รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ํา
ครั้งที่ 1/๒๕๕5
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม ๒๕๕5 เวลา ๑1.00 น.
ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น 9 กรมทรัพยากรน้ํา
-----------------------------------------ผู้เข้าประชุม
๑. นายเจษฎา แก้วกัลยา
รองประธานอนุกรรมการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานอนุกรรมการ
2. นายเลิศชัย ศรีอนันต์
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมชลประทาน และรองอธิบดีกรมชลประทาน
3. นายเมธี มหายศนันท์
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
4. นายสุวิทย์ โคสุวรรณ
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
5. นายวรศาสน์ อภัยพงษ์
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
6. นายสุกิจ รักพานิชแสง
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
7. นางสาวจิรภา จิตคงสง
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมป่าไม้
อนุกรรมการ
8. นายประทีป บริบูรณ์รัตน์
แทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
9. นายปริญญา สุทธิโกเศศ
อนุกรรมการ
แทนผู้อํานวยการสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร
10. นายไพโรจน์ ประสิทธิ์วรากุล
อนุกรรมการ
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร
11. นายวันชัย ประไพสุวรรณ
อนุกรรมการ
แทนผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
๑2. นายจําเนียร เมืองจันทร์
อนุกรรมการ
แทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
๑3. นายปริญญา แน่นหนา
อนุกรรมการ
แทนผู้ว่าการการประปานครหลวง
๑4. นายสุรชัย รัตนเสริมพงศ์
อนุ ก รรมการ
แทนผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
๑5. นายนิวัติชัย คัมภีร์
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา และแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
/16. นายบุญจง...
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๑6. นายบุญจง จรัสดํารงนิตย์
ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
17. นายวิทยา ผลประไพ
ผู้อํานวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ํา

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
5. เจ้ากรมอุทกศาสตร์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวดลฤทัย พรายแก้ว
2. นางวันเพ็ญ แก้วแกมทอง
3. เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ํา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หัวหน้าแผนกสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ํา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จํานวน 10 คน

เริ่มประชุมเวลา ๑1.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. เนื่ อ งจากรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มติ ด ราชการ
จึงมอบหมายให้ผมดําเนินการประชุมแทน
2. นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประธานอนุกรรมการฯ เห็นชอบให้จัดประชุมตามตารางกําหนดการประชุม ซึ่งได้กําหนดไว้ 6 เดือน ตั้งแต่
เดือนมกราคม – มิถุนายน 2555 ตามสําเนาบันทึก ที่ ทส 0628.1/5829 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2554
ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้นําส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งจะมีการประชุมตามกําหนดการ
โดยไม่มีหนังสือเชิญประชุมอีก หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือประธานมีข้อสั่งการอย่างไร ฝ่ายเลขานุการฯ
จะแจ้งให้ทราบต่อไป
3. ฝ่ายเลขานุการฯ จะจัดทํารายงานการประชุมฯ และนําส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมตรวจสอบ
เพื่อรับรองรายงานการประชุมฯ ผ่านทาง E – mail หากผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติม สามารถ
แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ผ่านทาง E – mail : monokuro_gm@hotmail.com โทรศัพท์ : 0 2271 6193
หรือโทรสาร : 0 2298 6621 ได้
มติที่ประชุม : รับทราบ
/ระเบียบวาระ...
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 43/๒๕๕4
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 43/๒๕๕4 เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2554
ผู้แทนการประปานครหลวง ขอให้ตัดข้อความในหน้าที่ 11 ข้อ 12.1) บรรทัดที่ 3 และ 4 ...“ทําให้ผู้ที่
อาศัยอยู่บริเวณ บ้านใหม่ สีกัน และหมู่บ้านเมืองเอก ได้รับความเดือดร้อน”... ออก
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 43/๒๕๕4 ตามที่แก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
๓.1 รายงานสถานการณ์น้ํา สถานการณ์อุทกภัย และการดําเนินการแก้ไขปัญหา
หน่วยงานต่ างๆ ในคณะอนุกรรมการติ ดตามและแก้ไ ขปัญหาเรื่ องน้ํ า ได้ รายงาน
สถานการณ์น้ํา สถานการณ์อุทกภัย และการดําเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้
1) กรมทรัพยากรน้ํา
นายบุญจง จรัสดํารงนิตย์ ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รายงานสถานการณ์น้ําในภาพรวม ดังนี้
1.๑) สถานการณ์น้ําฝน
- ปริมาณฝนสะสมในรอบสัปดาห์ (1 – 7 มกราคม 2555) ทั้งประเทศมี
ค่าเฉลี่ย 28.92 มม.
- ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือน (วันที่ 8 มกราคม 2555)
• ภาคเหนือ = 2.82 มม. มากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 1.06 มม.
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = 0.06 มม. น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่
0.95 มม.
• ภาคกลาง = 2.06 มม. น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 0.42 มม.
• ภาคตะวันออก = 4.93 มม. มากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 0.78 มม.
• ภาคตะวันตก = 6.04 มม. มาก กว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 4.44 มม.
• ภาคใต้ = 114.88 มม. มาก กว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 100.66 มม.
- ปริมาณฝนสะสมรายปี ๒๕๕5 (วันที่ 7 มกราคม 2555) ทั้งประเทศมี
ค่าเฉลี่ย 28.92 มม. มากกว่าฝนสะสมรายปี ๒๕๕4 (19.37) อยู่ 9.55 มม. และมากกว่าฝนสะสมเฉลี่ย
๓๐ ปี (4.77) อยู่ 24.15 มม.
1.๒) สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ วันที่ 8 มกราคม 2555 ปริมาณ
น้ําทั้งประเทศ รวม 59,827 ล้าน ลบ.ม. หรือ 85 % ของความจุเก็บกัก มากกว่าปี ๒๕๕4 (54,728) อยู่
5,099 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 7 % และมากกว่าปี ๒๕๔9 (55,626) อยู่ 4,201 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 4 %
- เขื่อนที่มีปริมาณน้ําเก็บกักมากกว่าร้อยละ 80 จํานวน 18 แห่ง ประกอบ
ด้วย เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล กิ่วคอหมา ลําแซะ ภูมิพล สิริกิติ์ แม่กวงอุดมธารา กิ่วลม น้ําอูน อุบลรัตน์
ลําตะคอง ลําพระเพลิง มูลบน สิรินธร ป่าสักชลสิทธิ์ กระเสียว ศรีนครินทร์ หนองปลาไหล และประแสร์
- เขื่อนที่มีปริมาณน้ําเก็บกักระหว่างร้อยละ 50 – 80 จํานวน 13 แห่ง
ประกอบด้วย เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน ห้วยหลวง น้ําพุง จุฬาภรณ์ ลําปาว ลํานางรอง วชิราลงกรณ ขุนด่าน
ปราการชล คลองสียัด บางพระ แก่งกระจาน รัชชประภา และบางลาง
- เขื่อนที่มีปริมาณน้ําเก็บกักน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ จํานวน 2 แห่ง ประกอบ
ด้วย เขื่อนทับเสลา และปราณบุรี
/1.3) สภาพน้าํ ...
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๑.๓) สภาพน้ําในแม่น้ําสายหลักส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ
๑.4) สถานการณ์น้ําในแม่น้ําโขง ปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ปกติและมีแนวโน้มลดลง
1.5) สถานการณ์อุทกภัยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา มีพื้นที่ที่เกิดเหตุน้ําท่วม จํานวน
6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และยะลา
1.6) การเตือนภัย (Early Warning) วันที่ 31 ธันวาคม 2554 – 9 มกราคม
2555 มีการเตือนภัยจํานวน 46 ครั้ง ครอบคลุม 123 หมู่บ้าน ใน 7 จังหวัด แยกเป็นระดับ ดังนี้
- ระดั บสีแ ดง (อพยพ) จํา นวน 16 ครั้ง ครอบคลุม 33 หมู่บ้ าน ใน 5
จังหวัด ในพื้นที่อําเภอเมือง หลังสวน สวี จังหวัดชุมพร อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อําเภอ
นบพิตํา สิชล ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง และอําเภอเมือง จะนะ
นาหม่อม สะบ้าย้อย นาทวี จังหวัดสงขลา
- ระดับสีเหลือง (เตรียมพร้อม) จํานวน 25 ครั้ง ครอบคลุม 76 หมู่บ้าน
ใน 7 จังหวัด ในพื้นที่อําเภอหลังสวน สวี จังหวัดชุมพร อําเภอไชยา คีรีรัฐนิคม บ้านนาสาร ท่าชนะ วิภาวดี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี อําเภอเมือง กระบุรี จังหวัดระนอง อําเภอร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์ นบพิตํา พรหมคีรี
ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอป่าบอน กงหรา จังหวัดพัทลุง อําเภอรัตภูมิ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
และอําเภอธารโต จังหวัดยะลา
- ระดับสีเขียว (เฝ้าระวัง) จํานวน 5 ครั้ง ครอบคลุม 14 หมู่บ้าน ใน 3
จังหวัด ในพื้นที่อําเภอท่าแซะ ปะทิว จังหวัดชุมพร อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี อําเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.7) การตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2555 นายปรีชา
เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสงขลา
พัทลุง ในการนี้ นายพิรสิญธ์ พันธุ์เพ็งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนคร
หาดใหญ่ นายสามารถ ใจสมุทรผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 8 พร้อมด้วยข้าราชการสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค 8 ได้ให้การต้อนรับ ซึ่งจากเหตุการณ์น้ําป่าไหลหลากที่ท่วมในพื้นที่อําเภอหาดใหญ่
อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา ทําให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นจํานวนมาก สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค
8 ได้ตั้งรถโมบายสําหรับผลิตน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน พร้อมบริจาคน้ําดื่มสะอาด จํานวน
2,000 ขวด ต่อมาได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดพัทลุง โดยนายวิญญู ทองสกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงให้การต้อนรับและบรรยายสรุป และลงพื้นที่ตําบลปรางค์หมู่ อําเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง ซึ่งมีน้ําท่วมขังบ้านเรือนราษฏรหลายร้อยหลังคาเรือน ราษฏรต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการสัญจร
2) กรมอุตุนิยมวิทยา
ผู้แ ทนกรมอุ ตุนิย มวิทยา รายงานการคาดการณ์ลั ก ษณะอากาศในช่ วง 7 วั น
(ตั้งแต่วันที่ 9 – 15 มกราคม 2555) ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
2.1) วันที่ 10 – 15 มกราคม 2555 ความกดอากาศสูงยังปกคลุมตอนบนของ
ประเทศไทย ประกอบกับมีแนวกระแสลมพัดสอบเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณประเทศมาเลเซีย
และเคลื่อนตัวขึ้นตามแนวชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศไทย ทําให้ภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดชุมพร
ลงไป มีฝนตกกระจายและอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรี
ธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส
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2.2) การคาดการณ์สภาพอากาศระยะ 3 เดือน (มกราคม – มีนาคม 2555)
- ช่วงวันที่ 1 – 15 มกราคม 2555 บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศ
หนาวเย็นเกือบทั่วไป โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณเทือกเขาในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมี
อากาศหนาวถึ ง หนาวจั ดกั บ มี ห มอกหนาในหลายพื้น ที่ แ ละอาจเกิ ด น้ํ า ค้ า งแข็ ง ได้ ตั้ ง แต่ ป ลายเดื อ น
กุมภาพันธ์ 2555 จะมีอากาศอุ่นขึ้นและเริ่มมีอากาศร้อน ในเดือนมีนาคม 2555 จะมีอากาศร้อนกับมี
ฟ้าหลัวในตอนกลางวัน บางช่วงอาจมีพายุฝนฟ้าคะนอง
- ช่วงวันที่ 1 – 15 มกราคม 2555 ในพื้นที่ภาคใต้จะมีฝนตกชุกและมี
ฝนตกหนักในบางพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 31 มีนาคม 2555 ฝนเริ่มลดลงและมีอากาศร้อนใน
บางวัน
2.3) การติดตามปรากฏการณ์ลานีญา จะมีต่อเนื่องไปจนถึงประมาณกลางปี พ.ศ.
2555 ส่งผลให้ปริมาณฝนของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงกว่าค่าปกติ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง (มกราคม –
เมษายน 2555) ต่อเนื่องถึงต้นฤดูฝนในเดือนพฤษภาคม 2555 และอุณภูมิเฉลี่ยจะต่ํากว่าปกติ
3) กรมชลประทาน
ผู้แทนกรมชลประทาน รายงานให้ที่ประชุมทราบดังนี้
3.๑) สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ จํานวน ๔๐๐
แห่ง ณ วันที่ 8 มกราคม 2555 ปริมาตรน้ําทั้งหมด = 63,134 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 85 % ของความจุอ่าง
มากกว่าปี ๒๕๕4 (57,968) = 5,166 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําใช้การได้ปี ๒๕๕5 = 39,282 ล้าน ลบ.ม.
3.๒) การเปรียบเทียบปริมาตรน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้ง
ประเทศ ปี ๒๕๕4 กับปี ๒๕๕5 ณ วันที่ 8 มกราคม 2555 แบ่งเป็นรายภาค ดังนี้
- ภาคเหนือ ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๕๘ แห่ง) รวม 23,144 ล้าน ลบ.ม. คิด
เป็น 91 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕4 (17,435) ล้าน ลบ.ม.) = 5,709 ล้าน ลบ.ม.
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๒๓๔ แห่ง) รวม 8,453
ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 84 % ของความจุอ่าง น้อยกว่าปี ๒๕๕4 (8,608 ล้าน ลบ.ม.) = 155 ล้าน ลบ.ม.
- ภาคกลาง ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๑๒ แห่ง) รวม 1,095 ล้าน ลบ.ม. คิด
เป็น 87 % ของความจุอ่าง น้อยกว่าปี ๒๕๕4 (1,175 ล้าน ลบ.ม.) = 80 ล้าน ลบ.ม.
- ภาคตะวันตก ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๙ แห่ง) รวม 22,506 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น 84 % ของความจุอ่าง น้อยกว่าปี ๒๕๕4 (22,753 ล้าน ลบ.ม.) = 247 ล้าน ลบ.ม.
- ภาคตะวันออก ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๕๒ แห่ง) รวม 1,461 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น 80 % ของความจุอ่าง น้อยกว่าปี ๒๕๕4 (1,481 ล้าน ลบ.ม.) = 20 ล้าน ลบ.ม.
- ภาคใต้ ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๓๕ แห่ง) รวม 6,475 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
75 % ของความจุอ่าง น้อยกว่าปี ๒๕๕4 (6,516 ล้าน ลบ.ม.) = 41 ล้าน ลบ.ม.
๓.๓) ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําทีส่ ําคัญต่างๆ ณ วันที่ 8 มกราคม ๒๕๕5
- อ่างเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล ความจุระดับเก็บกักปกติ 13,462 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรน้ําปี ๒๕๕5 = 12,397 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 92 % ของความจุอ่าง น้ําใช้การได้ = 8,597 ล้าน
ลบ.ม. ปี ๒๕๕4 = 8,144 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 60 % ของความจุอ่าง ผลต่างปี ๒๕๕4 กับปี ๒๕๕5 =
4,253 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอ่าง = 12.98 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 58 ล้าน ลบ.ม. รับน้ํา
ได้อีก 1,065 ล้าน ลบ.ม.
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- อ่างเก็บน้ําเขื่อนสิริกิติ์ ความจุระดับเก็บกักปกติ 9,500 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรน้ําปี ๒๕๕5 = 8,533 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 90 % ของความจุอ่าง น้ําใช้การได้ = 5,683 ล้าน
ลบ.ม. ปี ๒๕๕4 = 7,270 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 76 % ของความจุอ่าง ผลต่างปี ๒๕๕4 กับปี ๒๕๕5 =
1,263 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอ่าง = 8.16 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 46.55 ล้าน ลบ.ม. รับน้ํา
ได้อีก 977 ล้าน ลบ.ม.
- อ่างเก็บน้ําเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ความจุระดับเก็บกักสูงสุด ๙๖๐ ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรน้ําปี ๒๕๕5 = 733 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 93 % ของความจุอ่าง น้ําใช้การได้ = 730 ล้าน ลบ.ม.
ปี ๒๕๕4 = 789 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 101 % ของความจุอ่าง ผลต่างปี ๒๕๕4 กับปี ๒๕๕5 = 56 ล้าน
ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอ่าง = ๐.๐๐ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 4.37 ล้าน ลบ.ม. รับน้ําได้อีก 52
ล้าน ลบ.ม.
- อ่างเก็บน้ําแควน้อยบํารุงแดน ความจุระดับเก็บกักสูงสุด 939 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรน้ําปี ๒๕๕5 = 702 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 75 % ของความจุอ่าง น้ําใช้การได้ = 659 ล้าน ลบ.ม.
ปี ๒๕๕4 = 664 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 71 % ของความจุอ่าง ผลต่างปี ๒๕๕4 กับปี ๒๕๕5 = 38 ล้าน
ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอ่าง = 1.84 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 10.37 ล้าน ลบ.ม. รับน้ําได้อีก 237
ล้าน ลบ.ม.
3.4) สถานการณ์นํ้าท่าในลําน้ําสายหลัก ณ วันที่ 8 มกราคม 2555 ส่วนใหญ่อยู่
ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งน้ําท่าที่มีปริมาณน้ําน้อยอยู่บริเวณเหนือเขื่อน ส่วนน้ําท่าบริเวณใต้เขื่อนอยู่ในเกณฑ์ปกติ
3.5) การส่งเครื่องสูบน้ําเพื่อช่วยเหลือ (8 มกราคม 2555) ผลการสนับสนุน
เครื่องสูบน้ํา 563 เครื่อง แยกออกเป็นช่วยเหลือนาปี นาปรัง พืชไร่ อุปโภค บริโภค จํานวน 109 เครื่อง
และช่วยเหลืออุทกภัย จํานวน 454 เครื่อง
3.6) แผนและผลการจัดสรรน้ําในการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2554/2555
(ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2555) ซึ่งได้มีการวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งอย่างเต็มศักยภาพทั้งในด้าน
พื้นที่และปริมาณน้ําต้นทุน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
- พื้นที่ทั้งประเทศ มีปริมาณน้ําต้นทุนปี 2554/2555 = 69,281 ล้าน
ลบ.ม. มากกว่าปริมาณน้ําต้นทุนปี 2553/2554 = 13,590 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งวางแผนการเพาะปลูกพืช
ฤดูแล้งจํานวน 19.23 ล้านไร่ แบ่งออกเป็นข้าวนาปรัง 16.70 ล้านไร่ พืชไร่ – พืชผัก 2.53 ล้านไร่ และมี
แผนการใช้น้ําทั้งสิ้น 31,900 ล้าน ลบ.ม. โดยมีผลการเพาะปลูกแล้ว 3.95 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 21
- พื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยา มีปริมาณน้ําต้นทุนปี 2554/2555 = 24,850
ล้าน ลบ.ม. มากกว่าปี 2553/2554 = 6,755 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง จํานวน
10 ล้านไร่ แบ่งออกเป็นข้าวนาปรัง 9.60 ล้านไร่ พืชไร่ – พืชผัก 0.40 ล้านไร่ และมีแผนการใช้น้ํา
ทั้งสิ้น 13,220 ล้าน ลบ.ม. โดยมีผลการเพาะปลูกแล้ว 2.84 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 28 และระบายน้ํา
แล้ว 4,343 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 33
- สําหรับเขื่อนปราณบุรีที่มีปริมาณน้ําเก็บกักเพียงร้อยละ 48 จึงต้องขอ
ความร่วมมือจากเกษตรกรงดการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในปี 2554/2555
4) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รายงานสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ํา
ของ กฟผ. ณ วันที่ 8 มกราคม 2555 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
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4.๑) ปริมาตรน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ของ กฟผ. จํานวน 7 อ่าง มีปริมาณน้ํา
เก็บกัก รวม 50,699 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 85.78 % ของความจุอ่าง ปริมาณน้ําใช้การได้ รวม 28,563
ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 75.75 % ของความจุอ่าง ผลต่างปี ๒๕๕4 กับปี ๒๕๕5 = 9,432 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 – 8 มกราคม 2555 รวม 47,591 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําระบายสะสมปี 2555 รวม 29,829 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก รวม 8,403 ล้าน
ลบ.ม. แยกเป็นรายเขื่อน ดังนี้
- เขื่อ นภูมิพ ล มี ปริมาณน้ํ าเก็บ กัก รวม 12,348 ล้ าน ลบ.ม. คิดเป็ น
91.73 % ของความจุอ่าง น้ําใช้การได้ = 8,548 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 88.47 % ของความจุอ่าง ผลต่าง
ปี ๒๕๕4 กับปี ๒๕๕5 = 4,229 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 – 8
มกราคม 2555 = 12,647 ล้า น ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายสะสมปี 2555 = 6,225 ล้าน ลบ.ม.
สามารถรับน้ําได้อีก 1,114 ล้าน ลบ.ม.
- เขื่ อ นสิ ริ กิ ติ์ มี ป ริ ม าณน้ํ า เก็ บ กั ก รวม 8,501 ล้ า น ลบ.ม. คิ ด เป็ น
89.39 % ของความจุอ่าง น้ําใช้การได้ = 5,651 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 84.85 % ของความจุอ่าง ผลต่าง
ปี ๒๕๕4 กับปี๒๕๕5 = 1,256 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 – 8
มกราคม 2555 รวม 10,977 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายสะสมปี 2555 = 7,283 ล้าน ลบ.ม.
สามารถรับน้ําได้อีก 1,009 ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณน้ําเก็บกัก รวม 1,996 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
82.09 % ของความจุอ่าง น้ําใช้การได้ = 1,414 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 76.46 % ของความจุอ่าง ผลต่าง
ปี ๒๕๕4 กับปี ๒๕๕5 = 17 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 – 8
มกราคม 2555 รวม 5,326 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายสะสมปี 2555 = 4,154 ล้าน ลบ.ม.
สามารถรับน้ําได้อีก 435 ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนศรีนครินทร์ มีปริมาณน้ําเก็บกัก รวม 15,569 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
87.74 % ของความจุอ่าง น้ําใช้การได้ = 5,304 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 70.91 % ของความจุอ่าง ผลต่าง
ปี ๒๕๕4 กับปี ๒๕๕5 = 1,523 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 – 8
มกราคม 2555 รวม 7,222 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายสะสมปี 2555 = 4,562 ล้าน ลบ.ม.
สามารถรับน้ําได้อีก 2,176 ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ําเก็บกัก รวม 6,817 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
76.95 % ของความจุอ่าง น้ําใช้การได้ = 3,805 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 63.32 % ของความจุอ่าง ผลต่าง
ปี ๒๕๕4 กับปี ๒๕๕5 = 2,263 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 – 8
มกราคม 2555 รวม 6,916 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายสะสมปี 2555 = 3,540 ล้าน ลบ.ม.
สามารถรับน้ําได้อีก 2,043 ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนรัชชประภา มีปริมาณน้ําเก็บกัก รวม 4,403 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
78.08 % ของความจุอ่าง น้ําใช้การได้ = 3,051 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 71.17 % ของความจุอ่าง ผลต่าง
ปี ๒๕๕4 กับปี ๒๕๕5 = 423 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 – 8
มกราคม 2555 รวม 3,207 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายสะสมปี 2555 = 2,678 ล้าน ลบ.ม.
สามารถรับน้ําได้อีก 1,236 ล้าน ลบ.ม.
/- เขื่อนบางลาง...
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- เขื่อนบางลาง มี ปริ มาณน้ําเก็ บ กั ก รวม 1,064 ล้ า น ลบ.ม. คิดเป็ น
73.16 % ของความจุอ่าง น้ําใช้การได้ = 788 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 66.86 % ของความจุอ่าง ผลต่างปี
๒๕๕4 กับปี ๒๕๕5 = 245 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 – 8
มกราคม 2555 รวม 1,296 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายสะสมปี 2555 = 1,387 ล้าน ลบ.ม.
สามารถรับน้ําได้อีก 390 ล้าน ลบ.ม.
4.2) แผนการระบายน้ําช่วงฤดูแล้งปี 2554/2555
มติ ข องคณะอนุ ก รรมการปลู ก พื ช ฤดู แ ล้ ง ได้ กํ า หนดแผนการระบายน้ํ า
ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2554/2555 ดังนี้
- โครงการเจ้าพระยา รับน้ําจากเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ มีปริมาณน้ําต้นทุน
(ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554) รวม 16,239 ล้าน ลบ.ม. มีแผนระบายน้ําทั้งหมด 11,865 ล้าน ลบ.ม.
โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 – 30 เมษายน 2555
- โครงการแม่กลอง รับน้ําจากเขื่อนศรีนครินทร์และวชิราลงกรณ มีปริมาณ
น้ําต้นทุน (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554) รวม 10,536 ล้าน ลบ.ม. มีแผนระบายน้ําทั้งหมด 7,500 ล้าน
ลบ.ม. โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2555
- โครงการหนองหวาย รับน้ําจากเขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณน้ําต้นทุน (ณ วันที่
31 ตุลาคม 2554) = 2,145 ล้าน ลบ.ม. มีแผนระบายน้ําทั้งหมด 1,400 ล้าน ลบ.ม. โดยเริ่มตั้งแต่
วันที่ 14 ธันวาคม 2554 – 31 พฤษภาคม 2555
- โครงการลําโดมน้อย รับน้ําจากเขื่อนสิรินธร มีปริมาณน้ําต้นทุน (ณ วันที่
31 ตุลาคม 2554) = 1,053 ล้าน ลบ.ม. มีแผนระบายน้ําทั้งหมด 500 ล้าน ลบ.ม. โดยเริ่มตั้งแต่วันที่
1 ธันวาคม 2554 – 30 เมษายน 2555
- โครงการปัตตานี รับน้ําจากเขื่อนบางลาง มีปริมาณน้ําต้นทุน (ณ วันที่ 31
ตุลาคม 2554) = 410 ล้าน ลบ.ม. มีแผนระบายน้ําทั้งหมด 600 ล้าน ลบ.ม. โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 30
พฤศจิกายน 2554 – 30 เมษายน 2555
4.3) ผลการระบายน้ําเพื่อชลประทานฤดูแล้งปี 2554/2555
- โครงการชลประทานเจ้าพระยา ใช้น้ําจากเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ 11,865
ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 – 30 เมษายน 2555 ระบายน้ําไปแล้ว 3,754 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น 108 % ของแผนการระบายน้ํา และ 32 % ของแผนการระบายน้ําทั้งหมด คงเหลือต้องระบาย
ตลอดฤดูแล้ง (30 เมษายน 2555) อีก 8,219 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ําต้นทุนที่ระบายได้ 14,200 ล้าน
ลบ.ม. ซึ่งเพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้
- โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ ใช้น้ําจากเขื่อนศรีนครินทร์และวชิรา
ลงกรณ 7,500 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 – 30 มิถุนายน 2555 ระบายน้ําไปแล้ว 286
ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 147 % ของแผนการระบายน้ํา และ 2 % ของแผนการระบายน้ําทั้งหมด คงเหลือต้อง
ระบายตลอดฤดูแล้ง (30 มิถุนายน 2555) อีก 7,067 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ําต้นทุนที่ระบายได้ 9,110
ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้
4.4) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ทําหนังสือเชิญผู้แทนกรมชลประทาน
และผู้แทนกรมทรัพยากรน้ํา เข้าร่วมเป็นคณะทํางานเพื่อศึกษาแผนงานในการปรับปรุงเกณฑ์ควบคุมระดับน้ํา
(Rule Curve) ของเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ และจะเสนอผลการศึกษาในเบื้องต้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
/5) กรมทรัพยากรธรณี...
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5) กรมทรัพยากรธรณี
ผู้ แ ทนกรมทรั พ ยากรธรณี รายงานและนํ า เสนอเอกสาร ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ
ดังนี้
5.1) กรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศ จํานวน 5 ฉบับ ดังนี้
- วันที่ 3 มกราคม 2555 เวลา 15.15 น. ออกประกาศฉบับที่ 4/2555
ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลากระหว่างวันที่ 3 – 4
มกราคม 2555 ในพื้นที่เสี่ยงภัยอําเภอกาญจนดิษฐ์ บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี อําเภอขนอม สิชล
นบพิตํา พิปูน พรหมคีรี ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช และอําเภอศรีบรรพต ศรีนครินทร์ กงหรา จังหวัด
พัทลุง เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่อง วัดปริมาณน้ําฝนได้มากกว่า 200 มม.
- วันที่ 2 มกราคม 2555 เวลา 13.09 น. ออกประกาศฉบับที่ 3/2555
ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลากระหว่างวันที่ 2 – 3
มกราคม 2555 ในพื้นที่เสี่ยงภัยอําเภอพะโต๊ะ ทุ่งตะโก ละแม จังหวัดชุมพร อําเภอเมือง ละอุ่น กะเปอร์
จังหวัดระนอง อําเภอท่าชนะ ไชยา วิภาวดี กาญจนดิษฐ์ บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี อําเภอสิชล
นบพิตํา ขนอม พิปูน ลานสกา พรหมคีรี ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และอําเภอเขาพนม จังหวัด
กระบี่ เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่อง วัดปริมาณน้ําฝนได้มากกว่า 300 มม.
- วันที่ 2 มกราคม 2555 เวลา 08.21 น. ออกประกาศฉบับที่ 2/2555
ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลากระหว่างวันที่ 2 – 3
มกราคม 2555 ในพื้นที่เสี่ยงภัยอําเภอสิชล นบพิตํา เชียรใหญ่ พิปูน ขนอม ลานสกา พรหมคีรี ร่อน
พิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอกาญจนดิษฐ์ บ้านนาสาร เวียงสระ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และอําเภอเมือง เขาพนม จังหวัดกระบี่ เนื่องจากมีฝนตกอย่างหนักต่อเนื่อง วัดปริมาณน้ําฝนได้มากกว่า
200 มม.
- วั น ที่ 1 มกราคม 2555 เวลา 20.14 น. ออกประกาศฉบั บ ที่
1/2555 ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลากระหว่าง
วันที่ 1 – 2 มกราคม 2555 ในพื้นที่เสี่ยงภัยอําเภอเมือง ห้วยยอด นาโยง ย่านตาขาว ปะเหลียน จังหวัด
ตรัง อําเภอละงู ควนกาหลง มะนัง ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล อําเภอศรีบรรพต ศรีนครินทร์ ตะโหมด กงหรา
จังหวัด พัทลุง อําเภอรัตภูมิ หาดใหญ่ สะเดา สะบ้าย้อย นาทวี จังหวัดสงขลา และอําเภอนบพิตํา ลาน
สกา พรหมคีรี ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่อง วัดปริมาณน้ําฝนได้
มากกว่า 200 มม.
- วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เวลา 22.16 น. ออกประกาศฉบับที่ 35/
2554ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลากระหว่าง วันที่
31 ธันวาคม 2554 – 2 มกราคม 2555 ในพื้นที่เสี่ยงภัยอําเภอรัตภูมิ หาดใหญ่ สะบ้าย้อย นาทวี
จังหวัดสงขลา อําเภอศรีบรรพต ศรีนครินทร์ ตะโหมด กงหรา จังหวัดพัทลุง และอําเภอนบพิตํา ลานสกา
พรหมคีรี ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังปานกลางพัดปก
คลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ทําให้มีฝนตก
หนักถึงหนักมาก
5.2) สรุปเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย ระหว่างวันที่ 1 – 3 มกราคม 2555
- จังหวัดพัทลุง มีน้ําป่าไหลหลากและน้ําท่วมในพื้นที่ 11 อําเภอ
/- จังหวัด...
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- จังหวัดนครศรีธรรมราช มีน้ําป่าไหลหลากและน้ําท่วมในพื้นที่ 7 อําเภอ
และมีเหตุการณ์ดินถล่มในพื้นที่บ้านเขาวัง หมู่ที่ 12 ตําบลร่อนพิบูลย์ อําเภอร่อนพิบูลย์ เป็นเหตุให้สวน
ยางพาราของชาวบ้าน รวมทั้งเสาไฟฟ้า 4 ต้น เสียหาย และยังได้กีดขวางถนนทางเข้าออกหมู่บ้าน ส่งผล
ให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านกว่าพันคนไม่สามารถเดินทางออกมาด้านนอกได้ ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีได้
จัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าตรวจสอบในพื้นที่แล้ว
- จังหวัดนราธิวาส มีน้ําป่าไหลหลากและน้ําท่วมในพื้นที่ 11 อําเภอ
- จังหวัดยะลา มีน้ําป่าไหลหลากและน้ําท่วมในพื้นที่ 6 อําเภอ
- จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีน้ําป่าไหลหลากและน้ําท่วมฉับพลันในพื้นที่ 6
อําเภอ
- จังหวัดกระบี่ มีน้ําป่าไหลหลากและน้ําท่วมในพื้นที่ 1 อําเภอ
- จังหวัดสงขลา มีน้ําป่าไหลหลากและน้ําท่วมฉับพลันในพื้นที่ 12 อําเภอ
และมีเหตุการณ์ดินถล่มในพื้นที่บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 7 ตําบลฉลุง อําเภอหาดใหญ่ บริเวณเขาแก้วในแนว
เทือกเขาบรรทัดและบริเวณน้ําตกโตนปลิว ซึ่งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ทําให้ดินและโคลน
ทับซุ้มอาหารเสียหาย จํานวน 4 หลัง และบ้านเรือน 1 หลัง ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อ
เข้าตรวจสอบในพื้นที่แล้ว
- จังหวัดชุมพร มีนํา้ ป่าไหลหลากและน้ําท่วมในพื้นที่ 4 อําเภอ
- จังหวัดปัตตานี มีน้ําป่าไหลหลากและน้ําท่วมในพื้นที่ 5 อําเภอ
5.3) การตรวจวัดปริมาณน้ําฝน (ณ วันที่ 4 มกราคม 2555) โดยเครือข่ายของ
กรมทรัพยากรธรณี
- จังหวัดนครศรีธรรมราช
• บ้านในโคร๊ะ ตําบลกะหรอ อําเภอนบพิตํา วัดปริมาณน้ําฝนได้ 220 มม.
• บ้านคลองเหลง ตําบลควนทอง อําเภอขนอม วัดปริมาณน้ําฝนได้ 177 มม.
• บ้านโพธิ์เสด็จ ตําบลฉลอง อําเภอสิชล วัดปริมาณน้ําฝนได้ 145 มม.
• บ้านไสขิง ตําบลท่าดี อําเภอลานสกา วัดปริมาณน้ําฝนได้ 100 มม.
- บ้านโหล๊ะจังกระ ตําบลคลองเฉลิม อําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง วัดปริมาณ
น้ําฝนได้ 80 มม.
5.4) ตามการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่า จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
บางพื้นที่ ในวันที่ 10 – 15 มกราคม 2555 ในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป กรมทรัพยากรธรณี
จะเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป
6) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ผู้แทนสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รายงานการติดตาม
สถานการณ์น้ําท่วม (วันที่ 1 – 8 มกราคม 2555) โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
6.1) การวางแผนการโปรแกรมและรับสัญญาณจากดาวเทียม RADARSAT – 1
ในช่วงวันที่ 1 – 15 มกราคม 2555
6.2) ข้อมูลจากดาวเทียม RADARSAT – 1 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 เวลา
18.36 น. แสดงพื้นที่น้ําท่วมขังในพื้นที่ 6 จังหวัด รวม 222,946 ไร่ แยกเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราช
119,642 ไร่ ปัตตานี 855 ไร่ พัทลุง 67,160 ไร่ สงขลา 13,277 และสุราษฎร์ธานี 22,012 ไร่
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6.3) ข้อมูลจากดาวเทียม THEOS แสดงภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังน้ําท่วม
ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร โรจนะ ไฮเทค แฟคเตอรี่แลนด์ บางปะอิน นวนคร บางกระดี บางชัน
และลาดกระบัง
6.4) ข้อมูลจากดาวเทียม RADARSAT – 2 แสดงภาพเปรียบเทียบพื้นที่น้ําท่วม
ระหว่างปี 2548 – 2554 โดยมีพื้นที่น้ําท่วมในปี 2548 จํานวน 6,331,989 ไร่ ปี 2549 จํานวน
18,015,589 ไร่ ปี 2550 จํานวน 7,204,974 ไร่ ปี 2551 จํานวน 9,022,864 ไร่ ปี 2552 จํานวน
4,984,363 ไร่ ปี 2553 จํานวน 21,456,968 ไร่ และปี 2554 จํานวน 27,103,288 ไร่
7) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานและนําเสนอเอกสารการสรุป
สถานการณ์สาธารณภัยและการออกประกาศ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
7.1) สถานการณ์อุทกภัย (วันที่ 25 กรกฎาคม – 9 มกราคม 2555)
- จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “นกเตน” (NOCK - TEN) อิทธิพลของร่อง
มรสุมปานกลางถึงค่อนข้างแรงพาดผ่านประเทศไทย และเหตุการณ์น้ําล้นตลิ่ง ประกาศเป็นพื้นที่ประสบ
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จํานวน 65 จังหวัด ทําให้มีผู้เสียชีวิต 813 ราย และมีผู้สูญหาย 3 ราย ที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 ราย และอุตรดิตถ์ 1 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายและอยู่ระหว่างการฟื้นฟู
จํานวน 64 จังหวัด และยังมีพื้นที่ประสบอุทกภัย จํานวน 1 จังหวัด 1 อําเภอ 15 ตําบล 180 หมู่บ้าน
ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 14,680 ครัวเรือน 43,760 คน
7.2) สถานการณ์อุทกภัย (วันที่ 21 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2554)
- จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงในทะเลจีนใต้ตอนล่าง
เข้าปกคลุมชายฝั่งทะเลมาเลเซีย อ่าวไทย และภาคใต้ตอนล่าง ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน (อุทกภัย) จํานวน 10 จังหวัด 71 อําเภอ 345 ตําบล 2,660 หมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดสงขลา
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส พัทลุง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร ตรัง และระนอง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย
ที่จังหวัดยะลา ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายและอยู่ระหว่างการฟื้นฟู จํานวน 7 จังหวัด ประกอบด้วย
จังหวัดสงขลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง ตรัง ยะลา และสุราษฎร์ธานี
7.3) สถานการณ์ภัยหนาว (วันที่ 2 พฤศจิกายน – 9 มกราคม 2555)
- ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) จํานวน 29 จังหวัด
318 อําเภอ 2,557 ตําบล 29,661 หมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่
อุตรดิตถ์ พิษณุโลก น่าน ตาก พะเยา ลําปาง ลําพูน เพชรบูรณ์ สกลนคร เลย หนองคาย นครพนม
อุ บลราชธานี มหาสารคาม มุ กดาหาร กาฬสิ น ธุ์ บุ รีรั มย์ ศรีส ะเกษ บึ ง กาฬ อุ ดรธานี หนองบัว ลํา ภู
สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม และกําแพงเพชร
7.4) โทรสารสั่ ง การเพื่ อ เตรี ย มการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาสภาวะอากาศ
หนาวเย็น อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จํานวน 4 ฉบับ ดังนี้
- ด่วนที่สุด ที่ มท 0616/ว 451 และ ว 452 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554
เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาวะอากาศหนาวเย็น โดยแจ้งให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 1 จังหวัดปทุมธานี เขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 3 จังหวัดปราจีนบุรี เขต 4 จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 5 จังหวัดนครราชสีมา เขต 6 จังหวัดขอนแก่น เขต 7 จังหวัดสกลนคร เขต 8 จังหวัด
กําแพงเพชร
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กําแพงเพชร เขต 9 จังหวัดพิษณุโลก เขต 10 จังหวัดลําปาง เขต 13 จังหวัดอุบลราชธานี เขต 14 จังหวัด
อุ ด รธานี เขต 15 จั ง หวั ด เชี ย งราย เขต 16 จั ง หวั ด ชั ย นาท เขต 17 จั ง หวั ด จั น ทบุ รี และจั ง หวั ด
นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม บึงกาฬ
มุ ก ดาหาร อุ ด รธานี หนองคาย เลย หนองบั ว ลํ า ภู อุ บ ลราชธานี อํ า นาจเจริ ญ ศรี ส ะเกษ ยโสธร
กําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี พิษณุโลก ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ลําปาง เชียงใหม่
ลําพูน แม่ฮ่องสอน เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ สระบุรี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ เพชรบุรี ชัยนาท
ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง จันทบุรี ชลบุรี ระนอง และตราด เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และแจ้ง
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัด ทราบ เกี่ยวกับภัยอันเกิดจากสภาวะอากาศหนาวเย็นที่
อาจจะเกิดขึ้น โดยจัดเจ้าหน้าที่อยู่เวรเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ไว้ให้
พร้อมเพื่อสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันต่อเหตุการณ์
- ด่วนที่สุด ที่ มท 0616/ว 36 และ ว 37 ลงวันที่ 5 มกราคม 2555
เรื่อง เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม อันเกิดจากสภาวะฝนตกหนักและ
คลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 6 – 10 มกราคม 2555 โดยแจ้งให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต
11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 12 จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา
ยะลา ปัตตานี สตูล และนราธิวาส เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และแจ้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
เสี่ยงภัยของจังหวัด ทราบ เกี่ยวกับอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม อันเกิดจากสภาวะฝนตกหนักและคลื่น
ลมแรงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยจัดเจ้าหน้าที่อยู่เวรเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์
ไว้ให้พร้อมเพื่อสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันต่อเหตุการณ์
8) การประปานครหลวง
ผู้แทนการประปานครหลวง รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ํา ให้ที่ประชุมทราบว่า
คุณภาพน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาที่จังหวัดปทุมธานีมีค่าออกซิเจนละลายน้ํา (DO) 1.9 มิลลิกรัม/ลิตร อยู่ใน
เกณฑ์เสื่อมโทรมมาก ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งเติมออกซิเจนและจ่ายสารด่างทับทิมที่
สถานีสูบน้ําสําแล จังหวัดปทุมธานี ทําให้สามารถเพิ่มค่าออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ที่โรงผลิตน้ําบางเขน
เป็น 3.2 มิลลิกรัม/ลิตร นอกจากนี้ยังใช้ข้อมูลจากเว็ปไซต์ของกรมควบคุมมลพิษเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ํา
ที่อําเภอบางบาลและบางไทร จังหวัดนนทบุรี พบว่า ค่าออกซิเจนละลายน้ํา (DO) มีแนวโน้มลดลง จึงขอให้
กรมชลประทานระบายน้ําช่วยให้น้ําเสียเจือจางลงด้วย
9) กรมป่าไม้
ผู้แทนกรมป่าไม้ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ระดมเจ้าหน้าที่ จํานวน 150 คน
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อําเภอหลังสวน สวี และทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร รวมทั้งระดม
เจ้าหน้าที่อีก จํานวน 200 คน เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพัทลุง
10) การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค รายงานสถานการณ์อุทกภัย - ภัยแล้ง ที่มีผล
กระทบและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
10.1) สถานการณ์อุทกภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน กาญจนดิษฐ์
และหาดใหญ่ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย แต่ยังสามารถจ่ายน้ําประปาได้ตามปกติ
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10.2) สถานการณ์ภัยแล้ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาที่ต้องจ่ายน้ําเป็นเวลา
จํานวน 2 สาขา ประกอบด้วย สาขาคลองใหญ่ จังหวัดตราด และสาขาอําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10.3) การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย – ภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2555
- อุทกภัย แจกจ่ายน้ําประปาฟรี จํานวน 13 ล้านลิตร น้ําดื่มบรรจุขวด
จํานวน 167,000 ขวด มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท
- ภัยแล้ง แจกจ่ายน้ําประปา จํานวน 73 ล้านลิตร มูลค่า 1.3 ล้านบาท
ประธาน แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อ
วางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (กยน.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณา
เร่งรัดการจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา แผนปฏิบัติการบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะ
เร่ง ด่ว น และแผนปฏิบัติก ารบรรเทาอุ ทกภั ยในพื้น ที่ลุ่มน้ํา แบบบู รณาการอย่า งยั่ง ยื น ที่ ประชุมมี มติ
เห็นชอบแผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในระยะเร่งด่วน 6 แผนงาน ดังนี้
1. แผนการบริ ห ารจั ด การเขื่ อ นเก็ บ น้ํ า หลั ก ของประเทศ มอบหมายให้
กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลัก
2. แผนการพั ฒ นาคลั ง ข้ อ มู ล ระบบพยากรณ์ และเตื อ นภั ย มอบหมายให้
ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี เป็นผู้ดําเนินการหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาคลังข้อมูลและ
ปรับปรุงระบบการเตือนภัย และมอบให้กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการปรับปรุงระบบพยากรณ์
3. แผนงานการกําหนดพื้นที่รับน้ํานองและมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
จากการใช้พื้นที่รับน้ํานอง มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลัก
4. แผนฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง
5. แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะที่ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก
6. แผนการปรั บ ปรุ ง องค์ ก รเพื่ อ บริ ห ารจั ด การน้ํ า มอบหมายให้ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นหน่วยงานหลัก
ทั้ง 6 แผนงาน จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 7 เดือน ซึ่งได้
อนุมัติงบประมาณในหลักการ จํานวน 17,400 ล้านบาท
ประธานมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ดําเนินการดังนี้
1. กรมทรัพยากรธรณีและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานเครือข่าย
ในพื้นที่ให้เฝ้าระวังและเตือนภัยน้ําป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในช่วงระหว่างวันที่ 10 – 15 มกราคม
2555 ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า อาจมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้
2. ฝ่ายเลขานุการฯ สรุปเสนอประธานอนุกรรมการฯ เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ
เลิกประชุมเวลา ๑3.00 น.
(นายวิทยา ผลประไพ)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ
ผู้จัดทํารายงานการประชุม

