รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ํา
ครั้งที่ ๓๕ / ๒๕๕๔
วันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น ๙ กรมทรัพยากรน้ํา
-----------------------------------------ผู้เข้าประชุม
๑. นายชัยพร ศิริพรไพบูลย์
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานอนุกรรมการและเลขานุการ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
๒. นายเลิศชัย ศรีอนันต์
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมชลประทาน และรองอธิบดีกรมชลประทาน
๓. นายเมธี มหายศนันท์
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
๔. นายสุวิทย์ โคสุวรรณ
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
๕. นางวาสนา สาทดาพร
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
๖. นายอนุพันธ์ อัฐรัตน์
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
๗. นายสุกิจ รักพานิชแสง
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๘. นางสาวดลฤทัย พรายแก้ว
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๙. นายปริญญา สุทธิโกเศศ
อนุ กรรมการ
แทนผู้อํานวยการสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร
๑๐. นาวาเอกจักรกฤช มะลิขาว
อนุ กรรมการ
แทนเจ้ากรมอุทกศาสตร์
๑๑. นายไพโรจน์ ประสิทธิ์วรากุล
อนุ กรรมการ
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร
๑๒. นางวันเพ็ญ แก้วแกมทอง
อนุ กรรมการ
แทนผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
๑๓. นายจําเนียร เมืองจันทร์
อนุ กรรมการ
แทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
๑๔. นายรัชพล เดือนแจ่ม
อนุ กรรมการ
แทนผู้ว่าการการประปานครหลวง
๑๕. นายบุญจง จรัสดํารงนิตย์
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
/๑๖. นายวิทยา...
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๑๖. นายวิทยา ผลประไพ
ผู้อํานวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ํา

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒. กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. อธิบดีกรมป่าไม้
๕. ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
๖. รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา (นายนิวัติชัย คัมภีร์)
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายจิระวิศว์ แตงก่อ
๒. เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ํา

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ การประปานครหลวง
จํานวน ๑๕ คน

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่ อ งจากรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และอธิ บ ดี
กรมทรัพยากรน้ํา ติดราชการ จึงมอบหมายให้ผมดําเนินการประชุมแทน และการประชุมในวันนี้เป็นการ
ประชุมทางไกลร่วมกับสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๑ – ๑๐ กรมทรัพยากรน้ํา
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๔
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๔ 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 (๒๕ กันยายน – ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔) ทั้ง
ประเทศมีค่าเฉลี่ย ๕๓.๖๖ มม.
- ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือน (วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔)
• ภาคเหนือ = ๑,๖๒๖.๕๒ มม. มากกว่าปี ๒๕๕๓ อยู่ ๔๗๒.๕๗ มม.
และมากกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๕๕๕.๙๘ มม.
/• ภาคตะวันออก...
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• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = ๑,๕๕๘.๑๙ มม. มากกว่าปี ๒๕๕๓ อยู่
๓๐๙.๑๔ มม. และมากกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๒๙๔.๓๓ มม.
• ภาคกลาง = ๑,๓๔๒.๘๘ มม. มากกว่าปี ๒๕๕๓ อยู่ ๕๕.๓๘ มม. และ
มากกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๒๙๗.๘๔ มม.
• ภาคตะวันออก = ๑,๘๐๗.๑๒ มม. มากกว่าปี ๒๕๕๓ อยู่ ๒๓๕.๕๓
มม. และมากกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๒๗๕.๘๓ มม.
• ภาคตะวันตก = ๙๙๕.๕๒ มม. มากกว่าปี ๒๕๕๓ อยู่ ๗๐ มม. และ
น้อยกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๗.๕๕ มม.
• ภาคใต้ = ๑,๖๙๘.๙๒ มม. มากกว่าปี ๒๕๕๓ อยู่ ๖๙๕.๙๑ มม. และ
มากกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๔๕.๕๓ มม.
- ปริมาณฝนสะสมรายปี ๒๕๕๔ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔) ทั้งประเทศมี
ค่าเฉลี่ย ๑,๖๐๔.๙๒ มม. มากกว่าฝนสะสมรายปี ๒๕๕๓ (๑,๒๐๘.๙๐) อยู่ ๓๙๖.๐๒ มม. และมากกว่า
ฝนสะสมเฉลี่ย ๓๐ ปี (๑,๒๔๒.๓๙) อยู่ ๓๖๒.๕๓ มม.
๑.๒) สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ ปริมาณ
น้ําทั้งประเทศ รวม ๖๓,๓๒๙ ล้าน ลบ.ม. หรือ ๙๐ % ของความจุเก็บกัก มากกว่าปี ๒๕๕๓ (๔๖,๑๗๔)
อยู่ ๑๗,๑๕๕ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๒๔ % และมากกว่าปี ๒๕๔๙ (๖๐,๖๗๔) อยู่ ๒,๖๕๕ ล้าน ลบ.ม. คิด
เป็น ๑ %
- เขื่อนที่มีปริมาณน้ําเก็บกักมากกว่าร้อยละ ๘๐ มีจํานวน ๒๖ แห่ง คือ
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล แม่กวงอุดมธารา น้ําอูน น้ําพุง จุฬาภรณ์ อุบลรัตน์ ลําปาว ป่าสักชลสิทธิ์ หนอง
ปลาไหล ประแสร์ ภูมิพล สิริกิติ์ กิ่วคอหมา แควน้อยบํารุงแดน ห้วยหลวง ลําตะคอง ลําพระเพลิง มูลบน
ลําแซะ สิรินธร กระเสียว ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ ขุนด่านปราการชล คลองสียัด และบางพระ
- เขื่อนที่มีปริมาณน้ําเก็บกักระหว่างร้อยละ ๕๐ – ๘๐ มีจํานวน ๕ แห่ง
ประกอบด้วย เขื่อนกิ่วลม ลํานางรอง ทับเสลา แก่งกระจาน และรัชชประภา
- 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 ๒ แห่ ง
ประกอบด้วย เขื่อนปราณบุรี และบางลาง
๑.๓) สถานการณ์อุทกภัยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา มีพื้นที่ที่เกิดเหตุน้ําท่วม จํานวน
๔๐ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร
นครสวรรค์ อุทัย ธานี เลย หนองคาย นครพนม มุ กดาหาร ชั ย ภู มิ ขอนแก่ น มหาสารคาม กาฬสิ น ธุ์
ร้อยเอ็ด ยโสธร นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา
ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร นครปฐม สุพรรณบุรี ลพบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี และระนอง
๑.๔) สถานการณ์น้ําในแม่น้ําสายสําคัญ
- แม่น้ํายมและแม่น้ําน่าน พื้นที่ตอนบนเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว แต่ยังมี
น้ําท่วมขังในพื้นที่ทั้งสองลุ่มน้ํา ประมาณ ๓,๗๐๐ ล้าน ลบ.ม. ซึ่งปริมาณน้ําที่ท่วมขังนี้จะไหลสมทบกับ
ปริมาณน้ําที่ระบายจากเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบํารุงแดนเข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์อย่างต่อเนื่อง
- แม่ น้ํ า ปิ ง และแม่ น้ํ า วั ง ในรอบสั ป ดาห์ ที่ ผ่ า นมามี ฝ นตกหนั ก ในพื้ น ที่
จังหวัดเชียงใหม่ ลําปาง กําแพงเพชร และตาก จึงต้องระบายน้ําจากเขื่อนภูมิพลมากขึ้น เมื่อสมทบกับน้ํา
จากแม่น้ําวัง ทําให้น้ําในแม่น้ําปิงที่ไหลเข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์เพิ่มสูงขึ้น
/- แม่น้ํา...
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- แม่ น้ํ า เจ้ า พระยา ระดั บ น้ํ า ที่ จั ง หวั ด นครสวรรค์ มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น
เนื่องจากปริมาณน้ําจากแม่น้ําปิงสูงขึ้น นอกจากนี้ การซ่อมแซมคันกั้นริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาจะแล้วเสร็จ
ในสัป ดาห์ห น้า ทํ าให้ป ริมาณน้ํา ที่เ คยไหลออกสู่ทุ่งฝั่งตะวัน ออกลดลง มีผ ลทํ าให้ป ริมาณน้ําในแม่ น้ํ า
เจ้าพระยาเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันปริมาณน้ําไหลผ่านอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ
๓,๓๒๙ ลบ.ม./วินาที และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
- แม่ น้ํ าโขง ที่ อํ า เภอเชี ย งแสน จั ง หวั ด เชี ย งราย และอํ า เภอเชี ย งคาน
จังหวัดเลย ระดับน้ํามีแนวโน้มลดลง ส่วนอําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม
อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และอําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ระดับน้ํามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยัง
ต่ํากว่าระดับเตือนภัย และมีบางลุ่มน้ําสาขาที่มีระดับน้ําล้นตลิ่ง ประกอบด้วย แม่น้ําเลย ที่อําเภอเมือง
จังหวัดเลย ห้วยหลวง ที่อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และลําน้ําอูน ที่อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
- แม่น้ํ าชี มี น้ํา ล้น ตลิ่ งที่ อําเภอเมื อง จั งหวัด ชัย ภูมิ อํา เภอเมือง จังหวั ด
ขอนแก่น อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อําเภอมหาชนะชัย และ
อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งระดับน้ํามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
- แม่น้ํามูล มีน้ําล้นตลิ่งที่อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ อําเภอราษีไศล จังหวัด
ศรีสะเกษ และอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งระดับน้ํามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน
๑.๕) การเตือนภัย (Early Warning) วันที่ ๒๖ กันยายน – ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ มี
การเตือนภัย จํานวน ๒๕ ครั้ง ครอบคลุม ๘๓ หมู่บ้าน ใน ๑๓ จังหวัด แยกเป็นระดับ ดังนี้
- ระดับสีแดง (อพยพ) เนื่องจากมีน้ําป่าไหลหลากจากที่ลาดเชิงเขาเข้าท่วม
พื้นที่ลุ่มต่ําในบริเวณท้ายน้ําและมีดินถล่มตามมา จํานวน ๓ ครั้ง ครอบคลุม ๖ หมู่บ้าน ใน ๓ จังหวัด คือ
จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และระนอง
- ระดับสีเหลือง (เตรียมพร้อม) เนื่องจากมีน้ําป่าไหลหลากจากที่ลาดเชิง
เขาท่วมพื้นที่ลุ่มต่ําในบริเวณท้ายน้ํา จํานวน ๑๐ ครั้ง ครอบคลุม ๓๘ หมู่บ้าน ใน ๗ จังหวัด คือ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลําปาง นครนายก ตราด ระนอง และพังงา
- ระดับสีเขียว (เฝ้าระวัง) เนื่องจากมีปริมาณฝนตกสะสมมาก อาจมีน้ําป่า
ไหลหลากจากที่ลาดเชิงเขาเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ําบริเวณท้ายน้ํา จํานวน ๑๒ ครั้ง ครอบคลุม ๓๙ หมู่บ้าน ใน
๙ จังหวัด คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ แพร่ พิษณุโลก เลย ตราด กาญจนบุรี และพังงา
๑.๖) สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (จนถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔)
ของกรมทรัพยากรน้ํา ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลําพูน เชียงใหม่ แพร่ น่าน ลําปาง ตาก สุโขทัย พิจิตร
นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี เลย หนองบัวลําภู มุกดาหาร
ชัยภูมิ นครพนม หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี จันทบุรี ปราจีนบุรี และตรัง ซึ่งกรมทรัพยากรน้ําได้
มอบน้ําดื่มบรรจุขวด จํานวน ๑๐๙,๒๔๓ ขวด จัดส่งรถบรรทุกน้ํา จํานวน ๓ คัน สนับสนุนระบบประปา
สนาม ๒ ชุด ผลิตน้ําจากประปาสนาม ๙๓๐,๘๐๐ ลิตร และแจกน้ํา ๒๔,๐๐๐ ลิตร
๒) กรมอุตุนิยมวิทยา
ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา รายงานการคาดการณ์ลักษณะอากาศในช่วง ๗ วัน (ตั้งแต่
วันที่ ๓ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔) ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๒.๑) วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ คาดว่า พายุโซนร้อน “นาลแก” จะขึ้นฝั่งประเทศ
เวียดนามตอนบน ซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
/๒.๒) ร่องมรสุม...
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๒.๒) ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
และภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกําลังค่อนข้างแรง ทําให้มีฝนตกกระจายเกือบ
ทั่วไปและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก
๓) กรมชลประทาน
ผู้แทนกรมชลประทาน รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๓.๑) สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ และขนาดกลางทั่วประเทศ จํานวน ๔๐๐
แห่ง ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ ปริมาตรน้ําทั้งหมด = ๖๖,๘๔๐ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๙๐ % ของความจุอ่าง
มากกว่าปี ๒๕๕๓ (๔๙,๑๕๔) = ๑๗,๖๘๖ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําใช้การได้ปี ๒๕๕๔ = ๔๒,๙๙๗ ล้าน
ลบ.ม.
๓.๒) การเปรี ยบเที ย บปริมาตรน้ํ าในอ่า งเก็บ น้ํา ขนาดใหญ่ และขนาดกลางทั้ ง
ประเทศ ปี ๒๕๕๓ กับปี ๒๕๕๔ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ แบ่งเป็นรายภาค ดังนี้
- ภาคเหนือ ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๕๘ แห่ง) รวม ๒๔,๔๖๒ ล้าน ลบ.ม. คิด
เป็น ๙๖ % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๓ (๑๕,๙๘๔) ล้าน ลบ.ม.) = ๘,๔๗๘ ล้าน ลบ.ม.
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๒๓๔ แห่ง) รวม ๑๐,๑๔๒
ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๑๐๐ % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๓ (๗,๔๕๓ ล้าน ลบ.ม.) = ๒,๖๘๙ ล้าน
ลบ.ม.
- ภาคกลาง ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๑๒ แห่ง) รวม ๑,๔๖๔ ล้าน ลบ.ม. คิด
เป็น ๑๑๖ % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๓ (๑,๒๘๔ ล้าน ลบ.ม.) = ๑๘๐ ล้าน ลบ.ม.
- ภาคตะวันตก ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๙ แห่ง) รวม ๒๒,๙๘๔ ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น ๘๖ % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๓ (๑๘,๑๖๙ ล้าน ลบ.ม.) = ๔,๘๑๕ ล้าน ลบ.ม.
- ภาคตะวันออก ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๕๒ แห่ง) รวม ๑,๗๓๔ ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น ๙๕ % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๓ (๑,๔๐๐ ล้าน ลบ.ม.) = ๓๓๔ ล้าน ลบ.ม.
- ภาคใต้ ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๓๕ แห่ง) รวม ๖,๐๕๔ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
๗๐ % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๓ (๔,๘๖๔ ล้าน ลบ.ม.) = ๑,๑๙๐ ล้าน ลบ.ม.
๓.๓) สถานการณ์น้ําในเขื่อนขนาดใหญ่ของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย มีปริมาณน้ําเก็บกักรวมร้อยละ ๙๑ โดยมีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นทั่วทุกภาค ซึ่งมีเขื่อนที่มี
ปริมาณน้ําเก็บกักมากกว่าความจุปกติ ๑๐ แห่ง อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ ๒ แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕
แห่ง ภาคกลาง ๑ แห่ง และภาคตะวันออก ๒ แห่ง นอกจากนี้ ยังมีเขื่อนที่มีปริมาณน้ําเก็บกักระหว่าง
ร้อยละ ๘๑ – ๑๐๐ อีก ๑๖ แห่ง โดยมีเขื่อนสําคัญที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากการระบายน้ํา
จากเขื่อนจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ําสูง ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยบํารุงแดน ป่าสัก
ชลสิทธิ์อุบลรัตน์ และลําปาว และจากการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ร่อง
มรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก จะทําให้
เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดังกล่าว จึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ําของเขื่อนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เนื่องจากมี
ปริมาณน้ําเก็บกักอยู่ในเกณฑ์มาก จึงขอให้กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุตุนิยมวิทยา
– อุทกวิทยา อย่างใกล้ชิด
/๓.๔) ผลการ...
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๓.๔) ผลการส่งเครื่องสูบน้ําเพื่อช่วยเหลือ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔) สนับสนุนเครื่อง
สูบน้ํา จํานวน ๘๕๗ เครื่อง แยกเป็นภาคเหนือ ๑๕๑ เครื่อง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๘๔ เครื่อง ภาค
ตะวันออกและภาคตะวันตก ๕๑๕ เครื่อง ภาคใต้ ๗ เครื่อง และสํารองส่วนกลาง ๖๗ เครื่อง
๔) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รายงานสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ํา
ของ กฟผ. ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ ดังนี้
๔.๑) ปริมาตรน้ําในอ่างเก็บน้ําของ กฟผ. มีปริมาณน้ําเก็บกัก รวม ๕๕,๙๖๓ ล้าน
ลบ.ม. คิดเป็น ๘๙.๖๒ % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๓ รวม ๑๕,๓๐๗ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหล
เข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ รวม ๔๐,๑๓๒ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายตั้งแต่
วันที่ ๑ เมษายน – ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ รวม ๑๙,๐๐๔ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก รวม ๖,๔๒๙ ล้าน
ลบ.ม. แยกเป็นรายภาค ดังนี้
- ภาคเหนื อ (ภู มิ พล สิ ริ กิ ติ์ แม่ งั ดสมบู รณ์ ชล) มี ปริ มาณน้ํ าเก็ บกั ก รวม
๒๒,๓๘๙ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๙๖.๓๕ % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๓ รวม ๘,๑๑๒ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณ
น้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ รวม ๑๘,๖๘๕ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ รวม ๗,๓๙๗ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก ๘๔๘ ล้าน ลบ.ม.
- ภาคกลางและภาคตะวันตก (ศรีนครินทร์ ท่าทุ่งนา วชิราลงกรณ แก่ง
กระจาน) มีปริมาณน้ําเก็บกัก รวม ๒๓,๔๓๗ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๘๕.๖๔ % ของความจุอ่าง มากกว่าปี
๒๕๕๓ รวม ๕,๐๗๘ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ รวม
๑๒,๑๕๑ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ รวม ๕,๓๖๒ ล้าน ลบ.ม.
สามารถรับน้ําได้อีก ๓,๘๗๗ ล้าน ลบ.ม.
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุบลรัตน์ สิรินธร จุฬาภรณ์ น้ําพุง ห้วยกุ่ม
ปากมูล) มีปริมาณน้ําเก็บกัก รวม ๔,๙๒๓ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๑๐๓.๗๐ % ของความจุอ่าง มากกว่าปี
๒๕๕๓ รวม ๑,๒๕๐ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ รวม
๖,๑๙๐ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ รวม ๓,๒๗๓ ล้าน ลบ.ม.
ซึ่งมากกว่าความจุปกติ ๑๗๕ ล้าน ลบ.ม.
- ภาคใต้ (รัชชประภา บางลาง) มีปริมาณน้ําเก็บกัก รวม ๕,๒๑๔ ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น ๗๓.๕๐ % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๓ รวม ๘๖๘ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อน
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ รวม ๓,๑๐๖ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายตั้งแต่วันที่ ๑
เมษายน – ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ รวม ๒,๙๗๒ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก ๑,๘๘๐ ล้าน ลบ.ม.
๕) กรมอุทกศาสตร์
ผู้แทนกรมอุทกศาสตร์ รายงานสถานการณ์น้ําในแม่น้ําเจ้าพระยา ดังนี้
๕.๑) บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ (วัดอรุณ กรุงเทพมหานคร)
- ระดับน้ําสูงสุด เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ = ๒.๐๒ เมตร สูงกว่า
รอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ๐.๑๘ เมตร ต่ํากว่าเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๕๐ เมตร) = ๐.๔๘ เมตร
- การคาดการณ์ล่วงหน้า ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ คาดว่า
ระดับน้ําสูงสุด วันที่ ๘ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ = ๑.๘๘ เมตร ต่ํากว่าเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๕๐ เมตร) = ๐.๖๒ เมตร
/๕.๒) บริเวณ...
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๕.๒) บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า (ปากน้ํา จังหวัดสมุทรปราการ)
- ระดับน้ําสูงสุด เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๔ = ๑.๖๗ เมตร สูงกว่า
รอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ๐.๑๕ เมตร ต่ํากว่าเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๒๕ เมตร) = ๐.๕๘ เมตร
- การคาดการณ์ล่วงหน้า ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ คาดว่า
ระดับน้ําสูงสุด วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ = ๑.๔๒ เมตร ต่ํากว่าเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๒๕ เมตร) = ๐.๘๓ เมตร
๖) กรมทรัพยากรธรณี
ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี รายงานและนําเสนอเอกสาร การประกาศเฝ้าระวังแจ้ง
เตือนภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก และการตรวจวัดปริมาณน้ําฝน โดยเครือข่ายของกรมทรัพยากรธรณี
ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๖.๑) กรมทรัพยากรธรณี ได้ออกประกาศฉบับที่ ๒๗/๒๕๕๔ โดยขอให้อาสาสมัคร
เครือข่ายของกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก ในระยะ ๑ – ๒
วันนี้ โดยเฉพาะในพื้ นที่เสี่ยงภัยอําเภอแม่ สะเรียง จังหวัดแม่ ฮ่องสอน อําเภอห้างฉัตร เมืองปาน งาว
จังหวัดลําปาง อําเภอเชียงคํา ปง จังหวัดพะเยา อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ อําเภอบ่อเกลือ ท่าวังผา จังหวัด
น่าน อําเภอนครไทย ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก และอําเภอด่านซ้าย นาแห้ว จังหวัดเลย เนื่องจาก
พายุดีเปรสชั่น “เนสาด” (NESAT) อ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรง อาจทําให้มีฝนตก
หนักต่อเนื่องในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ได้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและวัดปริมาณ
น้ําฝนอย่างต่อเนื่อง หากพบสิ่งบอกเหตุการเกิดดินถล่มให้เปิดไซเรนแจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและ
น้ําป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและพร้อมอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยตามที่กําหนดไว้
และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับความช่วยเหลือ
๖.๒) การตรวจวัดปริมาณน้ําฝน (วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔)
- จังหวัดพังงา
• บ้านลํารู ตําบลลําแก่น อําเภอท้ายเหมือง วัดปริมาณน้ําฝนได้ ๙๖ มม.
• บ้านช้างเชื่อ ตําบลเหล อําเภอกะปง วัดปริมาณน้ําฝนได้ ๙๐ มม.
• บ้ า นบางปลา และบ้ า นหล่ อ ยู ง ตํ า บลหล่ อ ยู ง อํ า เภอตะกั่ ว ทุ ง วั ด
ปริมาณน้ําฝนได้ ๘๐ และ ๗๕ มม. ตามลําดับ
• บ้ า นบางเนี ย ง ตํ า บลคึ ก คั ก อํ า เภอตะกั่ ว ป่ า วั ด ปริ ม าณน้ํ า ฝนได้
๗๕มม.
- จังหวัดเชียงใหม่
• บ้านทุ่งศาลา ตําบลดอนเปา อําเภอแม่วาง วัดปริมาณน้ําฝนได้ ๗๐ มม.
• บ้านอ่างกาน้อย ตําบลบ้านหลวง อําเภอจอมทอง วัดปริมาณน้ําฝน
สูงสุดได้ ๕๕ มม.
- บ้า นหนองหญ้ าปล้ อง ตํ า บลหนองงิ้ ว อํ า เภอวั งสะพุ ง จังหวั ด เลย วั ด
ปริมาณน้ําฝนได้ ๘๐ มม.
๗) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานและนําเสนอเอกสาร การสรุป
สถานการณ์อุทกภัย (วันที่ ๒๕ กรกฎาคม - ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔) ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
/๗.๑) สถานการณ์...
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๗.๑) สถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “นกเตน” (NOCK – TEN)
อิทธิพลของร่องมรสุมปานกลางถึงค่อนข้างแรงพาดผ่านประเทศไทย และเหตุการณ์น้ําล้นตลิ่ง ส่งผล
กระทบในพื้นที่และประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จํานวน ๕๘ จังหวัด มีจังหวัด
ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วอยู่ระหว่างการฟื้นฟู ๓๓ จังหวัด
- ปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย จํานวน ๒๕ จังหวัด ๑๗๙ อําเภอ
๑,๒๔๐ ตําบล ๑๐,๗๐๓ หมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท
สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี อุบลราชธานี
ขอนแก่ น ศรีส ะเกษ สุรินทร์ ฉะเชิ งเทรา นครนายก ปราจีนบุ รี เชีย งใหม่ ยโสธร และร้ อยเอ็ด ทําให้
ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ๗๔๖,๙๙๙ ครัวเรือน ๒,๔๒๐,๘๖๘ คน มีผู้เสียชีวิต ๒๑๒ ราย และสูญหาย
๒ ราย ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและอุตรดิตถ์
๗.๒) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีโทรสาร ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๖/
ว๑๐๒๖๙ และ ว ๑๐๒๗๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ สั่งการ เรื่อง เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม และคลื่นลมแรง โดยแจ้งให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๕ จังหวัด
นครราชสีมา เขต ๖ จังหวัดขอนแก่น เขต ๗ จังหวัดสกลนคร เขต ๘ จังหวัดกําแพงเพชร เขต ๙ จังหวัด
พิษณุโลก เขต ๑๐ จังหวัดลําปาง เขต ๑๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต ๑๒ จังหวัดสงขลา เขต ๑๔ จังหวัด
อุดรธานี เขต ๑๕ จังหวัดเชียงราย เขต ๑๗ จังหวัดจันทบุรี เขต ๑๘ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดบึงกาฬ
หนองคาย อุดรธานี สกลนคร เลย หนองบัวลําภู นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
ชัยภูมิ นครราชสีมา แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ตาก พิษณุโลก
สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ กําแพงเพชร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง
ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และสตูล เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และแจ้ง
เตื อ นประชาชนที่ อาศั ย อยู่ บ ริ เ วณที่ ร าบเชิ งเขาและพื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย ระมั ด ระวั ง อั น ตรายอั น เกิ ด จากภั ย
ธรรมชาติ ระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน - ๓–ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอดเวลา ๒๔
ชั่วโมง รวมทั้งเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ไว้ให้พร้อมเพื่อสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันต่อเหตุการณ์
๗.๓) เหตุการณ์น้ําป่าไหลหลาก
- จังหวัดเพชรบูรณ์ เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากและ
เอ่อล้นเข้าท่วมในพื้นที่ ๔ อําเภอ ๒๓ ตําบล
- จังหวัดลํ าปาง เกิดฝนตกหนั ก ทํ าให้เกิ ดน้ําป่าไหลหลากและเอ่ อล้นเข้ า
ท่วมในพื้นที่ ๒ อําเภอ ๗ ตําบล ๒๘ หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ๕,๓๙๕ ครัวเรือน ๑๐,๕๖๘ คน
- จั งหวั ดพะเยา เกิ ดฝนตกหนั กต่ อเนื่ อง ทํ าให้ อ่ างเก็ บน้ํ าท่ ามะบวมที่ ได้
ซ่อมแซมแล้วเกิดพังอีก ทําให้น้ําไหลเข้าท่วมในพื้นที่ตําบลบ้านเหล่า ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ๕๔
ครั ว เรื อน ๑๗๐ คน ซึ่ งองค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ได้ ให้ ความช่ ว ยเหลื อในเบื้ องต้ น และสถานการณ์
คลี่คลายลงแล้ว
- จังหวัดแพร่ เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมใน
พื้นที่ตําบลห้วยไร่ อําเภอเด่นชัย ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ๑๓๐ ครัวเรือน ๕๑๕ คน
๗.๔) การดําเนินการที่สําคัญ
- วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยมเยียน
ราษฎร และรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัย พร้อมตรวจและติดตามการแก้ไขประตูระบายน้ํา
บางโฉมศรี ที่ตําบลชีน้ําร้าย อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
/- วันที่ ๒ ...
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- วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ นายฉัตรป้อง ฉัตรภูมิ รองอธิบดีกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในการประชุมศูนย์สนับสนุนการอํานวยการและการบริหารสถานการณ์
อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด เร่งสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสียและ
การบําบัดขยะในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยเร่งด่วน
๘) กรุงเทพมหานคร
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๘.๑) สัปดาห์ที่ผ่านมาที่สํานักการระบายน้ํา วัดปริมาณน้ําฝนได้ ๕๔ มม. และเขต
บางบอนและบางแค วัดปริมาณน้ําฝนได้ ๘๔ มม. ส่วนปริมาณฝนรวมตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๓ ตุลาคม
๒๕๕๔ = ๑,๘๖๗ มม. ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ย ๒๐ ปี (๑,๓๕๕ มม.) = ๕๑๒ มม. คิดเป็น ๓๗ %
๘.๒) ระดับน้ําทะเลหนุน วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๑๕ น. บริเวณปาก
คลองตลาด วัดได้ ๑.๙๗ ม. ต่ํากว่าเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๕๐ ม.) = ๐.๕๓ ม. ยังรับปริมาณน้ําได้
๘.๓) จากการรายงานของกรมอุทกศาสตร์ ในช่วงวันที่ ๑๕ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
จะมีน้ําทะเลหนุนสูงอีกครั้ง กรุงเทพมหานครจะเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป
๙) กรมควบคุมมลพิษ
ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ํา การตรวจสอบระบบ
บําบัดน้ําเสีย และระบบกําจัดขยะมูลฝอย ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๙.๑) การปรับ ปรุงน้ําเน่า เสีย ได้ ประสานความร่ วมมื อกับ องค์การบริ หารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เพื่อนํา DASTA Ball หรือบอลจุลินทรีย์
ไปใช้ในการบําบัดคุณภาพน้ําเน่าเสียที่จังหวัดลพบุรี ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยจัดเตรียมบอลจุลิ
นทรีย์ จํานวน ๖๐,๐๐๐ ลูก พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใน
การจัดเตรียมสารสกัดชีวภาพเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการบําบัดคุณภาพน้ําท่วมขังในพื้นที่
๙.๒) การตรวจสอบคุณภาพน้ํา
- แม่น้ํายม ที่อําเภอสามง่าม และอําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร คุณภาพน้ํา
อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม
- แม่น้ําเจ้าพระยา ตั้งแต่จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา
ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก
- แม่น้ําท่าจีน ตั้งแต่อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท อําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม จนถึงอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก
๙.๓) การตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสีย
- ระบบบําบัดน้ําเสียที่ได้รับความเสียหายจากน้ําท่วม จํานวน ๑๐ แห่ง คือ
ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน เทศบาลเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ (มีระบบบําบัดน้ําเสียขนาดเล็ก จํานวน ๒ แห่ง)
จังหวัดอุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เทศบาล
ตําบลพระอินทราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
/๙.๔) การตรวจสอบ...
๙.๔) การตรวจสอบระบบกําจัดขยะมูลฝอย

๑๐

- ระบบกําจัดขยะมูล ฝอยที่อยู่ระหว่างการเฝ้าระวัง จํ านวน ๒ แห่ง คื อ
ระบบกํา จัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบางมู ลนาก จังหวัดพิ จิตร และเทศบาลนครสวรรค์ ได้ รับความ
เสียหายบางส่วน
๑๐) กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ําบาดาล รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้มีการร่วมมือกับ
กรมทรั พยากรน้ําในการมอบน้ํา ดื่มบรรจุขวด รวมทั้งส่งรถปรับ ปรุงคุณภาพน้ํา เพื่ อผลิ ตน้ํ าดื่มสะอาด
มอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย และช่วยเหลือให้ผู้ประสบอุทกภัยมีน้ําสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค
๑๑) การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑๑.๑) สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดผลกระทบในการผลิตน้ําประปา
- สถานี ที่จ่ ายน้ําเป็ นเวลา คื อ การประปาส่วนภู มิภาคสาขาประจวบ
คีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสาขาเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๑.๒) สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดผลกระทบในการผลิตน้ําประปา
- สถานีที่ประสบปัญหาอุทกภัย คือ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง
จังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขานครสวรรค์ออก และสาขาพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค์ สาขาอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี สาขาบางมูลนาก และสาขาตะพานหิน จังหวัดพิจิตร สาขา
ชัยนาท จังหวัดชัยนาท สาขาศรีสงคราม จังหวัดนครพนม สาขากุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี สาขาเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี สาขาบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี สาขาสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สาขาสุโขทัย จังหวัด
สุโขทัย สาขาเสนา และสาขาผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาลพบุรี และสาขาบ้านหมี่ จังหวัด
ลพบุรี สาขาสิงห์ บุรี จังหวั ดสิงห์ บุรี และสาขาสุ พรรณบุรี จังหวั ดสุพรรณบุ รี แต่ ยังสามารถจ่ายน้ําได้
ตามปกติ
๑๒) สํานักฝนหลวงและการบินเกษตร
ผู้แทนสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันมี
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อการเกษตรและเพิ่มน้ําในอ่างเก็บน้ํา จํานวน ๑ หน่วย ที่อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งคาดว่าจะทําการปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ นี้
มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

(นายวิทยา ผลประไพ)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ
ผู้จัดทํารายงานการประชุม

