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ม.ล.ชูชาติ กาภ ู "บิดาแห่งชลกร"

วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรม
ชลประทาน พร้อมด้ว ย ดร.ทวี ศั ก ดิ์ ธนเดโชพล รองอธิ บดีฝ่ายบารุง รัก ษา นายเฉลิ ม
เกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง
และรั ก ษาการรองอธิ บ ดี ฝ่ ายบริ ห าร คณะผู้บ ริ ห ารกรมชลประทาน พร้อ มด้ว ย
นายชุติมนั ต์ สกุลพราหมณ์ ผูอ้ านวยการสานักงานชลประทานที่ 11 นายนิติ พานิชการ
ผูอ้ านวยการส่วนแผนงาน สานักงานชลประทานที่ 11 และ ผูแ้ ทนศิษย์เก่า ศิษ ย์ปัจจุบัน
จากคณะวิศวกรรมการชลประทาน สถาบันพัฒนาการชลประทาน เป็ นต้น ร่วมวางแจกัน
สักการะอนุสาวรีย์ หม่อมหลวงชูชาติ กาภู อธิบดีกรมชลประทานคนที่ 12 "บิดาแห่งชล
กร" เนื่องใน "วันชูชาติ" ประจาปี 2565 ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ห ม่อมหลวงชูชาติ กาภู
กรมชลประทาน อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี สาหรับงาน "วันชูชาติ" จัดขึ้นโดยคณะ
กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็ นการ
ราลึกถึ ง หม่อมหลวงชูชาติ กาภู ที่ได้สร้างคุณงามความดีไว้ให้กับกรมชลประทาน และ
ประเทศมากมาย โดยได้กาหนดให้วันที่ 4 มกราคมของทุกปี เป็ นวันชูชาติ ซึ่งในทุกปี จะมี
กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ พิธีสงฆ์ พิธีวางแจกัน พิธีมอบทุนการศึกษา การประชุม ใหญ่สามัญ
ประจาปี สาหรับในปี 2565 ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน เริ่มด้วย ประกอบพิธีสงฆ์
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ ม.ล.ชูชาติ กาภู คุณหญิงโฉมศรี กาภู ณ อยุธยา คณาจารย์ และ
ศิษย์เก่าผูล้ ่วงลับ จากนั้นร่วมพิธีวางแจกัน คณะกรรมการสมาคมฯ และผูบ้ ริหารกรม
ชลประทานเป็ นผูว้ างแจกันแทนหน่วยงานองค์กร รวมทั้งจากัดผูแ้ ทนรุ่น รุ่นละ 1 คน เพื่อ
ควบคุม ไม่ใ ห้มีผอู้ ยู่ใ นบริ เวณงานเกิ นกว่ า 200 คน มี ก ารกั้นแนวเขตรั้ว เข้า ออกเพี ย ง
ช่องทางเดียว และได้รับความร่วมมือจากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จัด
พยาบาลประจาจุดคัดกรอง ตรวจหาเชื้อด้วยวิธีการ Antigen test kit หรือ ATK และ
กาหนดให้ทกุ คนสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่จัดงาน เพื่ อป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

กรมชลประทาน ร่วมงาน "วันชูชาติ " ปี 65
เพื่อราลึกถึงค ุณงามความดีของ
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ม.ล.ชูชาติ กาภ ู "บิดาแห่งชลกร"
นอกจากนี้ เพื่อให้ศิษย์เก่าตลอดจนผูเ้ กี่ยวข้องได้มีส่วนร่ วมราลึกถึงงาน
วันชูชาติ ได้มีการถ่ายทอดสดตลอดทั้งกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็ นต้นไป อีก
ทั้งยังได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ผ่านระบบออนไลน์ ในเวลา 09.00 น. อีก
ด้วย อนึ่ง หม่อมหลวงชูชาติ กาภู เกิดเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2448 ต.ประตูสาม
ยอด อ.พระนคร จ.พระนคร เป็ นบุตรคนโตของพลตรีพระยาสุรเสนา (หม่อมราชวงศ์
ชิต กาภู) และคุณหญิงผอบ สุรเสนา ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระศรีพั ชริน
ทราบรมราชิ นี น าถ มี น ้อ งชาย หญิ ง ร่ ว มบิ ด ามารดา 12 คน ท่ า นได้รั บ พระ
กรุณาธิคณ
ุ โปรดเกล้าฯ ให้ดารงตาแหน่งอธิบดีกรมชลประทานคนที่ 12 เมื่อวันที่ 21
มกราคม พ.ศ. 2492 ท่านได้วางรากฐานและแผนงานด้านการชลประทานที่สาคัญเพื่ อ
พัฒนาประเทศไว้มากมาย นอกจากนี้ยังได้รับงานชลประทานราษฎร์ประเภทเหมือง
ฝายมาดาเนินการเอง จนทาให้มีการก่อสร้างเหมืองฝายจานวนมาก รวมทัง้ ยั งบุกเบิก
งานสร้างอ่างเก็ บนา้ ขนาดเล็ กและขนาดใหญ่ เพื่อแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนนา้ และ
บรรเทาอุทกภัย ได้แก่ โครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่ โครงการยันฮี ซึ่งต่ อมา
ได้รบั พระราชทานนามจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิ ต รว่า "เขื่อนภูมิ พ ล" ท าให้กรมชลประทานเข้าสู่ย คุ ของการ
พัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง เนื่องจากท่านเป็ นผูว้ างรากฐานการพัฒนากาลัง คน ให้มี
ความสามารถ และเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนางานชลประทานให้กา้ วไกล ทัดเที ยม
กับ อารยประเทศ ท่ า นได้อ ุทิ ศ เวลาการท างานจนสามารถสร้า งผลงานด้า นการ
ชลประทานที่สาคัญไว้มากมาย จนได้รับการยกย่องว่าเป็ น "บิดาแห่งชลกร" เพื่อเป็ น
การราลึกถึงคุณความดีของ หม่อมหลวงชูชาติ กาภู ที่ได้สร้างคุณงามความดีไว้ให้กบั
เจ้าหน้าที่กรมชลประทานรุ่นหลังได้ราลึกและเป็ นแบบอย่าง จึงได้กาหนดให้วันที่ 4
มกราคม ของทุกปี เป็ น “วันชูชาติ”

ลงพื้นที่เพื่อติดตามและพูดค ุยกับเกษตรกร
แปลงเพาะปล ูกข้าวนาเปียกสลับแห้ง (แกล้งข้าว)
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แปลงเพาะปล ูกข้าวนาเปียกสลับแห้ง (แกล้งข้าว)

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชุติมนั ต์ สกุลพราหมณ์ ผูอ้ านวยการสานักงาน
ชลประทานที่ 11 พร้อมด้วย นายยงยส เนียมทรัพย์ รองผูอ้ านวยการสานักงานชลประทานที่ 11 นายจิตเทพ
เก้า พัฒ นสกุล หัว หน้า ฝ่ ายบริ หารจัด การนา้ นายจ านง ภัท รวิ ห ค หัว หน้า ฝ่ ายส่งเสริ มและพัฒนาการใช้น ้า
ส่วนบริหารจัดการนา้ และบารุงรักษา พร้อมด้วย นายสุเมธ บุญโฉม หัวหน้าฝ่ ายจัดสรรนา้ และปรับปรุงระบบ
ชลประทาน นางสาวณัฎฐาเนตร เม่นสุข หัวหน้าฝ่ ายส่งนา้ และบารุงรักษาที่ 2 โครงการส่งนา้ และบารุงรักษา
รังสิตใต้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อติดตามและพูดคุยกับเกษตรกรแปลงเพาะปลูกข้าวนาเปี ยกสลับแห้ง
(แกล้งข้าว) ของนายลินดา บุญศิ ริ และนางเล็ ก ศิ วะพฤกษ์ ตาบลบึ งคอไห อาเภอลาลูกกา จังหวัดป ทุมธานี
ในเขตโครงการส่ ง น ้า และบ ารุง รั ก ษารั ง สิ ต ใต้ เพื่ อ ลดปริ ม าณการใช้น ้า ในการเพาะปลูก ในช่ ว งฤดู แ ล้ง
2564/2565 ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "โครงการใช้นา้ อย่างรูค้ ณ
ุ ค่าปวงประชาถวายพ่อของ
แผ่นดิน" และนโยบายของกรมชลประทานใน"โครงการประหยัดนา้ ทางรอดต้านแล้ง"

ลงพื้นที่เก็บวัชพืช ผักตบชวา
บริเวณคลองพระพิมลและคลองทวีวฒ
ั นา
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วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 นายสุชาติ อินทร์ปรุง ผูอ้ านวยการโครงการ
ส่งนา้ และบารุงรักษาพระพิมล สานักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้ นายกิตติคณ
ุ เรืองรังสี
หัวหน้าฝ่ ายส่งนา้ และบารุงรักษาที่ 1 และว่าที่ ร.ต.สุทธิพันธ์ รอดเนียม หัวหน้าฝ่ ายช่างกลพร้อม
ด้วยเจ้าหน้าที่ นาเรือนวัตกรรมลงพื้นที่เก็บวัชพืช ผักตบชวา บริเวณคลองพระพิม ลและคลองทวี
วัฒนา เพื่อแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายนา้ ให้ดยี ิ่งขึน้

ดาเนินการกาจัดวัชพืชและผักตบชวา
ณ ตาบลคลองพระยาบันลือ
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วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 นายอาภากร สนิกะวาที ผูอ้ านวยการโครงการ
ส่งนา้ และบารุงรักษาพระยาบรรลือ สานักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการส่ง
นา้ และบารุงรักษาพระยาบรรลือ ดาเนินการกาจัดวัชพืชและผักตบชวา ณ ตาบลคลองพระยาบันลือ
อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็ นการแก้ไขปั ญ หาความ
เดือดร้อนเรื่องนา้ ให้กบั ประชาชน และเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายนา้

ผูบ้ ริหารสานักงานชลประทานที่ 11
รับพระราชทาน ส.ค.ส. ประจาปี 2565
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ผูบ้ ริหารสานักงานชลประทานที่ 11
รับพระราชทาน ส.ค.ส. ประจาปี 2565
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วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทร
กิติคณ
ุ พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในโอกาสขึ้นปี ใหม่ พ.ศ.2565 แก่นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์
ผูอ้ านวยการสานัก งานชลประทานที่ 11 นายยงยส เนีย มทรัพ ย์ รองผูอ้ านวยการสานั กงาน
ชลประทานที่ 11 นายยงยุทธ วงษาไฮ ผูอ้ านวยการโครงการก่อสร้าง สานักงานชลประทานที่ 11
นายธานินทร์ พิ ทักษ์วงศ์ ผูอ้ านวยการส่วนเครื่ องจักรกล โดยผูอ้ ัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน
มามอบให้คณะผูบ้ ริหาร และบุคลากรของสานักงานชลประทานที่ 11 ณ ห้องผูอ้ านวยการสานักงาน
ชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประช ุมและลงพื้นที่บริเวณโครงการส่งน้าและบาร ุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 12
เพื่อติดตามการบริหารจัดการน้า และเร่งรัดการเบิกจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2565

วันที่ 20 มกราคม 2565 นายชุตมิ นั ต์ สกุลพราหมณ์ ผูอ้ านวยการสานักงานชลประทานที่ 11
เป็ นประธานประชุม และลงพื้นที่บริเวณโครงการส่งนา้ และบารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สานักงานชลประทาน
ที่ 11 เพื่อติดตามการบริหารจัดการนา้ และเร่งรัดการเบิกจ่ายประจาปี งบประมาณ 2565 โดยมี นายยงยส
เนียมทรัพ ย์ รองผูอ้ านวยการสานัก งานชลประทานที่ 11 นายนิติ พานิชการ ผูอ้ านวยการส่ว นแผนงาน
นายธีรภัทร สามไพบูลย์ ผูอ้ านวยการโครงการส่งนา้ และบารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ าย
และเจ้าหน้าที่โครงการส่งนา้ และบารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สานักงานชลประทานที่ 11 เข้าประชุมและลงพื้นที่
ร่วมกับ นายบุญลือ ธีระตระกูล ประธานกลุ่มบริหารการใช้นา้ ชลประทานคลองข้างกันกั้นนา้ สายบางขนากท่าไข่ ณ โครงการส่งนา้ และบารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทรา
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ร่วมทาบ ุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิรมิ งคล
ความส ุข ความเจริญให้แก่บ ุคลากรของสานักงานชลประทานที่ 11

14
ร่วมทาบ ุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิรมิ งคล
ความส ุข ความเจริญให้แก่บ ุคลากรของสานักงานชลประทานที่ 11

15
ร่วมทาบ ุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิรมิ งคล
ความส ุข ความเจริญให้แก่บ ุคลากรของสานักงานชลประทานที่ 11

วั น ศุก ร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 7.45 น. นายชุติ มั น ต์ สกุล พราหมณ์
ผูอ้ านวยการสานักงานชลประทานที่ 11 เป็ นประธานในการทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ จานวน 5 รูป
โดยมี นายยงยส เนียมทรัพย์ รองผูอ้ านวยการสานักงานชลประทานที่ 11 นางพนาวัลย์ ผาสุก
ผูอ้ านวยการส่ว นบริ ห ารทัว่ ไป นายยงยุท ธ วงษาไฮ ผูอ้ านวยการโครงการก่อ สร้า งส านัก งาน
ชลประทานที่ 11 พร้อมด้วยหัวหน้า ฝ่ าย และเจ้าหน้าที่ของสานักงานชลประทานที่ 11 ร่วมทาบุญ
ตั ก บาตรพระสงฆ์ เพื่ อ ความเป็ นสิ ริ ม งคล ความสุข ความเจริ ญ ให้แ ก่ บุค ลากรของ ส านั ก งาน
ชลประทานที่ 11 ณ บริเวณหน้าอาคารสานักงานงานชลประทานที่ 11 ตาบลบางตลาด อาเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ ท่านผูอ้ านวยการสานักงานชลประทานที่ 11 ได้นมิ นต์พระสงฆ์ จานวน
5 รูป มารับบาตร เพื่อให้ผบู้ ริหาร และเจ้าหน้าที่ของสานักงานชลประทานที่ 11 ร่วมทาบุญตักบาตร
ทุกวันศุกร์ เวลาประมาณ 7.45 น.
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กาจัดวัชพืชและผักตบชวา
บริเวณประต ูระบายน้าศาลาพันคลองเปรมประชากร

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 นายมิตร บุญจันทร์ ผูอ้ านวยการโครงการส่งนา้ และ
บารุงรักษารังสิตเหนือ มอบหมายให้ นายอนุศกั ดิ์ ทองปรุง หัวหน้าฝ่ ายส่งนา้ เเละบารุงรักษาที่ 1
นายปริ ญญา หนูอินทร์ นายช่างชลประทาน เเละเจ้าหน้าที่ คบ.รังสิตเหนือ นาเรือนวั ตกรรม
ด าเนิ น การกาจัด วัชพื ช และผักตบชวา บริ เ วณประตูร ะบายน ้า ศาลาพั น คลองเปรมประชากร
กม.12+200 ตาบลบ้านปทุม อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็ นการแก้ไขปั ญหาความ
เดือดร้อนเรื่ องนา้ ให้กับประชาชน และเป็ นการเพิ่ มประสิทธิภาพการส่งนา้ ระบายนา้ และแก้ไข
ปั ญหานา้ เน่าเสียในคลองเปรมประชากร

ดาเนินการขนย้ายวัชพืชลอยน้าจากเรือเก็บวัชพืช
บริเวณบ่อบาบัดน้าเสียภายในศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกข ุ
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ดาเนินการขนย้ายวัชพืชลอยน้าจากเรือเก็บวัชพืช
บริเวณบ่อบาบัดน้าเสียภายในศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกข ุ

วั น เสาร์ ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น.นายธานิ น ทร์ พิ ทั ก ษ์ ว งศ์
ผูอ้ านวยการส่วนเครื่องจักรกล สานักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้นายชาญ พรรณเทวี
หัวหน้าฝ่ ายวิศวกรรมเครื่องกล ร่วมกับนายวีระศักดิ์ นวลสวาท หัวหน้าฝ่ ายช่างกลโครงการ
ก่อสร้างสานักงานชลประทานที่ 11 ให้การสนับสนุนรถตักหน้า -ขุดหลังและรถบรรทุก เทท้าย
ดาเนินการขนย้ายวัชพืชลอยนา้ จากเรือเก็บวัชพืช บริเวณบ่อบาบัดนา้ เสียภายในศูนย์การแพทย์
ปั ญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
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กาจัดวัชพืช ปฏิบตั ิการจัดเก็บวัชพืช
เพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรือ่ งค ุณภาพน้า

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 นายนิคม สุคันธพฤกษ์ ผูอ้ านวยการโครงการ
ส่ ง น ้ า และบ ารุง รั ก ษาเจ้ า เจ็ ด -บางยี่ ห น ส านั ก งานชลประทานที่ 11 จั ด ส่ ง เจ้ า หน้า ที่
น าเรื อ นวั ต กรรมก าจัด วัช พื ช ปฏิ บัติ ก ารจัด เก็ บ วัช พื ช เพื่ อ การแก้ไ ขปั ญ หาความเดือ ดร้อ น
เรื่ อ งคุณ ภาพน ้า กาจัด วัชพื ชไม่ใ ห้แ พร่ ขยายพัน ธ์ ป้ องกัน ไม่ใ ห้นา้ เน่า เสี ย เพิ่ ม การระบายน ้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการนา้ บริเวณประตูระบายนา้ 2 จุด ดังนี้
1. ประตูระบายนา้ ปลายคลองบางซอ ตาบลบางตาเถร อาเภอสองพี่นอ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี
2. ประตูระบายนา้ และสถานีสบู นา้ บางยี่หน ตาบลตะค่า อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
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