รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ํา
ครั้งที่ ๑9 / ๒๕๕๔
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี ชั้น ๒๐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-----------------------------------------ผู้เข้าประชุม
๑. นายสุวิทย์ คุณกิตติ
ประธานอนุกรรมการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. นายเลิศชัย ศรีอนันต์
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมชลประทานและรองอธิบดีกรมชลประทาน
3. นายจรูญ เลาหเลิศชัย
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
4. นางวาสนา สาทดาพร
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
5. นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา
อนุ กรรมการ
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
6. นายสุกิจ รักพานิชแสง
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
7. นายชยุต วงศ์วณิช
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. นายปริญญา สุทธิโกเศศ
อนุกรรมการ
แทนผู้อํานวยการสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร
9. นาวาเอกจักรกฤช มะลิขาว
อนุ กรรมการ
แทนเจ้ากรมอุทกศาสตร์
10. นายบดินทร์เดช มั่นคง
อนุ กรรมการ
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร
๑1. นายวันชัย ประไพสุวรรณ
อนุ กรรมการ
แทนผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
๑2. นายจําเนียร เมืองจันทร์
อนุ กรรมการ
แทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
๑3. นายสุรชัย รัตนเสริมพงศ์
อนุ ก รรมการ
แทนผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
๑4. นายจตุพร บุรุษพัฒน์
อนุ ก รรมการและเลขานุ ก าร
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
/๑5. นายนิวัติชัย...



๑5. นายนิวัติชัย คัมภีร์
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
๑6. นายเผด็จ แสงสว่าง
แทนผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
17. นายวิทยา ผลประไพ
ผู้อํานวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ํา

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
5. อธิบดีกรมป่าไม้
6. ผู้ว่าการการประปานครหลวง
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวดลฤทัย พรายแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน
4 คน
3. เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ํา
จํานวน ๑5 คน
เริ่มประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ ได้ แ นบสํ า เนาหนั ง สื อ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ด่วนที่สุด ที่ ทส 0602/1267 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 เรื่อง รายงานสถานการณ์น้ําในรอบ
สัปดาห์ ในระหว่างวันที่ 10 – 17 พฤษภาคม 2554 เพื่อเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับทราบ ให้ที่
ประชุมทราบ
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 18/๒๕๕4
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 18/๒๕๕4 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ๒๕๕4
ไม่มีผู้ขอแก้ไข
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 18/๒๕๕4 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 สถานการณ์ภัยแล้ง และการดําเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้
/1) กรมทรัพยากรน้ํา...



1) กรมทรัพยากรน้ํา
นายเผด็จ แสงสว่าง ผู้แทนผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รายงานสถานการณ์น้ําในภาพรวม ดังนี้
1.๑) สถานการณ์น้ําฝน
- ปริมาณฝนสะสมในรอบสัปดาห์ (15 – 21 พฤษภาคม ๒๕๕4) ทั้งประเทศ
มีค่าเฉลี่ย 53.18 มม.
- ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือน (วันที่ 22 พฤษภาคม 2554)
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคเหนือ = 434.09 มม. มากกว่าปี
2553 อยู่ 295.28 มม. และมากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 215.19 มม.
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = 258.43
มม. มากกว่าปี 2553 อยู่ 58.08 มม. และน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 0.75 มม.
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคกลาง = 361.13 มม. มากกว่าปี
2553 อยู่ 210.33 มม. และมากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 111.41 มม.
• ปริ ม าณฝนเฉลี่ ย สะสมรายเดื อ นภาคตะวั น ออก = 425.01 มม.
มากกว่าปี 2553 อยู่ 147.60มม. และมากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 99.53 มม.
• ปริ ม าณฝนเฉลี่ ย สะสมรายเดื อ นภาคตะวั น ตก = 287.16 มม.
มากกว่าปี 2553 อยู่ 211.56 มม. และมากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 62.32 มม.
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคใต้ = 932.99 มม. มากกว่า ปี
2553 อยู่ 668.62 มม. และมากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 528.63 มม.
- ปริมาณฝนสะสมรายปี ๒๕๕4 (วันที่ 21 พฤษภาคม 2554) ทั้งประเทศ
มีค่าเฉลี่ย 497.46 มม. มากกว่าฝนสะสมรายปี ๒๕๕3 (206.59) อยู่ 290.87 มม. และมากกว่าฝน
สะสมเฉลี่ย ๓๐ ปี (308.35) อยู่ 189.11 มม.
1.๒) สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2554 ปริมาณ
น้ําทั้งประเทศ รวม 37,839 ล้าน ลบ.ม. หรือ 54 % ของความจุเก็บกัก มากกว่าปี ๒๕๕3 (34,229) อยู่
3,610 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 5 % และน้อยกว่าปี ๒๕๔9 (42,628) อยู่ 4,789 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 8 %
- เขื่อนที่มีปริมาณน้ําเก็บกักระหว่างร้อยละ 50 – 80 มีจํานวน 18 แห่ง
ประกอบด้วย เขื่อนจุฬาภรณ์ น้ําพุง ภูมิพล สิรินธร สิริกิติ์ กิ่วลม ลําแซะ ลํานางรอง แม่งัดสมบูรณ์ชล
บางลาง บางพระ ประแสร์ ศรีนครินทร์ กิ่วคอหมา ลําตะคอง รัชชประภา กระเสียว 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 ลําปาว น้ําอูน แควน้อย ป่าสักชลสิทธิ์
ทับเสลา วชิราลงกรณ อุบลรัตน์ แม่กวงอุดมธารา คลองสียัด ลําพระเพลิง และมูลบน
1.3) สภาพน้ําในแม่ น้ําสายหลักส่วนใหญ่ อยู่ ในเกณฑ์ น้อย ซึ่งเป็ นระดั บปกติ ใน
ช่วงต้นฤดูฝน
1.4) สถานการณ์น้ําในแม่น้ําโขง ปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ปกติ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
1.5) การตรวจวัดปริมาณน้ําท่าของระบบโทรมาตร พบว่าปริมาณน้ําท่าในแม่น้ํา
ชีและมูล ที่สถานีลําน้ําอูน สถานีเสลภูมิ สถานีโกสุมพิสัย และสถานีสํานักสงฆ์เกาะแก้ว ปริมาณน้ําท่าอยู่ใน
เกณฑ์วิกฤติ (น้ําน้อย)
/2) กรมอุตุนิยม...



2) กรมอุตุนิยมวิทยา
ผู้ แทนกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ทยา รายงานการคาดการณ์ ลั ก ษณะอากาศในช่ ว ง 7 วั น
(ตั้งแต่วันที่ 23 - 29 พฤษภาคม 2554) ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
2.๑) วันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2554 ร่องมรสุมพาดผ่านตอนกลางของประเทศ
ทําให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนอง (70 - 80 % ของพื้นที่)
กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่ง บริเวณพื้นที่ใกล้ภูเขาขอให้ระมัดระวังน้ําป่าไหลหลากด้วย
2.2) วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2554 ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศ
ไทยมีกําลังแรงขึ้น ทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง (60 – 80 % ของพื้นที่)
2.3) พายุหมุนเขตร้อน SONGDA มีแนวโน้มเคลื่อนตัวสู่ประเทศญี่ปุ่น คาดว่าจะไม่
มีผลต่อประเทศไทย
2.4) กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ในช่วงต้นของฤดูฝนปริมาณฝนเฉลี่ยจะต่ํากว่า
เกณฑ์ปกติ แต่ในช่วงปลายของฤดูฝนปริมาณฝนเฉลี่ยจะเข้าสู่สภาวะปกติ
2.5) เนื่องจากบริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศอุณหภูมิน้ําทะเลต่ํากว่าปกติ ทําให้
ไอน้ําที่ก่อให้เกิดฝนลดลง จึงอาจทําให้เกิดปัญหาฝนทิ้งช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายนจนถึงกลางเดือน
กรกฎาคม จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบด้วย
3) กรมชลประทาน
ผู้แทนกรมชลประทาน รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
3.๑) สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ และขนาดกลางทั่วประเทศ จํานวน ๔๐๐
แห่ง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2554 ปริมาตรน้ําทั้งหมด = 40,146 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 54 % ของความ
จุอ่าง ซึ่งมากกว่าปี ๒๕๕3 (35,886) = 4,260 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําใช้การได้ปี ๒๕๕4 = 16,340
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 22 พฤษภาคม 2554 แบ่งเป็นรายภาค ดังนี้
- ภาคเหนือ ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๕๘ แห่ง) รวม 12,909 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น 51 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕3 (8,552 ล้าน ลบ.ม.) จํานวน 4,357 ล้าน ลบ.ม.
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๒๓๔ แห่ง) รวม 4,251
ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 45 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕3 (3,366 ล้าน ลบ.ม.) จํานวน 885 ล้าน
ลบ.ม.
- ภาคกลาง ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๑๒ แห่ง) รวม 604 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
42 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕3 (217 ล้าน ลบ.ม.) จํานวน 387 ล้าน ลบ.ม.
- ภาคตะวันตก ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๙ แห่ง) รวม 15,735 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น 59 % ของความจุอ่าง น้อยกว่าปี ๒๕๕3 (17,782 ล้าน ลบ.ม.) จํานวน 2,047 ล้าน ลบ.ม.
- ภาคตะวันออก ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๕๒ แห่ง) รวม 1,009 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น 55 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕3 (739 ล้าน ลบ.ม.) จํานวน 270 ล้าน ลบ.ม.
- ภาคใต้ ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๓๕ แห่ง) รวม 5,638 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น
65 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕3 ( 5,230 ล้าน ลบ.ม.) จํานวน 408 ล้าน ลบ.ม.
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3.๓) ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําที่สําคัญต่างๆ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2554
- อ่างเก็บน้ําเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ ๒๒,๙๗๒
ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรน้ําปี ๒๕๕4 = 11,648 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 50 % ของความจุอ่าง ปี ๒๕๕3 =
7,938 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 35 % ของความจุอ่าง ผลต่างปี ๒๕๕3 กับปี ๒๕๕4 = 3,710 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําไหลลง อ่างฯ = 70.98 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 7.49 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก
11,324 ล้าน ลบ.ม.
- อ่างเก็บน้ําเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ความจุที่ระดับเก็บกักสูงสุด ๙๖๐ ล้าน
ลบ.ม. ปริมาตรน้ําปี ๒๕๕4 = 329 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 34 % ของความจุอ่าง ปี ๒๕๕3 = 97 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น 10 % ของความจุอ่าง ผลต่างปี ๒๕๕3 กับปี ๒๕๕4 = 232 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอ่างฯ
= 1.80 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 1.39 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก 631 ล้าน ลบ.ม.
- อ่างเก็บน้ําแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก ความจุที่ระดับเก็บกักสูงสุด ๗๖๙
ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรน้ําปี ๒๕๕4 = 312 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 33 % ของความจุอ่าง ปี ๒๕๕3 = 144 ล้าน
ลบ.ม. คิดเป็น 15 % ของความจุอ่าง ผลต่างปี ๒๕๕3 กับปี ๒๕๕4 = 168 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลง
อ่างฯ = 6.55 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 2.59 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก 627 ล้าน ลบ.ม.
3.4) สถานการณ์น้ําท่าในลําน้ําสายหลัก ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2554 ส่วนใหญ่
อยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งน้ําท่าที่มีปริมาณน้ําน้อยจะอยู่บริเวณเหนือเขื่อน ส่วนน้ําท่าบริเวณใต้เขื่อนจะอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ
3.5) สําหรับแผนและผลการจัดสรรน้ําในช่วงฤดูแล้ง ปี 2553/2554 จากแผน
การเพาะปลูกพืช ทั้งประเทศ 15.29 ล้านไร่ มีการเพาะปลูก 18.52 ล้านไร่ มากกว่าแผนร้อยละ 21 ใช้น้ํา
19,980 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 99 จากแผนการใช้น้ํา 20,144 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งปีนี้จัดสรรน้ําได้ดี
กว่าปีที่แล้ว และเพื่อเป็นการประหยัดน้ําได้สั่งการให้พื้นที่ที่จะเริ่มทําการเพาะปลูกนาปีในกลางเดือน
พฤษภาคมนี้ ทําการชักน้ํานอนคลองที่เหลืออยู่มาใช้ในการเริ่มการเพาะปลูกแล้ว
4) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รายงานสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ํา
ของ กฟผ. ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2554 ดังนี้
4.๑) ปริมาตรน้ําในเขื่อนขนาดใหญ่ (ภูมิพล สิริกิติ์ ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ
อุบลรัตน์ รัชชประภา) รวม 32,440 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 56 % ของความจุอ่าง ปัจจุบันมีน้ําใช้งานได้
10,580 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 20 % มากกว่าปี 2553 อยู่ 2,496 ล้าน ลบ.ม. แยกเป็นรายเขื่อน ดังนี้
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนภูมิพล ที่ระดับเก็บกักปกติ 6,751 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
50 % ของความจุอ่าง ปัจจุบันมีน้ําใช้งานได้ 2,951 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 31 % มากกว่าปี 2553 อยู่
2,294 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อน 52.05 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 1.92 ล้าน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนสิริกิติ์ ที่ระดับเก็บกักปกติ 4,958 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
52 % ของความจุอ่าง ปัจจุบันมีน้ําใช้งานได้ 2,108 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 32 % มากกว่าปี 2553 อยู่
1,498 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อน 22.87 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 6.29 ล้าน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนศรีนครินทร์ ที่ระดับเก็บกักปกติ 12,199 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น 69 % ของความจุอ่าง ปัจจุบันมีน้ําใช้งานได้ 1,934 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 26 % น้อยกว่าปี 2553 อยู่
1,844 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อน 12.25 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 19.12 ล้าน ลบ.ม.
/- ปริมาตรน้ํา...



- ปริมาตรน้ําในเขื่อนวชิราลงกรณ ที่ระดับเก็บกักปกติ 3,411 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น 38 % ของความจุอ่าง ปัจจุบันมีน้ําใช้งานได้ 399 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 7 % น้อยกว่าปี 2553 อยู่
227 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อน 7.06 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 6.10 ล้าน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนอุบลรัตน์ ที่ระดับเก็บกักปกติ 996 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
41 % ของความจุอ่าง ปัจจุบันมีน้ําใช้งานได้ 414 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 22 % มากกว่าปี 2553 อยู่ 369
ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อน 6.24 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 5.01 ล้าน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนรัชชประภา ที่ระดับเก็บกักปกติ 4,125 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น 73 % ของความจุอ่าง ปัจจุบันมีน้ําใช้งานได้ 2,774 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 65 % มากกว่าปี 2553
อยู่ 407 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อน 7.77 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 10.35 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 – 22 พฤษภาคม 2554 ระบายน้ําไปแล้ว
3,725 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 106 % ของแผนการระบายน้ําทั้งหมด คงเหลือที่ต้องระบายตลอดฤดูแล้ง
(30 มิถุนายน 2554) อีก 796 ล้าน ลบ.ม. โดยมีปริมาณน้ําต้นทุนที่ระบายได้ 2,333 ล้าน ลบ.ม. มากกว่า
แผนที่ต้องระบาย 1,537 ล้าน ลบ.ม.
5) กรมอุทกศาสตร์
ผู้แทนกรมอุทกศาสตร์ รายงานสถานการณ์น้ําทะเลหนุนรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
ในแม่น้ําเจ้าพระยา ดังนี้
5.๑) บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ (วัดอรุณ กรุงเทพมหานคร)
- ระดับน้ําสูงสุด เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ๒๕๕4 = 1.58 เมตร ในสัปดาห์
หน้าคาดว่าระดับน้ําจะลดลง และหากมีฝนตกตามการรายงานก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องน้ําล้นตลิ่ง
5.๒) บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า (ปากน้ํา จังหวัดสมุทรปราการ)
- ระดับน้ําสูงสุด เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ๒๕๕4 = 1.83 เมตร และตั้งแต่
วันที่ 23 พฤษภาคม 2554 คาดว่าระดับน้ําจะลดลงและไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องน้ําล้นตลิ่ง
6) สํานักฝนหลวงและการบินเกษตร
ผู้แทนสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
6.1) ปัจจุบัน สํานักฝนหลวงและการบินเกษตร มีหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อ
ช่วยเหลือภาวะภัยแล้ง จํานวน 6 หน่วย แยกเป็นรายภาค ดังนี้
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 3 หน่วย ที่จังหวัดนครราชสีมา อุบลราช
ธานี และขอนแก่น
- ภาคตะวันออก จํานวน 1 หน่วย ที่จังหวัดระยอง ส่วนที่จังหวัดจันทบุรี
ได้เปลี่ยนเป็นฐานเติมสารฝนหลวง
- ภาคใต้ จํานวน 2 หน่วย ที่อําเภอหัวหิน และอําเภอเมือง จังหวัดประจวบ
คีรีขันธ์
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6.2) ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง ได้หยุดปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่วันที่ 12
พฤษภาคม 2554 เนื่องจากมีฝนตกอยู่แล้วและกําลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ราษฎรเกรงว่าจะเกิดปัญหาน้ําท่วม
จึงขอให้หยุดปฏิบัติการ
7) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานที่ประชุม และนําเสนอเอกสาร
สรุปได้ ดังนี้
7.1) สถานการณ์ภัยแล้ง (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 – 23 พฤษภาคม
2554)
- จังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง จํานวน 44 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
กําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ตาก น่าน นครสวรรค์ แม่ฮ่องสอน สุโขทัย
อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร
ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี อํานาจเจริญ กาญจนบุรี ประจวบ
คีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี สระบุรี สมุทรปราการ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก ปราจีนบุรี
และสระแก้ว รวม 407 อําเภอ 3,022 ตําบล 32,449 หมู่บ้าน
- ความเสียหาย ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 8,936,042 คน 2,677,337
ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหาย รวม 1,541,871 ไร่ แยกเป็น พื้นที่นา 709,459 ไร่ พื้นที่ไร่
686,123 ไร่ และพื้นที่สวน 35,711 ไร่
- การให้ความช่วยเหลือ
• ใช้รถบรรทุกน้ํา จํานวน 803 คัน เพื่อแจกจ่ายน้ําอุปโภคบริโภค จํานวน
166,688,734 ลิตร
• เครื่องสูบน้ํา จํานวน 551 เครื่อง
• ซ่อมสร้างทํานบ/ฝายชั่วคราวปิดกั้นลําน้ํา จํานวน 3,558 แห่ง
• ขุดลอกแหล่งน้ํา จํานวน 1,587 แห่ง
- งบประมาณดํ า เนิ น การใช้ จ่ า ยไปแล้ ว จํ า นวน 764,424,931 บาท
แยกเป็นงบทดรองราชการของจังหวัด จํานวน 737,429,704 บาท งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จํานวน 24,017,137 บาท และงบอื่นๆ จํานวน 2,978,090 บาท
7.2) สถานการณ์วาตภัย (วันที่ 1 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2554)
- จังหวัดที่ประสบวาตภัย จํานวน 39 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่
ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิษณุโลก แพร่ ลําปาง ลําพูน อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม
นครราชสีมา บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร หนองคาย หนองบัวลําภู
อุดรธานี อํานาจเจริญ ชัยนาท นครปฐม ราชบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สระแก้ว
และพังงา รวม 126 อําเภอ 237 ตําบล 866 หมู่บ้าน
- ความเสียหาย บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย จํานวน 18,408 หลัง
และมีผู้เสียชีวิต จํานวน 1 ราย
- การให้ความช่วยเหลือ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
/ร่วมกัน...



ร่วมกันให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นและเร่งสํารวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นค่าวัสดุ
ซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหาย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ
ต่อไป
นายชยุต วงศ์วณิช ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามระเบียบกระทรวงการคลัง การประกาศ
พื้นที่ประสบภัยแล้งให้อยู่ในดุลยพินิจของแต่ละจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้ประสาน
ให้แต่ละจังหวัดรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 โดยอธิบดีกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจะพิจารณาสถานการณ์ของแต่ละจังหวัด และนําเสนอในการประชุมของกระทรวง
มหาดไทยต่อไป
8) การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบัน มีสถานีจ่ายน้ํา
เป็นเวลาและจ่ายน้ําน้อยลงเนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง จํานวน 13 สาขา และประสบปัญหาอุทกภัย
จํานวน 3 สาขา ส่วนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําดิบเพื่อผลิตน้ําประปา ที่ประปาสาขาอําเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ประสานงานกับกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ในการพัฒนาศักยภาพแหล่งน้ําเพื่อหา
แหล่งน้ําดิบเพิ่มเติมแล้ว
9) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ผู้แทนสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รายงานการติดตาม
สถานการณ์ภัยแล้งด้วยข้อมูลจากดาวเทียม ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
9.1) แผนการดําเนินงานเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้ง
- การบูรณาการข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อเพิ่มความถี่การได้มาของข้อมูล
- การพัฒนาแบบจําลองอย่างง่ายที่สามารถนํามาใช้งานได้จริง
- การรวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลแหล่งน้ําก่อนเกิดภัยแล้ง
- การติดตามและวิเคราะห์พื้นผิวน้ําของแหล่งน้ําขนาดเล็ก
- การรายงานผลทุกๆ 2 สัปดาห์ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
- การจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบของแผนที่ และข่าวสารประชา
สัมพันธ์ที่ง่ายต่อการเข้าใจของประชาชนทั่วไป
- การเข้าถึงข้อมูลในลักษณะบูรณาการครบวงจร ตลอดจนการพัฒนาช่องทาง
การเผยแพร่ข้อมูลทางเครือข่าย (Web Map Service : WMS)
- การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบง่ายๆ สําหรับหน่วยงานใน
ท้องถิ่น
9.2) ข้อมูลที่ได้จากการดําเนินงาน
- ฐานข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม (ก่อนและระหว่างเกิดภัยแล้ง)
- ข้อมูลแหล่งน้ําที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียมในรูปของข้อมูล
เชิงตัวเลข ซึ่งเป็นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
- ข้อมูลเชิงสถิติ (statistics data) ในระดับรายตําบล
- รายงานสถานการณ์ภัยแล้งรายจังหวัด
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9.3) การติดตามพื้นผิวแหล่งน้ําโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม LANDSAT - 5 ระบบ TM
บริเวณอ่างเก็บน้ําเขื่อนลําแซะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา และบริเวณอ่างเก็บน้ําลําสําลาย อําเภอ
ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 2 มกราคม และ 7 มีนาคม 2554
9.4) การติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน (กรณีการใช้น้ําเพื่อการเกษตร) บริเวณอ่าง
เก็บน้ําลําสําลายและเขื่อนลําพระเพลิง โดยข้อมูลจากดาวเทียม LANDSAT - 5 ระบบ TM เดือนมกราคม
กุมภาพันธ์ และมีนาคม 2554
9.5) ความคืบหน้าการดําเนินการ
- การโปรแกรมสั่งถ่ายภาพข้อมูลจากดาวเทียม THEOS และการวางแผนรับ
สัญญาณข้อมูลจากดาวเทียม LANDSAT - 5 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 2 พฤษภาคม 2554
- การดําเนินงานในจังหวัดที่เหลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- การนําข้อมูลอื่นๆ มาสนับสนุนในการติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง เช่ น
การวิเคราะห์ NDVI ของข้อมูล MODIS หรือภาพข้อมูล SPOT Vegetation
ประธาน มีข้อสังเกตุว่า สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ควรให้หน่วยงานราชการใช้ข้อมูลจากดาวเทียม THEOS โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากรัฐเป็นผู้ลงทุนให้
ดังนั้น ในหลักการจะต้องให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐ จึงไม่ควรเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานของ
รัฐอีก จึงขอให้ผู้แทนที่เข้าประชุมนําเรียนผู้บริหารพิจารณา
ประธานมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ดําเนินการดังนี้
1. กรมทรัพยากรน้ํา ประสานร่วมมือกับสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ ในการใช้ข้อมูลจากดาวเทียม THEOS และข้อมูลอื่นๆ ร่วมกันเพื่อเป็นประโยชน์ในการ
บริหารจัดการน้ําของประเทศ
2. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล สนับสนุนการประปาส่วนภูมิภาคดําเนินการหา
แหล่งน้ําบาดาลเพื่อผลิตน้ําประปาเพิ่ม
มติที่ประชุม : รับทราบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ
เลิกประชุมเวลา ๑3.30 น.
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