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ระเบียบวาระการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอ านวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน  า  

ครั งที่ 1/๒๕๖2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑2 กันยายน ๒๕๖2 

ตามที่ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการอ านวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน  า                
ครั งที่ 1/๒๕๖2 วันพฤหัสบดีที่ ๑2 กันยายน ๒๕๖2 เวลา 09.0๐ น. ณ ห้องประชุม 301 ชั น 3 ตึกบัญชาการ 1 
ท าเนียบรัฐบาล นั น  

 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสาร                     
แนบท้ายวาระ และแจ้งเวียนรายงานการประชุมดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงาน 
การประชุมแล้ว ตามหนังสือส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ ที่ นร 1412/ว 5936 ลงวันที่ 30 กันยายน 
2562 ซึ่งไม่มีอนุกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

 3.1 สรุปผลการบริหารจัดการน  าฤดูฝน 2562  
 ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาสรุปสถานการณ์น  าและการเพาะปลูกได้ดังนี  

1) ปริมาณฝนสะสมในช่วงฤดูฝน ปี 2562 
ในช่วงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ปี 2562 มีปริมาณฝนสะสมทั งประเทศรวม 1 ,114 

มิลลิเมตร ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 12 % แบ่งออกเป็น ภาคเหนือ ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 12 % ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่ า
กว่าค่าเฉลี่ย 8 % ภาคกลาง ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 22 % ภาคตะวันออก ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 15 % ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 6 % และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 7 % 

2) การเปรียบเทียบปริมาณน  าในแหล่งน  าขนาดใหญ่ 
สถานการณ์น  าเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 มีปริมาณน  าในอ่างเก็บน  าขนาดใหญ่รวมทั ง

ประเทศ 40,452 ล้าน ลบ.ม. เพ่ือน าไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ตลอดฤดูฝนที่ผ่านมา จากสถานการณ์ปริมาณฝนที่
ตกและอิทธิพลจากพายุท าให้สามารถเก็บน  าไว้ใช้ในฤดูแล้งปี2562/63 จ านวน 47 ,887 ล้าน ลบ.ม. ซึ่ง
มากกว่าปริมาณน  า 

3) การจัดสรรน  าในช่วงฤดูฝน 
ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมีการจัดสรรน  าทั งประเทศเกินแผน จ านวน 1,350 ล้าน ลบ.ม. โดยลุ่ม

น  าที่จัดสรรน  าเกินแผน ได้แก่ ลุ่มน  าเจ้าพระยาใหญ่จัดสรรน  าเกินแผน จ านวน 495 ล้าน ลบ.ม. ลุ่มน  าภาค
ตะวันตกจัดสรรน  าเกินแผน จ านวน 579 ล้าน ลบ.ม. และลุ่มน  าภาคใต้จัดสรรน  าเกินแผน จ านวน 549 ล้าน ลบ.ม. 

4) สถานการณ์การเพาะปลูกข้าว 
การประเมินพื นที่ปลูกข้าวนาปีจากข้อมูลดาวเทียม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 มีพื นที่

ปลูกข้าวนาปี จ านวน 60.08 ล้านไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว จ านวน 17.11 ล้านไร่ แบ่งเป็น พื นที่ในเขตชลประทานมี
การปลูกข้าวนาปี จ านวน 14.26 ล้านไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว จ านวน 6.82 ล้านไร่ และพื นที่นอกเขตชลประทานมี
การปลูกข้าวนาปี จ านวน 45.82 ล้านไร่ เก็บเก่ียวแล้ว จ านวน 10.29 ล้านไร่ ทั งนี ยังมีพื นที่เพาะปลูกข้าวนาปี
ต่อเนื่อง จ านวน 1.35 ล้านไร่ แบ่งเป็นพื นที่ในเขตชลประทาน จ านวน 1.27 ล้านไร่  และพื นที่นอกเขต
ชลประทาน จ านวน 0.08 ล้านไร่  

การประเมินพื นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2562/63 จากข้อมูลดาวเทียม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 
2562 บริเวณภาคกลางลุ่มน  าเจ้าพระยา จ านวน 21 จังหวัด มีพื นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2562/63  จ านวน 
229,803 ไร่ แบ่งเป็น พื นที่ในเขตชลประทาน จ านวน 125 ,072 ไร่ และพื นที่นอกเขตชลประทาน จ านวน 
104,731 ไร่ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบการบริหารจัดการน  าฤดูฝนปี 2562 
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 3.2 รายงานสถานการณ์น  าปัจจุบัน 

 ๑) สภาพภูมิอากาศและการคาดการณ์ (ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562) 
 สภาพอากาศ :  ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ น กับมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงอากาศ
เย็นในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก
มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่งในระยะนี  ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังในการสัญจร
ผ่านบริเวณท่ีมีหมอกไว้ด้วย ส าหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง 
 ๒) สภาพฝน 
 ในช่วงวันที่ 11 - 12 พ.ย. 62 ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ น 1-3 องศาเซลเซียส แต่
ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาค
ตะวันออก ส าหรับภาคใต้มีฝนลดลง ส่วนในช่วงวันที่ 13 - 16 พ.ย. 62 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนอง
บางแห่งเกิดขึ นในระยะแรก โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกก่อน ส่วนภาคกลางและภาคเหนือ
จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป หลังจากนั นอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส และมีอากาศหนาวเย็นลงกับมี               
ลมแรง ส าหรับภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่ง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มีฝนร้อยละ 10 ของพื นที ่
 ๓) สถานการณ์น  าในอ่างเก็บน  า 
 แหล่งน  าต้นทุน ปริมาณน  ารวม 53 ,404 (65%) ภาคเหนือ 13 ,432 (49%) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 7,676 (59%) ภาคกลาง 717 (35%) ภาคตะวันตก 24,365 (86%) ภาคตะวันออก 
2,006 (65%) ภาคใต้ 5,205 (67%) และศักยภาพน  าบาดาลต่อเดือน 1,228 ล้าน ลบ.ม. 
 ปริมาณน  าในอ่างเก็บน  าขนาดใหญ่ 38 แห่ง มีปริมาณน  า 47,508 ล้าน ลบ.ม.  
อ่างเก็บน  าขนาดกลาง 354 แห่ง มีปริมาณน  า 3,406 ล้าน ลบ.ม. อ่างเก็บน  าขนาดเล็ก 141 ,097 แห่ง  
มีปริมาณน  า 2,490 ล้าน ลบ.ม. แหล่งน  าขนาดใหญ่และขนาดกลางรวมทั งประเทศ < 30 % ขนาดกลาง 66 
แห่ง ขนาดใหญ่ 6 แห่ง 80-100 % ขนาดกลาง 77 แห่ง ขนาดใหญ่ 7 แห่ง และ >100 % ขนาดกลาง 34 แห่ง  
 แหล่งน  าที่ต้องเฝ้าระวัง คิดจาก % ปริมาตรน  า (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 62) แหล่งน  าเฝ้าระวัง 
(>100%) ได้แก่ ขนาดกลาง 34 แห่ง  แยกเป็น ภาคเหนือ 2 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 แห่ง ภาค
ตะวันออก 8 แห่ง ภาคกลาง 1 แห่ง ภาคตะวันตก 2 แห่ง และภาคใต้ 1 แห่ง แหล่งน  าเฝ้าระวัง (80-100%) 
ได้แก่ ขนาดใหญ่ 7  แห่ง หนองหาร (81%) อ่างเก็บน  าสิรินธร (94%) อ่างเก็บน  าศรีนครินทร์ (88%)                                                                                            
อ่างเก็บน  าวชิราลงกรณ (86%) อ่างเก็บน  าขุนด่านปราการชล (93%) อ่างเก็บน  านฤบดินทรจินดา (94%) และ 
บึงบอระเพ็ด (87%) ขนาดกลาง 80 แห่ง แยกเป็น ภาคเหนือ 7 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 52 แห่ง  ภาค
ตะวันออก 15 แห่ง ภาคตะวันตก 4 แห่ง ภาคใต้ 2 แห่ง แหล่งน  าเฝ้าระวัง  < 30% ได้แก่ ขนาดใหญ่ 6 แห่ง 
อ่างเก็บน  าแม่กวง (27%) อ่างเก็บน  าทับเสลา (23%) อ่างเก็บน  าอุบลรัตน์ (24%) อ่างเก็บน  าล านางรอง 
(21%) อ่างเก็บน  ากระเสียว (21%) และอ่างเก็บน  าล าพระเพลิง (21%) ขนาดกลาง 59 แห่ง  แยกเป็น 
ภาคเหนือ 20 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 32 แห่ง ภาคตะวันออก 3 แห่ง ภาคกลาง 2 แห่ง ภาคตะวันตก 
1 แห่ง และภาคใต้ 1 แห่ง 
 ๔) การคาดการณ์ปริมาณฝน 
 เดือนพฤศจิกายน ปริมาณฝนรวมบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง 
จะมีค่าต่ ากว่าค่าปกติประมาณ 30% ภาคตะวันออก รวมทั งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีปริมาณฝนรวม
ต่ ากว่าค่าปกติประมาณ 20% ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีปริมาณฝนรวมใกล้เคียงค่า
ปกติ โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆดังนี  ภาคเหนือประมาณ 15-35 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประมาณ 10-20 มม. ภาคกลางประมาณ 20-30 มม. ภาคตะวันออกประมาณ 30-60 มม. ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกประมาณ 305-445 มม. และภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 165-230 มม. 
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 เดือนธันวาคม ปริมาณฝนรวมทั งประเทศต่ ากว่าค่าปกติประมาณ 50%ปริมาณฝนรวมน้อย
กว่า 10 มม. ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีปริมาณฝนรวมต่ ากว่าค่าปกติประมาณ 20% 
โดยภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีปริมาณฝนรวมประมาณ 170-270 มม. และภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณฝน
รวมประมาณ 45-80 มม 
 เดือนมกราคม ปริมาณฝนรวมทั งประเทศต่ ากว่าค่าปกติประมาณ 50%ปริมาณฝนรวมน้อยกว่า 
10 มม. ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณฝนรวมใกล้เคียงค่าปกติ โดยภาคใต้ฝั่งตะวันออก
จะมีปริมาณฝนรวม ประมาณ 50-95 มม. และภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณฝนรวมประมาณ 20-40 มม. 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบสถานการณ์น  าปัจจุบัน 

มติที่ประชุม 
 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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 3.๓ รายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 เรื่องเดิม 
   ตามที่ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติได้เสนอเรื่องสรุปสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงฤดูฝนและ
มาตรการแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีทราบและพิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบมาตรการแก้ไข
ปัญหาพื นที่เสี่ยงขาดแคลนน  า ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 62 รวม 13 มาตรการ 
ด าเนินการแล้ว 7 มาตรการ มีมาตรการที่จะต้องเร่งรัดหน่วยงานด าเนินการ 6 มาตรการ 

   ข้อเท็จจริง 
   ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ ได้ประสานและติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานของ
หน่วยงานตามมาตรการดังกล่าว สรุปได้ดังนี  
   มาตรการเร่งด่วน 6 มาตรการ แล้วเสร็จ 6 มาตรการ คือ 

 1) กรมฝนหลวงและการบินเกษตรปฏิบัติการฝนหลวงเหนือและท้ายอ่างเก็บน  า จ านวน 
233 วัน 6,227 เที่ยวบิน (8,840:01 ชั่วโมงบิน) รวมพื นที่ได้รับฝนหลวง 59 จังหวัด 

 2) กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน ปรับแผนการระบายน  าแหล่งน  าต่างๆ ที่น้อยกว่า 30% ระหว่างวันที่ 5 - 25 สิงหาคม 2562 
ได้ปรับลดแผนการระบายน  าของอ่างเก็บขนาดใหญ่ 19 แห่ง และขนาดเล็ก 160 แห่ง จาก 2,332 ล้าน ลบ.ม. 
เหลือ 1,140 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 49 ของแผนการระบายน  าปกติ 

 3) ปรับลดแผนการระบายน  า 4 เขื่อนหลัก แบบขั นบันได กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงมหาดไทย เตรียมมาตรการรองรับโดยปรับลดการระบายน  าครั งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 
และปรับลดการระบายน  าครั งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 

 4) การประปานครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมชลประทาน ร่วมวางแผน
การใช้น  าจากลุ่มน  าแม่กลอง การผันน  าจากลุ่มน  าแม่กลอง ระหว่างวันที่ 12-18 สิงหาคม 2562 0.10 ล้าน 
ลบ.ม./วัน ระหว่างวันที่ 19-25 สิงหาคม 2562 0.15 ล้าน ลบ.ม./วัน ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 31 
ตุลาคม 2562 0.20 ล้าน ลบ.ม./วัน ได้น  าอุปโภคบริโภคเพ่ิมขึ นรวม รวม 15.15 ล้าน ลบ.ม. 

 5) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส ารวจพื นที่ขาดแคลนน  า/สนับสนุนเครื่องมือ รถบรรทุกน  า เครื่องสูบน  า 
สร้างการรับรู้ใช้น  าอย่างประหยัด - ส่งเครื่องสูบเพ่ือช่วยเหลือพื นที่นาปี นาปรัง อุปโภคบริโภค พืชไร่ รวมทั งหมด 
214/71 เครื่อง และส่งเครื่องสูบและจ่ายแจกน  าด้วยรถบรรทุกน  า รวม แจกจ่ายน  า 19,145,341 ลิตร สูบน  า 
40,154,373 ลบ.ม. และ ได้รับประโยชน์ 384,346 ครัวเรือน 

 6) กรมและจังหวัดสร้างความเข้าใจสถานการณ์น  า และแนวทางแก้ไขให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรในพื นที่รับทราบ 

 มาตรการระยะสั น 4 มาตรการ แล้วเสร็จ 2 มาตรการ คือ 
 1) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ จัดท าแผนงานเพ่ือของบประมาณ เน้นน  าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค - กรมทรัพยากรน  าบาดาล ขอรับการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื นที่เสี่ยงขาดแคลนน  า 20 จังหวัด 83 อ าเภอ 
ด าเนินการเจาะบ่อน  าบาดาลเพ่ิมน  าต้นทุนให้ประชาชน จ านวน 197 แห่ง งบประมาณ จ านวน 54.2 ล้านบาท 

 2) บูรณาการ 4 กระทรวง (กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง) ก าหนดนโยบายช่วยเหลือผู้ประสบภัย   

  - เตรียมพร้อมจัดท าแผนรองรับสถานการณ ์
  - ส่งเสริมกิจกรรมทดแทนในพื นที่ท่ีไม่สามารถเพาะปลูกข้าวได้ 
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  - ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง 
  - เตรียมส ารวจความเสียหายของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติ 
  - จัดท าแผนการช่วยเหลือเพ่ือชดเชยเกษตรกรผู้ประสบภัย 
 มาตรการทีด่ าเนินการแล้วเสร็จบางส่วนและอยู่ระหว่างด าเนินการอีก 2 มาตรการ  
 1) เร่งรัดหน่วยงานที่ได้รับงบกลาง ปี 2562 ก่อสร้างซ่อมแซมฝายชะลอน  า/ขุดลอก 
 2) กรมทรัพยากรน  าบาดาลปรับแผนการขุดเจาะบ่อบาดาล และซ่อมแซมล้างบ่อน  าบาดาล

ในพื นที่ฝนตกน้อย โครงการจัดหาแหล่งน  าบาดาลในพื นที่ประสบภัยแล้งเร่งด่วน จ านวน 120 แห่ง ปัจ จุบัน
ด าเนินงานแล้วเสร็จ จ านวน 109 แห่ง และโครงการเพ่ิมน  าต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้านในพื นที่ประสบภัย
แล้ง จ านวน 111 แห่ง ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 92 แห่ง รวม 201 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 87.01 

 มาตรการระยะยาว 3 มาตรการ แล้วเสร็จ 1 มาตรการ คือ 
 1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับแผนและปฏิทินการเพาะปลูกล่วงหน้า โดยเฉพาะในฤดู

แล้งปี 2562/63 ให้สอดคล้องกับการคาดการณ์สถานการณ์น  า 
 มาตรการที่อยู่ระหว่างด าเนินและต้องด าเนินการต่อเนื่องอีก 2 มาตรการ 
 1) เร่งรัดโครงการ Area Based/แผนน  า 20 ปี 
 2) ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติจัดท าทะเบียนแหล่งน  า ทะเบียนผู้ใช้น  า แผนที่พื นที่

ชลประทานและพื นที่รับประโยชน์จากแหล่งน  า 

  ข้อเสนอเพื่อทราบ 
 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบผลการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 กรกฎาคม 2562  

มติที่ประชุม 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 4.๑ แนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ และ วันที่ ๑๐  

กันยายน ๒๕๖๒ 
 เรื่องเดิม 

 ๑.  คณะรัฐมนตรีมีมติ ในการประชุม เมื่อวันที่  ๓ กันยายน ๒๕๖๒ มอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาก าหนดแนวทางในการระบายน  า
และกักเก็บน  าในช่วงฤดูฝนเพ่ือแก้ไขปัญหาน  าท่วมและสามารถเก็บกักน  าไว้ใช้ประโยชน์ได้ในฤดูแล้ง โดยให้
พิจารณาพื นท่ีที่เหมาะสมเป็นพื นที่น าร่องในการด าเนินการ 

     ๒. คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ มอบหมายให้ส านักงาน
ทรัพยากรน  าแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ร่วมกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (กรมชลประทาน) กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณา
ก าหนดพื นที่ของประชาชนที่เป็นบริเวณน  าท่วมซ  าซากที่เหมาะสมเป็นพื นที่รับน  า (แก้มลิง) และกักเก็บน  าในช่วง
ฤดูฝนเพื่อแก้ไขปัญหาน  าท่วมและเก็บน  าไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งให้เหมาะสมและชัดเจนโดยเร็ว  

ข้อเท็จจริง 
ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ ได้ร่วมบูรณาการด าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัด

ประชุมหารือเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพ่ือติดตามการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๓ และ ๑๐ 
กันยายน ๒๕๖๒ ในประเด็นส าคัญ 3 ประเด็น ประกอบด้วย 

1) ก าหนดแนวทางในการระบายน  าและกักเก็บน  าในช่วงฤดูฝน  
2) พิจารณาพื นที่ลุ่มต่ าเป็นพื นที่น าร่องในการเก็บน  าไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งตามเป้าหมายใน

แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
3) การพิจารณาในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  

โดยสรุปผลการติดตามการด าเนินงานเป็นรายหน่วยงานไดด้ังนี  
กรมชลประทาน 
1) จัดหาพื นที่รองรับน  าเพ่ือเก็บกักน  าในฤดูแล้ง และหน่วงน  าในฤดูฝน โดยจากการประเมิน

พื นที่นั นพบพื นที่เหมาะสม แต่ต้องมีการปรับปรุงให้สามารถใช้เป็นพื นที่รับน  า และบริหารจัดการน  าได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

2) มีหนังสือสั่งการให้หน่วยงานในพื นที่ ส่งรายงานติดตามสถานการณ์น  าในแหล่งน  าทั งใน 
และนอกเขตชลประทานให้กับกรมชลประทานรับทราบ ในรูปแบบรายงานประจ าวัน พร้อมสร้างการรับรู้ให้กับ
ประชาชนในพื นที ่

3) เตรียมความพร้อมก าลังพล และเครื่องจักรเครื่องมือในการรับมือสถานการณ์น  าหลาก
ภาคใต้ในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 

4) ด าเนินการตรวจสอบสภาพพนังกั นน  า ฝายชะลอน  า และคันกั นน  าที่ช ารุด ซึ่งอยู่ในขั นตอน
กระบวนการวิเคราะห์ โดยจะเร่งด าเนินการให้เสร็จสิ น 

5) วางแผนการจัดสรรน  าช่วงฤดูแล้ง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2562 
กรมทรัพยากรน  า 
1) การหาแหล่งน  าส ารอง ปัจจุบันกรมทรัพยากรน  ามีแผนการพัฒนาแหล่งน  าส ารองทั งสิ น 

116 แห่ง ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการคาดว่าจะสามารถช่วยกักเก็บน  าไว้ได้ 165 ล้าน ลบ.ม. 
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2) การตรวจสอบผนังกั นน  าพบว่ามีผนังกั นน  าประมาณ 500 – 600 แห่งที่ยังไม่ได้
ด าเนินการถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น เนื่องจากปัญหาการช ารุดเสียหาย ซึ่งทางกรมทรัพยากรน  าได้ด าเนินการของบ
ในปี 63 ถึง 65 เพื่อซ่อมบ ารุง และถ่ายโอนให้กับท้องถิ่นต่อไป 

3) การถ่ายโอนแหล่งน  าขนาดกลางของกรมทรัพยากรน  าให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการได้อย่างยากล าบาก เนื่องจากมีปัญหาในด้านขนาดของแหล่งน  าและงบประมาณในการบ ารุงดูแลรักษา 
ท าให้มีการแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4) ระบบประปาหมู่บ้านที่กรมทรัพยากรน  ารับผิดชอบมากกว่า 15 ,000 แห่ง ซึ่งได้ถ่าย
โอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเสร็จประมาณ 12,000 แห่ง ไม่สามารถถ่ายโอนได้ 3,000 แห่ง 

การประปาส่วนภูมิภาค 
๑) ในช่วงภัยแล้ง มีการคาดการณ์พื นที่เสี่ยงขาดแคลนน  าดิบว่าจะมีทั งหมด 42 สาขา               

แต่เนื่องจากปัจจุบัน สถานการณ์น  าโขงมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงมีการคาดการณ์เพ่ิมอีก 13 สาขา ที่มีความ
เสี่ยงขาดแคลนน  าดิบ  

2) การแก้ไขปัญหาภัยแล้งการประปาส่วนภูมิภาคอาจมีการขอใช้งบจากงบกลาง โดยจะ
น าเสนอต่อไป 

กรมทรัพยากรน  าบาดาล 
1) ด าเนินการของบเจาะส ารวจพื นที่ชี เป้าเสี่ยงภัยแล้งปี 61/62 ที่ทาง สทนช. ได้ระบุไว้

จ านวน 20 จังหวัด 83 อ าเภอ โดยเริ่มแรกได้ของบเจาะส ารวจทั งสิ น 54 อ าเภอ เพ่ือเตรียมรับมือฤดูแล้ง 62/63 
2) จัดท าคู่มือและแนวทางการเติมน  าใต้ดิน ตามหลักวิชาการ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑) พิจารณาพื นที่ลุ่มต่ าเป็นพื นที่แก้มลิงเพ่ือเป็นพื นที่รับน  า ด้วยระเบียบกระทรวงการคลัง 

ไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์การชดเชยในกรณีนี  จึงควรพิจารณาแก้ไขหรือก าหนดหลักเกณฑ์ โดยหารือกับ
กระทรวงการคลัง 

๒) การด าเนินการแก้ไขปัญหาการประสบภัยแล้งและประสบอุทกภัย ในส่วนของกระทรวง 
มหาดไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยแห่งชาติ 
ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้ด าเนินการใน 2 แนวทาง แนวทางที่ 1 การเตรียมความพร้อม 
และแนวทางที่ 2 การเผชิญเหตุ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวให้ด า เนินการตามพระราชบัญญัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 2558 โดยภัยแล้งจะ
มุ่งเน้นผลกระทบที่เกิดขึ นกับน  าอุปโภค-บริโภคและการเกษตร ในกรณีที่พื นที่เกิดผลกระทบ ผู้ว่าราชการจังหวัด
จะประกาศเป็นเขตพื นที่ภัยพิบัติ เพ่ือน าเงินทดรองราชการไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชน  

ความเห็นฝ่ายเลขานุการ 

1) การพัฒนาพื นที่ลุ่มต่ าเป็นพื นที่น าร่องในการเก็บกักน  าไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งเห็นควร
น าพื นที่เป้าหมายตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ในช่วง ๕ ปีแรกมา
ด าเนินการ ได้แก่ (1) ทุ่งบางพลวง จังหวัดปราจีนบุรี (2) ล าน  ายัง จังหวัดร้อยเอ็ด และ (3) การปรับปรุงพื นที่ลุ่มต่ า 
12 ทุ่งและทุ่งบางระก า 

2) เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 กันยายน 2562 และวันที่ 10                        
กันยายน 2562 

3) เห็นควรให้กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรร์ พิจารณา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าชดเชย ค่าเช่าพื นที่ การน าน  าเข้าไปเก็บในพื นที่ลุ่มต่ า 
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4) ให้ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ ติดตามผลการด าเนินงานและเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

1) รับทราบความคืบหน้าผลการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 กันยายน 2562 และ
วันที่ 10 กันยายน 2562 และเร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีฯ ต่อไป 

2) เห็นชอบพื นที่น าร่องในการเก็บกักน  าไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งตามเป้าหมายในแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน  า 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้แก่ (1) ทุ่งบางพลวง จังหวัดปราจีนบุรี                   
(2) ล าน  ายัง จังหวัดร้อยเอ็ด และ (3) การปรับปรุงพื นที่ลุ่มต่ า 12 ทุ่งและทุ่งบางระก า โดยให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์(กรมชลประทาน) ด าเนินการและส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติบูรณาการการด าเนินงานต่อไป 

3)  ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณา
ด าเนินการการน าน  าเข้าไปเก็บในพื นที่ลุ่มต่ าให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การจ่ายค่าชดเชย ค่าเช่าพื นที่ 
รวมทั งให้พิจารณาแหล่งเงินและอัตราค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 

4) ให้ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ ติดตามผลการด าเนินงานและเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติที่ประชุม 

 …………………………………………………………………………………………………………………...……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 



- 12 - 

4.2 แนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 ตุลาคม 2562 

เรื่องเดิม 
คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ๒๕๖๒ รับทราบและเห็นชอบตามที่

ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติเสนอ โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี  
1. การคาดการณ์พื นที่เสี่ยงภัยแล้ง ปี 2562/63 และมาตรการรองรับ 
พื นที่เสี่ยงขาดแคลนน  าการเกษตร  
- ด้านการอุปโภคบริโภค พื นที่เสี่ยงขาดแคลนน  าเพ่ือการอุปโภคบริโภคจากพื นที่สาขา

ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค ต้องเฝ้าระวังพื นที่เสี่ยงขาดแคลนน  า ในเขตการประปาส่วนภูมิภาค จ านวน 
42 สาขา 22 จังหวัด 56 อ าเภอ และนอกเขตการประปาส่วนภูมิภาค จ านวน 38 จังหวัด 

- ด้านการเกษตร พื นที่เสี่ยงขาดแคลนน  าในเขตชลประทานที่ใช้น  าจากอ่างเก็บน  าขนาดใหญ่ 
แบ่งออกเป็น พื นที่ไม่มีปริมาณน  าเพียงพอที่จะสนับสนุนการเพาะปลูก จ านวน 5 แห่ง (8 จังหวัด) พื นที่ที่มีปริมาณ
น  าเพียงพอเพ่ือการเกษตรต่อเนื่อง (พืชไร่ พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น) จ านวน 9 แห่ง (28 จังหวัด) พื นที่ที่มีปริมาณน  า
เพียงพอเพ่ือการเกษตรนาข้าวรอบที่ 2 บางพื นที่ จ านวน 9 แห่ง (7 จังหวัด) ในส่วนของพื นที่นอกเขตชลประทาน 
เสี่ยงขาดแคลนน  า 109 ต าบล 54 อ าเภอ 20 จังหวัด 
 มาตรการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งปี 2562/63 โดยมีหน่วยงานด าเนินการ ดังนี  
  (1) ด้านน  าต้นทุน (Supply)  

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย จัดท าแผนส ารองน  า /แหล่งน  าส ารอง/
ขุดเจาะบ่อน  าบาดาลในพื นที่เสี่ยงขาดแคลนน  าดิบ รวมถึงดึงน  าจากแหล่งน  าใกล้เคียง 

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก าหนดปริมาณน  าจัดสรรในฤดูแล้งให้ชัดเจน และแจ้ง
ให้รับทราบแผน 

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดท าทะเบียนผู้ใช้น  าจากแหล่งน  า เพ่ือตรวจสอบข้อมูล
แหล่งน  าและเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

(๒) ด้านความต้องการใช้น  า (Demand)  
 เพ่ือการอุปโภคบริโภค 
 - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควบคุมการใช้น  าของพื นที่ตอนบน ให้เป็นไปตามแผน 

เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบการขาดแคลนน  าด้านอุปโภคบริโภคของพื นที่ตอนล่าง 
 - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควบคุมการผันน  าจากลุ่มน  าแม่กลอง สู่ลุ่มน  าเจ้าพระยา

ตอนล่างให้เป็นไปตามแผน เพ่ือสนับสนุนการใช้น  าด้านอุปโภคบริโภค 
 เพ่ือรักษาระบบนิเวศ 

   - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมการปล่อยน  าเสียจาก
ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนลงสู่แหล่งน  า เพ่ือลดปริมาณการใช้น  าดีไล่น  าเสีย 

   - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน  าที่สถานีสูบน  า
ดิบส าแลของการประปานครหลวงอย่างใกล้ชิด  

    - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควบคุมและขึ นทะเบียนการเลี ยงปลากระชังในแหล่ง
น  าและล าน  า 

   - กระทรวงคมนาคม ส ารวจ ตรวจสอบ ถนนที่เชื่อมต่อกับทางน  าในพื นที่อ่อนไหวต่อ
การทรุดตัวของคันคลองเนื่องจากระดับน  าลดต่ ากว่าปกติ 
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   เพ่ือการเกษตร 
    - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง จัดท าทะเบียนผู้ปลูกพืช 

โดยระบุพื นที่เพาะปลูก และแหล่งน  าที่น ามาใช้ให้ชัดเจน เพ่ือให้สอดคล้องกับปริมาณน  าต้นทุน 
  (๓) การติดตามประเมินผล  

 - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ ติดตาม ควบคุมการ
จัดสรรน  าให้เป็นไปตามแผน 

  - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตาม วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ และกิจกรรมการ
ใช้น  าอย่างใกล้ชิด  

  - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ ติดตาม เฝ้าระวัง และ
รายงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ในพื นที่เสี่ยงขาดแคลนน  า 

(๔) การเตรียมการและสร้างการรับรู้  โดยประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ให้หน่วยงาน 
คณะกรรมการลุ่มน  า และประชาชนทราบ 

2. คาดการณ์พื นที่เสีย่งอุทกภัยภาคใต้และมาตรการรองรับ 
พื นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต ้ประกอบด้วย 
(1) เดือนตุลาคม 2562 มีพื นที่เสี่ยง 9 จังหวัด 61 อ าเภอ 3๐ ล าน  า 
(2) เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 มีพื นที่เสี่ยง 7 จังหวัด 37 อ าเภอ 13 ล าน  า  
มาตรการรองรับสถานการณ์อุทกภัย  เพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือกับน  าหลากช่วง               

ฤดูฝนในพื นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้ปี 2562 ประกอบด้วย  
1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบ

สภาพอาคารบังคับน  า ระบบป้องกันน  าท่วม ระบบระบายน  า ตลอดจนสถานีโทรมาตรติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ 
ให้มีความพร้อมใช้งาน 

2) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน  า และบริหารจัดการน  าหลากของอ่างเก็บน  าโดยใช้
เกณฑ์ปฏิบัติการ (Rule Curve) ที่ได้ปรับปรุงใหม่ เพ่ือช่วยป้องกันและลดผลกระทบน  าท่วม 

3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย ส ารวจแหล่งน  าที่มี
ปริมาณน  าอยู่ในเกณฑ์วิกฤติ พร้อมทั งจัดท าแผนการบริหารจัดการน  าหลากให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีการ
ปรับเปลี่ยนไปตามแนวโน้มสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ น 

4) กระทรวงมหาดไทย วางแผนด้านเครื่องจักรและเครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือ พร้อม
จัดท าแผนการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร เครื่องมือ สนับสนุนในพื นที่เสี่ยงอุทกภัย 

5) ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับหน่วยงาน และ
ประชาชนในพื นที่เสี่ยง 

 ข้อเท็จจริง 
ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ ได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวิเคราะห์

ติดตามสถานการณ์น  า โดยสรุปการคาดการณ์พื นที่เสี่ยงภัยแล้งปี 2562/63 (เริ่มตั งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2562) และพิจารณาแนวทางการด าเนินการตามมาตรการรับมือและการติดตามแนวทางปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒  ในประเด็นพื นที่เสี่ยงภัยแล้งปี 2562/63 และพื นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้ 
2562 โดยหน่วยงานได้พิจารณามาตรการตามแนวทางกันอย่างกว้างขวางและมีการเสนอหน่วยงานเพ่ิมเติมในการ
ด าเนินงานสรุปผลได้ดังนี  
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 1. ผลการด าเนินการตามมาตรการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งปี 2562/63 ดังนี  
  (1) ด้านน  าต้นทุน (Supply)  

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย จัดท าแผนส ารองน  า /แหล่งน  าส ารอง/
ขุดเจาะบ่อน  าบาดาลในพื นที่เสี่ยงขาดแคลนน  าดิบ รวมถึงดึงน  าจากแหล่งน  าใกล้เคียง 

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการเติม
น  าในพื นท่ีเกษตร 

-  หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับด้านการจัดสรรน  า ในฤดูแล้ ง ให้ชัดเจน และแจ้ ง
กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบแผน 

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก าหนดปริมาณน  าจัดสรรในฤดูแล้งให้ชัดเจน และแจ้ง
ให้รับทราบแผน 

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
กระทรวงมหาดไทย จัดท าทะเบียนผู้ใช้น  าจากแหล่งน  า เพ่ือตรวจสอบข้อมูลแหล่งน  าและเป็นข้อมูลในการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

(๒) ด้านความต้องการใช้น  า (Demand)  
 เพ่ือการอุปโภคบริโภค 
 - ทุกภาคส่วน ควบคุมการใช้น  าของพื นที่ตอนบน ให้เป็นไปตามแผน เพ่ือไม่ให้เกิด

ผลกระทบการขาดแคลนน  าด้านอุปโภคบริโภคของพื นที่ตอนล่าง 
 - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

และการประปานครหลวง ควบคุมการผันน  าจากลุ่มน  าแม่กลอง สู่ลุ่มน  าเจ้าพระยาตอนล่างให้เป็นไปตามแผน 
เพ่ือสนับสนุนการใช้น  าด้านอุปโภคบริโภค 

 เพ่ือรักษาระบบนิเวศ 
   - กระทรวงมหาดไทย (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม และกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นเจ้าภาพในการควบคุมการปล่อยน  าเสียจากภาคอุตสาหกรรมและ
ชุมชนลงสู่แหล่งน  า เพ่ือลดปริมาณการใช้น  าดีไล่น  าเสีย 

   - กระทรวงมหาดไทย โดยการประปานครหลวง เฝ้าระวังคุณภาพน  าที่สถานีสูบน  าดิบ
ส าแลอย่างใกล้ชิด  

    - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง ควบคุมและขึ นทะเบียนการเลี ยงปลา
กระชังในแหล่งน  าและล าน  า 

   - กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท) ส ารวจ ตรวจสอบ ถนนที่
เชื่อมต่อกับทางน  าในพื นที่อ่อนไหวต่อการทรุดตัวของคันคลองเนื่องจากระดับน  าลดต่ ากว่าปกติ 
   เพ่ือการเกษตร 

    - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง จัดท าทะเบียนผู้ปลูกพืช โดยระบุพื นที่เพาะปลูก และแหล่งน  าที่น ามาใช้ให้
ชัดเจน เพ่ือให้สอดคล้องกับปริมาณน  าต้นทุน 
  (๓) การติดตามประเมินผล  

 - กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตาม ควบคุมการจัดสรรน  าให้
เป็นไปตามแผน 

  - ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ ติดตาม วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ และกิจกรรม
การใช้น  าอย่างใกล้ชิด  
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  - หน่วยงานที่รับผิดชอบพื นที่เสี่ยงขาดแคลนน  าทุกกิจกรรม ติดตาม เฝ้าระวัง และรายงาน
เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ในพื นที่เสี่ยงขาดแคลนน  า 

(๔) การเตรียมการและสร้างการรับรู้ โดยส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์
และสร้างการรับรู้ให้หน่วยงาน คณะกรรมการลุ่มน  า และประชาชนทราบ 

นอกจากนี  หน่วยงานได้รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งปี 
2562/63  แยกเป็นรายหน่วยงานได้ดังนี  

กรมทรัพยากรน  าบาดาล 
๑) เตรียมความพร้อมการขุดเจาะบ่อน  าบาดาลรวมทั งเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ 
๒) พิจารณาขอรับจัดสรรงบกลางเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั งในเขตและนอกเขตชลประทาน 
๓) เตรียมความด าเนินการปรับปรุงคุณภาพน  าบาดาลเพ่ือให้สามารถน ามาใช้อุปโภคบริโภค  

  กรมทรัพยากรน  า 
  พัฒนาแหล่งน  าพร้อมระบบกระจายน  า เพ่ือสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่จ านวน 5,583 
แปลง เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ 320,453 ราย คิดเป็นพื นที่ 5,520,422 ไร่ โดยการสูบน  าจากแหล่งน  า
ต้นทุนในพื นที่ใกล้เคียงกับพื นที่เกษตรแปลงใหญ่ 

  กรมทางหลวง 
  มาตรการแก้ไขและป้องกันถนนทรุดตัวเนื่องจากการลดระดับน  า ในบริเวณถนนที่เลียบล า

คลอง ตั งแต่ก่อนเกิดเหตุการณ์ เมื่อเกิดเหตุการณ์ และหลังเกิดเหตุการณ์ ก่อนเกิด ตรวจสอบเส้นทางที่มีความเสี่ยง
ต่อการทรุดตัว ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื นที่เสี่ยง เมื่อเกิดเหตุการณ์ ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ 
หน่วยงานในพื นที่เร่งเข้าตรวจสอบความเสียหาย พร้อมด าเนินการซ่อมแซมให้การจราจรผ่านได้ในเบื องต้นทันที 
หลังเกิดเหตุการณ ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าส ารวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์สาเหตุ และแนวทางการแก้ไข  

 กรมชลประทาน 
 1) วางแผนการจัดสรรน  าช่วงฤดูแล้งให้ชัดเจน คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2562 
 ๒) ให้ส านักชลประทานที่ 1-17 ด าเนินการติดตามสถานการณ์น  าต้นทุนในพื นที่  
 ๓) ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือและแนวทางแก้ไข รวมถึงให้ท า

การสถานการณ์น  าในอ่างเก็บน  า พื นที่เสี่ยงขาดแคลนน  า และอ่างเก็บน  าที่ไม่เพียงพอสนับสนุนการท านา 
 4) จัดหาพื นที่รองรับน  าเพ่ือเก็บกักน  าในฤดูแล้ง และหน่วงน  าในฤดูฝน โดยจากการประเมิน

พื นที่นั นพบพื นที่เหมาะสม แต่ต้องมีการปรับปรุงให้สามารถใช้เป็นพื นที่รับน  า 
4. ผลการด าเนินการตามมาตรการรองรับสถานการณ์อุทกภัย เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ

กับน  าหลากช่วงฤดูฝนในพื นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้ปี 2562 ของหน่วยงาน สรุปได้ดังนี  
กรมชลประทาน 
1) ให้โครงการชลประทานทุกแห่งในพื นที่ภาคใต้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น  าในพื นที่

อย่างใกล้ชิดให้เร่งระบายน  าออกจากพื นที่น  าท่วมขังให้เร็วที่สุ ด รวมถึงการตรวจสอบอาคาร และระบบ
ชลประทานในพื นท่ีให้สามารถรองรับสถานการณ์น  าได้อย่างเต็มศักยภาพ  

2) การบริหารจัดการปริมาณน  าในอ่างเก็บน  า ให้บริหารจัดการน  าในอ่างเก็บน  าต่างๆ ให้อยู่
ในเกณฑ์ควบคุมอย่างเคร่งครัด ปรับการระบายน  าให้เหมาะสม 

3) เตรียมความพร้อมก าลังพล และเครื่องจักรเครื่องมือในการรับมือสถานการณ์น  าหลาก
ภาคใต้ (ช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562) 

4) ด าเนินการตรวจสอบสภาพพนังกั นน  า ฝายชะลอน  า และคันกั นน  าที่ช ารุด ปัจจุบันอยู่ใน
ขั นตอนกระบวนการวิเคราะห์ โดยจะเร่งด าเนินการให้เสร็จสิ น 

5) การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ 
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กรมทรัพยากรน  า 
1) การหาแหล่งน  าส ารอง ปัจจุบันกรมทรัพยากรน  ามีแผนการพัฒนาแหล่งน  าส ารองทั งสิ น 

116 แห่ง ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ คาดว่าจะสามารถช่วยกักเก็บน  าไว้ได้ 165 ล้าน ลบ.ม. 
2) การตรวจสอบพนังกั นน  า พบว่ามีผนังกั นน  าประมาณ 500 – 600 แห่งที่ยังไม่ได้

ด าเนินการถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น เนื่องจากปัญหาการช ารุดเสียหาย ซึ่งทางกรมทรัพยากรน  าได้ด าเนินการของบในปี 
63 ถึง 65 เพ่ือซ่อมบ ารุง และถ่ายโอนให้กับท้องถิ่นต่อไป 

กรมทรัพยากรน  าบาดาล 
 เตรียมรถบริการน  าดื่ม ให้บริการประชาชนในพื นที่ประสบภัย ส าหรับบ่อบาดาลสามารถใช้งาน

ได้ตามปกติในสภาวะน  าท่วม 
 

 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
1) รับทราบความก้าวหน้าผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 ตุลาคม 2562 
2) เห็นชอบให้หน่วยงานน ามาตรการไปจัดท าแผนปฏิบัติการ และรายงานผลการด าเนินงาน

ต่อส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติต่อไป 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม 

 …………………………………………………………………………………………………………………...……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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4.3 การคาดการณ์สถานการณ์น  าโขง และมาตรการ 

เรื่องเดิม 

ด้วยสถานการณ์เอลนิโญ (El Nino) ในอนุภาคภูมิภาคลุ่มน  าโขง ส่งผลต่อความแห้งแล้งใน
ภูมิภาค ท าให้ระดับน  าในแม่น  าโขงในช่วงฤดูฝน (เดือนมิถุนายน-ตุลาคม) ปี พ.ศ. 2562 มีค่าระดับน  าลดลง 
และเปลี่ยนแปลงระดับน  าอยู่ตลอดเวลา ส่งผลกระทบกับการประกอบอาชีพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนใน
พื นที่ 8 จังหวัดริมฝั่งแม่น  าโขง และอยู่ในความสนใจของสื่อมวลชนและภาคประชาสังคม 

ข้อเท็จจริง 

สถานการณ์น  าในแม่น  าโขง และการคาดการณ์ระดับน  า ตั งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 256๓ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี  
 ๑. สถานการณ์น  าในแม่น  าโขงตั งแต่เดือนมิถุนายน-ตุลาคม พ.ศ. 2562  
  ๑) เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เหตุการณ์ส าคัญที่มีผลท าให้ระดับน  าของแม่น  าโขง
ตั งแต่จังหวัดเลยจนถึงจังหวัดอุบลราชธานีมีระดับน  าต่ าสุด 3 เหตุการณ์ ประกอบด้วย 
      ๑.๑) ปริมาณฝนตกในพื นที่ลุ่มน  าโขงน้อยลง เปรียบเทียบค่าฝนที่ตกกับค่าเฉลี่ยของ
ปี พ.ศ. 2560 และปี พ.ศ. 2561 โดยเมื่อมาแยกปริมาณฝนที่ตกเป็นรายเดือน พบว่ามีค่าการขาดดุล -49 
มิลลิเมตร หรือ 19% (แสดงถึงปริมาณฝนที่ตกในพื นที่น้อยกว่า เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของฝนรายเดือน ตั งแต่ปี 
2551-2559) โดยเฉพาะพื นที่ สปป.ลาว ตั งแต่เมืองหลวงพระบาง ไซยะบุรี และทางฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของไทยแสดงถึงค่าที่แสดงถึงภัยแล้งอย่างชัดเจน 
      ๑.๒) เขื่อนจิ่งหง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นเขื่อนที่เป็นอ่างเก็บน  า 
เขื่อนตัวสุดท้ายของแม่น  าล้านช้าง ก่อนไหลลงสู่แม่น  าโขงผ่านเขตแดนสาธารณรัฐประชาชนจีน-สปป.ลาว เข้าสู่ 
สปป.ลาว ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนปริมาณน  าท่าประมาณ 16.5% ของน  าท่าทั งหมดในแม่น  าโขง จากรายงานของ
ส้ำนักงำนเลขำธิกำรคณะกรรมำธิกำรแม่น ้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) ระบุว่า 
เขื่อนจิ่งหงได้ลดปริมาณการปล่อยน  าจากประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เหลือ 500 ลูกบาศก์เมตร/
วินาที ซึ่งสืบเนื่องมาจากการบ ารุงรักษาระบบสายส่งไฟฟ้าในเขื่อนจิ่งหง ในระหว่างวันที่ 5-19 กรกฎาคม 
2562 ซึ่งหลังจากนั นยังไม่เพ่ิมการปล่อยน  าเพิ่มขึ น 
  ๑.๓) การทดสอบการเดินเครื่องปั่นไฟ ของเขื่อนไซยะบุรี  สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 
17-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จากการเก็บข้อมูลระดับน  าในแม่น  าโขงที่สถานีจิ่งหง สถานีเชียงแสน สถานี
หลวงพระบางและสถานีเชียงคาน พบว่า ระดับน  าที่สถานีเชียงคานมีระดับน  าลดลงในขณะที่ระดับน  าที่สถานี
หลวงพระบางมีระดับเพ่ิมขึ น เนื่องจากเขื่อนไซยะบุรีซึ่งอยู่หลังสถานีหลวงพระบางมีการกักเก็บน  าเพ่ือให้ได้ค่า
ความสูงของระดับน  าที่เพียงพอต่อการปั่นไฟ จึงท าให้ระดับน  าที่ท้ายน  าตั งแต่เชียงคานลงมามีระดับน  าต่ าลง 
  ๒) เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 อิทธิพลพายโุพดุล และพายุคาจิกิ ท าให้ระดับน  าในแม่น  า
โขงที่วัดได้ ณ สถานีนครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม มีระดับน  าเพ่ิมขึ น โดยปริมาณฝนสะสมทั งหมดที่เกิดจาก 
พายุทั ง 2 ลูก ในพื นที่ขอบเขตตั งแต่จังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย เมืองสะหวันนะเขตจนถึงเมืองปากเซ  
สสป.ลาว มีค่าอยู่ระหว่าง 400-700 มิลลิเมตร จนท าให้ระดับน  าที่สถานีโขงเจียมสูงกว่าระดับน  าที่เตือนภัย 
และสูงท่วมสถานี 2 เมตร แต่เมื่อหมดอิทธิพลจากพายุทั ง 2 ลูก ระดับน  าในแม่น  าโขงจึงลดลงเข้าสู่ระดับน  าต่ า
กว่าค่าระดับน  าต่ าสุดเช่นเดิม 

๒. การคาดการณ์และข้อเสนอมาตรการรองรับผลกระทบที่เกิดขึ นกับการด ารงชีวิตและ
การประกอบอาชีพของประชาชนอยู่ริมแม่น  าโขง 
   จากข้อมูลการติดตามแม่น  าของ ส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น  าโขง (MRCS) และ
สถานการณ์ระดับน  าที่มีระดับต่ าสุดของลุ่มแม่น  าโขงตอนล่างในฤดูฝน พ.ศ.2562 ประกอบกับ สถานการณ์
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เอลนีโญจะยังคงมีผลต่อภูมิภาค ท าให้ไม่มีปริมาณฝนตกในพื นที่ลุ่มน  าโขง และไม่มีการระบายน  าที่ผิดปกติจาก
เขื่อนในจีนและใน สปป.ลาว ระดับน  าของสถานีแม่น  าโขงทุกสถานีจะมีค่าระดับน  าอยู่ในระหว่าง 1 - 2 เมตร 
จากระดับท้องแม่น  า โดยมีค่าระดับน  าต่ ากว่าตลิ่งประมาณ 10 - 12 เมตร    
   ๓. ผลการด าเนินงานด้านความร่วมมือ 
   3.1 การด าเนินการตามกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong–Lancang 
Cooperation : MLC) 
   ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ประกอบด้วยสมาชิกจาก 6 ประเทศ ได้แก่ 
กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา ไทย เวียดนาม และจีน โดย ดร.สมเกียรติ  ประจ าวงษ์ เลขาธิการส านักงาน
ทรัพยากรน  าแห่งชาติ ได้เข้าร่วมประชุมคณะท างานร่วมสาขาทรัพยากรน  าสมัยวิสามัญ ครั งที่ 3 ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ณ นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน คณะท างานร่วมสาขาทรัพยากรน  า 
(Joint Working Group on Water Resource Management, JWG) เป็นหนึ่งในคณะท างาน 6 สาขาภายใต้
กรอบแม่โขงล้านช้าง ซึ่งในการประชุมดังกล่าว สทนช. ได้ประชุมหารือ (นอกรอบ) ร่วมกับผู้แทนระดับอธิบดีของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (แบบทวิภาคี) เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการแลกเปลี่ยนสถานการณ์น  าของจีน
และไทยในช่วงฤดูแล้งเพ่ิมเติม จากปัจจุบันจีนได้พิจารณาให้ข้อมูลสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน  (ตั งแต่มิถุนายน-
ตุลาคม) เพ่ือให้การวิเคราะห์คาดการณ์สถานการณ์แม่น  าโขงรวมถึงล าน  าสาขาของแม่น  าโขงได้ตลอดทั งปี ตั งแต่
ต้นน  าจากประเทศจีน อาทิ แผนการระบายน  าตลอดฤดูแล้ง แนวทางการระบายน  าเพ่ิมหากท้ายน  าอย่างไทย
ต้องการน  า เป็นต้น ซึ่ง สทนช. จะอาศัยการประชุมหารือโต๊ะกลมส าหรับระดับรัฐมนตรีด้านการจัดการทรัพยากร
น  า (MLC) ครั งที่ 1 ในวันที่ 9 - 10 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ กรุงปังกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการผลักดัน
ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และความช่วยเหลือในการปล่อยน  าในกรณีร้องขอด้วย 

3.2 การด าเนินการตามกรอบความร่วมมือแม่น  าโขง (Mekong River Commission: 
MRC) 
   มีการประชุมคณะกรรมการร่วมของคณะกรรมาธิการแม่น  าโขง (Mekong River Commission 
The Special Session of MRC Joint Committee Meeting ) ซึ่ งประกอบด้วย 4 ประเทศ  ได้แก่  ลาว 
เวียดนาม กัมพูชา และไทย ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยประเด็นส าคัญที่มี
การหารือร่วมกัน คือ สถานการณ์ภัยแล้งของแม่น  าโขง ซึ่งขณะนี มีระดับน  าต่ ากว่าระดับที่เคยเกิดในอดีต 
ขณะเดียวกัน ยังมีระดับน  าขึ นลงอย่างผิดปกติ ซึ่งที่ประชุมทั ง 4 ประเทศมีเจตนารมณ์ร่วมกันเร่งด าเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวทั งปัจจัยจากภัยธรรมชาติ และปัจจัยการบริหารจัดการเขื่อนในล าน  าโขง ซึ่งส านักงาน
เลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น  าโขง (MRCS) จะเป็นหน่วยงานหลักในการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์
ผลกระทบจากสองปัจจัยดังกล่าวให้ 4 ประเทศได้รับข้อมูลที่ตรงกัน เพ่ือลดความสับสนและความเข้าใจที่อาจจะ
คลาดเคลื่อน น าไปสู่มาตรการในการเตรียมการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ น และแก้ไขปัญหาทั ง
ในระยะสั นและระยะยาวโดยเร่งด่วน นอกจากนี ฝ่ายไทยยังเน้นย  าเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลปริมาณการ
ไหลของแม่น  าสาขาหลักที่ไหลลงสู่แม่น  าโขงโดยตรง โดยเฉพาะข้อมูลการระบายน  าท้ายเขื่อนจาก สปป.ลาว และ
จีน เพ่ือเตรียมการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ นจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน  าที่ขึ นลงที่ผิดปกติ
จากการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยสามารถวางแผนบริหารจัดการน  าภายในประเทศเชื่อมโยงกับแม่น  าสากลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั งป้องกันความสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนริมฝั่งแม่น  าโขงได้ 
   ความเห็นของฝ่ายเลขานุการฯ 
   ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาแล้ว เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาวิกฤติน  าในแม่น  าโขงลดผลกระทบที่
จะเกิดขึ นต่อประชาชน จึงขอเสนอมาตรการรองรับผลกระทบที่เกิดขึ นกับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ของประชาชนอยู่ริมแม่น  าโขง ดังนี  
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   มาตรการภายในประเทศ 
   1) มอบการประปาส่วนภูมิภาค กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมทรัพยากรน  า
บาดาล จัดหาแหล่งน  าส ารองและขุดเจาะบ่อน  าบาดาล เพ่ือส ารองปริมาณน  าในการอุปโภค-บริโภค 
   2) มอบกระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัด (ริมแม่น  าโขง) สร้างการรับรู้ความเข้าใจแนวโน้ม
สถานการณ์วิกฤติน  า ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ใช้น  าภาคการเกษตรและประมงได้รับทราบ 
   3) มอบกระทรวงคมนาคม ก าหนดมาตรการการขนส่งและการคมนาคมทางน  า และ
กระทรวงมหาดไทยก าหนดมาตรการรองรับการพังทลายของตลิ่งริมฝั่งโขง 
   มาตรการระหว่างประเทศ 
   1) การหารือกรอบแนวทางการตอบสนองข้อมูลสถานการณ์น  าแล้งของประเทศสมาชิก
แม่น  าโขง ทั งในกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong–Lancang Cooperation : MLC) 
   2) หารือแนวคิดเบื องต้นของความร่วมมือด้านการจัดการวิกฤตน  า ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง 
   3) ผลักดันการเจรจาในเวทีกรอบความร่วมมือระดับรัฐมนตรี เช่น อาเซียน หรือความ
ร่วมมือระดับทวิภาคี 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
1. รบัทราบการคาดการณ์สถานการณ์แมน่  าโขงและผลการด าเนินการความร่วมมือ 
๒. เห็นชอบมาตรการรองรับผลกระทบที่เกิดขึ นกับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของ

ประชาชนอยู่ริมแม่น  าโขงตามที่ฝ่ายเลขาเสนอ และให้หน่วยงานเร่งรัดด าเนินการตาม
มาตรการพร้อมรายงานผลให้ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติทราบ 

๓. ให้ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแม่น  าโขงแห่งชาติ
ไทย ด าเนินการตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและร่วมหารือกับประเทศสมาชิก
ต่อไป 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 
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