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รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ตดิ ตามการแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมพื้นที่เจ้าพระยาฝัง่ ตะวันตก

๑

รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ตดิ ตามการแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมพื้นที่เจ้าพระยาฝัง่ ตะวันตก

๒

รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ตดิ ตามการแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมพื้นที่เจ้าพระยาฝัง่ ตะวันตก

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดร.ทวีศกั ดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน
พร้อมด้ว ย นายประยู ร เย็น ใจ ผู เ้ ชี่ ยวชาญด้า นวิ ศ วกรรมชลประทาน (ด้า นจัด สรรน้ า และ
บารุงรักษา) นายยงยส เนี ยมทรัพย์ รองผูอ้ านวยการสานักงานชลประทานที่ ๑๑ นายนรเศรษฐ์
ฤกษ์สงเคราะห์ ผูอ้ านวยการโครงการส่งน้ าและบารุงรักษาผักไห่ และนายนิ คม สุคนั ธพฤกษ์
ผูอ้ านวยการโครงการส่งน้ าและบารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน นายอาภากร สนิ กะวาที ผูอ้ านวยการ
โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาพระยาบรรลือ พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ าย และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง
ร่ว มลงพื้น ที่ติด ตามการบริหารจัด การน้ า และแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ า ท่ว มขัง ในพื้น ที่ลุ่ม
เจ้าพระยาฝัง่ ตะวันตก บริเวณพื้นที่ของโครงการส่งน้ าและบารุงรักษาผักไห่ โครงการส่งน้ าและ
บารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน และโครงการส่งน้ าและบารุงรักษาพระยาบรรลือ
ทั้ง นี้ รองอธิ บ ดี ก รมชลประทาน ได้ก าชับ ให้โ ครงการชลประทานในพื้น ที่ ท่ี
เกี่ยวข้อง บริหารจัดการน้ าให้สมั พันธ์กนั ตัง้ แต่ตน้ น้ าจนถึงปลายน้ า โดยปรับลดการรับน้ าจาก
พื้นที่ตอนบนและเร่งสู บระบายน้ าออกจากพื้นที่ล งแม่น้ าเจ้า พระยาและแม่น้ าท่ าจีน โดยให้
กระทบกับประชาชนน้อยที่สุด พร้อมสัง่ การให้ติดตัง้ เครื่องสูบน้ าเพิ่มเติมและเดินเครื่องสูบน้ าให้
เต็มที่ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง เพื่อเร่งระบายน้ าออกจากพื้นที่ชุมชนและเส้นทางสัญจร บรรเทาความ
เดือดร้อนให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด

๓

กรมชลประทานแจงชาวลาดบัวหลวง
เร่งระบายน้ าท่วมขัง

๔

กรมชลประทานแจงชาวลาดบัวหลวง
เร่งระบายน้ าท่วมขัง

วัน ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดร.ทวี ศ กั ดิ์ ธนเดโชพล รองอธิ บ ดี ก รมชลประทาน
พร้อมด้วย นายประยูร เย็นใจ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ าและบารุงรักษา)
นายยงยส เนี ย มทรัพ ย์ รองผู อ้ านวยการส านั ก งานชลประทานที่ ๑๑ นายนิ ค ม สุ ค นั ธพฤกษ์
ผู อ้ านวยการโครงการส่งน้ าและบารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน นายอาภากร สนิ กะวาที ผู ้อานวยการ
โครงการส่ ง น้ าและบ ารุ ง รัก ษาพระยาบรรลื อ ลงพื้ นที่ ร ับ ฟั ง ความเดื อ ดร้อ นของชาวบ้า น
อาเภอลาดบัวหลวง อาเภอสองพี่น้อง อาเภอเสนา และพื้นที่ใกล้เคียง ที่ประสบปัญหาน้ าท่วมขังพื้นที่
ชุมชนและเส้นทางสัญจร พร้อมร่วมหารือแนวทางในการเร่งระบายน้ าที่ท่วมขัง เพื่อบรรเทาความ
เดื อ ดร้อ น ร่ ว มกับ ผู แ้ ทนชาวบ้า น บริ เ วณถนน ๓๔๐ ตลิ่ ง ชัน -สุ พ รรณบุรี อ าเภอลาดบัว หลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เบื้องต้น กรมชลประทานจะทาการเปิ ดประตูระบายน้ าในเขตโครงการส่งน้ า
และบารุงรักษาพระยาบรรลือ จานวน ๘ จุด ได้แก่ ประตูระบายน้ าญี่ปุ่นใต้ ประตูระบายน้ าขุนศรี
ประตู ร ะบายน้ าลากค้อน ประตู ระบายน้ าสาย ๔ ประตู ร ะบายน้ าสิง หนาท ประตู ร ะบายน้ า ไม้ต รา
ประตูระบายน้ าคลองขุดใหม่ ประตูระบายน้ าพระอุดม ขึ้น ๔๐-๕๐ เซนติเมตร เพื่อให้ระดับน้ าที่ท่วม
ขังในพื้นที่ลดลง ให้สามารถใช้เส้นทางในการสัญจรได้
ปัจจุบนั ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ปริมาณน้ าทางตอนบนของลุ่มน้ าเจ้าพระยาลดลงอย่าง
ต่อเนื่ อง กรมชลประทาน จึงได้ปรับลดการรับน้ าจากพื้นที่ตอนบน และเร่งระบายน้ าทางตอนล่าง
ลงสู่ทะเลผ่ านคลองเชื่ อมต่างๆ ในพื้นที่ตอนล่างฝัง่ ตะวันตก ซึ่ งหากไม่ มีปริมาณฝนตกลงมาเพิ่ม
ระดับน้ าที่ท่วมขังจะทยอยลดลงตามลาดับในระยะต่อไป

๕

รองอธิบดีกรมชลประทานขึ้นเฮลิคอปเตอร์
บินติดตามสถานการณ์น้ าพื้นที่เจ้าพระยาฝัง่ ตะวันตก

๖

รองอธิบดีกรมชลประทานขึ้นเฮลิคอปเตอร์
บินติดตามสถานการณ์น้ าพื้นที่เจ้าพระยาฝัง่ ตะวันตก

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดร.ทวีศกั ดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน
พร้อ มด้ว ยนายประยู ร เย็ น ใจ ผู เ้ ชี่ ย วชาญด้า นวิ ศ วกรรมชลประทาน (ด้า นจัด สรรน้ า และ
บารุงรักษา) นายยงยส เนี ยมทรัพย์ รองผูอ้ านวยการสานักงานชลประทานที่ ๑๑ ขึ้นเฮลิคอปเตอร์
บินติดตามสถานการณ์น้ าพื้นที่เจ้าพระยาฝัง่ ตะวันตก เพื่อวางแนวทางในการบริหารจัดการน้ า
เพื่อเร่งบรรเทาปัญหาน้ าท่วมให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด

๗

อธิบดีกรมชลประทาน สังระดมเครื
่
่องจักร เครื่องมือ
สูบระบายน้ าลงสูท่ ะเลให้เร็วที่สดุ

๘

อธิบดีกรมชลประทาน สังระดมเครื
่
่องจักร เครื่องมือ
สูบระบายน้ าลงสูท่ ะเลให้เร็วที่สดุ

๙

อธิบดีกรมชลประทาน สังระดมเครื
่
่องจักร เครื่องมือ
สูบระบายน้ าลงสูท่ ะเลให้เร็วที่สดุ

๑๐

อธิบดีกรมชลประทาน สังระดมเครื
่
่องจักร เครื่องมือ
สูบระบายน้ าลงสูท่ ะเลให้เร็วที่สดุ

๑๑

อธิบดีกรมชลประทาน สังระดมเครื
่
่องจักร เครื่องมือ
สูบระบายน้ าลงสูท่ ะเลให้เร็วที่สดุ

๑๒

วัน ที่ ๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๔ (ช่ ว งเย็ น ) นายประพิ ศ จัน ทร์ม า อธิ บ ดี ก รมชลประทาน
พร้อมด้วย นายธเนศร์ สมบู รณ์ ผู อ้ านวยการสานักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา นายสุริย พล นุ ชอนงค์
ผูอ้ านวยการกองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง นายยงยส เนี ยมทรัพย์ รองผูอ้ านวยการสานักงานชลประทานที่ ๑๑
นายนิ คม สุคนั ธพฤกษ์ ผู อ้ านวยการโครงการส่งน้ าและบารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน นายอาภากร สนิ กะวาที
ผู ้อ านวยการโครงการส่ ง น้ าและบ ารุ ง รัก ษาพระยาบรรลื อ พร้อ มด้ว ย หัว หน้ า ฝ่ าย และผู ้เ กี่ ย วข้อ ง
ลงพื้นที่ตดิ ตามการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่
นายประพิศ จัน ทร์ม า อธิบดี ก รมชลประทาน เปิ ดเผยว่า ด้วยสถานการณ์ น้ าในทุ่ง เจ้าเจ็ด
มีปริมาณมาก ทาให้ปริมาณน้ าในคลองพระยาบันลือมีระดับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่ อง จนเกินระดับสูงสุด ขณะนี้
ได้สงั ่ การให้โครงการชลประทานในพื้นที่ท่งุ ฝัง่ ตะวันตก ตัง้ แต่ โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาผักไห่ โครงการส่ง
น้ าและบารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาพระยาบรรลือ โครงการส่งน้ าและบารุงรักษา
พระพิมล และโครงการส่งน้ าและบารุงรักษาภาษี เจริญ เตรียมรับปริมาณน้ าที่ระบายจากพื้น ที่ทางตอนบน
โดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือที่มีอยู่ในพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพในการเร่งระบายน้ าออกจากทุ่งลุ่มตา่ อย่างต่อเนื่ อง
เพื่อลดผลกระทบกับประชาชนให้มากที่สุดตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ พร้อมให้ระดมติดตัง้ เครือ่ งสูบน้ าเพิม่ เติมและเดินเครือ่ งสูบน้ าให้เต็มกาลังตลอด ๒๔ ชัว่ โมง
เพือ่ เร่งระบายน้ าออกจากพื้นที่ชุมชนและเส้นทางสัญจร นอกจากนี้ ได้ดาเนิ นการติดตัง้ เครื่องผลักดันน้ าในพื้นที่
จังหวัดนครปฐม กว่า ๑๐๐ เครื่อง เพื่อช่ วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ าที่ท่วมขังให้ไหลออกสู่ทะเลอ่าวไทย
โดยเร็วที่สุด

รองผูอ้ านวยการสานักงานชลประทานที่ ๑๑
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการระบายน้ าฝัง่ ตะวันตก

๑๓

รองผูอ้ านวยการสานักงานชลประทานที่ ๑๑
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการระบายน้ าฝัง่ ตะวันตก

๑๔

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายยงยส เนี ยมทรัพย์ รองผูอ้ านวยการสานักงานชลประทานที่ ๑๑
พร้อ มด้ว ยเจ้า หน้ า ที่ ข องส านั ก งานชลประทานที่ ๑๑ ลงพื้ นที่ ต รวจติ ด ตามการระบายน้ าฝั ง่ ตะวัน ตก
คลองพระอุดม เพื่อเร่งรัดการระบายน้ าลงแม่ น้ าเจ้าพระยา บริเวณประตู ระบายน้ าและสถานี สูบ น้ าในความ
รับผิดชอบของ โครงการชลประทานปทุมธานี สานักงานชลประทานที่ ๑๑ ดังนี้
๑. ประตูระบายน้ าและสถานี สูบน้ าคลองบางควาย
๒. ประตูระบายน้ าและสถานี สูบน้ าคลองบางเตย
๓. ประตูระบายน้ าและสถานี สูบน้ าคลองโพธิ์เหนื อ
๔. ประตูระบายน้ าและสถานี สูบน้ าคลองบางหลวง
๕. ประตูระบายน้ าและสถานี สูบน้ าคลองบางโพธิ์ใต้
เพือ่ ให้การระบายน้ าเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามข้อสังการของท่
่
านอธิบดีกรมชลประทาน
เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เร่งหาจุดติดตัง้ เครื่องสูบน้ าเพิม่ เติม
เพือ่ ช่วยเร่งระบายน้ าออกจากทุ่งให้เร็วขึ้น

๑๕

เร่งหาจุดติดตัง้ เครื่องสูบน้ าเพิม่ เติม
เพือ่ ช่วยเร่งระบายน้ าออกจากทุ่งให้เร็วขึ้น

๑๖

เร่งหาจุดติดตัง้ เครื่องสูบน้ าเพิม่ เติม
เพือ่ ช่วยเร่งระบายน้ าออกจากทุ่งให้เร็วขึ้น

๑๗

โครงการส่ ง น้ า และบ ารุ ง รัก ษาเจ้า เจ็ด -บางยี่ ห น สนองรับ นโยบาย อธิ บ ดี ก รมชลประทาน
ในการเร่งหาจุดติดตัง้ เครือ่ งสูบน้ าเพิม่ เติม เพือ่ ช่วยเร่งระบายน้ าออกจากทุ่งให้เร็วขึ้น พร้อมกาชับให้สร้างการรับรู ้
กับประชาชนในพื้นที่ให้เข้าใจแนวทางการระบายน้ า ระบายน้ าออกจากทุ่งเจ้าเจ็ดให้เร็วที่สุด
วันจันทร์ท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายนิ คม สุคนั ธพฤกษ์ ผูอ้ านวยการโครงการส่ งน้ าและ
บ ารุ ง รัก ษาเจ้า เจ็ ด -บางยี่ ห น พร้อ มด้ว ย นายนพดล ปิ ยะธรรมธาดา ผู ้เ ชี่ ย วชาญด้า นวิ ศ วกรรมไฟ ฟ้ า
นายนรินทร ชามทอง ผู อ้ านวยการส่วนวิศวกรรม นายโยธิน ศรีสารคาม ผู อ้ านวยการส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ า
หัวหน้าฝ่ าย สานักเครื่องจักรกล พร้อมเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง โดยมี นายสุเทพ อุทยั พจน์ ปลัดอาเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางหทัยพัชร์ ดอกพุฒ ปลัดอาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี และผูน้ าท้องถิ่นใน
พื้นที่ ร่วมลงพื้นพิจารณาหาจุดติดตัง้ เครื่องสูบน้ าเพิ่มเติมเพื่อเร่งระบายน้ าให้เร็วขึ้น ตามอธิบดีกรมชลประทาน
ได้สงั ่ การ อย่างไรก็ตาม กรมชลประทานจะเร่งบริหารจัดการน้ าตามศักยภาพของพื้นที่อย่างเต็มที่ เพื่อช่วยบรรเทา
ความเดื อ ดร้อ นให้ก บั ประชาชนที่ ไ ด้ร บั ผลกระทบจากอุท กภัย หากเพิ่ม เครื่อ งสู บ น้ า ตามแผนงานที่ ว างไว้
จะสามารถเร่งระบายน้ าออกจากทุ่งเจ้าเจ็ดได้เร็วยิ่งขึ้น

๑๘
ลงพื้นที่เพือ่ ดาเนิ นการติดตัง้ เครื่องสูบน้ าเพือ่ ช่วยเพิม่ เร่งการระบายน้ า

๑๙
ลงพื้นที่เพือ่ ดาเนิ นการติดตัง้ เครื่องสูบน้ าเพือ่ ช่วยเพิม่ เร่งการระบายน้ า

๒๐
ลงพื้นที่เพือ่ ดาเนิ นการติดตัง้ เครื่องสูบน้ าเพือ่ ช่วยเพิม่ เร่งการระบายน้ า

วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายสุริยพล นุ ชอนงค์ ผู อ้ านวยการสานักพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดกลาง ลงพื้น ที่เพื่อด าเนิ นการติด ตัง้ เครื่องสู บน้ าเพื่อ ช่ วยเพิ่มเร่งการระบายน้ า ออกจากทุ่ง พื้นที่ลุ่ม ต า่
เจ้าพระยาฝัง่ ตะวันตกให้มากขึ้น โดยมี นายยงยส เนี ยมทรัพย์ รองผู อ้ านวยการสานักงานชลประทานที่ ๑๑
นายธานิ นทร์ พิทกั ษ์วงศ์ ผูอ้ านวยการส่วนเครื่องจักรกล สานักงานชลประทานที่ ๑๑ นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ
ผูอ้ านวยการโครงการชลประทานนนทบุรี นายทรงพล สวยสม ผูอ้ านวยการสานักงานก่อสร้างขนาดกลางที่ ๑๑
นายชาญ พรรณเทวี หัวหน้าฝ่ ายเครื่องกล สานักงานชลประทานที่ ๑๑ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ ายจากโครงการ
และเจ้าหน้าที่ท่เี กี่ยวข้อง เข้าร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตัง้ เครื่องสูบน้ าช่วยเพิ่มเร่งการระบายน้ า ออกจากทุ่งพื้นที่ล่มุ ตา่
เจ้าพระยาฝัง่ ตะวันตกให้รวดเร็วขึ้น บริเวณประตูระบายน้ าและสถานี สูบน้ าคลองพระอุดม และประตูระบายน้ า
และสถานี สูบน้ าบางบัวทอง ๒ เร่งการระบายน้ าให้มากยิ่งขึ้น เพื่อช่ วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กบั ประชาชนที่
ได้รบั ผลกระทบจากอุทกภัย ตามข้อสังการของท่
่
านอธิบดีกรมชลประทาน เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ลงพื้นที่เพือ่ ติดตามสถานการณ์น้ า

๒๑

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายปิ ยะ ลืออุติกุลวงศ์ ผู อ้ านวยการ
โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาภาษี เจริญ ได้มอบหมายให้ นายปัณฑ์ณัฐ แสนวิชยั หัวหน้าฝ่ ายส่งน้ าและบารุงรักษา
ที่ ๑ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ าและบารุงรักษาที่ ๑ ประสานงานร่วมกับ นายวิฑูรย์ ฤทธิ์คารพ กานันตาบล
ไทยาวาส และ เจ้าหน้าที่เกษตรอาเภอนครชัยศรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ น้ า ตามที่ได้รบั แจ้งขอความ
ช่ วยเหลือ เนื่ องจากน้ าท่วมสวนส้มโอของเกษตรกรในพื้นที่ ตาบลไทยาวาส อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
พร้อมกันนี้ ได้ดาเนิ นการให้ความช่วยเหลือด้วยการนากระสอบทรายเข้ามาเสริมคันกัน้ น้ า และนาเครื่องสูบน้ าเข้ามา
สูบน้ าออกจากพื้นที่ดงั กล่าว

ประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ าลุม่ น้ าเจ้าพระยาฝัง่ ตะวันตก
ในเขตพื้นที่สานักงานชลประทานที่ ๑๑

๒๒

ประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ าลุม่ น้ าเจ้าพระยาฝัง่ ตะวันตก
ในเขตพื้นที่สานักงานชลประทานที่ ๑๑

๒๓

ประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ าลุม่ น้ าเจ้าพระยาฝัง่ ตะวันตก
ในเขตพื้นที่สานักงานชลประทานที่ ๑๑

๒๔

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐น. ดร.ทวีศกั ดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่าย
บารุงรักษากรมชลประทาน เป็ นประธานประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ าลุ่มน้ าเจ้าพระยาฝัง่ ตะวันตกในเขต
พื้น ที่ ข องส านั ก งานชลประทานที่ ๑๑ ในการด าเนิ น การติด ตั้ง เครื่อ งสู บ น้ า เพิ่ม เพื่อ ช่ ว ยเร่ ง การระบายน้ า
ออกจากทุ่ ง พื้ น ที่ ลุ่ ม ต ่า เจ้า พระยาฝั ง่ ตะวัน ตกให้ม ากขึ้ น ตามข้อ สัง่ การของท่ า นอธิ บ ดี ก รมชลประทาน
เมื่อวันอาทิตย์ท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมี นายยงยส เนี ยมทรัพย์ รองผูอ้ านวยการสานัก งานชลประทาน
ที่ ๑๑ นายธานิ นทร์ พิทกั ษ์วงศ์ ผูอ้ านวยการส่วนเครื่องจักรกล พร้อมด้วยนายนิ คม สุคนั ธพฤกษ์ ผูอ้ านวยการ
โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาเจ้าเจ็ด - บางยี่หน นายอาภากร สนิ กะวาที ผู อ้ านวยการโครงการส่ งน้ าและ
บ ารุ ง รัก ษาพระยาบรรลื อ นายสุ ช าติ อิน ทร์ป รุ ง ผู อ้ านวยการโครงการส่ ง น้ าและบ ารุ ง รัก ษาพระพิ ม ล
นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ ผูอ้ านวยการโครงการชลประทานนนทบุรี นายปิ ยะ ลืออุติกลุ วงศ์ ผู อ้ านวยการโครงการ
ส่งน้ าและบารุงรักษาภาษี เจริญ และหัวหน้าฝ่ าย พร้อมเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องร่วมประชุมกับสานักเครื่องจักรกล
โดยติดตัง้ เครื่องสู บน้ าช่ วยเพิ่มเร่งการระบายน้ า ออกจากทุ่งพื้นที่ลุ่มตา่ เจ้าพระยาฝัง่ ตะวันตกให้รวดเร็วขึ้ น
บริเ วณโครงการในพื้น ที่ส านัก งานชลประทานที่ ๑๑ เร่งการระบายน้ า ให้มากยิ่ง ขึ้ น เพื่อ ช่ วยบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กบั ประชาชนที่ได้รบั ผลกระทบจากอุทกภัย

อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ า
ร่วมกับผูน้ าท้องถิ่น

๒๕

อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ า
ร่วมกับผูน้ าท้องถิ่น

๒๖

อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ า
ร่วมกับผูน้ าท้องถิ่น

๒๗

วันอาทิตย์ท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย
นายธเนศร์ สมบูรณ์ ผู อ้ านวยการสานักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา นายยงยส เนี ยมทรัพย์ รองผู อ้ านวยการ
สานักงานชลประทานที่ ๑๑ นายนิ คม สุคนั ธพฤกษ์ ผู อ้ านวยการโครงการส่งน้ าและบารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่ห น
นายอาภากร สนิ กะวาที ผู อ้ านวยการโครงการส่งน้ าและบารุงรักษาพระยาบรรลือ นายชุติมนั ต์ สกุล พราหมณ์
ผูอ้ านวยการโครงการส่งน้ าและบารุงรักษารังสิตเหนื อ นายธานิ นทร์ พิทกั ษ์วงศ์ ผูอ้ านวยการส่วนเครื่องจักรกล
สานักงานชลประทานที่ ๑๑ นายวิวฒ
ั น์ เพียรนุ ลา ผูอ้ านวยการโครงการส่งน้ าและบารุงรักษาผักไห่ นายประเชิ ญ
จีนขจร ผู อ้ านวยการโครงการส่งน้ าและบารุงรักษาโพธิ์พระยา พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ ายโครงการที่ เกี่ยวข้อง และ
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่ล่มุ เจ้าพระยาฝัง่ ตะวันตก โดยมี นายวิชยั ภูมิวฒ
ั นาชัย
(ส.จ.ช้า ง) เป็ นผู ้แ ทนประชาชนในพื้น ที่ เ ข้า ร่ ว มประชุ ม ณ โครงการส่ง น้ า และบ ารุ ง รัก ษาเจ้า เจ็ ด -บางยี่ ห น
สานักงานชลประทานที่ ๑๑
นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิ ดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพีน่ อ้ งเกษตรกรตลอดจนประชาชนที่ได้รบั ผลกระทบจากน้ าท่วมขังในพื้นที่
ลุ่มตา่ ภาคกลาง จึงสัง่ การให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ าให้กลับเข้าสูส่ ภาวะปกติโดยเร็ว ในส่วนของน้ าในพื้นที่
ลุม่ ตา่ ๑๓ ทุ่ง ปัจจุบนั ทาการระบายน้ าโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงปกติ ประกอบกับใช้เครื่องจักร เครื่องมือ รวมทัง้ อาคาร
ชลประทานที่มีอยู่ในพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพในการเร่งระบายน้ าออกจากทุ่งลงสู่แม่น้ าท่าจีน แม่น้ าน้อย และแม่น้ า
เจ้าพระยา ก่อนไหลออกสูท่ ะเลตามลาดับ
กรมชลประทาน บริหารจัดการน้ าตัง้ แต่ตน้ น้ า กลางน้ า และปลายน้ าให้สอดคล้องกัน โดยได้สงั ่ การ
ให้โครงการที่เกี่ยวข้องทาการหนวงน้ าทางตอนบนที่จะไหลจากทุ่งผักไห่เข้าสู่ทุ่งเจ้าเจ็ดโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
ประชาชนในพื้นที่ดา้ นท้ายน้ า พร้อมกันนี้ ได้สงั ่ ติดตัง้ เครื่องจักร เครื่องมือ เพิ่มเติมในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ าและ
บารุงรักษาโพธิ์พระยา และให้ทาการประชาสัมพันธ์รว่ มกับหน่ วยงานท้องถิ่นถึงสถานการณ์น้ าและแนวทางการบริหาร
จัดการน้ าให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่ อง

อธิบดีฯประพิศ ติดตามการระบายน้ าลุม่ น้ าท่าจีน
สังเพิ
่ ม่ ศักยภาพการระบายน้ าลงสูอ่ า่ วไทยโดยเร็ว

๒๘

อธิบดีฯประพิศ ติดตามการระบายน้ าลุม่ น้ าท่าจีน
สังเพิ
่ ม่ ศักยภาพการระบายน้ าลงสูอ่ า่ วไทยโดยเร็ว

๒๙

อธิบดีฯประพิศ ติดตามการระบายน้ าลุม่ น้ าท่าจีน
สังเพิ
่ ม่ ศักยภาพการระบายน้ าลงสูอ่ า่ วไทยโดยเร็ว

๓๐

อธิบดีฯประพิศ ติดตามการระบายน้ าลุม่ น้ าท่าจีน
สังเพิ
่ ม่ ศักยภาพการระบายน้ าลงสูอ่ า่ วไทยโดยเร็ว

๓๑

วัน ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายประพิศ จัน ทร์ม า อธิบ ดี ก รมชลประทาน
พร้อมด้วยนายพงศธร ศิริออ่ น ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นวิศวกรรมโยธา (ด้านสารวจและหรือออกแบบ) กรมชลประทาน
ในฐานะประธานคณะทางานศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ าท่าจีน นายประยูร เย็นใจ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม
ชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ าและบารุงรักษา) ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผูอ้ านวยการสานักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา
นายพงษ์ศ กั ดิ์ ฤทธิส มิต ผู อ้ านวยการสานักงานชลประทานที่ ๑๓ รักษาราชการแทนผู อ้ านวยการส านักงาน
ชลประทานที่ ๑๑ นายยงยส เนี ยมทรัพย์ รองผู อ้ านวยการสานักงานชลประทานที่ ๑๑ นายชัชชม ชมประดิษฐ์
ผู อ้ านวยการส่ว นบริห ารจัด การน้ า และบ ารุ ง รัก ษา นายนิ ค ม สุ ค นั ธพฤกษ์ ผู อ้ านวยการโครงการส่ง น้ า และ
บารุงรักษาเจ้าเจ็ด -บางยี่หน นายอาภากร สนิ กะวาที ผู อ้ านวยการโครงการส่งน้ าและบารุงรักษาพระยาบรรลือ
นายสากล ชลคีรี ผู อ้ านวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ ผู อ้ านวยการโครงการ
ชลประทานนนทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ าย เจ้าหน้าที่สานักงานชลประทานที่ ๑๑ ที่เกี่ยวข้องในเขตทุ่งเจ้าพระยา
ตอนล่างฝัง่ ตะวันตก ประกอบด้วย ทุ่งผักไห่ เจ้าเจ็ด ทุ่งพระยาบันลือ พระพิมล และทุ่งฝัง่ ตะวันตกของแม่น้ า
ท่ า จีน ประกอบด้ว ย ทุ่ ง สองพี่น้อ ง และทุ่ง โพธิ์ พ ระยา รวมถึง ผู ท้ ่ีเ กี่ย วข้อ งร่ ว มประชุ ม หารือ พร้อ มรายงาน
สถานการณ์ล่มุ น้ าท่าจีน การบริหารจัดการน้ าทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างฝัง่ ตะวันตก ณ โครงการส่งน้ าและบารุงรักษา
โพธิ์พระยา ตาบลโพธิ์พระยา อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
จากนั้น อธิบดีกรมชลประทานและคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ าบริเวณประตูระบายน้ า
โพธิ์ พ ระยา ประตู ร ะบายน้ า แม่ ห ม้า ย และประตู ร ะบายน้ า บางเลน พร้อ มร่ ว มหารือ กับ ผู น้ าชุ ม ชนในพื้น ที่
โดยได้สงั ่ การให้ผูท้ ่เี กีย่ วข้องเร่งระบายน้ าส่วนเกินในพื้นที่ออกให้เร็วที่สุด เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายและกลับเข้า
สู่สภาวะปกติโดยเร็ว ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ าที่คงเหลืออยู่อย่างปราณี ต เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้ทาการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

อธิบดีกรมชลประทาน ประชุมชี้แจงและหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
สถานการณ์น้ าในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรีอยุธยา

๓๒

อธิบดีกรมชลประทาน ประชุมชี้แจงและหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
สถานการณ์น้ าในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรีอยุธยา

๓๓

อธิบดีกรมชลประทาน ประชุมชี้แจงและหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
สถานการณ์น้ าในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรีอยุธยา

๓๔

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย ดร.ทวีศกั ดิ์
ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบารุงรักษา กรมชลประทาน ประชุมชี้แจงและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ า
ในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านระบบ VDO Conference จากศูนย์ปฏิบตั ิการน้ าอัจฉริยะ กรมชลประทาน
สามเสน กรุงเทพมหานคร มายังห้องประชุมโครงการส่งน้ าและบารุงรักษาพระยาบรรลือ จังหวัดนนทบุรี โดยมี
นายประมาณ สว่ า งญาติ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภากรรมาธิ ก ารเกษตรและสหกรณ์ ร่ ว มกับ นายยงยส เนี ย มทรัพ ย์
รองผู อ้ านวยการสานักงานชลประทานที่ ๑๑ นายอาภากร สนิ ก ะวาที ผู อ้ านวยการโครงส่งน้ า และบารุ งรัก ษา
พระยาบรรลือ นายนิ คม สุคนั ธพฤกษ์ ผูอ้ านวยการโครงส่งน้ าและบารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน นายสุชาติ อินทร์ปรุง
ผู อ้ านวยการโครงส่งน้ าและบารุงรักษาพระพิมล นายนรเศรษฐ์ ฤกษ์สงเคราะห์ ผู อ้ านวยการโครงส่งน้ าและ
บ ารุ ง รัก ษาผัก ไห่ ส านั ก งานชลประทานที่ ๑๒ นายจิ ต เทพ เก้า พัฒ นสกุ ล หัว หน้ า ฝ่ ายบริ ห ารจัด การน้ า
นายสนธยา จัน่ บารุง หัวหน้าฝ่ ายวิศวกรรม โครงส่งน้ าและบารุงรักษาพระยาบรรลือ สานักงานชลประทานที่ ๑๑
พร้อมหัวหน้าฝ่ าย เจ้าหน้าที่ท่เี กีย่ วข้อง และตัวแทนประชาชนและเกษตรกรที่ ได้รบั ผลกระทบจากอุทกภัย ปี ๒๕๖๔
จากอาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมเพื่อทาความเข้าใจ พร้อมชี้แจงวิธีการแก้ไขปัญหา
และรับฟังผลกระทบที่ประชาชนได้รบั จากอุทกภัย ปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ าและบารุงรักษาพระยา
บรรลือ จังหวัดนนทบุรี

สาระน่ ารู ้

๓๕

