รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ํา
ครั้งที่ 2/๒๕๕5
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม ๒๕๕5 เวลา ๑2.00 น.
ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น 9 กรมทรัพยากรน้ํา
-----------------------------------------ผู้เข้าประชุม
๑. นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. นายเจษฎา แก้วกัลยา
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. นายเลิศชัย ศรีอนันต์
แทนอธิบดีกรมชลประทาน และรองอธิบดีกรมชลประทาน
4. นายเมธี มหายศนันท์
แทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
5. นายสุวิทย์ โคสุวรรณ
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
6. นายเกรียงศักดิ์ ภิระไร
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
7. นายวรศาสน์ อภัยพงษ์
แทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
8. นายสุกิจ รักพานิชแสง
แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
9. นางสาวจิรภา จิตคงสง
แทนอธิบดีกรมป่าไม้
10. นายประทีป บริบูรณ์รัตน์
แทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
11. นายปริญญา สุทธิโกเศศ
แทนผู้อํานวยการสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร
12. นายไพโรจน์ ประสิทธิ์วรากุล
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร
13. นายวันชัย ประไพสุวรรณ
แทนผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
๑4. นายจําเนียร เมืองจันทร์
แทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
๑5. นายปริญญา แน่นหนา
แทนผู้ว่าการการประปานครหลวง

ประธานอนุ ก รรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
/16. นายจตุพร...
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๑6. นายจตุพร บุรุษพัฒน์
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
๑7. นายนิวัติชัย คัมภีร์
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา และแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
๑8. นายบุญจง จรัสดํารงนิตย์
ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
19. นายวิทยา ผลประไพ
ผู้อํานวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ํา

อนุ ก รรมการและเลขานุ ก าร
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. เจ้ากรมอุทกศาสตร์
4. ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวดลฤทัย พรายแก้ว
2. นางวันเพ็ญ แก้วแกมทอง
3. เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ํา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หัวหน้าแผนกสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ํา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จํานวน 10 คน

เริ่มประชุมเวลา ๑2.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๕5
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๕5 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
๓.1 รายงานสถานการณ์น้ํา สถานการณ์อุทกภัย และการดําเนินการแก้ไขปัญหา
หน่วยงานต่ างๆ ในคณะอนุกรรมการติ ดตามและแก้ไ ขปัญหาเรื่ องน้ํ า ได้ รายงาน
สถานการณ์น้ํา สถานการณ์อุทกภัย และการดําเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้
1) กรมทรัพยากรน้ํา
นายบุญจง จรัสดํารงนิตย์ ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
อนุกรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ รายงานสถานการณ์น้ําในภาพรวม ดังนี้
/1.1) สถานการณ์...
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1.๑) สถานการณ์น้ําฝน
- ปริมาณฝนสะสมในรอบสัปดาห์ (15 – 21 มกราคม 2555) ทั้งประเทศ
มีค่าเฉลี่ย 22.86 มม.
- ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือน (วันที่ 21 มกราคม 2555)
• ภาคเหนือ = 11.35 มม. มากกว่าปี 2554 อยู่ 6.05 มม. และมากกว่า
ค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 6.52 มม.
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = 34.04 มม. มากกว่าปี 2554 อยู่ 33.89
มม. และมากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 31.27 มม.
• ภาคกลาง = 6.28 มม. มากกว่าปี 2554 อยู่ 5.56 มม. และน้อยกว่า
ค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 0.53 มม.
• ภาคตะวันออก = 23.77 มม. มากกว่าปี 2554 อยู่ 23.76 มม. และ
มากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 12.34 มม.
• ภาคตะวันตก = 7.84 มม. มากกว่าปี 2554 อยู่ 4.80 มม. และมาก
กว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 3.44 มม.
• ภาคใต้ = 261.09 มม. มากกว่าปี 2554 อยู่ 146.18 มม. และมาก
กว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 221.99 มม.
- ปริมาณฝนสะสมรายปี ๒๕๕5 (วันที่ 21 มกราคม 2555) ทั้งประเทศมี
ค่าเฉลี่ย 76.49 มม. มากกว่าฝนสะสมรายปี ๒๕๕4 (28.61) อยู่ 47.88 มม. และมากกว่าฝนสะสมเฉลี่ย
๓๐ ปี (14.32) อยู่ 62.17 มม.
1.๒) สถานการณ์ น้ํ า ในอ่ า งเก็ บ น้ํ า ขนาดใหญ่ ณ วั น ที่ 22 มกราคม 2555
ปริมาณน้ําทั้งประเทศ รวม 57,827 ล้าน ลบ.ม. หรือ 82 % ของความจุเก็บกัก มากกว่าปี ๒๕๕4
(47,800) อยู่ 10,027 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 14 % และมากกว่าปี ๒๕๔9 (47,116) อยู่ 10,711 ล้าน
ลบ.ม. คิดเป็น 13 %
- เขื่ อ นที่ มี ป ริ ม าณน้ํ า เก็ บ กั ก มากกว่ า ร้ อ ยละ 80 มี จํ า นวน 18 แห่ ง
ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แม่งัดสมบูรณ์ชล แม่กวงอุดมธารา กิ่วลม กิ่วคอหมา น้ําอูน ลําตะคอง
ลําพระเพลิง มูลบน ลําแซะ สิรินธร ป่าสักชลสิทธิ์ กระเสียว ศรีนครินทร์ หนองปลาไหล ประแสร์ และ
บางลาง
- เขื่อนที่มีปริมาณน้ําเก็บกักระหว่างร้อยละ 50 – 80 มีจํานวน 13 แห่ง
ประกอบด้วย เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน ห้วยหลวง น้ําพุง จุฬาภรณ์ ลําปาว ลํานางรอง วชิราลงกรณ ขุนด่าน
ปราการชล คลองสียัด บางพระ แก่งกระจาน รัชชประภา และ อุบลรัตน์
- 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 2 แห่ ง
ประกอบด้วย เขื่อนทับเสลา และปราณบุรี
๑.3) สถานการณ์น้ําในแม่น้ําโขง ปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ปกติและมีแนวโน้มลดลง
1.4) สถานการณ์อุทกภัยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา มีพื้นที่เกิดเหตุน้ําท่วม จํานวน
2 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส
1.5) การคาดการณ์ภัยแล้งในปี ๒๕๕5 พิจารณาจากสภาพความขาดแคลนน้ํา
และต้นทุนน้ําที่มีอยู่ รวมถึงการนําน้ําไปใช้ (Demand – Supply - Logistics) ๖ ปัจจัยหลัก (ค่าเปอร์เซ็นต์
ถ่วงน้ําหนัก) ดังนี้
/- การพิจารณา...
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- การพิจารณาปริมาณฝนสะสมปี ๒๕๕4 เทียบกับค่าฝนเฉลี่ย ๓๐ ปี (๑๐ %)
- การพิจารณาฝนทิ้งช่วง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 - ปัจจุบัน (๒๐ %)
- การพิจารณาระดับน้ําในลําน้ําสายหลัก (๒๐ %)
- การพิจารณาปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ํา (๑๕ %)
- การพิจารณาพื้นที่ขาดแคลนน้ําอุปโภค – บริโภค – จุดจ่ายน้ํา (๒๐ %)
- การพิจารณาพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ําซากปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕4 (๑๕ %)
๑.6) การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งปี 2555 (ณ วันที่ 23 มกราคม 2555)
- พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งมาก จํานวน 1 จังหวัด คือ จังหวัดเลย
- พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง จํานวน 20 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เชียงราย ลําพูน พะเยา อุทัยธานี เพชรบูรณ์ สระแก้ว ปราจีนบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์
สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี หนองคาย มหาสารคาม ยโสธร ชัยภูมิ อํานาจเจริญ หนองบัวลําภู และ
นครพนม
2) กรมอุตุนิยมวิทยา
ผู้แ ทนกรมอุ ตุนิย มวิท ยา รายงานการคาดการณ์ลั ก ษณะอากาศในช่ วง 7 วั น
(ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 มกราคม 2555) ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
2.1) วันที่ 27 – 30 มกราคม 2555 หย่อมความกดอากาศต่ําจะเคลื่อนเข้าสู่
ประเทศมาเลเซีย ประกอบกับคลื่นกระแสลมตะวันออกมีกําลังแรง ทําให้ภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่จังหวัด
นครศรีธรรมราชลงไป จะมีฝนตกกระจายและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดสงขลา ปัตตานี
และนราธิวาส
2.2) การคาดการณ์สภาพอากาศระยะ 3 เดือน (มกราคม – มีนาคม 2555)
- ช่วงวันที่ 1 – 15 มกราคม 2555 บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศ
หนาวเย็นเกือบทั่วไป โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณเทือกเขาในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมี
อากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีหมอกหนาในหลายพื้นที่และอาจเกิดน้ําค้างแข็งได้ ในพื้นที่ภาคใต้จะมี
ฝนตกชุกและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2555 จะมีอากาศอุ่นขึ้นและเริ่มมี
อากาศร้อน ฝนเริ่มลดลง ในเดือนมีนาคม 2555 จะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน บางช่วง
อาจมีพายุฝนฟ้าคะนอง
2.3) การติดตามปรากฏการณ์ลานีญา จะมีต่อเนื่องไปจนถึงประมาณกลางปี พ.ศ.
2555 ส่งผลให้ปริมาณฝนของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงกว่าค่าปกติ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง (มกราคม –
เมษายน 2555) ต่อเนื่องถึงต้นฤดูฝนในเดือนพฤษภาคม 2555 และอุณภูมิเฉลี่ยจะต่ํากว่าปกติ
3) กรมชลประทาน
ผู้แทนกรมชลประทาน รายงานให้ที่ประชุมทราบดังนี้
3.๑) สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ จํานวน ๔๐๐
แห่ง ณ วันที่ 23 มกราคม 2555 ปริมาตรน้ําทั้งหมด = 60,868 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 82 % ของความ
จุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕4 (50,761) = 10,107 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําใช้การได้ปี ๒๕๕5 = 37,033
ล้าน ลบ.ม.
/3.2) การเปรียบเทียบ...
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3.๒) การเปรียบเทียบปริมาตรน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้ง
ประเทศ ปี ๒๕๕4 กับปี ๒๕๕5 ณ วันที่ 23 มกราคม 2555 แบ่งเป็นรายภาค ดังนี้
- ภาคเหนือ ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๕๘ แห่ง) รวม 21,741 ล้าน ลบ.ม. คิด
เป็น 85 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕4 (16,452) ล้าน ลบ.ม.) = 5,289 ล้าน ลบ.ม.
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๒๓๔ แห่ง) รวม 7,951
ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 79 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕4 (7,206 ล้าน ลบ.ม.) = 745 ล้าน ลบ.ม.
- ภาคกลาง ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๑๒ แห่ง) รวม 996 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
79 % ของความจุอ่าง น้อยกว่าปี ๒๕๕4 (1,071 ล้าน ลบ.ม.) = 75 ล้าน ลบ.ม.
- ภาคตะวันตก ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๙ แห่ง) รวม 22,214 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น 83 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕4 (18,588 ล้าน ลบ.ม.) = 3,626 ล้าน ลบ.ม.
- ภาคตะวันออก ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๕๒ แห่ง) รวม 1,365 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น 75 % ของความจุอ่าง น้อยกว่าปี ๒๕๕4 (1,414 ล้าน ลบ.ม.) = 49 ล้าน ลบ.ม.
- ภาคใต้ ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๓๕ แห่ง) รวม 6,601 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
76 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕4 (6,030 ล้าน ลบ.ม.) = 571 ล้าน ลบ.ม.
๓.๓) ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําทีส่ ําคัญต่างๆ ณ วันที่ 23 มกราคม ๒๕๕5
- อ่างเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล ความจุระดับเก็บกักปกติ 13,462 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรน้ําปี ๒๕๕5 = 11,654 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 87 % ของความจุอ่าง น้ําใช้การได้ = 7,854 ล้าน
ลบ.ม. ปี ๒๕๕4 = 7,719 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 57 % ของความจุอ่าง ผลต่างปี ๒๕๕4 กับปี ๒๕๕5 =
3,935 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอ่าง = 7.87 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 56 ล้าน ลบ.ม. รับน้ํา
ได้อีก 1,808 ล้าน ลบ.ม.
- อ่างเก็บน้ําเขื่อนสิริกิติ์ ความจุระดับเก็บกักปกติ 9,500 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรน้ําปี ๒๕๕5 = 8,073 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 85 % ของความจุอ่าง น้ําใช้การได้ = 5,223 ล้าน
ลบ.ม. ปี ๒๕๕4 = 6,850 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 72 % ของความจุอ่าง ผลต่างปี ๒๕๕4 กับปี ๒๕๕5 =
1,223 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอ่าง = 9.58 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 35.02 ล้าน ลบ.ม. รับน้ํา
ได้อีก 977 ล้าน ลบ.ม.
- อ่างเก็บน้ําเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ความจุระดับเก็บกักสูงสุด ๙๖๐ ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรน้ําปี ๒๕๕5 = 643 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 82 % ของความจุอ่าง น้ําใช้การได้ = 640 ล้าน ลบ.ม.
ปี ๒๕๕4 = 653 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 83 % ของความจุอ่าง ผลต่างปี ๒๕๕4 กับปี ๒๕๕5 = 10 ล้าน
ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอ่าง = ๐.๐๐ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 3.48 ล้าน ลบ.ม. รับน้ําได้อีก 142
ล้าน ลบ.ม.
- อ่างเก็บน้ําแควน้อยบํารุงแดน ความจุระดับเก็บกักสูงสุด 939 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรน้ําปี ๒๕๕5 = 570 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 61 % ของความจุอ่าง น้ําใช้การได้ = 527 ล้าน ลบ.ม.
ปี ๒๕๕4 = 606 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 65 % ของความจุอ่าง ผลต่างปี ๒๕๕4 กับปี ๒๕๕5 = 36 ล้าน
ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอ่าง = 1.82 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 10.37 ล้าน ลบ.ม. รับน้ําได้อีก
369 ล้าน ลบ.ม.
3.4) สถานการณ์น้ําท่าในลําน้ําสายหลัก ณ วันที่ 22 มกราคม 2555 ส่วนใหญ่
อยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งน้ําท่าที่มีปริมาณน้ําน้อยอยู่บริเวณเหนือเขื่อน ส่วนน้ําท่าบริเวณใต้เขื่อนอยู่ในเกณฑ์
ปกติ
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3.5) แผนและผลการจัดสรรน้ําในการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2554/2555
(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2555) มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
- พื้นที่ทั้งประเทศ มีปริมาณน้ําต้นทุนปี 2554/2555 = 69,281 ล้าน
ลบ.ม. มากกว่าปริมาณน้ําต้นทุนปี 2553/2554 = 13,590 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งวางแผนการเพาะปลูกพืช
ฤดูแล้ง จํานวน 19.23 ล้านไร่ แบ่งออกเป็นข้าวนาปรัง 16.70 ล้านไร่ พืชไร่ – พืชผัก 2.53 ล้านไร่ และ
มีแผนการใช้น้ําทั้งสิ้น 31,900 ล้าน ลบ.ม. โดยมีผลการเพาะปลูกแล้ว 6.32 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 33
และระบายน้ําแล้ว 12,952 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 41
- พื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยา มีปริมาณน้ําต้นทุนปี 2554/2555 = 24,850
ล้าน ลบ.ม. มากกว่าปี 2553/2554 = 6,755 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง จํานวน
10 ล้านไร่ แบ่งออกเป็นข้าวนาปรัง 9.60 ล้านไร่ พืชไร่ – พืชผัก 0.40 ล้านไร่ และมีแผนการใช้น้ํา
ทั้งสิ้น 13,220 ล้าน ลบ.ม. โดยมีผลการเพาะปลูกแล้ว 4.32 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 43 และระบายน้ํา
แล้ว 5,888 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 45
3.6) การส่งเครื่องสูบน้ําเพื่อช่วยเหลือ (23 มกราคม 2555) ผลการสนับสนุน
เครื่องสูบน้ํา 451 เครื่อง แยกออกเป็นช่วยเหลือนาปี นาปรัง พืชไร่ อุปโภค บริโภค จํานวน 161 เครื่อง
และช่วยเหลืออุทกภัย จํานวน 290 เครื่อง
3.7) แผนการส่งเครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี
2554/2555 จํานวนทั้งสิ้น 1,595 เครื่อง แยกออกเป็น ภาคเหนือ จํานวน 257 เครื่อง ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ จํานวน 513 เครื่อง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก จํานวน 461 เครื่อง ภาคใต้
จํานวน 309 เครื่อง และสํารองส่วนกลาง จํานวน 55 เครื่อง
3.8) แผนการส่งรถยนต์บรรทุกน้ําเพื่อช่วยเหลือการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง
จํานวนทั้งสิ้น 240 คัน แยกออกเป็น ภาคเหนือ จํานวน 55 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 90 คัน
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก จํานวน 59 คัน และภาคใต้ จํานวน 36 คัน
4) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รายงานสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ํา
ของ กฟผ. ณ วันที่ 22 มกราคม 2555 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
4.๑) ปริมาตรน้ําในอ่างรวมทุกภาค = 51,973 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 82% ของ
ความจุอ่าง มากกว่าปี 2554 = 9,570 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 22.57 % แยกเป็นรายภาค ดังนี้
- ภาคเหนือ (ภูมิพล สิริกิต์ิ และแม่งัดสมบูรณ์ชล) มีปริมาตรน้ํา = 19,994
ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 86.04 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี 2554 = 5,162 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 34.80 %
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุบลรัตน์ สิรินธร จุฬาภรณ์ น้ําพุง และห้วยกุ่ม)
มีปริมาตรน้ํา = 3,777 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 79.55 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี 2554 = 247 ล้าน
ลบ.ม. คิดเป็น 7 %
- ภาคกลางและภาคตะวันตก (ศรีนครินทร์ ท่าทุ่งนา วชิราลงกรณ และ
แก่งกระจาน) มีปริมาตรน้ํา = 22,571 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 82.47 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี 2554
= 3,849 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 20.56 %
- ภาคใต้ (รัชชประภา และบางลาง) มีปริมาตรน้ํา = 5,632 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น 79.40 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี 2554 = 312 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 5.86 %
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4.2) การคาดการณ์ป ริมาตรน้ําในเขื่ อนภู มิพ ลและเขื่อนสิ ริกิ ติ์ (ณ วั น ที่ 22
มกราคม 2555)
- เขื่อนภูมิพล มีปริมาตรน้ํา = 11,654 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 86.57 % ของ
ความจุอ่าง มีน้ําใช้การได้ 7,854 ล้าน ลบ.ม. มีแผนการระบายน้ําในช่วงฤดูแล้ง 7,236 ล้าน ลบ.ม.
ระบายน้ําไปแล้ว (1 พฤศจิกายน 2554 – 22 มกราคม 2555) 2,954 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือที่ต้อง
ระบายตลอดฤดูแล้งอีก 4,281 ล้าน ลบ.ม. คาดว่าสิ้นสุดฤดูแล้ง (30 เมษายน 2555) ปริมาตรน้ําในอ่าง
จะลดลงมาอยู่ที่ระดับน้ําควบคุมตัวล่าง (Lower Rule Curve) ที่ 55 % ของความจุอ่าง
- เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาตรน้ํา = 8,073 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 84.89 % ของ
ความจุอ่าง มีน้ําใช้การได้ 5,223 ล้าน ลบ.ม. มีแผนการระบายน้ําในช่วงฤดูแล้ง 4,629 ล้าน ลบ.ม.
ระบายน้ําไปแล้ว (1 พฤศจิกายน 2554 – 22 มกราคม 2555) 2,135 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือที่ต้อง
ระบายตลอดฤดูแล้งอีก 2,494 ล้าน ลบ.ม. คาดว่าสิ้นสุดฤดูแล้ง (30 เมษายน 2555) ปริมาตรน้ําในอ่าง
จะลดลงมาอยู่ที่ระดับน้ําควบคุมตัวล่าง (Lower Rule Curve) ที่ 61 % ของความจุอ่าง
4.3) ผลการระบายน้ําเพื่อชลประทานฤดูแล้งปี 2554/2555 (ถึงวันที่ 22
มกราคม 2555)
- โครงการชลประทานเจ้าพระยา ใช้น้ําจากเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ 11,865
ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 – 30 เมษายน 2555 ระบายน้ําไปแล้ว 5,089 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น 122 % ของแผนการระบายน้ํา และ 43 % ของแผนการระบายน้ําทั้งหมด คงเหลือต้องระบาย
ตลอดฤดูแล้ง (30 เมษายน 2555) อีก 6,775 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ําต้นทุนที่ระบายได้ 13,077 ล้าน
ลบ.ม. ซึ่งเพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้
- โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ ใช้น้ําจากเขื่อนศรีนครินทร์และวชิรา
ลงกรณ 7,500 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 – 30 มิถุนายน 2555 ระบายน้ําไปแล้ว 571
ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 81 % ของแผนการระบายน้ํา และ 5 % ของแผนการระบายน้ําทั้งหมด คงเหลือต้อง
ระบายตลอดฤดูแล้ง (30 มิถุนายน 2555) อีก 7,010 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ําต้นทุนที่ระบายได้ 8,838
ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้
4.4) การบริ หารจัดการน้ําในช่วงฤดูฝนในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยา มีการจัดตั้ ง
คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ํา ประกอบด้วย 10 หน่วยงาน คือ การไฟฟ้า
ฝายผลิตแห่งประเทศไทย กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรน้ํา กรมอุทกศาสตร์ กรมโยธา
ธิการและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักการระบายน้ํา (กรุงเทพมหานคร) สํานักงาน
คณะกรรมการพิ เศษเพื่ อประสานงานโครงการอั น เนื่ องมาจากพระราชดํา ริ และสถาบั น สารสนเทศ
ทรัพยากรน้ําและการเกษตร เพื่อร่วมติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ําและการวางแผนการระบายน้ํา
ที่เหมาะสมในทุกสัปดาห์ตลอดช่วงฤดูฝน รวมทั้งการบริหารจัดการน้ําในภาพรวมตลอดปี เพื่อให้เกิดความ
สมดุลทั้งการบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้ง
4.5) การบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูแล้ง มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการปลูกพืช
ฤดูแล้ง ประกอบด้วย 11 หน่วยงาน คือ การไฟฟ้าฝายผลิตแห่งประเทศไทย กรมชลประทาน กรมการข้าว
กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมทรัพยากรน้ํา กรมประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เพื่อร่วมกันกําหนดแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งตามปริมาณน้ําต้นทุนในอ่างเก็บน้ํา
/นายเจษฎา...
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นายเจษฎา แก้วกัลยา แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (กยน.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีการ
ประชุมเพื่อพิจารณาเร่งรัดการจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา แผนปฏิบัติการบรรเทา
ปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน และแผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ําแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการบรรเทาปัญหาอุทกภัยในระยะเร่งด่วน
3 แผนงาน ดังนี้
1. แผนการบริ ห ารจั ด การเขื่ อ นเก็ บ น้ํ า หลั ก ของประเทศ มอบหมายให้
กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลัก
2. แผนการพั ฒ นาคลั ง ข้ อ มู ล ระบบพยากรณ์ และเตื อ นภั ย มอบหมายให้
ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี เป็นผู้ดําเนินการหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาคลังข้อมูลและ
ปรับปรุงระบบการเตือนภัย และมอบให้กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการปรับปรุงระบบพยากรณ์
3. แผนงานการกําหนดพื้นที่รับน้ํานองและมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
จากการใช้พื้นที่รับน้ํานอง มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลัก
5) การประปานครหลวง
ผู้แทนการประปานครหลวง รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ํา ให้ที่ประชุมทราบว่า
ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม 2555 แม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณสถานีสูบน้ําดิบสําแล จังหวัดปทุมธานี
ค่าออกซิเจนละลายน้ํา (Do) = 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมาก จึงได้
ประสานงานกับกรมชลประทานและกรมควบคุมมลพิษในการปรับปรุงคุณภาพน้ํา กรมชลประทานได้
ระบายน้ําเพื่อให้น้ําดีไล่น้ําเสีย กรมควบคุมมลพิษได้ปรับการวัดค่า Do ที่ลงเว็ปไซต์ ให้เป็นข้อมูลที่เกิด
ขึ้นจริงในปัจจุบัน ซึ่งการประปานครหลวงได้ติดตามข้อมูล พบว่า ปัจจุบันบริเวณสถานีสูบน้ําดิบสําแล
จังหวัดปทุมธานี คุณภาพน้ําดีขึ้นตามลําดับ
6) กรมทรัพยากรธรณี
ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี รายงานและนําเสนอเอกสารการออกประกาศเตือนภัย
การสรุปเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย และการตรวจวัดปริมาณน้ําฝนให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
6.1) กรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศ จํานวน 2 ฉบับ ดังนี้
- วันที่ 12 มกราคม 2555 เวลา 13.00 น. ออกประกาศฉบับที่ 5/2555
ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก
ระหว่างวันที่ 12 – 13 มกราคม 2555 ในพื้นที่เสี่ยงภัยอําเภอนบพิตํา ลานสกา พรหมคีรี ร่อนพิบูลย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอศรีบรรพต ศรีนครินทร์ ตะโหมด กงหรา จังหวัดพัทลุง และอําเภอรัตภูมิ
หาดใหญ่ สะบ้าย้อย สะเดา จะนะ นาทวี จังหวัดสงขลา เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่อง วัดปริมาณน้ําฝน
ได้มากกว่า 120 มม. และดินยังชุ่มน้ําอยู่มากพร้อมไหลลงมาได้ตลอดเวลา
- วันที่ 14 มกราคม 2555 เวลา 16.20 น. ออกประกาศฉบับที่ 6/2555
ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก
ระหว่างวันที่ 14 – 15 มกราคม 2555 ในพื้นที่เสี่ยงภัยอําเภอขนอม สิชล นบพิตํา ลานสกา พรหมคีรี
ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และอําเภอศรีบรรพต ศรีนครินทร์ ตะโหมด กงหรา จังหวัดพัทลุง
เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่อง วัดปริมาณน้ําฝนได้มากกว่า 150 มม. และน้ําในคลองเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดง
/ทั้งนี.้ ..
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ทั้งนี้ได้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อม
เฝ้าระวังและวัดปริมาณน้ําฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ให้ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้รับทราบ และแจ้งศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวัง
ที่ได้มีการอบรมไว้
6.2) สรุปเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย ระหว่างวันที่ 12 – 23 มกราคม 2555
- วันที่ 12 มกราคม 2555 เกิดน้ําป่าไหลหลากและน้ําท่วมในพื้นที่หมู่ที่
6 บ้านบนควน หมู่ที่ 7 บ้านคลองกั่ว หมู่ที่ 12 บ้านคลองหิน ตําบลเขาพระ อําเภอรัตภูมิ หมู่ที่ 2 ตําบล
เขามีเกียรติ อําเภอสะเดา หมู่ที่ 4 บ้านปลักเกด หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งจัง ตําบลตะพง อําเภอหาดใหญ่ และ
ตําบลร่มไทร อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
- วั น ที่ 16 มกราคม 2555 เกิ ด น้ํ า ป่ า ไหลหลากและน้ํ า ท่ ว มในพื้ น ที่
อําเภอทุ่งสง อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งผลให้สะพานหลายแห่งชํารุดไม่สามารถสัญจรผ่าน
ไปมาได้ พื้นที่การเกษตรเสียหายจํานวนหนึ่ง และมีระดับน้ําท่วมสูงกว่า 1.20 เมตร และที่จังหวัดพัทลุง
น้ําป่าจากเทือกเขาบรรทัดไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ตําบลป่าพะยอม
อําเภอป่าพะยอม ตําบลชะมวง ตําบลแหลมตะโนด อําเภอศรีบรรพต ตําบลปันแต ตําบลควนขนุน อําเภอ
ควนขนุน และถนนสาย 4163 มีน้ําท่วมสูง 40 – 50 เซนติเมตร เป็นระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร และ
ถนนสาย 4164 ระดับน้ําท่วมสูงกว่า 60 เซนติเมตร เป็นระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร
6.3) การตรวจวัดปริมาณน้ําฝน (วันที่ 13 มกราคม 2555) โดยเครือข่ายของ
กรมทรัพยากรธรณี
- จังหวัดสงขลา
• บ้านทุ่งปรือ ตําบลพะตง อําเภอหาดใหญ่ วัดปริมาณน้ําฝนได้ 305
มม.
• บ้ า นเขาสอยดาว ตํ าบลเขาพระ อํ า เภอรัต ภูมิ วั ด ปริ ม าณน้ํ า ฝนได้
200 มม.
• บ้านปลักเกด ตําบลพะตง อําเภอหาดใหญ่ วัดปริมาณน้ําฝนได้ 200
มม.
• บ้านบนควน ตําบลเขาพระ อําเภอรัตภูมิ วัดปริมาณน้ําฝนได้ 150
มม.
- จังหวัดพัทลุง
• บ้านนอก ตําบลกงหรา อําเภอกงหรา วัดปริมาณน้ําฝนได้ 100 มม.
• บ้านโหล๊ะจังกระ ตําบลคลองเฉลิม อําเภอกงหรา วัดปริมาณน้ําฝนได้
80 มม.
6.4) การตรวจวัดปริมาณน้ําฝน (วันที่ 15 มกราคม 2555) โดยเครือข่ายของ
กรมทรัพยากรธรณี
- จังหวัดนครศรีธรรมราช
• บ้านเปร็ต ตําบลขนอม อําเภอขนอม วัดปริมาณน้ําฝนได้ 210 มม.
• บ้านปลายราง ตํา บลหินตก อํา เภอร่อ นพิบู ลย์ วัด ปริมาณน้ําฝนได้
200 มม.
• บ้านร่อน ตําบลเขาแก้ว อําเภอลานสกา วัดปริมาณน้ําฝนได้ 200 มม.
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• บ้านห้วยไม้แก่น ตําบลร่อนพิบูลย์ อําเภอร่อนพิบูลย์ วัดปริมาณน้ําฝนได้
170 มม.
• บ้านเขาหัวช้าง ตําบลสี่ขีด อําเภอสิชล วัดปริมาณน้ําฝนได้ 140 มม.
• บ้านคันเบ็ด ตําบลเขาแก้ว อําเภอลานสกา วัดปริมาณน้ําฝนได้ 130
มม.
• บ้านเขาดิน ตําบลขนอม อําเภอขนอม วัดปริมาณน้ําฝนได้ 108 มม.
- จังหวัดพัทลุง
• บ้านเขาปู่ ตําบลเขาปู่ อําเภอศรีบรรพต วัดปริมาณน้ําฝนได้ 180 มม.
• บ้านลําใน ตําบลบ้านนา อําเภอศรีนครินทร์ วัดปริมาณน้ําฝนได้ 150
มม.
• บ้านหนองเหรียง ตําบลบ้านนา อําเภอศรีนครินทร์ วัดปริมาณน้ําฝนได้
136 มม.
- บ้านท่างิ้ว ตําบลท่างิ้ว อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง วัดปริมาณน้ําฝนได้
200 มม.
7) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานและนําเสนอเอกสารการสรุป
สถานการณ์สาธารณภัย ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
7.1) สถานการณ์ อุ ท กภั ย เมื่ อ วั น ที่ 14 มกราคม 2555 ได้ เกิ ด ฝนตกหนั ก
ต่อเนื่องวัดปริมาณน้ําฝนสูงสุดได้ 233.5 มม. ที่อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลาก
และน้ําล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ 7 อําเภอ 36 ตําบล 279 หมู่บ้าน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายและอยู่
ระหว่างการฟื้นฟู
7.2) สถานการณ์ภัยหนาว (วันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 – 23 มกราคม 2555)
ได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) จํานวน 33 จังหวัด 409 อําเภอ 3,400 ตําบล
124,483 หมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก น่าน ตาก
พะเยา ลําปาง ลําพูน เพชรบูรณ์ สกลนคร เลย หนองคาย นครพนม อุบลราชธานี มหาสารคาม มุกดาหาร
กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลําภู ขอนแก่น สุรินทร์ สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม
กําแพงเพชร ชัยภูมิ และนครราชสีมา
8) กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ําบาดาล รายงานการดําเนินการฟื้นฟูระบบบ่อน้ําบาดาลที่
ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยในปี 2554 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
8.1) เป่าล้างทําความสะอาดบ่อน้ําบาดาล จํานวน 21,613 บ่อ
8.2) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ําบาดาลแบบบ่อลึก จํานวน 14,198 เครื่อง
8.3) ซ่อมแซมระบบประปาบาดาล จํานวน 6,287 ระบบ
8.4) อุดและกลบบ่อน้ําบาดาล จํานวน 1,609 บ่อ
8.5) เจาะบ่อน้ําบาดาลทดแทน จํานวน 1,609 บ่อ
ทั้ง นี้ จะใช้ ง บประมาณกลางในการดํ าเนิ น การและมี กํ าหนดแล้ วเสร็จ ภายใน
ระยะเวลา 3 เดือน
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9) การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า มีพื้นที่ประสบปัญหา
ขาดแคลนน้ําดิบเพื่อการผลิตน้ําประปา จํานวน 2 สาขา ประกอบด้วย สาขาคลองใหญ่ จังหวัดตราด และ
สาขาอําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้แก้ไขด้วยการผลิตและจ่ายน้ําเป็นเวลา
10) กรมควบคุมมลพิษ
ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สถานการณ์คุณภาพน้ํา
(ณ วันที่ 23 มกราคม 2555) ในแม่น้ําสายหลักส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้จนถึงดี ค่าออกซิเจนละลายน้ํา
(Do) อยู่ในช่วง 4 – 6 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของสัตว์น้ํา (Do
ไม่ต่ํากว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร) แต่ยังมีแม่น้ําที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมและเสื่อมโทรมมาก ประกอบด้วย
- แม่น้ํายม บริเวณอําเภอสามง่าม และโพทะเล จังหวัดพิจิตร ค่าออกซิเจน
ละลายน้ํา (Do) อยู่ในช่วง 3 – 6 มิลลิกรัมต่อลิตร อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงพอใช้
- แม่น้ําเจ้าพระยา บริเวณอําเภอบางไทร จังหวัดนนทบุรี จนถึงจังหวัดปทุมธานี
ค่าออกซิเจนละลายน้ํา (Do) อยู่ในช่วง 3 – 5 มิลลิกรัมต่อลิตร อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงพอใช้
- แม่น้ําบางปะกง บริเวณอําเภอเมืองและบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ค่าออก
ซิเจนละลายน้ํา (Do) อยู่ในช่วง 3 – 5 มิลลิกรัมต่อลิตร อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงพอใช้
- แม่น้ําปราจีนบุรี บริเวณอําเภอ ศรีมหาโพธิ์และบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
ค่าออกซิเจนละลายน้ํา (Do) อยู่ในช่วง 3 – 5 มิลลิกรัมต่อลิตร อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงพอใช้
- แม่น้ําตาปี บริเวณอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ค่าออกซิเจนละลายน้ํา
(Do) อยู่ในช่วง 2 – 4.5 มิลลิกรัมต่อลิตร อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงพอใช้
- แม่น้ําท่าจีน บริเวณอําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี อําเภอบางเลนและ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ค่าออกซิเจนละลายน้ํา (Do) อยู่
ในช่วง 0 – 1 มิลลิกรัมต่อลิตร อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก
11) สํานักฝนหลวงและการบินเกษตร
ผู้แทนสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันมี
ความพร้อมสําหรับการปฏิบัติการฝนหลวงในช่วงฤดูแล้งปี 2555 และจะเริ่มปฏิบัติการในวันที่ 1 มีนาคม
2555
ประธานมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ดําเนินการ ดังนี้
1. กรมทรัพยากรน้ําประสานกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ดําเนินงานตามแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะที่ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง
พื้นที่เศรษฐกิจ และพื้นที่อุตสาหกรรม โดยให้กําหนดแผนงานการบริหารจัดการน้ํา แผนงานบรรเทา
ปัญหาอุทกภัย และแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- ศึกษาและเปรียบเทียบเกณฑ์การกําหนดพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง เพื่อป้องกันความ
สับสนในการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
2. กรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประสานกรมอุตุนิยม
วิทยา ในการคาดการณ์ปริมาณฝนตกล่วงหน้า เพื่อการบริหารจัดการเก็บกักน้ําในเขื่อนหลักของประเทศ
ให้เหมาะสม
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3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้ชี้แจงทําความเข้าใจกับประชาชนทราบว่า
การเก็บกักและการระบายน้ํานั้นมีวัตถุประสงค์หลายด้าน เช่น เพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค การป้องกัน
อุทกภัย การคมนาคมขนส่ง การรักษาระบบนิเวศน์ เป็นต้น
4. กรมทรัพยากรธรณีและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานเครือข่าย
ในพื้นที่ให้เฝ้าระวังและเตือนภัยน้ําป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในช่วงระหว่างวันที่ 27 – 30 มกราคม
2555 ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า อาจมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดสงขลา
ปัตตานี และนราธิวาส
มติที่ประชุม : รับทราบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ
เลิกประชุมเวลา ๑3.30 น.

(นายวิทยา ผลประไพ)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ
ผู้จัดทํารายงานการประชุม

