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รศ.ดร.ทวนทัน กิจไพศาลสกุล 
 

มาตรการจัดการตอการแทรกตวัของ

น้ําเคม็เขาแมน้าํเจาพระยาที่เหมาะสม 



มาตรการที่เสนอจากแหลงตางๆ 

1. มาตรการจากผลสํารวจผลกระทบตอผูใชน้ํา 

2. มาตรการจากขอคิดเห็นและเสนอแนะ 

จากการประชุมผูแทนจากหนวยงานตางๆป พ.ศ. 2559 

3. มาตรการจากคณะผูศึกษา 

4. มาตรการจากแบบสอบถามวันที ่19 พ.ค. 2560 
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มาตรการจากผลสํารวจผลกระทบตอผูใชน้ํา 

มาตรการความชวยเหลือจากภาครัฐที่เก่ียวของ 

 
1.มาตรการใชส่ิงกอสราง 

2.มาตรการไมใชส่ิงกอสราง 

2.1 ดานเทคนิควศิวกรรม 

2.2 ดานเศรษฐกิจ สังคม 
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มาตรการใชส่ิงกอสราง  

 1. สรางเข่ือนกั้นน้ําเค็มที่ปากแมน้ํา 

2. สรางประตูระบายน้ําไมใหน้ําเค็มไหลเขาคลอง 

3. ขุดบอบาดาลชุมชน 

4. สรางทอ หรือคลองผันน้ําจากแหลงเก็บน้ําจืดดานตนน้ํา 

(เข่ือนเจาพระยา) มายังพืน้ที่ที่ผลิตน้ําประปา(สําแล) 

5. สรางสระเก็บน้ําชุมชนเพื่อสํารองน้ําไวใช 

6. สรางเข่ือนหรืออางน้ําเพือ่กักเก็บน้ํา 

7. สรางโครงการแกมลิง 
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มาตรการไมใชส่ิงกอสราง 

ดานเทคนคิวิศวกรรม 

 

 
1. ผันนํ้าจากแหลงนํ้าขางเคียงเขาพื้นที่ เพื่อเจอืจางคาความเค็ม 

2. มีระบบการพยากรณนํ้า และการแจงเตือนอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ควรมีขอมูลที่ทนัสมัยและเชื่อถือได 

4. ปดประตูระบายนํ้าในชวงเวลานํ้าขึ้น 

5. ติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้า 

6. ใชรถบรรทุกนํ้าจาก อบจ. อบต. กรมปองกนัและบรรเทาสาธารณะภัย 

7. พิจารณาเลื่อนตําแหนงจุดเฝาระวังความเค็ม 
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มาตรการไมใชส่ิงกอสราง 

ดานเศรษฐกิจ สังคม  

 

 
1. ควรมีการจัดสรรนํ้าอยางทั่วถึงและเปนธรรม 

2. ประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจแกประชาชนในพื้นที่ 

3. ชดเชยคาเสียหาย /เพิ่มรายได  

4. มีการจัดประชุมเปนประจําในชวงหนาแลง 

5. กรมโยธาฯ กรมชลฯและสํานักงานเขตมีความรวมมือประสานงาน 

6. ใหคําแนะนําในการจัดหานํ้าเพิ่มเติมจากแหลงนํ้าภายนอก 

7. มีการใชกฎหมายควบคุมการใชนํ้าในชวงเกิดปญหา 

8. ควรเพิ่มราคาคานํ้า 
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มาตรการจากขอคิดเห็นและเสนอแนะ 

จากการประชุมผูแทนจากหนวยงาน 

1. ปญหานํ้าเค็มเกิดจากมีปริมาณนํ้าจืดมาผลักดันนํ้าเค็มไมเพียงพอ  

2. ปริมาณนํ้าที่ระบายจากทายเขื่อนเจาพระยาควรไมนอยกวา 80 ลบ.ม./

วินาที 

3. การประปาตองการรับนํ้าดิบที่มีคาความเค็มไมเกิน 0.5 กรัมตอลิตร 

ปจจุบันจุดรับนํ้าดิบของการประปาอยูตําบลสําแล จ.ปทุมธานี 

4. ตองมีนํ้าจืดจากแหลงตนนํ้ามาดันนํ้าเค็ม  เชน เขื่อนเจาพระยา และตองมี

นํ้ามาจากแมนํ้าหรือลํานํ้าสาขามาเติมแมนํ้าเจาพระยา เชน แมนํ้าปาสัก 

แมนํ้านอย 
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มาตรการจากขอคิดเห็นและเสนอแนะ 

จากการประชุมผูแทนจากหนวยงาน (ตอ) 
4. การปองกันน้ําทะเลไมใหไหลเขามาในแมน้ําเปนมาตรการหนึ่งในการปองกันปญหา

น้ําเค็ม คลองลัดโพธ์ิ จ.สมุทรปราการ มีประตูควบคุมการไหลผานชองลัดในแมน้ํา

เจาพระยา ทําหนาที่ปด-เปดประตู ตามจังหวะน้ําขึ้น-น้ําลง 

5. มีการผันน้ําจากแมน้ําเจาพระยาใหกับแมน้ําทาจีน เพ่ือรองรับการใชน้ําใน 

ภาคเกษตรของจังหวัดแถบนั้น รวมท้ังผลิตน้ําประปาใหกับจังหวัดสุพรรณบุรี  

มีการผันน้ําจากแมน้ําเจาพระยาและแมน้ําปาสักไปยังพ้ืนท่ีทางฝงตะวันออกเขา

โครงการชลประทานพระองคเจาไชยานุชิต จ.ฉะเชิงเทรา มีการผันน้ําจากแมน้ํา 

แมกลองมาลงแมน้ําเจาพระยาผานคลองทาสาร บางปลา 

6. ปญหาน้ําสูญเสีย ไดแก มีการใชน้ําจากแมน้ําระหวางทางทําใหมีปริมาณน้ําลดลง

ประกอบกับน้ําทะเลหนุนสูงทําใหน้ําเค็มไหลเขามาในแมน้ํา มีการสูญเสียน้ําประปา 

28% 
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มาตรการจากขอคิดเห็นและเสนอแนะ 

จากการประชุมผูแทนจากหนวยงาน (ตอ) 

7. กรมชลประทานกําหนดลําดับความสําคัญของการสงนํ้า/การใชนํ้าตามลําดับ

ดังน้ีคือ ผลิตนํ้าประปา รักษาระบบนิเวศนและผลักดันนํ้าเค็ม  เกษตรตอเน่ือง 

เชน สวนผลไม สวนสม นํ้าอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และเกษตรในฤดูแลง  

เชน ขาว 

8. การกําหนดพ้ืนที่เพาะปลูก (Zoning) เปนมาตรการควบคุมพ้ืนที่การเพาะปลูก

ขาวที่มีความตองการใชนํ้ามาก ปจจุบันมีพ้ืนที่ปลูกขาว 70 ลานไร แตมีพ้ืนที่

เหมาะสมเพียง 54.8 ลานไร ควรเปลี่ยนพ้ืนที่ไมเหมาะสมจากปลูกขาวเปนเกษตร

เชิงคณุภาพ มีมูลคาเพ่ิม เกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก เชน ปลูกหญานาเปย 

ปลูกขาวโพด เลี้ยงสัตว เชน วัว 
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มาตรการจากขอคิดเห็นและเสนอแนะ 

จากการประชุมผูแทนจากหนวยงาน (ตอ) 
9. รัฐบาลใชมาตรการผานกระทรวงตางๆ ไดแก สงเสริมรายไดใหเกษตรกร

ในชวงงดการเพาะปลูก มีการจางแรงงาน บริหารหน้ีของเกษตรกร  
โดยการลดดอกเบ้ีย พักชําระดอกเบ้ีย ตอบสนองความตองการของชุมชน/
กลุมคน เชน การจัดหาแหลงนํ้าชุมชน ความตองการเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร
ของชุมชน  สรางลานตากขาว  สงเสริมการรักษาสุขภาพอนามัย/ 
ความปลอดภัยของชุมชน สงเสริมการทองเที่ยว สงเสริมตลาดสินคา 
สงเสริมการปลูกพืชใชนํ้านอย ใหความชวยเหลือผูมีความเสี่ยงประสบภัย
แลง มีการเขาไปแจงขอมูลใหทราบลวงหนากอนเร่ิมตนเพาะปลูก  
มี ม า ต ร ก า ร ชั ด เ จ น ใ น แ ต ล ะ พื้ น ที่  มี ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น นํ้ า  12 ป  
พ.ศ.2555 – 2569 
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มาตรการจากขอคิดเห็นและเสนอแนะ 

จากการประชุมผูแทนจากหนวยงาน (ตอ) 
10. รัฐบาลกําหนดการสรางกลไกและเกณฑการใหการชวยเหลือ/เสริมอาชีพ  

กรณีพ้ืนท่ีเกษตรนอกเขตควบคุม เ ม่ือชาวนาตอบรับเขารวมโครงการ

ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีไมเหมาะสมทํานาโดยเปลี่ยนจากปลูกขาวไปปลูกพืชหรือ

เปลี่ยนจากปลูกขาวไปเลี้ยงปศุสัตว เกณฑการใหการชวยเหลือ/เสริมอาชีพ 

ตองเปนเกษตรกรรายยอยมีท่ีดินไมเกิน 15 ไร กลไกการใหการชวยเหลือ/เสริม

อาชีพ ไดแก  

• ชวยคาใชจายในการพัฒนาอาชีพเลี้ยงไกหรือปลาอีก 5,000 บาท/ครัวเรือน  

• ชวยคาใชจายในการปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือปลูกพืชอื่นจํานวน 5 ไร ไรละ 5,000 

บาท เม่ือมีการปรับเปลี่ยนไปทําอาชีพปศุสัตว/ทํานาหญานาเปยรเลี้ยงสัตว  

• จะใหมีการกูเงินในรูปแบบของกลุมเกษตรกร 2% ระยะเวลาคืนเงิน 6 ป 

ชดเชยดอกเบี้ยเงินกูเกษตรกร 3% 
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มาตรการจากขอคิดเห็นและเสนอแนะ 

จากการประชุมผูแทนจากหนวยงาน (ตอ) 

11. รัฐบาลชดเชยใหกับพ้ืนท่ียอมไมเพาะปลูก กรณีพ้ืนท่ีเกษตรในเขตควบคุม  

โดยใชเกณฑและกลไกการใหการชวยเหลือ/เสริมอาชีพเชนเดียวกับกรณีพ้ืนท่ี

เกษตรนอกเขตควบคุม 

12. มาตรการบรรเทาปญหาน้ําเค็มควรแบงออกเปนมาตรการใชสิ่งกอสรางและ

มาตรการไมใชสิ่งกอสราง 

13. มาตรการบรรเทาปญหาน้ําเค็มควรแบงออกตามระยะเวลาดําเนินงานโครงการ 

แบงเปนโครงการระยะสั้นหรือเรงดวน(1-2 ป) ระยะกลาง(3-5 ป) ระยะยาว 

(5-10 ป) 
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มาตรการจากขอคิดเห็นและเสนอแนะ 

จากการประชุมผูแทนจากหนวยงาน (ตอ) 

14. มาตรการบรรเทาตอน้ําเพ่ือการเกษตรแบงออกตามพ้ืนท่ีเปนพ้ืนที่ 

ในเขตควบคุมเกษตร(พ้ืนที่ชลประทาน)และพ้ืนที่นอกเขตควบคุมเกษตร 

15. มาตรการบรรเทาตอน้ํากินน้ําใชแบงออกตามระดับความสําคัญของ

พ้ืนที่ตามความหนาแนนของจํานวนประชากร แบงเปน 

• พ้ืนที่หนาแนนมาก(ยานธุรกิจพาณิชยกรรม)  

• พ้ืนที่หนาแนนปานกลาง(ยานที่อยูอาศัย)  

• พ้ืนที่หนาแนนนอย (พ้ืนที่เกษตร) 
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มาตรการจากขอคิดเห็นและเสนอแนะ 

จากการประชุมผูแทนจากหนวยงาน (ตอ) 

16. ควรมีโครงสรางองคกร หนวยงาน ผู มีสวนไดสวนเสีย มีหนาที่

รับผิดชอบ  

• มีความรวมมือประสานงานกันในการดําเนินมาตรการบรรเทาปญหา

น้ําเค็มใหเปนรูปธรรม  

• มีการจัดทําโครงการพัฒนาเพื่อปองกัน แกไข บรรเทาหรือชวยเหลือ   

• มีงบประมาณ มีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  

• มีการตรวจสอบติดตามประเมินผลและปรับปรุงแกไข 
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มาตรการจากขอคิดเห็นและเสนอแนะ 

จากการประชุมผูแทนจากหนวยงาน (ตอ) 

17. ควรจัดทําดําเนินโครงการมาตรการบรรเทาปญหาน้ําเค็มแบงออกเปนมาตรการใช

สิ่งกอสรางและมาตรการไมใชสิ่งกอสราง 

18. มาตรการใชสิ่งกอสรางไดแก ประตูน้ํากั้นน้ําเค็มปากแมน้ําหรือปากคลอง อางเก็บน้ํา

ตนน้ํา โครงการแกมลิงในแมน้ําหรือพื้นท่ีลุมต่ํามีน้ําทวมซ้ําซาก สระน้ําชุมชน  

บอบาดาล กอสรางทอรับน้ําดิบของการประปาเพื่อเปลี่ยนจุดรับน้ําดิบไปดานเหนือน้ํา 

19. มาตรการไมใชสิ่งกอสรางไดแก สงเสริมการทําฝนเทียม ปรับปรุงการจัดสรรน้ํา 

หมุนเวียนแบงปนน้ําเปนรอบเวร เพาะปลูกพืชใชน้ํานอย เลี้ยงปศุสัตว สงเสริมรายได

เกษตรกร สรางมูลคาเพิ่ม การทํายี่หอ (branding) การทําบรรจุภัณฑ (packaging) 

ใหความชวยเหลือและชดเชยรายไดท่ีลดลง แหลงขอมูลและขาวสาร ชองทาง

ประชาสัมพันธตอสาธารณะ การติดตามสถานการณน้ําและแจงเตือนปญหาน้ําเค็ม 
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มาตรการจากขอคิดเห็นและเสนอแนะ 

จากการประชุมผูแทนจากหนวยงาน (ตอ) 

20. เสนอใหทุกฝายที่ เกี่ ยวของทั้ งหนวยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน  

มีมาตรการการปรับตัวใหรับมือกับปญหานํ้าเค็มที่เกิดข้ึนรวมกับปญหาการขาด

แคลนนํ้าในสถานการณนํ้าที่มีนํ้านอยในชวงฤดูแลง 

21. หนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการนํ้าในเแหลงนํ้า เชน  

กรมชลประทาน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนตน 

•  ควรหาทางเพ่ิมหรือควบคุมปริมาณนํ้าในเแหลงนํ้าในชวงเ ร่ิมตนฤดูแลง 

ใหมีปริมาณนํ้าเพียงพอตอความตองการใชนํ้าในดานตางๆ  

• โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตองคํานึงถึงการจัดสรรปริมาณนํ้าเพ่ือมาผลักดันนํ้าเค็มในชวง

ฤดูแลงใหเพียงพอ 
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มาตรการจากขอคิดเห็นและเสนอแนะ 

จากการประชุมผูแทนจากหนวยงาน (ตอ) 

23. ภาคเอกชนและประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกร ตองมีการปรับตัวในการใชนํ้าให

สอดคลองกับสถานการณนํ้าและปญหานํ้าเค็ม ลดการสูญเสียนํ้าใหนอยลง  

ลดการใชนํ้าโดยเฉพาะการเกษตรที่มีการใชนํ้ามาก รณรงคการประหยัดนํ้า 

24. ควรมีการกําหนดจุดหรือขอบเขตของแมนํ้าที่สามารถควบคุมบริหารนํ้าใหมีคา

ความเค็มไมเกินคาวิกฤติที่ยอมรับได เชนการประปาตองการรับนํ้าดิบที่มีคาความ

เค็มไมเกิน 0.25 กรัมตอลิตร ปจจุบันจุดรับนํ้าดิบของการประปาอยูตําบลสําแล  

จ.ปทุมธานี หากมีคาความเค็มเกิน 0.25 กรัมตอลิตร บอยคร้ัง อาจจําเปนตองยาย

จุดรับนํ้าดิบไปทางดานเหนือนํ้า เชน คลองโผงเผง จ.อยุธยา 

 

17 



มาตรการจากขอคิดเห็นและเสนอแนะ 

จากการประชุมผูแทนจากหนวยงาน (ตอ) 

25. มีการติดตามการตรวจวัดขอมูลคุณภาพนํ้า ความเค็ม โดยรวมมือกับ 

กรมชลประทานเพื่อควบคุมปริมาณนํ้าจากตนนํ้าที่ระบายลงมาให

เหมาะสมกับความตองการควบคุมคาความเค็ม 

26. มีการศึกษาการจัดหาแหลงนํ้าดิบสํารอง เชนการประปานครหลวง  

มีโครงการเพิ่มเสนทางผันนํ้าจากพื้นที่ฝงตะวันตกลอดแมนํ้าเจาพระยา

มายังพื้นที่ฝงตะวันออก สงนํ้าไปที่โรงผลิตนํ้าประปาบางเขน 

27. มีการปรับปรุงเกณฑปฏิบัติการอางเก็บนํ้า (reservoir operation rule 

curve) เปนระยะๆ ใหสอดคลองกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง 
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มาตรการจากคณะผูศึกษา 
1. แบงตามระดับเปาหมาย 

• มาตรการแกไข/บรรเทา 

2. แบงตามประเภทการใชน้ํา 

• เกษตร/อุปโภคบริโภค 

3. แบงตามตําแหนง/ประเภทพ้ืนที่เกษตร 

• ในเขตควบคุม/นอกเขตควบคุม 

4. แบงตามความสําคัญพ้ืนที่/ความหนาแนนชุมชน 

• หนาแนนมาก/กลาง/นอย 

5. แบงตามความเรงดวน/ระยะเวลาดําเนินงาน 

• ระยะสั้น/กลาง/ยาว 
 

19 



20 

มาตรการจากคณะผูศึกษา 
ก)  แนวทางการกําหนดมาตรการแกไข 
ระยะสั้น 
• ควบคุมการใชนํ้า โดยกําหนดควบคุมพื้นที่เพาะปลูก พื้นที่บริการประปา  

ตามปริมาณนํ้าดิบที่มีหรือจะมี ตามแผนจัดการสภาวะนํ้านอย คือ 
– กําหนดพื้นที่ในเขต และนอกเขตควบคุมการเพาะปลูกใหชัดเจน  
– กําหนดเขตใหบริการนํ้ากินนํ้าใช ตามระดับความสําคัญ (A/B/C) 

• หาแหลงนํ้าสํารองสําหรับนํ้ากินนํ้าใช 
ระยะกลาง 
• ปรับปรุง rule curve ของอางเก็บนํ้าใหเหมาะสมทั้งภาวะนํ้าทวมนํ้าแลง 
ระยะยาว 
• หาแหลงนํ้าดิบขนาดใหญเพิ่มเติม เชนการสรางอางเก็บนํ้า การนํานํ้าจากลุมนํ้า

ขางเคียง ยามนํ้านอย 
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ข)  การกําหนดมาตรการบรรเทา 

 (ภายใตสภาวะน้ํานอย เพื่อบรรเทาภัยแลงและเค็ม) 

 มาตรการรองรับในเขตควบคุมดานเกษตร 

ระยะสั้น 

• เพิ่มประสิทธิภาพการใชนํ้าและการสงนํ้า โดยกําหนดควบคุมชนิดพืช

เพาะปลูกและปรับปรุงอาคาร 

• หาแหลงนํ้าสํารอง เพื่อเปนแหลงนํ้ากินนํ้าใช รวมนํ้าบาดาล 

ระยะกลาง 

• มาตรการลดพื้นที่เพาะปลูก จากเกณฑควบคุม แบบมีชดเชย 



ค)  มาตรการรองรับนอกเขตควบคุมดานเกษตร 

ระยะสั้น 

• หาแหลงนํ้าสํารองสําหรับนํ้ากินนํ้าใช รวมนํ้าบาดาล 

• หาแหลงนํ้าขนาดเล็กเพื่อเกษตรครัวเรือน 

• สงเสริมอาชีพ ชดเชยรายได 
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ง)  มาตรการตอนํ้ากินนํ้าใช  

(แบงพื้นที่เปน A: ตองมีนํ้า  B: พอมีนํ้า  C: ตองการนํ้าเสริม) 

ระยะสั้น 

• พื้นที่ A ควบคุมคุณภาพและปริมาณนํ้า เพิ่มแหลงนํ้าสํารอง   ประหยัดนํ้าเชิง

รุก ใหไดตามเกณฑจัดสรร 

• พื้นที่ B หาแหลงนํ้าสํารอง (รวมนํ้าบาดาล) ควบคุมเวลาสงนํ้า  

• พื้นที่ C หาแหลงนํ้าสํารอง(รวมนํ้าบาดาล) หาแหลงนํ้านอกพื้นที่ชดเชย 

ระยะกลาง 

• ทบทวนจุดรับนํ้าดิบเพื่อการประปา 

• หาแหลงนํ้าดิบเสริมความม่ันคง 
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จ) สรางกลไกและเกณฑการใหการชวยเหลือ 

• การสรางกลไกและเกณฑการใหการชวยเหลือ/เสริมอาชีพ (กรณีนอกเขต) 

ใหชัดเจน มีระเบียบรองรับ 

• ระบบชดเชย (กรณี ในเขต พื้ นที่ ยอมไม เพาะปลูก)  และจ างงาน  

(หรือเปลี่ยนอาชีพ) ที่ชัดเจน 
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1. ควรมีการรวบรวมขอมูลผูไดรับผลกระทบจากทุกภาคสวนและมูลคาความ

เสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อจัดทําฐานขอมูลของผูไดรับผลกระทบและมูลคาความ

เสียหาย  

2. ประเมินขอบเขตของจํานวนผูไดรับผลกระทบ พื้นที่ประสบภัย และมูลคา

ความเสียหายรวม 

3. วิเคราะหความเหมาะสมเศรษฐศาสตรเพื่อประเมินโครงการมาตรการ

บรรเทาแกไขในดานคาใชจาย มูลคาเงินลงทุนและผลประโยชนของ

โครงการ สําหรับโครงการระยะยาว 

ช) จัดทําฐานขอมูลของผูไดรับผลกระทบ 
และมูลคาความเสียหาย  
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มาตรการจัดการตอการแทรกตัวของนํ้าเค็ม 

เขาแมนํ้าเจาพระยาที่เหมาะสม 

แบบสอบถามวันที่ 19 พค 2560 

1. มาตรการดานบริหารจัดการน้ํา 

2. มาตรการดานเศรษฐกิจและสังคม 
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คําถาม 

1. มีการใชมาตรการดังกลาวหรือไม 

• ใช หรือไมใช (มีหรือไมมี เกี่ยวของหรือไม) 

2. มีความตองการมาตรการดังกลาวหรือไม 

• ตองการหรือไมตองการ 

• หากตองการ จะนําเสนอใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบ 
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มาตรการดานบริหารจัดการน้าํ 

1. การพัฒนาแหลงน้ํา เพิ่มน้ําตนทุน หาแหลงน้ําสํารองเพิ่มเติม 

2. ควบคุมปริมาณนํ้าในอางเก็บนํ้าใหมีนํ้าเพียงพอตอการควบคุม

ผลักดันน้ําเค็ม (ปรับเกณฑ rule curve)  

3. ควบคุมอัตราการไหลในแมนํ้าเจาพระยา (ไมนอยกวา 80  

ลบ.ม./ว.ท่ีสําแล) 

4. ควบคุมการใชน้ํา ลดการใชน้ํา ปลูกพืชใชน้ํานอย 

5. การเตือนภัย เมื่อแมนํ้ามีคาความเค็มมากกวาคาวิกฤติ 

6. ทบทวนจุดรับนํ้าดิบเพื่อการประปา 

7. อ่ืนๆ……………………. 
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มาตรการดานเศรษฐกิจและสังคม 

1. ชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ  

2. สงเสริมอาชีพ  

3. ชดเชยรายได 

4. อื่นๆ……………………. 
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ขอบคณุครับ 
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