รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและแกไขปญหาเรื่องน้ํา
ครั้งที่ 25 / ๒๕๕๔
วันจันทรที่ 4 กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๐๐ น.
ณ หองประชุมรัฐมนตรี ชั้น ๒0 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
-----------------------------------------ผูเขาประชุม
๑. นายนิวัติชยั คัมภีร
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานอนุกรรมการและเลขานุการ
แทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมและอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
2. นายเลิศชัย ศรีอนันต
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมชลประทานและรองอธิบดีกรมชลประทาน
๓. นายเมธี มหายศนันท
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมอุตุนยิ มวิทยา
4. นายสุพจน เจิมสวัสดิพงษ
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. นายบดินทรเดช มั่นคง
อนุกรรมการ
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร
๑0. นายวันชัย ประไพสุวรรณ
อนุกรรมการ
แทนผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
๑1. นางจิตสุภา ไตรธรรม
อนุกรรมการ
แทนผูวาการการประปาสวนภูมิภาค
๑2. นายศิกวัส คงธนธีระ
อนุกรรมการ
แทนผูวาการการประปานครหลวง
๑3. นายเผด็จ แสงสวาง
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
แทนผูอํานวยการศูนยปองกันวิกฤตินํา้ กรมทรัพยากรน้ํา
/14. นายวิทยา...
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14. นายวิทยา ผลประไพ
ผูอํานวยการกลุมงานเลขานุการคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ กรมทรัพยากรน้ํา

อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
2. กรรมการผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
5. อธิบดีกรมปาไม
6. เจากรมอุทกศาสตร
7. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
ผูเขารวมประชุม
1. นางวันเพ็ญ แกวแกมทอง

หัวหนาแผนกสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ํา
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
2. นายภานุวัตร กลิ่นบุบผา
วิศวกรปฏิบัติการ ศูนยจัดการและบริหารทรัพยากรน้ํา
การประปานครหลวง
3. เจาหนาที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม จํานวน
3 คน
4. เจาหนาที่กรมทรัพยากรน้ํา
จํานวน ๑7 คน
เริ่มประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เนื่องจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมติดราชการ จึงมอบหมาย
ใหผมดําเนินการประชุมแทน
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 24/๒๕๕4
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 24/๒๕๕4 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ๒๕๕4 ผูแทน
กรมชลประทาน ขอแกไขในหนา 7 บรรทัดที่ 20 ขอความเดิม “...สามารถรองรับน้ําไดเพียง 300 ลบ.ม./วินาที”
แกเปน “...สามารถรองรับน้ําไดเพียง 700 ลบ.ม./วินาที”
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 24/๒๕๕4 ตามที่มีผูขอแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
๓.1 รายงานสถานการณนํา้ สถานการณอุทกภัย และการดําเนินการแกไขปญหา
หนวยงานตางๆ ในคณะอนุก รรมการติดตามและแกไขปญหาเรื่องน้ํา ไดรายงาน
สถานการณนํา้ สถานการณอุทกภัย และการดําเนินการแกไขปญหา ดังนี้
/1) กรมทรัพยากรน้ํา...
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1) กรมทรัพยากรน้ํา
นายเผด็จ แสงสวาง ผูแ ทนผูอํานวยการศูนย ปองกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ รายงานสถานการณน้ําในภาพรวม ดังนี้
1.๑) สถานการณน้ําฝน
- ปริมาณฝนสะสมในรอบสัปดาห (26 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม ๒๕๕4) ทั้ง
ประเทศมีคาเฉลี่ย 64.03 มม.
- ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือน (วันที่ 3 กรกฎาคม 2554)
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคเหนือ = 761.43 มม. มากกวาป
2553 อยู 397.86 มม. และมากกวาคาเฉลี่ย 30 ป อยู 303.65 มม.
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = 529.12
มม. มากกวาป 2553 อยู 97.68 มม. และนอยกวาคาเฉลี่ย 30 ป อยู 29.40 มม.
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคกลาง = 676.60 มม. มากกวาป
2553 อยู 212.44 มม. และมากกวาคาเฉลี่ย 30 ป อยู 217.53 มม.
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคตะวันออก = 818.38 มม. มากกวา
ป 2553 อยู 137.79 มม. และมากกวาคาเฉลี่ย 30 ป อยู 132.51 มม.
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคตะวันตก = 523.40 มม. มากกวา
ป 2553 อยู 233.00 มม. และมากกวาคาเฉลี่ย 30 ป อยู 68.78 มม.
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนภาคใต = 1,164.38 มม. มากกวาป
2553 อยู 617.67 มม. และมากกวาคาเฉลี่ย 30 ป อยู 482.94 มม.
- ปริมาณฝนสะสมรายป ๒๕๕4 (วันที่ 2 กรกฎาคม 2554) ทั้งประเทศมี
คาเฉลี่ย 787.32 มม. มากกวาฝนสะสมรายป ๒๕๕3 (452.70) อยู 344.62 มม. และมากกวาฝนสะสม
เฉลี่ย ๓๐ ป (566.81) อยู 220.51 มม.
1.๒) สถานการณน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ปริมาณ
น้ําทั้งประเทศ รวม 41,226 ลาน ลบ.ม. หรือ 59 % ของความจุเก็บกัก มากกวาป ๒๕๕3 (31,827) อยู
9,399 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 13 % และนอยกวาป ๒๕๔9 (43,852) อยู 2,626 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 5 %
- เขื่อนที่มีปริมาณน้ําเก็บกักมากกวารอยละ 80 มีจํานวน 1 แหง คือ เขื่อน
กระเสียว
- เขื่อนที่มปี ริมาณน้ําเก็บกักระหวางรอยละ 50 – 80 มีจํานวน 18 แหง
ประกอบดวย เขื่อนแมงัดสมบูรณชล บางลาง ประแสร แมกวงอุดมธารา ลําแซะ กิ่วลม กิ่วคอหมา ภูมพิ ล
ปาสักชลสิทธิ์ ลํานางรอง บางพระ ลําพระเพลิง สิริกิติ์ ศรีนครินทร ลําตะคอง รัชชประภา ขุนดาน
ปราการชล และหนองปลาไหล
- เขื่อนที่มีปริมาณน้ําเก็บกักนอยกวารอยละ ๕๐ มีจํานวน 14 แหง ประกอบ
ดวย เขื่อนปราณบุรี หวยหลวง ลําปาว อุบลรัตน ทับเสลา น้ําอูน แกงกระจาน แควนอย มูลบน คลองสียัด
น้ําพุง สิรินธร วชิราลงกรณ จุฬาภรณ
1.3) แมน้ําที่มปี ริมาณน้ํามาก คือ แมน้ํายม ที่จังหวัดพิษณุโลก และมีปริมาณน้ํา
ลนตลิ่งที่จังหวัดสุโขทัย
1.4) สภาพน้ําในแมน้ําสายหลักสวนใหญอยูในเกณฑปกติ
/1.5) สถานการณ...
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1.5) สถานการณน้ําในแมน้ําโขง ปจจุบันอยูในเกณฑปกติและมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
1.6) การตรวจวัดปริมาณน้ําทาของระบบโทรมาตร พบวาปริมาณน้ําทาในแมนํา้
ชีและมูล ทีส่ ถานีลําน้ําอูน และสถานีแมน้ําเลย ปริมาณน้ําทาอยูในเกณฑวิกฤติ (น้ํานอย)
1.7) การเตือนภัย (Early Warning) ตั้งแตวันที่ 24 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2554
มีการเตือนภัย จํานวน 56 ครั้ง ครอบคลุม 171 หมูบาน แยกเปนระดับ ดังนี้
- ระดับสีแดง (อพยพ) เนื่องจากมีน้ําปาไหลหลากจากที่ลาดเชิงเขาเขาทวม
พื้นที่ลมุ ต่ําในบริเวณทายน้ําและอาจมีดินถลมตามมา จํานวน 1 ครั้ง ครอบคลุม 7 หมูบาน
- ระดับสีเหลือง (เตรียมพรอม) เนื่องจากมีน้ําปาไหลหลากจากที่ลาดเชิงเขา
ทวมพื้นที่ลุมต่ําในบริเวณทายน้ํา จํานวน 42 ครั้ง ครอบคลุม 128 หมูบาน
- ระดับสีเขียว (เฝาระวัง) เนื่องจากมีปริมาณฝนตกสะสมมาก อาจมีนํา้ ปา
ไหลหลากจากที่ลาดเชิงเขาเขาทวมพื้นที่ลุมต่ําบริเวณทายน้ํา จํานวน 13 ครั้ง ครอบคลุม 36 หมูบาน
1.8) การติดตามและเตรียมการชวยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย กรมทรัพยากรน้ํา
ไดมกี ารประชุมทางไกลรวมกับสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 – 10 ทุกเชาวันจันทร เวลา 9.30 - 10.30 น.
มีขอสรุปเพื่อใหทุกภาคดําเนินการ ดังนี้
- จัดตั้งศูนยอํานวยการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย ในพื้นที่ สํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค 1 - 10
- จัดเตรียมความพรอมดานเครื่องมือและอุปกรณในสํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 1 - 10
- ดําเนินการตรวจสอบพื้นทีท่ ี่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัย เพื่อจัดเตรียม
คําของบประมาณเพื่อการซอมแซมตอไป
- สําหรับพืน้ ทีท่ ี่ยังไมเกิดเหตุการณอุทกภัยใหติดตามสถานการณอยางใกลชิด
โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีแมน้ําสายหลักผาน
- หากเกิดสถานการณเรงดวนใหรายงานอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําโดยทันที
ทางโทรศัพทมอื ถือ
1.9) การใหความชวยเหลือจังหวัดนานจากเหตุการณอุทกภัย ของกรมทรัพยากรน้ํา
- สมทบทุนเพื่อใชในการชวยเหลือเบื้องตน จํานวน 100,000 บาท
- มอบน้ําดื่มบรรจุขวด จํานวน 15,000 ขวด
- รถบรรทุกน้ํา จํานวน 3 คัน
- ติดตั้งระบบประปาสนาม จํานวน 2 ชุด เพื่อผลิตน้ําประปา
- จัดเจาหนาที่ประจําทีจ่ ังหวัดนาน เพื่อประสานงานในการสนับสนุนการ
ดําเนินการของจังหวัด
2) กรมอุตุนยิ มวิทยา
ผูแทนกรมอุตุนิยมวิทยา รายงานการคาดการณลักษณะอากาศในชวง 7 วัน (ตั้งแต
วันที่ 4 - 10 กรกฎาคม 2554) ใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
2.๑) มรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังปานกลางปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย
และอาวไทย ทําใหทั่วประเทศมีฝนฟาคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป (40 – 70 % ของพื้นที)่
/2.2) วันที.่ ..
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2.2) วันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2554 หยอมความกดอากาศต่ําปกคลุมเวียดนาม
ตอนบนและเคลื่อนเขาสูล าว ทําใหภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของไทยมีฝนเพิม่ ขึ้น
2.3) วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2554 มรสุมมีกําลังแรงขึ้น ทําใหภาคกลาง ภาค
ตะวันออก และภาคใตฝงตะวันตกมีฝนเพิ่มขึ้น
2.4) วันที่ 1 และ 3 กรกฎาคม 2554 กรมอุตุนยิ มวิทยาไดออกประกาศเตือน
ประชาชนในพื้นทีภ่ าคเหนือบริเวณภูเขาสูงและที่ลาดเชิงเขาใกลทางน้ําไหลผาน ระวังภัยจากน้ําปาไหลหลาก
และน้ําทวมฉับพลัน
2.5) ปริมาณฝนตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 3 กรกฎาคม 2554 ในพื้นที่ภาคเหนือ
ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต มีปริมาณฝนมากกวาคาเฉลี่ย สวนพื้นที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือปริมาณฝนยังต่ํากวาคาเฉลี่ย
3) กรมชลประทาน
ผูแทนกรมชลประทาน รายงานใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
3.๑) สภาพน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญ และขนาดกลางทั่วประเทศ จํานวน ๔๐๐
แหง ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ปริมาตรน้ําทั้งหมด = 43,642 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 59 % ของความจุ
อาง ซึ่งมากกวาป ๒๕๕3 (33,406) = 10,236 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําใชการไดป ๒๕๕4 = 19,836
ลาน ลบ.ม.
3.๒) การเปรียบเทียบปริมาตรน้ําในอางเก็บน้ําขนาด ใหญแ ละขนาดกลางทั้ง
ประเทศ ป ๒๕๕3 กับป ๒๕๕4 ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2554 แบงเปนรายภาค ดังนี้
- ภาคเหนือ ปริมาตรน้ําในอางฯ (๕๘ แหง) รวม 15,432 ลาน ลบ.ม. คิด
เปน 60 % ของความจุอาง มากกวาป ๒๕๕3 (15,432 ลาน ลบ.ม.) จํานวน 7,586 ลาน ลบ.ม.
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาตรน้ําในอางฯ (๒๓๔ แหง) รวม 4,253
ลาน ลบ.ม. คิดเปน 45 % ของความจุอาง มากกวาป ๒๕๕3 (3,195 ลาน ลบ.ม.) จํานวน 1,058 ลาน
ลบ.ม.
- ภาคกลาง ปริมาตรน้ําในอางฯ (๑๒ แหง) รวม 761 ลาน ลบ.ม. คิดเปน
60 % ของความจุอาง มากกวาป ๒๕๕3 (199 ลาน ลบ.ม.) จํานวน 562 ลาน ลบ.ม.
- ภาคตะวันตก ปริมาตรน้ําในอางฯ (๙ แหง) รวม 16,595 ลาน ลบ.ม.
คิดเปน 62 % ของความจุอาง นอยกวาป ๒๕๕3 (16,562 ลาน ลบ.ม.) จํานวน 33 ลาน ลบ.ม.
- ภาคตะวันออก ปริมาตรน้ําในอางฯ (๕๒ แหง) รวม 1,087 ลาน ลบ.ม.
คิดเปน 60 % ของความจุอาง มากกวาป ๒๕๕3 (784 ลาน ลบ.ม.) จํานวน 303 ลาน ลบ.ม.
- ภาคใต ปริมาตรน้ําในอางฯ (๓๕ แหง) รวม 5,514 ลาน ลบ.ม. คิดเปน
64 % ของความจุอาง มากกวาป ๒๕๕3 (4,280 ลาน ลบ.ม.) จํานวน 694 ลาน ลบ.ม.
3.๓) ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําที่สําคัญตางๆ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2554
- อางเก็บน้ําเขื่อนภูมพิ ล ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 13,462 ลาน ลบ.ม.
ปริมาตรน้ําป ๒๕๕4 = 7,793 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 58 % ของความจุอาง ป ๒๕๕3 = 4,056 ลาน ลบ.ม.
คิดเปน 30 % ของความจุอาง ผลตางป ๒๕๕3 กับป ๒๕๕4 = 3,737 ลาน ลบ.ม.ปริมาณน้ําไหลลงอางฯ
= 28.76 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 7 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ําไดอีก 5,669 ลาน ลบ.ม.
/- อางเก็บน้ํา...
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- อางเก็บน้ําเขื่อนสิริกิติ์ ความจุที่ระดับเก็บกัก ปกติ 9,500 ลาน ลบ.ม.
ปริมาตรน้ําป ๒๕๕4 = 6,208 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 65 % ของความจุอาง ป ๒๕๕3 = 3,227 ลาน ลบ.ม.
คิดเปน 34 % ของความจุอาง ผลตางป ๒๕๕3 กับป ๒๕๕4 = 2,981 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอางฯ
= 73.13 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 5.01 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ําไดอีก 3,302 ลาน ลบ.ม.
- อางเก็บน้ําเขื่อ นปาสักชลสิทธิ์ ความจุที่ระดับเก็บกัก ปกติ 785 ลาน
ลบ.ม. ปริมาตรน้ําป ๒๕๕4 = 457 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 58 % ของความจุอาง ป ๒๕๕3 = 75 ลาน ลบ.ม.
คิดเปน 10 % ของความจุอาง ผลตางป ๒๕๕3 กับป ๒๕๕4 = 382 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอางฯ =
5.13 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 6.94 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ําไดอีก 328 ลาน ลบ.ม.
- อางเก็บน้ําแควนอย จังหวัดพิษณุโลก ความจุที่ระดับเก็บกักสูงสุด 939
ลาน ลบ.ม. ปริมาตรน้ําป ๒๕๕4 = 397 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 42 % ของความจุอาง ป ๒๕๕3 = 125 ลาน
ลบ.ม. คิดเปน 13 % ของความจุอาง ผลตางป ๒๕๕3 กับป ๒๕๕4 = 272 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลง
อางฯ = 8.55 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 6.91 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ําไดอีก 542 ลาน ลบ.ม.
3.4) สถานการณน้ําทาในลําน้ําสายหลัก ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2554 สวนใหญ
อยูในเกณฑปกติ น้ําทาที่มีปริมาณน้ํานอยอยูบริเวณเหนือเขื่อน สวนน้ําทาบริเวณใตเขื่อนอยูในเกณฑปกติ
3.5) รอบสัปดาหที่ผานมาปริมาณน้ําเก็บกักในอางเก็บน้ําโดยรวมมีปริมาณเพิ่ม
มากขึ้น แตยังคงสามารถรองรับน้ําหลากในชวงฤดูฝนได ยกเวน เขื่อนแควนอยบํารุงแดน และเขื่อนปาสัก
ชลสิทธิ์ ที่มขี อจํากัดดานขนาดของอางเก็บน้ําและมีปริมาณน้ําไหลลงอางเปนจํานวนมากทําใหมีความเสี่ยง
ที่น้ําจะลนอาง ไดมีการระบายน้ําเพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือ สวนเขื่อนปราณบุรีมีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้น
เพียงพอสําหรับการอุปโภคบริโภค
3.6) เขื่อนกระเสียวไดระบายน้ําเพื่อการเพาะปลูก สวนเขื่อนขนาดกลาง จํานวน
60 แหง ไดระบายน้ําเพื่อเตรียมรับปริมาณน้ําในชวงฤดูฝนแลว
4) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)
ผูแทนการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย รายงานสถานการณน้ําในอางเก็บน้ํา
ของ กฟผ. ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ดังนี้
4.๑) ปริมาตรน้ําในอางเก็บน้ําของ กฟผ. (ภูมิพล สิริกิติ์ ศรีนครินทร วชิราลงกรณ
อุบลรัตน รัชชประภา บางลาง) รวม 37,488 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 60 % ของความจุอาง มากกวาป 2553
อยู 7,541 ลาน ลบ.ม. สามารถรองรับน้ําไดอีกรวม 24,905 ลาน ลบ.ม. แยกเปนรายเขื่อน ดังนี้
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนภูมิพล ที่ระดับเก็บกักปจจุบัน 7,816 ลาน ลบ.ม. คิด
เปน 58 % ของความจุอาง มากกวาป 2553 อยู 3,757 ลาน ลบ.ม. มากกวาสัปดาหที่ผานมา 256 ลาน
ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อน 324 ลาน ลบ.ม. สามารถรองรับน้ําไดอีก 5,646 ลาน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนสิริกิติ์ ที่ระดับเก็บกักปจจุบัน 6,254 ลาน ลบ.ม. คิด
เปน 66 % ของความจุอาง มากกวาป 2553 อยู 3,024 ลาน ลบ.ม. มากกวาสัปดาหที่ผานมา 938 ลาน
ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อน 965 ลาน ลบ.ม. สามารถรองรับน้ําไดอีก 3,256 ลาน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนศรีนครินทร ที่ระดับเก็บกัก ปจจุบัน 12,302 ลาน
ลบ.ม. คิดเปน 69 % ของความจุอาง นอยกวาป 2553 อยู 908 ลาน ลบ.ม. มากกวาสัปดาหที่ผานมา 152
ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อน 242 ลาน ลบ.ม. สามารถรองรับน้ําไดอีก 5,443 ลาน ลบ.ม.
/- ปริมาตรน้ํา...
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- ปริมาตรน้ําในเขื่อนวชิราลงกรณ ที่ระดับเก็บกักปจจุบัน 4,236 ลาน ลบ.ม.
คิดเปน 48 % ของความจุอาง มากกวาป 2553 อยู 938 ลาน ลบ.ม. มากกวาสัปดาหที่ผานมา 370 ลาน
ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อน 388 ลาน ลบ.ม. สามารถรองรับน้ําไดอีก 4,624 ลาน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนอุบลรัตน ที่ระดับเก็บกักปจจุบัน 883 ลาน ลบ.ม. คิด
เปน 36 % ของความจุอาง มากกวาป 2553 อยู 259 ลาน ลบ.ม. นอยกวาสัปดาหที่ผานมา 67 ลาน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อน 16 ลาน ลบ.ม. สามารถรองรับน้ําไดอีก 1,548 ลาน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนรัชชประภา ที่ระดับเก็บกักปจจุบัน 4,103 ลาน ลบ.ม.
คิดเปน 73 % ของความจุอาง มากกวาป 2553 อยู 556 ลาน ลบ.ม. นอยกวาสัปดาหที่ผานมา 46 ลาน
ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อน 60 ลาน ลบ.ม. สามารถรองรับน้ําไดอีก 1,536 ลาน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนบางลาง ที่ระดับเก็บกักปจจุบัน 749 ลาน ลบ.ม. คิด
เปน 52 % ของความจุอาง มากกวาป 2553 อยู 29 ลาน ลบ.ม. นอยกวาสัปดาหที่ผานมา 21 ลาน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อน 18 ลาน ลบ.ม. สามารถรองรับน้ําไดอีก 705 ลาน ลบ.ม.
4.2) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดประสานงานกับกรมชลประทาน
อยางใกลชิดเพือ่ ระบายน้ําจากเขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนภูมิพลเทาที่จําเปนเพื่อบรรเทาสภาวะน้ําทวมในพื้นที่
ลุมน้ําขางเคียง
5) สํานักฝนหลวงและการบินเกษตร
ผูแทนสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร รายงานใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
5.1) ปจจุบัน สํานักฝนหลวงและการบินเกษตร มีหนวยปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อ
ชวยเหลือภาวะภัยแลง จํานวน 8 หนวย แยกเปนรายภาค ดังนี้
- ภาคเหนือ จํานวน 1 หนวย ที่จังหวัดพิษณุโลก
- 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) ชวงวันที่ 27 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2554 ไดปฏิบัติการฝนหลวง จํานวน
121 เทีย่ วบิน จากการติดตามปรากฏวา มีฝนตกในพื้นทีภ่ าคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก
ภาคกลาง และภาคใต ครอบคลุมพื้นที่ 22 จังหวัด โดยมีฝนตกทุกวันที่ปฏิบัติการ วัดปริมาณน้ําฝนสูงสุดได
73 มม.
6) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผูแทนกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานและนําเสนอเอกสาร สรุปได
ดังนี้
/6.1) กรมปองกัน...
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6.1) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดมีโทรสาร ดวนที่สุด ที่ มท 0616/ว
5991 และ ดวนที่สุด ที่ มท 0616/ว 5992 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เพื่อแจงย้ําเตือน พรอมทั้งเตรียม
การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถลม อันเกิดจากสภาวะฝนตกหนักและน้ําทวมฉับพลัน
และคลื่นลมแรง โดยใหศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 จังหวัดปราจีนบุรี เขต 7 จังหวัดสกลนคร
เขต 14 จังหวัดอุดรธานี เขต 17 จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม
มุกดาหาร อํานาจเจริญ นครนายก และจันทบุรี เตรียมความพรอมรับสถานการณที่อาจจะเกิดขึ้นในเขตพื้นที่
ความรับผิดชอบ และใหเจาหนาที่อยูเวรเฝาระวังตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเตรียมเครื่องมืออุปกรณใหพรอม
เพื่อสามารถใหความชวยเหลือผูประสบภัยไดทันตอเหตุการณ
6.2) สถานการณอุทกภัย เนื่องจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น “ไหหมา” (Haima)
ทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหลหลาก ในพื้นที่ 6 จังหวัด ไดแก จังหวัดแพร เชียงราย ตาก นาน
พะเยา และสุโขทัย รวม 46 อําเภอ 270 ตําบล 1,918 หมูบาน 105,703 ครัวเรือน 411,598 คน
- ความสียหาย บานเรือนราษฎรเสียหาย 82 หลัง พื้นที่การเกษตรเสียหาย
159,598 ไร ถนน 376 สาย ทอระบายน้ํา 161 แหง ฝาย/ทํานบ 222 แหง สะพาน/คอสะพาน 68 แหง
บอปลา/บอกุง 417 บอ สัตวเลี้ยง 3,917 ตัว และมีผูเสียชีวิต 3 ราย
- จังหวัด ที่ สถานการณคลี่คลายแล วและอยูระหวางการฟนฟู จํานวน 5
จังหวัด ไดแก จังหวัดแพร ตาก พะเยา เชียงราย และนาน
- จังหวัดที่ยังมีสถานการณอุทกภัย จํานวน 1 จังหวัด ไดแก จังหวัดสุโขทัย
รวม 9 อําเภอ 67 ตําบล 480 หมูบาน ทําใหราษฎรไดรับความเดือดรอน 17,083 ครัวเรือน 58,272 คน
6.3) เกิด เหตุการณแ ผนดินทรุดและแยกเปนแนวกวาง ในพื้นที่ตําบลสกาด
อําเภอปว จังหวัดนาน ซึ่งมีราษฎรอาศัยอยู 2,932 คน โดยองคการบริหารสวนตําบลไดเขาสํารวจพื้นที่ที่
ไดรับความเสียหาย ในเบื้องตนไดทําการรื้อถอนบานไปแลว จํานวน 5 หลัง เนื่องจากเกิดรอยราวเกรงวา
จะไมปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของราษฎร และยังมีอีกหลายจุดที่ยังคงเสี่ยงตอความปลอดภัย
โดยเฉพาะหมูที่ 1 บานสกาดเหนือ ที่ไดรับความเสียหายอยางหนักมีบานเรือนทีเ่ กิดรอยราว จํานวน 60 หลัง
ซึ่งไดอพยพประชาชนบางสวนไปอยูที่ศูนยพกั พิงชั่วคราวแลว
7) กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
ผูแทนกรมทรัพยากรน้ําบาดาล รายงานใหที่ประชุมทราบวา จากเหตุการณอุทกภัย
ในพื้นที่ภาคเหนือ ปรากฎวาบอน้ําบาดาลไดรับผลกระทบเพียงเล็กนอย ไดดําเนินการปรับปรุงฟนฟูบอน้ํา
บาดาลแลว และไดสงเจาหนาทีล่ งไปในพืน้ ทีเ่ พื่อแจกจายน้ําอุปโภคบริโภคใหแกผูประสบภัย
8) การประปาสวนภูมิภาค
ผูแทนการประปาสวนภูมภิ าค นําเสนอเอกสารใหที่ประชุมทราบ สรุปได ดังนี้
8.1) สถานการณภัยแลง (วันที่ 24 – 30 มิถุนายน 2554)
- สถานีจายน้ําเปนเวลาเพื่อชวยเหลือสถานการณภัยแลง จํานวน 2 สาขา คือ
สาขาสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด และสาขาอําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ
- สถานีที่มปี ญหาน้ําดิบลดนอยลง จํานวน 5 สาขา คือ สาขาชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ สาขาสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด สาขาอําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร สาขาพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
และสาขาหาดใหญ จังหวัดสงขลา แตยังสามารถจายน้ําไดตามปกติ
/8.2) สถานการณ...
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8.2) สถานการณอุทกภัย (วันที่ 24 – 30 มิถุนายน 2554)
- สถานีที่ประสบปญหาอุทกภัย จํานวน 1 สาขา คือ สาขาอําเภอเมืองนาน
จังหวัดนาน
มติที่ประชุม : รับทราบและใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของเฝาระวังสถานการณฝนตกหนัก ในชวงวันที่ 8 - 10
กรกฎาคม 2554
เลิกประชุมเวลา ๑3.00 น.

(นายวิทยา ผลประไพ)
ผูอํานวยการกลุมงานเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
ผูจัดทํารายงานการประชุม

