รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ํา
ครั้งที่ ๒๙ / ๒๕๕๔
วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น ๙ กรมทรัพยากรน้ํา
-----------------------------------------ผู้เข้าประชุม
๑. นายจตุพร บุรุษพัฒน์
อนุกรรมการและเลขานุการ
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานอนุกรรมการ
และแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. นายเลิศชัย ศรีอนันต์
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมชลประทานและรองอธิบดีกรมชลประทาน
๓. นายเมธี มหายศนันท์
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
๔. นายสุวิทย์ โคสุวรรณ
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
๕. นายเกรียงศักดิ์ ภิระไร
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
๖. นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา
อนุ กรรมการ
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
๗. นายสุกิจ รักพานิชแสง
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๘. นายไพโรจน์ ประสิทธิ์วรากุล
อนุ กรรมการ
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร
๙. นายวันชัย ประไพสุวรรณ
อนุ กรรมการ
แทนผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
๑๐. นางจิตสุภา ไตรธรรม
อนุ กรรมการ
แทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
๑๑. นายศิกวัส คงธนธีระ
อนุ กรรมการ
แทนผู้ว่าการการประปานครหลวง
๑๒. นายสุรชัย รัตนเสริมพงศ์
อนุกรรมการ
แทนผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
๑๓. นายนิวัติชัย คัมภีร์
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
๑๔. นายบุญจง จรัสดํารงนิตย์
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
/๑๕. นายวิทยา...

๒

๑๕. นายวิทยา ผลประไพ
ผู้อํานวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ํา

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒. กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. อธิบดีกรมป่าไม้
๕. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๖. ผู้อํานวยการสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวทิพย์อาภา ยลธรรม์ธรรม ผู้อํานวยการส่วนแหล่งน้ําจืด กรมควบคุมมลพิษ
๒. นายสมชาย ทรงประกอบ
ผู้อํานวยการส่วนน้ําเสียชุมชน กรมควบคุมมลพิษ
๓. นางวันเพ็ญ แก้วแกมทอง
หัวหน้าแผนกสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ํา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
๔. เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ํา
จํานวน ๒๐ คน
เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดราชการ จึงมอบหมาย
ให้ผมดําเนินการประชุมแทน และการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมทางไกลร่วมกับสํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค ๑ – ๑๐ กรมทรัพยากรน้ํา
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๔
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๔ 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
นายบุญจง จรัสดํารงนิตย์ ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รายงานสถานการณ์น้ําในภาพรวม ดังนี้
/๑.๑) สถานการณ์...
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๑.๑) สถานการณ์น้ําฝน
- ปริมาณฝนสะสมในรอบสัปดาห์ (๑๔ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔) ทั้งประเทศมี
ค่าเฉลี่ย ๘๒.๕๒ มม.
- ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือน (วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔)
• ภาคเหนือ = ๑,๒๑๐.๙๑ มม. มากกว่าปี ๒๕๕๓ อยู่ ๔๑๗.๕๙ มม. และ
มากกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๔๓๙.๘๓ มม.
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = ๑,๐๖๑.๗๙ มม. มากกว่าปี ๒๕๕๓ อยู่
๑๘๖.๖๙ มม. และมากกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๑๓๘.๕๑ มม.
• ภาคกลาง = ๙๕๘.๔๕ มม. มากกว่าปี ๒๕๕๓ อยู่ ๑๐๘.๔๘ มม. และ
มากกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๒๖๑.๙๗ มม.
• ภาคตะวันออก = ๑,๒๑๘.๕๖ มม. น้อยกว่าปี ๒๕๕๓ อยู่ ๑๔.๓๓ มม.
และมากกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๑๑๑.๐๘ มม.
• ภาคตะวันตก = ๗๕๖.๕๒ มม. มากกว่าปี ๒๕๕๓ อยู่ ๑๙๓.๖๖ มม.
และมากกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๒๐.๐๑ มม.
• ภาคใต้ = ๑,๔๐๙.๕๙ มม. มากกว่ า ปี ๒๕๕๓ อยู่ ๕๗๒ มม. และ
มากกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๔๐๒.๔๐ มม.
- ปริมาณฝนสะสมรายปี ๒๕๕๔ (วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔) ทั้งประเทศมี
ค่าเฉลี่ย ๑,๑๗๗.๖๖ มม. มากกว่าฝนสะสมรายปี ๒๕๕๓ (๘๖๓.๔๗) อยู่ ๓๑๔.๑๙ มม. และมากกว่าฝน
สะสมเฉลี่ย ๓๐ ปี (๙๐๑.๗๑) อยู่ ๒๗๕.๙๕ มม.
๑.๒) สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ปริมาณ
น้ําทั้งประเทศ รวม ๕๐,๗๕๘ ล้าน ลบ.ม. หรือ ๗๓ % ของความจุเก็บกัก มากกว่าปี ๒๕๕๓ (๓๕,๒๒๓) อยู่
๑๕,๕๓๕ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๒๒ % และน้อยกว่าปี ๒๕๔๙ (๕๑,๘๓๘) อยู่ ๑,๐๘๐ ล้านลบ.ม. คิดเป็น ๓ %
- เขื่อนที่มีปริมาณน้ําเก็บกักมากกว่าร้อยละ ๘๐ มีจํานวน ๔ แห่ง คือ เขื่อน
สิริกิติ์ แม่กวงอุดมธารา แควน้อยบํารุงแดน และห้วยหลวง
- เขื่อนที่มีปริมาณน้ําเก็บกักระหว่างร้อยละ ๕๐ – ๘๐ มีจํานวน ๒๒ แห่ง
ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล แม่งัดสมบูรณ์ชล กิ่วคอหมา น้ําอูน น้ําพุง ลําปาว ลําตะคอง ลําพระเพลิง มูลบน
ลําแซะ สิรินธร ป่าสักชลสิทธิ์ กระเสียว ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ ขุนด่านปราการชล คลองสียัด บางพระ
หนองปลาไหล ประแสร์ แก่งกระจาน และรัชชประภา
- เขื่อนที่มีปริมาณน้ําเก็บกักน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีจํานวน ๗ แห่ง ประกอบ
ด้วย เขื่อนกิ่วลม จุฬาภรณ์ อุบลรัตน์ ลํานางรอง ทับเสลา ปราณบุรี และบางลาง
๑.๓) สถานการณ์อุทกภัยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา มีพื้นที่ที่เกิดเหตุน้ําท่วม จํานวน
๒๗ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย กําแพงเพชร
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร เลย ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สกลนคร มุกดาหาร อํานาจเจริญ อุบลราชธานี
นครสวรรค์ ชัยนาท อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครนายก จันทบุรี และปราจีนบุรี
๑.๔) สถานการณ์น้ําในแม่น้ําสายสําคัญ
- แม่ น้ํ า แม่ กวง มี น้ํ า ล้ น ตลิ่ ง ที่ อํ า เภอสั น กํ า แพง จั งหวั ด เชี ย งใหม่ และ
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
/- แม่น้ํายม...

๔

- แม่น้ํายม ยังคงมีน้ําล้นตลิ่งที่อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย อําเภอบาง
ระกํา จังหวัดพิษณุโลก และอําเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร นอกจากนี้ อําเภอเมือง จังหวัดแพร่ อําเภอ
สวรรคโลก และอําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ระดับน้ํายังอยู่ในเกณฑ์สูงและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างช้าๆ
เนื่องจากระดับน้ําในแม่น้ําน่านสูง ทําให้ระบายน้ําจากแม่น้ํายมลงสู่แม่น้ําน่านได้น้อย
- แม่น้ําน่าน ที่จังหวัดน่านและจังหวัดพิษณุโลก มีระดับน้ําสูง ส่วนอําเภอ
เมืองและอําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร มีน้ําล้นตลิ่ง และระดับน้ํายังคงเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากในรอบ
สัปดาห์ที่ผ่านมา ยังคงมีฝนตกกระจายนพื้นที่
- แม่น้ําโขง ที่อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม และอําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ระดับน้ําอยู่ในเกณฑ์น้ํามากและมี
แนวโน้มสูงขึ้น แต่ยังต่ํากว่าระดับเตือนภัย สําหรับอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และอําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย ระดับน้ํายังอยู่ในสภาวะปกติ
๑.๕) การเตื อนภั ย (Early Warning) วั น ที่ ๑๕ - ๑๙ สิ งหาคม ๒๕๕๔ มี การ
เตือนภัยจํานวน ๑๖ ครั้ง ครอบคลุม ๖๖ หมู่บ้าน ใน ๕ จังหวัด แยกเป็นระดับ ดังนี้
- ระดับสีแดง (อพยพ) เนื่องจากมีน้ําป่าไหลหลากจากที่ลาดเชิงเขาเข้าท่วม
พื้นที่ลุ่มต่ําในบริเวณท้ายน้ําและมีดินถล่มตามมา จํานวน ๖ ครั้ง ครอบคลุม ๒๕ หมู่บ้าน ใน ๔ จังหวัด คือ
จังหวัดเชียงราย น่าน พิษณุโลก และเพชรบูรณ์
- ระดับสีเขียว (เฝ้าระวัง) เนื่องจากมีปริมาณฝนตกสะสมมาก อาจมีน้ําป่า
ไหลหลากจากที่ลาดเชิงเขาเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ําบริเวณท้ายน้ํา จํานวน ๑๐ ครั้ง ครอบคลุม ๔๑ หมู่บ้าน ใน ๓
จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย น่าน และลําปาง
๒) กรมอุตุนิยมวิทยา
ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา รายงานการคาดการณ์ลักษณะอากาศในช่วง ๗ วัน (ตั้งแต่
วันที่ ๒๒ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔) ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๒.๑) วันที่ ๒๒ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ร่องมรสุมกําลังอ่อนพาดผ่านภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทําให้ทั่วประเทศมีฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป (๔๐ – ๖๐ %
ของพื้นที่)
๒.๒) วั น ที่ ๒๕ – ๒๘ สิ ง หาคม ๒๕๕๔ ร่ อ งมรสุ ม ที่ พ าดผ่ า นภาคเหนื อ และ
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบนมี กํ า ลั งแรงขึ้ น และมรสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ป กคลุ ม ทะเลอั น ดามั น
ประเทศไทย และอ่ า วไทย ทํ า ให้ ภ าคเหนื อและภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อตอนบนมี ฝ นเพิ่ มและมี ฝ น
ตกหนักบางแห่ง ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนเพิ่มโดยเฉพาะด้านรับลม
มรสุม
๓) กรมชลประทาน
ผู้แทนกรมชลประทาน รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๓.๑) สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ และขนาดกลางทั่วประเทศ จํานวน ๔๐๐
แห่ง ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ปริมาตรน้ําทั้งหมด = ๕๓,๕๖๗ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๗๓ % ของความจุ
อ่าง ซึ่งมากกว่าปี ๒๕๕๓ (๓๗,๒๑๗) = ๑๖,๓๕๐ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําใช้การได้ปี ๒๕๕๔ = ๒๙,๖๖๑
ล้าน ลบ.ม.
/๓.๒) การเปรียบเทียบ...

๕

๓.๒) การเปรี ยบเที ย บปริมาตรน้ํ าในอ่า งเก็บ น้ํา ขนาดใหญ่ และขนาดกลางทั้ ง
ประเทศ ปี ๒๕๕๓ กับปี ๒๕๕๔ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ แบ่งเป็นรายภาค ดังนี้
- ภาคเหนือ ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๕๘ แห่ง) รวม ๒๐,๔๑๙ ล้าน ลบ.ม. คิด
เป็น ๘๐ % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๓ (๑๐,๑๙๓ ล้าน ลบ.ม.) จํานวน ๑๐,๒๒๖ ล้าน ลบ.ม.
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๒๓๔ แห่ง) รวม ๕,๕๘๙
ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๕๙ % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๓ (๔,๓๑๓ ล้าน ลบ.ม.) จํานวน ๑,๒๗๖ ล้าน
ลบ.ม.
- ภาคกลาง ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๑๒ แห่ง) รวม ๖๙๒ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
๕๕ % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๓ (๔๔๓ ล้าน ลบ.ม.) จํานวน ๒๔๙ ล้าน ลบ.ม.
- ภาคตะวันตก ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๙ แห่ง) รวม ๒๐,๑๘๑ ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น ๗๕ % ของความจุอ่าง น้อยกว่าปี ๒๕๕๓ (๑๖,๖๐๐ ล้าน ลบ.ม.) จํานวน ๓,๕๘๑ ล้าน ลบ.ม.
- ภาคตะวันออก ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๕๒ แห่ง) รวม ๑,๒๑๘ ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น ๖๗ % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๓ (๑,๐๒๔ ล้าน ลบ.ม.) จํานวน ๑๙๔ ล้าน ลบ.ม.
- ภาคใต้ ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๓๕ แห่ง) รวม ๕,๔๖๘ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
๖๓ % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๓ (๔,๖๔๔ ล้าน ลบ.ม.) จํานวน ๘๒๔ ล้าน ลบ.ม.
๓.๓) ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําที่สําคัญต่างๆ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔
- อ่างเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ ๑๓,๔๖๒ ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรน้ําปี ๒๕๕๔ = ๙,๘๙๗ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๗๔ % ของความจุอ่าง ปี ๒๕๕๓ = ๔,๔๙๐ ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น ๓๓ % ของความจุอ่าง ผลต่างปี ๒๕๕๓ กับปี ๒๕๕๔ = ๕,๓๔๐ ล้าน ลบ.ม.ปริมาณน้ําไหลลงอ่างฯ
= ๘๔.๒๙ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย ๑๘.๐๖ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก ๓,๕๖๕ ล้าน ลบ.ม.
- อ่างเก็บน้ําเขื่อนสิริกิติ์ ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ ๙,๕๐๐ ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรน้ําปี ๒๕๕๔ = ๘,๕๘๗ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๙๐ % ของความจุอ่าง ปี ๒๕๕๓ = ๔,๗๑๗ ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น ๕๐ % ของความจุอ่าง ผลต่างปี ๒๕๕๓ กับปี ๒๕๕๔ = ๓,๗๗๗ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอ่างฯ
= ๑๕๑.๒๓ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย ๕๗.๑๙ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก ๙๒๓ ล้าน ลบ.ม.
- อ่างเก็บน้ําเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ ๗๘๕ ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรน้ําปี ๒๕๕๔ = ๔๑๔ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๕๓ % ของความจุอ่าง ปี ๒๕๕๓ = ๒๒๔ ล้านลบ.ม.
คิดเป็น ๒๙ % ของความจุอ่าง ผลต่างปี ๒๕๕๓ กับปี ๒๕๕๔ = ๑๙๐ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอ่างฯ
= ๒๙.๒๔ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย ๑๙.๐๓ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก ๓๗๑ ล้าน ลบ.ม.
- อ่างเก็บน้ําแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก ความจุที่ระดับเก็บกักสูงสุด ๙๓๙
ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรน้ําปี ๒๕๕๔ = ๘๑๕ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๘๗ % ของความจุอ่าง ปี ๒๕๕๓ = ๒๗๗ ล้าน
ลบ.ม. คิดเป็น ๒๙ % ของความจุอ่าง ผลต่างปี ๒๕๕๓ กับปี ๒๕๕๔ = ๕๓๘ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลง
อ่างฯ = ๒๖.๐๒ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย ๑๐.๖๒ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก ๑๒๔ ล้าน ลบ.ม.
๓.๔) สถานการณ์น้ําท่าในลําน้ําสายหลัก ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ น้ําท่าที่มี
ปริมาณน้ํามากอยู่บริเวณเหนือเขื่อน ส่วนน้ําท่าบริเวณใต้เขื่อนอยู่ในเกณฑ์ปกติ
๓.๕) การส่งเครื่องสูบน้ําเพื่อช่วยเหลือ (๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔) ผลการสนับสนุน
เครื่องสูบน้ํา ๕๙๐ เครื่อง ในพื้นที่ ๔๒ จังหวัด แยกเป็นช่วยเหลือนาปรังและอื่นๆ ๒๓๙ เครื่อง ช่วยเหลือ
อุปโภค ๒๙ เครื่อง และช่วยเหลืออุทกภัย ๓๒๒ เครื่อง
/๓.๖ สถานการณ์...

๖

๓.๖) สถานการณ์น้ําในเขื่อนขนาดใหญ่ของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยมีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นมาก ยกเว้นภาคใต้ มีปริมาณน้ําใกล้เคียงสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากมี
ฝนตกกระจายสะสมต่อเนื่อง โดยเฉพาะตอนบนของประเทศ ทําให้ปริมาณน้ําสะสมของเขื่อนภูมิพลและ
เขื่อนสิริกิติ์สูงมาก โดยเฉพาะเขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ําร้อยละ ๙๐ ในขณะที่เป็นช่วงต้นฤดูน้ําของเขื่อน
เท่านั้น ซึ่งโดยปกติแล้ว ปริมาณน้ําสูงสุดจะอยู่ในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน นอกจากนี้ ยังมีเขื่อนที่
ต้องระบายน้ําเพื่อเตรียมรับมืออุทกภัย ประกอบด้วย เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และ
เขื่อนอุบลรัตน์ เนื่องจากความจุที่อ่างจะรับได้น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของน้ําที่จะไหลลงอ่าง ทําให้มีความเสี่ยงที่
น้ําจะล้นอ่าง
๔) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รายงานสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ํา
ของ กฟผ. ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ดังนี้
๔.๑) ปริมาตรน้ําในอ่างเก็บน้ําของ กฟผ. (ภูมิพล สิริกิติ์ ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ
อุบลรัตน์ รัชชประภา) รวม ๔๓,๔๙๐ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๗๕.๔๔ % ของความจุอ่าง ปริมาณน้ําใช้งานได้มาก
กว่าปี ๒๕๕๓ รวม ๑๒,๙๙๕ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๑๔ สิงหาคม
๒๕๕๔ รวม ๒๐,๒๔๓ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีกรวม ๑๔,๑๕๗ ล้าน ลบ.ม. แยกเป็นรายเขื่อน ดังนี้
- เขื่อนภูมิพล ที่ระดับเก็บกักปัจจุบัน ๙,๘๙๗ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๗๓.๕๒ %
ของความจุอ่าง ปริมาณน้ําใช้งานได้มากกว่าปี ๒๕๕๓ อยู่ ๕,๓๖๔ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่
วันที่ ๑ เมษายน – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ = ๔,๙๓๒ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก ๓,๕๖๕ ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนสิริกิติ์ ที่ระดับเก็บกักปัจจุบัน ๘,๕๘๗ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๙๐.๒๙ %
ของความจุอ่าง ปริมาณน้ําใช้งานได้มากกว่าปี ๒๕๕๓ อยู่ ๓,๗๙๕ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่
วันที่ ๑ เมษายน – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ = ๕,๙๓๖ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก ๙๒๓ ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนศรีนครินทร์ ที่ระดับเก็บกักปัจจุบัน ๑๓,๘๕๖ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
๗๘.๐๘ % ของความจุอ่าง ปริมาณน้ําใช้งานได้มากกว่าปี ๒๕๕๓ อยู่ ๑,๐๗๓ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้า
เขื่อนตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ = ๒,๘๔๔ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก ๓,๘๘๙
ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนวชิราลงกรณ ที่ระดับเก็บกักปัจจุบัน ๖,๒๘๖ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
๗๐.๙๕ % ของความจุอ่าง ปริมาณน้ําใช้งานได้มากกว่าปี ๒๕๕๓ อยู่ ๒,๕๒๒ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้า
เขื่อนตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ = ๔,๑๐๓ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก ๒,๕๗๔
ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนอุบลรัตน์ ที่ระดับเก็บกักปัจจุบัน ๘๕๑ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๓๕ % ของ
ความจุอ่าง ปริมาณน้ําใช้งานได้น้อยกว่าปี ๒๕๕๓ อยู่ ๓๑๐ ล้าน ลบ.ม.ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ ๑
เมษายน – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ = ๑,๐๖๓ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก ๑,๕๘๐ ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนรัชชประภา ที่ระดับเก็บกักปัจจุบัน ๔,๐๑๔ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
๗๑.๑๙ % ของความจุอ่าง ปริมาณน้ําใช้งานได้มากกว่าปี ๒๕๕๓ อยู่ ๕๕๑ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้า
เขื่อนตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ = ๑,๓๖๖ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก ๑,๖๒๕ ล้าน
ลบ.ม.
/๔.๒) การบริหาร...
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๔.๒) การบริหารจัดการน้ําในเขื่อนสิริกิติ์ในฤดูน้ําหลาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยได้ประชุมหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์การระบายน้ําผ่านประตูระบายน้ําล้นให้
เหมาะสม เนื่องจากระดับน้ํามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและคาดว่าจะสูงเกินระดับเก็บกักแน่นอน
๔.๓) การเตรียมรับสถานการณ์น้ําหลากของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ของ กฟผ. ส่วนใหญ่มีความจุรองรับน้ําได้อีกตลอด
ฤดูฝนหากปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนสูงเกินค่าเฉลี่ยไม่มากนัก ยกเว้นเขื่อนสิริกิติ์ เนื่องจากถึงปัจจุบันเขื่อนได้
รองรับน้ําหลากที่มาจากจังหวัดน่าน ถึง ๓ ครั้งแล้ว จึงมีช่องว่างสําหรับรองรับน้ําน้อยลง อย่างไรก็ตามได้
ประสานงานกับกรมชลประทานให้มีการระบายน้ําเท่าที่จําเป็นเพื่อจํากัดปริมาณน้ําด้านท้ายเขื่อน สําหรับ
ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๔ จะมีน้ําเข้ามาอีกในปริมาณมากและฝนส่วนหนึ่งที่ตกด้านท้ายเขื่อน
มีโอกาสทําให้ปริมาณน้ําท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ กฟผ. จะติดตามสถานการณ์น้ําฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา
และประสานกับกรมชลประทาน เพื่อระบายน้ําในปริมาณที่เหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุดต่อไป
- ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ําร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เป็น
ประจํา ได้แก่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรน้ํา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อให้การบริหารจัดการน้ําเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนทั้งทางด้านเหนือ
และท้ายเขื่อนให้มีน้อยที่สุด
- ติดตั้งระบบโทรมาตรอุตุและอุทกวิทยาเพื่อการบริหารจัดการน้ําในอ่าง
เก็บน้ํา ในลุ่มน้ําเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อติดตาม
และคาดการณ์ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อน และติดตามปริมาณน้ําที่ระบายให้มีผลกระทบต่อสภาพน้ําด้าน
ท้ายน้อยที่สุด
๕) กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ําบาดาล รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ดําเนินการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ในเบื้องต้นด้วยการสนับสนุนรถบรรทุกน้ํา
เพื่อแจกจ่ายน้ํา และได้แจกจ่ายน้ําไปแล้ว จํานวน ๗,๕๐๐ ลิตร
๖) กรมทรัพยากรธรณี
ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี รายงานและนําเสนอเอกสาร การประกาศเฝ้าระวังแจ้ง
เตือนภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก และการตรวจวัดปริมาณน้ําฝน โดยเครือข่ายของกรมทรัพยากรธรณี
ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๖.๑) กรมทรัพยากรธรณี ได้ออกประกาศฉบับที่ ๑๔/๒๕๕๔ โดยขอให้อาสาสมัคร
เครือข่ายของกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก ในระยะ ๑ – ๒ วันนี้
โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอําเภอแม่สาย แม่จัน เทิง จังหวัดเชียงราย อําเภอปง เชียงคํา จุน จังหวัดพะเยา
อําเภอบ่อเกลือ ปัว เฉลิมพระเกียรติ ท่าวังผา จังหวัดน่าน อําเภอแม่ทะ ห้างฉัตร แจ้ห่ม จังหวัดลําปาง
และอําเภอฝาง แม่อาย ขังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากร่องความกดอากาศต่ําพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทําให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ วัดปริมาณน้ําฝนได้มากกว่า
๑๐๐ มม. และพบรอยแยกในบางพื้นที่ ทั้งนี้ได้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและ
วัดปริมาณน้ําฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนและเปิดไซเรนเพื่อแจ้งสถานการณ์ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้รับทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้
/๖.๒ วันที่...

๘

๖.๒) วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
- มีฝนตกหนักที่บ้านป่าเหมือดสันติ ตําบลเวียงคํา อําเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย วัดปริมาณน้ําฝนสูงสุดได้ ๑๔๕ มม.
- มีฝนตกหนักที่บ้านสันทราย ตําบลสันทราย อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
วัดปริมาณน้ําฝนสูงสุดได้ ๑๑๐ มม.
๖.๓) วั น ที่ ๒๒ สิ ง หาคม ๒๕๕๔ มี ฝ นตกหนั ก ที่ บ้ า นห้ ว ยพาน ตํ า บลกรุ ง ชิ ง
อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ําฝนสูงสุดได้ ๘๐ มม.
๗) กรมควบคุมมลพิษ
ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากคุณภาพน้ําที่ท่วม
ขังในพื้นที่อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปยังพื้นที่เพื่อทําการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําและให้คําแนะนําในการระบายน้ํา นอกจากนี้ยังได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสํารวจระบบ
บําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดขยะมูลฝอยเพื่อรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้น และนําเสนอรัฐบาลเพื่อการ
จัดสรรงบประมาณในการฟื้นฟูต่อไป
๘) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ผู้แทนสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รายงานสถานการณ์
น้ําท่วมประเทศไทย (วันที่ ๑๔ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔) โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๘.๑) วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๑๙ น. และวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔
เวลา ๐๖.๑๕ น. แสดงพื้นที่น้ําท่วมบางส่วนจังหวัดหนองคาย และอุดรธานี
๘.๒) วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๓๑ น. แสดงพื้นที่น้ําท่วมบางส่วนของ
จังหวัดเชียงใหม่ ลําปาง ลําพูน ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย และ อุตรดิตถ์
๘.๓) การติดตามสถานการณ์น้ําท่วมด้วยข้อมูลจากดาวเทียมในระบบเรดาร์ระหว่าง
วันที่ ๑๐ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔
- จังหวัดสุโขทัย มีระดับน้ําท่วมขัง จํานวน ๕ อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง
สวรรคโลก ศรีสําโรง กงไกรลาศ และคีรีมาศ
- จังหวัดพิษณุโลก มีระดับน้ําท่วมขัง จํานวน ๓ อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง
พรหมพิราม และบางระกํา
- จังหวัดพิจิตร มีระดับน้ําท่วมขัง จํานวน ๗ อําเภอ ได้แก่ อําเภอสามง่าม
วชิรบารมี โพธิ์ประทับช้าง บึงนาราง โพทะเล ตะพานหิน และบางมูลนาก
- จังหวัดนครสวรรค์ มีระดับน้ําท่วมขัง จํานวน ๒ อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง
และชุมแสง
๙) การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๙.๑) สถานการณ์ภัยแล้ง (วันที่ ๑๒ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔)
- สถานีจ่ายน้ําเป็นเวลา จํานวน ๒ สาขา คือ สาขาอําเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และสาขาเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎ์ธานี
/- สถานี...

๙

- สถานีที่มีปัญหาน้ําดิบลดน้อยลง จํานวน ๓ สาขา คือ สาขาท่าตะโก จังหวัด
นครสวรรค์ สาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และสาขาพิมาย จังหวัดนครราชสีมา แต่ยังสามารถจ่ายน้ําได้ตาม
ปกติ
๙.๒) สถานการณ์อุทกภัย (วันที่ ๑๒ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔)
- สถานีที่ประสบปัญหาอุทกภัย จํานวน ๓ สาขา คือ สาขาแม่สะเรียง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน สาขาอําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ และสาขาสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย แต่ยังสามารถจ่ายน้ําได้
ตามปกติ
๑๐) กรุงเทพมหานคร
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
มีปริมาณฝนตกเฉลี่ย ๓๐ – ๔๐ มม. ต่อครั้ง รวมทั้งการที่กรมชลประทานระบายน้ําประมาณ ๒,๔๐๐ ลบ.ม./
วินาที และมีน้ําทะเลหนุนในระดับต่ํา ซึ่งปริมาณน้ําสูงสุดเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ บริเวณปากคลอง
ตลาด วัดได้ ๑.๖๘ ม. ซึ่งต่ํากว่าเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๕๐ ม.) = ๐.๘๒ ม. จึงทําให้สามารถรองรับปริมาณน้ําได้และ
กรุงเทพมหานครจะเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนตกอย่างใกล้ชิดต่อไป
ประธานมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ดําเนินการดังนี้
๑. ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งศูนย์ของกรมทรัพยากรน้ําที่จัดตั้งขึ้นเฝ้าระวัง
สถานการณ์ฝนตกหนัก ในช่วงวันที่ ๒๕ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ตามการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยา
๒. กรมทรัพยากรธรณีพิจารณาแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มให้เตรียมความพร้อม
ในการรับภัย ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์สภาพภูมิอากาศว่า ช่วงวันที่ ๒๕ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่
มติที่ประชุม : รับทราบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

(นายวิทยา ผลประไพ)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ
ผู้จัดทํารายงานการประชุม

