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ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ าและการติดตัง้ เครื่องสูบน้า
ที่โครงการส่งน้าและบารุงรักษาชลหารพิจิตร

๑

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้าและการติดตัง้ เครื่องสูบน้า
ที่โครงการส่งน้าและบารุงรักษาชลหารพิจิตร

วัน ที่ ๓ กัน ยายน ๒๕๖๔ ดร.ทวี ศ กั ดิ์ ธนเดโชพล รองอธิ บดี ก รม
ชลประทาน พร้อมด้วยนายปกรณ์ สุตสุนทร ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านที่ ปรึ กษาอุทกวิ ทยา
นายวรวิ ทย์ บุณยเนตร ผูอ้ านวยการสานักงานชลประทานที่ ๑๑ และนายภูว ดล
คาพุ ฒ ผู อ้ านวยการโครงการส่ ง น้ า และบารุง รัก ษาชลหารพิ จิต ร นายธานิ นทร์
พิ ท กั ษ์ว งศ์ ผู ้อ านวยการส่ ว นเครื่ อ งจัก รกล พร้อ มด้ว ย หัว หน้า ฝ่ าย เจ้า หน้า ที่
โครงการ และสานักงานชลประทานที่ ๑๑ ลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์น้ าและการ
ติดตัง้ เครื่องสูบน้าที่ โครงการส่งน้าและบารุงรักษาชลหารพิจิตร เพื่อเร่งระบายน้าที่
ท่ วมขังในพื้ นที่ จ ังหวัดสมุ ทรปราการ ตามข้อสัง่ การของ พลเอกประวิ ตร วงษ์สุ วรรณ
รองนายกรัฐมนตรี ที่ ให้กรมชลประทานเร่งดาเนิ นการแก้ไขเพื่อบรรเทาปั ญหาให้
ป ร ะ ช า ช น โ ด ย เ ร็ ว ที่ สุ ด พ ร้ อ ม กั น นี้ ร อ ง อ ธิ บ ดี ก ร ม ช ล ป ร ะ ท า น
ยั ง ได้ เ ข้ า พบ นายวั น ชั ย คงเกษม ผู ้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
เพื่อรายงานแนวทางการบริ หารจัดการน้ าของกรมชลประทาน ในการแก้ไขปั ญหา
น้าท่วมขังในระยะเร่งด่วนนี้ ดว้ ย

๒

อธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่
ดูงานติดตามสถานการณ์น้า
จุดแรกลงตรวจพื้นที่สถานี สบู น้ าหนองจอก

๓

อธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่
ดูงานติดตามสถานการณ์น้า

๔

อธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่
ดูงานติดตามสถานการณ์น้า
จุดที่ ๒ สถานี สบู น้าประตูระบายน้าบางขนาก

๕

อธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่
ดูงานติดตามสถานการณ์น้า
จุดที่ ๓ สถานี สบู น้าประตูระบายน้าท่าไข่

๖

อธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่
ดูงานติดตามสถานการณ์น้า

วันเสาร์ท่ี ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประพิ ศ
จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ดร.ทวีศกั ดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบารุงรักษา
นายชูชาติ รัก จิ ตร รองอธิ บ ดี ฝ่ายก่ อ สร้า ง พร้อ มคณะ ลงพื้ น ที่ ดูง านติ ดตาม
สถานการณ์น้ า และการบริ หารจัดการน้ า พื้นที่ทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างฝั ่งตะวันออก
โดยมี นายวรวิทย์ บุณยเนตร ผูอ้ านวยการสานักงานชลประทานที่ ๑๑ นายชัชชม
ชมประดิ ษ ฐ์ ผู ้อ านวยการส่ ว นบริ ห ารจัด การน้ า และบ ารุ ง รัก ษา นายโบว์ แ ดง
ทาแก้ว ผู ้อ านวยการโครงการส่ ง น้ า และบ ารุ ง รัก ษารัง สิ ต ใต้ นายชุ ติ ม ั น ต์
สกุลพราหมณ์ ผูอ้ านวยการโครงการส่งน้ าและบารุงรักษารังสิ ตเหนื อ นายสมศักดิ์
ธิ มา ผูอ้ านวยการโครงการส่ งน้ าและบารุงรักษาพระองค์ไชยานุ ชิต นายภูวดล
คาพุฒ ผูอ้ านวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาชลหารพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้า
ฝ่ าย และเจ้าหน้าที่ ผูเ้ กี่ ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ เพื่อเตรี ยมความพร้อมรับสถานการณ์
ในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๔ โดยลงตรวจพื้นที่ สถานี สูบน้าหนองจอก ประตูระบายน้ า
กลางคลองพระองค์ไชยานุชิต สถานี สบู น้าบางขนาก สถานี สบู น้าท่าไข่

๗

ลงพื้นที่เก็บวัชพืช และผักตบชวาอย่างต่อเนื่ อง บริเวณ
คลองบางภาษี และคลองพระพิมล

วัน อาทิ ต ย์ที่ ๕ กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นายสุ ช าติ อิ น ทร์ป รุ ง
ผูอ้ านวยการโครงการส่งน้ าและบารุงรักษาพระพิ มล สานักงานชลประทานที่ ๑๑
มอบหมายให้ นายกิ ตติคุณ เรืองรังสี หัวหน้าฝ่ ายส่งน้ าและบารุงรัก ษาที่ ๑ พร้อม
ด้วยเจ้าหน้าที่ ได้นาเรื อนวัตกรรมลงพื้นที่เก็บวัชพืช และผักตบชวาอย่างต่อเนื่ อง
บริเวณคลองบางภาษี และคลองพระพิมล เพื่อเป็ นการแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน และป้ องกันไม่ให้เกิดน้าเน่าเสียในคลอง

๘

จัดเก็บผักตบชวา และวัชพืชอย่างต่อเนื่ อง บริเวณ
คลองบางซ้าย-ลาดบัวหลวง

วัน พฤหั ส บดี ที่ ๒ กั น ยายน ๒๕๖๔ นายนิ คม สุ ค ั น ธพฤกษ์
ผูอ้ านวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สานักงานชลประทาน
ที่ ๑๑ มอบหมายให้ นายธนดล อยู่สาราญ หัวหน้าฝ่ ายส่งน้ าและบารุง รักษาที่ ๒
จัด ส่ ง เจ้า หน้า ที่ น าเรื อ นวัต กรรมก าจัด วัช พื ช ออกก าจัด ผัก ตบชวาและสิ่ ง กี ด
ขวางทางน้ า ดาเนิ นการจัดเก็ บผักตบชวา และวัชพื ชอย่างต่อเนื่ อง บริ เวณคลอง
บา งซ้ า ย - ล า ด บั ว ห ล วง ก ม . ๑ ๘ +๘ ๐๐ เ พื่ อ ป้ อ ง กั น ไ ม่ ใ ห้ น้ า เ น่ า เ สี ย
เพิ่มประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการน้ า เตรี ยมความพร้อมในการส่งน้ า และรับ
น้าหลาก

๙

ดาเนิ นการเก็บขยะและวัชพืช
ในคลองรังสิตประยูรศักดิ์

๑๐

วันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ นายโบว์แดง ทาแก้ว ผู อ้ านวยการ
โครงการส่งน้ าและบารุงรักษารังสิ ตใต้ สานักงานชลประทานที่ ๑๑ ได้มอบหมายให้
ฝ่ ายส่งน้ าและบารุงรักษาที่ ๑ ประสานงานร่วมกับเทศบาลนครรังสิ ต ดาเนิ นการเก็ บ
ขยะและวัชพืชในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ณ บริเวณสถานี สูบน้ากึ่งถาวรจุฬาลงกรณ์๓
ตาบลประชาธิปัตย์ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อป้ องกันไม่ให้น้ าเน่ าเสี ย และ
บริหารจัดการน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลงพื้นที่ตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
เขื่อนป้ องกันตลิ่งคลองอ้อมน้อยชารุด

๑๑

ลงพื้นที่ตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
เขื่อนป้ องกันตลิ่งคลองอ้อมน้อยชารุด

วัน ที่ ๖ กัน ยายน ๒๕๖๔ นายประพิ ศ จั น ทร์ม า อธิ บ ดี กรม
ชลประทาน พร้อมด้วย นายชูชาติ รักจิ ตร รองอธิ บดี ฝ่ายก่ อสร้า ง นายยงยส
เนี ยมทรัพย์ รองผูอ้ านวยการสานักงานชลประทานที่ ๑๑ นายวรชัย สุขผลธรรม
ผูอ้ านวยการส่วนวิ ศวกรรม ลงพื้ นที่ ตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขปั ญหาเขื่ อน
ป้ องกัน ตลิ่ ง คลองอ้อ มน้อ ยช ารุ ด บริ เ วณ ต าบลอ้อ มน้อ ย อ าเภอกระทุ่ ม แบน
จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ ดร.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
เขต ๓ จังหวัดสมุทรสาคร และนายบุญชู นิ ลถนอม นายกเทศบาลนครอ้อมน้อย
พร้อ มด้ว ย นายสากล ชลคี รี ผู ้อ านวยการโครงการชลประทานสมุ ท รสาคร
นายปิ ยะ ลื ออุติกุลวงศ์ ผูอ้ านวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาภาษี เจริญ และ
หัวหน้าฝ่ าย เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ เพื่อเตรี ยมพร้อมรับสถานการณ์น้ า
ในช่วงฤดูฝน พร้อมทัง้ ลงพื้นที่ดงู านติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างสถานี สูบน้า
ภาษี เจริ ญ ตาบลตลาดกระทุ่มแบน อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่ อ
ป้ องกันและรับสถานการณ์น้าต่อไป

๑๒

ดาเนิ นการประสานขอรับการสนับสนุ นเครื่องผลักดันน้ าและ
เครื่องสูบน้าจากสานักเครื่องจักรกล

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ นายภูวดล คาพุฒ ผูอ้ านวยการโครงการส่ง
น้ า และบ ารุ ง รัก ษาชลหารพิ จิ ต ร มอบหมายให้น ายวิ ท ยา สายน้ า หัว หน้า ฝ่ าย
ช่ า งกล นายโอรส ใจเสมอ หั ว หน้ า ฝ่ ายส่ ง น้ าและบ ารุ ง รั ก ษาที่ ๑ และ
นายยอดยุ ท ธ เยี่ ย มสถาน หัว หน้า ฝ่ ายส่ ง น้ า และบ ารุ ง รัก ษาที่ ๒ ด าเนิ น การ
ประสานขอรับ การสนั บ สนุ น เครื่ อ งผลัก ดัน น้ า และเครื่ อ งสู บ น้ า จากส านั ก
เครื่องจักรกล กรมชลประทาน รายละเอียดดังนี้
๑. ติ ดตัง้ เครื่ องสูบน้ าขนาด ๑๒ นิ้ ว จานวน ๙ เครื่ อง บริ เวณที่ สถานี สูบน้ าตาหรุ,
สถานี สบู น้าบางปลา, สถานี สบู น้าคลองด่าน ๒
๒. ติดตัง้ เครื่องผลักดันน้า จานวน ๑๒ เครื่อง บริเวณ ปตร.ชลหารพิจิตร,ปากคลอง
บางปลา และบริเวณหน้าอาเภอบางบ่อ
วัตถุประสงค์เพื่อเร่งการระบายน้ าออกสู่ทะเลให้ไม่นอ้ ยกว่าวันละ ๒๐
ล้าน ลบ.ม. และแก้ไขปั ญหาน้าท่วมขังในพื้นที่ พร้อมทัง้ เตรียมรับมือสถานการณ์
ฤดูฝนปี ๒๕๖๔ เป็ นการช่วยลดความเสียหายที่เกิดจากน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๓

กรมชลประทานเดินหน้าเพิ่มศักยภาพการระบายน้า
เมืองสมุทรปราการ

๑๔

๑๕
กรมชลประทานเดินหน้าเพิ่มศักยภาพการระบายน้ า
เมืองสมุทรปราการ

กรมชลประทานเดินหน้าเพิ่มศักยภาพการระบายน้ า
เมืองสมุทรปราการ
นายประพิ ศ จัน ทร์ม า อธิ บ ดี ก รมชลประทาน และดร.ทวี ศ ัก ดิ์
ธนเดโชพล รองอธิ บดี กรมชลประทาน นายวรวิ ทย์ บุณยเนตร ผูอ้ านวยการ
สานักงานชลประทานที่ ๑๑ ลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ร่วมกับ ดร.สมเกียรติ
ประจาวงษ์ เลขาธิการ สทนช. ไปติดตามแนวทางแก้ไขปั ญหาน้ าท่วมขังในพื้ นที่
จังหวัดสมุทรปราการ เดินหน้าวางแผนเพิ่มศักยภาพระบบระบายน้าให้ดียิ่งขึ้น
นายประพิ ศ จัน ทร์ม า อธิ บ ดี ก รมชลประทาน เปิ ดเผยว่ า จาก
สถานการณ์น้ าท่วมที่ เกิ ดขึ้ นในพื้นที่ จงั หวัดสมุทรปราการ หลังจากมีฝนตกหนัก
วัดปริ มาณฝนได้มากกว่า ๒๐๐ มิ ลลิ เมตร ประกอบกับมี น้ าทะเลหนุ น และเป็ น
พื้นที่ ลุ่มตา่ ส่งผลให้เกิ ดน้ าท่วมขังในนิ คมอุตสาหกรรมกว่า ๕,๐๐๐ ไร่ ซึ่ งกรม
ชลประทาน ได้เร่งสูบระบายน้ าออกจากพื้ นที่ โดยใช้สถานี สูบน้ าชลหารพิ จิตร
และสถานี สบู น้าแนวคลองชายทะเล ๙ จุด ระบายน้าออกสู่ทะเลได้รวมกันไม่นอ้ ย
กว่า ๒๐ ล้าน ลบ.ม./วัน พร้อมติดตัง้ เครื่องผลักดันน้า ๖ เครื่อง เร่งระบายน้าให้
เร็วขึ้น ทาให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว
ทั้ง นี้ ได้ส ัง่ การให้ติ ด ตั้ง เครื่ อ งสู บ น้ า เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ เตรี ย มรับ
สถานการณ์ฝนที่ จะตกลงมาอี กในช่วงเดือนกันยายนนี้ ตามนโยบายของพลเอก
ประวิ ต ร วงษ์สุ ว รรณ รองนายกรัฐ มนตรี ในฐานะประธานกองอ านวยการน้ า
แห่งชาติ สาหรับแนวทางในการแก้ไขปั ญหา กรมชลประทานได้วางแผนระยะ
เร่งด่วนปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ด้วยการปรับปรุงและเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพสถานี สูบน้ า ๓
รายการ จัดหาเครื่ องสูบน้ าทดแทน ๑๕ รายการ ในระยะกลาง ปี ๒๕๖๖ จะ
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมเครื่องสูบน้า และปรับปรุงเพิ่มประสิ ทธิภาพ
ระบบโทรมาตร ส่วนระยะยาว ในปี ๒๕๖๗-๒๕๗๐ จะดาเนิ นการปรับปรุงประตู
ระบายน้า และสถานี สูบน้ า ๕ รายการ ปรับปรุงคลอง ๗ รายการ รวมทัง้ ก่อสร้าง
ประตูระบายน้าอีก ๒ โครงการ หากดาเนิ นการแล้วเสร็จทัง้ หมด จะสามารถแก้ไข
ปั ญหาอุทกภัยในพื้นที่จงั หวัดสมุทรปราการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๖

๑๗
ฉี ดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

๑๘
ฉี ดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

วัน ที่ ๙ กัน ยายน ๒๕๖๔ ส านัก งานชลประทานที่ ๑๑ ด าเนิ น การ
ประสาน ส่ ว นอาคารสถานที่ ที่ ๒ ปากเกร็ ด มาฉี ด พ่ น ยาฆ่ า เชื้ อไวรัส โคโรนา
2019(COVID-19) บริ เวณ อาคารส านัก งานชลประทานที่ ๑๑ และสวัส ดิ การ
ร้านค้าส่วนที่ ๑ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อป้ องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กบั บุคลากร และผูม้ าติดต่อราชการ
พร้อมทัง้ ผูม้ าจับจ่ายใช้สอย ที่สวัสดิการร้านค้า บริเวณ สานักงานชลประทานที่ ๑๑

๑๙
ลงพื้นที่ประตูระบายน้า
พร้อมสถานี สบู น้านางหงษ์

วัน พฤหั ส บดี ที่ ๙ กั น ยายน พ.ศ.๒๕๖๔ นายสมศั ก ดิ์ ธิ ม า
ผู ้อ านวยการโครงการส่ ง น้ า และบ ารุ ง รัก ษาพระองค์ไ ชยานุ ชิ ต มอบหมายให้
นายสุกฤษฎิ์ สังขะวร หัวหน้าฝ่ ายส่ งน้ าและบารุงรักษาที่ ๔ พระองค์ไ ชยานุ ชิต
พร้อมด้วยเจ้า หน้าที่ ท่ี เ กี่ ยวข้อง และผูน้ าท้องถิ่ นโดยมี นายอัศ นี ย ์ พิ ทกั ษ์มงคล
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางเกลือ นายสมชาย ชมยิ้ม นายกองค์การบริ หาร
ส่วนตาบลหอมศีล นายสุชาติ แสวงไวศยสุข นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสอง
คลอง นายอรัญ อยู่คง รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองด่าน นายอานาจ
หล่อนิ ล และนายเทพพิ ทกั ษ์ รอดคล้าย สมาชิ กองค์การบริ หารส่วนตาบลคลอง
ด่า น นายยุ ทธศัก ดิ์ กลมกล่ อ ม กานันตาบลคลองด่ าน ลงพื้ นที่ ป ระตูระบายน้ า
พร้อมสถานี สูบน้ านางหงษ์ ตาบลคลองด่าน อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในปั จจุบนั และติดตามการติดตัง้ เครื่องสูบน้าขนาด
๑๒ นิ้ ว จานวน ๔ เครื่ อง เพื่ อเร่งการระบายน้ าออกสู่ทะเล โดยนายโยธิน ศรี สาร
คาม ผูอ้ านวยการส่ วนเครื่ องจักรกลสูบน้ า สานักเครื่ องจักรกล กรมชลประทาน
เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรจากสถานการณ์น้าท่วม

๒๐
ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

๒๑
ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

๒๒
ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

๒๓
ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดี กรม
ชลประทาน พร้อมด้วย ดร.ทวีศกั ดิ์ ธนเดโชพล นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรม
ชลประทาน นายวรวิ ทย์ บุ ณยเนตร ผู ้อ านวยการส านัก งานชลประทานที่ ๑๑
พร้ อ มด้ ว ยคณะผู ้ บ ริ หารกรมชลประทาน และนายยงยส เนี ยมทรั พ ย์
รองผู อ้ านวยการส านักงานชลประทานที่ ๑๑ นายภูวดล คาพุฒ ผู อ้ านวยการ
โครงการส่ ง น้ า และบ ารุ ง รัก ษาชลหารพิ จิ ต ร ส านั ก งานชลประทานที่ ๑๑
นายสมศักดิ์ ธิมา ผูอ้ านวยการโครงการส่งน้ าและบารุงรักษาพระองค์ไชยานุ ชิต
และหัว หน้า ฝ่ าย พร้อ มด้ว ยเจ้า หน้า ที่ ใ นสัง กัด ส านัก งานชลประทานที่ ๑๑
ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่ไป
ตรวจราชการและติดตามแผนป้ องกันน้าท่วม ในพื้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ
นายประพิ ศ จันทร์มา อธิ บดี กรมชลประทาน เปิ ดเผยภายหลังการ
รายงานสถานการณ์น้ าในจังหวัดสมุทรปราการต่อนายกรัฐมนตรี ว่า สาเหตุของ
การเกิ ดอุทกภัยในครัง้ นี้ เนื่ องจากเกิ ดฝนตกหนักในพื้ นที่ จงั หวัดสมุทรปราการ
ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ สิ งหาคม ๒๕๖๔ ปริมาณฝนสะสมย้อนหลัง ๓ วัน ที่ สถานี
คลองส าโรง วัดได้ถึง ๒๒๘ มิ ลลิ เมตร เฉพาะในพื้ นที่ นิคมอุ ตสาหกรรมบางปู
วัดได้กว่า ๒๐๐ มิ ลลิ เมตร ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าวมี น้ าทะเลหนุ น สูง และ
เป็ นพื้ นที่ ลุ่ ม ต ่า ท าให้เ ป็ นอุ ป สรรคในการระบายน้ า ต่ อ มาในช่ ว งวัน ที่ ๒๗
สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๔ มีฝนตกหนักในพื้นที่เขตหนองจอก วัดปริมาณฝน
สะสมได้มากถึง ๒๒๕ มิลลิ เมตร ทาให้คลองลาปลาทิว และคลองพระองค์เจ้าไช
ยานุ ชิต มี ระดับน้ าสูงขึ้ น ในขณะที่ ใ นพื้ นที่ จงั หวัดสมุทรปราการยังมี น้ า รอการ
ระบายอยู่ ป ริ ม าณมาก ท าให้มี น้ า ท่ ว มขัง ในพื้ น ที่ ชุ ม ชน และนาข้า วประมาณ
๑๒,๐๐๐ ไร่ ระดับน้าท่วมสูงประมาณ ๒๐ เซนติเมตร

๒๔
ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

กรมชลประทาน ได้ให้การช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนด้วยการเร่งสูบน้า
ออกจากพื้ นที่ ต่างๆ ระบายน้ าลงสู่ทะเลอ่าวไทย ออกทางปลายคลองชายทะเล
ได้แก่ คลองบางปลาร้า คลองบางปลา คลองสุวรรณภูมิ คลองเจริญราษฎร์ คลอง
ด่ า น ประตูระบายน้ า สน.พระยาวิ สูตร ประตูระบายน้ า สน.เทพรังสรรค์ ประตู
ระบายน้ าชลหารพิจิตร ประตูระบายน้ าชายทะเล นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งเครื่องสูบ
น้าเพิ่มบริเวณคลองชายทะเลออกสู่อ่าวไทย เช่น ปตร.นางหงส์ ปตร.ชลหารพิ จิตร
เพื่ อระบายน้ าออกจากพื้ นที่ จนสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ ปั จจุบนั ตัง้ แต่
วันที่ ๒๖ สิงหาคม - ๑๐ กันยายน เป็ นต้นมา กรมชลประทานได้ดาเนิ นการระบาย
น้าลงทะเลอ่าวไทยรวม ๓๗๐ ล้าน ลบ.ม. และระบายลงแม่น้าบางปะกง ๑๓๐ ล้าน
ลบ.ม. ระบายน้าได้รวมกว่า ๕๐๐ ล้าน ลบ.ม.
ทัง้ นี้ กรมชลประทาน ได้มีแ นวทางการป้ องกัน และบรรเทาปั ญหา
อุทกภัย โดยในระยะเร่งด่วน ด้วยการทาการปรับปรุงและเพิ่มประสิ ทธิภาพเครื่ อง
สูบน้ าทัง้ หมด ส่วนในระยะกลาง มี แผนปรับปรุงคลอง ๗ สาย ตามแผนหลักการ
บรรเทาอุทกภัยลุ่มน้าเจ้าพระยาตอนล่าง ได้แก่ คลองพระองค์ไชยานุชิต คลองปี ก
กา คลองสาโรง คลองด่าน คลองประเวศน์บุรีรมย์ คลองอุดมชลขจร และคลอง
ชวดพร้าว-เล้าหมู-บางพลีนอ้ ย

๒๕
สาระน่ ารู ้

