รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ํา
ครั้งที่ ๑5 / ๒๕๕๔
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี ชั้น ๒๐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-----------------------------------------ผู้เข้าประชุม
๑. นายสุวิทย์ คุณกิตติ
ประธานอนุกรรมการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. นายเจษฎา แก้วกัลยา
รองประธานอนุกรรมการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. นายภิมุข สิมะโรจน์
อนุกรรมการ
กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. นายเลิศชัย ศรีอนันต์
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมชลประทานและรองอธิบดีกรมชลประทาน
5. นายจรูญ เลาหเลิศชัย
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
6. นายสุวิทย์ โคสุวรรณ
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
7. นายเกรียงศักดิ์ ภิระไร
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
8. นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา
อนุ กรรมการ
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
9. นายสุกิจ รักพานิชแสง
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
10. นายชนาธิป กุลดิลก
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมป่าไม้
11. นาวาเอกจักรกฤช มะลิขาว
อนุ กรรมการ
แทนเจ้ากรมอุทกศาสตร์
๑2. นายบดินทร์เดช มั่นคง
อนุ กรรมการ
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร
๑3. นางวันเพ็ญ แก้วแกมทอง
อนุ กรรมการ
แทนผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
๑4. นางจิตสุภา ไตรธรรม
อนุ กรรมการ
แทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
/15. นายศิกวัส...



15. นายศิกวัส คงธนธีระ
อนุกรรมการ
แทนผู้ว่าการการประปานครหลวง
๑6. นายสุรชัย รัตนเสริมพงศ์
อนุ ก รรมการ
แทนผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
๑7. นายจตุพร บุรุษพัฒน์
อนุ ก รรมการและเลขานุ ก าร
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
๑8. นายนิวัติชัย คัมภีร์
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
๑9. นายบุญจง จรัสดํารงนิตย์
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
20. นายวิทยา ผลประไพ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อํานวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ํา
ผู้ไม่มาประชุม
1. ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. ผู้อํานวยการสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายพลาวุธ น้อยเคียง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ กรมควบคุมมลพิษ
2. นายณัฐวุฒิ อินทร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ
3. นายปรีชา พรมยะกุล
นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการ กรมป่าไม้
4. เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน
5 คน
5. เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ํา
จํานวน ๑4 คน
เริ่มประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 14/๒๕๕4
ที่ประชุ มพิจารณารายงานการประชุ ม ครั้งที่ 14/๒๕๕4 เมื่อวัน ที่ 11 เมษายน ๒๕๕4
ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี ขอแก้ไขในหน้า 6 ดังนี้
- บรรทัดที่ 22,25,27 แก้ไขคําว่า “Liquid Action” เป็น “Liquefaction”
- บรรทัดที่ 21 ข้อความเดิม “...ไม่ใช่เหตุการณ์แผ่นดินไหว แต่เป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น
ใหม่” แก้เป็น “...เป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหว Aftershock ในพม่า และมีปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่”
/มติที่ประชุม...



มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 14/๒๕๕4 ตามที่มีผู้ขอแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
๓.1 รายงานสถานการณ์น้ํา สถานการณ์ภัยแล้ง และการดําเนินการแก้ไขปัญหา
หน่ ว ยงานต่ า งๆ ในคณะอนุ กรรมการติ ด ตามและแก้ ไขปั ญ หาเรื่ องน้ํ า ได้ ร ายงาน
สถานการณ์น้ํา สถานการณ์ภัยแล้งและการดําเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้
1) กรมทรัพยากรน้ํา
นายบุญจง จรัสดํารงนิตย์ ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รายงานสถานการณ์น้ําในภาพรวม ดังนี้
1.๑) สถานการณ์น้ําฝน
- ปริ ม าณฝนสะสมในรอบสั ป ดาห์ (10 – 16 เมษายน ๒๕๕4) ทั้ ง
ประเทศ มีค่าเฉลี่ย 10.10 มม.
- ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือน (วันที่ 16 เมษายน 2554)
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคเหนือ = 147.64 มม. มากกว่าปี
2553 อยู่ 98.17 มม. และมากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 64.94 มม.
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = 57.88
มม. น้อยกว่าปี 2553 อยู่ 27.35 มม. และน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 49.84 มม.
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคกลาง = 148.86 มม. มากกว่าปี
2553 อยู่ 73.11 มม. และมากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 41.77 มม.
• ปริ ม าณฝนเฉลี่ ย สะสมรายเดื อ นภาคตะวั น ออก = 223.17 มม.
มากกว่าปี 2553 อยู่ 83.14 มม. และมากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 68.44 มม.
• ปริ ม าณฝนเฉลี่ ย สะสมรายเดื อ นภาคตะวั น ตก = 175.26 มม.
มากกว่าปี 2553 อยู่ 150.71 มม. และมากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 82.87 มม.
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคใต้ = 765.05 มม. มากกว่า ปี
2553 อยู่ 599.13 มม. และมากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 533.23 มม.
- ปริมาณฝนสะสมรายปี ๒๕๕4 (วันที่ 16 เมษายน 2554) ทั้งประเทศ
มีค่าเฉลี่ย 284.35 มม. มากกว่าฝนสะสมรายปี ๒๕๕3 อยู่ 186.08 มม. และมากกว่าฝนสะสมเฉลี่ย
๓๐ ปี อยู่ 142.71 มม.
1.๒) สถานการณ์ น้ํ าในอ่ า งเก็ บ น้ํ า ขนาดใหญ่ ณ วั น ที่ 17 เมษายน 2554
ปริมาณน้ําทั้งประเทศ รวม 38,106 ล้าน ลบ.ม. หรือ 55 % ของความจุเก็บกัก มากกว่าปี ๒๕๕3 อยู่
1 % และน้อยกว่าปี ๒๕๔8 อยู่ 1 %
- เขื่ อนที่ มีป ริ มาณน้ํ า เก็ บ กั กมากกว่ า ร้ อยละ 80 มี จํ า นวน 1 แห่ ง คื อ
เขื่อนประแสร์
- เขื่อนที่มีปริมาณน้ําเก็บกักระหว่างร้อยละ 50 – 80 มีจํานวน 17 แห่ง
ประกอบด้วย เขื่อนสิรินธร สิริกิติ์ น้ําพุง ลํานางรอง ลําพระเพลิง ลําแซะ มูลบน กิ่วคอหมา แม่งัดสมบูรณ์ชล
บางพระ กิ่วลม หนองปลาไหล รัชชประภา ศรีนครินทร์ บางลาง ลําตะคอง และกระเสียว
/เขื่อนที่มี...



- เขื่ อ นที่ มี ป ริ ม าณน้ํ า เก็ บ กั ก น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๕๐ มี จํ า นวน 15 แห่ ง
ประกอบด้วย เขื่อนปราณบุรี ขุนด่านปราการชล แก่งกระจาน ทับเสลา น้ําอูน ห้วยหลวง แควน้อย ป่าสัก
ชลสิทธิ์ ลําปาว วชิราลงกรณ แม่กวงอุดมธารา จุฬาภรณ์ ภูมิพล อุบลรัตน์ และคลองสียัด
1.3) สภาพน้ําในแม่น้ําสายหลักส่วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์น้อย ซึ่งเป็นระดับปกติของ
ฤดูแล้ง
1.4) สถานการณ์น้ําในแม่น้ําโขง ปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ปกติ และมีแนวโน้มทรงตัว
1.5) การตรวจวั ด ปริ ม าณน้ํ า ท่ า ของระบบโทรมาตร พบว่ า ปริ ม าณน้ํ า ท่ า
ในแม่น้ําชีและมูล ที่สถานีบ้านเหล่านกชุม สถานีกาฬสินธุ์ (ลําปาว) สถานีกมลาไสย (ลําปาว) และสถานี
โกสุมพิสัย ปริมาณน้ําท่าอยู่ในเกณฑ์วิกฤติ (น้ําน้อย)
1.6) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคาดการณ์พื้นที่ที่เสี่ยงต่อการประสบภัยแล้ง ดังนี้
- พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งมาก จํานวน 1 จังหวัด คือ จังหวัดอุทัยธานี
- พื้นที่ เสี่ ยงภั ยแล้งปานกลาง จํา นวน 21 จังหวั ด คือ จังหวั ดเชี ยงราย
แม่ฮ่องสอน สุโขทัย พะเยา เพชรบูรณ์ ลําพูน เชียงใหม่ จันทบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์
สุรินทร์ ศรีษะเกษ ชัยภูมิ หนองคาย ขอนแก่น อํานาจเจริญ นครพนม เลย มหาสารคราม และยโสธร
1.7) สถานการณ์เตือนภัย Early Warning เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2554 ในพื้นที่
หมู่บ้านร่อนนา ตําบลร่อนพิบูลย์ อําเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการเตือนภัยระดับสีเหลือง
โดยปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมใน 12 ชั่วโมง วัดได้ 127 มม. และปริมาณฝนสะสมสูงสุดวัดได้ 135 มม.
2) กรมอุตุนิยมวิทยา
ผู้ แทนกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ทยา รายงานการคาดการณ์ ลั ก ษณะอากาศในช่ ว ง 7 วั น
(ตั้งแต่วันที่ 18 - 24 เมษายน 2554) ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
2.๑) วันที่ 18 – 20 และ วันที่ 24 – 25 เมษายน 2554 ความกดอากาศสูงจาก
ประเทศจีนจะแผ่ลงมาถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทําให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ จะมีฝนฟ้าคะนอง (20 – 40 % ของพื้นที่) และลมกระโชกแรงบางพื้นที่
และอาจเกิดพายุฤดูร้อนได้ในระยะนี้
2.2) จากการติ ด ตามสภาพอากาศในขณะนี้ เริ่มมี ล มตะวั น ตกพั ด ผ่ า นเข้ า มา
ทําให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกเกือบทุกวัน และมีความเป็นไปได้ว่าฤดูฝนในปีนี้จะมาถึงเร็วกว่า
ปกติ
2.3) เนื่องจากมีลมหนาวจากประเทศจีนพัดผ่านลงมา ส่งผลให้อุณหภูมิในทะเล
ต่ํากว่าปกติ ทําให้ไอน้ําที่ก่อให้เกิดฝนตกลดลง ทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณฝนสะสมต่ํากว่า
ค่าเฉลี่ย
นายเจษฎา แก้วกัลยา สอบถามว่า จากการรายงาน บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จะมีฝนฟ้าคะนอง (20 – 40 % ของพื้นที่) และอาจเกิดพายุฤดูร้อนได้ในระยะนี้ ปริมาณฝนเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้น
หรือไม่
นายจรูญ เลาหเลิศชัย ชี้แจงว่า ปริมาณฝนเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นไม่มาก เนื่องมาจากฝน
จะตกในพื้นที่วงแคบและในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น
/3) กรมชลประทาน...



3) กรมชลประทาน
ผู้แทนกรมชลประทาน รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
3.๑) สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ และขนาดกลางทั่วประเทศ จํานวน ๔๐๐
แห่ง ณ วันที่ 17 เมษายน 2554 ปริมาตรน้ําทั้งหมด = 40,366 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 55 % ของความ
จุอ่าง ซึ่งน้อยกว่าปี ๒๕๕3 (39,673) = 693 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําใช้การได้ ปี ๒๕๕4 = 16,567
ล้าน ลบ.ม.
3.๒) การเปรี ย บเที ย บปริ ม าตรน้ํ า ในอ่ า งเก็ บ น้ํ า ขนาดใหญ่ แ ละขนาดกลาง
ทั้งประเทศ ปี ๒๕๕3 กับปี ๒๕๕4 ณ วันที่ 17 เมษายน 2554 แบ่งเป็นรายภาค ดังนี้
- ภาคเหนือ ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๕๘ แห่ง) รวม 12,032 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น 47 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕3 (9,607 ล้าน ลบ.ม.) จํานวน 2,425 ล้าน ลบ.ม.
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาตรน้ํ าในอ่างฯ (๒๓๔ แห่ง) รวม 4,567
ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 48 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕3 (3,792 ล้าน ลบ.ม.) จํานวน 775 ล้าน ลบ.ม.
- ภาคกลาง ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๑๒ แห่ง) รวม 604 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
42 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕3 (369 ล้าน ลบ.ม.) จํานวน 235 ล้าน ลบ.ม.
- ภาคตะวันตก ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๙ แห่ง) รวม 16,377 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น 61 % ของความจุอ่าง น้อยกว่าปี ๒๕๕3 (19,318 ล้าน ลบ.ม.) จํานวน 2,941 ล้าน ลบ.ม.
- ภาคตะวันออก ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๕๒ แห่ง) รวม 1,019 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น 56 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕3 (848 ล้าน ลบ.ม.) จํานวน 171 ล้าน ลบ.ม.
- ภาคใต้ ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๓๕ แห่ง) รวม 5,767 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น
67 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕3 ( 5,739 ล้าน ลบ.ม.) จํานวน 28 ล้าน ลบ.ม.
3.๓) ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําที่สําคัญต่าง ๆ ณ วันที่ 17 เมษายน ๒๕๕4
- อ่างเก็บน้ําเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ ๒๒,๙๗๒
ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรน้ําปี ๒๕๕4 = 10,920 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 48 % ของความจุอ่าง ปี ๒๕๕3 =
8,808 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 39 % ของความจุอ่าง ผลต่างปี ๒๕๕3 กับปี ๒๕๕4 = 2,112 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําไหลลงอ่างฯ = 14.22 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 26.99 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก
12,052 ล้าน ลบ.ม.
- อ่างเก็บน้ําเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ความจุที่ระดับเก็บกักสูงสุด ๙๖๐ ล้าน
ลบ.ม. ปริมาตรน้ําปี ๒๕๕4 = 336 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 35 % ของความจุอ่าง ปี ๒๕๕3 = 211 ล้าน
ลบ.ม. คิดเป็น 22 % ของความจุอ่าง ผลต่างปี ๒๕๕3 กับปี ๒๕๕4 = 125 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหล
ลงอ่างฯ = 0.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 4.37 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก 624 ล้าน ลบ.ม.
- อ่างเก็บน้ําแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก ความจุที่ระดับเก็บกักสูงสุด ๗๖๙
ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรน้ําปี ๒๕๕4 = 265 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 34 % ของความจุอ่าง ปี ๒๕๕3 = 222 ล้าน
ลบ.ม. คิดเป็น 29 % ของความจุอ่าง ผลต่างปี ๒๕๕3 กับปี ๒๕๕4 = 43 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลง
อ่างฯ = 2.72 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 6.91 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก 504 ล้าน ลบ.ม.
3.4) สถานการณ์น้ําท่าในลําน้ําสายหลัก ณ วันที่ 17 เมษายน ๒๕๕4 ส่วนใหญ่
อยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งน้ําท่าที่มีปริมาณน้ําน้อยจะอยู่บริเวณเหนือเขื่อน ส่วนน้ําท่าบริเวณใต้เขื่อนจะอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ
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3.5) แผนและผลการจัดสรรน้ําในช่วงฤดูแล้ง ปี 2553/2554 จากแผน การ
เพาะปลูกพืช ทั้งประเทศ 15.29 ล้านไร่ มีการเพาะปลูก แล้ว 18.07 ล้านไร่ มากกว่าแผน ร้อยละ 18
โดยมีการใช้น้ํา แล้ว 18,652 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 93 จากแผนการใช้น้ํา 20,144 ล้าน ลบ.ม.
ยังคงเหลือปริมาณน้ําที่ต้องการใช้ อีก 1,492 ล้าน ลบ.ม. ในช่วงนี้มีฝนตกทําให้ลดการใช้น้ําจากอ่างเก็บ
น้ําลงได้บางส่วน
ส่วนในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยา จากแผน การเพาะปลูกพืช 7.12 ล้านไร่ มีการ
เพาะปลูก แล้ว 9.58 ล้านไร่ มากกว่าแผน ร้อยละ 35 โดยมีการใช้น้ํา แล้ว 8,049 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
ร้อยละ 95 จากแผนการใช้น้ํา 8,500 ล้าน ลบ.ม. ยังคงเหลือปริมาณน้ําที่ต้องการใช้ อีก 451 ล้าน ลบ.ม.
ทั้งนี้ ในภาพรวมคาดว่าราษฎรอาจเพาะปลูกมากกว่าแผนอีกเล็กน้อย แต่ปริมาณน้ําต้นทุนยังคงเพียงพอ
ขณะนี้ได้ส่งน้ําเพื่อการเพาะปลูกฤดูแล้งเรียบร้อยแล้ว ที่เหลือจะเป็นการส่งให้เพื่อการอุปโภคบริโภค
นายภิมุข สิมะโรจน์ สอบถามว่า
1. จากเหตุ ก ารณ์ แ ผ่ น ดิ น ไหวที่ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศพม่ า และบริ เ วณจั ง หวั ด
เชียงรายในช่วงที่ผ่านมา ความปลอดภัยของเขื่อนต่างๆ เป็นอย่างไรบ้าง
2. กรณี เ ขื่ อนของภาคเอกชนที่ จั งหวั ด ระยองที่ พั งทลาย กรมชลประทานได้
ประสานกับภาคเอกชนรายดังกล่าว เพื่อดูแลในเรื่องความปลอดภัยของเขื่อนหรือไม่
นายเลิศชัย ศรีอนันต์ ชี้แจงดังนี้
1. จากการตรวจสอบในเบื้องต้น เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น ไม่มีผลกระทบ
ต่อความปลอดภัยของเขื่อน อย่างไรก็ตาม กรมชลประทานได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ปลอดภัยของเขื่อนต่างๆ แล้ว
2. กรณีเ ขื่อนที่ จังหวัดระยอง มีลักษณะเป็นทํ านบกั้ นน้ําไม่ใช่ เขื่อน และกรม
ชลประทานได้ประสานงานกับภาคเอกชนเพื่อดูแลในเรื่องความปลอดภัยของเขื่อนแล้ว
4) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รายงานสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ํา
ของ กฟผ. ณ วันที่ 17 เมษายน 2554 ดังนี้
4.๑) ปริ มาตรน้ํ าในอ่ างรวมทุ กภาค 34,876 ล้ าน ลบ.ม. คิ ดเป็น 56 % ของ
ความจุอ่าง สามารถรับน้ําได้อีก 27,516 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้ําใช้งานได้ 11,772 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณ
น้ําไหลเข้าอ่างรวมทุกภาค 35.05 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 84.06 ล้าน ลบ.ม. แบ่งเป็นภาค ดังนี้
- ปริมาตรน้ําในอ่างเก็บน้ําภาคเหนือ (ภูมิพลและสิริกิติ์) ที่ระดับเก็บกัก
ปกติ รวม 10,906 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็ น 47 % ของความจุอ่า ง สามารถรับน้ํ าได้อีก 12,168 ล้า น
ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้ําใช้งานได้ 4,256 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างฯ 8.52 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ํา
ระบาย 27.15 ล้าน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ํ าในอ่างเก็บน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ (อุบลรั ตน์ สิรินธร
และจุฬาภรณ์) ที่ระดับเก็บกักปกติ รวม 2,174 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 47 % ของความจุอ่าง สามารถรับ
น้ําได้อีก 2,506 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้ําใช้งานได้ 697 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างฯ 1.05 ล้าน
ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 12.34 ล้าน ลบ.ม.
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- ปริมาตรน้ําในอ่างเก็บน้ําภาคกลางและภาคตะวันตก (ศรีนครินทร์และ
วชิราลงกรณ) ที่ระดับเก็บกักปกติ รวม 16,241 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 61 % ของความจุอ่าง สามารถรับ
น้ําได้อีก 10,364 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้ําใช้งานได้ 2,964 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างฯ 3.04
ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 30 ล้าน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในอ่างเก็บน้ําภาคใต้ (รัชชประภาและบางลาง) ที่ระดับเก็บกักปกติ
รวม 5,124 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 72 % ของความจุอ่าง สามารถรับน้ําได้อีก 1,969 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้ํา
ใช้งานได้ 3,497 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างฯ 20.52 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 11.24 ล้าน ลบ.ม.
4.2) ผลการระบายน้ําเพื่อชลประทานฤดูแล้ง
- โครงการชลประทานเจ้า พระยาใหญ่ ใช้น้ํา จากเขื่ อนภูมิพลและสิ ริกิติ์
6,800 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ําตลอดฤดูแล้ง เป็น 7,300 ล้าน ลบ.ม. (เพิ่มขึ้น
500 ล้าน ลบ.ม.) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 – 17 เมษายน 2554 ระบายน้ําไปแล้ว 6,537
ล้าน ลบ.ม. คงเหลือต้องระบายตลอดฤดูแล้ง (30 เมษายน 2554) อีก 263 ล้าน ลบ.ม. โดยมีปริมาณ
น้ําต้นทุนที่ระบายได้ 4,256 ล้าน ลบ.ม. มากกว่าแผนที่ต้องระบาย 3,993 ล้าน ลบ.ม.
- โครงการชลประทานแม่ ก ลองใหญ่ ใช้ น้ํ า จากเขื่ อ นศรี น คริ น ทร์ แ ละ
วชิราลงกรณ 4,300 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 – 17 เมษายน 2554 ระบายน้ําไปแล้ว
2,568 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือต้องระบายตลอดฤดูแล้ง (30 มิถุนายน 2554) อีก 1,714 ล้าน ลบ.ม.
โดยมีปริมาณน้ําต้นทุน ที่ระบายได้ 2,964 ล้าน ลบ.ม. มากกว่าแผนที่ต้องระบาย 1,250 ล้าน ลบ.ม.
5) กรมอุทกศาสตร์
ผู้แทนกรมอุทกศาสตร์ รายงานสถานการณ์น้ําในแม่น้ําเจ้าพระยา ดังนี้
5.๑) บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ (วัดอรุณ กรุงเทพมหานคร)
- ระดับน้ําสูงสุด เมื่อวันที่ 17 เมษายน ๒๕๕4 = 1.03 เมตร ต่ํากว่ารอบ
สัปดาห์ที่ผ่านมา ๐.23 เมตร ต่ํากว่าเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๕๐ เมตร) = 1.47 เมตร
- การคาดการณ์ล่วงหน้า ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 เมษายน ๒๕๕๔ คาด
ว่าระดับน้ําสูงสุด วันที่ 20 เมษายน ๒๕๕๔ = ๑.29 เมตร ต่ํากว่าเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๕๐ เมตร) = 1.21 เมตร
5.๒) บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า (ปากน้ํา จังหวัดสมุทรปราการ)
- ระดับน้ําสูงสุด เมื่อวันที่ 17 เมษายน ๒๕๕4 = 1.34 เมตร ต่ํากว่ารอบ
สัปดาห์ที่ผ่านมา 0.28 เมตร ต่ํากว่าเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๒๕ เมตร) = ๐.91 เมตร
- การคาดการณ์ล่วงหน้า ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 เมษายน ๒๕๕๔ คาด
ว่าระดับน้ําสูงสุด วันที่ 20 เมษายน ๒๕๕4 = ๑.67 เมตร ต่ํากว่าเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๒๕ เมตร) = ๐.58 เมตร
5.3) ช่วงนี้เป็นช่วงน้ําทะเลหนุนสูงจึงควรเฝ้าระวังปัญหาเรื่องน้ําเค็มล้นเขื่อนกั้น
น้ําเข้ามาในลําน้ําได้
6) กรมทรัพยากรธรณี
ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดําเนินการจัดทําแผนที่ที่มีความเสี่ยงเกิดเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยระดับชุมชน
โดยครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวั ดภาคใต้ ที่ประสบอุทกภั ย ภาคเหนื อ และภาคกลาง โดยจะเริ่ มดํ าเนิ นการ
ในวันที่ 20 เมษายน 2554 สําหรับแผนปฏิบัติการเบื้องต้นในการป้องกันเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย ดังนี้
/1. จัดทําแผนที่...



1. จัดทําแผนที่ที่มีความเสี่ยงธรณีพิบัติภัย ทั้ง 7 จังหวัดในภาคใต้ที่เกิดเหตุ
2. จัดตั้งแม่ข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย เพื่อให้ดําเนินการหาเครือข่าย
เพิ่มเติม โดยมีเป้าหมายอยู่ที่จังหวัดละ 200 คน
7) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ผู้แทนสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รายงานให้ที่ประชุมทราบ
ดังนี้
7.1) ฐานข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมช่วงก่อนและหลังเกิดเหตุการณ์อุทกภัย โดยใช้
ข้อมูลจากดาวเทียม THEOS ได้บันทึกภาพไว้เมื่อวันที่ 3 มีนาคม และ 4 เมษายน 2554
7.2) ข้อมูลจากดาวเทียมที่ใช้ในพื้นที่น้ําท่วมภาคใต้
- วันที่ 29 มีนาคม และ 1 เมษายน 2554 ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม ALOS – PALSAR และ
RADARSAT – 2
- วันที่ 4,5 เมษายน 2554 ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม THEOS - MS และ RADARSAT
-2
7.3) การติดตามและประเมินความเสียหายจากอุทกภัย ปี 2554 โดยใช้ข้อมูลจาก
ดาวเทียม (วันที่ 29 มีนาคม - 5 เมษายน 2554) ดังนี้
- การติดตามและประเมินสถานการณ์อุทกภัยโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม
- การวิเคราะห์ขอบเขตพื้นที่น้ําท่วมด้วยข้อมูลจากดาวเทียม
- การวิเคราะห์ระยะเวลาการท่วมขังของน้ําท่วม
- การวิเคราะห์พื้นที่น้ําท่วมจําแนกตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
- การตรวจสอบครัวเรือนที่ประสบอุทกภัยจากฐานข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน/
ชุมชน
- การสํารวจแจงนับหลังคาเรือนโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูง
- การเผยแพร่ข้อมูลทางเครือข่าย (Web Map Service : WMS)
7.4) ข้อมูลที่ได้จากการดําเนินงาน
- ฐานข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม (ก่อนและหลังเกิดเหตุ) (THEOS, RADARSAT, LANDSAT,
ALOS, etc.)
- ข้อมูลขอบเขตพื้นที่น้ําท่วมที่ได้จากการวิเคราะห์ในรูปของข้อมูล GIS จําแนกตาม
ระยะเวลาการท่วมขังและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
- ข้อมูลจํานวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจากฐานข้อมูลพื้นฐานระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน
- ข้อมูลตําแหน่งที่ตั้งหลังคาเรือนในพื้นที่ประสบอุทกภัย
- รายงานการติดตามสถานการณ์
7.5) ผลการดําเนินงานโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม
- พื้นที่น้ําท่วมทั้งสิ้น 3,271,013 ไร่ (เฉพาะน้ําท่วมขัง) โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ
ทั้งสิ้น 85 อําเภอ 62,832 ตําบล แยกเป็น จังหวัดนครศรีธรรมราช 1,752,283 ไร่ สุราษฎร์ธานี 658,733 ไร่ พัทลุง
473,998 ไร่ และสงขลา 230,554 ไร่
/พื้นที่น้ําท่วม...



- พื้นที่น้ําท่วมส่วนใหญ่พบในพื้นที่นาข้าว พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา พืชสวน และไม้
ยืนต้น เช่น ปาล์มน้ํามัน ยางพารา และสวนผลไม้
- การตรวจสอบครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจากฐานข้อมูลพื้นฐาน
ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ปี 2554 มีจํานวนทั้งสิ้น 138,357 ครัวเรือน และมีประชากรทั้งสิ้น 496,146 คน
- ความก้าวหน้าของการสํารวจแจงนับหลังคาเรือน โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม
รายละเอียดสูง มีจํานวนหลังคาเรือนทั้งสิ้น 146,957 หลังคาเรือน พบมากที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี
และพัทลุง
7.6) แผนการดําเนินงานต่อไป
- การวิเคราะห์จํานวนหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วม แยกรายจังหวัด
- การจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ปัจจุบัน สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศได้ร่วมมือกับกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย โดยให้เจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่เพื่อประเมินความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยและ
ธรณีพิบัติภัย
ประธานมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ดําเนินการ ดังนี้
1. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี จัดทําแผนป้องกัน
เหตุ การณ์ อุ ทกภั ยและธรณี พิ บั ติ ภั ยในพื้ นที่ เสี่ ยง รวมทั้ งแผนการอพยพราษฎรในกรณี ที่ เกิ ดภั ยและให้ เร่ ง
ดําเนินการก่อนเข้าสู่ฤดูฝนในปีนี้
2. สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ควรมีการชี้แจงให้ราย
ละเอียดว่า ดาวเทียม THEOS สามารถให้ข้อมูลอะไรได้บ้าง เพื่อให้หน่วยงานราชการสามารถนําไปใช้ประโยชน์และ
ไม่ควรเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานราชการ
มติที่ประชุม : รับทราบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ
เลิกประชุมเวลา 13.40 น.

(นางสุวิมล วงค์สุวรรณ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ
ผู้จัดทํารายงานการประชุม

