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๑ลงพ้ืนท่ีติดตามสถานการณน์ ้าและการติดตัง้เคร่ืองสบูน ้า

ท่ีโครงการส่งน ้าและบ ารงุรกัษาชลหารพิจิตร



๒

วนัท่ี ๓ กนัยายน ๒๕๖๔ ดร.ทวีศกัด์ิ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรม

ชลประทาน พรอ้มดว้ยนายปกรณ ์สุตสุนทร ผูเ้ช่ียวชาญดา้นท่ีปรึกษาอุทกวิทยา 

นายวรวิทย ์บุณยเนตร ผูอ้ านวยการส านักงานชลประทานท่ี ๑๑ และนายภูวดล 

ค าพุฒ ผูอ้ านวยการโครงการส่งน ้าและบ ารุงรกัษาชลหารพิจิตร นายธานินทร ์

พิทกัษ์วงศ ์ผู ้อ านวยการส่วนเคร่ืองจกัรกล พรอ้มดว้ย หวัหน้าฝ่าย เจา้หน้าท่ี

โครงการ และส านกังานชลประทานท่ี ๑๑ ลงพ้ืนท่ีติดตามสถานการณน์ ้าและการ

ติดตัง้เคร่ืองสูบน ้าท่ีโครงการส่งน ้าและบ ารุงรกัษาชลหารพิจิตร เพ่ือเร่งระบายน ้าท่ี

ท่วมขังในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ ตามข้อสัง่การของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรฐัมนตรี ท่ีใหก้รมชลประทานเร่งด าเนินการแกไ้ขเพ่ือบรรเทาปัญหาให้

ป ร ะ ช า ช น โ ด ย เ ร็ ว ท่ี สุ ด  พ ร้ อ ม กั น น้ี  ร อ ง อ ธิ บ ดี ก ร ม ช ล ป ร ะ ท า น 

ยัง ได้เข้าพบ นายวันชัย  คง เกษม ผู้ว่ า ราชการจังหวัดส มุทรปราการ

เพ่ือรายงานแนวทางการบริหารจดัการน ้าของกรมชลประทาน ในการแกไ้ขปัญหา

น ้าท่วมขงัในระยะเร่งด่วนน้ีดว้ย

ลงพ้ืนท่ีติดตามสถานการณน์ ้าและการติดตัง้เคร่ืองสบูน ้า

ท่ีโครงการส่งน ้าและบ ารงุรกัษาชลหารพิจิตร



๓
อธิบดีกรมชลประทานลงพ้ืนท่ี

ดงูานติดตามสถานการณน์ ้า

จุดแรกลงตรวจพ้ืนท่ีสถานีสบูน ้าหนองจอก



อธิบดีกรมชลประทานลงพ้ืนท่ี

ดงูานติดตามสถานการณน์ ้า

๔



อธิบดีกรมชลประทานลงพ้ืนท่ี

ดงูานติดตามสถานการณน์ ้า

๕

จุดท่ี ๒ สถานีสบูน ้าประตรูะบายน ้าบางขนาก



๖

จุดท่ี ๓ สถานีสบูน ้าประตรูะบายน ้าท่าไข่

อธิบดีกรมชลประทานลงพ้ืนท่ี

ดงูานติดตามสถานการณน์ ้า



๗
อธิบดีกรมชลประทานลงพ้ืนท่ี

ดงูานติดตามสถานการณน์ ้า

วนัเสารท่ี์ ๔ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประพิศ  

จนัทรม์า อธิบดีกรมชลประทาน ดร.ทวีศกัด์ิ  ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ ารุงรกัษา 

นายชูชาติ  รกัจิตร รองอธิบดีฝ่ายก่อสรา้ง  พรอ้มคณะ ลงพ้ืนท่ีดูงานติดตาม

สถานการณน์ ้า และการบริหารจดัการน ้า พ้ืนท่ีทุ่งเจา้พระยาตอนล่างฝั่งตะวนัออก 

โดยมี นายวรวิทย ์ บุณยเนตร ผูอ้ านวยการส านกังานชลประทานท่ี ๑๑ นายชชัชม  

ชมประดิษฐ ์ ผู ้อ านวยการส่วนบริหารจดัการน ้ าและบ ารุงรกัษา นายโบว์แดง  

ทาแก้ว ผู ้อ านวยการโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษารังสิตใต้ นายชุติมันต ์ 

สกุลพราหมณ ์ผูอ้ านวยการโครงการส่งน ้าและบ ารุงรกัษารงัสิตเหนือ นายสมศกัด์ิ  

ธิมา  ผูอ้ านวยการโครงการส่งน ้าและบ ารุงรกัษาพระองคไ์ชยานุชิต นายภูวดล  

ค าพุฒ ผูอ้ านวยการโครงการส่งน ้าและบ ารุงรกัษาชลหารพิจิตร  พรอ้มดว้ยหวัหนา้

ฝ่าย และเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง ร่วมลงพ้ืนท่ีเพ่ือเตรียมความพรอ้มรบัสถานการณ์

ในช่วงฤดฝูน ปี ๒๕๖๔ โดยลงตรวจพ้ืนท่ี สถานีสูบน ้าหนองจอก  ประตูระบายน ้า

กลางคลองพระองคไ์ชยานุชิต สถานีสบูน ้าบางขนาก สถานีสบูน ้าท่าไข่



๘

วันอาทิตย์ท่ี  ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นายสุชาติ อินทร์ปรุง 

ผูอ้ านวยการโครงการส่งน ้าและบ ารุงรกัษาพระพิมล ส านกังานชลประทานท่ี ๑๑ 

มอบหมายให ้นายกิตติคุณ เรืองรงัสี หวัหนา้ฝ่ายส่งน ้าและบ ารุงรกัษาท่ี ๑ พรอ้ม

ดว้ยเจา้หนา้ท่ี ไดน้ าเรือนวตักรรมลงพ้ืนท่ีเก็บวชัพืช และผกัตบชวาอย่างต่อเน่ือง 

บริเวณคลองบางภาษี และคลองพระพิมล เพ่ือเป็นการแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้น

ของประชาชน และป้องกนัไม่ใหเ้กิดน ้าเน่าเสียในคลอง

ลงพ้ืนท่ีเก็บวชัพืช และผกัตบชวาอย่างต่อเน่ือง บริเวณ

คลองบางภาษี และคลองพระพิมล



๙
จดัเก็บผกัตบชวา และวชัพืชอย่างต่อเน่ือง บริเวณ

คลองบางซา้ย-ลาดบวัหลวง

วันพฤหัสบดี ท่ี  ๒ กันยายน ๒๕๖๔ นายนิคม สุคันธพฤกษ ์

ผูอ้ านวยการโครงการส่งน ้าและบ ารุงรกัษาเจา้เจ็ด-บางย่ีหน ส านกังานชลประทาน

ท่ี ๑๑ มอบหมายให ้นายธนดล อยู่ส าราญ หวัหนา้ฝ่ายส่งน ้าและบ ารุงรกัษาท่ี ๒ 

จดัส่งเจา้หน้าท่ีน าเรือนวตักรรมก าจดัวชัพืช ออกก าจดัผักตบชวาและส่ิงกีด

ขวางทางน ้า ด าเนินการจดัเก็บผกัตบชวา และวชัพืชอย่างต่อเน่ือง บริเวณคลอง

บา งซ้าย -ลาดบัวหลวง  กม .๑๘+๘๐๐  เ พ่ื อ ป้ อ งกัน ไ ม่ ใ ห้น ้ า เ น่ า เ สี ย 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการน ้า เตรียมความพรอ้มในการส่งน ้า และรบั

น ้าหลาก



๑๐ด าเนินการเก็บขยะและวชัพืช

ในคลองรงัสิตประยูรศกัด์ิ

วนัจนัทรท่ี์ ๖ กนัยายน  ๒๕๖๔ นายโบวแ์ดง  ทาแกว้ ผูอ้ านวยการ

โครงการส่งน ้าและบ ารุงรกัษารงัสิตใต ้ส านกังานชลประทานท่ี ๑๑ ไดม้อบหมายให้

ฝ่ายส่งน ้าและบ ารุงรกัษาท่ี ๑ ประสานงานร่วมกบัเทศบาลนครรงัสิต ด าเนินการเก็บ

ขยะและวชัพืชในคลองรงัสิตประยูรศกัด์ิ ณ บริเวณสถานีสูบน ้าก่ึงถาวรจุฬาลงกรณ๓์

ต าบลประชาธิปัตย ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เพ่ือป้องกนัไม่ใหน้ ้าเน่าเสีย และ

บริหารจดัการน ้าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ



๑๑
ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบและหาแนวทางแกไ้ขปัญหา

เข่ือนป้องกนัตล่ิงคลองออ้มนอ้ยช ารดุ



๑๒
ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบและหาแนวทางแกไ้ขปัญหา

เข่ือนป้องกนัตล่ิงคลองออ้มนอ้ยช ารดุ

วันท่ี  ๖ กันยายน ๒๕๖๔ นายประพิศ  จันทร์มา อธิบดีกรม

ชลประทาน พรอ้มดว้ย นายชูชาติ  รกัจิตร รองอธิบดีฝ่ายก่อสรา้ง นายยงยส  

เนียมทรพัย ์รองผูอ้ านวยการส านกังานชลประทานท่ี ๑๑ นายวรชยั  สุขผลธรรม 

ผูอ้ านวยการส่วนวิศวกรรม ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบและหาแนวทางแกไ้ขปัญหาเข่ือน

ป้องกันตล่ิงคลองออ้มน้อยช ารุด บริเวณ ต าบลออ้มน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน 

จงัหวดัสมุทรสาคร ร่วมกบั ดร.จอมขวญั กลบับา้นเกาะ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

เขต ๓ จงัหวดัสมุทรสาคร และนายบุญชู  นิลถนอม นายกเทศบาลนครออ้มนอ้ย

พรอ้มดว้ย นายสากล ชลคีรี  ผู ้อ านวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร 

นายปิยะ  ลืออุติกุลวงศ ์ผูอ้ านวยการโครงการส่งน ้าและบ ารุงรกัษาภาษีเจริญ และ

หวัหนา้ฝ่าย เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมลงพ้ืนท่ีเพ่ือเตรียมพรอ้มรบัสถานการณน์ ้า

ในช่วงฤดฝูน พรอ้มทัง้ ลงพ้ืนท่ีดงูานติดตามความกา้วหนา้การก่อสรา้งสถานีสูบน ้า

ภาษีเจริญ ต าบลตลาดกระทุ่มแบน อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร เพ่ือ

ป้องกนัและรบัสถานการณน์ ้าต่อไป



๑๓
ด าเนินการประสานขอรบัการสนบัสนุนเคร่ืองผลกัดนัน ้าและ

เคร่ืองสบูน ้าจากส านกัเคร่ืองจกัรกล 

วนัท่ี ๗ กนัยายน ๒๕๖๔ นายภูวดล  ค าพุฒ  ผูอ้ านวยการโครงการส่ง

น ้าและบ ารุงรกัษาชลหารพิจิตร  มอบหมายใหน้ายวิทยา สายน ้า หัวหน้า ฝ่าย

ช่างกล  นายโอรส ใจเสมอ หัวหน้า ฝ่ายส่งน ้ าและบ า รุงรักษา ท่ี  ๑ และ 

นายยอดยุทธ เย่ียมสถาน หวัหน้าฝ่ายส่งน ้ าและบ ารุงรักษาท่ี ๒ ด าเนินการ

ประสานขอรับการสนับสนุนเคร่ืองผลักดันน ้ าและเคร่ืองสูบน ้ าจากส านัก

เคร่ืองจกัรกล กรมชลประทาน  รายละเอียดดงัน้ี

๑. ติดตัง้เคร่ืองสูบน ้าขนาด ๑๒ น้ิว จ านวน ๙ เคร่ือง บริเวณท่ีสถานีสูบน ้าต าหรุ, 

สถานีสบูน ้าบางปลา, สถานีสบูน ้าคลองด่าน ๒

๒. ติดตัง้เคร่ืองผลกัดนัน ้า จ านวน ๑๒ เคร่ือง บริเวณ ปตร.ชลหารพิจิตร,ปากคลอง

บางปลา  และบริเวณหนา้อ าเภอบางบ่อ  

วตัถุประสงคเ์พ่ือเร่งการระบายน ้าออกสู่ทะเลใหไ้ม่นอ้ยกว่าวนัละ ๒๐ 

ลา้น ลบ.ม.  และแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมขงัในพ้ืนท่ี  พรอ้มทัง้เตรียมรบัมือสถานการณ ์ 

ฤดฝูนปี ๒๕๖๔ เป็นการช่วยลดความเสียหายท่ีเกิดจากน ้าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ



๑๔
กรมชลประทานเดินหนา้เพ่ิมศกัยภาพการระบายน ้า

เมืองสมุทรปราการ



๑๕
กรมชลประทานเดินหนา้เพ่ิมศกัยภาพการระบายน ้า

เมืองสมุทรปราการ



๑๖
กรมชลประทานเดินหนา้เพ่ิมศกัยภาพการระบายน ้า

เมืองสมุทรปราการ

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน และดร .ทวีศักด์ิ 

ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน นายวรวิทย ์ บุณยเนตร  ผูอ้ านวยการ

ส านกังานชลประทานท่ี ๑๑ ลงพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางป ูร่วมกบั ดร.สมเกียรติ 

ประจ าวงษ ์เลขาธิการ สทนช. ไปติดตามแนวทางแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมขงัในพ้ืนท่ี

จงัหวดัสมุทรปราการ เดินหนา้วางแผนเพ่ิมศกัยภาพระบบระบายน ้าใหดี้ย่ิงข้ึน 

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จาก

สถานการณน์ ้าท่วมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ หลงัจากมีฝนตกหนัก

วดัปริมาณฝนไดม้ากกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร ประกอบกบัมีน ้าทะเลหนุน และเป็น

พ้ืนท่ีลุ่มต า่ ส่งผลใหเ้กิดน ้าท่วมขงัในนิคมอุตสาหกรรมกว่า ๕,๐๐๐ ไร่ ซ่ึงกรม

ชลประทาน ไดเ้ร่งสูบระบายน ้าออกจากพ้ืนท่ี โดยใชส้ถานีสูบน ้าชลหารพิจิตร 

และสถานีสบูน ้าแนวคลองชายทะเล ๙ จุด ระบายน ้าออกสู่ทะเลไดร้วมกนัไม่นอ้ย

กว่า ๒๐ ลา้น ลบ.ม./วนั  พรอ้มติดตัง้เคร่ืองผลกัดนัน ้า ๖ เคร่ือง เร่งระบายน ้าให้

เร็วข้ึน ท าใหส้ถานการณก์ลบัเขา้สู่ภาวะปกติไดอ้ย่างรวดเร็ว

ทั้ง น้ี  ได้สัง่การให้ติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ า เ พ่ิมเติม เ พ่ือเตรียมรับ

สถานการณฝ์นท่ีจะตกลงมาอีกในช่วงเดือนกนัยายนน้ี ตามนโยบายของพลเอก

ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรฐัมนตรี ในฐานะประธานกองอ านวยการน ้า

แห่งชาติ ส าหรบัแนวทางในการแกไ้ขปัญหา กรมชลประทานไดว้างแผนระยะ

เร่งด่วนปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ดว้ยการปรบัปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน ้า ๓ 

รายการ จดัหาเคร่ืองสูบน ้าทดแทน  ๑๕ รายการ ในระยะกลาง ปี ๒๕๖๖ จะ

ปรบัปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบควบคมุเคร่ืองสบูน ้า และปรบัปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบโทรมาตร  ส่วนระยะยาว ในปี ๒๕๖๗-๒๕๗๐ จะด าเนินการปรบัปรุงประตู

ระบายน ้า และสถานีสูบน ้า ๕ รายการ ปรบัปรุงคลอง ๗ รายการ รวมทัง้ก่อสรา้ง

ประตรูะบายน ้าอีก ๒ โครงการ หากด าเนินการแลว้เสร็จทัง้หมด จะสามารถแกไ้ข 

ปัญหาอุทกภยัในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ



๑๗
ฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19)



๑๘
ฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19)

วนัท่ี ๙ กนัยายน ๒๕๖๔ ส านักงานชลประทานท่ี ๑๑ ด าเนินการ

ประสาน ส่วนอาคารสถานท่ี ท่ี ๒ ปากเกร็ด มาฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือไวรสัโคโรนา 

2019(COVID-19) บริเวณ อาคารส านักงานชลประทานท่ี ๑๑ และสวสัดิการ

รา้นคา้ส่วนท่ี ๑ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหก้บับุคลากร และผูม้าติดต่อราชการ 

พรอ้มทัง้ผูม้าจบัจ่ายใชส้อย ท่ีสวสัดิการรา้นคา้ บริเวณ  ส านกังานชลประทานท่ี ๑๑



๑๙
ลงพ้ืนท่ีประตรูะบายน ้า

พรอ้มสถานีสบูน ้านางหงษ์

วันพฤหัสบดี ท่ี  ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ นายสมศัก ด์ิ   ธิมา 

ผู ้อ านวยการโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาพระองค์ไชยานุ ชิต มอบหมายให้

นายสุกฤษฎ์ิ  สงัขะวร หวัหน้าฝ่ายส่งน ้าและบ ารุงรกัษาท่ี ๔ พระองคไ์ชยานุชิต 

พรอ้มดว้ยเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง และผูน้ าทอ้งถ่ินโดยมี นายอศันีย ์พิทกัษม์งคล  

นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางเกลือ นายสมชาย ชมย้ิม นายกองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหอมศีล  นายสุชาติ  แสวงไวศยสุข นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลสอง

คลอง  นายอรญั  อยู่คง รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองด่าน นายอ านาจ 

หล่อนิล และนายเทพพิทกัษ ์ รอดคลา้ย สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลอง

ด่าน นายยุทธศกัด์ิ  กลมกล่อม ก านันต าบลคลองด่าน ลงพ้ืนท่ีประตูระบายน ้า

พรอ้มสถานีสูบน ้านางหงษ ์ต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 

เพ่ือติดตามสถานการณอุ์ทกภยัในปัจจุบนัและติดตามการติดตัง้เคร่ืองสูบน ้าขนาด 

๑๒ น้ิว จ านวน ๔ เคร่ือง เพ่ือเร่งการระบายน ้าออกสู่ทะเล โดยนายโยธิน ศรีสาร

คาม ผูอ้ านวยการส่วนเคร่ืองจกัรกลสูบน ้า ส านักเคร่ืองจกัรกล กรมชลประทาน 

เพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดรอ้นของราษฎรจากสถานการณน์ ้าท่วม



๒๐
ร่วมใหก้ารตอ้นรบั พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตรี



๒๑
ร่วมใหก้ารตอ้นรบั พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตรี



๒๒
ร่วมใหก้ารตอ้นรบั พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตรี



๒๓
ร่วมใหก้ารตอ้นรบั พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตรี

วนัอาทิตยท่ี์ ๑๒ กนัยายน ๒๕๖๔ นายประพิศ จนัทรม์า อธิบดีกรม

ชลประทาน พรอ้มดว้ย ดร.ทวีศกัด์ิ ธนเดโชพล นายชูชาติ รกัจิตร รองอธิบดีกรม

ชลประทาน นายวรวิทย์ บุณยเนตร ผู ้อ านวยการส านักงานชลประทานท่ี ๑๑

พร้อมด้วยคณะผู้บ ริหารกรมชลประทาน และนายยงยส เ นียมทรัพย์

รองผูอ้ านวยการส านักงานชลประทานท่ี ๑๑ นายภูวดล ค าพุฒ ผูอ้ านวยการ

โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาชลหารพิจิตร ส านักงานชลประทานท่ี ๑๑

นายสมศกัด์ิ ธิมา ผูอ้ านวยการโครงการส่งน ้าและบ ารุงรกัษาพระองค์ไชยานุชิต 

และหัวหน้าฝ่าย พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีในสังกัดส านักงานชลประทานท่ี ๑๑ 

ร่วมใหก้ารตอ้นรบั พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี ในโอกาสลงพ้ืนท่ีไป

ตรวจราชการและติดตามแผนป้องกนัน ้าท่วม ในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ 

นายประพิศ จนัทรม์า อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลงัการ

รายงานสถานการณน์ ้าในจงัหวดัสมุทรปราการต่อนายกรฐัมนตรีว่า สาเหตุของ

การเกิดอุทกภยัในครัง้น้ีเน่ืองจากเกิดฝนตกหนักในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ 

ระหว่างวนัท่ี ๒๖-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ปริมาณฝนสะสมยอ้นหลงั ๓ วนั ท่ีสถานี

คลองส าโรง วดัไดถึ้ง ๒๒๘ มิลลิเมตร เฉพาะในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางป ู

วดัไดก้ว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร ประกอบกบัช่วงเวลาดงักล่าวมีน ้าทะเลหนุนสูง และ

เป็นพ้ืนท่ีลุ่มต ่า ท าให้เป็นอุปสรรคในการระบายน ้ า ต่อมาในช่วงวันท่ี ๒๗ 

สิงหาคม - ๒ กนัยายน ๒๕๖๔ มีฝนตกหนกัในพ้ืนท่ีเขตหนองจอก วดัปริมาณฝน

สะสมไดม้ากถึง ๒๒๕ มิลลิเมตร ท าใหค้ลองล าปลาทิว และคลองพระองคเ์จ้าไช

ยานุชิต มีระดบัน ้าสูงข้ึน ในขณะท่ีในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการยงัมีน ้ารอการ

ระบายอยู่ปริมาณมาก ท าใหมี้น ้ าท่วมขังในพ้ืนท่ีชุมชน และนาข้าวประมาณ 

๑๒,๐๐๐ ไร่ ระดบัน ้าท่วมสงูประมาณ ๒๐ เซนติเมตร 



๒๔
ร่วมใหก้ารตอ้นรบั พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตรี

กรมชลประทาน ไดใ้หก้ารช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนดว้ยการเร่งสูบน ้า

ออกจากพ้ืนท่ีต่างๆ ระบายน ้าลงสู่ทะเลอ่าวไทย ออกทางปลายคลองชายทะเล 

ไดแ้ก่ คลองบางปลารา้ คลองบางปลา คลองสุวรรณภูมิ คลองเจริญราษฎร ์คลอง

ด่าน ประตูระบายน ้า สน.พระยาวิสูตร ประตูระบายน ้า สน.เทพรงัสรรค ์ประตู

ระบายน ้าชลหารพิจิตร ประตูระบายน ้าชายทะเล นอกจากน้ี ยงัไดติ้ดตั้งเคร่ืองสูบ

น ้าเพ่ิมบริเวณคลองชายทะเลออกสู่อ่าวไทย เช่น ปตร.นางหงส ์ปตร.ชลหารพิจิตร 

เพ่ือระบายน ้าออกจากพ้ืนท่ีจนสถานการณก์ลบัเขา้สู่สภาวะปกติ ปัจจุบนั ตัง้แต่

วนัท่ี ๒๖ สิงหาคม - ๑๐ กนัยายน เป็นตน้มา กรมชลประทานไดด้ าเนินการระบาย

น ้าลงทะเลอ่าวไทยรวม ๓๗๐ ลา้น ลบ.ม. และระบายลงแม่น ้าบางปะกง ๑๓๐ ลา้น 

ลบ.ม. ระบายน ้าไดร้วมกว่า ๕๐๐ ลา้น ลบ.ม.

ทัง้น้ี กรมชลประทาน ไดมี้แนวทางการป้องกนัและบรรเทาปัญหา

อุทกภยั โดยในระยะเร่งด่วน ดว้ยการท าการปรบัปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพเคร่ือง

สูบน ้าทัง้หมด ส่วนในระยะกลาง มีแผนปรบัปรุงคลอง ๗ สาย ตามแผนหลกัการ

บรรเทาอุทกภยัลุ่มน ้าเจา้พระยาตอนล่าง ไดแ้ก่ คลองพระองคไ์ชยานุชิตคลองปีก

กา คลองส าโรง คลองด่าน คลองประเวศน์บุรีรมย ์คลองอุดมชลขจร และคลอง

ชวดพรา้ว-เลา้หม-ูบางพลีนอ้ย



๒๕
สาระน่ารู ้


