รายงานการประชุม
คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
ครังที่ 2/2559
วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.30 น.
ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ท้าเนียบรัฐบาล
------------------------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
๑. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการ

๒. ดร.ปณิธาน วัฒนายากร
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
แทน รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

รองประธานกรรมการ

3. พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
แทน รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนศักดิ์ ปฏิมาประกร)

รองประธานกรรมการ

4. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี

รองประธานกรรมการ

5. นายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี

รองประธานกรรมการ

6. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กรรมการ

7. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรรมการ

8. นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรรมการ

9. นายปรเมธี วิมลศิริ
เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรรมการ

10. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
ผู้อานวยการสานักงบประมาณ

กรรมการ

๑1. นายสุเทพ น้อยไพโรจน์
อธิบดีกรมชลประทาน

กรรมการ

12. นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์
อธิบดีกรมทรัพยากรนาบาดาล

กรรมการ
/13. นายฉัตรชัย...

-23. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรรมการ

๑4. นายรอยล จิตรดอน
กรรมการ
ผู้อานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนาและการเกษตร (องค์การมหาชน)
15. นายดนุชา สินธวานนท์
รองเลขาธิการ แทน เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

กรรมการ

16. นายปราโมทย์ ไม้กลัด

กรรมการ

17. นายกิจจา ผลภาษี

กรรมการ

18. นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

กรรมการ

19. นายอาพน กิตติอาพน

กรรมการ

20. นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
อธิบดีกรมทรัพยากรนา

กรรมการและเลขานุการ

21. นายสมนึก สุขช่วย
รองอธิบดีกรมทรัพยากรนา

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจราชการ
๑. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี
2. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี
3. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ
5. นายธนวัตน์ จารุพงษ์สกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ
2. นายราเชนทร์ คูวงษ์วัฒนาเสรี
3. นายวรศาสน์ อภัยพงษ์
4. นายจรินทร์ จักกะพาก
5. นายสุรเดช เตียวตระกูล
6. นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย
7. นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ
8. นางสาวลดาวัลย์ คาภา
9. ดร.สมเกียรติ ประจาวงศ์
10. ดร.ทองเปลว กองจันทร์
11. นายวิวัฒน์ โสเจยยะ
12. นายเพทาย สุทธานันต์
13. นายประลอง ดารงค์ไทย

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
ผู้ว่าการการประปานครหลวง
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รองอธิบดีกรมชลประทาน
รองอธิบดีกรมชลประทาน
รองอธิบดีกรมทรัพยากรนา
รองอธิบดีกรมเจ้าท่า
รองอธิบดีกรมป่าไม้
/14.นายอดิศร...
รายงานการประชุม กนช. 2/2559 ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559

-314. นายอดิศร นุชดารงค์
15. นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล
16. นายปราโมทย์ ยาใจ
17. นายชโยดม กาญจโนมัย
18. นายสุทัศน์ วีสกุล
19. นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์
20. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา
21. นางศันสนีย์ ศรีศุกรี
23. ดร.สุกันยาณี ยะวิญชาญ
23. นายเลิศชัย ศรีอนันต์
24. นายสุรัตน์ กาญจนกุญชร
25. นายปรมินทร์ วงศ์สุรัตน์
26. นายมนูญ ธนะสังข์
27. นายจิรายุ ชยางกูร
28. นายเพทาย สุทธานนต์
29. นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ
30. นายประสิทธิ์ พัวทวี
31. นายนิรุติ คูณผล
32. นายคณพศ วรรณดี
33. นายอามาตย์ สุธรรมจรัส
34. นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข
35. นายมงคล หลักเมือง
36. น.ส.นวลละออ วงศ์พินิจวโรดม
37. นางจรรยา ไตรรัตน์
38. นายสมศักดิ์ ภู่เพ็ชร์
39. นายธเนศร์ สมบูรณ์
40. นายชาญวิทย์ พิจิตร
40. นายน้อง เจริญนาค
42. นางสาวโสพิศ จันทร์พินิจรัตน์
43. นายเกรียงศักดิ์ ภิระไร
44. นายบุญชุบ ส่งตระกูลศักดิ์
45. นายมรุพงศ์ ตันสัจจา

รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
รองผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
รองผู้อานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนาและการเกษตร
(องค์การมหาชน)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรนา
วิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง
รักษาการที่ปรึกษาด้านการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ผู้อานวยการสานักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการนาและอุทกวิทยา กรมชลประทาน
ผู้อานวยการสานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
ผู้อานวยการสานักฟื้นฟูและพัฒนาที่อนุรักษ์
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ผู้อานวยการกองพัฒนาแหล่งนา การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้อานวยการฝ่ายแผนงานโครงการ การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้อานวยการสานักพัฒนาและบารุงรักษาทางนา กรมเจ้าท่า
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนทรัพยากรนา กรมทรัพยากรนา
ผู้อานวยการสานักพัฒนาแหล่งนา กรมทรัพยากรนา
ผู้อานวยการสานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมทรัพยากรนา
รก. ผู้อานวยการสานักงานเลขานุการ กนช. กรมทรัพยากรนา
ผู้อานวยการสานักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งนา กรมทรัพยากรนา
ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันวิกฤตนา กรมทรัพยากรนา
ผู้อานวยการสานักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนา
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการลุ่มนาโขง กรมทรัพยากรนา
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการนา กรมทรัพยากรนา
ผู้อานวยการส่วนยุทธศาสตร์
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
วิศวกรชลประทานชานาญการพิเศษ กรมชลประทาน
นักวิเคราะห์งบประมาณชานาญการพิเศษ สานักงบประมาณ
นักวิเคราะห์งบประมาณชานาญการพิเศษ สานักงบประมาณ
นักวิเคราะห์งบประมาณชานาญการพิเศษ กรมทรัพยากรนาบาดาล
นักธรณีวิทยาชานาญการพิเศษ กรมทรัพยากรนาบาดาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง
/46.นายอภิรักษ์...
รายงานการประชุม กนช. 2/2559 ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559

-446. นายอภิรักษ์ ทหรานนท์
นักวิชาการป่าไม้ชานาญการพิเศษ กรมป่าไม้
47. นางเพ็ญพิชชา บุญรัตน์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ กรมควบคุมมลพิษ
48. นายศิริโชค สุขกันต์
หัวหน้ากลุ่มแผนงานพัฒนาทางนา กรมเจ้าท่า
49. เจ้าหน้าทีก่ รมทรัพยากรนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เริ่มประชุม เวลา 14.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายกรัฐมนตรี (พอเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ประธานกรรมการทรัพยากรนาแห่ งชาติ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกันในการบริหารจัดการทรัพยากรนาให้กับคนไทยทัง
ประเทศ “นาคือชีวิต นาเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตทังมนุษย์ สัตว์ และพืช ” สิ่งสาคัญที่ต้องการให้ทุกท่านทา
ความเข้าใจ คือ ความแตกต่างของการบริหารจัดการทรัพยากรนาสมัยนีมีความแตกต่างกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนาที่ผ่านมา คือ การบริหารจัดการทรัพยากรนาสมัยนีสามารถปรับแผนได้ ทังแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวแวดล้อมที่แท้จริง
ระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุม ครังที่ ๑/๒๕๕๙
ฝ่ายเลขานุการฯ นาเรียนที่ประชุมว่า ได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรนา
แห่ง ชาติ ครั งที่ ๑/๒๕๕๙ เรี ย บร้อ ยแล้ว และได้แจ้ง เวีย นคณะกรรมการฯ ทราบตามหนัง สือ ด่ว นที่สุด
ที่ ทส ๐๖๒๘/ว๔ และบันทึกด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๒๘/ว5 ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการฯ
และหน่ว ยงานที่เกี่ย วข้องได้ต รวจสอบและแจ้งขอปรับ ปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม จานวน ๔ หน่ว ยงาน ได้แ ก่
กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนาบาดาล มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ และกรมทางหลวง
และฝ่ายเลขานุการฯ ได้ ดาเนิ นการแก้ไข/ปรับปรุง/เพิ่มเติม เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมครังที่ ๑/๒๕๕๙
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครังที่ ๑/๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
วาระที่ ๓.๑ สถานการณ์น้าและการคาดการณ์
1. การพยากรณ์สถานการณ์น้า กรมอุตุนิยมวิทยานาเสนอที่ประชุมว่า ในปี 2559 ปริมาณฝน
ในประเทศน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ยและน้อยกว่าปี 2558 แต่ตัวการที่ทาให้เกิดภัยแล้งเริ่มมีอิทธิพลลดลง คาดว่า
จะเข้าสู่ภาวะปกติในเดือนพฤษภาคม 2559 ปลายปีประมาณเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2559 คาดว่าจะเกิด
ลานิ ญ่ า จะมี ฝ นมากขึ น เดื อ นนี เป็ น เดื อ นที่ เปลี่ ย นจากฤดู ร้อ นเข้ าสู่ ฤ ดู ฝ น ระยะแรกลั ก ษณะอากาศจะ
แปรปรวน โดยประเทศไทยตอนบนจะยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวเกือบทั่วไป สลับกับจะมีฝนฟ้าคะนองบางพืนที่
ตังแต่กลางเดือนพฤษภาคม 2559 ประมาณสัปดาห์ที่ 3 จะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน
ประเทศไทยและอ่าวไทย โดยจะมีกาลังค่อนข้างแรงเป็นระยะ ๆ กับจะมีร่องความกดอากาศต่าพาดผ่านบริเวณ
ภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่งจะทาให้ปริมาณและการกระจายของฝนเพิ่มมากขึน ส่วนภาคใต้จะมีฝนฟ้า
คะนองกระจายกับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพืนที่โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกของภาค ทังนีประมาณปลายเดือน
มิถุนายนต้นกรกฎาคม ประมาณ 2 สัปดาห์จะเกิดภาวะฝนทิงช่วง แล้วจะกลับมาปกติและตกสม่าเสมอ เดือน
สิงหาคม กันยายน ตุลาคม ฝนจะมากขึน ครึ่งหลังฤดูฝนจะมีพายุหมุนเขตร้อน ทาให้ฝนตกหนักและคาดว่าจะ
มีฝนมากกว่าปกติ
/2. สถานการณ์นา...
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-52. สถานการณ์น้าและการช่วยเหลือ ฝ่ายเลขานุการฯ นาเรียนที่ประชุมว่า
- สถานการณ์นา ปัจจุบัน มีปริมาณนาใช้การทังสิน 13,964 ล้าน ลบ.ม.โดยแบ่งเป็นพืนที่ใน
เขตชลประทาน 12,653 ล้าน ลบ.ม. และพืนที่นอกเขตชลประทาน 1,311 ล้าน ลบ.ม.โดยเขื่อนขนาดใหญ่ที่
มีปริมาณนาอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี จานวน 15 แห่ง และมีปริมาณนาอยู่ในเกณฑ์ต่า จานวน 18 แห่ง และมี
เขื่อนที่มีปริมาณนาอยู่ต่ากว่าเกณฑ์การกักเก็บต่าสุด จานวน 16 แห่ง ทังนีมีปริมาณนาใช้การ ทังสิน 9,770
ล้าน ลบ.ม. น้ อยกว่าปี 2558ประมาณ 4,300 ล้าน ลบ.ม. คาดว่าจะทาให้ มีนาเพียงพอจนถึงเดือนกรกฎาคม
2559 หากมีการบริหารจัดการที่ดี ก็จะเพียงพอสาหรับการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศ แต่อาจไม่
เพียงพอสาหรับทาการเกษตร ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าปลายเดือนพฤษภาคม 2559 จะมีฝนตก
และจะเกิดผนทิงช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม หลังจากนันก็จะตกเป็นปกติ
- การให้ ความช่วยเหลือในเขตการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค เบืองต้น
สถานีการประปาส่วนภูมิภาคมีปัญหาเรื่องการส่งนาแต่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โดยขณะนียังไม่เคยมีการหยุด
การผลิตเลย ยังคงผลิตประปาอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะสามารถผลิตนาประปาได้จนถึงเดือนกรกฎาคม
2559 ส่วนนอกเขตการประปามี การแจกจ่ายนาช่วยเหลือภัยแล้ง โดย ๒ หน่วยงาน คือ 1) หน่วยทหาร
ช่วยเหลือ 59,234,100 ลิตร 2) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยเหลือ 1,445,999,950 ลิตร ทังนี ในส่วนของ
รถบรรทุกนามีความร่วมมือทังภาครัฐและเอกชน มีรถบรรทุกเพิ่มจาก 4,830 คัน เป็น 6,334 คัน และยังมี
เครื่องสูบนา 2,700 เครื่อง และรถผลิตนาพร้อมให้การสนับสนุนความช่วยเหลือ
- การแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมาตรการการเจาะบ่อบาดาล มีเป้าหมายเจาะบ่อนาเพื่อการเกษตร
และการอุปโภคบริโภค ทังสิน 6,922 บ่อ ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2559 ดาเนินการแล้วเสร็จ 3,050 บ่อ
และคาดว่าวันที่ 30 เมษายน 2559 จะเสร็จรวม 3,405 บ่อ (ซึ่งใกล้เคียงเป้าหมายนาบาดาลเพื่ออุปโภค
บริโภค จานวน 3,416 บ่อ) คาดว่าวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 จะเสร็จ 4,400 บ่อ (สามารถดาเนินการได้
สูงกว่าเป้าหมาย) และอีก 2,522 บ่อ จะเร่งดาเนินการภายใน 21 กันยายน 2559 ทังนี อัตราการเจาะ
ประมาณ 25–30 บ่อ/วัน
- การคาดการณ์ก ารปลูก พืช ปลูก ข้า วในอนาคต กรมชลประทานนาเสนอที่ป ระชุม ว่า
คณะกรรมการอานวยการบูรณาการแก้ไขปัญ หาวิกฤตภัยแล้ งปี 2558/59 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ได้แต่งตังคณะทางานฯ เพื่อวางแผนการเพาะปลูก การวิเคราะห์สถานการณ์ นา
เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกประจาปี 2559-2560 ซึ่งคณะทางานฯ มีหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมอุตุนิ ยมวิทยา สถาบั นสารสนเทศทรัพยากรนาและการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีก ารเกษตร
กระทรวงมหาดไทย กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรนา เป็นต้น เป็นการบริหารจัดการนาในเขตชลประทานเพื่อให้นา
ต้นทุนในอ่างมีเพียงพอในฤดูฝนและเก็บกักไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยได้พิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี
1. การจัดสรรนาอุปโภคบริโภค และนาเพื่อการรักษาระบบนิเวศน์ ให้เพียงพอตลอดทังปี
2. การส่งนาเพื่อปลูกพืชในฤดูฝนใช้นาฝนเป็นหลัก ใช้นาชลประทานเสริมกรณีฝนทิงช่วง
เช่น กรณีฝนทิงช่วงในระยะปลายเดือนมิถุนายนต่อเนื่องกรกฎาคม 2559
3. การบริหารจัดการนา เป็นการใช้ระบบและอาคารชลประทานต่าง ๆ เพื่อจัดการนาท่า
เข้าพืนที่เพาะปลูก
4. การเก็บกักนาในเขื่อนให้ได้มากที่สุด ไม่ให้ต่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยการเก็บกัก เพื่อความมั่นคง
ต่อการอุปโภคบริโภคและการรักษาระบบนิเวศน์
/สาหรับพืนที.่ ..
รายงานการประชุม กนช. 2/2559 ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559

-6สาหรับพืนที่ลุ่มนาเจ้าพระยา ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ใน 4 เขื่อนจะมีนาใช้การได้
ประมาณ 1,750 ล้าน ลบ.ม. จะมีการจัดสรรก่อนเข้าฤดูฝนเพื่อการอุปโภคบริโภค ระบบนิเวศน์ การเกษตร
ต่อเนื่องไม่เกิน วันละ 18 ล้าน ลบ.ม. ในช่วงเดือนพฤษภาคม–กรกฎาคม 2559 หลังจากเดือนสิงหาคม–
ตุลาคม 2559 จะระบายนาวันละไม่เกิน 10 ล้าน ลบ.ม.
ประธานได้สั่งการและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี
1. ในการช่วยเหลือประชาชนในภาวะภัยแล้ง หากมีปัญหาเรื่องเครื่องมือไม่เพียงพอขอให้จัดทา
แผนเสนอเพื่อจะได้พิจารณาจัดสรรให้ตามจาเป็น
2. ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทุกคนรับ รู้รับทราบว่า รัฐดาเนินการบริห ารจัดการ
ทรัพยากรนาอย่างไร “เรียนรู้ เข้าใจ มีส่วนร่วม อย่าปล่อยให้ประชาชนโดดเดี่ยว” และที่สาคัญคือ ต้องพูดตรงกัน
เพราะเป็นคณะเดียวกัน เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสน
3. ให้ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาบริหารจัดการนาในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น พืชสวน ไร่นา เป็นต้น
4. ควรมีการชีแจง สร้างความเข้าใจให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับลักษณะฤดูฝนของประเทศไทยว่า
มีลักษณะอย่างไร เพื่อให้ทราบและเป็นข้อมูลในการเพาะปลูก ลดความเสียหายจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ทังนี ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเพื่อหาแนวทางและชีแจงให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
5. การบริหารจัดการทรัพยากรนาต้องมีการเตรียมการในอนาคตด้วย ทังในสถานการณ์ที่ฝนตก
มากกว่าปกติ ฝนแล้ง ฝนตกเหนือเขื่อน ฝนตกใต้เขื่อน ต้องมีการเตรียมการว่าแต่ละสถานการณ์จะดาเนินการอย่างไร
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๓.๒ การจัดการน้าในต่างประเทศ
ฝ่ายเลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี
เห็นควรให้นาการบริหารจัดการนาของต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้นาเสนอตัวอย่างการบริหาร
จัดการนาของ 2 ประเทศ คือ ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอิสราเอล
1. ประเทศสิงคโปร์ มีปริมาณนาฝน 2,400 มิลลิเมตร ซึ่งถือว่าสูงมาก แต่พืนที่ประเทศสิงค์โปร์
มีเพียง 715 ตารางกิโลเมตร ทาให้มีปัญหาในการเก็บนาฝน จึงต้องมีการนาเข้านาจากประเทศมาเลเซียเป็นหลัก
ซึ่งค่านามีมูลค่าแพงขึนทุกปี พร้อมทังสัญญาซือขายนาจะหมดในปี 2061 ทาให้ประเทศสิงค์โปร์ต้องมี ก าร
พัฒ นาและบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรนาเพื่อ การพัฒ นาที่ยั่ง ยืน โดยมีเป้าหมายการใช้นาจากแหล่ ง ต่า ง ๆ
ดัง นี ปี 2011 จากแหล่งนาผิวดินตามธรรมชาติและนาที่ซือจากมาเลเซีย จะลดลงจาก 60% เป็น 20%
ภายในปี 2016 นาที่ผลิตจากนาทะเล 10% ในปี 2011 เพิ่มเป็น 30% ในปี 2060 และนาจากระบบ
Newater (ใช้นาทิงจากบ้านเรือน) จาก 30% ในปี 2011 เพิ่มเป็น 50% ในปี 2060
ประเทศสิงคโปร์มีมาตรการบริหารจัดการนา คือ 1) มีหน่วยงานบริหารจัดการหน่วยเดียว คือ
PUB (Public Utility Board) หรือNational Water Agency 2) มาตรการอนุรักษ์นาโดยใช้เครื่องมือฉลาก
ประหยัดนาทังแบบสมัครใจและแบบบังคับ 3) กลไกการสร้างราคาและเพิ่มมูลค่านา เช่น ค่าบริการส่วนเพิ่ม
ของการใช้นา ยิ่งใช้นามากยิ่งจ่ายมาก การใช้ภาษีอนุรักษ์นาแต่ถ้าใช้นาจาก Newater ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่า
ดังกล่าว 4) การรณรงค์การประหยัดนาโดยมีการดาเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐ -ภาคเอกชน-ภาคประชา
สังคมโดยใช้โปรแกรม ABC (Active Beautiful and Clean)
/2. ประเทศ...
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-72. ประเทศอิสราเอล ประเทศอิสราเอลอยู่ในพืนที่ตะวันออกกลางพืนที่ทังสิน 22,000 ตารางกิโลเมตร
สภาพภูมิประเทศค่อนข้างแคบและยาวพืนที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายร้อยละ 60 ทาให้มีปัญหาไม่สามารถเก็บนา
ในพืนที่ได้ จึงต้องมีระบบการบริหารจัดการนาอย่างเต็มระบบ แหล่งนาหลักของประเทศอิสราเอลมาจาก 4 แหล่ง
ได้แก่ 1) นาในทะเลคินเนเล็ก 2) นาใต้ดิน 3) การแยกเกลือจากนาทะเล 4) นาท่าตามธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่
เป็นนากร่อย
การบริ ห ารจั ด การนาของประเทศอิ ส ราเอลมี ร ะบบบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรนา ได้ แ ก่
1) มี รัฐวิสาหกิจบริษัท เมโกรอท ทาหน้าที่จัดหาและจัดสรรนาจากแหล่ งนาของประเทศ 2) มีระบบการ
บริหารจัดการนา โดยกาหนดสัดส่วนการใช้นาอย่างชัดเจนและกาหนดราคาการใช้นาที่แตกต่างกัน และมี
กฎหมายควบคุมอย่างชัดเจนหากนานาไปใช้ผิดประเภท 3) มีระบบการให้นาการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมทังระบบตรวจวัด 4) พัฒ นาระบบแยกเกลือออกจากนาทะเลซึ่งทาให้ต้นทุนราคาถูกที่สุดในโลก คือ
1 ลูกบาศก์เมตรใช้เงิน 0.53 ดอลลาร์สหรัฐ (18 บาท) 5) สร้างความตระหนักรู้ในการใช้นาให้กับประชาชน
โดยมีคาขวัญว่า “อย่าสินเปลืองนาสักหยดเดียว”
บทเรียนที่สามารถนามาใช้กับประเทศไทย
1. การผลิตนาอุปโภค บริโภคจากนาทะเล พิจารณานามาใช้ในพืนที่ขาดแคลนแหล่งนา และเป็นเกาะ
2. การใช้ฉลากประหยัดนาสาหรับสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ
3. การมีองค์กรบริหารจัดการที่เป็นเอกภาพและมีการจัดสรรและควบคุมการใช้นาแต่ ละประเภท
อย่างเคร่งครัด
4. การสร้างคาขวัญ เพื่อการใช้นาให้กับประชาชน เพื่อสร้างความตระหนักและรู้คุณค่าของนา
ประธานได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การดาเนินงานให้เน้นมาตรการที่เห็นเป็นรูปธรรม การบริหารจัดการ
ต้องมองเป็นภาพรวม เช่น ระบบบาบัดนาเสียต้องบริหารภาพรวมตามลาดับ ตังแต่ระดับกลุ่มภูมิภาค กลุ่มจังหวัด
และอาเภอ/ตาบล/หมู่บ้าน ทังนีให้พิจารณาให้ครบทุกด้าน ทังด้านเศรษฐกิจ การเกษตร แหล่งนา โครงสร้าง
พืนฐาน ตลอดจนต้องระบุระยะเวลาดาเนินการอย่างชัดเจนว่าระยะสัน ระยะกลาง และระยะยาว เป็นการ
แก้ปัญหาทังระบบ/ทังหมด โดยมีการระบุกิจกรรมให้ชัดเจน และเป็นความร่วมมือทังภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน โดยควรกาหนดให้ชัดเจนว่ากิจกรรมใดเป็นของรัฐ กิจกรรมใดเอกชนสนับสนุน และกิจกรรมใดเป็น
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มติที่ประชุม รับทราบ และให้มีการศึกษาตัวอย่างที่ดีและที่เหมาะสมกับประเทศไทย มาประยุกต์ใช้ในประเทศ
ซึ่งบางอย่างอาจต้องเริ่มทันทีเพื่อผลดีในระยะยาว เช่น การเปลี่ยนนาทะเลเป็นนาจืด การ Recycle
การใช้มาตรการภาษี การส่งนาด้วยระบบท่อ เป็นต้น
วาระที่ 3.3 แผนและผลการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า ปี ๒๕๕๗–๒๕๕๙
และกรอบการด้าเนินงาน ในปี ๒๕๖๐
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอที่ประชุมว่า ได้ติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานของหน่วยงานใน
ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ และกรอบการดาเนินงานทัง 12 กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนา
สรุปได้ดังนี
1) ประปาหมู่บ้าน หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น และกรมทรัพยากรนา
บาดาล เป้ าหมาย 7,490 หมู่บ้ าน ดาเนิ นการแล้ ว 5,583 หมู่บ้ าน (25%) คงเหลื อ 1,907 หมู่บ้าน
(75%) คาดว่าจะสามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมาย
/2) ประปาโรงเรียน...
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-82) ประปาโรงเรียน/ชุมชน หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมทรัพยากรนาบาดาล เป้าหมาย 6,132 แห่ง
ดาเนินการแล้ว 1,094 แห่ง (18%) คงเหลือ 5,038 (82%) คาดว่าจะสามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมาย
3) แหล่งน าในเขตชลประทาน หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมชลประทาน เป้าหมาย 4,800
ล้าน ลบ.ม. ดาเนินการแล้ว 103 ล้าน ลบ.ม. (2%) คงเหลือ 4,697 ล้าน ลบ.ม. (98%) คาดว่าจะสามารถ
ดาเนินการได้ตามเป้าหมาย
4) แหล่งนานอกเขตชลประทาน หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมพัฒนาที่ดินและกรมทรัพยากรนา
เป้ าหมาย 10,920 แห่ ง ดาเนิ นการแล้ว 3,251 แห่ง (30%) คงเหลือ 7,669 แห่ ง (70%) คาดว่าจะ
สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมาย
5) ขุดสระน าในไร่น า หน่ ว ยงานรับผิ ดชอบ คือ กรมพัฒ นาที่ดิน เป้าหมาย 331,750 สระ
ดาเนินการแล้ว 111,432 สระ (34%) คงเหลือ 220,318 สระ (66%) คาดว่าจะสามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมาย
6) พัฒ นาแหล่ งน า หน่ วยงานรับผิ ดชอบ คือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป้าหมาย
2,922 แห่ง ดาเนินการแล้ว 1,631 แห่ง (56%) คงเหลือ 1,291 สระ (44%) คาดว่าจะสามารถดาเนินการ
ได้ตามเป้าหมาย
7) น าบาดาลการเกษตร หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ คื อ กรมทรั พ ยากรน าบาดาล เป้ า หมาย
1,042,050 ไร่ ดาเนินการแล้ว 113,100 ไร่ (11%) คงเหลือ 928,950 ไร่ (89%) คาดว่าจะสามารถ
ดาเนินการได้ตามเป้าหมาย
8) นาบาดาลช่วยภัยแล้ง หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมทรัพยากรนาบาดาล เป้าหมาย 3,086 แห่ง
ดาเนินการแล้ว 1,569 แห่ง (51%) คงเหลือ 1,517 แห่ง (49%) คาดว่าจะสามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมาย
9) ขุดลอกลานาสายหลักและสาขา หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมเจ้าท่าและกรุงเทพมหานคร
เป้ าหมาย 870 กม. ด าเนิ น การแล้ ว 205 กม. (24%) คงเหลื อ 665 กม. (76%) คาดว่าจะสามารถ
ดาเนินการได้ตามเป้าหมาย
10) ป้ อ งกั น น าท่ ว มชุ ม ชน หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ คื อ กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งและ
กรุงเทพมหานคร เป้าหมาย 185 แห่ง ดาเนินการแล้ว 30 แห่ง (16%) คงเหลือ 155 แห่ง (84%) คาดว่า
จะสามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมาย
11) ฟื้นฟูป่าไม้ หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
เป้าหมาย 4,770,000 ไร่ ดาเนินการแล้ว 45,072 ไร่ (1%) คงเหลือ 4,724,928 ไร่ (99%) คาดว่าจะ
สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมาย
12) พืนที่ ป้ องกัน และลดการพั งทลาย หน่ว ยงานรับผิ ดชอบ คือ กรมพัฒ นาที่ดิน เป้าหมาย
9,475,000 ไร่ ดาเนินการแล้ว 675,000 ไร่ (7%) คงเหลือ 8,800,000 ไร่ (93%) คาดว่าจะสามารถ
ดาเนินการได้ตามเป้าหมาย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 การปรับแผน (เพิ่มเติม) ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
4.1.1 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้าหมู่บ้านสนับสนุนน้าอุปโภค บริโภค
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นาเสนอที่ประชุมว่า ปญหานาอุปโภคบริโภค รัฐบาลมีเปาหมายที่ให
ทุกหมูบานมีนาอุปโภคบริโภคใชภายในป
ซึ่งยังขาดอยู 1,907 หมู่บ้าน กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม โดยกรมทรัพยากรนาดาเนินการจัดหาแหล่งนา 881 หมูบาน ที่เหลือกระทรวงมหาดไทย
/โดยกรมส่งเสริม ...
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-9โดยกรมส่งเสริม การปกครองทองถิ่นเปนผูดาเนินการจัดทาระบบประปาต่อไป ในส่วนของกรมทรัพยากรนา
ได้จัดทาโครงการก่อสร้างอ่างเก็บ นาหมู่บ้านหรือใช้แหล่งนาที่มีอยู่เดิมแล้ว นาแผงพลังงานแสงอาทิตย์มา
ต่อ เข้ากับปั้มเพื่อสูบนาจากแหล่งนา มาพัก ไว้ที่ห อถัง สูง เพื่อ จ่า ยไปยัง ถัง กระจายนาในพื นที่เ กษตรกรรม
ครัวเรือน ซึ่งเกษตรกรสามารถนานาจากถังกระจายนามาใช้ในพืนที่เกษตรครัวเรือน อาจใช้ระบบการให้นาหยด
หรือแบบสปริงเกอร์ ขึนกับชนิดพืชที่ปลูกหรือสูบนาดิบโดยตรง เพื่อจ่ายเข้าระบบแปลงเกษตร พืชที่ควรปลูก
เป็นพืชที่ใช้นาน้อยและมีมูลค่าสูง โดยจะพัฒนาแหลงนาความจุ 45,000 ลบ.ม.ตอชุมชน พรอมระบบกระจายนา
และถังรับนาฝนขนาด 50 ลบ.ม.ตอครัวเรือน สาหรับครัวเรือนที่หางไกลชุมชน เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จจะได
ปริมาณนา 41.6 ลาน ลบ.ม. มีประชาชนไดรับประโยชน 260,000 ครัวเรือน งบประมาณประมาณ 5.9
ล้านบาท/หมู่บ้าน รวมทังสิ นประมาณ 5,198 ล้านบาท ซึ่งได้ของบประมาณปี 2560 แล้ว แต่ไม่ได้รับ
งบประมาณ
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ ให้กรมทรัพยากรนาดาเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บนาหมู่บ้ าน เพื่อ
สนับสนุนนาอุปโภคบริโภค จานวน 881 หมู่บ้าน และจัดแหล่งนาสาหรับครัวเรือนที่ห่างไกล
ชุมชน โดยขอให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากการดาเนินงานในอดีต ว่า มีปัญหาอะไรบ้าง โครงการที่
ดาเนินการแล้วไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากปัญหาใด แล้วนามาประกอบการพิจารณาในการศึกษา
จัด ทาโครงการฯ หากพื นที่ใดมีป ริม าณนาไม่เพีย งพอ ให้พิจ ารณานานาบาดาลมาใช้ด้ว ย
ดาเนินการให้เสร็จสินภายในปี 2560 โดยใช้งบประมาณเหลือจ่าย และให้พิจารณานายางพารา
ภายในประเทศมาใช้ด้วย
4.1.2 โครงการระบบกระจายนา้ จากแหล่งน้าเดิม (สูบน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นาเสนอที่ประชุมว่า จาก มติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558
ให้ กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทยและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทางานร่วมกันในการบริหารจัดการนาของประเทศทังระบบ ตลอดจน
ปรับปรุงแหล่งเก็บนาเดิมให้สามารถใช้งานได้ กรมทรัพยากรนาจึงได้มีแนวคิดดาเนินการโครงการระบบกระจายนา
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการอุป โภคบริโภคและเพื่อการเกษตรครัวเรือนขึน โดยมี การสารวจออกแบบ
โครงการขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ราคาตังแต่500,000 – 2,000,000 บาท ระยะเวลาในการดาเนินงาน 2 เดือน
ทั งนี ได้ ตั งเป้ าหมายด าเนิ น การ ตั งแต่ปี 2560–2562 รวม 14,670 แห่ ง แบ่ งเป็ น เป้ าหมายปี 2560
จานวน 6,000 แห่ง งบประมาณ 7,500 ล้านบาท, ปี 2561 จานวน 5,500 แห่ง งบประมาณ 6,875 ล้านบาท
และปี 2562 จานวน 3,173 แห่ง งบประมาณ 3,966 ล้านบาท รวมงบประมาณทังสิน 18,341 ล้านบาท
มติที่ประชุม เห็ น ชอบในหลั ก การโครงการฯ และให้ ก รมทรั พ ยากรน าจั ด ท า
รายละเอียดแผนงาน/โครงการให้ชัดเจน สาหรับพืนที่การดาเนินงานให้หารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และ
ให้ปรับแผนการดาเนินการด้วยความรวดเร็ว เพื่อให้เห็นผลโดยเร็ว
วาระที่ 4.2 แนวทางการพิจารณาใช้ค้าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มาตรา 44
คสช. ได้มีคาสั่งที่ 9/2559 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 47 ของ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ดังนี “ในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในการดาเนินโครงการ
หรือกิจการด้านการคมนาคมขนส่ง การชลประทาน การป้องกันสาธารณภัย โรงพยาบาล หรือที่อยู่อาศัย ใน
ระหว่ า งรอผลการพิ จ ารณารายงาน EIA ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ อาจเสนอ ครม. เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ให้
ดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกชนผู้รับดาเนินการตามโครงการไปพลางก่อน แต่จะลงนามผูกพันในสัญญาหรือให้
/สิทธิกับ...
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- 10 สิทธิกับเอกชนผู้รับดาเนินการตามโครงการไม่ได้ ซึ่งในส่วนของกรมชลประทานมีโครงการที่เข้าข่าย อยู่ระหว่าง
การพิจารณา EIA จานวน 8 โครงการ แต่ไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายและทิศทางการพัฒ นาตาม
กรอบระยะเวลาที่กาหนดได้ เพราะโครงการส่วนใหญ่อยู่ในพืนที่ป่า ต้องปฏิบัติตามกฎหมายป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง
และต้องมีการรายงาน EIA เพื่อเร่งรัดการดาเนินงานให้เกิดความรวดเร็ว จึงขอให้พิจารณาซึ่งมีแนวทางการ
ดาเนินงาน ๒ แนวทาง คือ ๑) เร่งรัดกระบวนการขอเข้าศึกษาวิจัยให้อยู่ในระยะเวลาที่ กาหนดตามระเบียบ
(ไม่เกิน ๖๐ วัน ) ปั จจุ บั น มีอยู่ 20 โครงการที่อยู่ระหว่างการขอเข้าศึกษาวิจัย และให้ ห น่ วยงานอนุญ าต
พิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่ในพืนที่เป็นผู้แทนเข้าร่วมการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง และสอดคล้องตาม
หลักวิชาการ และ ๒) เร่งรัดกระบวนการขอใช้พืนที่/ขอเพิกถอนพืนที่สาหรับโครงการที่ผ่านความเห็นชอบ
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบให้เร่งรัดกระบวนการขอเข้าศึกษาวิจัยในพืนที่ได้ โดยให้อยู่ในระยะเวลาที่กาหนดตาม
ระเบียบ (ไม่เกิน 60 วัน) และให้หน่วยงานเจ้าของพืนที่ส่งผู้แทนเข้าร่วมศึกษาวิจัยด้วย
๒. เห็นชอบในหลักการให้เร่งรัดกระบวนการใช้พืนที่/ขอเพิกถอนพืนที่สาหรับโครงการที่ผ่าน
ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) และคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยให้
หน่วยงานเจ้าของพืนที่พิจารณาปรับปรุงขันตอนเพื่อนาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว และจัดลาดับความสาคัญตามความเร่งด่วนของโครงการด้วย
วาระที่ 4.3 โครงการผันน้าหลากลุ่มน้าเจ้าพระยาตอนล่าง
กรมชลประทานได้ น าเสนอที่ ป ระชุม ว่า โครงการผั น น าหลากลุ่ ม น าเจ้าพระยาตอนล่ างได้ มี
การศึกษาหลายครัง ส่วนใหญ่เป็น การหาแหล่งเก็บกักตอนบน ตอนล่างจะมีการหาแหล่งเก็บนา/แก้มลิง
แต่เรื่องระบายนาก็สาคัญ เพราะระบบการระบายนาเป็น ปัญ หาหลักในลุ่ มเจ้าพระยาตอนล่าง ที่ผ่านมา
การดาเนินงานจะเป็นลักษณะโครงการเล็ก ๆ แต่ก็มีการศึกษาไว้พอสมควร กรมชลประทาน จึงขอเสนอให้
พิจารณาโครงการผันนาทังระบบ ซึ่งประกอบด้วย 4 โครงการ คือ
4.3.1 โครงการบางบาล–บางไทร เป็นการผันนาเลี่ยงเมืองพระนครศรีอยุธยา สามารถระบายนา
ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาด้วยอัตรา ๒,๕๐๐ ลบ.ม./วินาที ซึ่งปัจจุบันความสามารถในการระบายนาตรงจุดแคบที่สุด
คือเมืองพระนครศรีอยุธยาเพียง ๘๐๐ ลบ.ม./วินาที โดยผลการศึกษานีสอดคล้องกับผลการศึกษาของ JICA
ซึ่งจะสามารถลดพืนทีน่ าท่วมล้นตลิ่ง ขณะนีอยู่ระหว่างขอรับการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๐
4.3.2 โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง เดิมออกแบบเป็นคลองส่งนา
ได้น ามาใช้เป็น ทางระบายนาในมหาอุทกภัยปี ๒๕๕๔ โดยการปรับเปลี่ ยนองค์ประกอบอาคารให้ส ามารถ
ปรับเปลี่ยนส่งและระบายนาได้ โดยการระบายจะรับ นาจากแม่นาป่าสักผ่านคลองระพีพัฒน์จนออกอ่าวไทย
ขณะนีอยู่ระหว่างการศึกษา คาดว่าจะศึกษาเสร็จในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายนาจากเดิม ๒๕๐ ลบ.ม./วินาที เป็น ๔๐๐ ลบ.ม./วินาที
4.3.3 การพัฒนาทางระบายนาหลาก ประกอบด้วย ๒ โครงการย่อย ได้แก่ ๑) โครงการปรับปรุง
คลองชัยนาท-ป่าสัก และ ๒) โครงการก่อสร้างคลองระบายนาหลากแนวใหม่แม่นาป่าสัก-อ่าวไทย โดยการ
ปรับปรุงคลองชัยนาท-ป่าสักจะดาเนินการในเขตคลองชลประทานเดิม และจะต้องไม่เกิดผลกระทบต่อการส่งนา
ชลประทานเดิมทังในระหว่างก่อสร้างและเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งทัง 2 โครงการย่อยได้รับงบประมาณศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว
4.3.4 โครงการพั ฒ นาทางระบายน าควบคู่ ถนนวงแหวนรอบที่ ๓ เป็ น การดึง น าจากบริเวณ
จั งหวัด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาออกอ่ า วไทย โดยถนนวงแหวนรอบที่ ๓ ของกรมทางหลวง ซึ่ งได้ ศึ กษาความ
เหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว แต่ JICA เสนอให้ทำทางระบายนาควบคู่ด้วย ขณะนีอยู่ระหว่างขอ
ทบทวนการศึกษาทางระบายนาหลากคู่ขนานไปตามทางหลวงสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรอบที่ ๓
/ที่ประชุม...
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- 11 ที่ประชุม มีข้อสังเกตเพิ่มเติมดังนี
1. ควรศึกษาโครงการกระเพาะหมู สมุทรสาคร ช่องลม เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง
2. ควรศึกษาทางฝั่งตะวันตก (คลองลัดหลวง) เป็นการขยายผลช่วยคลองลัดโพธิ์
3. ควรมีการศึกษารายละเอียดให้ชัดเจน สาหรับโครงการที่ 4.3.4 ให้ศึกษาร่วมกับกรมทางหลวง
4. การระบายนาฝั่งตะวันตกและตะวันออกต้องพิจารณา balance ด้วย
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการแผนพัฒนาโครงการผันนาหลากลุ่มนาเจ้าพระยาตอนล่าง ทังนี ให้นาข้อสังเกต
จากที่ประชุมไปศึกษาร่วมด้วย
วาระที่ 4.4 โครงการบรรเทาอุทกภัยเขตเศรษฐกิจเมืองสุโขทัย
กรมชลประทานได้เสนอที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมครังที่แล้วให้มีการศึกษาโครงข่าย
ยม-น่าน โดยในปี 2558 ได้รับจัดสรรงบประมาณสารวจ และปี 2559 ได้รับจัดสรรงบประมาณในการสร้าง
พนังบางส่วน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงเห็นควรให้ดาเนินการกิจกรรมที่มีความพร้อม
ในปี 2560-2561 โดยกิจ กรรมที่มี ความพร้อม ได้แ ก่ โครงการเพิ่มศัก ยภาพการรับ นาเข้าทุ่งฝั่งซ้า ย
และฝั่งขวา โดยการปรับปรุงคลองธรรมชาติที่เชื่อมแม่นายม ๑๕ แห่ง และโครงการเพิ่มศักยภาพการระบายนา
เข้าคลองหกบาท โดยการก่อสร้างอาคารบังคับนากลางคลองต่าง ๆ จานวน ๗ แห่ง
ที่ป ระชุมมีข้อเสนอให้พิจารณา โครงการผาจุก บึงสีไฟ ตลอดจนผลกระทบต่อศักยภาพการ
ซึมของนาบาดาลควบคู่ด้วย
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการโครงการบรรเทาอุทกภัยเขตเศรษฐกิจเมืองสุโขทัย โดยให้รับความเห็นจากที่
ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องไปศึกษาร่วมด้วย
วาระที่ 4.5 โครงการพัฒนาแหล่งน้าและการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้า
กรมชลประทานได้เสนอที่ป ระชุม ว่า ตามกรอบเป้า หมายการพัฒ นาพื นที่ช ลประทานของ
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการนา มีการวางแผนงานเพื่อรองรับการดาเนิน การภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ
ปี 2558 ถึงปี 2569 คือ ระยะสัน ระยะกลาง ระยะยาว ปัจจุบันมีโครงการที่ต้องดาเนินการ คือ 1) การปรับปรุง
โครงการ 3,091 แห่ง 2) ระบบส่งนา 1,540 แห่ง 3) ฝาย 1,468 แห่ง 4) สถานีสูบนา 1,058 แห่ง
5) แก้มลิง 1,293 แห่ง และ 6) อ่างเก็นนา 1,172 แห่ง เนื่องจากในปี 2559–2560 มีความพร้อมของ
โครงการและเป็น ความต้องการของประชาชน จึงต้องมีการปรับ แผนงานโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภัย (2559 แผนเร่งด่วน) ให้สอดคล้องกับการดาเนินการ แต่จากการวิเคราะห์แผนระยะกลาง แม้จะมี
การปรั บ แผนแล้ ว ก็ ยั งต้ อ งการได้ รั บ การสนั บ สนุ น การด าเนิ น การเพิ่ ม เติ ม จึ ง ขอให้ พิ จ ารณา 1) ให้ ใช้
งบประมาณคงเหลือจากกรอบงบประมาณโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการนาและระบบขนส่งทาง
ถนนระยะเร่งด่วน ที่กรมชลประทานได้รับอนุมัติจากมติ ครม.เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 มาดาเนินงาน
โดยจะน าเสนอ ครม. พิจารณาแผนงานโครงการเพิ่มเติมจากกรอบที่จัดสรรแล้ว จานวน 35 โครงการ ใน
วงเงิน 1,406.41 ล้านบาท 2) เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลางปี 2559 หรืองบประมาณ
จากแหล่งอื่น เพื่อดาเนินโครงการเร่งด่วน ปี 2559 (เพิ่มเติม) จานวน 952 โครงการ ในวงเงิน 16,693.21 ล้านบาท
มติที่ประชุม เห็ น ชอบในหลั ก การโครงการพั ฒ นาแหล่ งน าและการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพแหล่ งน า ส าหรั บ
งบประมาณให้ หารือกับ สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และจัดลาดับความสาคัญ/ความพร้อม
/ระเบียบวาระ...
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- 12 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
วาระที่ 5.1 การเชื่อมโยงและท้างานร่วมกันระหว่างคลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติ และ
คณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนาและการเกษตร (องค์การมหาชน) “สสนก.” ได้เสนอที่ประชุมว่า
คณะกรรมการขับ เคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเห็ นชอบให้
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนาและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบเรื่อง
คลังข้อมูลนาและภูมิอากาศแห่งชาติ และให้บริการเรื่องดัชนีข้อมูลหรือ บัญชีข้อมูล (Data Clearing House)
เรื ่อ งน าของประเทศ เมื ่อ วัน ที ่ 4 มกราคม 2559 และกรมทรัพ ยากรน า ใน ฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการทรัพยากรนาแห่งชาติ (กนช.) เชิญหน่วยงานที่เกี่ย วข้องเข้าหารือเรื่องการจัดตังศูนย์ข้อมูลนา
แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓ และ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และที่ประชุมเห็นชอบให้ สสนก. เป็นผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลนา
แห่งชาติ ในชื่อ “คลังข้อมูลนาและภูมิอากาศแห่งชาติ” พร้อมทังเห็นชอบให้คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลนา
และภูมิอากาศแห่งชาติ ตามคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๘๙/๒๕๕๘ ซึ่งมี สสนก.ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ
รั บ ผิ ด ชอบจั ด ท ารายงานข้ อมู ล สถานการณ์ น าประจ าวัน ส่ งศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารนายกรัฐ มนตรี (PMOC) และ
สนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์นาให้แก่ คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และ
แก้ไขปัญหาเรื่องนา ตามคาสั่งคณะกรรมการทรัพยากรนาแห่งชาติที่ ๑/๒๕๕๘ ซึ่งมีกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ทาหน้า ที่ฝ่า ยเลขานุก ารฯ เพื่อ จัด ทารายงานวิเคราะห์ก ลางรายสัป ดาห์ ต่อ ไป ในปี 2559
และมีแผนที่จะขยายเชื่อมโยงข้อมูลจากเดิม 13 หน่วยงาน 240 รายการ เป็น 34 หน่วยงาน ซึ่งปัจจุบันได้
เชื่อมโยงข้อมูลแล้วจาก ๒๙ หน่วยงาน 377 รายการ และได้แ บ่งข้อ มูล สนับ สนุน การบริห ารจัด การนา
ออกเป็น 9 ด้าน ตามลักษณะการใช้งาน ดังนี
1. การคาดการณ์ลัก ษณะอากาศระยะสั น ระยะกลาง และระยะยาว หน่ว ยงานรับ ผิดชอบ
หลัก ได้แ ก่ กรมอุตุนิย มวิท ยา กรมฝนหลวงและการบิน เกษตร สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนาและการเกษตร
กรมอุทกศาสตร์
2. การบริหารจัดการนาพืนที่ในเขตชลประทาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ กรมชลประทาน
และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
3. การบริหารจัดการนาพืนที่นอกเขตชลประทาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ กรมทรัพยากรนา
กรมทรัพยากรนาบาดาล กรมชลประทาน กรมเจาทา และกรมพัฒนาที่ดิน
4. การบริหารจัดการน าเพื่อการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม หน่ว ยงานรับ ผิด ชอบหลัก
ได้แ ก่ การประปาสวนภูมิภาค การประปานครหลวง กรมสงเสริม การปกครองทองถิ่น กรมทรัพยากรนา
บาดาล กระทรวงอุตสาหกรรม การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กรมชลประทาน และกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
5. การรักษาระบบนิ เวศและคุณภาพนา หน่วยงานรับผิ ดชอบหลัก ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ
กรมทรัพยากรนา กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร การประปาสวนภูมิภาค การประปานครหลวง กระทรวง
อุตสาหกรรม กรมอุทกศาสตร และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
6. การเตือนภัยและบริหารจัดการภัยพิบัติ หน่ว ยงานรับ ผิด ชอบหลัก ได้แ ก่ กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ กรุงเทพมหานคร และกรมทรัพยากรธรณี
7. ปริมาณนาเพื่อการผลิตพลั งงานไฟฟา หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย กรมชลประทาน
/8. รอบการ...
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- 13 8. กรอบการวางแผนพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ สานักงาน
สถิติแหงชาติ สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสัง คมแหงชาติ กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น กรมการพัฒนชุมชน สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกระทรวงอุตสาหกรรม
9. ระบบโครงสรางพืนฐานดานระบบขอมูล มีห น่ว ยงานรับ ผิด ชอบหลัก ได้แ ก่ สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรนาและการเกษตร สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กรมโยธาธิการและผังเมือง สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภู มิ สารสนเทศ สถาบั นมาตรวิทยาแห่ งชาติ กรมแผนที่ ทหาร กรมที่ ดิ น ส านั ก งานพั ฒ นาวิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ และ กรมเจาทา
จึง ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบในหน้าที่รับผิดชอบคลังข้อมูลนาและภูมิอากาศแห่งชาติของ
สสนก. เพื่อเป็นหลักการให้ สสนก. ดาเนินการปรับปรุงกฎหมายจัดตังสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนาและ
การเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการนาของประเทศ
ซึ่งจาเป็นต้องบูรณาการข้อมูลนาและภูมิอากาศจากหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน เพื่อสนับสนุน
ให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ ให้ปรับปรุงกฎหมายจัดตัง สสนก.เพื่อทาหน้าที่ศูนย์ข้อมูลนาแห่งขาติ ทั งนี
ต้องไม่ขัดกับร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรนา โดยขอให้ สสนก. เสนอเรื่องผ่านตามช่องทางการพิ จารณา
ด้านกฎหมายของคณะรัฐมนตรี และมอบให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นทีป่ รึกษา
วาระที่ 5.2 ประชารัฐ : บริหารจัดการทรัพยากรน้าชุมชนตามแนวพระราชด้าริสู่ความยั่งยืน
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนาและการเกษตร (องค์การมหาชน) “สสนก.” ได้เสนอที่ประชุมว่า
การบริหารจัดการทรัพยากรนาชุมชนตามแนวพระราชดาริ โดยสานพลังบูรณาการระหว่างภาครัฐ เอกชน
และชุมชน ซึ่งเรียกว่า “ประชารัฐ ” เริ่มดาเนินการตังแต่ปี 2546 มีตัวอย่างโครงการที่ประสบความสาเร็จกว่า
60 ตาบล อาทิ
1. บานหวยปลาหลด จังหวัดตาก จากแนวคิด “ปา 3 อยาง ประโยชน อยาง” ปาตนนา
14,500 ไร มีความสมบูรณทางชีวภาพจากการปลูกปา และสรางฝายชะลอนากวา 400 ฝาย ชาวบานมีรายได
จากผลผลิตเฉลี่ยเดือนละ 20,000 –35,000 บาท มีตลาดสินคาเกษตรชุมชน “ตลาดมูเซอ” เกิดเปนรายได
หมุนเวียนในชุมชนมากกวา 1,200,000 บาท/เดือน
2. บานลิ่มทอง จังหวัดบุรีรัมย์ จากแนวคิด “ทฤษฎีใหม่” ตังแตบริหารจัดการนา แกปญหานาแลง
นาหลาก มีนาสารองในระบบแกมลิง และสระพวง โดยใชขอมูลและติดตามสถานการณนาจากสถานีโทรมาตร
ของ สสนก. รวมกันวางแผนการเพาะปลูกใหสอดคลองกับฤดูฝนจริง เดิมเริ่มทานาเดื อนกรกฎาคม ปจจุบัน
ปรับ เปลี่ย นตามสภาพอากาศ บางป เริ่ม เดือ นพฤษภาคม หรือ เดือ นมิถุน ายน โดยท านาป ละ 1 ครั ง
ใหเพียงพอบริโภคในครัวเรือน มีเหลือขายและแบงปน มีการวิเคราะหปริมาณนาสารองที่มีอยู เพื่อใชวางแผนการผลิต
และแบงกลุมการผลิตทฤษฏีใหม 300 ครัวเรือน และปลูกพืชผักที่ใชนานอย เพิ่มผลผลิต ลดรายจายเฉลี่ย
45,000 บาทต่อครัวเรือนตอป เพิ่มรายได 2.6 เทา และอนุรักษและคัดพันธุขาวพืนเมือง ใหเหมาะสมกับ
พืนที่ ไดแก พันธุขาวหอมมะลิแดง พันธุขาวจิ๊บ พันธุขาวหอมนิล และพันธุขาวขาวดอกมะลิ
3. บานทาดาน และ บานปะกาฮะรัง จังหวัดปตตานี จากแนวคิด “ทฤษฎีใหม่”ชุมชนใชขอมูล
สภาพอากาศ จากสถานีโทรมาตร ของ สสนก. และนามาปรับเปลี่ยนวิถีเกษตร ตามภูมิสังคม และ สภาพ
ภูมิอากาศ เริ่มทานากอนฤดูฝน การบริหารจัดการนารวมกับชลประทานจังหวัดปตตานี ทาแผนที่ นา ผังนา
การสารองนาไวใชทาเกษตรไดตลอดป ลดรายจาย ประมาณ 11,000 บาทตอเดือน มีรายไดเพิ่มขึน ประมาณ
21,000 บาทตอเดือน
/4. บานศาลาดิน
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- 14 4. บานศาลาดิน จังหวัดนครปฐม จากแนวคิด “ทฤษฎีใหม่” สระนาในนาขาว เลียงปลา และ
หมุนเวียนนาเพื่อทานารอบสระนาและนาขาว ทาทฤษฎีใหม เพิ่มผลผลิตและรายได ทานา 1 ครังแตไดผลผลิตขาว
ปละ 3 ถึง 5 ครัง ในพืนที่ 16 ไร เกิดรายไดจากนาขาว รวม 2,520,000 บาท ตอป
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 5.3 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
1. นายกรั ฐ มนตรี เ น้ น ให้ ค วามสาคั ญ ที่ ป ระเทศไทยต้ อ งเดิ น หน้ า อย่ า งรวดเร็ ว ดั ง นั น
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการนาต้องปรับเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ รวมทังสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี และรองรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี
2. มอบหมายให้ สสนก. ศึกษาเพิ่มเติมและพัฒนาพืนที่ต้นแบบการแก้ปัญหา ดังนี
2.1 พืนทีเ่ ขาหัวโล้นและการปลูกพืชไร่บนภูเขา เช่น กรณีจังหวัดน่าน
2.2 นาอุปโภคบนภูเขา
2.3 ไร่อ้อยทังระบบ
3. การประชาสัมพันธ์ ต้องชีแจงและเผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้รับทราบว่ารัฐดาเนินการบริ หาร
จัดการนาอย่างไร “เรียนรู้ เข้าใจ มีส่วนร่วม อย่าปล่อยให้ประชาชนโดดเดี่ยว” และที่สาคัญคือ ต้องพูดตรงกัน
ไม่สร้างความสับสนให้ประชาชน
เลิกประชุมเวลา 17.00 น.

(นางสาวฉัฐสุรีย์ หาญวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ)
ผู้อานวยการสานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรนาแห่งชาติ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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