รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ํา
ครั้งที่ ๓๖ / ๒๕๕๔
วันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น ๙ กรมทรัพยากรน้ํา
-----------------------------------------ผู้เข้าประชุม
๑. นายโชติ ตราชู
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. นายเจษฎา แก้วกัลยา
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓. นายเลิศชัย ศรีอนันต์
แทนอธิบดีกรมชลประทาน และรองอธิบดีกรมชลประทาน
๔. นายกมล พรมสาขา ณ สกลนคร
แทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
๕. นางสาวญาดารักษ์ วิลุนกิจ
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
๖. นายเกรียงศักดิ์ ภิระไร
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
๗. นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา
แทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
๘. นางสาวจิรภา จิตคงสง
แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๙. นายประทีป บริบูรณ์รัตน์
แทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๐. นายปริญญา สุทธิโกเศศ
แทนผู้อํานวยการสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร
๑๑. นายไพโรจน์ ประสิทธิ์วรากุล
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร
๑๒. นางวันเพ็ญ แก้วแกมทอง
แทนผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
๑๓. นายจําเนียร เมืองจันทร์
แทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

/ ๑๔. นายปริญญา...

๒

๑๔. นายปริญญา แน่นหนา
อนุกรรมการ
แทนผู้ว่าการการประปานครหลวง
๑๕. นายสุรชัย รัตน์เสริม
อนุกรรมการ
แทนผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
๑๖. นายจตุพร บุรุษพัฒน์
อนุกรรมการและเลขานุการ
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
๑๗. นายนิวัติชัย คัมภีร์
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
๑๘. นายบุญจง จรัสดํารงนิตย์
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
๑๙. นายวิทยา ผลประไพ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อํานวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ํา
ผู้ไม่มาประชุม
๑. ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. เจ้ากรมอุทกศาสตร์
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายอนุพันธ์ อัฐรัตน์
๒. นายสุรินทร์ วรกิจดํารง
๓. นายไพบูลย์ ภู่ทอง
๔. นางสาวดลฤทัย พรายแก้ว
๕. เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ํา

ผู้อํานวยการสํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
วิศวกรชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน ๑๕ คน

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดราชการ จึงมอบหมาย
ให้ผมดําเนินการประชุมแทน
มติที่ประชุม : รับทราบ
/ ระเบียบ...
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๔
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๔ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
๓.๑ รายงานสถานการณ์น้ํา สถานการณ์อุทกภัย และการดําเนินการแก้ไขปัญหา
หน่ ว ยงานต่ า งๆ ในคณะอนุ ก รรมการติ ด ตามและแก้ ไ ขปั ญ หาเรื่ อ งน้ํ า ได้ ร ายงาน
สถานการณ์น้ํา สถานการณ์อุทกภัย และการดําเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้
๑) กรมทรัพยากรน้ํา
นายบุ ญ จง จรั ส ดํ า รงนิ ต ย์ ผู้ อํ า นวยการศู น ย์ ป้ อ งกั น วิ ก ฤติ น้ํ า กรมทรั พ ยากรน้ํ า
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รายงานสถานการณ์น้ําในภาพรวม ดังนี้
๑.๑) สถานการณ์น้ําฝน
- ปริ ม าณฝนสะสมในรอบสั ป ดาห์ (๓ – ๙ ตุ ล าคม ๒๕๕๔) ทั้ ง ประเทศมี
ค่าเฉลี่ย ๖๔.๓๔ มม.
- ปริ ม าณฝนเฉลี่ ย สะสมรายปี (ณ วั น ที่ ๙ ตุ ล าคม ๒๕๕๔) ทั้ ง ประเทศมี
ค่าเฉลี่ย ๑,๖๘๕.๔๘ มม. มากกว่าฝนสะสมรายปี ๒๕๕๓ (๑,๒๗๐.๗๙) อยู่ ๔๑๔.๖๙ มม. และมากกว่าฝน
สะสมเฉลี่ย ๓๐ ปี (๑,๒๙๐.๗๐) อยู่ ๓๙๔.๗๘ มม. แบ่งเป็นรายภาค ดังนี้
• ภาคเหนือ = ๑,๖๘๘.๒๑ มม. มากกว่าปี ๒๕๕๓ อยู่ ๕๑๖.๗๓ มม.และ
มากกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๕๙๑.๓๐ มม.
• ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ = ๑,๕๗๗.๒๓ มม. มากกว่ า ปี ๒๕๕๓ อยู่
๒๙๑.๗๒ มม. และมากกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๒๙๔.๓๓ มม.
• ภาคกลาง = ๑,๔๖๐.๐๕ มม. มากกว่าปี ๒๕๕๓ อยู่ ๑๑๘.๖๖ มม. และ
มากกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๓๖๘.๗๐ มม.
• ภาคตะวันออก = ๑,๙๓๗.๗๙ มม. มากกว่าปี ๒๕๕๓ อยู่ ๒๙๐.๘๔ มม.
และมากกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๓๕๖.๑๕ มม.
• ภาคตะวันตก = ๑,๐๘๘.๐๔ มม. มากกว่าปี ๒๕๕๓ อยู่ ๙๖.๗๒ มม. และ
มากกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๒.๓๗ มม.
• ภาคใต้ = ๑,๘๖๐.๔๔ มม. มากกว่ า ปี ๒๕๕๓ อยู่ ๖๗๒.๔๑ มม. และ
มากกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๔๕๒.๔๕ มม.
๑.๒) สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ปริมาณน้ํา
ทั้งประเทศ รวม ๖๕,๐๘๐ ล้าน ลบ.ม. หรือ ๙๓ % ของความจุเก็บกัก มากกว่าปี ๒๕๕๓ (๔๗,๑๔๔) อยู่
๑๗,๙๓๖ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๒๖ % และมากกว่าปี ๒๕๔๙ (๖๓,๔๗๙) อยู่ ๑,๖๐๑ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๐ %
- เขื่อนที่มีปริมาณน้ําเก็บกักมากกว่าร้อยละ ๘๐ มีจํานวน ๒๘ แห่ง คือเขื่อนแม่
งัดสมบูรณ์ชล กิ่วคอหมา น้ําอูน น้ําพุง จุฬาภรณ์ อุบลรัตน์ ลําตะคอง มูลบน ป่าสักชลสิทธิ์ คลองสียัด หนอง
ปลาไหล ประแสร์ ภูมิพล สิริกิติ์ แม่กวงอุดมธารา แควน้อยบํารุงแดน ห้วยหลวง ลําปาว ลําพระเพลิง ลําแซะ
สิรินธร ทับเสลา กระเสียว ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ ขุนด่านปราการชล บางพระ และรัชชประภา
/ - เขื่อนที่มี...
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- เขื่ อ นที่ มี ป ริ ม าณน้ํ า เก็ บ กั ก ระหว่ า งร้ อ ยละ ๕๑ – ๘๐ มี จํ า นวน ๓ แห่ ง
ประกอบด้วย เขื่อนกิ่วลม ลํานางรอง และแก่งกระจาน
- เขื่ อ นที่ มี ป ริ ม าณน้ํ า เก็ บ กั ก ระหว่ า งร้ อ ยละ ๓๑ - ๕๐ มี จํ า นวน ๒ แห่ ง
ประกอบด้วย เขื่อนปราณบุรี และบางลาง
๑.๓) สถานการณ์อุทกภัยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา มีพื้นที่ที่เกิดเหตุน้ําท่วม จํานวน ๔๓
จั งหวั ด ประกอบด้ ว ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ลํ า ปาง สุ โ ขทั ย พิ ษณุ โ ลก พิ จิ ต ร ตาก กํ า แพงเพชร นครสวรรค์
อุทัยธานี เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น มหาสารคาม ชัยภู มิ กาฬสิ นธุ์ ร้ อยเอ็ด ยโสธร
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี
นนทบุรี กรุงเทพมหานคร นครปฐม สุพรรณบุรี ลพบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และภูเก็ต
๑.๔) สถานการณ์น้ําในแม่น้ําสายสําคัญ
- แม่น้ํายมและแม่น้ําน่าน พื้นที่ตอนบนเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว แต่ยังมีน้ําท่วม
ขังในพื้นที่ทั้งสองลุ่มน้ําประมาณ ๔,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร สําหรับเขื่อนสิริกิติ์คาดว่าจะเริ่มลดการระบายน้ํา
ลงในสัปดาห์นี้ เนื่องจากปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนลดลง แต่ปริมาณน้ําที่ไหลเข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์ยังคงมีอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากปริมาณน้ําที่ท่วมขังในพื้นที่จะค่อยๆไหลลงมา
- แม่น้ําปิงและแม่น้ําวัง พื้นที่ตอนบนเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว แต่พื้นที่ตอนล่างได้รับ
ผลกระทบจากการระบายน้ําของเขื่อนภูมิพล เนื่องจากเขื่อนมีปริมาณน้ําเก็บกักมากถึงร้อยละ ๙๙ ซึ่งสามารถรับน้ํา
ได้อีกเพียง ๑๐๒.๖๓ ล้านลูกบาศก์เมตร จึงต้องเร่งระบายน้ําประมาณวันละ ๑๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ตั้งแต่
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ทําให้เกิดน้ําล้นตลิ่งที่จังหวัดตากและจังหวัดกําแพงเพชร และแม่น้ําปิงที่ไหลเข้าสู่
จังหวัดนครสวรรค์สูงขึ้น คาดว่า ระดับน้ําที่จังหวัดนครสวรรค์จะขึ้นสูงสุดในวันที่ ๑๒ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔
ด้วยอัตราการไหลประมาณ ๔,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
- แม่น้ําเจ้าพระยา ระดับน้ําที่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี
จั ง หวั ด อ่ า งทอง มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากการระบายน้ํ า จากเขื่ อ นภู มิ พ ล สํ า หรั บ ระดั บ น้ํ า ที่ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาเพิ่มสูงขึ้นมาก เนื่องจากปริมาณน้ําที่ไหลล้นท่วมขังในทุ่งฝั่งตะวันออกไหลล้นออกมาสมทบกับ
ปริมาณน้ําระบายจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทําให้มีน้ําท่วมตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาอย่างรุนแรง ส่วนปริมาณน้ําที่
จะไหลลงมายังกรุงเทพมหานครผ่านบางไทรมีปริมาณการไหล ๓,๒๘๘ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจาก
สัปดาห์ก่อนมาก เนื่องจากคันกั้นน้ําที่ทุ่งบางบาลขาด ซึ่งคันกั้นน้ําของกรุงเทพมหานครที่ระดับ ๒.๕๐ เมตร ยัง
สามารถรับสถานการณ์น้ําได้
- แม่ น้ํ า โขง อยู่ ในเกณฑ์ ป กติ โดยที่ อํา เภอเชี ย งแสน จั งหวั ด เชี ย งราย และ
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ระดับน้ําอยู่ต่ํากว่าระดับน้ําเฉลี่ยในรอบ ๓๐ ปี และมีแนวโน้มลดลง ส่วนที่อําเภอ
เมือง จังหวัดหนองคาย อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และอําเภอโขงเจีย ม
จังหวัดอุบลราชธานี ระดับน้ําอยู่สูงกว่าระดับน้ําเฉลี่ย แต่ยังต่ํากว่าระดับเตือนภัย และมีแนวโน้มลดลง สําหรับ
ลุ่มน้ําสาขาที่มีระดับน้ําล้นตลิ่ง คือ ห้วยหลวง ที่อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยระดับน้ํามีแนวโน้มทรงตัว
ส่วนแม่น้ําเลย ที่อําเภอเมือง จังหวัดเลย ระดับน้ําลดลงต่ํากว่าตลิ่งแล้ว และมีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆ
/ - แม่น้ํา...

๕

- แม่น้ําชี มีน้ําล้นตลิ่งที่อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อําเภอมหาชนะชัยและอําเภอเมือง จังหวัด
ยโสธร ซึ่งระดับน้ํามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
- แม่น้ํามูล มีน้ําล้นตลิ่งที่อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา อําเภอ
สตึ ก จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ อํ า เภอราษี ไ ศล จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ซึ่ ง ระดั บ น้ํ า
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน
๑.๕) การเตื อนภั ย (Early Warning) วั น ที่ ๓ – ๙ ตุ ล าคม ๒๕๕๔ มี การเตื อนภั ย
จํานวน ๙ ครั้ง ครอบคลุม ๓๒ หมู่บ้าน ใน ๔ จังหวัด แยกเป็นระดับ ดังนี้
- ระดับสีแดง (อพยพ) เนื่องจากมีน้ําป่าไหลหลากจากที่ลาดเชิงเขาเข้าท่วมพื้นที่
ลุ่มต่ําในบริเวณระดับท้ายน้ําและอาจมีดินถล่มตามมา จํานวน ๑ ครั้ง ครอบคลุม ๔ หมู่บ้าน ใน ๑ จังหวัด คือ
ที่อําเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
- ระดับสีเหลือง (เตรียมอพยพ) เนื่องจากมีน้ําป่าไหลหลากจากที่ลาดเชิงเขา
เข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ําในบริเวณท้ายน้ํา จํานวน ๑ ครั้ง ครอบคลุม ๓ หมู่บ้าน ใน ๑ จังหวัด คือ ที่อําเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี
- ระดับสีเขียว (เฝ้าระวัง) เนื่องจากมีปริมาณฝนตกสะสมมาก อาจมีน้ําป่าไหล
หลากจากที่ลาดเชิงเขาเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มน้ําบริเวณท้ายน้ํา จํานวน ๗ ครั้ง ครอบคลุม ๒๕ หมู่บ้าน ใน ๓ จังหวัด
คือ ที่อําเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ อําเภอบ้านคาและสวนผี้ง จังหวัดราชบุรี และอําเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัด
พังงา
๑.๖) สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (จนถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔)ของ
กรมทรั พ ยากรน้ํ า ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน ลํ า พู น เชี ย งใหม่ แพร่ น่ า น ลํ า ปาง ตาก สุ โ ขทั ย พิ จิ ต ร
นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี เลย หนองบัวลําภู มุกดาหารชัยภูมิ
นครพนม หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี จันทบุรี ปราจีนบุรี และตรัง ซึ่งกรมทรัพยากรน้ําได้มอบน้ําดื่ม
บรรจุขวด จํานวน ๑๑๓,๒๔๓ ขวด จัดส่งรถบรรทุกน้ํา จํานวน ๓ คัน สนับสนุนระบบประปาสนาม ๕ ชุด
ประจําที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร และนครสวรรค์ ผลิตน้ําจากประปาสนาม ๙๓๐,๘๐๐
ลิตร และแจกน้ํา ๒๔,๐๐๐ ลิตร
๒) กรมอุตุนิยมวิทยา
ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา รายงานการคาดการณ์ลักษณะอากาศในช่วง ๗ วัน (ตั้งแต่วันที่
๑๐ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔) ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
สภาพภูมิอากาศในสัปดาห์หน้า ร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก
และภาคใต้ตอนบน ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณทะเลจีนใต้จะทวีความรุนแรงขึ้นแล้วเคลื่อนตัว
ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให้มีฝนตกกระจายและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน
/ ๓) กรมชล...

๖

๓) กรมชลประทาน
ผู้แทนกรมชลประทาน รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๓.๑) สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ และขนาดกลางทั่วประเทศ จํานวน ๔๐๐แห่ง
ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ปริมาตรน้ําทั้งหมด = ๖๘,๖๘๓ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๙๓ % ของความจุอ่างมากกว่า
ปี ๒๕๕๓ (๕๐,๒๔๘) = ๑๘,๔๓๕ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําใช้การได้ปี ๒๕๕๔ = ๔๔,๘๒๕ ล้าน ลบ.ม.
๓.๒) การเปรียบเทียบปริมาตรน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งประเทศ
ปี ๒๕๕๓ กับปี ๒๕๕๔ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ แบ่งเป็นรายภาค ดังนี้
- ภาคเหนือ ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๕๘ แห่ง) รวม ๒๕,๒๘๒ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
๙๙ % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๓ (๑๖,๒๕๕ ล้าน ลบ.ม.) = ๙,๐๒๗ ล้าน ลบ.ม.
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๒๓๔ แห่ง) รวม ๑๐,๕๐๗ล้าน
ลบ.ม. คิดเป็น ๑๐๔ % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๓ (๗,๕๖๘ ล้าน ลบ.ม.) = ๒,๙๓๙ ล้าน ลบ.ม.
- ภาคกลาง ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๑๒ แห่ง) รวม ๑,๔๕๘ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
๑๑๕ % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๓ (๑,๓๙๕ ล้าน ลบ.ม.) = ๖๓ ล้าน ลบ.ม.
- ภาคตะวันตก ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๙ แห่ง) รวม ๒๓,๓๙๙ ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น
๘๘ % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๓ (๑๘,๕๓๔ ล้าน ลบ.ม.) = ๔,๘๖๕ ล้าน ลบ.ม.
- ภาคตะวั น ออก ปริ มาตรน้ํ าในอ่ า งฯ (๕๒ แห่ ง) รวม ๑,๗๘๕ ล้ า น ลบ.ม.
คิดเป็น ๙๘ % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๓ (๑,๕๕๒ ล้าน ลบ.ม.) = ๒๓๓ ล้าน ลบ.ม.
- ภาคใต้ ปริ มาตรน้ํ าในอ่ า งฯ (๓๕ แห่ ง) รวม ๖,๒๕๒ ล้ า น ลบ.ม. คิ ด เป็ น
๗๒ % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๓ (๔,๙๔๔ ล้าน ลบ.ม.) = ๑,๓๐๘ ล้าน ลบ.ม.
๓.๓) สถานการณ์น้ําในเขื่อนขนาดใหญ่ของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย มีปริมาณน้ําเก็บกักรวมร้อยละ ๙๓ โดยมีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นทั่วทุกภาค เขื่อนที่มีปริมาณน้ําเก็บกัก
มากกว่าความจุปกติ ๑๒ แห่ง อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ ๒ แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๖ แห่ง ภาคกลาง ๑
แห่ง และภาคตะวันออก ๓ แห่ง นอกจากนี้ ยังมีเขื่อนที่มีปริมาณน้ําเก็บกักระหว่างร้อยละ ๘๑ ถึง ๑๐๐ อีก
๑๖ แห่ง โดยมีเขื่อนสําคัญที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากการระบายน้ําของเขื่อนจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่
ท้ายน้ําสูง ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนอุบลรัตน์
และเขื่อนลําปาว อย่างไรก็ตาม เขื่อนสําคัญที่มีปริมาณน้ําเก็บกักสูงมากและมีความเสี่ยงที่น้ําจะล้นอ่าง จึงต้องเร่ง
ระบายน้ําออกจากเขื่อน ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพลระบายน้ําประมาณวันละ ๑๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์
ระบายน้ํ าประมาณวั นละ ๖๐ ล้ า นลู กบาศก์ เ มตร เขื่ อนป่ า สั กชลสิ ท ธิ์ ร ะบายน้ํ า ประมาณวั น ละ ๘๐ ล้ า น
ลูกบาศก์เมตร เขื่อนอุบลรัตน์ระบายน้ําประมาณวันละ ๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนลําปาวระบายน้ํา
ประมาณวันละ ๒๕ ล้านลูกบาศก์เมตร
๓.๔) ผลการส่งเครื่องสูบน้ําเพื่อช่วยเหลือ (๖ ตุลาคม ๒๕๕๔) จัดเตรียมเครื่องสูบน้ํา
ใช้ ง าน ๑,๑๖๐ เครื่ อ ง นํ า ไปช่ ว ยเหลื อ จํ า นวน ๘๕๗ เครื่ อ ง แยกเป็ น ภาคเหนื อ ๑๗๒ เครื่ อ ง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐๐ เครื่อง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ๕๔๕ เครื่อง ภาคใต้ ๗ เครื่อง และ
สํารองส่วนกลาง ๖๗ เครื่อง
๔) การไฟฟ้า...

๗

๔) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รายงานสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําของ
กฟผ. ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ดังนี้
๔.๑) ปริ มาตรน้ํ าในอ่ า งเก็ บ น้ํ า ของ กฟผ. ๖ เขื่ อนใหญ่ มี ป ริ มาณน้ํ า กั กเก็ บ รวม
๕๓,๖๖๓ ล้านลบ.ม. คิดเป็น ๙๓.๐๙ % ของน้ํากักเก็บปัจจุบัน มากกว่าปี ๒๕๕๓ รวม ๑๕,๓๙๑ ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ รวม ๓๙,๒๐๑ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ํา
ระบายตั้ งแต่ วั นที่ ๑ เมษายน – ๙ ตุ ล าคม ๒๕๕๔ รวม ๑๗,๘๐๗ ล้ า น ลบ.ม. สามารถรับ น้ํ าได้ อีก รวม
๓,๙๘๔ ล้านลบ.ม. แยกเป็นรายเขื่อน ดังนี้
- เขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้ํากักเก็บ รวม ๑๓,๓๕๙ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๙๙.๒๔ %
ของน้ํากักเก็บปัจจุบัน มากกว่าปี ๒๕๕๓ รวม ๖,๖๕๖ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน
– ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ รวม ๑๐,๑๘๘ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ รวม
๒,๘๓๘ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก ๑๐๓ ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ํากักเก็บ รวม ๙,๓๖๖ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๙๘.๔๘ %
ของน้ํากักเก็บปัจจุบัน มากกว่าปี ๒๕๕๓ รวม ๑,๘๐๙ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน
– ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ รวม ๙,๗๕๘ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ รวม
๕,๒๘๕ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก ๑๔๔ ล้าน ลบ.ม.
- เขื่ อ นอุ บ ลรั ต น์ มี ป ริ ม าณน้ํ า กั ก เก็ บ รวม ๒,๙๒๒ ล้ า น ลบ.ม. คิ ด เป็ น
๑๒๐.๒๐ % ของน้ํากักเก็บปัจจุบัน มากกว่าปี ๒๕๕๓ รวม ๘๓๓ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ ๑
เมษายน – ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ รวม ๔,๔๓๙ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๙ ตุลาคม
๒๕๕๔ รวม ๒,๕๒๙ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก ๔๙๑ ล้าน ลบ.ม.
- เขื่ อนศรี นคริ นทร์ มี ปริ มาณน้ํ ากั กเก็ บ รวม ๑๕,๗๖๗ ล้ าน ลบ.ม. คิ ดเป็ น
๘๘.๘๕ % ของน้ํากักเก็บปัจจุบัน มากกว่าปี ๒๕๕๓ รวม ๒,๑๔๗ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ ๑
เมษายน – ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ รวม ๕,๗๘๙ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๙ ตุลาคม
๒๕๕๔ รวม ๒,๙๓๙ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก ๑,๙๗๘ ล้าน ลบ.ม.
- เขื่ อนวชิ ร าลงกรณ มี ปริ มาณน้ํ ากั กเก็ บ รวม ๗,๕๔๔ ล้ าน ลบ.ม. คิ ดเป็ น
๘๕.๑๕ % ของน้ํากักเก็บปัจจุบัน มากกว่าปี ๒๕๕๓ รวม ๒,๗๕๔ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ ๑
เมษายน – ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ รวม ๖,๓๑๕ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๙ ตุลาคม
๒๕๕๔ รวม ๒,๒๙๖ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก ๑,๓๑๖ ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนรัชชประภา มีปริมาณน้ํากักเก็บ รวม ๔,๗๐๔ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๘๓.๔๓
% ของน้ํากักเก็บปัจจุบัน มากกว่าปี ๒๕๕๓ รวม ๑,๑๙๒ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ ๑
เมษายน – ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ รวม ๒,๗๑๓ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๙ ตุลาคม
๒๕๕๔ รวม ๑,๙๒๑ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก ๙๓๕ ล้าน ลบ.ม.

/ ๕) กรมทรัพยากร...

๘

๕) กรมทรัพยากรธรณี
ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าจากการคาดการณ์สภาพอากาศ
ของกรมอุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรธรณีจะได้ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก ใน
พื้นที่ ๗ จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ต่อไป
๖) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้แทนกรมป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย รายงานและนํา เสนอเอกสาร การสรุ ป
สถานการณ์อุทกภัย ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๖.๑) ปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย จํานวน ๓๐ จังหวัด ๒๒๓ อําเภอ ๑,๕๓๒
ตํา บล ๑๐,๑๓๐ หมู่ บ้า น ในพื้ น ที่ จั งหวั ด สุโ ขทั ย พิ จิ ต ร พิ ษณุ โ ลก นครสวรรค์ อุ ทัยธานี ชัย นาท สิ งห์ บุ รี
อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี อุบลราชธานี ขอนแก่น ศรี
สะเกษ สุ ริ น ทร์ ฉะเชิ งเทรา นครนายก ปราจี น บุ รี เชี ย งใหม่ ร้ อยเอ็ ด ลํ า ปาง เลย นครราชสี มา บุ รี รั มย์
กําแพงเพชร และตาก ทําให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ๗๘๔,๐๙๗ ครัวเรือน ๒,๓๘๘,๒๘๖ คน มีผู้เสียชีวิต
๒๖๙ ราย และสูญหาย ๔ ราย ที่จังหวัดแม่ ฮ่องสอน ๑ ราย อุต รดิตถ์ ๑ ราย ขอนแก่น ๑ ราย และ
พระนครศรีอยุธยา ๑ ราย
๖.๒) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีโทรสาร ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๖/ว๔๒๑
และ ว ๔๒๒ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ สั่งการ เรื่อง เฝ้าระวังดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก ในระยะ ๑ – ๒
วันนี้ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัย อําเภอ ทองผาภูมิ สังขละบุรี ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี อําเภอสวนผี้ง บ้านคา
ปากท่อ จังหวัดราชบุรี อําเภอหนองหญ้าปล้อง แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี อําเภอขลุง มะขาม เขาคิชฌกูฏ
จั งหวั ด จั น ทบุ รี และอํ า เภอบ่ อไร่ เกาะข้ า ง จั งหวั ด ตราด เนื่ องจากร่ องมรสุ มกํ า ลั ง ค่ อนข้ า งแรงพาดผ่ า น
ตอนกลางของประเทศไทย ทําให้มีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยบางพื้นที่วัดปริมาณน้ําฝน
ได้มากกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร ทําให้ดินบนภูเขาชุ่มน้ําอาจถล่มเพิ่มลงมาได้ และเริ่มมีน้ําหลากในบางพื้นที่แล้ว
โดยแจ้ งให้ ศู น ย์ ป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เขต ๒ (สุ พรรณบุ รี ) เขต ๔ (ประจวบคี รี ขัน ธ์ ) เขต ๑๗
(จันทบุรี) และจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี จันทบุรี และตราด เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และ
แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาและพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัด ทราบเกี่ยวกับภัยอันเกิดจาก
ฝนตกหนั ก ให้ เ ตรี ย มป้ องกั น และระมั ด ระวั งอั น ตรายอั น เกิ ด จากภั ย ธรรมชาติ โดยจั ด เจ้ า หน้ า ที่ เ ฝ้ า ระวั ง
ตลอดเวลา ๒๔ชั่วโมง รวมทั้งเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ไว้ให้พร้อมเพื่อสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันต่อ
เหตุการณ์
๖.๓) การดําเนินการที่สําคัญ
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
(ศปภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง นายปลอดประสพ สุรัสวดี และนายพระนาย สุวรรณรัฐ เป็นประธานร่วมการ
ประชุมศูนย์ฯ ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย ศอส. มีข้อสั่งการดังนี้
๖.๓.๑) ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย (ศปภ.) ได้ สั่ ง การให้
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี ปทุมธานี
นนทบุรี และฉะเชิงเทรา ดําเนินการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเร่งด่วนตามคําสั่งนายกรัฐมนตรี ดังนี้
/ (๑) ให้จังหวัด...

๙

(๑) ให้จังหวัดพิจารณาว่าจะสามารถทําการป้องกันพื้นที่สําคัญ พื้นที่
เศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่ได้หรือไม่ หากไม่สามารถทําการป้องกันได้ ให้ดําเนินการ
อพยพไปยังจุดอพยพที่กําหนดไว้
(๒) ทํ า แผนการอพยพไปจุ ด อพยพที่ กํ า หนด สํ า หรั บ จั ง หวั ด ลพบุ รี
นครสวรรค์ และพระนครศรีอยุธยา ให้หน่วยทหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําแผนอพยพร่วมกับจังหวัด
(๓) ศปภ. ได้มอบหมายให้ผู้บ ริหารระดับสู งของกระทรวงมหาดไทย
และสํานักนายกรัฐมนตรี ประสานการปฏิบัติร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่
(๔) ให้ทุกจังหวัดรายงานผลการปฏิบัติกับ ศปภ. ในเวลา ๑๘.๐๐ น.
ทางระบบ video conference
(๕) ให้จังหวัดตามที่มีการแจ้งเตือนภัย เฝ้าระวังและติดามสถานการณ์
และเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย น้ําป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
๖.๓.๒) เนื่ อ งจากมวลน้ํ า ที่ ท่ ว มในเขตอํ า เภอนครหลวง อุ ทั ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา จะไหลลงสู่เขตพื้นที่อําเภอบางปะอิน วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อําเภอคลองหลวง
ธัญบุรี เมือง จังหวัดปทุมธานี จึงให้จังหวัดแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมขนย้ายของขึ้นที่สูง และประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารทางสื่อทุกประเภท
๖.๓.๓) มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ รั ง สิ ต จั ด ตั้ ง ศู น ย์ อ พยพรองรั บ
ผู้ประสบภัย ที่ยิมเนเชียม ๒
๖.๓.๔) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดเตรียมความพร้อมทาง
การแพทย์ เพื่อให้บริการแก่ผู้ประสบภัย
๗) กรุงเทพมหานคร
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๗.๑) สัปดาห์ที่ผ่านมาที่สํานักการระบายน้ํา วัดปริมาณน้ําฝนได้ ๑๕๑ มม. ปริมาณฝน
รวมตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ = ๒,๐๑๘.๕ มม. ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ย ๒๐ ปี (๑,๓๕๕ มม.)
คิดเป็น ๔๒ %
๘) กรมควบคุมมลพิษ
ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ รายงานการติดตามสถานการณ์ระบบบําบัดน้ําเสีย พบว่า มี
ระบบบําบัดน้ําเสียที่เสียหายทั้งระบบการบําบัดและระบบเส้นท่อ ประกอบด้วย เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาล
เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองสิงห์บุรี เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เทศบาลตําบลพระอินทราชา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองวารินชําราบ ส่วนระบบบําบัดน้ําเสียที่เสียหาย
เฉพาะเส้นท่อ ประกอบด้วยเทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เทศบาลเมืองน่าน เทศบาลนครนครสวรรค์
และเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยมีระบบบําบัดน้ําเสียที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ําท่วม ประกอบด้วย เทศบาล
เมื อ งพิ จิ ต ร เทศบาลเมื อ งสุ พ รรณบุ รี และเทศบาลเมื อ งชั ย นาท สํ า หรั บ ระบบกํ า จั ด ขยะที่ ถู ก น้ํ า ท่ ว ม
ประกอบด้วย เทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครนครสวรรค์ เทศบาล
เมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เทศบาลเมืองอ่างทอง และเทศบาลตําบลโรงช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
/ ๙) กรมทรัพยากร...

๑๐

๙) กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
ผู้ แ ทนกรมทรั พ ยากรน้ํ า บาดาล รายงานให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์
ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยให้บริการรถผลิตน้ําดื่มจํานวน ๙ คัน ในพื้นที่ที่ประสบภัย ๙ จังหวัด
คือ จังหวัดพิจิตร พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี สิงห์บุรี นครสวรรค์ ชัยนาท ลพบุรี และอุบลราชธานี
๑๐) การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑๐.๑) สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดผลกระทบในการผลิตน้ําประปา
- สถานีที่จ่ายน้ําเป็นเวลา คือ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสาขาเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๐.๒) สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดผลกระทบในการผลิตน้ําประปา
- จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับผลกระทบในระยะแรก ปัจจุบัน สามารถ
จ่ายน้ําประปาได้ ๑๐๐ %
๑๑) สํานักฝนหลวงและการบินเกษตร
ผู้แทนสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบัน ได้ปิด
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทุกหน่วย และได้นําเครื่องเฮลิคอปเตอร์มาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยใช้ลําเลียง
ผู้ป่วย
๑๒) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ผู้แทนสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รายงานสถานการณ์น้ํา
ท่วมประเทศไทย (วันที่ ๑ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔) โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑๒.๑) วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๐๕ น. แสดงพื้นที่น้ําท่วมบางส่วนจังหวัด
พิษณุโ ลก พิจิ ต ร นครสวรรค์ เพชรบูร ณ์ ลพบุ รี ชั ยนาท สิงห์บุ รี สุ พรรณบุ รี อ่ างทอง พระนครศรี อยุธ ยา
สระบุรี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สมุทรปราการ และ
ชลบุรี
๑๒.๒) วั นที่ ๘ ตุ ลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๑๖ น. แสดงพื้ นที่ น้ํ าท่ วมบางส่ วนของ
จังหวัดลําปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก กําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี
นครปฐม และราชบุรี
๑๒.๓) วั นที่ ๙ ตุ ลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๓๒ น. แสดงพื้ นที่ น้ํ าท่ วมบางส่ วนของ
จังหวัดอุทัยธานี กาญจนบุรี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครปฐม
ราชบุรี นนทบุรี ปทุมธานี นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ

/ ประธาน...

๑๑

ประธานและเลขานุการได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ดําเนินการดังนี้
๑. ให้ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรน้ําภาค ๑ – ๑๐ ติดตามการประชุมในครั้งนี้ และเฝ้า
ระวังสถานการณ์น้ํา
๒. ให้ การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ งประเทศไทย พิ จ ารณาลดการระบายน้ํ าในเขื่ อนอุ บ ลรั ต น์
เนื่องจากปริมาณฝนตกน้อยลง
มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๑๕ น.

(นายวิทยา ผลประไพ)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ
ผู้จัดทํารายงานการประชุม

