รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและแกไขปญหาเรื่องน้ํา
ครั้งที่ 22 / ๒๕๕๔
วันจันทรที่ 13 มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๐๐ น.
ณ หองประชุม 202 ชั้น ๒ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
-----------------------------------------ผูเขาประชุม
๑. นายจตุพร บุรษุ พัฒน
อนุกรรมการและเลขานุการ
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานอนุกรรมการ
และแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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. นาวาเอกจักรกฤช มะลิขาว
อนุกรรมการ
แทนเจากรมอุทกศาสตร
12. นายบดินทรเดช มั่นคง
อนุกรรมการ
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร
๑3. นางวันเพ็ญ แกวแกมทอง
อนุกรรมการ
แทนผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
๑4. นางจิตสุภา ไตรธรรม
อนุ กรรมการ
แทนผูวาการการประปาสวนภูมิภาค
/๑5. นายนิวัติชัย...
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๑5. นายนิวัติชัย คัมภีร
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
๑6. นายเผด็จ แสงสวาง
แทนผูอํานวยการศูนยปองกันวิกฤตินํา้ กรมทรัพยากรน้ํา
17. นายวิทยา ผลประไพ
ผูอํานวยการกลุมงานเลขานุการคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ กรมทรัพยากรน้ํา

อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
2. กรรมการผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. ผูวาการการประปานครหลวง
5. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวดลฤทัย พรายแกว

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. เจาหนาที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน
3 คน
3. เจาหนาที่กรมทรัพยากรน้ํา
จํานวน ๑5 คน
เริ่มประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. เนื่องจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ติดราชการ จึงมอบ
หมายใหผมดําเนินการประชุมแทน
2. ฝายเลขานุการฯ ไดแนบสําเนาหนังสือกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดวนที่สดุ ที่ ทส 0602/1441 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2554 เรื่อง รายงานสถานการณน้ําในรอบสัปดาห
ในระหวางวันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2554 เพื่อเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับทราบ ใหที่
ประชุมทราบ
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 21/๒๕๕4
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 21/๒๕๕4 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ๒๕๕4 ผูแทน
สํานักฝนหลวงและการบินเกษตร ขอแกไขในหนา 9 บรรทัดที่ 15 ขอความเดิม “...ภาคกลาง จํานวน 1
หนวย ที่จังหวัดกาญจนบุร”ี แกเปน “...ภาคตะวันออก จํานวน 1 หนวย ที่จังหวัดระยอง”
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 21/๒๕๕4 ตามที่มีผูขอแกไข
/ระเบียบวาระ...

๓

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 (5 - 11 มิถุนายน ๒๕๕4) ทั้งประเทศ
มีคาเฉลี่ย 50.81 มม.
- ปริมาณฝนเฉลีย่ สะสมรายเดือน (วันที่ 12 มิถุนายน 2554)
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคเหนือ = 594.10 มม. มากกวาป
2553 อยู 365.20 มม. และมากกวาคาเฉลี่ย 30 ป อยู 261.88 มม.
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = 406.43
มม. มากกวาป 2553 อยู 84.03 มม. และมากกวาคาเฉลี่ย 30 ป อยู 13.26 มม.
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคกลาง = 542.82 มม. มากกวาป
2553 อยู 255.92 มม. และมากกวาคาเฉลี่ย 30 ป อยู 185.90 มม.
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคตะวันออก = 608.31 มม. มาก
กวาป 2553 อยู 165.53 มม. และมากกวาคาเฉลี่ย 30 ป อยู 125.19 มม.
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคตะวันตก = 412.58 มม. มาก
กวาป 2553 อยู 250.57 มม. และมากกวาคาเฉลี่ย 30 ป อยู 80.98 มม.
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคใต = 1,058.33 มม. มากกวาป
2553 อยู 670.68 มม. และมากกวาคาเฉลี่ย 30 ป อยู 523.46 มม.
- ปริมาณฝนสะสมรายป ๒๕๕4 (วันที่ 11 มิถุนายน 2554) ทั้งประเทศมี
คาเฉลี่ย 645.89 มม. มากกวาฝนสะสมรายป ๒๕๕3 (328.88) อยู 317.01 มม. และมากกวาฝนสะสม
เฉลี่ย ๓๐ ป (436.65) อยู 209.24 มม.
1.๒) สถานการณน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2554 ปริมาณ
น้ําทั้งประเทศ รวม 38,789 ลาน ลบ.ม. หรือ 56 % ของความจุเก็บกัก มากกวาป ๒๕๕3 (32,886) อยู
5,903 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 9 % และนอยกวาป ๒๕๔9 (43,374) อยู 4,585 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 7 %
- เขื่อนที่มีปริมาณน้ําเก็บกักมากกวารอยละ 80 มีจํานวน 1 แหง คือ เขื่อน
กระเสียว
- เขื่อนที่มปี ริมาณน้ําเก็บกักระหวางรอยละ 50 – 80 มีจํานวน 15 แหง
ประกอบดวย เขื่อนลําแซะ ประแสร ภูมิพล สิริกิติ์ กิ่วคอหมา บางลาง แมงัดสมบูรณชล ปาสักชลสิทธิ์
ลํานางรอง บางพระ จุฬาภรณ ศรีนครินทร รัชชประภา ลําตะคอง และหนองปลาไหล
- เขื่อ นที่มีป ริมาณน้ําเก็บกักนอยกวารอยละ ๕๐ มีจํานวน 17 แหง
ประกอบดวย เขื่อนปราณบุรี หวยหลวง แกงกระจาน ลําปาว ขุนดานปราการชล น้ําอูน วชิราลงกรณ
แควนอย ลําพระเพลิง อุบลรัตน มูลบน คลองสียัด ทับเสลา แมกวงอุดมธารา น้ําพุง กิ่วลม และสิรินธร
/1.3) สภาพน้ํา...
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1.3) สภาพน้ําในแมน้ําสายหลักสวนใหญ อยูในเกณฑนอ ย ซึ่งเปนระดับปกติ ใน
ชวงตนฤดูฝน
1.4) สถานการณน้ําในแมน้ําโขง ปจจุบันอยูในเกณฑปกติ และมีแนวโนมเพิม่ ขึ้น
1.5) การตรวจวัดปริมาณน้ําทาของระบบโทรมาตร พบวาปริมาณน้ําทาในแมนํา้
ชีและมูล ที่สถานีแมน้ําเลย สถานีหวยน้ําสวย สถานีลาํ น้ําอูน และสถานีแมน้ําสงคราม ปริมาณน้ําทาอยูใน
เกณฑวิกฤติ (น้ํานอย)
1.6) การเตือนภัย (Early Warning) ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2553 – 10
มิถุนายน 2554 มีการเตือนภัยทั้งสิ้น 37 ครั้ง ครอบคลุม 87 หมูบาน แยกเปนระดับ ดังนี้
- ระดับสีเหลือง (เตรียมพรอม) เนื่องจากมีน้ําปาไหลหลากจากที่ลาดเชิงเขา
ทวมพื้นที่ลุมต่ําในบริเวณทายน้ํา จํานวน 13 ครั้ง ครอบคลุม 30 หมูบาน
- ระดับสีเขียว (เฝาระวัง) เนื่องจากมีปริมาณฝนตกสะสมมาก อาจมีนํา้ ปา
ไหลหลากจากที่ลาดเชิงเขาเขาทวมพื้นที่ลุมต่ําบริเวณทายน้ํา จํานวน 24 ครั้ง ครอบคลุม 57 หมูบาน
1.7) การดําเนินการกูเ รือบรรทุกน้ําตาลทรายแดงลม
- วันที่ 12 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00 น. เจาหนาที่ก รมเจาทา และ
ทหารจากหนวยกรมสรรพาวุธทหารเรือ ทีมกูเรือ เริ่มปฏิบัติการกูเรือโดยเรงสูบน้ําออกและสูบลมเขาไปใน
พอนทูนเพื่อทีจ่ ะยกเรือใหขึ้นมาบนผิวน้ําทามกลางกระแสน้ําเชี่ยวกราด โดยมีนายสาทิตย วงศหนองเตย
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี นายสุวิทย คุณกิตติ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม นายเกื้อกูล ดานชัยวิจิตร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม เดินทางมาติดตามการกูเรือ
อยางใกลชิด และนายถวัลยรัฐ ออนศิระ อธิบดีกรมเจาทา เปนผูส่งั การ
- นายสุวิทย คุณกิตติ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอม เปดเผยหลังการกูเรือเสร็จวา จากนี้ไปตองไปศึกษาทบทวนขอกฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือใหม
ทั้งหมด เนื่องจากมีการสรางเรือขนาดใหญเขามาขนถายสินคาสรางความเดือดรอนแกชาวบาน สวนชาว
บานที่ไดรับความเดือดรอน ในวันจันทรที่ 13 มิถนุ ายน 2554 จะเชิญผูประกอบการเรือน้ําตาลทั้งหมด
ขาราชการที่เกี่ยวของ ชาวบานที่ไดรับความเดือดรอน และอัยการ เขารวมประชุมที่ศาลากลางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเพื่อเจรจาคาเสียหายที่เกิดขึ้น
- นายเกื้อกูล ดานชัยวิจิตร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม เปดเผยวา
ไดรายงานใหนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี รับทราบ วาสามารถกูเรือบรรทุกน้ําตาลที่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาไดสําเร็จแลว
2) กรมอุตุนยิ มวิทยา
ผูแทนกรมอุตุนิยมวิทยา รายงานการคาดการณลกั ษณะอากาศในชวง 7 วัน
(ตั้งแตวันที่ 13 - 19 มิถุนายน 2554) ใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
2.๑) ชวงวันที่ 15 – 18 มิถุนายน 2554 มรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังแรงพัด
ปกคลุมประเทศไทย ทําใหดานตะวันตกของภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใตฝงตะวันตก และภาคตะวันออก
จะมีฝนตก (60 – 70 % ของพื้นที่ ) และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหงบริเ วณจังหวัดระนอง พังงา
ชุมพร จันทบุรี และตราด ขอใหประชาชนที่อาศัยในที่ลุมและบริเวณที่น้ําไหลผานจังหวัดดังกลาว ระวังภัย
น้ําปาไหลหลากจากฝนตกหนัก
/ประธาน...
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ประธาน สอบถามวา มีแนวโนมวาอาจจะเกิดปญหาฝนทิ้งชวงในชวงใด
นายจรูญ เลาหเลิศชัย ชี้แจงวา คาดการณวาอาจจะเกิดปญหาฝนทิ้งชวงประมาณ
ปลายเดือนมิถุนายนจนถึงกลางเดือนกรกฎาคม 2554
ประธานจึงใหฝายเลขานุการฯ บันทึกรายงาน และใหกรมปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยประสานแจงจังหวัด เพื่อเตรียมการแจงเกษตรกรใหทราบ
3) กรมชลประทาน
ผูแทนกรมชลประทาน รายงานใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
3.๑) สภาพน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญ และขนาดกลางทั่วประเทศ จํานวน ๔๐๐
แหง ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2554 ปริมาตรน้ําทั้งหมด = 41,178 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 56 % ของความจุ
อางซึ่ง มากกวาป ๒๕๕3 (34,495) = 6,683 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําใชการไดป ๒๕๕4 = 17,372
ลาน ลบ.ม.
3.๒) การเปรียบเทียบปริมาตรน้ําในอางเก็บน้ําขนาด ใหญแ ละขนาดกลางทั้ง
ประเทศ ป ๒๕๕3 กับป ๒๕๕4 ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2554 แบงเปนรายภาค ดังนี้
- ภาคเหนือ ปริมาตรน้ําในอางฯ (๕๘ แหง) รวม 13,802 ลาน ลบ.ม. คิด
เปน 54 % ของความจุอาง มากกวาป ๒๕๕3 (8,152 ลาน ลบ.ม.) จํานวน 5,650 ลาน ลบ.ม.
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาตรน้ําในอางฯ (๒๓๔ แหง) รวม 4,371 ลาน
ลบ.ม. คิดเปน 46 % ของความจุอาง มากกวาป ๒๕๕3 (3,350 ลาน ลบ.ม.) จํานวน 1,021 ลาน ลบ.ม.
- ภาคกลาง ปริมาตรน้ําในอางฯ (๑๒ แหง) รวม 878 ลาน ลบ.ม. คิดเปน
61 % ของความจุอาง มากกวาป ๒๕๕3 (205 ลาน ลบ.ม.) จํานวน 673 ลาน ลบ.ม.
- ภาคตะวันตก ปริมาตรน้ําในอางฯ (๙ แหง) รวม 15,642 ลาน ลบ.ม.
คิดเปน 59 % ของความจุอาง นอยกวาป ๒๕๕3 (17,011 ลาน ลบ.ม.) จํานวน 1,369 ลาน ลบ.ม.
- ภาคตะวันออก ปริมาตรน้ําในอางฯ (๕๒ แหง) รวม 971 ลาน ลบ.ม. คิด
เปน 53 % ของความจุอาง มากกวาป ๒๕๕3 (731 ลาน ลบ.ม.) จํานวน 240 ลาน ลบ.ม.
- ภาคใต ปริมาตรน้ําในอางฯ (๓๕ แหง) รวม 5,514 ลาน ลบ.ม. คิดเปน
64 % ของความจุอาง มากกวาป ๒๕๕3 ( 5,046 ลาน ลบ.ม.) จํานวน 468 ลาน ลบ.ม.
3.๓) ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําที่สําคัญตางๆ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2554
- อางเก็บน้ําเขื่อนภูมพิ ลและสิริกิติ์ ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ ๒๒,๙๗๒
ลาน ลบ.ม. ปริมาตรน้ําป ๒๕๕4 = 12,452 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 54 % ของความจุอาง ป ๒๕๕3 = 7,564
ลาน ลบ.ม. คิดเปน 33 % ของความจุอาง ผลตางป ๒๕๕3 กับป ๒๕๕4 = 4,888 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ํา
ไหลลงอางฯ = 22.36 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 7.09 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ําไดอีก 10,520
ลาน ลบ.ม.
- อางเก็บน้ําเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ ความจุที่ระดับเก็บกักสูงสุด ๙๖๐ ลาน
ลบ.ม. ปริมาตรน้ําป ๒๕๕4 = 537 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 56 % ของความจุอาง ป ๒๕๕3 = 88 ลาน ลบ.ม.
คิดเปน 9 % ของความจุอาง ผลตางป ๒๕๕3 กับป ๒๕๕4 = 449 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอางฯ =
23.43 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 17.42 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ําไดอีก 423 ลาน ลบ.ม.
/- อางเก็บน้ํา...
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- อางเก็บน้ําแควนอย จังหวัดพิษณุโลก ความจุที่ระดับเก็บกักสูงสุด ๗๖๙
ลาน ลบ.ม. ปริมาตรน้ําป ๒๕๕4 = 371 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 40 % ของความจุอาง ป ๒๕๕3 = 129 ลาน
ลบ.ม. คิดเปน 14 % ของความจุอาง ผลตางป ๒๕๕3 กับป ๒๕๕4 = 242 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลง
อางฯ = 6.64 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 3.46 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ําไดอีก 568 ลาน ลบ.ม.
3.4) สถานการณน้ําทาในลําน้ําสายหลัก ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2554 สวนใหญอยู
ในเกณฑปกติ ซึ่งน้ําทาที่มีปริมาณน้ํานอย จะอยูบริเ วณเหนือเขื่อน สวนน้ําทาบริเ วณใตเขื่อนจะอยูใน
เกณฑปกติ
3.5) รอบสัปดาหที่ผานมาปริมาณน้ําเก็บกักในอางเก็บน้ําโดยรวมมีปริมาณเพิ่ม
มากขึ้นเนื่องจากมีปริมาณน้ําไหลเขาอางเก็บน้ําเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการกําหนดมาตรการเขมงวดในการ
ระบายน้ํา ในกรณีเขื่อนกระเสียว และเขื่อนขนาดกลาง จํานวน 60 แหง ที่มีปริมาณน้ํามากกวา 80 % ของ
ความจุอาง ไดสั่งการใหพรองน้ําแลวเพื่อเตรียมรับปริมาณน้ําในชวงฤดูฝน
4) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)
ผูแทนการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย รายงานสถานการณน้ําในอางเก็บน้ํา ของ
กฟผ. ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2554 ดังนี้
4.๑) ปริมาตรน้ําในเขื่อนของ กฟฝ. (ภูมิพล สิริกิติ์ ศรีนครินทร วชิราลงกรณ
อุบลรัตน สิรินธร จุฬาภรณ รัชชประภา บางลาง) รวม 35,475 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 57 % ของความจุอาง
มากกวาป 2553 อยู 4,583 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อนรวม 110.50 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ํา
ระบายรวม 59.11 ลาน ลบ.ม. แยกเปนรายเขื่อน ดังนี้
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนภูมิพล ที่ระดับเก็บกักปกติ 7,317 ลาน ลบ.ม. คิดเปน
54 % ของความจุอาง มากกวาป 2553 อยู 3,130 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อน 38 ลาน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําระบาย 1.34 ลาน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนสิริกิติ์ ที่ระดับเก็บกักปกติ 5,163 ลาน ลบ.ม. คิดเปน
54 % ของความจุอาง มากกวาป 2553 อยู 1,807 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อน 18.48 ลาน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําระบาย 5.50 ลาน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนศรีนครินทร ที่ระดับเก็บกักปกติ 12,120 ลาน ลบ.ม.
คิดเปน 68 % นอยกวาป 2553 อยู 1,479 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อน 11.69 ลาน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําระบาย 14 ลาน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนวชิราลงกรณ ที่ระดับเก็บกักปกติ 3,411 ลาน ลบ.ม.
คิดเปน 38 % ของความจุอาง มากกวาป 2553 อยู 77 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อน 6.47 ลาน
ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 5.99 ลาน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนอุบลรัตน ที่ระดับเก็บกักปกติ 1,029 ลาน ลบ.ม. คิด
เปน 42 % ของความจุอาง มากกวาป 2553 อยู 412 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อน 13.06 ลาน
ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 10.34 ลาน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนสิรินธร ที่ระดับเก็บกักปกติ 954 ลาน ลบ.ม. คิดเปน
49 % ของความจุอาง มากกวาป 2553 อยู 78 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อน 3.97 ลาน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําระบาย 11.25 ลาน ลบ.ม.
/- ปริมาตรน้ํา...
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- ปริมาตรน้ําในเขื่อนจุฬาภรณ ที่ระดับเก็บกักปกติ 99 ลาน ลบ.ม. คิดเปน
60 % ของความจุอาง มากกวาป 2553 อยู 30 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อน 0.53 ลาน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําระบาย 0.96 ลาน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนรัชชประภา ที่ระดับเก็บกักปกติ 4,122 ลาน ลบ.ม.
คิดเปน 73 % ของความจุอาง มากกวาป 2553 อยู 451 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อน 13.18 ลาน
ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 2.33 ลาน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนบางลาง ที่ระดับเก็บกักปกติ 808 ลาน ลบ.ม. คิดเปน
56 % ของความจุอาง มากกวาป 2553 อยู 4 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อน 3.51 ลาน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําระบาย 4.76 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 – 12 มิถุนายน 2554 ระบายน้ําไปแลว 4,189 ลาน ลบ.ม. คิด
เปน 109 % ของแผนการระบายน้ําจริง และ 97 % ของแผนการระบายน้ําทั้งหมด คงเหลือที่ตองระบาย
ตลอดฤดูแลง (30 มิถุนายน 2554) อีก 470 ลาน ลบ.ม. โดยมีปริมาณน้ําตนทุนที่ระบายได 2,254 ลาน
ลบ.ม. มากกวาแผนที่ตองระบาย 1,784 ลาน ลบ.ม.
- โครงการชลประทานปตตานี ใชน้ําจากเขื่อนบางลาง 700 ลาน ลบ.ม.
ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ – 12 มิถุนายน 2554 ระบายน้ําไปแลว 1,067 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 191 % ของ
แผนการระบายน้ําจริง และ 152 % ของแผนการระบายน้ําทั้งหมด คงเหลือที่ตองระบายตลอดฤดูแลง (31
กรกฎาคม 2554) อีก 141 ลาน ลบ.ม. โดยมีปริมาณน้ําตนทุนที่ระบายได 531 ลาน ลบ.ม.มากกวาแผนที่
ตองระบาย 390 ลาน ลบ.ม.
4.3) การเตรียมความพรอมรับฤดูฝนของเขื่อนขนาดใหญของการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย พบวาสามารถรองรับปริมาณน้ําไดอยางเพียงพอ แตควรเฝาระวังการบริหารจัดการน้ําของ
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนอุบลรัตน และเขื่อนรัชชประภา
5) กรมอุทกศาสตร
ผูแทนกรมอุทกศาสตร รายงานสถานการณนํา้ ในแมนํา้ เจาพระยา ดังนี้
5.๑) บริเวณหนากองบัญชาการกองทัพเรือ (วัดอรุณ กรุงเทพมหานคร)
- ระดับน้ําสูงสุด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ๒๕๕4 = 1.51 เมตร ต่ํากวารอบ
สัปดาหที่ผานมา ๐.20 เมตร ต่ํากวาเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๕๐ เมตร) = 0.99 เมตร
- การคาดการณลวงหนา ๗ วัน ตั้งแตวันที่ 14 – 20 มิถุนายน ๒๕๕๔ คาด
วาระดับน้ําสูงสุด วันที่ 14 มิถุนายน ๒๕๕๔ = ๑.27 เมตร ต่ํากวาเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๕๐ เมตร) = 1.23 เมตร
5.๒) บริเวณปอมพระจุลจอมเกลา (ปากน้ํา จังหวัดสมุทรปราการ)
- ระดับน้ําสูงสุด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ๒๕๕4 = 1.61 เมตร ต่ํากวารอบ
สัปดาหที่ผานมา 0.12 เมตร ต่ํากวาเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๒๕ เมตร) = ๐.53 เมตร
/- การคาดการณ...
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- การคาดการณลวงหนา ๗ วัน ตั้งแตวันที่ 14 – 20 มิถุนายน ๒๕๕๔ คาด
วาระดับน้ําสูงสุด วันที่ 16 มิถุนายน ๒๕๕4 = ๑.61 เมตร ต่ํากวาเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๒๕ เมตร) = ๐.64 เมตร
6) สํานักฝนหลวงและการบินเกษตร
ผูแทนสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร รายงานใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
6.1) ปจจุบัน สํานักฝนหลวงและการบินเกษตร มีหนวยปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อ
ชวยเหลือภาวะภัยแลง จํานวน 5 หนวย แยกเปนรายภาค ดังนี้
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 2 หนวย ที่จังหวัดนครราชสีมา และ
ขอนแกน
- ภาคตะวันออก จํานวน 1 หนวย ที่จังหวัดสระแกว
- ภาคใต จํานวน 2 หนวย ที่อําเภอหัวหิน และอําเภอเมือง จังหวัดประจวบ
คีรีขันธ
6.2) วันที่ 6 - 12 มิถุนายน 2554 ไดปฏิบัติการฝนหลวง จํานวน 87 เที่ยวบิน
จากการติดตามปรากฏวา มีฝนตกในพื้นที่ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก
ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด โดยมีฝนตกทุกวันที่ปฏิบัติการ วัดปริมาณน้ําฝนสูงสุดได 14.4 มม.
6.3) สํานักฝนหลวงและการบินเกษตรจะเฝาติดตามสถานการณฝนตกในพื้นที่
ภาคเหนือ และภาคกลาง ซึ่งหากมีฝนตกนอยจะตั้งฐานปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนเดิม โดยภาคกลางจะตั้ง
ที่จังหวัดกาญจนบุรี
7) กรมทรัพยากรธรณี
ผูแทนกรมทรัพยากรธรณี นําเสนอเอกสาร และรายงานปริมาณน้ําฝนซึ่งตรวจวัด
โดยเครือขายของกรมทรัพยากรธรณี ใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
7.1) วันที่ 11 มิถุนายน 2554 มีฝนตกหนักทีบ่ านเหนือ ตําบลกําพวน อําเภอสุข
สําราญ จังหวัดระนอง วัดปริมาณน้ําฝนสูงสุดได 120 มม.
7.2) วันที่ 12 มิถุนายน 2554 มีฝนตกหนักทีบ่ านทุงนา ตําบลคุระ อําเภอคุระบุรี
จังหวัดพังงา วัดปริมาณน้ําฝนสูงสุดได 100 มม.
7.3) วันที่ 13 มิถุนายน 2554 มีฝนตกหนักทีบ่ านจันทเขลม ตําบลจันทเขลม
อําเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี วัดปริมาณน้ําฝนสูงสุดได 60 มม.
7.4) จากรายงานกรมอุตุนิยมวิทยา ในระหวางวันที่ 15 – 18 มิถุนายน 2554
จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหงบริเวณจังหวัดระนอง พังงา ชุมพร จันทบุรี และตราด กรมทรัพยากรธรณี
จะเฝาระวังและแจงเตือนประชาชนในพื้นทีใ่ หระวังภัยน้ําปาไหลหลากหากเกิดฝนตกหนัก
8) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผูแ ทนกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานและนําเสนอเอกสาร สรุปได ดังนี้
8.1) กรมปอ งกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(ภัยแลง) จํานวน 12 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดนาน จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดหนองคาย
จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดสกลนคร จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย
จังหวัดยโสธร และจังหวัดประจวบคีรีขันธ
/8.2) การแจง...
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8.2) การแจงเตือนภัยและการเตรียมการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย
และดินถลม (วันที่ 7 มิถุนายน 2554)
- แจงเตือนจังหวัด และศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต เตรียมการ
ปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถลม อันเกิดจากสภาวะฝนตกหนัก และคลื่นลมแรงระหวาง
วันที่ 8 – 12 มิถุนายน 2554 ในพื้นที่ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 จังหวัดกําแพงเพชร เขต
9 จังหวัดพิษณุโลก เขต 10 จังหวัดลําปาง เขต 14 จังหวัดอุดรธานี เขต 15 จังหวัดเชียงราย เขต 17
จังหวัดจันทบุรี เขต 18 จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม ลําพูน ลําปาง เชียงราย พะเยา แพร
นาน ตาก กําแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ พิจิตร อุทัยธานี นครสวรรค หนองบัวลําภู เลย บึงกาฬ
หนองคาย อุดรธานี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง
ประธานมอบหมายใหหนวยงานตางๆ ดําเนินการดังนี้
ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของเตรียมรับมือกับภาวะฝนทิ้งชวงที่อาจจะเกิดขึ้นในชวง
ปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม 2554 ตามการคาดการณของกรมอุตุนยิ มวิทยา
มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑3.15 น.

(นายวิทยา ผลประไพ)
ผูอํานวยการกลุมงานเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
ผูจัดทํารายงานการประชุม

