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เรื่อง หน้า
• ประชุมคณะท างานการจัดนิทรรศการ ๑

ในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ ๑๑๙
• มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี ๒

• ร่วมติดตามงานปรับปรุงระบบโทรมาตร ๓
โครงการระบายน  าสถานีสูบน  าสุวรรณภูมิ

• เก็บวัชพืชอย่างต่อเน่ือง บริเวณช่วงประตูระบายน  า ๔
กลางคลอง ๑๒-๑๓

• ร่วมบูรณาการหลายหน่วยงานแก้ไขปัญหาค่าความเค็ม ๕
ในลุ่มน  าติดอ่าวไทย

• สรงน  าพระพุทธรูป เน่ืองในเทศกาลสงกรานต์ ๖ 
วันปีใหม่ไทย ๒๕๖๔

• ประชุมติดตามสถานการณ์และข้อสั่งการในการควบคุมโรค ๗
ผ่านทางระบบ Video Conference

• ก าจัดวัชพืชและผักตบชวา ๘ 
• ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานก่อสร้าง ๙ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
• ก าจัดวัชพืชและผักตบชวา ๑๐
• สาระน่ารู้ ๑๑

สารบัญ



ประชุมคณะท างานการจัดนิทรรศการในวันคล้าย
วันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ ๑๑๙

วันพฤหัสบดีที่  ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นายวรวิทย์   บุณยเนตร 
ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่  ๑๑ เ ป็นประธานประชุมคณะท างาน
การจัดนิทรรศการในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่  ๑๑๙ 
ของส านักงานชลประทานที่ ๑๑ โดยมีนายยงยส  เนียมทรัพย์ รองผู้อ านวยการ
ส านักงานชลประทานที่  ๑๑  นายวรชัย  สุขผลธรรม ผู้อ านวยส่วนวิศวกรรม 
นายโบว์แดง  ทาแก้ว  ผู้อ านวยการโครงการส่ งน  าและบ ารุ งรักษารั งสิต ใต้ 
นายธานินทร์  พิทักษ์วงศ์ ผู้อ านวยการส่วนเครื่องจักรกล รักษาการในต าแหน่ง หัวหน้า
ฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ของส านักงาน
ชลประทานที่  ๑๑  เ ข้ า ร่ ว มประ ชุม  ณ ห้องประ ชุมส านั ก ง านชลประทาน
ที่ ๑๑ และประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference จากส านักงานชลประทานที่ ๑๑ 
ไปยังโครงการชลประทานในสังกัด เพื่อ ใ ห้การด าเนินการจัดบูธนิทรรศ การ
วันคล้ายวันสถาปนากรมลประทาน ของส านักงานชลประทานที่ ๑๑ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ

๑



มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี

วันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นายวรวิทย์  บุณยเนตร ผู้อ านวยการ

ส านักงานชลประทานที่ ๑๑ เป็นประธานในการมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี โอกาสที่

นายยงยส  เนียมทรัพย์ มาด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ ๑๑  

นายวรา กลัดเนียม มาด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา

พระองค์ไชยานุชิต และนายปรีชาวุฒิ เอกนิธิเศรษฐ์ ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 

โครงการก่อสร้าง ๑๑ โดยมี ผู้อ านวยการส่วน ผู้อ านวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน 

และเจ้าหน้าที่ของส านักงานชลประทานที่ ๑๑ เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม

ส านักงานชลประทานที่ ๑๑

๒



ร่วมติดตามงานปรับปรุงระบบโทรมาตร 

โครงการระบายน  าสถานีสูบน  าสวุรรณภูมิ

๓

นายวรวิทย์  บุณยเนตร  ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่  ๑๑ 
พร้อมด้วย นายชัชชม ชมประดิษฐ์ ผู้อ านวยการส่วนบริหารจัดการน  าและบ ารุงรักษา 
นายภูวดล ค าพุฒ ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาชลหารพิจิตร นายฐิติกร 
ศรีนิติวรวงศ์ ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ นายสมศักดิ์  ธิมา 
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต นายศราวุธ สากล หัวหน้า
ฝ่ายบริหารและจัดการน  า พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและ
ปรับปรุงระบบชลประทาน และหัวหน้าฝ่ายส่งน  าและบ ารุงรักษาของโครงการ เข้าร่วม
ติดตามงานปรับปรุงระบบโทรมาตร โครงการระบายน  าสถานีสูบน  าสุวรรณภูมิ รับฟัง
บรรยายสถานการณ์น  า และบรรยายสรุปภาพรวมของการบริหารจัดการน  าลุ่มเจ้าพระยา
ตอนล่างฝั่งตะวันออกในเขตพื นที่ ๓ โครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชัยพร พรหม
สุวรรณ อดีตผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาชลหารพิจิตร เข้าร่วมบรรยายใน
ครั งนี ด้วย ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษาชลหารพิจิตร อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ



เก็บวัชพืชอย่างต่อเนื่อง บริเวณช่วง

ประตูระบายน  ากลางคลอง๑๒-๑๓

๔

วันที่ ๕-๘ เมษายน ๒๕๖๔ นายโบว์แดง ทาแก้ว ผู้อ านวยการ
โครงการส่ งน  าและบ ารุ ง รั กษารั งสิ ต ใต้  ส านั กงานชลประทานที่  ๑๑ 
กรมชลประทาน มอบหมายให้ฝ่ายช่างกล ด าเนินการเก็บวัชพืชอย่างต่อเนื่อง 
บริเวณช่วง ประตูระบายน  ากลางคลอง ๑๒-๑๓ ต าบลบึงสนั่นรักษ์ อ าเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี เพื่อเพิ่มพื นที่เก็บกักน  าในช่วงเดือน เมษายน ๒๕๖๔ และใช้
รองรับน  าหลากตั งแต่เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป เมื่อด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว และจะท าการย้ายเรือเก็บวัชพืชขนาดเล็ก จ านวน ๕ ล า ไปลงที่
คลองหกวาสายล่าง ช่วงบริเวณคลอง๓-คลอง๕ ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี ต่อไป



๕

ร่วมบูรณาการหลายหน่วยงานแก้ไขปัญหา
ค่าความเค็มในลุ่มน  าติดอ่าวไทย

เช้าวันน้ี ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ส านักทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ดร.สมเกียรติ ประจ าวงษ์ เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดท าแนวทางการแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้ าเค็ม น้ าท่วม และน้ าแล้งในลุ่มน้ าติดอ่าวไทย คร้ังที่ 
๑/๒๕๖๔ โดยมี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า จากการติดตามสถานการณ์ค่าความ
เค็มในลุ่มน้ าเจ้าพระยาที่ขึน้สูงในช่วงฤดูแล้งหลายคร้ัง ส่งผลกระทบต่อน้ าที่ใช้ในการผลิตประปา และพื้นที่การเกษตรริมแม่น้ าเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากในช่วงฤดูฝนปี ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา พื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยมีฝนตกต่ ากว่าค่าเฉลี่ย ส่งผลให้ ๔ เขื่อนหลักลุ่มน้ าเจ้าพระยา
(เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ าอยู่ในเกณฑ์น้อย ท าให้ไม่สามารถน าน้ าที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดมาไล่ความเค็มได้ตลอดเวลา กรมชลประทานได้เร่งแก้ไขปัญหาน้ าเค็มรุกในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยาอย่างต่อเน่ือง ด้วยการก าหนด
มาตรการควบคุมค่าความเค็มในแม่น้ าเจ้าพระยา ประกอบด้วย มาตรการหลัก ด้านการบริหารจัดการน้ า โดยวางแผนจัดสรรน้ าเพื่อรักษา
ระบบนิเวศน์และป้องกันน้ าเค็มตลอดฤดูแล้ง ก าหนดเกณฑ์ระบายน้ าผ่านเขื่อนเจา้พระยา และเขื่อนพระรามหก ควบคุมปริมาณน้ าไหลผา่น
สถานีวัดน้ า C.29A (อ.บางไทร) เหนือสถานีสูบน้ าดิบส าแล ให้มีอัตราการไหลเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะสามารถควบคุม
ความเค็มไม่ให้ไหลย้อนไปถึงสถานีสูบน้ าดิบส าแลได้ การบริหารจัดการน้ าจะพิจารณาให้สัมพันธ์กับการขึ้นลงของน้ าทะเล ตลอดจนควบคุม
การปิด-เปิดประตูระบายน้ าตามคลองต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับแม่น้ าเจ้าพระยา ไม่ให้น้ าเค็มไหลเข้าพื้นที่การเกษตร การควบคุมความเค็ม 
เฝ้าระวังและควบคุมค่าความเค็มที่สถานีสูบน้ าส าแลของการประปานครหลวง ให้มีค่าความเค็มไม่เกิน ๐.๒๕ กรัมต่อลิตร มาตรการเสริม 
การตรวจวัดค่าความเค็มที่จุดเฝ้าระวังและควบคุมเป็นรายชั่วโมงทุกวันจนกว่าจะส้ินสุดฤดูแล้ง รวมทั้งการส ารองน้ าในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ไว้
ใช้กรณีฉุกเฉินเกิดปัญหาความเค็มเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ จะระบายน้ าจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ลงมาเจือจางได้อย่างรวดเร็ว สามารถแก้ไขปัญหา
ได้ทันเวลา ส่วนมาตรการควบคุมความเค็มในแม่น้ าแม่กลอง ประกอบด้วย มาตรการหลัก ด้านการบริหารจัดการน้ า วางแผนจัดสรรน้ าเพื่อ
รักษาระบบนิเวศน์และและป้องกันน้ าเค็มตลอดฤดูแล้ง การระบายน้ าผ่านเขื่อนแม่กลองในอัตราเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า ๗๐-๙๐ ลูกบาศก์เมตรต่อ
วินาที การก่อสร้างท านบดินชั่วคราวปิดปากคลองต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับแม่น้ าแม่กลอง การควบคุมและเฝ้าระวังค่าความเค็มที่ปากคลองด าเนิน
สะดวก ให้มีค่าความเค็มไม่เกิน ๒.๐๐ กรัมต่อลิตร พร้อมด้วยมาตรการเสริม ตรวจวัดค่าความเค็มที่จุดเฝ้าระวังและควบคุมเป็นรายชั่วโมง 
ทุกวันจนกว่าจะส้ินสุดฤดูแล้งเช่นกัน 

ส าหรับในพื้นที่ลุ่มน้ าท่าจีนซึ่งมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ส่งผลให้น้ าทะเลรุกเข้าสู่แม่น้ าได้ไกล กรมชลประทาน ได้ด าเนินการ
ศึกษาความเหมาะสมโครงการประตูระบายน้ าท่าจีน เมื่อปี ๒๕๔๑ โดยได้ท าประชาคมกับประชาชนในพื้นที่แล้ว แต่ประชาชนในพื้นที่ยังคงมี
ความกังวลถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ที่อยู่ด้านท้ายประตูระบายน้ าฯ จึงต้องชะลอการด าเนินออกไปก่อน ปัจจุบันได้น าโครงการ
ดังกล่าวกลับมาทบทวนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการอีกคร้ังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนมากที่สุด ตามนโยบายของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ส าหรับโครงการประตูระบายน้ าแม่น้ าท่าจีน
ตอนล่าง ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร มีลักษณะเป็นประตูระบายน้ า ๖ ช่อง ปิดกั้นล าน้ าเดิม หากโครงการแล้วเสร็จจะสามารถเก็บ
กักน้ าได้กว่า ๑๙ ล้าน ลบ.ม. และช่วยป้องกันการรุกตัวของน้ าเค็มอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยเก็บกักน้ าจืดไว้ในล าน้ าได้ และลดการใช้
น้ าจืดจากเขื่อนหลักในการผลักดันน้ าเค็มในอนาคตได้ 



๖

สรงน  าพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 
วันปีใหม่ไทย ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่  ๙ เมษายน ๒๕๖๔ นายวรวิทย์  บุณยเนตร ผู้อ านวยการ
ส านักงานชลประทานที่ ๑๑ พร้อมด้วย นายยงยส  เนียมทรัพย์  รองผู้อ านวยการ
ส านักงานชลประทานที่ ๑๑ และผู้อ านวยการส่วน น าข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานชลประทานที่ ๑๑ สรงน  าพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 
วันปีใหม่ไทย ๒๕๖๔ เพ่ือความเป็นสิริมงคล ณ ส านักงานชลประทานที่ ๑๑
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี



วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔  นายประพิศ  จันทร์มา เป็นประธานประชุมติดตาม

สถานการณ์และข้อสั่งการในการควบคุมโรค ผ่านทางระบบ Video Conference ห้อง ๓๐๐๙ 
กรมชลประทาน สามเสน ไป ยังหน่วยงานในสั งกั ด   โดยส า นักงานชลประทานที่  ๑๑ 
นายวรวิ ท ย์   บุณย เนตร  ผู้ อ า น วยกา รส า นั ก ง านชลประทานที่  ๑ ๑  มอบหมาย ใ ห้
นายชัชชม  ชมประดิษฐ์  ผู้อ านวยการส่วนบริหารจัดการน  าและบ ารุงรักษา พร้อมด้วย 
นายธานินทร์  พิทักษ์วงศ์ ผู้อ านวยการส่วนเครื่องจักรกล นายศราวุธ  สากล หัวหน้าฝ่ายบริหาร
จัดการน  า นายชาญ  พรรณเทวี หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องจักรกล นางพนาวัลย์  ผาสุก หัวหน้า
ฝ่ายบริหารทั่วไป และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม
ส านักงานชลประทานที่ ๑๑ ทั งนี นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะประธาน
คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัส
โคโรนา2019 (COVID-19) กรมชลประทาน เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์
และข้อสั่งการในการควบคุมโรค ผ่านทางระบบ Video Conference ไปยังหน่วยงานส่วนกลางและ
ส านักงานชลประทานที่ ๑-๑๗ ทั่วประเทศ โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ ารุงรักษา 
รักษาราชการแทนรองอธิบดีฝ่ายบริหาร นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ 
รักษาราชการแทนรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง ดร.วัชระ เสือดี รักษาการในต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
วิศวกรรมชลประทาน (ด้านบ ารุงรักษา) และนายณัฐพล วุฒิจันทร์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร เลขาศูนย์ฯ พร้อมด้วยผู้อ านวยการส านัก กอง เข้าร่วมประชุม จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื อโคโรน่าหรือโควิด19 ท าให้ปัจจุบันมียอดผู้ติดเชื อสะสมแล้วกว่า ๓๗,๔๕๓ คน 
และอาจมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ น นั น ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้าระวังพร้อมวางมาตรการและ
แนวทางการป้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายของเชื อโรคให้ได้มากที่สุด

ประชุมติดตามสถานการณ์และข้อสั่งการในการควบคุมโรค 
ผ่านทางระบบ Video Conference

๗



๘

ก าจัดวัชพืชและผักตบชวา 

วันจันทร์  ที่  ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ นายชุติมันต์  สกุลพราหมณ์ 
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษารังสิตเหนือ มอบหมายให้ นายอนุศักดิ์ 
ทองปรุ ง  หัวหน้าฝ่ายส่งน  า เ เละบ ารุ งรักษาที่  ๑ ,นายปริญญา หนูอินทร์ 
นายช่างชลประทาน เเละเจ้าหน้าที่ คบ.รังสิตเหนือ  น าเรือนวัตกรรม ด าเนินการ
ก าจัดวัชพืชและผักตบชวา บริเวณหมู่บ้านกฤษดานคร 19 คลองระบายน  าที่ ๑ 
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนเรื่องน  าให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน  า 
ระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าเน่าเสียในคลองระบายน  าที่ ๑



๙

ติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิงาน
ก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

วันพุธที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายยงยุทธ วงษาไฮ  
ผู้อ านวยการโครงการก่อสร้าง ส านักงานชลประทานที่ ๑๑  ประชุมภายใน
โครงการก่อสร้าง ครั งที่ ๓/๒๕๖๔  ร่วมกับ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  ฝ่ายก่อสร้างที่ 
๑-๓  ฝ่ายก่อสร้างกิจกรรมพิเศษ  ฝ่ายช่างกล งานบริหาร งานพัสดุ  พร้อมด้วย
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ  เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
แผนและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  ณ  ห้องประชุมโครงการก่อสร้าง 
ส านักงานชลประทานที่ ๑๑ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี



๑๐

ก าจัดวัชพืชและผักตบชวา

วันพุธที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔  นายนิคม สุคันธพฤกษ์ ผู้อ านวยการ
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางย่ีหน ส านักงานชลประทานที่ ๑๑ 
มอบหมายให้ นายวีรภัทร เกิดม่วง หัวหน้าฝ่ายช่างกล น าเรือนวัตกรรมก าจัด
วัชพืช จ านวน ๒ ล า ด าเนินการก าจัดวัชพืชและผักตบชวา เพื่อก าจัดวัชพืชไม่ให้
แพร่ขยายพันธุ์ ป้องกันไม่ให้น  าเน่าเสีย เพิ่มการระบายน  าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการน  า ณ ประตูระบายน  าสิงหนาท  คลองพระยาบรรลือ  
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางย่ีหน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



สาระน่ารู้

๑๑


