สรุปผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ

ครังที่ 2/2559
วันพุธที่ 20 เมษายน 2559
ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ท้าเนียบรัฐบาล
------------------------------------------นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานในการปรชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้า
แห่งชาติ ครังที่ 2/2559 ในวันที่ 20 เมษายน 2559 ที่ประชุมมีการพิจารณาและรับทราบเรื่องต่าง ๆ สรุปได้ดังนี
1. เรื่องเพื่อพิจารณา 6 เรื่อง
1.1 การปรับแผน (เพิ่มเติม) ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
1.1.1 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้าหมู่บ้ านสนับสนุนน้าอุปโภค บริโภค ปญหาน้า
อุปโภคบริโภค รัฐบาลมีเปาหมายที่ใหทุกหมูบานมีน้าอุปโภคบริโภคใชภายในป
ซึ่งยังขาดอยู 1,907 หมู่บ้าน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมทรัพยากรน้า ด้าเนินการจัดหาแหล่งน้า 881 หมู บ าน
ที่เหลือ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่นเปนผู ด้าเนิน การจัดท้าระบบประปาต่อ ไป
ดังนัน ในส่วนของกรมทรัพยากรน้าจึงได้จัดท้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้าหมู่บ้านหรือใช้แหล่งน้าที่มีอยู่เดิมแล้ว
น้าแผงพลังงานแสงอาทิตย์มาต่อเข้ากับปั้มเพื่อสูบน้าจากแหล่งน้า มาพักไว้ที่หอถังสูงเพื่อจ่ายไปยังถังกระจายน้าใน
พืนที่เกษตรกรรมครัวเรือน ซึ่งเกษตรกรสามารถน้าน้าจากถังกระจายน้ามาใช้ในพืนที่เกษตรครัวเรือน ซึ่งอาจใช้
ระบบการให้น้าหยด หรือแบบสปริงเกอร์ ขึนกับชนิดพืชที่ปลูก หรื อ สู บ น้า ดิ บ โดยตรง เพื่ อ จ่ า ยเข้าระบบแปลง
เกษตรพืชที่ควรปลูกเป็ นพืชที่ใช้น้าน้อยและมีมูลค่าสูง โดยกรมทรัพยากรน้าจะพัฒนาแหลงน้าความจุ 45,000
ลบ.ม.ตอชุมชน พรอมระบบกระจายน้า และถังรับน้าฝนขนาด 50 ลบ.ม.ตอครัวเรือน ส้าหรับครัวเรือนหางไกลชุมชน
เมื่อด้าเนิน การแล้วเสร็จจะไดปริมาณน้า 41.6 ลาน ลบ.ม. มีประชาชนไดรับประโยชน 260,000 ครัวเรือน
งบประมาณประมาณ 5.9 ล้านบาท/หมู่บ้าน รวมทั งสิ นประมาณ 5,198 ล้านบาท ระยะเวลาด้า เนิน การ
ภายในปี 2560
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ ให้กรมทรัพยากรน้าด้าเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้าหมู่บ้าน
เพื่อสนับสนุนน้าอุปโภคบริโภค จ้านวน 881 หมู่บ้าน และจัดแหล่งน้าส้าหรับครัวเรือนที่ห่างไกลชุมชน โดยขอให้
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากการด้าเนินงานในอดีตว่า มีปัญหาอะไรบ้าง โครงการที่ด้าเนินการแล้วไม่สามารถใช้ได้
เนื่องจากปัญ หาใด แล้ว น้ามาประกอบการพิจารณาในการศึกษาจัด ท้า โครงการฯ หากพืนที่ใดมีป ริม าณน้า
ไม่เพียงพอ ให้พิจารณาน้าน้าบาดาลมาใช้ด้วย ทังนี ให้ด้าเนินการให้เสร็จสินภายในปี 2560 โดยใช้งบประมาณเหลือจ่าย
และพิจารณาน้ายางพาราภายในประเทศมาใช้ด้วย
1.1.2 โครงการระบบกระจายน้า จากแหล่งน้าเดิม (สูบน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)
จาก มติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการท้างานร่วมกันในการบริหารจัดการน้า
ของประเทศทั งระบบตลอดจนปรับ ปรุงแหล่ งเก็บน้าเดิมให้ สามารถใช้งานได้ กรมทรัพยากรน้าจึงได้มีแนวคิด
ด้าเนินการโครงการระบบกระจายน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรครัวเรือนขึน
โดยมี ก ารส้ า รวจออกแบบโครงการขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ราคตั งแต่ 5 00,000–2,000,000 บาท
ระยะเวลาในการด้าเนินงาน 2 เดือน ทังนี ได้ตังเป้าหมายด้าเนินการ ตังแต่ปี 2560–2562 รวม 14,670
แห่ง แบ่งเป็นเป้าหมายปี 2560 จ้านวน 6,000 แห่ง งบประมาณ 7,500 ล้านบาท, ปี 2561 จ้านวน 5,500
แห่ง งบประมาณ 6,875 ล้านบาท และปี 2562 จ้านวน 3,173 แห่ง งบประมาณ 3,966 ล้านบาท รวมงบประมาณ
ทังสิน 18,341 ล้านบาท

-๒มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการโครงการฯ และให้กรมทรัพยากรน้าจัดท้ารายละเอียดแผนงาน/โครงการ
ให้ชัดเจน ส้าหรับพืนที่การด้าเนินงานให้หารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ทังนี ให้ปรับแผนการด้าเนินการ
ด้วยความรวดเร็ว เพื่อให้เห็นผลโดยเร็ว
1.2 แนวทางการพิจารณาใช้ค้าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มาตรา 44 คสช. ได้มี
ค้าสั่งที่ 9/2559 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 47 ของ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535 “ในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในการดาเนินโครงการ หรือกิจการด้านการคมนาคมขนส่ง
การชลประทาน การป้องกันสาธารณภัย โรงพยาบาล หรื อที่อยู่อาศัย ในระหว่างรอผลการพิจารณารายงาน EIA
ผู้รับผิดชอบโครงการอาจเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ด้าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกชนผู้รับด้าเนินการตาม
โครงการไปพลางก่อน แต่จ ะลงนามผูกพัน ในสัญ ญาหรือให้สิท ธิกับเอกชนผู้รับด้าเนินการตามโครงการไม่ได้
ซึ่ง ในส่ วนของกรมชลประทานมีโครงการที่เข้าข่าย อยู่ระหว่างการพิ จารณา EIA จ้านวน 8 โครงการ แต่ไม่
สามารถด้าเนินการตามเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาตามกรอบระยะเวลาที่ก้าหนดได้ เพราะโครงการส่วนใหญ่
อยู่ในพืนที่ป่า ต้องปฏิบัติตามกฎหมายป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง และต้องมีการรายงาน EIA เพื่อเร่งรัดการด้าเนินงานให้
เกิดความรวดเร็ว จึงเสนอแนวทางการด้าเนินงาน ๒ แนวทาง คือ ๑) เร่งรัดกระบวนการขอเข้าศึกษาวิจัยให้อยู่ใน
ระยะเวลาที่ก้าหนดตามระเบียบ (ไม่เกิน ๖๐ วัน) ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 20 โครงการที่อยู่ระหว่างการขอเข้าศึกษาวิจัย
และให้หน่วยงานอนุญาตพิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่ในพืนที่เป็นผู้แทนเข้าร่วมการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง
และสอดคล้องตามหลักวิชาการ และ ๒) เร่งรัดกระบวนการขอใช้พืนที่/ขอเพิกถอนพืนที่ส้าหรับโครงการที่ผ่าน
ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม
๑. เห็น ชอบให้เร่งรัดกระบวนการขอเข้าศึกษาวิ จัย ในพืนที่ได้ โดยให้อ ยู่ในระยะเวลาที่
ก้าหนดตามระเบียบ (ไม่เกิน 60 วัน) และให้หน่วยงานเจ้าของพืนที่ส่งผู้แทนเข้าร่วมศึกษาวิจัยด้วย
๒. เห็นชอบในหลักการให้เร่งรัดกระบวนการใช้พืนที่/ขอเพิกถอนพืนที่ส้าหรับโครงการที่
ผ่านความเห็น ชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) และคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยให้หน่วยงาน
เจ้าของพื นที่พิจ ารณาปรับ ปรุงขั นตอนเพื่อ น้าเข้าสู่การพิจ ารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อ งโดยเร็ว และ
จัดล้าดับความส้าคัญตามความเร่งด่วนของโครงการด้วย
1.3 โครงการผันน้าหลากลุ่มน้าเจ้าพระยาตอนล่าง ได้มีการศึกษาหลายครัง ส่วนใหญ่เป็น
การหาแหล่งเก็บกักตอนบน ตอนล่างจะมีการหาแหล่งเก็บน้า/แก้มลิง แต่เรื่องระบายน้าก็ส้าคัญ เพราะระบบการ
ระบายน้าเป็นปัญหาหลักในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง ที่ผ่านมาการด้าเนินงานจะเป็นลักษณะโครงการเล็ก ๆ แต่ก็มี
การศึกษาไว้พอสมควร กรมชลประทาน จึงขอเสนอให้พิจารณาโครงการผันน้าทังระบบ ซึ่งประกอบด้วย 4 โครงการ
คื อ 1) โครงการบางบาล–บางไทร เป็ น การผั นน้ าเลี่ ยงเมื องพระนครศรี อยุ ธยา 2) โครงการปรั บ ปรุ ง ระบบ
ชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง 3) การพัฒนาทางระบายน้าหลาก 4) โครงการพัฒนาทางระบายน้า
ควบคู่ถนนวงแหวนรอบที่ ๓
ที่ประชุม มีความเห็นเพิ่มเติมดังนี
1. ควรศึกษาโครงการกระเพาะหมู สมุทรสาคร ช่องลม เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง
2. ควรศึกษาทางฝั่งตะวันตก (คลองลัดหลวง) เป็นการขยายผลช่วยคลองลัดโพธิ์
3. ควรมีการศึกษารายละเอียดให้ชัดเจน ส้าหรับโครงการที่ 4) ให้ศึกษาร่วมกับกรมทางหลวง
4. การระบายน้าฝั่งตะวันตกและตะวันออกต้องพิจารณา balance ด้วย
ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559

-๓มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการแผนพัฒนาโครงการผันน้าหลากลุ่มน้าเจ้าพระยาตอนล่าง ทังนี ให้น้า
ความเห็นจากที่ประชุมไปศึกษาร่วมด้วย
1.4 โครงการบรรเทาอุทกภัยเขตเศรษฐกิ จเมืองสุโขทัย สืบเนื่องจากการประชุมครังที่แล้วให้มี
การศึ ก ษาโครงข่ ายยม-น่ า น โดยในปี 2558 ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณส้ ารวจ และปี 2559 ได้ รับ จั ด สรร
งบประมาณในการสร้างพนังบางส่วน เพื่อให้การด้าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้ด้าเนินการ
กิจกรรมที่มีความพร้อมในปี 2560-2561 โดยกิจกรรมที่มีความพร้อม ได้แก่ โครงการเพิ่มศักยภาพการรับ น้า
เข้าทุ่งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา โดยการปรับปรุงคลองธรรมชาติที่เชื่อมแม่ น้ายม ๑๕ แห่ง และโครงการเพิ่มศักยภาพ
การระบายน้าเข้าคลองหกบาท โดยการก่อสร้างอาคารบังคับน้ากลางคลองต่าง ๆ จ้านวน ๗ แห่ง
ที่ประชุม มีข้อเสนอให้พิจารณา โครงการผาจุก บึงสีไฟ ตลอดจนผลกระทบต่อศักยภาพ
การซึมของน้าบาดาลควบคู่ด้วย
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการโครงการบรรเทาอุทกภัยเขตเศรษฐกิจเมืองสุโขทัย โดยให้รับความเห็น
จากที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องไปศึกษาร่วมด้วย
1.5 โครงการพัฒนาแหล่งน้าและการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้า ตามกรอบเป้าหมายการพัฒนา
พืนที่ชลประทานของแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้า คือ ระยะสัน ระยะกลาง ระยะยาว ได้ด้าเนินการมา
ตังแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน พร้อมทังมีการวางแผนงานเพื่อรองรับการด้าเนินภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ถึงปี 2569
เนื่องจาก ในปี 2559 – 2560 มีความพร้อมของโครงการและเป็นความต้องการของประชาชน จึงต้องมีการ
ปรับแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับการด้าเนินการ แต่จากการวิเคราะห์แผนระยะกลาง แม้จะมีการปรับแผนแล้ว
ก็ยังต้องการได้รับ การสนับ สนุน การด้าเนิน การเพิ่มเติม จึงขอให้พิจารณา 1) ให้ใช้งบประมาณคงเหลือ จาก
กรอบงบประมาณโครงการเงิน กู้เพื่อพัฒ นาระบบบริห ารจัดการน้าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่ว น ที่
กรมชลประทานได้รับอนุมัติจากมติ ครม.เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 มาด้าเนินงาน โดยจะน้าเสนอ ครม. พิจารณา
แผนงานโครงการเพิ่ ม เติ ม จากกรอบที่ จั ด สรรแล้ ว จ้า นวน 35 โครงการ ในวงเงิ น 1,406.41 ล้ า นบาท
2) เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลางปี 2559 หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น เพื่อด้าเนินโครงการ
เร่งด่วน ปี 2559 (เพิ่มเติม) จ้านวน 952 โครงการ ในวงเงิน 16,693.21 ล้านบาท
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบในหลัก การโครงการพัฒ นาแหล่ งน้าและการเพิ่มประสิทธิภ าพแหล่งน้า ส้าหรับ
งบประมาณให้หารือกับส้านักงบประมาณ ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
จัดล้าดับความส้าคัญ/ความพร้อม
1.6 การเชื่ อ มโยงและท้ า งานร่ ว มกั น ระหว่ า งคลั งข้ อ มู ล น้ า และภู มิ อ ากาศแห่ ง ชาติ และ
คณะกรรมการอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นการบู ร ณาการฐานข้ อ มู ล กลางภาครั ฐ ซึ่ ง มี
นายกรัฐมนตรีเป็ นประธานเห็ นชอบให้ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ
สสนก. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบเรื่องคลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติ และให้บริการเรื่องดัชนีข้อมูลหรือบัญชี
ข้อมูล (Data Clearing House) เรื่องน้าของประเทศ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 และกรมทรัพยากรน้า ใน
ฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ (กนช.) เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือเรื่องการจัดตัง
ศูนย์ข้อมูลน้าแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓ และ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และที่ประชุมเห็นชอบให้ สสนก. เป็นผู้รับผิดชอบ
ศูนย์ข้อมูลน้าแห่งชาติ ในชื่อ คลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติ พร้อมทังเห็นชอบให้คณะกรรมการบูรณาการ
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-๔ฐานข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติ ตามค้าสั่งส้านักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๘๙/๒๕๕๘ ซึ่งมี สสนก. ท้าหน้าที่ฝ่าย
เลขานุการฯ รับผิดชอบจัดท้ารายงานข้อมูลสถานการณ์น้าประจ้าวันส่งศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC)
และสนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์น้าให้แก่ คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และ
แก้ไขปัญหาเรื่องน้า ตามค้าสั่งคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติที่ ๑/๒๕๕๘ ซึ่งมีกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยท้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อจัดท้ารายงานวิเคราะห์กลางรายสัปดาห์ ต่อไป ดังนัน ให้ที่ประชุม
พิจารณาเห็นชอบในหน้าที่รับผิดชอบคลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติของ สสนก. เพื่อเป็นหลักการให้ สสนก.
ด้าเนินการปรับปรุงกฎหมายจัดตังสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้าของประเทศ ซึ่งจ้าเป็นต้องบูรณาการข้อมูลน้าและภูมิอากาศจาก
หน่ ว ยงานต่าง ๆ อย่ างต่อเนื่ องและเป็ น ปั จจุบัน เพื่ อสนั บสนุน ให้ เกิดการใช้ป ระโยชน์ข้อมูล ร่ว มกันอย่างเป็ น
เอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ ให้ปรับปรุงกฎหมายจัดตัง สสนก.เพื่อท้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลน้าแห่งขาติ ทังนี
ต้องไม่ขัดกับร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้า โดยขอให้ สสนก. เสนอเรื่องผ่านตามช่องทางการพิจารณาด้านกฎหมายของ
คณะรัฐมนตรี และมอบให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นที่ปรึกษา
2. เรื่องเพื่อทราบ 4 เรื่อง
2.1 สถานการณ์น้าและการคาดการณ์
- สถานการณ์น้า ณ ปัจจุบัน มีปริมาณน้าใช้การ ทังสิน 13,964 ล้าน ลบ.ม.โดยแบ่งเป็นพืนที่
ในเขตชลประทาน 12,653 ล้าน ลบ.ม. และพืนที่นอกเขตชลประทาน 1,311 ล้าน ลบ.ม. โดยเขื่อนขนาดใหญ่ที่
มีปริมาณน้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี จ้านวน 15 แห่ง และมีปริมาณน้าอยู่ในเกณฑ์ต่้า จ้านวน18 แห่ง และมีเขื่อนที่มี
ปริมาณน้าอยู่ต่้ากว่าเกณฑ์การกักเก็บต่้าสุด จ้านวน 16 แห่ง ทังนีมีปริมาณน้าใช้การ ทังสิน9,770 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
ร้อยละ 21 ของปริมาณน้าเก็บกักทังหมด ซึ่งคาดว่าหากมีการบริหารจัดการที่ดี จะเพียงพอส้าหรับการอุปโภคบริโภค
และรักษาระบบนิเวศ แต่อาจไม่เพียงพอส้าหรับท้าการเกษตร
ปัจจุบันมีจังหวัดที่ประกาศการให้ความช่วยเหลื อผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัย แล้ง)
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556
ข้อมูลวันที่ 19 เมษายน ปี 2557-2559 จ้านวน 27 จังหวัด 136 อ้าเภอ 614 ต้าบล 4,911 หมู่บ้าน ซึ่งหาก
เทียบกับสถานการณ์กับปี 2557 และ 2558 สถานการณ์ยังถือว่าไม่วิกฤติรุนแรง
- แนวทางในการบริห ารจัด การน้ า ในเขื ่อ นที ่ม ีน้ า น้อ ย เพื ่อ ให้มีป ริม าณน้ า เพีย งพอ
ส้าหรับการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศ จนสินสุดเดือนกรกฎาคม 2559 จึงแนวทางในการบริหารน้า
ในเขื่อนที่มีป ริม าณน้า น้อ ย หลายแนวทางตามความเหมาะสม เช่น 1) เขื่อ นแม่งัด สมบูร ณ์ช ล ปัจ จุบัน มี
ปริมาณน้าใช้การ 23 ล้าน ลบ.ม. ต้องมีการปรับแผนการส่งน้าเป็นรอบเวรสัปดาห์ละ 1 ครัง ปริมาณน้า 1.2 ล้าน ลบ.ม.
2) เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ปัจ จุบันมีป ริมาณน้าใช้การ 13 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเพียงพอส้าหรับการผลิตน้าประปา
ถึง 31 กรกฎาคม 2559 แต่ทังนี ก็ได้เตรียมเครื่องสูบน้าส้ารองเพื่อรองรับในกรณีฉุกเฉิน 3) เขื่อนกระเสียว
ปัจจุบันมีปริมาณน้าใช้การ 18 ล้าน ลบ.ม. มีความต้องการเดือนละ 150,000 ลบ.ม. 4) อ่างเก็บน้าบางพระ
ปัจจุบันมีปริมาณน้าใช้การ 16 ล้าน ลบ.ม. ต้องวางแผนการใช้น้าส้ารองปริมาณ 5 ล้าน ลบ.ม. และเตรียมการ
ผันน้าจากอ่างเก็บน้าหนองปลาไหล วันละ 40,000 ลบ.ม 5) อ่างเก็บน้าคลองสียัด มีปริมาณน้าใช้การ 76 ล้าน ลบ.ม.
มีการส่งน้าเพื่ออุปโภคบริโภคเดือนละ 6 ล้าน ลบ.ม. และต้องส้ารองน้าต้นฤดูฝน 40 ล้าน ลบ.ม 6) เขื่อนล้าพระเพลิง
มีปริมาณน้าใช้การ 51 ล้าน ลบ.ม. เพียงพอส้าหรับผลิตน้าประปาปักธงชัยและประปาโชคชัย เดือนละ 0.6 ล้าน ลบ.ม.
7) เขื่อ นล้า ปาว มีป ริม าณน้า ใช้ก าร 336 ล้า น ลบ.ม. ต้อ งส่ง น้า เพื่อ อุป โภคบริโ ภค 50,000 ลบ.ม/วัน
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-๕8) เขื่อ นจุฬาภรณ์ มีปริมาณน้าใช้การ 21 ล้าน ลบ.ม. ต้องส้ารองน้าไว้ 20 ล้าน ลบ.ม. จึงจะเพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 9) เขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณน้าใช้การ 576 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งต่้ากว่าระดับเก็บกัก 5 ล้าน ลบ.ม.
ต้องระบายน้าวันละ 0.8 ล้าน ลบ.ม. จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2559 หลังจากนันลดการระบายลงเหลือ 0.5 ล้าน ลบ.ม.
และวางแผนใช้น้าส้ารอง 180 ล้าน ลบ.ม. จึงถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 10) เขื่อนห้วยหลวง ปริมาณน้าใช้การ
12 ล้าน ลบ.ม. หากมีความจ้าเป็นอาจต้องใช้น้าส้ารองปริมาณ 6 ล้าน ลบ.ม.
- ผลการช่วยเหลือภัยแล้งที่ผ่าน
1) การแจกจ่ายน้าช่ว ยเหลือภัยแล้ง 1) หน่วยทหารช่วยเหลือ 59,234,100 ลิตร
2) กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อ ม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยเหลือ 1,445,999,950 ลิตร
2) การเจาะบ่อบาดาล ส้าหรับจังหวัดที่ประกาศการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง) ฯ ณ วันที่ 19 เมษายน 2559 จ้านวน 27 จังหวัด 136 อ้าเภอ 614 ต้าบล 4,911 หมู่บ้าน
(6.55% ของหมู่บ้านทังหมด) ได้มีมาตรการเพื่อช่วยเหลือภัยแล้งโดยการเจาะบ่อบาดาลช่วยภัยแล้ง จ้านวน 6,922 บ่อ
ส่วนแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการเจาะบ่อบาดาล ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2559 ด้าเนินการแล้วเสร็จ 3,050 บ่อ
และคาดว่าวันที่ 30 เมษายน 2559 จะเสร็จรวม 3,405 บ่อ (ซึ่งใกล้เคียงเป้าหมายน้าบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค จ้านวน
3,416 บ่อ) คาดว่าวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 จะเสร็จ 4,400 บ่อ และอีก 2,522บ่อ จะเร่งด้าเนินการภายใน
21 กันยายน 2559
- การพยากรณ์สถานการณ์น้า เดือนนีเป็นเดือนที่เปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน ระยะแรก
ลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยประเทศไทยตอนบนจะยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวเกือบทั่วไป สลับกับจะมีฝนฟ้า
คะนองบางพืนที่ จากนันประมาณกลางเดือนเป็นต้นไป มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศ
ไทยและอ่าวไทย โดยจะมีก้าลังค่อนข้างแรงเป็นระยะ ๆ กับจะมีร่องความกดอากาศต่้าพาดผ่านบริเวณภาคกลาง
และภาคตะวันออก ซึ่งจะท้าให้ปริมาณและการกระจายของฝนเพิ่มมากขึน ส่วนภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองกระจาย
กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพืนที่โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกของภาค
มติที่ประชุม รับทราบ
2.2 การจัดการน้าในต่างประเทศ สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้ศึกษาการจัดการน้า
ในต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลน้ามาประยุกต์ใช้ในประเทศ ซึ่งที่ประชุมได้น้าเสนอการบริหารจัดการน้าของประเทศ
สิงคโปร์และประเทศอิสราเอล
มติที่ประชุม รับ ทราบ และให้มีการศึ ก ษาตัว อย่างที่ดีและที่เหมาะสมกับ ประเทศไทย
มาประยุกต์ใช้ในประเทศ ซึ่งบางอย่างอาจต้องเริ่มทันทีเพื่อผลดีในระยะยาว เช่น การเปลี่ยนน้าทะเลเป็นน้าจืด
การ Recycle การใช้มาตรการภาษี การส่งน้าด้วยระบบท่อ เป็นต้น
2.3 แผนและผลการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารจั ดการทรัพยากรน้าปี 2557–
2559 และกรอบการด้าเนินงานปี 2560-2569 ซึ่งได้รายงานความก้าวหน้าการด้าเนินงานในปี 2557-2559
และแผนในปี 2560-2569 ใน 12 กิจกรรม ดังนี
1) ประปาหมู่บ้าน หน่วยงานรับผิดชอบ คือ สถ. และ ทบ.
2) ประปาโรงเรียน/ชุมชน หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ทบ.
3) แหล่งน้าในเขตชลประทาน หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ชป.
4) แหล่งน้านอกเขตชลประทาน หน่วยงานรับผิดชอบ คือ พด. และ ทน.
5) ขุดสระน้าในไร่นา หน่วยงานรับผิดชอบ คือ พด.
6) พัฒนาแหล่งน้า หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ปภ.
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-๖7) น้าบาดาลการเกษตร หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ทบ.
8) น้าบาดาลช่วยภัยแล้ง หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ทบ.
9) ขุดลอกล้าน้าสายหลักและสาขา หน่วยงานรับผิดชอบ คือ จท. และ กทม.
10) ป้องกันน้าท่วมชุมชน หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ยผ. และ กทม.
11) ฟื้นฟูป่าไม้ หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ปม. และ อส.
12) พืนที่ป้องกันและลดการพังทลาย หน่วยงานรับผิดชอบ คือ พด.
มติที่ประชุม รับทราบ
2.4 ประชารัฐ : บริห ารจัด การทรัพ ยากรน้า ชุม ชนตามแนวพระราชด้า ริสู่ค วามยั่ง ยืน
สถาบัน สารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) “สสนก.” ได้เสนอที่ประชุมว่า การบริห าร
จัดการทรัพยากรน้ าชุมชนตามแนวพระราชด้าริ โดยสานพลังบูรณาการระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน ซึ่ง
เรียกว่า “ประชารัฐ” เริ่มด้าเนินการตังแต่ปี 2546 มีตัวอย่างโครงการที่ประสบความส้าเร็จกว่า 60 ต้าบล อาทิ
1) บานหวยปลาหลด จังหวัดตาก จากแนวคิด “ปา 3 อยาง ประโยชน อยาง” 2) บานลิ่มทอง จังหวัดบุรีรัมย์
จากแนวคิด “ทฤษฎีใหม่” 3) บานทาดาน และ บานปะกาฮะรัง จังหวัดปตตานี จากแนวคิด “ทฤษฎีใหม่”
4. บานศาลาดิน จังหวัดนครปฐม จากแนวคิด “ทฤษฎีใหม่” ซึง่ ท้าให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มมากขึน
มติที่ประชุม รับทราบ
3. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
3.1 ให้ ค วามส้า คั ญ ที่ ป ระเทศไทยต้ อ งเดิ น หน้ า อย่ า งรวดเร็ ว ดั ง นั น แผน ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการน้าต้องปรับเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ รวมทังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี และรองรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี
3.2 มอบหมายให้ สสนก. ศึกษาเพิ่มเติมและพัฒ นาพืนที่ต้นแบบการแก้ปัญหา 1) เขาหัวโล้น
และการปลูกพืชไร่บนภูเขา เช่น กรณีจังหวัดน่าน 2) น้าอุปโภคบนภูเขา 3) ไร่อ้อยทังระบบ
3.3 ควรเน้ น การประชาสั มพั น ธ์ให้ ป ระชาชนรับ รู้รับทราบว่ารัฐ ด้าเนิ น การบริห ารจัดการน้ า
อย่างไร “เรียนรู้ เข้าใจ มีส่วนร่วม อย่าปล่อยให้ประชาชนโดดเดี่ยว” และที่ส้าคัญคือ ต้องพูดตรงกัน
………………………….……………………..
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