รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ํา
ครั้งที่ ๑8 / ๒๕๕๔
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี ชั้น ๒๐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-----------------------------------------ผู้เข้าประชุม
๑. นายเจษฎา แก้วกัลยา
รองประธานอนุกรรมการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานอนุกรรมการ
และแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. นายเลิศชัย ศรีอนันต์
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมชลประทานและรองอธิบดีกรมชลประทาน
3. นายจรูญ เลาหเลิศชัย
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
4. นายสุวิทย์ โคสุวรรณ
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
5. นางวาสนา สาทดาพร
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
๖. นายวรศาสน์ อภัยพงษ์
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
7. นายชนาธิป กุลดิลก
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมป่าไม้
8. นายชยุต วงศ์วณิช
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
9. นายปริญญา สุทธิโกเศศ
อนุกรรมการ
แทนผู้อํานวยการสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร
10. นาวาเอกจักรกฤช มะลิขาว
อนุ กรรมการ
แทนเจ้ากรมอุทกศาสตร์
๑1. นายไพโรจน์ ประสิทธิ์วรากุล
อนุ กรรมการ
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร
๑2. นายวันชัย ประไพสุวรรณ
อนุ กรรมการ
แทนผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
๑3. นางจิตสุภา ไตรธรรม
อนุ กรรมการ
แทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
๑4. นายกัมปนาท ดีอุดมจันทร์
อนุ กรรมการ
แทนผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
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๑5. นายจตุพร บุรุษพัฒน์
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
๑6. นายนิวัติชัย คัมภีร์
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
๑7. นายเผด็จ แสงสว่าง
แทนผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
18. นายวิทยา ผลประไพ
ผู้อํานวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ํา

อนุ ก รรมการและเลขานุ ก าร
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
4. ผู้ว่าการการประปานครหลวง
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวชมพูนุช ดลสุขเลิศ
2. นางสาวดลฤทัย พรายแก้ว

นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ กรมควบคุมมลพิษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. นางวันเพ็ญ แก้วแกมทอง
หัวหน้าแผนกสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ํา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
4. เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน
3 คน
5. เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ํา
จํานวน ๑2 คน
เริ่มประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่ อ งจากรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ติ ด ราชการ
จึงมอบหมายให้ผมดําเนินการประชุมแทน
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 17/๒๕๕4
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 17/๒๕๕4 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ๒๕๕4
ไม่มีผู้ขอแก้ไข
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 17/๒๕๕4 โดยไม่มีการแก้ไข
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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 (1 – 7 พฤษภาคม ๒๕๕4) ทั้งประเทศ
มีค่าเฉลี่ย 36.22 มม.
- ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือน (วันที่ 7 พฤษภาคม 2554)
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคเหนือ = 307.87 มม. มากกว่าปี
2553 อยู่ 206.74 มม. และมากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 155.98 มม.
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = 147.79
มม. มากกว่าปี 2553 อยู่ 1.41 มม. และน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 39.79 มม.
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคกลาง = 263.04 มม. มากกว่าปี
2553 อยู่ 130.25 มม. และมากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 82.30 มม.
• ปริ ม าณฝนเฉลี่ ย สะสมรายเดื อ นภาคตะวั น ออก = 341.89 มม.
มากกว่าปี 2553 อยู่ 103.75 มม. และมากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 97.43 มม.
• ปริ ม าณฝนเฉลี่ ย สะสมรายเดื อ นภาคตะวั น ตก = 224.38 มม.
มากกว่าปี 2553 อยู่ 163.72 มม. และมากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 60.70 มม.
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคใต้ = 838.63 มม. มากกว่า ปี
2553 อยู่ 625.62 มม. และมากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 509.91 มม.
- ปริมาณฝนสะสมรายปี ๒๕๕4 (วันที่ 7 พฤษภาคม 2554) ทั้งประเทศ
มีค่าเฉลี่ย 393.28 มม. มากกว่าฝนสะสมรายปี ๒๕๕3 (156.67) อยู่ 236.61 มม. และมากกว่าฝน
สะสมเฉลี่ย ๓๐ ปี (224.04) อยู่ 169.24 มม.
1.๒) สถานการณ์ น้ํ าในอ่ า งเก็ บ น้ํ า ขนาดใหญ่ ณ วั น ที่ 8 พฤษภาคม 2554
ปริ มาณน้ํ าทั้ งประเทศรวม 37,174 ล้า น ลบ.ม. หรื อ 53 % ของความจุ เก็ บกั ก มากกว่า ปี ๒๕๕3
(35,593) อยู่ 1,581 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 2 % และเท่ากับปี ๒๕๔8
- เขื่อนที่มีปริมาณน้ําเก็บกักระหว่างร้อยละ 50 – 80 มีจํานวน 17 แห่ง
ประกอบด้วย เขื่อนสิรินธร สิริกิติ์ น้ําพุง ลําแซะ มูลบน ลํานางรอง กิ่วลม กิ่วคอหมา บางลาง แม่งัดสมบูรณ์ชล
บางพระ ศรีนครินทร์ กระเสียว รัชชประภา ลําตะคอง หนองปลาไหล และประแสร์
- 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 16 แห่ ง
ประกอบด้วย เขื่อนปราณบุรี ขุนด่านปราการชล ห้วยหลวง แก่งกระจาน ทับเสลา น้ําอูน ป่าสักชลสิทธิ์
แควน้อย ลําปาว วชิราลงกรณ์ แม่กวงอุดมธารา อุบลรัตน์ คลองสียัด จุฬาภรณ์ ภูมิพล และลําพระเพลิง
1.3) สภาพน้ําในแม่น้ําสายหลักส่วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์น้อย ซึ่งเป็นระดับปกติของ
ฤดูแล้ง
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1.4) สถานการณ์น้ําในแม่น้ําโขง ปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ปกติ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
1.5) การตรวจวัดปริมาณน้ําท่าของระบบโทรมาตร พบว่าปริมาณน้ําท่าในแม่น้ําชี
และมูล ที่สถานีลําน้ําอูน สถานีเสลภูมิ สถานีโกสุมพิสัย และสถานีสํานักสงฆ์เกาะแก้ว ปริมาณน้ําท่าอยู่ในเกณฑ์
วิกฤติ (น้ําน้อย)
1.6) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคาดการณ์พื้นที่ที่เสี่ยงต่อการประสบภัยแล้ง ดังนี้
- พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง จํานวน 12 จังหวัด คือ จังหวัดลําพูน เชียงราย
แม่ฮ่องสอน อุทัยธานี สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ ศรีสะเกษ ชัยภูมิ อํานาจเจริญ ขอนแก่น หนองคาย และมหาสารคราม
ประธาน สอบถามว่า จากการรายงาน ค่าปริมาณออกซิเจนละลาย (D.O) ที่สถานีเสลภูมิต่ํา
เกิดจากสาเหตุใด
นายเผด็จ แสงสว่าง ชี้แจงว่า เนื่องจากเครื่องตรวจวัดอยู่บริเวณเหนือเขื่อน ซึ่งเป็น
บริเวณที่น้ํานิ่งและไม่ไหลเป็นเวลานาน จึงอาจทําให้ค่าปริมาณออกซิเจนละลาย (D.O) ต่ํา
นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ เสนอแนะเพิ่มเติมว่า อาจเกิดจากเศษขยะหรือใบไม้เข้าไปติด
อยู่ในเครื่องตรวจวัด เป็นเหตุให้การคํานวณค่าปริมาณออกซิเจนละลาย (D.O) ไม่ถูกต้อง จึงขอให้ตรวจสอบ
ที่เครื่องตรวจวัดด้วย
2) กรมอุตุนิยมวิทยา
ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา รายงานการคาดการณ์ลักษณะอากาศในช่วง 7 วัน (ตั้งแต่
วันที่ 9 - 15 พฤษภาคม 2554) ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
2.๑) วันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2554 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรงพัด
ปกคลุมประเทศไทย ทําให้ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ จะมีฝนฟ้าคะนอง (60 – 80 % ของ
พื้นที่) และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและอาจเกิดน้ําท่วมได้ในบางพื้นที่ บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก และภาค
ตะวันออก และมีลมแรง สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนอง (40 – 60 % ของพื้นที่)
2.2) วันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2554 หย่อมความกดอากาศต่ําเคลื่อนผ่าน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ทําให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง จะมีฝนฟ้า
คะนอง (60 – 80 % ของพื้นที่) มีฝนตกหนักถึงหนักมากและอาจเกิดน้ําท่วมได้ในบางพื้นที่
2.3) เกิ ด พายุ ห มุ น โซนร้ อนแอรี ทางตะวั น ออกของประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ และมี
แนวโน้มเคลื่อนตัวไปยังประเทศญี่ปุ่น คาดว่าจะไม่มีผลต่อประเทศไทย
2.4) กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ปีนี้ฝนจะมาเร็วและอาจเกิดปัญหาฝนทิ้งช่วง
ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนถึงกลางเดือนกรกฎาคม จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับทราบด้วย
3) กรมชลประทาน
ผู้แทนกรมชลประทาน รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
3.๑) สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ และขนาดกลางทั่วประเทศ จํานวน ๔๐๐
แห่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2554 ปริมาตรน้ําทั้งหมด = 39,374 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 53 % ของความจุอ่าง
ซึ่งน้อยกว่าปี ๒๕๕3 (37,300) = 2,074 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําใช้การได้ ปี ๒๕๕4 = 15,568 ล้าน ลบ.ม.
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3.๒) การเปรียบเทียบปริมาตรน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลาง ทั้งประเทศ
ปี ๒๕๕3 กับปี ๒๕๕4 ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2554 แบ่งเป็นรายภาค ดังนี้
- ภาคเหนือ ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๕๘ แห่ง) รวม 12,129 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น 47 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕3 (8,864 ล้าน ลบ.ม.) จํานวน 3,265 ล้าน ลบ.ม.
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๒๓๔ แห่ง) รวม 4,259
ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 45 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕3 (3,495 ล้าน ลบ.ม.) จํานวน 764 ล้าน
ลบ.ม.
- ภาคกลาง ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๑๒ แห่ง) รวม 551 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
38 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕3 (251 ล้าน ลบ.ม.) จํานวน 300 ล้าน ลบ.ม.
- ภาคตะวันตก ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๙ แห่ง) รวม 15,870 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น 59 % ของความจุอ่าง น้อยกว่าปี ๒๕๕3 (18,436 ล้าน ลบ.ม.) จํานวน 2,566 ล้าน ลบ.ม.
- ภาคตะวันออก ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๕๒ แห่ง) รวม 1,013 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น 56 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕3 (779 ล้าน ลบ.ม.) จํานวน 234 ล้าน ลบ.ม.
- ภาคใต้ ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๓๕ แห่ง) รวม 5,552 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น
64 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕3 ( 5,475 ล้าน ลบ.ม.) จํานวน 77 ล้าน ลบ.ม.
3.๓) ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําที่สําคัญต่าง ๆ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2554
- อ่างเก็บน้ําเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ ๒๒,๙๗๒
ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรน้ําปี ๒๕๕4 = 10,974 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 48 % ของความจุอ่าง ปี ๒๕๕3 =
8,025 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 36 % ของความจุอ่าง ผลต่างปี ๒๕๕3 กับปี ๒๕๕4 = 2,769 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําไหลลงอ่างฯ = 41.49 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 12.98 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก
11,998 ล้าน ลบ.ม.
- อ่างเก็บน้ําเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ความจุที่ระดับเก็บกักสูงสุด ๙๖๐ ล้าน
ลบ.ม. ปริมาตรน้ําปี ๒๕๕4 = 294 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 31 % ของความจุอ่าง ปี ๒๕๕3 = 121 ล้าน
ลบ.ม. คิดเป็น 13 % ของความจุอ่าง ผลต่างปี ๒๕๕3 กับปี ๒๕๕4 = 173 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหล
ลงอ่างฯ = 1.29 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 0.89 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก 666 ล้าน ลบ.ม.
- อ่างเก็บน้ําแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก ความจุที่ระดับเก็บกักสูงสุด ๗๖๙
ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรน้ําปี ๒๕๕4 = 301 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 32 % ของความจุอ่าง ปี ๒๕๕3 = 160 ล้าน
ลบ.ม. คิดเป็น 17 % ของความจุอ่าง ผลต่างปี ๒๕๕3 กับปี ๒๕๕4 = 141 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลง
อ่างฯ = 3.72 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 1.30 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก 638 ล้าน ลบ.ม.
3.4) สถานการณ์น้ําท่าในลําน้ําสายหลัก ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2554 ส่วนใหญ่
อยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งน้ําท่าที่มีปริมาณน้ําน้อยจะอยู่บริเวณเหนือเขื่อน ส่วนน้ําท่าบริเวณใต้เขื่อนจะอยู่ในเกณฑ์
ปกติ
3.5) แผนและผลการจั ด สรรน้ํ า ในช่ ว งฤดู แ ล้ ง ปี 2553/2554 (วั น ที่ 30
เมษายน 2554) จากแผนการเพาะปลูกพืชทั้งประเทศ 15.29 ล้านไร่ มีการเพาะปลูกแล้ว 18.52 ล้านไร่
มากกว่าแผนร้อยละ 21 โดยมีการใช้น้ําแล้ว 19,980 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 99 จากแผนการใช้น้ํา
20,144 ล้าน ลบ.ม. ยังคงเหลือปริมาณน้ําที่ต้องการใช้อีก 164 ล้าน ลบ.ม. ขณะนี้ได้ส่งน้ําเพื่อการ
เพาะปลูกฤดูแล้งเรียบร้อยแล้ว ซึ่งปี 2554 จัดสรรน้ําได้ดีกว่าปี 2553
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4) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รายงานสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําของ
กฟผ. ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2554 ดังนี้
4.๑) ปริมาตรน้ําในอ่างรวมทุกภาค 34,210 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 55 % ของความ
จุอ่าง สามารถรับน้ําได้อีก 28,182 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้ําใช้งานได้ 11,106 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหล
เข้าอ่างรวมทุกภาค 64.36 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 45.20 ล้าน ลบ.ม. แยกเป็นรายภาค ดังนี้
- ปริมาตรน้ําในอ่างเก็บน้ําภาคเหนือ (ภูมิพลและสิริกิติ์) ที่ระดับเก็บกักปกติ
รวม 10,998 ล้าน ลบ.ม. คิ ดเป็ น 48 % ของความจุอ่าง สามารถรับน้ําได้อีก 12,074 ล้าน ลบ.ม.
ปัจจุบันมีน้ําใช้งานได้ 4,348 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างฯ 36.60 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย
13.09 ล้าน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ํ าในอ่างเก็บน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ (อุบลรั ตน์ สิรินธร
และจุฬาภรณ์) ที่ระดับเก็บกักปกติ รวม 2,053 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 45 % ของความจุอ่าง สามารถรับน้ํา
ได้อีก 2,604 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้ําใช้งานได้ 603 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างฯ 7.56 ล้าน
ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 3.02 ล้าน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในอ่างเก็บน้ําภาคกลางและภาคตะวันตก (ศรีนครินทร์และ
วชิราลงกรณ) ที่ระดับเก็บกักปกติ รวม 15,753 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 59 % ของความจุอ่าง สามารถรับน้ํา
ได้อีก 10,852 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้ําใช้งานได้ 2,476 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างฯ 10.94
ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 20.56 ล้าน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในอ่างเก็บน้ําภาคใต้ (รัชชประภาและบางลาง) ที่ระดับเก็บกักปกติ
รวม 4,949 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 70 % ของความจุอ่าง สามารถรับน้ําได้อีก 2,144 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้ํา
ใช้งานได้ 3,321 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างฯ 7.49 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 5.69 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.) ได้สิ้นสุดการระบายน้ําในช่วงฤดูแล้ง ในวันที่ 30 เมษายน 2554
- 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 – 1 พฤษภาคม 2554 ระบายน้ําไปแล้ว
3,357 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 106 % ของแผนการระบายน้ําทั้งหมด คงเหลือที่ต้องระบายตลอดฤดูแล้ง
(30 มิถุนายน 2554) อีก 1,138 ล้าน ลบ.ม. โดยมีปริมาณน้ําต้นทุนที่ระบายได้ 2,476 ล้าน ลบ.ม.
มากกว่าแผนที่ต้องระบาย 1,338 ล้าน ลบ.ม.
ประธาน สอบถามว่า จากการประชุม ครั้งที่ 17/2554 วันที่ 2 พฤษภาคม 2554
ประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้มอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดําเนินการผันน้ําเข้าสู่เขื่อน
ภูมิพลเพื่อเก็บกักไว้ใช้ ปัจจุบัน ได้ดําเนินการอย่างไรบ้าง
นายวันชัย ประไพสุวรรณ ชี้แจงว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้มีการศึกษา
เรื่องการผันน้ําเพื่อผลิตไฟฟ้าในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า งบประมาณในการดําเนินการสูงมาก
จึงอาจไม่คุ้มค่า แต่ก็จะทําการศึกษาในเรื่องดังกล่าวต่อไป
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5) กรมอุทกศาสตร์
ผู้แทนกรมอุทกศาสตร์ รายงานสถานการณ์น้ําในแม่น้ําเจ้าพระยา ดังนี้
5.๑) บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ (วัดอรุณ กรุงเทพมหานคร)
- ระดับน้ําสูงสุด เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ๒๕๕4 = 1.27 เมตร สูงกว่ารอบ
สัปดาห์ที่ผ่านมา ๐.20 เมตร ต่ํากว่าเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๕๐ เมตร) = 1.23 เมตร
- การคาดการณ์ล่วงหน้า ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ 9 - 15 พฤษภาคม ๒๕๕๔
คาดว่าระดับน้ําสูงสุด วันที่ 10 พฤษภาคม ๒๕๕๔ = ๑.08 เมตร ต่ํากว่าเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๕๐ เมตร) = 1.42
เมตร
5.๒) บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า (ปากน้ํา จังหวัดสมุทรปราการ)
- ระดับน้ําสูงสุด เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ๒๕๕4 = 1.74 เมตร สูงกว่ารอบ
สัปดาห์ที่ผ่านมา 0.33 เมตร ต่ํากว่าเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๒๕ เมตร) = ๐.51 เมตร
- การคาดการณ์ล่วงหน้า ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ 9 - 15 พฤษภาคม ๒๕๕๔
คาดว่าระดับน้ําสูงสุด วันที่ 10 พฤษภาคม ๒๕๕4 = ๑.42 เมตร ต่ํากว่าเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๒๕ เมตร) = ๐.83
เมตร
6) กรมทรัพยากรธรณี
ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี นําเสนอเอกสาร และรายงานปริมาณน้ําฝนซึ่งตรวจวัด
โดยเครือข่ายของกรมทรัพยากรธรณี ส่วนใหญ่มีฝนตกหนักที่จังหวัดพังงา โดยวัดปริมาณน้ําฝนสูงสุดได้
85 มม. ที่อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
7) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานที่ประชุม และนําเสนอเอกสาร สรุปได้
ดังนี้
7.1) สถานการณ์ภัยแล้ง (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 – 9 พฤษภาคม
2554)
- จังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง จํานวน 50 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
กํ า แพงเพชร เชี ย งราย เชี ย งใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่ า น พะเยา พิ จิ ต ร พิ ษ ณุ โ ลก เพชรบู ร ณ์ แพร่
แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา
บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด บึงกาฬ เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย
หนองบัวลําภู อุดรธานี อุบลราชธานี อํานาจเจริญ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรปราการ
สระบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว รวม 465 อําเภอ
3,364 ตําบล 36,237 หมู่บ้าน
- ความเสียหาย ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 10,332,613 คน 3,053,085
ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหาย รวม 2,067,454 ไร่ แยกเป็น พื้นที่นา 906,169 ไร่ พื้นที่ไร่
985,698 ไร่ และพื้นที่สวน 175,587 ไร่
- การให้ความช่วยเหลือ
• ใช้รถบรรทุกน้ํา จํานวน 752 คัน เพื่อแจกจ่ายน้ําอุปโภคบริโภค จํานวน
93,346,734 ลิตร
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• เครื่องสูบน้ํา จํานวน 392 เครื่อง
• ซ่อมสร้างทํานบ/ฝายชั่วคราวปิดกั้นลําน้ํา จํานวน 3,321 แห่ง
• ขุดลอกแหล่งน้ํา จํานวน 454 แห่ง
- งบประมาณดํ า เนิ น การใช้ จ่ า ยไปแล้ ว จํ า นวน 758,940,314 บาท
แยกเป็นงบทดรองราชการของจังหวัด จํานวน 737,429,704 บาท งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จํานวน 19,336,480 บาท และงบอื่นๆ จํานวน 2,174,130 บาท
7.2) สถานการณ์วาตภัย (วันที่ 12 – 25 เมษายน 2554)
- จังหวัดที่ประสบวาตภัย จํานวน 30 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลําปาง ลําพูน ตาก
เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน แพร่ พิษณุโลก เลย นครพนม หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ มุกดาหาร
ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ยโสธร ชัยภูมิ บึงกาฬ อุดรธานี นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม ราชบุรี
ชัยนาท ตราด และระยอง รวม 102 อําเภอ 201 ตําบล 769 หมู่บ้าน
- ความเสียหาย บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย จํานวน 17,523 หลัง
และมีผู้เสียชีวิต จํานวน 1 ราย
- การให้ความช่วยเหลือ จังหวัด สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น และเร่งสํารวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นค่าวัสดุ
ซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหาย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ ต่อไป
7.3) การแจ้งเตือนภัยและการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย
และดินถล่ม
- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีโทรสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0616/ว 4065
และ ว 4066 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 เรื่อง แจ้งเตือน เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
วาตภัย และดินถล่ม อันเกิดจากสภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ระหว่างวันที่ 6 - 11 พฤษภาคม 2554
และให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 4 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 17
จังหวัดจันทบุรี เขต 18 จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะ
เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเตรียมเครื่องมือไว้ให้พร้อม
เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันต่อเหตุการณ์
8) สํานักฝนหลวงและการบินเกษตร
ผู้แทนสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบัน สํานัก
ฝนหลวงและการบินเกษตรมีหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือภาวะภัยแล้ง จํานวน 10 หน่วย สัปดาห์
ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติการฝนหลวงตามปกติ ส่วนในพื้นที่ภาคเหนือเริ่มหยุดปฏิบัติการชั่วคราว เนื่องจากมีฝนตก
อยู่แล้ว และกําลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ราษฎรเกรงว่าจะเกิดปัญหาน้ําท่วม
9) การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบัน มีสถานีที่จ่ายน้ํา
เป็นเวลา จํานวน 5 สาขา คือ สาขาวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ สาขากระนวน จังหวัดขอนแก่น สาขาสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด สาขาคลองใหญ่ จังหวัดตราด และสาขาอําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/10) กรุงเทพมหานคร...



10) กรุงเทพมหานคร
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกหนัก
ทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะพื้นที่เขตพระโขนง บางนา หนองแขม จึงทําให้เกิดน้ําท่วมขังในหลายพื้นที่
แต่ภาพรวมสามารถระบายน้ําได้ภายใน 1 – 2 ชั่วโมง
11) กรมควบคุมมลพิษ
ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ รายงานความคืบหน้าการสํารวจโรงบําบัดน้ําเสียที่ได้รับ
ความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสํารวจ หากแล้วเสร็จจะได้เสนอ
เพื่อของบประมาณดําเนินการต่อไป ส่วนเรื่องการกําจัดขยะในพื้นที่เทศบาลท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และการ
ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมจากเหตุการณ์หอยตายบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ
งบประมาณเพื่อให้การช่วยเหลือแล้ว
12) กรมป่าไม้
ผู้แทนกรมป่าไม้ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า จากการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์
น้ําป่าไหลหลากและดินถล่ม ปรากฏว่าไม่มีเหตุการณ์น่าเป็นห่วง
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา อนุกรรมการและเลขานุการ เสนอแนะ
เพิ่มเติมว่า จากการรายงานและข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าอาจเกิดฝนทิ้งช่วงในช่วงปลายเดือนมิถุนายน
จนถึงกลางเดือนกรกฎาคม จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ
และให้เพียงพอในช่วงที่ฝนอาจทิ้งช่วง
ประธานมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ดําเนินการดังนี้
1. กรมทรั พ ยากรน้ํ า ดํ า เนิ น การตรวจสอบเครื่ อ งมื อ ตรวจวั ด ค่ า ปริ ม าณ
ออกซิเจนละลาย (D.O) ที่สถานีเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
2. กรมชลประทาน ดําเนินการเก็บกักน้ํา เนื่องจากอาจเกิดฝนทิ้งช่วงในช่วง
ปลายเดือนมิถุนายนจนถึงกลางเดือนกรกฎาคม
มติที่ประชุม : รับทราบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ
เลิกประชุมเวลา ๑3.30 น.

(นายวิทยา ผลประไพ)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ
ผู้จัดทํารายงานการประชุม

