รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ํา
ครั้งที่ ๑7 / ๒๕๕๔
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี ชั้น ๒๐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-----------------------------------------ผู้เข้าประชุม
๑. นายสุวิทย์ คุณกิตติ
ประธานอนุกรรมการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. นายณัฐภพ ภูริเดช
อนุกรรมการ
กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. นายเลิศชัย ศรีอนันต์
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมชลประทานและรองอธิบดีกรมชลประทาน
4. นายจรูญ เลาหเลิศชัย
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
5. นายสุวิทย์ โคสุวรรณ
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
6. นางวาสนา สาทดาพร
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
7. นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา
อนุ กรรมการ
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
8. นายสุกิจ รักพานิชแสง
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
9. นางสาวดลฤทัย พรายแก้ว
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
10. นายปริญญา สุทธิโกเศศ
อนุกรรมการ
แทนผู้อํานวยการสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร
11. นายบดินทร์เดช มั่นคง
อนุ กรรมการ
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร
๑2. นายวันชัย ประไพสุวรรณ
อนุ กรรมการ
แทนผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
๑3. นายจตุพร บุรุษพัฒน์
อนุ ก รรมการและเลขานุ ก าร
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
๑4. นายชัยพร ศิริพรไพบูลย์
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
แทนรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา (นายนิวัติชัย คัมภีร์)
/๑5. นายเผด็จ...



๑5. นายเผด็จ แสงสว่าง
แทนผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
16. นางสุวิมล วงค์สุวรรณ
แทนผู้อํานวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ํา

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. อธิบดีกรมป่าไม้
4. เจ้ากรมอุทกศาสตร์
5. ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
6. ผู้ว่าการการประปานครหลวง
7. ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ํา

จํานวน
จํานวน

5 คน
๑4 คน

เริ่มประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 16/๒๕๕4
ที่ประชุ มพิจารณารายงานการประชุ ม ครั้งที่ 16/๒๕๕4 เมื่อวัน ที่ 25 เมษายน ๒๕๕4
ไม่มีผู้ขอแก้ไข
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 16/๒๕๕4 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) สถานการณ์…



1.๑) สถานการณ์น้ําฝน
- ปริมาณฝนสะสมในรอบสัปดาห์ (24 – 30 เมษายน ๒๕๕4) ทั้งประเทศ
มีค่าเฉลี่ย 43.05 มม.
- ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือน (วันที่ 30 เมษายน 2554)
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคเหนือ = 251.14 มม. มากกว่าปี
2553 อยู่ 162.93 มม. และมากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 138.34 มม.
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = 120.63
มม. น้อยกว่าปี 2553 อยู่ 16.10 มม. และน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 25.17 มม.
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคกลาง = 228.56 มม. มากกว่าปี
2553 อยู่ 119.18 มม. และมากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 88.06 มม.
• ปริ ม าณฝนเฉลี่ ย สะสมรายเดื อ นภาคตะวั น ออก = 326.44 มม.
มากกว่าปี 2553 อยู่ 115.57 มม. และมากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 129.24 มม.
• ปริ ม าณฝนเฉลี่ ย สะสมรายเดื อ นภาคตะวั น ตก = 211.76 มม.
มากกว่าปี 2553 อยู่ 174.42 มม. และมากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 83.76 มม.
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคใต้ = 800.70 มม. มากกว่า ปี
2553 อยู่ 596.90 มม. และมากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 516.10 มม.
- ปริมาณฝนสะสมรายปี ๒๕๕4 (วันที่ 30 เมษายน 2554) ทั้งประเทศ
มีค่าเฉลี่ย 357.06 มม. มากกว่าฝนสะสมรายปี ๒๕๕3 อยู่ 214.98 มม. และมากกว่าฝนสะสมเฉลี่ย
๓๐ ปี อยู่ 175.17 มม.
1.๒) สถานการณ์ น้ํ าในอ่ า งเก็ บ น้ํ า ขนาดใหญ่ ณ วั น ที่ 1 พฤษภาคม 2554
ปริมาณน้ําทั้งประเทศ รวม 37,238 ล้าน ลบ.ม. หรือ 54 % ของความจุเก็บกัก มากกว่าปี ๒๕๕3 อยู่ 2 %
และเท่ากับปี ๒๕๔8
- เขื่อนที่มีปริมาณน้ําเก็บกักมากกว่าร้อยละ 80 มีจํานวน 1 แห่ง คือ เขื่อน
ประแสร์
- เขื่อนที่มีปริมาณน้ําเก็บกักระหว่างร้อยละ 50 – 80 มีจํานวน 17 แห่ง
ประกอบด้วย เขื่อนสิรินธร สิริกิติ์ น้ําพุง ลําพระเพลิง ลําแซะ ลํานางรอง มูลบน กิ่วคอหมา แม่งัดสมบูรณ์ชล
กิ่วลม บางลาง บางพระ ศรีนครินทร์ กระเสียว รัชชประภา ลําตะคอง และหนองปลาไหล
- 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
ลําปาว แควน้อย วชิราลงกรณ แม่กวงอุดมธารา จุฬาภรณ์ อุบลรัตน์ คลองสียัด และภูมิพล
1.3) สภาพน้ําในแม่น้ําสายหลักส่วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์น้อย ซึ่งเป็นระดับปกติของ
ฤดูแล้ง
1.4) สถานการณ์น้ําในแม่น้ําโขง ปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ปกติ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
1.5) การตรวจวัดปริมาณน้ําท่าของระบบโทรมาตร พบว่าปริมาณน้ําท่าในแม่น้ําชี
และมูล ที่สถานีลําน้ําอูน สถานีเสลภูมิ สถานีโกสุมพิสัย และสถานีสํานักสงฆ์เกาะแก้ว ปริมาณน้ําท่าอยู่ในเกณฑ์
วิกฤติ (น้ําน้อย)
1.6) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคาดการณ์พื้นที่ที่เสี่ยงต่อการประสบภัยแล้ง ดังนี้
- พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งมาก จํานวน 1 จังหวัด คือ จังหวัดอุทัยธานี
/-พื้นที่…



- 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 1 พฤษภาคม 2554 ในพื้นที่
หมู่บ้านบ่อแก้ว ตําบลไทรน้อย อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ได้มีการเตือนภัยระดับสีเขียว โดยวัดปริมาณ
น้ําฝนได้ 88.5 มม.
1.8) การรวบรวมข้อมูลการติดตั้งสถานีตรวจวัดปริมาณน้ําฝนของหน่วยงานต่างๆ
ดังนี้
- กรมทรัพยากรน้ํา มีสถานีวัดปริมาณน้ําฝนอัตโนมัติ 596 สถานี และสถานี
วัดปริมาณน้ําฝนธรรมดา 160 สถานี
- กรมอุตุนิยมวิทยา มีสถานีตรวจวัดปริมาณน้ําฝนอัตโนมัติ 930 สถานี และ
สถานีวัดปริมาณน้ําฝนธรรมดา 1,150 สถานี
- กรมควบคุมมลพิษ มีสถานีตรวจวัดปริมาณน้ําฝนในพื้นที่ภาคเหนือ 7
สถานี ภาคตะวันออก 7 สถานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 สถานี ภาคกลาง 12 สถานี ภาคใต้ 5 สถานี
กรุงเทพมหานคร 13 สถานี รวมทั้งสิ้น จํานวน 46 สถานี
2) กรมอุตุนิยมวิทยา
ผู้ แทนกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ทยา รายงานการคาดการณ์ ลั ก ษณะอากาศในช่ ว ง 7 วั น
(ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 พฤษภาคม 2554) ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
2.๑) วันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2554 ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย
และจะมีกําลังแรงขึ้น ทําให้ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ จะมีฝนฟ้าคะนอง (40 - 60 %
ของพื้นที่) สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนฟ้าคะนอง (20 – 40 % ของพื้นที่)
2.2) ในช่วงฤดูฝนปี 2554 คาดการณ์ว่า ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้ จะมีปริมาณฝนต่ํากว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย
2.3) ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะบรรเทาลงบ้าง เนื่องจากจะมี
ฝนตกเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
2.4) การคาดหมายลักษณะอากาศในช่วงฤดูฝนปี 2554 คาดว่าจะเริ่มประมาณ
ต้นเดือนพฤษภาคม สภาวะอากาศในระยะแรกจะมีความแปรปรวน โดยจะมีฝนตกเป็นช่วงๆ ไม่ต่อเนื่อง
สลับกับมีอากาศร้อนอบอ้าวในบางวัน ปริมาณฝนในระยะครึ่งแรกของฤดูยังไม่มากนัก แต่จะดีขึ้นในระยะ
ครึ่งหลังของฤดู ปริมาณฝนโดยรวมเฉลี่ยมีแนวโน้มต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย โดยเฉพาะในช่วงต้นและกลาง
ของฤดูฝน ปริมาณน้ําอาจมีไม่เพียงพอสําหรับการอุปโภคบริโภค รวมทั้งอาจจะส่งผลต่อการเกษตรได้
2.5) การคาดหมายพายุหมุนเขตร้อน (ดีเปรสชั่น โซนร้อน และไต้ฝุ่น) คาดว่าจะ
มีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยประมาณ 2 ลูก โดยมีแนวโน้มสูงสุดที่จะเคลื่อนผ่านประเทศ
ไทยตอนบนในเดือนสิงหาคมหรือกันยายน 1 ลูก และเคลื่อนผ่านภาคใต้ในเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน
อีก 1 ลูก ซึ่งจะเป็นพายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก (ทางตะวันออกของ
ประเทศฟิลิปปินส์) หรือทะเลจีนใต้ แล้วเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามเข้าสู่ประเทศ
ไทยตอนบน และเคลื่อนตัวผ่านอ่าวไทยเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยตามลําดับ
/3) กรมชลประทาน...



3) กรมชลประทาน
ผู้แทนกรมชลประทาน รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
3.๑) สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ และขนาดกลางทั่วประเทศ จํานวน ๔๐๐
แห่ง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ปริมาตรน้ําทั้งหมด = 39,383 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 54 % ของความ
จุอ่าง ซึ่งน้อยกว่าปี ๒๕๕3 (37,989) = 1,394 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําใช้การได้ ปี ๒๕๕4 = 15,584
ล้าน ลบ.ม.
3.๒) การเปรี ย บเที ย บปริ ม าตรน้ํ า ในอ่ า งเก็ บ น้ํ า ขนาดใหญ่ แ ละขนาดกลาง
ทั้งประเทศปี ๒๕๕3 กับปี ๒๕๕4 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 แบ่งเป็นรายภาค ดังนี้
- ภาคเหนือ ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๕๘ แห่ง) รวม 11,916 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น 47 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕3 (9,040 ล้าน ลบ.ม.) จํานวน 2,876 ล้าน ลบ.ม.
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาตรน้ํ าในอ่างฯ (๒๓๔ แห่ง) รวม 4,289
ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 45 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕3 (3,555 ล้าน ลบ.ม.) จํานวน 734 ล้าน ลบ.ม.
- ภาคกลาง ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๑๒ แห่ง) รวม 551 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
38 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕3 (267 ล้าน ลบ.ม.) จํานวน 284 ล้าน ลบ.ม.
- ภาคตะวันตก ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๙ แห่ง) รวม 15,998 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น 60 % ของความจุอ่าง น้อยกว่าปี ๒๕๕3 (18,754 ล้าน ลบ.ม.) จํานวน 2,756 ล้าน ลบ.ม.
- ภาคตะวันออก ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๕๒ แห่ง) รวม 1,022 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น 56 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕3 (799 ล้าน ลบ.ม.) จํานวน 223 ล้าน ลบ.ม.
- ภาคใต้ ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๓๕ แห่ง) รวม 5,607 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น
65 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕3 ( 5,574 ล้าน ลบ.ม.) จํานวน 33 ล้าน ลบ.ม.
3.๓) ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําที่สําคัญต่าง ๆ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2554
- อ่างเก็บน้ําเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ ๒๒,๙๗๒
ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรน้ําปี ๒๕๕4 = 10,838 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 47 % ของความจุอ่าง ปี ๒๕๕3 =
8,353 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 36 % ของความจุอ่าง ผลต่างปี ๒๕๕3 กับปี ๒๕๕4 = 2,485 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําไหลลงอ่างฯ = 14.57 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 12.98 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก
12,134 ล้าน ลบ.ม.
- อ่างเก็บน้ําเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ความจุที่ระดับเก็บกักสูงสุด ๙๖๐ ล้าน
ลบ.ม. ปริมาตรน้ําปี ๒๕๕4 = 298 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 31 % ของความจุอ่าง ปี ๒๕๕3 = 135 ล้าน
ลบ.ม. คิดเป็น 14 % ของความจุอ่าง ผลต่างปี ๒๕๕3 กับปี ๒๕๕4 = 163 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหล
ลงอ่างฯ = 0.01 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 1.76 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก 662 ล้าน ลบ.ม.
- อ่างเก็บน้ําแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก ความจุที่ระดับเก็บกักสูงสุด ๗๖๙
ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรน้ําปี ๒๕๕4 = 255 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 33 % ของความจุอ่าง ปี ๒๕๕3 = 172 ล้าน
ลบ.ม. คิดเป็น 22 % ของความจุอ่าง ผลต่างปี ๒๕๕3 กับปี ๒๕๕4 = 73 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอ่างฯ
= 1.35 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 1.30 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก 514 ล้าน ลบ.ม.
3.4) สถานการณ์น้ําท่าในลําน้ําสายหลัก ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ส่วนใหญ่
อยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งน้ําท่าที่มีปริมาณน้ําน้อยจะอยู่บริเวณเหนือเขื่อน ส่วนน้ําท่าบริเวณใต้เขื่อนจะอยู่ในเกณฑ์
ปกติ
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3.5 ) แผนและผลการจัดสรรน้ําในช่วงฤดูแล้ง ปี 2553/2554 ตั้งแต่วันที่ 1
พฤศจิกายน 2553 – 30 เมษายน 2554
- แผนการจัดสรรน้ําทั้งประเทศ ทั้งหมด 20,144 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ํา
ไปแล้ว 19,980 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 99 % ของแผนทั้งหมด คงเหลือแผนที่จะต้องระบาย 164 ล้าน
ลบ.ม.
- แผนการจัดสรรน้ําลุ่มน้ําเจ้าพระยา 8,500 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ําไป
แล้ว 8,409 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 99 % ของแผนทั้งหมด คงเหลือแผนที่จะต้องระบาย 91 ล้าน ลบ.ม.
- แผนการจัดสรรน้ําเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ 6,800 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ํา
ไปแล้ว 6,846 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 101 % ของแผนทั้งหมด ซึ่งเกินแผนที่จะต้องระบายไปแล้ว 46 ล้าน
ลบ.ม.
- แผนการจัดสรรน้ําเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 600 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ําไป
แล้ว 661 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 110 % ของแผนทั้งหมด ซึ่งเกินแผนที่จะต้องระบายไปแล้ว 61 ล้าน
ลบ.ม.
- แผนการจัดสรรน้ําเขื่อนแควน้อย 600 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ําไปแล้ ว
786 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 131 % ของแผนทั้งหมด ซึ่งเกินแผนที่จะต้องระบายไปแล้ว 186 ล้าน ลบ.ม.
- แผนการจัดสรรน้ําแม่กลอง 500 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ําไปแล้ว 115 ล้าน
ลบ.ม. คิดเป็น 23 % ของแผนทั้งหมด คงเหลือแผนที่จะต้องระบาย 385 ล้าน ลบ.ม.
3.6) แผนและผลการจั ด สรรน้ํ า ในช่ ว งฤดู แ ล้ ง ปี 2553/2554 (วั น ที่ 30
เมษายน 2554) จากแผนการเพาะปลูกพืชทั้งประเทศ 15.29 ล้านไร่ มีการเพาะปลูกแล้ว 18.38 ล้านไร่
มากกว่าแผนร้อยละ 20 โดยมีการใช้น้ําแล้ว 19,980 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 99 จากแผนการใช้น้ํา
20,144 ล้าน ลบ.ม. ยังคงเหลือปริมาณน้ําที่ต้องการใช้อีก 164 ล้าน ลบ.ม. ขณะนี้ได้ส่งน้ําเพื่อการเพาะปลูก
ฤดูแล้งเรียบร้อยแล้ว ซึ่งปี 2554 จัดสรรน้ําได้ดีกว่าปี 2553
สําหรับในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยา (วันที่ 30 เมษายน 2554) จากแผนการ
เพาะปลูกพืช 7.12 ล้านไร่ มีการเพาะปลูกแล้ว 9.69 ล้านไร่ มากกว่าแผนร้อยละ 36 โดยมีการใช้น้ํา
แล้ว 8,409 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 99 จากแผนการใช้น้ํา 8,500 ล้าน ลบ.ม. ยังคงเหลือปริมาณน้ํา
ที่ต้องการใช้อีก 91 ล้าน ลบ.ม. ขณะนี้ได้ส่งน้ําเพื่อการเพาะปลูกฤดูแล้งเรียบร้อยแล้ว ที่เหลือจะเป็นการ
ส่งให้เพื่อการอุปโภคบริโภค ปัจจุบัน กรมชลประทานจะจ่ายน้ําจากเขื่อนแควน้อยและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก ส่วนเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์จะเก็บกักน้ําไว้เพื่อการเกษตรในช่วงต้นของฤดู
นาปี ซึ่งจะเริ่มในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2554
4) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รายงานสถานการณ์น้ําในเขื่อนขนาดใหญ่
ของ กฟผ. วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ดังนี้
4.๑) ปริมาตรน้ําในเขื่อนขนาดใหญ่ (ภูมิพล สิริกิติ์ ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ
อุบลรัตน์ รัชชประภา) รวม 31,785 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 55.14 % ของความจุอ่าง ปัจจุบันมีน้ําใช้งาน
ได้ 9,921 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 18.43 % มากกว่าปี 2553 อยู่ 231 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้า
เขื่อนรวม 49 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 50 ล้าน ลบ.ม. แบ่งเป็นรายเขื่อน ดังนี้
/- ปริมาตรน้ํา…



- ปริมาตรน้ําในเขื่อนภูมิพล ที่ระดับเก็บกักปกติ 6,076 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
45.13 % ของความจุอ่าง ปั จจุบันมีน้ํ าใช้งานได้ 2,276 ล้าน ลบ.ม. คิ ดเป็น 23.56 % มากกว่า ปี
2553 อยู่ 1,325 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อน 13 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 6 ล้าน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนสิริกิติ์ ที่ระดับเก็บกักปกติ 4,784 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
50.31 % ของความจุอ่าง ปัจจุบันมีน้ําใช้งานได้ 1,934 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 29.04 % มากกว่าปี
2553 อยู่ 1,200 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อน 25 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 7 ล้าน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนศรีนครินทร์ ที่ระดับเก็บกักปกติ 12,428 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น 70.04 % ของความจุอ่าง ปัจจุบันมีน้ําใช้งานได้ 2,163 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 28.92 % น้อย
กว่าปี 2553 อยู่ 1,987 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อน 3 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 22 ล้าน
ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนวชิราลงกรณ ที่ระดับเก็บกักปกติ 3,441 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น 38.84 % ของความจุอ่าง ปัจจุบันมีน้ําใช้งานได้ 429 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 7.34 % น้อยกว่าปี
2553 อยู่ 812 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อน 5 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 7 ล้าน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนอุบลรัตน์ ที่ระดับเก็บกักปกติ 1,007 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น 41.41 % ของความจุอ่าง ปัจจุบันมีน้ําใช้งานได้ 425 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 22.98 % มากกว่า
ปี 2553 อยู่ 340 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อน 0.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 5 ล้าน
ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนรัชชประภา ที่ระดับเก็บกักปกติ 4,048 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น 71.79 % ของความจุอ่าง ปัจจุบันมีน้ําใช้งานได้ 2,696 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 62.89 % มากกว่าปี
2553 อยู่ 165 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อน 3 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 3 ล้าน ลบ.ม.
4.2) ผลการระบายน้ําเพื่อชลประทานฤดูแล้ง
- โครงการชลประทานเจ้ าพระยาใหญ่ ใช้ น้ํ าจากเขื่ อนภู มิพลและสิ ริ กิ ติ์
6,800 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ําตลอดฤดูแล้ง เป็น 7,300 ล้าน ลบ.ม. (เพิม่ ขึน้ 500 ล้าน
ลบ.ม.) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 – 30 เมษายน 2554 ระบายน้ําไปแล้ว 6,871 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งมาก
กว่าแผนที่ต้องระบาย 71 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 1 % โดยเป็นการระบายน้ําจากเขื่อนภูมิพล 3,162 ล้าน ลบ.ม.
(มีน้ําต้นทุนคงเหลือ 2,276 ล้าน ลบ.ม.) จากเขื่อนสิริกิติ์ 3,710 ล้าน ลบ.ม. (มีน้ําต้นทุนคงเหลือ 1,934 ล้าน
ลบ.ม.) รวมปริมาณน้ําต้นทุนคงเหลือของทั้งสองเขื่อน 4,210 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 – 1 พฤษภาคม 2554 ระบายน้ําไปแล้ว 3,176
ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 106 % ของแผนการระบายน้ํา คงเหลือต้องระบายตลอดฤดูแล้ง (30 มิถุนายน 2554)
อีก 1,309 ล้าน ลบ.ม. โดยมีปริมาณน้ําต้นทุนที่ระบายได้ 2,593 ล้าน ลบ.ม. มากกว่าแผนที่ต้องระบาย
1,284 ล้าน ลบ.ม.
4.3) การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ําช่วงฤดูฝน
- จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ําช่วงฤดูฝน
- จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ําช่วงฤดูฝน
- จัดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อการบริหารจัดการน้ําบริเวณเขื่อนอุบลรัตน์ ศรีนครินทร์
วชิราลงกรณ ภูมิพล และสิริกิติ์
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5) กรมทรัพยากรธรณี
ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี รายงานปริมาณน้ําฝนในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งตรวจวัดโดย
เครือข่ายของกรมทรัพยากรธรณี (วันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2554) ดังนี้
5.1) อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ําฝนได้ 111 มม.
5.2) อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ วัดปริมาณน้ําฝนได้ 95 มม.
5.3) อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง วัดปริมาณน้ําฝนได้ 10 มม. แต่มีฝนตกหนักบริเวณ
ภูเขาสูง จึงทําให้น้ําไหลลงมาและเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร ขณะนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
6) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานที่ประชุม และนําเสนอเอกสาร สรุปได้
ดังนี้
6.1) สถานการณ์ภัยแล้ง (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 – 2 พฤษภาคม
2554)
- จังหวั ด ที่ป ระกาศเป็น พื้ นที่ ป ระสบภั ยแล้ ง จํ านวน 49 จังหวัด ได้ แก่
จังหวัดกําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ตาก น่าน นครสวรรค์
แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา
บุรีรั มย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย ศรีส ะเกษ สกลนคร สุ รินทร์ หนองคาย หนองบัว ลํา ภู
อุดรธานี อุบลราชธานี อํานาจเจริญ ยโสธร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สระบุรี สมุทรปราการ
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว รวม 463 อําเภอ 3,358
ตําบล 34,865 หมู่บ้าน
- ความเสียหาย ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 9,681,742 คน 2,949,810
ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหาย รวม 2,059,882 ไร่ แยกเป็น พื้นที่นา 901,597 ไร่ พื้นที่ไร่
983,298 ไร่ และพื้นที่สวน 174,987 ไร่
- การให้ความช่วยเหลือ
• ใช้รถบรรทุกน้ํา จํานวน 660 คัน เพื่อแจกจ่ายน้ําอุปโภคบริโภค จํานวน
90,905535 ลิตร
• เครื่องสูบน้ํา จํานวน 328 เครื่อง
• ซ่อมสร้างทํานบ/ฝายชั่วคราวปิดกั้นลําน้ํา จํานวน 2,955 แห่ง
• ขุดลอกแหล่งน้ํา จํานวน 368 แห่ง
- งบประมาณดําเนินการใช้จ่ายไปแล้ว จํานวน 758,713,574 บาท แยกเป็น
งบทดรองราชการของจังหวัด จํานวน 737,429,704 บาท งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 19,137,240
บาท และงบอื่น ๆ จํานวน 2,146,630 บาท
6.2) สถานการณ์วาตภัย (วันที่ 12 – 25 เมษายน 2554)
- จังหวัดที่ประสบวาตภัย จํานวน 22 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลําปาง ตาก เชียงราย
เชียงใหม่ น่าน แพร่ พิษณุโลก เลย นครพนม หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น
ยโสธร ชัยภูมิ บึงกาฬ อุดรธานี ฉะเชิงเทรา นครปฐม และตราด รวม 63 อําเภอ 126 ตําบล 471 หมู่บ้าน
มีผู้เสียชีวิต 1 ราย
/- ความเสียหาย…



- ความเสียหาย บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย จํานวน 13,696 หลัง
และมีผู้เสียชีวิต จํานวน 1 ราย
- การให้ความช่วยเหลือ จังหวัด สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น และเร่งสํารวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นค่าวัสดุ
ซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหาย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ
ต่อไป
6.3) สถานการณ์ภัยอันเนื่องมาจากกองกําลังนอกประเทศ
- จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 22 - 30 เมษายน 2554 เกิดเหตุปะทะกันตามแนว
ชายแดนไทย – กัมพูชา บริเวณปราสาทตาเมือนธม หมู่ที่ 8 ตําบลตาเมียง และบริเวณปราสาทตาควาย หมู่ที่
17 ตําบลบักได อําเภอพนมดงรัก จังหวัดได้สั่งการให้อพยพประชาชน จํานวน 42,580 คนตามแนวชายแดน
ในพื้นที่อําเภอพนมดงรัก 2 ตําบล 36 หมู่บ้าน ได้แก่ ตําบลบักได ตําบลตาเมียง และอําเภอกาบเชิง เข้าพัก
อาศัยที่จุดรองรับผู้อพยพ จํานวน 35 จุด
- ความเสียหาย บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย จํานวน 17 หลัง ราษฎร
เสียชีวิต จํานวน 1 ราย และทหารเสียชีวิต จํานวน 7 ราย บาดเจ็บ จํานวน 120 ราย
- การให้ความช่วยเหลือ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มอบ
หมายให้ นายประทีป กีรติเรขา รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้อํานวยการศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 จังหวัดนครราชสีมา พร้อมสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 3 จังหวัดปราจีนบุรี เขต 6 จังหวัดขอนแก่น เขต 7 จังหวัดสกลนคร และเขต 13 จังหวัดอุบลราชธานี
เข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติการช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน
2554 สนับสนุน รถผลิตน้ําดื่ม 5 คัน รถไฟฟ้าส่องสว่าง 7 คัน รถบรรทุกน้ํา 18 คัน เต็นท์นอน 353 หลัง
เต็นท์อํานวยการ 10 หลัง รถบรรทุกขนาดใหญ่ 10 คัน สุขาเคลื่อนที่ 30 หลัง เจ้าหน้าที่ 72 นาย
7) สํานักฝนหลวงและการบินเกษตร
ผู้แทนสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ปัจจุบัน สํานักฝนหลวงและการบินเกษตรมีหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือ
ภาวะภัยแล้ง จํานวน 10 หน่วย สัปดาห์ที่ผ่านมา หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่ ระยอง และขอนแก่น
ได้ลดจํานวนเที่ยวบินในการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากมีฝนตก ส่วนหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่เหลือ
ได้ขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงตามปกติ จากการติดตามปรากฏว่ามีฝนตกพอสมควร
8) กรมควบคุมมลพิษ
ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ รายงานความคืบหน้าการซ่อมแซมระบบบําบัดน้ําเสีย
และระบบกําจัดขยะจากเหตุการณ์อุทกภัยและธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ภาคใต้ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
8.1) จากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่เทศบาลท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทําให้เกิด
ขยะมูลฝอยประมาณ 6,000 ตัน กรมควบคุมมลพิษจะดําเนินการร่วมกับเทศบาลท่าข้าม เพื่อทําการฝังกลบ
ขยะมูลฝอยในพื้นที่ของภาคเอกชน ซึ่งได้รับอนุญาตแล้ว เนื่องจากพื้นที่ฝังกลบของทางเทศบาลท่าข้าม อยู่ห่าง
ออกไปประมาณ 24 กม. จึงไม่สะดวกในการเคลื่อนย้าย โดยเทศบาลท่าข้ามจะของบประมาณจากงบกลาง
จํานวน 2.73 ล้านบาท เพื่อดําเนินการ
/8.2) โรงบําบัด...

8.2) โรงบําบัดน้ําเสียที่ได้รับความเสียหายที่เทศบาลเมืองตรัง จังหวัดตรัง ซึ่ง
เสียหายเล็กน้อย ปัจจุบันได้ดําเนินการซ่อมแซมโดยใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองตรัง ส่วนที่เกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 3 แห่ง และจังหวัดสงขลา จํานวน 1 แห่ง เป็นการเสียหายที่เกิดจากน้ําท่วมซ้ําซ้อน
ตั้งแต่ปี 2553 แต่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม ขณะนี้ได้ของบประมาณจากสํานักงบประมาณเพื่อดําเนินการแล้ว
ส่วนระบบบําบัดน้ําเสียที่เหลือ จํานวน 6 แห่ง ไม่ได้รับความเสียหาย
8.3) กรณีหอยตายบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมควบคุมมลพิษ
ได้ร่วมมือกับกรมประมงในการดําเนินการแก้ไข โดยกําหนดให้มีการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในบริเวณอ่าวบ้านดอน
และสนับสนุนการเก็บพร้อมทั้งตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ําทะเล
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา อนุกรรมการและเลขานุการ แจ้งให้
ที่ประชุมทราบว่า กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เปิดตัวโครงการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการ จัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการระบบเครือข่ายน้ําในพื้นที่วิกฤตน้ํา 19 พื้นที่ และศึกษา
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในระดับลุ่มน้ําโขง ชี มูล โดยมี นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธี ซึ่งขณะนี้ โครงการได้เริ่มต้นแล้ว
และมีกําหนดแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2555 โดย รมว.ทส. ได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะเกษตรกรในพื้นที่ 11
จังหวัดนําร่อง ได้แก่ จังหวัดเลย หนองคาย สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด อุดรธานี หนองบัวลําภู
ขอนแก่น ชัยภูมิ และบึงกาฬ ครอบคลุมพื้นที่ 31.5 ล้านไร่ และจะดําเนินการเพิ่มในจังหวัดที่เหลือต่อไป ทั้งนี้
โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงขอให้ผู้แทน
กรมชลประทานแจ้งผู้บริหาร ทราบ เรื่องการลงพื้นที่ของ รมว.ทส. ด้วย
ประธานมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ดําเนินการดังนี้
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดําเนินการผันน้ําเข้าสู่เขื่อนภูมิพลเพื่อเก็บกัก
ไว้ใช้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วง
มติที่ประชุม : รับทราบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ
เลิกประชุมเวลา ๑3.00 น.

(นางสุวิมล วงค์สุวรรณ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ
ผู้จัดทํารายงานการประชุม

