รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ํา
ครั้งที่ ๑6 / ๒๕๕๔
วันจันทร์ที่ 25 เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี ชั้น ๒๐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-----------------------------------------ผู้เข้าประชุม
๑. นายเจษฎา แก้วกัลยา
รองประธานอนุกรรมการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานอนุกรรมการ
2. นายภิมุข สิมะโรจน์
อนุกรรมการ
กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. นายเลิศชัย ศรีอนันต์
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมชลประทานและรองอธิบดีกรมชลประทาน
4. นายจรูญ เลาหเลิศชัย
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
5. นายสุวิทย์ โคสุวรรณ
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
6. นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา
อนุ กรรมการ
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
7. นายสุกิจ รักพานิชแสง
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
8. นางสาวจิรภา จิตคงสง
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมป่าไม้
9. นายชยุต วงศ์วณิช
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
10. นายปริญญา สุทธิโกเศศ
อนุกรรมการ
แทนผู้อํานวยการสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร
11. นาวาเอกจักรกฤช มะลิขาว
อนุ กรรมการ
แทนเจ้ากรมอุทกศาสตร์
12. นายบดินทร์เดช มั่นคง
อนุ กรรมการ
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร
๑3. นายวันชัย ประไพสุวรรณ
อนุ กรรมการ
แทนผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
14. นางจิตสุภา ไตรธรรม
อนุ กรรมการ
แทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
/15. นางพเยาว์...



15. นางพเยาว์ พุ่มเพ็ชร
แทนผู้ว่าการการประปานครหลวง
๑6. นายชัยพร ศิริพรไพบูลย์
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
๑7. นายเผด็จ แสงสว่าง
แทนผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
18. นาสุวิมล วงค์สุวรรณ
แทนผู้อํานวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ํา

อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
3. รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา (นายนิวัติชัย คัมภีร์)
4. ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวดลฤทัย พรายแก้ว
2.
3.
4.
5.

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางวันเพ็ญ แก้วแกมทอง
หัวหน้าแผนกสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ํา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
นายชัยรัตน์ ขําจันทร์
นายช่างเครื่องกลชํานาญการ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน
5 คน
เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ํา
จํานวน ๑5 คน

เริ่มประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดราชการ
จึงมอบหมายให้ผมดําเนินการประชุมแทน
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดให้มีการเสวนาวิช าการ เรื่อง “บทเรียนจาก
เหตุการณ์พิบัติภัยดินถล่ม... แนวทางในการป้องกันและฟื้นฟู” ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 เวลา
13.00 – 16.00 น. ณ ห้ องประชุ มกํ า พล อดุ ล วิ ทย์ ชั้ น 2 อาคารสารนิ เทศ 50 ปี มหาวิ ทยาลั ย
เกษตรศาสตร์ บางเขน จึงขอเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 15/๒๕๕4
ที่ประชุ มพิจารณารายงานการประชุ ม ครั้งที่ 15/๒๕๕4 เมื่อวัน ที่ 18 เมษายน ๒๕๕4
ไม่มีผู้ขอแก้ไข
/มติที่ประชุม...



มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 15/๒๕๕4 โดยไม่มีการแก้ไข
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
นายเผด็จ แสงสว่าง ผู้แทนผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รายงานสถานการณ์น้ําในภาพรวม ดังนี้
1.๑) สถานการณ์น้ําฝน
- ปริมาณฝนสะสมในรอบสัปดาห์ (17 – 23 เมษายน ๒๕๕4) ทั้งประเทศ
มีค่าเฉลี่ย 29.64 มม.
- ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือน (วันที่ 22 เมษายน 2554)
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคเหนือ = 187.92 มม. มากกว่าปี
2553 อยู่ 125.80 มม. และมากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 90.17 มม.
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = 79.25
มม. น้อยกว่าปี 2553 อยู่ 29.58 มม. และน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 47.51 มม.
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคกลาง = 181.05 มม. มากกว่าปี
2553 อยู่ 90.15 มม. และมากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 57.25 มม.
• ปริ ม าณฝนเฉลี่ ย สะสมรายเดื อ นภาคตะวั น ออก = 274.22 มม.
มากกว่าปี 2553 อยู่ 93.37 มม. และมากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 98.25 มม.
• ปริ ม าณฝนเฉลี่ ย สะสมรายเดื อ นภาคตะวั น ตก = 188.34 มม.
มากกว่าปี 2553 อยู่ 155.53 มม. และมากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 78.14 มม.
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคใต้ = 781.57 มม. มากกว่า ปี
2553 อยู่ 600.64 มม. และมากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 523.36 มม.
- ปริมาณฝนสะสมรายปี ๒๕๕4 (วันที่ 23 เมษายน 2554) ทั้งประเทศ
มีค่าเฉลี่ย 313.99 มม. มากกว่าฝนสะสมรายปี ๒๕๕3 อยู่ 196.44 มม. และมากกว่าฝนสะสมเฉลี่ย
๓๐ ปี อยู่ 152.23 มม.
1.๒) สถานการณ์ น้ํ าในอ่ า งเก็ บ น้ํ า ขนาดใหญ่ ณ วั น ที่ 24 เมษายน 2554
ปริมาณน้ําทั้งประเทศ รวม 37,469 ล้าน ลบ.ม. หรือ 54 % ของความจุเก็บกัก มากกว่าปี ๒๕๕3 อยู่ 1 %
และน้อยกว่าปี ๒๕๔8 อยู่ 1 %
- เขื่อนที่มีปริมาณน้ําเก็บกักมากกว่าร้อยละ 80 มีจํานวน 1 แห่ง คือ เขื่อนประแสร์
- เขื่อนที่มีปริมาณน้ําเก็บกักระหว่างร้อยละ 50 – 80 มีจํานวน 17 แห่ง
ประกอบด้วย เขื่อนสิรินธร สิริกิติ์ น้ําพุง ลํานางรอง ลําแซะ มูลบน ลําพระเพลิง กิ่วคอหมา แม่งัดสมบูรณ์ชล
กิ่วลม บางพระ หนองปลาไหล บางลาง ศรีนครินทร์ รัชชประภา ลําตะคอง และกระเสียว
- 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 ห้วยหลวง แก่งกระจาน ทับเสลา น้ําอูน ป่าสักชลสิทธิ์
แควน้อย ลําปาว วชิราลงกรณ แม่กวงอุดมธารา จุฬาภรณ์ อุบลรัตน์ คลองสียัด และภูมิพล
/1.3) สภาพน้ํา...



1.3) สภาพน้ําในแม่น้ําสายหลักส่วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์น้อย ซึ่งเป็นระดับปกติของ
ฤดูแล้ง
1.4) สถานการณ์น้ําในแม่น้ําโขง ปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ปกติ และมีแนวโน้มลดลง
1.5) การตรวจวัดปริมาณน้ําท่าของระบบโทรมาตร พบว่าปริมาณน้ําท่าในแม่น้ําชี
และมูล ที่สถานีลําน้ําอูน สถานีเสลภูมิ สถานีโกสุมพิสัย และสถานีสํานักสงฆ์เกาะแก้ว ปริมาณน้ําท่าอยู่ในเกณฑ์
วิกฤติ (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
2) กรมอุตุนิยมวิทยา
ผู้ แทนกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ทยา รายงานการคาดการณ์ ลั ก ษณะอากาศในช่ ว ง 7 วั น
(ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2554) ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
2.๑) วันที่ 25 – 27 เมษายน 2554 ความกดอากาศสูงจากมหาสมุทรแปซิฟิค
ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทําให้ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีฝนฟ้าคะนอง (40 – 60 %
ของพื้นที่) สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ จะมีฝนฟ้าคะนอง (20 – 40 % ของพื้นที่) มีลม
กระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ และอาจเกิดพายุฤดูร้อนได้ในระยะนี้
2.2) วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 จะมีหย่อมความกดอากาศต่ําเคลื่อนเข้าใกล้
ภาคเหนือของประเทศไทย ทําให้ภาคเหนือมีฝนเพิ่มมากขึ้น
2.3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากปริมาณฝนน้อย
3) กรมชลประทาน
ผู้แทนกรมชลประทาน รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
3.๑) สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ และขนาดกลางทั่วประเทศ จํานวน ๔๐๐ แห่ง
ณ วันที่ 24 เมษายน 2554 ปริมาตรน้ําทั้งหมด = 39,666 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 54 % ของความจุอ่าง ซึ่งน้อย
กว่าปี ๒๕๕3 (38,731) = 935 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําใช้การได้ ปี ๒๕๕4 = 15,867 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 24 เมษายน 2554 แบ่งเป็นรายภาค ดังนี้
- ภาคเหนือ ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๕๘ แห่ง) รวม 11,890 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น 47 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕3 (9,308 ล้าน ลบ.ม.) จํานวน 2,582 ล้าน ลบ.ม.
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาตรน้ํ าในอ่างฯ (๒๓๔ แห่ง) รวม 4,349
ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 46 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕3 (3,638 ล้าน ลบ.ม.) จํานวน 711 ล้าน ลบ.ม.
- ภาคกลาง ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๑๒ แห่ง) รวม 571 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
40 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕3 (321 ล้าน ลบ.ม.) จํานวน 250 ล้าน ลบ.ม.
- ภาคตะวันตก ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๙ แห่ง) รวม 16,171 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น 60 % ของความจุอ่าง น้อยกว่าปี ๒๕๕3 (19,000 ล้าน ลบ.ม.) จํานวน 2,829 ล้าน ลบ.ม.
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- ภาคตะวันออก ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๕๒ แห่ง) รวม 992 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น 55 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕3 (817 ล้าน ลบ.ม.) จํานวน 175 ล้าน ลบ.ม.
- ภาคใต้ ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๓๕ แห่ง) รวม 5,693 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น
66 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕3 ( 5,647 ล้าน ลบ.ม.) จํานวน 46 ล้าน ลบ.ม.
3.๓) ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําที่สําคัญต่าง ๆ ณ วันที่ 24 เมษายน ๒๕๕4
- อ่างเก็บน้ําเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ ๒๒,๙๗๒
ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรน้ําปี ๒๕๕4 = 10,826 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 47 % ของความจุอ่าง ปี ๒๕๕3 =
8,566 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 37 % ของความจุอ่าง ผลต่างปี ๒๕๕3 กับปี ๒๕๕4 = 2,260 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําไหลลงอ่างฯ = 11.44 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 18.06 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก
12,146 ล้าน ลบ.ม.
- อ่างเก็บน้ําเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ความจุที่ระดับเก็บกักสูงสุด ๙๖๐ ล้าน
ลบ.ม. ปริมาตรน้ําปี ๒๕๕4 = 309 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 32 % ของความจุอ่าง ปี ๒๕๕3 = 175 ล้าน
ลบ.ม. คิดเป็น 18 % ของความจุอ่าง ผลต่างปี ๒๕๕3 กับปี ๒๕๕4 = 134 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหล
ลงอ่างฯ = 0.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 2.66 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก 651 ล้าน ลบ.ม.
- อ่างเก็บน้ําแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก ความจุที่ระดับเก็บกักสูงสุด ๗๖๙
ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรน้ําปี ๒๕๕4 = 253 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 33 % ของความจุอ่าง ปี ๒๕๕3 = 200
ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 26 % ของความจุอ่าง ผลต่างปี ๒๕๕3 กับปี ๒๕๕4 = 53 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ํา
ไหลลงอ่างฯ = 0.66 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 1.30 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก 516 ล้าน
ลบ.ม.
3.4) สถานการณ์น้ําท่าในลําน้ําสายหลัก ณ วันที่ 24 เมษายน ๒๕๕4 ส่วนใหญ่
อยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งน้ําท่าที่มีปริมาณน้ําน้อยจะอยู่บริเวณเหนือเขื่อน ส่วนน้ําท่าบริเวณใต้เขื่อนจะอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ
3.5 ) แผนและผลการจัดสรรน้ําในช่วงฤดูแล้ง ปี 2553/2554 ตั้งแต่วันที่ 1
พฤศจิกายน 2553 – 24 เมษายน 2554
- แผนการจัดสรรน้ําทั้งประเทศ ทั้งหมด 20,144 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ํา
ไปแล้ว 19,430 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 96 % ของแผนทั้งหมด คงเหลือแผนที่จะต้องระบาย 714 ล้าน
ลบ.ม.
- แผนการจัดสรรน้ําลุ่มน้ําเจ้าพระยา 8,500 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ําไป
แล้ว 8,298 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 98 % ของแผนทั้งหมด คงเหลือแผนที่จะต้องระบาย 202 ล้าน ลบ.ม.
- แผนการจัดสรรน้ําเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ 6,800 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ําไป
แล้ว 6,761 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 99 % ของแผนทั้งหมด คงเหลือแผนที่จะต้องระบาย 39 ล้าน ลบ.ม.
- แผนการจัดสรรน้ําเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 600 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ําไปแล้ว
650 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 108 % ของแผนทั้งหมด ซึ่งเกินแผนที่จะต้องระบายไปแล้ว 50 ล้าน ลบ.ม.
- แผนการจั ดสรรน้ํ าเขื่ อนแควน้ อย 600 ล้ าน ลบ.ม. ระบายน้ํ าไปแล้ ว
779 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 130 % ของแผนทั้งหมด ซึ่งเกินแผนที่จะต้องระบายไปแล้ว 179 ล้าน ลบ.ม.
- แผนการจัดสรรน้ําแม่กลอง 500 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ําไปแล้ว 108
ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 22 % ของแผนทั้งหมด คงเหลือแผนที่จะต้องระบาย 392 ล้าน ลบ.ม.
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3.6) แผนและผลการจัดสรรน้ําในช่วงฤดูแล้ง ปี 2553/2554 จากแผนการ
เพาะปลูกพืชทั้งประเทศ 15.29 ล้านไร่ มีการเพาะปลูก แล้ว 18.29 ล้านไร่ มากกว่าแผน ร้อยละ 20
โดยมีการใช้น้ําแล้ว 19,430 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 96 จากแผนการใช้น้ํา 20,144 ล้าน ลบ.ม.
ยังคงเหลือปริมาณน้ําที่ต้องการใช้ อีก 714 ล้าน ลบ.ม. ในช่วงนี้มีฝนตกทําให้ลดการใช้น้ําจากอ่างเก็บน้ํา
ลงได้บางส่วน
สําหรับในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยา จากแผนการเพาะปลูกพืช 7.12 ล้านไร่ มีการ
เพาะปลูกแล้ว 9.69 ล้านไร่ มากกว่าแผน ร้อยละ 36 โดยมีการใช้น้ําแล้ว 8,298 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ
98 จากแผนการใช้น้ํา 8,500 ล้าน ลบ.ม. ยังคงเหลือปริมาณน้ําที่ต้องการใช้ อีก 202 ล้าน ลบ.ม. ทั้งนี้
ในภาพรวมคาดว่าราษฎรอาจเพาะปลูกมากกว่าแผนอีกเล็กน้อย แต่ปริมาณน้ําต้นทุนยังคงเพียงพอ
ปัจจุบัน กรมชลประทานจะจ่ายน้ําจากเขื่อนแควน้อยและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก ส่วนเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์จะเก็บกักน้ําไว้เพื่อการเกษตรในช่วงต้นของฤดูนาปี
4) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รายงานสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ํา
ของ กฟผ. ณ วันที่ 24 เมษายน 2554 ดังนี้
4.๑) ปริ มาตรน้ํ าในอ่ างรวมทุ กภาค 34,423 ล้ าน ลบ.ม. คิ ดเป็น 55 % ของ
ความจุอ่าง สามารถรับน้ําได้อีก 27,970 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้ําใช้งานได้ 11,319 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณ
น้ําไหลเข้าอ่างรวมทุกภาค 23.13 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 64.48 ล้าน ลบ.ม. แบ่งเป็นภาค ดังนี้
- ปริมาตรน้ําในอ่างเก็บน้ําภาคเหนือ (ภูมิพลและสิริกิติ์) ที่ระดับเก็บกักปกติ
รวม 10,818 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 47 % ของความจุอ่าง สามารถรับน้ําได้อีก 12,261 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้ํา
ใช้งานได้ 4,168 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างฯ 11.32 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 14.10 ล้าน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ํ าในอ่างเก็บน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ (อุบลรั ตน์ สิรินธร
และจุฬาภรณ์) ที่ระดับเก็บกักปกติ รวม 2,059 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 45 % ของความจุอ่าง สามารถรับ
น้ําได้อีก 2,598 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้ําใช้งานได้ 609 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างฯ 2.24 ล้าน
ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 8.89 ล้าน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในอ่างเก็บน้ําภาคกลางและภาคตะวันตก (ศรีนครินทร์และ
วชิราลงกรณ) ที่ระดับเก็บกักปกติ รวม 16,041 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 60 % ของความจุอ่าง สามารถรับ
น้ําได้อีก 10,564 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้ําใช้งานได้ 2,764 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างฯ 3.36
ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 26.52 ล้าน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในอ่างเก็บน้ําภาคใต้ (รัชชประภาและบางลาง) ที่ระดับเก็บกักปกติ
รวม 5,055 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 71 % ของความจุอ่าง สามารถรับน้ําได้อีก 2,038 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้ํา
ใช้งานได้ 3,427 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างฯ 5.29 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 12.67 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 – 24 เมษายน 2554 ระบายน้ําไปแล้ว 6,787
ล้าน ลบ.ม. คงเหลือต้องระบายตลอดฤดูแล้ง (30 เมษายน 2554) อีก 121 ล้าน ลบ.ม. โดยมีปริมาณ
น้ําต้นทุนที่ระบายได้ 4,168 ล้าน ลบ.ม. มากกว่าแผนที่ต้องระบาย 4,047 ล้าน ลบ.ม.
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- 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 – 24 เมษายน 2554 ระบายน้ําไปแล้ว
2,968 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือต้องระบายตลอดฤดูแล้ง (30 มิถุนายน 2554) อีก 1,509 ล้าน ลบ.ม.
โดยมีปริมาณน้ําต้นทุนที่ระบายได้ 2,764 ล้าน ลบ.ม. มากกว่าแผนที่ต้องระบาย 1,255 ล้าน ลบ.ม.
4.3) ผลการระบายน้ําเพื่อโครงการชลประทานฤดูแล้ง ปี 2554
- เขื่อนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสามารถระบายน้ําให้กับพื้นที่
ชลประทานฤดูแล้งได้ตามเป้าหมายทุกพื้นที่
- เขื่อนที่สิ้นสุดการระบายน้ําเพื่อการชลประทานฤดูแล้งแล้ว ได้แก่ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ และเขื่อนห้วยกุ่ม
- เขื่อนที่ยังคงระบายน้ําเพื่อการชลประทานฤดูแล้ง ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อน
สิริกิติ์ และเขื่อนอุบลรัตน์ จะสิ้นสุดในเดือนเมษายน 2554 เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ จะสิ้นสุด
ในเดือนมิถุนายน 2554 โดยปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําดังกล่าวนั้นมีเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง
5) กรมอุทกศาสตร์
ผู้แทนกรมอุทกศาสตร์ รายงานสถานการณ์น้ําในแม่น้ําเจ้าพระยา ดังนี้
5.๑) บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ (วัดอรุณ กรุงเทพมหานคร)
- ระดับน้ําสูงสุด เมื่อวันที่ 21 เมษายน ๒๕๕4 = 1.31 เมตร สูงกว่ารอบ
สัปดาห์ที่ผ่านมา ๐.28 เมตร ต่ํากว่าเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๕๐ เมตร) = 1.19 เมตร
- การคาดการณ์ล่วงหน้า ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 1 พฤษภาคม
๒๕๕๔ คาดว่าระดับน้ําสูงสุด วันที่ 25 เมษายน ๒๕๕๔ = ๑.07 เมตร ต่ํากว่าเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๕๐ เมตร)
= 1.43 เมตร
5.๒) บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า (ปากน้ํา จังหวัดสมุทรปราการ)
- ระดับน้ําสูงสุด เมื่อวันที่ 20 เมษายน ๒๕๕4 = 1.76 เมตร สูงกว่ารอบ
สัปดาห์ที่ผ่านมา 0.36 เมตร ต่ํากว่าเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๒๕ เมตร) = ๐.49 เมตร
- การคาดการณ์ล่วงหน้า ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 1 พฤษภาคม
๒๕๕๔ คาดว่าระดับน้ําสูงสุด วันที่ 26 เมษายน ๒๕๕4 = ๑.35 เมตร ต่ํากว่าเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๒๕ เมตร)
= ๐.90 เมตร
6) กรมทรัพยากรธรณี
ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี นําเสนอเอกสาร และรายงานปริมาณน้ําฝนซึ่งตรวจวัด
โดยเครือข่ายของกรมทรัพยากรธรณี ส่วนใหญ่มีฝนตกหนักที่จังหวัดชลบุรี
7) สํานักฝนหลวงและการบินเกษตร
ผู้แทนสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
7.1) ปัจจุบัน สํานักฝนหลวงและการบินเกษตรมีหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อ
ช่วยเหลือภาวะภัยแล้ง จํานวน 10 หน่วย แยกเป็นรายภาค ดังนี้
- ภาคเหนือ จํานวน 2 หน่วย ที่จังหวัดเชียงใหม่ และพิษณุโลก
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 3 หน่วย ที่จังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี
และขอนแก่น
/ภาคกลาง…



- ภาคกลาง จํานวน 2 หน่วย ที่จังหวัดนครสวรรค์ และกาญจนบุรี
- ภาคตะวันออก จํานวน 2 หน่วย ที่จังหวัดระยอง และจันทบุรี
- ภาคใต้ จํานวน 1 หน่วย ที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7.2) ปัจจุบันสํานักฝนหลวงและการบินเกษตรมีฐานเติมสารฝนหลวง จํานวน 3 ฐาน
ที่จังหวัดลพบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์
7.3) สัปดาห์ที่ผ่านมา ทุกหน่วยปฏิบัติการได้ขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงโดยเน้นบริเวณ
เหนือเขื่อน จากการติดตามปรากฏว่า มีฝนตกพอสมควร แต่บางพื้นที่ยังมีปริมาณฝนตกน้อย
8) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานที่ประชุม และนําเสนอเอกสาร
สรุปได้ ดังนี้
8.1) สถานการณ์ภัยแล้ง (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 – 25 เมษายน
2554)
- จั งหวั ดที่ ประกาศเป็ นพื้ นที่ ประสบภั ยแล้ ง จํ านวน 49 จั งหวั ด ได้ แก่
จังหวัดกําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ตาก น่าน นครสวรรค์
แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลํ าพูน สุ โขทัย อุ ตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ มหาสารคาม
มุ กดาหาร ร้ อยเอ็ ด เลย ศรี สะเกษ สกลนคร สุ ริ นทร์ หนองคาย หนองบั วลํ าภู อุ ดรธานี อุ บลราชธานี
อํานาจเจริญ ยโสธร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สระบุรี สมุทรปราการ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว รวม 442 อําเภอ 3,196 ตําบล 32,794 หมู่บ้าน
- ความเสี ย หาย ราษฎรได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ น 9,307,304 คน
2,845,185 ครัว เรื อน พื้น ที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหาย รวม 2,059,882 ไร่ แยกเป็น พื้น ที่น า
901,597 ไร่ พื้นที่ไร่ 983,298ไร่ พื้นที่สวน 174,987 ไร่
- การให้ความช่วยเหลือ
• ใช้ ร ถบรรทุ ก น้ํ า จํ า นวน 622 คั น เพื่ อ แจกจ่ า ยน้ํ า อุ ปโภคบริ โ ภค
จํานวน 78,988,535 ลิตร
• เครื่องสูบน้ํา จํานวน 328 เครื่อง
• ซ่อมสร้างทํานบ/ฝายชั่วคราวปิดกั้นลําน้ํา จํานวน 2,955 แห่ง
• ขุดลอกแหล่งน้ํา จํานวน 368 แห่ง
- งบประมาณดํ า เนิ น การใช้ จ่ า ยไปแล้ ว จํ า นวน 757,588,035 บาท
แยกเป็นงบทดรองราชการของจังหวัด จํานวน 737,429,704 บาท และงบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จํานวน 18,521,401 บาท และงบอื่น ๆ จํานวน 1,636,930 บาท
8.2) สถานการณ์วาตภัย
- จังหวัดที่ประสบวาตภัย จํานวน 19 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลําปาง ตาก
เชี ย งราย เชี ย งใหม่ พิ ษ ณุ โ ลก แพร่ น่ า น เลย กาฬสิ น ธุ์ ขอนแก่ น นครพนม มุ ก ดาหาร ร้ อ ยเอ็ ด
หนองบัวลําภู อํานนาจเจริญ ยโสธร ชัยภูมิ บึงกาฬ และฉะเชิงเทรา รวม 64 อําเภอ 160 ตําบล 729
หมู่บ้าน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย
- ความเสียหาย ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 41,447 คน 17,655 ครัวเรือน
มีผู้เสียชีวิต จํานวน 1 ราย บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง จํานวน 17 หลัง เสียหายบางส่วน จํานวน 17,638 หลัง
/-การให้…



- การให้ความช่วยเหลือ จังหวัด สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัคร และหน่วยงาน
ที่เ กี่ย วข้ อง ร่ว มกั น ให้ ความช่ วยเหลื อผู้ ประสบภัย เบื้ องต้ น และเร่ งสํ ารวจความเสี ยหายเพื่ อให้ ความ
ช่วยเหลือ เป็นค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎร ที่ได้รับความเสียหาย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยเงินทดรองราชการฯ ต่อไป
8.3) สถานการณ์ภัยอันเนื่องมาจากกองกําลังนอกประเทศ
- จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 เวลา 06.00 น. เกิดเหตุ
ปะทะกันตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา บริเวณปราสาทตาเมือนธม หมู่ที่ 8 ตําบลตาเมียง และบริเวณ
ปราสาทตาควาย หมู่ที่ 17 ตําบลบักได อําเภอพนมดงรัก เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 4 ราย (ทหาร) บาดเจ็บ
25 ราย (ทหาร) จังหวัดได้สั่งการให้อพยพประชาชนตามแนวชายแดนในพื้นที่อําเภอพนมดงรัก 2 ตําบล
36 หมู่บ้าน ได้แก่ตําบลบักได และตําบลตาเมียง และในพื้นที่อําเภอกาบเชิง เข้าพักอาศัยที่จุดรองรับผู้
อพยพ รวม 22 จุด ประมาณ 25,942 คน
- การให้ความช่ว ยเหลื อ อธิบ ดีกรมป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย ได้
มอบหมายให้ นายประทีป กีรติเรขา รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้อํานวยการศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 จังหวัดนครราชสีมา พร้อมสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เขต 3 จังหวัดปราจีนบุรี เขต 6 จังหวัดขอนแก่น เขต 7 จังหวัดสกลนคร และเขต 13 จังหวัด
อุบลราชธานี เข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติการช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่
วันที่ 22 เมษายน 2554 สนับสนุน รถผลิตน้ําดื่ม 4 คัน รถไฟฟ้าส่องสว่าง 5 คัน รถบรรทุกน้ํา 14 คัน
เต็นท์นอน 420 หลัง รถบรรทุกขนาดใหญ่ 2 คัน สุขาเคลื่อนที่ 60 หลัง เจ้าหน้าที่ 34 นาย
9) การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบัน มีสถานีที่จ่าย
น้ําเป็นเวลา จํานวน 5 สาขา คือ สาขาวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สาขา
คลองใหญ่ จังหวัดตราด สาขากระนวน จังหวัดขอนแก่น และสาขาอําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10) กรุงเทพมหานคร
ผู้แทนกรุ งเทพมหานคร รายงานให้ที่ป ระชุ มทราบว่ า ปั จ จุบั น มีการเตรี ย ม
ความพร้อมในการระบายน้ําในช่วงที่ฝนตกหนักอยู่ตลอดเวลา เช่น เมื่อวันที่ 23 – 24 เมษายน 2554 มี
ฝนตกหนัก แต่สามารถระบายน้ําได้อย่างรวดเร็ว มีน้ําท่วมขังบางพื้นที่ เนื่องจากมีกิ่งไม้และต้นไม้ล้มลงมา
และเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องจึงทําให้เครื่องสูบน้ําใช้การไม่ได้
11) กรมควบคุมมลพิษ
ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ รายงานความคืบหน้าการซ่อมแซมระบบบําบัดน้ําเสีย
และระบบกําจัดขยะจากเหตุการณ์อุทกภัยและธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ภาคใต้ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
11.1) ระบบบํ าบั ด น้ํ า เสีย จํ า นวน 12 แห่ ง เสี ยหายมาก จํ า นวน 2 แห่ ง
เสียหายบางส่วน จํานวน 4 แห่ง และสามารถกลับมาใช้ได้ตามปกติแล้ว จํานวน 6 แห่ง
11.2) ระบบกําจัด ขยะ จํานวน 4 แห่ง เสียหายมาก จํา นวน 1 แห่ ง และ
เสียหายบางส่วน จํานวน 3 แห่ง
/11.3) ความก้าวหน้า…

11.3) ความก้าวหน้าการจัดทํางบประมาณในการซ่อมแซมระบบบําบัดน้ําเสีย
และระบบกําจัดขยะ ได้จัดทําแผนแล้วเสร็จและนําเสนอรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสาธิต
วงศ์หนองเตย)
12) กรมป่าไม้
ผู้แทนกรมป่าไม้ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า จากการจัดสรรงบกลางเพื่อให้หน่วยงาน
ให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยและธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ภาคใต้ กรมป่าไม้และ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไม่ได้รับการจัดสรร โดยให้ใช้งบที่มีอยู่ในการดําเนินการไปก่อน
13) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายงานการจัดทําแผนการดําเนินการ
เฝ้าระวังและเตือนภัยน้ําป่าไหลหลากและดินถล่ม ดังนี้
1. สํานักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ํา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้นํา
ข้ อ มู ล แผนที่ พื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย ดิ น ถล่ มและรายชื่ อ หมู่ บ้ า นเสี่ ย งภั ย ดิ น ถล่ ม ในพื้ น ที่ ป ระเทศไทย ซึ่ ง กรม
ทรัพยากรธรณีได้จัดทําไว้แล้ว ลงในแผนที่พื้นที่อนุรักษ์ โดยคัดบัญชีรายชื่อหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่มที่อยู่
ในพื้ น ที่ อนุ รั กษ์ จั ด ส่ งให้ ศูน ย์ ข้อมู ล และเตื อนภั ย พิ บั ติ ของสํ า นั กบริ ห ารพื้ น ที่ อนุ รั กษ์ ในส่ ว นภู มิภ าค
ใช้เป็นพื้นที่เป้าหมายในการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ําป่าไหลหลากและดินถล่ม
2. การดู แลป้ องกั น พื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย ต้ น น้ํ า ของหมู่ บ้ า นเสี่ ย งภั ย จะดํ า เนิ น การ
ปราบปรามการแผ้วถางป่า เผาป่า และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเดิมไปเป็นการเปิดหน้าดินปลูกพืช
เกษตรเชิงเดี่ยว ส่งเสริมให้เกิดความชุ่มชื้นตามร่องน้ํา ลําห้วย ลําธาร เพื่อให้เกิดความหลากหลายของ
พืชป่า โดยการสร้างฝายต้นน้ําโดยไม่ใช้ไม้เพื่อความแข็งแรงคงทนถาวรของตัวฝาย เช่น ฝายหินห่อด้วย
ลวดตาข่าย สร้างเรียงตัวเป็นลําดับลดหลั่นกันลงมาเป็นขั้นบันได สันฝายไม่สูงนักแต่รากฝายหยั่งลึกลงไป
ถึงชั้นหินหรือดินชั้นล่าง สร้างเฉพาะในช่วงของร่องน้ําที่มีความลาดชัน 10 – 50 % (Stream Profile) ซึ่งจะ
ช่ว ยให้ มีพืชป่ า เกิ ด ขึ้น ปกคลุ มดิน ตามร่องน้ํา และสองฟากร่ องน้ํ าได้ โดยเร็ ว ช่ วยป้ องกั นการทํ าลาย
ผิวหน้าดินจากเม็ดฝน ลดการพังทลายของผิวหน้าดิน น้ําไหลบ่าหน้าดิน และโอกาสในการเกิดดินถล่ม
โดยให้ราษฎรในหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมด้วย
3. เพื่อให้เป็นไปตามสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้สั่งการให้ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติและ
หน่วยงานสนามในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ดําเนินการ ดังนี้
- เฝ้ า ระวั ง ติ ด ตามประกาศเตื อ นภั ย ของกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาและกรม
ทรัพยากรธรณี ตรวจวัดปริมาณน้ําฝน และเตือนภัยให้แก่ผู้นําชุมชน/อาสาสมัครป้องกันภัยที่มีในหมู่บ้าน
ตอนล่างของพื้นที่เสี่ยงภัยตามแนวทางเตือนภัย
- ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกแผ้วถางป่า เผาป่าและการเปลี่ยนแปลง
ใช้ที่ดินเดิมไปปลูกพืชเชิงเดี่ยว
- หากมีงบประมาณในการสร้างฝายต้นน้ํา ให้สร้างโดยใช้วัสดุคงทนถาวร
ไม่ใช้ไม้เป็นวัสดุก่อสร้าง
ประธาน สอบถามว่า ใครเป็นผู้ดําเนินการจัดทําแผนการเฝ้าระวังและเตือนภัย
น้ําป่าไหลหลากและดินถล่ม และใช้งบประมาณส่วนใด
/นายสุกิจ…

นายสุกิจ รักพานิชแสง ชี้แจงว่า ใช้เจ้าหน้าที่และงบประมาณของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการดําเนินการจัดทําแผนการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ําป่าไหลหลากและ
ดินถล่ม
ประธานมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ดําเนินการดังนี้
1. กรมชลประทาน เพิ่มเติมข้อมูลปริมาณการใช้น้ําจริง เพื่อรายงานในการ
ประชุมฯ
2. กรมทรัพยากรธรณี จัดทําแผนป้องกันและฟื้นฟูเหตุการณ์อุทกภัยและธรณี
พิบัติภัย โดยให้ระบุว่ามีแผนอย่างไร เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
3. กรมทรัพยากรน้ํา เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานกับทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในการรวบรวมข้อมูลการติดตั้งสถานีวัดปริมาณน้ําฝน ว่าอยู่ที่ใดบ้าง เป็นของหน่วยงานใด โดยให้
แยกประเภทของเครื่องมือ วิธีการ และหน่วยวัด เพื่อจะได้ข้อมูลปริมาณน้ําฝนที่ตรงกัน
4. สํานักฝนหลวงและการบินเกษตร ดําเนินการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเติมน้ํา
ในเขื่อน เพื่อสนองพระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มติที่ประชุม : รับทราบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ
เลิกประชุมเวลา ๑3.30 น.

(นายสุวิมล วงค์สุวรรณ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ
ผู้จัดทํารายงานการประชุม

