รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ํา
ครั้งที่ ๓๒ / ๒๕๕๔
วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน 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. นายวรศาสน์ อภัยพงษ์
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
๖. นายสุกิจ รักพานิชแสง
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๗. นายประทีป บริบูรณ์รัตน์
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๘. นาวาโทอํานาจ ก้อนเครือ
อนุ กรรมการ
แทนเจ้ากรมอุทกศาสตร์
๙. นายไพโรจน์ ประสิทธิ์วรากุล
อนุ กรรมการ
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร
๑๐. นายวันชัย ประไพสุวรรณ
อนุ กรรมการ
แทนผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
๑๑. นางจิตสุภา ไตรธรรม
อนุ กรรมการ
แทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
๑๒. นายนิวัติชัย คัมภีร์
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
๑๓. นายบุญจง จรัสดํารงนิตย์
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
๑๔. นายวิทยา ผลประไพ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อํานวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ํา
/ผู้ไม่มา...

๒

ผู้ไม่มาประชุม
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒. กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
๕. อธิบดีกรมป่าไม้
๖. ผู้อํานวยการสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร
๗. ผู้ว่าการการประปานครหลวง
๘. ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวดลฤทัย พรายแก้ว
๒. นางวันเพ็ญ แก้วแกมทอง
๓. นาวาตรีรณกร ธาราเวชรักษ์
๔. นายวิโรจน์ กิตติรัตนชัย
๕. เจ้าหน้าทีก่ รมทรัพยากรน้ํา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หัวหน้าแผนกสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ํา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ประจําแผนกสมุทรศาสตร์และระดับน้ํา กรมอุทกศาสตร์
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรน้ํา การประปาส่วนภูมิภาค
จํานวน ๒๐ คน

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑. เนื่ อ งจากรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มติ ด ราชการ
จึ ง มอบหมายให้ ผ มดํ า เนิ น การประชุ มแทน และการประชุ ม ในวั น นี้ เ ป็ น การประชุ ม ทางไกลร่ ว มกั บ
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๑ – ๑๐ กรมทรัพยากรน้ํา
๒. ตามที่ นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแก้ไขปัญหา บรรเทาอุทกภัย และ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ นั้น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดให้มีการประชุมและ
ได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง (ลุ่มน้ําเจ้าพระยา) จํานวน ๑๐ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด
นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ปทุมธานี นนทบุรี และนครปฐม
พร้อมด้วยอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา อธิบดีกรมชลประทาน ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้แทน
สํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ ๖ และ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ เพื่อกําหนดแผนงาน/โครงการ การป้องกัน
และแก้ไข ในระยะเร่งด่วน ซึ่งผลจากการประชุมทั้ง ๒ ครั้ง ได้กําหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง ๑๐ จังหวัด
เสนอแนวทาง และแผนงาน/โครงการ โดยให้พิจารณาโครงการเร่งด่วนก่อน เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ําที่ท่วม
อยู่ในปัจจุบันและเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน โดยพิจารณาในเรื่องการผันน้ําหลาก จัดหาพื้นที่
แก้มลิงหรือพื้นที่การเกษตรกรรมเพื่อรองรับน้ํานอง รวมถึงการสูบน้ํา ระบายน้ํา การทําคันเพื่อป้องกันตลิ่ง
ซึ่ง
/ซึ่งแผนงาน...

๓

ซึ่งแผนงานพร้อมปฏิบัติการได้ทันทีและได้ดําเนินการไปแล้วและอยู่ระหว่างการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
เพื่ อนํ าเสนอรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เพื่ อเห็ นชอบในแนวทางและ
หลักการต่างๆ ต่อไป
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะ ได้บินสํารวจ
พื้นที่ที่ประสบภัยน้ําท่วมในเขตลุ่มน้ําเจ้าพระยาและลุ่มน้ําป่าสัก และได้ติดตามสถานการณ์ดินถล่มและ
น้ําป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๔
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๔ 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) สถานการณ์น้ําฝน
- ปริมาณฝนสะสมในรอบสัปดาห์ (๔ - ๑๐ กันยายน ๒๕๕๔) ทั้งประเทศมี
ค่าเฉลี่ย ๙๘.๑๘ มม.
- ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือน (วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๔)
• ภาคเหนือ = ๑,๔๑๕ มม. มากกว่าปี ๒๕๕๓ อยู่ ๔๒๗.๒๓ มม. และมาก
กว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๔๙๑.๕๙ มม.
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = ๑,๓๐๙.๕๖ มม. มากกว่าปี ๒๕๕๓ อยู่
๑๘๙.๘๕ มม. และมากกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๒๐๙.๗๖ มม.
• ภาคกลาง = ๑,๒๒๓.๙๙ มม. มากกว่าปี ๒๕๕๓ อยู่ ๑๕๖.๙๙ มม. และ
มากกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๓๖๙.๔๖ มม.
• ภาคตะวันออก = ๑,๕๖๗.๖๑ มม. มากกว่าปี ๒๕๕๓ อยู่ ๑๓๓.๗๖ มม.
และมากกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๒๕๐.๓๓ มม.
• ภาคตะวันตก = ๙๔๐.๗๖ มม. มากกว่าปี ๒๕๕๓ อยู่ ๒๑๐.๓๔ มม. และ
มากกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๕๙.๐๑ มม.
• ภาคใต้ = ๑,๖๖๑.๖๘ มม. มากกว่าปี ๒๕๕๓ อยู่ ๗๐๙.๗๙ มม. และมาก
กว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๔๙๒.๒๘ มม.
- ปริมาณฝนสะสมรายปี ๒๕๕๔ (วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๔) ทั้งประเทศมี
ค่าเฉลี่ย ๑,๔๐๔.๘๓ มม. มากกว่าฝนสะสมรายปี ๒๕๕๓ (๑,๐๕๕.๗๓) อยู่ ๓๙๔.๑๐ มม. และมากกว่าฝน
สะสมเฉลี่ย ๓๐ ปี (๑,๐๖๙.๓๒) อยู่ ๓๓๕.๕๑ มม.
/๑.๒) สถานการณ์...

๔

๑.๒) สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ ปริมาณ
น้ําทั้งประเทศ รวม ๕๖,๐๕๘ ล้าน ลบ.ม. หรือ ๘๐ % ของความจุเก็บกัก มากกว่าปี ๒๕๕๓ (๔๑,๒๔๘) อยู่
๑๔,๘๑๐ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๒๑ % และน้อยกว่าปี ๒๕๔๙ (๕๖,๑๖๑) อยู่ ๑๐๓ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๔ %
- เขื่อนที่มีปริมาณน้ําเก็บกักมากกว่าร้อยละ ๘๐ มีจํานวน ๑๕ แห่ง คือ
เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แม่งัดสมบูรณ์ชล แม่กวงอุดมธารา กิ่วคอหมา แควน้อยบํารุงแดน ห้วยหลวง น้ําอูน
น้ําพุง ลําปาว ลําพระเพลิง ลําแซะ ศรีนครินทร์ หนองปลาไหล และประแสร์
- เขื่อนที่มีปริมาณน้ําเก็บกักระหว่างร้อยละ ๕๐ – ๘๐ มีจํานวน ๑๕ แห่ง
ประกอบด้วย เขื่อนกิ่วลม จุฬาภรณ์ อุบลรัตน์ ลําตะคอง มูลบน สิรินธร ป่าสักชลสิทธิ์ ทับเสลา กระเสียว
วชิราลงกรณ ขุนด่านปราการชล คลองสียัด บางพระแก่งกระจาน และรัชชประภา
- เขื่อนที่มีปริมาณน้ําเก็บกักน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีจํานวน ๓ แห่ง ประกอบ
ด้วย เขื่อนลํานางรอง ปราณบุรี และบางลาง
๑.๓) สถานการณ์อุทกภัยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา มีพื้นที่ที่เกิดเหตุน้ําท่วม จํานวน
๓๑ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร กาฬสินธุ์
มหาสารคาม นครราชสี มา นครพนม อุ บ ลราชธานี นครสวรรค์ อุ ทัย ธานี ชั ย นาท สิ งห์ บุ รี อ่ า งทอง
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สระบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี
ตราด พังงา กระบี่ และสตูล
๑.๔) สถานการณ์น้ําในแม่น้ําสายสําคัญ
- แม่ น้ํ า ยม ยั งคงมี น้ํ า ล้ น ตลิ่ งที่ อํา เภอบางระกํ า จั งหวั ด พิ ษณุ โ ลก และ
อําเภอสามง่าม อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร โดยระดับน้ําที่ท่วมเริ่มลดลงอย่างช้าๆ เนื่องจากปริมาณฝน
ทางตอนบนของลุ่มน้ําลดน้อยลง และปริมาณน้ําที่ท่วมได้ไหลลงสู่แม่น้ําน่านที่ อําเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค์ อย่างต่อเนื่อง
- แม่น้ําน่าน ยังคงมีน้ําล้นตลิ่งที่อําเภอเมือง และบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
และระดับน้ํายังคงเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีฝนตกหนักทางท้ายเขื่อนสิริกิติ์ลงมา
- แม่น้ําเจ้าพระยา มีน้ําล้นตลิ่งที่อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท อําเภอเมือง
จังหวัดสิงห์บุรี และอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งที่ลุ่มต่ําริมแม่น้ํา ซึ่งแนวโน้ม
ระดับน้ําจะสูงขึ้นมาก เนื่องจากน้ําจากแม่น้ํายมและแม่น้ําน่านไหลลงมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีฝนตกหนัก
ในพื้นที่ลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําวัง ตลอดจนในลุ่มน้ําเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างด้วย
- แม่น้ําในภาคใต้ พื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากจนทําให้ระดับน้ํา
ในแม่น้ําสูงขึ้นจนล้นตลิ่ง แต่เนื่องจากสภาพทางกายภาพของภาคใต้มีความลาดชันสูงและอยู่ใกล้ทะเลจึงทํา
ให้น้ําไหลลงมาจากต้นน้ําอย่างรวดเร็ว ซึ่งหากไม่มีฝนตกระดับน้ําก็จะลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน
๑.๕) การเตือนภัย (Early Warning) วันที่ ๖ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ มีการเตือนภัย
จํานวน ๒๕ ครั้ง ครอบคลุม ๗๗ หมู่บ้าน ใน ๑๓ จังหวัด แยกเป็นระดับ ดังนี้
- ระดับสีแดง (อพยพ) เนื่องจากมีน้ําป่าไหลหลากจากที่ลาดเชิงเขาเข้าท่วม
พื้นที่ลุ่มต่ําในบริเวณท้ายน้ําและมีดินถล่มตามมา จํานวน ๒ ครั้ง ครอบคลุม ๗ หมู่บ้าน ใน ๒ จังหวัด คือ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพังงา
- ระดับสีเหลือง (เตรียมพร้อม) เนื่องจากมีน้ําป่าไหลหลากจากที่ลาดเชิง
เขาท่วมพื้นที่ลุ่มต่ําในบริเวณท้ายน้ํา จํานวน ๑๓ ครั้ง ครอบคลุม ๓๗ หมู่บ้าน ใน ๗ จังหวัด คือ จังหวัด
เชียงใหม่ น่าน เพชรบูรณ์ จันทบุรี ตราด พังงา และสงขลา
/- ระดับ...
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- ระดับสีเขียว (เฝ้าระวัง) เนื่องจากมีปริมาณฝนตกสะสมมาก อาจมีน้ําป่า
ไหลหลากจากที่ลาดเชิงเขาเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ําบริเวณท้ายน้ํา จํานวน ๑๐ ครั้ง ครอบคลุม ๓๓ หมู่บ้าน ใน ๘
จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย แพร่ พิษณุโลก นครราชสีมา สระบุรี จันทบุรี พังงา และสงขลา
๑.๖) วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมหารือแก้ปัญหาอุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องรับรอง
สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนคร
ศรีอยุธยา นายไพศาล สถิตวิบูร ณ์ ผู้อํานวยการสํา นักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา จ่าโทธีระวุฒิ สุคนธประดิษฐ ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๒ พร้อมด้วย
ผู้อํานวยการส่วนงานจากสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๒ กรมทรัพยากรน้ํา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ
จากนั้น นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รายงาน
สถานการณ์น้ํา ตลอดจนแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และการป้องกันน้ําท่วมในระยะสั้น
ระยะกลาง และระยะยาว โดยจ่าโทธีระวุฒิ สุคนธประดิษฐ ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๒
กรมทรัพยากรน้ํา รายงานถึงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๒ และการ
ประสานงานของคณะกรรมการลุ่มน้ําทั้ง ๓ แห่ง รวมทั้งเครือข่ายต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบ และได้ซักถามถึงปัญหา
ข้อข้องใจ พร้อมทั้งให้ความสนใจเป็นอย่างดี
๒) กรมอุตุนิยมวิทยา
ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา รายงานการคาดการณ์ลักษณะอากาศในช่วง ๗ วัน (ตั้งแต่
วันที่ ๑๒ - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔) ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๒.๑) วันที่ ๑๒ – ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ ร่องมรสุมภาคเหนือและภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย เริ่มมีกําลัง
อ่อนลง ทําให้ทั่วประเทศมีฝนฟ้าคะนอง (๖๐ – ๗๐ % ของพื้นที่) ส่วนภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่ง
๒.๒) วันที่ ๑๔ – ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ ร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
มีกําลังอ่อนลง ทําให้ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตกมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์กระจาย (๔๐ – ๖๐ % ของพื้นที่)
๒.๓) วันที่ ๑๗ – ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔ ร่องมรสุมจะมีกําลังแรงขึ้น ทําให้มีมากขึ้น
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก
อาจจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่
๓) กรมชลประทาน
ผู้แทนกรมชลประทาน รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๓.๑) สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ และขนาดกลางทั่วประเทศ จํานวน ๔๐๐
แห่ง ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ ปริมาตรน้ําทั้งหมด = ๕๙,๑๐๘ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๘๐ % ของความจุอ่าง
ซึ่งมากกว่าปี ๒๕๕๓ (๔๓,๘๖๙) = ๑๕,๒๓๙ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําใช้การได้ปี ๒๕๕๔ = ๓๕,๒๘๕ ล้าน
ลบ.ม.
/๓.๒) การเปรียบเทียบ...
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๓.๒) การเปรี ยบเที ย บปริมาตรน้ํ าในอ่า งเก็บ น้ํา ขนาดใหญ่ และขนาดกลางทั้ ง
ประเทศ ปี ๒๕๕๓ กับปี ๒๕๕๔ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ แบ่งเป็นรายภาค ดังนี้
- ภาคเหนือ ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๕๘ แห่ง) รวม ๒๒,๔๕๐ ล้าน ลบ.ม. คิด
เป็น ๘๘ % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๓ (๑๓,๓๑๘ ล้าน ลบ.ม.) = ๙,๑๓๒ ล้าน ลบ.ม.
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๒๓๔ แห่ง) รวม ๗,๔๑๗
ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๗๔ % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๓ (๖,๔๗๑ ล้าน ลบ.ม.) = ๙๔๖ ล้าน ลบ.ม.
- ภาคกลาง ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๑๒ แห่ง) รวม ๘๓๘ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
๖๖ % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๓ (๘๑๗ ล้าน ลบ.ม.) = ๒๑ ล้าน ลบ.ม.
- ภาคตะวันตก ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๙ แห่ง) รวม ๒๑,๒๘๒ ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น ๘๐ % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๓ (๑๗,๒๘๘ ล้าน ลบ.ม.) = ๓,๙๙๔ ล้าน ลบ.ม.
- ภาคตะวันออก ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๕๒ แห่ง) รวม ๑,๔๔๖ ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น ๗๙ % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๓ (๑,๒๓๖ ล้าน ลบ.ม.) = ๒๑๐ ล้าน ลบ.ม.
- ภาคใต้ ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๓๕ แห่ง) รวม ๕,๖๗๕ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
๖๖ % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๓ (๔,๗๓๙ ล้าน ลบ.ม.) = ๙๓๖ ล้าน ลบ.ม.
๓.๓) ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําที่สําคัญต่างๆ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔
- อ่างเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ ๑๓,๔๖๒ ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรน้ําปี ๒๕๕๔ = ๑๑,๑๘๑ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๘๓ % ของความจุอ่าง ปี ๒๕๕๓ = ๕,๔๓๓ ล้าน
ลบ.ม. คิดเป็น ๔๐ % ของความจุอ่าง ผลต่างปี ๒๕๕๓ กับปี ๒๕๕๔ = ๕,๖๕๖ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ํา
ไหลลงอ่างฯ = ๑๑๖.๙๒ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย ๒๓.๙๓ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก ๒,๒๘๑
ล้าน ลบ.ม.
- อ่างเก็บน้ําเขื่อนสิริกิติ์ ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ ๙,๕๐๐ ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรน้ําปี ๒๕๕๔ = ๙,๐๖๐ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๙๕ % ของความจุอ่าง ปี ๒๕๕๓ = ๖,๓๖๙ ล้าน
ลบ.ม. คิดเป็น ๖๗ % ของความจุอ่าง ผลต่างปี ๒๕๕๓ กับปี ๒๕๕๔ = ๒,๖๙๑ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ํา
ไหลลงอ่างฯ = ๗๑.๓๘ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย ๕๗.๙๑ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก ๔๕๐
ล้าน ลบ.ม.
- อ่า งเก็ บน้ํ า เขื่ อนป่ าสั กชลสิ ทธิ์ ความจุ ที่ร ะดับ เก็บ กักปกติ ๗๘๕ ล้ า น
ลบ.ม. ปริมาตรน้ํ าปี ๒๕๕๔ = ๖๑๕ ล้าน ลบ.ม. คิ ดเป็น ๗๘ % ของความจุอ่า ง ปี ๒๕๕๓ = ๕๕๖
ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๗๑ % ของความจุอ่าง ผลต่างปี ๒๕๕๓ กับปี ๒๕๕๔ = ๕๙ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ํา
ไหลลงอ่างฯ = ๙๒.๖๓ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย ๑๗.๓๔ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก ๑๗๐
ล้าน ลบ.ม.
- อ่างเก็ บน้ํ าเขื่อนแควน้ อยบํารุ งแดน ความจุที่ระดับ เก็บ กักปกติ ๙๓๙
ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรน้ําปี ๒๕๕๔ = ๙๒๑ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๙๘ % ของความจุอ่าง ปี ๒๕๕๓ = ๕๔๗
ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๕๘ % ของความจุอ่าง ผลต่างปี ๒๕๕๓ กับปี ๒๕๕๔ = ๓๗๔ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ํา
ไหลลงอ่างฯ = ๔๕.๘๑ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย ๑๒.๓๕ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก ๑๘ ล้าน
ลบ.ม.
๓.๔) ผลการส่งเครื่องสูบน้ําเพื่อช่วยเหลือ (๙ กันยายน ๒๕๕๔) สนับสนุนเครื่อง
สูบน้ํา จํานวน ๘๓๘ เครื่อง แยกเป็นภาคเหนือ ๒๐๙ เครื่อง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๘๑ เครื่อง ภาค
ตะวันออกและภาคตะวันตก ๔๖๔ เครื่อง ภาคใต้ ๘๔ เครื่อง และสํารองส่วนกลาง ๖๗ เครื่อง
/นายเลิศชัย...
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นายเลิศชัย ศรีอนัน ต์ ชี้แจงเพิ่ มเติมว่ า ปัจ จุบั นปริมาณน้ํา จากอํ าเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่จะไหลลงสู่จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีปริมาณน้ําไหลผ่าน ๒,๖๐๐ – ๒,๗๐๐
ลบม./วินาที ซึ่งคาดว่ากรุงเทพมหานครคงจะรองรับปริมาณน้ําได้อย่างไม่มีปัญหา แต่ในช่วงนี้ยังเป็นช่วงต้น
ของฤดูฝนเท่านั้น แต่น้ําในภาคกลางมีปริมาณมากแล้วจึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อไป เนื่องจากคาดว่า
เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนปริมาณน้ําจะเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
มีปริมาณน้ําไหลผ่านมากถึง ๓,๗๐๐ ลบ.ม./วินาที อย่างเช่นเมื่อปี ๒๕๕๓ คันกั้นน้ําทั้งสองฝั่งของแม่น้ํา
เจ้าพระยาอาจจะรองรับปริมาณน้ําไม่ได้ ซึ่งตอนนี้คันกั้นน้ําบางช่วงเริ่มแตกบ้างแล้ว
๔) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รายงานสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําของ
กฟผ. ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ ดังนี้
๔.๑) ปริมาตรน้ําในอ่างเก็บน้ําของ กฟผ. (ภูมิพล สิริกิติ์ ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ
อุบลรัตน์ รัชชประภา) ความจุที่ระดับเก็บกักสูงสุด รวม ๕๗,๖๔๗ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําเก็บกักปัจจุบัน
รวม ๔๗,๑๘๔ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๘๑.๘๕ % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๓ รวม ๑๒,๙๓๔ ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ รวม ๒๗,๕๓๘ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ํา
ระบายตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ รวม ๑๒,๗๓๘ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก รวม
๑๐,๔๖๓ ล้าน ลบ.ม. แยกเป็นรายเขื่อน ดังนี้
- เขื่อนภูมิพล ความจุที่ร ะดับเก็บกักสูงสุด ๑๓,๔๖๒ ปริมาณน้ําเก็บกั ก
ปัจจุบัน ๑๑,๑๘๑ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๘๓.๐๕ % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๓ = ๕,๗๔๘ ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ = ๖,๗๕๙ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ํา
ระบายตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ = ๑,๖๑๐ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก ๒,๒๘๑
ล้าน ลบ.ม.
- เขื่ อ นสิ ริ กิ ติ์ ความจุ ที่ ร ะดั บ เก็ บ กั ก สู ง สุ ด ๙,๕๑๐ ปริ ม าณน้ํ า เก็ บ กั ก
ปัจจุบัน ๙,๐๖๐ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๙๕.๒๗ % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๓ = ๒,๖๙๑ ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ = ๗,๘๑๐ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ํา
ระบายตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ = ๓,๖๖๖ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก ๔๕๐
ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนศรีนครินทร์ ความจุที่ระดับเก็บกักสูงสุด ๑๗,๗๔๕ ปริมาณน้ําเก็บกัก
ปัจจุบัน ๑๔,๖๐๔ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๘๒.๓ % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๓ = ๑,๖๕๔ ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ = ๔,๐๕๔ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ํา
ระบายตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ = ๒,๓๕๗ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก ๓,๑๔๑
ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนวชิราลงกรณ ความจุที่ระดับเก็บกักสูงสุด ๘,๘๖๐ ปริมาณน้ําเก็บ
กักปัจจุบัน ๖,๗๕๑ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๗๖.๑๙ % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๓ = ๒,๔๔๕ ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ = ๕,๐๒๙ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ํา
ระบายตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ = ๑,๘๒๘ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก ๒,๑๐๙
ล้าน ลบ.ม.
/- เขื่อนอุบลรัตน์...
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- เขื่อนอุบลรัตน์ ความจุที่ระดับเก็บกักสูงสุด ๒,๔๓๑ ปริมาณน้ําเก็บกัก
ปัจจุบัน ๑,๓๓๓ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๕๔.๘๔ % ของความจุอ่าง น้อยกว่าปี ๒๕๕๓ = ๓๒๖ ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ = ๑,๙๔๗ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ํา
ระบายตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ = ๑,๖๗๐ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก ๑,๐๙๘
ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนรัชชประภา ความจุที่ระดับเก็บกักสูงสุด ๕,๖๓๙ ปริมาณน้ําเก็บกัก
ปัจจุบัน ๔,๒๕๕ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๗๕.๔๖ % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๓ = ๗๒๑ ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ = ๑,๙๓๙ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ํา
ระบายตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ = ๑,๖๐๘ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก ๑,๓๘๔
ล้าน ลบ.ม.
๔.๒) สถานการณ์ น้ํ าในเขื่ อนขนาดใหญ่ ของกรมชลประทานและการไฟฟ้ าฝ่ าย
ผลิตแห่งประเทศไทย มีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกหนักกระจายในทั่ว
ทุกภาคโดยเฉพาะเขื่อนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก สําหรับเขื่อนใน
พื้นที่ภาคเหนือ ทั้งเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ ยังคงมีปริมาณน้ําเพิ่มสูงขึ้นซึ่งได้ควบคุมการระบายน้ํา เนื่องจาก
มีฝนตกท้ายเขื่อนตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างลงมาจนถึงภาคกลาง ทําให้ไม่สามารถระบายน้ําได้มากนัก อย่างไร
ก็ตาม หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ทั้ งกรมอุ ตุ นิ ยมวิ ทยา กรมชลประทาน กรมทรั พยากรน้ํ า กรมป้ องกั นและ
บรรเทาสาธารณภั ย และการไฟฟ้ าฝ่ า ยผลิ ตแห่ งประเทศไทย มี การประชุ มบู รณาการเพื่ อการบริ หาร
จัดการน้ําของประเทศ ซึ่งปัจจุบันยังสามารถควบคุมสถานการณ์น้ําได้ แต่จะต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์
อุตุนิยมวิทยา – อุทกวิทยา อย่างใกล้ชิด เนื่องจากสภาพภูมิอากาศของประเทศค่อนข้างแปรปรวน โดยปี
๒๕๕๔ นี้ น้ําหลากมาเร็วกว่าปกติประมาณ ๑ เดือน ทําให้ไม่สอดคล้องกับฤดูกาลเก็บเกี่ยวของเกษตรกร
จึงเกิดปัญหาต่อการระบายน้ําของเขื่อน อาจทําให้พื้นที่เพาะปลูกถูกน้ําท่วมได้
ปัจจุบัน มีเขื่อนบางแห่งมีปริมาณน้ําเก็บกักมากกว่าร้อยละ ๙๐ ประกอบ
ด้วย เขื่อนสิริกิติ์ แม่กวงอุดมธารา แควน้อยบํารุงแดน และห้วยหลวง ทั้งนี้ มีเขื่อนสําคัญที่จะต้องคํานึงถึง
การระบายน้ําเพื่อเตรียมพร้อมรับอุทกภัย คือ เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยบํารุงแดน ป่าสักชลสิทธิ์ และ
อุบลรัตน์ เนื่องจากยังอยู่ในช่วงฤดูน้ําของเขื่อนเหล่านี้ ประกอบกับเขื่อนเหลือปริมาตรรับน้ําได้น้อยกว่า
สถิติของน้ําที่จะไหลเข้าเขื่อน จึงมีความเสี่ยงที่น้ําจะล้นอ่าง ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะ
ประสานงานกับกรมชลประทานในการระบายน้ําอย่างใกล้ชิดเพื่อการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ท้ายน้ํา
๕) กรมทรัพยากรธรณี
ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี รายงานและนําเสนอเอกสาร การประกาศเฝ้าระวังแจ้ง
เตือนภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก และการตรวจวัดปริมาณน้ําฝน โดยเครือข่ายของกรมทรัพยากรธรณี
ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๕.๑) จากเหตุ การณ์ ดิ น ถล่มและน้ํ า ป่ าไหลหลากที่ ตํา บลน้ําไผ่ อํา เภอน้ํ า ปาด
จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ จากการสํารวจเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๔ พบว่า สาเหตุ
เกิดจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ต่อเนื่องกว่า ๓ วัน และลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งของหมู่บ้านตั้งอยู่ริมทางน้ํา
ในหุบเขาซึ่งเป็นภูเขาหินทราย เมื่อน้ําฝนที่ตกสะสมอยู่บนภูเขามีปริมาณมากจึงเกิดการไหลหลากพัดพา
ดินโคลนและก้อนหินขนาดต่างฯ ลงมาด้วย และระดับน้ํามีความสูงจากระดับปกติ ๒ – ๓ เมตร กระแสน้ํา
จึง
/จึงสามารถ...
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จึงสามารถพัดทําลายบ้านเรือนที่อยู่ริมตลิ่งซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ําประมาณ ๑ - ๒ เมตร เท่านั้น ซึ่งตาม
หลักวิชาการ ภูเขาหินทรายมีความเสี่ยงที่จะถล่มต่ํา และพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้กําหนดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย
ดินถล่ม จึงยังไม่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย รวมทั้งยังไม่มีการจัดตั้งเครือข่ายอาสา
สมัครของกรมทรัพยากรธรณี
๕.๒) การประกาศเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก
- ประกาศฉบับที่ ๑๘/๒๕๕๔ ให้อาสาสมัครเครือข่ายของกรมทรัพยากรธรณี
เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยดินถล่มและน้ํ าป่าไหลหลาก ในระยะ ๑ – ๒ วั นนี้ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ ยงภั ย
อําเภอเขาสมิง บ่อไร่ เกาะช้าง จังหวัดตราด และอําเภอขลุง มะขาม เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากมี
ฝนตกหนักต่อเนื่องในบางพื้นที่ วัดปริมาณน้ําฝนได้มากกว่า ๑๕๐ มม. และเริ่มมีน้ําล้นตลิ่งในบางพื้นที่แล้ว
- ประกาศฉบับที่ ๑๙/๒๕๕๔ ให้อาสาสมัครเครือข่ายของกรมทรัพยากรธรณี
เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยดินถล่มและน้ํ าป่าไหลหลาก ในระยะ ๑ – ๓ วั นนี้ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ ยงภั ย
จังหวัดน่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย เนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุม ประกอบ
กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแรง ทําให้มีฝนตกหนักและตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่
- ประกาศฉบับที่ ๒๐/๒๕๕๔ ให้อาสาสมัครเครือข่ายของกรมทรัพยากรธรณี
เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยดินถล่มและน้ํ าป่าไหลหลาก ในระยะ ๑ – ๒ วั นนี้ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ ยงภั ย
อําเภอสุขสําราญ กะเปอร์ เมือง จังหวัดระนอง อําเภอพะโต๊ะ สวี เมือง จังหวัดชุมพร อําเภอคุระบุรี ตะกั่วป่า
กะปง ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา อําเภอเขาพนม เมือง จังหวัดกระบี่ และอําเภอห้วยยอด ปะเหลียน จังหวัด
ตรัง เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ วัดปริมาณน้ําฝนได้มากกว่า ๑๐๐ มม. และเริ่มมีน้ําล้นตลิ่ง
ในบางพื้นที่แล้ว
- ประกาศฉบับที่ ๒๑/๒๕๕๔ ให้อาสาสมัครเครือข่ายของกรมทรัพยากรธรณี
เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยดินถล่มและน้ํ าป่าไหลหลาก ในระยะ ๑ – ๒ วั นนี้ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ ยงภั ย
อําเภอทุ่งหว้า ละงู มะนัง ควนกาหลง ควนโดน จังหวัดสตูล อําเภอปะเหลียน ย่านตาขาว จังหวัดตรัง อําเภอ
รัตภูมิ จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องในบางพื้นที่ วัดปริมาณน้ําฝนได้
มากกว่า ๒๐๐ มม. มีดินไหลและเริ่มมีน้ําล้นตลิ่งในบางพื้นที่แล้ว
ทั้งนี้ ได้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่ม
และน้ําป่าไหลหลาก และวัดปริมาณน้ําฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและ
น้ําป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้า
ระวังที่ได้มีการอบรมไว้
๕.๓) การตรวจวัดปริมาณน้ําฝน (วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔)
- มี ฝ นตกหนั กที่ บ้ า นคลองทราย และบ้ า นชาคลี ตํ า บลบางหิ น อํ า เภอ
กะเปอร์ จังหวัดระนอง วัดปริมาณน้ําฝนสูงสุดได้ ๒๔๐ มม. และ ๒๑๐ มม. ตามลําดับ
- มี ฝ นตกหนั ก ที่ บ้ า นหมื่ น ด่ า น ตํ า บลบ่ อพลอย และบ้ า นหนองไม้ ห อม
ตําบลช้างทูน อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด วัดปริมาณน้ําฝนสูงสุดได้ ๒๒๐ มม. และ ๑๖๐ มม. ตามลําดับ
- มีฝนตกหนักที่บ้านพญาบน ตําบลฉมัน อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี วัด
ปริมาณน้ําฝนสูงสุดได้ ๑๘๐ มม.
- มีฝนตกหนักที่โรงเรียนบ้านคุระ ตําบลคุระ อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
วัดปริมาณน้ําฝนสูงสุดได้ ๑๕๐ มม.
/- มีฝนตก...

๑๐

- มีฝนตกหนักที่บ้านพรุ ตําบลควนกาหลง อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
วัดปริมาณน้ําฝนสูงสุดได้ ๑๕๐ มม.
- มีฝนตกหนักที่บ้านหัวถนน ตําบลปะเหลียน อําเภอปะเหลียน บ้านท่างิ้ว
ตําบลท่างิ้ว อําเภอห้วยยอด และบ้านโคกทรายเหนือ ตําบลโพรงจระเข้ อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง วัด
ปริมาณน้ําฝนสูงสุดได้ ๑๒๐ มม. ๑๑๕ มม. และ ๑๐๐ มม. ตามลําดับ
๕.๔) เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย (วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔)
- ดินไหลปิดทับถนน บริเวณหน้าเขื่อนน้ําหรา พื้นที่บ้านทุ่งนุ้ย ตําบลทุ่งนุ้ย
อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
- ดินไหลบริเวณข้างทาง พื้นที่บ้านทับขอน ตําบลปากทรง อําเภอพะโต๊ะ
จังหวัดชุมพร ทําให้ไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ชั่วคราว
- ดินไหลบริเวณข้างทาง พื้นที่บ้านหัวไส ตําบลท่างิ้ว อําเภอห้วยยอด จังหวัด
ตรัง
๕.๕) เหตุการณ์น้ําป่าไหลหลาก (วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔)
- น้ําป่าไหลหลาก พื้นที่อําเภอเมือง ควนกาหลง ควนโดน มะนัง ทุ่งหว้า และ
ท่าแพ จังหวัดสตูล
- น้ําป่าไหลหลาก พื้นที่ตําบลวังชมพู อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
๖) กรมอุทกศาสตร์
ผู้แทนกรมอุทกศาสตร์ รายงานสถานการณ์น้ําในแม่น้ําเจ้าพระยา ดังนี้
๖.๑) บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ (วัดอรุณ กรุงเทพมหานคร)
- ระดับน้ําสูงสุด เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ = ๑.๘๔ เมตร ต่ํากว่ารอบ
สัปดาห์ที่ผ่านมา ๐.๐๓ เมตร ต่ํากว่าเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๕๐ เมตร) = ๐.๖๖ เมตร
- การคาดการณ์ล่วงหน้า ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔ คาด
ว่าระดับน้ําสูงสุด วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ = ๑.๗๓ เมตร ต่ํากว่าเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๕๐ เมตร) = ๐.๗๗ เมตร
๖.๒) บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า (ปากน้ํา จังหวัดสมุทรปราการ)
- ระดับน้ําสูงสุด เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ = ๑.๖๑ เมตร ต่ํากว่า
รอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ๐.๐๖ เมตร ต่ํากว่าเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๒๕ เมตร) = ๐.๖๔ เมตร
- การคาดการณ์ล่วงหน้า ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔ คาด
ว่าระดับน้ําสูงสุด วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ = ๑.๕๑ เมตร ต่ํากว่าเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๒๕ เมตร) = ๐.๗๔ เมตร
๗) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานและนําเสนอเอกสาร การสรุป
สถานการณ์อุทกภัยจากสถานการณ์สําคัญต่างๆ (วันที่ ๒๕ กรกฎาคม – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔) ให้ที่ประชุม
ทราบ ดังนี้
๗.๑) สถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “นกเตน” (NOCK – TEN)
(วันที่ ๒๕ กรกฎาคม – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔)
- ส่งผลกระทบในพื้นที่และประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(อุทกภัย) จํานวน ๓๐ จังหวัด ๓๐๗ อําเภอ ๒,๑๗๓ ตําบล ๑๘,๒๑๕ หมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดน่าน แพร่ ลําพูน
ลําปาง
/ลําปาง...

๑๑

ลําปาง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ ตาก กําแพงเพชร เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร
อุดรธานี บึ งกาฬ สกลนคร ร้อยเอ็ ด กาฬสิ น ธุ์ ประจวบคี รีขัน ธ์ นครนายก ปราจี น บุรี สุโ ขทัย พิจิ ต ร
พิษณุโลก นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ชัยนาท และอุบลราชธานี ทําให้ราษฎรได้รับความ
เดือดร้อน ๑,๑๖๑,๒๓๑ ครัวเรือน ๔,๑๖๒,๕๔๐ คน บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง ๔๒ หลัง เสียหายบางส่วน
๑๓,๘๑๖ หลัง พื้นที่การเกษตรได้รับเสียหาย ๒,๒๔๓,๒๖๘ไร่ ถนน ๖,๐๐๗ สาย ท่อระบายน้ํา ๑,๐๒๘ แห่ง
ฝาย ๖๔๗ แห่ง ทํานบ ๒๑ แห่ง สะพาน/คอสะพาน ๕๒๕ แห่ง บ่อปลา/บ่อกุ้ง ๒๓,๓๑๙ บ่อ ปศุสัตว์
๙๑,๐๔๑ ตัว มีผู้เสียชีวิต ๘๐ ราย (เสียชีวิต ๑ ราย ที่จังหวัดอุดรธานี สกลนคร และเพชรบูรณ์ เสียชีวิต ๒
ราย ที่จังหวัดนครพนม และร้อยเอ็ด เสียชีวิต ๓ ราย ที่จังหวัดเชียงใหม่ เสียชีวิต ๔ ราย ที่จังหวัดปราจีนบุรี
เสียชีวิต ๕ ราย ที่จังหวัดนครสวรรค์ และพิษณุโลก เสียชีวิต ๖ ราย ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เสียชีวิต ๗ ราย ที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เสียชีวิต ๘ ราย ที่จังหวัดแพร่ เสียชีวิต ๙ ราย ที่จังหวัดสุโขทัย และเสียชีวิต ๒๓ ราย
ที่จังหวัดพิจิตร) และมีผู้สูญหาย ๑ ราย ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน สาเหตุจากดินโคลนถล่ม
- จังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วอยู่ระหว่างการฟื้นฟู จํานวน ๒๒ จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดน่าน แพร่ ลําพู น ลําปาง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ ตาก กําแพงเพชร เพชรบูรณ์ เลย
หนองคาย นครพนม อุ ดรธานี บึ งกาฬ สกลนคร ร้ อยเอ็ ด กาฬสิน ธุ์ ประจวบคี รีขันธ์ นครนายก และ
ปราจีนบุรี
- จังหวั ดที่ยั งคงมีสถานการณ์อุทกภั ย จํ านวน ๘ จังหวัด ได้แก่ จั งหวั ด
สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ชัยนาท และอุบลราชธานี ในพื้นที่ ๔๗
อําเภอ ๓๕๘ ตําบล ๒,๓๔๖ หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ๑๕๐,๕๓๔ ครัวเรือน ๓๗๖,๙๐๒ คน
๗.๒) สถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลของร่องมรสุมกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรง
พาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณอ่าวตังเกี๋ย
(วันที่ ๑๗ สิงหาคม – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔)
- ส่งผลกระทบในพื้นที่และประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(อุทกภัย) จํานวน ๙ จังหวัด ๒๘ อําเภอ ๑๓๑ ตําบล ๗๖๓ หมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระยอง พังงา
ภูเ ก็ ต ระนอง สุ ร าษฎร์ ธานี จัน ทบุ รี สระบุ รี และชลบุรี ทํ าให้ ร าษฎรได้ รั บ ความเดื อดร้อน ๘๘,๘๙๘
ครัวเรือน ๒๙๖,๙๙๒ คน และมีผู้เสียชีวิต จํานวน ๒ ราย ที่จังหวัดพังงา
๗.๓) สถานการณ์อุทกภัยจากเหตุการณ์น้ําล้นตลิ่ง (วันที่ ๑ - ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔)
เกิดน้ําเอ่อล้นตลิ่ง จํานวน ๖ จังหวัด ๑๙ อําเภอ ๑๓๒ ตําบล ๖๖๑ หมู่บ้าน ทําให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน
๓๗,๐๓๖ ครัวเรือน ๑๐๕,๖๗๗ คน และมีผู้เสียชีวิต ๑ ราย ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
๗.๔) สถานการณ์อุทกภัยจากเหตุการณ์ดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก
- จังหวัดปราจีนบุรี เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากและ
เอ่อล้นเข้าท่วมในพื้นที่อําเภอนาดี เมือง บ้านสร้าง กบินทร์บุรี ประจันตคาม และศรีมหาโพธิ รวม ๔๖ ตําบล
- จังหวัดนครนายก เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากเข้า
ท่วมและมีน้ําท่วมขังในพื้นที่อําเภอเมือง บ้านา องครักษ์ และบางพลี รวม ๑๘ ตําบล ๑ เทศบาล
- จังหวัดเพชรบูรณ์ เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากเข้า
ท่วมในพื้นที่อําเภอเมือง ทําให้ราษฎรไดรับความเดือดร้อน ๓๐๐ ครัวเรือน และน้ําป่ายังได้ไหลเข้าท่วมถนน
สายเพชรบูรณ์ – วิเชียรบุรี (สายใหม่) บริเวณบ้านขมวด ตําบลน้ําร้อน ระดับน้ําสูงประมาณ ๑๐ – ๓๐ เมตร
- จังหวัดสตูล เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ทําให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่อําเภอเมือง
ควนกาหลง ควนโดน มะนัง และท่าแพ รวม ๑๙ ตําบล
/- จังหวัด...

๑๒

- จังหวัดตราด เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ทําให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่อําเภอเมือง
และบ่อไร่ รวม ๗ ตําบล ๓๗ หมู่บ้าน
- จังหวัดนครราชสีมา เกิดน้ําป่าไหลหลากข้ามถนนบริเวณกิโลเมตรที่ ๗๗
– ๗๘ ที่อําเภอปากช่อง ระดับน้ําสูงประมาณ ๒๐ ซม. แต่รถสามารถสัญจรไปมาได้
- จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่อง ทําให้เกิดเหตุการณ์ดินถล่ม
ที่ตําบลน้ําไผ่ อําเภอน้ําปาด ทําให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ๗๐๕ ครัวเรือน ๒,๐๒๘ คน มีผู้เสียชีวิต ๕ ราย
สูญหาย ๓ คน บาดเจ็บ ๑ คน จากการสํารวจเบื้องต้น บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง ๓๑ หลัง เสียหายบางส่วน
๓๐ หลัง ถนน ๔ สาย และสะพาน ๖ แห่ง ซึ่งได้มีการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น ดังนี้
• วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ นายประสงค์ พิทูรกิจจา เลขาธิการ มูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน
ให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่โรงเรียนห้วยเดื่อและโรงเรียนต้นขนุน ตําบลน้ําไผ่ อําเภอน้ําปาด
จังหวัดอุตรดิตถ์ จํานวน ๘๖๐ ครอบครัว มอบเครื่องครัว เครื่องนอน ๑๓๐ ครอบครัว
• ผู้ว่าราชการจั งหวัด พร้อมด้ วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด อําเภอ ส่ว น
ราชการที่เกี่ยวข้อง หน่วยทหารในพื้นที่ ตํารวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธ์พืช สาธารณสุข แขวงการทาง สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มูลนิธิ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย จํานวน ๖๐๐ คน เพื่ออพยพประชาชน ค้นหาผู้สูญหาย และนํา
ผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
• จั ด ตั้ ง ศู น ย์ อํ า นวยการเฉพาะกิ จ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาอุ ท กภั ย
และดิ น โคลนถล่ ม จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ ที่ อํ า เภอน้ํ า ปาด และจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ระสานการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยจํานวน ๓ จุดที่โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ โรงเรียนบ้านต้นขนุน และวัดห้วยคอม ตําบลน้ําไผ่
อําเภอน้ําปาด
• อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเขต ๘ จังหวัดกําแพงเพชร และเขต ๙ จังหวัดพิษณุโลก สนับสนุนเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญ
เหตุการณ์วิกฤติ (ERT) ในการค้นหาผู้สูญหาย และสนับสนุนรถผลิตน้ําดื่ม รถไฟฟ้าส่องสว่าง เครื่องปั่นไฟ
เต็นท์ที่พักชั่วคราว และสะพานแบริ่ง
• จังหวัดอุตรดิตถ์ได้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่บ้านเรือนเสียหาย
ทั้งหลัง จํานวน ๑๓ หลัง เป็นเงิน ๓๙๐,๐๐๐ บาท และค่าจัดการศพ เป็นเงิน ๑๐๕,๐๐๐ บาท
• จังหวัด อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาด มูลนิธิ ได้แจก
จ่ายถุงยังชีพ จํานวน ๑,๑๐๐ ชุด
• ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๘ จังหวัดกําแพงเพชร ให้การ
สนั บ สนุ น สะพานแบริ่ ง และศู น ย์ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เขต ๙ จั ง หวั ด พิ ษณุ โ ลก ได้ จั ด ส่ ง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญเหตุการณ์วิกฤติ (ERT) จํานวน ๙ นาย เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์
จํานวน ๓ ลํา รถกู้ภัยเล็ก จํานวน ๑ คัน รถบรรทุกติดปั้นจั่น จํานวน ๑ คัน
• นายฐานิสร์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยให้จัดรถผลิตน้ําดื่มเข้าไปในพื้นที่ รถสื่อสารในการ
ติดต่อ จัดชุดเผชิญเหตุการณ์วิกฤติ (ERT) เข้าค้นหาผู้สูญหาย แจกจ่ายอาหารเครื่องอุปโภคบริโภค จัดเงิน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่บ้านเรือนเสียหายและผู้เสียชีวิต จัดเครื่องจักรกลและยานพาหนะเข้าเปิดเส้นทาง
และเก็บกวาดวัสดุสิ่งกีดขวาง
/ทั้งนี้...

๑๓

ทั้งนี้ กรมป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ได้ขอให้ จั งหวั ด เร่ งรัดให้ อํา เภอและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สํารวจข้อมูลการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน ๓๔ จังหวัด ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐
บาท และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปประจําจังหวัดที่เกิดอุทกภัย เพื่อช่วยเหลือในการตรวจสอบ
ข้อมูลแล้ว พร้อมทั้งได้แจ้งไปยังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และจังหวัดในพื้นที่ให้แจ้งเตือน
เตรียมพร้อม เฝ้าระวัง และพร้อมเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือในทันทีที่เกิดเหตุการณ์
๘) กรมควบคุมมลพิษ
ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ํา การตรวจสอบระบบบําบัด
น้ําเสีย และระบบกําจัดขยะมูลฝอย ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๘.๑) การตรวจสอบคุณภาพน้ํา วันที่ ๓ - ๙ กันยายน ๒๕๕๔ พบว่า คุณภาพน้ํา
ในแม่น้ํายม ที่อําเภอสามง่าม และอําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ค่าออกซิเจนละลายน้ํา (DO) อยู่ระหว่าง
๒.๐ – ๒.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ส่วนคุณภาพน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาตลอดสาย
ระหว่างจังหวัดนครสวรรค์จนถึงจังหวัดกรุงเทพมหานคร ค่าออกซิเจนละลายน้ํา (DO) อยู่ระหว่าง ๒.๐ –
๓.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม สาเหตุจากมวลน้ําจากภาคเหนือที่ไหลลงมาอยู่ในเกณฑ์
เสื่อมโทรม สําหรับคุณภาพน้ําในแม่น้ําท่าจีน ที่อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี อําเภอบางเลน และนคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐม และอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ค่าออกซิเจนละลายน้ํา (DO) อยู่ระหว่าง
๑.๐ – ๒.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก
๘.๒) การตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ พบว่า ระบบ
บําบัดน้ําเสีย ๒ แห่ง ที่สวนสาธารณริมแม่น้ําน่าน และสวนสาธารณเกษมราษฎร์ ถูกน้ําจากแม่น้ําน่าน
เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วม ซึ่งภายหลังน้ําลดจะได้เข้าสํารวจความเสียหายและประเมินงบประมาณในการบูรณะ
ซ่อมแซมต่อไป
๘.๓) การตรวจสอบระบบกําจัดขยะมูลฝอย ที่อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
และเทศบาลเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ได้รับความเสียหายบางส่วน ซึ่งกรมควบคุมมลพิษจะทําการ
สรุปความเสียหายและนําเสนอในภาพรวมต่อไป
๙) กรุงเทพมหานคร
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝนตก การตรวจวัดปริมาณน้ําฝน และ
การตรวจวัดระดับน้ํา ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๙.๑) วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ มีฝนตกปานกลางที่เขตมีนบุรี วัดได้ ๖๗ มม. เขต
บึงกุ่ม วัดได้ ๕๙ มม. เขตสะพานสูง วัดได้ ๕๑.๕ มม. และเขตสายไหม วัดได้ ๕๐ มม. ซึ่งมีพื้นที่น้ําท่วมขัง
จํานวน ๖ จุด และสามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้ภายใน ๒ ชั่วโมง
๙.๒) วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ มีฝนตกหนักที่เขตตลิ่งชัน วัดได้ ๑๔๘ มม. เขต
ทวีวัฒนา วัดได้ ๙๒ มม. เขตสายไหม วัดได้ ๗๖.๕ มม. และเขตบางซื่อ วัดได้ ๖๕.๕ มม. ซึ่งมีพื้นที่น้ําท่วมขัง
จํานวน ๑๙ จุด สามารถแก้ไขปัญหาได้ภายใน ๒ ชั่วโมง จํานวน ๑๐ จุด แก้ไขปัญหาได้ภายใน ๓ ชั่วโมง
จํานวน ๕ จุด และใช้เวลาแก้ไขปัญหามากกว่า ๔ ชั่วโมง จํานวน ๔ แห่ง
๙.๓) ระดับน้ําทะเลหนุนบริเวณปากคลองตลาด วัดได้ ๑.๘๐ ม. ซึ่งต่ํากว่าเขื่อน
กั้นน้ํา (๒.๕๐ ม.) = ๐.๗๐ ม. จึงทําให้สามารถรองรับปริมาณน้ําได้ และกรุงเทพมหานครจะเฝ้าระวังและ
ติดตามสถานการณ์ฝนตกอย่างใกล้ชิดต่อไป
/๙.๔) กรุงเทพ...

๑๔

๙.๔) กรุงเทพมหานครได้ตรวจพบปลิงควายในแม่น้ําเจ้าพระยาจึงขอให้ประชาชน
ที่อยู่ริมแม่น้ําระมัดระวังในการเล่นน้ําหรือการใช้น้ําเพื่อการอุปโภค
๑๐) การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค นําเสนอเอกสารสรุปได้ ดังนี้
๑๐.๑) สถานการณ์ภัยแล้ง (วันที่ ๒ – ๘ กันยายน ๒๕๕๔)
- สถานีที่มีปัญหาน้ําดิบลดน้อยลง จํานวน ๑ สาขา คือ สาขาอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย
- สถานีที่จ่ายน้ําเป็นเวลา จํานวน ๒ สาขา คือ สาขาอําเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และสาขาเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๐.๒) สถานการณ์อุทกภัย (วันที่ ๒ – ๘ กันยายน ๒๕๕๔)
- สถานีที่ประสบปัญหาอุทกภัย จํานวน ๗ สาขา คือ สาขาแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สาขาตะพานหิน จังหวัดพิจิตร สาขาบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
สาขาอําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง และสาขาเสนา และสาขาผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่ยังสามารถ
จ่ายน้ําได้ตามปกติ
ประธานมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ดําเนินการดังนี้
กรมทรัพยากรธรณี ทบทวนข้อมูลและการวิเคราะหพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม เนื่องจาก
พื้นที่ไม่เสี่ยงภัยดินถล่มยังสามารถเกิดเหตุการณ์ได้ รวมทั้งขอให้ส่งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยให้กรมทรัพยากรน้ํา
เพื่อจะได้ร่วมมือกันในการติดตั้งระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

(นายวิทยา ผลประไพ)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ
ผู้จัดทํารายงานการประชุม

