รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ํา
ครั้งที่ 3/๒๕๕5
วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ ๒๕๕5 เวลา ๑1.00 น.
ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น 9 กรมทรัพยากรน้ํา
-----------------------------------------ผู้เข้าประชุม
๑. นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
ประธานอนุ ก รรมการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. นายเมธี มหายศนันท์
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
3. นางสาวญาดารักษ์ วิลุนกิจ
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
4. นายเกรียงศักดิ์ ภิระไร
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
5. นายวรศาสน์ อภัยพงษ์
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
6. นายสุกิจ รักพานิชแสง
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
7. นายประทีป บริบูรณ์รัตน์
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อนุกรรมการ
8. นายปริญญา สุทธิโกเศศ
แทนผู้อํานวยการสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร
9. นายไพโรจน์ ประสิทธิ์วรากุล
อนุกรรมการ
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร
10. นายวันชัย ประไพสุวรรณ
อนุกรรมการ
แทนผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
๑1. นายจําเนียร เมืองจันทร์
อนุกรรมการ
แทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
๑2. นายปริญญา แน่นหนา
อนุกรรมการ
แทนผู้ว่าการการประปานครหลวง
๑3. นายสุรชัย รัตนเสริมพงศ์
อนุ ก รรมการ
แทนผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
๑4. นายจตุพร บุรุษพัฒน์
อนุ ก รรมการและเลขานุ ก าร
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
๑5. นายนิวัติชัย คัมภีร์
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
/16. นายบุญจง...
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๑6. นายบุญจง จรัสดํารงนิตย์
ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
17. นายวิทยา ผลประไพ
ผู้อํานวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ํา

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. อธิบดีกรมชลประทาน
5. อธิบดีกรมป่าไม้
6. เจ้ากรมอุทกศาสตร์
7. รองอธิบดีกรมชลประทาน
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวดลฤทัย พรายแก้ว
2. นางวันเพ็ญ แก้วแกมทอง
3. เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ํา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หัวหน้าแผนกสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ํา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จํานวน 15 คน

เริ่มประชุมเวลา ๑1.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายกรัฐมนตรี ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการแก้ไขและการเตรียมการป้องกันปัญหาอุทกภัย
จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (กยน.) เพื่อพิจารณา
เร่งรัดการจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา แผนปฏิบัติการบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะ
เร่งด่วน และแผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ําแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ซึ่งนายกรัฐมนตรี
จะออกสํารวจพื้นที่ลุ่มน้ําในจังหวัดต่างๆ โดยครั้งแรกจะเดินทางไปภาคเหนือ ตั้งแต่จังหวัดอุตรดิตถ์ลงมา
จนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะเริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2555 หลังจากนั้น
จะนําข้อมูลการสํารวจมาสรุปว่า แต่ละหน่วยงาน แต่ละจังหวัด ได้มีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับโครงการ
ต่างๆ ในการป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างไร
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕๕5
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕๕5 โดยไม่มีการแก้ไข
/ระเบียบวาระ...
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
๓.1 รายงานสถานการณ์น้ํา สถานการณ์ภัยแล้ง และการดําเนินการแก้ไขปัญหา
หน่วยงานต่ างๆ ในคณะอนุกรรมการติ ดตามและแก้ไ ขปัญหาเรื่ องน้ํ า ได้ รายงาน
สถานการณ์น้ํา สถานการณ์ภัยแล้ง และการดําเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้
1) กรมทรัพยากรน้ํา
นายบุญจง จรัสดํารงนิตย์ ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รายงานสถานการณ์น้ําในภาพรวม ดังนี้
1.๑) สถานการณ์น้ําฝน
- ปริมาณฝนสะสมในรอบสัปดาห์ (29 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2555) ทั้ง
ประเทศมีค่าเฉลี่ย 20.31 มม.
- ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือน (วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555)
• ภาคเหนือ = 20.54 มม. มากกว่าปี 2554 อยู่ 14.06 มม. และมาก
กว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 12.24 มม.
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = 40.58 มม. มากกว่าปี 2554 อยู่ 38.35
มม. และมากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 34.35 มม.
• ภาคกลาง = 42.23 มม. มากกว่าปี 2554 อยู่ 36.32 มม. และมาก
กว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 30.19 มม.
• ภาคตะวันออก = 53.32 มม. มากกว่าปี 2554 อยู่ 45.71 มม. และ
มากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 33.55 มม.
• ภาคตะวันตก = 36.56 มม. มากกว่าปี 2554 อยู่ 31.26 มม. และ
มากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 28.75 มม.
• ภาคใต้ = 309.04 มม. มากกว่าปี 2554 อยู่ 140.86 มม. และมาก
กว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 249.01 มม.
- ปริมาณฝนสะสมรายปี ๒๕๕5 (วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555) ทั้งประเทศมี
ค่าเฉลี่ย 101.20 มม. มากกว่าฝนสะสมรายปี ๒๕๕4 (41.39) อยู่ 59.81 มม. และมากกว่าฝนสะสมเฉลี่ย
๓๐ ปี (24.15) อยู่ 77.05 มม.
1.๒) สถานการณ์ น้ํ า ในอ่ างเก็ บ น้ํ า ขนาดใหญ่ ณ วั น ที่ 5 กุ มภาพั น ธ์ 2555
ปริ ม าณน้ํ า ทั้ง ประเทศ = 55,419 ล้ า น ลบ.ม. หรือ 79 % ของความจุ เ ก็บ กั ก มากกว่ าปี ๒๕๕4
(46,096) อยู่ 9,323 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 13 % และมากกว่าปี ๒๕๔9 (45,418) อยู่ 10,001 ล้าน
ลบ.ม. คิดเป็น 12 %
- เขื่ อ นที่ มี ป ริ ม าณน้ํ า เก็ บ กั ก มากกว่ า ร้ อ ยละ 80 มี จํ า นวน 13 แห่ ง
ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล แม่งัดสมบูรณ์ชล แม่กวงอุดมธารา กิ่วคอหมา ลําตะคอง ลําพระเพลิง มูลบน
ลําแซะ กระเสียว ศรีนครินทร์ หนองปลาไหล ประแสร์ และบางลาง
- เขื่อนที่มีปริมาณน้ําเก็บกักระหว่างร้อยละ 50 – 80 มีจํานวน 18 แห่ง
ประกอบด้วย เขื่อนสิริกิติ์ กิ่วลม ป่าสักชลสิทธิ์ แควน้อยบํารุงแดน สิรินธร ห้วยหลวง น้ําอูน น้ําพุง จุฬา
ภรณ์ อุบลรัตน์ ลําปาว ลํานางรอง วชิราลงกรณ ขุนด่านปราการชล คลองสียัด บางพระ แก่งกระจาน และ
รัชชประภา
/- เขื่อนที่มี...
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- 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 2 แห่ ง
ประกอบด้วย เขื่อนปราณบุรี และทับเสลา
1.3) การเตือนภัย (Early Warning) วันที่ 31 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2555
มีการเตือนภัยในระดับสีเหลือง (เตรียมพร้อม) จํานวน 1 ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
๑.4) สภาพน้ําในแม่น้ําสายหลักส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ
๑.5) สถานการณ์น้ําในแม่น้ําโขง ปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ปกติและมีแนวโน้มที่จะ
ลดลง
1.6) การคาดการณ์ภัยแล้งในปี ๒๕๕5 พิจารณาจากสภาพความขาดแคลนน้ํา
และต้นทุนน้ําที่มีอยู่ รวมถึงการนําน้ําไปใช้ (Demand – Supply - Logistics) ๖ ปัจจัยหลัก (ค่าเปอร์เซ็นต์
ถ่วงน้ําหนัก) ดังนี้
- การพิ จ ารณาปริ มาณฝนสะสมปี ๒๕๕4 เที ย บกับ ค่า ฝนเฉลี่ ย ๓๐ ปี
(๑๐ %)
- การพิจารณาฝนทิ้งช่วง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 - ปัจจุบัน (๒๐ %)
- การพิจารณาระดับน้ําในลําน้ําสายหลัก (๒๐ %)
- การพิจารณาปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ํา (๑๕ %)
- การพิจารณาพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ําอุปโภค – บริโภค – จุดจ่ายน้ําบาดาล
(๒๐ %)
- การพิ จ ารณาพื้ น ที่ ที่ ป ระสบปั ญ หาภั ย แล้ ง ซ้ํ า ซากปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕4
(๑๕ %)
๑.7) การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งปี 2555 (ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555)
- พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง จํานวน 18 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา อุทัยธานี เพชรบูรณ์ สระแก้ว ปราจีนบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุรินทร์
อุบลราชธานี หนองคาย มหาสารคาม เลย ยโสธร ชัยภูมิ อํานาจเจริญ และนครพนม
1.8) การเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี ๒๕๕5
- มาตรการบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕5
• การกําหนดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังให้เหมาะสมกับปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ํา
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• การเตรียมการจัดทําฝนหลวงในพื้นที่ประสบภัยแล้ง โดยสํานักฝนหลวง
และการบินเกษตร
• การบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพ สํารวจแหล่งน้ํา และวางแผน
การใช้น้ําในช่วงฤดูแล้ง
• การก่อสร้างฝายต้นน้ํา โดยกรมทรัพยากรน้ํา กรมป่าไม้ และกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
• การเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ประสบภัยแล้ง โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• การฟื้นฟูอนุรักษ์แหล่งน้ําธรรมชาติ ซ่อมแซม และก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน โดยกรมทรัพยากรน้ํา และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
/• เตรียมน้ํา...
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• เตรียมน้ําสะอาดสําหรับแจกจ่ายในพื้นที่ประสบภัยแล้ง โดยการประปา
ส่วนภูมิภาค กรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ําบาดาล และกองบัญชาการทหารสูงสุด
• การสนับสนุนรถยนต์แจกจ่ายน้ําและเครื่องสูบน้ําในพื้นที่ประสบภัยแล้ง
โดยกรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กองบัญชาการทหารสูงสุด และ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
• รณรงค์ให้ประชาชนตะหนักในปัญหาภัยแล้งและการประหยัดน้ํา
• ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลสถานการณ์น้ําในพื้นที่
• ประสานงานด้านข้อมูลปัญหาภัยแล้งจากพื้นที่
• ประชาสัมพันธ์การนําน้ําที่ใช้แล้วมาบําบัดเพื่อกลับมาใช้ประโยชน์
• ประชาสัมพันธ์ให้ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ใช้น้ําน้อย
• ร่วมกันกําจัดวัชพืชเพื่อลดการระเหยของน้ํา
• ร่วมกันลดการก่อให้เกิดมลพิษในน้ํา
• อบรมและเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงปลา
• ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในแม่น้ําสายหลักและลําน้ําสาขา
• แจ้งเตือนภัยคุณภาพน้ํา
2) กรมอุตุนิยมวิทยา
ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา รายงานการคาดการณ์สภาพอากาศ ให้ที่ประชุมทราบ
ดังนี้
2.1) วันที่ 7 – 13 กุมภาพันธ์ 2555 คาดว่าหย่อมความกดอากาศสูงกําลัง
ปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทําให้บริเวณ
ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 2 – 4 °C ส่วน
ภาคอื่นๆ จะมีผลกระทบในระยะต่อไป และภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง
2.2) การคาดการณ์สภาพอากาศในเดือนกุมภาพันธ์ 2555
- เดือนกุมภาพันธ์ 2555 เป็นเดือนที่เปลี่ยนจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน
ลักษณะอากาศจะแปรปรวน พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า
ส่วนตอนกลางวันจะเริ่มมีอากาศร้อน ภาคใต้จะเริ่มเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ ทําให้
มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ และอาจมีแนวพัดสอบของลมตะวันออกและลมใต้พาดผ่านประเทศไทยตอนบน
จะทําให้บริเวณดังกล่าวมีผนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้
2.3) การคาดการณ์สภาพอากาศฤดูร้อนปี 2555
- ประมาณวันที่ 16 มีนาคม – 30 เมษายน 2555 จะมีหย่อมความกด
อากาศต่ําเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนอบอ้าวและ
อาจมีอากาศร้อนจัดได้ในบางวัน โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง และ
จะมีแนวพัดสอบของลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พาดผ่านประเทศไทยตอนบน ทําให้ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง จะมีผนฟ้าคะนองซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงไปได้บ้าง ภาคใต้จะมี
ฝนบางพื้นที่ถึงเป็นแห่งๆ และจะมีอากาศร้อนในบางวัน
/- ประมาณ...
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- ประมาณวันที่ 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2555 มรสุมตะวันตก
เฉียงใต้จะเริ่มพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ทําให้มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นก่อนในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งใน
เดือนมีนาคมและเมษายนของทุกปี บริเวณประเทศไทยตอนบนมักจะเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นบ่อยครั้ง ทําให้
เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสร้างความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรและอาจทําให้เกิด
อัคคีภัยและไฟป่าได้ง่าย นอกจากนี้พายุไซโคลนอาจก่อตัวในทะเลอันดามันและเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้
ชายฝั่งหรือเคลื่อนเข้าสู่ประเทศพม่า ส่งผลให้ด้านตะวันตกของประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งฤดู
ร้อนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคมและเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนต่อไป
- ปริมาณฝนจะมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติแต่จะต่ํากว่าค่าเฉลี่ยปี 2554 ในบาง
พื้นที่ปริมาณน้ําฝนอาจไม่เพียงพอกับความต้องการ โดยเฉพาะพื้นที่แล้งซ้ําซากบริเวณภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งพื้นที่นอกเขตชลประทาน อาจต้องประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค –
บริโภค และการเกษตรกรรม ประชาชนจึงควรใช้น้ําให้ได้ประโยชน์สูงสุด
3) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รายงานสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําของ
กฟผ. ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
3.๑) สภาพน้ําในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ําเก็บกักอยู่ที่ 81 % และ
79 % ของความจุอ่าง ตามลําดับ และจะเร่งระบายน้ําเพื่อประโยชน์ด้านการเกษตร การอุปโภค – บริโภค
การอุตสาหกรรม การรักษาระบบนิเวศน์ และจะพร่องน้ําในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ให้เหลือปริมาตรน้ํา
ในอ่างอยู่ที่ 45 % ของความจุอ่าง ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2555
3.2) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้กําหนดแนวทางการศึกษาเพื่อปรับปรุง
เกณฑ์ควบคุมระดับน้ําตัวบนและตัวล่าง (Rule Curve) ดังนี้
- พร่องน้ําล่วงหน้าเพื่อสํารองพื้นที่ว่างสําหรับรับน้ําในช่วงฤดูฝน
- กําหนดให้มีการระบายน้ําน้อยที่สุด ในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2555
จะระบายน้ําวันละ 10 ล้าน ลบ.ม. เดือนตุลาคม 2555 จะไม่มีการระบายน้ํา
- ให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดการขาดแคลนน้ําในปี 2555 น้อยที่สุด
- รักษาสมดุลในการบริหารจัดการน้ําเพื่อใช้ในการเกษตร การอุปโภค –
บริโภค การอุตสาหกรรม การรักษาระบบนิเวศน์ และการป้องกันอุทกภัย
3.3) ผลการระบายน้ําเพื่อฤดูแล้งปี 2554/2555 (ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555)
- โครงการชลประทานเจ้าพระยา ใช้น้ําจากเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ 11,865
ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 – 5 กุมภาพันธ์ 2555 ระบายน้ําไปแล้ว 6,552 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น 288 % ของแผนการระบายน้ํา และ 55 % ของแผนการระบายน้ําทั้งหมด คงเหลือต้องระบาย
ตลอดฤดูแล้ง (30 เมษายน 2555) อีก 5,313 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ําต้นทุนที่ระบายได้ 11,730 ล้าน
ลบ.ม. ซึ่งเพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้
- โครงการชลประทานแม่กลอง ใช้น้ําจากเขื่อนศรีนครินทร์และวชิราลงกรณ
7,500 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2555 ระบายน้ําไปแล้ว 936 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น 119 % ของแผนการระบายน้ํา และ 12 % ของแผนการระบายน้ําทั้งหมด คงเหลือต้องระบาย
ตลอดฤดูแล้ง (30 มิถุนายน 2555) อีก 6,683 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ําต้นทุนที่ระบายได้ 8,480 ล้าน
ลบ.ม. ซึ่งเพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้
/4) สํานักงาน...
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4) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ผู้แทนสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รายงานการติดตาม
สถานการณ์น้ําท่วม โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
4.1) ปี 2554 ได้เกิดอุทกภัยในเขตภาคเหนือและภาคกลางของประเทศ ส่งผล
กระทบต่อประชาชนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก ซึ่งการติดตามสถานการณ์และประเมินพื้นที่ได้รับความ
เสียหายที่เป็นบริเวณกว้างจําเป็นต้องใช้ภาพถ่ายดาวเทียมที่สามารถบันทึกภาพต่อเนื่องทุกวัน
4.2) สํานักงานพัฒ นาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้นําภาพข้อมูล
MODIS จากดาวเทียม Terra/Aqua ที่บันทึกภาพทั้งช่วงเช้า - บ่าย มาใช้ในการติดตามสถานการณ์รายวัน
ตลอดจนการวางแผนรับสัญญาณภาพดาวเทียมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2554 ทั้งดาวเทียมระบบ
บันทึกด้วยเรดาร์ของดาวเทียม RADARSAT – 1 และ 2 จํานวน 402 ภาพ ที่สามารถถ่ายภาพทะลุเมฆ
หมอกและดาวเทียมระบบบันทึกเชิงคลื่นแสงของดาวเทียม THEOS ของประเทศไทย จํานวน 387 ภาพ
และดาวเทียม LANDSAT - 5 จํานวน 146 ภาพ รวมจํานวนภาพดาวเทียมที่ใช้ในการประเมินพื้นที่น้ํา
ท่วมขังทั้งสิ้น จํานวน 935 ภาพ นํามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และจัดทําเป็นแผนที่แสดงพื้นที่
น้ําท่วมขังรายวัน และประมาณการปริมาตรน้ําท่วมขังในแต่ละพื้นที่ โดยให้บริการข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์
http://flood.gistda.or.th
4.3) การติดตามสถานการณ์จากภาพถ่ายดาวเทียม พบว่ามีพื้นที่ประสบอุทกภัย
69 จั งหวัด 722 อํ าเภอ มี เนื้อที่น้ําท่ วมขั งทั้ งสิ้น 28,695,835 ไร่ หรื อประมาณ 45,913 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 8.94 ของพื้นที่ประเทศไทยทั้งหมด มีพื้นที่น้ําท่วมภาคเหนือ จํานวน 9,888,970
ไร่ ภาคกลาง จํานวน 8,282,018 ไร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 6,963,459ไร่ ภาคตะวันตก
จํานวน 282,229 ไร่ ภาคตะวันออก จํานวน 2,545,036 ไร่ และภาคใต้ จํานวน 734,123 ไร่
4.4) จากการติดตามสถานการณ์น้ําท่วมขังตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน โดยใช้
ข้อมูล MODIS จากดาวเทียม Terra/Aqua พบว่า ภาพรวมพื้นที่น้ําท่วมขังของประเทศไทยเมื่อวันที่ 23
ตุลาคม 2554 ปรากฎเป็นบริเวณกว้างอย่างชัดเจน โดยครอบคลุมบริเวณพื้นที่ราบภาคกลาง (ลุ่มน้ํายม
ตอนล่ า งและลุ่ ม น้ํ า เจ้ า พระยา) และบางส่ ว นของภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ (ลุ่ ม น้ํ า ชี แ ละมู ล ) และ
สถานการณ์น้ําท่วมยังคงต่อเนื่องมาจนถึงเดือนธันวาคม 2554 แต่ขอบเขตของพื้นที่น้ําท่วมลดลง จนเมื่อ
เดือนมกราคม 2555 มีเพียงพื้นที่บางส่วนของภาคกลางยังคงปรากฎพื้นที่น้ําท่วมขัง
ทั้งนี้ ได้ดําเนินการวิเคราะห์และแปลตีความภาพข้อมูล MODIS บันทึกภาพ
วันที่ 24 มกราคม 2555 รายละเอียดภาพ 250 เมตร พบว่า ยังคงมีพื้นที่ท่วมขังปรากฎในพื้นที่ราบลุ่ม
บริเวณบางส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง นครปฐม สระบุรี นครวรรค์
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และชลบุรี มีเนื้อที่น้ําท่วมประมาณ 1.59 ล้าน
ไร่ หรือประมาณ 2,536 ตารางกิโลเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่นํา้ ท่วมขังเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2554
ซึ่งมีเนื้อที่น้ําท่วมประมาณ 8.53 ล้านไร่ หรือประมาณ 13,646 ตารางกิโลเมตร ลดลงประมาณ 6.97
ล้านไร่ หรือประมาณ 11,110 ตารางกิโลเมตร
4.5) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้จัดทําฐานข้อมูล
พื้นที่น้ําท่วมขัง ตั้งแต่ปี 2548 - 2554 พบว่าปี 2554 มีเนื้อที่น้ําท่วมสูงสุดในรอบ 7 ปี โดยมีพื้นที่น้ํา
ท่วมมากกว่าปี 2553 และ 2549 ประมาณ 7.29 และ 10.69 ล้านไร่ ตามลําดับ ซึ่งในปี 2553 และ
2554 พบมากในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนปี 2549 พบมากในพื้นที่
ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
/ทั้งนี.้ ..
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ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบจํานวนจังหวัดที่ประสบอุทกภัยของปี 2553 และ
2554 จะมีจํานวนเท่ากัน คือ 69 จังหวัด แต่ขอบเขตพื้นที่น้ําท่วมของปี 2554 ครอบคลุมพื้นที่เป็น
บริเวณกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนล่าง (จังหวัดอุทัยธานี กําแพงเพชร พิจิตร และ
นครสวรรค์) ภาคกลาง (จังหวัดสุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี และลพบุรี) รวมถึงพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร)
5) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานและนําเสนอเอกสารการสรุป
สถานการณ์สาธารณภัย (ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555) ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
5.1) สถานการณ์ภัยหนาว (วันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 – 6 กุมภาพันธ์ 2555)
ได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) จํานวน 33 จังหวัด 423 อําเภอ 3,494 ตําบล
125,689 หมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก น่าน ตาก
พะเยา ลําปาง ลําพูน เพชรบูรณ์ สกลนคร เลย หนองคาย นครพนม อุบลราชธานี มหาสารคาม มุกดาหาร
กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลําภู ขอนแก่น สุรินทร์ สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม
กําแพงเพชร ชัยภูมิ และนครราชสีมา
5.2) สถานการณ์ภัยแล้ง (ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555) ได้ประกาศเป็นพื้นที่
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จํานวน 5 จังหวัด 45 อําเภอ 295 ตําบล 1,413 หมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัด
กําแพงเพชร ลําพูน สุโขทัย เลย และจันทบุรี
6) กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ําบาดาล รายงานการดําเนินการฟื้นฟูระบบบ่อน้ําบาดาลที่
ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยในปี 2554 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
6.1) เป่าล้างทําความสะอาดบ่อน้ําบาดาล ขณะนี้ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน
3,749 บ่อ
6.2) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ําบาดาลแบบบ่อลึก ขณะนี้ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน
2,040 เครื่อง
6.3) ซ่อมแซมระบบประปาบาดาล ขณะนี้ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 925
ระบบ
6.๔) เจาะบ่อน้ําบาดาลทดแทน ขณะนี้ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 269 บ่อ
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 25 ของแผนงานทั้งหมด
7) การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า มีพื้นที่ประสบปัญหา
ขาดแคลนน้ําดิบเพื่อการผลิตน้ําประปา จํานวน 2 แห่ง ประกอบด้วย พื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
และพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้แก้ไขด้วยการผลิตและจ่ายน้ําเป็นเวลา ส่วนการแก้ไขปัญหาใน
ระยะยาว ได้วางแผนจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ําและได้ประสานงานกับกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาแหล่งน้ําบาดาลในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อใช้น้ําบาดาลในการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ํา
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8) การประปานครหลวง
ผู้แทนการประปานครหลวง รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ํา ให้ที่ประชุมทราบว่า
ได้ประสานงานกับกรมชลประทานและกรมควบคุมมลพิษในการปรับปรุงคุณภาพน้ํา กรมชลประทานได้
ระบายน้ําเพื่อให้น้ําดีไล่น้ําเสีย กรมควบคุมมลพิษได้ปรับการวัดค่าออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ที่ลงเว็ปไซต์
ให้เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน ซึ่งการประปานครหลวงได้ติดตามข้อมูล พบว่า ปัจจุบันบริเวณสถานี
สูบน้ําดิบสําแล จังหวัดปทุมธานี คุณภาพน้ําดีขึ้นตามลําดับและส่งผลดีต่อการผลิตน้ําประปา
9) กรมควบคุมมลพิษ
ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สถานการณ์คุณภาพน้ํา
(วันที่ 28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2555) ในแม่น้ําสายหลักส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้จนถึงดี แต่ยังมี
แม่น้ําที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมและเสื่อมโทรมมาก ประกอบด้วย
- แม่น้ํายม บริเวณอําเภอสามง่ามและโพทะเล จังหวัดพิจิตร ค่าออกซิเจนละลายน้ํา
(DO) อยู่ในช่วง 3 – 6 มิลลิกรัมต่อลิตร อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงพอใช้
- แม่น้ําเจ้าพระยา บริเวณจังหวัดกรุงเทพมหานคร ค่าออกซิเจนละลายน้ํา (DO) อยู่
ในช่วง 2 – 3 มิลลิกรัมต่อลิตร อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม
- แม่น้ําท่าจีน บริเวณอําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี อําเภอบางเลนและนคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐม และอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ค่าออกซิเจนละลายน้ํา (DO) อยู่ในช่วง
1 – 2 มิลลิกรัมต่อลิตร อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก
- แม่ น้ํ าปราจี นบุ รี บริ เวณอํ าเภอศรี มหาโพธิ์ จั งหวั ดปราจี นบุ รี ระหว่ างวั นที่
1 – 2 กุมภาพันธ์ 2555 ค่าออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ต่ํากว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร อยู่ในเกณฑ์เสื่อม
โทรมมาก
- แม่น้ําบางปะกง บริเวณอําเภอเมืองและบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ค่าออกซิเจน
ละลายน้ํา (DO) อยู่ในช่วง 3 – 5 มิลลิกรัมต่อลิตร อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงพอใช้
- แม่น้ําตาปี บริเวณอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ค่าออกซิเจนละลายน้ํา (DO)
อยู่ในช่วง 3 – 4 มิลลิกรัมต่อลิตร อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม
ประธานมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ดําเนินการ ดังนี้
1. กรมอุตุนิยมวิทยา พิจารณานําเสนอข้อมูลการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า เพื่อเตรียม
รับสถานการณ์อุทกภัยในฤดูฝน
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พิจารณานําเสนอข้อมูลการระบายน้ํา การกัก
เก็บน้ําของแต่ละเขื่อน ทั้งที่เป็นปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และให้คํานวณว่าในแต่ละวันจะต้อง
ระบายน้ําปริมาณเท่าไหร่ และจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ระดับน้ําเก็บกักต่ําสุดของเขื่อนมีปริมาณเท่าไหร่ เมื่อใด
โดยขอข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี และให้ประสานงานกับกรมชลประทานเพื่อวางแผนการระบายน้ําเพื่อเตรียม
ความพร้อมรองรับน้ําในปี 2555
3. กรุงเทพมหานคร ประสานงานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และกระทรวงมหาดไทย ในการเร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานในการขุดลอกคลองสายหลักและสายรอง
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อการเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุอุทกภัย โดยให้รายงานในการประชุมครั้ง
ต่อไป
/4. การประปา...

๑๐

4. การประปาส่วนภูมิภาค ทําเรื่องการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําดิบซึ่งจะต้อง
ประสานร่วมมือกับกรมทรัพยากรน้ําบาดาล เสนอประธานฯ เพื่อประธานฯ จะได้มีข้อสั่งการไปยังกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาลต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ
เลิกประชุมเวลา ๑3.30 น.

(นายวิทยา ผลประไพ)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ
ผู้จัดทํารายงานการประชุม

