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สารบัญ 

      เรื่อง       หน้า 

• ก าจัดวัชพืชในคลอง ๑๒ สายล่าง  ๑ 
• เก็บวัชพืชบริเวณคลองบางภาษี   ๒ 
• ชี้แจ้งสถานการณ์น้ าในช่วงฤดูแล้งปี ๖๓/๖๔ ๓  
• ก าจัดวัชพืชในคลองกร่าง   ๔ 
• รองอธิบดีฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ า  ๕ 
• ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การปิดประตูระบายน้ า 

ริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา   ๖ 
• ชี้แจง ท าความเข้าใจ พร้อมหาแนวทาง 

การแก้ไขช่วยเหลือราษฎร   ๗ 
• ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาฟื้นฟู 

สภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ   ๘ 
• ประชุมทบทวนแผนงานก าจัดวัชพืชในลุ่มน้ าภาคกลาง ๙  
• ประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อมลูในการด าเนินการโฆษณา 

และประชาสัมพันธ์ ปี๒๕๖๔   ๑๐ 
• เปิดกิจกรรม RID Big Cleaning Day  

สู้ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ๑๑ 
• ประชุมกับเกษตรกร ประชาสัมพันธ์ งดท านาปรัง ๑๒ 
• อธิบดีกรมชลประทานน าทีมลงพื้นที่ติดตาม 

สถานการณ์น้ าและการแก้ไขปัญหาน้ าเค็มรุกเจ้าพระยา ๑๓ 
• อธิบดีกรมชลประทานน าทีมลงพื้นที่ติดตาม 

สถานการณ์น้ าและการแก้ไขปัญหาน้ าเค็มรุกเจ้าพระยา ๑๔ 
• สาระน่ารู้    ๑๕ 
 



ก าจัดวัชพืชในคลอง ๑๒ สายล่าง 

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษารังสิตใต้ 

 วันที่ ๑-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษารังสิตใต้  
ส านักงานชลประทานที่ ๑๑ โดยนายโบว์แดง ทาแก้ว ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษารังสิตใต้ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ าฯที่ ๓ ร่วมกันก าจัดวัชพืช 
ในคลอง ๑๒ สายล่าง มีวัชพืชหนาแน่นในคลอง ๑๒ สายล่าง มีความยาวประมาณ 
๕+๕๐๐ กม. โดยฝ่ายส่งน้ าฯที่ ๓ ได้เริ่มด าเนินการจัดเก็บแล้ว ในพื้นที่ แขวงคลองสิบ
สอง เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ถึงพื้นที่ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก 
จังหวัดกรุงเทพฯ ซึ่งในขณะนี้ด าเนินการจัดเก็บวัชพืชแขวงคลองสิบสอง ได้ระยะทาง
รวม ๕+๕๐๐ กม. เพื่อตัดวงจรผักตบชวาไม่ให้แพร่ขยายพันธ์ ป้องกันไม่ให้น้ าเน่าเสีย 
และเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

๑ 



เก็บวัชพืช บริเวณคลองบางภาษ ี

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระพิมล ๒ 

 วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายชาญวิชญ ์แฮนเกตุ ผู้อ านวยการ
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระพิมล ส านักงานชลประทานที่ ๑๑ 
มอบหมายให้ นายกิตติคุณ เรืองรังสี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ ๑ 
และเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ าบ ารุงรักษาพระพิมล น ารถ แบ็คโฮ รข ๗๖  
ลงโป๊ะ ของฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือก าจัดวัชพืชที่ ๖ ส าน ัก
เครื ่องจักรกล เก็บวัชพืชบริเวณคลองบางภาษี ต าบลคลองนกกระทุง  
อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
 



๓ 

ชี้แจ้งสถานการณ์น้ า ในช่วงฤดูแล้งปี ๖๓/๖๔  

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษารังสิตเหนือ 

  

 วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อ านวยการโครงการ 
ส่งน้ าและบ ารุงรักษารังสิตเหนือ ส านักงานชลประทานที่ ๑๑ มอบหมายให้ นายอนุศักดิ์ ทองปรุง 
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ ๑ (พระอินทราชา) เข้าร่วมประชุมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองสี่,องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า,อ าเภอคลองหลวง ผู้น าท้องถิ่นและกลุ่มผู้ใช้น้ าฯ ณ ศาลา
ประชาคมวัดมงคลพุการาม ต าบลคลองสี่ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อชี้แจ้งสถานการณ์น้ า 
ในช่วงฤดูแล้งปี ๖๓/๖๔ นี้น้ าต้นทุนลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยามีน้อย ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน 
ช่วยประหยัดน้ าและขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่งดท านาปรัง พร้อมด าเนินการจัดรอบ เวร 
การใช้น้ าในคลอง เพื่อจัดสรรปันส่วนน้ าให้เกษตรกรได้ใช้น้ าอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ในช่วงฤดูแล้ง 



๔ 

ก าจัดวัชพืชในคลองกร่าง 

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาภาษีเจริญ 

  

 วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายสากล ชลคีรี ผู้อ านวยการโครงการ
ชลประทานสมุทรสาคร รักษาราชการในต าแหน่งผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาภาษีเจริญ มอบหมายนายปัณฑ์รัฐ แสนวิชัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา
ที่ ๑ ด าเนินงานก าจัดวัชพืชในคลองกร่างบริเวณ ประตูระบายน้ ากร่าง กม. ๐+๒๐๐ 
พิ กั ด  ๑๓ .๗๙๔๒๕๗๐ ,๑๐๐ .๒๓๓๔๒๔๐ ต าบล ไทยาวาส อ า เภอนครชั ยศรี  
จังหวัดนครปฐม เพื่อช่วยระบายน้ าในคลองไหลลงสู่แม่น้ าท่าจีนได้รวดเร็วขึ้นในช่วงเวลา
น้ าทะเลลง และบรรเทาความเดือดร้อน ของราษฎร โดยใช้แรงงานของฝ่ายส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาที่ 1 จ านวน ๕ ราย 



๕ 

รองอธิบดีฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ า  

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 

  

 วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดี 
กรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ า และค่าความเค็ม รวมทั้งแนวทาง 
การป้องกันน้ าเค็มรุกล้ าเข้าพื้นที่ ตลอดจนการติดตั้งเครื่องสูบน้ าเพื่อรักษาระบบนิเวศ
ในพื้นที่ โดยมี นายวรวิทย์ บุณยเนตร ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ ๑๑  
นายรุ่งโรจน์ พึ่งอ่อน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาเจ้าเจ็ด -
บางยี่หน และผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่และรายงานการด าเนินการ ณ ประตูระบายน้ า
และสถานีสูบน้ าสิงหนาท๒ โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาเจ้าเจ็ด -บางยี่หน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



๖ 

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การปิดประตูระบายน้ าริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา 

โครงการชลประทานปทุมธานี 

  

 วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. โดย นายนิคม 
วัชรดิเรกรัตน์ ผู้อ านวยการโครงการชลประทานปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย 
ร่วมกันติดตั้งป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การปิดประตูระบายน้ า ๒ ฝั่งของแม่น้ า
เจ้าพระยา เนื่องจากสถานการณ์ค่าความเค็มของแม่น้ าเจ้าพระยาสูงกว่า เกณฑ์ 
เฝ้าระวัง ประกอบกับในช่วงระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นช่วงที่
น้ าทะเลหนุนสูง เพื่อป้องกันความเค็มในแม่น้ าเจ้าพระยา และควบคุมคุณภาพน้ า 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ณ ประตูระบายน้ าที่อยู่ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ 
ของโครงการชลประทานปทุมธานี 



๗ 

ชี้แจง ท าความเข้าใจ พร้อมหาแนวทางการแก้ไขช่วยเหลือราษฎร 

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต  

  

 วันพฤหัสบดีที่  ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ 
ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ส านักงานชลประทานที่ ๑๑ 
ลงพื้นที่พบราษฎรบริเวณ หมู่ ๘ บ้านแคราย คลองบึงโขล่ฝั่งใต้ ต าบลบางน้ าเปรี้ยว 
อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ าอุปโภค -
บริโภค พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส านักเครื่องจักรกล ชี้แจง ท าความเข้าใจ พร้อมหา 
แนวทางการแก้ไข ช่วยเหลือราษฎร ซึ่งส านักเครื่องจักรกล จะได้เร่งสนับสนุนเครื่องจักร  
เข้าช่วยเหลือโดยการขุดเปิดร่องน้ าคลองบึงโขล่ฝั่งใต้ เพีอช่วยเหลือบรรเทาปัญหา 
ในเบื้องต้นโดยเร่งด่วน ราษฎรรับทราบ และเข้าใจเป็นอย่างดี 



๘ 

ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ 

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาชลหารพิจิตร  

  

 วันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายสุชาติ อินทร์ปรุง ผู้อ านวยการ
โครงการชลประทานสมุทรปราการ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาชลหารพิจิตร มอบหมายให้ นายวิรวัฒน์ ผสมทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ าและ
ปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น ๓ ศาลากลาง
จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์
ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนา 
ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ ร่วมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
ประชุม ซึ่งคลองแสนแสบที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ช่วงที่ ๑ 
อยู่ในพื้นที่ต าบลศาลาแดง อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว ระยะทาง ๗.๑ กิโลเมตร และช่วงที่ ๒  
คลองบางขนากมาบรรจบแม่น้ าบางปะกง บริเวณวัดปากคลองบางขนาก ระยะทาง ๑๙.๒ 
กิโลเมตร จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ ทั้งนี้  
ต้องสอดคล้องตามกรอบแนวทางที่ก าหนด ทั้งแผนงานระยะเร่งด่วนปี ๒๕๖๔ รวมถึงแผนงาน
ระยะกลาง-ระยะยาว ตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เพื่อเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ 
เสริมสร้างความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ าของประชาชน นอกจากนี้ ยังให้ เร่งรัด 
แผนปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ การแก้ไขปัญหามลภาวะและคุณภาพน้ า พร้อมทั้งป้องกัน
ปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรในคลองแสนแสบ เพื่ อแก้ ไขปัญหาน้ า เสีย 
และการระบายน้ าอย่างยั่งยืน โดยบูรณาการร่วมทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ ท้องถิ่น 
ให้ครอบคลุมทุกมิติ และก าหนดส่งแผนให้ส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายในวันที่ ๒๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อจะได้ตรวจสอบและรวบรวมเสนอ สทนช.และกระทรวงมหาดไทย ต่อไป 



๙ 

ประชุมทบทวนแผนงานก าจัดวัชพืชในลุ่มน้ าภาคกลาง  

ส านักงานชลประทานที่ ๑๑ 

  

 วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายวรวิทย์ บุณยเนตร ผู้อ านวยการส านักงาน
ชลประทานที่ ๑๑ เป็นประธาน ประชุมทบทวนแผนงานก าจัดวัชพืชในลุ่มน้ าภาคกลาง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้การด าเนินการก าจัดวัชพืชมีประสิทธิภาพ โดยมี นายชัชชม  
ชมประดิษฐ์ ผู้อ านวยการส่วนบริหารจัดการน้ าและบ ารุงรักษา นายประพจน์ กระโจมแก้ว 
ผู้อ านวยการส่วนแผนงาน นายธานินทร์ พิทักษ์วงศ์ ผู้อ านวยการส่วนเครื่องจักรกล รักษาการ 
ในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานชลประทานที่ ๑๑ นายสากล ชลคีรี ผู้อ านวยการ
โครงการชลประทานสมุทรสาคร นายโบว์แดง ทาแก้ว ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา
รังสิตใต้ นายชาญวิชญ์  แฮนเกตุ ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระพิมล นายชุติมันต์ 
สกุลพราหมณ์ ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษารังสิตเหนือ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายต่างๆ 
ของส านักงานชลประทานที่ ๑๑ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมส านักงาน
ชลประทานที่ ๑๑ 



๑๐ 

ประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อมลูในการด าเนินการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ปี๒๕๖๔ 

ส านักงานชลประทานที่ ๑๑ 

  

 วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายวรวิทย์ บุณยเนตร ผู้อ านวยการส านักงาน
ชลประทานที่ ๑๑ เป็นประธานประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อมูลในการด าเนินการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ ปี๒๕๖๔ เพื่อประชาสัมพันธ์สื่อสารให้ประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
ได้รับรู้ ภารกิจ ของส านักงานชลประทานที่ ๑๑ กรมชลประทาน โดยมี นายชัชชม ชมประดิษฐ์ 
ผู้อ านวยการส่วนบริหารจัดการน้ าและบ ารุงรักษา และหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานที่เป็นคณะกรรมการ
ในการด าเนินการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดงตาล ส านักงานชลประทานที่ ๑๑ 



๑๑ 

เปิดกิจกรรม RID Big Cleaning Day สู้ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

ส านักงานชลประทานที่ ๑๑ 

  

 วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ นายวรวิทย์ บุณยเนตร ผู้อ านวยการส านักงาน
ชลประทานที่ ๑๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรม RID Big Cleaning Day สู้ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)   
โดยมี นายธนา สุวัฑฒน ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการ
ชลประทาน นายนพดล ปิยะธรรมธาดา ส านักเคร่ืองจักรกล นายพิชัย ธีรธนวัฒน์ ผู้อ านวยการส่วนอาคาร
สถานที่ ที่ ๒ (ปากเกร็ด) น าผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในพื้นที่ กรมชลประทาน ปากเกร็ด 
ได้แก่ ส านักงานชลประทานที่ ๑๑ ส านักเคร่ืองจักรกล ส านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาการชลประทาน  
และส่วนอาคารสถานที่ที่ ๒ ปากเกร็ด จัดกิจกรรม RID Big Cleaning Day สู้ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
ร่วมกันท าความสะอาดสถานที่ท างาน เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID - 19)  ณ ลานหน้าอาคารส านักงานชลประทานที่ ๑๑ 



๑๒ 

ประชุมกับเกษตรกร ประชาสัมพันธ์ งดท านาปรัง 

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระยาบรรลือ 

  

 วันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อ านวยการ
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระยาบรรลือ ส านักงานชลประทานที่ ๑๑ มอบหมายให้  
นายพิทักษ์ จันทร์อาหาร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ าที่ ๒ เข้าร่วมประชุมกับเกษตรกร ประชาสัมพันธ์ 
งดท านาปรัง ณ ที่ท าการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๖ ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม ผู้เข้า 
ร่วมประชุมประมาณ ๕๐ คน 



๑๓ อธิบดีกรมชลประทาน 

น าทีมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ าและการแก้ไขปัญหาน้ าเค็มรุกเจ้าพระยา 

  

 ท่ีเข่ือนเจ้าพระยาวันนี้ (20ก.พ.64) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย 
ดร.ทวีศักด์ิ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ าและเข้าร่วมประชุมการบริหาร
จัดการน้ าลุ่มเจ้าพระยา-แม่กลองฤดูแล้งปี ๒๕๖๓/๖๔ โดยมีผู้เช่ียวชาญ และนายวรวิทย์ บุณยเนตร ผู้อ านวยการ
ส านักงานชลประทานท่ี ๑๑ พร้อมด้วยผู้อ านวยการส านักงานชลประทานในสังกัดกรมชลประทาน ตลอดจน
ผู้อ านวยการโครงการชลประทานในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าเจ้าพระยาและแม่กลอง รวมถึงผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและบรรยาย
สรุปสถานการณ์น้ า  
 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยหลังการประชุมฯว่า ปัจจุบัน (๒๐ก.พ.๖๔) 
สถานการณ์น้ าใน ๔ เข่ือนหลักลุ่มเจ้าพระยา ซ่ึงประกอบไปด้วยเข่ือนภูมิพล เข่ือนสิริกิต์ิ เข่ือนแควน้อยบ ารุงแดน และ
เข่ือนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ ารวมกันท้ังสิ้น ๑๐,๔๙๖ ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ ๔๒ ของความจุอ่างฯรวมกัน มีน้ าใช้
การได้รวมกันประมาณ ๓,๘๐๐ ล้าน ลบ.ม. ขณะนี้มีการใช้น้ าไปแล้ว ๒,๘๔๓ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ ๗๑ ของแผน
ฯ ส่วนลุ่มน้ าแม่กลอง ท่ีใช้น้ าจาก ๒ เข่ือนใหญ่ คือ เข่ือนศรีนครินทร์ และเข่ือนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ ารวมกัน
ประมาณ ๔,๗๗๗ ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๗ ของความจุอ่างฯรวมกัน มีน้ าใช้การได้ ๓,๖๑๕ ปัจจุบันจัดสรร
น้ าไปแล้ว ๙๘๗ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ ๓๒ ของแผนฯ   
ท้ังนี้ เนื่องจากในปีท่ีผ่านมาท้ังลุ่มน้ าเจ้าพระยาและลุ่มน้ าแม่กลอง มีปริมาณน้ าต้นทุนอยู่ในเกณฑ์น้อย ไม่สามารถ
สนับสนุนการท านารอบ๒ (นาปรัง)ได้ ต้องส ารองน้ าไว้เพ่ือการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ และไม้ผลไม้ยืนต้นเป็น
หลัก จึงได้เน้นย้ าให้ทุกโครงการชลประทานบริหารจัดการน้ าให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุน  เและเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี 9 มาตรการ เพ่ือรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ าฤดูแล้งปี 2563/64 และตามนโยบายของดร.เฉลิมชัย 

ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีเน้นย้ าน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคต้องไม่ขาดแคลน พร้อมบูรณา
การร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนประชาสัมพันธ์ไปยังผู้น าชุมชน กลุ่มผู้ใช้น้ า เพ่ือให้ทราบถึงสถานการณ์น้ าท่ีเกิดข้ึนใน
ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง รวมท้ังการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักร เครื่องมือ ก าลังเจ้าหน้าท่ี และ 
การก าหนดพ้ืนท่ีเส่ียงขาดแคลนน้ า เพ่ือให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที 
 ด้าน ดร.ทวีศักด์ิ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า จากสถานการณ์น้ าทะเล
หนุนสูงในช่วงต้นเดือนท่ีผ่านมา ท าให้ค่าความเค็มในแม่น้ าเจ้าพระยาเพ่ิมสูงข้ึน ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ าประปา 
ของการประปานครหลวง(กปน.)บริเวณสถานีสูบน้ าดิบส าแล จ.ปทุมธานี ซ่ึงกรมชลประทาน ได้บริหารจัดการน้ าเพ่ือ
ควบคุมความเค็มจนเข้าสู่ภาวะปกติ ปัจจุบัน(20 ก.พ. 64) เมื่อเวลา 07.00 น. ท่ีสถานีสูบน้ าดิบส าแล วัดค่าความเค็ม
ได้ 0.15 กรัม/ลิตร (เกณฑ์เฝ้าระวัง 0.25 กรัม/ลิตร มาตรฐานการผลิตน้ าประปาไม่เกิน 0.50 กรัม/ลิตร)  
ซ่ึงในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงต้นเดือนมีนาคม 2564 ค่าความเค็มจะข้ึนสูงอีกครั้ง กรมชลประทาน  
ได้เตรียมรับมือด้วยการปรับเพ่ิมการระบายน้ าจากเข่ือนป่าสักฯเป็น 55 ลบ.ม./วินาที ปรับเพ่ิมการระบายน้ าจากเข่ือน
พระรามหกเป็น 40 ลบ.ม./วินาที พร้อมผันน้ าจากลุ่มน้ าแม่กลองมายังแม่น้ าท่าจีนผ่านคลองพระยาบรรลือ ลงสู่แม่น้ า
เจ้าพระยาท่ีสถานีสูบน้ าสิงหนาท 2 ในอัตรา 24ลบ.ม./วินาที เพ่ือผลักดันค่าความเค็มดังกล่าว ท้ังนี้ ได้ก าชับให้

โครงการชลประทานในพ้ืนท่ีลุ่มเจ้าพระยา ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมค่าความเค็มท่ีก าหนดไว้  พร้อมขอความร่วมมือ
ประตูระบายน้ าและสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าทุกแห่งท่ีต้ังอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา ต้ังแต่ท้ายเข่ือนเจ้าพระยาลงมาจนถึงสถานี
สูบน้ าส าแล ให้ชะลอการรับน้ าหรือสูบน้ าในระยะนี้ เพ่ือให้การควบคุมค่าความเค็มเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและมี
ประสิทธิภาพ ท่ีส าคัญขอให้ทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ าอย่างประหยัดให้มากท่ีสุด โดยเฉพาะชาวเมืองหลวงและ
ปริมณฑลที่ใช้น้ าจาก กปน. เพ่ือให้ปริมาณน้ าต้นทุนท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดเพียงพอใช้ไปจนถึงต้นฤดูฝนหน้า               
กรมชลประทาน จะบริหารจัดการน้ าพร้อมกับให้ความช่วยเหลือพ้ืนท่ีท่ีประสบปัญหาภัยแล้งอย่างเต็มความสามารถตาม
ศักยภาพของปริมาณน้ าต้นทุนท่ีมีอยู่ อย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม เพ่ือลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อน
ท่ีจะเกิดกับเกษตรกรและประชาชนให้ได้มากท่ีสุด หากหน่วยงานหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ
สอบถามได้ท่ีโครงการชลประทานใกล้บ้านหรือ โทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ชลประทานบริการประชาชน 



อธิบดีกรมชลประทาน 

น าทีมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ าและการแก้ไขปัญหาน้ าเค็มรุกเจ้าพระยา 

๑๔ 



๑๕ 
สาระน่ารู้ 


