รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ํา
ครั้งที่ 43 / ๒๕๕๔
วันอังคารที่ 20 ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑0.00 น.
ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น 9 กรมทรัพยากรน้ํา
-----------------------------------------ผู้เข้าประชุม
๑. นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
ประธานอนุ ก รรมการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. นายเจษฎา แก้วกัลยา
รองประธานอนุ ก รรมการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อนุกรรมการ
3. นายเมธี มหายศนันท์
แทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
4. นายสุวิทย์ โคสุวรรณ
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
5. นายปราณีต ร้อยบาง
อนุกรรมการ
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
6. นายวรศาสน์ อภัยพงษ์
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
7. นายสุกิจ รักพานิชแสง
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
8. นายประทีป บริบูรณ์รัตน์
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
9. นาวาตรีรณกร ธาราเวชรักษ์
อนุกรรมการ
แทนเจ้ากรมอุทกศาสตร์
10. นายไพโรจน์ ประสิทธิ์วรากุล
อนุกรรมการ
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร
๑1. นางวันเพ็ญ แก้วแกมทอง
อนุกรรมการ
แทนผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
๑2. นายจําเนียร เมืองจันทร์
อนุกรรมการ
แทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
๑3. นายปริญญา แน่นหนา
อนุกรรมการ
แทนผู้ว่าการการประปานครหลวง
อนุกรรมการ
๑4. นายกัมปนาท ดีอุดมจันทร์
แทนผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
๑5. นายจตุพร บุรุษพัฒน์
อนุ ก รรมการและเลขานุ ก าร
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
/16. นายนิวัติชัย...
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๑6. นายนิวัติชัย คัมภีร์
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
๑7. นายบุญจง จรัสดํารงนิตย์
ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
18. นายวิทยา ผลประไพ
ผู้อํานวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ํา

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. อธิบดีกรมชลประทาน
4. อธิบดีกรมป่าไม้
5. รองอธิบดีกรมชลประทาน
6. ผู้อํานวยการสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายชัยพร ศิริพรไพบูลย์
2. นางสาวดลฤทัย พรายแก้ว
3.
4.
5.
6.

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางวาสนา สาทดาพร
นักธรณีวิทยาชํานาญการพิเศษ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
นายคนึงกิจ พรหมนุชานนท์
เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน
1 คน
เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ํา
จํานวน 20 คน

เริ่มประชุมเวลา ๑0.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์อุทกภัย นายกรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้ผมลง
พื้นที่เพื่อดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในหลายจังหวัด ทําให้ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งที่ผ่านๆ มาได้ แต่ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดําเนินการจัดการประชุม
และผมได้ติดตามรายงานผลการประชุมทุกครั้ง ต่อไปจะมีการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ
จะได้จัดทําหนังสือเชิญประชุมให้ทราบต่อไป และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม
และรายงานข้อมูลด้านสถานการณ์น้ํา สถานการณ์สาธารณภัยต่างๆ และแนวทางในการดําเนินการแก้ไข
ปัญหา ซึ่งจะได้นําเสนอประธานกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี เพื่อรับทราบต่อไป
สํ า หรั บ การประชุ ม ในวั น นี้ เ ป็ น การประชุ ม ทางไกลร่ ว มกั บ สํ า นั ก งานทรั พ ยากรน้ํ า ภาค 1 – 10
กรมทรัพยากรน้ํา ด้วย
มติที่ประชุม : รับทราบ
/ระเบียบวาระ...
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 42/๒๕๕4
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 42/๒๕๕4 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕๕4
มีผู้ขอแก้ไข ดังนี้
1. ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ขอตัดข้อความในหน้า 5 บรรทัดที่ 7 และ 8 ตั้งแต่ ...“ซึ่งต่อไป
ควรจะต้องหาวิธีแก้ไข เช่น การเติมเกลือในช่วงที่มีการระบายน้ําจืดลงไปมาก”...
2. ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ขอแก้ไขในหน้า 9 บรรทัดที่ 35 ข้อความเดิม “...ซึ่งมากกว่า
ค่าเฉลี่ย 20 ปี = 36.9 มม. แก้เป็น“...ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ย 20 ปี = 36.9 %”
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 42/๒๕๕4 ตามที่มีผู้ขอแก้ไข
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 (12 – 18 ธันวาคม ๒๕๕4) ทั้งประเทศ
มีค่าเฉลี่ย 17.65 มม.
- ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือน (วันที่ 18 ธันวาคม 2554)
• ภาคเหนือ = 1,753.90 มม. มากกว่าปี 2553 อยู่ 375.48 มม.
และมากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 536.81 มม.
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = 1,690.16 มม. มากกว่าปี 2553 อยู่
272.09 มม. และมากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 301.46 มม.
• ภาคกลาง = 1,569.22 มม. มากกว่าปี 2553 อยู่ 23.41 มม. และ
มากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 291.65 มม.
• ภาคตะวันออก = 2,064.11 มม. มากกว่าปี 2553 อยู่ 222.27 มม.
และมากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 267.40 มม.
• ภาคตะวันตก = 1,187.54 มม. มากกว่าปี 2553 อยู่ 7.74 มม.
และน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 85.04 มม.
• ภาคใต้ = 2,452.27 มม. มากกว่าปี 2553 อยู่ 382.03 มม. และ
มากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 447.15 มม.
- ปริมาณฝนสะสมรายปี ๒๕๕4 (วันที่ 18 ธันวาคม 2554) ทั้งประเทศมี
ค่าเฉลี่ย 1,906.42 มม. มากกว่าฝนสะสมรายปี ๒๕๕3 (1,616.58) อยู่ 289.84 มม. และมากกว่า
ฝนสะสมเฉลี่ย ๓๐ ปี (1,559.93) อยู่ 346.49 มม.
1.๒) สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ วันที่ 19 ธันวาคม 2554 ปริมาณ
น้ําทั้งประเทศ รวม 62,615 ล้าน ลบ.ม. หรือ 89 % ของความจุเก็บกัก มากกว่าปี ๒๕๕3 (50,664) อยู่
11,951 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 17 % และน้อยกว่าปี ๒๕๔9 (63,269) อยู่ 554 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 2 %
/- เขื่อนที่มี...
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- เขื่อนที่มีปริมาณน้ําเก็บกักมากกว่าร้อยละ 80 มีจํานวน 27 แห่ง ประกอบ
ด้วย เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล กิ่วคอหมา ลําตะคอง ลําแซะ ป่าสักชลสิทธิ์ กระเสียว ภูมิพล สิริกิติ์ แม่กวงอุดม
ธารา กิ่วลม แควน้อยบํารุงแดน น้ําอูน น้ําพุง จุฬาภรณ์ อุบลรัตน์ ลําปาว ลําพระเพลิง มูลบน ลํานางรอง
สิรินธร ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ ขุนด่านปราการชล คลองสียัด บางพระ หนองปลาไหล และประแสร์
- เขื่อนที่มีปริมาณน้ําเก็บกักระหว่างร้อยละ 50 – 80 มีจํานวน 5 แห่ง
ประกอบด้วย เขื่อนห้วยหลวง ทับเสลา แก่งกระจาน รัชชประภา และบางลาง
- เขื่อนที่มีปริมาณน้ําเก็บกัก น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีจํ านวน 1 แห่ง คือ
เขื่อนปราณบุรี
1.3) สถานการณ์อุทกภัยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา มีพื้นที่ที่เกิดเหตุน้ําท่วม จํานวน
10 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร นครปฐม
สมุทรสาคร สุพรรณบุรี พัทลุง และปัตตานี
1.4) การเตือ นภัย (Early Warning) วันที่ 12 – 18 ธันวาคม 2554 มีการ
เตือนภัย จํานวน 4 ครั้ง ครอบคลุม 15 หมู่บ้าน ใน 2 จังหวัด แยกเป็นระดับ ดังนี้
- ระดับสีเหลือง (เตรียมพร้อม) จํานวน 2 ครั้ง ครอบคลุม 7 หมู่บ้าน ใน 2
จังหวัด ในพื้นที่อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช และอําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
- ระดับสีเขียว (เฝ้าระวัง) จํานวน 2 ครั้ง ครอบคลุม 8 หมู่บ้าน ในพื้นที่
อําเภอพิปูน และลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.5) สรุ ป การให้ค วามช่ว ยเหลือ ผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย (จนถึ ง วั น ที่ 18 ธั น วาคม
2554) ของกรมทรัพยากรน้ํา ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลําพูน เชียงใหม่ แพร่ น่าน ลําปาง ตาก สุโขทัย
พิจิตร นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี นครปฐม สมุทรสาคร
ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร เลย หนองบัวลําภู มุกดาหาร ชัยภูมิ นครพนม หนองคาย อุดรธานี
อุบลราชธานี จันทบุรี ปราจีนบุรี และตรัง ได้มอบน้ําดื่มบรรจุขวด จํานวน 645,942 ขวด ผลิตน้ําดื่ม
จํานวน 616,400 ลิตร สนับสนุนรถบรรทุกน้ํา จํานวน 20 คัน สนับสนุนระบบประปาสนาม จํานวน 19
ชุด ผลิตน้ําจากประปาสนามเพื่ออุปโภค - บริโภค จํานวน 11,696,700 ลิตร นอกจากนี้ กรมทรัพยากรน้ํา
และกรมควบคุมมลพิษได้ประสานความร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ในการผลิตและ
แจกจ่ายจุลินทรีย์ (DASTA BALL) และน้ําสกัดชีวภาพ ซึ่งได้แจกจ่ายจุลินทรีย์ (DASTA BALL) ไปแล้ว
จํานวน 4,676,070 ลูก และน้ําสกัดชีวภาพจํานวน 202,799 ขวด
1.6) กรมทรั พ ยากรน้ํ า ได้ ดํ า เนิ น การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ระสานงานการระบายน้ํ า
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เริ่มดําเนินการเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554 แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้
- ระยะที่ 1 เป็นการระบายน้ําลงทะเล ดําเนินการระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม
- 15 ธันวาคม 2554 ปัจจุบันการดําเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เนื่องจากสถานการณ์น้ําได้เข้าสู่
สภาวะปกติ สูบน้ําได้ทั้งสิ้น 24,487,953 ลบ.ม.
- ระยะที่ 2 เพื่อการสูบน้ําในบริเวณที่น้ําท่วมขัง เริ่มดําเนินการวันที่ 24
พฤศจิกายน 2554 โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ํารวม 310 เครื่อง จากกระทรวงมหาดไทย องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน จํานวน 285 เครื่อง และกรมทรัพยากรน้ํา จํานวน 25 เครื่อง
ปัจจุบันยังคงใช้เครื่องสูบน้ําสําหรับสูบน้ําในบริเวณที่ท่วมขัง จํานวน 199 เครื่อง และได้เดินทางกลับ
จํานวน 111 เครื่อง ซึ่งสูบน้ําได้ทั้งสิ้น 15,526,268 ลบ.ม.
/1.7) เมื่อวันที่ 11...
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1.7) เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา พร้อม
คณะลงพื้นที่บริเวณถนนริมคลองมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ ๔ ตําบลศาลากลาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
เพื่อดูความเรียบร้อยในการติดตั้งเครื่องสูบน้ํา ซึ่งกรมทรัพยากรน้ําได้นําไปติดตั้งเพื่อสูบน้ําที่ท่วมขังมา
เป็นเวลากว่า ๑ เดือน โดยเครื่องสูบน้ําที่นําไปติดตั้งมีขนาด ๒๖ นิ้ว จํานวน ๓ เครื่องสามารถสูบน้ําได้
๓,๓๐๐คิว/ชั่วโมง/เครื่อง โดยจะสูบลงคลองมหาสวัสดิ์ คาดว่าไม่เกิน ๗ วัน น้ําที่ค้างทุ่งในบริเวณดังกล่าว
จะเข้าสู่สภาวะปกติ จากนั้นได้ลงพื้นที่หมู่บ้านชวนชื่นฟลอร่าวิลล์ ตําบลบางคูวัด อําเภอเมืองจังหวัด
ปทุมธานี ซึ่งมีน้ําท่วมขังกว่า ๖๐ ซม. และท่วมขังมาเป็นเวลานาน กรมทรัพยากรน้ําได้นําเครื่องสูบน้ํา
ขนาด ๑๒ นิ้ว จํานวน ๖ เครื่อง สามารถสูบน้ําได้ ๑,๕๐๐ คิว/ชั่วโมง/เครื่อง เพื่อสูบน้ําในพื้นที่ดังกล่าว
คาดว่าประมาณ ๗ วัน น้ําในหมู่บ้านจะค่อยๆ ลดลง ทั้งนี้ยังมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําบริเวณประตูระบาย
น้ําบางคูวัดอีก ๕ เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ําลงแม่น้ําเจ้าพระยาต่อไป
1.8) การรายงานสถานการณ์อุทกภัยและการตรวจวัดปริมาณน้ําฝนของสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาคต่างๆ ของกรมทรัพยากรน้ํา
- สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 2
• จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานการณ์อุทกภัยทุก อําเภอกลับเข้า สู่
สภาวะปกติแล้วยกเว้นอําเภอท่าเรือ
• จังหวัดลพบุรี ยังมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อําเภอเมือง ท่าวุ้ง และ
บ้านหมี่
• จังหวัดปทุมธานี ยังมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อําเภอเมือง สามโคก
ลาดหลุมแก้ว ธัญบุรี คลองหลวง หนองเสือ และลําลูกกา
• จังหวัดนนทบุรี ยังมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อําเภอเมือง บางใหญ่
ปากเกร็ด ไทรน้อย บางกรวย และบางบัวทอง
• การเตรียมการรับสถานการณ์ภัยแล้ง ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยแล้งที่สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 2 จังหวัดสระบุรี
- สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3
• ปริ ม าณฝนเฉลี่ ย 0.04 มม/วั น และยั ง ไม่ มี ส ถานการณ์ ภั ย แล้ ง
รุนแรง
• จัดส่งเจ้าหน้าที่ จํานวน 5 คน เพื่อปฏิบัติภารกิจที่ศูนย์สนุบสนุนฯ
กรมทรัพยากรน้ํา ในการดูแลเครื่องสูบน้ํา
- สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 4
• สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีฝนตกเพิ่ม
• การให้ความช่วยเหลือ มอบน้ําดื่มบรรจุขวด จํานวน 35,400 ขวด
• การเตรียมการรับสถานการณ์ภัยแล้ง จัดเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ
และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้พร้อมใช้การได้ตลอดเวลา
- สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 5
• สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีฝนตกเพิ่ม
• การให้ความช่วยเหลือ มอบน้ําดื่มบรรจุขวด จํานวน 98,700 ขวด
และส่งรถผลิตน้ําสะอาดเพื่อช่วยเหลือในพื้นที่สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 2
/• การเตรียมการ...
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• การเตรียมการรับสถานการณ์ภัยแล้ง จัดเตรียมรถบรรทุกน้ําและน้ําดื่ม
บรรจุขวดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
- สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 6
• สถานการณ์อุทกภัยในทุกพื้นที่ใกล้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ยกเว้น
อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ยังมีปริมาณน้ําท่วมขังอยู่
• การให้ความช่วยเหลือ แจกจ่ายน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภค – บริโภค
• การเตรียมการรับสถานการณ์ภัยแล้ง จัดเตรียมน้ําดื่มบรรจุขวดเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
2) กรมอุตุนิยมวิทยา
ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา รายงานการคาดการณ์ลักษณะอากาศในช่วง 7 วัน (ตั้งแต่
วันที่ 19 - 25 ธันวาคม 2554) ให้ที่ประชุมทราบว่า วันที่ 23 ธันวาคม 2554 ความกดอากาศสูงกําลัง
แรงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาเสริมปกคลุมตอนบนของประเทศ ประกอบกับมรสุมตะวันออก
เฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้น ทําให้ภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรี
ธรรมราชลงไป มีฝนตกกระจายและอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่ง
3) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รายงานสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ํา
ของ กฟผ. ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2554 ดังนี้
3.๑) ปริมาตรน้ําในอ่างเก็บน้ําของ กฟผ. มีปริมาณน้ําเก็บกัก รวม 51,701 ล้าน
ลบ.ม. คิดเป็น 89.68 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี 2553 รวม 10,624 ล้าน ลบ.ม.ปริมาณน้ําไหลเข้า
เขื่อนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 19 ธันวาคม 2554 รวม 45,713 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายสะสมปี
2554 รวม 25,893 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก รวม 5,947 ล้าน ลบ.ม. แยกเป็นรายเขื่อน ดังนี้
- เขื่อ นภูมิพ ล มี ปริมาณน้ํ าเก็บ กัก รวม 12,998 ล้ าน ลบ.ม. คิดเป็ น
96.55 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี 2553 = 4,455 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่
1 เมษายน – 19 ธันวาคม 2554 = 12,418 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายสะสมปี 2554 = 5,367
ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก 464 ล้าน ลบ.ม.
- เขื่ อ นสิ ริ กิ ติ์ มี ป ริ ม าณน้ํ า เก็ บ กั ก รวม 9,096 ล้ า น ลบ.ม. คิ ด เป็ น
95.65 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี 2553 รวม 1,443 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน – 19 ธันวาคม 2554 รวม 10,818 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายสะสมปี 2554 =
6,551 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก 414 ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณน้ําเก็บกัก รวม 2,196 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
90.33 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี 2553 รวม 55 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ 1
เมษายน – 19 ธันวาคม 2554 รวม 5,302 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายสะสมปี 2554 = 3,978
สามารถรับน้ําได้อีก 235 ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนศรีนครินทร์ มีปริมาณน้ําเก็บกัก รวม 15,798 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
89.03 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี 2553 รวม 1,679 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน – 19 ธันวาคม 2554 รวม 7,153 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายสะสมปี 2554 =
4,246 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก 1,947 ล้าน ลบ.ม.
/- เขื่อนวชิราลงกรณ...
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- เขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ําเก็บกัก รวม 7,139 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
80.58 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี 2553 รวม 2,477 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน – 19 ธันวาคม 2554 รวม 6,900 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายสะสมปี 2554 =
3,217 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก 1,721 ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนรัชชประภา มีปริมาณน้ําเก็บกัก รวม 4,474 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
79.33 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี 2553 รวม 515 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ 1
เมษายน – 19 ธันวาคม 2554 รวม 3,123 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายสะสมปี 2554 = 2,536 ล้าน
ลบ.ม. สามารถรับน้ําได้อีก 1,165 ล้าน ลบ.ม.
3.2) สัปดาห์ที่ผ่านมาเขื่อนขนาดใหญ่ของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีปริมาณน้ําลดลงเล็กน้อย เนื่องจากปริมาณฝนลดลง ส่วนภาคใต้ยังอยู่
ในช่ ว งปลายฤดู ฝ น แต่ เ นื่ อ งจาก กฟผ. ได้ ค วบคุ ม น้ํ า ในเขื่ อ นบางลางไว้ แ ล้ ว ทํ า ให้ ส ามารถรองรั บ
สถานการณ์น้ําหลากได้
3.3) แผนการระบายน้ําช่วงฤดูแล้งปี 2554/2555
มติ ข องคณะอนุ ก รรมการปลู ก พื ช ฤดู แ ล้ ง ได้ กํ า หนดแผนการระบายน้ํ า
ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2554/2555 ดังนี้
- โครงการเจ้าพระยา รับน้ําจากเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ มีปริมาณน้ําต้นทุน
(ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554) รวม 16,239 ล้าน ลบ.ม. มีแผนระบายน้ําทั้งหมด 11,000 – 12,000
ล้าน ลบ.ม. แผนระบายน้ําเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 – 30 เมษายน 2555
- โครงการแม่กลอง รับน้ําจากเขื่อนศรีนครินทร์และวชิราลงกรณ มีปริมาณ
น้ําต้นทุน (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554) รวม 10,536 ล้าน ลบ.ม. มีแผนระบายน้ําทั้งหมด 7,500 ล้าน
ลบ.ม. แผนระบายน้ําเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2555
- โครงการหนองหวาย รับน้ําจากเขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณน้ําต้นทุน (ณ วันที่
31 ตุลาคม 2554) = 2,145 ล้าน ลบ.ม. มีแผนระบายน้ําทั้งหมด 1,400 ล้าน ลบ.ม. แผนระบายน้ํา
เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2554 – 31 พฤษภาคม 2555
- โครงการลําโดมน้อย รับน้ําจากเขื่อนสิรินธร มีปริมาณน้ําต้นทุน (ณ วันที่
31 ตุลาคม 2554) = 1,053 ล้าน ลบ.ม. มีแผนระบายน้ําทั้งหมด 500 ล้าน ลบ.ม. แผนระบายน้ําเริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554 – 30 เมษายน 2555
- โครงการปัตตานี รับน้ําจากเขื่อนบางลาง มีปริมาณน้ําต้นทุน (ณ วันที่ 31
ตุลาคม 2554) = 410 ล้าน ลบ.ม. มีแผนระบายน้ําทั้งหมด 600 ล้าน ลบ.ม. แผนระบายน้ําเริ่มตั้งแต่
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 – 30 เมษายน 2555
นายเจษฎา แก้วกัลยา ได้ขอให้ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พิจารณา
นําข้อมูลและสถิติน้ําฝนต่างๆ มาประมวลวิเคราะห์ใหม่ว่า ควรมีการปรับปรุงการกําหนดเกณฑ์ควบคุม
ระดับน้ําตัวบนและตัวล่างในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ อย่างไรหรือไม่
4) กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ําบาดาล รายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
และการฟื้นฟูบ่อน้ําบาดาล ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
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4.1) ฟื้นฟูบ่อน้ําบาดาลที่ถูกน้ําท่วม จํานวน 26,000 บ่อ ในพื้นที่หมู่บ้านทั่ว
ประเทศ จํานวน 20,000 หมู่บ้าน รวมทั้งในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และจัดหาแหล่งน้ําบาดาลเพื่อเจาะ
บ่อน้ําบาดาลเพิ่มเติมทดแทนบ่อที่ได้รับความเสียหาย
4.2) ตั้งจุดบริการน้ําดื่มสะอาด จํานวนทั้งสิ้น 152 จุด ในพื้นที่ที่ขาดแคลนและ
สามารถให้บริการน้ํารวม 800,000 ลิตร/วัน รองรับประชาชน 400,000 คน ส่วนในพื้นที่ภาคใต้ได้
จัดหาน้ําดื่มสะอาดไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยและยังได้รับงบกลางจากรัฐบาลเพื่อฟื้นฟูบ่อน้ําบาดาลในทุก
จังหวัดที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย และจะขยายเวลาการชําระค่าบริการออกไป 300 วัน
5) กรมอุทกศาสตร์
ผู้แทนกรมอุทกศาสตร์ รายงานสถานการณ์น้ําในแม่น้ําเจ้าพระยา ดังนี้
5.๑) บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ (วัดอรุณ กรุงเทพมหานคร)
- ระดับน้ําสูงสุด เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ๒๕๕4 = 1.76 เมตร ต่ํากว่ารอบ
สัปดาห์ที่ผ่านมา 0.08 เมตร ต่ํากว่าเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๕๐ เมตร) = 0.74 เมตร
- การคาดการณ์ล่วงหน้า ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 ธันวาคม ๒๕๕๔ คาด
ว่าระดับน้ําสูงสุด วันที่ 26 ธันวาคม ๒๕๕๔ = 1.83 เมตร ต่ํากว่าเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๕๐ เมตร) = 0.67 เมตร
5.๒) บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า (ปากน้ํา จังหวัดสมุทรปราการ)
- ระดับน้ําสูงสุด เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ๒๕๕4 = 1.82 เมตร สูงกว่ารอบ
สัปดาห์ที่ผ่านมา 0.07 เมตร ต่ํากว่าเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๒๕ เมตร) = ๐.43 เมตร
- การคาดการณ์ล่วงหน้า ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 ธันวาคม ๒๕๕๔ คาด
ว่าระดับน้ําสูงสุด วันที่ 25,26 ธันวาคม ๒๕๕4 = ๑.83 เมตร ต่ํากว่าเขื่อนกั้นน้ํา (๒.๒๕ เมตร) = ๐.42
เมตร
6) กรมทรัพยากรธรณี
ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี นําเสนอเอกสารและรายงาน ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
6.1) วันที่ 15 ธันวาคม 2554 เวลา 18.50 น. กรมทรัพยากรธรณีได้ออก
ประกาศเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง สงขลา ตรัง และสตูล
6.2) สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
- วันที่ 17 ธันวาคม 2554 เวลา 10.30 น. เกิดเหตุดินถล่มทับบ้านเรือน
ราษฎร 2 หลังคาเรือน ในพื้นที่ตําบลเกาะใหญ่ อําเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต
- วันที่ 17 – 20 ธันวาคม 2554 เกิดเหตุน้ําท่วมฉับพลันและน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่ตําบลนางพุง ทะเลน้อย มะกอกเหนือ อําเภอควนขนุน ตําบลหารโพธิ์ จองถนน เขาชัยสน อําเภอ
เขาชัยสน ตําบลท่ามะเดื่อ โคกสัก อําเภอบางแก้ว ตําบลพญาขัน ปรางหมู่ ชัยบุรี อําเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง
- วันที่ 19 ธันวาคม 2554 ระดับน้ําในแม่น้ําปัตตานีมีปริมาณสูงขึ้นและ
ล้นทะลักเข้าท่วมอําเภอเมือง หนองจิก ยะหริ่ง ยะรัง แม่ลาน สายบุรี และมายอ จังหวัดปัตตานี ส่งผลให้
บ้านเรือนราษฎรกว่า 800 หลังคาเรือน ต้องเผชิญกับน้ําท่วมซึ่งสูงประมาณ 0.5 – 1 เมตร
6.3) การตรวจวัดปริมาณน้ําฝน (วันที่ 20 ธันวาคม 2554) โดยเครือข่ายของ
กรมทรัพยากรธรณี
/- บ้านโหล๊ะจังกระ...
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- บ้านโหล๊ะจังกระ ตําบลคลองเฉลิม อําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง วัดปริมาณ
น้ําฝนได้ 50 มม.
- บ้านลําขนุน ตําบลนาชุมเห็ด อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง วัดปริมาณ
น้ําฝนได้ 50 มม.
- บ้านทุ่งไพล ตําบลเขาแดง อําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา วัดปริมาณ
น้ําฝนได้ 10 มม.
6.4) การติดตามพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก ซึ่งมีพื้นที่เสี่ยงภัย
จํานวน 11 อําเภอ 4 จังหวัด ประกอบด้วย อําเภอกงหรา ตะโหมด ศีรบรรพต ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
อําเภอรัตภูมิ สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา อําเภอควนกาหลง มะนัง จังหวัดสตูล อําเภอนาโยง ย่านตาขาว
ปะเหลียน จังหวัดตรัง เนื่องจากพื้นดินในพื้นที่ดังกล่าวยังชุ่มน้ําอยู่มาก จากฝนตกหนักเมื่อปลายสัปดาห์ที่
ผ่านมาและยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง ประกอบกับจะได้รับผลกระทบจากหย่อมความกดอากาศต่ําที่จะเข้ามา
อีกครั้งในสัปดาห์นี้ กรมทรัพยากรธรณีจะเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
7) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นําเสนอเอกสารและรายงานการสรุป
สถานการณ์สาธารณภัย ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
7.1) สถานการณ์อุทกภัย (วันที่ 25 กรกฎาคม - 20 ธันวาคม 2554)
- จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “นกเตน” (NOCK - TEN) อิทธิพลของร่อง
มรสุมปานกลางถึงค่อนข้างแรงพาดผ่านประเทศไทย และเหตุการณ์น้ําล้นตลิ่ง ประกาศเป็นพื้นที่ประสบ
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จํานวน 65 จังหวัด มีจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วและอยู่ระหว่าง
การฟื้นฟู จํานวน 57 จังหวัด
- ปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย จํานวน 8 จังหวัด 73 อําเภอ 460
ตําบล 2,983 หมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี
สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,566,081 ครัวเรือน 4,176,763 คน
มีผู้เสียชีวิต 744 ราย และมีผู้สูญหาย 3 ราย ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 ราย และอุตรดิตถ์ 1 ราย
7.2) สถานการณ์อุทกภัย (วันที่ 21 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2554)
- จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทย
และภาคใต้ ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จํานวน 8 จังหวัด 65 อําเภอ 362
ตําบล 2,057 หมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช นราธิวาสสงขลา ยะลา
และปัตตานี ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 147,092 ครัวเรือน 472,227 คน มีผู้เสียชีวิต10 ราย ที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายพัทลุง 2 ราย สงขลา 2 ราย ยะลา 2 ราย และนราธิวาส 3 ราย พื้นที่การ
เกษตรได้รับความเสียหาย 118,358 ไร่ วัด/มัสยิด 7 แห่ง โรงเรียน 30 แห่ง สถานที่ราชการ 10 แห่ง
ถนน 783 สาย สะพาน/คอสะพาน 113 แห่ง ฝาย 19 แห่ง ปศุสัตว์ 5,777 ตัวประมง 1,086 บ่อ
ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วอยู่ระหว่างการฟื้นฟู
7.3) สถานการณ์ภัยหนาว (วันที่ 2 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2554)
- ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) จํานวน 16 จังหวัด
143 อําเภอ 1,112 ตําบล12,075 หมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ อุตรดิตถ์ น่าน
ตาก พะเยา สกลนคร เลยหนองคาย มุกดาหาร กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ สุพรรณบุรี และราชบุรี
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7.4) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีโทรสารสั่งการเพื่อเตรียมความพร้อม
จํานวน 4 ฉบับ ดังนี้
- ด่วนที่สุด ที่ มท 0616/ว 447 และ ว 448 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554
เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาวะอากาศหนาวเย็น โดยแจ้งให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 5 จังหวัดนครราชสีมา เขต 6 จังหวัดขอนแก่น เขต 7 จังหวัดสกลนคร เขต 8 จังหวัด
กําแพงเพชร เขต 9 จังหวัดพิษณุโลก เขต 10 จังหวัดลําปาง เขต 14 จังหวัดอุดรธานี เขต 15 จังหวัด
เชียงราย และจังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร
บึงกาฬ มุกดาหาร อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลําภู อุบลราชธานี อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร
กําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี พิษณุโลก ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ลําปาง เชียงใหม่
ลําพูน แม่ฮ่องสอน เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่ เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และแจ้งประชาชนที่
อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัด ทราบ เกี่ยวกับภัยอันเกิดจากสภาวะอากาศหนาวเย็นที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยจัดเจ้าหน้าที่อยู่เวรเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ไว้ให้พร้อมเพื่อสามารถ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันต่อเหตุการณ์
- ด่วนที่สุด ที่ มท 0616/ว 13535 และ ว 13536 ลงวันที่ 19 ธันวาคม
2554 เรื่อง เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม และคลื่นลมแรง อันเกิดจาก
สภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 20 – 25 ธันวาคม 2554 โดยแจ้งให้ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 12 จังหวัดสงขลา และจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานีสตูล และนราธิวาส เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และ
แจ้งประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล ที่ราบต่ําริมน้ํา ที่ลาดเชิงเขา ชายฝั่งทะเล และพื้นที่เสี่ยงของ
จังหวัด ทราบ เกี่ยวกับสภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรง อาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน น้ําล้นตลิ่ง น้ําป่า
ไหลหลาก และดินโคลนถล่ม สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน ให้เตรียมการป้องกันและระมัด
ระวังอันตรายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ โดยจัดเจ้าหน้าที่อยู่เวรเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเตรียม
เครื่องมืออุปกรณ์ไว้ให้พร้อมเพื่อสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันต่อเหตุการณ์
8) กรุงเทพมหานคร
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันยังมีน้ําท่วมขังอยู่ใน
พื้นที่เขตสายไหมและเขตทวีวัฒนา คาดว่าภายในสัปดาห์นี้สถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
9) กรมควบคุมมลพิษ
ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สถานการณ์คุณภาพน้ําใน
แม่น้ําสายหลักที่รองรับน้ําหลากลงสู่ทะเลอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก โดยเฉพาะแม่น้ําเจ้าพระยาตั้งแต่
จังหวัดปทุมธานีลงไป และแม่น้ําท่าจีนตั้งแต่จังหวัดนครปฐมลงไป สําหรับค่าความเค็มของน้ําทะเลบริเวณ
ปากอ่าว มีค่าประมาณ 22 ppt (ส่วนต่อพันส่วน) ต่ํากว่าค่ามาตรฐานความเค็มของน้ําทะเล 29 – 35
ppt คาดว่า เนื่องมาจากปริมาณน้ําจืดที่ระบายลงสู่อ่าวไทยมีจํานวนมาก
10) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ผู้แทนสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รายงานการติดตาม
สถานการณ์น้ําท่วมประเทศไทย (วันที่ 12 - 18 ธันวาคม 2554) โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม ให้ที่ประชุม
ทราบ ดังนี้
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10.1) การวางแผนการโปรแกรมและรับสัณญาณจากดาวเทียม RADARSAT –
1 และ 2 ในช่วงเดือนธันวาคม 2554
10.2) ข้ อ มู ล จากดาวเที ย ม THEOS เมื่ อ วั น ที่ 14 ธั น วาคม 2554 เวลา
10.13 น. แสดงพื้นที่น้ําท่วมบางส่วนของจังหวัดราชบุรี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี นครนายก
สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กรุงเทพมหานคร และฉะเชิงเทรา
10.3) ข้ อ มู ล จากดาวเที ย ม THEOS เมื่ อ วั น ที่ 10 ธั น วาคม 2554 เวลา
10.50 น. แสดงพื้นที่น้ําท่วมบางส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี กรุงเทพ
มหานคร สมุทรสาคร และสมุทรปราการ
10.4) ข้อมูลจากดาวเทียม RADARSAT – 1 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554
เวลา 06.06 น. แสดงพื้นที่น้ําท่วมบางส่วนของจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก กําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์
เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง นครนายก พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปทุมธานี
นครปฐม นนทบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และชลบุรี
10.5) พื้นที่น้ําท่วมขัง วันที่ 16 ธันวาคม 2554 จํานวน 3,143,226 ไร่
แยกเป็น จังหวัดกําแพงเพชร 1,412 ไร่ อุทัยธานี 4,329 ไร่ ชลบุรี 5,795 ไร่ พิจิตร 10,128 ไร่ พิษณุโลก
11,436 ไร่ ชัยนาท 29,379 ไร่ สมุทรปราการ 34,522 ไร่ ปราจีนบุรี42,177 ไร่ กรุงเทพมหานคร
46,417 ไร่ นครนายก 58,212 ไร่ สระบุรี 67,728 ไร่ สิงห์บุรี 68,471 ไร่ นนทบุรี 107,238 ไร่
นครสวรรค์ 110,580 ไร่ ฉะเชิงเทรา 115,769 ไร่ อ่างทอง 178,276 ไร่ ลพบุรี 180,080 ไร่ ปทุมธานี
258,971 ไร่ นครปฐม 339,606 ไร่ สุพรรณบุรี 545,577 ไร่ และพระนครศรีอยุธยา 927,123 ไร่
11) การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค รายงานสถานการณ์อุทกภัย - ภัยแล้ง ที่มีผล
กระทบ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
11.1) สถานการณ์ อุ ท กภั ย การประปาส่ ว นภู มิ ภ าคสาขาในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
นครปฐมและพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบจากอุทกภัย แต่ยังสามารถผลิตน้ําประปาได้ตามปกติ
11.2) สถานการณ์ภัยแล้ง มีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาที่ต้องจ่ายน้ําเป็น
เวลาในพื้นที่จังหวัดตราดและประจวบคีรีขันธ์
11.3) การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย – ภัยแล้ง
- อุทกภัย แจกจ่ายน้ําประปา จํานวน 18 ล้านลิตร น้ําดื่มบรรจุขวด
จํานวน 16,570 ขวด
- ภัยแล้ง แจกจ่ายน้ําประปา จํานวน 375 ล้านลิตร มูลค่า 6 ล้านบาท
12) การประปานครหลวง
ผู้แทนการประปานครหลวง รายงานสถานการณ์อุทกภัยและการแก้ไขปัญหา
ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
12.1) จากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อบริเวณโรงสูบน้ําสําแล
และบริเวณไซฟอนบางหลวง เนื่องจากประตูระบายน้ําบ้านพร้าวแตก ทําให้น้ําจากคลองบางหลวง เชียงราก
ล้นข้ามคันคลอง และลอดผ่านท่อบริเวณไซฟอนรังสิต ส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมบริเวณเขตแจ้งวัฒนะ อีกทั้ง
ยังส่งผลให้คันคลองดินได้รับความเสียหาย ซึ่งแก้ไขโดยการใช้เรือโป๊ะทําการซ่อมแซมแล้ว
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12.2) การแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟู
- เนื่องจากน้ําล้นคันคลอง ส่งผลทําให้น้ําประปาที่ผลิตมีสีและกลิ่น
การประปานครหลวงได้แก้ไขโดยการเพิ่มสารเคมี และคลอรีน เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ํา
- การประปานครหลวงได้ประสานกับบริษัท TIG เพื่อเพิ่มออกซิเจน
เหลวในน้ําดิบ และ JICA ได้นําเครื่องเติมอากาศมาให้ความช่วยเหลือ
- การประปานครหลวงได้มีการตรวจหาเชื้อก่อโรค และสารพิษต่างๆ
ในน้ําได้รับการยืนยันว่าไม่พบสิ่งผิดปกติหรือเป็นอันตรายต่อผู้ใช้น้ํา จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมอนามัย
ประธานมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ดําเนินการดังนี้
1. สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 – 10 กรมทรัพยากรน้ํา เตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์อุทกภัย – ภัยแล้ง และแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ
2. กรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรธรณี และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ําป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ตามการรายงาน
กรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดการณ์ว่า อาจมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ โดยให้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงระดับ
ชุมชนด้วย
3. กรมทรั พ ยากรน้ํ า กรมชลประทาน และการไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย
พิจารณาปรับปรุงการกําหนดเกณฑ์ควบคุมระดับน้ําตัวบนและตัวล่างในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ให้สอดคล้อง
กับสภาพทางอุทกวิทยาในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ําหลากในปี 2555 รวมทั้งให้
พิจารณาบริหารการระบายน้ําแบบองค์รวม เช่น ในลุ่มน้ําเจ้าพระยาต้องพิจารณาแยกเป็นพื้นที่ ประกอบด้วย
4 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ด้านเหนือเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ พื้นที่ท้ายเขื่อนทั้งสองถึงเขื่อนเจ้าพระยา พื้นที่
จากเขื่อนเจ้าพระยาถึงปากแม่น้ํา และระดับน้ําทะเลหนุนในช่วงเวลาต่างๆ
4. กรมทรัพยากรน้ํา กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ติดตามสถานการณ์น้ํารวมถึงการเตรียมแผนการควบคุมปริมาณน้ําเข้าเขื่อนและปริมาณน้ํา
ระบายเพื่อการบริหารจัดการ และรายงานในที่ประชุมเพื่อเสนอข้อมูลให้ประธานกรรมการทรัพยากรน้ํา
แห่งชาติและคณะรัฐมนตรีรับทราบ
5. กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์สภาพอากาศเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และ
รายฤดู และควรระบุเป็นเปอร์เซนต์ความแม่นยําในการคาดการณ์ และคาดการณ์ปริมาณน้ําฝนล่วงหน้า
มติที่ประชุม : รับทราบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ
เลิกประชุมเวลา ๑2.30 น.

(นายวิทยา ผลประไพ)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ
ผู้จัดทํารายงานการประชุม

