รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ํา
ครั้งที่ ๓๘/ ๒๕๕๔
วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น ๙ กรมทรัพยากรน้ํา
-----------------------------------------ผู้เข้าประชุม
๑. นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
ประธานอนุกรรมการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. นายสมเกียรติ ประจําวงษ์
แทนอธิบดีกรมชลประทาน
๓. นายเมธี มหายศนันท์
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
๔. นายนพดล ศรีสุข
อนุกรรมการ
รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
๕. นายประณีต ร้อยบาง
อนุกรรมการ
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
๖. นายวรศาสตร์ อภัยพงศ์
อนุกรรมการ
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
๗. นายดํารงค์ พิเดช
อนุกรรมการ
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๘. นายสุวิทย์ รัตนมณี
อนุกรรมการ
อธิบดีกรมป่าไม้
๙. นาวาเอก สานิตย์ การสูงเนิน
อนุกรรมการ
แทนเจ้ากรมอุทกศาสตร์
๑๐. นายไพโรจน์ ประสิทธิ์วรากุล
อนุกรรมการ
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร
๑๑. นายวันชัย ประไพสุวรรณ
อนุกรรมการ
แทนผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
๑๒. นายปริญญา แน่นหนา
อนุกรรมการ
แทนผู้ว่าการการประปานครหลวง
๑๓. นายสุรชัย รัตน์เสริมพงศ์
อนุกรรมการ
แทนผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
๑๔. นายจตุพร บุรุษพัฒน์
อนุกรรมการและเลขานุการ
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
/๑๕. นายนิวัติชัย...

๒

๑๕.นายนิวัติชัย คัมภีร์
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
๑๖. นายบุญจง จรัสดํารงนิตย์
ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
๑๗.นายวิทยา ผลประไพ
ผู้อํานวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ํา

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔. ผู้อํานวยการสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร
๕. ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายยงยุทธ ติยะไพรัช
๒. นายศักดา นพสิทธิ์
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. นายโชติ ตราชู
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. นายสุรพล ปัตตานี
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. นายนิทัศน์ ภู่วัฒนกุล
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๗. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์
รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
๘. เจ้าหน้าที่สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน ๓ คน
๙. เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ จํานวน ๑ คน
๑๐. เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จํานวน ๓ คน
๑๑. เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จํานวน ๑ คน
๑๒. เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาล จํานวน ๑ คน
๑๓. เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ํา จํานวน ๒๑ คน
เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ระดมความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงน้ํา ดังนั้น ในวันนี้ นอกจากจะรายงานสถานการณ์น้ําแล้ว
ก็จะปรึกษาหารือในเรื่องดังกล่าวด้วย
มติที่ประชุม : รับทราบ
/ ระเบียบ...

๓

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๔
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๔
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
- ปริมาณฝนสะสมในรอบสัปดาห์ (๑๘ – ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔) ทั้งประเทศมี
ค่าเฉลี่ย ๑๕.๔๒ มม.
- ปริ มาณฝนเฉลี่ ย สะสมรายปี (ณ วั น ที่ ๒๔ ตุ ล าคม ๒๕๕๔) ทั้ งประเทศมี
ค่าเฉลี่ย ๑,๗๗๒.๔๘ มม. มากกว่าฝนสะสมรายปี ๒๕๕๓ (๑,๔๑๐.๓๓) อยู่ ๓๖๒.๑๕ มม. และมากกว่าฝน
สะสมเฉลี่ย ๓๐ ปี (๑,๓๘๑.๒๘) อยู่ ๓๙๑.๒๐ มม. แบ่งเป็นรายภาค ดังนี้
• ภาคเหนือ = ๑,๗๓๓.๖๓ มม. มากกว่าปี ๒๕๕๓ อยู่ ๔๐๑.๖๘ มม.และ
มากกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๕๘๐.๒๐ มม.
• ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ = ๑,๖๘๗.๔๐ มม. มากกว่ า ปี ๒๕๕๓ อยู่
๒๘๒.๐๙ มม. และมากกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๓๔๕.๙๐ มม.
• ภาคกลาง = ๑,๕๖๐.๓๒ มม. มากกว่ าปี ๒๕๕๓ อยู่ ๗๐.๖๑ มม. และ
มากกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๓๖๙.๗๓ มม.
• ภาคตะวันออก = ๒,๐๔๔.๓๙ มม. มากกว่าปี ๒๕๕๓ อยู่ ๒๓๗.๕๒ มม.
และมากกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๓๕๔.๘๔ มม.
• ภาคตะวันตก = ๑,๑๖๕.๒๖ มม. มากกว่าปี ๒๕๕๓ อยู่ ๔๐.๔๖ มม. และ
น้อยกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๑๖.๐๒ มม.
• ภาคใต้ = ๑,๙๕๖.๖๗ มม. มากกว่ า ปี ๒๕๕๓ อยู่ ๖๔๖.๔๘ มม. และ
มากกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๔๐๘.๗๐ มม.
๑.๒) สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ปริมาณน้ํา
ทั้งประเทศ รวม ๖๕,๘๘๐ ล้าน ลบ.ม. หรือ ๙๔ % ของความจุเก็บกัก มากกว่าปี ๒๕๕๓ (๕๑,๔๐๙) อยู่
๑๔,๔๗๑ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๒๑ % และมากกว่าปี ๒๕๔๙ (๖๕,๑๑๘) อยู่ ๗๖๒ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๑ %
- เขื่อนที่มีปริมาณน้ําเก็บกักมากกว่าร้อยละ ๘๐ มีจํานวน ๓๐ แห่ง คือ เขื่อนแก่ง
กระจาน ลํานางรอง กิ่วลม รัชชประภา วชิราลงกรณ ศรีนครินทร์ กระเสียว ขุนด่านปราการชล ทับเสลา บางพระ
สิรินธร สิริกิติ์ ภูมิพล แม่กวงอุดมธารา แม่งัดสมบูรณ์ชล ลําปาว แควน้อยบํารุงแดน น้ําพุง ลําแซะ กิ่วคอหมา
หนองปลาไหล ลําพระเพลิง คลองสียัด จุฬาภรณ์ ประแสร์ ลําตะคอง น้ําอูน มูลบน อุบลรัตน์ และป่าสักชลสิทธิ์
/ - เขื่อน...

๔

- เขื่ อ นที่ มี ป ริ ม าณน้ํ า เก็ บ กั ก ระหว่ า งร้ อ ยละ ๕๑ – ๘๐ มี จํ า นวน ๒ แห่ ง
ประกอบด้วย เขื่อนปราณบุรี และห้วยหลวง
- เขื่อนที่มีปริมาณน้ําเก็บกักระหว่างร้อยละ ๓๑ – ๕๐ มีจํานวน ๑ แห่ง คือ
เขื่อนบางลาง
๑.๓) สถานการณ์อุทกภัยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา มีพื้นที่ที่เกิดเหตุน้ําท่วม จํานวน ๓๒
จังหวั ด ประกอบด้ วย จั งหวั ด สุ โ ขทั ย พิษณุ โ ลก พิ จิ ต ร ตาก กํ า แพงเพชร นครสวรรค์ อุ ทัยธานี สกลนคร
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ชัยนาท สิงห์บุรี
อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณบุรี ลพบุรี
สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา
๑.๔) สถานการณ์น้ําในแม่น้ําสายสําคัญ
- แม่น้ํายมและแม่น้ําน่าน มีน้ําล้นตลิ่งในแม่น้ํายม ที่อําเภอบางระกํา จังหวัด
พิษณุโลก อําเภอสามง่าม อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร โดยระดับน้ํามีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆ ส่วนสาถน
การณ์ในแม่น้ําน่านเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว
- แม่ น้ํ า ปิ ง และแม่ น้ํ า วั ง เข้ าสู่ ภาวะปกติ แล้ ว แต่ อาจมี น้ํ าท่ วมขั งในพื้ นที่ ลุ่ ม
บางแห่ง
- แม่น้ําเจ้าพระยา ระดับน้ําที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดชัยนาท มีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง คาดว่าระดับน้ําที่จังหวัดนครสวรรค์จะต่ํากว่าตลิ่งภายในสัปดาห์นี้ ส่วนที่จังหวัดสิงห์บุรี
อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา ระดับน้ํามีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆ สําหรับพื้นที่ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดปทุมธานี
นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร รองรับปริมาณน้ําที่ไหลล้นตลิ่งจากจังหวัดลพบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่ไหลบ่าท่วมทุ่งเข้าสู่จังหวัดปทุมธานีและนนทบุรี ทําให้มีน้ําท่วมแผ่กว้างทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยา
ในพื้นที่อําเภอคลองหลวง ลําลูกกา และธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี อําเภอเมืองนนทบุรี และปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี ปัจจุบัน น้ําไหลลงมาถึงคลองรังสิตประยูรศักดิ์ โดยปริมาณน้ําส่วนนี้จะไหลออกไปสองทาง คือ ตั้งแต่
คลองแปดและคลองเก้า น้ําจะไหลไปทางฝั่งตะวันออกแล้วระบายลงไปยังแม่น้ํานครนายกและแม่น้ําบางปะกง
ต่อไป น้ําอีกส่วนหนึ่งไหลมาสะสมที่คลองหนึ่ง แล้วสูบระบายลงแม่น้ําเจ้าพระยา แต่เนื่องจากมีปริมาณน้ํา
สะสมมาก จึงทําให้ล้นเข้าไปท่วมถนนวิภาวดีรังสิตและถนนพหลโยธิน รวมทั้งล้นเข้าคลองประปาจนล้นท่วม
พื้นที่ริมคลองและถนนแจ้งวัฒนะบางส่วน โดยปริมาณน้ําสะสมทั้งหมดของฝั่งตะวันออก ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม
๒๕๕๔ มีมากกว่า ๕,๕๐๐ ล้าน ลบ.ม. และมีแนวโน้มค่อยๆเพิ่มขึ้น สําหรับฝั่งตะวันตกในพื้นที่อําเภอสามโคก
ลาดหลุมแล้ว เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี อําเภอบางบัวทอง บางใหญ่ ไทรน้อย บางกรวย จังหวัดนนทบุรี
น้ําไหลลงมาสะสมเพิ่มมากขึ้นกว่า ๖,๐๐๐ ล้าน ลบ.ม. และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งน้ําส่วนนี้จะ
ไหลลงคลองมหาสวัสดิ์แล้วไหลไปลงแม่น้ําท่าจีนที่อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม แต่เนื่องจากน้ํามีปริมาณ
มาก อาจจะทําให้คลองมหาสวัสดิ์ไม่สามารถรองรับน้ําส่วนนี้ได้ รวมทั้งพื้นที่ท้ายน้ําในเขตจังหวัดนครปฐม
แม่ น้ํ า ท่ า จี น มี น้ํ ามากจนล้ น ตลิ่ งแล้ ว ทํ าให้ อาจจะมี ไหลบ่ า ล้น ข้ า มคลองมหาสวั ส ดิ์ รวมทั้งมี ไหลย้ อนจาก
แม่น้ําท่าจีน กลับเข้ามาท่วมในฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานคร ตามแนวคลองทวีวัฒนาและคลองภาษีเจริญได้
- แม่น้ําชี มีน้ําล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ําตั้งแต่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร รวมทั้งแม่น้ําพองที่มีระดับน้ําล้นตลิ่ง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการ
ระบายน้ําของเขื่อนอุบลรัตน์
/-แม่น้ํามูล...
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- แม่น้ํามูล มีน้ําล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ําตลอดแม่น้ํา ตั้งแต่อําเภอโชคชัย เฉลิมพระ
เกียรติ พิมาย จังหวัดนครราชสีมา อําเภอคูเมือง สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ อําเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ อําเภอราศี
ไศล กั น ทรารมย์ จั งหวั ด ศรี ส ะเกษ และอํ า เภอเมื อง จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ซึ่ งระดั บ น้ํ า ตอนบนในจั ง หวั ด
นครราชสีมา มีแนวโน้มลดลง ส่วนทางตอนล่างของแม่น้ํายังมีแนวโน้มสูงขึ้น สําหรับลําน้ําสาขาที่มีน้ําล้นตลิ่ง
เช่น ลําเชียงไกร ลําปลายมาศ ลําชี ห้วยทับทัน ห้วยขะยุง ระดับน้ํามีแนวโน้มลดลงเช่นกัน
๑.๕) การเตือนภัย (Early Warning) วันที่ ๑๘ – ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ มีการเตือนภัย
จํานวน ๔ ครั้ง ครอบคลุม ๑๐ หมู่บ้าน ใน ๔ จังหวัด แยกเป็นระดับ ดังนี้
- ระดับสีเหลือง (เตรียมอพยพ) เนื่องจากมีน้ําป่าไหลหลากจากที่ลาดเชิงเขา
เข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ําในบริเวณท้ายน้ํา จํานวน ๓ ครั้ง ครอบคลุม ๙ หมู่บ้าน ใน ๓ จังหวัด คือ ที่อําเภอแม่วงก์
จังหวัดนครสวรรค์ อําเภอละแม จังหวัดชุมพร และอําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
- ระดับสีเขียว (เฝ้าระวัง) เนื่องจากมีปริมาณฝนตกสะสมมาก อาจมีน้ําป่าไหล
หลากจากที่ลาดเชิงเขาเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มน้ําบริเวณท้ายน้ํา จํานวน ๑ ครั้ง ครอบคลุม ๑ หมู่บ้าน ใน ๑ จังหวัด
คือ ที่อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
๒) กรมอุตุนิยมวิทยา
ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา รายงานการคาดการณ์ลักษณะอากาศในช่วง ๗ วัน (ตั้งแต่วันที่
๒๕ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔) ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
สภาพภูมิอากาศในสัปดาห์หน้า คาดว่ากดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุม
ประเทศไทยตอนบน โดยในต้นสัปดาห์ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์
เล็กน้อยถึงปานกลาง ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกอาจจะมี
ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่
๓) กรมชลประทาน
ผู้แทนกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ําในเขื่อนของกรมชลประทาน ดังนี้
๓.๑) ปริมาณน้ําในเขื่อนบริเวณภาคเหนือมีระดับสูงขึ้นเล็กน้อย ปริมาณน้ําไหลเข้า
เขื่อน ๘๐ ล้าน ลบ.ม. ไหลออก ๗๘ ล้าน ลบ.ม.
๓.๒) ปริมาณน้ําในเขื่อนบริเวณภาคกลาง ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อน ๔๔ ล้าน ลบ.ม.
ไหลออก ๒๕ ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงมาปริมาณน้ําไหลผ่านลดลง ประมาณ ๔,๐๐๐ ลบ.ม./
วินาที ปริมาณน้ําไหลผ่านในแม่น้ําเจ้าพระยาประมาณ ๓,๔๐๐ ลบ.ม./วินาที ทําให้ปริมาณน้ําตั้งแต่จังหวัด
นครสวรรค์ถึงอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลดลงตามลําดับ วันนี้ปริมาณน้ําบริเวณจังหวัดปทุมธานี
และอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุ รี สูงกว่าเมื่อวัน ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ประมาณ ๑ – ๓ เซนติเมตร มี
แนวโน้มที่จะสูงขึ้น
๓.๓) ปริมาณน้ําในช่วง ๗ วันที่ผ่านมา ปริมาณน้ําบริเวณภาคเหนือตอนล่าง มีน้ําค้างทุ่ง
๔,๐๐๐ กว่าล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ถึงอ่าวไทย มีน้ําค้างทุ่ง ๑๑,๐๐๐ ล้าน ลบ.ม. เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม
๒๕๕๔ มี น้ําค้ างทุ่ งในฝั่งตะวันตก ประมาณ ๑,๘๐๐ กว่ าล้านลบ.ม. เมื่ อวันที่ ๒๔ ตุ ลาคม ๒๕๕๔ มีน้ํ าค้างทุ่ ง
เพิ่มขึ้น ประมาณ ๖,๐๐๐ ล้าน ลบ.ม. ในขณะที่ฝั่งตะวันออกมีน้ําค้างทุ่งเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ประมาณ
๙,๘๐๐ กว่าล้านลบ.ม. เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ มีน้ําค้างทุ่งลดลงเหลือ ประมาณ ๕,๕๐๐ ล้าน ลบ.ม.
/ ๓.๔) แนวทาง...
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๓.๔) แนวทางการระบายน้ําที่กรมชลประทานได้ดําเนินการในปัจจุบัน มีการติดตั้ง
เครื่องสูบน้ําในคลอง ๑๓ และ ๑๔ เพื่อสูบน้ําฝั่งตะวันออกไปยังแม่น้ํานครนายกและบางปะกง ส่วนที่ประตู
ระบายน้ํากลางคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ซึ่งอยู่บริเวณคลอง ๘ และคลอง ๙ ปริมาณน้ําในฝั่งตะวันออกสูงกว่าฝั่ง
ตะวันตก น้ําจะไหลได้เองตามระบบ gravity ระดับน้ําในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ยังคงสูง โดยต่ํากว่าระดับน้ําใน
แม่น้ําเจ้าพระยา ประมาณ ๕๐ เซนติเมตร ขณะนี้มีมวลน้ําที่จะระบายเข้าสู่คลอง ๑ – ๕ ตามลําดับและจะไหล
เข้าสู่กรุงเทพมหานครต่อไป ปัจจุบัน แม้จะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แล้ว กรมชลประทานยังคงประสพปัญหาในการปิด – เปิด ประตูระบายน้ํา
๓.๕) บริ เ วณกรุ งเทพฝั่ งตะวั น ตก มี ป ริ มาณน้ํ าไหลเข้ า สู่ คลองมหาสวั ส ดิ์ ซึ่ งในอี ก
๒ – ๓ วัน ปริมาณน้ําจะเต็มคลอง และจะทะลักเข้าสู่พื้นที่ด้านใน
๔) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รายงานสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาด
ใหญ่ของ กฟผ. ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ดังนี้
๔.๑) สถานการณ์ น้ําในอ่างเก็บน้ํ าของ กฟผ. ๖ เขื่อนใหญ่ มีปริมาณน้ํากักเก็ บรวม
๕๔,๑๔๙ ล้านลบ.ม. คิดเป็น ๙๓.๙๓ % ของน้ํากักเก็บปัจจุบัน มากกว่าปี ๒๕๕๓ รวม ๑๒,๗๒๗ ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ รวม ๔๒,๔๐๑ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ํา
ระบายตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ รวม ๒๐,๖๐๐ ล้าน ลบ.ม.) สามารถรับน้ําได้อีก รวม
๓,๔๙๘ ล้านลบ.ม. แยกเป็นรายเขื่อน ดังนี้
- เขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้ํากักเก็บ รวม ๑๓,๔๓๗ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๙๙.๘๒ %
ของน้ํากักเก็บปัจจุบัน มากกว่าปี ๒๕๕๓ รวม ๕,๓๒๕ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน
– ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ รวม ๑๑,๑๙๖ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔
รวม ๓,๘๐๗ ล้ าน ลบ.ม. สามารถรับน้ํ าได้ อีก ๒๕ ล้ าน ลบ.ม. ปริ มาณน้ํ าในลํ าน้ํ าก่ อนเข้ าอ่ างฯลดลง และ
ภาคเหนือไม่มีฝน จึงคาดว่าปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนภูมิพลจะลดลงอยู่ที่ประมาณวันละ ๔๐ – ๔๕ ล้าน ลบ.ม.
กฟผ. มีความจําเป็นต้องเพิ่มการระบายเป็นวันละ ๖๐ ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เพื่อ
ชะลอไม่ให้น้ําเต็มอ่างฯ จึงช่วยให้ระดับน้ําสูงสุดอยู่ที่ ๒๕๙.๙๗ ม.รทก. ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ปัจจุบัน
ความจุรองรับน้ําได้อีก ๒๘ ล้าน ลบ.ม. จึงยังจําเป็นต้องระบายน้ําในอัตราวันละ ๕๕ ล้าน ลบ.ม. คาดว่าจะเหลือ
ความจุรองรับน้ําได้ ณ สิ้นเดือนตุลาคม ๑๑๗ ล้าน ลบ.ม. เพื่อรับน้ําในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔
- เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ํากักเก็บ รวม ๙,๔๙๕ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๙๙.๘๔ %
ของน้ํากักเก็บปัจจุบัน มากกว่าปี ๒๕๕๓ รวม ๑,๗๕๘ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน
– ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ รวม ๑๐,๑๔๙ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔
รวม ๕,๕๕๑ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก ๑๖ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําในลําน้ําก่อนเข้าอ่างฯ (อําเภอเมืองน่าน)
มีแนวโน้มลดลง และภาคเหนือไม่ มีฝน จึงคาดว่าปริ มาณน้ําไหลเข้ าเขื่อนสิริกิติ์ จะลดลงตามลํ าดับอย่ างช้าๆ
กฟผ.ได้ลดการระบายน้ําลงเหลือวันละ ๑๐ ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๔ เพื่อให้น้ําที่ระบายจาก
เขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนภูมิพลไปยังจังหวัดนครสวรรค์คงเดิม หากให้คงการระบายน้ําที่วันละ ๑๐ ล้าน ลบ.ม. อาจ
ทําให้ระดับน้ําสูงเกินระดับเก็บกักปกติ ดังนั้นเมื่อระดับน้ําสูงเกิน ๑๖๑.๙๕ ม.รทก. เขื่อนสิริกิติ์มีความจําเป็นต้อง
เพิ่มการระบายน้ําขึ้นเป็นวันละ ๑๕ ล้าน ลบ.ม. เพื่อควบคุมระดับน้ําไม่ให้ล้นอ่างฯโดยมีระดับสูงสุด ๑๖๑.๙๖ ม.
/ - เขื่อนอุบลรัตน์...

๗

- เขื่ อ นอุ บ ลรั ต น์ มี ป ริ ม าณน้ํ า กั ก เก็ บ รวม ๒,๘๑๗ ล้ า น ลบ.ม. คิ ด เป็ น
๑๑๕.๘๗ % ของน้ํากักเก็บปัจจุบัน มากกว่าปี ๒๕๕๓ รวม ๙๙ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ ๑
เมษายน – ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ รวม ๕,๐๔๙ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๒๔ ตุลาคม
๒๕๕๔ รวม ๓,๒๔๑ ล้าน ลบ.ม. เกินกว่าระดับเก็บกัก -๓๘๖ ล้าน ลบ.ม.
- เขื่ อนศรี นคริ นทร์ มี ปริ มาณน้ํ ากั กเก็ บ รวม ๑๖,๑๗๒ ล้ าน ลบ.ม. คิ ดเป็ น
๙๑.๑๓ % ของน้ํากักเก็บปัจจุบัน มากกว่าปี ๒๕๕๓ รวม ๒,๐๕๒ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ ๑
เมษายน – ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ รวม ๖,๔๘๗ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๒๔ ตุลาคม
๒๕๕๔ รวม ๓,๒๗๒ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก ๑,๕๗๔ ล้าน ลบ.ม.
- เขื่ อนวชิ ร าลงกรณ มี ปริ มาณน้ํ ากั กเก็ บ รวม ๗,๖๔๔ ล้ าน ลบ.ม. คิ ดเป็ น
๘๖.๒๗ % ของน้ํากักเก็บปัจจุบัน มากกว่าปี ๒๕๕๓ รวม ๒,๖๕๘ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ ๑
เมษายน – ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ รวม ๖,๖๓๓ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๒๔ ตุลาคม
๒๕๕๔ รวม ๒,๕๑๔ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก ๑,๒๑๖ ล้าน ลบ.ม.
- เขื่ อนรั ช ชประภา มี ป ริ มาณน้ํ า กั กเก็ บ รวม ๔,๕๘๕ ล้ าน ลบ.ม. คิ ดเป็ น
๘๑.๓๑ % ของน้ํากักเก็บปัจจุบัน มากกว่าปี ๒๕๕๓ รวม ๘๓๕ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ ๑
เมษายน – ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ รวม ๒,๘๘๗ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๒๔ ตุลาคม
๒๕๕๔ รวม ๒,๒๑๖ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก ๑,๐๕๔ ล้าน ลบ.ม.
๔.๒) ระดับน้ําเจ้าพระยา ที่สถานีโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ กฟผ. ในช่วงวันที่ ๑๘ – ๒๔
ตุลาคม ๒๕๕๔ ในช่ วงสัปดาห์นี้ ไม่มีอิทธิพลจากน้ําทะเลหนุ น ระดับน้ํามีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ้น ชั่ วโมงละ ๐.๑
เซนติเมตร หรือวันละ ๒.๔ เซนติเมตร
๕) กรมอุทกศาสตร์
ผู้แทนกรมอุทกศาสตร์ รายงานสถานการณ์น้ําในแม่น้ําเจ้าพระยา ดังนี้
๕.๑) ระดั บ น้ํ า ในแม่ น้ํ า เจ้ า พระยาบริ เ วณหน้ า กองบั ญ ชาการกองทั พ เรื อ (วั ด อรุ ณ
กรุงเทพมหานคร) เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ วัดได้ ๒.๓๓ เมตร
๕.๒) การคาดการณ์ระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาในช่วงวันที่ ๒๗ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
จะสูงถึง ๒.๕๐ เมตร จึงขอให้เฝ้าระวัง
๖) กรุงเทพมหานคร
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๖.๑) สัปดาห์ที่ผ่านมาที่สํานักการระบายน้ํา วัดปริมาณน้ําฝนได้ ๓๕ มม. ปริมาณฝน
รวมตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ = ๒,๑๙๓ มม. ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ย ๒๐ ปี (๑,๔๖๖ มม.)
คิดเป็น ๔๒ %
๖.๒) ระดั บน้ํา ทะเลหนุน วันที่ ๒๔ ตุ ลาคม ๒๕๕๔ บริเวณปากคลองตลาด วั ดได้
๒.๓๐ มม. กรุงเทพมหานครยังสามารถรับปริมาณน้ําได้ แต่จะมีปัญหาที่เขื่อนของเอกชนที่จะทําให้น้ําล้นเข้ามา
ในระบบ อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานคร จะได้เฝ้าระวังช่วงที่น้ําทะเลหนุนตามที่ผู้แทนกรมอุทกศาสตร์รายงาน
/ ๗) การประปา...

๘

๗) การประปานครหลวง
ผู้แทนการประปานครหลวง รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
กรณีประตูระบายน้ําคลองบ้านพร้าวแตก ทําให้น้ําไหลเข้ามาที่คลองหลวง – เชียง
ราก ปริมาณน้ําจํานวนมากได้ดันคันดินบริเวณพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ไหลเข้าคลองประปาบริเวณไซฟอนรังสิต
น้ําจีงล้นเข้ามาคลองประปาซึ่งจะทําให้ผ่านเข้ามาถึงคลองสามเสนได้ การประปานครหลวง จึงได้ปิดstop log
ที่ไซฟอนรังสิต มีผลให้น้ําเอ่อล้นย้อนกลับไปที่เขตหลักหก และล้นบริเวณสองฝั่งของคลองประปา ปัจจุบัน
ปริมาณน้ําลดลงแล้ว แต่น้ําเหนือยังคงหนุนเข้ามาจึงทําให้มีปัญหาคุณภาพน้ําดิบ กปน.จึงได้เติมอากาศและ
ถ่านกัมมันต์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําโดยการดูดซับสี กลิ่น ปัจจุบันได้เพิ่มคลอรีนอีก ๒ – ๓ เท่า เพื่อควบคุม
คุณภาพน้ํา อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าการการประปานครหลวง มีนโยบายที่จะไม่หยุดการผลิตน้ําประปา โดยได้เตรียม
ป้องกันน้ําท่วมเข้าระบบผลิต สถานีสูบจ่ายน้ํา สถานีไฟฟ้าย่อยทุกแห่ง และเตรียมเครื่องสูบน้ําที่มีกําลังสูบสูง
ไว้สํารองทุกแห่งด้วย
๘)

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ผู้แทนสํ านักงานพัฒ นาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิส ารสนเทศ รายงานการติดตาม
สถานการณ์น้ําท่วมของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม ให้ที่ประชุมทราบดังนี้
๘.๑) ข้อมูลจากดาวเทียม RADARSAT - ๑ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๒๕
น. แสดงพื้นที่น้ําท่วมบางส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กําแพงเพชร นครสวรรค์
อุทัยธานี และชัยนาท
๘.๒) ข้อมูลจากดาวเทียม RADARSAT - ๑ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๒๕
น. แสดงพื้นที่น้ําท่วมบางส่วนของกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตาก นครนายก นครปฐม
นครสวรรค์ นนทบุ รี ปทุ มธานี ปราจี น บุ รี พระนครศรี อยุ ธ ยา ลพบุ รี สมุ ทรปราการ สิ งห์ บุ รี สุ พรรณบุ รี
อ่างทอง และอุทัยธานี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องการจัดตั้งกระทรวงน้ํา
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากสภาวะภัยแล้ง อุทกภัย และการบริหารจัดการน้ํา ที่ผ่านมา
ประสพปัญหามาก รัฐบาลจึงมีแนวคิดในการจัดตั้งกระทรวงน้ํา จึงขอให้ที่ประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อนํามาประมวลและเสนอแนวทางในการจัดตั้งกระทรวงน้ําต่อไป
นายยงยุ ทธ ติ ย ะไพรั ช นํ า เสนอว่ า ควรจะนํ า ปั ญ หาเรื่ องน้ํ า มาเป็ น ตั ว ตั้ ง และพิ จ ารณาว่ า จะ
สามารถแก้ปัญหาน้ําได้อย่างไร หน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน เพื่อที่จะได้จัดให้อยู่ในโครงสร้างของ
กระทรวงน้ํา โดยเสนอปัญหาที่เป็นแนวทางในการปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็น ดังนี้
๑. ปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้ง
๒. น้ําอุปโภคบริโภค และน้ําเพื่อการผลิต
๓. ปัญหาน้ําเน่าเสีย
๔. ปัญหาน้ําใต้ดิน
๕. ปัญหาแหล่งน้ําตื้นเขินและการบุกรุกพื้นที่แหล่งน้ํา
/ ๖. ปัญหา...

๙

๖. ปัญหาน้ําหลากดินถล่ม และการชะล้างหน้าดิน
๗. ปัญหาต้นน้ําลําธารเสื่อมโทรม การถางป่า ปลูกพืชเชิงเดี่ยว
๘. ปัญหาการรักษาสมดุลระหว่างน้ําจืดน้ําเค็ม
๙. ปัญหาความขัดแย้งของประชาชนเกี่ยวกับการจัดสรรน้ํา
๑๐. ปัญหาเอกภาพในการบริหารจัดการน้ําและภัยพิบัติทางด้านน้ํา
ประธาน ให้ที่ประชุมดําเนินการดังนี้
๑. เห็นด้วยกับแนวคิดของนายยงยุทธ ติยะไพรัช จึงให้ทุกหน่วยงานร่วมแสดงความคิดเห็น
๒. นัดประชุมอีกครั้งในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น ๙ กรมทรัพยากรน้ํา
เวลา ๑๐.๐๐ น.
มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.

(นายวิทยา ผลประไพ)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ
ผู้จัดทํารายงานการประชุม

