รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ํา
ครั้งที่ 42 / ๒๕๕๔
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑1.30 น.
ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น 9 กรมทรัพยากรน้ํา
-----------------------------------------ผู้เข้าประชุม
๑. นายจตุพร บุรุษพัฒน์
อนุกรรมการและเลขานุการ
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานอนุกรรมการ
และแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. นายเมธี มหายศนันท์
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
3. นายสุวิทย์ โคสุวรรณ
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
4. นายวรศาสน์ อภัยพงษ์
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
5. นายสุกิจ รักพานิชแสง
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
6. นายชนาธิป กุลดิลก
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมป่าไม้
7. นายประทีป บริบูรณ์รัตน์
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. นายปริญญา สุทธิโกเศศ
อนุกรรมการ
แทนผู้อํานวยการสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร
9. นาวาตรีรณกร ธาราเวชรักษ์
อนุกรรมการ
แทนเจ้ากรมอุทกศาสตร์
10. นายไพโรจน์ ประสิทธิ์วรากุล
อนุกรรมการ
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร
๑1. นางวันเพ็ญ แก้วแกมทอง
อนุกรรมการ
แทนผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
๑2. นายจําเนียร เมืองจันทร์
อนุกรรมการ
แทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
๑3. นายสุรชัย รัตนเสริมพงศ์
อนุ ก รรมการ
แทนผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
๑4. นายนิวัติชัย คัมภีร์
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
๑5. นายบุญจง จรัสดํารงนิตย์
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
/16. นายวิทยา...
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16. นายวิทยา ผลประไพ
ผู้อํานวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ํา

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. อธิบดีกรมชลประทาน
5. อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
6. ผู้ว่าการการประปานครหลวง
7. รองอธิบดีกรมชลประทาน
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวชมพูนุช ดลสุขเลิศ
2. นางสาวดลฤทัย พรายแก้ว
3. เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ํา

นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ กรมควบคุมมลพิษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน 20 คน

เริ่มประชุมเวลา ๑2.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่ อ งจากรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มติ ด ราชการ
จึงมอบหมายให้ผมดําเนินการประชุมแทน
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 41/๒๕๕4
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 41/๒๕๕4 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
๓.1 รายงานสถานการณ์น้ํา สถานการณ์อุทกภัย และการดําเนินการแก้ไขปัญหา
หน่วยงานต่ างๆ ในคณะอนุกรรมการติ ดตามและแก้ไ ขปัญหาเรื่ องน้ํ า ได้ รายงาน
สถานการณ์น้ํา สถานการณ์อุทกภัย และการดําเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้
1) กรมทรัพยากรน้ํา
นายบุญจง จรัสดํารงนิตย์ ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รายงานสถานการณ์น้ําในภาพรวม ดังนี้
1.๑) สถานการณ์น้ําฝน
- ปริมาณฝนสะสมในรอบสัปดาห์ (20 – 26 พฤศจิกายน ๒๕๕4) ทั้ง
ประเทศมีค่าเฉลี่ย 10.79 มม.
/- ปริมาณฝน...

๓

- ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือน (วันที่ 27 พฤศจิกายน 2554)
• ภาคเหนือ = 1,752.06 มม. มากกว่าปี 2553 อยู่ 398.88 มม.
และมากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 543.19 มม.
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = 1,689.99 มม. มากกว่าปี 2553 อยู่
279.47 มม. และมากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 305.79 มม.
• ภาคกลาง = 1,568.78 มม. มากกว่าปี 2553 อยู่ 45.82 มม. และ
มากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 298.31 มม.
• ภาคตะวันออก = 2,061.35 มม. มากกว่าปี 2553 อยู่ 225.84
มม. และมากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 273.93 มม.
• ภาคตะวันตก = 1,185.86 มม. มากกว่าปี 2553 อยู่ 33.20 มม.
และน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 78.92 มม.
• ภาคใต้ = 2,288.92 มม. มากกว่าปี 2553 อยู่ 432.15 มม. และ
มากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 408.32 มม.
- ปริ ม าณฝนสะสมรายปี ๒๕๕4 (วั น ที่ 26 พฤศจิ ก ายน 2554) ทั้ ง
ประเทศมีค่าเฉลี่ย 1,864.94 มม. มากกว่าฝนสะสมรายปี ๒๕๕3 (1,554.31) อยู่ 310.63 มม. และ
มากกว่าฝนสะสมเฉลี่ย ๓๐ ปี (1,516.40) อยู่ 348.54 มม.
1.๒) สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2554 ปริมาณ
น้ําทั้งประเทศ รวม 64,451 ล้าน ลบ.ม. หรือ 92 % ของความจุเก็บกัก มากกว่าปี ๒๕๕3 (51,758) อยู่
12,693 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 18 % และน้อยกว่าปี ๒๕๔9 (64,792) อยู่ 341 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 1 %
- เขื่ อ นที่ มี ป ริ ม าณน้ํ า เก็ บ กั ก มากกว่ า ร้ อ ยละ 80 มี จํ า นวน 27 แห่ ง
ประกอบด้วย เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล กิ่วคอหมา ลําตะคอง ลําแซะ ป่าสักชลสิทธิ์ กระเสียว ภูมิพล สิริกิติ์
แม่กวงอุดมธารา กิ่วลม แควน้อยบํารุงแดน น้ําอูน น้ําพุง จุฬาภรณ์ อุบลรัตน์ ลําปาว ลําพระเพลิง มูลบน
ลํานางรอง สิรินธร ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ ขุนด่านปราการชล คลองสียัด บางพระ หนองปลาไหล และ
ประแสร์
- เขื่อนที่มีปริมาณน้ําเก็บกักระหว่างร้อยละ 50 – 80 มีจํานวน 6 แห่ง
ประกอบด้วย เขื่อนห้วยหลวง ทับเสลา แก่งกระจาน ปราณบุรี รัชชประภา และบางลาง
1.3) สถานการณ์อุทกภัยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา มีพื้นที่ที่เกิดเหตุน้ําท่วม จํานวน
24 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด นครสวรรค์ ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี
นนทบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร นครนายก ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี สุราษฎร์
ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
1.4) การเตือนภัย (Early Warning) วันที่ 21 – 27 พฤศจิกายน 2554 มีการ
เตือนภัย จํานวน 18 ครั้ง ครอบคลุม 53 หมู่บ้าน ใน 4 จังหวัด แยกเป็นระดับ ดังนี้
- ระดับสีเหลือง (เตรียมพร้อม) จํานวน 5 ครั้ง ครอบคลุม 17 หมู่บ้าน ใน
3 จังหวัด ในพื้นที่อําเภอพิปูน ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง และอําเภอ
จะนะ รัตภูมิ จังหวัดสงขลา
- ระดับสีเขียว (เฝ้าระวัง) จํานวน 13 ครั้ง ครอบคลุม 36 หมู่บ้าน ใน 4
จังหวัด ในพื้นที่อําเภอพิปูน ลานสกา ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอป่าบอน กงหรา จังหวัด
พัทลุง อําเภอหาดใหญ่ นาทวี จังหวัดสงขลา และอําเภอธารโต จังหวัดยะลา
/1.5) สถานการณ์...
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1.5) สถานการณ์น้ําท่วม
- พื้นที่ภาคกลาง ระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ถึง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่ํากว่าตลิ่ง ส่วนระดับน้ําในคลองสาขาสูงกว่าตลิ่งเล็กน้อยและมีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง เช่น ที่อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คลองบางหลวงสูงกว่าตลิ่ง 0.66 ม. คลอง
บางบาลสูงกว่าตลิ่ง 0.33 ม. เป็นต้น แต่ยังมีพื้นที่ที่ลุ่มต่ําถูกน้ําท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง อย่างไรก็ตาม
ระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาลดลงอย่างต่อเนื่อง ทําให้น้ําท่วมขังสามารถระบายลงแม่น้ําได้
สําหรั บสถานการณ์น้ํา ท่วมในจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพ
มหานคร ปัจจุบันปริมาณน้ําเหนือที่ไหลลงมาสมทบลดน้อยลง ทําให้ระดับน้ําท่วมขังค่อยๆ ลดลงตาม
ลักษณะพื้นที่ โดยที่ลุ่มต่ําจะมีน้ําท่วมขังสูง ประกอบกับมีการกั้นน้ําเพื่อบริหารจัดการระบายน้ํา ทําให้บาง
พื้นที่ระดับน้ําท่วมขังค่อนข้างทรงตัว อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไป ระดับน้ําทะเลหนุนจะ
ลดลง ทําให้แม่น้ําสายหลักทั้งแม่น้ําเจ้าพระยาและแม่น้ําท่าจีนสามารถรองรับการระบายน้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น คาดว่า สถานการณ์น้ําจะเข้าสู่สภาวะปกติภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้
สําหรับการแก้ไขและบรรเทาปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
ระดมเครื่องสูบน้ําจากทั่วประเทศ และประสานกับกรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม
สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ในการติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อระบายน้ําท่วมขังในพื้นที่ชุมชนให้กลับคืน
สภาวะปกติโดยเร็ว นอกจากนี้ กรมชลประทานเร่งสูบระบายน้ําทั้งทางฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก
โดยสูบระบายน้ําลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา แม่น้ําบางปะกง และแม่น้ําท่าจีน ซึ่งผลการดําเนินการระหว่างวันที่
29 ตุลาคม - 27 พฤศจิกายน 2554 สูบน้ําได้ทั้งสิ้น จํานวน 17,546,689 ลบ.ม.
- พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับน้ําในแม่น้ําชีและแม่น้ํามูลลดลง
ต่ํากว่าตลิ่งแล้ว แต่ยังมีน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ํา คาดว่า สถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติภายในสิ้น
เดือนพฤศจิกายนนี้
- พื้นที่ภาคใต้ ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกหนักมากในพื้นที่ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก ทําให้แม่น้ําบางสายล้นตลิ่ง เช่น แม่น้ําสุไหงโก – ลก อําเภอสุไหงโก – ลก คลองตันหยงมัส
อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส และมีน้ําไหลหลากท่วมในหลายจังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตรัง พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส แต่ในช่วงกลางสัปดาห์ปริมาณฝนในพื้นที่ลดลง ทําให้
ระดับน้ําท่วมมีแนวโน้มลดลง
1.6) สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน
2554) ของกรมทรัพยากรน้ํา ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลําพูน เชียงใหม่ แพร่ น่าน ลําปาง ตาก สุโขทัย พิจิตร
นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร
เลย หนองบัวลําภู มุกดาหาร ชัยภูมิ นครพนม หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี จันทบุรี ปราจีนบุรี และ
ตรัง ได้มอบน้ําดื่มบรรจุขวด จํานวน 610,322 ขวด สนับสนุนรถบรรทุกน้ํา จํานวน 3 คัน สนับสนุนระบบ
ประปาสนาม จํานวน 19 ชุด ผลิตน้ําจากประปาสนามเพื่ออุปโภค - บริโภค จํานวน 10,920,891 ลิตร
ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ําและกรมควบคุมมลพิษได้ประสานความร่วมมือกับ
กรมพั ฒ นาที่ ดิน การไฟฟ้า ฝ่า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย องค์ การบริ หารการพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เศษเพื่ อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ในการผลิตและแจกจ่ายจุลินทรีย์ (DASTA BALL) และน้ําสกัด
ชีวภาพ ซึ่งได้แจกจ่ายจุลินทรีย์ (DASTA BALL) ไปแล้ว จํานวน 4,583,014 ลูก และน้ําสกัดชีวภาพ
จํานวน 202,799 ขวด
/2) กรมควบคุม...
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2) กรมควบคุมมลพิษ
ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ รายงานการตรวจสอบคุณภาพน้ํา ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
2.1) คุ ณ ภาพน้ํ า ในแม่ น้ํ า สายหลั ก ที่ ร องรั บ น้ํ า หลากลงสู่ ท ะเลอยู่ ใ นเกณฑ์
เสื่อมโทรมมาก โดยเฉพาะแม่น้ําเจ้าพระยาตั้งแต่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี แม่น้ําท่าจีนตั้งแต่จังหวัด
สุพรรณบุรี และแม่น้ําบางปะกงตั้งแต่จังหวัดนครนายกลงมามีปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (DO) น้อยกว่า
2 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณน้ําจืดที่ระบายลงสู่อ่าวไทยจํานวนมากเป็นผลทําให้ความเค็มของน้ําทะเล
บริเวณปากอ่าวลดลง ทําให้สัตว์น้ําตลอดจนสัตว์เลี้ยงในกระชังได้รับผลกระทบและตาย
2.2) การระบายน้ําจากนิคมอุตสาหกรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกัน
ตรวจสอบคุณภาพน้ําในนิคมอุตสาหกรรม พบว่า น้ําที่ท่วมขังไม่มีสารพิษและโลหะหนักเจือปนเกินเกณฑ์
มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม หากปริมาณน้ําท่วมขังลดลงอาจจะทําให้ความเข้มข้นของสิ่งเจือปนสูงขึ้นจนเกิน
เกณฑ์มาตรฐานได้ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดําเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ําทั้งน้ําที่ท่วมขังในพื้นที่และ
น้ําที่ระบายออกต่อไป
3) กรมอุตุนิยมวิทยา
ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา รายงานการคาดการณ์ลักษณะอากาศในช่วง 7 วัน (ตั้งแต่
วันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2554) ให้ที่ประชุมทราบว่า วันที่ 1 ธันวาคม 2554 ความกด
อากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมตอนบนของประเทศไทย
ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกําลังแรง ทําให้มีฝนตก
กระจายในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
4) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รายงานสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ํา
ขนาดใหญ่ของ กฟผ. ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2554 ดังนี้
4.๑) ปริมาตรน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ของ กฟผ. มีปริมาณน้ําเก็บกัก รวม
53,082 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 92.08 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี 2553 รวม 11,218 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 27 พฤศจิกายน 2554 รวม 44,917 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําระบายตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 27 พฤศจิกายน 2554 รวม 23,811 ล้าน ลบ.ม. สามารถ
รับน้ําได้อีกรวม 4,566 ล้าน ลบ.ม. แยกเป็นรายเขื่อน ดังนี้
- เขื่อ นภูมิพ ล มี ปริมาณน้ํ าเก็บ กัก รวม 13,325 ล้ าน ลบ.ม. คิดเป็ น
98.98 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี 2553 รวม 4,556 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่
1 เมษายน – 27 พฤศจิกายน 2554 รวม 12,110 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
– 27 พฤศจิกายน 2554 รวม 7,360 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก 137 ล้าน ลบ.ม.
- เขื่ อ นสิ ริ กิ ติ์ มี ป ริ ม าณน้ํ า เก็ บ กั ก รวม 9,430 ล้ า น ลบ.ม. คิ ด เป็ น
99.16 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี 2553 รวม 1,637 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ 1
เมษายน – 27 พฤศจิกายน 2554 รวม 10,626 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน –
27 พฤศจิกายน 2554 รวม 4,582 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก 80 ล้าน ลบ.ม.
/- เขื่อนอุบลรัตน์...
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- เขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณน้ําเก็บกัก รวม 2,396 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
98.53 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี 2553 รวม 59 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ 1
เมษายน – 27 พฤศจิกายน 2554 รวม 5,275 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน –
27 พฤศจิกายน 2554 รวม 3,755 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งมากกว่าความจุปกติ 36 ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนศรีนครินทร์ มีปริมาณน้ําเก็บกัก รวม 16,006 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
90.20 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี 2553 รวม 1,796 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่
1 เมษายน – 27 พฤศจิกายน 2554 รวม 7,007 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน –
27 พฤศจิกายน 2554 รวม 3,912 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก 1,739 ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ําเก็บกัก รวม 7,428 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
83.83 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี 2553 รวม 2,603 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่
1 เมษายน – 27 พฤศจิกายน 2554 รวม 6,856 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน –
27 พฤศจิกายน 2554 รวม 2,909 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก 1,432 ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนรัชชประภา มีปริมาณน้ําเก็บกัก รวม 4,497 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
79.75 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี 2553 รวม 568 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ 1
เมษายน – 27 พฤศจิกายน 2554 รวม 3,043 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 27
พฤศจิกายน 2554 รวม 2,440 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก 1,142 ล้าน ลบ.ม.
4.2) สัปดาห์ที่ผ่านมาเขื่อนขนาดใหญ่ของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีปริมาณน้ําร้อยละ 92 โดยเขื่อนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาค
ตะวันออก มีปริมาณน้ําลดลงเล็กน้อย ส่วนเขื่อนในภาคใต้มีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากสัปดาห์ที่
ผ่านมาภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนัก ทําให้ปริมาณน้ําในเขื่อนบางลางเพิ่มขึ้นมาก แต่เนื่องจากพื้นที่ท้ายเขื่อน
ประสบปัญหาน้ําท่วมจึงได้งดการระบายน้ําเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน อย่างไรก็ตาม
เขื่อนบางลางยังสามารถรองรับปริมาณน้ําที่ไหลลงเขื่อนได้ เนื่องจาก กฟผ. ได้พร่องน้ําในเขื่อนบางลาง
เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ไว้แล้ว ส่วนเขื่อนรัชชประภาไม่ได้รับอิทธิพลจากปริมาณฝนที่ตกในครั้งนี้
นายวิทยา ผลประไพ สอบถามว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรม
ชลประทาน มีการวางแผนการระบายน้ําจากเขื่อนร่วมกัน ปัจจุบันได้ดําเนินการตามแผนหรือยัง
นางวันเพ็ญ แก้วแกมทอง ชี้แจงว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรม
ชลประทานได้มีการประชุมร่วมกันและได้เสนอแผนการระบายน้ําจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ใน
เบื้องต้นแล้ว แต่ต้องมีการประชุมคณะอนุกรรมการปลูกพืชฤดูแล้งอีกครั้งจึงจะกําหนดเป็นแผนการ
ระบายน้ําที่ชัดเจน คาดว่า คณะอนุกรรมการปลูกพืชฤดูแล้งจะมีการประชุมร่วมกันในเร็ววันนี้
5) กรมอุทกศาสตร์
ผู้แทนกรมอุทกศาสตร์ รายงานสถานการณ์น้ําในแม่น้ําเจ้าพระยา ดังนี้
5.๑) บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ (วัดอรุณ กรุงเทพมหานคร)
- ระดับน้ําสูงสุด เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ๒๕๕4 = 2.16 เมตร ต่ํากว่า
รอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 0.06 เมตร ต่ํากว่าเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๕๐ เมตร) = 0.34 เมตร
- การคาดการณ์ล่วงหน้า ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม
๒๕๕๔ คาดว่าระดับน้ําสูงสุด วันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕๕๔ = 2.13 เมตร ต่ํากว่าเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๕๐ เมตร)
= 0.37 เมตร
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5.๒) บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า (ปากน้ํา จังหวัดสมุทรปราการ)
- ระดับน้ําสูงสุด เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ๒๕๕4 = 1.99 เมตร สูงกว่า
รอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 0.27 เมตร ต่ํากว่าเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๒๕ เมตร) = ๐.26 เมตร
- การคาดการณ์ล่วงหน้า ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม
๒๕๕๔ คาดว่าระดับน้ําสูงสุด วันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕๕4 = ๑.91 เมตร ต่ํากว่าเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๒๕ เมตร)
= ๐.34 เมตร
6) กรมทรัพยากรธรณี
ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี รายงานและนําเสนอเอกสาร การเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัย
ดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก และการตรวจวัดปริมาณน้ําฝน โดยเครือข่ายของกรมทรัพยากรธรณี ให้ที่
ประชุมทราบ ดังนี้
6.1) ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารธรณี พิ บั ติ ภั ย กรมทรั พ ยากรธรณี ได้ ข อให้ อ าสาสมั ค ร
เครือข่ายของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไป เฝ้าระวังดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก ในระหว่าง
วันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2554 โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอําเภอไชยา วิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อําเภอเมือง พรหมคีรี พิปูน นบพิตํา ลานสกา ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอศรีบรรพต
ศรีนครินทร์ กงหรา ตะโหมด จังหวัดพัทลุง อําเภอรัตภูมิ หาดใหญ่ นาหม่อม สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
อําเภอนาโยง ย่านตาขาว ปะเหลียน จังหวัดตรัง และอําเภอมะนัง ควนกาหลง ควนโดน จังหวัดสตูล
เนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง วัดปริมาณน้ําฝนได้มากกว่า 140 มม. ทําให้ดินบนภูเขาชุ่มน้ําอาจ
ถล่มลงมาได้ ทั้งนี้ได้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและวัดปริมาณน้ําฝนอย่าง
ต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และแจ้งศูนย์ปฏิบัติการ
ธรณีพิบัติภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้
6.2) การตรวจวัดปริมาณน้ําฝน
- วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554
• บ้านหินดาน ตําบลปากหมาก อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี วัด
ปริมาณน้ําฝนได้ 140 มม.
• บ้านป่าบอน ตําบลคลองเฉลิม อําเภอคลองเฉลิม และ บ้านเขาปู่ ตําบล
เขาปู่ อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง วัดปริมาณน้ําฝนได้ 120 และ 100 มม. ตามลําดับ
- วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554
• บ้านฉานเรน ตําบลตะโก อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร วัดปริมาณน้ําฝน
ได้ 140 มม.
• บ้ า นดอนโรง ตํ า บลเขาพระบาท อํ า เภอเชี ย รใหญ่ จั ง หวั ด นครศรี
ธรรมราช วัดปริมาณน้ําฝนได้ 110 มม.
• บ้านทุ่งไพล ตําบลเขาแดง อําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา วัดปริมาณ
น้ําฝนได้ 110 มม.
• บ้านเขาปู่ ตําบลเขาปู่ อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง วัดปริมาณน้ําฝน
ได้ 110 มม.
• บ้านทุ่งขมิ้น ตําบลป่าแก่บ่อหิน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล วัดปริมาณ
น้ําฝนได้ 100 มม.
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• บ้านบางแกะ ตําบลละอุ่นใต้ อําเภอละอุ่น จังหวัดระนอง วัดปริมาณ
น้ําฝนได้ 100 มม.
- วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554
• บ้านน้ําทิพย์ ตําบลเขาทะลุ และ บ้านปรายกิม ตําบลครน อําเภอสวี
จังหวัดชุมพร วัดปริมาณน้ําฝนได้ 110 และ 90 มม. ตามลําดับ
• บ้านลําใน ตําบลบ้านนา อําเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง วัดปริมาณ
น้ําฝนได้ 100 มม.
• บ้านปลายราง ตําบลหินตก อําเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดปริมาณน้ําฝนได้ 100 มม.
- วันที่ 26 พฤศจิกายน 2554
• บ้านร่อน ตําบลเขาแก้ว อําเภอลานสกา และ บ้านห้วยไม้แก่น ตําบล
ร่อนพิบูลย์ อําเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ําฝนได้ 101 และ 75 มม. ตาม
ลําดับ
• บ้านทุ่งไพล ตําบลเขาแดง อําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา วัดปริมาณ
น้ําฝนได้ 65 มม.
6.3) เหตุการณ์ดินไหลและน้ําป่าไหลหลาก
- วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554
• เกิดเหตุดินไหลบริเวณพื้นที่บ้านหินดาน ตําบลปากหมาก อําเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทําให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 2 หลัง
• เวลาประมาณ 17.40 น. เกิดน้ําป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่บ้านทุ่งไพล
ตําบลเขาแดง อําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
- วัน ที่ 25 พฤศจิกายน 2554 เวลา 00.00 น. เกิ ดน้ําป่ าไหลหลาก
บริเวณพื้นที่บ้านควนหิน ตําบลนาชุมเห็ด อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง และ เวลา 06.30 น. เกิดน้ําป่า
ไหลหลากบริเวณพื้นที่บ้านลําปอก ตําบลปะเหลียน อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
7) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานและนําเสนอเอกสารการสรุป
สถานการณ์อุทกภัย (วันที่ 25 กรกฎาคม - 28 พฤศจิกายน 2554) และสถานการณ์ภัยหนาว (วันที่ 2
– 28 พฤศจิกายน 2554) ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
7.1) สถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “นกเตน” (NOCK –TEN)
อิทธิพลของร่องมรสุมปานกลางถึงค่อนข้างแรงพาดผ่านประเทศไทย และเหตุการณ์น้ําล้นตลิ่ง ประกาศเป็น
พื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จํานวน 65 จังหวัด มีจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วและ
อยู่ระหว่างการฟื้นฟู จํานวน 49 จังหวัด
- ปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย จํานวน 16 จังหวัด 110 อําเภอ
893 ตําบล 5,393 หมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี
สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครนายก ฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร
และร้อยเอ็ด ทําให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,845,272 ครัวเรือน 4,967,724 คน มีผู้เสียชีวิต
615 ราย และมีผู้สูญหาย 3 ราย ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 ราย และอุตรดิตถ์ 1 ราย
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7.2) สถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังแรง
พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จํานวน 6 จังหวัด
43 อําเภอ 210 ตําบล 1,363 หมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช นราธิวาส
และสงขลา ทําให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 153,545 ครัวเรือน 312,002 คน มีผู้เสียชีวิต 5 ราย ที่
จังหวัดสงขลา 2 ราย ยะลา 2 ราย และพัทลุง 1 ราย
7.3) สถานการณ์ภัยหนาว ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว)
จํานวน 1 จังหวัด 2 อําเภอ 11 ตําบล 140 หมู่บ้าน ประกอบด้วย อําเภออมก๋อย อําเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม่
7.4) จังหวัดยะลา เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทําให้เกิดเหตุการณ์น้ําป่าไหลหลาก
และดินโคลนถล่ม ในพื้นที่ 5 อําเภอ 32 ตําบล 95 หมู่บ้าน ทําให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 599
ครัวเรือน 3,860 คน อพยพ 114 ครัวเรือน 553 คน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ถนนเสียหาย 11 สาย สะพาน
4 แห่ง
8) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
8.1) ผู้แทนสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รายงานการ
ติดตามพื้นที่น้ําท่วมขังในพื้นที่ภาคใต้ (ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 เวลา 18.41 น.) โดยใช้ข้อมูล
จากดาวเทียม RADARSAT - 2 ทําการวิเคราะห์ซึ่งสามารถสรุปให้ที่ประชุมทราบได้ ดังนี้
- จังหวัดพัทลุง มีน้ําท่วมขังเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่อําเภอเมือง ควนขนุน
ปากพะยูน เขาชัยสน ป่าบอน ป่าพยอม บางแก้ว กงหรา ตะโหมด และศรีนครินทร์
- จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีน้ําท่วมขังในพื้นที่อําเภอไชยา และท่าฉาง
- จังหวัดนครศรีธรรมราช มีน้ําท่วมขังเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่อําเภอเมือง
ชะอวด หัวไทร เชียรใหญ่ ปากพนัง เฉลิมพระเกียรติ พระพรหม ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์ ท่าศาลา และ
พรหมคีรี
- จังหวัดตรัง มีน้ําท่วมขังในพื้นที่อําเภอเมือง นาโยง วังวิเศษ ห้วยยอด และ
กันตัง
- จังหวัดสตูล มีน้ําท่วมขังในพื้นที่อําเภอเมือง ละงู ควนโดน ทุ่งหว้า และ
ท่าแพ
- จังหวัดสงขลา มีน้ําท่วมขังเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่อําเภอระโนด ควนเนียง
รัตภูมิ บางกล่ํา หาดใหญ่ คลองหอยโข่ง และสะเดา
8.2) นําเสนอข้อมูลน้ําท่วมพื้นที่ต่างๆ ในภาคเหนือและภาคกลาง เปรียบเทียบ
ปี 2553 และ ปี 2554
9) กรุงเทพมหานคร
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร รายงานการตรวจวัดปริมาณน้ําฝนและระดับน้ําทะเลหนุน
ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
9.1) ปริมาณน้ําฝนสะสมในเดือนพฤศจิกายน 2554 = 12 มม. ปริมาณฝนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 พฤศจิกายน 2554 = 2,257.50 มม. ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ย 20 ปี = 36.9 %
9.2) ระดับน้ําทะเลหนุน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 บริเวณปากคลองตลาด
วัดได้ 2.20 ม. ต่ํากว่าเขื่อนกั้นน้ํา (2.50 ม.) = 0.30 ม. ยังรับปริมาณน้ําได้
/10) การประปา...

๑๐

10) การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้แ ทนการประปาส่ วนภูมิภาค รายงานสถานการณ์อุ ทกภัย ภั ย แล้ ง ที่มีผ ล
กระทบ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
10.1) สถานการณ์อุทกภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาที่อยู่บริเวณริมแม่น้ํา
เจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงมาได้รับผลกระทบจากอุทกภัย แต่ยังสามารถผลิตน้ําประปาได้
ตามปกติ
10.2) สถานการณ์ ภั ย แล้ ง อ่ า งเก็ บ น้ํ า คลองบึ ง จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์
มีปริมาณน้ําดิบเหลืออยู่ประมาณ 1.8 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งหากยังไม่มีฝนตกเพิ่มเติมน้ําในอ่าง อาจมีปัญหาในการ
ผลิตน้ําประปาเพื่อการอุปโภค – บริโภค
10.3) การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
- แจกจ่ายน้ําประปา จํานวน 17 ล้านลิตร น้ําดื่ม จํานวน 120,000
ขวด มูลค่าประมาณ 1 ล้านบาท
- ผ่อนผันการชําระค่าน้ําประปาออกไปเป็นเวลา 3 เดือน และไม่จัดเก็บ
ค่าใช้น้ําขั้นต่ํา
- จัดตั้งโครงการ “เติมใจให้กัน” เพื่อดําเนินการซ่อมแซมประปาใน
พื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ ยังมีบริการตรวจและล้างมาตรวัดน้ําโดยไม่เสียค่าบริการ
นายจตุพ ร บุรุษพั ฒน์ อธิ บดีกรมทรัพยากรน้ํา ได้ชี้แจงและนําเสนอผลการ
ดําเนินการระบายน้ําออกจากพื้นที่น้ําท่วมขัง ด้านฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัด ได้ร่วมมือกันระดมเครื่องสูบน้ําจากจังหวัดต่างๆ เพื่อสูบน้ําที่ค้างอยู่
ให้ ร ะบายออกโดยเร็ ว โดยเน้ น การระบายน้ํ า ด้ า นฝั่ ง ตะวั น ตก เนื่ อ งจากยั ง มี ป ริ ม าณน้ํ า ท่ ว มขั ง มาก
ซึ่งสามารถระบายลงสู่คลองมหาสวัสดิ์เข้าสู่คลองทวีวัฒนาและผ่านคลองภาษีเจริญ แต่ยังมีปัญหาเรื่อง
สิ่งกีดขวางทางน้ําอยู่ หากแก้ไขปัญหาได้ก็จะสามารถสูบน้ําออกได้อย่างเต็มที่เพื่อระบายออกทางประตู
ระบายน้ําอ่างทอง อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสงคราม ลงสู่อ่าวไทยต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑3.15 น.

(นายวิทยา ผลประไพ)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ
ผู้จัดทํารายงานการประชุม

