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ครม. เห็นชอบกรอบ 9 มาตรการ รับมือแล้ง ปี’63/64 

 
ครม. เห็นชอบแผนจดัสรรน ้ ำฤดูแลง้ปีน้ีคลุมถึงตน้ฝนหนำ้ พร้อมสั่งกำรหน่วยงำนรับผดิชอบเตรียมแผนรองรับ

สถำนกำรณ์ล่วงหนำ้ภำยใต ้9 มำตรกำรหลกัป้องผลกระทบขำดแคลนน ้ำใหป้ระชำชน 
 เม่ือวนัท่ี 3 พ.ย. ดร.สมเกียรติ ประจ ำวงษ ์เลขำธิกำรส ำนกังำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ (สทนช.) เปิดเผยวำ่ 
คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแผนกำรจดัสรรน ้ำในฤดูแลง้ ปี 2563/64 (ตั้งแต่ 1 พ.ย.63-30 เม.ย.64) และมำตรกำร
รับรองสถำนกำรณ์ขำดแคลนน ้ำก่อนเขำ้สู่ฤดูแลง้ตำมท่ีส ำนกังำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติเสนอ ซ่ึงปริมำณน ้ำใชก้ำรอ่ำงเก็บน ้ำ
ขนำดใหญ่ 35 แห่ง (ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563) มีทั้งส้ิน 19,868 ลำ้นลูกบำศกเ์มตร (ลบ.ม.) คิดเป็น 42% โดยจะมีกำร
จดัสรรน ้ำใหส้อดคลอ้งกบัปริมำณน ้ำตน้ทุนตำมล ำดบัควำมส ำคญัของกิจกรรมกำรใชน้ ้ำ ไดแ้ก่ 1.เพื่ออุปโภค-บริโภค 2.
รักษำระบบนิเวศ 3.เพื่อกำรเกษตรกรรม และ 4.เพื่อกำรอุตสำหกรรม รวมถึงกำรส ำรองน ้ำไวใ้ชใ้นช่วงตน้ฤดูฝนระหวำ่ง
เดือนพฤษภำคมถึงกรกฎำคม 2564 ดว้ย 
 นอกจำกน้ี ท่ีประชุม ครม. ยงัไดเ้ห็นชอบ 9 มำตรกำรหลกัรับรองสถำนกำรณ์ขำดแคลนน ้ำก่อนเขำ้สู่ฤดูแลง้ 
โดยเฉพำะภำคเหนือ ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง และภำคตะวนัออก โดยเนน้จดักำรน ้ำใหส้มดุลระหวำ่งน ้ ำตน้ทุน 
ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำ พร้อมทั้งใหมี้กำรติดตำมประเมินผลและสร้ำงกำรรับรู้ใหทุ้กภำคส่วนต่อเน่ือง โดยมีหน่วยงำนเจำ้ภำพ
หลกัรับผดิชอบชดัเจน ไดแ้ก่ 1.เร่งเก็บกกัน ้ำไวใ้นแหล่งน ้ ำต่ำงๆ ก่อนส้ินสุดฤดูฝน 2.จดัหำแหล่งส ำรองน ้ำดิบในพื้นท่ีเส่ียง
ขำดแคลนน ้ำ พร้อมวำงแผนวำงท่อน ้ำประปำจำกกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำขำ้งเคียง และแผนรับน ้ำดิบจำกอ่ำงเก็บน ้ำ
โดยตรง 3.ปฏิบติักำรเติมน ้ำใหก้บัแหล่งน ้ำในพื้นท่ีเกษตรและพื้นท่ีเส่ียงขำดแคลนน ้ำ 4.ก ำหนดปริมำณน ้ำจดัสรรในฤดูแลง้



ท่ีชดัเจน มีกำรติดตำมก ำกบัใหเ้ป็นไปตำมแผน เพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบกำรขำดแคลนน ้ำดำ้นอุปโภคบริโภค พร้อมจดัท ำ
ทะเบียนผูใ้ชน้ ้ ำ 5.เฝ้ำระวงัคุณภำพน ้ำในแม่น ้ ำสำยหลกั สำยรอง 6.วำงแผนกำรเพำะปลูกพืชฤดูแลง้ท่ีชดัเจน รวมถึง
มำตรกำรควบคุมกำรสูบน ้ำ กำรแยง่น ้ำ กรณีไม่อำจสนบัสนุนน ้ำเพื่อกำรเกษตรไดใ้ห้มีกำรก ำหนดมำตรกำรเยยีวยำผลกระทบ
ท่ีรวดเร็วและชดัเจน 7.ส่งเสริมใหภ้ำคอุตสำหกรรมใชร้ะบบ 3R เพื่อใหเ้กิดกำรใชน้ ้ำอยำ่งคุม้ค่ำ 8.ติดตำมประเมินผลกำรใช้
น ้ำใหเ้ป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนดไว ้และ9.สร้ำงกำรรับรู้สถำนกำรณ์น ้ำและแผนกำรจดัสรรน ้ำอยำ่งต่อเน่ือง ใหทุ้กภำคส่วนเกิด
ควำมร่วมมือในกำรใชน้ ้ำอยำ่งประหยดั เพื่อใหก้ำรขบัเคล่ือนมำตรกำรต่ำงๆ ในกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำช่วงฤดูแลง้
ต่อเน่ืองถึงตน้ฤดูฝนหนำ้ไดต้ำมแผน ให้หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งสำมำรถน ำไปปฏิบติัในเชิงป้องกนัเพื่อลดผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์แลง้ท่ีอำจเกิดข้ึนในอนำคต 

เลขำธิกำร สทนช. กล่ำวเพิ่มเติมวำ่ ขณะเดียวกนั สทนช. ไดร่้วมกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งวเิครำะห์พื้นท่ีเส่ียงขำด
แคลนน ้ำในช่วงฤดูแลง้ปี 2563/64 ไวล่้วงหนำ้ เพื่อใหม้ำตรกำรต่ำงๆ ท่ีก ำหนดไวมี้พื้นท่ีเป้ำหมำยด ำเนินกำรท่ีชดัเจน 
แบ่งเป็น 1.พื้นท่ีเฝ้ำระวงัเส่ียงขำดแคลนน ้ำอุปโภค-บริโภค ในเขตกำรใหบ้ริกำรของกำรประปำส่วนภูมิภำค (กปภ.) ซ่ึงมี
พื้นท่ีสำขำท่ีมีควำมเส่ียงท่ีตอ้งเฝ้ำระวงักำรขำดแคลนน ้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค รวม 41 สำขำในพื้นท่ี 28 จงัหวดั และพื้นท่ี
กำรใหบ้ริกำรของประปำทอ้งถ่ินท่ีอำจจะประสบปัญหำขำดแคลนน ้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคใน 20 จงัหวดั 66 อ ำเภอ 140 
ต ำบล 2.พื้นท่ีเฝ้ำระวงัเส่ียงขำดแคลนน ้ำดำ้นกำรเกษตร 45 จงัหวดั 176 อ ำเภอ 489 ต ำบล แบ่งเป็น 2 ระดบั คือ พื้นท่ีเฝ้ำระวงั
เส่ียงขำดแคลนน ้ำมำกกวำ่ 5 ลำ้น ลบ.ม. ต่อต ำบล และพื้นท่ีเฝ้ำระวงัเส่ียงขำดแคลนน ้ำปำนกลำง ตั้งแต่ 1–5 ลำ้น ลบ.ม. ต่อ
ต ำบล และ3.พื้นท่ีเส่ียงเฝ้ำระวงัดำ้นคุณภำพน ้ำ โดยเฉพำะปัญหำน ้ำเคม็รุกท่ีอำจส่งผลกระทบกบัน ้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค
และกำรเกษตร จ ำนวน 4 แห่ง คือ แม่น ้ำเจำ้พระยำ บริเวณสถำนีสูบน ้ำส ำแล (กปน.) แม่น ้ำท่ำจีน บริเวณสถำนีปำกคลอง
จินดำ แม่น ้ำแม่กลอง บริเวณสถำนีปำกคลองด ำเนินสะดวก และแม่น ้ำบำงปะกง บริเวณสถำนีบำ้นสร้ำง 
 รวมถึงประเมินควำมเส่ียงผลกระทบกำรขำดแคลนน ้ำเป็นรำยลุ่มน ้ำท่ีน ้ำตน้ทุนมีจ ำกดั เพื่อก ำหนดแผนกำรบริหำร
จดักำรน ้ำและมำตรกำรแกไ้ขบรรเทำผลกระทบท่ีชดัเจน อำทิ ลุ่มน ้ำเจำ้พระยำ มีปริมำณน ้ำเพียงพอส ำหรับกำรอุปโภค
บริโภค รักษำระบบนิเวศ และเกษตรต่อเน่ืองเท่ำนั้น ลุ่มน ้ ำแม่กลอง มีน ้ำเพียงพอท ำกำรเกษตรฤดูแลง้ แต่อำจมีขอ้จ ำกดัท่ีจะ
ส่งมำช่วยผลกัดนัน ้ำเคม็ลุ่มน ้ ำเจำ้พระยำในช่วงแลง้หนำ้เหมือนในช่วงเดือนมิถุนำยน 2563 ได ้ลุ่มน ้ำชี–มูล มีเพียงเข่ือนอุบล
รัตน์ ท่ีมีน ้ำเพียงพอส ำหรับอุปโภค-บริโภค และส่งน ้ำใหพ้ื้นท่ีเกษตรเพียงบำงพื้นท่ี รวมถึงลุ่มน ้ำภำคตะวนัออก สำมำรถ
จดัสรรน ้ำใหกิ้จกรรมกำรใชน้ ้ำต่ำงๆ ได ้ยกเวน้ อ่ำงเก็บน ้ ำบำงพระ ท่ียงัตอ้งเร่งสูบน ้ำจำกระบบโครงข่ำยน ้ำเขำ้มำเติมในอ่ำง
ฯใหม้ำกข้ึน 
  





 
กลุ่มเกษตรอนิทรีย์ร่มเยน็ราชบุรีมุ่งผลติสินค้าเกษตรปลอดภัยสร้างความมั่นคงด้านอาหาร 

 
นำยเขม้แขง็ ยติุธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำววำ่ ปัจจุบนัสถำนกำรณ์กำรระบำดของเช้ือไวรัสโค

วดิ-19 ส่งผลใหป้ระชำชนทัว่ไปไดม้องเห็นควำมส ำคญัในเร่ืองควำมมัน่คงดำ้นอำหำรและควำมปลอดภยัของอำหำรท่ีเพิ่ม
มำกข้ึนอยำ่งท่ีไม่เคยมีมำก่อน นอกจำกนั้นกำรท่ีประชำชนบำงส่วนถูกเลิกจำ้งและใหอ้อกจำกงำน ท ำใหป้ระชำชนบำงส่วน
เดินทำงกลบัภูมิล ำเนำเพื่อหนักลบัไปท ำเกษตรกรรมเพิ่มมำกข้ึน 
 กลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัรำชบุรีไดเ้ล็งเห็นถึงควำมส ำคญัเร่ืองควำมมัน่คงดำ้นอำหำรและตั้งใจผลิตอำหำรท่ีปลอด
สำรพิษ มีใจรักในกำรผลิตและไม่ตอ้งกำรผลิตเพื่อหวงัผลก ำไรจนลืมใส่ใจนึกถึงสุขภำพของผูบ้ริโภคและของตนเอง จึงไดมี้
กำรรวมกลุ่มกนัภำยใตช่ื้อวำ่ “กลุ่มเกษตรอินทรียร่์มเยน็รำชบุรี” โดยท ำกำรผลิตพืชและสัตวต์ำมมำตรฐำนเกษตรอินทรีย ์ซ่ึง
กลุ่มเกษตรอินทรียร่์มเยน็รำชบุรี จะมีกำรประชุมร่วมกนัทุกเดือน เพื่อแลกเปล่ียนควำมรู้ ขอ้มูลข่ำวสำร ปริมำณผลผลิตของ
สมำชิกในกลุ่มแต่ละแปลง วำงแผนกำรผลิต แนะน ำสมำชิกใหม่ และกำรเพิ่มช่องทำงกำรตลำด ซ่ึงกำรประชุมแต่ละคร้ังจะ
หมุนเวยีนกนัไปประชุมท่ีแปลงของสมำชิกในกลุ่ม เพื่อใหส้มำชิกในกลุ่มไดท้  ำควำมรู้จกักนัเพิ่มมำกข้ึน เยีย่มชม และ
แลกเปล่ียนแนวทำงกำรปฏิบติังำนในแปลงของสมำชิก 
 ผลผลิตมำตรฐำนเกษตรอินทรียข์องกลุ่มเกษตรอินทรียร่์มเยน็รำชบุรี ไดแ้ก่ เห็ดสดและแปรรูป มะพร้ำวน ้ำหอม 
กลว้ย ผกัสวนครัวและผกัสลดั ผลไมต้ำมฤดูกำล เน้ือหมูสดและแปรรูป นมแพะไข่ไก่และไข่เป็ด ส ำหรับตลำดหลกัท่ีสมำชิก
ในกลุ่มจะน ำผลผลิตท่ีไดไ้ปขำย คือ ตลำดสุขใจ อ.สำมพรำน จ.นครปฐม แต่ผูบ้ริโภคท่ีสนใจผลผลิตของกลุ่มสำมำรถเขำ้ไป
ติดตำมและสั่งซ้ือสินคำ้จำกสมำชิกกลุ่มไดท่ี้เพจเฟซบุก๊ “กลุ่มเกษตรอินทรียร่์มเยน็รำชบุรี” โดยทำงสมำชิกกลุ่มจะเขำ้ไป
ประชำสัมพนัธ์ผลผลิตและหมำยเลขโทรศพัทติ์ดต่อท่ีสำมำรถสั่งซ้ือสินคำ้ได ้
 กลุ่มเกษตรอินทรียร่์มเยน็รำชบุรี จึงนบัเป็นอีกหน่ึงกลุ่มตวัอยำ่งในกำรผลิตเกษตรอินทรียท่ี์ประสบควำมส ำเร็จ โดย
ควำมร่วมมือของคนในชุมชนและกำรสนบัสนุนจำกภำครัฐ ทั้งในระดบัอ ำเภอและระดบัจงัหวดั ในกำรขบัเคล่ือนกำรผลิต
สินคำ้เกษตรอินทรียอ์ยำ่งจริงจงั เพื่อเป็นแรงจูงใจในกำรปรับทิศทำงของภำคเกษตรให้สอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนัท่ี
ประชำชนตอ้งตระหนกัถึงควำมปลอดภยัของอำหำรและควำมมัน่คงดำ้นอำหำร ซ่ึงตอ้งมีเพียงพอและสำมำรถเขำ้ถึงไดม้ำก
ยิง่ข้ึน 



 
เกษตรกรนครพนมยิม้ !! รับเมลด็พนัธ์ุผกั ส่งตรงถึงหน้าบ้าน ในโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัยโควดิ – 19 

 
วนัท่ี 4 พ.ย.63 นำยวนิยั คงยนื หวัหนำ้กลุ่มส่งเสริมและพฒันำกำรผลิต รักษำรำชกำรแทนเกษตรจงัหวดันครพนม 

เปิดเผยวำ่ ส ำหรับ“โครงกำรตูเ้ยน็ขำ้งบำ้นตำ้นภยั COVID – 19” ส ำนกังำนเกษตรจงัหวดันครพนม ไดมี้กำรประชำสัมพนัธ์
เชิญชวนเกษตรกรเขำ้ร่วมโครงกำรผำ่นทำงส่ือโซเชียลมีเดียต่ำงๆ รวมทั้งใหท้ำงส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอทั้ง 12 แห่ง ในพื้นท่ี
จงัหวดันครพนมประชำสัมพนัธ์ใหเ้กษตรกรไดรั้บรู้ขอ้มูลข่ำวสำร พร้อมลงทะเบียนลุน้รับสิทธ์ิกำรรับเมล็ดพนัธ์ุพืช ผำ่นทำง
เวบ็ไซต ์https://app.doae-gov.org/landing โดยเกษตรกร 1 ครัวเรือน (ทะเบียนบำ้น) จะไดรั้บสิทธ์ิในกำรลงทะเบียน จ ำนวน 
1 สิทธ์ิ ซ่ึงจะไดรั้บเมล็ดพนัธ์ุพืชผกัสวนครัว จ ำนวน 1 ชุด ประกอบดว้ย เมล็ดพนัธ์ุพืชผกัสวนครัว จ ำนวน 4 – 5 ชนิด ไดแ้ก่ 
ผกับุง้ คะนำ้ ผกักำด กวำงตุง้ แตงกวำ คะนำ้ยอด กะเพรำ และพริกข้ีหนู โดยเม่ือทำงส ำนกังำนเกษตรจงัหวดันครพนมไดรั้บ
เมล็ดพนัธ์ุผกัสวนครัว และไดท้  ำกำรส่งมอบใหส้ ำนกังำนเกษตรอ ำเภอ เพื่อน ำไปแจกจ่ำยใหก้บัเกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร
ในแต่ละพื้นท่ีอ ำเภอ ผำ่นทำงอำสำสมคัรเกษตรหมู่บำ้น หรือเจำ้หนำ้ท่ีนกัวชิำกำรส่งเสริมกำรเกษตรน ำไปมอบให้เกษตรกร
ถึงหนำ้บำ้น เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกและพร้อมให้ค  ำแนะน ำในกำรปลูก ดูแลรักษำชนิดพนัธ์ุพืชแต่ละชนิดอยำ่ง
ถูกตอ้งตำมหลกัวชิำกำร 

ส ำหรับจงัหวดันครพนม มีเกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรและไดรั้บเมล็ดพนัธ์ุผกัสวนครัว ภำยใตโ้ครงกำร“โครงกำร
ตูเ้ยน็ขำ้งบำ้นตำ้นภยั COVID – 19” จ ำนวนทั้งส้ิน 1,873 รำย โดยจะแบ่งเป็นรอบในกำรจดัส่งเมล็ดพนัธ์ุผกั จ  ำนวน 2 รอบ 
ไดแ้ก่ รอบท่ี 1 จ  ำนวน 987 รำย และรอบท่ี 2 จ  ำนวน 886 รำย ซ่ึงในขณะน้ีอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรจดัส่งเมล็ดพนัธ์ุใหก้บั
เกษตรกรท่ีมีรำยช่ือในแต่ละพื้นท่ีอ ำเภอ ซ่ึงส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอไดใ้หเ้จำ้หนำ้ท่ีด ำเนินกำรลงพื้นท่ีเพื่อมอบเมล็ดพนัธ์ุ
ใหก้บัเกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร โดยเจำ้หนำ้ท่ีจะมีท ำหนำ้ท่ีคอยใหค้  ำแนะน ำและถ่ำยทอดองคค์วำมรู้ใหก้บัเกษตรกร
ก่อนท่ีจะมีกำรน ำเมล็ดพนัธ์ุพืชไปเพำะปลูก จำกกำรท่ีเกษตรกรปลูกพืชผกัสวนครัวไวบ้ริโภคเองในครัวเรือน จะท ำให้
เกษตรกรแหล่งอำหำรท่ีมัน่คง เป็นกำรพึ่งพำตนเองตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ลดรำย เพิ่มรำยได ้และมีคุณภำพ
ชีวติท่ีดี 


