รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ํา
ครั้งที่ 7/๒๕๕๕
วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น ๙ กรมทรัพยากรน้ํา
-----------------------------------------ผู้เข้าประชุม
๑. นายจตุพร บุรุษพัฒน์
อนุกรรมการและเลขานุการ
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานอนุกรรมการ
และแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. นายเลิศชัย ศรีอนันต์
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมชลประทาน และรองอธิบดีกรมชลประทาน
๓. นายเมธี มหายศนันท์
อนุ ก รรมการ
แทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
๔. นายสุวิทย์ โคสุวรรณ
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
5. นายเกรียงศักดิ์ ภิระไร
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
6. นายวรศาสน์ อภัยพงษ์
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
อนุกรรมการ
7. นายสุกจิ รักพานิชแสง
แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
8. นางสาวดลฤทัย พรายแก้ว
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
9. นาวาตรีรณกร ธาราเวชรักษ์
อนุกรรมการ
แทนเจ้ากรมอุทกศาสตร์
10. นายไพโรจน์ ประสิทธิ์วรากุล
อนุกรรมการ
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร
11. นายวันชัย ประไพสุวรรณ
อนุกรรมการ
แทนผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
12. นายจําเนียร เมืองจันทร์
อนุกรรมการ
แทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
13. นายทนงศักดิ์ พู่วณิชย์
อนุกรรมการ
แทนผู้ว่าการการประปานครหลวง
๑4. นายสุรชัย รัตนเสริมพงศ์
อนุ ก รรมการ
แทนผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
๑5. นายนิวัติชัย คัมภีร์
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
/16. นายนิรุติ...

๒
๑6. นายนิรุติ คูณผล
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
๑7. นายวิทยา ผลประไพ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อํานวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ํา
ผู้ไม่มาประชุม
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒. กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. อธิบดีกรมป่าไม้
5. ผู้อํานวยการสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางวันเพ็ญ แก้วแกมทอง
2. เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ํา

หัวหน้าแผนกสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ํา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จํานวน 15 คน

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่ อ งจากรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มติ ด ราชการ
จึงมอบหมายให้ผมดําเนินการประชุมแทน
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/๒๕๕๕
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/๒๕๕๕ วันที่ 23 เมษายน 2555 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
๓.๑ รายงานสถานการณ์น้ํา สถานการณ์ภัยแล้ง และการดําเนินการแก้ไขปัญหา
หน่วยงานต่ างๆ ในคณะอนุกรรมการติ ดตามและแก้ไ ขปัญหาเรื่ องน้ํ า ได้ รายงาน
สถานการณ์น้ํา สถานการณ์ภัยแล้ง และการดําเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้
๑) กรมทรัพยากรน้ํา
นายนิ รุ ติ คู ณ ผล รั ก ษาราชการแทนผู้ อํ า นวยการศู น ย์ ป้ อ งกั น วิ ก ฤติ น้ํ า
กรมทรัพยากรน้ํา อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รายงานสถานการณ์น้ําในภาพรวม ดังนี้
๑.๑) สถานการณ์น้ําฝน
- ปริมาณฝนสะสมในรอบสัปดาห์ (6 – 12 พฤษภาคม ๒๕๕๕) ทั้งประเทศ
มีค่าเฉลี่ย 48.99 มม.
/- ปริมาณฝน...

๓
- ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือน (ณ วันที่ 12 พฤษภาคม ๒๕๕๕)
• ภาคเหนือ = 244.55 มม. น้อยกว่าปี ๒๕๕๔ อยู่ ๑07.17 มม. และ
มากกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ 64.75 มม.
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = 276.11 มม. มากกว่าปี ๒๕๕๔ อยู่ 76.65
มม. และมากกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ 58.69 มม.
• ภาคกลาง = 153.67 มม. น้อยกว่าปี ๒๕๕๔ อยู่ 151.39 มม. และ
น้อยกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ 55.81 มม.
• ภาคตะวันออก = 272.85 มม. น้อยกว่าปี ๒๕๕๔ อยู่ 120.98 มม.
และน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ 5.37 มม.
• ภาคตะวันตก = 155.40 มม. น้อยกว่าปี ๒๕๕๔ อยู่ 124.14 มม.
และน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ 33.76 มม.
• ภาคใต้ = 685.40 มม. น้อยกว่าปี ๒๕๕๔ อยู่ 182.33 มม. และ
มากกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ 325.16 มม.
- ปริมาณฝนสะสมรายปี ๒๕๕๕ (ณ วันที่ 12 พฤษภาคม ๒๕๕๕) ทั้ ง
ประเทศมีค่าเฉลี่ย 348.32 มม. น้อยกว่าฝนสะสมรายปี ๒๕๕๔ (436.68) อยู่ 88.36 มม. และ
มากกว่าฝนสะสมเฉลี่ย ๓๐ ปี (254.15) อยู่ 94.17 มม.
๑.๒) สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม ๒๕๕๕
ปริมาณน้ําทั้งประเทศ = 38,172 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๕4 % ของความจุเก็บกัก มากกว่าปี ๒๕๕๔
(37,339) อยู่ 833 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 1 % และมากกว่าปี ๒๕๔๙ (35,402) อยู่ 2,770 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น 2 %
- เขื่อนที่มีปริมาณน้ําเก็บกักระหว่างร้อยละ ๕1 – ๘๐ มีจํานวน ๑1 แห่ง
ประกอบด้วย เขื่อนกิ่วลม กิ่วคอหมา น้ําอูน ลําแซะ ลํานางรอง กระเสียว ศรีนครินทร์ บางพระ หนองปลาไหล
รัชชประภา และบางลาง
- เขื่อนที่มีปริมาณน้ําเก็บกักระหว่างร้อยละ 31 - ๕๐ มีจํานวน 13 แห่ง
ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล สิริกิต์ิ แม่งัดสมบูรณ์ชล แม่กวงอุดมธารา น้ําพุง อุบลรัตน์ ลําปาว ลําตะคอง
มูลบน สิรินธร วชิราลงกรณ ประแสร์ และแก่งกระจาน
- เขื่ อ นที่ มี ป ริ ม าณน้ํ า เก็ บ กั ก น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 3๐ มี จํ า นวน 9 แห่ ง
ประกอบด้วย เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน ห้วยหลวง จุฬาภรณ์ ลําพระเพลิง ป่าสักชลสิทธิ์ ทับเสลา ขุนด่าน
ปราการชล คลองสียัด และปราณบุรี
๑.๓) สภาพน้ํ า ในแม่ น้ํ า สายสํ า คั ญ ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ป กติ มี ป ริ ม าณ
น้ําน้อย
๑.4) สถานการณ์ น้ํ า ในแม่ น้ํ า โขง ปั จ จุ บั น อยู่ ใ นเกณฑ์ ป กติ แ ละมี แ นวโน้ ม
เพิ่มขึ้น
๑.5) การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ณ วันที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยกรม
ทรัพยากรน้ํา พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งมาก จํานวน ๑ จังหวัด คือ จังหวัดอุทัยธานี พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง
จํานวน ๒๕ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดลําพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ กําแพงเพชร พิษณุโลก
สุโขทัย ปราจีนบุรี สระแก้ว ลพบุรี สระบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุรินทร์ อุบลราชธานี หนองคาย เลย
นครพนม ยโสธร ชัยภูมิ อํานาจเจริญ มหาสารคาม ขอนแก่น ศรีสะเกษ และนครราชสีมา
/2) กรมอุตุนิยม...

๔
๒) กรมอุตุนิยมวิทยา
ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา รายงานการคาดการณ์สภาพอากาศ (วันที่ 14 – 20
พฤษภาคม 2555) ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๒.๑) ฤดูฝนในปี 2555 เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2555 โดยจะมีฝนตกเป็น
ระยะๆ ปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2555 ทําให้ปริมาณฝนรวมโดยเฉลี่ย
จะใกล้เคียงค่าปกติ ซึ่งในปีนี้คาดว่าจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย 1 – 2 ลูก
๒.๒) ช่วงวันที่ 15 – 20 พฤษภาคม 2555 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม
ทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้น ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ทําให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีฝนตก
กระจาย ร้อยละ 40 – 70 ของพื้นที่ ส่วนภาคกลาง และภาคใต้ฝั่งตะวันออก จะมีฝนตกกระจาย ร้อยละ
40 – 60 ของพื้นที่
๓) กรมชลประทาน
ผู้แทนกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ํา ให้ที่ประชุมทราบ
ดังนี้
๓.๑) สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ จํานวน ๔๐๐
แห่ง ณ วันที่ 13 พฤษภาคม ๒๕๕๕ ปริมาตรน้ําทั้งหมด = 40,228 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๕4 % ของ
ความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๔ (39,572 ล้าน ลบ.ม.) = 656 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําใช้การได้ปี ๒๕๕๕
= 16,412 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 22 % ของความจุอ่าง
๓.๒) การเปรียบเทียบปริมาตรน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้ง
ประเทศ ปี ๒๕๕๔ กับปี ๒๕๕๕ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม ๒๕๕๕ แบ่งเป็นรายภาค ดังนี้
- ภาคเหนือ ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๕๘ แห่ง) รวม 12,284 ล้าน ลบ.ม. คิด
เป็น 48 % ของความจุอ่าง น้อยกว่าปี ๒๕๕๔ (12,381 ล้าน ลบ.ม.) = 97 ล้าน ลบ.ม.
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๒๓๔ แห่ง) รวม ๔,364
ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๔3 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๔ (๔,193 ล้าน ลบ.ม.) = ๑71 ล้าน ลบ.ม.
- ภาคกลาง ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๑๒ แห่ง) รวม 357 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
28 % ของความจุอ่าง น้อยกว่าปี ๒๕๕๔ (๕65 ล้าน ลบ.ม.) = 208 ล้าน ลบ.ม.
- ภาคตะวันตก ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๙ แห่ง) รวม 17,191 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น ๖4 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๔ (15,805 ล้าน ลบ.ม.) = ๑,386 ล้าน ลบ.ม.
- ภาคตะวันออก ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๕๒ แห่ง) รวม 747 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น ๔1 % ของความจุอ่าง น้อยกว่าปี ๒๕๕๔ (1,005 ล้าน ลบ.ม.) = 2๕๘ ล้าน ลบ.ม.
- ภาคใต้ ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๓๕ แห่ง) รวม ๕,285 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
๖1 % ของความจุอ่าง น้อยกว่าปี ๒๕๕๔ (๕,623 ล้าน ลบ.ม.) = 338 ล้าน ลบ.ม.
๓.๓) ปริมาณน้ําในเขื่อนที่สําคัญต่างๆ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม ๒๕๕๕
- เขื่อนภูมิพล ความจุเ ก็บกักปกติ ๑๓,๔๖๒ ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรน้ํา ปี
๒๕๕๕ = 6,428 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 48 % ของความจุอ่าง น้ําใช้การได้ = 2,628 ล้าน ลบ.ม. ปี ๒๕๕๔
= 6,320 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๔7 % ของความจุอ่าง ผลต่างปี ๒๕๕๔ กับปี ๒๕๕๕ = 108 ล้าน ลบ.ม.
น้ําไหลเข้า (วันที่ 13 พฤษภาคม 2555) = 21.73 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ํา (วันที่ 13 พฤษภาคม 2555)
= 32 ล้าน ลบ.ม. รับน้ําได้อีก = 7,034 ล้าน ลบ.ม.
/- เขื่อนสิริกิต.ิ์ ..

๕
- เขื่อนสิริกิติ์ ความจุเก็บกักปกติ ๙,๕๐๐ ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรน้ําปี ๒๕๕๕
= 4,799 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๕0 % ของความจุอ่าง น้ําใช้การได้ = 1,949 ล้าน ลบ.ม. ปี ๒๕๕๔ = ๔,834
ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๕1 % ของความจุอ่าง ผลต่างปี ๒๕๕๔ กับปี ๒๕๕๕ = 35 ล้าน ลบ.ม. น้ําไหลเข้า
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2555) = 9.56 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ํา (วันที่ 13 พฤษภาคม 2555) = 23.24
ล้าน ลบ.ม. รับน้ําได้อีก = ๔,711 ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ความจุเก็บกักสูงสุด ๙๖๐ ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรน้ําปี
๒๕๕๕ = 161 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 21 % ของความจุอ่าง น้ําใช้การได้ = 158 ล้าน ลบ.ม. ปี ๒๕๕๔ =
310 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 39 % ของความจุอ่าง ผลต่างปี ๒๕๕๔ กับปี ๒๕๕๕ = 149 ล้าน ลบ.ม. น้ํา
ไหลเข้า (วันที่ 13 พฤษภาคม 2555) = ๐.๐๐ ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ํา (วันที่ 13 พฤษภาคม 2555) =
0.91 ล้าน ลบ.ม. รับน้ําได้อีก = 624 ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน ความจุเก็บกักสูงสุด ๙๓๙ ล้าน ลบ.ม. ปริมาตร
น้ําปี ๒๕๕๕ = 268 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 29 % ของความจุอ่าง น้ําใช้การได้ = 225 ล้าน ลบ.ม. ปี ๒๕๕๔
= 311 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 33 % ของความจุอ่าง ผลต่างปี ๒๕๕๔ กับปี ๒๕๕๕ = 43 ล้าน ลบ.ม. น้ํา
ไหลเข้า (วันที่ 13 พฤษภาคม 2555) = 4.08 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ํา (วันที่ 13 พฤษภาคม 2555) =
๐.๘๖ ล้าน ลบ.ม. รับน้ําได้อีก = ๖๗1 ล้าน ลบ.ม.
๓.๔) สถานการณ์น้ําท่าในลําน้ําสายหลัก วันที่ 13 พฤษภาคม ๒๕๕๕ ส่วนใหญ่
อยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งน้ําท่าที่ปริมาณน้ําน้อยอยู่บริเวณเหนือเขื่อน ส่วนน้ําท่าบริเวณใต้เขื่อนอยู่ในเกณฑ์ปกติ
๓.๕) ฤดูการทํานาในปีนี้เกษตรกรได้เริ่มเพาะปลูกแล้ว โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ํา
เจ้าพระยา ทําให้ต้องระบายน้ําจากเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ตั้งแต่ต้นฤดูมากกว่าปกติ อย่างไรก็ตาม ยังมี
ปริมาณน้ําเพียงพอสําหรับปีนี้ แต่หากฤดูฝนปีนี้มีปริมาณฝนน้อย อาจมีปัญหาขาดแคลนน้ําในปีหน้า
๓.6) ผลการส่งเครื่องสูบน้ําเพื่อช่วยเหลือตามพื้นที่ (วันที่ 13 พฤษภาคม ๒๕๕๕)
รวมทั้งสิ้น ๖57 เครื่อง แยกเป็น ภาคเหนือ จํานวน 157 เครื่อง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 225
เครื่อง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก จํานวน ๑83 เครื่อง และภาคใต้ จํานวน 92 เครื่อง
และผลการส่งรถยนต์บรรทุกน้ําเพื่อช่วยเหลือตามพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 4 คัน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จํานวน
1 คัน นครราชสีมา จํานวน 1 คัน และนนทบุรี จํานวน 2 คัน
๔) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รายงานสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ํา
ของ กฟผ. (ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2555 เวลา 24.00 น.) ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๔.๑) ปริมาตรน้ําในอ่างฯ รวมทุกภาค = 34,878 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 57 %
ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๔ = 809 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 2.4 % แยกเป็นรายภาค ดังนี้
- ภาคเหนือ (ภูมิพลและสิริกิติ์) มีปริมาตรน้ํา = 11,187 ล้าน ลบ.ม. คิด
เป็น 49 % ของความจุอ่าง ซึ่งน้อยกว่าปี 2554 เล็กน้อย
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุบลรัตน์ สิรินธร จุฬาภรณ์ น้ําพุง และห้วยกุ่ม)
มีปริมาตรน้ํา = 1,947 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๔1 % ของความจุอ่าง น้อยกว่าปี ๒๕๕๔ = 185 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น 9 %
- ภาคกลางและภาคตะวันตก (ศรีนครินทร์ ท่าทุ่งนา และวชิราลงกรณ) มี
ปริมาตรน้ํา = 17,151 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๖4 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๔ = ๑,430 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น 9 %
/- ภาคใต้...

๖
- ภาคใต้ (รัชชประภาและบางลาง) มีปริมาตรน้ํา = ๔,593 ล้าน ลบ.ม. คิด
เป็น 65 % ของความจุอ่าง น้อยกว่าปี ๒๕๕๔ = 425 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 8 %
๔.๒) แผนและผลการระบายน้ําช่วงฤดูแล้งปี 2555
- ลุ่มน้ําเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์) แผนการระบายน้ําตั้งแต่วันที่ 1
พฤศจิกายน 2554 – 30 เมษายน 2555 = 13,260 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ําจริง = 13,276 ล้าน ลบ.ม.
ซึ่งมากกว่าแผนเล็กน้อย ระบายน้ําจากเขื่อนภูมิพล = 7,679 ล้าน ลบ.ม. และเขื่อนสิริกิติ์ = 5,598 ล้าน
ลบ.ม.
- ลุ่มน้ําแม่กลอง (เขื่อนศรีนครินทร์และวชิราลงกรณ) แผนการระบายน้ํา
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2555 = 7,500 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ําตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม –
13 พฤษภาคม 2555 ไปแล้ว = 5,421 ล้าน ลบ.ม. ยังเหลือน้ําที่ต้องระบายอีก = 2,079 ล้าน ลบ.ม.
ปัจจุบันปริมาตรน้ําในเขื่อนศรีนครินทร์ = 73 % และวชิราลงกรณ = 48 % ปริมาณน้ําใช้งานได้ในเขื่อน
ทั้งสองรวม = 3,826 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเพียงพอสําหรับการระบายน้ํา คาดการณ์ปริมาณน้ําเมื่อสิ้นสุดฤดูแล้ง
(วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เขื่อนศรีนครินทร์จะมีปริมาตรน้ํา = 70 % และวชิราลงกรณ = 41 % จะมี
ปริมาณน้ําใช้งานได้ทั้งสองเขื่อนรวม = 2,748 ล้าน ลบ.ม. และสามารถรับน้ําได้อีกรวม = 10,580 ล้าน
ลบ.ม.
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• เขื่อนจุฬาภรณ์และห้วยกุ่ม สิ้นสุดการระบายน้ําในเดือนมีนาคม 2555
ระบายน้ําได้ตามแผน
• เขื่อนสิรินธร สิ้นสุดการระบายน้ําในเดือนเมษายน 2555 ระบายน้ํา
ได้ตามแผน
• เขื่อนอุบลรัตน์ ระบายน้ําตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554 – 13 พฤษภาคม
2555 ไปแล้ว = 1,336 ล้าน ลบ.ม. ยังเหลือน้ําที่ต้องระบายถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2555 อีก = 138
ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบนั มีปริมาณน้ําใช้งานได้ = 297 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเพียงพอสําหรับการระบายน้ํา
๔.๓) แผนและผลการระบายน้ําช่วงฤดูฝนปี 2555
- ลุ่มน้ําเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์) มีความต้องการใช้น้ําเพื่อการ
ทํานาปีเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555 = 3,700 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ําตั้งแต่วันที่ 1 – 13 พฤษภาคม
2555 ไปแล้ว = 881 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ําจากเขื่อนภูมิพล = 549 ล้าน ลบ.ม. และสิริกิติ์ = 333 ล้าน
ลบ.ม. ยังเหลือน้ําที่ต้องระบายอีก = 2,819 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบัน ปริมาตรน้ําในเขื่อนภูมิพล = 49 % และ
สิริกิติ์ = 50 % ปริมาณน้ําใช้งานได้ในเขื่อนทั้งสองรวม = 4,537 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเพียงพอสําหรับการ
ระบายน้ํา
๔.๔) การให้บริการน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง หน่วยงาน
ต่างๆ ได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ํา ขนาดความจุ ๖,๐๐๐ ลิตร จํานวน ๒๓ คัน และขนาดความจุ ๑๒,๐๐๐
ลิตร จํานวน ๒ คัน รวม ๒๕ คัน ให้บริการแก่ราษฎรที่ประสบภัยแล้งที่อาศัยอยู่บริเวณรอบเขื่อนการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2555 และได้แจกจ่ายน้ําไปแล้วประมาณ 20
ล้านลิตร
5) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานและนําเสนอเอกสารการสรุป
สถานการณ์ภัยแล้ง ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
/5.1) สถานการณ์...

๗
5.1) สถานการณ์ภัยแล้ง (ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2555) ได้ประกาศเป็นพื้นที่
ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 51 จังหวัด 520 อําเภอ 3,603 ตําบล 38,664 หมู่บ้าน ราษฎร
ได้รับความเดือดร้อน 3,532,352 ครัวเรือน 12,944,963 คน และพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย
1,016,833 ไร่
- จังหวัดที่ประสบภัยแล้งระดับรุนแรง (มีหมู่บ้านประสบภัยแล้งมากกว่า
ร้อยละ 50) จํานวน 33 จังหวัด มีจังหวัดที่ประสบภัยแล้งครบทุกหมู่บ้านร้อยละ 100 จํานวน 2 จังหวัด
ประกอบด้วย จังหวัดมุกดาหาร และเลย จังหวัดที่ประสบภัยแล้งมากกว่าร้อยละ 90 จํานวน 12 จังหวัด
ประกอบด้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สุโขทัย ยโสธร แพร่ อุดรธานี สุรินทร์ นครพนม กาฬสินธุ์ น่าน
ขอนแก่น บุรีรัมย์ และหนองบัวลําภู
- จังหวัดที่ประสบภัยแล้งระดับปานกลาง มีหมู่บ้านประสบภัยแล้งตั้งแต่
ร้อยละ 25 – 50 จํานวน 9 จังหวัด
- จังหวัดที่ประสบภัยแล้งระดับเล็กน้อย มีหมู่บ้านประสบภัยแล้งต่ํากว่า
ร้อยละ 25 จํานวน 9 จังหวัด
- การให้ความช่วยเหลือ
• ใช้รถบรรทุกแจกจ่ายน้ําเพื่อการเกษตร 110 คัน 174 เที่ยว จํานวน
1,411,993 ลิตร
• ใช้รถบรรทุกแจกจ่ายน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค 566 คัน 7,190 เที่ยว
จํานวน 53,917,580 ลิตร
• เครื่องสูบน้ํา จํานวน 187 เครื่อง
• ซ่อมสร้างทํานบ/ฝาย จํานวน 3,329 แห่ง
• ขุดลอกแหล่งน้ํา จํานวน 627 แห่ง
• ใช้งบประมาณในการดําเนินการแล้ว 227,826,416 บาท แยกเป็น
งบทดรองราชการของจังหวัด (50 ล้านบาท) 221,989,241 บาท งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5,047,708 บาท และงบอื่นๆ 789,467 บาท
5.2) ขั้นตอนการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง)
- อําเภอที่มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประชาชนขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคและ
หรือพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย รายงานเหตุด่วนมาที่จังหวัด
- จังหวัดพิจารณาตรวจสอบ เมื่อเห็นว่าเป็นจริงจึงประกาศพื้นที่นั้นเป็น
พื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) และดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันที
- จังหวัดรายงานพื้นที่ที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(ภัยแล้ง) และการดําเนินการให้ความช่วยเหลือ ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบทุกสัปดาห์
เพื่อสรุปสถานการณ์ภัยแล้งและการให้ความช่วยเหลือในภาพรวม นําเรียนคณะรัฐมนตรีทราบ ต่อไป
- ในกรณีภัยแล้งสิ้นสุด อําเภอจะรายงานให้จังหวัดพิจารณาและตรวจสอบ
กรณีเห็นว่า ภัยแล้งในพื้นที่สิ้นสุดแล้วจะประกาศปิดภัยแล้งในพื้นที่นั้น ต่อจากนั้นจะรายงานให้กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยทราบ และนําเรียนคณะรัฐมนตรีทราบ ต่อไป
6) กรมทรัพยากรธรณี
ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี รายงานและนําเสนอเอกสารการตรวจวัดปริมาณน้ําฝน
ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
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6.1) การตรวจวัดปริมาณน้ําฝน (วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 น.)
โดยเครือข่ายของกรมทรัพยากรธรณี
- บ้านหนองไม้หอม ตําบลช้างทูน อําเภอบ่อไร่ และบ้านทุ่งกระบอก ตําบล
สะตอ อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด วัดปริมาณน้ําฝนได้ 60 และ 5 มม. ตามลําดับ
- บ้านกงษีไร่ ตําบลซึ้ง บ้านตรองนองกลาง และบ้านตรองนองบน ตําบล
ตรอกนอง อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี วัดปริมาณน้ําฝนได้ 40 , 25 และ 15 มม. ตามลําดับ
- บ้านแก้งขี้เหล็ก ตําบลนาจะหลวย อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
วัดปริมาณน้ําฝนได้ 10 มม.
6.2) การแถลงข่าวของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555
นายนิทัศน์ ภู่วัฒนกุล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี พร้อมด้วย นายเลิศสิน รักษาสกุลวงษ์ ผู้อํานวยการสํานัก
ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม แถลงข่าวร่วมกันในประเด็น “ร่วมด้วย ช่วยป้องกันดินถล่ม” พร้อมกับแจ้งเตือน
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัยให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงฤดูฝนที่กําลังจะมาถึง โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
จากการสํารวจข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีล่าสุด พบว่า ประเทศไทยมี
พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มกระจายตัวและขยายวงกว้างมากขึ้นถึง 6,569 หมู่บ้าน 1,084 ตําบล 332 อําเภอ
ในพื้นที่ 54 จังหวัด ซึ่งใช้ปัจจัย 4 อย่าง ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 1) สภาพธรณีวิทยา 2) สภาพภูมิประเทศ
3) ปริมาณน้ําฝน และ 4) สภาพสิ่งแวดล้อม พบว่า ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศ (มีการ
ตัดที่ลาดเขา ทําถนน สร้างบ้าน) ปริมาณน้ําฝน (ปริมาณน้อยกว่า 150 มม. สามารถเกิดดินถล่มได้) และ
สภาพสิ่งแวดล้อม (การทําการเกษตร การปลูกพืชเชิงเดี่ยว การตัดไม้ทําลายป่า) ไปอย่างมากและรวดเร็ว
เป็นตัวแปรสําคัญของการเกิดเหตุดินถล่มในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้น สําหรับลักษณะที่ตั้งของหมู่บ้านที่เสี่ยงภัย
ดินถล่ม จะมีลักษณะ ดังนี้
- ตั้งอยู่ติดกับภูเขาและใกล้กับทางน้ําไหล
- ตั้ ง อยู่ ห น้ า หุ บ เขา บนตะกอนน้ํ า พารู ป พั ด หรื อ ที่ ร าบเชิ ง เขาซึ่ ง เป็ น
สบห้วย
- มีร่องรอยและรอยดินแยกบนภูเขาเหนือหมู่บ้าน
- หมู่บ้านที่ถูกน้ําป่าไหลหลาก และน้ําท่วมบ่อยๆ
- มีกองหิน ทราย และซากไม้อยู่เป็นจํานวนมากในลําน้ํา ใกล้หมู่บ้าน และ
ใกล้เคียง
- หมู่บ้านที่เคยเกิดเหตุการณ์ดินถล่ม หรือมีหลักฐานทางธรณีวิทยา
จากเดิมที่กรมทรัพยากรธรณี ได้ดําเนินการสํารวจพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศ
รวม 51 จังหวัด แต่ขณะนี้ด้วยปัจจัยต่างๆ ที่มีความเกื้อหนุนกัน จึงได้ประกาศเพิ่มจังหวัดที่มีความเสี่ยง
ภัยดินถล่มเพิ่มเติมอีก 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครนายก สระบุรี และฉะเชิงเทรา รวมทั้งสิ้น 54 จังหวัด
ขณะนี้กรมทรัพยากรธรณียังคงเร่งดําเนินการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัย
ซึ่งดําเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 47 จังหวัดทั่วประเทศ และมีอาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม
รวมทั้งสิ้น 16,547 คน
นอกจากนี้ ได้ขอให้ประชาชนในเขตลุ่มน้ําที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ในกรณีที่
เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม ดําเนินการตามแผนที่เคยอบรมไว้แล้ว และสําหรับประชาชนที่
ยังไม่ได้เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มและมีความประสงค์ที่จะให้กรมทรัพยากรธรณีเข้าไป
อบรมให้ความรู้ ให้แจ้งข้อมูลที่ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2621 9700 – 5
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7) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ผู้แทนสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รายงานให้ที่ประชุม
ทราบว่า ได้นําภาพถ่ายจากดาวเทียมเพื่อใช้ในการติดตามโครงการสําคัญที่ดําเนินการแล้วและกําลัง
ดําเนินการอยู่ บริเวณพื้นที่ประตูระบายน้ํา และพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ การติดตามพื้นที่น้ําท่วม
และพื้นที่น้ําท่วมซ้ําซาก นํามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจะนําเสนอให้กับสํานักงานนโยบาย
และบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการดําเนินงาน และจะนําเสนอให้
ที่ประชุมทราบต่อไป ทั้งนี้ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศได้ให้บริการข้อมูลผ่าน
ทางเว็บไซต์ http://pmdisaster.gistda.or.th ด้วย
๘) การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค รายงานสถานการณ์พื้นที่บริการของการประปา
ส่วนภูมิภาค (กปภ.) ที่ประสบภัยแล้งและการให้ความช่วยเหลือน้ําประปาฟรีแก่ผู้ประสบภัยแล้งในและ
นอกพื้นที่บริการ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๘.๑) พื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ําดิบเพื่อการผลิตน้ําประปา จํานวน ๔
แห่ง ประกอบด้วย กปภ. สาขาตะพานหิน (หน่วยบริการทับคล้อและหน่วยบริการเขาทราย) จังหวัดพิจิตร
กปภ. สาขาคลองใหญ่ จังหวัดตราด กปภ. สาขาอํานาจเจริญ (หน่วยบริการบ้านอํานาจ) จังหวัดอํานาจ
เจริญ และ กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้องจ่ายน้ําเป็นเวลา
๘.๒) พื้ น ที่ ที่ เ ฝ้ า ระวั ง เนื่ อ งจากปริ ม าณน้ํ า ดิ บ เริ่ ม ลดน้ อ ยลง จํ า นวน ๖ แห่ ง
ประกอบด้วย กปภ. สาขาแม่สะเรียง (แม่ข่ายแม่สะรียงและหน่วยบริการแม่ลาน้อย) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กปภ. สาขาจอมทอง (แม่ข่ายจอมทอง) จังหวัดเชียงใหม่ กปภ. สาขาแก้งคร้อ (หน่วยบริการคอนสวรรค์)
จังหวัดชัยภูมิ กปภ. สาขาเลิงนกทา (หน่วยบริการกุดชุมพัฒนา) จังหวัดยโสธร กปภ. สาขาศีขรภูมิ (หน่วย
บริการสําโรงทาบ) และ กปภ. สาขาสังขะ (แม่ข่ายสังขะ) จังหวัดสุรินทร์
๘.๓) แจกจ่ายน้ําประปาฟรีเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๑๐
พฤษภาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๒๓๓ ล้านลิตร เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๔.๒ ล้านบาท
9) การประปานครหลวง
ผู้แทนการประปานครหลวง รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สถานการณ์คุณภาพน้ํา
ในช่วงที่ผ่านมาดีขึ้น ค่าออกซิเจนละลายน้ํา (DO) = 3.15 มิลลิกรัมต่อลิตร (จากเกณฑ์ควบคุม = 2.0
มิลลิกรัมต่อลิตร) จากการรายงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะระบายน้ําจากเขื่อนน้อยลงและ
กรมชลประทานจะระบายน้ํา ในปริมาณ 50 ลบ.ม./วินาที การประปานครหลวงจึงเป็นกังวลว่า อาจทําให้
น้ําเค็มดันขึ้นสูงและจะมีสาหร่ายมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ําประปา อย่างไรก็ตาม การประปา
นครหลวงจะเฝ้าระวังการบริหารจัดการน้ําและติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ําต่อไป
10) กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ําบาดาล รายงานการดําเนินการฟื้นฟูระบบบ่อน้ําบาดาล
และการให้ความช่วยเหลือ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
10.1) เข้าร่วมโครงการ “ราษฎร์ – รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” โดยร่วมมือกับ
กองทัพบก การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย การประปาส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งได้
แจกจ่ายน้ําบาดาลจากจุดจ่ายน้ําถาวร 100 แห่ง ทั่วประเทศ จํานวน 4.2 ล้านลิตร
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10.2) การดําเนินการฟื้นฟูระบบบ่อน้ําบาดาล
- ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลภายในหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้ง จํานวน 421
บ่อ
- เป่าล้างทําความสะอาดบ่อน้ําบาดาล จํานวน 21,039 บ่อ คิดเป็น
ร้อยละ 80.6
- ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ําบาดาลแบบบ่อลึก จํานวน 11,189 เครื่อง
คิดเป็นร้อยละ 88.8
- ซ่อมแซมระบบประปาบาดาล จํานวน 2,084 ระบบ คิดเป็นร้อยละ
80.6
- อุดและกลบบ่อน้ําบาดาล จํานวน 438 บ่อ คิดเป็นร้อยละ 27.2
- เจาะบ่อน้ําบาดาลทดแทนบ่อที่ได้รับความเสียหาย จํานวน 672 บ่อ
คิดเป็นร้อยละ 41.8
11) กรมควบคุมมลพิษ
ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ส่งเอกสารสถานการณ์คุณภาพน้ํา (วันที่ 5 – 14
พฤษภาคม 2555) สรุปได้ ดังนี้
11.1) สถานการณ์คุณภาพน้ําในแม่น้ําสายหลักส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้
แต่ยังมีแม่น้ําที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมและเสื่อมโทรมมาก ประกอบด้วย
- แม่ น้ํ า ยม บริ เ วณอํ า เภอสามง่ า มและโพทะเล จั ง หวั ด พิ จิ ต ร ค่ า
ออกซิเจนละลายน้ํา (DO) อยู่ในช่วง 3 – 4 มิลลิกรัมต่อลิตร อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม
- แม่น้ําเจ้าพระยา บริเวณจังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ค่า
ออกซิเจนละลายน้ํา (DO) อยู่ในช่วง 2 – 4 มิลลิกรัมต่อลิตร อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม
- แม่น้ํา ท่ า จี น บริ เวณอํ าเภอสองพี่ น้ อ ง จั ง หวั ดสุพ รรณบุรี อําเภอ
บางเลนและนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ค่าออกซิเจนละลายน้ํา
(DO) อยู่ในช่วง 1 – 2 มิลลิกรัมต่อลิตร อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก
- แม่น้ําบางปะกง บริเวณอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ค่าออกซิเจน
ละลายน้ํา (DO) อยู่ในช่วง 3 – 4 มิลลิกรัมต่อลิตร อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม
ประธานมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ดําเนินการ ดังนี้
ให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังการบริหารจัดการน้ําให้เพียงพอในลุ่มน้ําเจ้าพระยาสําหรับ
ด้านการเกษตร
มติที่ประชุม : รับทราบและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ
เลิกประชุมเวลา ๑3.00 น.
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