รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและแกไขปญหาเรื่องน้ํา
ครั้งที่ 21 / ๒๕๕๔
วันจันทรที่ 6 มิถุนายน 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
4. นางวาสนา สาทดาพร
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
5. นายสุพัฒน หวังวงศวัฒนา
อนุกรรมการ
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
6. นายสุกิจ รักพานิชแสง
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
7. นายชยุต วงศวณิช
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. นายปริญญา สุทธิโกเศศ
อนุกรรมการ
แทนผูอํานวยการสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร
9. นาวาเอกจักรกฤช มะลิขาว
อนุกรรมการ
แทนเจากรมอุทกศาสตร
10. นายบดินทรเดช มั่นคง
อนุกรรมการ
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร
๑1. นางวันเพ็ญ แกวแกมทอง
อนุกรรมการ
แทนผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
๑2. นางจิตสุภา ไตรธรรม
อนุกรรมการ
แทนผูวาการการประปาสวนภูมิภาค
๑3. นายสุรชัย รัตนเสริมพงศ
อนุกรรมการ
แทนผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
/๑4. นายเผด็จ...
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๑4. นายเผด็จ แสงสวาง
แทนผูอํานวยการศูนยปองกันวิกฤตินํา้ กรมทรัพยากรน้ํา
15. นายวิทยา ผลประไพ
ผูอํานวยการกลุมงานเลขานุการคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ กรมทรัพยากรน้ํา

อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
2. กรรมการผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
5. อธิบดีกรมปาไม
6. ผูวาการการประปานครหลวง
ผูเขารวมประชุม
๑. นายพลาวุธ นอยเคียง
2. นางสาวดลฤทัย พรายแกว

นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ กรมควบคุมมลพิษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. เจาหนาที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน
3 คน
4. เจาหนาที่กรมทรัพยากรน้ํา
จํานวน ๑5 คน
เริ่มประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. เนื่องจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมช าติแ ละสิ่งแวดลอม ติดราชการ
จึงมอบหมายใหผมดําเนินการประชุมแทน
2. ฝายเลขานุการฯ ไดแนบสําเนาหนังสือกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดวนที่สุด ที่ ทส 0602/1384 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 เรื่อง รายงานสถานการณน้ําในรอบ
สัปดาห ในระหวางวันที่ 24 – 30 พฤษภาคม 2554 เพื่อเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับทราบ ใหที่
ประชุมทราบ
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 20/๒๕๕4
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 20/๒๕๕4 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๕4
ไมมีผูขอแกไข
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 20/๒๕๕4 โดยไมมีการแกไข
/ระเบียบวาระ...
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
๓.1 รายงานสถานการณนํา้ สถานการณภัยแลง และการดําเนินการแกไขปญหา
หนวยงานตางๆ ในคณะอนุก รรมการติดตามและแกไขปญหาเรื่องน้ํา ไดรายงาน
สถานการณนํา้ สถานการณภัยแลง และการดําเนินการแกไขปญหา ดังนี้
1) กรมทรัพยากรน้ํา
นายเผด็จ แสงสวาง ผูแทนผูอํานวยการศูนย ปองกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ รายงานสถานการณน้ําในภาพรวม ดังนี้
1.๑) สถานการณน้ําฝน
- ปริมาณฝนสะสมในรอบสัปดาห (29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน ๒๕๕4)
ทั้งประเทศมีคาเฉลี่ย 50.75 มม.
- ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือน (วันที่ 5 มิถุนายน 2554)
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคเหนือ = 565.48 มม. มากกวาป
2553 อยู 371.48 มม. และมากกวาคาเฉลี่ย 30 ป อยู 269.29 มม.
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = 381.03
มม. มากกวาป 2553 อยู 110.72 มม. และมากกวาคาเฉลี่ย 30 ป อยู 36.37 มม.
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคกลาง = 465.50 มม. มากกวาป
2553 อยู 216.54 มม. และมากกวาคาเฉลี่ย 30 ป อยู 139.31 มม.
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคตะวันออก = 533.46 มม. มาก
กวาป 2553 อยู 133.84 มม. และมากกวาคาเฉลี่ย 30 ป อยู 109.93 มม.
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคตะวันตก = 406 มม. มากกวาป
2553 อยู 271.07 มม. และมากกวาคาเฉลี่ย 30 ป อยู 109.87 มม.
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคใต = 1,012.69 มม. มากกวาป
2553 อยู 673.85 มม. และมากกวาคาเฉลี่ย 30 ป อยู 520.50 มม.
- ปริมาณฝนสะสมรายป ๒๕๕4 (วันที่ 4 มิถุนายน 2554) ทั้งประเทศมี
คาเฉลี่ย 595.08 มม. มากกวาฝนสะสมรายป ๒๕๕3 (287.57) อยู 307.51 มม. และมากกวาฝน
สะสมเฉลี่ย ๓๐ ป (393.33) อยู 201.75 มม.
1.๒) สถานการณน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2554 ปริมาณ
น้ําทั้งประเทศ รวม 38,337 ลาน ลบ.ม. หรือ 55 % ของความจุเก็บกัก มากกวาป ๒๕๕3 (33,190) อยู
5,147 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 7 % และนอยกวาป ๒๕๔9 (43,606) อยู 5,269 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 9 %
- เขื่อนที่มีปริมาณน้ําเก็บกักมากกวารอยละ 80 มีจํานวน 1 แหง คือ เขื่อน
กระเสียว
- เขื่อนที่มปี ริมาณน้ําเก็บกักระหวางรอยละ 50 – 80 มีจํานวน 16 แหง
ประกอบดวย เขื่อนกิว่ ลม ลําแซะ ภูมพิ ล สิรินธร สิริกิติ์ กิ่วคอหมา บางลาง แมงัดสมบูรณชล ประแสร
ลํานางรอง บางพระ จุฬาภรณ ศรีนครินทร รัชชประภา ลําตะคอง และหนองปลาไหล
- เขื่อ นที่มีป ริมาณน้ําเก็บกักนอยกวารอยละ ๕๐ มีจํานวน 16 แหง
ประกอบดวย เขื่อนปราณบุรี หวยหลวง ลําปาว แกงกระจาน ขุนดานปราการชล น้ําอูน วชิราลงกรณ
แควนอย ทับเสลา อุบลรัตน ลําพระเพลิง มูลบน แมกวงอุดมธารา ปาสักชลสิทธิ์ คลองสียัด และน้ําพุง
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1.3) สภาพน้ําในแมน้ําสายหลักสวนใหญ อยูในเกณฑนอ ย ซึ่งเปนระดับปกติ ใน
ชวงตนฤดูฝน
1.4) สถานการณน้ําในแมน้ําโขง ปจจุบันอยูในเกณฑปกติ และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
1.5) การตรวจวัดปริมาณน้ําทาของระบบโทรมาตร พบวาปริมาณน้ําทาในแมนํา้
ชีและมูล ที่สถานีแมน้ําเลย สถานีหวยน้ําสวย สถานีลาํ น้ําอูน และสถานีแมน้ําสงคราม ปริมาณน้ําทาอยูใน
เกณฑวิกฤติ (น้ํานอย)
1.6) การเตือนภัย (Early Warning) เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2554 ในพื้นที่บาน
หนองธง ตําบลหนองพันจันทร อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ไดมกี ารเตือนภัยระดับสีเหลือง โดยปริมาณฝน
สะสมสูงสุดวัดได 132 มม.
2) กรมอุตุนยิ มวิทยา
ผูแทนกรมอุตุนิยมวิทยา รายงานการคาดการณลกั ษณะอากาศในชวง 7 วัน
(ตั้งแตวันที่ 6 - 12 มิถุนายน 2554) ใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
2.๑) วันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2554 มรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมตะวันออก
เฉียงใตพัดปกคลุมประเทศไทย ทําใหทั่วทุกภาคของประเทศมีฝนฟาคะนอง (70 – 80 % ของพื้นที)่ กับมีฝน
ตกหนักบางแหง
2.2) วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2554 ปริมาณฝนจะลดลง มรสุมตะวันตกเฉียงใต
พัดปกคลุมประเทศไทย ทั่วประเทศจะมีฝนฟาคะนอง (40 – 60 % ของพื้นที)่
2.3) วันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2554 มรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมประเทศ
ไทยจะมีกําลังแรงขึน้ ทําใหดานตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออก มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง
ขอใหประชาชนที่อาศัยในที่ลมุ และบริเวณที่นํา้ ไหลผานระวังภัยจากฝนตกหนัก
2.4) พื้นที่ ภ าคตะวันออกเฉีย งเหนือ ที่มี ป ริม าณฝนเฉลี่ย ต่ํากวาเกณฑป กติ
เริ่มลดลง
2.5) พื้นที่ภาคตะวันออกบางสวน บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราด จะมีปริมาณ
ฝนตกนอย
3) กรมควบคุมมลพิษ
ผูแทนกรมควบคุมมลพิษ รายงานสรุปเหตุการณเรือบรรทุกน้ําตาลทรายแดงลมให
ที่ประชุมทราบ ดังนี้
3.1) วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2554 เวลาประมาณ 17.00 น. เรือเหล็ก
บรรทุกน้ําตาลทรายแดง จํานวน 2,400 ตัน ของบริษัท ไทยรวมทุน คลังสินคา จังหวัดอางทอง ประสบ
อุบัติเ หตุชนกับตอมอ สะพานขามแมน้ําเจาพระ ยา บริเวณหมูที่ 2 ตําบลภูเขาทอง อําเภอพระนครศรี
อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทําใหเกิดรูรั่วบริเวณหัวเรือทําใหไมสามารถควบคุมเรือได เรือจึงไหล
ตามกระแสน้ํามาหยุดใกลริมฝงแมน้ําเจาพระยา บริเวณบานเลขที่ 3/3 หมู 2 ตําบลภูเขาทอง อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทางหางจากจุ ดที่ชนตอมอ ประมาณ 1.5 กิโลเมตร
ลักษณะเรือจมเฉียงจากตลิ่งประมาณ 45 องศา ทายเรืออยูบริเวณใกลตลิ่งลักษณะเกยดินอยูและเรือจมน้ํา
ประมาณครึ่งลํา
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3.2) คืนวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 หลังจากเกิดเหตุ ผูวาราชการจังหวัด
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ รวมทั้งกรมควบคุมมลพิษ ไดไปยังที่เกิดเหตุเพื่อรวมกันวางแผนปองกันและ
แกไขปญหาผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ วางแนวทางในการกูเรือ และนําน้ําตาลออกจากเรือ โดยกรมควบคุม
มลพิษไดเริ่มดําเนินการติดตามเฝาระวังปญหาคุณภาพน้ํา
3.3) วันที่ 3 มิถุนายน 2554 นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ไดลงพื้นที่
ติดตามปญหาพรอมดวย นายสุวิทย คุณกิตติ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และประชุมรวมกับผูว าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อหามาตรการแกไขปญหาอยางเรงดวน และ
มอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการกูเรือ แกปญหาการกัดเซาะ และดูแลเรื่องคุณภาพน้ํา
3.4) กรมควบคุมมลพิษ ได ลงพื้นที่สํารวจสภาพปญหาและหารือรวมกับ ผูวา
ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการปองกันและแกไขปญหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
3.5) การปองกันและแกไขปญหาผลกระทบ
- ผลกระทบตอคุณภาพน้ํา เนื่อ งจากน้ําตาลเมื่อละลายน้ําและไหลลงสู
แมนํา้ จะเปนสารอาหารใหกับจุลินทรียในน้ํา จุลนิ ทรียจะยอยสลายน้ําตาล โดยใชออกซิเจนในน้ําใน
กระบวนการยอยอาหาร ซึ่งหากมีน้ําตาลไหลลงสูแมน้ําเปนจํานวนมาก จะทําใหมสี ารอาหารในปริมาณมาก
จุลนิ ทรียจึงเพิ่มจํานวนมากขึ้นอยางรวดเร็ว การใชออกซิเจนของจุลินทรียในการยอยสลายน้ําตาลจึงเพิ่ม
มากขึ้น สงผลใหปริมาณออกซิเจนในแมนํา้ (DO) ลดต่ําลง และจะเปนอันตรายตอสัตวน้ําหากวาปริมาณ
ออกซิเจนในแมน้ําต่ํากวา 2 มิลลิกรัมตอลิตร
- มาตรการในดานผลกระทบตอคุณภาพน้ํา
• เรงนําน้ําตาลและสารละลายน้ําตาล ออกจากเรือที่จมใหเร็วที่สุด เพื่อ
ปองกันไมใหน้ําตาลไหลลงสูแ มนํา้
• ติดตาม ตรวจสอบ เฝาระวังคุณภาพน้ํา และแจงเตือนประชาชนในเรื่อง
คุณภาพน้ําเปนระยะอยางตอเนื่อง ทั้งในระบบ SMS และการออกประกาศแจงเตือนประชาสัมพันธทาง
สื่อตางๆ
- ผลการดําเนินการ
• เริ่มดําเนินการสูบน้ําตาลจากเรือที่ลม โดยขนถายลงเรือเหล็ก อีกลํา
ตั้งแตวันที่ 2 มิถุนายน 2554 และขนถายหมดเมื่อวันเสารที่ 4 มิถุนายน 2554
3.6) เนื่องจากในชวงคืนวันที่เกิดเหตุไดมีน้ําตาลบางสวนไดรั่วไหลออกจากเรือ
สงผลใหปริมาณออกซิเจน (DO) ในแมน้ําบริเวณทายน้ําลดต่ําลงจนเปนศูนย และสงผลกระทบตอสัตวนํา้
โดยพบปลาตายและลอยหัว เชน ปลาลิ้นหมา ปลามา ปลาเนื้อออน กุงกามกราม เปนตน ไลลงมาตั้งแต
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ
3.7) คุณภาพน้ําในแมน้ําเจาพระยา วันที่ 5 มิถุนายน 2554 คาดการณวามวล
น้ําเสียจะเคลื่อนตัวออกสูปากแมน้ําเจาพระยาในคืนวันที่ 5 มิถุนายน 2554 สวนปริมาณออกซิเจน (DO)
ปจจุบันเริ่มกลับเขาสูสภาวะปกติบางแลว
3.8) ผลกระทบในดานอื่นๆ
- ปญหาการกัดเซาะตลิ่ง เนื่องจากเรือที่จมไดกีดขวางการไหลของน้ํา ทําให
กระแสน้ําที่มีความแรงไดกัดเซาะตลิ่ง ทําใหตลิ่งพัง มีบานเรือนไดรับความเสียหาย ตองทําการรื้อตัวบาน
ออกแลว จํานวน 1 หลัง
/- การแกไข...
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- การแกไขปญหากรณีตลิ่งพัง ในเบื้องตน กรมเจาทาไดดําเนินการปกเสาไม
และนํากระสอบทรายมาถมเพื่อทําเขื่อนปองกันไวกอน
3.9) สรุปการดําเนินการในเบื้องตนที่ผานมาตอกรณีเรือน้ําตาลลม
- การกูเรือ ซึ่งขณะนี้ไดทําการถายน้ําตาลออกมาไวที่เรืออีกลําจนหมดแลว
แตยังอยูระหวางรอการเคลื่อนยายเรือ เนื่องจากกระแสน้ําคอนขางแรง โดยกรมชลประทานไดลดการ
ปลอยน้ําเพื่อใหการทํางานเคลื่อนยายเรือไดสะดวกขึ้น
- กรณีตลิ่งที่พัง ทําใหประชาชนหวั่นเกรงอันตรายจากกระแสน้ํา กัดเซาะ
จนทําใหบานเรือนประชาชนตองยายหนีออกไปแลว จํานวน 2 หลัง กรมเจาทาไดดําเนินการนําไมมาปก
ทําเขือ่ นกั้นไวกอน หากกระแสน้ําลดลงจะทําการปรับปรุงพื้นที่ตลิ่งที่พังกลับคืนมา
- คุณภาพน้ําที่มีผลตอสัตวน้ํา จะตองประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
เพื่อดําเนินการฟองรองเรียกคาเสียหายจากเจาของเรือตอไป
ปจจุบันมวลน้ําเสียจากน้ําตาลไดเคลื่อนตัวถึงปากแมนํา้ เจาพระยาแลว แตจะ
ไมมีผลกระทบตอน้ําทะเล เนื่องจากมีปริมาณน้ําทะเลมาก ปญหาที่เหลืออยูคือการกูเรือบรรทุกซึ่งจมอยูที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งตองการลดระดับน้ําในแมน้ําเจาพระยาลงประมาณ 2 เมตร เพื่อความสะดวก
ในการกูเรือ แตการบริหารจัดการเพื่อลดระดับน้ํายังดําเนินการไดยาก
4) กรมชลประทาน
ผูแทนกรมชลประทาน รายงานใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
4.๑) สภาพน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญ และขนาดกลางทั่วประเทศ จํานวน ๔๐๐
แหง ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2554 ปริมาตรน้ําทั้งหมด = 40,678 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 55 % ของความ
จุอาง ซึ่งมากกวาป ๒๕๕3 (34,804) = 5,874 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําใชการไดป ๒๕๕4 = 16,872
ลาน ลบ.ม.
4.๒) การเปรีย บเทียบปริมาตรน้ําในอางเก็บน้ําขนาด ใหญแ ละขนาดกลาง
ทั้งประเทศ ป ๒๕๕3 กับป ๒๕๕4 ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2554 แบงเปนรายภาค ดังนี้
- ภาคเหนือ ปริมาตรน้ําในอางฯ (๕๘ แหง) รวม 13,382 ลาน ลบ.ม. คิด
เปน 52 % ของความจุอาง มากกวาป ๒๕๕3 (8,529 ลาน ลบ.ม.) จํานวน 5,123 ลาน ลบ.ม.
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาตรน้ําในอางฯ (๒๓๔ แหง) รวม 4,347
ลาน ลบ.ม. คิดเปน 46 % ของความจุอาง มากกวาป ๒๕๕3 (3,298 ลาน ลบ.ม.) จํานวน 1,049 ลาน
ลบ.ม.
- ภาคกลาง ปริมาตรน้ําในอางฯ (๑๒ แหง) รวม 753 ลาน ลบ.ม. คิดเปน
52 % ของความจุอาง มากกวาป ๒๕๕3 (206 ลาน ลบ.ม.) จํานวน 547 ลาน ลบ.ม.
- ภาคตะวันตก ปริมาตรน้ําในอางฯ (๙ แหง) รวม 15,671 ลาน ลบ.ม.
คิดเปน 59 % ของความจุอาง นอยกวาป ๒๕๕3 (17,217 ลาน ลบ.ม.) จํานวน 1,546ลาน ลบ.ม.
- ภาคตะวันออก ปริมาตรน้ําในอางฯ (๕๒ แหง) รวม 984 ลาน ลบ.ม. คิด
เปน 54 % ของความจุอาง มากกวาป ๒๕๕3 (736 ลาน ลบ.ม.) จํานวน 248 ลาน ลบ.ม.
- ภาคใต ปริมาตรน้ําในอางฯ (๓๕ แหง) รวม 5,541 ลาน ลบ.ม. คิดเปน
64 % ของความจุอาง มากกวาป ๒๕๕3 ( 5,088 ลาน ลบ.ม.) จํานวน 453 ลาน ลบ.ม.
/4.๓) ปริมาณน้ํา...
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4.๓) ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําที่สําคัญตางๆ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2554
- อางเก็บน้ําเขื่อนภูมพิ ลและสิริกิติ์ ความจุที่ระดับเก็บกัก ปกติ ๒๒,๙๗๒
ลาน ลบ.ม. ปริมาตรน้ําป ๒๕๕4 = 12,063 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 53 % ของความจุอาง ป ๒๕๕3 =
8,478 ลานลบ.ม. คิดเปน 37 % ของความจุอาง ผลตางป ๒๕๕3 กับป ๒๕๕4 = 3,585 ลาน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําไหลลงอางฯ = 38.27 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 7.51 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ําไดอีก
10,909 ลาน ลบ.ม.
- อางเก็บน้ําเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ ความจุที่ระดับเก็บกักสูงสุด ๙๖๐ ลาน
ลบ.ม. ปริมาตรน้ําป ๒๕๕4 = 437 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 46 % ของความจุอาง ป ๒๕๕3 = 89 ลาน ลบ.ม.
คิดเปน 9 % ของความจุอาง ผลตางป ๒๕๕3 กับป ๒๕๕4 = 348 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอางฯ
= 19.63 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 1.32 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ําไดอีก 523 ลาน ลบ.ม.
- อางเก็บน้ําแควนอย จังหวัดพิษณุโลก ความจุที่ระดับเก็บกักสูงสุด ๗๖๙
ลาน ลบ.ม. ปริมาตรน้ําป ๒๕๕4 = 364 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 39 % ของความจุอาง ป ๒๕๕3 = 128 ลาน
ลบ.ม. คิดเปน 14 % ของความจุอาง ผลตางป ๒๕๕3 กับป ๒๕๕4 = 236 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลง
อางฯ = 5.34 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 4.32 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ําไดอีก 575 ลานลบ.ม.
4.4) สถานการณน้ําทาในลําน้ําสายหลัก ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2554 สวนใหญอยู
ในเกณฑปกติ ซึ่งน้ําทาที่มปี ริมาณน้ํานอยอยูบริเวณเหนือเขื่อน สวนน้ําทาบริเวณใตเขื่อนอยูในเกณฑปกติ
4.5) รอบสัปดาหที่ผานมาปริมาณน้ําเก็บกักในอางเก็บน้ําโดยรวมมีปริมาณเพิ่ม
มากขึ้น เนื่องจากมีปริมาณน้ําไหลเขาอางเ ก็บน้ําเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการกําหนดมาตรการเขมงวดในการ
ระบายน้ํา และหากเกิดปญหาฝนทิ้งชวงในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม 2554 กรมชลประทานจะ
ระบายน้ําจากเขื่อนแควนอย และเขื่อนปาสักชลสิทธิ์เปนอันดับแรกกอน เพื่อการพรองน้ําเตรียมรับน้ํา
หลากและเปนการประหยัดน้ําจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์
5) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)
ผูแทนการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย รายงานสถานการณน้ําในอางเก็บน้ํา ของ
กฟผ. ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2554 ดังนี้
5.๑) ปริมาตรน้ําในเขื่อนขนาดใหญ (ภูมิพล สิริกิติ์ ศรีนครินทร วชิราลงกรณ
อุบลรัตน สิรินธร จุฬาภรณ รัชชประภา บางลาง) รวม 35,091 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 56 % ของความจุอาง
มากกวาป 2553 อยู 3,858 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อนรวม 98.30 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ํา
ระบายรวม 59.98 ลาน ลบ.ม. แยกเปนรายเขื่อน ดังนี้
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนภูมิพล ที่ระดับเก็บกักปกติ 7,069 ลาน ลบ.ม. คิดเปน
53 % ของความจุอาง ปจจุบันมีน้ําใชงานได 3,269 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 34 % มากกวาป 2553 อยู
2,811 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ําไดอีก 24,789 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อน 26.48 ลาน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําระบาย 1.07 ลาน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนสิริกิติ์ ที่ระดับเก็บกักปกติ 5,079 ลาน ลบ.ม. คิดเปน
53 % ของความจุอาง ปจจุบันมีน้ําใชงานได 2,229 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 33 % มากกวาป 2553 อยู
1,681 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ําไดอีก 4,431 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อน 16.17 ลาน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําระบาย 6.03 ลาน ลบ.ม.
/- ปริมาตรน้ํา…
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- ปริมาตรน้ําในเขื่อนศรีนครินทร ที่ระดับเก็บกักปกติ 12,156 ลาน ลบ.ม.
คิดเปน 69 % ของความจุอาง ปจจุบันมีนํา้ ใชงานได 1,891 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 25 % นอยกวาป 2553
อยู 1,571 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ําไดอีก 5,589 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อน 14.83 ลาน
ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 17.42 ลาน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนวชิราลงกรณ ที่ระดับเก็บกักปกติ 3,411 ลาน ลบ.ม.
คิดเปน 38 % ของความจุอาง ปจจุบันมีนํา้ ใชงานได 399 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 7 % มากกวาป 2553 อยู
17 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ําไดอีก 5,449 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อน 5.62 ลาน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําระบาย 5.99 ลาน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนอุบลรัตน ที่ระดับเก็บกักปกติ 1,018 ลาน ลบ.ม.
คิดเปน 42 % ของความจุอาง ปจจุบันมีนํา้ ใชงานได 436 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 24 % มากกวาป 2553
อยู 408 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ําไดอีก 1,413 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อน 12.97 ลาน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําระบาย 10.04 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 449 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ําไดอีก 1,514 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อน 12.39 ลาน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําระบาย 6.59 ลาน ลบ.ม.
5.2) ผลการระบายน้ําเพื่อชลประทานฤดูแลง
- โครงการชลประทานเจาพระยาใหญ ใชน้ําจากเขื่อนภูมพิ ลและสิริกิติ์
6,800 ลาน ลบ.ม. ไดสิ้นสุดการระบายน้ําในชวงฤดูแลง ในวันที่ 30 เมษายน 2554 ระบายน้ําทั้งสิ้น
6,871 ลาน ลบ.ม.
- โครงการชลประทานแมกลอง ใชนํา้ จากเขือ่ นศรีนครินทรและวชิราลงกรณ
4,300 ลาน ลบ.ม. ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 5 มิถุนายน 2554 ระบายน้ําไปแลว 4,035 ลาน ลบ.ม. คิด
เปน 105 % ของแผนการระบายน้ําจริง และ 94 % ของแผนการระบายน้ําทั้งหมด คงเหลือที่ตองระบาย
ตลอดฤดูแลง (30 มิถุนายน 2554) อีก 468 ลาน ลบ.ม. โดยมีปริมาณน้ําตนทุนที่ระบายได 2,290 ลาน
ลบ.ม. มากกวาแผนที่ตองระบาย 1,822 ลาน ลบ.ม.
- โครงการชลประทานปตตานี ใชน้ําจากเขื่อนบางลาง 700 ลาน ลบ.ม.
ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ – 5 มิถุนายน 2554 ระบายน้ําไปแลว 1,035 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 169 % ของ
แผนการระบายน้ําจริง และ 148 % ของแผนการระบายน้ําทั้งหมด คงเหลือที่ตองระบายตลอดฤดูแลง (31
กรกฎาคม 2554) อีก 89 ลาน ลบ.ม. โดยมีปริมาณน้ําตนทุนที่ระบายได 3,314 ลาน ลบ.ม. มากกวาแผน
ที่ตองระบาย 3225 ลาน ลบ.ม.
5.3) การเตรียมความพรอมของเขื่อนขนาดใหญขอ งการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย พบวาสามารถรองรับปริมาณน้ําในฤดูฝนไดอยางพอเพียง แตควรเฝาระวังการบริหารจัดการน้ํา
ของเขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนอุบลรัตน และเขื่อนรัชชประภา
6) กรมอุทกศาสตร
ผูแทนกรมอุทกศาสตร รายงานสถานการณนํา้ ในแมนํา้ เจาพระยา ดังนี้
6.๑) บริเวณหนากองบัญชาการกองทัพเรือ (วัดอรุณ กรุงเทพมหานคร)
/- ระดับน้ํา…

๙

- ระดับน้ําสูงสุด เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ๒๕๕4 = 1.71 เมตร สูงกวารอบ
สัปดาหที่ผานมา ๐.40 เมตร ต่ํากวาเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๕๐ เมตร) = 0.79 เมตร
- การคาดการณลวงหนา ๗ วัน ตั้งแตวันที่ 7 – 13 มิถุนายน ๒๕๕๔ คาดวา
ระดับน้ําสูงสุด วันที่ 8 มิถุนายน ๒๕๕๔ = ๑.61 เมตร ต่ํากวาเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๕๐ เมตร) = 0.89 เมตร
6.๒) บริเวณปอมพระจุลจอมเกลา (ปากน้ํา จังหวัดสมุทรปราการ)
- ระดับน้ําสูงสุด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ๒๕๕4 = 1.68 เมตร สูงกวารอบ
สัปดาหที่ผานมา 0.18 เมตร ต่ํากวาเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๒๕ เมตร) = ๐.57 เมตร
- การคาดการณลวงหนา ๗ วัน ตั้งแตวันที่ 7 – 13 มิถุนายน ๒๕๕๔ คาดวา
ระดับน้ําสูงสุด วันที่ 7 มิถุนายน ๒๕๕4 = ๑.77 เมตร ต่ํากวาเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๒๕ เมตร) = ๐.48 เมตร
7) สํานักฝนหลวงและการบินเกษตร
ผูแทนสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร รายงานใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
7.1) ปจจุบัน สํานักฝนหลวงและการบินเกษตร มีหนวยปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อ
ชวยเหลือภาวะภัยแลง จํานวน 5 หนวย แยกเปนรายภาค ดังนี้
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 2 หนวย ที่จังหวัดนครราชสีมา และขอนแกน
- ภาคกลาง จํานวน 1 หนวย ที่จังหวัดกาญจนบุรี
- ภาคใต จํานวน 2 หนวย ที่อําเภอหัวหิน และอําเภอเมือง จังหวัดประจวบ
คีรีขันธ และตั้งฐานเติมสารฝนหลวงที่จังหวัดราชบุรี
7.2) การปรับแผนเพื่อการปฏิบัติการฝนหลวงในเดือนมิถุนายน
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปดหนวยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดอุบลราชธานี
- ภาคเหนือ ตามแผนเดิมตั้งหนวยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดพิษณุโลก
ในวันที่ 3 มิถุนายน 2554 และจังหวัดเชียงใหม ในวันที่ 9 มิถุนายน 2554 แตจากสถานการณฝนตก
ในปจจุบันจึงไดชะลอแผนการไวกอน
- ภาคตะวันออก ตั้งหนวยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดสระแกว ในวันที่ 1
มิถุนายน 2554
7.3) วันที่ 30 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2554 ไดขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง
จํานวน 130 เที่ยวบิน จากการติดตามปรากฏวา มีฝนตกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก
และภาคตะวันตก โดยมีฝนตกทุกวันที่ปฏิบัติการ
8) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
ผูแทนสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รายงานการติดตาม
สถานการณนํา้ ทวมของประเทศไทยดวยขอมูลจากดาวเทียม ใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
8.1) แผนการโปรแกรมและรับสัณญาณจากดาวเทียม RADARSAT – 2 วันที่ 22
พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2554
8.2) การเปรียบเทียบขอมูลพื้นที่นํา้ ทวม โดยใชขอมูลจากดาวเทียม RADARSAT –
2 วันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2554 บริเวณบางสวนของลุมน้ํายม
8.3) ขอมูลจากดาวเทียม RADARSAT - 2 แสดงพื้นทีน่ ้ําทวมบางสวนของจังหวัด
เพชรบูรณ วันที่ 3 มิถุนายน 2554
/8.4) ขอมูล…
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8.4) ขอมูลจากดาวเทียม Terra/Aqua รายวัน แสดงพื้นทีน่ ้ําทวมทั้งประเทศ วันที่
26,29,30,31 พฤษภาคม 2554 และวันที่ 1,2 มิถุนายน 2554
9) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผูแ ทนกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย นําเสนอเอกสาร สรุปได ดังนี้
9.1) สถานการณภัยแลง (ระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 – 6 มิถุนายน
2554)
- ปจจุบันยังคงมีพื้นทีท่ ปี่ ระสบภัยแล ง จํานวน 26 จังหวัด 262 อําเภอ
1,986 ตําบล 22,853 หมูบาน
9.2) สถานการณน้ําปาไหลหลาก น้ําทวมฉับพลัน น้ําลนตลิ่ง
- วันที่ 2 มิถุนายน 2554 เกิดฝนตกหนักอยางตอเนื่องทําใหเกิดน้ําปา
ไหลหลากเขาทวมในพื้นที่ 16 ตําบล 2 อําเภอ ไดแก อําเภอหนองไผ และอําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ
ปจจุบันระดับน้ําลดลงเขาสูภาวะปกติแลว
- ความเสียหาย ราษฎรไดรับความเดือดรอน จํานวน 5,462 ครัวเรือน มีผู
เสียชีวิต จํานวน 1 ราย
- วันที่ 4 มิถุนายน 2554 เกิดฝนตกหนักอยางตอเนื่องทําใหเกิดน้ําเออลน
เขาทวมในพื้นที่ 2 ตําบล 1 อําเภอ ไดแก อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งระดับน้ําสูงประมาณ 30 – 40
เซนติเมตร สาเหตุเกิดจากระบายน้ําไมทัน ปจจุบันระดับน้ําลดลงเขาสูภาวะปกติแลว
9.3) การแจงเตือนภัยและการเตรียมการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย
และดินถลม
- แจงเตือนจังหวัด และศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต เตรียมการ
ปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถลม อันเกิดจากสภาวะฝนตกหนัก ระหวางวันที่ 3 – 7
มิถุนายน 2554 ในพื้นที่ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 3 จังหวัด
ปราจีนบุรี เขต 4 จังหวัดประจวบคีรีขันธ เขต 5 จังหวัดนครราชสีมา เขต 8 จังหวัดกําแพงเพชร เขต 9
จังหวัดพิษณุโลก เขต 10 จังหวัดลําปาง เขต 14 จังหวัดอุดรธานี เขต 15 จังหวัดเชียงราย เขต 17 จังหวัด
จันทบุรี เขต 18 จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม ลําพูน ลําปาง เชียงราย แพร นาน พะเยา
ตาก อุตรดิตถ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ ชัยภูมิ หนองบัวลําภู เลย กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบ
คีรีขันธ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง
มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑3.30 น.

(นายวิทยา ผลประไพ)
ผูอํานวยการกลุมงานเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
ผูจัดทํารายงานการประชุม

