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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 2/2562 วันอังคารท่ี 30 กรกฎาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบจร (กษ. เจาของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

300762 
 

เรื่อง : สถานการณและแนวทางการชวยเหลือเกษตรกรผูประสบปญหาฝนท้ิงชวงป 2562 ระยะเรงดวน 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. ทราบสถานการณและแนวทางการชวยเหลือเกษตรกรผูประสบปญหาฝนท้ิงชวงป 2562 ระยะเรงดวน 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดติดตามสถานการณ และดําเนินการแกไขปญหาฝนท้ิงชวง ท่ีสงผลกระทบ 

ตอเกษตรกร สรุปไดดังน้ี 
1. สถานการณและแนวโนม 

สภาพฝน  กรมอุตุนิยมวิทยา ไดคาดหมายปริมาณฝนในชวงฤดูฝนป 2562 จะมีปริมาณฝนรวมของท้ัง
ประเทศนอยกวาป 2561 และนอยกวาคาปกติประมาณ 5-10 % (ปท่ีแลวต่ํากวาคาปกติ 3%) โดยชวงตนเดือน
กรกฎาคม บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีปริมาณและการกระจายของฝนลดลง และมีปริมาณฝนนอยกวาคาปกติ 
กอใหเกิดการขาดแคลนนํ้าดานการเกษตร 

สถานการณนํ้าในอางเก็บนํ้าขนาดใหญ  ปริมาณนํ้าในอางเก็บนํ้าขนาดใหญท้ัง 35 แหง ณ วันท่ี  
23 กรกฎาคม 2562 มีปริมาณนํ้าใชการไดท้ังประเทศ 10,729 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 23 ของความจุ 
(นอยกวาปริมาณนํ้าป 2561 อยู 11,484 ลานลูกบาศกเมตร) โดยมีอางเก็บนํ้าขนาดใหญท่ีมีปริมาตรต่ํากวารอยละ 
30 ของความจุ รวม 19 แหง ปริมาตรระหวางรอยละ 30 – 50 รวม 10 แหง และปริมาตรมากกวารอยละ 50  
รวม 6 แหง ซึ่งถือวาขณะน้ีมีปริมาณนํ้านอย  

สถานการณการเพาะปลูกขาวป 2562/63  จากขอมูลการสํารวจของกรมสงเสริมการเกษตร  ณ วันท่ี  
25 กรกฎาคม 2562 จํานวน 47.88 ลานไร ยังไมปลูกอีก 12.45 ลานไร 

ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ พบวา ฝนท้ิงชวงจะสงผลตอปริมาณ คุณภาพ ผลผลิตของเกษตรกร 
จะลดลงหรือเสียหาย และผลกระทบตอรายไดของครัวเรือนเกษตรกร ปจจุบัน ยังไมมีรายงานความเสียหายและไมมี
การประกาศเขตการใหความชวยเหลือฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 

2. แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงและบรรเทาผลกระทบ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดดําเนินการทันที และเตรียมการแกไขในระยะยาว โดยบูรณาการกับทุกหนวยงาน

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (สผง.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเพ่ิมปริมาณนํ้าใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีท่ีประสบปญหา  
ฝนท้ิงชวง และรวมแกไขปญหาเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน
โดยเร็ว 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล กองบัญชาการ
กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพอากาศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  
เพ่ือใหปฏิบัติงานไดทันที และมีแผนปฏิบัติท่ีครอบคลุมการแกไขปญหาในระยะตอไป 

การเผชิญเหตุระยะเรงดวน 
1. ปฏิบัติการฝนหลวง เพ่ือเพ่ิมปริมาณนํ้าในอางเก็บนํ้าและพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีประสบปญหาฝนท้ิงชวง  

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร บูรณาการการปฏิบัติรวมกับกองทัพ โดยกองทัพสนับสนุนอากาศยานเพ่ิม จํานวน 7 ลํา 
จากกองทัพบก 1 ลํา กองทัพอากาศ 5 ลํา และสํานักงานตํารวจแหงชาติ 1 ลํา พรอมกําลังพล 88 นาย 

2. สํารวจพ้ืนท่ีขาดแคลนนํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภค พรอมสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือ เชน รถบรรทุกนํ้า  
เครื่องสูบนํ้า เพ่ือแกไขปญหาในพ้ืนท่ีไดทันที และสรางการรับรู รวมรณรงค ประชาสัมพันธใหมีการใชนํ้าอยางประหยัด 
ดําเนินการ ดังน้ี 

2.1 ใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ บูรณาการสํารวจขอมูลพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีไดรับ
ผลกระทบจากภาวะฝนท้ิงชวง รวมท้ังจัดทําชุดขอมูลแนวโนม/สถานการณนํ้าในอนาคต วิเคราะหความเสี่ยง  
และผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง เชน การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชนํ้าในไรนา การสะสมนํ้า
ตนทุน และความช้ืนในดิน เปนตน เพ่ือสื่อสารสรางการรับรูใหแกเกษตรกร และผูใชนํ้าไดตระหนักและเขาใจสถานการณ
ความเสี่ยง และใหความรวมมือในระดับท่ีสามารถวิเคราะหขอมูล แนวโนม เรียนรูท่ีจะปรับตัวและบรรเทาผลกระทบ  
ใหเกิดความเสียหายนอยท่ีสุด เชน วิธีการดูแลรักษาพืชในภาวะแหงแลงฝนท้ิงชวง ปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชอายุสั้น  
ใชนํ้านอยทดแทนการเพาะปลูกขาวในชวงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2562 

2.2 การจัดเตรียมเครื่องสูบนํ้า รถบรรทุกนํ้า และเครื่องจักรเครื่องมือสนับสนุนอ่ืนๆ ท้ังประเทศ จํานวน 
4,850 หนวย เพ่ือสนับสนุนและพรอมใหการชวยเหลือทันทวงที กระจายอยูตามโครงการชลประทานทุกจังหวัด  
และเตรียมพรอมแหลงนํ้าตนทุนในพ้ืนท่ีใกลเคียงระบบชลประทาน สําหรับการแจกจายนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

2.3 แจงเตือนใหเกษตรกรท่ียังไมไดเริ่มทําการปลูกขาว ใหชะลอการปลูกไปจนกวาจะสิ้นสุดภาวะ  
ฝนท้ิงชวง หรือจนกวาปริมาณและการกระจายของฝนมีความสม่ําเสมอ และหากมีภาวะการขาดแคลนนํ้าใหดําเนินการ
ชวยเหลืออยางเรงดวนเพ่ือใหเกิดความเสียหายนอยท่ีสุด รวมท้ัง สรางการรับรู รวมรณรงค ประชาสัมพันธ ใหมีการใชนํ้า
ประหยัดอยางตอเน่ือง 

2.4 วางแผนการเพาะปลูกพืชและปฏิทินการเพาะปลูกเปนการลวงหนา โดยเฉพาะในฤดูแลงป 
2562/63 ใหสอดคลองกับการคาดการณสถานการณนํ้า 

2.5 จัดตั้ง War room ทุกจังหวัด เรงสํารวจพ้ืนท่ีประสบฝนท้ิงชวงทุกจังหวัดพรอมชวยเหลือเกษตรกร  
ผูประสบฝนท้ิงชวง และแนะนําใหเกษตรกรมาข้ึนทะเบียนเกษตรกรหรือปรับปรุงทะเบียนกอนเกิดความเสียหาย 

3. ปรับแผนการระบายนํ้าจากแหลงนํ้าตางๆ โดยเฉพาะแหลงนํ้าท่ีมีปริมาณนํ้านอยกวารอยละ 30 ของความจุ 
และเพ่ิมความเขมงวดติดตาม กํากับ การจัดสรรนํ้าในระดับพ้ืนท่ีเพ่ือใหใชนํ้าอยางประหยัด และมีปริมาณนํ้าเพียงพอ
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สําหรับอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศเพียงพอถึงฤดูแลงป 2562/63 ดําเนินการ ดังน้ี 
3.1 เก็บนํ้าในอางเก็บนํ้าไวใหมากท่ีสุด ไมระบายนํ้าจากเข่ือนจนกวาปริมาณนํ้าจะมากกวาเสนควบคุม

ตอนลาง และบริหารปริมาณนํ้าฝนท่ีไหลลงสูระบบคลองชลประทาน แทนการบริหารนํ้าท่ีระบายจากเข่ือน 
3.2 พ้ืนท่ีดอนท่ียังไมไดปลูก ใหประชาสัมพันธแนะนําใหเกษตรกรชะลอการเพาะปลูกตามปริมาณฝน  

ท่ีตกในพ้ืนท่ี หรือสนับสนุนการปลูกพืชใชนํ้านอย เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายของผลผลิต สําหรับพ้ืนท่ี
เพาะปลูกแลว จะดําเนินมาตรการสงนํ้าแบบประณีตดวยวิธีเปยกสลับแหง สงนํ้าแบบรอบเวรหมุนเวียนในแตละพ้ืนท่ี 

3.3 จัดแผนหมุนเวียน/จัดรอบเวรการใชนํ้าในระบบลุมนํ้า และบริหารจัดการนํ้าท่ีจัดสรรอยางเขมงวด 
และสอดคลองกับสถานการณ 

3.4 พิจารณาการใชนํ้าจากแกมลิงธรรมชาติ และเสริมแหลงนํ้าดวยบอนํ้าบาดาล ในพ้ืนท่ีท่ีเปนท่ีดอน 
3.5  การบริหารจัดการนํ้าในพ้ืนท่ีลุมเจาพระยา เมื่อประเมินนํ้าฝนท่ีตกลงมาแลว พบวา  มีความ

จําเปนตองปรับลดแผนการระบายนํ้า เพ่ือประหยัดการใชนํ้าตลอดฤดูฝน และใหมีปริมาณนํ้าเพียงพอ สําหรับการ  
อุปบริโภค บริโภค ในป 2563 เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการนํ้าเปนไปไดตามแผนท่ีวางไว จึงจําเปนตองกําหนดมาตรการ
ควบคุมการบริหารจัดการนํ้า ดังน้ี 

1) ประตูระบายนํ้าท่ีรับนํ้าจากแมนํ้าในลุมนํ้าเจาพระยา จะเปดรับนํ้าเฉพาะการอุปโภคบริโภค  
เปนครั้งคราว ท้ังน้ี อาคารเช่ือมตอท่ีดูแลโดยองคการปกครองสวนทองถ่ิน ใหจัดทําปฏิทินการรับนํ้าสงใหกรมชลประทาน 

2) ลํานํ้าหรือคลองสงนํ้าท่ีมีความจําเปนตองรับนํ้าเขาเพ่ือรักษาเสถียรภาพของตลิ่งลํานํ้า ใหรับนํ้า
เขาในเกณฑต่ําสุด ซึ่งกรมชลประทานจะกําหนดอัตราการรับนํ้าท่ีเหมาะสมให 

3) ขอความรวมมือ ไมใหเกษตรกร ทําการปดก้ันลํานํ้าหรือสูบนํ้าเขาพ้ืนท่ีเพาะปลูกเชนกัน ท้ังน้ี 
หากพ้ืนท่ีใดมีความจําเปนจะตองสูบนํ้าเพ่ือใชสําหรับการอุปโภคบริโภค ใหจัดทําปฏิทินการสูบนํ้า สงใหกรมชลประทาน
และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับทราบ 

4) สถานีสูบนํ้าของการประปานครหลวง การประปาสวนภูมิภาค และการประปาสวนทองถ่ิน
สามารถทําการสูบนํ้าไดตามปกติ ท้ังน้ีใหจัดทําปฏิทินการสูบนํ้า สงใหกรมชลประทาน 

5) ลดการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังในแมนํ้าปง แมนํ้านาน แมนํ้าเจาพระยา แมนํ้านอย แมนํ้าทาจีน
และในระบบชลประทาน 

6) ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเฝาระวังและควบคุมไมใหมีการปลอยนํ้าเสียลงในแมนํ้า  คูคลอง  
และแหลงนํ้าตางๆ เน่ืองจากทําใหตองระบายนํ้าจากอางเก็บนํ้าเพ่ิมข้ึนเพ่ือเจือจางนํ้าเสีย 

การชวยเหลือเยียวยาระยะสั้น 
1. การบรรเทาความเดือดรอนดานรายไดเพ่ือเสริมสภาพคลองของเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกรท่ีประสบภัย

ฝนท้ิงชวง โดยการสนับสนุนเงินทุนแกสมาชิกสหกรณ สนับสนุนเงินทุนดอกเบ้ียต่ําจากกองทุนพัฒนาสหกรณใหสหกรณ
วงเงิน 1,600 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 1 เปนระยะเวลา 3 - 5 ป โดยมีวงเงินกูใหสมาชิกรายละไมเกิน 30,000 
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– 50,000บาท ผานการดําเนินโครงการ 3 โครงการ ไดแก 
1.1  โครงการสงเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลง วงเงิน 600 ลานบาท  

มี 2 กิจกรรม ไดแก ใหสมาชิกกูยืมเพ่ือพัฒนาอาชีพ และเพ่ือจัดหาแหลงนํ้าทําการเกษตร 
1.2 โครงการจัดหาแหลงนํ้าใหสมาชิกสหกรณ วงเงิน 400 ลานบาท 
1.3 โครงการสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือพัฒนาธุรกิจสหกรณ วงเงิน 600 ลานบาท 

2. การชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง เมื่อผูวาราชการจังหวัดประกาศเขตการใหความชวยเหลือฯ 
เกษตรกรจะไดรับการชวยเหลือ ขาว ไรละ 1,113 บาท พืชไร ไรละ 1,148 บาท พืชสวนและอ่ืนๆ ไรละ 1,690 บาท 
รายละไมเกิน 30 ไร โดยเรงสํารวจความเสียหาย เพ่ือใหการชวยเหลือภายใน 90 วัน 

3. โครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2562 เกษตรกรท่ีไดรับความเสียหายสิ้นเชิงท่ีซื้อประกันภัยกับ  
ธ.ก.ส. จะไดรับการชวยเหลือ ไรละ 1,260 บาท และโครงการประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว ปการผลิต 2562 เกษตรกร
ท่ีไดรับความเสียหายสิ้นเชิงท่ีซื้อประกันภัยกับ ธ.ก.ส. จะไดรับการชวยเหลือ ไรละ 1,500 บาท 

4. เตรียมเมล็ดพันธุขาว เพ่ือแจกจายใหกับเกษตรกรท่ีไดรับความเสียหายจากสถานการณฝนท้ิงชวง 
(มิถุนายน – สิงหาคม 2562) ตามความตองการพันธุขาวของเกษตร โดยตองคํานึงปริมาณนํ้าและความเหมาะสมของแตละพ้ืนท่ี 

การดําเนินการในระยะตอไป 
1. ประเมินความเสี่ยงตอปริมาณนํ้าตนทุนในอนาคต เพ่ือนําไปสูการบริหารความตองการนํ้าภาคเกษตรและ

วางแผนการเพาะปลูกพืชท่ีสอดคลองกับปริมาณนํ้า โดยกําหนดปฏิทินการเพาะปลูกใหเหมาะสมกับสถานการณนํ้า 
2. ประเมินความเสี่ยงตอระดับความมั่นคงดานอาหาร และผลกระทบตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหาร 

การดํารงชีวิต และสภาพคลองทางการเงินของครัวเรือนเกษตรกร รวมท้ังผลกระทบตออุตสาหกรรมตอเน่ือง 
3. ประเมินความเสี่ยง ตอการปฏิบัติงานเพ่ือการแกไขปญหาเรงดวน โดยวิเคราะหมาตรการ งบประมาณ  

ท่ีจะชวยเหลือเยียวยา และสนับสนุนเกษตรกรใหสามารถประกอบอาชีพการเกษตรไดอยางตอเน่ือง 
ท้ังน้ี หากพบความเสี่ยงท่ีจะสรางความเสียหายตอผลผลิต เกษตรกรเสียโอกาสในการผลิต และกระทบตอรายได

ในครัวเรือนจนอาจทําใหขาดสภาพคลองทางการเงิน และไมสามารถดํารงชีพข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
ชุมชน กระทรวงเกษตรและสหกรณจะเตรียมนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา มาตรการเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับ
ผลกระทบ ใหสามารถปรับตัวและมีความพรอมท่ีจะเผชิญเหตุ และสามารถบริหารความเสี่ยงไดดวยตนเองในระดับหน่ึง 
เชน มาตรการเสริมสภาพคลองทางการเงิน มาตรการเพ่ิมขีดความสามารถการผลิตและการตลาด โดยยึดหลักท่ีจะไม
สรางภาระงบประมาณภาครัฐ รวมท้ังเปนมาตรการท่ีสงเสริมใหเกษตรกรมีศักยภาพ และความพรอมท่ีจะรับมือกับภาวะ
ฝนท้ิงชวง ในอนาคตไดดีกวาปจจุบัน รวมท้ัง เปนมาตรการท่ีสามารถชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบไดในหวงเวลา
ท่ีเหมาะสมหรือทันตอสถานการณตอไป 

มติ ครม. : ทราบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 2/2562 วันอังคารท่ี 30 กรกฎาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

300762 

 
เรื่อง : สรุปสถานการณภัยแลงในชวงฤดูฝนและมาตรการแกไข 
 

สารัตถะ :  สทนช. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ เสนอ ครม. ดังน้ี 

1. รับทราบสถานการณนํ้าในปจจุบัน และการเปดศูนยอํานวยการนํ้าเฉพาะกิจ 

2. เห็นชอบมาตรการแกไขปญหาพ้ืนท่ีเสี่ยงขาดแคลนนํ้า เพ่ือใหหนวยงานนําไปดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  ขอรายงานสรุป

สถานการณภัยแลงในชวงฤดูฝนและมาตรการแกไข ดังน้ี 
1. สรุปการคาดการณสภาพอากาศและปริมาณนํ้า 

1.1 สภาพอากาศและนํ้าฝน : กรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้า (องคการมหาชน) 
คาดการณปริมาณฝนในชวงครึ่งแรกของฤดูฝน (พฤษภาคม-กรกฎาคม) นอยกวาคาปกติ  5 - 10% และสวนครึ่งหลัง
ของฤดูฝน (สิงหาคม-ตุลาคม) จะมีปริมาณฝนตกใกลเคียงกับคาปกติและคาดวาจะมีพายุพัดผานประเทศไทย จํานวน  
1 - 2 ลูกในชวงเดือนสิงหาคม 2562 

 ขอเท็จจริงสถิติฝนท่ีตกจริงในชวงเดือนมิถุนายน - กลางกรกฎาคม มีปริมาณฝนตกนอยกวาคาปกติ   
30 - 40% ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แตมีปริมาณฝนมากกวาป 2558 ซึ่งเปนปท่ีแลงสุด 12% 
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเอลนีโญกําลังออน สวนภาคอ่ืน ๆ เปนไปตามคาดการณ 

1.2 ปริมาณนํ้าทุกแหลงนํ้า ณ วันท่ี 21 กรกฎาคม 2562 มีปริมาณนํ้ารวม 38,665 ลานลูกบาศกเมตร 
(47%) แบงเปน ภาคเหนือ 9,183 ลานลูกบาศกเมตร (34%) ภาคกลาง 508 ลานลูกบาศกเมตร (20%)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4,246 ลานลูกบาศกเมตร (33%) ภาคตะวันตก 18,284 ลานลูกบาศกเมตร (68%)  
ภาคตะวันออก 1,120 ลานลูกบาศกเมตร (36%) ภาคใต 5,323 ลานลูกบาศกเมตร (58%) และศักยภาพนํ้าบาดาล 
1,228 ลานลูกบาศกเมตรตอเดือน โดยมีปริมาณนํ้าตนทุนมากกวาป 2558 (ปแลงสุด) จํานวน 2,293 ลานลูกบาศกเมตร 
(7%) แตมีปริมาณนํ้านอยกวาป 2561 จํานวน 11,904 ลานลูกบาศกเมตร (25%) โดยมีแหลงนํ้าเฝาระวังนํ้านอย 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สทนช./กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเปนกลไกในการวิเคราะหติดตามสถานการณ อํานวยการ 
บริหารจัดการ และกําหนดมาตรการปองกันแกไขปญหาใหหนวยงาน
ดําเนินการท้ังกรณีสถานการณนํ้าหลากในฤดูฝนและสถานการณนํ้าในฤดูแลง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(นอยกวา 30%) เสี่ยงขาดแคลนนํ้า แยกเปนขนาดใหญ 19 แหง (ภาคเหนือ 4 แหง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 แหง 
ภาคตะวันออก 3 แหง ภาคกลาง 4 แหง) ขนาดกลาง 150 แหง (ภาคเหนือ 19 แหง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 104 แหง 
ภาคตะวันออก 11 แหง ภาคกลาง 11 แหง ภาคตะวันตก 2 แหง ภาคใต 3 แหง) 

2. การวางแผนบริหารจัดการนํ้าชวงตนฤดูฝนท่ีผานมา ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 มีปริมาณนํ้าในแหลงนํ้า
ท้ังหมดชวงตนฤดูฝนป 2562 นอยกวา ป 2561 ประมาณ 4 ,849 ลานลูกบาศกเมตรรัฐบาลโดยคณะอนุกรรมการ
วิเคราะหติดตามสถานการณและการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ซึ่งมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี  
เปนประธาน (ในขณะน้ัน) ไดประชุมคณะอนุกรรมการฯ อยางตอเน่ืองเพ่ือกํากับดูแลและกําชับใหหนวยงาน  
มีการวางแผนจัดสรรนํ้าอยางรัดกุม ตลอดจนกําหนดมาตรการรับมือนํ้าหลากและนํ้านอยดวย 

3. การคาดการณพ้ืนท่ีเสี่ยงขาดแคลนนํ้า สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  ไดคาดการณ ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 
พบในเบ้ืองตนมีจํานวน 160 อําเภอ 21 จังหวัด และไดแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก กระทรวงมหาดไทย  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงพลังงาน และกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือเฝาระวังเตรียมการวางแผนรับมือ ทบทวน ปรับแผนการจัดสรรนํ้าใหสอดคลอง  
กับสถานการณ และไดมีการวิเคราะหคาดการณเพ่ิมเติม ณ วันท่ี 15 กรกฎาคม 2562  พบพ้ืนท่ีเสี่ยงขาดแคลนนํ้าเปน 
240 อําเภอ 36 จังหวัด แบงออกเปนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 105 อําเภอ 12 จังหวัด ภาคเหนือ 61 อําเภอ  
11 จังหวัด ภาคใต 70 อําเภอ 9 จังหวัด ภาคตะวันออก 2 อําเภอ 2 จังหวัด ภาคกลาง  1 อําเภอ 1 จังหวัด  
และภาคตะวันตก 1 อําเภอ 1 จังหวัด ตามลําดับ ท้ังน้ี คาดการณวาจะมีพ้ืนท่ีเสี่ยงขาดแคลนนํ้าในพ้ืนท่ีนอกเขต
ชลประทานขยายวงกวางและทวีความรุนแรงข้ึนชวงระยะตอจากน้ี 

 สําหรับพ้ืนท่ีเฝาระวังท่ีมีความเสี่ยงตอการขาดแคลนนํ้ามากท่ีสุด คือ ลุมนํ้าเจาพระยา ซึ่งปจจุบันพบวา  
มีการจัดสรรนํ้ามากกวาแผนในชวงเวลาเดียวกันและในชวงเวลาฤดูฝนท่ีเหลือยังคงมีความตองการนํ้าสุทธิจาก 4 เข่ือนหลัก 
(เข่ือนภูมิพล เข่ือนสิริกิติ์ เข่ือนปาสักชลสิทธ์ิ และเข่ือนแควนอยบํารุงแดน) รวม 2,066 ลานลูกบาศกเมตร และมีความ
จําเปนตองสํารองนํ้าไวใชอยางนอยเพ่ือการอุปโภค – บริโภค และรักษาระบบนิเวศนตลอดฤดูแลงท่ีจะถึง และชวงตน  
ฤดูฝนปถัดไปอีกไมนอยกวา 5,000 ลานลูกบาศกเมตร ทําใหเมื่อประเมินนํ้าฝนท่ีตกลงมาแลว พบวาจําเปนตองปรับลด
แผนการระบายนํ้าหรือประหยัดการใชนํ้าตลอดฤดูฝนท่ีเหลือมากกวา 300 ลานลูกบาศกเมตร และตองวางแผนการปลูก
พืชในฤดูแลงถัดมาใหชัดเจน 

4. จากสถานการณดังกลาว สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติไดเปดศูนยอํานวยการนํ้าเฉพาะกิจ เพ่ือบูรณาการ
รวมกับศูนยปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กระทรวงกลาโหม เพ่ือติดตาม เฝาระวัง วิเคราะหสถานการณนํ้า และผลจากการประชุมคณะทํางานฯ ไดกําหนด
มาตรการดําเนินการแกไขปญหาพ้ืนท่ีเสี่ยงขาดแคลนนํ้าใหหนวยงานดําเนินการ ดังน้ี 

4.1 มาตรการเรงดวน 
(1) มอบกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการฝนหลวงในพ้ืนท่ีเหนือและทายอางเก็บนํ้า  
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และประสานกับหนวยงานของกองทัพขอรับการสนับสนุนเครื่องบิน และกําลังพลรวมดําเนินการ 
(2) มอบกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสํารวจพ้ืนท่ีท่ีขาดแคลนนํ้าเพ่ือการอุปโภค - บริโภค และการเกษตร พรอมสนับสนุน
เครื่องจักรเครื่องมือ เชน รถบรรทุกนํ้า เครื่องสูบนํ้า เพ่ือแกไขปญหาในพ้ืนท่ีไดทันที และสรางการรับรู รวมรณรงค 
ประชาสัมพันธใหมีการใชนํ้าอยางประหยัด 

(3) มอบหนวยงานท่ีดูแลการบริหารจัดการนํ้าในอางเก็บนํ้าขนาดใหญ และกลาง (กรมชลประทาน  
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน) ปรับแผนการระบายนํ้า  
จากแหลงนํ้าตางๆ โดยเฉพาะแหลงนํ้าท่ีมีปริมาณนํ้านอยกวารอยละ 30 ของความจุ และเพ่ิมความเขมงวดติดตาม 
กํากับ การจัดสรรนํ้าในระดับพ้ืนท่ีเพ่ือใหใชนํ้าอยางประหยัด และมีปริมาณนํ้าเพียงพอสําหรับอุปโภค - บริโภค รักษา
ระบบนิเวศเพียงพอถึงฤดูแลงป 2562/63 

(4) มอบการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยและกรมชลประทาน ปรับลดแผนการระบายนํ้าจาก  
4 เข่ือนแบบข้ันบันไดเพ่ือประหยัดนํ้า โดยมอบกระทรวงเกษตรและสหกรณและกระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมมาตรการ
รองรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 

(5) มอบการประปานครหลวงวางแผนการใชนํ้าจากลุมนํ้าแมกลอง โดยรวมกับการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย และกรมชลประทาน 

(6) มอบหัวหนาสวนราชการระดับกรมและจังหวัด สรางความเขาใจเก่ียวกับสถานการณนํ้า  
และแนวทางการแกไขใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและประชาชนในพ้ืนท่ีรับทราบในภาพรวมดวย 

4.2 มาตรการระยะสั้น 
(1) เรงรัดหนวยงานท่ีไดรับงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน  

ป 2562 ของงานกอสรางและซอมแซมฝายชะลอนํ้าบริเวณตนนํ้าใหทันตอการรับนํ้าในฤดูฝน ป 2562 และงานขุดลอก
เพ่ิมความจุแหลงนํ้าธรรมชาติ อางเก็บนํ้า และแหลงนํ้าอ่ืนๆ 

(2) มอบกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ปรับแผนการขุดเจาะบอบาดาล และซอมแซมบํารุงรักษาลางบอนํ้าบาดาล 
ในพ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณฝนตกนอยกวาปกติ 

(3) มอบกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจัดทําแผนงานโครงการเพ่ือขอรับสนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนการปฏิบัติงานตามลําดับความสําคัญ  
เนนนํ้าเพ่ือการอุปโภค - บริโภคเปนหลัก ควบคูกับการเฝาระวังพ้ืนท่ีเสี่ยงขาดแคลนนํ้าอุปโภค - บริโภค โดยเฉพาะพ้ืนท่ี
ท่ีมีปริมาณฝนตกนอยกวา 60 มิลลิเมตรตอเดือน 

(4) มอบกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
และกระทรวงการคลัง รวมบูรณาการกําหนดนโยบายชวยเหลือประชาชนท่ีประสบภัย เชน สินเช่ือเงินดวนหรือฉุกเฉิน
เพ่ือสรางอาชีพ ฟนฟูคุณภาพชีวิตผูประสบภัย พักชําระหน้ีเงินตน  สนับสนุนเมล็ดพันธุเพ่ือการเพาะปลูก และการชดเชย
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เยียวยา รวมถึงการสรางอาชีพเสริม เปนตน 
4.3 มาตรการระยะยาว 

(1) ใหหนวยงานท่ีไดรับงบประมาณบูรณาการ เรงรัดการปฏิบัติงานโครงการแกไขปญหาเชิงพ้ืนท่ี  
อยางเปนระบบ ( Area Based) และโครงการแหลงนํ้าตามแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ป ใหเปนไป
ตามแผน 

(2) มอบสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติบูรณาการจัดทําทะเบียนแหลงนํ้า ทะเบียนผูใชนํ้า แผนท่ีแสดง
พ้ืนท่ีชลประทาน และพ้ืนท่ีรับประโยชนจากแหลงนํ้า 

(3) มอบกระทรวงเกษตรและสหกรณบูรณาการปรับแผนการเพาะปลูกพืช และปฏิทินการเพาะปลูก
เปนการลวงหนาโดยเฉพาะในฤดูแลงป 2562/63 ใหสอดคลองกับการคาดการณสถานการณนํ้า 

มติ ครม. : 1. รับทราบและเห็นชอบท้ัง 2 ขอ ตามท่ีเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติเสนอ ท้ังน้ี ใหกระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงรัดดําเนินการตามมาตรการแกไข
ปญหาพ้ืนท่ีเสี่ยงขาดแคลนนํ้าในสวนท่ีเก่ียวของโดยเร็ว ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ
ตอไป 

2. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประสานงานกับกระทรวงพลังงานในการพิจารณา 
นําพลังงานทางเลือก เชน ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย (solar cell) มาใชในการสูบนํ้าจากบอบาดาล เพ่ือใหประชาชน
ในพ้ืนท่ีใชประโยชน 

3. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาความเหมาะสมในการสนับสนุนพันธุพืช
แกเกษตรกรใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและสถานการณภัยแลงท่ีเกิดข้ึน เชน พันธุพืชท่ีใชนํ้านอย เปนตน 

4. ใหสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและสํานักงานงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 2/2562 วันอังคารท่ี 30 กรกฎาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

300762 

 
เรื่อง : รางกรอบการเจรจาจัดทําความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ในเรื่องทรัพยสินทางปญญา 
 

สารัตถะ :  พณ. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบรางกรอบการเจรจาจัดทําความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาค (RCEP) ในเรื่องทรัพยสินทางปญญา เพ่ือใหเปนแนวทางในการเจรจาตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 21 เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2555 ณ ประเทศกัมพูชา ผูนําอาเซียน 

10 ประเทศและประเทศคูเจรจา 6 ประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุน เกาหลี อินเดีย และนิวซีแลนด ไดออก
ปฏิญญารวม เพ่ือประกาศใหมีการเริ่มเจรจาทําความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional 
Comprehensive Economic Partnership: RCEP) อยางเปนทางการในป 2556 โดยมีเปาหมายให RCEP เปนความ
ตกลงท่ีทันสมัย ครอบคลุม และมีมาตรฐานสูง ตามเอกสารหลักการและวัตถุประสงคของการเจรจาจัดทําความตกลง 
RCEP (Guiding Principles and Objective for Negotiating RCEP) ซึ่งคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลวเมื่อวันท่ี 
28 สิงหาคม 2555 โดยการเจรจา RCEP ครอบคลุมประเด็นเรื่องทรัพยสินทางปญญาดวย 

2. ปจจุบัน ไทยดําเนินการเจรจาจัดทําความตกลง RCEP ตามกรอบการเจรจาความตกลงการคาเสรีของไทย
ภายใตการเจรจาอาเซียนกับประเทศนอกกลุม ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาเมื่อป พ.ศ. 2552 ตามมาตรา 190 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

3. ท่ีประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน สมัยพิเศษ เมื่อวันท่ี 21 – 22 มิถุนายน 2562 ในชวงการประชุม  
สุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 34 ณ กรุงเทพฯ เห็นพองท่ีจะเรงรัดสรุปผลการเจรจา RCEP ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 
ตามท่ีผูนําประเทศสมาชิก RCEP ไดประกาศไวในกาประชุมผูนํา RCEP ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561  
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร 

4. ความคืบหนาการเจรจาเรื่องทรัพยสินทางปญญา 
4.1 การเจรจาเรื่องทรัพยสินทางปญญาภายใตความตกลง RCEP ดําเนินการโดยคณะทํางานดานทรัพยสิน

ทางปญญา (Working Group on Intellectual Property: WGIP) ซึ่งจนถึงปจจุบันมีการประชุมมาแลว 25 ครั้ง 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : พณ./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหไทยดําเนินการเจรจาและยอมรับประเด็นขอเรียกรอง
เรื่องการคุมครองทรัพยสินทางปญญาภายใตความตกลง RCEP  
ท่ีสอดคลองกับแนวนโยบายและการดําเนินการเพ่ือการพัฒนาระบบ
ทรัพยสินทางปญญาของไทย 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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สามารถสรุปขอบทไดแลว 45 ขอบทจากท้ังหมด 84 ขอบท ครอบคลุมหลักการใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา  

ทุกประเภท การบังคับใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนความรวมมือระหวางประเทศสมาชิก และความยืดหยุน
การคุมครองทรัพยสินทางปญญาเพ่ือรองรับความแตกตางของระดับการพัฒนาของประเทศสมาชิก RCEP 

4.2 ท่ีประชุมรัฐมนตรี RCEP สมัยพิเศษ ครั้งท่ี 7 เมื่อวันท่ี 1 – 2 มีนาคม 2562 ณ เมืองเสียมราฐ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา ไดใหความเห็นชอบแผนการทํางานของ RCEP ประจําป พ.ศ. 2562 (RCEP Work Plan for 
2019) โดยระบุเปาหมายประกาศสรุปผลการเจรจาเรื่องทรัพยสินทางปญญาในการประชุมรัฐมนตรี RCEP สมัยพิเศษ 

ครั้งท่ี 8 ในวันท่ี 3 สิงหาคม 2562 ณ กรุงปกก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
5. การดําเนินการของไทย 

5.1 การเจรจาเรื่องทรัพยสินทางปญญาภายใตความตกลง RCEP ดําเนินการโดยกระทรวงพาณิชยตามกรอบ
การเจรจาความตกลงการคาเสรีของไทยภายใตการเจรจาอาเซียนกับประเทศนอกกลุม ดังน้ี 

- ใหระดับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาสอดคลองกับระดับการคุมครองภายใตกฎหมายไทยความ
ตกลงขององคการการคาโลกและ/หรือความตกลงระหวางประเทศท่ีไทยเปนภาคี 

- ใหมีการบังคับใชกฎหมายท่ีสอดคลองกับระดับการพัฒนาของประเทศ 
- สงเสริมการใชความยืดหยุน ขอยกเวน และขอจํากัดในกาคุมครองทรัพยสินทางปญญาอยางสมดุล

ระหวางเจาของสิทธิ ผูบริโภค และสาธารณชนโดยรวม 
- รวมมือกันในการพัฒนาระบบทรัพยสินทางปญญา การสงเสริมการสรางสรรค  การคุมครอง  

และการใชประโยชนในเชิงทรัพยสิน ซึ่งรวมถึง การสงเสริมการถายทอดเทคโนโลยี 
5.2 อยางไรก็ดี การเจรจาในปจจุบันครอบคลุมถึงประเด็นท่ีไทยอยูระหวางดําเนินการ อาทิ การเขาเปนภาคี

ความตกลงระหวางประเทศดานทรัพยสินทางปญญาขององคการทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO) ท่ีจะผลักดัน  
การพัฒนาระบบทรัพยสินทางปญญาของไทยใหสงเสริมศักยภาพในการสรางสรรค และสอดคลอง กับนโยบายประเทศไทย 
4.0 ซึ่งไดแก สนธิสัญญาวาดวยลิขสิทธ์ิขององคการทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO Copyright Treaty) ท่ีเนนเพ่ิม

ประสิทธิภาพการคุมครองลิขสิทธ์ิในระบบอินเทอรเน็ต การเขาเปนภาคีสนธิสัญญาวาดวยการแสดงและสิ่งบันทึกเสียง
ขององคการทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO Performances and Phonograms Treaty) ท่ีใหความสําคัญกับการ
ยกระดับการคุมครองสิทธิของนักแสดงและสิ่งบันทึกเสียงในระบบอินเทอรเน็ต และการเขาเปนภาคีพิธีสารกรุงเฮก 
(Hague Agreement) เพ่ืออํานวยความสะดวกการจดทะเบียนสิทธิบัตรออกแบบระหวางประเทศ รวมท้ังยังสอดคลอง
กับแนวทางการพัฒนากฎหมายทรัพยสินทางปญญาของไทย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและอํานวยความสะดวกการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา เชน การยกระดับการคุมครองสิทธิของนักแสดงใหสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศ 
และการพัฒนาระบบการจดทะเบียนสิทธิบัตรใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน เปนตน 

5.3 เพ่ือใหไทยดําเนินการเจรจาและยอมรับประเด็นขอเรียกรองเรื่องการคุมครองทรัพยสินทางปญญาภายใต
ความตกลง RCEP ท่ีสอดคลองกับแนวนโยบายและการดําเนินการเพ่ือการพัฒนาระบบทรัพยสินทางปญญาของไทย 
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รวมท้ังเพ่ือใหไทยสามารถรวมเปนสวนหน่ึงในการสรุปผลการเจรจาเรื่องทรัพยสินทางปญญาภายใตความตกลง RCEP  
ไดตามแผนการทํางานในป พ.ศ. 2562 (RCEP Work Plan For 2019) กระทรวงพาณิชยจึงเห็นควรปรับปรุงกรอบ  

การเจรจาสําหรับการเจรจาจัดทําความตกลง RCEP ในเรื่องทรัพยสินทางปญญา ใหมีความยืดหยุนและครอบคลุม
ประเด็นท่ีไทยอยูระหวางดําเนินการ โดยมีสาระเวลาปรับตัวท่ีเหมาะสม ไมสงผลกระทบตอการเขาถึงยา และไมกอใหเกิด
การผูกขาดการคุมครองพันธุพืช ซึ่งเปนประเด็นออนไหวท่ีสําคัญอยางยิ่งของไทย พรอมท้ังยังคงรักษาความยืดหยุน  
ของไทยในการใชมาตรการท่ีสอดคลองกับความตกลงวาดวยทรัพยสินทางปญญาท่ีเก่ียวกับการคา (TRIPS Agreement) 
และความตกลงอ่ืนๆ ภายใตกรอบองคการการคาโลก (WTO) เพ่ือสนับสนุนการเขาถึงยาของประชาชน ดังน้ี 

- ใหระดับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาสอดคลองกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ
นโยบายของรัฐบาล หรือแนวทางในการพัฒนาระบบทรัพยสินทางปญญาของไทย  
โดยมีระยะเวลาการปรับตัวท่ีเหมาะสม ท้ังน้ี โดยไมสงผลกระทบตอความยืดหยุนของไทย  
ในการใชมาตรการบังคับใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรยา (Compulsory licensing) ของประเทศไทย 
และไมรวมถึง เรื่องการชดเชย ระยะเวลาการคุมครองสิทธิบัตร (Patent term restoration) 
การผูกขาดขอมูลการทดสอบยา (Data exclusivity) ท่ีสงผลกระทบตอการเขาถึงยา และการคุมครอง
พันธุพืชใหมท่ีสงผลกระทบตอการเขาถึงและการใชประโยชนจากพันธุพืชใหมของเกษตรกร 

- ใหมีการบังคับใชกฎหมายท่ีสอดคลองกับระดับการพัฒนาของประเทศ 
- สงเสริมการใชความยืดหยุน ขอยกเวน และขอจํากัดในการคุมครองทรัพยสินทางปญญาอยาง

สมดุลระหวางเจาของสิทธิ ผูบริโภค และสาธารณชนโดยรวม 
- รวมมือกันในการพัฒนาระบบทรัพยสินทางปญญา การสงเสริมการสรางสรรค การคุมครอง  

และการใชประโยชนในเชิงพาณิชย ซ่ึงรวมถึง การสงเสริมการถายทอดเทคโนโลยี 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ และใหกระทรวงพาณิชยรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

2. ใหกระทรวงพาณิชยไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558  
(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 2/2562 วันอังคารท่ี 30 กรกฎาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

300762 

 
เรื่อง : การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศกรอบความรวมมือลุมนํ้าโขง 
 

สารัตถะ :  กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบในหลักการตอรางเอกสารท้ัง 6 ฉบับ และหากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไข  
รางเอกสารดังกลาวในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของไทยขอใหกระทรวงการตางประเทศ
ดําเนินการได โดยไมตองนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหเปนหัวหนาคณะผูแทนไทย
เขารวมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงท้ัง 4 กรอบความรวมมือ เปนผูรวมใหการรับรอง  
รางเอกสารดังกลาว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
รางเอกสารท้ัง 6 ฉบับ ประกอบดวย (1) รางถอยแถลงรวมการประชุมรัฐมนตรีขอริเริ่มลุมนํ้าโขงตอนลาง  

ครั้งท่ี 12 (Joint Statement on the 12th Ministerial Meeting of the Lower Mekong Initiative) (2) รางถอย

แถลงรวมวาดวยการสรางเสริมการประสานงานระหวางมิตรประเทศลุมนํ้าโขงตอนลาง ( Draft Joint Statement on 
Strengthening Coordination among the Friends of the Lower Mekong) (3) รางถอยแถลงรวมการประชุม
รัฐมนตรีกรอบความรวมมือลุมนํ้าโขง – คงคา ครั้งท่ี 10 ( Draft Joint Ministerial Statement for the 10th Mekong 

– Ganga Cooperation Ministerial Meeting) (4) รางแผนปฏิบัติการกรอบความรวมมือลุมนํ้าโขง – คงคา  
ป ค.ศ. 2019 – 2022 (Draft Mekong-Ganga Cooperation Plan of Action 2019 - 2022) (5) รางถอยแถลง
รวมการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศกรอบความรวมมือลุมนํ้าโขง – สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งท่ี 9 ( Draft Co – Chairs’ 
Statement of the 9th Mekong – ROK Foreign Ministers’ Meeting) และ (6) รางถอยแถลงประธานรวม  

การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศกรอบความรวมมือลุมนํ้าโขงกับญี่ปุน ครั้งท่ี 12 ( Draft  Co – Chair’s Statement of 
the 12th Mekong – Japan Foreign Ministers’ Meeting) 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต.สป.กษ./ชป./สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือสงผลประโยชนตอภูมิภาคในดานการพัฒนาท่ียั่งยืน  
การลดความเหลื่อมล้ํา การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา  
ทางสังคม เพ่ือสงเสริมการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน โดยไทยเนน  
การแสดงบทบาทนําในฐานะผูใหรวมกับหุนสวนเพ่ือการพัฒนา  
ของประเทศในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ท้ังน้ี การประชุมรัฐมนตรีกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงท้ัง 4 กรอบความรวมมือดังกลาว จะจัดข้ึน
ระหวางวันท่ี 1 – 31 สิงหาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย ในชวงการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ
อาเซียน ครั้งท่ี 52 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางเอกสาร
ผลลัพธการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศกรอบความรวมมือลุมนํ้าโขง จํานวน 6 ฉบับ ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัด
กับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 

2. ใหกระทรวงการตางประเทศและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

3. ใหกระทรวงการตางประเทศไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
 


