ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 12 / 2565
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
กระทรวงการต่างประเทศ อินโฟกราฟิค 1 ชุด
1. การเดินทางเข้าไทยในรูปแบบ TEST AND GO
ที่ปรับมาตรการใหม่
กระทรวงสาธารณสุข
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. เกณฑ์การเข้ารับผู้ป่วยเด็กติดเชื้อโควิด รักษาแบบ
แยกกักตัวทีบ่ ้าน
กระทรวงสาธารณสุข
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
3. แนวทางการตรวจ ATK สำหรับผู้เดินทางในระบบ
Test & Go
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กระทรวงยุติธรรม
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
4. หากโดนละเมิดลิขสิทธิ์ต้องทำอย่างไร
มาตรการด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
5. มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าด้วย TPMAP กระทรวงมหาดไทย
มาตรการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สำนักนายกรัฐมนตรี
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
6. ไทย-เมียนมา ร่วมวิจัยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำสาย-แม่น้ำรวก...
แก้ปัญหาน้ำข้ามพรมแดน
หมายเหตุ
1. ข้อมู ลดังกล่าวเป็ นข้ อมูล เพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่ ม าจากทุ กกระทรวงตามบัน ทึ กข้อ ตกลงความร่วมมื อ
การบู รณาการเสริมสร้างการรับ รู้สู่ชุ มชน จัง หวัดสามารถหาข้อมู ลเพิ่ มเติ มหรือ ขยายความข้อ มูล ที่ ใช้
เฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่ อ สร้างการรับ รู้ตามแนวทางที่ก ำหนด ตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุ ด
ที่ มท 0206.2/ว1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
*******

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 12 / 2565 วันที่ 25 มีนาคม 2565
กระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ
กรม / หน่วยงาน กรมการกงสุล
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2572 8442 ตลอด 24 ชั่วโมง
1) หัวข้อเรื่อง การเดินทางเข้าไทยในรูปแบบ TEST AND GO ทีป่ รับมาตรการใหม่
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การเดินทางเข้าไทยในรูปแบบ TEST AND GO ที่ปรับมาตรการใหม่
การเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ TEST AND GO ที่ปรับมาตรการใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565
โดยผู้เดินทางต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และได้รับวัคซีนอย่างน้อย
14 วันก่อนเดินทางจากทุกประเทศและพื้นที่ ซึ่งเอกสารประกอบการลงทะเบียน ได้แก่
1. หนังสือเดินทาง
2. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
2.1 อายุ 12-17 ปี ได้รับวัคซีน 1 เข็ม ถือว่าฉีดวัคซีนครบ
2.2 อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนต้องลงทะเบียนและเดินทางพร้อมผู้ปกครอง
3. หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรม SHA Extra+ / AQ จำนวน 1 วัน (วันที่เดินทางมาถึง) และค่าตรวจ
RT-PCR 1 ครั้ง ชุดตรวจ ATK self-test 1 ชุด และพาหนะรับส่งจากสนามบิน
4. กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในวงเงินไม่น้อยกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ
4.1 ผู้มีสัญชาติไทยไม่ต้องมีประกัน
4.2 ชาวต่างชาติสามารถใช้เอกสารประกันสังคม/เอกสารรับรองจากนายจ้างในไทยแทนได้
โดยสามารถดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ลงทะเบียนบนระบบ Thailand Pass ที่ https://tp.consular.go.th
2. ก่อนเข้าประเทศไทย ต้องตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ผลตรวจภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง
3. เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ต้องผ่านจุดตรวจและเดินทางไปยังโรงแรมด้วยพาหนะของโรงแรม
ในรูปแบบ sealed route (ดำเนินการโดยโรงแรม)
4. ตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ในวันแรกและรอผลตรวจที่โรงแรม
5. ตรวจหาเชื้อด้วย ATK ในวันที่ 5-6 ที่เดินทางถึงประเทศไทยและรายงานผลตรวจ ผ่านช่องทาง
ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2572 8442 ตลอด 24 ชั่วโมง
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 12 / 2565 วันที่ 25 มีนาคม 2565
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมการแพทย์
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการแพทย์
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2590 1401
1) หัวข้อเรื่อง เกณฑ์การเข้ารับผู้ป่วยเด็กติดเชื้อโควิด รักษาแบบแยกกักตัวที่บ้าน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เกณฑ์การเข้ารับผู้ป่วยเด็กติดเชื้อโควิด รักษาแบบแยกกักตัวที่บ้าน
กรมการแพทย์ เปิ ดเผยว่า แม้ จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ เพิ่ม จำนวนมากขึ้ น
แต่ความรุนแรงน้อยกว่าที่ ผ่านมา การที่เด็กติดเชื้อมากขึ้นโดยอาจจะมีสาเหตุห ลักมาจากเด็ก 5 - 11 ปี
เพิ่ งได้ รับ วัค ซีน ป้ อ งกั น และมี การเปิ ด เรี ยนในบางโรงเรี ยน โดยตามปกติ อ าการของเด็ก ที่ ติ ด เชื้ อจะมี ไข้
ประมาณ 5 วัน แต่ต้องสังเกตอาการถึง 10 วันและติดตามอาการต่อจนครบ 14 วัน การรักษาในเด็กเหมือน
การรักษาในผู้ใหญ่ จากการคุยกับผู้เชี่ยวชาญเด็กหลายรายพบว่า เชื้อโอมิครอนในเด็กส่วนใหญ่ไม่มีอาการ
หรือมีอาการเล็กน้อยเหมือนเป็นไข้หวัด อาจจะต้องย้ำให้ผู้ปกครองเข้าใจเพื่อลดความกังวลได้ ช่วงอายุเด็ก
ที่ติดโควิด-19 ที่พบบ่อย คือ ช่วงอายุ 3-11 ปี สำหรับกลุ่มที่มีอาการรุนแรงมักจะเป็นกลุ่มที่มีโรคประจำตัว
เช่น โรคสมอง หัวใจ มะเร็ง หรือกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง
สำหรับการเข้ารับการรักษาจะต้องผ่านการคัดกรองประเมินระดับความรุนแรงตามอาการของผู้ป่วย
หากเด็กมีอาการไข้ไม่สูง ไม่มีโรคประจำตัวรุนแรง เด็กไม่ซึม รับประทานอาหารได้ มีผู้ดูแล และมีห้องน้ำแยก
ป้องกันการกระจายของเชื้อ จะสามารถเข้ารับการดูแลในรูปแบบของ Home Isolation (HI) หรือรักษาที่บ้าน
โดยมีทีมพยาบาลติดตามอาการอย่างน้อย วันละ 1 ครั้ง มีการส่งเครื่องมือวัดไข้ เครื่องมือวัดออกซิเจน ยา
ถุงขยะติดเชื้อ อาหาร รวมทั้งของเล่นให้เด็กด้วย เด็กที่มีอาการเปลี่ยนแปลง เช่น ไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส
ภายใน 24 ชั่วโมง ซึม ไม่รับประทานอาหาร หายใจเร็ว มีระดับออกซิเจนที่ปลายนิ้วน้อยกว่า 96 %
ให้รีบไปพบแพทย์โรงพยาบาลใกล้บ้าน
การรักษาแบบแยกกักตัวที่บ้าน สำหรับเด็กติดเชื้อโควิด -19 โดยกรณี เด็กติดเชื้อ แพทย์จะมี
การพิจารณาอาการก่อนถึงรับเข้ารักษาแบบ Home Isolation ดังนี้ 1) ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนในระบบ 1330
2) ผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่ ARI Clinic โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณา และ 3) ผู้ป่วยที่รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
แล้วอาการดีขึ้น แต่ต้องติดตามอาการต่อเนื่องแบบแยกกักตัวที่บ้าน
เกณฑ์ ก ารเข้ า รั บ ผู้ ป่ ว ยเด็ ก สู่ Home Isolation โดยมี ร ายละเอี ย ด ดั งนี้ 1) อายุ เกิ น 1 ปี
2) ไม่มี ภาวะโรคอ้ วน 3) ไข้น้ อยกว่า 39 องศาเซลเซียส 4) ไม่มี โรคประจำตัวที่ เสี่ยง 5) มีพื้ นที่กั กตัวแยก
ห้องน้ำแยกจากผู้ไม่ติดเชื้อ 6) มีผู้ดูแล และ 7) อาศัยในเขตกรุงเทพฯ
ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2590 1401
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 12 / 2565 วันที่ 25 มีนาคม 2565
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมควบคุมโรค
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2590 1401
1) หัวข้อเรื่อง แนวทางการตรวจ ATK สำหรับผู้เดินทางในระบบ Test & Go
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง แนวทางการตรวจ ATK สำหรับผู้เดินทางในระบบ Test & Go
กระทรวงสาธารณสุข ชี้ แจงแนวทางสำหรับผู้ เดิ นทางจากต่ างประเทศ เพื่ อเข้า มาในประเทศไทย
ในระบบ Test & Go ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. วันแรกของการเดินทางเข้ามาในประเทศ ต้องตรวจหาเชื้อโควิด ด้วยวิธี RT-PCR และรอผลตรวจ
ที่โรงแรม
2. วันที่ 5 - 6 ตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธีตรวจแบบ ATK ด้วยตนเองและรายงานผลผ่านแอปพลิเคชัน
“หมอชนะ” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ
ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2590 1401
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 12 / 2565 วันที่ 25 มีนาคม 2565
กระทรวง กระทรวงยุติธรรม
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ช่องทางการติดต่อ โทรสายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
1) หัวข้อเรื่อง หากโดนละเมิดลิขสิทธิ์ต้องทำอย่างไร
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง หากโดนละเมิดลิขสิทธิ์ต้องทำอย่างไร
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา แนะนำประชาชนเกี่ยวกับ การละเมิดลิขสิทธิ์
โดยการละเมิดลิขสิทธิ์ หมายถึง การนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง ทำซ้ำ โดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน
ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ ปกติแล้วผลงานใดๆ อาทิ สิ่งประดิษฐ์ วรรณกรรม ศิลปกรรม ฯลฯ เป็นกรรมสิทธิ์
และลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์โดยปริยาย การนำผลงานมาใช้อาจมีเงื่อนไขบางประการ เรียกว่า สัญญาอนุญาต
ซึ่งกำหนดโดยเจ้าของผลงานหรือกำหนดตามกฎหมาย เมื่อไม่ทำตามเงื่อนไขจึงละเมิดลิขสิทธิ์
กรณีถูกละเมิดลิขสิทธิ์ควรดำเนินการร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมหลักฐาน ดังนี้
1. หลักฐานการสร้างสรรค์หรือหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของสิทธิ์
2. ตัวอย่างสินค้าของแท้และตัวอย่างสินค้าที่เป็นของละเมิดลิขสิทธิ์
3. ถ้าเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ได้มาเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจเพื่อให้คนอื่นร้องทุกข์แทน
4. สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลของเจ้าของหรือผู้รับมอบอำนาจ
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมาย บริการด้านงานยุติธรรมต่าง ๆ หรือสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรสายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 12 / 2565 วันที่ 25 มีนาคม 2565
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ช่องทางการติดต่อ โทรศูนย์ดำรงธรรม 1567 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
1) หัวข้อเรื่อง มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าด้วย TPMAP
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าด้วย TPMAP
กระทรวงมหาดไทย มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าด้วย TPMAP เน้นแนวทางขับเคลื่อน
การดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒ นาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพีย ง (ศจพ.) ในระดับพื้น ที่ โดยเน้ นย้ ำ “ความยากจน” คือ ความเดือ ดร้อนของประชาชน
ในทุกเรื่องที่ประชาชนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้” ที่ผู้ว่าราชการจั งหวัดและนายอำเภอต้องเป็นแม่ทัพ
แก้ไขทุ กปัญ หาความเดือ ดร้อ นให้ เกิดผลเป็ นรูปธรรม พร้อมเปิดช่อ งทางสายด่วนศูน ย์ดำรงธรรม 1567
เป็น ช่องทางรับปั ญ หาความเดื อดร้อนของ ศจพ. รวมถึงขับเคลื่อ นในระดับพื้ น ที่ ทุ กภูมิ ภาคของประเทศ
เพื่อให้เกิดความรับรู้เข้าใจในการการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลที่จะ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
และให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
โดยให้ทุกจังหวัดใช้ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map
and Analytics Platform) หรือ TPMAP เป็นฐานข้อมูลในการขับเคลื่อน ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำการแก้ไข
ปัญหาความยากจนให้เสร็จสิ้นในระดับอำเภอ ซึ่งนายอำเภอต้องมีบทบาทสำคัญในการบูรณาการส่วนราชการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอำเภอแก้ไขปัญหาด้วยการนำแนวทางจากเมนูแก้จน 5 ด้าน จาก TPMAP ได้แก่
1) สุขภาพ 2) ความเป็นอยู่ 3) การศึกษา 4) ด้านรายได้ และ 5) การเข้าถึงบริการภาครัฐ หากเป็นปัญหาที่
แตกต่างจากแนวทางดังกล่าว ให้หน่วยงานแก้ไขตามอำนาจหน้าที่เป็นรายครัวเรือนต่อไป โดยแบ่งเป้าหมาย
การแก้ไขปัญหาเป็น 3 ระดับ ได้แก่ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน
กำหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนผ่านการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เป็นศูนย์ข้อมูลที่รวบรวมปัญหาความต้องการ
ของประชาชนและประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านสาธารณภัย ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการป้องกัน
และควบคุมโรคติ ดต่อ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้ อย รวมทั้งให้ทุ กอำเภอจัด ตั้งศู นย์ประสานงาน
ช่วยเหลือประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวก รวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชน และประสานงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหา โดยบูรณาการทรัพยากรต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ไขปัญหา
ความยากจน/ความเดือดร้อน ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานศู นย์ช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศูนย์ดำรงธรรม 1567 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 12 / 2565 วันที่ 25 มีนาคม 2565
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ช่องทางการติดต่อ โทร. ๐ ๒554 1800 ต่อ 1066
1) หัวข้อเรื่อง ไทย-เมียนมา ร่วมวิจัยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำสาย-แม่น้ำรวก...แก้ปัญหาน้ำข้ามพรมแดน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ไทย-เมียนมา ร่วมวิจัยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำสาย-แม่น้ำรวก...แก้ปัญหาน้ำข้ามพรมแดน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ การจัดการทรัพยากรน้ำข้ามแดน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดตัวงานวิจัยร่วมไทย-เมียนมา
เพื่อมุ่งแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำสาย-แม่น้ำรวก ก่อนนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อจัดการทรัพยากรน้ำ
ระหว่างสองประเทศอย่างยั่งยืน โดยแม่น้ำสายและแม่น้ำรวก เป็นแม่น้ำระหว่างประเทศ และเป็นพรมแดน
ระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมา โดยมีต้นน้ำอยู่ที่ประเทศเมียนมา ไหลผ่านอำเภอแม่สาย ลงแม่น้ำโขง
ที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งปั จจุบัน พื้นที่ ตอนล่างของลุ่มน้ ำบริเวณ
ตลาดสายลมจอย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ของประเทศไทย และตลาดท่าขี้เหล็ก จังหวัดท่าขี้เหล็ก
ของประเทศเมีย นมา ซึ่ งได้ รับผลกระทบจากน้ ำท่วมฉับพลัน ในช่วงฤดูฝน ที่ส่งผลกระทบต่ อชุ มชนเมือ ง
และเขตเศรษฐกิจ รวมถึงประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาและทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง
ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ด้านล่างของลุ่มน้ำของประเทศไทย
สทนช. ในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายด้านน้ำ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดำเนินโครงการวิจัย “การประเมินร่วมของประเทศไทย
และประเทศเมียนมา ด้านอุทกภัยและภัยแล้งเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำข้ามพรมแดน” โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณดำเนิ นการจากรัฐบาลสาธารณรัฐ ประชาชนจี น และกองทุ น พิ เศษภายใต้ก รอบความร่วมมื อ
แม่ โขง-ล้ า นช้ า ง ที่ ให้ ก ารสนั บ สนุ น ทุ น ประมาณ เพื่ อ ศึ ก ษา วิ จั ย และจั ด ทำข้ อ เสนอแนะ วิ ธีก ารแก้ ไ ข
การบริหารจัดการน้ำท่ วมและน้ ำแล้งในลุ่ มแม่น้ ำสาย-แม่น้ ำรวก ระหว่างสองประเทศ รวมถึงการพั ฒ นา
เครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน
รัฐบาลไทยเล็งเห็นว่าข้อมูลปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง แผนพัฒนาและการเตือนภัย รวมทั้งข้อเสนอแนะ
ที่ได้จากโครงการวิจัยร่วมกันระหว่างประเทศไทยและเมียนมา จะเป็นพื้นฐานสำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
น้ำแล้งในแม่น้ำระหว่างพรมแดนไทย-เมียนมาอย่างเป็นรูปธรรม และขยายความร่วมมือระหว่างสองประเทศ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป
ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒554 1800 ต่อ 1066
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