รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและแกไขปญหาเรื่องน้ํา
ครั้งที่ 24 / ๒๕๕๔
วันจันทรที่ 27 มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๐๐ น.
ณ หองประชุมรัฐมนตรี ชั้น ๒0 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
-----------------------------------------ผูเขาประชุม
๑. นายจตุพร บุรุษพัฒน
อนุกรรมการและเลขานุการ
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานอนุกรรมการ
และแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. นายเลิศชัย ศรีอนันต
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมชลประทานและรองอธิบดีกรมชลประทาน
3. นายจรูญ เลาหเลิศชัย
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมอุตุนยิ มวิทยา
๔. นางสาวญาดารักษ วิลุนกิจ
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
5. นายมณเฑียร จงจิตกูล
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. นายนิวัติชัย คัมภีร
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
/15. นายเผด็จ...
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๑5. นายเผด็จ แสงสวาง
แทนผูอํานวยการศูนยปองกันวิกฤตินํา้ กรมทรัพยากรน้ํา
16. 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. นางสาวสุภาวดี อูมั่น
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
3. เจาหนาที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน
4 คน
4. เจาหนาที่กรมทรัพยากรน้ํา
จํานวน ๑6 คน
เริ่มประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เนื่องจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมติดราชการ จึงมอบ
หมายใหผมดําเนินการประชุมแทน
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 23/๒๕๕4
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 23/๒๕๕4 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ๒๕๕4 ไมมี
ผูขอแกไข
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 23/๒๕๕4 โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
๓.1 รายงานสถานการณนํา้ สถานการณอุทกภัย และการดําเนินการแกไขปญหา
หนวยงานตางๆ ในคณะอนุกรรมการติดตามและแกไขปญหาเรื่องน้ํา ไดรายงานสถาน
การณนํา้ สถานการณอุทกภัย และการดําเนินการแกไขปญหา ดังนี้
/1) กรมทรัพยากรน้ํา...
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1) กรมทรัพยากรน้ํา
นายเผด็จ แสงสวาง ผูแ ทนผูอํานวยการศูนย ปองกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ รายงานสถานการณน้ําในภาพรวม ดังนี้
1.๑) สถานการณน้ําฝน
- ปริมาณฝนสะสมในรอบสัปดาห (19 – 25 มิถุนายน ๒๕๕4) ทั้งประเทศ
มีคาเฉลี่ย 36.39 มม.
- ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือน (วันที่ 25 มิถุนายน 2554)
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคเหนือ = 712.94 มม. มากกวาป
2553 อยู 395.52 มม. และมากกวาคาเฉลี่ย 30 ป อยู 293.23 มม.
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = 491.54
มม. มากกวาป 2553 อยู 101.19 มม. และนอยกวาคาเฉลี่ย 30 ป อยู 19.44 มม.
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคกลาง = 573.25 มม. มากกวาป
2553 อยู 189.58 มม. และมากกวาคาเฉลี่ย 30 ป อยู 144.13 มม.
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคตะวันออก = 735.85 มม. มากกวา
ป 2553 อยู 144.45 มม. และมากกวาคาเฉลี่ย 30 ป อยู 108.00 มม.
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคตะวันตก = 464.36 มม. มากกวา
ป 2553 อยู 228.18 มม. และมากกวาคาเฉลี่ย 30 ป อยู 46.63 มม.
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคใต = 1,102.76 มม. มากกวาป
2553 อยู 614.14 มม. และมากกวาคาเฉลี่ย 30 ป อยู 464.24 มม.
- ปริมาณฝนสะสมรายป ๒๕๕4 (วันที่ 25 มิถุนายน 2554) ทั้งประเทศมี
คาเฉลี่ย 723.29 มม. มากกวาฝนสะสมรายป ๒๕๕3 (407.28) อยู 316.01 มม. และมากกวาฝนสะสม
เฉลี่ย ๓๐ ป (523.31) อยู 199.98 มม.
1.๒) สถานการณน้ํา ในอางเก็บน้ําขนาดใหญ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2554
ปริมาณน้ําทั้งประเทศ รวม 39,461 ลาน ลบ.ม. หรือ 57 % ของความจุเก็บกัก มากกวาป ๒๕๕3
(32,124) อยู 7,337 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 11 % และนอยกวาป ๒๕๔9 (42,972) อยู 3,511 ลาน
ลบ.ม. คิดเปน 6 %
- เขื่อนที่มีปริมาณน้ําเก็บกักมากกวารอยละ 80 มีจํานวน 1 แหง คือ เขื่อน
กระเสียว
- เขื่อนที่มปี ริมาณน้ําเก็บกักระหวางรอยละ 50 – 80 มีจํานวน 16 แหง
ประกอบดวย เขื่อนกิ่วลม ลําแซะ ประแสร บางลาง กิ่วคอหมา สิริกิติ์ ขุนดานปราการชล ภูมพิ ล จุฬาภรณ
บางพระ ปาสักชลสิทธิ์ ลํานางรอง ศรีนครินทร ลําตะคอง รัชชประภา และหนองปลาไหล
- เขื่อ นที่มีป ริมาณน้ําเก็บกักนอ ยกวารอยละ ๕๐ มีจํานวน 16 แหง
ประกอบดวย เขื่อนปราณบุรี หวยหลวง ลําปาว น้ําอูน อุบลรัตน แกงกระจาน ลําพระเพลิง แควนอย มูลบน
วชิราลงกรณ คลองสียัด น้ําพุง ทับเสลา สิรินธร แมกวงอุดมธารา และแมงัดสมบูรณชล
1.2) แมน้ําที่มปี ริมาณน้ํามาก คือ แมน้ํายม และแมนํา้ ตะกั่วปา
1.3) แมน้ําที่มปี ริมาณน้ําลนตลิ่ง คือ แมน้ํานาน
1.4) สภาพน้ําในแมน้ําสายหลักสวนใหญอยูในเกณฑปกติ
/1.5) สถานการณ...
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1.5) สถานการณน้ําในแมน้ําโขง ปจจุบัน อยูในเกณฑปกติ และมีแนวโนมที่จะ
เพิ่มขึ้น
1.6) การตรวจวัดปริมาณน้ําทาของระบบโทรมาตร พบวาปริมาณน้ําทาในแมนํา้
ชีและมูล ทีส่ ถานีลําน้ําอูน และสถานีมหาชนะชัย ปริมาณน้ําทาอยูในเกณฑวิกฤติ (น้ํานอย)
1.7) การเตือนภัย (Early Warning) ตั้งแตวันที่ 20 - 26 มิถุนายน 2554 มีการ
เตือนภัย จํานวน 50 ครั้ง ครอบคลุม 153 หมูบาน แยกเปนระดับ ดังนี้
- ระดับสีแดง (อพยพ) เนื่องจากมีน้ําปาไหลหลากจากที่ลาดเชิงเขาเขาทวม
พืน้ ที่ลมุ ต่ําในบริเวณระดับทายน้ําและอาจมีดินถลมตามมา จํานวน 1 ครั้ง ครอบคลุม 7 หมูบาน
- ระดับสีเหลือง (เตรียมพรอม) เนื่องจากมีน้ําปาไหลหลากจากที่ลาดเชิงเขา
ทวมพื้นทีล่ ุมต่ําในบริเวณทายน้ํา จํานวน 38 ครั้ง ครอบคลุม 115 หมูบาน
- ระดับสีเขียว (เฝาระวัง) เนื่องจากมีปริมาณฝนตกสะสมมาก อาจมีน้ําปาไหล
หลากจากที่ลาดเชิงเขาเขาทวมพื้นที่ลมุ ต่ําบริเวณทายน้ํา จํานวน 11 ครั้ง ครอบคลุม 31 หมูบาน
1.8) การติดตามและเตรียมการชวยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย กรมทรัพยากรน้ํา
ไดมกี ารประชุมทางไกลรวมกับสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 – 10 ทุกเชาวันจันทร เวลา 9.30 - 10.30 น.
มีขอสรุปเพื่อดําเนินการ ดังนี้
- จัดตั้งศูนยอํานวยการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย ประจําสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค และจัดเจาหนาที่อยูเวรประจําสํานักงานทุกวัน รวมทั้งจัดเจาหนาที่ประจําจังหวัด เพื่อ
การประสานงานใหความชวยเหลือผูประสบภัย
- เตรียมความพรอมเครื่องมือและอุปกรณ ตางๆ ประจําสํานักงานภาค
สําหรับการใหความชวยเหลือในพื้นที่ประสบอุทกภัย
- สําหรับพื้นที่ที่กรมทรัพยากรน้ําไมมเี ครื่องมือสําหรับการเตือนภัย ให
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาคประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมทรัพยากรธรณี กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ในการติดตามเฝาระวังสถานการณน้ําอยางใกลชิด
- ใหสาํ นักงานทรัพยากรน้ําภาคตรวจสอบพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย รวมทั้ง
เก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียดและรูปถาย เพื่อใชประกอบการพิจารณาในการของบประมาณในการ
ซอมแซม
- สําหรับ พื้น ที่ที่ป ระสบอุท กภัย เรงดวนในจัง หวัด นาน ใหสํานัก งาน
ทรัพยากรน้ําภาค 9 ประสานงานสงน้ําดื่มบรรจุขวดใหผูวาราชการจังหวัดนานเพื่อชวยบรรเทา ความ
เดือดรอนของราษฎรในพื้นที่
1.9) ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ กรมทรัพยากรน้ํา จะดําเนินการจัดฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการติดตาม เฝาระวังและเตือนภัยสถานการณน้ําทวม - ดินถลม ใหกับเจาหนาที่ทั้งในสวนกลาง
และสวนภูมิภาคทั้ง ๑๐ ภาค เพื่อใหทราบแนวทางการติดตามสถานการณ โดยขั้นตอนการวิธีปฏิบัติงาน
ตอวิกฤติการณอุทกภัย ทั้งในชวงกอนเกิดเหตุ ระหวางเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ มีดังนี้
- แผนรับมือกอนเกิดเหตุการณอุทกภัย
• การเฝาติดตามสถานการณโดยติดตามขอมูลดานทรัพยากรน้ํา
• การวิเคราะหคาดการณ สถานการณ โดยการใชแบบจําลองทางคณิต
ศาสตร และบูรณาการระหวางหนวยงาน
/• การประสาน...
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• การประสานงานกับคณะกรรมการลุมน้ํา และศูนยติดตามสถานการณ
อุทกภัยของจังหวัด เพื่อติดตาม เฝาระวัง วิเคราะห รายงานสถานการณ และใหมกี ารซักซอมเพื่อเตรียมรับ
สถานการณ
• เตรียมความพรอมและตรวจสอบอุปกรณ เครื่องจักร เครื่องมือที่จะใชใน
การชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนของราษฎร และซักซอมเสนทางหนีภัย
• ติดตั้งสถานีและสัญญาณเตือนภัยลวงหนาเพื่อลดพิบัติจากน้ําหลากดิน
ถลมในพื้นที่เชิงเขา
• ดําเนินการพัฒนา ปรับปรุงแหลงน้ํา ระบบระบายน้ําและขุดลอกทาง
ระบายน้ําและกําจัดขยะเพื่อเปดทางน้ําใหระบายไดดี
• การประสานขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในการบริจาคภาชนะ
สําหรับเก็บน้ํา
- แผนรับมือระหวางเกิดเหตุการณอุทกภัย
• การเฝาติดตามสถานการณอยางตอเนื่อง
• การชวยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรขึ้นอยูกับความ
รุนแรงของสถานการณอุทกภัยและความสามารถในการเขาถึงพื้นที่ โดยประสานกับทางจังหวัดเพื่อใหเกิด
การบูรณาการระหวางหนวยงาน
• กําจัดขยะะเพื่อเปดทางน้ําใหระบายไดดี
- แผนรับมือหลังเกิดเหตุการณอุทกภัย
• การแจกจายน้ําอุปโภคบริโภค
• การสนับสนุนเครื่องผลิตน้ําประปาเคลื่อนที่และรถบรรทุกน้ํา
• การซอมแซมระบบประปาและลางบอน้ําตื้น เปาลางบอบาดาล
• การสนับสนุนเครือ่ งจักรในการขุดลอกทางระบายน้ํา การซอมแซมฝาย
อางเก็บน้ําที่ชํารุดเสียหาย ทําความสะอาดที่พักอาศัยและถนน
• การสนับสนุนเครื่องสูบน้ํา
• การสนับสนุนรถบรรทุกชวยขนยายราษฎรและสิ่งของ
• การชวยรับบริจาคความชวยเหลือเพื่อแจกจายใหกับผูประสบภัย
• การประสานความชวยเหลือกับทางจังหวัดเพื่อใหมีการดําเนินงานแบบ
บูรณาการ
2) กรมอุตุนยิ มวิทยา
ผูแทนกรมอุตุนิยมวิทยา รายงานการคาดการณลักษณะอากาศในชวง 7 วัน (ตั้งแต
วันที่ 27 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2554) ใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
2.๑) รองความกดอากาศต่ําพาดอยูตอนบนสุดของประเทศ ทําใหทั่วประเทศมีฝน
ฟาคะนองกระจาย (40 – 60 % ของพืน้ ที)่ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังแรงที่พัดปกคลุมอาวไทย
และภาคใตจะมีกําลังออนลง
2.2) 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2554 มีแนวลมพัดสอบบริเวณภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ทําใหภาคกลางและภาคตะวันออกอาจจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่
/2.3) พื้นที.่ ..
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2.3) พื้นทีภ่ าคเหนืออาจมีฝนตกหนักมากบริเวณภูเขาสูง จึงขอใหประชาชนใน
พื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณที่ลาดเชิงเขาใกลทางน้ําไหลผาน ระวังภัยจากน้ําปาไหลหลากและน้ําทวมฉับพลัน
ประธาน สอบถามวา อาจจะมีฝนตกหนักบริเวณใด
นายจรูญ เลาหเลิศชัย ชี้แจงวา อาจจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ ภ าคกลางและภาค
ตะวันออก บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัดชลบุรี ระยอง และเพชรบูรณ
นายชยุต วงศวณิช สอบถามวา มีแนวโนมวาอาจจะเกิดปญหาฝนทิ้งชวงในชวงใด
นายจรูญ เลาหเลิศชัย ชี้แจงวา อาจจะเกิดปญหาฝนทิ้งชวงประมาณปลายเดือน
มิถุนายนจนถึงกลางเดือนกรกฎาคม 2554 ซึ่งคาดวาปริมาณฝนจะลดลงกวาที่ผานมา
3) กรมชลประทาน
ผูแทนกรมชลประทาน รายงานใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
3.๑) สภาพน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญ และขนาดกลางทั่วประเทศ จํานวน ๔๐๐
แหง ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2554 ปริมาตรน้ําทั้งหมด = 41,878 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 57 % ของความจุ
อาง ซึ่งมากกวาป ๒๕๕3 (33,722) = 8,156 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําใชการไดป ๒๕๕4 = 18,072 ลาน
ลบ.ม.
3.๒) การเปรียบเทียบปริมาตรน้ําในอางเก็บน้ําขนาด ใหญแ ละขนาดกลางทั้ง
ประเทศ ป ๒๕๕3 กับป ๒๕๕4 ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2554 แบงเปนรายภาค ดังนี้
- ภาคเหนือ ปริมาตรน้ําในอางฯ (๕๘ แหง) รวม 14,073 ลาน ลบ.ม. คิด
เปน 55 % ของความจุอาง มากกวาป ๒๕๕3 (7,927 ลาน ลบ.ม.) จํานวน 6,146 ลาน ลบ.ม.
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ ปริมาตรน้ําในอางฯ (๒๓๔ แหง) รวม 4,305
ลาน ลบ.ม. คิดเปน 45 % ของความจุอาง มากกวาป ๒๕๕3 (3,248 ลาน ลบ.ม.) จํานวน 1,057 ลาน
ลบ.ม.
- ภาคกลาง ปริมาตรน้ําในอางฯ (๑๒ แหง) รวม 791 ลาน ลบ.ม. คิดเปน
63 % ของความจุอาง มากกวาป ๒๕๕3 (202 ลาน ลบ.ม.) จํานวน 589 ลาน ลบ.ม.
- ภาคตะวันตก ปริมาตรน้ําในอางฯ (๙ แหง) รวม 16,068 ลาน ลบ.ม.
คิดเปน 60 % ของความจุอาง นอยกวาป ๒๕๕3 (16,692 ลาน ลบ.ม.) จํานวน 624 ลาน ลบ.ม.
- ภาคตะวันออก ปริมาตรน้ําในอางฯ (๕๒ แหง) รวม 1,056 ลาน ลบ.ม.
คิดเปน 58 % ของความจุอาง มากกวาป ๒๕๕3 (750 ลาน ลบ.ม.) จํานวน 306 ลาน ลบ.ม.
- ภาคใต ปริมาตรน้ําในอางฯ (๓๕ แหง) รวม 5,585 ลาน ลบ.ม. คิดเปน
65 % ของความจุอาง มากกวาป ๒๕๕3 (4,903 ลาน ลบ.ม.) จํานวน 682 ลาน ลบ.ม.
3.๓) ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําที่สําคัญตางๆ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2554
- อางเก็บน้ําเขื่อนภูมพิ ล ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 13,462 ลาน ลบ.ม.
ปริมาตรน้ําป ๒๕๕4 = 7,519 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 56 % ของความจุอาง ป ๒๕๕3 = 4,092 ลาน ลบ.ม.
คิดเปน 30 % ของความจุอาง ผลตางป ๒๕๕3 กับป ๒๕๕4 = 3,427 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอางฯ
= 15.96 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 5 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ําไดอีก 5,943 ลาน ลบ.ม.
/- อางเก็บน้ํา...
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- อางเก็บน้ําเขื่อนสิริกิติ์ ความจุที่ระดับเก็บกัก ปกติ 9,500 ลาน ลบ.ม.
ปริมาตรน้ําป ๒๕๕4 = 5,201 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 55 % ของความจุอาง ป ๒๕๕3 = 3,261 ลาน ลบ.ม.
คิดเปน 34 % ของความจุอาง ผลตางป ๒๕๕3 กับป ๒๕๕4 = 1,940 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอางฯ
= 19.37 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 7.03 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ําไดอีก 4,309 ลาน ลบ.ม.
- อางเก็บน้ําเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 785 ลาน ลบ.ม.
ปริมาตรน้ําป ๒๕๕4 = 467 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 59 % ของความจุอาง ป ๒๕๕3 = 81 ลาน ลบ.ม. คิดเปน
10 % ของความจุอาง ผลตางป ๒๕๕3 กับป ๒๕๕4 = 386 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอางฯ = 4.66
ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 5.32 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ําไดอีก 318 ลาน ลบ.ม.
- อางเก็บน้ําแควนอย จังหวัดพิษณุโลก ความจุที่ระดับเก็บกักสูงสุด 939
ลาน ลบ.ม. ปริมาตรน้ําป ๒๕๕4 = 393 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 42 % ของความจุอาง ป ๒๕๕3 = 125 ลาน
ลบ.ม. คิดเปน 13 % ของความจุอาง ผลตางป ๒๕๕3 กับป ๒๕๕4 = 268 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลง
อางฯ = 5.83 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 6.91 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ําไดอีก 546 ลาน ลบ.ม.
3.4) สถานการณน้ําทาในลําน้ําสายหลัก ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2554 สวนใหญ
อยูในเกณฑปกติ น้ําทาที่มีปริมาณน้ํานอยอยูบริเวณเหนือเขื่อน สวนน้ําทาบริเวณใตเขื่อนอยูในเกณฑปกติ
3.5) รอบสัปดาหที่ผานมาปริมาณน้ําเก็บกักในอางเก็ บน้ําโดยรวมมีปริมาณเพิ่ม
มากขึ้น แตยังคงสามารถรองรับน้ําหลากในชวงฤดูฝนได ยกเวน เขื่อนแควนอยบํารุงแดน เขื่อนปาสักชลสิทธิ์
เขื่อนกระเสียว และเขื่อนอุบลรัตน ที่มีขอจํากัดดานขนาดของอางเก็บน้ํา ทําใหมีความเสี่ยงที่นํา้ จะลนอาง
ไดมีแผนการระบายน้ําเพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือแลว
3.6) สําหรับแมนํา้ ยมมีปริมาณน้ําไหลผานจังหวัดแพร ประมาณ 800 ลบ.ม./
วินาที ซึ่งจะสงผลกระทบตอจังหวัดสุโขทัยบริเวณอําเภอเมือง สามารถรองรับน้ําไดเพียง 300 ลบ.ม./
วินาที โดยกรมชลประทานไดวางแผนผันน้ําจากแมน้ํายมออกไปทางแมนํา้ นานกอนถึงจังหวัด สุโขทัยเพื่อ
ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
4) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)
ผูแทนการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย รายงานสถานการณน้ําในอางเก็บน้ํา
ของ กฟผ. ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2554 ดังนี้
4.๑) ปริมาตรน้ําในอางเก็บน้ําของ กฟผ. (ภูมิพล สิริกิติ์ ศรีนครินทร วชิราลงกรณ
อุบลรัตน รัชชประภา) รวม 36,315 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 58 % ของความจุอาง มากกวาป 2553 อยู
6,089 ลาน ลบ.ม. สามารถรองรับน้ําไดอีกรวม 26,132 ลาน ลบ.ม. แยกเปนรายเขื่อน ดังนี้
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนภูมิพล ที่ระดับเก็บกักปจจุบัน 7,560 ลาน ลบ.ม. คิด
เปน 56 % ของความจุอาง มากกวาป 2553 อยู 3,470 ลาน ลบ.ม. มากกวาสัปดาหที่ผานมา 115 ลาน
ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อน 151 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายสัปดาหที่ผา นมา 30 ลาน ลบ.ม. สามารถ
รองรับน้ําไดอีก 5,902 ลาน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนสิริกิติ์ ที่ระดับเก็บกักปจจุบัน 5,316 ลาน ลบ.ม. คิด
เปน 56 % ของความจุอาง มากกวาป 2553 อยู 2,060 ลาน ลบ.ม. มากกวาสัปดาหที่ผานมา 128 ลาน
ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อน 182 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายสัปดาหที่ผานมา 49 ลาน ลบ.ม. สามารถ
รองรับน้ําไดอีก 4,194 ลาน ลบ.ม.
/- ปริมาตรน้ํา...
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- ปริมาตรน้ําในเขื่อนศรีนครินทร ที่ระดับเก็บกัก ปจจุบัน 12,150 ลาน
ลบ.ม. คิดเปน 68 % ของความจุอาง นอยกวาป 2553 อยู 1,168 ลาน ลบ.ม. มากกวาสัปดาหที่ผานมา
33 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อน 125 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายสัปดาหที่ผานมา 86 ลาน ลบ.ม.
สามารถรองรับน้ําไดอีก 5,596 ลาน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนวชิราลงกรณ ที่ระดับเก็บกัก ปจจุบัน 3,866 ลาน
ลบ.ม. คิดเปน 44 % ของความจุอาง มากกวาป 2553 อยู 572 ลาน ลบ.ม. มากกวาสัปดาหที่ผานมา 264
ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อน 281 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายสัปดาหที่ผานมา 14 ลาน ลบ.ม.
สามารถรองรับน้ําไดอีก 4,994 ลาน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนอุบลรัตน ทีร่ ะดับเก็บกักปจจุบัน 950 ลาน ลบ.ม. คิด
เปน 39 % ของความจุอาง มากกวาป 2553 อยู 348 ลาน ลบ.ม. นอยกวาสัปดาหที่ผานมา 52 ลาน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อน 28 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายสัปดาหที่ผานมา 72 ลาน ลบ.ม. สามารถรองรับ
น้ําไดอีก 1,481 ลาน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนรัชชประภา ที่ระดับเก็บกักปจจุบัน 4,149 ลาน ลบ.ม.
คิดเปน 74 % ของความจุอาง มากกวาป 2553 อยู 566 ลาน ลบ.ม. นอยกวาสัปดาหที่ผานมา 12 ลาน
ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อน 98 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายสัปดาหที่ผานมา 107 ลาน ลบ.ม. สามารถ
รองรับน้ําไดอีก 1,490 ลาน ลบ.ม.
5) สํานักฝนหลวงและการบินเกษตร
ผูแทนสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร รายงานใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
5.1) 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
5.2) สํานักฝนหลวงและการบินเกษตรจะปฏิบัติการฝนหลวงอยางระมัดระวัง
เนื่องจากบางพื้นที่อยูระหวางประสบอุทกภัย
6) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผูแทนกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานและนําเสนอเอกสาร สรุปได
ดังนี้
6.1) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดยุติ การประกาศพื้นที่ภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน (ภัยแลง) แลวทุกจังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันจันทรที่ 20 มิถุนายน 2554
6.2) สถานการณน้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหลหลาก (วันที่ 25 – 27 มิถุนายน
2554)
/- วันที่ 26...
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- วันที่ 26 มิถุนายน 2554 ทีจ่ ังหวัดเชียงราย เกิดฝนตกหนักทําใหน้ําปา
ไหลหลากเขาทวมบานเรือนราษฎรในพื้นที่ 2 อําเภอ ไดแก อําเภอแมจัน และอําเภอเวียงเชียงรุง สงผลให
ราษฎรไดรับความเดือดรอน 1,901 ครัวเรือน 6,523 คน
- การใหความชวยเหลือ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงราย อําเภอ องคการปกครองสวนทองถิ่น อาสาสมัคร และหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหการชวยเหลือ
ราษฎรที่ไดรับความเดือดรอนในเบื้องตนแลว
- วันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2554 ทีจ่ ังหวัดตาก เกิดฝนตกหนักตอเนื่อง
ทําใหน้ําในแมน้ําแมตาวเออลนตลิ่งเขาทวมในพื้นทีเ่ ทศบาลนครแมสอด อําเภอแมสอด สวนที่อําเภอแม
ระมาด เกิดน้ําปาจากเทือกเขาในเขตปาสงวนแหงชาติแมระมาดไหลทะลักลงสูลาํ หวยแมระมาดทําใหนํา้
เออลนตลิ่งเขาทวมบานเรือนราษฎรในเขตเทศบาล ความเสียหายอยูระหวางการตรวจสอบ
- การใหความชวยเหลือ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ตาก นายอําเภอแมสอด นายกเทศมนตรีแมสอด อําเภอแมระมาด และหนวยงานที่เกี่ยวชอง รวมกันสํารวจ
พื้นที่ที่ถูกน้ําทวมและดําเนินการใหความชวยเหลือผูประสบภั ย โดยจัดรถยนตดับเพลิง รถตรวจการณ
จัดหากระสอบบรรจุทรายแจกจายใหกับราษฎร และประชาสัมพันธประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยงภัย
ไดรับทราบเพื่อเตรียมรับสถานการณ
- วันที่ 26 มิถุนายน 2554 ที่จังหวัดนาน เกิดฝนตกหนักทําใหเกิดน้ําปา
ไหลหลากเขาทวมบานเรือนราษฎรในพื้นที่ 15 อําเภอ คือ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ บอเกลือ สองแคว ทุงชาง
เชียงกลาง ปว ทาวังผา แมจริม สันติสุข บานหลวง เวียงสา นานอย นาหมื่น เมืองนาน ภูเวียง ทําใหพื้นที่การ
เกษตรไดรับความเสียหายประมาณ 21,259 ไร ราษฎรไดรับความเดือดรอน 4,372 ครัวเรือน 8,725 คน
- การใหความชวยเหลือ
• จังหวัดนาน จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหา
อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถลม ป ๒๕๕๔ ณ ศาลากลางจังหวัดจังหวัดนาน
• จังหวัดทหารบกนาน ชวยเหลือขนยายอุปกรณการเรียนโรงเรียนศรีนาน
และสงกําลังพลเขาชวยเหลืออพยพราษฎรบานหนองเตา บานเมืองจัง บานมวงตี๊ด อําเภอภูเพียง บานทาลี่
อําเภอเมืองนาน บานดอนแทน บานหาดไร บานขึ่ง อําเภอเวียงสา ใชกําลังพลประจําชุดกูภัย 81 นาย สนับ
สนุน 90 นาย ยานพาหนะ 9 คัน เรือ 2 ลํา
• กรมทหารพราน 32 ชวยเหลืออพยพราษฎรบานขอน อําเภอปว 20
ครอบครัว บานหวยโปง อําเภอทาวังผา 20 ครอบครัว บานดอนตัน อําเภอทาวังผา 15 ครอบครัว และขน
ยายอุปกรณของโรงเรียนบานปอน อําเภอทุงชาง และชวยเหลืออพยพราษฎรบานมวงติ๊ด อําเภอภูเพียง บาน
พญาวัด อําเภอเมืองนาน และขนยายอุปกรณโรงเรียนบานดอนศรีเสริมกสิกร ใชกําลังพล 76 นาย ยาน
พาหนะ 7 คัน
• หนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ชวยเหลือ อพยพพระภิกษุบานขอน
อําเภอปว 15 รูป บานหนองเงือก อําเภอปว 10 รูป และใชรถชวยเหลือเก็บวัชพืชที่ติดสะพานบานสาน
อําเภอปว และสะพานบานแกม ใชกําลังพล 40 นาย รถเครน 3 คัน เรือ 1 ลํา
• สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 9 กรมทรัพยากรน้ํา ติดตามเฝาระวังสถานี
เตือนภัยน้ําทวมทีอ่ ําเภอทาวังผา 3 แหง อําเภอสองแคว 2 แหง อําเภอปว 2 แหง อําเภอทุงชาง 2 แหง
อําเภอเชียงกลาง 2 แหง
/• เทศบาล...
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• เทศบาลเมืองนาน ตั้งเครื่องขยายเสียงแจงเตือนประชาชนบานพวง
พะยอม บานภูมมินทร-ทาลี่ บานดอนศรีเสริมกสิกร ติดตั้งเครื่องสูบน้ําคลองเจาฟา 3 เครื่อง บริเวณโรงเรียน
ศรีนาน 2 เครื่อง อาสาสมัครปองกันภัยพลเรือน 40 นาย ประชาชน 40 ราย จัดอาหารชวยเหลือราษฎร
ผูประสบภัย 1,000 ชุด บรรจุถุงทราย 2,000 ถุง แจกจายราษฎรในเขตเทศบาล และจัดรถตรวจการแจง
เตือนประชาชนรวมทั้งออกอากาศทางสถานีวิทยุนาน
- วันที่ 26 มิถุนายน 2554 ที่จังหวัดแพร เกิดดินสไลดทับบานเรือนราษฎร
ทีอ่ ําเภอรองกวาง ทําใหราษฎรไดรับความเดือดรอน 3 ครัวเรือน
- การใหความชวยเหลือ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
แพร อําเภอรองกวาง องคการบริหารสวนตําบลหวยโรง กํานัน ผูใหญบาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ อพยพ
ราษฎรและสิ่งของไปที่ปลอดภัยแลว ความเสียหายอยูระหวางการสํารวจ
- วันที่ 26 มิถุนายน 2554 ที่จังหวัดลําปาง เกิดดินสไลดทับเสนทางเขา
ออกหมูบานปาเหมี่ยง ตําบลแจซอน อําเภอเมืองปาน ราษฎรไดรับความเดือดรอน 132 ครัวเรือน
- การใหความชวยเหลือ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ลําปาง อําเภอเมืองปาน องคการบริหารสวนตําบลแจซอน กํานัน ผูใหญบาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดนํา
เครื่องจักรกลเปดเสนทางและรถสามารถสัญจรผานไดแลว
6.3) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดมีโทรสาร ดวนที่สุด ที่ มท 0616/ว
5740 และ ดวนที่สดุ ที่ มท 0616/ว 5741 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2554 เพื่อแจงเตือน พรอมทั้งเตรียม
การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถลม อันเกิดจากสภาวะฝนตกหนักและน้ําทวมฉับพลัน
และคลื่นลมแรง ระหวางวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2554 โดยใหศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 9 จังหวัดพิษณุโลก เขต 10 จังหวัดลําปาง เขต 15 จังหวัดเชียงราย เขต 17 จังหวัดจันทบุรี เขต
18 จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม ลําปาง ลําพูน เชียงราย พะเยา แพร นาน ตาก
สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ เพชรบูรณ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง
เตรียมความพรอมรับสถานการณที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ความรับผิดชอบ และใหเจาหนาที่อยูเวรเฝาระวัง
ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเตรียมเครื่องมืออุปกรณใหพรอมเพื่อสามารถใหความชวยเหลือผูประสบภัยได
ทันตอเหตุการณ
6.4) กรมปอ งกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดจัดเจาหนาที่เ ฝาระวัง ติดตาม
สถานการณอยางตอเนื่อง หากมีสถานการณคืบหนาประการใดจะไดติดตามและรายงานใหทราบตอไป
7) กรมปาไม
ผูแทนกรมปาไม รายงานใหที่ประชุมทราบวา ไดใหหนวยงานในพื้นที่เตรียมความ
พรอมสําหรับการใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
8) กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
ผูแทนกรมทรัพยากรน้ําบาดาล รายงานใหที่ประชุมทราบวา ไดดําเนินการตรวจสอบ
พื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในภาคเหนือเพื่อดําเนินการฟนฟูแหลงน้ําบาดาลที่ไดรับผลกระทบ สวนการพัฒนา
แหลงน้ําบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ําดื่มสะอาดใหกับโรงเรียนทั่วประเทศ จํานวน 372 โรงเรียน ไดดําเนิ นการ
เสร็จเรียบรอยแลว
/9) กรมทรัพยากร...
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9) กรมทรัพยากรธรณี
ผูแทนกรมทรัพยากรธรณี นําเสนอเอกสารการประกาศเฝาระวังแจงเตือนภัยดิน
ถลมและน้ําปาไหลหลาก และการตรวจวัดปริมาณน้ําฝนโดยเครือขายของกรมทรัพยากรธรณี ใหที่ประชุม
ทราบ ดังนี้
9.1) กรมทรัพยากรธรณี ไดออกประกาศฉบับที่ 9/2554 โดยขอใหอาสาสมัคร
เครือขายของกรมทรัพยากรธรณี เฝาระวังและแจงเตือนภัยดินถลมและน้ําปาไหลหลาก ในระยะ 1 – 2 วันนี้
โดยเฉพาะในพื้นทีเ่ สี่ยงภัยอําเภอบอเกลือ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอทาวังผา อําเภอเวียงสา อําเภอเมือง
นาน จังหวัดนาน อําเภอปง อําเภอเชียงคํา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา อําเภอแมจัน อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย อําเภอฟากทา อําเภอทาปลา อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
เนื่องจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น “ไหหมา” (Haima) ทําใหมฝี นตกหนักตอเนื่องในหลายพื้นที่และวัด
ปริมาณน้ําฝนไดมากกวา 100 มม. ทั้งนี้ ไดขอใหอาสาสมัครเครือขายเตรียมความพรอมเฝาระวังและวัด
ปริมาณน้ําฝนอยางตอ เนื่องหากเกิดเหตุใหแจงเตือนและเปดไซเรน เพื่อแจงสถานการณ ใหประชาชนใน
หมูบานไดรับทราบ และแจงหนวยงานที่เกี่ยวของพรอมปฏิบัติตามแผนเฝาระวังที่ไดมีการอบรมไว
9.2) วันที่ 26 มิถุนายน 2554 เวลา 12.00 น. เกิดเหตุการณดินไหลบริเวณ
บานหวยโรง ตําบลหวยโรง อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร ทําใหบานเรือนราษฎรไดรับความเสียหาย จํานวน
3 หลัง
9.3) วันที่ 27 มิถุนายน 2554 มีฝนตกหนักทีบ่ านแมลาว ตําบลแมลาว อําเภอ
เชียงคํา จังหวัดพะเยา วัดปริมาณน้ําฝนสูงสุดได 220 มม.
9.4) วันที่ 27 มิถุนายน 2554 มีฝนตกหนักทีบ่ านสันเกากอม ตําบลแมระมาด
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก วัดปริมาณน้ําฝนสูงสุดได 150 มม.
9.5) วันที่ 27 มิถุนายน 2554 มีฝนตกหนักทีบ่ านหนองไมหอม ตําบลชางทูน
อําเภอบอไร จังหวัดตราด วัดปริมาณน้ําฝนสูงสุดได 120 มม.
9.6) วันที่ 27 มิถุนายน 2554 มีฝนตกหนักทีบ่ านปางผักหม ตําบลงิม อําเภอปง
จังหวัดพะเยา วัดปริมาณน้ําฝนสูงสุดได 110 มม.
มติที่ประชุม : รับทราบและใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของเฝาระวังสถานการณฝนตกหนัก ในชวงวันที่ 30
มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2554
เลิกประชุมเวลา ๑3.00 น.

(นายวิทยา ผลประไพ)
ผูอํานวยการกลุมงานเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
ผูจัดทํารายงานการประชุม

