
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดท้าหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ครั งที่ 2/๒๕๖๒  
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมน ้าปิง ชั น 4 ส้านักงานทรพัยากรน ้าแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ 

 
วาระ

ที ่
เรื่องวาระ 

 
ผลการประชุม 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ผู้ช่วยเลขาธิการ สทนช. (นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี) รองประธานอนุกรรมการ แจ้ง 
ที่ประชุมว่า รองเลขาธิการ สทนช. (นายส าเริง แสงภู่วงค์) ประธานอนุกรรมการ 
ติดภารกิจเร่งด่วน ด้วย มท. เชิญประชุมแก้ปัญหาภัยแล้ง จึงมอบหมายให้รองประธาน
อนุกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานการประชุม โดยในการประชุมวันนี้จะน ามติที่ประชุม
ไปเสนอการประชุม กนช. เพื่อทราบต่อไป 

 

๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 

 

 รั บ ร อ ง ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะอนุกรรมการจัดท าหลักเกณฑ์
และมาตรฐานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า ครั้งที่ 1/๒๕๖๒ เมื่อ
วันที่ 27 กันยายน 2562 

ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดท ารายงานการประชุม และแจ้งเวียนให้คณะอนุกรรมการพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมแล้ว ตามหนังสือส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ที่ นร 1405/ว 
6663 และที่ นร 1405/ ว 6664  ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 โดยที่ประชุมขอปรบัแก้
หน้า 7  ย่อหน้าที่ 5 ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา ช้ีแจงว่าดูข้อมูลจากดาวเทียมและการ
ตรวจจับเรดาห์สามารถคาดการณ์... ขอตัดข้อความ “และการตรวจจับเรดาห์” 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดท าหลักเกณฑ์และมาตรฐาน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ครั้งที่ 1/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 

 
 
 

3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ   
 การแต่งตั้ งคณะท างานก าหนด

หลักเกณฑ์และมาตรฐานการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

ค าสั่งอนุกรรมการจัดท าหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
ที่ 1247/2562 ลว. 1 ต.ค. 62  เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานก าหนดหลักเกณฑ์และ
มาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า โดยมีองค์ประกอบทั้งหมด 13 ท่าน  
มีนายสิริวิชญ กลิ่นภักดี ผอ. ศอน. เป็นประธาน นายอุทัย เตียนพลกรัง ผอ.กบน. 
เป็นรองประธาน และมีนายธรรมพงศ์ เนาวบุตร เป็นเลขานุการ มีอ านาจและหน้าท่ี
โดยหลักในการก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ตาม
หลักวิชาการ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ และ
คณะท างานฯ ได้จัดประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 62 
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
1. ให้ปรับค าสั่งคณะท างานฯ ให้ตรงตามต าแหน่งใหม่พร้อมทั้งให้เพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะอนุกรรมการฯ เป็นคณะท างานด้วย 
2. ให้ค านึงถึงหลักเกณฑ์ที่ส าคัญเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม โดยเสนอให้จัด
ประชุมเสวนาเชิงวิชาการ เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าในภาพรวมทั้งหมด 
3. เกณฑ์คุณภาพน้ าให้พิจารณาหลักเกณฑ์มาตรฐานการระบายน้ าเพิ่มเติมก่อนที่จะ
ปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ า 
ข้อสั่งการของประธาน ให้ฝ่ายเลขาฯ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน (เพิ่มเติม)  
โดยเพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการฯ เป็นคณะท างานด้วย 
มติที่ประชุม รับทราบ โดยให้ฝ่ายเลขาฯ น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไป
พิจารณาด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สทนช. 

4 เรื่องท่ีเสนอเพ่ือพิจารณา   
 หลักเกณฑ์การระบายน้ าของเขื่อน

เก็บกักน้ าและเขื่อนระบายน้ า และ
เกณฑ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

ฝ่ายเลขาฯ น าเสนอว่าจากการประชุมคณะท างานก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐาน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 62 ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้ 
(1) เห็นชอบในหลักการของเกณฑ์ระบายน้ า การบริหารจัดการน้ า เขื่อนเก็บกักน้ า 
และเขื่อนระบายน้ าในระยะเร่งด่วนและระยะสั้น 
(2) เห็นชอบในหลักการของเกณฑ์การใช้สีในการจ าแนกความรุนแรงเป็นลักษณะ
เดียวกัน และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้สีในการจัดท าหลักเกณฑ์และ
มาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ในรูปแบบเดียวกัน 
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โดยฝ่ายเลขาฯ ได้ประสานติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติการประชุม
คณะท างานก าหนดหลักเกณฑ์ฯ สรุปได้ดังนี้ 
1. เกณฑ์การใช้สีในการจ าแนกระดับความรุนแรง 
การใช้สีจ าแนกระดับความรุนแรง เกณฑ์การแจ้งเตือน และปรับระดับสีการแจ้ง
เตือนเป็นสีเขียว เหลือง แดง ให้สอดคล้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
ผลการด าเนินงาน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 

(1) ปริมาณฝน (ส่วนใหญ่เป็นของอต. และสสน. ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จ) 
(2) น้ าในล าน้ า (Key Station ด าเนินการแล้วเสร็จ 43 แห่ง อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 8 แห่ง) 
         (3) คุณภาพน้ า (คพ. ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
2. เกณฑ์การบริหารจัดการอ่างเก็บน้ า (ปรับปรุงใหม่ ปี 2562) 
สีเขียว     ปกติ คือ ปริมาณน้ าในแหล่งน้ าอยู่ระหว่าง Lower Rule Curve (LRC) 
กับ Upper Rule Curve (URC) 
สีเหลือง   เฝ้าระวังน้ ามาก คือ ปริมาณน้ าในแหล่งน้ าอยู่ระหว่าง Upper Rule 
Curve (URC) กับ ระดับเก็บกักปกติ (รนก.) 

เฝ้าระวังน้ าน้อย คือ ปริมาณน้ าในแหล่งน้ าอยู่ระหว่าง Lower Rule Curve 
(LRC) กับ ระดับเก็บกักต่ าสุด (Dead Storage) 
สีแดง วิกฤติน้ ามาก คือ ปริมาณน้ าในแหล่งน้ าอยู่สูงกว่าระดับเก็บกักปกติ (รนก.) 

วิกฤติน้ าน้อย คือ ปริมาณน้ าในแหล่งน้ าอยู่ต่ ากว่าระดับเก็บกักต่ าสุด (Dead Storage) 
ผลการด าเนินงาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

(1) แหล่งน้ าขนาดใหญ่ ทั้งหมด 38 แห่ง (ส่วนใหญ่เป็นของชป. 25 แห่ง  
ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จ ที่เหลือ กฟผ. 11 แห่ง ด าเนินการแล้วเสร็จ 10 แห่ง อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 1 แห่ง กปม. (บึงบอระเพ็ด และหนองหาร) 2 แห่ง อยู่ระหว่างด าเนินการทั้ง 2 แห่ง) 

(2) แหล่งน้ าขนาดกลาง ทั้งหมด 21 แห่ง เป็นของ ชป. ทั้ง 21 แห่ง  
ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด 
3. เกณฑ์การระบายน้ าอ่างเก็บน้ า/เขื่อนระบายน้ า ประกอบด้วย 

1) ตอ้งไม่มีผลกระทบต่อด้านเหนือน้ าและท้ายน้ า โดยพิจารณาอย่างเป็นระบบลุ่มน้ า 
2)  พิจารณาเงื่อนไขและข้อตกลงเดิมที่ภาครัฐจัดท าข้ึนกับภาคประชาชน (ถ้ามี) 
3)  มีการก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ในแต่ละช่วงอัตราการระบายน้ า 
4) ให้จัดท าเป็นรูปเล่มคู่มือเกณฑ์การระบายน้ าเป็นรายแห่ง 
5) เกณฑ์การระบายน้ านี้จะต้องสร้างการรับรู้ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

โดยก าหนดสีแสดงสถานะและแนวทางปฎิบัติ ดังนี้ 
สีเขียว -  หน่วยงานผู้รับผิดชอบอ่างเก็บน้ าเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการ 
สีเหลือง -หน่วยงานผู้รับผิดชอบรายงานต่อคณะอนุกรรมการฯ ทราบเป็นโอกาสแรก 
สีแดง -หน่วยงานผู้รับผิดชอบรายงานต่อคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
และรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดล่วงหน้า 3 วัน 
และในกรณีฉุกเฉิน - ให้ขออนุญาตประธานอนุกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบ 
ผลการด าเนินงาน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

(1) แหล่งน้ าขนาดใหญ่ ทั้งหมด 38 แห่ง (ส่วนใหญ่เป็นของชป. 25 แห่ง  
ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จ ที่เหลือ กฟผ. 11 แห่ง ด าเนินการแลว้เสรจ็ 4 แห่ง อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ 7 แห่ง ) 

(2) แหล่งน้ าขนาดกลาง ทั้งหมด 21 แห่ง เป็นของ ชป. ทั้ง 21 แห่ง  
ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด 

(3) เขื่อนระบายน้ า ด าเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด 32 แห่ง 
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
1. ขอให้พิจารณาจัดท าเกณฑ์ปริมาณฝนเป็นรายภาค ด้วยสภาพภูมิอากาศในแต่ละ
ภูมิภาคแตกต่างกัน และกรณีที่ปริมาณฝนตกเกิน 24 ช่ัวโมง ควรค านึงถึงความ 
เข้มฝน (density) ด้วย 
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2. ให้ตรวจสอบข้อมูลค่าระดับตลิ่งซ้าย-ขวา ของแต่ละสถานี Key Station เพิ่มเติม 
3. ให้คณะกรรมการลุ่มน้ ามีบทบาทในการพิจารณาเสนอแนะการแก้ไขปัญหา 
ในพื้นที่ในมาตรการด้านสังคม 
4. ให้อาศัยกลไกลพ.ร.บ. ทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 ก าหนดหลักเกณฑ์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าในการจัดท ากฏหมายล าดับรอง  
5. ให้เพิ่มหลักเกณฑ์การระบายน้ าส าหรับการบริหารจัดการน้ าในช่วงฤดูแล้ง  
เพื่อรักษาระบบนิเวศ 
6. ระดับความรับผิดชอบและการตัดสินใจสั่งการของหลักเกณฑ์ระบายน้ าของเขื่อน
เก็บกักน้ าและเขื่อนระบายน้ า ในระดับที่ 2 ให้เพิ่มการรายงานต่อคณะกรรมการ  
ลุ่มน้ า เพื่อทราบด้วย 
7. ให้จัดท าหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริหารจัดการน้ าในส่วนของน้ าใต้ดิน
เพิ่มเติม 
มติที่ประชุม  
1. เห็นชอบเกณฑ์ระบายน้ า การบริหารจัดการน้ า เขื่อนเก็บกักน้ า เขื่อนระบายน้ า และ
เกณฑ์การใช้สีในการจ าแนกความรุนแรง ในระยะเร่งด่วน และระยะสั้น และผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานที่ผ่านมา ส าหรับหน่วยงานที่ยังไม่ด าเนินการขอให้ด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จและแจ้งฝ่ายเลขานุการต่อไป 
2. ใหฝ้่ายเลขาฯ สรุปเสนอ กนช.เพื่อทราบ ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชป. สลน. 
กฟผ.  
 
สทนช. 

5 วาระอื่นๆ    
  กรมทรัพยากน้ า แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 2 เรื่อง 

1. ทน. ได้รวบรวมส ารวจแหล่งน้ าขนาดเล็กที่มีความจุเกิน 2 ล้าน ลบ.ม. จ านวน 
364 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบความซ้ าซ้อนกับ สถ. และยัง
ไม่ได้ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วเสร็จ ทน. จะท าหลักเกณฑ์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าในแหล่งเก็บกักน้ าในส่วนที่รับผิดชอบเพิ่มเติม 
2. หลักเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าควรมีการหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าของแข็งทั้งหมด 
ที่ละลายในน้ า (Total Dissolved Solids, TDS) เพิ่มเติม เนื่องจากบางครั้ งน้ าใส 
แต่ปริมาณ TDS ค่อนข้างมาก  
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
-คพ. แจ้งที่ประชุมว่าหลักเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าของกรมควบคุมมลพิษไม่มี  
การตรวจวัดลักษณะทางกายภาพความใสของน้ า มีแต่การตรวจวัดค่าปริมาณ TDS 
ข้อสั่งการประธาน ให้ ทน. ตรวจสอบความซ้ าซ้อนแหล่งน้ าขนาดเล็กท่ีมีความจุเกิน 
2 ล้าน ลบ.ม. จ านวน 364 แห่ง ทั่วประเทศ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ 
ชป. และจะได้ร่วมกันพิจารณาหน่วยงานท่ีจะรับผิดชอบด าเนินการต่อไป  
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทน. ชป.  
 
 
 

หมายเหตุ: ช่ือย่อหน่วยงาน ประกอบด้วย ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.) กรมชลประทาน (ชป.) กรมทรัพยากรน้ า (ทน.) 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน) (สสน.) กรมประมง (กปม.)  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)  
 
 


