รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและแกไขปญหาเรื่องน้ํา
ครั้งที่ 20 / ๒๕๕๔
วันจันทรที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๐๐ น.
ณ หองประชุมรัฐมนตรี ชั้น ๒๐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
-----------------------------------------ผูเขาประชุม
๑. นายนิวัตชิ ัย คัมภีร
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานอนุกรรมการและเลขานุการ
แทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมและอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
2. นายเลิศชัย ศรีอนันต
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมชลประทานและรองอธิบดีกรมชลประทาน
3. นายจรูญ เลาหเลิศชัย
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมอุตุนยิ มวิทยา
๔. นายสุวิทย โคสุวรรณ
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
5. นางวาสนา สาทดาพร
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
6. นายสุพัฒน หวังวงศวัฒนา
อนุกรรมการ
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
7. นายสุกิจ รักพานิชแสง
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
8. นางสาวจิรภา จิตคงสง
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมปาไม
9. นายชยุต วงศวณิช
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
10. นายปริญญา สุทธิโกเศศ
อนุกรรมการ
แทนผูอํานวยการสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร
11. นายบดินทรเดช มั่นคง
อนุกรรมการ
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร
๑2. นางวันเพ็ญ แกวแกมทอง
อนุกรรมการ
แทนผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
๑3. นางจิตสุภา ไตรธรรม
อนุกรรมการ
แทนผูวาการการประปาสวนภูมิภาค
/๑4. นายสุรชัย...
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๑4. นายสุรชัย รัตนเสริมพงศ
อนุกรรมการ
แทนผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
๑5. นายเผด็จ แสงสวาง
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
แทนผูอํานวยการศูนยปองกันวิกฤตินํา้ กรมทรัพยากรน้ํา
16. นายวิทยา ผลประไพ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูอํานวยการกลุมงานเลขานุการคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ กรมทรัพยากรน้ํา
ผูไมมาประชุม
1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
2. กรรมการผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. เจากรมอุทกศาสตร
5. ผูวาการการประปานครหลวง
ผูเขารวมประชุม
1. เจาหนาที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. เจาหนาที่กรมทรัพยากรน้ํา

จํานวน
จํานวน

4 คน
๑6 คน

เริ่มประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เนื่อ งจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดลอ ม ติด ราชการ
จึงมอบหมายใหผมดําเนินการประชุมแทน
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 19/๒๕๕4
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 19/๒๕๕4 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ๒๕๕4
ผูแทนการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ขอแกไขในหนา 6 บรรทัดที่ 12 และ 13 ขอความเดิม “...6,800
ลาน ลบ.ม. ซึ่งไดมีการปรับเพิ่มการระบายน้ําตลอดฤดูแลง เปน 7,300 ลาน ลบ.ม. (เพิ่มขึ้น 500 ลาน
ลบ.ม.) ไดส้นิ สุดการระบายน้ําในชวงฤดูแลง ในวันที่ 30 เมษายน 2554” แกเปน “...6,800 ลาน ลบ.ม.
ไดสิ้นสุดการระบายน้ําในชวงฤดูแลง ในวันที่ 30 เมษายน 2554 ระบายน้ําทั้งสิ้น 6,871 ลาน ลบ.ม.”
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 19/๒๕๕4 ตามที่มีผูขอแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
๓.1 รายงานสถานการณนํา้ สถานการณภัยแลง และการดําเนินการแกไขปญหา
หนวยงานตางๆ ในคณะอนุก รรมการติดตามและแกไขปญหาเรื่องน้ํา ไดรายงาน
สถานการณนํา้ สถานการณภัยแลง และการดําเนินการแกไขปญหา ดังนี้
/1) กรมทรัพยากรน้ํา...
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1) กรมทรัพยากรน้ํา
นายเผด็จ แสงสวาง ผูแทนผูอํานวยการศูนย ปองกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ รายงานสถานการณน้ําในภาพรวม ดังนี้
1.๑) สถานการณน้ําฝน
- ปริมาณฝนสะสมในรอบสัปดาห (22 – 22 พฤษภาคม ๒๕๕4) ทั้งประเทศ
มีคาเฉลี่ย 44.63 มม.
- ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือน (วันที่ 29 พฤษภาคม 2554)
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคเหนือ = 466.78 มม. มากกวาป
2553 อยู 300.83 มม. และมากกวาคาเฉลี่ย 30 ป อยู 208.80 มม.
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = 305.53
มม. มากกวาป 2553 อยู 73.70 มม. และมากกวาคาเฉลี่ย 30 ป อยู 4.56 มม.
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคกลาง = 397.91 มม. มากกวาป
2553 อยู 199.02 มม. และมากกวาคาเฉลี่ย 30 ป อยู 107.95 มม.
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคตะวันออก = 453.90 มม. มาก
กวาป 2553 อยู 116.77 มม. และมากกวาคาเฉลี่ย 30 ป อยู 81.16 มม.
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคตะวันตก = 338.02 มม. มาก
กวาป 2553 อยู 233.14 มม. และมากกวาคาเฉลี่ย 30 ป อยู 77.50 มม.
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคใต = 951.99 มม. มากกวาป
2553 อยู 654.98 มม. และมากกวาคาเฉลี่ย 30 ป อยู 503.51 มม.
- ปริมาณฝนสะสมรายป ๒๕๕4 (วันที่ 28 พฤษภาคม 2554) ทั้งประเทศ
มีคาเฉลี่ย 544.33 มม. มากกวาฝนสะสมรายป ๒๕๕3 (245.35) อยู 298.98 มม. และมากกวาฝน
สะสมเฉลี่ย ๓๐ ป (350.50) อยู 193.83 มม.
1.๒) สถานการณน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2554 ปริมาณ
น้ําทั้งประเทศ รวม 38,005 ลาน ลบ.ม. หรือ 54 % ของความจุเก็บกัก มากกวาป ๒๕๕3 (33,699) อยู
4,306 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 6 % และนอยกวาป ๒๕๔9 (43,649) อยู 5,644 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 10 %
- เขื่อนที่มปี ริมาณน้ําเก็บกักระหวางรอยละ 50 – 80 มีจํานวน 16 แหง
ประกอบดวย เขื่อนภูมิพล ลําแซะ จุฬาภรณ สิรินธร สิริกิติ์ แมงัดสมบูรณชล บางลาง ลํานางรอง ประแสร
บางพระ กิ่วคอหมา ศรีนครินทร ลําตะคอง รัชชประภา หนองปลาไหล และกระเสียว
- เขื่อ นที่มีป ริมาณน้ําเก็บกักนอยกวารอยละ ๕๐ มีจํานวน 17 แหง
ประกอบดวย เขื่อนปราณบุรี ขุนดานปราการชล หวยหลวง ลําปาว แกงกระจาน แควนอย น้ําอูน ปาสัก
ชลสิทธิ์ ทับเสลา วชิราลงกรณ อุบลรัตน แมกวงอุดมธารา ลําพระเพลิง คลองสียัด กิ่วลม มูลบน และน้ําพุง
1.3) สภาพน้ําในแมน้ําสายหลักสวนใหญ อยูในเกณฑนอ ย ซึ่งเปนระดับปกติ ใน
ชวงตนฤดูฝน
1.4) สถานการณน้ําในแมน้ําโขง ปจจุบันอยูในเกณฑปกติ และมีแนวโนมทรงตัว
1.5) การตรวจวัดปริมาณน้ําทาของระบบโทรมาตร พบวาปริมาณน้ําทาในแมนํา้
ชีและมูล ที่สถานีแมนํา้ เลย สถานีหวยน้ําสวย สถานีลําน้ําอูน สถานีแมน้ําสงคราม และสถานีหวยหลวง
ปริมาณน้ําทาอยูในเกณฑวิกฤติ (น้ํานอย)
/2) กรมอุตุนิยม...
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2) กรมอุตุนยิ มวิทยา
ผูแทนกรมอุตุนิยมวิทยา รายงานการคาดการณลกั ษณะอากาศในชวง 7 วัน
(ตั้งแตวันที่ 30 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2554) ใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
2.๑) วันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2554 ลมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมประเทศไทย
มีกําลังแรงขึ้น ทําใหภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนฟาคะนอง (40 – 60 % ของพื้นที่) สวน
ภาคใตฝง ตะวันตก มีฝนฟาคะนอง (60 – 80 % ของพื้นที)่
2.2) กรมอุตุนยิ มวิทยาคาดการณวา ชวงตนของฤดูฝนในพื้นทีภ่ าคตะวันตกและ
ภาคใต ปริมาณฝนเฉลี่ยจะต่ํากวาเกณฑปกติ แตในชวงปลายของฤดูฝนปริมาณฝนเฉลี่ยจะเขาสูสภาวะปกติ
2.3) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกบางสวน และจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ มีปริมาณฝนตกนอย
3) กรมชลประทาน
ผูแทนกรมชลประทาน รายงานใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
3.๑) สภาพน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญ และขนาดกลางทั่วประเทศ จํานวน ๔๐๐
แหง ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2554 ปริมาตรน้ําทั้งหมด = 40,317 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 55 % ของความ
จุอาง ซึ่งมากกวาป ๒๕๕3 (35,334) = 4,983 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําใชการไดป ๒๕๕4 = 16,511
ลาน ลบ.ม.
3.๒) การเปรีย บเทียบปริมาตรน้ําในอางเก็บน้ําขนาด ใหญแ ละขนาดกลาง
ทั้งประเทศ ป ๒๕๕3 กับป ๒๕๕4 ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2554 แบงเปนรายภาค ดังนี้
- ภาคเหนือ ปริมาตรน้ําในอางฯ (๕๘ แหง) รวม 13,135 ลาน ลบ.ม.
คิดเปน 51 % ของความจุอาง มากกวาป ๒๕๕3 (8,409 ลาน ลบ.ม.) จํานวน 4,726 ลาน ลบ.ม.
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาตรน้ําในอางฯ (๒๓๔ แหง) รวม 4,290
ลาน ลบ.ม. คิดเปน 45 % ของความจุอาง มากกวาป ๒๕๕3 (3,313 ลาน ลบ.ม.) จํานวน 977 ลาน
ลบ.ม.
- ภาคกลาง ปริมาตรน้ําในอางฯ (๑๒ แหง) รวม 630 ลาน ลบ.ม. คิดเปน
44 % ของความจุอาง มากกวาป ๒๕๕3 (209 ลาน ลบ.ม.) จํานวน 421 ลาน ลบ.ม.
- ภาคตะวันตก ปริมาตรน้ําในอางฯ (๙ แหง) รวม 15,695 ลาน ลบ.ม.
คิดเปน 59 % ของความจุอาง นอยกวาป ๒๕๕3 (17,515 ลาน ลบ.ม.) จํานวน 1,820 ลาน ลบ.ม.
- ภาคตะวันออก ปริมาตรน้ําในอางฯ (๕๒ แหง) รวม 991 ลาน ลบ.ม.
คิดเปน 54 % ของความจุอาง มากกวาป ๒๕๕3 (732 ลาน ลบ.ม.) จํานวน 259 ลาน ลบ.ม.
- ภาคใต ปริมาตรน้ําในอางฯ (๓๕ แหง) รวม 5,576 ลาน ลบ.ม.คิดเปน
64 % ของความจุอาง มากกวาป ๒๕๕3 ( 5,156 ลาน ลบ.ม.) จํานวน 420 ลาน ลบ.ม.
3.๓) ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําที่สําคัญตางๆ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2554
- อางเก็บน้ําเขื่อนภูมพิ ลและสิริกิติ์ ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ ๒๒,๙๗๒
ลาน ลบ.ม. ปริมาตรน้ําป ๒๕๕4 = 11,881 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 52 % ของความจุอาง ป ๒๕๕3 =
7,806 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 34 % ของความจุอาง ผลตางป ๒๕๕3 กับป ๒๕๕4 = 4,075 ลาน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําไหลลงอางฯ = 45.15 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 8.97 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ําไดอีก
11,091 ลาน ลบ.ม.
/อางเก็บน้ํา...
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- อางเก็บน้ําเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ ความจุที่ระดับเก็บกักสูงสุด ๙๖๐ ลาน
ลบ.ม. ปริมาตรน้ําป ๒๕๕4 = 340 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 35 % ของความจุอาง ป ๒๕๕3 = 89 ลาน
ลบ.ม. คิดเปน 9 % ของความจุอาง ผลตางป ๒๕๕3 กับป ๒๕๕4 = 251 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลง
อางฯ = 5.16 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 1.41 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ําไดอีก 620 ลาน ลบ.ม.
- อางเก็บน้ําแควนอย จังหวัดพิษณุโลก ความจุที่ระดับเก็บกักสูงสุด ๗๖๙
ลาน ลบ.ม. ปริมาตรน้ําป ๒๕๕4 = 321 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 34 % ของความจุอาง ป ๒๕๕3 = 138 ลาน
ลบ.ม. คิดเปน 15 % ของความจุอาง ผลตางป ๒๕๕3 กับป ๒๕๕4 = 183 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลง
อางฯ = 5.70 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 4.32 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ําไดอีก 618 ลาน ลบ.ม.
3.4) สถานการณน้ําทาในลําน้ําสายหลัก ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2554 สวน
ใหญอยูในเกณฑปกติ ซึ่งน้ําทาที่มปี ริมาณน้ํานอยจะอยูบริเวณเหนือเขื่อน สวนน้ําทาบริเวณใตเขื่อนจะอยู
ในเกณฑปกติ
นายเลิศชัย ศรีอนันต ชี้แจงใหผูแทนการประปาสวนภูมิภ าค ทราบ กรณีที่การ
ประปาสวนภูมิภาคไมสามารถสูบน้ําจากอางเก็บน้ําคลองบึง กรมชลประทานไดประสานกับการประปา
สวนภูมิภาคแลว ปจจุบันปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําคลองบึง เหลืออยูประมาณ 380,000 ลบ.ม. เปน
ตะกอน 240,000 ลบ.ม. ใชไดเพียง 140,000 ลบ.ม. หากการประปาสวนภูมิภาคจะสูบน้ํามาใชจะเสีย
คาใชจายมากในการบําบัดตะกอน จึงไดเสนอแนะใหสูบน้ําจากระบบสงน้ําจากสถานีสูบน้ําของการประปา
สวนภูมภิ าค สาขากุยบุรี สวนน้ําในอางเก็บน้ําคลองบึงซึ่งใชการได 140,000 ลบ.ม. เก็บไวเปนน้ําสํารอง
สําหรับ ปญหาปริมาณน้ําในอางเก็บน้ํายางชุมและห วยวังเต็น ซึ่งมีปริมาณน้ํานอย กรมชลประทานได
ระบายน้ําเขาอางเก็บน้ําทั้ง 2 แหง ปจจุบันมีปริมาณน้ําใชการไดประมาณ 24 ลาน ลบ.ม. ในชวงฤดูแลง
ปที่ผานมากรมชลประทานใชน้ําประมาณ 3 ลาน ลบ.ม. ตอเดือน ดังนั้น การประปาสวนภูมภิ าคสามารถ
สูบไปใชไดโดยไมขาดแคลน
4) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)
ผูแทนการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย รายงานสถานการณน้ําในอางเก็บน้ํา ของ
กฟผ. ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2554 ดังนี้
4.๑) ปริมาตรน้ําในเขื่อนขนาดใหญ (ภูมิพล สิริกิติ์ ศรีนครินทร วชิราลงกรณ
อุบลรัตน รัชชประภา) รวม 32,640 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 57 % ของความจุอาง ปจจุบันมีน้ําใชงานได
10,780 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 20 % มากกวาป 2553 อยู 3,118 ลาน ลบ.ม. แยกเปนรายเขื่อน ดังนี้
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนภูมิพล ที่ระดับเก็บกักปกติ 6,899 ลาน ลบ.ม. คิดเปน
51 % ของความจุอาง ปจจุบันมีน้ําใชงานได 3,099 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 32 % มากกวาป 2553 อยู
2,549 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อน 23.81 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 1.38 ลาน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนสิริกิติ์ ที่ระดับเก็บกักปกติ 5,019 ลาน ลบ.ม. คิดเปน
53 % ของความจุอาง ปจจุบันมีน้ําใชงานได 2,169 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 33 % มากกวาป 2553 อยู
1,582 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อน 16.92 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 7.54 ลาน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนศรีนครินทร ที่ระดับเก็บกักปกติ 12,173 ลาน ลบ.ม.
คิดเปน 69 % ของความจุอาง ปจจุบันมีนํา้ ใชงานได 1,908 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 26 % นอยกวาป 2553
อยู 1,715 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อน 12.32 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 16.98 ลาน ลบ.ม.
/- ปริมาตรน้ํา...
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- ปริมาตรน้ําในเขือ่ นวชิราลงกรณ ที่ระดับเก็บกักปกติ 3,417 ลาน ลบ.ม.
คิดเปน 39 % ของความจุอาง ปจจุบันมีนํา้ ใชงานได 405 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 7 % นอยกวาป 2553
อยู 114 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อน 7.65 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 6.05 ลาน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนอุบลรัตน ที่ระดับเก็บกักปกติ 1,007 ลาน ลบ.ม.
คิดเปน 41 % ของความจุอาง ปจจุบันมีน้ําใชงานได 405 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 23 % มากกวาป 2553 อยู
391 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อน 9.74 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 8.30 ลาน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนรัชชประภา ที่ระดับเก็บกักปกติ 4,125 ลาน ลบ.ม.
คิดเปน 73 % ของความจุอาง ปจจุบันมีนํา้ ใชงานได 2,774 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 65 % มากกวาป 2553
อยู 425 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อน 5.24 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 0.89 ลาน ลบ.ม.
4.2) ผลการระบายน้ําเพื่อชลประทานฤดูแลง
- โครงการชลประทานเจาพระยาใหญ ใชน้ําจากเขื่อนภูมพิ ลและสิริกิติ์
6,800 ลาน ลบ.ม. ไดสิ้นสุดการระบายน้ําในชวงฤดูแลง ในวันที่ 30 เมษายน 2554 ระบายน้ําทั้งสิ้น
6,871 ลาน ลบ.ม.
- โครงการชลประทานแมกลอง ใชนํา้ จากเขื่อนศรีนครินทรและวชิราลงกรณ
4,300 ลาน ลบ.ม. ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 – 29 พฤษภาคม 2554 ระบายน้ําไปแลว 3,880 ลาน
ลบ.ม. คิดเปน 106 % ของแผนการระบายน้ําจริง และ 90 % ของแผนการระบายน้ําทั้งหมด คงเหลือทีต่ อง
ระบายตลอดฤดูแลง (30 มิถุนายน 2554) อีก 625 ลาน ลบ.ม. โดยมีปริมาณน้ําตนทุนที่ระบายได 2,313
ลาน ลบ.ม. มากกวาแผนที่ตองระบาย 1,688 ลาน ลบ.ม.
- โครงการชลประทานปตตานี ใชน้ําจากเขื่อนบางลาง 700 ลาน ลบ.ม.
ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2554 – 29 พฤษภาคม 2554 ระบายน้ําไปแลว 994 ลาน ลบ.ม. คิดเปน
193 % ของแผนการระบายน้ําจริง และ 142 % ของแผนการระบายน้ําทั้งหมด คงเหลือที่ตองระบาย
ตลอดฤดูแลง (31 กรกฎาคม 2554) อีก 185 ลาน ลบ.ม. โดยมีปริมาณน้ําตนทุนที่ระบายได 564 ลาน
ลบ.ม. มากกวาแผนที่ตองระบาย 379 ลาน ลบ.ม.
4.3) การเตรียมความพรอมรับฤดูฝนของอางเก็บ น้ําขนาดใหญสามารถรองรับ
ปริมาณน้ําในชวงฤดูฝนไดอยางเพียงพอ แตควรเฝาระวังการบริหารจัดการน้ําในเขื่อนสิริกิติ์และ เขื่อน
อุบลรัตน
5) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
ผูแทนสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รายงานการติดตาม
สถานการณนํา้ ทวมของประเทศไทยดวยขอมูลจากดาวเทียม ใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
5.1) แผนการโปรแกรมและรับสัณญาณดาวเทียม RADARSAT – 2 วันที่ 1 - 16
พฤษภาคม 2554 และวันที่ 22 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2554
5.2) ขอมูลดาวเทียม RADARSAT - 2 แสดงพื้นทีน่ ้ําทวมในบางสวนของจังหวัด
เชียงราย ตาก พะเยา และลําปาง วันที่ 13 พฤษภาคม 2554
5.3) ขอมูลดาวเทียม RADARSAT – 2 แสดงพื้นที่ นํา้ ทวมบางสวนของจังหวัด
เชียงราย และพะเยา วันที่ 22 พฤษภาคม 54
5.4) ขอมูลจากดาวเทียม Terra/Aqua รายวัน แสดงพื้นที่น้ําทวมจังหวัดเชียงราย
และพะเยา วันที่ 20 – 25 พฤษภาคม 2554
/6) กรมทรัพยากร...
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6) กรมทรัพยากรธรณี
ผูแทนกรมทรัพยากรธรณี นําเสนอเอกสาร และรายงานปริมาณน้ําฝนซึ่งตรวจวัด
โดยเครือขายของกรมทรัพยากรธรณี มีฝนตกหนักที่จังหวัดพิษณุโลก วัดปริมาณน้ําฝนสูงสุดได 100 มม.
ทําใหเกิดเหตุการณนํา้ ปาไหลหลากและน้ําทวม ทีบ่ านชมพูเหนือ ตําบลชมพู อําเภอเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลก เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554
7) สํานักฝนหลวงและการบินเกษตร
ผูแทนสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร รายงานใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
7.1) ปจจุบัน สํานักฝนหลวงและการบินเกษตร มีหนวยปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อ
ชวยเหลือภาวะภัยแลง จํานวน 6 หนวย แยกเปนรายภาค ดังนี้
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 3 หนวย ที่จังหวัดนครราชสีมา อุบลราช
ธานี และขอนแกน
- ภาคตะวันออก จํานวน 1 หนวย ที่จังหวัดระยอง สวนที่จังหวัด จันทบุ รีได
เปลี่ยนเปนฐานเติมสารฝนหลวง
- ภาคใต จํานวน 2 หนวย ที่อําเภอหัวหิน และอําเภอเมือง จังหวัดประจวบ
คีรีขันธ
7.2) วันที่ 23 – 29 พฤษภาคม 2554 ทุก หนวยไดขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง
จํานวน 122 เที่ยวบิน จากการติดตามปรากฏวา มีฝนตกมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาค
ตะวันออก วัดปริมาณฝนสูงสุดได 140.6 มม. สวนในพื้นที่ภาคใตมฝี นตกปานกลาง วัดปริมาณฝนสูงสุดได
40 มม.
7.3) การปรับแผนเพื่อการปฏิบัติการฝนหลวงในเดือนมิถุนายน
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปดหนวยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวั ดอุบลราช
ธานี และตั้งฐานเติมสารฝนหลวงที่จังหวัดรอยเอ็ด ในวันที่ 1 มิถุนายน 2554
- ภาคเหนือ ตั้งหนวยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 3
มิถุนายน 2554 และจังหวัดเชียงใหม ในวันที่ 9 มิถุนายน 2554
- ภาคตะวันออก ตั้งหนวยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดสระแกว ในวันที่ 1
มิถุนายน 2554 และหนวยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดระยอง ปรับเปลี่ยนเปนฐานเติมสารฝนหลวง
8) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผูแทนกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานที่ประชุม และนําเสนอเอกสาร
สรุปได ดังนี้
8.1) สถานการณภัยแลง (ระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 – 30 พฤษภาคม
2554)
- ประกาศเปนพื้นที่ประสบภัยแลง จํานวน 37 จังหวัด 362 อําเภอ 2,775
ตําบล 30,401 หมูบาน
8.2) สถานการณน้ําปาไหลหลาก น้ําทวมฉับพลัน น้ําลนตลิ่ง
- วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 พื้นที่หมู 2 ตําบลชมพู อําเภอเนินมะปราง
จังหวัดพิษณุโลก เกิดฝนตกหนัก น้ําทวมฉับพลัน และน้ําปาไหลหลาก
/- ความเสียหาย...
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- ความเสียหาย บานเรือนราษฎรไดรับความเสียหาย จํานวน 300 หลัง
8.3) การแจงเตือนภัยและการเตรียมการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย
และดินถลม
- แจงเตือนจังหวัด และศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต เตรียมการ
ปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถลม อันเกิดจากสภาวะฝนตกหนัก ระหวางวันที่ 26 - 30
พฤษภาคม 2554 ในพื้นที่ ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 จังหวัด สกลนคร เขต 8 จังหวัด
กําแพงเพชร เขต 10 จังหวัดลําปาง เขต 14 จังหวัดอุดรธานี เขต 15 จังหวัดเชียงราย เขต 17 จังหวัด
จันทบุรี เขต 18 จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม ลําปาง ลําพูน เชียงราย พะเยา นาน แพร
ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ อุตรดิตถ เลย หนองบัวลําภู บึงกาฬ หนองคาย อุดรธานี นครพนม
สกลนคร มุกดาหาร ขอนแกน ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง
นายชยุต วงศวณิช ชี้แจงเพิ่มเติมวา กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดทํา
หนังสือถึงแตละจังหวัดใหพิจารณาสถานการณภัยแลง หากจังหวั ดใดยังคงมีสถานการณภัยแลงให ผูวา
ราชการจังหวัดลงนามหนังสือแจงยืนยัน หากจังหวัดใดตองการใหยกเลิกสถานการณภัยแลง ใหรายงาน
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554
9) กรุงเทพมหานคร
ผูแทนกรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศ สถานการณน้ํา และปริมาณน้ําฝน
ใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
9.1) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สภาพอากาศมีเมฆบางสวนและมีฝนฟา
คะนองกระจาย (40 % ของพื้นที)่ อุณหภูมิต่ําสุด 25 – 26 °C อุณภูมิสงู สุด 33 – 34 °C
9.2) ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมง ที่เขตหนองจอกวัดได 1.5 มม.
9.3) ปริมาณฝนรวมป 2554 (1 มกราคม – 29 พฤษภาคม 2554) = 627.5
มม. มากกวาคาเฉลี่ยคิดเปน 47.1 % (ฝนฉลี่ย 20 ป = 426.6 มม.) สวนปริมาณฝนรวมเดือนพฤษภาคม
2554 = 264.5 มม. มากกวาคาเฉลี่ยคิดเปน 20.8 % (ฝนฉลี่ย 20 ป = 218.9 มม.)
9.4) ปริมาณฝนรวมป 2554 (1 มกราคม – 29 พฤษภาคม 2554) ที่อุทยาน
เบญจศิริ = 539 มม. มากกวาคาเฉลี่ยคิดเปน 35.3 % (ฝนฉลี่ย 20 ป = 398.5 มม.) สวนปริมาณฝนรวม
เดือนพฤษภาคม 2554 = 248 มม. มากกวาคาเฉลี่ยคิดเปน 7 % (ฝนฉลี่ย 20 ป = 231.7 มม.)
มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑3.15 น.

(นายวิทยา ผลประไพ)
ผูอํานวยการกลุมงานเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
ผูจัดทํารายงานการประชุม

