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ก าจดัวชัพืชและผกัตบชวาในคลองส าโรง

๑

วันจันทร์ที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙:๐๐น. นายสมศักด์ิ ธิมา 

ผูอ้  านวยการโครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาพระองคไ์ชยานุชิต ส านักงานชลประทาน

ที่ ๑๑ มอบหมายใหน้ายสุกฤษฏ์ิ สังขะวร หัวหน้าฝ่ายส่งน ้ าและบ ารุงรักษาที่ ๔ 

(ปากตะคลอง)และเจา้หนา้ที่ด  าเนินการก าจดัวชัพืชและผกัตบชวาในคลองส าโรงและ

ไดร้ับการสนับสนุนเรือตดัวัชพืชจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางบ่อเขา้ร่ วมก าจดั

วัชพืชบริเวณ ประตูระบายน ้ ากลางคลองส าโรง ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ 

จงัหวดัสมุทรปราการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการส่งน ้า,ระบายน ้าในคลองใหไ้หลได้

สะดวกรวดเร็ว และช่วยแกไ้ขปัญหาเร่ืองคุณภาพน ้าเพ่ือการเกษตร ใหก้ับประชาชน

ในพ้ืนท่ี



ฉีดพ่นยาฆา่เช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)

๒

วนัที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส านักงานชลประทานที่ ๑๑ ด าเนินการประสาน 

เทศบาลนครปากเกร็ด มาฉีดพ่นยาฆ่าเ ช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บริเวณ อาคารส านักงานชลประทานที่ ๑๑ ชั้นล่าง อ าเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี 

เ พ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ใหก้บับุคลากรและผูม้าติดตอ่ราชการ  บริเวณ ส านักงานชลประทานที่ ๑๑



ก าจดัวชัพืชและผกัตบชวา ณ คลองลากฆอ้น

๓

วันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายอาภากร สนิกะวาที ผูอ้  านวยการ

โครงการส่งน ้าและบ ารุงรกัษาพระยาบรรลือ ส านักงานชลประทานท่ี ๑๑ มอบหมายให้

เจา้หนา้ท่ีโครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาพระยาบรรลือ  ด าเนินการก าจดัวัชพืชและ

ผักตบชวา ณ คลองลากฆ้อน ต าบลสามเมือง อ า เภอลาดบัวหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นการแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้นเร่ืองน ้า

ใหก้บัประชาชน และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน ้า



ลงพ้ืนท่ีเก็บวชัพืช และผกัตบชวา 

บรเิวณคลองทวีวฒันา

๔

วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นายสุชาติ อินทรป์รุง ผูอ้  านวยการ

โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาพระพิมล ส านักงานชลประทานท่ี ๑๑ มอบหมายให ้

นายกิตติคุณ เรืองรังสี หัวหน้าฝ่ายส่งน ้ าและบ ารุงรักษาท่ี ๑ พรอ้มดว้ยเจา้หน้าที่ 

ไดน้ าเรือนวัตกรรมลงพ้ืนท่ีเก็บวัชพืช และผักตบชวา บริเวณคลองทวีวัฒนา และ

คลองพระพิมล เพ่ือเป็นการแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชน และป้องกัน

ไม่ใหเ้กิดน ้าเน่าเสียในคลอง เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการน ้าใหดี้ยิ่งข้ึน



เฝ้าติดตามสถานการณน์ ้าพ้ืนท่ี

จงัหวดัสมทุรปราการ

๕

กรมชลประทาน เฝ้าติดตามสถานการณน์ ้าพ้ืนท่ีจงัหวัดสมุทรปราการ ภายหลัง

เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่เม่ือวันท่ี ๒๖ -๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ส่งผลใหมี้น ้า

ท่วมขังรอการระบายและมีปริมาณน ้ าสะสมในพ้ืนท่ีเป็นจ  านวนมาก ใน ๔ อ าเภอ ไดแ้ก่ 

อ  าเภอบางบ่อ อ  าเภอบางพลี อ  าเภอบางเสาธง  และอ าเภอเมืองสมุทรปราการ

กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน ้าและบ ารุงรกัษาชลหารพิจิตร ไดเ้ขา้ใหค้วาม

ช่วยเหลือและบริหารจดัการน ้าภายในพ้ืนท่ีจงัหวัดสมุทรปราการ โดยไดด้  าเนินการเปิดเครื่อง

สูบน ้าบรเิวณแนวคลองชายทะเล จ  านวน ๙ แห่ง  สามารถระบายน ้าสะสมตั้งแต่วันท่ี ๒๖ – ๒๙  

สิงหาคม ๒๕๖๔ ไดเ้ป็นจ  านวน ๕๒ ลา้นลูกบาศกเ์มตร ซ่ึงท่ีผ่านมาไดมี้การระบายน ้าสะสม

ตั้งแตเ่ดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนสงิหาคม  ๒๕๖๔  เป็นจ  านวนกว่า ๓๖๕ ลา้นลกูบาศกเ์มตร 

ทั้งน้ี กรมชลประทานจะเร่งระบายน ้าในพื้ นที่จังหวัดสมุทรปราการออกสู่ทะเล

โดยเรว็ ซ่ึงแนวโนม้และการคาดการณส์ถานการณน์ ้าในปัจจุบนั พบว่าระดบัน ้าเริ่มทรงตวั คาด

ว่าหากไม่มีฝนตกในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการเพ่ิมข้ึน สถานการณจ์ะกลับเขา้สู่สภาวะปกต ิ

พร ้อมกัน น้ี  ยัง ได้มีการประสานงานร่ วมกับกรมป้องกันและบรร เทาสาธารณภัย 

จังหวัดสมุทรปราการ และอ าเภอที่เก่ียวขอ้ง เพื่อด าเนินการแจง้เตือนประชาชนใน พ้ืนท่ี 

ในล าดบัตอ่ไป



กรมชลประทานติดตัง้เครือ่งสบูน ้าเพ่ิม 

เรง่ระบายน ้าท่วมขงัในพ้ืนท่ี 

จงัหวดัสมทุรปราการอยา่งต่อเน่ือง

๖



กรมชลประทานติดตัง้เครือ่งสบูน ้าเพ่ิม 

เรง่ระบายน ้าท่วมขงัในพ้ืนท่ี 

จงัหวดัสมทุรปราการอยา่งต่อเน่ือง

๗

กรมชลประทาน เร่งระบายน ้ าท่ีท่วมขังในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ

อย่างต่อเน่ือง เร่งติดตั้งเคร่ืองสูบน ้าเพ่ิมเติม พรอ้มกับใชส้ถานีสูบน ้าท่ีตั้งอยู่ตลอด

แนวคลองชายทะเล เร่งระบายน ้าออกจากพ้ืนท่ีใหเ้ขา้สู่ปกติโดยเร็วท่ีสุด  

นายประพิศ จนัทรม์า อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลงัลงพ้ืนท่ีไป

ติดตามสถานการณน์ ้าทว่มในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการว่าปัจจุบนัยงัคงมีน ้าทว่มขงัใน

พ้ืนท่ี ๔ อ าเภอของจงัหวดัสมุทราปราการ ไดแ้ก่ อ.บางบ่อ อ.บางพลี อ.บางเสาธง และ

อ.เมืองสมุทรปราการ ระดบัน ้าสูงประมาณ ๒๐ – ๓๐ เซนติเมตร ส่วนที่ลุ่มต า่ระดบัน ้า

ท่วมสูงประมาณ ๕๐ เซนเมตร ขณะน้ีระดบัน ้าเร่ิมทรงตวัแลว้ หากไม่มีฝนตกหนักลง

มาเพ่ิม คาดว่าจะเขา้สู่ภาวะปกติภายใน ๒-๓ วนัน้ี

ส าหรับการช่วยเหลือและบริหารจัดการน ้ าภายในพ้ืน ท่ีจังหวัด

สมุทรปราการ นั้น ส านักเคร่ืองจกัรกล ไดเ้ร่งติดตั้งเคร่ืองสูบน ้าเพ่ิมเติมอีก ๖ เคร่ือง 

บริเวณประตรูะบายน ้า(ปตร.)ชลหารพิจติร เพ่ือเสริมศกัยภาพในการระบายน ้าใหไ้หล

ลงสู่ทะเลอ่าวไทยใหเ้ร็วยิ่งข้ึน พรอ้มกันน้ี ยังเดินเคร่ืองสูบน ้ าบริเวณแนวคลอง

ชายทะเล  ๙ แห่ง เพ่ือเร่งระบายน ้าออกสู่ทะเลใหไ้ดไ้ม่นอ้ยกว่าวนัละ ๒๐ ลา้น ลบ.ม. 

ส่วนน ้าท่ีไหลจากพ้ืนท่ีตอนบนผ่านคลองพระองคไ์ชยานุชิต ไดป้ระสานใหโ้ครงการส่ง

น ้ าและบ ารุงรักษาพระองคไ์ชยานุชิต ใหต้ัดยอดน ้ าบางส่วนไปลงแม่น ้ าบางปะกง 

ที่จงัหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือลดปริมาณน ้าท่ีจะไหลลงสู่พ้ืนท่ีจงัหวัดสมุทรปราการ ทั้งน้ี 

ไดป้ระสานงานกบัส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัสมุทรปราการ และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือประชาสัมพันธ์แจง้เตือนประชาชนในพ้ืนท่ีทราบถึง

สถานการณน์ ้าอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไปแลว้



ก าจดัวชัพืชคลองแคราย

๘

วันที่ ๒๓ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายปิยะ ลืออุติกุลวงศ ์ผูอ้  านวยการ

โครงการส่งน ้าและบ ารุงรกัษาภาษีเจริญ มอบหมายใหน้ายอรรถพล สุขโข หวัหนา้ฝ่าย

ส่งน ้าและบ ารุงรกัษาท่ี ๒ ด าเนินการก าจดัวัชพืชคลองแคราย กม. ๐+๖๐๐ ถึง กม. 

๐+๘๕๐ พิกัด ๑๓.๖๔๖๖,๑๐๐.๓๑๙๓ ต าบลแคราย อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัด

สมุทรสาคร เพ่ือเพ่ิมความสามารถการระบายน ้าในคลองใหไ้หลไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ป้องกันน ้ าท่วมขังในพ้ืนท่ีเกษตรกรและชุมชน โดยใชแ้รงงานของฝ่ายส่งน ้ าและ

บ ารุงรกัษาที่ ๒ จ  านวน ๑๐ ราย เรือนวตักรรม จ  านวน ๑ ล า



มอบน ้าด่ืมกรมชลประทานช่วยเหลือผ ูป้ระสบภยั

น ้าท่วม

๙

วนัองัคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายฐิติกร  ศรีนิติวรวงศ ์

ผูอ้  านวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ นายภูมิวิทย ์ นารถสกุล หวัหน้าฝ่าย

วิศวกรรม พรอ้มดว้ยเจา้หนา้ท่ีโครงการชลประทานสมุทรปราการ ร่วมมอบน ้าด่ืมกรม

ชลประทานช่วยเหลือผูป้ระสบภยัน ้าท่วม จ  านวน ๗๕ แพค ใหแ้ก่ นายไพรตัน์ จัน่มุย้ 

รองประธานสภาเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ผูแ้ทนรับมอบพรอ้มคณะ ณ โครงการ

ชลประทานสมุทรปราการ ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ



เก็บขยะและวชัพืชในคลองเปรมประชากร

๑๐

วันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๔ นายโบวแ์ดง  ทาแกว้ ผูอ้  านวยการ

โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษารังสิตใต ้ส านักงานชลประทานท่ี ๑๑ ไดม้อบหมายให้

ฝ่ายส่งน ้ าและบ ารุงรักษาท่ี ๑ ประสานงานร่วมกับเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

ด าเนินการเก็บขยะและวัชพืชในคลองเปรมประชากร ณ บริเวณสถานีสูบน ้าเปรมใต ้

ต าบลหลกัหก อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เพ่ือป้องกนัไม่ใหน้ ้าเน่าเสีย และ

เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน ้าในช่วงฤดูน ้าหลาก



สาระน่าร ู้

๑๑


