รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและแกไขปญหาเรื่องน้ํา
ครั้งที่ 23 / ๒๕๕๔
วันจันทรที่ 20 มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๐๐ น.
ณ หองประชุมรัฐมนตรี ชั้น ๒0 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. นายเกรียงศักดิ์ ภิระไร
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. นายวันชัย ประไพสุวรรณ
อนุกรรมการ
แทนผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
๑3. นางจิตสุภา ไตรธรรม
อนุกรรมการ
แทนผูวาการการประปาสวนภูมภิ าค
/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. เจากรมอุทกศาสตร
5. ผูวาการการประปานครหลวง
6. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวดลฤทัย พรายแกว

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. นางวันเพ็ญ แกวแกมทอง
หัวหนาแผนกสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ํา
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
3. เจาหนาที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน
3 คน
4. เจาหนาที่กรมทรัพยากรน้ํา
จํานวน ๑7 คน
เริ่มประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. เนื่องจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมติดราชการ จึงมอบ
หมายใหผมดําเนินการประชุมแทน
2. ฝายเลขานุการฯ ไดแนบสําเนาหนังสือกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดวนที่สดุ ที่ ทส 0602/1527 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554 เรื่อง รายงานสถานการณนํา้ ในรอบสัปดาห
ในระหวางวันที่ 7 - 13 มิถุนายน 2554 เพื่อเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับทราบ ใหที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 22/๒๕๕4
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 22/๒๕๕4 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ๒๕๕4 ไมมี
ผูขอแกไข
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 22/๒๕๕4 โดยไมมีการแกไข
/ระเบียบวาระ...
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
๓.1 รายงานสถานการณนํา้ สถานการณภัยแลง และการดําเนินการแกไขปญหา
หนวยงานตางๆ ในคณะอนุกรรมการติดตามและแกไขปญหาเรื่องน้ํา ไดรายงานสถาน
การณนํา้ สถานการณภัยแลง และการดําเนินการแกไขปญหา ดังนี้
1) กรมทรัพยากรน้ํา
นายเผด็จ แสงสวาง ผูแ ทนผูอํานวยการศูนย ปองกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ รายงานสถานการณน้ําในภาพรวม ดังนี้
1.๑) สถานการณน้ําฝน
- ปริมาณฝนสะสมในรอบสัปดาห (12 – 18 มิถุนายน ๒๕๕4) ทั้งประเทศ
มีคาเฉลี่ย 40.96 มม.
- ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือน (วันที่ 19 มิถุนายน 2554)
• ปริมาณฝนเฉลี่ย สะสมรายเดือ นภาคเหนือ = 627 มม. มากกวาป
2553 อยู 366.24 มม. และมากกวาคาเฉลี่ย 30 ป อยู 258.75 มม.
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = 457.15
มม. มากกวาป 2553 อยู 100.77 มม. และมากกวาคาเฉลี่ย 30 ป อยู 15.47 มม.
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคกลาง = 559.65 มม. มากกวาป
2553 อยู 233.17 มม. และมากกวาคาเฉลี่ย 30 ป อยู 173.01 มม.
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคตะวันออก = 701.87 มม. มาก
กวาป 2553 อยู 199.42 มม. และมากกวาคาเฉลี่ย 30 ป อยู 159.16 มม.
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคตะวันตก = 443.38 มม. มากกวา
ป 2553 อยู 245.69 มม. และมากกวาคาเฉลีย่ 30 ป อยู 76.31 มม.
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคใต = 1,087.32 มม. มากกวาป
2553 อยู 664.62 มม. และมากกวาคาเฉลี่ย 30 ป อยู 509.77 มม.
- ปริมาณฝนสะสมรายป ๒๕๕4 (วันที่ 18 มิถุนายน 2554) ทั้งประเทศมี
คาเฉลี่ย 686.85 มม. มากกวาฝนสะสมรายป ๒๕๕3 (370.15) อยู 316.70 มม. และมากกวาฝนสะสม
เฉลี่ย ๓๐ ป (486.17) อยู 200.68 มม.
1.๒) สถานการณน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2554 ปริมาณ
น้ําทั้งประเทศ รวม 39,094 ลาน ลบ.ม. หรือ 56 % ของความจุเก็บกัก มากกวาป ๒๕๕3 (32,486) อยู
6,608 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 9 % และนอยกวาป ๒๕๔9 (42,912) อยู 3,818 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 7 %
- เขื่อนที่มีปริมาณน้ําเก็บกักมากกวารอยละ 80 มีจํานวน 1 แหง คือ เขื่อน
กระเสียว
- เขื่อนที่มปี ริมาณน้ําเก็บกักระหวางรอยละ 50 – 80 มีจํานวน 15 แหง
ประกอบดวย เขื่อนลําแซะ แมงัดสมบูรณชล ประแสร กิ่วคอหมา บางลาง ภูมพิ ล สิริกิติ์ ลํานางรอง บางพระ
จุฬาภรณ ปาสักชลสิทธิ์ ศรีนครินทร รัชชประภา ลําตะคอง และหนองปลาไหล
- เขื่อ นที่มีป ริมาณน้ําเก็บกักนอยกวารอยละ ๕๐ มีจํานวน 17 แหง
ประกอบดวย เขื่อนปราณบุรี หวยหลวง ลําปาว แกงกระจาน น้ําอูน วชิราลงกรณ ลําพระเพลิง แควนอย
อุบลรัตน มูลบน คลองสียัด น้ําพุง ขุนดานปราการชล ทับเสลา สิรินธร แมกวงอุดมธารา และกิ่วลม
/1.3) สภาพน้ํา...
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1.3) สภาพน้ําในแมนํา้ สายหลักสวนใหญอยูในเกณฑนอย ซึ่งเปนระดับปกติในชวง
ตนของฤดูฝน
1.4) สถานการณน้ําในแมน้ําโขง ปจจุบันอยูในเกณฑปกติ และมีแนวโนมทรงตัว
1.5) การตรวจวัดปริมาณน้ําทาของระบบโทรมาตร พบวาปริมาณน้ําทาในแมนํา้
ชีและมูล ที่สถานีแมน้ําเลย สถานีหวยน้ําสวย สถานีลาํ น้ําอูน และสถานีแมน้ําสงคราม ปริมาณน้ําทาอยูใน
เกณฑวกิ ฤติ (น้ํานอย)
1.6) การเตือนภัย (Early Warning) ตั้งแตวันที่ 13 – 19 มิถุนายน 2554 มีการ
เตือนภัย จํานวน 7 ครั้ง ครอบคลุม 19 หมูบาน แยกเปนระดับ ดังนี้
- ระดับสีเหลือง (เตรียมพรอม) เนื่องจากมีน้ําปาไหลหลากจากที่ลาดเชิงเขา
ทวมพื้นที่ลุมต่ําในบริเวณทายน้ํา จํานวน 5 ครั้ง ครอบคลุม 13 หมูบาน
- ระดับสีเขียว (เฝาระวัง) เนื่องจากมีปริมาณฝนตกสะสมมาก อาจมีนํา้ ปา
ไหลหลากจากที่ลาดเชิงเขาเขาทวมพื้นที่ลุมต่ําบริเวณทายน้ํา จํานวน 2 ครั้ง ครอบคลุม 6 หมูบาน
2) กรมอุตุนยิ มวิทยา
ผูแทนกรมอุตุนิยมวิทยา รายงานการคาดการณลักษณะอากาศในชวง 7 วัน (ตั้งแต
วันที่ 20 - 26 มิถุนายน 2554) ใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
2.๑) ชวงวันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2554 มรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังแรงพัด
ปกคลุมประเทศไทย ทําใหดานตะวันตกของภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใตฝงตะวันตก และภาคตะวันออก
จะมีฝน (60 - 70 % ของพื้นที)่ และมีฝนตกหนักบางแหง บริเวณจังหวัดจันทบุรี และตราด ขอใหประชาชน
ที่อาศัยในที่ลมุ และบริเวณที่น้ําไหลผานจังหวัดดังกลาวระวังภัยจากฝนตกหนัก
2.2) ชวงวันที่ 20 – 25 มิถุนายน 2554 รองมรสุมพาดตอนบนสุดของภาค
เหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงตอนบน มีฝนตกหนักบางแหง
2.3) พายุดีเปรสชัน่ ในทะเลจีนใตมแี นวโนมเคลื่อนที่ไปเกาะฮองกง แตอาจมีผล
กระทบตอประเทศไทยชวงวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2554 บริเวณภาคเหนือโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย นาน แพร และลําปาง อาจมีฝนตกหนักมากบริเวณภูเขาสูง จึงขอใหประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
บริเวณที่ลาดเชิงเขาใกลทางน้ําไหลผาน ระวังภัยจากน้ําปาไหลหลากและน้ําทวมฉับพลัน
นายสุวิทย โคสุวรรณ สอบถามวา จากการรายงานมีพายุดีเปรสชั่ นในทะเลจีนใต
และอาจมีผลกระทบตอประเทศไทย มีโอกาสเปนพายุโซนรอนหรือยกระดับเปนพายุใตฝุนไดหรือไม
นายจรูญ เลาหเลิศชัย ชี้แจงวา คาดวามีโอกาสเปนพายุโซนรอน
3) กรมชลประทาน
ผูแทนกรมชลประทาน รายงานใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
3.๑) สภาพน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญ และขนาดกลางทัว่ ประเทศ จํานวน ๔๐๐
แหง ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2554 ปริมาตรน้ําทั้งหมด = 41,493 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 56 % ของความจุ
อาง ซึ่งมากกวาป ๒๕๕3 (34,085) = 7,408 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําใชการไดป ๒๕๕4 = 17,687 ลาน
ลบ.ม.
/3.2) การเปรียบเทียบ...
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3.๒) การเปรียบเทีย บปริมาตรน้ําในอางเก็บน้ําขนาด ใหญแ ละขนาดกลางทั้ง
ประเทศ ป ๒๕๕3 กับป ๒๕๕4 ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2554 แบงเปนรายภาค ดังนี้
- ภาคเหนือ ปริมาตรน้ําในอางฯ (๕๘ แหง) รวม 13,983 ลาน ลบ.ม. คิด
เปน 55 % ของความจุอาง มากกวาป ๒๕๕3 (8,023 ลาน ลบ.ม.) จํานวน 5,960 ลาน ลบ.ม.
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาตรน้ําในอางฯ (๒๓๔ แหง) รวม 4,333
ลาน ลบ.ม. คิดเปน 45 % ของความจุอาง มากกวาป ๒๕๕3 (3,312 ลาน ลบ.ม.) จํานวน 1,021 ลาน
ลบ.ม.
- ภาคกลาง ปริมาตรน้ําในอางฯ (๑๒ แหง) รวม 825 ลาน ลบ.ม. คิดเปน
65 % ของความจุอาง มากกวาป ๒๕๕3 (203 ลาน ลบ.ม.) จํานวน 622 ลาน ลบ.ม.
- ภาคตะวันตก ปริมาตรน้ําในอางฯ (๙ แหง) รวม 15,782 ลาน ลบ.ม.
คิดเปน 59 % ของความจุอาง นอยกวาป ๒๕๕3 (16,830 ลาน ลบ.ม.) จํานวน 1,048 ลาน ลบ.ม.
- ภาคตะวันออก ปริมาตรน้ําในอางฯ (๕๒ แหง) รวม 1,014 ลาน ลบ.ม.
คิดเปน 56 % ของความจุอาง มากกวาป ๒๕๕3 (728 ลาน ลบ.ม.) จํานวน 286 ลาน ลบ.ม.
- ภาคใต ปริมาตรน้ําในอางฯ (๓๕ แหง) รวม 5,556 ลาน ลบ.ม. คิดเปน
64 % ของความจุอาง มากกวาป ๒๕๕3 ( 4,989 ลาน ลบ.ม.) จํานวน 567 ลาน ลบ.ม.
3.๓) ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําที่สําคัญตางๆ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2554
- อางเก็บน้ําเขื่อนภูมพิ ลและสิริกิติ์ ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ ๒๒,๙๗๒
ลาน ลบ.ม. ปริมาตรน้ําป ๒๕๕4 = 12,613 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 55 % ของความจุอาง ป ๒๕๕3 = 7,438
ลาน ลบ.ม. คิดเปน 32 % ของความจุอาง ผลตางป ๒๕๕3 กับป ๒๕๕4 = 5,175 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ํา
ไหลลงอางฯ = 34.74 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 9.53 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ําไดอีก 10,359 ลาน
ลบ.ม.
- อางเก็บน้ําเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ ความจุที่ระดับเก็บกักสูงสุด ๙๖๐ ลาน
ลบ.ม. ปริมาตรน้ําป ๒๕๕4 = 492 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 63 % ของความจุอาง ป ๒๕๕3 = 85 ลาน ลบ.ม.
คิดเปน 11 % ของความจุอาง ผลตางป ๒๕๕3 กับป ๒๕๕4 = 407 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอางฯ
= 4.45 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 13.11 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ําไดอีก 293 ลาน ลบ.ม.
- อางเก็บน้ําแควนอย จังหวัดพิษณุโลก ความจุที่ระดับเก็บกักสูงสุด ๗๖๙
ลาน ลบ.ม. ปริมาตรน้ําป ๒๕๕4 = 397 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 42 % ของความจุอาง ป ๒๕๕3 = 128 ลาน
ลบ.ม. คิดเปน 14 % ของความจุอาง ผลตางป ๒๕๕3 กับป ๒๕๕4 = 269 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลง
อางฯ = 9.61 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 6.91 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ําไดอีก 542 ลาน ลบ.ม.
3.4) สถานการณน้ําทาในลําน้ําสายหลัก ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2554 สวนใหญ
อยูในเกณฑปกติ น้ําทาที่มีปริมาณน้ํานอยจะอยูบริเวณเหนือเขื่อน สวนน้ําทาบริเวณใตเขื่อนจะอยูในเกณฑ
ปกติ
3.5) รอบสัปดาหที่ผานมาปริมาณน้ําเก็บกักในอางเก็บน้ําโดยรวมมีปริมาณเพิ่ม
มากขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ําไหลเขาอางเก็บน้ําเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการกําหนดมาตรการเขมงวดในการระบายน้ํา
ในกรณีเขื่อนกระเสียว และเขื่อนขนาดกลาง จํานวน 60 แหง ที่มีปริมาณน้ํามากกวา 80 % ของความจุอาง
รวมทั้งเขื่อนแควนอยและเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ ไดดําเนินการพรองน้ําเพื่อเตรียมรับปริมาณน้ําในชวงฤดูฝน
แลว
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4) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)
ผูแทนการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย รายงานสถานการณนํา้ ในอางเก็บน้ํา ของ
กฟผ. ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2554 ดังนี้
4.๑) ปริมาตรน้ําในเขื่อนของ กฟฝ. (ภูมิพล สิริกิติ์ ศรีนครินทร วชิราลงกรณ อุบล
รัตน สิรินธร จุฬาภรณ รัชชประภา บางลาง) รวม 35,799 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 57 % ของความจุอาง มาก
กวาป 2553 อยู 5,291 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อนรวม 116.34 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย
รวม 47.09 ลาน ลบ.ม. แยกเปนรายเขื่อน ดังนี้
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนภูมิพล ที่ระดับเก็บกักปกติ 7,445 ลาน ลบ.ม. คิดเปน
55 % ของความจุอาง มากกวาป 2553 อยู 3,321 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อน 21.09 ลาน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําระบาย 1.40 ลาน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนสิริกิติ์ ที่ระดับเก็บกักปกติ 5,188 ลาน ลบ.ม. คิดเปน
55 % ของความจุอาง มากกวาป 2553 อยู 1,891 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อน 12.46 ลาน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําระบาย 8.01 ลาน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนศรีนครินทร ที่ระดับเก็บกักปกติ 12,117 ลาน ลบ.ม.
คิดเปน 68 % นอยกวาป 2553 อยู 1,338 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อน 14.16 ลาน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําระบาย 8.05 ลาน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนวชิราลงกรณ ที่ระดับเก็บกักปกติ 3,602 ลาน ลบ.ม.
คิดเปน 41 % ของความจุอาง มากกวาป 2553 อยู 298 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อน 30.85 ลาน
ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 3.03 ลาน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนอุบลรัตน ที่ระดับเก็บกักปกติ 1,002 ลาน ลบ.ม. คิด
เปน 41 % ของความจุอาง มากกวาป 2553 อยู 391 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อน 7.92 ลาน
ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 10.79 ลาน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนสิรินธร ที่ระดับเก็บกักปกติ 927 ลาน ลบ.ม. คิดเปน
47 % ของความจุอาง มากกวาป 2553 อยู 65 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อน 3.80 ลาน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําระบาย 4.11 ลาน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนจุฬาภรณ ที่ระดับเก็บกักปกติ 94 ลาน ลบ.ม. คิดเปน
57 % ของความจุอาง มากกวาป 2553 อยู 38 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อน 0.17 ลาน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําระบาย 0.30 ลาน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนรัชชประภา ที่ระดับเก็บกักปกติ 4,161 ลาน ลบ.ม. คิด
เปน 74 % ของความจุอาง มากกวาป 2553 อยู 532 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อน 17.19 ลาน
ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 3.65 ลาน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนบางลาง ที่ระดับเก็บกักปกติ 794 ลาน ลบ.ม. คิดเปน
55 % ของความจุอาง นอยกวาป 2553 อยู 5 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อน 3.04 ลาน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําระบาย 4.59 ลาน ลบ.ม.
4.2) ผลการระบายน้ําเพื่อชลประทานฤดูแลง
- โครงการชลประทานเจาพระยาใหญ ใชน้ําจากเขือ่ นภูมิพลและสิริกิติ์ 6,800
ลาน ลบ.ม. สิ้นสุดการระบายน้ําในชวงฤดูแลง ในวันที่ 30 เมษายน 2554 ระบายน้ําทั้งสิ้น 6,871 ลาน ลบ.ม.
/- โครงการ...
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- โครงการชลประทานแมกลอง ใชนํา้ จากเขื่อนศรีนครินทรและวชิราลงกรณ
4,300 ลาน ลบ.ม. ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 19 มิถุนายน 2554 ระบายน้ําไปแลว 4,307 ลาน ลบ.ม. คิด
เปน 109 % ของแผนการระบายน้ําจริง และ 100 % ของแผนการระบายน้ําทั้งหมด คงเหลือที่ตองระบาย
ตลอดฤดูแลง (30 มิถุนายน 2554) อีก 143 ลาน ลบ.ม. โดยมีปริมาณน้ําตนทุนที่ระบายได 2,442 ลาน
ลบ.ม. มากกวาแผนที่ตองระบาย 2,299 ลาน ลบ.ม.
- โครงการชลประทานปตตานี ใชนํา้ จากเขื่อนบางลาง 700 ลาน ลบ.ม. ตั้ง
แตวันที่ 1 กุมภาพันธ – 19 มิถุนายน 2554 ระบายน้ําไปแลว 1,102 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 190 % ของ
แผนการระบายน้ําจริง และ 157 % ของแผนการระบายน้ําทั้งหมด คงเหลือที่ตองระบายตลอดฤดูแลง (31
กรกฎาคม 2554) อีก 119 ลาน ลบ.ม. โดยมีปริมาณน้ําตนทุนที่ระบายได 517 ลาน ลบ.ม. มากกวาแผน
ที่ตองระบาย 398 ลาน ลบ.ม.
4.3) การเตรียมความพรอมรับปริมาณน้ําชวงฤดูฝนในเขื่อนขนาดใหญของการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย สามารถรองรับปริมาณน้ําไดอยางเพียงพอ แตควรเฝาระวังและบริหารจัด
การน้ําในเขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนอุบลรัตน
5) กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
ผูแทนกรมทรัพยากรน้ําบาดาล รายงานใหที่ประชุมทราบวา ไดดําเนินการจัดหา
แหลงน้ําสะอาดใหกับหมูบา นทั่วประเทศ จํานวน 922 หมูบาน พัฒนาแหลงน้ําบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ําดื่ม
สะอาดใหกับโรงเรียนทั่วประเทศ จํานวน 372 โรงเรียน และดําเนินการฟนฟูแหลงน้ําบาดาลที่ไดรับผล
กระทบจากเหตุการณอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต จํานวน 4,091 บอ
6) กรมทรัพยากรธรณี
ผูแทนกรมทรัพยากรธรณี รายงานและนําเสนอเอกสาร การประกาศเฝาระวังแจง
เตือนภัยดินถลมและน้ําปาไหลหลาก และการตรวจวัดปริมาณน้ําฝนโดยเครือขายของกรมทรัพยากรธรณี
ใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
6.1) กรมทรัพยากรธรณี ไดออกประกาศฉบับที่ 8/2554 โดยขอใหอาสาสมัคร
เครือขายของกรมทรัพยากรธรณี เฝาระวังและแจงเตือนภัยดินถลมและน้ําปาไหลหลาก ในระยะ 1 – 2 วันนี้
โดยเฉพาะในพื้นทีเ่ สี่ยงภัยอําเภอบอไร อําเภอเขาสมิง และอําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด อําเภอเขาคิชฌกูฏ
อําเภอมะขาม และอําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน
และอาวไทยยังมีกําลังแรง ทําใหมฝี นตกหนักตอเนื่องในหลายพืน้ ที่และวัดปริมาณน้ําฝนไดมากกวา 200 มม.
ทั้งนีไ้ ดขอใหอาสาสมัครเครือขายเตรียมความพรอมเฝาระวังและวัดปริมาณน้ําฝนอยางตอเนื่องหากเกิดเหตุ
ใหแจงเตือนและเปดไซเรนเพื่อแจงสถานการณใหประชาชนในหมูบานไดรับทราบ และแจงหนวยงานที่เกี่ยว
ของพรอมปฏิบัติตามแผนเฝาระวังที่ไดมีการอบรมไว
6.2) วันที่ 18 มิถุนายน 2554 มีฝนตกหนักทีบ่ านแกลง ตําบลวังแซม อําเภอ
มะขามจังหวัดจันทบุรี วัดปริมาณน้ําฝนสูงสุดได 120 มม.
6.3) วันที่ 19 มิถุนายน 2554 มีฝนตกหนักทีบ่ านตาพลาย ตําบลสะตอ อําเภอ
เขาสมิง จังหวัดตราด วัดปริมาณน้ําฝนสูงสุดได 195 มม.
6.4) วันที่ 20 มิถุนายน 2554 มีฝนตกหนักทีบ่ านหนองจันทรหอม ตําบลชางแรก
อําเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ วัดปริมาณน้ําฝนสูงสุดได 115 มม.
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7) สํานักฝนหลวงและการบินเกษตร
ผูแทนสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร รายงานใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
7.1) ปจจุบัน สํานักฝนหลวงและการบินเกษตร มีหนวยปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อ
ชวยเหลือภาวะภัยแลง จํานวน 7 หนวย แยกเปนรายภาค ดังนี้
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 2 หนวย ที่จังหวัดนครราชสีมา และ
จังหวัดขอนแกน
- ภาคตะวันออก จํานวน 1 หนวย ที่จังหวัดสระแกว
- ภาคกลาง จํานวน 2 หนวย ที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี
- ภาคใต จํานวน 2 หนวย ที่อําเภอหัวหิน และอําเภอเมือง จังหวัดประจวบ
คีรีขันธ
7.2) ในวันที่ 21 มิถุนายน 2554 จัดตั้งหนวยปฏิบัติการฝนหลวงในภาคเหนือ
ที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเชียงใหม
7.3) วันที่ 13 - 19 มิถุนายน 2554 ไดปฏิบัติการฝนหลวง จํานวน 73 เที่ยวบิน
จากการติดตามปรากฏวา มีฝนตกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต
ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด โดยมีฝนตกทุกวันที่ปฏิบัติการ วัดปริมาณน้ําฝนสูงสุดได 96.4 มม.
8) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผูแ ทนกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานและนําเสนอเอกสาร สรุปได
ดังนี้
8.1) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดยุติรายงานประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน (ภัยแลง) แลวทุกจังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันจันทรที่ 20 มิถุนายน 2554
8.2) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดมีโทรสาร ดวนที่สดุ ที่ มท 0616/ว
5546 และดวนที่สุด ที่ มท 0616/ว 5547 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2554 เพื่อแจงเตือน พรอมทั้งเตรียมการ
ปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถลม อันเกิดจากสภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ในระยะ
1 – 2 วันนี้ โดยใหศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราดเตรียมความ
พรอมรับสถานการณที่อาจจะเกิดขึน้ ในพื้นที่ความรับผิดชอบ และใหเจาหนาที่อยูเวรเฝาระวังตลอด 24 ชั่วโมง
รวมทั้งเตรียมเครื่องมืออุปกรณใหพรอมเพื่อสามารถใหความชวยเหลือผูประสบภัยไดทันตอเหตุการณ
8.3) สถานการณน้ําปาไหลหลาก (วันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2554)
- จังหวัดตราด เกิดฝนตกหนักอยางตอเนื่องสงผลใหเกิดน้ําทวมในพื้นที่ 3
อําเภอ ไดแก อําเภอบอไร อําเภอเขาสมิง และอําเภอเมืองตราด ทําใหราษฎรไดรับความเดือดรอน 96 คน
30 ครัวเรือน ปจจุบันสถานการณนํา้ ไดกลับเขาสูภาวะปกติแลว
- การใหความชวยเหลือ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ตราด ไดรับการสนับสนุนเรือจากศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จังหวัดจันทบุรี เปนเรือทอง
แบน 3 ลํา เรือไฟเบอรกลาส 28 ลํา
- จังหวัดจันทบุรี เกิดฝนตกหนักอยางตอเนื่องสงผลใหน้ําปาไหลหลากเออ
ลนทวมพื้นที่การเกษตรในพื้นทีอ่ ําเภอขลุง ทําใหราษฎรไดรับความเดือดรอน 200 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร
ไดรับความเสียหาย 600 ไร
/- การให...
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- การใหความชวยเหลือ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมกันใหความชวยเหลือผูประสบภัยใน
เบื้องตนแลว
มติที่ประชุม : รับทราบและใหหนวยงานที่เกี่ยวของแจงเตือนใหประชาชนรับทราบขาวสาร และมีการ
ติดตาม เฝาระวังสถานการณตางๆ อยางใกลชิด
เลิกประชุมเวลา ๑3.00 น.

(นายวิทยา ผลประไพ)
ผูอํานวยการกลุมงานเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
ผูจัดทํารายงานการประชุม

