รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ํา
ครั้งที่ ๓๙ / ๒๕๕๔
วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น ๙ กรมทรัพยากรน้ํา
-----------------------------------------ผู้เข้าประชุม
๑. นายนิวัติชัย คัมภีร์
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานอนุกรรมการและเลขานุการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
๒. นายเมธี มหายศนันท์
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
๓. นายสุวิทย์ โคสุวรรณ
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
๔. นางวาสนา สาทดาพร
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
๕. นายวรศาสน์ อภัยพงษ์
อนุ กรรมการ
แทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
๖. นาวาตรีรณกร ธาราเวชรักษ์
อนุ กรรมการ
แทนเจ้ากรมอุทกศาสตร์
๗. นายวันชัย ประไพสุวรรณ
อนุ กรรมการ
แทนผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
๘. นายเผด็จ แสงสว่าง
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
แทนผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
๙. นายวิทยา ผลประไพ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อํานวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ํา
ผู้ไม่มาประชุม
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒. กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. อธิบดีกรมชลประทาน
๕. รองอธิบดีกรมชลประทาน
๖. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๗. อธิบดีกรมป่าไม้
๘. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
/๙. ผู้อํานวยการ...
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๙. ผู้อํานวยการสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร
๑๐. ปลัดกรุงเทพมหานคร
๑๑. ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
๑๒. ผู้ว่าการการประปานครหลวง
๑๓. ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวชมพูนุช ดลสุขเลิศ
๒. เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ํา

นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ กรมควบคุมมลพิษ
จํานวน ๑๐ คน

เริ่มประชุมเวลา ๑๒.๐๐ 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 ๓๘/๒๕๕๔
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๔ 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
นายเผด็จ แสงสว่าง ผู้แทนผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รายงานสถานการณ์น้ําในภาพรวม ดังนี้
๑.๑) สถานการณ์น้ําฝน
- ปริมาณฝนสะสมในรอบสัปดาห์ (๓๐ ตุลาคม – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔)
ทั้งประเทศมีค่าเฉลี่ย ๑๕.๔๙ มม.
- ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือน (วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔)
• ภาคเหนือ = ๑,๗๓๙.๖๘ มม. มากกว่าปี ๒๕๕๓ อยู่ ๓๘๖.๕๙ มม.
และมากกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๕๕๖.๖๕ มม.
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = ๑,๖๘๔.๖๙ มม. มากกว่าปี ๒๕๕๓ อยู่
๒๗๕.๒๖ มม. และมากกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๓๑๖.๔๙ มม.
• ภาคกลาง = ๑,๕๖๗.๘๖ มม. มากกว่าปี ๒๕๕๓ อยู่ ๕๘.๙๓ มม. และ
มากกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๓๒๗.๒๓ มม.
/• ภาคตะวันออก...
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• ภาคตะวันออก = ๒,๐๔๘.๕๕ มม. มากกว่าปี ๒๕๕๓ อยู่ ๒๒๗.๓๖
มม. และมากกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๓๐๓.๓๗ มม.
• ภาคตะวันตก = ๑,๑๘๕.๕๒ มม. มากกว่าปี ๒๕๕๓ อยู่ ๓๓.๒๒ มม.
และน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๔๔.๗๐ มม.
• ภาคใต้ = ๒,๐๓๗.๖๙ มม. มากกว่าปี ๒๕๕๓ อยู่ ๔๖๔.๗๘ มม. และ
มากกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี อยู่ ๓๙๔.๖๙ มม.
- ปริมาณฝนสะสมรายปี ๒๕๕๔ (วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) ทั้งประเทศ
มีค่าเฉลี่ย ๑,๘๐๔.๓๓ มม. มากกว่าฝนสะสมรายปี ๒๕๕๓ (๑,๔๘๑.๖๘) อยู่ ๓๒๒.๖๕ มม. และมากกว่า
ฝนสะสมเฉลี่ย ๓๐ ปี (๑,๔๔๑.๔๑) อยู่ ๓๖๒.๙๒ มม.
๑.๒) สถานการณ์น้ํ าในอ่างเก็ บน้ํา ขนาดใหญ่ ณ วัน ที่ ๖ พฤศจิ กายน ๒๕๕๔
ปริมาณน้ําทั้งประเทศ รวม ๖๕,๔๓๖ ล้าน ลบ.ม. หรือ ๙๓ % ของความจุเก็บกัก มากกว่าปี ๒๕๕๓
(๕๒,๔๔๗) อยู่ ๑๒,๙๘๙ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๑๘ % และน้อยกว่าปี ๒๕๔๙ (๖๕,๔๙๐) อยู่ ๕๔ ล้าน
ลบ.ม. คิดเป็น ๑ %
- เขื่ อ นที่ มี ป ริ ม าณน้ํ า เก็ บ กั ก มากกว่ า ร้ อ ยละ ๘๐ มี จํ า นวน ๒๙ แห่ ง
ประกอบด้วย เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล กิ่วคอหมา น้ําอูน จุฬาภรณ์ อุบลรัตน์ ลําตะคอง มูลบน ลําแซะ
ป่าสักชลสิทธิ์ ทับเสลา กระเสียว หนองปลาไหล ประแสร์ ภูมิพล สิริกิติ์ แม่กวงอุดมธารา กิ่วลม แควน้อย
บํารุงแดน น้ําพุง ลําปาว ลําพระเพลิง ลํานางรอง สิรินธร ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ ขุนด่านปราการชล
คลองสียัด บางพระ และแก่งกระจาน
- เขื่อนที่มีปริมาณน้ําเก็บกักระหว่างร้อยละ ๕๐ – ๘๐ มีจํานวน ๓ แห่ง
ประกอบด้วย เขื่อนห้วยหลวง ปราณบุรี และรัชชประภา
- เขื่ อนที่มีป ริ มาณน้ํ า เก็บ กั กน้อยกว่ าร้ อยละ ๕๐ มี จํ า นวน ๑ แห่ ง คื อ
บางลาง
๑.๓) สถานการณ์ อุ ท กภั ย ในรอบสั ป ดาห์ ที่ ผ่ า นมา มี พื้ น ที่ ที่ เ กิ ด เหตุ น้ํ า ท่ ว ม
จํานวน ๒๕ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สุรินทร์
ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม ลพบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และสุพรรณบุรี
๑.๔) สถานการณ์น้ําท่วม
- พื้นที่ภาคกลาง ระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ ลดลงต่ํา
กว่าตลิ่งแล้ว ส่วนที่จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระดับน้ํายังสูงกว่าตลิ่ง
แต่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ทําให้ยังมีพื้นที่ที่ลุ่มต่ําถูกน้ําท่วมเป็นบริเวณกว้าง
สําหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีน้ํ าท่ วมขั งสู งในพื้น ที่จังหวั ด
นนทบุ รี และจั งหวั ด ปทุ มธานี โดยระดั บ น้ํ า ค่ อ นข้ า งทรงตั ว ส่ ว นสถานการณ์ น้ํ า ท่ ว มในพื้ น ที่ กรุ งเทพ
มหานครยังค่อนข้างวิกฤติและขยายตัวกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
• พื้ น ที่ ต อนเหนื อ น้ํ า จากคลองรั ง สิ ต ประยู ร ศั ก ดิ์ ที่ ล้ น เข้ า ท่ ว มถนน
วิภาวดีรังสิตและถนนพหลโยธินแล้วไหลลงมาตามถนน ท่อระบายน้ํา และคลองสายต่างๆ กระจายเข้า
ท่วมพื้นที่ในเขตลาดพร้าว เขตจตุจักร เขตคันนายาว และกําลังจะเข้าสู่เขตบางซื่อ เขตพญาไท เขตบาง
กะปิ และเขตบึงกุ่ม โดยความรุนแรงของปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่นี้จะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการกั้นน้ํา
ทางตอนบนไม่ให้ไหลเข้าสมทบรวมทั้งการระบายน้ําลงคลอง ก่อนที่จะระบายน้ําลงแม่น้ําเจ้าพระยาต่อไป
/• พื้นที่...
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• พื้นที่ฝั่งตะวันออก น้ําจากอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ที่ไหลลงมา
ท่วมในเขตหนองจอก เขตคลองสามวา และเขตมีนบุรี และกําลังส่งผลกระทบต่อเขตนิคมอุตสาหกรรม
บางชัน ก่อนที่น้ําจะไหลไปที่เขตลาดกระบัง โดยความรุนแรงของปัญหาน้ําท่วมจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพ
ในการระบายน้ําของคลองแสนแสบและคลองประเวศน์บุรีรมย์ และการระบายน้ําลงไปที่อําเภอบางพลี
และอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อระบายน้ําลงทะเลต่อไป
• พื้นที่ฝั่งตะวันตก น้ําจากอําเภอบางบัวทอง อําเภอบางใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี ไหลลงคลองมหาสวัสดิ์ไปยังแม่น้ําท่าจีน ล้นตลิ่งท่วมพื้นที่อําเภอพุทธมณฑล อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม และน้ําบางส่วนไหลย้อนเข้าคลองทวีวัฒนาเข้าท่วมพื้นที่เขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน และ
เขตบางแค และไหลลงคลองภาษีเจริญเข้าท่วมพื้นที่เขตจอมทอง และเขตบางบอน ก่อนจะไหลไปยังถนน
พระรามสองเพื่อระบายลงทะเลต่อไป ส่วนน้ําจากอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ไหลสมทบกับน้ําที่ล้น
จากแม่น้ําเจ้าพระยาเข้าท่วมพื้นที่เขตบางพลัด รอการระบายลงแม่น้ําเจ้าพระยาหลังจากระดับน้ําใน
แม่น้ําเจ้าพระยาลดต่ําลง
• พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา ปัจจุบัน ระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาต่ํา
กว่าคันกั้นน้ํา ทําให้กรุงเทพมหานครสามารถควบคุมสถานการณ์น้ําไว้ได้
- พื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี น้ํ า ล้ น ตลิ่ ง ในพื้ น ที่ ลุ่ มน้ํ า ริ มแม่ น้ํ า ชี
บริเวณจังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด และยโสธร และริมแม่น้ํามูล บริเวณอําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ อําเภอ
ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ อําเภอราษีไศล กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ และอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
๑.๕) เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. กรมทรัพยากรน้ํา ได้
ดําเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการระบายน้ํา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเริ่มดําเนินการเมื่อ
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ขณะนี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ําจํานวน ๑๙๔ เครื่อง โดยจําแนกเป็นจาก
กระทรวงมหาดไทย จํานวน ๑๗๔ เครื่อง และได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ําจากประเทศจีน จํานวน ๒๐
เครื่อง ปัจจุบันได้นําเครื่องสูบน้ําไปติดตั้งเรียบร้อยแล้ว จํานวน ๑๘๐ เครื่อง
๑.๖) สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (จนถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๔) ของกรมทรัพยากรน้ํา ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลําพูน เชียงใหม่ แพร่ น่าน ลําปาง ตาก สุโขทัย
พิจิตร นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพ
มหานคร เลย หนองบัว ลํ า ภู มุ กดาหาร ชั ย ภูมิ นครพนม หนองคาย อุ ดรธานี อุ บลราชธานี จัน ทบุ รี
ปราจีนบุรี และตรัง ซึ่งได้มอบน้ําดื่มบรรจุขวด จํานวน ๕๖๐,๒๘๐ ขวด สนับสนุนรถบรรทุกน้ํา จํานวน ๓
คัน สนับสนุนระบบประปาสนาม จํานวน ๑๗ ชุด ผลิตน้ําจากประปาสนามเพื่ออุปโภค - บริโภค จํานวน
๘,๖๖๘,๒๐๐ ลิตร แจกจุลินทรีย์บอล จํานวน ๗๓๕,๐๐๐ ลูก และจุลินทรีน์น้ํา จํานวน ๖๐ ลิตร
๒) กรมอุตุนิยมวิทยา
ผู้ แทนกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ทยา รายงานการคาดการณ์ ลั กษณะอากาศในช่ ว ง ๗ วั น
(ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) ให้ที่ประชุมทราบว่า วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ความกด
อากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมตอนบนของประเทศไทย ประกอบกับมีหย่อมความกด
อากาศต่ําบริเวณชายฝั่งของประเทศเวียดนาม ทําให้ช่วงวันที่ ๘ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จะมีฝนตก
เล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่ภาคเหนือ และอาจจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่
จังหวัดสกลนครลงมาถึงจังหวัดอุบลราชธานี ภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด และ
ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไป โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
/๓) การไฟฟ้า...

๕

๓) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รายงานสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ํา
ของ กฟผ. ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ดังนี้
๓.๑) ปริมาตรน้ําในอ่า งเก็บ น้ําของ กฟผ. มีปริมาณน้ํา เก็บกั ก รวม ๕๓,๘๐๖
ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๙๓.๓๔ % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๓ รวม ๑๑,๓๗๔ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ํา
ไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ รวม ๔๓,๗๕๙ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ํา
ระบายตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ รวม ๒๒,๐๘๘ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก
รวม ๓,๘๔๑ ล้าน ลบ.ม. แยกเป็นรายภาค ดังนี้
- เขื่ อนภู มิพล มี ป ริ มาณน้ํ า เก็ บ กั ก รวม ๑๓,๓๘๔ ล้ า น ลบ.ม. คิ ด เป็ น
๙๙.๔๒ % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๓ รวม ๔,๗๔๗ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่
วันที่ ๑ เมษายน – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ รวม ๑๑,๖๖๕ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายตั้งแต่วันที่ ๑
เมษายน – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ รวม ๔,๒๖๕ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก ๗๘ ล้าน ลบ.ม.
- เขื่ อ นสิ ริ กิ ติ์ มี ป ริ ม าณน้ํ า เก็ บ กั ก รวม ๙,๔๗๙ ล้ า น ลบ.ม. คิ ด เป็ น
๙๙.๖๗ % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๓ รวม ๑,๖๗๖ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่
วันที่ ๑ เมษายน – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ รวม ๑๐,๓๘๖ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายตั้งแต่วันที่ ๑
เมษายน – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ รวม ๕,๗๗๔ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก ๓๑ ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนอุบลรัตน์ มีปริ มาณน้ําเก็บกั ก รวม ๒,๖๓๐ ล้ าน ลบ.ม. คิ ดเป็ น
๑๐๘.๑๖ % ของความจุอ่าง น้อยกว่าปี ๒๕๕๓ รวม ๑๘๐ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่
๑ เมษายน – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ รวม ๕,๒๑๑ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน –
๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ รวม ๓,๕๓๗ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก ๑๙๘ ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนศรีนครินทร์ มีปริมาณน้ําเก็บกัก รวม ๑๖,๑๖๘ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
๙๑.๑๑ % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๓ รวม ๑,๘๗๐ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่
วันที่ ๑ เมษายน – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ รวม ๖,๗๖๘ ล้า น ลบ.ม. ปริมาณน้ํ าระบายตั้ งแต่วั นที่ ๑
เมษายน – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ รวม ๓,๕๒๘ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก ๑,๕๗๘ ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ําเก็บกัก รวม ๗,๖๓๐ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
๘๖.๑๑ % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๓ รวม ๒,๕๙๗ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่
วันที่ ๑ เมษายน – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ รวม ๖,๗๖๔ ล้า น ลบ.ม. ปริมาณน้ํ าระบายตั้ งแต่วั นที่ ๑
เมษายน – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ รวม ๒,๖๓๔ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก ๑,๒๓๐ ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนรัชชประภา มีปริมาณน้ําเก็บกัก รวม ๔,๕๑๖ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
๘๐.๐๙ % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕๓ รวม ๖๖๓ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่
๑ เมษายน – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ รวม ๒,๙๖๕ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน –
๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ รวม ๒,๓๕๐ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก ๑,๑๒๓ ล้าน ลบ.ม.
๓.๒) สถานการณ์น้ําในเขื่อนขนาดใหญ่ของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย มีปริมาณน้ําเก็บกักรวมร้อยละ ๙๓ โดยทุกภาคมีปริมาณน้ําใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่
ผ่านมา เนื่องจากปริมาณฝนลดลงทําให้สามารถลดปริมาณการระบายน้ําลงได้ ยกเว้นเขื่อนอุบลรัตน์ที่มี
ปริมาณน้ําไหลเข้าลดลงแล้ว แต่ยังต้องระบายออกวันละ ๑๙.๖๘ ล้าน ลบ.ม. เนื่องจากมีปริมาตรน้ําเก็บ
กักมากกว่าระดับปกติ ประมาณร้อยละ ๑๐๘
/๔) กรมอุทกศาสตร์...

๖

๔) กรมอุทกศาสตร์
ผู้แทนกรมอุทกศาสตร์ รายงานสถานการณ์น้ําในแม่น้ําเจ้าพระยา ดังนี้
๔.๑) บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ (วัดอรุณ กรุงเทพมหานคร)
- ระดับน้ําสูงสุด เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ = ๒.๔๓ เมตร สูงกว่า
รอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ๐.๐๙ เมตร ต่ํากว่าเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๕๐ เมตร) = ๐.๐๗ เมตร
- การคาดการณ์ล่วงหน้า ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
คาดว่าระดับน้ําสูงสุด วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ = ๒.๒๗ เมตร ต่ํากว่าเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๕๐ เมตร) =
๐.๒๓ เมตร
๔.๒) บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า (ปากน้ํา จังหวัดสมุทรปราการ)
- ระดับน้ําสูงสุด เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ = ๑.๘๗ เมตร ต่ํากว่า
รอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ๐.๑๖ เมตร ต่ํากว่าเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๒๕ เมตร) = ๐.๓๘ เมตร
- การคาดการณ์ล่วงหน้า ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
คาดว่าระดับน้ําสูงสุด วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ = ๑.๖๖ เมตร ต่ํากว่าเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๒๕ เมตร) =
๐.๕๙ เมตร
๕) กรมทรัพยากรธรณี
ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี รายงานการตรวจวัดปริมาณน้ําฝนและการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๕.๑) การตรวจวั ด ปริมาณน้ํ าฝน วั นที่ ๗ พฤศจิ กายน ๒๕๕๔ ที่ บ้ านหั ว ถนน
ตําบลปะเหลียน อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง วัดปริมาณน้ําฝนได้ ๔๐ มม.
๕.๒) การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ สนับสนุนรถยนต์เพื่อรับ – ส่ง ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลคลองเปร็ง และสนับสนุนรถยกที่อําเภอบางน้ําเปรี้ยว เพื่อเตรียมอพยพประชาชนที่ประสบอุทกภัย
๖) กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ําบาดาล รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้มีการมอบน้ําดื่ม
บรรจุขวดให้แก่ศูนย์อํานวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ ขวด รวมทั้งผลิต
น้ําดื่มสะอาดและช่วยเหลือให้ผู้ประสบอุทกภัยมีน้ําสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค
มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

(นายวิทยา ผลประไพ)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ
ผู้จัดทํารายงานการประชุม

