถำนกำรณ์น้ ำ    ๑๐  
 สำระน่ำรู้        ๑๑ 

 
 

 
 



วันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๓ นำยวรวิทย์  บุณยเนตร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนชลประทำนที่ ๑๑ เป็นประธำน 
จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ โดยมี นำยสมัย ธรรมสัตย์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนชลประทำนที่ ๑๑ พร้อมด้วย ผู้อ ำนวยกำรส่วน 
หัวหน้ำฝ่ำย หัวหน้ำงำน และเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดเข้ำร่วมกิจกรรม ณ บริเวณสระหยดน  ำ หน้ำอำคำรส ำนักงำนชลประทำน  
ที่ ๑๑ เพื่อให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้ วันวิสำขบูชำของทุกปี เป็นวันตันไม้ประจ ำชำติ ซึ่งในปีนี ตรงกับ  
วันที่ ๖ พฤษภำคม ๒๕๖๓ กรมป่ำไม้ ได้เชิญชวนให้หน่วยงำน จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจ ำปีของชำติ เพื่อเป็นกำรสร้ำงและกระตุ้น
จิตส ำนึก ให้ประชำชนเกิดควำมรักควำมหวงแหน ทรัพยำกรป่ำไม้ของชำติ ในวันที่ ๖ พฤษภำคม ๒๕๖๓ หรือวันที่
เห็นสมควร ซึ่งส ำนักงำนชลประทำนที่ ๑๑ ได้จัดกิจกรรมในวันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๓ โดยปลูก"ต้นรวงผึ ง" ซึ่งเป็นต้นไม้
ประจ ำพระองค์ รัชกำลที่ ๑๐ เนื่องด้วยดอกรวงผึ งมีสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจ ำวันพระรำชสมภพ และผลิตดอกช่วงวันพระรำช
สมภพพอดี เมื่อพระองค์เสด็จฯ กอปรพระรำชกรณียกิจ ตำมสถำนที่ต่ำงๆ ก็จะทรงปลูกต้นรวงผึ ง พระรำชทำนไว้ เพื่อเป็น
ตัวแทนแห่งพระองค์ท่ำน และเพื่อเป็นสิริมงคล แก่รำษฎรดอกรวงผึ งจะเบ่งบำน ในช่วงเดือนกรกฎำคม - สิงหำคม  
ผลิดอกได้นำน ๗-๑๐ วัน เมื่อดอกสีเหลืองบำนพร้อมกันทั งต้น จะดูงดงำมอร่ำมตำ และส่งกลิ่นหอมชื่นใจ ตลอดทั งวัน 

ปลูก"ต้นรวงผึ ง"  
ซึ่งเป็นต้นไม้ประจ ำพระองค์ รัชกำลที่ ๑๐  

๑ 



ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ 
บริเวณหน่วยงำน 

ลงพื นที่ติดตำมงำนก ำจัดผกัตบชวำ  

วันศุกร์ที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๓  เวลำ ๐๙.๐๐ น.  
นำยวรวิทย์ บุณยเนตร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนชลประทำนที่ ๑๑ 
ร่วมกับ นำยอุดม คงช่วย ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรก่อสร้ำง 
ส ำนักงำนชลประทำนที่ ๑๑ พร้อมด้วยข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่
โครงกำร ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงำน เพื่อสร้ำงและ
กระตุ้นจิตส ำนึกให้เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน ได้เห็นควำมส ำคัญของ
กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ เนื่องในวันต้นไม้
ประจ ำปีของชำติ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยปลูกต้นทองอุไร จ ำนวน ๒๐ 
ต้น ณ บริเวณหน้ำโครงกำรก่อสร้ำง ส ำนักงำนชลประทำนที่ ๑๑ 
จังหวัดนนทบุรี 

วันศุกร์ที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๓ นำยชัยพร 
พรหมสุวรรณ ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำ
ชลหำรพิจิตร ส ำนักงำนชลประทำนที่ ๑๑ มอบหมำยให้ 
นำยวิร วัฒน์ ผสมทรัพย์ หัวหน้ำฝ่ำยจัดสรรน  ำและ
ปรับปรุงระบบชลประทำน และนำยวสันต์ อินค ำน้อย 
หัวหน้ำฝ่ำยส่งน  ำและบ ำรุงรักษำที่ ๓ ลงพื นที่ติดตำมงำน
ก ำจัดผักตบชวำ ณ บริ เวณคลองล ำปลำทิว แขวง 
ล ำปลำทิว เขตลำดกระบังกรุงเทพมหำนคร โดยมี 
นำงสำวธีรรัตน์ ส ำเร็จวำณิชย์ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
เขตลำดกระบัง เป็นตัวแทนประชำชนในพื นที่ได้ลงพื นที่
ติดตำมงำนก ำจัดผักตบชวำด้วยเช่นกัน  ซึ่งได้รับควำม
ร่วมมือจำก ฝ่ำยเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือก ำจัดวัชพืช 
ที่ ๖ ส ำนักเครื่องจักรกล น ำเครื่องจักรเข้ำมำด ำเนินกำร
ก ำจัดวัชพืชในคลองดังกล่ำวเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

๒ 



วันศุกร์ที่ ๘ พฤษภำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๐๘.๓๐ น. นำยค ำนึง ชูชำติ ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำภำษีเจริญ 
มอบหมำยให้ นำยอรรถพล สุขโข หัวหน้ำฝ่ำยส่งน  ำและบ ำรุงรักษำที่ ๒ โครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำภำษีเจริญ น ำเจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน ๘ 
รำย ก ำจัดวัชพืชคลองแนวลิขิต ร่วมกับ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน รวมจ ำนวน ๒๐ รำย ร่วมกัน
ก ำจัดวัชพืชคลองแนวลิขิต บริเวณ กม.๓+๐๐๐ –กม.๓+๓๐๐ ต ำบลท่ำเสำ อ ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร โดยได้รับกำรสนับสนุน
เครื่องจักรจำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร ประกอบด้วย รถแบ็คโฮบูมยำว จ ำนวน ๑ คัน และรถบรรทุก ๖ ล้อ จ ำนวน ๒ คัน 

วันจันทร์ ที่ ๑๑ พฤษภำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๑๐.๐๐ น.โครงกำรส่งน  ำและ
บ ำรุงรักษำพระองค์ไชยำนุชิต โดยนำยธำนินทร์ เนื่องทศเทศ ผู้อ ำนวยกำรโครงกำร
ส่งน  ำและบ ำรุงรักษำพระองค์ไชยำนุชิต ,นำยวุฒิชัย วงศ์เฉลียว หัวหน้ำฝ่ำยช่ำงกล 
และนำยปรีชำกร  พฤกษะวัน หัวหน้ำฝ่ำยส่งน  ำและบ ำรุงรักษำที่ ๒ พระองค์ไชยำนุชิต 
ลงพื นที่ร่วมกับ นำยประสงค์ คงเคำรพธรรม รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ, 
นำยประเทือง อยู่เกษม นำยอ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ และนำยวิรัตน์ ศรีอุไร  
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองนครเนื่องเขต พร้อมก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนในพื นที่
ต ำบลคลองนครเนื่องเขต เพื่อตรวจสอบปัญหำน  ำเน่ำเสียในคลองนครเนื่องเขต  
จำกกำรลงพื นที่พบกำรทับถมของผักตบชวำและวัชพืชหนำแน่นท ำให้น  ำเน่ำเสีย  
ทั งนี กรมชลประทำน โดยส ำนักเครื่องจักรกล ได้น ำแบ็คโฮพร้อมโป๊ะ เริ่มก ำจัดวัชพืช
เพื่อแก้ไขปัญหำน  ำเน่ำเสียแล้ว 

ก ำจัดวัชพืชคลองแนวลิขิต 

ตรวจสอบปัญหำน  ำเน่ำเสีย 
ในคลองนครเนื่องเขต 

๓ 



ก ำจัดวัชพืช คลองศีรษะกระบือ 

วันที่  ๑๑ พฤษภำคม ๒๕๖๓ โครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำรังสิตใต้  ส ำนักงำนชลประทำนที่  ๑๑   
โดยนำยโบว์แดง ทำแก้ว ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำรังสิตใต้ มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ ฝ่ำยส่งน  ำและ
บ ำรุงรักษำที่ ๔ ร่วมกับฝ่ำยเครื่องจักรเรือขุดและเรือก ำจัดวัชพืชที่ ๖ ส่วนบริหำรเครื่องจักรกลที่ ๖ ส ำนักเครื่องจักรกล 
ด ำเนินกำรก ำจัดวัชพืช ที่คลองศีรษะกระบือ ต ำบลองครักษ์/ต ำบลศีรษะกระบือ  อ ำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนำยก  
เริ่มด ำเนินกำรก ำจัดวัชพืช ตั งแต่ วันที่ ๒๙ เมษำยน ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน รวมทั งสิ น ๑๒ วัน ( ยังด ำเนินกำรต่อเนื่อง ) 
เครื่องจักร และ ก ำลังคนเข้ำร่วมด ำเนินกำร ดังนี  

ฝ่ำยเครื่องจักรเรือขุดและเรือก ำจัดวัชพืชที่ ๖ 

 - รถแบ็คโฮลงโป๊ะ  จ ำนวน ๑ ล ำ 

 - เรือก ำจัดวัชพืช รว.๑๐ จ ำนวน  ๑ ล ำ 

โครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำรังสิตใต้ 

 - เรือก ำจัดวัชพืช นวัตกรรมขนำดเล็ก  จ ำนวน ๒ ล ำ 

 - ผลงำนรวมทั งสิ น เป็นระยะทำง ๒,๑๙๐ ม.  

คิดเป็นวัชพืชทั งสิ น ๑,๑๓๗ ตัน 

๔ 



วันอังคำรที่ ๑๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓ นำยวีระชัย  จิตรบรรเทำ ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำ 
เจ้ำเจ็ด-บำงยี่หน ส ำนักงำนชลประทำนที่ ๑๑ ส่งเจ้ำหน้ำที่ลงพื นที่พร้อมรถบรรทุกน  ำให้กำรช่วยเหลือ วัดสุทธำวำส วิปัสสนำ  
ต ำบลลำดบัวหลวง  และ นำงดุจนภำ พลสรรค์ เกษตรกรปลูกพืชสวนโหรพำ จ ำนวน ๒ ไร่ ๒ งำน ในพื นที่หมู่ที่ ๑๐  
ต ำบลหลักชัย อ ำเภอลำดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ เพื่อบรรเทำควำมเดือนร้อนให้แก่เกษตรกรในเขตพื นที่โครงกำรส่ง
น  ำและบ ำรุงรักษำเจ้ำเจ็ด-บำงย่ีหน 

วันอังคำรที่ ๑๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๑๒.๐๐ น. โครงกำรส่ง
น  ำและบ ำรุงรักษำพระยำบรรลือ ส ำนักงำนชลประทำนที่ ๑๑ ด ำเนินกำร 
ผันน  ำจำกแม่น  ำท่ำจีนผ่ำนคลองพระยำบรรลือ โดยกำรสูบน  ำที่สถำนีสูบน  ำ 
ประตูระบำยน  ำพระยำบรรลือ ผ่ำนคลองพระยำบรรลือ และ ล ำเลียงน  ำมำ
ตำมคลองพระยำบรรลือ มำลงฝั่งแม่น  ำเจ้ำพระยำ ที่สถำนีสูบน  ำ ประตู
ระบำยน  ำสิงหนำท ๒ เพื่อรักษำระบบนิเวศน์และช่วยผลักดันควำมเค็มที่รุก
ล  ำเข้ำมำในแม่น  ำเจ้ำพระยำโดยด ำเนินกำรดังนี   

๑. สถำนีสูบน  ำพระยำบรรลือ ๑ โดยใช้เครื่องสูบน  ำถำวร จ ำนวน 
๖ เครื่อง และ กึ่งถำวร จ ำนวน ๓ เครื่อง รวม ๑๐ เครื่อง  ด ำเนินกำรสูบ
น  ำจ ำนวน ๙ เครื่อง 

๒.ประตู ระบำยน  ำพระยำบรรลื อ โดยใช้ เครื่ องกึ่ งถ ำวร  
จ ำนวน ๓ เครื่อง ด ำเนินกำรสูบน  ำ ๓ เครื่อง  รวมสูบทั งหมด ๑๒ เครื่อง   
ระดับน  ำ ในคลอง +๑.๒๕ ม.รทก แม่น  ำ. +๐.๖๓ ม.รทก. 

ลงพื นที่พร้อมรถบรรทุกน  ำให้กำรชว่ยเหลือ 

ด ำเนินกำรผันน  ำจำกแม่น  ำท่ำจีน 
ผ่ำนคลองพระยำบรรลือ  

๕ 



วันพุธที่ ๑๓ พฤษภำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๐๘.๓๐น. 
นำยสำกล ชลคีรี ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรชลประทำนสมุทรสำคร 
พร้อมด้วยข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่โครงกำรชลประทำน
สมุทรสำคร ด ำเนินกำรจัดท ำกิจกรรมจิตอำสำและโครงกำร
ฟำร์มตัวอย่ำง ต้ำนภัยโควิด ด้วยกำรท ำควำมสะอำด บริเวณ
พื นที่ โ ดยรอบ โครงกำรและบริ เ วณภำยในที่ ท ำ ก ำร  
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์อ ำนวยกำรใหญ่จิตอำสำ
พระรำชทำน วปร.๙๐๔ ณ โครงกำรชลประทำนสมุทรสำคร 
ต ำบลมหำชัย อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร 

วันพุธที่ ๒๐ พฤษภำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.โครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำพระองค์ไชยำนุชิต ส ำนักงำน
ชลประทำนที่ ๑๑ โดยนำยธำนินทร์  เนื่องทศเทศ ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำพระองค์ไชยำนุชิต มอบหมำยให้
นำยสรยุทธ กสินธุ์มำนะวำท หัวหน้ำฝ่ำยจัดสรรน  ำและปรับปรุงระบบชลประทำน พร้อมด้วย นำยพิเชษฐ์ กัลปอนันต์ชำญ 
หัวหน้ำฝ่ำยส่งน  ำและบ ำรุงรักษำที่ ๑ นำยปรีชำกร พฤกษะวัน หัวหน้ำฝ่ำยส่งน  ำและบ ำรุงรักษำที่ ๒ นำยพิทยำ ฤำกิจ หัวหน้ำ
ฝ่ำยส่งน  ำและบ ำรุงรักษำที่ ๓ และนำยสุกฤษฏิ์ สังขะวร หัวหน้ำฝ่ำยส่งน  ำและบ ำรุงรักษำที่ ๔ น ำอำหำรและน  ำดื่ม มอบให้ 
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยฯรถขุดและเรือขุดที่เข้ำมำปฏิบัติงำนในเขตโครงกำรพระองค์ไชยำนุชิต เพื่อเป็นขวัญและก ำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงำน 

จัดท ำกิจกรรมจิตอำสำและโครงกำร 
ฟำร์มตัวอย่ำง ต้ำนภัยโควิด 

น ำอำหำรและน  ำดื่ม  
มอบให้เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยฯรถขุดและเรือขุด 

๖ 



 วันที่  ๒๑ พฤษภำคม ๒๕๖๓ นำยวร วิทย์ บุณยเนตร ผู้ อ ำนวยกำรส ำนักงำนชลประทำนที่  ๑๑  
เป็นประธำนในพิธีมอบเกียรติบัตรรำงวัลกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำ/โครงกำรชลประทำน 
และฝ่ำยส่งน  ำและบ ำรุงรักษำ ประจ ำปี ๒๕๖๓ ให้แก่โครงกำรชลประทำนสมุทรปรำกำร และฝ่ำยส่งน  ำและบ ำรุงรักษำที่ ๑  
ได้รับรำงวัลที่ ๔ ผู้รับรำงวัลได้แก่ ๑.นำยสุชำติ อินทร์ปรุง ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรชลประทำนสมุทรปรำกำร ๒. นำยสืบสกุล  
แสนเตปิน วิศวกรชลประทำนช ำนำญกำร ๓.นำยอรรพล กองแกน นำยช่ำงชลประทำน ๔.นำยศักดิ์ดำ หิมะพงษ์ นำยช่ำงชลประทำน 
๕. นำงสำวปิยณัฐ พรประดิษฐ์พันธุ์ พนักงำนทั่วไป โดยมี นำยสมัย ธรรมสัตย์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนชลประทำนที่ ๑๑  
พร้อมด้วย ผู้อ ำนวยกำรส่วน หัวหน้ำฝ่ำย หัวหน้ำงำน และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมพิธี ณ ห้องธำรำปัญญำพัฒน์ ส ำนักงำน
ชลประทำนที่ ๑๑ ในกำรนี  ได้มีกำรด ำเนินกำรถ่ำยวิดีทัศน์ (VDO) เพื่อส่งกรมชลประทำน ใช้จัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำ 
กรมชลประทำน ครบรอบ ๑๑๘ ปี ในรูปแบบนิทรรศกำรเสมือนจริง ในวันท่ี ๑๓ มิถุนำยน ๒๕๖๓ 

พิธีมอบเกียรติบัตรรำงวัล 
กำรพัฒนำคุณภำพ 

๗ 



วันที่ ๒๓ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทำน พร้อมด้วยนำยธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
บริหำรจัดกำรน  ำและอุทกวิทยำ นำยปกรณ์ สุตสุนทร ผู้เชี่ยวชำญด้ำนที่ปรึกษำอุทกวิทยำ และ นำยธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนที่ปรึ กษำ
อุทกวิทยำ ลงพื นที่ติดตำมกำรบริหำรจัดกำรน  ำในพื นทีฝ่ั่งตะวนัออกของแม่น  ำเจ้ำพระยำ ตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรน  ำฤดูฝนปี ๒๕๖๓ โดยมี
นำยวรวิทย์ บุณยเนตร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนชลประทำนที่ ๑๑ นำยโบว์แดง ทำแก้ว ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรชลประทำนรังสิตใต้ ให้กำรต้อนรับ
พร้อมบรรยำยสรุปกำรด ำเนินงำน ณ โครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำรังสิตใต้   

ทั งนี  โครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำรังสิตใต้ ได้เตรียมพร้อมรับมือสถำนกำรณ์น  ำช่วงฤดูฝนปี ๖๓ ด้วยกำรพร่องน  ำในคลองรังสิตให้
อยู่ในระดับ ๐.๗-๐.๘ เมตร พร้อมท ำกำรสูบน  ำออกบริเวณประตูระบำยน  ำจุฬำลงกรณ์  โดยมีศักยภำพในกำรระบำยน  ำได้ประมำณ ๗ ล้ำน 
ลบ.ม ต่อวัน เพื่อเตรียมพร้อมรับปริมำณน  ำในช่วงฤดูฝน นอกจำกนี ยังได้เตรียมพร้อมด้ำนเครื่องจักรเครื่องมืออำทิ เครื่องสูบน  ำ และเครื่ อง
ผลักดันน  ำ ไว้ประจ ำจุดเสี่ยงภัยต่ำงๆ แล้ว ในกำรนี  รองอธิบดีกรมชลประทำน พร้อมคณะ ยังได้ลงพื นที่ติดตำมกำรด ำเนินงำนของประตูระบำย
น  ำคลอง ๑๓ และควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงประตูระบำยน  ำคลองหกวำ จำกนั นเดินทำงไปติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรก่อสร้ำง
ปรับปรุงประตูระบำยน  ำบึงฝรั่ง ซึ่งเป็นจุดสุดท้ำยในกำรผันน  ำจำกแม่น  ำเจ้ำพระยำผ่ำนทำงคลองรังสิตมำช่วยสนับสนุนน  ำดิบ เพื่อกำรผลิ ต
น  ำประปำในเขตพื นที่จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

จำกนั นในช่วงบ่ำย รองอธบิดีฯ พร้อมคณะ เดินทำงไปยังโครงกำรส่งน  ำและบ ำรงุรกัษำชลหำรพิจิตร เพื่อติดตำมกำรบริหำรจัดกำรน  ำ
ในช่วงฤดูฝน พร้อมลงพื นที่ตรวจสอบอำคำรสูบน  ำชลหำรพิจิตร๓ และสถำนีสูบน  ำสุวรรณภูมิ โดยมีนำยชัยพร พรหมสุวรรณ ผู้อ ำนวยกำร
โครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำชลหำรพิจิตร และนำยธำนินทร์ เนื่องทศเทศ ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำพระองค์ไชยำนุชิต  
ให้กำรต้อนรับ ทั งนี  โครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำชลหำรพิจิตร ได้ก ำหนดจุดเฝ้ำระวังในพื นที่เสี่ยงอุทกภัยไว้ทั งหมด ๘ จุด พร้อมก ำหนดระดับ
น  ำให้อยู่ในเกณฑ์เฝ้ำระวังที่ระดับเก็บกัก หำกมีปริมำณน  ำเกินกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนดจะท ำกำรสูบระบำยออก เพื่อเตรียมรับปริมำณน  ำที่จะเพิ่มขึ น
ในช่วงฤดูฝน  นอกจำกนี ยังได้เตรียมพร้อมด้ำนเครื่องจักร เครื่องมือประจ ำจุดเสี่ยง รวมทั งก ำจัดสิ่งกีดขวำงทำงน  ำวัชพืชต่ำงๆอยู่ส ม่ ำเสมอ 
พร้อมทั งตรวจสอบอำคำรชลประทำนต่ำงๆให้พร้อมใช้งำนได้อย่ำงเต็มศักยภำพ 

รองอธิบดีกรมชลประทำน 
 ลงพื นที่ติดตำมกำรบริหำรจัดกำรน  ำในพื นที่ 

ฝั่งตะวันออกของแม่น  ำเจ้ำพระยำ 

๘ 



 ตำมทีท่่ำนอธิบดีกรมชลประทำน ได้สั่งกำรให้ ส ำนักงำนชลประทำนที่ ๑๑ โดยโครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำ

พระพิมล ด ำเนินกำรผันน  ำเพื่อบรรเทำปัญหำภัยแล้งและบรรเทำปัญหำค่ำควำมเค็มของน  ำต้นทุนในกำรผลิตประปำของ
กรุงเทพฯ และปริมณฑลฝั่งตะวันออก โดยกำรผันน  ำมำจำกแม่น  ำท่ำจีนและแม่น  ำแม่กลอง ผ่ำนคลองพระพิมล คลองประปำ
มหำสวัสดิ์ และ คลองปลำยบำง ส่งต่อไปยังแม่น  ำเจ้ำพระยำ  ซึ่งเริ่มด ำเนินกำรเม่ือวันที่ ๗ มกรำคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมำ ทุกวัน
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง นั น วันที่ ๒๓ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ยังคงด ำเนินกำรตำมปกติเนื่องจำกมีควำมจ ำเป็นต้องรักษำค่ำควำมเค็มของ
น  ำต้นทุนในกำรผลิตประปำไม่ให้เกินค่ำมำตรฐำน มีกิจกรรมดังนี  

       ๑)  สถำนีสูบน  ำพระพิมล- เครื่องสูบน  ำถำวร จ ำนวน ๗ เครื่อง- เครื่องชั่วครำว ๒ เครื่อง  

              รวมทั งสิ น ๒๗ ลบ.ม./วินำที 

            - ระดับน  ำในคลองพระพิมล +๑.๑๕ ม.รทก. 

      ๒) สถำนีสูบน  ำบำงภำษี - สูบน  ำ  ๒ เครื่อง รวม ๖ ลบ.ม./วินำที ระดับน  ำในคลองบำงภำษี + ๑.๑๐ ม.รทก. 

      ๓) ประตูระบำยน  ำพระพิมล ๒ ข้ำงถนนกำญจนำภิเษก ปริมำณกำรไหลผ่ำน ประตูระบำยน  ำ  

          - ปริมำณกำรไหลผ่ำน = ๑๓.๒ ลบ.ม./วินำที - สูบน  ำ ๒×๓.๐๐ = ๖ ลบ.ม./วินำที - รวม ๑๙.๒ ลบ.ม./วินำที 

       ๔) คลองปลำยบำง - สูบน  ำรวม ๕.๕ ลบ.ม./วินำที สูบน  ำช่วงน  ำทะเลลงเม่ือวันที่ ๒๒ พฤษภำคม รวม ๗ ชม 

           (เวลำ ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ) 

       ๕) เรือนวัตกรรมก ำจัดวัชพืช จ ำนวน ๒ ล ำ  

       ๖) เครื่องผลักดันน  ำ ๔ จุด เดินเครื่องจ ำนวน ๑๗ เครื่อง 

ผันน  ำมำจำกแม่น  ำท่ำจีนและแม่น  ำแม่กลอง  
ผ่ำนคลองพระพิมล 

๙ 



 วันที่ ๒๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๑๐.๐๐ น. นำยวรวิทย์ บุณยเนตร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
ชลประทำนที่ ๑๑ นำยสมัย ธรรมสัตย์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนชลประทำนที่ ๑๑ พร้อมด้วยผู้อ ำนวยกำรส่วน 
หัวหน้ำฝ่ำย และเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้ำร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรติดตำมและวิเครำะห์แนวโน้ม
สถำนกำรณ์น  ำ ผ่ำนระบบเครือข่ำย Video Conference เพื่อประสำนงำน แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิเครำะห์แนวโน้มสถำนกำรณ์น  ำ ส ำหรับใช้เป็นข้อมูลในกำรแจ้งเตือนและแนวทำง
ในกำรบริหำรจัดกำรน  ำ พร้อมรับทรำบแนวทำงปฏิบัติของกรมชลประทำน ณ ส ำนักงำนชลประทำนที่ ๑๑ 
ต ำบลบำงตลำด อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยนั่งประชุมมีระยะห่ำงกัน ๑-๒ เมตร 

ประชุมคณะอนุกรรมกำรติดตำมและวิเครำะห์
แนวโน้มสถำนกำรณ์น  ำ  

๑๐ 



๑๑ 

สาระน่ารู้ 


