รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ํา
ครั้งที่ ๒๖ / ๒๕๕๔
วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น ๙ กรมทรัพยากรน้ํา
-----------------------------------------ผู้เข้าประชุม
๑. นายจตุพร บุรุษพัฒน์
อนุกรรมการและเลขานุการ
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานอนุกรรมการ
และแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. นายเลิศชัย ศรีอนันต์
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมชลประทานและรองอธิบดีกรมชลประทาน
๓. นายจรูญ เลาหเลิศชัย
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
๔. นายสุวิทย์ โคสุวรรณ
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
๕. นายเกรียงศักดิ์ ภิระไร
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
๖. นายวรศาสน์ อภัยพงษ์
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
๗. นายสุกิจ รักพานิชแสง
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๘. นายประทีป บริบูรณ์รัตน์
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๙. นาวาเอกจักรกฤช มะลิขาว
อนุ กรรมการ
แทนเจ้ากรมอุทกศาสตร์
๑๐. นายอุกฤษฎ์ กลิ่นสุคนธ์
อนุ กรรมการ
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร
๑๑. นางวันเพ็ญ แก้วแกมทอง
อนุ กรรมการ
แทนผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
๑๒. นางจิตสุภา ไตรธรรม
อนุ กรรมการ
แทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
๑๓. นายกัมปนาท ดีอุดมจันทร์
อนุ กรรมการ
แทนผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
๑๔. นายนิวัติชัย คัมภีร์
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
/๑๕. นายบุญจง...

๒
๑๕. นายบุญจง จรัสดํารงนิตย์
ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
๑๖. นายวิทยา ผลประไพ
ผู้อํานวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ํา

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒. กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. อธิบดีกรมป่าไม้
๕. ผู้อํานวยการสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร
๖. ผู้ว่าการการประปานครหลวง
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวดลฤทัย พรายแก้ว
๒. เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ํา
๓. เจ้าหน้าที่สื่อมวลชน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน ๓๐ คน
จํานวน
๑๐ คน

เริ่มประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑. เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดราชการ จึงมอบ
หมายให้ผมดําเนินการประชุมแทน
๒. กรมทรัพยากรน้ํา ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการติดตามและ
แก้ไขปัญหาเรื่องน้ํา ได้จัดให้มีการประชุมฯ ด่วน เนื่องจากในช่วงนี้เกิดเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สําหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมทางไกลร่วมกับสํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค ๑ – ๑๐ กรมทรัพยากรน้ํา ด้วย
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๔
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๔ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
๓.๑ รายงานสถานการณ์น้ํา สถานการณ์อุทกภัย และการดําเนินการแก้ไขปัญหา
หน่ ว ยงานต่ า งๆ ในคณะอนุ กรรมการติ ด ตามและแก้ ไขปั ญ หาเรื่ อ งน้ํ า ได้ ร ายงาน
สถานการณ์น้ํา สถานการณ์อุทกภัย และการดําเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้
/๑) กรมทรัพยากรน้ํา...

๓
๑) กรมทรัพยากรน้ํา
นายบุญจง จรัสดํารงนิตย์ ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รายงานสถานการณ์น้ําในภาพรวม ดังนี้
๑.๑) สถานการณ์น้ําฝน
- ปริมาณฝนสะสมในรอบสัปดาห์ (๒๔ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔) ทั้งประเทศ
มีค่าเฉลี่ย ๕๙.๐๓ มม.
- ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือน (วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔)
• ภาคเหนือ = ๙๘๒.๙๒ มม. มากกว่าปี ๒๕๕๓ อยู่ ๔๓๒.๘๗ มม. และ
มากกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๓๖๒.๐๒ มม.
• ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ = ๘๐๗.๒๕ มม. มากกว่ า ปี ๒๕๕๓ อยู่
๑๘๘.๑๕ มม. และมากกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๖๓.๗๕ มม.
• ภาคกลาง = ๘๒๔.๔๕ มม. มากกว่าปี ๒๕๕๓ อยู่ ๑๙๔.๒๘ มม. และ
มากกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๒๔๔.๓๕ มม.
• ภาคตะวันออก = ๑,๐๑๗.๐๘ มม. มากกว่าปี ๒๕๕๓ อยู่ ๗๑.๐๓ มม.
และมากกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๑๐๗.๔๘ มม.
• ภาคตะวันตก = ๖๖๘.๒๒ มม. มากกว่าปี ๒๕๕๓ อยู่ ๒๓๕.๒๐ มม.
และมากกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๕๘.๕๒ มม.
• ภาคใต้ = ๑,๓๑๓.๙๖ มม. มากกว่าปี ๒๕๕๓ อยู่ ๖๑๕.๙๒ มม. และ
มากกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๔๕๙.๔๖ มม.
- ปริมาณฝนสะสมรายปี ๒๕๕๔ (วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔) ทั้งประเทศ
มีค่าเฉลี่ย ๙๗๔.๙๓ มม. มากกว่าฝนสะสมรายปี ๒๕๕๓ (๖๔๔.๖๑) อยู่ ๓๓๐.๓๒ มม. และมากกว่าฝน
สะสมเฉลี่ย ๓๐ ปี (๗๔๒.๕๓) อยู่ ๒๓๒.๔๐ มม.
๑.๒) สถานการณ์น้ํ าในอ่างเก็ บน้ํา ขนาดใหญ่ ณ วัน ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ปริมาณน้ําทั้งประเทศ รวม ๔๔,๕๕๖ ล้าน ลบ.ม. หรือ ๖๔ % ของความจุเก็บกัก มากกว่าปี ๒๕๕๓
(๓๑,๘๐๒) อยู่ ๑๒,๗๕๔ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๑๘ % และน้อยกว่าปี ๒๕๔๙ (๔๗,๓๒๕) อยู่ ๒,๗๖๙ ล้าน
ลบ.ม. คิดเป็น ๕ %
- เขื่อนที่มีปริมาณน้ําเก็บกักระหว่างร้อยละ ๕๐ – ๘๐ มีจํานวน ๑๘ แห่ง
ประกอบด้วย เขื่อนสิรินธร กิ่วลม ลํานางรอง บางพระ ประแสร์ แม่กวงอุดมธารา ลําพระเพลิง วชิราลงกรณ
ลําแซะ ภูมิพล กิ่วคอหมา ลําตะคอง กระเสียว รัชชประภา ขุนด่านปราการชล ศรีนครินทร์ หนองปลาไหล
และสิริกิติ์
- เขื่ อ นที่ มี ป ริ ม าณน้ํ า เก็ บ กั ก น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๕๐ มี จํ า นวน ๑๕ แห่ ง
ประกอบด้ ว ย เขื่ อนปราณบุ รี อุ บ ลรั ต น์ ห้ ว ยหลวง จุ ฬาภรณ์ ป่ า สั กชลสิ ทธิ์ ทั บ เสลา ลํ า ปาว แม่ งั ด
สมบูรณ์ชล คลองสียัดแก่งกระจาน บางลาง น้ําพุง แควน้อย น้ําอูน และมูลบน
๑.๓) สถานการณ์อุทกภัยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา มีพื้นที่เกิดเหตุน้ําท่วม จํานวน
๑๙ จังหวัด คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก
พิจิตร นครสวรรค์ เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม นครราชสีมา อ่า งทอง พระนครศรีอยุธยา และ
จันทบุรี
/๑.๔) สถานการณ์...

๔
๑.๔) สถานการณ์น้ําในแม่น้ําสายสําคัญ
- แม่น้ํายม เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ํา ตั้งแต่อําเภอปง จังหวัด
พะเยา อําเภองาว จังหวัดลําปาง อําเภอสอง จังหวัดแพร่ ส่งผลให้ระดับน้ําในแม่น้ํายมเริ่มล้นตลิ่งในวันที่
๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่อําเภอสอง จังหวัดแพร่ น้ําล้นตลิ่งประมาณ ๐.๒๓ เมตร และที่อําเภอเมือง น้ําล้นตลิ่ง
ประมาณ ๐.๙๘ เมตร ในขณะที่ระดับน้ําที่อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ยังอยู่ในสภาวะปกติ แต่ปริมาณน้ํา
หลากจากจังหวัดแพร่จะไหลเข้าสู่จังหวัดสุโขทัย และล้นตลิ่งที่อําเภอเมือง ประมาณวันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม
๒๕๕๔ ส่วนที่อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ระดับน้ํายังคงล้นตลิ่งประมาณ ๐.๘๕ เมตร และระดับน้ํา
จะเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณน้ําเหนือที่ไหลลงมา นอกจากนี้ ปริมาณน้ําดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่น้ําท่วม
ในอําเภอสามง่าม และอําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
- แม่น้ําน่าน ที่อําเภอเมือง จังหวัดน่าน ที่อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ และที่
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ยังอยู่ในสภาวะปกติ ส่วนที่อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร และอําเภอชุมแสง
จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ํามากและมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยอิทธิพลของพายุโซนร้อน “นกเตน” ยังไม่ส่งผล
ต่อปริมาณน้ําในแม่น้ําน่านมากนัก แต่ปริมาณฝนที่ตกมากในพื้นที่ลุ่มน้ํา ส่งผลให้เกิดน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วม
พื้นที่ในหลายจังหวัด
- แม่น้ําโขง ที่อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ที่อําเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย ที่อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และที่อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ยังอยู่ในสภาวะปกติ
แต่ ที่ อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครพนม และที่ อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ระดั บ น้ํ า เพิ่ ม สู ง ขึ้ น มาก
ใกล้ เ คี ยงระดั บน้ํ า สู งสุ ดในอดี ต ณ วั นเดี ยวกั น ซึ่ งจะต้ องเฝ้ าติ ด ตามสถานการณ์ น้ํ าอย่ างต่ อเนื่ องอี ก
๔ – ๕ วั น เพราะอาจจะมี ป ริ ม าณน้ํ า ไหลหลากลงแม่ น้ํ า โขง เนื่ อ งจากอิ ท ธิ พ ลของพายุ โ ซนร้ อ น
“นกเตน” นอกจากนี้ ในช่ว งเดือนสิ งหาคมถึ งเดือนกัน ยายนเป็ นช่วงที่แม่น้ําโขงมี ปริมาณน้ํ าสูงสุดใน
รอบปีด้วย
- แม่น้ําเลย มีฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ต้นน้ํา ทําให้แม่น้ําเลยที่อําเภอเมือง
จังหวัดเลย มีปริมาณน้ํามาก ซึ่งหากน้ําจากต้นน้ําไหลลงมาสะสมเพิ่มเติมอาจทําให้น้ําล้นตลิ่งได้ จึงต้อง
ติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิด
๑.๕) การเตือนภัย (Early Warning) ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
มีการเตือนภัย จํานวน ๔๔ ครั้ง ครอบคลุม ๑๒๓ หมู่บ้าน แยกเป็นระดับ ดังนี้
- ระดับสีแดง (อพยพ) เนื่องจากมีน้ําป่าไหลหลากจากที่ลาดเชิงเขาเข้าท่วม
พื้นที่ลุ่มต่ําในบริเวณท้ายน้ําและอาจมีดินถล่มตามมา จํานวน ๓ ครั้ง ครอบคลุม ๑๑ หมู่บ้าน
- ระดับสีเหลือง (เตรียมพร้อม) เนื่องจากมีน้ําป่าไหลหลากจากที่ลาดเชิง
เขาท่วมพื้นที่ลุ่มต่ําในบริเวณท้ายน้ํา จํานวน ๒๘ ครั้ง ครอบคลุม ๗๓ หมู่บ้าน
- ระดับสีเขียว (เฝ้าระวัง) เนื่องจากมีปริมาณฝนตกสะสมมาก อาจมีน้ําป่า
ไหลหลากจากที่ ล าดเชิ ง เขาเข้ า ท่ ว มพื้ น ที่ ลุ่ ม ต่ํ า บริ เ วณท้ า ยน้ํ า จํ า นวน ๑๓ ครั้ ง ครอบคลุ ม ๓๙
หมู่บ้าน
๑.๖) การรายงานสถานการณ์อุทกภัยและการตรวจวัดปริมาณน้ําฝนของสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค กรมทรัพยากรน้ํา
- สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๑ กรมทรัพยากรน้ํา
• จังหวัดเชียงใหม่ วัดปริมาณน้ําฝนได้ ๑๐๐ – ๑๗๑ มม.
• จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัดปริมาณน้ําฝนได้ ๙๔ – ๑๙๕.๕ มม.
/• จังหวัด...

๕
• จังหวัดลําปาง วัดปริมาณน้ําฝนได้ ๑๐๐ – ๑๕๕ มม.
• จังหวัดลําพูน วัดปริมาณน้ําฝนสูงสุดได้ ๑๑๓ มม.
• จากสถานการณ์ฝนตกหนักทําให้เกิดน้ําท่วมในพื้นที่อําเภองาว จังหวัด
ลําปาง
- สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๓ กรมทรัพยากรน้ํา
• สถานการณ์น้ําในแม่น้ําโขงยังอยู่ในเกณฑ์ปกติและสามารถรองรับน้ํา
ได้อีก ๔๐ % ส่วนแม่น้ําสงครามปริมาณน้ําได้เอ่อล้นตลิ่งแล้ว
• มีการเตือนภัย (Early Warning) ในระดับสีแดง (อพยพ) จํานวน ๒ ครั้ง
ระดับสีเหลือง (เตรียมพร้อม) จํานวน ๕ ครั้ง และระดับสีเขียว (เฝ้าระวัง) จํานวน ๑ ครั้ง แต่ปัจจุบันได้ยกเลิก
การเตือนภัยทั้งหมดแล้ว
• จังหวัดหนองคาย เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวัดปริมาณน้ําฝนสูงสุด
ได้ ๔๐๕.๙ มม. และไม่สามารถระบายน้ําได้ทันจึงทําให้เกิดเหตุการณ์น้ําท่วม
• จังหวัดนครพนม วัดปริมาณน้ําฝนสูงสุดได้ ๒๕๔ มม.
• จังหวัดมุกดาหาร วัดปริมาณน้ําฝนสูงสุดได้ ๑๔๗ มม.
• จังหวัอุดรธานี วัดปริมาณน้ําฝนสูงสุดได้ ๒๖๗ มม.
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา ได้สั่งการให้ส่งชุดเฉพาะกิจเพื่อเข้าไป
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๓
- สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๙ กรมทรัพยากรน้ํา
• ปริมาณน้ําฝนสูงสุดวัดได้ ๘๖.๒ มม. ที่จังหวัดอุตรดิตถ์
• ได้จัดเตรียมสํารองน้ําดื่มและรถบรรทุกน้ํา ชุดประปาสนามเคลื่อนที่
เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้นแล้ว
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ได้มีการสั่งการให้สํานักงานทรัพยากรน้ําทั้ง ๑๐ แห่ง จัดตั้งศูนย์อํานวยการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม
๒. จัดเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ในสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค
๑ – ๑๐
๓. ดําเนินการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย เพื่อจัดเตรียมคําขอ
งบประมาณเพื่อการซ่อมแซมต่อไป
๔. สําหรับพื้นที่ที่ยังไม่เกิดเหตุการณ์อุทกภัยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีแม่น้ําสายหลักผ่าน
๕. หากเกิดสถานการณ์เร่งด่วนให้รายงานอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําโดยทันทีทาง
โทรศัพท์มือถือ
ผู้สื่อข่าว สอบถามว่า ในส่วนของจังหวัดน่านได้มีการดําเนินการอย่างไรบ้าง
/นายจตุพร...

๖
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา ชี้แจงว่า ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหา
ในเบื้องต้นด้วยการสมทบทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท มอบน้ําดื่มบรรจุขวด จํานวน
๑๕,๐๐๐ ขวด รถบรรทุกน้ํา จํานวน ๓ คัน ติดตั้งระบบประปาสนาม จํานวน ๒ ชุด เพื่อผลิตน้ําประปา และ
ระดมเครื่องสูบน้ําเพื่อระบายน้ํา ซึ่งในภาพรวมมีการดําเนินการแก้ไขปัญหาไปแล้วประมาณ ๙๕ % และใน
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ จะมีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสอบถามถึงปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน ขอความร่ ว มมื อ ในการร่ ว มกั น แก้ ไ ขปั ญ หาและนํ า เสนอแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาที่
กรมทรัพยากรน้ําศึกษา
๒) กรมอุตุนิยมวิทยา
ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา รายงานการคาดการณ์ลักษณะอากาศในช่วง ๗ วัน (ตั้งแต่
วันที่ ๑ – ๗ สิงหาคม ๒๕๕๔) ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๒.๑) วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ พายุโซนร้อน “นกเตน” เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณ
ประเทศเวียดนาม เคลื่อนตัวผ่านลาว และเข้าประเทศไทยบริเวณจังหวัดน่านและอ่อนกําลังลงเป็นพายุ
ดีเปรสชัน
๒.๒) มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยจะมีกําลังแรง ทําให้ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีฝนเกือบทั่วไป (๘๐ – ๙๐ % ของพื้นที่) กับมี
ฝนตกหนักและให้ระวังน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากในอีก ๑ – ๒ วันนี้ ประมาณวันที่ ๓ สิงหาคม
๒๕๕๔ ปริมาณฝนจะลดลงและกลับเข้าสู่สภาวะปกติของฤดูฝนต่อไป
๒.๓) วันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ คลื่นลมในทะเลอันดามันและ
ภาคตะวันออกมีกําลังแรง จะทําให้มีคลื่นสูง ๒ - ๔ เมตร เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
๒.๔) กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔
เมื่อเวลา ๑๗.๐๐ น. วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ พายุโซนร้อน “นกเตน” บริเวณทะเลจีนใต้ มีศูนย์กลางอยู่
ห่างทางตะวันออกของเกาะไหหลํา ประเทศจีน ๕๐๐ กิโลเมตร มีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง ๙๐ กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง กําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็ว ๑๘ กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่า
ในช่วงวั นที่ ๓๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ พายุ จะเคลื่ อนผ่านเกาะไหหลํา อ่าวตั งเกี๋ ย และขึ้นฝั่ งบริเวณ
ประเทศเวียดนามตอนบน และในขณะที่ มรสุ มตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุ มทะเลอันดามั น ประเทศไทย
และอ่าวไทย มีกําลังแรง ลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยจะมีฝนตกชุกหนาแน่นเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนัก
ถึงหนักมากหลายพื้นที่ โดยเฉพาะด้านรับลมบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านตะวันตกของ
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตามที่ลาดเชิงเขาใกล้
ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ราบลุ่ม ระมัดระวังอันตรายจากน้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก และน้ําล้นตลิ่ง
ส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกําลังแรง โดยมีคลื่นสูง ๒ – ๔ เมตร ขอให้ชาวเรือ
บริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือ และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
ผู้สื่อข่าวสอบถามดังนี้
๑. จากเหตุการณ์ฝนตกหนักที่เกิดขึ้นเป็นผลจากพายุโซนร้อน “นกเตน” หรือไม่
๒. ปริมาณฝนในช่วงต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไร
๓. กรมอุตุนิยมวิทยามีการคาดการณ์สถานการณ์ฝนตกในช่วงฤดูฝนอย่างไรบ้าง
/นายจรูญ...

๗
นายจรูญ เลาหเลิศชัย ชี้แจงดังนี้
๑. จากเหตุการณ์ฝนตกหนักที่เกิดขึ้นเป็นผลพวงจากพายุโซนร้อน “นกเตน”
๒. คาดว่าในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติของช่วงฤดูฝน
๓. จากการติดตาม ปริมาณฝนตกปีนี้มากกว่าค่าเฉลี่ยปกติ จึงคาดการณ์ว่าในเดือน
สิงหาคม – ตุลาคม ๒๕๕๔ ทั่วทุกภาคยังมีฝนตกมาก ยกเว้นในภาคใต้ที่อาจจะมีฝนไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน
๒๕๕๔
๓) กรมชลประทาน
ผู้แทนกรมชลประทาน รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๓.๑) สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ และขนาดกลางทั่วประเทศ จํานวน ๔๐๐
แห่ง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ปริมาตรน้ําทั้งหมด = ๔๗,๐๐๒ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๖๔ % ของความจุ
อ่าง ซึ่งมากกว่าปี ๒๕๕๓ (๓๓,๔๑๓) = ๑๓,๕๘๙ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําใช้การได้ปี ๒๕๕๔ = ๒๓,๑๙๖
ล้าน ลบ.ม.
๓.๒) การเปรี ยบเที ย บปริมาตรน้ํ าในอ่า งเก็บ น้ํา ขนาดใหญ่ และขนาดกลางทั้ ง
ประเทศ ปี ๒๕๕๓ กับปี ๒๕๕๔ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แบ่งเป็นรายภาค ดังนี้
- ภาคเหนือ ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๕๘ แห่ง) รวม ๑๗,๓๔๖ ล้าน ลบ.ม. คิด
เป็น ๖๘ % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๓ (๘,๑๙๑ ล้าน ลบ.ม.) จํานวน ๙,๑๕๕ ล้าน ลบ.ม.
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๒๓๔ แห่ง) รวม ๔,๔๐๘
ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๔๖ % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๓ (๓,๑๗๒ ล้าน ลบ.ม.) จํานวน ๑,๒๓๖ ล้าน
ลบ.ม.
- ภาคกลาง ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๑๒ แห่ง) รวม ๕๕๘ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
๔๔ % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๓ (๒๓๐ ล้าน ลบ.ม.) จํานวน ๓๒๘ ล้าน ลบ.ม.
- ภาคตะวันตก ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๙ แห่ง) รวม ๑๘,๑๘๖ ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น ๖๘ % ของความจุอ่าง น้อยกว่าปี ๒๕๕๓ (๑๖,๔๑๑ ล้าน ลบ.ม.) จํานวน ๑,๗๗๕ ล้าน ลบ.ม.
- ภาคตะวันออก ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๕๒ แห่ง) รวม ๑,๐๙๕ ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น ๖๐ % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๓ (๘๓๘ ล้าน ลบ.ม.) จํานวน ๒๕๗ ล้าน ลบ.ม.
- ภาคใต้ ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๓๕ แห่ง) รวม ๕,๔๐๙ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
๖๒ % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๓ (๔,๕๗๑ ล้าน ลบ.ม.) จํานวน ๘๓๘ ล้าน ลบ.ม.
๓.๓) ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําที่สําคัญต่างๆ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
- อ่างเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ ๑๓,๔๖๒ ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรน้ําปี ๒๕๕๔ = ๘,๕๐๑ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๖๓ % ของความจุอ่าง ปี ๒๕๕๓ = ๔,๐๐๙ ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น ๓๐ % ของความจุอ่าง ผลต่างปี ๒๕๕๓ กับปี ๒๕๕๔ = ๔,๔๙๒ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลง
อ่างฯ = ๒๘.๙๓ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย ๕ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก ๔,๙๖๑ ล้าน ลบ.ม.
- อ่างเก็บน้ําเขื่อนสิริกิติ์ ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ ๙,๕๐๐ ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรน้ําปี ๒๕๕๔ = ๗,๓๖๖ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๗๗ % ของความจุอ่าง ปี ๒๕๕๓ = ๓,๕๗๔ ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น ๓๘ % ของความจุอ่าง ผลต่างปี ๒๕๕๓ กับปี ๒๕๕๔ = ๓,๗๙๒ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอ่างฯ
= ๔๒.๓๒ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย ๓๐.๐๗ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก ๒,๑๔๔ ล้าน ลบ.ม.
/- อ่างเก็บน้ํา...

๘
- อ่า งเก็ บน้ํ า เขื่ อนป่ าสั กชลสิ ทธิ์ ความจุ ที่ร ะดับ เก็บ กักปกติ ๗๘๕ ล้ า น
ลบ.ม. ปริมาตรน้ําปี ๒๕๕๔ = ๒๗๗ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๓๕ % ของความจุอ่าง ปี ๒๕๕๓ = ๖๙ ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น ๙ % ของความจุอ่าง ผลต่างปี ๒๕๕๓ กับปี ๒๕๕๔ = ๒๐๘ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอ่างฯ
= ๒๔.๔๗ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย ๓๒.๙๑ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก ๕๐๘ ล้าน ลบ.ม.
- อ่างเก็บน้ําแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก ความจุที่ระดับเก็บกักสูงสุด ๙๓๙
ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรน้ําปี ๒๕๕๔ = ๔๖๔ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๔๙ % ของความจุอ่าง ปี ๒๕๕๓ = ๒๘๕ ล้าน
ลบ.ม. คิดเป็น ๓๐ % ของความจุอ่าง ผลต่างปี ๒๕๕๓ กับปี ๒๕๕๔ = ๒๘๕ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลง
อ่างฯ = ๑๐.๕๐ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย ๖.๓๗ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก ๔๗๕ ล้าน ลบ.ม.
๓.๔) สถานการณ์น้ําท่าในลําน้ําสายหลัก ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ส่วนใหญ่
อยู่ในเกณฑ์ปกติ น้ําท่าที่มีปริมาณน้ําน้อยอยู่บริเวณเหนือเขื่อน ส่วนน้ําท่าบริเวณใต้เขื่อนอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ผู้สื่อข่าว สอบถามว่า ในช่วงนี้กรมชลประทานมีแผนการระบายน้ําในเขื่อนใดบ้าง
นายเลิศชัย ศรีอนันต์ ชี้แจงว่า กรมชลประทานได้ประสานงานกับการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิด ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้น แต่เขื่อนยังสามารถรองรับ
ปริมาณน้ําได้ นอกจากนี้ยังมีแผนการระบายน้ําจากเขื่อนที่มีความเสี่ยงที่น้ําจะล้นเขื่อน ประกอบด้วย
เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน จังหวัดพิษณุโลก เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี เพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์น้ําในช่วงฤดูฝน
๔) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รายงานสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําของ
กฟผ. ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ดังนี้
๔.๑) ปริมาตรน้ําในอ่างเก็บน้ําของ กฟผ. (ภูมิพล สิริกิติ์ ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ
อุบลรัตน์ รัชชประภา) รวม ๓๙,๑๑๒ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๖๗.๘๕ % ของความจุอ่าง ปริมาณน้ําใช้งานได้รวม
๑๗,๒๕๒ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๔๗.๙๙ % มากกว่าปี ๒๕๕๓ อยู่ ๑๑,๐๘๖ ล้าน ลบ.ม. สามารถรองรับน้ําได้อีก
รวม ๑๘,๕๓๕ ล้าน ลบ.ม. แยกเป็นรายเขื่อน ดังนี้
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนภูมิพล ที่ระดับเก็บกักปัจจุบัน ๘,๕๒๒ ล้าน ลบ.ม. คิด
เป็น ๖๓.๓ % ของความจุอ่าง ปริมาณน้ําใช้งานได้ ๔,๗๒๒ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๔๘.๘๗ % มากกว่าปี ๒๕๕๓
อยู่ ๔,๕๐๘ ล้าน ลบ.ม. สามารถรองรับน้ําได้อีก ๔,๙๔๐ ล้าน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนสิริกิติ์ ที่ระดับเก็บกักปัจจุบัน ๙,๕๑๐ ล้าน ลบ.ม. คิด
เป็น ๗๘.๗๙ % ของความจุอ่าง ปริมาณน้ําใช้งานได้ ๔,๖๔๓ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๖๙.๗๑ % มากกว่าปี
๒๕๕๓ อยู่ ๓,๙๐๗ ล้าน ลบ.ม. สามารถรองรับน้ําได้อีก ๒,๐๑๗ ล้าน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนศรีนครินทร์ ที่ระดับเก็บกักปัจจุบัน ๑๗,๗๔๕ ล้าน
ลบ.ม. คิดเป็น ๗๒.๗๙ % ของความจุอ่าง ปริมาณน้ําใช้งานได้ ๒,๖๕๑ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๓๕.๔๔ % มี
ปริมาณเท่ากับปี ๒๕๕๓ สามารถรองรับน้ําได้อีก ๔,๘๒๙ ล้าน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนวชิราลงกรณ ที่ระดับเก็บกักปัจจุบัน ๕,๓๑๒ ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น ๕๙.๙๕ % ของความจุอ่าง ปริมาณน้ําใช้งานได้ ๒,๓๐๐ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๓๘.๒๗ % มากกว่าปี
๒๕๕๓ อยู่ ๑,๘๗๐ ล้าน ลบ.ม. สามารถรองรับน้ําได้อีก ๓,๕๔๘ ล้าน ลบ.ม.
/- ปริมาตร...

๙
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนอุบลรัตน์ ที่ระดับเก็บกักปัจจุบัน ๗๘๗ ล้าน ลบ.ม. คิด
เป็น ๓๒.๓๗ % ของความจุอ่าง ปริมาณน้ําใช้งานได้ ๒๐๕ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๑๑.๑๑ % มากกว่าปี
๒๕๕๓ อยู่ ๑๐๖ ล้าน ลบ.ม. สามารถรองรับน้ําได้อีก ๑,๖๔๔ ล้าน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําในเขื่อนรัชชประภา ที่ระดับเก็บกักปัจจุบัน ๔,๐๘๓ ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น ๗๒.๔๒ % ของความจุอ่าง ปริมาณน้ําใช้งานได้ ๒,๗๓๒ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๖๓.๗๒ % มากกว่าปี
๒๕๕๓ อยู่ ๖๙๕ ล้าน ลบ.ม. สามารถรองรับน้ําได้อีก ๑,๕๕๕ ล้าน ลบ.ม.
๕) กรมอุทกศาสตร์
ผู้แทนกรมอุทกศาสตร์ รายงานสถานการณ์น้ําในแม่น้ําเจ้าพระยา ดังนี้
๕.๑) บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ (วัดอรุณ กรุงเทพมหานคร)
- ระดับน้ําสูงสุด เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ = ๑.๗๓ เมตร สูงกว่ารอบ
สัปดาห์ที่ผ่านมา ๐.๓๖ เมตร ต่ํากว่าเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๕๐ เมตร) = ๐.๗๗ เมตร
- การคาดการณ์ล่วงหน้า ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ คาดว่า
ระดับน้ําสูงสุด วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ = ๑.๖๔ เมตร ต่ํากว่าเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๕๐ เมตร) = ๐.๘๖ เมตร
๕.๒) บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า (ปากน้ํา จังหวัดสมุทรปราการ)
- ระดับน้ําสูงสุด เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ = ๑.๘๕ เมตร สูงกว่ารอบ
สัปดาห์ที่ผ่านมา ๐.๒๑ เมตร ต่ํากว่าเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๒๕ เมตร) = ๐.๔๐ เมตร
- การคาดการณ์ล่วงหน้า ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ คาดว่า
ระดับน้ําสูงสุด วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ = ๑.๗๓ เมตร ต่ํากว่าเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๒๕ เมตร) = ๐.๕๒ เมตร
๖) กรมทรัพยากรธรณี
ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี รายงานและนําเสนอเอกสาร การประกาศเฝ้าระวังแจ้ง
เตือนภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก และการตรวจวัดปริมาณน้ําฝนโดยเครือข่ายของกรมทรัพยากรธรณี
ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๖.๑) กรมทรัพยากรธรณี ได้ออกประกาศฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๔ โดยขอให้อาสาสมัคร
เครือข่ายของกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก ในระยะ ๑ – ๒ วันนี้
โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดเชียงราย น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย เลย เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก
เนื่องจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น “นกเตน” เคลื่อนตัวเข้าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้าน
ตะวันตกของประเทศไทย ทําให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้างและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ทั้งนี้ได้
ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและวัดปริมาณน้ําฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้
แจ้งเตือนและเปิดไซเรนเพื่อแจ้งสถานการณ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้
๖.๒) วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มีฝนตกหนักที่บ้านทุ่งนา ตําบลคุระ อําเภอคุระ
บุรี จังหวัดพังงา วัดปริมาณน้ําฝนสูงสุดได้ ๑๗๐ มม.
๖.๓) วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. เกิดเหตุการณ์ดินไหลความยาว
๑๐ เมตร ในหมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาแก้ว ตําบลนาทะนุง อําเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลนาทะนุง ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่และสั่งอพยพประชาชน จํานวน ๘ คน ย้ายไปยังจุดปลอดภัยแล้ว
/๖.๔) วันที่...

๑๐
๖.๔) วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มีฝนตกหนักที่บ้านผาแดง ตําบลสังคม อําเภอ
สังคม จังหวัดหนองคาย วัดปริมาณน้ําฝนสูงสุดได้ ๑๐๕ มม.
๖.๕) วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ มีฝนตกหนักที่ศูนย์ไฟป่า ตําบลแม่ออน อําเภอ
แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ วัดปริมาณน้ําฝนสูงสุดได้ ๒๒๐ มม.
๗) กรุงเทพมหานคร
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมามี
ฝนตกหนักและอาจทําให้น้ําเอ่อล้นตลิ่งบริเวณริมแม่น้ําเจ้าพระยาได้ จึงได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อเฝ้าระวัง
๘) การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ดําเนินการนําน้ําดิบ
จากคลองและบึงต่างๆ มาใช้เพื่อผลิตเป็นน้ําประปาในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๙) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นําเสนอเอกสารสรุปได้ ดังนี้
๙.๑) วันที่ ๒๘ และ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้แจ้งเตือนจังหวัด และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม อันเกิดจากสภาวะฝนตกหนัก ในระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๓ สิงหาคม
๒๕๕๔ โดยให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๕ จังหวัดนครราชสีมา เขต ๖ จังหวัดขอนแก่น เขต ๗
จังหวัดสกลนคร เขต ๘ จังหวัดกําแพงเพชร เขต ๙ จังหวัดพิษณุโลก เขต ๑๐ จังหวัดลําปาง เขต ๑๓ จังหวัด
อุบลราชธานี เขต ๑๔ จังหวัดอุดรธานี เขต ๑๕ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลําปาง
ลําพูน เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ตาก กําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์
อุตรดิตถ์ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม
มุกดาหาร อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย หนองบัวลําภู อุบลราชธานี อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ และยโสธร
๙.๒) สถานการณ์อุทกภัย (วันที่ ๒๙ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔)
- วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
• จังหวัดนครพนม เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทําให้เกิดน้ําท่วมในพื้นที่ลุ่ม
บางแห่งในอําเภอบ้านแพง ท่าอุเทน และนาทม
• จังหวัดอุดรธานี เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ ๑๒ อําเภอ ทําให้เกิดน้ําท่วมใน
พื้นที่ลุ่มการเกษตรและบ้านเรือนราษฎรบางส่วน และในพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานี เมืองหนองบัว และเมือง
หนองสําโรง น้ําท่วมและไม่สามารถระบายได้ทัน เทศบาลกําลังเร่งสูบน้ําออกและปิดกั้นไม่ให้น้ําเข้ามาท่วมซ้ํา
- วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔
• จังหวัดหนองคาย เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและ
น้ําป่าไหลหลาก ในพื้นที่อําเภอเมือง ศรีเชียงใหม่ โพนพิสัย โพธิ์ตาก เฝ้าไร่ ท่าบ่อสังคม รัตนวาปี และสระใคร
โดยเฉพาะอําเภอเมือง มีปริมาณฝนตกมากถึง ๔๐๕.๙ มม. ทําให้เกิดน้ําท่วมขังเทศบาลและจังหวัดเร่งสูบน้ํา
เพื่อแก้ไขความเดือดร้อน
• จังหวัดบึงกาฬ เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและ
น้ําป่าไหลหลาก ในพื้นที่อําเภอเซกา และศรีวิไล
/- วันที่...
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- วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
• จังหวัดแพร่ เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทําให้ลําน้ําสาขาของแม่น้ํายมไหลเข้า
ท่วมพื้นที่การเกษตร ในพื้นที่อําเภอเมืองแพร่ และร้องกวาง ทําให้ราษฎรต้องขนของขึ้นที่สูงเพื่อหนีน้ํา
• จังหวัดน่าน เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทําให้น้ําในอ่างเก็บน้ําเอ่อล้นเข้า
ท่วมในพื้นที่อําเภอเมืองน่านบางส่วน และภูเพียง
• จังหวัดเชียงราย เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทําให้ทัศนวิสัยไม่ดีเนื่องจากมี
หมอกปกคลุม ทําให้ต้องระงับการบินจนกว่าทัศนวิสัยจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
• จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและ
น้ําป่าไหลหลากในพื้นที่การเกษตรบางส่วน ในพื้นที่อําเภอปาย และปางมะผ้า
• จังหวัดอุตรดิตถ์ เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทําให้น้ําป่าจากภูเขาไหลลงสู่
ห้วยน้ําพี้ จนระดับน้ําเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่อําเภอทองแสนขัน ทําให้ถนนในหมู่บ้านบาง
เส้นทางรถขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรได้ ความเสียหายอยู่ระหว่างการสํารวจ
• จังหวัดพิจิตร เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทําให้น้ําในลุ่มน้ํายมไหลเข้าท่วม
พื้นที่การเกษตรในพื้นที่อําเภอสามง่าม โพธิ์ประทับช้าง และโพทะเล
๙.๓) การให้ความช่วยเหลือ จังหวัด สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจสํารวจความ
เสียหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว
๙.๔) การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการเตรียม
ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน
ปี ๒๕๕๔ ตลอดจนการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย การฟื้นฟูบูรณะสิ่งสาธารณ
ประโยชน์ที่ชํารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม รวมทั้งการประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติของ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ เ ป็ น ไปตามแผนป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ ที่ กํ า หนดอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้
ส่วนกลางให้จัดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
วาตภัย และดินโคลนถล่มปี ๒๕๕๔ ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทยเป็นผู้อํานวยการศูนย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการและเลขานุการ
พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ระดั บจั งหวัดให้ จัดตั้ งศู นย์ อํา นวยการเฉพาะกิจ ป้องกัน และแก้ไขปั ญหา
อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มระดับจังหวัด และให้อําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์
อํ า นวยการเฉพาะกิ จ ฯ ระดั บ อํ า เภอและองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เช่ น เดี ย วกั น พร้ อ มทั้ ง แต่ ง ตั้ ง
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยให้ดําเนินการตามมาตรการ/แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
- ด้านการเตรียมการ (ก่อนเกิดภัย)
• จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดิน
โคลนถล่มระดับจังหวัด โดยกําหนดระบบบัญชาการเหตุการณ์ วิธีการปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติ บุคลากร
และหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน และให้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งข้อมูล
พื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพให้เป็นปัจจุบัน
/• จัดเตรียม...
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• จัดเตรียมกําลังคน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสาร และโทรคมนาคมทั้ง
ข่ายหลักและข่ายสํารอง ยานพาหนะ เรือท้องแบน เครื่องสูบน้ํา และเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไว้ให้พร้อมใช้การได้ทันที
• จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และ
คําเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างใกล้ชิด ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยให้ติดตามสถานการณ์
ข้อมูลการพยากรณ์อากาศ แผนที่อากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม เรดาห์กลุ่มฝน ปริมาณน้ําในลุ่มน้ําสายหลัก
จากข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์
และคาดการณ์แนวโน้มสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น
• จัดให้มีระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า ผ่านข่ายการสื่อสารของทาง
ราชการ สื่ อมวลชน วิ ทยุ ชุ มชน เพื่ อ กระตุ้ น เตื อนให้ ป ระชาชนติ ด ตามข่ า วสารอย่ า งใกล้ ชิ ด และใช้
ประโยชน์จ ากอาสาสมั คร “มิ ส เตอร์เ ตื อนภั ย” ที่ ผ่ า นการฝึ กอบรมแล้ ว เพื่ อเฝ้ า ระวั งและติ ด ตามรั บ
สถานการณ์ให้สามารถดําเนินการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้ทันท่วงที
• ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุการณ์
และให้ตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อเนื่องจากภาวะน้ําท่วมขังในบริเวณชุมชน
• แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสําคัญในการหาพื้นที่รองรับน้ํา
(แก้มลิง) พร้อมทั้งจัดงบประมาณเพื่อดําเนินการล้างท่อระบายน้ําในเขตชุมชน ขุดลอกคู คลอง แหล่งน้ํา
สาธารณะ รวมทั้งกําจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ํา เพื่อให้สามารถระบายน้ําได้อย่างรวดเร็วและสามารถเก็บ
กักไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
• ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งแจ้ ง เตื อนภั ย และเครื่ องวั ด ปริ มาณน้ํ า ฝนในตํ า บลหรื อ
หมู่บ้านเสี่ยงภัย พร้อมทั้งจัดผู้ดูแลและบันทึกข้อมูลเป็นประจําและต่อเนื่อง ตลอดจนเฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์ โดยให้แจ้งเตือนภัยราษฎรทันทีที่มีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์อุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก
และดินถล่ม
• จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาเหตุการณ์อุทก
ภัย น้ําป่าไหลหลาก และดินถล่ม ที่ได้จัดทําขึ้ น ร่วมกับหน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง ทั้ งภาครัฐ เอกชน และ
อาสาสมัครในพื้นที่
- ด้านการปฏิบัติเมื่อเกิดภัย (ขณะเกิดภัย)
• ขณะที่เกิดเหตุการณ์อุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก กัดเซาะคอสะพานขาด
น้ําท่วมผิวจราจรในระดับที่สูงไม่สามารถมองเห็นพื้นผิวจราจรได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการกําชับแขวง
การทาง ทางหลวงชนบท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ติดป้ายเตือน/วางแผนปิดกั้นการจราจร
เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับทราบ
• กรณีมีผู้สูญหาย ให้จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว โดยสนธิกําลังจากทุกภาคส่วน
ทั้งหน่วยทหาร ตํารวจ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตพื้นที่ เข้าไปทําการค้นหาผู้สูญหายและผู้ที่
ติดค้างในพื้นที่ประสบภัย
• ขณะที่ เ กิ ด ภั ย ให้ จั ง หวั ด อํ า เภอ และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ร่วมกับมูลนิธิภาคเอกชน จัดหาอาหาร น้ําดื่ม เครื่องยังชีพ ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ประสบภัยให้ทั่วถึงและ
เพียงพอ รวมทั้งหาที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ราษฎรที่บ้านเรือนได้รับความเสียหาย โดยใช้จ่ายจากเงินทดรอง
ราชการของจังหวัด (งบ ๕๐ ล้านบาท) หรือจากงบฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
/• พื้นที่...

๑๓
• พื้นที่วิกฤติที่ไม่สามารถเดินทางเข้าไปทางรถยนต์ได้ ให้ประสานขอรับ
การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากหน่วยทหารหรือตํารวจในพื้นที่ใกล้เคียง
- ด้านการให้ความช่วยเหลือ และฟื้นฟูบูรณะ (หลังเกิดภัย)
• ประสานมู ล นิ ธิ องค์ ก รการกุ ศ ล พื่ อ ให้ ก ารสนั บ สนุ น ในเรื่ อ งการ
ประกอบเลี้ยงผู้อพยพและให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
• ภายหลั งน้ํ า ลด ให้ จั งหวั ด แจ้ งแขวงการทาง ทางหลวงชนบท หรื อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเครื่องจักรกลเข้าซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม คอสะพานถูกกัดเซาะ เพื่อให้
สามารถใช้สัญจรไปมาได้เป็นการชั่วคราวโดยเร็วที่สุด หากมีความเสียหายอย่างมากให้ขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียง หรือศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
เข้าไปสนับสนุน
• พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ สรุปได้ ดังนี้
๑. ใช้ เ งิ น ทดรองราชการในอํ า นาจของผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ซึ่ งมี ง บ
ฉุกเฉินในวงเงิน ๕๐ ล้านบาท สามารถให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านการเตรียมการป้องกันตลอดจนช่วย
เหลื อด้ า นเครื่ องอุ ปโภคบริ โ ภค น้ํ า ดื่ ม สิ่ งจํ า เป็ น ต่อการยั งชี พ การจ่ า ยเงิน ช่ ว ยเหลื อซ่อมแซมบ้ า นที่
เสียหาย ค่าจัดการศพ และการซ่อมแซมถนน สะพาน เหมือง ฝาย ที่ชํารุดเสียหาย ส่วนพื้นที่การเกษตร
และปศุสัตว์ ให้แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบเป็นการเฉพาะ ประกอบด้วย เกษตรอําเภอ ประมง ปศุสัตว์
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานันหรือผู้ใหญ่บ้าน สํารวจความเสียหายและนําเสนอคณะกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอําเภอให้ความช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้ การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุม
โรคระบาดเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญเช่นเดียวกัน
๒. กรณี ที่เกิ ด ภั ยพิ บั ติ ฉุกเฉิ น รุน แรง หากเงิ น ในอํ า นาจผู ว่ า ราชการ
จังหวัดไม่เพียงพอ ให้ขอขยายวงเงินทดรองราชการผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามความ
จําเป็น นอกจากนี้ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถให้ความช่วยเหลือในวงเงินได้อีก ๕๐
ล้านบาท หากไม่เพียงพอให้ใช้ของปลัดกระทรวงมหาดไทย ในวงเงิน ๕๐ ล้านบาท และนายกรัฐมนตรีมี
อํานาจอนุมัติเพิ่มอีก ๑๐๐ ล้านบาท
๓. กรณีมีความจํ าเป็นเร่งด่ว นที่จะต้องให้ ความช่วยเหลือนอกเหนื อ
จากหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะขออนุมัติ ทําความตกลง
นอกเหนือระเบียบและหลักเกณฑ์ไปยังกรมบัญชีกลางหรือเสนอของบกลางรายการสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเป็นจากคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือต่อไป
๙.๕) จากเหตุการณ์อุทกภัยปลายปี ๒๕๕๓ และต้นปี ๒๕๕๔ ซึ่งมีผลกระทบ
อย่างมากสําหรับพื้นที่จังหวัดตอนบนของประเทศ และจังหวัดภาคใต้ ภายหลังอุทกภัยบางจังหวัดได้จัดให้
มี การศึ กษาบทเรี ย นของเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จึ ง ขอให้ นํ า บทเรี ย นรวมทั้ งปั ญ หาและอุ ป สรรคและข้ อ
เสนอแนะมาใช้ประโยชน์ในการเตรียมการและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย
ประธานมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ดําเนินการดังนี้
๑. ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนัก ในช่วงวันที่ ๓๑ –
กรกฎาคม – ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ตามการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยา
/๒. กรมป้องกัน...

๑๔
๒. กรมป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภั ยแจ้งเตื อนไปยั งทุ กจั งหวั ดให้เ ฝ้า ระวั ง
สถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิด
มติที่ประชุม : รับทราบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

(นายวิทยา ผลประไพ)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ
ผู้จัดทํารายงานการประชุม

