รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ํา
ครั้งที่ 5/๒๕๕5
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน ๒๕๕5 เวลา ๑1.00 น.
ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น 9 กรมทรัพยากรน้ํา
-----------------------------------------ผู้เข้าประชุม
๑. นายเจษฎา แก้วกัลยา
รองประธานอนุกรรมการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานอนุกรรมการ
และแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. นายเมธี มหายศนันท์
อนุ ก รรมการ
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. นายไพโรจน์ ประสิทธิ์วรากุล
อนุกรรมการ
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร
๑0. นางวันเพ็ญ แก้วแกมทอง
อนุกรรมการ
แทนผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
๑1. นายจําเนียร เมืองจันทร์
อนุกรรมการ
แทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
๑2. นายเชาวรินทร์ กิ่งแก้ว
อนุกรรมการ
แทนผู้ว่าการการประปานครหลวง
อนุกรรมการและเลขานุการ
๑3. นายชัยพร ศิรพิ รไพบูลย์
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
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. กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. อธิบดีกรมชลประทาน
4. อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
5. เจ้ากรมอุทกศาสตร์
6. สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
7. รองอธิบดีกรมชลประทาน
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวดลฤทัย พรายแก้ว
2. นายปริญญา แน่นหนา
3. เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ํา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้อํานวยการกองเฝ้าระวังคุณภาพน้ํา การประปานครหลวง
จํานวน 10 คน

เริ่มประชุมเวลา ๑1.00 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 4/๒๕๕5
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕๕5 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555 มีผู้ขอแก้ไข
ดังนี้
2.1 หน้า 4 ในข้อ 1.7) ย่อหน้าที่ 5 ข้อความเดิม “…กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น…”
แก้เป็น “…องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น…”
2.2 หน้า 5 บรรทัดที่ 29 ข้อความเดิม “...ปริมาณฝนจะมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติแต่จะต่ํากว่า
ค่าเฉลี่ยปี 2554” แก้เป็น “...ปริมาณฝนจะมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติแต่จะต่ํากว่าปี 2554”
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕๕5 ตามที่แก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
๓.1 รายงานสถานการณ์น้ํา สถานการณ์ภัยแล้ง และการดําเนินการแก้ไขปัญหา
หน่วยงานต่ างๆ ในคณะอนุกรรมการติ ดตามและแก้ไ ขปัญหาเรื่ องน้ํ า ได้ รายงาน
สถานการณ์น้ํา สถานการณ์ภัยแล้ง และการดําเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้
/1) กรมทรัพยากรน้ํา...
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1) กรมทรัพยากรน้ํา
นายบุญจง จรัสดํารงนิตย์ ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รายงานสถานการณ์น้ําในภาพรวม ดังนี้
1.๑) สถานการณ์น้ําฝน
- ปริมาณฝนสะสมในรอบสัปดาห์ (25 – 31 มีนาคม 2555) ทั้งประเทศมี
ค่าเฉลี่ย 5.55 มม.
- ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555)
• ภาคเหนือ = 50.40 มม. น้อยกว่าปี 2554 อยู่ 67.13 มม. และมาก
กว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 2.10 มม.
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = 78.89 มม. มากกว่าปี 2554 อยู่ 38.01
มม. และมากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 14.69 มม.
• ภาคกลาง = 68.35 มม. น้อยกว่าปี 2554 อยู่ 57.30 มม. และน้อย
กว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 0.55 มม.
• ภาคตะวันออก = 146.62 มม. น้อยกว่าปี 2554 อยู่ 15.63 มม.
และมากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 40.42 มม.
• ภาคตะวันตก = 67.44 มม. น้อยกว่าปี 2554 อยู่ 83.30 มม. และ
มากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 15.74 มม.
• ภาคใต้ = 461.62 มม. น้อยกว่าปี 2554 อยู่ 260.16 มม. และมาก
กว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 290.12 มม.
- ปริมาณฝนสะสมรายปี ๒๕๕5 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555) ทั้งประเทศ
มีค่าเฉลี่ย 169.96 มม. น้อยกว่าฝนสะสมรายปี ๒๕๕4 (251.30) อยู่ 81.34 มม. และมากกว่าฝนสะสม
เฉลี่ย ๓๐ ปี (95.64) อยู่ 74.32 มม.
1.๒) สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ 1 เมษายน 2555 ปริมาณ
น้ําทั้งประเทศ = 43,978 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 63 % ของความจุเก็บกัก มากกว่าปี ๒๕๕4 (39,533) อยู่
4,445ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 7 % และมากกว่าปี ๒๕๔9 (39,282) อยู่ 4,693 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 5 %
- เขื่อนที่มีปริมาณน้ําเก็บกักมากกว่าร้อยละ 80 มีจํานวน 1 แห่ง คือ เขื่อน
บางลาง
- เขื่อนที่มีปริมาณน้ําเก็บกักระหว่างร้อยละ 50 – 80 มีจํานวน 19 แห่ง
ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แม่งัดสมบูรณ์ชล แม่กวงอุดมธารา กิ่วลม กิ่วคอหมา น้ําอูน ลําตะคอง
มูลบน ลําแซะ ลํานางรอง สิรินธร กระเสียว ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ บางพระ หนองปลาไหล ประแสร์
และรัชชประภา
- 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 13 แห่ ง
ประกอบด้วย เขื่อนน้ําพุง จุฬาภรณ์ อุบลรัตน์ ลําปาว ลําพระเพลิง ป่าสักชลสิทธิ์ คลองสียัด แก่งกระจาน
แควน้อยบํารุงแดน ห้วยหลวง ทับเสลา ขุนด่านปราการชล และปราณบุรี
๑.3) สภาพน้ําในแม่น้ําสายสําคัญส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ มีปริมาณน้ําน้อย
๑.4) สถานการณ์นํา้ ในแม่น้ําโขง ปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ปกติและมีแนวโน้มทรงตัว
1.5) การคาดการณ์ภัยแล้งในปี ๒๕๕5 พิจารณาจากสภาพความขาดแคลนน้ํา
และต้นทุนน้ําที่มีอยู่ รวมถึงการนําน้ําไปใช้ (Demand – Supply - Logistics) ๖ ปัจจัยหลัก (ค่าเปอร์เซ็นต์
ถ่วงน้ําหนัก) ดังนี้
/- ปริมาณฝน...
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- ปริมาณฝนสะสมปี ๒๕๕4 เทียบกับค่าฝนเฉลี่ย ๓๐ ปี (๑๐ %)
- ฝนทิ้งช่วง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 - ปัจจุบัน (๒๐ %)
- ระดับน้ําในลําน้ําสายหลัก (๒๐ %)
- ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ํา (๑๕ %)
- พื้นที่ที่ขาดแคลนน้ําอุปโภค – บริโภค – น้ําบาดาล (๒๐ %)
- พื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ําซากปี ๒๕๔๘ – ๒๕๕4 (๑๕ %)
การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ณ วันที่ 1 เมษายน 2555 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งมาก จํานวน 1 จังหวัด คือ
จังหวัดอุทัยธานี พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง จํานวน 25 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย
พะเยา แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ กําแพงเพชร นครสวรรค์ ลําพูน ปราจีนบุรี จันทบุรี สระแก้ว ราชบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ สุรินทร์ อุบลราชธานี หนองคาย เลย นครพนม ยโสธร ชัยภูมิ อํานาจเจริญ มหาสารคาม
ขอนแก่น ศรีสะเกษ และนครราชสีมา
1.6) การเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งปี ๒๕๕5 ของหน่วยงานต่างๆ
- มาตรการบรรเทาภัยแล้งปี ๒๕๕5 ประกอบด้วย
• การกําหนดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังให้เหมาะสมกับปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ํา
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• การเตรียมการจัดทําฝนหลวงในพื้นที่ประสบภัยแล้ง โดยสํานักฝนหลวง
และการบินเกษตร
• การบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพ สํารวจแหล่งน้ํา และวางแผน
การใช้น้ําในช่วงฤดูแล้ง
• การก่อสร้างฝายต้นน้ํา โดยกรมทรัพยากรน้ํา กรมป่าไม้ และกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
• การเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ประสบภัยแล้ง โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• การฟื้นฟูอนุรักษ์แหล่งน้ําธรรมชาติ ซ่อมแซม และก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน โดยกรมทรัพยากรน้ํา และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• เตรียมน้ําสะอาดสําหรับแจกจ่ายในพื้นที่ประสบภัยแล้ง โดยการประปา
ส่วนภูมิภาค กรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ําบาดาล และกองบัญชาการทหารสูงสุด
• การสนับสนุนรถยนต์แจกจ่ายน้ําและเครื่องสูบน้ําในพื้นที่ประสบภัยแล้ง
โดยกรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กองบัญชาการทหารสูงสุด และ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
• รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักในปัญหาภัยแล้งและการประหยัดน้ํา
• ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลสถานการณ์น้ําในพื้นที่
• ประสานงานด้านข้อมูลปัญหาภัยแล้งจากพื้นที่
• ประชาสัมพันธ์การนําน้ําที่ใช้แล้วมาบําบัดเพื่อกลับมาใช้ประโยชน์
• ประชาสัมพันธ์ให้ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ใช้น้ําน้อย
• ร่วมกันกําจัดวัชพืชเพื่อลดการระเหยของน้ํา
• ร่วมกันลดการก่อให้เกิดมลพิษในน้ํา
/• อบรม...
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• อบรมและเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงปลา
• ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในแม่น้ําสายหลักและลําน้ําสาขา
• แจ้งเตือนภัยคุณภาพน้ํา
2) กรมอุตุนิยมวิทยา
ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา รายงานการคาดการณ์สภาพอากาศให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
2.1) ช่วงวันที่ 2 – 3 เมษายน 2555 บริเวณความกดอากาศสูงมีกําลังอ่อนลง
ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น ทําให้มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
2.2) ช่วงวันที่ 4 – 7 เมษายน 2555 บริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลาง
จากประเทศจีน ระลอกใหม่ จะแผ่ เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวัน ออกเฉียงเหนื อและทะเลจี นใต้ ทํา ให้
ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีลมกระโชกแรง มีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก
2.3) สําหรับพายุโซนร้อน “ปาข่า” ขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างในวันที่ 1
เมษายน 2555 และอ่อนกําลังลงเป็นลําดับ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง
3) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รายงานสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ํา
ของ กฟผ. (ณ วันที่ 1 เมษายน 2555) ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
3.๑) ปริมาตรน้ําในอ่างรวมทุกภาค = 39,985 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 65 % ของ
ความจุอ่าง มากกว่าปี 2554 = 4,391 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 12 % แยกเป็นรายภาค ดังนี้
- ภาคเหนือ (ภูมิพลและสิริกิติ์) มีปริมาตรน้ํา = 13,322 ล้าน ลบ.ม. คิด
เป็น 58 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี 2554 = 2,121 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 19 %
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุบลรัตน์ สิรินธร จุฬาภรณ์ น้ําพุง และห้วยกุ่ม)
มีปริมาตรน้ํา = 2,303 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 49 % ของความจุอ่าง น้อยกว่าปี 2554 = 201 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น 8 %
- ภาคกลางและภาคตะวันตก (ศรีนครินทร์ ท่าทุ่งนา และวชิราลงกรณ) มี
ปริมาตรน้ํา = 19,169 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 72 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี 2554 = 2,472 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น 15 %
- ภาคใต้ (รัชชประภาและบางลาง) มีปริมาตรน้ํา = 5,190 ล้าน ลบ.ม. คิด
เป็น 73 % ของความจุอ่าง น้อยกว่าปี 2554 = 0.5 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 0.01 %
3.2) แผนการระบายน้ําจากเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ (เดือนเมษายน 2555) ดังนี้
- เขื่อนภูมิพล แผนการระบายน้ําเบื้องต้น = 758 ล้าน ลบ.ม. ปรับแผนการ
ระบายน้ําครั้งที่ 1 เพื่อพร่องน้ําในอ่างให้ได้ตามเป้าหมายที่ระดับ 45 % ของความจุอ่าง = 1,710 ล้าน
ลบ.ม. ผลต่างจากแผนเบื้องต้น = 952 ล้าน ลบ.ม. ปรับแผนการระบายน้ําครั้งที่ 2 เพื่อลดความเสี่ยงภัยแล้ง
= 872 ล้าน ลบ.ม. ผลต่างจากแผนเบื้องต้น = 114 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันระบายน้ําวันละ 29 ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนสิริกิติ์ แผนการระบายน้ําเบื้องต้น = 537 ล้าน ลบ.ม. ปรับแผนการ
ระบายน้ําครั้งที่ 1 เพื่อพร่องน้ําในอ่างให้ได้ตามเป้าหมายที่ระดับ 45 % ของความจุอ่าง = 1,200 ล้าน
ลบ.ม. ผลต่างจากแผนเบื้องต้น = 663 ล้าน ลบ.ม. ปรับแผนการระบายน้ําครั้งที่ 2 เพื่อลดความเสี่ยงภัยแล้ง
= 766 ล้าน ลบ.ม. ผลต่างจากแผนเบื้องต้น = 229 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันระบายน้ําวันละ 15 ล้าน ลบ.ม.
/ปัจจุบนั ...
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ปัจจุบัน ระบายน้ําจากเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ รวมกันวันละ 44 ล้าน ลบ.ม.
และมีเป้าหมายปรับแผนการระบายน้ําเพื่อให้มีน้ําเก็บกักที่ระดับ 52 % ของความจุอ่าง ในสิ้นเดือนเมษายน
2555
3.3) ผลการระบายน้ําจากเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ (วันที่ 1 เมษายน 2555) ดังนี้
- เขื่อนภูมิพล ปัจจุบันมีปริมาณน้ําใช้งานได้ = 3,938 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ํา
ช่วงฤดูแล้งไปแล้ว = 6,787 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือต้องระบายอีก = 843 ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนสิริกิติ์ ปัจจุบันมีปริมาณน้ําใช้งานได้ = 2,734 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ํา
ช่วงฤดูแล้งไปแล้ว = 4,850 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือต้องระบายอีก = 751 ล้าน ลบ.ม.
3.4) คาดการณ์สถานการณ์นํ้าในเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ (ณ วันที่ 1 พฤษภาคม
2555) ดังนี้
- เขื่อนภูมิพล จะมีปริมาณน้ําใช้งานได้ = 3,190 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ํา
ได้อีก = 6,472 ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนสิริกิติ์ จะมีปริมาณน้ําใช้งานได้ = 2,105 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ํา
ได้อีก = 4,555 ล้าน ลบ.ม.
4) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานและนําเสนอเอกสารสรุ ป
สถานการณ์สาธารณภัย (ณ วันที่ 2 เมษายน 2555) ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
4.1) สถานการณ์หมอกควัน (วันที่ 1 เมษายน 2555 เวลา 09.00 น.) มีฝุ่น
ละอองฟุ้งเกินมาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน และแพร่
4.2) สถานการณ์ภัยแล้ง (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 2 เมษายน 2555) ได้ประกาศ
พื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จํานวน 36 จังหวัด 277 อําเภอ 2,000 ตําบล 20,628 หมู่บ้าน
พื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร ลําปาง ลําพูน สุโขทัย น่าน พะเยา พิษณุโลก แพร่ อุตรดิตถ์ เชียงราย เชียงใหม่
เพชรบูรณ์ อุทัยธานี พิจิตร เลย หนองคาย หนองบัวลําภู ศรีสะเกษ ขอนแก่น มหาสารคาม บุรีรัมย์ อุดร
ธานี อํานาจเจริญ กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี ยโสธร เพชรบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี และนครนายก
4.3) เหตุการณ์สําคัญ
- จังหวัดยะลา (วันที่ 31 มีนาคม 2555) เกิดเหตุระเบิดบริเวณโรงแรม
ปาร์ควิว ถนนร่วมมิตร เขตเทศบาลเมือง อําเภอเมือง เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต จํานวน 10 ราย บาดเจ็บ จํานวน
109 ราย แพทย์ให้กลับบ้านได้ 77 ราย สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่
ตํารวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มูลนิธิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว
- จังหวัดสงขลา (วันที่ 31 เมษายน 2555) เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงแรมลี
การ์เด้น อําเภอหาดใหญ่ ทําให้มีผู้เสียชีวิต จํานวน 3 ราย บาดเจ็บ จํานวน 416 ราย สํานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ตํารวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน มูลนิธิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว
- จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2555) เกิดพายุ
ฤดูร้อนและลมกระโชกแรงในพื้นที่อําเภอบางสะพานน้อยและทับสะแก ทําให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน
จํานวน 100 ครัวเรือน และเรือประมงจม จํานวน 16 ลํา
/- จังหวัดแพร่...
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- จังหวัดแพร่ (วันที่ 31 มีนาคม 2555) เกิดพายุฤดูร้อนและลมกระโชกแรง
ในพื้นที่อําเภอเด่นชัย ทําให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จํานวน 40 ครัวเรือน
- จังหวัดน่าน (วันที่ 31 มีนาคม 2555) เกิดพายุฤดูร้อนและลมกระโชกแรง
ในพื้นที่อําเภอเมืองและภูเพียง ความเสียหายอยู่ระหว่างการสํารวจ
- จังหวัดสมุทรสงคราม (วันที่ 31 มีนาคม 2555) เกิดพายุฤดูร้อนและลม
กระโชกแรงในพื้นที่อําเภอเมือง อัมพวา และบางคนที ทําให้เสาไฟฟ้าแรงสูงโค่นล้ม จํานวน 9 ต้น เสาไฟฟ้า
แรงต่ําโค่นล้ม จํานวน 1 ต้น ต้นมะพร้าวล้มพาดสายไฟฟ้าขาด จํานวน 1 แห่ง ต้นไม้พาดสายไฟฟ้าทําให้
ไฟดับและทับหลังคาโรงจอดรถลานหน้าศาลากลางจังหวัด ปัจจุบันได้รับการแก้ไขแล้ว
- จังหวัดพะเยา (วันที่ 31 มีนาคม 2555) เกิดพายุฤดูร้อนและลมกระโชก
แรงในพื้นที่อําเภอจุน ดอกคําใต้ และปง ทําให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จํานวน 448 ครัวเรือน วัด
ได้รับความเสียหาย จํานวน 2 แห่ง และโรงเรียน จํานวน 2 แห่ง ปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
แต่ละพื้นที่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรแล้ว
- จังหวัดลพบุรี (วันที่ 1 เมษายน 2555) เกิดเหตุเพลิงไหม้ชุมชนตลาดล่าง
ตําบลท่าหิน อําเภอเมือง ทําให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย จํานวน 8 หลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต รถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยทหาร จํานวน 25 คัน เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้
5) กรมทรัพยากรธรณี
ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี รายงานและนําเสนอเอกสารการตรวจวัดปริมาณน้ําฝน
(วันที่ 2 เมษายน 2555) ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
5.1) การตรวจวัดปริมาณน้ําฝนโดยเครือข่ายของกรมทรัพยากรธรณี
- จังหวัดนครศรีธรรมราช
• บ้านปราบ ตําบลสี่ขีด อําเภอสิชล วัดปริมาณน้ําฝนได้ 40 มม.
• บ้านนานนท์ ตําบลควนทอง อําเภอขนอม วัดปริมาณน้ําฝนได้ 40 มม.
• บ้านท่าสําเภา ตําบลขนอม อําเภอขนอม วัดปริมาณน้ําฝนได้ 40 มม.
- จังหวัดพัทลุง
• บ้านเขาปู่ ตําบลเขาปู่ อําเภอศรีบรรพต วัดปริมาณน้ําฝนได้ 30 มม.
• บ้านคลองเฉลิม ตําบลคลองเฉลิม อําเภอกงหรา วัดปริมาณน้ําฝนได้
20 มม.
- บ้านบนควน ตําบลเขาพระ อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา วัดปริมาณน้ําฝน
ได้ 10 มม.
- จังหวัดสุราษฎร์ธานี
• บ้านบ่อน้ําร้อน ตําบลกรูด อําเภอกาญจนดิษฐ์ วัดปริมาณน้ําฝนได้ 5 มม.
• บ้านลุ่มแร่ ตําบลปากหมาก อําเภอไชยา วัดปริมาณน้ําฝนได้ 5 มม.
6) สํานักฝนหลวงและการบินเกษตร
ผู้แทนสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ปัจจุ บั น (วั นที่ 2 เมษายน 2555) สํานั กฝนหลวงและการบิ นเกษตรมี หน่ วย
ปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือภาวะภัยแล้ง จํานวน 10 หน่วย แยกเป็นรายภาค ดังนี้
/- ภาคเหนือ...
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ภาคเหนือ จํานวน 2 หน่วย ที่จังหวัดเชียงใหม่ และพิษณุโลก
ภาคตะวันออก จํานวน 2 หน่วย ที่จังหวัดจันทบุรี และระยอง
ภาคกลาง จํานวน 2 หน่วย ที่จังหวัดกาญจนบุรี และลพบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 3 หน่วย ที่จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา และ

อุบลราชธานี
- ภาคใต้ จํานวน 1 หน่วย ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7) การประปานครหลวง
ผู้แทนการประปานครหลวง รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ําให้ที่ประชุมทราบว่า
มีความกังวลเรื่องปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มในแม่น้ําเจ้าพระยาช่วงปลายเดือนเมษายน ซึ่งปัจจุบันกรม
ชลประทานได้มีการระบายน้ําจากเขื่อนเจ้าพระยาในปริมาณ 68 ลบ.ม./วินาที อาจเกิดผลกระทบต่อการ
ผลิตน้ําประปาได้ ซึ่งการประปานครหลวงได้ติดตามข้อมูลคุณภาพน้ําของกรมควบคุมมลพิษ หากเกิด
ปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจะได้ประสานงานกับกรมชลประทานในการระบายน้ําต่อไป
8) การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
8.1) พื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ําดิบเพื่อการผลิตน้ําประปา จํานวน 2
แห่ง ประกอบด้วย พื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด และพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจะจ่ายน้ําเป็น
เวลา สําหรับพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังเนื่องจากปริมาณน้ําดิบเริ่มลดน้อยลง
8.2) ประสานงานกับกรมทรัพยากรน้ําบาดาลในการจัดทําแผนพัฒนาแหล่งน้ํา
บาดาลในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําดิบ และเข้าร่วมโครงการพัฒนา
แหล่งน้ําบาดาลขนาดใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทัน สมัยบริ เวณพื้น ที่ชายฝั่งแม่น้ําสายหลั ก ซึ่งเรียกว่ า
“Riverbank Filtration หรือ RBF” ซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา โดยการนําน้ําบริเวณ
ชายฝั่งแม่น้ําที่มีศักยภาพน้ําใต้ดินมาใช้ร่วมกับน้ําผิวดินเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม
8.3) เข้าร่วมโครงการ “ราษฎร์รัฐร่วมใจช่วยภัยแล้ง” ซึ่งมี 5 หน่วยงาน เข้าร่วม
ประกอบด้วย กองทัพบก การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย การประปาส่วนภูมิภาค กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยกองทัพบกเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินงานโครงการ โครงการเริ่มตั้งแต่
เดือนมีนาคม – สิงหาคม 2555 การประปาส่วนภูมิภาคสนับสนุนน้ําประปา กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
สนับสนุนน้ําบาดาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนับสนุนไฟฟ้า และการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยสนับสนุน
น้ํามัน
9) กรุงเทพมหานคร
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
9.1) ปริมาณฝนสะสมรายปี (วันที่ 1 มกราคม - 1 เมษายน 2555) = 146 มม.
ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ย 21 ปี (103 มม.) = 41.8 %
9.2) ปริมาณฝนสะสมเดือนมีนาคม 2555 = 10 มม. ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 21 ปี
(50 มม.) = 80.1 %
9.3) ปั จ จุ บั น ได้ ดํ า เนิ น การขุ ด ลอกท่ อ ระบายน้ํ า คู คลอง และบํ า รุ ง รั ก ษา
เครื่องจักรให้มีความพร้อมเพื่อเตรียมการป้องกันอุทกภัย
/10) กรมควบคุมมลพิษ...
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10) กรมควบคุมมลพิษ
ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ รายงานและนําเสนอเอกสารสถานการณ์คุณภาพน้ํา
(วันที่ 24 – 30 มีนาคม 2555) ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
10.1) สถานการณ์คุณภาพน้ําในแม่น้ําสายหลักส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้
เนื่องจากปริมาณน้ําท่าในแม่น้ําต่างๆ เริ่มลดน้อยลงและหลายพื้นที่เริ่มประสบปัญหาภัยแล้ง แต่ยังมีแม่น้ํา
ที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมและเสื่อมโทรมมาก ประกอบด้วย
- แม่ น้ํ า ยม บริ เ วณอํ า เภอสามง่ า มและโพทะเล จั ง หวั ด พิ จิ ต ร ค่ า
ออกซิเจนละลายน้ํา (DO) อยู่ในช่วง 3 – 4 มิลลิกรัมต่อลิตร อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม
- แม่ น้ํ าเจ้ า พระยา บริ เ วณจั ง หวั ดปทุ ม ธานี นนทบุรี และกรุง เทพ
มหานคร ค่าออกซิเจนละลายน้ํา (DO) อยู่ในช่วง 2 – 4 มิลลิกรัมต่อลิตร อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม
- แม่น้ําป่าสัก บริเวณอําเภอแก่งคอยและเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ค่า
ออกซิเจนละลายน้ํา (DO) อยู่ในช่วง 3 – 5 มิลลิกรัมต่อลิตร อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงพอใช้
- แม่น้ํา ท่ า จี น บริ เวณอํ าเภอสองพี่ น้ อ ง จั ง หวั ดสุ พรรณบุรี อําเภอ
บางเลนและนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ค่าออกซิเจนละลายน้ํา
(DO) อยู่ในช่วง 1 – 2 มิลลิกรัมต่อลิตร อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก
- แม่น้ําบางปะกง บริเวณอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ค่าออกซิเจน
ละลายน้ํา (DO) อยู่ในช่วง 3 – 4 มิลลิกรัมต่อลิตร อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม
10.2) กรมควบคุมมลพิษอยู่ระหว่างการหามาตรการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ํา
โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมการเลี้ยงสัตว์
ประธานมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ดําเนินการ ดังนี้
1. การบริหารจัดการน้ําในเขื่อนหลักต้องมีการปรับการบริหารจัดการให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ของฝนเป็นสําคัญ ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ปริมาณน้ําฝนในปีนี้จะอยู่ในเกณฑ์
ปกติไม่มากเท่ากับปี 2554
2. การระบายน้ําจากเขื่อนหลักในภาคเหนือ ต้องคํานึงถึงการรักษาระบบนิเวศวิทยา
ท้ายน้ํา การเกษตร รวมทั้งปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มในช่วงปลายเดือนเมษายนที่จะเกิดผลกระทบกับ
การผลิตน้ําประปาของการประปานครหลวง
3. การประปาส่วนภูมิภาคประสานงานกรมทรัพยากรน้ําในเรื่องข้อมูลและผลกระทบ
จากปริมาณน้ําในแม่น้ําโขงที่ลดลง ควรมีการศึกษาถึงสาเหตุ และที่จังหวัดตราดควรหาแนวทางการแก้ไข
4. กรมควบคุมมลพิษ ดําเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ําโดยเฉพาะในแม่น้ําท่าจีน
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
มติที่ประชุม : รับทราบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ
เลิกประชุมเวลา ๑3.30 น.
(นายวิทยา ผลประไพ)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ
ผู้จัดทํารายงานการประชุม

