รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ํา
ครั้งที่ 6/๒๕๕5
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน ๒๕๕5 เวลา ๑1.00 น.
ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น 9 กรมทรัพยากรน้ํา
-----------------------------------------ผู้เข้าประชุม
๑. นายนิวัติชัย คัมภีร์
อนุ ก รรมการและผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานอนุกรรมการและเลขานุการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
2. นายชัชชม ชมประดิษฐ์
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมชลประทาน และรองอธิบดีกรมชลประทาน
3. นายเมธี มหายศนันท์
อนุ ก รรมการ
แทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
4. นายสุวิทย์ โคสุวรรณ
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
5. นายสุกิจ รักพานิชแสง
อนุกรรมการ
แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
อนุกรรมการ
6. นายไพโรจน์ ประสิทธิ์วรากุล
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร
7. นางวันเพ็ญ แก้วแกมทอง
อนุกรรมการ
แทนผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
8. นายจําเนียร เมืองจันทร์
อนุกรรมการ
แทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
9. นายทนงศักดิ์ พู่วณิชย์
อนุกรรมการ
แทนผู้ว่าการการประปานครหลวง
๑0. นายกัมปนาท ดีอุดมจันทร์
อนุกรรมการ
แทนผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
11. นายเผด็จ แสงสว่าง
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
แทนผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
12. นายวิทยา ผลประไพ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อํานวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ํา
ผู้ไม่มาประชุม
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
/3. ทีป่ รึกษา...
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
อธิบดีกรมป่าไม้
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้อํานวยการสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร
เจ้ากรมอุทกศาสตร์

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายนิธิเกรียง อ่อนท้วม
2. เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ํา

ผู้อํานวยการกองทรัพยากรน้ํา การประปานครหลวง
จํานวน 10 คน

เริ่มประชุมเวลา ๑1.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่อ งจากรัฐ มนตรีว่ าการกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม และอธิ บ ดี ก รม
ทรัพยากรน้ําติดราชการ จึงมอบหมายให้ผมดําเนินการประชุมแทน
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/๒๕๕5
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/๒๕๕5 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
๓.1 รายงานสถานการณ์น้ํา สถานการณ์ภัยแล้ง และการดําเนินการแก้ไขปัญหา
หน่วยงานต่ างๆ ในคณะอนุกรรมการติ ดตามและแก้ไ ขปัญหาเรื่ องน้ํ า ได้ รายงาน
สถานการณ์น้ํา สถานการณ์ภัยแล้ง และการดําเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้
1) กรมทรัพยากรน้ํา
นายเผด็จ แสงสว่าง แทนผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รายงานสถานการณ์น้ําในภาพรวม ดังนี้
1.๑) สถานการณ์น้ําฝน
- ปริมาณฝนสะสมในรอบสัปดาห์ (15 – 21 เมษายน 2555) ทั้งประเทศ
มีค่าเฉลี่ย 22.61 มม.
- ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือน (ณ วันที่ 21 เมษายน 2555)
• ภาคเหนือ = 104.91 มม. น้อยกว่าปี 2554 อยู่ 106.15 มม. และ
มากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 11.46 มม.
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = 156.58 มม. มากกว่าปี 2554 อยู่ 59.87
มม. และมากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 35.26 มม.
• ภาคกลาง = 108.03 มม. น้อยกว่าปี 2554 อยู่ 89.66 มม. และน้อย
กว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 10.99 มม.
/• ภาคตะวันออก...
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• ภาคตะวันออก = 186.09 มม. น้อยกว่าปี 2554 อยู่ 91.09 มม.
และมากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 16.19 มม.
• ภาคตะวันตก = 92.98 มม. น้อยกว่าปี 2554 อยู่ 100.47 มม. และ
น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 12.13 มม.
• ภาคใต้ = 575.68 มม. น้อยกว่าปี 2554 อยู่ 201.35 มม. และมาก
กว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 325.01 มม.
- ปริมาณฝนสะสมรายปี ๒๕๕5 (ณ วันที่ 21 เมษายน 2555) ทั้งประเทศ
มีค่าเฉลี่ย 239.58 มม. น้อยกว่าฝนสะสมรายปี ๒๕๕4 (325.33) อยู่ 85.75 มม. และมากกว่าฝนสะสม
เฉลี่ย ๓๐ ปี (156.01) อยู่ 83.57 มม.
1.๒) สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ วันที่ 22 เมษายน 2555 ปริมาณ
น้ําทั้งประเทศ = 40,811 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 58 % ของความจุเก็บกัก มากกว่าปี ๒๕๕4 (37,629) อยู่
3,182 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 4 % และมากกว่าปี ๒๕๔9 (37,311) อยู่ 3,500 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 5 %
- เขื่อนที่มีปริมาณน้ําเก็บกักมากกว่าร้อยละ 80 มีจํานวน 1 แห่ง คือ เขื่อน
บางลาง
- เขื่อนที่มีปริมาณน้ําเก็บกักระหว่างร้อยละ 50 – 80 มีจํานวน 17 แห่ง
ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แม่งัดสมบูรณ์ชล กิ่วลม กิ่วคอหมา น้ําอูน ลําตะคอง มูลบน ลําแซะ
ลํานางรอง สิรินธร กระเสียว ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ บางพระ หนองปลาไหล 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 15 แห่ ง
ประกอบด้วย เขื่อนแม่กวงอุดมธารา น้ําพุง อุบลรัตน์ ลําปาว ลําพระเพลิง คลองสียัด ประแสร์ แก่งกระจาน
แควน้อยบํารุงแดน ห้วยหลวง จุฬาภรณ์ ป่าสักชลสิทธิ์ ทับเสลา ขุนด่านปราการชล และปราณบุรี
๑.3) สภาพน้ําในแม่น้ําสายสําคัญส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ มีปริมาณน้ําน้อย
1.4) การคาดการณ์ภัยแล้งในปี ๒๕๕5 พิจารณาจากสภาพความขาดแคลนน้ํา
และต้นทุนน้ําที่มีอยู่ รวมถึงการนําน้ําไปใช้ (Demand – Supply - Logistics) ๖ ปัจจัยหลัก (ค่าเปอร์เซ็นต์
ถ่วงน้ําหนัก) ดังนี้
- 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 23 เมษายน 2555 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งมาก จํานวน 1 จังหวัด คือ
จังหวัดอุทัยธานี พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง จํานวน 25 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย
พะเยา แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ กําแพงเพชร นครสวรรค์ ลําพูน สุรินทร์ อุบลราชธานี หนองคาย เลย
นครพนม ยโสธร ชัยภูมิ อํานาจเจริญ มหาสารคาม ขอนแก่น ศรีสะเกษ นครราชสีมา ปราจีนบุรี จันทบุรี
สระแก้ว ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์
1.5) การเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งปี ๒๕๕5 ของหน่วยงานต่างๆ
- มาตรการบรรเทาภัยแล้งปี ๒๕๕5 ประกอบด้วย
• การกําหนดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังให้เหมาะสมกับปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ํา
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
/• การเตรียมการ...

๔

• 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
• อบรมและเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงปลา
• ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในแม่น้ําสายหลักและลําน้ําสาขา
• แจ้งเตือนภัยคุณภาพน้ํา
2) กรมอุตุนิยมวิทยา
ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา รายงานการคาดการณ์สภาพอากาศให้ที่ประชุมทราบ
ดังนี้
2.1) ช่วงวันที่ 23 – 25 เมษายน 2555 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนและ
มีอากาศร้อนจัดบางแห่ง บริเวณภาคเหนือและภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ กับมีลมกระโชกแรงใน
บางพื้นที่
2.2) ช่ ว งวั น ที่ 26 – 29 เมษายน 2555 บริ เ วณความกดอากาศสู ง จาก
ประเทศจีนระลอกใหม่จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ทําให้
ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ถึงกระจาย กับมี
ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง สําหรับภาคใต้มีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทําให้มีฝนฟ้า
คะนองกระจายเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักได้บางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกตลอดช่วง
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3) กรมชลประทาน
ผู้แทนกรมชลประทาน รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
3.๑) สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ จํานวน ๔๐๐
แห่ง ณ วันที่ 22 เมษายน 2555 ปริมาตรน้ําทั้งหมด = 42,928 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 58 % ของความ
จุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕4 (39,835) = 3,093 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําใช้การได้ปี ๒๕๕5 = 19,112 ล้าน
ลบ.ม. คิดเป็น 26 % ของความจุอ่าง
3.๒) การเปรียบเทียบปริมาตรน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้ง
ประเทศ ปี ๒๕๕4 กับปี ๒๕๕5 ณ วันที่ 22 เมษายน 2555 แบ่งเป็นรายภาค ดังนี้
- ภาคเหนือ ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๕๘ แห่ง) รวม 13,208 ล้าน ลบ.ม. คิด
เป็น 52 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕4 (11,917) ล้าน ลบ.ม.) = 1,291 ล้าน ลบ.ม.
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๒๓๔ แห่ง) รวม 4,584
ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 45 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕4 (4,404 ล้าน ลบ.ม.) = 180 ล้าน ลบ.ม.
- ภาคกลาง ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๑๒ แห่ง) รวม 451 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
36 % ของความจุอ่าง น้อยกว่าปี ๒๕๕4 (580 ล้าน ลบ.ม.) = 129 ล้าน ลบ.ม.
- ภาคตะวันตก ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๙ แห่ง) รวม 18,145 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น 68 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี ๒๕๕4 (16,230 ล้าน ลบ.ม.) = 1,915 ล้าน ลบ.ม.
- ภาคตะวันออก ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๕๒ แห่ง) รวม 834 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น 46 % ของความจุอ่าง น้อยกว่าปี ๒๕๕4 (992 ล้าน ลบ.ม.) = 158 ล้าน ลบ.ม.
- ภาคใต้ ปริมาตรน้ําในอ่างฯ (๓๕ แห่ง) รวม 5,706 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
66 % ของความจุอ่าง น้อยกว่าปี ๒๕๕4 (5,712 ล้าน ลบ.ม.) = 6 ล้าน ลบ.ม.
๓.๓) ปริมาณน้ําในเขื่อนที่สําคัญต่างๆ ณ วันที่ 22 เมษายน ๒๕๕5
- เขื่อนภูมิพล ความจุเ ก็บกักปกติ 13,462 ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรน้ํา ปี
๒๕๕5 = 7,018 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 52 % ของความจุอ่าง น้ําใช้การได้ = 3,218 ล้าน ลบ.ม. ปี ๒๕๕4
= 6,050 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 45 % ของความจุอ่าง ผลต่างปี ๒๕๕4 กับปี ๒๕๕5 = 968 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําไหลเข้า = 0.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 32 ล้าน ลบ.ม. รับน้ําได้อีก 6,444 ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนสิริกิติ์ ความจุเก็บกักปกติ 9,500 ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรน้ําปี ๒๕๕5
= 5,104 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 54 % ของความจุอ่าง น้ําใช้การได้ = 2,254 ล้าน ลบ.ม. ปี ๒๕๕4 =
4,794 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 50 % ของความจุอ่าง ผลต่างปี ๒๕๕4 กับปี ๒๕๕5 = 310 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําไหลเข้า = 1.94 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 18.03 ล้าน ลบ.ม. รับน้ําได้อีก 4,406 ล้าน
ลบ.ม.
- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ความจุเก็บกักสูงสุด ๙๖๐ ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรน้ํา
ปี ๒๕๕5 = 233 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 30 % ของความจุอ่าง น้ําใช้การได้ = 230 ล้าน ลบ.ม. ปี ๒๕๕4
= 316 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 40 % ของความจุอ่าง ผลต่างปี ๒๕๕4 กับปี ๒๕๕5 = 83 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําไหลเข้า = ๐.๐๐ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 2.23 ล้าน ลบ.ม. รับน้ําได้อีก 552 ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน ความจุเก็บกักสูงสุด 939 ล้าน ลบ.ม. ปริมาตร
น้ําปี ๒๕๕5 = 265 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 28 % ของความจุอ่าง น้ําใช้การได้ = 222 ล้าน ลบ.ม. ปี
๒๕๕4 = 255 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 27 % ของความจุอ่าง ผลต่างปี ๒๕๕4 กับปี ๒๕๕5 = 10 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําไหลเข้า = 0.93 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 0.86 ล้าน ลบ.ม. รับน้ําได้อีก 674 ล้าน ลบ.ม.
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3.4) สถานการณ์น้ําท่าในลําน้ําสายหลัก วันที่ 22 เมษายน 2555 ส่วนใหญ่อยู่
ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งน้ําท่าที่มีปริมาณน้ําน้อยอยู่บริเวณเหนือเขื่อน ส่วนน้ําท่าบริเวณใต้เขื่อนอยู่ในเกณฑ์ปกติ
3.5) ผลการจัดสรรน้ําเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2554/2555 (ข้อมูล ณ
วันที่ 12 เมษายน 2555) มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
- พื้นที่ทั้งประเทศ วางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง จํานวน 19.23 ล้านไร่
แบ่งออกเป็นข้าวนาปรัง 16.70 ล้านไร่ พืชไร่ – พืชผัก 2.53 ล้านไร่ และมีแผนการใช้น้ําทั้งสิ้น 31,900
ล้าน ลบ.ม. โดยมีผลการเพาะปลูกแล้ว 18.88 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 98 และใช้น้ําไปแล้วทั้งสิ้น 32,037
ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งขณะนี้ได้สิ้นสุดการปลูกพืชฤดูแล้งแล้ว
- พื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยา วางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง จํานวน 10 ล้านไร่
แบ่งออกเป็นข้าวนาปรัง 9.60 ล้านไร่ พืชไร่ – พืชผัก 0.40 ล้านไร่ และมีแผนการใช้น้ําทั้งสิ้น 13,220
ล้าน ลบ.ม. โดยมีผลการเพาะปลูกแล้ว 10.07 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 101 และใช้น้ําไปแล้วทั้งสิ้น 32,037
ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 109 ซึ่งขณะนี้ได้สิ้นสุดการปลูกพืชฤดูแล้งแล้ว
3.6) แผนการส่งเครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี
2554/2555 จํานวนทั้งสิ้น 1,595 เครื่อง แยกออกเป็น ภาคเหนือ จํานวน 257 เครื่อง ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ จํานวน 513 เครื่อง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก จํานวน 461 เครื่อง ภาคใต้
จํานวน 309 เครื่อง และสํารองส่วนกลาง จํานวน 55 เครื่อง
3.7) แผนการส่งรถยนต์บรรทุกน้ําเพื่อช่วยเหลือการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง
จํานวนทั้งสิ้น 240 คัน แยกออกเป็น ภาคเหนือ จํานวน 55 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 90 คัน
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก จํานวน 59 คัน และภาคใต้ จํานวน 36 คัน
3.8) ผลการส่งเครื่องสูบน้ําเพื่อช่วยเหลือตามพื้นที่ (22 เมษายน 2555) รวม
ทั้งสิ้น 693 เครื่อง เป็นการช่วยเหลือภัยแล้ง (นาปี นาปรัง พืชไร่ อุปโภค บริโภค) แยกออกเป็น ภาคเหนือ
จํานวน 204 เครื่อง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 265 เครื่อง ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาค
ตะวันออก จํานวน 122 เครื่อง และภาคใต้ จํานวน 102 เครื่อง
4) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รายงานสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําของ
กฟผ. (ณ วันที่ 22 เมษายน 2555) ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
4.๑) ปริมาตรน้ําในอ่างรวมทุกภาค = 37,224 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 61 % ของ
ความจุอ่าง มากกว่าปี 2554 = 3,000 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 9 % แยกเป็นรายภาค ดังนี้
- ภาคเหนือ (ภูมิพลและสิริกิติ์) มีปริมาตรน้ํา = 12,075 ล้าน ลบ.ม. คิด
เป็น 53 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี 2554 = 1,240 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 11 %
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุบลรัตน์ สิรินธร จุฬาภรณ์ น้ําพุง และห้วยกุ่ม)
มีปริมาตรน้ํา = 2,067 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 44 % ของความจุอ่าง น้อยกว่าปี 2554 = 111 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น 5 %
- ภาคกลางและภาคตะวันตก (ศรีนครินทร์ ท่าทุ่งนา และวชิราลงกรณ) มี
ปริมาตรน้ํา = 18,083 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 68 % ของความจุอ่าง มากกว่าปี 2554 = 1,946 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น 12 %
- ภาคใต้ (รัชชประภาและบางลาง) มีปริมาตรน้ํา = 4,999 ล้าน ลบ.ม. คิด
เป็น 70 % ของความจุอ่าง น้อยกว่าปี 2554 = 75 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 1.5 %
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4.2) การปรับแผนการระบายน้ําเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ (เดือนเมษายน 2555)
ดังนี้
- เขื่อนภูมิพล แผนการระบายน้ําเบื้องต้น = 758 ล้าน ลบ.ม. ปรับแผน
การระบายน้ําครั้งที่ 1 เพื่อพร่องน้ําในอ่างให้ได้ตามเป้าหมายที่ระดับ 45 % ของความจุอ่าง = 1,710 ล้าน
ลบ.ม. ผลต่างจากแผนเบื้องต้น = 952 ล้าน ลบ.ม. ปรับแผนการระบายน้ําครั้งที่ 2 เพื่อลดความเสี่ยง
ภัยแล้ง = 885 ล้าน ลบ.ม. ผลต่างจากแผนเบื้องต้น = 127 ล้าน ลบ.ม. วันที่ 23 – 30 เมษายน 2555
มีแผนการระบายน้ําวันละ 14 ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนสิริกิติ์ แผนการระบายน้ําเบื้องต้น = 537 ล้าน ลบ.ม. ปรับแผน
การระบายน้ําครั้งที่ 1 เพื่อพร่องน้ําในอ่างให้ได้ตามเป้าหมายที่ระดับ 45 % ของความจุอ่าง = 1,200 ล้าน
ลบ.ม. ผลต่างจากแผนเบื้องต้น = 663 ล้าน ลบ.ม. ปรับแผนการระบายน้ําครั้งที่ 2 เพื่อลดความเสี่ยง
ภัยแล้ง = 745 ล้าน ลบ.ม. ผลต่างจากแผนเบื้องต้น = 208 ล้าน ลบ.ม. วันที่ 23 – 30 เมษายน 2555
มีแผนการระบายน้ําวันละ 18 ล้าน ลบ.ม.
ทั้งนี้ จากแผนการระบายน้ํา รวม = 13,218 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ําตั้งแต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 – 23 เมษายน 2555 ไปแล้ว = 12,962 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือที่ต้องระบาย
อีก 256 ล้าน ลบ.ม.
4.3) คาดการณ์สถานการณ์น้ําในเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ (ณ วันที่ 1 พฤษภาคม
2555) ดังนี้
- เขื่อนภูมิพล จะมีปริมาณน้ําใช้งานได้ = 3,118 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ํา
ได้อีก = 6,544 ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนสิริกิติ์ จะมีปริมาณน้ําใช้งานได้ = 2,143 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ํา
ได้อีก = 4,517 ล้าน ลบ.ม.
4.4) การให้บริการน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง หน่วยงาน
ต่างๆ ได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ํา ขนาดความจุ 6,000 ลิตร จํานวน 23 คัน และขนาดความจุ 12,000 ลิตร
จํานวน 2 คัน รวม 25 คัน ไว้คอยบริการแก่ราษฎรที่ประสบภัยแล้งที่อาศัยอยู่บริเวณรอบเขื่อนการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
5) กรมทรัพยากรธรณี
ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี รายงานและนําเสนอเอกสารการออกประกาศเตือนภัย
และการตรวจวัดปริมาณน้ําฝนโดยเครือข่ายของกรมทรัพยากรธรณี ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
5.1) กรมทรัพยากรธรณี ได้ออกประกาศฉบั บที่ 8/2555 ขอให้ อาสาสมั คร
เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลากระหว่างวันที่ 21
– 22 เมษายน 2555 ในพื้นที่เสี่ยงภัยอําเภอเมือง เขาพนม จังหวัดกระบี่ และอําเภอตะกั่วป่า ท้ายเหมือง
คุระบุรี กะปง จังหวัดพังงา เนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและมีน้ําหลากในบางพื้นที่ ทั้งนี้ ได้ขอให้
อาสาสมัครเครือข่ายเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและวัดปริมาณน้ําฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือน
สถานการณ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และให้แจ้งศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้
5.2) การตรวจวัดปริมาณน้ําฝน (วันที่ 21 เมษายน 2555 เวลา 09.30 น.)
- บ้านลํารู ตําบลลําแก่น อําเภอท้ายเหมือง และบ้านบางเนียง ตําบลคึกคัก
อําเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา วัดปริมาณน้ําฝนได้ 220 และ 150 มม. ตามลําดับ
/- บ้านเขาขาว...
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- บ้านเขาขาว ตําบลเขาคราม อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ วัดปริมาณน้ําฝน
ได้ 45 มม.
- บ้านห้วยลึก ตําบลช่อง อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง วัดปริมาณน้ําฝนได้ 32
มม.
- บ้านปลายน้ํา ตําบลลําพูน อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี วัด
ปริมาณน้ําฝนได้ 30 มม.
- บ้านธารปลิว ตําบลทุ่งหว้า อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดพัทลุง วัดปริมาณน้ําฝน
ได้ 20 มม.
6) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ผู้แทนสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รายงานให้ที่ประชุม
ทราบว่า ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
เดินทางไปยังประเทศอิตาลีเพื่อทําสัญญาซื้อระบบภาพถ่ายดาวเทียมแบบ SAR ที่ถ่ายจากดาวเทียมใน
โครงการ COSMO SKYMED ประกอบด้วยดาวเทียมถ่ายภาพ จํานวน 4 ดวง ปัจจุบันอยู่บนวงโคจรแล้ว
มีข้อดี คือ สามารถถ่ายภาพและได้ภาพในมุมที่ดีกว่าดาวเทียม RADARSAT สามารถถ่ายภาพ SAR ได้หลาย
รูปแบบ และมีอัตราการโคจรผ่านประเทศไทย 4 – 6 ครั้งต่อวัน ทําให้สามารถถ่ายภาพได้จํานวนมาก คาดว่า
จะได้รับภาพช่วงปลายเดือนเมษายน 2555 และจะนําเสนอให้สํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและ
อุทกภัยแห่งชาติเพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการดําเนินงาน และนําเสนอให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป
7) การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค รายงานสถานการณ์ภัยแล้งและการดําเนินการแก้ไข
ปัญหา ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
7.1) พื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ําดิบเพื่อการผลิตน้ําประปา จํานวน 2
แห่ง ประกอบด้วย พื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด และพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจะจ่ายน้ําเป็น
เวลา สําหรับพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังเนื่องจากปริมาณน้ําดิบเริ่มลดน้อยลง
7.2) ประสานงานกับกรมทรัพยากรน้ําบาดาลในการจัดทําแผนพัฒนาแหล่งน้ํา
บาดาลในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําดิบ และเข้าร่วมโครงการพัฒนา
แหล่งน้ําบาดาลขนาดใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทัน สมัยบริ เวณพื้น ที่ชายฝั่งแม่น้ําสายหลั ก ซึ่งเรียกว่ า
“Riverbank Filtration หรือ RBF” ซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา โดยการนําน้ําบริเวณ
ชายฝั่งแม่น้ําที่มีศักยภาพน้ําใต้ดนิ มาใช้ร่วมกับน้ําผิวดินเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม ทั้งนี้
กรมทรัพยากรน้ําบาดาลจะจัดสรรงบประมาณปี 2556 เพื่อดําเนินการ
8) การประปานครหลวง
ผู้แทนการประปานครหลวง รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 16 เมษายน
2555 ได้ตรวจพบปริมาณสาหร่ายในแม่น้ําเจ้าพระยาซึ่งเป็นแหล่งน้ําดิบในการผลิตน้ําประปา ทําให้มี
ผลกระทบต่อระบบการสูบน้ํา จึงได้ดําเนินการแก้ไขซึ่งสามารถแก้ไขได้ภายใน 3 วัน ระบบการสูบน้ําจึง
ดําเนินการได้ตามปกติ จากการตรวจสอบพบว่า เกิดขึ้นในช่วงที่น้ําเค็มขึ้นสูง มีการระบายน้ําจากเขื่อน
เจ้าพระยาน้อย ในปริมาณ 86 ลบ.ม./วินาที มวลน้ําเค็มจึงได้ดันให้อาหารของสาหร่ายขึ้นมา ทําให้สาหร่าย
ได้รับอาหารและเกิดการขยายตัว อย่างไรก็ตาม การประปานครหลวงจะเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
คุณภาพน้ําต่อไป
/9) กรุงเทพมหานคร...
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9) กรุงเทพมหานคร
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
8.1) ปริมาณฝนสะสมรายปี (วันที่ 1 มกราคม - 23 เมษายน 2555) = 229.5
มม. ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ย 21 ปี (186.5 มม.) = 23 %
8.2) ปริมาณฝนสะสมรายเดือน (วันที่ 1 – 23 เมษายน 2555) = 83.5 มม.
ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 21 ปี (87 มม.) = 4.6 %
8.3) ปัจจุบันได้ดําเนินการขุดลอกท่อระบายน้ํา คู คลอง และบํารุงรักษาเครื่องจักร
ให้มีความพร้อมเพื่อเตรียมการป้องกันอุทกภัย
ประธานมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ดําเนินการ ดังนี้
ให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง
มติที่ประชุม : รับทราบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ
เลิกประชุมเวลา ๑2.30 น.

(นายวิทยา ผลประไพ)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ
ผู้จัดทํารายงานการประชุม

