รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ํา
ครั้งที่ ๓๗/ ๒๕๕๔
วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น ๙ กรมทรัพยากรน้ํา
-----------------------------------------ผู้เข้าประชุม
๑. นายชัยพร ศิริพรไพบูลย์
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานอนุกรรมการ
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
๒. นายเมธี มหายศนันท์
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
๓. นางสาวญาดารักษ์ วิลุนกิจ
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
๔. นายอนุพันธ์ อัฐรัตน์
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
๕. นายสุกิจ รักพานิชแสง
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๖. นาวาตรี รณกร ธาราเวชรักษ์
อนุกรรมการ
แทนเจ้ากรมอุทกศาสตร์
๗. นายปริญญา สุทธิโกเศศ
อนุกรรมการ
แทนผู้อํานวยการสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร
๘. นายไพโรจน์ ประสิทธิ์วรากุล
อนุกรรมการ
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร
๙. นางวันเพ็ญ แก้วแกมทอง
อนุกรรมการ
แทนผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
๑๐. นายจําเนียร เมืองจันทร์
อนุกรรมการ
แทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
๑๑. นายปริญญา แน่นหนา
อนุกรรมการ
แทนผู้ว่าการการประปานครหลวง
๑๒. นายสุรชัย รัตน์เสริม
อนุกรรมการ
แทนผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
๑๓.นายสมคิด ชัยวรานุรักษ์
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
แทนผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
/๑๔. นายวิทยา...

๒

๑๔. นายวิทยา ผลประไพ
ผู้อํานวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ํา

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓. รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
๔. อธิบดีกรมชลประทาน
๕. รองอธิบดีกรมชลประทาน
๖. อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
๗. อธิบดีกรมป่าไม้
๘. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้เข้าร่วมประชุม
เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ํา

จํานวน

๑๕ คน

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
ติดราชการ จึงมอบหมายให้ผมดําเนินการประชุมแทน
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๔
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ มีผู้ขอ
แก้ไข จํานวน ๒ ราย คือ
๑. ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ขอแก้ไขในหน้า ๑ ข้อ ๗ ข้อความเดิม “แทนอธิบดีกรมควบคุม
มลพิษ” แก้เป็น “อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ”
๒. ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอเพิ่มเติมและแก้ไขในหน้า ๗ ดังนี้
- เขื่อนภูมิพล.. เพิ่มข้อความในบรรทัดที่ ๑๑ ได้ปรับลดการระบายลงเหลือ วันละ ๕๐ ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนสิริกิติ์... เพิ่มข้อความในบรรทัดที่ ๑๕ ระบายน้ําประมาณวันละ ๒๐ ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนอุบลรัตน์... บรรทัดที่ ๑๙ แก้ไข ข้อความเดิม “สามารถรับน้ําได้อีก ๔๙๑ ล้าน
ลบ.ม.” แก้เป็น “เกินระดับเก็บกักปกติ ๔๙๑ ล้าน ลบ.ม.” และเพิ่มข้อความ ลดการระบายน้ําจากวันละ
๕๓ ล้าน ลบ.ม. เป็น ๕๐ ล้าน ลบ.ม.
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๔ ตามที่มีผู้แก้ไข
/ ระเบียบ...

๓

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
นายสมคิด ชัยวรานุรักษ์ แทนผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รายงานสถานการณ์น้ําในภาพรวม ดังนี้
๑.๑) สถานการณ์น้ําฝน
- ปริ มาณฝนสะสมในรอบสั ป ดาห์ (๙ – ๑๕ ตุ ล าคม ๒๕๕๔) ทั้ งประเทศมี
ค่าเฉลี่ย ๖๕.๘๔ มม.
- ปริ มาณฝนเฉลี่ ย สะสมรายปี (ณ วั น ที่ ๑๕ ตุ ล าคม ๒๕๕๔) ทั้ งประเทศมี
ค่าเฉลี่ย ๑,๗๔๔.๕๒ มม. มากกว่าฝนสะสมรายปี ๒๕๕๓ (๑,๒๗๐.๗๙) อยู่ ๔๑๘.๙๘ มม. และมากกว่าฝน
สะสมเฉลี่ย ๓๐ ปี (๑,๓๒๖.๙๔) อยู่ ๔๑๗.๕๘ มม. แบ่งเป็นรายภาค ดังนี้
• ภาคเหนือ = ๑,๗๑๘.๙๘ มม. มากกว่าปี ๒๕๕๓ อยู่ ๔๙๙.๕๐ มม.และ
มากกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๕๙๙.๔๖ มม.
• ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ = ๑,๖๖๖.๖๐ มม. มากกว่ า ปี ๒๕๕๓ อยู่
๓๒๗.๗๕ มม. และมากกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๓๘๑.๙๓ มม.
• ภาคกลาง = ๑,๕๔๐๑.๐๘ มม. มากกว่าปี ๒๕๕๓ อยู่ ๑๔๐.๓๓ มม. และ
มากกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๔๐๙.๐๔ มม.
• ภาคตะวันออก = ๒,๐๐๖.๗๓ มม. มากกว่าปี ๒๕๕๓ อยู่ ๒๗๗.๑๒ มม.
และมากกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๓๘๑.๙๓ มม.
• ภาคตะวั น ตก = ๑,๑๕๗.๕๒ มม. มากกว่า ปี ๒๕๕๓ อยู่ ๑๓๙.๓๕ มม.
และมากกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๓๓.๖๑ มม.
• ภาคใต้ = ๑,๙๐๕.๑๖ มม. มากกว่ า ปี ๒๕๕๓ อยู่ ๖๖๔.๗๑ มม. และ
มากกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๔๔๑.๑๘ มม.
๑.๒) สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ปริมาณน้ํา
ทั้งประเทศ รวม ๖๕,๔๕๑ ล้าน ลบ.ม. หรือ ๙๓ % ของความจุเก็บกัก มากกว่าปี ๒๕๕๓ (๔๗,๘๑๖) อยู่
๑๗,๖๓๕ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๒๕ % และมากกว่าปี ๒๕๔๙ (๖๔,๖๐๗) อยู่ ๘๔๔ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๑ %
- เขื่อนที่มีปริมาณน้ําเก็บกักมากกว่าร้อยละ ๘๐ มีจํานวน ๒๗ แห่ง คือ เขื่อน
รัชชประภา วชิราลงกรณ ศรีนครินทร์ กระเสียว ขุนด่านปราการชล ทับเสลา บางพระ สิรินธร สิริกิติ์ ภูมิพล
แม่ กวงอุด มธารา แม่ งัด สมบู รณ์ ช ล ลํ าปาว แควน้ อยบํ า รุ งแดน น้ํ าพุ ง ลํ า แซะ กิ่ วคอหมา หนองปลาไหล
ลําพระเพลิง คลองสียัด จุฬาภรณ์ ประแสร์ ลําตะคอง น้ําอูน มูลบน อุบลรัตน์ และป่าสักชลสิทธิ์
- เขื่ อ นที่ มี ป ริ ม าณน้ํ า เก็ บ กั ก ระหว่ า งร้ อ ยละ ๕๑ – ๘๐ มี จํ า นวน ๕ แห่ ง
ประกอบด้วย เขื่อนห้วยหลวง ลํานางรอง แก่งกระจาน กิ่วลม และปราณบุรี
/- เขื่อนที่มี...

๔

- เขื่อนที่มีปริมาณน้ํ าเก็บกั กระหว่า งร้อยละ ๓๑ - ๕๐ มีจํา นวน ๑ แห่ง คื อ
เขื่อนบางลาง
๑.๓) สถานการณ์อุทกภัยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา มีพื้นที่ที่เกิดเหตุน้ําท่วม จํานวน ๓๔
จังหวัด ประกอบด้ วย จั งหวัด เชี ยงใหม่ สุ โขทัย พิ ษณุ โลก พิจิ ตร ตาก กํา แพงเพชร นครสวรรค์ อุ ทัยธานี
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ชัยนาท
สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร นครปฐม สุพรรณบุรี ลพบุรี สระบุรี
นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี
๑.๔) สถานการณ์น้ําในแม่น้ําสายสําคัญ
- แม่ น้ํ า ยมและแม่น้ํ า น่ า น พื้ น ที่ ตอนบนเริ่ มเข้ าสู่ ส ภาวะปกติ แล้ ว เนื่องจาก
เขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบํารุงแดน ลดการระบายน้ําลง แต่ปริมาณน้ําท่วมขังในพื้นที่ทั้งสองลุ่มน้ําจะ
ค่อยๆไหลออกมาอย่างช้าๆทําให้ปริมาณน้ําไหลเข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์ลดลง
- แม่น้ําปิงและแม่น้ําวัง เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว เนื่องจากพื้นที่ภาคเหนือตอนบนมีฝน
ลดลง ประกอบกับเขื่อนภูมิพลลดการระบายน้ําลง ทําให้แม่น้ําปิงที่ไหลเข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์ลดลง
- แม่น้ําเจ้าพระยา ระดับน้ําที่จังหวัดนครสวรรค์ มีแนวโน้มลดลง ส่วนที่จังหวัด
ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา มีแนวโน้มทรงตัว สําหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถ
รับมือกับช่วงน้ําทะเลหนุนสูงในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการ
กองทัพเรือขึ้นสูงสุด ๒.๑๘ เมตร ในขณะที่คันกั้นน้ําสูง ๒.๕๐ เมตร แต่ปริมาณน้ําที่ไหลล้นตลิ่งจากจังหวัด
ลพบุรีและพระนครศรีอยุธยา ได้บ่าท่วมทุ่งเข้าสู่จังหวัดปทุมธานีและนนทบุรี ทําให้มีน้ําท่วมแผ่กว้างทางฝั่ง
ตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยาในพื้นที่อําเภอคลองหลวง หนองเสือ ลําลูกกา ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี อําเภอ
เมืองนนทบุรี ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ส่วนฝั่งตะวันตกในพื้นที่อําเภอสามโคก ลาดหลุมแก้ว เมือง จังหวัด
ปทุ ม ธานี อํ า เภอบางบั ว ทอง บางใหญ่ ไทรน้ อ ย บางกรวย จั ง หวั ด นนทบุ รี ซึ่ งน้ํ า ส่ ว นนี้ จ ะไหลลงคลอง
มหาสวัสดิ์แล้วไหลไปลงแม่น้ําท่าจีนที่อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
- แม่น้ําโขง อยู่ในสภาวะปกติ โดยระดับน้ําลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าแม่น้ํา
โขงสายหลักสิ้นสุดฤดูน้ําหลากแล้ว สําหรับที่อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
และอําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ระดับอยู่ต่ํากว่าระดับน้ําเฉลี่ยในรอบ ๓๐ ปี ส่วนที่อําเภอเมือง จังหวัด
นครพนม อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และอําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ระดับน้ําอยู่สูงกว่าระดับน้ํา
เฉลี่ย แต่ยังต่ํากว่าระดับเตือนภัย
- แม่น้ําชี มีน้ําล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ําตั้งแต่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร รวมทั้งแม่น้ําพองที่มีระดับน้ําล้นตลิ่ง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการ
ระบายน้ําของเขื่อนอุบลรัตน์
- แม่น้ํ ามูล มีน้ํ าล้น ตลิ่งในพื้ นที่ลุ่ มต่ํา ตลอดแม่ น้ํา ตั้งแต่จังหวัด นครราชสีมา
จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งระดับน้ํามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และมีน้ําล้นตลิ่งใน
ลําน้ําสาขา เช่น ลําเชียงไกร ลําปลายมาศ ลําชี ห้วยทับทัน ห้วยสําราญ นอกจากนี้ เขื่อนขนาดใหญ่ในพื้นที่
โดยเฉพาะในจังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณน้ําเก็บกักมากกว่าระดับเก็บกักปกติ ประกอบด้วย เขื่อนลําตะคอง
ลําพระเพลิง มูลบน ลําแซะ จึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
/ ๑.๕) การเตือนภัย...
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๑.๕) การเตือนภัย (Early Warning) วันที่ ๙ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ มีการเตือนภัย
จํานวน ๙ ครั้ง ครอบคลุม ๒๔ หมู่บ้าน ใน ๕ จังหวัด แยกเป็นระดับ ดังนี้
- ระดับสีแดง (อพยพ) เนื่องจากมีน้ําป่าไหลหลากจากที่ลาดเชิงเขาเข้าท่วมพื้นที่
ลุ่มต่ําในบริเวณระดับท้ายน้ําและอาจมีดินถล่มตามมา จํานวน ๑ ครั้ง ครอบคลุม ๕ หมู่บ้าน ใน ๑ จังหวัด คือ
ที่อําเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
- ระดับสีเหลือง (เตรียมอพยพ) เนื่องจากมีน้ําป่าไหลหลากจากที่ลาดเชิงเขา
เข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ําในบริเวณท้ายน้ํา จํานวน ๒ ครั้ง ครอบคลุม ๓ หมู่บ้าน ใน ๒ จังหวัด คือ ที่อําเภอกะปง
จังหวัดพังงา และอําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
- ระดับสีเขียว (เฝ้าระวัง) เนื่องจากมีปริมาณฝนตกสะสมมาก อาจมีน้ําป่าไหล
หลากจากที่ลาดเชิงเขาเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มน้ําบริเวณท้ายน้ํา จํานวน ๖ ครั้ง ครอบคลุม ๑๖ หมู่บ้าน ใน ๕ จังหวัด
คือ ที่อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ อําเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง อําเภอคุระบุรี
อําเภอกะปง จังหวัดพังงา และอําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
๒) กรมอุตุนิยมวิทยา
ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา รายงานการคาดการณ์ลักษณะอากาศในช่วง ๗ วัน (ตั้งแต่วันที่
๑๗ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔) ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
สภาพภูมิอากาศในสัปดาห์หน้า ช่วงต้นสัปดาห์ ร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่า ง ภาคตะวั นออก และภาคใต้ตอนบน ทําให้ พื้นที่ บริเวณดังกล่าวมี ฝนตก
กระจาย ส่วนช่วงปลายสัปดาห์ ความกดอากาศสูงกําลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมประเทศไทย
ตอนบน ทําให้ร่องมรสุมเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคใต้ ทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง
๓) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รายงานสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําของ
กฟผ. ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ดังนี้
สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําของ กฟผ. ๖ เขื่อนใหญ่ มีปริมาณน้ํากักเก็บรวม ๕๔,๐๓๒
ล้านลบ.ม. คิดเป็น ๙๓.๗๓ % ของน้ํากักเก็บปัจจุบัน มากกว่าปี ๒๕๕๓ รวม ๑๕,๐๓๘ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ํา
ไหลเข้ า เขื่ อ นตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ เมษายน – ๑๖ ตุ ล าคม ๒๕๕๔ รวม ๔๑,๐๑๖ ล้ า น ลบ.ม. ปริ ม าณน้ํ า
ระบายตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ รวม ๑๙,๒๒๒ ล้าน ลบ.ม. (โดยเป็นน้ําที่ระบายจากเขื่อน
ภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ๘,๗๘๖ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําส่วนใหญ่ที่ระบายในเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๕๔
ได้ไหลลงสู่อ่าวไทยไปแล้ว) สามารถรับน้ําได้อีก รวม ๓,๖๑๖ ล้านลบ.ม. แยกเป็นรายเขื่อน ดังนี้
- เขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้ํากักเก็บ รวม ๑๓,๓๘๑ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๙๙.๔๐ % ของน้ํา
กักเก็บปัจจุบัน มากกว่าปี ๒๕๕๓ รวม ๖,๔๐๗ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๑๖
ตุลาคม ๒๕๕๔ รวม ๑๐,๗๐๙ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ รวม
๓,๓๓๑ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก ๘๑ ล้าน ลบ.ม. กฟผ. ได้ลดการระบายน้ําลงเหลือ วันละ ๕๐ ล้าน ลบ.ม.
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่งปัจจุบันน้ําไหลเข้าเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่กฟผ. ก็ยังคงระบายน้ําวันละ ๕๐
ล้าน ลบ.ม. เพื่อบรรเทาสภาพน้ําท่วมในพื้นที่ ลุ่มน้ําเจ้าพระยา
/ - เขื่อนสิริกิติ์...
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- เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ํากักเก็บ รวม ๙,๔๑๗ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๙๙.๐๒ %
ของน้ํากักเก็บปัจจุบัน มากกว่าปี ๒๕๕๓ รวม ๑,๗๗๙ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน
– ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ รวม ๙,๙๘๖ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
รวม ๕,๔๕๕ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก ๙๓ ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันระบายน้ําวันละ ๒๐ ล้าน ลบ.ม. (เริ่มตั้งแต่
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔) หากปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน อาจปรับลดการระบายลง
เหลือวันละ ๑๕ ล้าน ลบ.ม.
- เขื่ อ นอุ บ ลรั ต น์ มี ป ริ ม าณน้ํ า กั ก เก็ บ รวม ๒,๙๑๕ ล้ า น ลบ.ม. คิ ด เป็ น
๑๑๙.๙๐ % ของน้ํากักเก็บปัจจุบัน มากกว่าปี ๒๕๕๓ รวม ๘๐๗ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ ๑
เมษายน – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ รวม ๔,๘๑๔ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๑๖ ตุลาคม
๒๕๕๔ รวม ๒,๘๙๘ ล้าน ลบ.ม. เกินกว่าระดับเก็บกัก -๔๘๔ ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเกินกว่าระดับเก็บกักปกติตั้งแต่วันที่
๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ ปัจจุบันระบายน้ําประมาณวันละ ๕๑ - ๕๓ ล้าน ลบ.ม. คาดว่าระดับน้ําจะกลับเข้าสู่สภาวะ
ปกติ ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔
- เขื่ อนศรี นคริ นทร์ มี ปริ มาณน้ํ ากั กเก็ บ รวม ๑๕,๙๙๔ ล้ าน ลบ.ม. คิ ดเป็ น
๙๐.๑๓ % ของน้ํากักเก็บปัจจุบัน มากกว่าปี ๒๕๕๓ รวม ๒,๒๖๓ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ ๑
เมษายน – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ รวม ๖,๑๖๔ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๑๖ ตุลาคม
๒๕๕๔ รวม ๓,๐๙๐ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก ๑,๗๕๑ ล้าน ลบ.ม.
- เขื่ อนวชิ ร าลงกรณ มี ปริ มาณน้ํ ากั กเก็ บ รวม ๗,๖๔๗ ล้ าน ลบ.ม. คิ ดเป็ น
๘๖.๓๑ % ของน้ํากักเก็บปัจจุบัน มากกว่าปี ๒๕๕๓ รวม ๒,๗๘๕ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ ๑
เมษายน – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ รวม ๖,๕๑๙ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๑๖ ตุลาคม
๒๕๕๔ รวม ๒,๓๙๐ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก ๑,๒๑๓ ล้าน ลบ.ม.
- เขื่ อนรั ช ชประภา มี ป ริ มาณน้ํ า กั กเก็ บ รวม ๔,๖๗๗ ล้ าน ลบ.ม. คิ ดเป็ น
๘๒.๙๔ % ของน้ํากักเก็บปัจจุบัน มากกว่าปี ๒๕๕๓ รวม ๙๙๗ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ ๑
เมษายน – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ รวม ๒,๘๒๔ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๑๖ ตุลาคม
๒๕๕๔ รวม ๒,๐๕๗ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก ๙๖๒ ล้าน ลบ.ม.
๔) กรมอุทกศาสตร์
ผู้แทนกรมอุทกศาสตร์ รายงานสถานการณ์น้ําในแม่น้ําเจ้าพระยา ดังนี้
๕.๑) บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ (วัดอรุณ กรุงเทพมหานคร)
- ระดับน้ําสูงสุด เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ = ๑.๖๖ เมตร สูงกว่ารอบสัปดาห์
ที่ผ่านมา ๐.๑๑ เมตร ต่ํากว่าเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๕๐ เมตร) = ๐.๓๒ เมตร
- การคาดการณ์ ล่วงหน้า ๗ วัน ตั้ งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ คาดว่ า
ระดับน้ําสูงสุด วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ = ๒.๐๖ เมตร ต่ํากว่าเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๕๐ เมตร) = ๐.๔๔ เมตร
๕.๒) บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า (ปากน้ํา จังหวัดสมุทรปราการ)
- ระดับน้ําสูงสุด เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ = ๑.๖๖ เมตร สูงกว่ารอบ
สัปดาห์ที่ผ่านมา ๐.๐๘ เมตร ต่ํากว่าเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๒๕ เมตร) = ๐.๕๙ เมตร
/- การคาดการณ์...
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- การคาดการณ์ ล่วงหน้า ๗ วัน ตั้ งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ คาดว่ า
ระดับน้ําสูงสุด วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ = ๑.๔๗ เมตร ต่ํากว่าเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๒๕ เมตร) = ๐.๗๘ เมตร
๕) กรมทรัพยากรธรณี
ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ประสานงานกับเครือข่าย
เพื่อติดตามปริมาณฝนและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก ซึ่งมีรายงานสถานกาณ์น้ํา
ผนในพื้นที่ ดังนี้
- ตําบลทรายขาว อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี วัดปริมาณน้ําฝนได้ ๑๐๕ มม.
- ตําบลดงรัก อําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ วัดปริมาณน้ําฝนได้ ๑๐๐ มม.
- ตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ําฝนได้ ๗๕ มม.
๖) กรุงเทพมหานคร
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๖.๑) สัปดาห์ที่ผ่านมาที่สํานักการระบายน้ํา วัดปริมาณน้ําฝนได้ ๑๔๐ มม. เมื่อวันที่
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ มีฝนตกหนักในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เขตบางรัก ๑๐๔ มม. และที่เขตธนบุรี ๑๕๔ มม.
ปริ มาณฝนรวมตั้ งแต่ วั น ที่ ๑ มกราคม – ๑๖ ตุ ล าคม ๒๕๕๔ = ๒,๑๕๘ มม. ซึ่ งมากกว่ า ค่ า เฉลี่ ย ๒๐ ปี
(๑,๔๖๖ มม.) คิดเป็น ๔๗ %
๖.๒) ระดั บน้ํา ทะเลหนุน วันที่ ๑๕ ตุ ลาคม ๒๕๕๔ บริเวณปากคลองตลาด วั ดได้
๒.๑๕ ม. กรุงเทพมหานครยังสามารถรับปริมาณน้ําได้
๗) กรมควบคุมมลพิษ
ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๗.๑) จั ด ตั้ ง หน่ ว ยปฏิ บั ติ ก ารบรรเทาปั ญ หาน้ํ า เสี ย ขยะมู ล ฝอย สารเคมี และ
ตรวจสอบคุณภาพน้ํา จํานวน ๖ ชุด กระจายในพื้นที่ประสบอุทกภัย ๖ พื้นที่ ดังนี้
ชุดที่ ๑ ปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และชัยนาท
ชุดที่ ๒ ปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง และสุพรรณบุรี
ชุดที่ ๓ ปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดลพบุรี สระบุรี และนครนายก
ชุดที่ ๔ ปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี และนครปฐม
ชุดที่ ๕ ปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี
ชุดที่ ๖ ปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้ อมทั้ ง ได้ จั ดชุ ด สํ ารองเพื่ อปฏิ บั ติ การด้า นสารเคมีกรณีฉุกเฉิน ๑ ชุ ด ชุ ด ปฏิบั ติ การทั้ งหมดมี เ จ้ าหน้ า ที่
ปฏิบัติการ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ ซึ่ งได้แจ้งให้ศูนย์ป ฏิบัติการช่วยเหลื อผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.)
ทราบแล้ว และมีการจัดทํารายงานนําเสนอกรมฯและ ศปภ. เพื่อสรุปให้นายกรัฐมนตรีทราบด้วย
๗.๒) ได้จัดส่งชุดปฏิบัติการสารเคมีออกพื้นที่ เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา และ
การปนเปื้อนของสารเคมีในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัย
/ ๗.๓) เนื่องจาก...

๘

๗.๓) เนื่ อ งจาก สารสกั ด ชี ว ภาพมี จํ า นวนไม่ เ พี ย งพอในการปฏิ บั ติ ก าร จึ ง ได้
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชน เพื่อขอรับการสนับสนุนสารสกัดชีวภาพ โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข ๑๖๕๐
๘) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ผู้แทนกรมอุทยานแห่ งชาติ สัต ว์ป่าและพั นธุ์พืช รายงานให้ที่ประชุมทราบว่ า ได้
ร่วมกับคณะสัตว์แพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมประมง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือสัตว์
ป่าที่ประสบอุทกภัย จํานวน ๘ ศูนย์ โดยนําสัตว์ไปไว้ที่สถานีเพาะเลี้ยง สามารถแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่
หมายเลข ๑๓๖๒
๙) การประปาส่วนภูมิภาค
การประปาส่วนภูมิภาค รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๙.๑) สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดผลกระทบในการผลิตน้ําประปา
- สถานีที่จ่ายน้ําเป็นเวลา คือ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสาขาเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๙.๒) สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดผลกระทบในการผลิตน้ําประปา ซึ่งน้ําได้ท่วมโรงสูบ
น้ําแรงต่ํา ปัจจุบัน ได้แก้ไขปัญหาและสามารถจ่ายน้ําได้ตามปกติแล้ว ดังนี้
- จังหวัดนครสวรรค์ ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทศบาลนครสวรรค์
- จังหวัดพิจิตร ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะพานหิน และบางมูลนาก
- จังหวัดกําแพงเพชร ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขากําแพงเพชร
และขานุวรลักษณ์
- จังหวัดชัยนาท ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท
- จังหวัดอุทัยธานี ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี
- จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุตรดิตถ์
- จั งหวั ด ขอนแก่ น ที่ การประปาส่ ว นภู มิภ าคสาขาน้ํ า พอง บ้ า นไผ่ และ
ชนบท
- จังหวัดปราจีนบุรี ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี
- จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม
- จังหวัดสุพรรณบุรี ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี และเดิมบาง
นางบวช
- จังหวัดนครราชสีมา ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเฉลิมพระเกียรติ์
- จังหวัดปทุมธานี ทั้งจังหวัด
- จังหวัดลพบุรี ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี และบ้านหมี่
- จังหวัดสระบุรี ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมอ
- จังหวั ด สิ งห์ บุ รี ที่ การประปาส่ ว นภู มิภ าคสาขาสิ งห์ บุ รี ถอนสมอ และ
บางระจัน
/ - จังหวัด...

๙

- จั ง ห วั ด พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า ที่ ก า ร ป ร ะ ป า ส่ ว น ภู มิ ภ า ค ส า ข า
พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ เสนา และท่าเรือ
- จังหวัดอ่างทอง ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง วิเศษไชยชาญ
แสวงหา และป่าโมก
๙.๓) การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่ภาคกลาง ตั้งแต่จังหวัด
นครสวรรค์ลงมา โดยแจกจ่ายน้ําดื่ม จํานวนประมาณ ๓ ล้านลิตร และน้ําบรรจุขวด ๘,๐๐๐ ขวด
๑๐) การประปานครหลวง
ผู้แทนการประปานครหลวง รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑๐.๑) การประปานครหลวง ได้มีการทํ าแนวกั้น น้ํา ที่ส ถานีสู บน้ํ าสํ าแล จังหวั ด
ปทุมธานี และคลองประปา บริเวณท่อลอด (ไซฟอน) คลองรังสิต โดยก่ออิฐบล็อกความสูง ๗ ก้อน และฉาบผิว
นอกกันอิฐเปื่อย พร้อมทั้งจัดวางแนวกระสอบทรายและเพิ่มเหล็กค้ํายันในแนวป้องกัน เพื่อเสริมความแข็งแรง
และแก้ปัญหาการเคลื่อนตัวของกระสอบทราย ส่วนบริเวณที่เป็นปั๊มสูบน้ํา ได้ก่ออิฐบล็อกความสูง ๕ ก้อน
ป้องกันน้ําไว้แล้ว ปัญหาในขณะนี้คือ ไม่ทราบว่าจะมีการผันน้ําลงคลองรังสิตหรือไม่ หากมีการผันน้ําและ
ระดับสูงกว่าแนวคันกั้นน้ําที่ทําไว้และพังทลายลง ก็จะต้องหยุดการผลิตน้ําประปา
๑๐.๒) คุณภาพน้ํา ที่ใช้ ผลิ ตน้ํ า ประปา ปั จจุ บั น ปริ มาณน้ํา ที่ ไหลบ่ า ลงมา ทําให้
คุณภาพน้ําในคลองประปาไม่ดี การประปานครหลวง จึงได้เติมออกซิเจนลงในน้ําบริเวณคลองประปาเป็น
ระยะๆ และเติมผงถ่านกัมมันต์ ขนาดบรรจุถุงละ ๕๐๐ ตัน จํานวนวันละ ๑๐ ถุง คิดเป็นเงินวันละ ๕๐๐,๐๐๐
บาท เพื่อดักจับสารจุลินทรีย์ ทําให้น้ําประปาสะอาด
๑๐.๓) การซ่อมแซมประตูระบายน้ําคลองบ้านพร้าว โดยใช้ Sheet Pile กั้นน้ํา
และใช้หินใส่ถุงปิดช่องน้ํา เมื่อปิดช่องน้ําแล้วจะสูบน้ําออกเพื่อรับน้ําที่จะมาจากนวนคร ทําให้ระดับน้ํา ๒ ด้าน
มีความแตกต่างกัน ๑.๒๐ เมตร ระดับน้ําที่ใช้ในการผลิตน้ําประปาต่ําลงทําให้มีปัญหาคุณภาพน้ํา การประปา
นครหลวงจะต้องใช้งบประมาณในการปรับคุณภาพเพิ่มขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม จะได้ติดตามและเฝ้าระวังต่อไป
๑๑) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ผู้แทนสํ านักงานพัฒ นาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิส ารสนเทศ รายงานการติดตาม
สถานการณ์น้ําท่วมของประเทศไทย ด้วยข้อมูลจากดาวเทียม ให้ที่ประชุมทราบดังนี้
๑๒.๑) ข้อมูลจากดาวเทียม RADARSAT - ๒ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๐๕
น. แสดงพื้นที่น้ําท่วมบางส่วนจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร กําแพงเพชร นครสวรรค์ และอุทัยธานี
๑๒.๒) ข้อมูลจากดาวเทียม RADARSAT - ๒ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๑๖
น. แสดงพื้นที่น้ําท่วมบางส่วนของจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท เพชรบูรณ์ สุพรรณบุรี อ่างทอง ลพบุรี
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา สระบุ รี กาญจนบุ รี นครปฐม ปทุ มธานี นนทบุ รี นครนายก ปราจี น บุ รี ฉะเชิ งเทรา
กรุงเทพมหานคร และราชบุรี
/ ประธาน...

๑๐

ประธานได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ดําเนินการดังนี้
ให้กรมทรัพยากรธรณี ติดตามและเผ้าระวังหลุมยุบในบริเวณพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ภายหลัง
น้ําลดด้วย
มติที่ประชุม : รับทราบและรับไปดําเนินการ
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๑๐ น.

(นายวิทยา ผลประไพ)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ
ผู้จัดทํารายงานการประชุม

