สรุปขาวประจําในวันที่ 4 ธ.ค. 63

ขาวสงหองอธิบดี รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขาวเว็บไซต

อนุ กมธ.ลุมน้ําภาคใต ผนึกกําลังทุกหนวยงาน กางแผน หวังแกปญหาน้ําทั้งระบบ(ไทยรัฐ 3 ธันวาคม 2563)
https://www.thairath.co.th/news/politic/1988547
อนุกมธ.ลุมน้ําใตกางแผนการแกปญหาน้ําภาคใต เสนอปรับลดทุกขั้นตอนที่เปนอุปสรรคเพื่อความรวดเร็ว
(แนวหนา 3 ธันวาคม 2563)
https://www.naewna.com/politic/536186
"อนุกมธ.ลุมน้ําใต"กางแผนแกปญหาน้ําภาคใต ผนึกกําลังทุกหนวยงานทําทั้งระบบ (สยามรัฐ 3 ธันวาคม 2563)
https://siamrath.co.th/n/201812
องคมนตรี ติดตามการดําเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําเดือนธันวาคม 2563 ที่จังหวัดเชียงใหม
(สํานักประชาสัมพันธเขต 3 เชียงใหม 3 ธันวาคม 2563)
https://region3.prd.go.th/topic/news/21306
4 ทศวรรษ กทพ. มุงแกรถติดเมืองหลวง เรงผุดทางดวน 5 โครงการ เชื่อมภูมิภาค (สยามธุรกิจ 3 ธันวาคม 2563)
https://www.siamturakij.com/news/33422-4-ทศวรรษ-กทพ-มุงแกรถติดเมืองหลวง-เรงผุดทางดวน-5-โครงการเชื่อมภูมิภาค

อนุกมธ.ลุมน้ําภาคใต กางแผนแกปญหาน้ํา ผนึกกําลังทุกหนวยงานรับผิดชอบ-ประชาชน-สถาบันศึกษา แกปญหาทั้งระบบ เสนอ
ปรับลดทุกขั้นตอนที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินงานใหกระชับ ชัดเจน เพื่อแกปญหาไดรวดเร็วและเปนจริง
วันที่ 3 ธ.ค. นายสาคร เกี่ยวของ ส.ส.กระบี่ พรรคประชาธิปตย ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการ (อนุกมธ.ฯ) ลุมน้ําภาคใต
กลาวรายงานผลการศึกษาตอที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร วา ลุมน้ําใต มีดวยกัน 5 ลุมน้ําหลักๆ จาก 25 ลุมน้ําของประเทศไทย
ถือ เปนภูมิภาคที่สรางรายไดใหประเทศอยางมาก มีทะเลทั้งสองฝง มีระบบนิเวศชายฝง เปนแหลงเพาะพันธุสัตวน้ําตาม
ธรรมชาติ มีการผลิตทางการเกษตร ทั้งยางพารา และปาลมน้ํามัน มีการผลิตและแปรรูปมายาวนาน มีความไดเปรียบทางสภาพ
ภูมิศาสตรอยางมาก การมุงเนนการทองเที่ยวใหสูมาตรฐานสากลควบคูไปกับการเกษตร การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การเชื่ อมโยงในภาคสวนตางๆ ใหเปนเมืองทองเที่ยวที่สําคัญ และเปนเมืองตากอากาศ รวมทั้งเปนเมืองเศรษฐกิจ
ที่เชื่อมโยงการคา การลงทุนกับภูมิภาคอื่น ซึ่งจากการที่ไดมีการประชุม 22 ครั้ง และลงพื้นที่ศึกษาดูงานครอบคลุม 14 จังหวัด
ใน 5 ครั้ง อนุ กมธ.ไดขอสรุปและขอสังเกตตางๆ ที่มีความสําคัญในการบริหารจัดการพัฒนาลุมน้ําภาคใตดังนี้
การจัดการแหลงน้ําเพื่อสนับสนุนแหลงทองเที่ยว โดยเฉพาะพื้นที่เกาะ และพื้นที่เกาะสําคัญ เชน การจัดการหาน้ําเพิ่มบนเกาะภูเก็ต
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอางเก็บน้ํา โครงการสูบน้ํา ผันน้ําจากบนฝงพังงา และสุราษฎรธานี ไปสูภูเก็ตเพื่อการอุปโภค บริโภค
และผลิตน้ําประปา เพื่อจัดกับรายไดจากการทองเที่ยว การจัดหาแหลงน้ําใน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ที่ประชาชนยังไมรูจัก
น้ําประปา และการจัดหาแหลงน้ําที่กรมชลประทานไปจัดหาเดิมก็มีขนาดเล็กไมเพียงพอตอการขยายตัวของเศรษฐกิจการ
ทองเที่ยว ซึ่งก็มีการสงเจาหนาที่จากกรมชลประทานไปสํารวจแหลงน้ําเพื่อสรางอางเก็บน้ําและพัฒนาแหลงน้ําเกา เชนแหลงน้ํา
หัวแหลมกลาง อางเก็บน้ําคลองโขง เพื่อรองรับใน อ.เกาะลันตา รวมถึงเกาะพีพีที่มีการศึกษาถึงการผลิตน้ําเค็มเปนน้ําจืดดวย
ระบบอารโอ และวางขยายระบบน้ําอุปโภค บริโภคในพื้นที่ที่สําคัญทางการทองเที่ยว เชน หาดไรเลย
สวนใน จ.สุราษฎรธานี เชน เกาะเตา เกาะพะงัน เกาะสมุย จะมีการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กที่สามารถดําเนินการไดรวดเร็ว
รวมถึงพัฒนาอางเก็บน้ําตางๆ บนเกาะนั้นๆดวย และการนําน้ําจากเขื่อนรัชชประภามาใชในเกาะสมุย จ.พังงา ที่มีปญหา
ขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค ทั้งที่มีน้ําธรรมชาติพอเพียงที่จะพัฒนาเปนน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรไดทั้งเกาะ

แตก็พยายามที่จะสรางฝายเพื่อชะลอน้ํา และการศึกษาถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด เปนการเชื่อมตอเพื่อการฟนฟูและ
ของบประมาณจากทางสภาดวย
จ.ตรัง ก็มีการพัฒนาในเกาะสําคัญ เชน เกาะลิบง เกาะพยาม พัฒนาอาวแกมลิงใหญ โดยประสานงานกับสํานักงานปฏิรูปที่ดิน
ที่ยังมีปญหาการใชพื้นที่ ประกอบกับการพัฒนาระบบน้ําใตดินบนเกาะที่มีศักยภาพในการพัฒนาไปสูธนาคารน้ําใตดินได โดย
อนุ กมธ.ไดเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของมาหารือเพื่อบูรณาการแบบพิเศษ ตลอดจนจัดทําระบบบําบัดน้ําเสียบนเกาะ เพื่อการ
กระจายน้ําและจายน้ําใหมีศักยภาพ
นายสาคร กลาวตอวา ไดศึกษากลุมลุมน้ําปากพนังที่อยูในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรรมชาติ กรมชลประทาน และ
การประปาสวนภูมิภาค ที่มีอางเก็บน้ําสํารอง และคลองชะอวด ซึ่งเปนคลองสาขาของลุมน้ําปากพนัง ซึ่งเปนการชวยเหลือกรณี
ที่มีน้ําหลาก และลดผลกระทบในปญหาน้ําทวม มีการเรงรัดจัดการอางเก็บน้ําหวยน้ําใสใน อ.ชะอวด ที่จะเพิ่มศักยภาพและ
ใหประชาชนมีสวนรวม รวมถึงการแกปญหาปาพรุควนเคร็ง ที่มีปญหาไฟไหมทุกป โดยตองรักษาระดับน้ําในปาพรุใหมีระดับ
เหมาะสมดวยการกอสรางคันดิน และปรับปรุงผังตางๆ เพื่อชวยเหลือไปยังลุมน้ําใกลเคียงดวย
นอกจากนี้ยังมีลุมน้ําพื้นที่ชายแดนใตคือ ลุมน้ําปตตานี ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ทางอนุกมธ.มีการลงไปดูการใชน้ํา ของประชาชน
เชน ความตองการใชน้ําจืดของภาคการเกษตร การใชน้ํากรอยของภาคการประมงในคาบสมุทรทิงพระ ที่มีน้ําไหลทวมในหนาฝน
และแหงแลงอยางรุนแรงในฤดูแลง คงตองใชการบริหารจัดการน้ําอยางเรงดวน ซึ่งขณะนี้เรายังไมมีการบริหารจัดการที่สมบูรณ
ทําใหมีปญหาน้ําทวมภาคใตอยางรวดเร็ว และเกิดตอเนื่องมาทุกป
“สําหรับลุมน้ําพื้นที่ชายแดนภาคใตประกอบดวย 3 จ. คือ ปตตานี ยะลา และ นราธิวาส มีหลายโครงการที่สามารถพัฒนาใหเปน

"สามเหลี่ยมมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน" โดยมีการเรงรัดจากหลายหนวยงานและทองถิ่นในจังหวัดภาคใตเพื่อการพัฒนา โดยเฉพาะ
บริเวณแมน้ําสายบุรีที่ยังสามารถพัฒนาได ซึ่งตองการใหมีการยกเลิกมติ ครม.เพื่อใหมีการพัฒนาในแมน้ําสายนี้ได การบริหาร
จัดการน้ําในปาพรุโตะแดงที่มีปญหาลักษณะเดียวกัน เรื่องการกั้นแนวเขตที่ชัดเจนเพื่ออนุรักษใหเปนปาพรุตนแบบและใชรวมกัน
ไดในหลายชุมชน โดยแตละปารวมแลวมีพื้นที่นับหมื่นไร และสรางระบบนิเวศอยางดีใหกับพื้นที่ และยังมีการผลิตน้ําจืดจาก
น้ําทะเล สวนดานสิ่งแวดลอมโดยหนวยรับผิดชอบหลัก ทั้งกรมทรัพยากรฯ กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ กรมชลประทาน
สํานักงานนโยบายและแผน ขอใหมีการปรับปรุงขั้นตอน วิธีการแผนการเสนอรายละเอียดของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
ใหมีการกระชับขึ้น ปรับปรุงวิธีการลดขั้นตอนการอนุญาตใหเขาไปพัฒนาแหลงน้ําตางๆ ในเขตอุทยาน เขตปาไมตางๆ การขอใช
พื้นที่ในระยะเวลาที่พอสมควรในการพัฒนา ไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน เพื่อแกปญหาใหประชาชนไดรวดเร็วและเปนจริง ”
ประธานอนุกมธ.ฯ กลาว
นายสาคร กลาวอีกวา นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธใหประชาชนมีสวนรวมในทุกพื้นที่ที่มีการจัดทํา หรือที่มีความตองการ
พัฒนาแหลงน้ําตางๆ โดยอนุ กมธ.ฯ ไดพบปะพูดคุยกับประชาชนและมวลชน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโครงการตางๆ
ที่อาจจะไดรับผลกระทบ เชน การนําน้ําจากพื้นที่หนึ่งไปอีกพื้นที่หนึ่ง ทําใหเกิดความไมเขาใจและอาจตอตานได อีกทั้งการถาย
โอนภารกิจจากหนวยงานไปยังการปกครองสวนทองถิ่น ที่จะตองมีการจัดอบรม การบํารุงรักษา การใชงาน การเตรียมความ
พรอม การจัดสรรงบเพื่อบํารุงรักษา จัดความรูเฉพาะดาน การดูแลแหลงน้ํารวมกับสถาบันอุดมศึกษาใหมีการเรียนการสอนเรื่อง
แหลงน้ํา โดยพัฒนาหลักสูตร ฝกอบรมในการดูแลพัฒนาแหลงน้ําที่สําคัญ หรือใหกรมแหลงน้ําที่กักเก็บน้ําที่ปริมาตรนอยกวา
2 ลานลูกบาศก ที่เกินศักยภาพขององคการปกครองสวนถิ่น ขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของเขาไปเปนพี่เลี้ยง การบริหารจัดการของ

แหลงน้ําตางๆ การจัดแหลงสํารองน้ําของตนเอง การจัดแหลงน้ําตนทุนไปใช ซึ่งภาคใตจะมีปญหาน้ําแลงเพียงชวงไมกี่เดือน
ตองวิเคราะหในการใชน้ํา และสรางความสมดุลในการจัดสรรน้ํา โดยชุมชน การเติมน้ําใตดิน การจัดหาน้ําบาดาลเพื่อสนับสนุน
ในเขตที่ขาดแคลนน้ําอยางจริงจัง รวมถึงขุดลอกรองน้ํา ปากแมน้ํา เพื่อการประมง การทองเที่ยว เชน ปากแมน้ําปตตานี
ปากแมน้ํากระบี่ รองน้ํา คลองสน อาวนาง โครงการขุดคลองผันน้ํา เลี่ยงเมือง ปองกันน้ํา ทวมชุมชนเมืองในทุกจังหวัดของภาคใต
ตลอดจนเสนอใหมีโครงการ 1 ตําบล 1 แกมลิง ในลุมน้ําภาคใตดวย

อนุกมธ.ลุมน้ําใต กางแผนการแกปญหาน้ําภาคใต ผนึกกําลังทุกหนวยงานรับผิดชอบ-ประชาชน-สถาบันศึกษา แกปญหาทั้งระบบ
เสนอปรับลดทุกขั้นตอนที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินงานใหกระชับ ชัดเจน เพื่อแกปญหาไดรวดเร็วและเปนจริง
วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายสาคร เกี่ยวของ ส.ส.กระบี่ พรรคประชาธิปตย ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการ(อนุกมธ.ฯ) ลุมน้ํา
ภาคใต กลาวรายงานผลการศึกษาตอที่ประชุมสภาผูแทนราษฏร วา ลุมน้ําใตมีดวยกัน5 ลุมน้ําหลักๆจาก 25 ลุมน้ําของประเทศไทย
ถือ เปนภูมิภาคที่สรางรายไดใหประเทศอยางมาก มีทะเลทั้งสองฝง มีระบบนิเวศนชายฝง เปนแหลงเพาะพันธุสัตวน้ําตาม
ธรรมชาติ มีการผลิตทางการเกษตร ทั้งยางพารา และปาลมน้ํามัน มีการผลิตและแปรรูปมายาวนาน มีความไดเปรียบทางสภาพ
ภูมิศาสตรอยางมาก การมุงเนนการทองเที่ยวใหสูมาตรฐานสากลควบคูไปกับการเกษตร การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การเชื่ อมโยงในภาคสวนตางๆใหเปนเมืองทองเที่ยวที่สําคัญ และเปนเมืองตากอากาศ รวมทั้งเปนเมืองเศรษฐกิจที่
เชื่อมโยงการคา การลงทุนกับภูมิภาคอื่น ซึ่งจากการที่ไดมีการประชุม 22 ครั้ง และลงพื้นที่ศึกษาดูงานครอบคลุม14 จังหวัด
ใน5 ครั้ง อนุกมธ.ไดขอสรุปและขอสังเกตตางๆที่มีความสําคัญในการบริหารจัดการพัฒนาลุมน้ําภาคใตดังนี้
การจัดการแหลงน้ําเพื่อสนับสนุนแหลงทองเที่ยว โดยเฉพาะพื้นที่เกาะ และพื้นที่เกาะสําคัญ เชน การจัดการหาน้ําเพิ่มบนเกาะ
ภูเก็ต โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอางเก็บน้ํา โครงการสูบน้ํา ผันน้ําจากบนฝงพังงา และสุราษฏรธานี ไปสูภูเก็ตเพื่อการอุปโภค
บริโภค และผลิตน้ําประปา เพื่อจัดกับรายไดจากการทองเที่ยว การจัดหาแหลงน้ําใน อ.เกาะลันตา จว.กระบี่ ที่ประชาชนยังไม
รูจักน้ําประปา และการจัดหาแหลงน้ําที่กรมชลประทานไปจัดหาเดิมก็มีขนาดเล็กไมเพียงพอตอการขยายตัวของเศรษฐกิจการ
ทองเที่ยว ซึ่งก็มีการสงเจาหนาที่จากกรมชลประทานไปสํารวจแหลงน้ําเพื่อสรางอางเก็บน้ําและพัฒนาแหลงน้ําเกา เชนแหลงน้ํา

หัวแหลมกลาง อางเก็บน้ําคลองโขง เพื่อรองรับใน อ.เกาะลันตา รวมถึงเกาะพีพีที่มีการศึกษาถึงการผลิตน้ําเค็มเปนน้ําจืดดวย
ระบบอารโอ และวางขยายระบบน้ําอุปโภค บริโภคในพื้นที่ที่สําคัญทางการทองเที่ยวเชนหาดไรเลย
สวนในจว.สุราษฏรธานี เชน เกาะเตา เกาะพงัน เกาะสมุย จะมีการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กที่สามารถดําเนินการไดรวดเร็ว
รวมถึงพัฒนาอางเก็บน้ําตางๆบนเกาะนั้นๆดวย และการนําน้ําจากเขื่อนรัชชประภามาใชในเกาะสมุย จว.พังงา ที่มีปญหาขาด
แคลนน้ําอุปโภค บริโภค ทั้งที่มีน้ําธรรมชาติพอเพียงที่จะพัฒนาเปนน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรไดทั้งเกาะ
แตก็พยายามที่จะสรางฝายเพื่อชะลอน้ํา และการศึกษาถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด เปนการเชื่อมตอเพื่อการฟนฟูและ
ของบประมาณจากทางสภาดวย
จว.ตรังก็มีการพัฒนาในเกาะสําคัญ เชน เกาะลิบง เกาะพยาม พัฒนาอาวแกมลิงใหญ โดยประสานงานกับสํานักงานปฏิรูปที่ดิน
ที่ยังมีปญหาการใชพื้นที่ ประกอบกับการพัฒนาระบบน้ําใตดินบนเกาะที่มีศักยภาพในการพัฒนาไปสูธนาคารน้ําใตดินได โดย
อนุกมธ.ไดเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของมาหารือเพื่อบูรณาการแบบพิเศษ ตลอดจนจัดทําระบบบําบัดน้ําเสียบนเกาะ เพื่อการ
กระจายน้ําและจายน้ําใหมีศักยภาพ
นายสาคร กลาวตอวา ไดศึกษากลุมลุมน้ําปากพนังที่อยูในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรรมชาติ กรมชลประทาน และการ
ประปาสวนภูมิภาค ที่มีอางเก็บน้ําสํารอง และคลองชะอวด ซึ่งเปนคลองสาขาของลุมน้ําปากพนัง ซึ่งเปนการชวยเหลือนกรณีที่มี
น้ําหลาก และลดผลกระทบในปญหาน้ําทวม มีการเรงรัดจัดการอางเก็บน้ําหวยน้ําใสในอ.ชะอวดที่จะเพิ่มศักยภาพและให
ประชาชนมีสวนรวม รวมถึงการแกปญหาปาพุควนเค็ง ที่มีปญหาไฟไหมทุกป โดยตองรักษาระดับน้ําในปาพุใหมีระดับเหมาะสม
ดวยการกอสรางคันดิน และปรับปรุงผังตางๆเพื่อชวยเหลือไปยังลุมน้ําใกลเคียงดวย
นอกจากนี้ยังมีลุมน้ําพื้นที่ชายแดนใตคือลุมน้ําปตตานี ลุมน้ําทะเลสาปสงขลา ทางอนุกมธ.มีการลงไปดูการใชน้ํา ของประชาชน
เชนความตองการใชน้ําจืดของภาคการเกษตร การใชน้ํากรอยของภาคการประมงในคาบ สมุทรทิ้งพระ ที่มีน้ําไหลทวมในหนาฝน
และแหงแลงอยางรุนแรงในฤดูแลง คงตองใชการบริหารจัดการน้ําอยางเรงดวน ซึ่งขณะนี้เรายังไมมีการบริหารจัดการที่สมบูรณ
ทําใหมีปญหาน้ําทวมภาคใตอยางรวดเร็ว และเกิดตอเนื่องมาทุกป
“สําหรับลุมน้ําพื้นที่ชายแดนภาคใตประกอบดวย 3จว. คือ ปตตานี ยะลา และนราธิวาส

มีหลายโครงการที่สามารถพัฒนา
ใหเปน ”สามเหลี่ยมมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน ” โดยมีการเรงรัดจากหลายหนวยงานและทองถิ่นในจังหวัดภาคใตเพื่อการพัฒนา
โดยเฉพาะบริเวณแมน้ําสายบุรีที่ยังสามารถพัฒนาได ซึ่งตองการใหมีการยกเลิกมติครม.เพื่อใหมีการพัฒนาในแมน้ําสายนี้ได
การบริหารจัดการน้ําในปาพุโตะแดงที่มีปญหาลักษณะเดียวกัน เรื่องการกั้นแนวเขตที่ชัดเจนเพื่ออนุรักษใหเปนปาพุตนแบบและ
ใชรวมกันไดในหลายชุมชน โดยแตละปารวมแลวมีพื้นที่นับหมื่นไร และสรางระบบนิเวศนอยางดีใหกับพื้นที่ และยังมีการผลิต
น้ําจืดจากน้ําทะเล สวนดานสิ่งแวดลอมโดยหนวยรับผิดชอบหลัก ทั้งกรมทรัพยากรฯ กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ
กรมชลประทาน สํานักงานนโยบายและแผน ขอใหมีการปรับปรุงขัน้ ตอน วิธีการแผนการเสนอรายละเอียดของการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดลอมใหมีการกระชับขึ้น ปรับปรุงวิธีการลดขั้นตอนการอนุญาตใหเขาไปพัฒนาแหลงน้ําตางๆในเขตอุทยาน
เขตปาไมตางๆ การขอใชพื้นที่ในระยะเวลาที่พอสมควรในการพัฒนา ไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน เพื่อแกปญหาให
ประชาชนไดรวดเร็วและเปนจริง” ประธานอนุกมธ.ฯ กลาว

นายสาคร กลาวอีกวา นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธใหประชาชนมีสวนรวมในทุกพื้นที่ที่มีการจัดทํา หรือที่มีความตองการ
พัฒนาแหลงน้ําตางๆ โดยอนุกมธ.ฯไดพบปะพูดคุยกับประชาชนและมวลชนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโครงการตางๆ
ที่อาจจะไดรับผลกระทบเชนการนําน้ําจากพื้นที่หนึ่งไปอีกพื้นที่หนึ่ง ทําใหเกิดความไมเขาใจและอาจตอตานได อีกทั้งการถาย
โอนภารกิจ จากหนวยงานไปยังการปกครองสวนทองถิ่น ที่จะตองมีการจัดอบรม การบํารุงรักษา การใชงาน การเตรียมความ
พรอม การจัดสรรงบเพื่อบํารุงรักษา จัดความรูเฉพาะดาน การดูแลแหลงน้ํารวมกับสถาบันอุดมศึกษาใหมีการเรียนการสอนเรื่อง
แหลงน้ํา โดยพัฒนาหลักสูตร ฝกอบรมในการดูแลพัฒนาแหลงน้ําที่สําคัญ หรือใหกรมแหลงน้ําที่กักเก็บน้ําที่ปริมาตรนอยกวา
2 ลานลูกบาศก ที่เกินศักยภาพขององคการปกครองสวนถิ่น ขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของเขาไปเปนพี่เลี้ยง การบริหารจัดการของ
แหลงน้ําตางๆ การจัดแหลงสํารองน้ําของตนเอง การจัดแหลงน้ําตนทุนไปใช ซึ่งภาคใตจะมีปญหาน้ําแลงเพียงชวงไมกี่เดือน
ตองวิเคราะหในการใชน้ําและสรางความสมดุลในการจัดสรรน้ํา โดยชุมชน การเติมน้ําใตดิน การจัดหาน้ําบาดาลเพื่อสนับสนุนใน
เขตที่ขาดแคลนน้ําอยางจริงจัง รวมถึงขุดลอกรองน้ํา
ปากแมน้ํา เพื่อการประมง การทองเที่ยว เชนปากแมน้ําปตตานี
ปากแมน้ํากระบี่ รองน้ํา คลองสนอาวนางโครงการขุดคลองผันน้ํา เลี่ยงเมือง ปองกันน้ําทวมชุมชนเมืองในทุกจังหวัดของภาคใต
ตลอดจนเสนอใหมีโครงการ 1ตําบล1 แกมลิง ในลุมน้ําภาคใตดวย

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.63 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาฯที่มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯคนที่ 2 ทําหนาที่ประธานในการประชุม
ทั้งนี้ นายสาคร เกี่ยวของ ส.ส.กระบี่ พรรคประชาธิปต ย ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการ(อนุกมธ.ฯ) ลุมน้ําภาคใต กลาวรายงาน
ผลการศึกษาตอที่ประชุมสภาผูแทนราษฏร วา ลุมน้ําใตมีดวยกัน5 ลุมน้ําหลักๆจาก 25 ลุมน้ําของประเทศไทย ถือ เปนภูมิภาค
ที่สรางรายไดใหประเทศอยางมาก มีทะเลทั้งสองฝง มีระบบนิเวศนชายฝง เปนแหลงเพาะพันธุสัตวน้ําตามธรรมชาติ มีการผลิต
ทางการเกษตร ทั้งยางพารา และปาลมน้ํามัน มีการผลิตและแปรรูปมายาวนาน มีความไดเปรียบทางสภาพภูมิศาสตรอยางมาก
การมุงเนนการทองเที่ยวใหสูมาตรฐานสากลควบคูไปกับการเกษตร การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเชื่ อมโยง
ในภาคสวนตางๆใหเปนเมืองทองเที่ยวที่สําคัญ และเปนเมืองตากอากาศ รวมทั้งเปนเมืองเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงการคา การลงทุน
กับภูมิภาคอื่น ซึ่งจากการที่ไดมีการประชุม 22 ครั้ง และลงพื้นที่ศึกษาดูงานครอบคลุม14 จังหวัดใน5 ครั้ง อนุกมธ.ไดขอสรุป
และขอสังเกตตางๆที่มีความสําคัญในการบริหารจัดการพัฒนาลุมน้ําภาคใตดังนี้
การจัดการแหลงน้ําเพื่อสนับสนุนแหลงทองเที่ยว โดยเฉพาะพื้นที่เกาะ และพื้นที่เกาะสําคัญ เชน การจัดการหาน้ําเพิ่มบนเกาะ
ภูเก็ต โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอางเก็บน้ํา โครงการสูบน้ํา ผันน้ําจากบนฝงพังงา และสุราษฏรธานี ไปสูภูเก็ตเพื่อการอุปโภค
บริโภค และผลิตน้ําประปา เพื่อจัดกับรายไดจากการทองเที่ยว การจัดหาแหลงน้ําใน อ.เกาะลันตา จว.กระบี่ ที่ประชาชนยังไม
รูจักน้ําประปา และการจัดหาแหลงน้ําที่กรมชลประทานไปจัดหาเดิมก็มีขนาดเล็กไมเพียงพอตอการขยายตัวของเศรษฐกิจการ
ทองเที่ยว ซึ่งก็มีการสงเจาหนาที่จากกรมชลประทานไปสํารวจแหลงน้ําเพื่อสรางอางเก็บน้ําและพัฒนาแหลงน้ําเกา เชนแหลงน้ํา

หัวแหลมกลาง อางเก็บน้ําคลองโขง เพื่อรองรับในอ.เกาะลันตา รวมถึงเกาะพีพีที่มีการศึกษาถึงการผลิตน้ําเค็มเปนน้ําจืดดวย
ระบบอารโอ และวางขยายระบบน้ําอุปโภค บริโภคในพื้นที่ที่สําคัญทางการทองเที่ยวเชนหาดไรเลย
สวนใน จว.สุราษฏรธานี เชน เกาะเตา เกาะพงัน เกาะสมุย จะมีการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กที่สามารถดําเนินการไดรวดเร็ว
รวมถึงพัฒนาอางเก็บน้ําตางๆบนเกาะนั้นๆดวย และการนําน้ําจากเขื่อนรัชชประภามาใชในเกาะสมุย จว.พังงา ที่มีปญหาขาด
แคลนน้ําอุปโภค บริโภค ทั้งที่มีน้ําธรรมชาติพอเพียงที่จะพัฒนาเปนน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรไดทั้งเกาะ
แตก็พยายามที่จะสรางฝายเพื่อชะลอน้ํา และการศึกษาถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด เปนการเชื่อมตอเพื่อการฟนฟูและ
ของบประมาณจากทางสภาดวย
จว.ตรังก็มีการพัฒนาในเกาะสําคัญ เชน เกาะลิบง เกาะพยาม พัฒนาอาวแกมลิงใหญ โดยประสานงานกับสํานักงานปฏิรูปที่ดิน
ที่ยังมีปญหาการใชพื้นที่ ประกอบกับการพัฒนาระบบน้ําใตดินบนเกาะที่มีศักยภาพในการพัฒนาไปสูธนาคารน้ําใตดินได โดย
อนุกมธ.ไดเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของมาหารือเพื่อบูรณาการแบบพิเศษ ตลอดจนจัดทําระบบบําบัดน้ําเสียบนเกาะ เพื่อการ
กระจายน้ําและจายน้ําใหมีศักยภาพ
นายสาคร กลาวตอวา ไดศึกษากลุมลุมน้ําปากพนังที่อยูในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรรมชาติ กรมชลประทาน และการ
ประปาสวนภูมิภาค ที่มีอางเก็บน้ําสํารอง และคลองชะอวด ซึ่งเปนคลองสาขาของลุมน้ําปากพนัง ซึ่งเปนการชวยเหลือกรณีที่มี
น้ําหลาก และลดผลกระทบในปญหาน้ําทวม มีการเรงรัดจัดการอางเก็บน้ําหวยน้ําใสในอ.ชะอวดที่จะเพิ่มศักยภาพและ
ใหประชาชนมีสวนรวม รวมถึงการแกปญหาปาพุควนเค็ง ที่มีปญหาไฟไหมทุกป โดยตองรักษาระดับน้ําในปาพุใหมีระดับ
เหมาะสมดวยการกอสรางคันดิน และปรับปรุงผังตางๆเพื่อชวยเหลือไปยังลุมน้ําใกลเคียงดวย
นอกจากนี้ยังมีลุมน้ําพื้นที่ชายแดนใตคือลุมน้ําปตตานี ลุมน้ําทะเลสาปสงขลา ทางอนุกมธ.มีการลงไปดูการใชน้ํา ของประชาชน
เชนความตองการใชน้ําจืดของภาคการเกษตร การใชน้ํากรอยของภาคการประมงในคาบสมุทรทิ้งพระ ที่มีน้ําไหลทวมในหนาฝน
และแหงแลงอยางรุนแรงในฤดูแลง คงตองใชการบริหารจัดการน้ําอยางเรงดวน ซึ่งขณะนี้เรายังไมมีการบริหารจัดการที่สมบูรณ
ทําใหมีปญหาน้ําทวมภาคใตอยางรวดเร็ว และเกิดตอเนื่องมาทุกป
“สําหรับลุมน้ําพื้นที่ชายแดนภาคใตประกอบดวย 3จว. คือ ปตตานี ยะลา และนราธิวาส มีหลายโครงการที่สามารถพัฒนา

ใหเปน ”สามเหลี่ยมมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน ” โดยมีการเรงรัดจากหลายหนวยงานและทองถิ่นในจังหวัดภาคใตเพื่อการพัฒนา
โดยเฉพาะบริเวณแมน้ําสายบุรีที่ยังสามารถพัฒนาได ซึ่งตองการใหมีการยกเลิกมติครม.เพื่อใหมีการพัฒนาในแมน้ําสายนี้ได
การบริหารจัดการน้ําในปาพุโตะแดงที่มีปญหาลักษณะเดียวกัน เรื่องการกั้นแนวเขตที่ชัดเจนเพื่ออนุรักษใหเปนปาพุตนแบบและ
ใชรวมกันไดในหลายชุมชน โดยแตละปารวมแลวมีพื้นที่นับหมื่นไร และสรางระบบนิเวศนอยางดีใหกับพื้นที่ และยังมีการผลิตน้ําจืด
จากน้ําทะเล สวนดานสิ่งแวดลอมโดยหนวยรับผิดชอบหลัก ทั้งกรมทรัพยากรฯ กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ กรมชลประทาน
สํานักงานนโยบายและแผน ขอใหมีการปรับปรุงขั้นตอน วิธีการแผนการเสนอรายละเอียดของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
ใหมีการกระชับขึ้น ปรับปรุงวิธีการลดขั้นตอนการอนุญาตใหเขาไปพัฒนาแหลงน้ําตางๆในเขตอุทยาน เขตปาไมตางๆ การขอใช
พื้นที่ในระยะเวลาที่พอสมควรในการพัฒนา ไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน เพื่อแกปญหาใหประชาชนไดรวดเร็วและเปนจริง ”
ประธานอนุกมธ.ฯ กลาว
นายสาคร กลาวอีกวา นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธใหประชาชนมีสวนรวมในทุกพื้นที่ที่มีการจัดทํา หรือที่มีความตองการ
พัฒนาแหลงน้ําตางๆ โดยอนุกมธ.ฯไดพบปะพูดคุยกับประชาชนและมวลชนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโครงการตางๆ

ที่อาจจะไดรับผลกระทบเชนการนําน้ําจากพื้นที่หนึ่งไปอีกพื้นที่หนึ่ง ทําใหเกิดความไมเขาใจและอาจตอตานได อีกทั้งการถายโอน
ภารกิจจากหนวยงานไปยังการปกครองสวนทองถิ่น ที่จะตองมีการจัดอบรม การบํารุงรักษา การใชงาน การเตรียมความพรอม
การจัดสรรงบเพื่อบํารุงรักษา จัดความรูเฉพาะดาน การดูแลแหลงน้ํารวมกับสถาบันอุดมศึกษาใหมีการเรียนการสอนเรื่องแหลงน้ํา
โดยพัฒนาหลักสูตร ฝกอบรมในการดูแลพัฒนาแหลงน้ําที่สําคัญ หรือใหกรมแหลงน้ําที่กักเก็บน้ําที่ปริมาตรนอยกวา2ลานลูกบาศก
ที่เกินศักยภาพขององคการปกครองสวนถิ่น ขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของเขาไปเปนพี่เลี้ยง การบริหารจัดการของแหลงน้ําตางๆ
การจัดแหลงสํารองน้ําของตนเอง การจัดแหลงน้ําตนทุนไปใช ซึ่งภาคใตจะมีปญหาน้ําแลงเพียงชวงไมกี่เดือน ตองวิเคราะหใน
การใชน้ําและสรางความสมดุลในการจัดสรรน้ํา โดยชุมชน การเติมน้ําใตดิน การจัดหาน้ําบาดาลเพื่อสนับสนุนในเขตที่ขาดแคลน
น้ําอยางจริงจัง รวมถึงขุดลอกรองน้ํา ปากแมน้ํา เพื่อการประมง การทองเที่ยว เชนปากแมน้ําปตตานี ปากแมน้ํากระบี่ รองน้ํา
คลองสนอาวนางโครงการขุดคลองผันน้ํา เลี่ยงเมือง ปองกันน้ํา ทวมชุมชนเมืองในทุกจังหวัดของภาคใต ตลอดจนเสนอใหมี
โครงการ 1ตําบล1 แกมลิง ในลุมน้ําภาคใตดวย

องคมนตรี ติดตามผลการดําเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําเดือนธันวาคม 2563 ที่จังหวัดเชียงใหม เรงขยายชองทาง
การจําหนายผลิตภัณฑ เพิ่มทางเลือกแกผูบริโภค
ที่หองกัลปพฤกษ อุทยานหลวงราชพฤกษ จังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม นายจรัลธาดา กรรณสูต
องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง
เปนประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 3 /2564
มูลนิธิโครงการหลวงมุงเนนนโยบายการใชประโยชนที่ดินอยางถูกตอง จึงมีการดําเนินการรวมกับกรมปาไมและกรมอุทยาน
แหงชาติ โดยเฉพาะในพื้นที่ของศูนยพัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก ซึ่งเปนศูนยพัฒนาโครงการหลวง
แหงแรกที่เริ่มดําเนินการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ขณะนี้ไดรับอนุญาตจากกรมปาไมใหใชประโยชนพื้นที่
ตามมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ภายใตโครงการพัฒนาปาไมในพื้นที่โครงการหลวงเลอตอ
ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติทาสองยาง ปาสงวนแหงชาติปาสามหมื่น และปาสงวนแหงชาติปาแมระมาด เนื้อที่รวม 126,569 ไร 1 งาน
56 ตารางวา แบงพื้นที่ดําเนินการออกเปน พื้นที่คงสภาพปา 71,122.28 ไร คิดเปนรอยละ 67 ของพื้นที่ สวนที่เหลือเปนพื้นที่ใช
ประโยชน ไดแก แปลงเกษตรกร ที่อยูอาศัยของราษฎร และที่ตั้งของศูนยพัฒนาโครงการหลวงเลอตอ
นอกจากนี้ ยังไดพิจารณาเตรียมการสรางโรงเรือนควบคุมสภาวะแวดลอมบนดาดฟา ของอาคารอารักขาพืช ภายในศูนยวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ซึ่งกําลังดําเนินการจัดสรางที่ตําบลแมเหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ใชประโยชน
ในการปลูกพืชทดสอบการควบคุมศัตรูพืช โดยความอนุเคราะหการออกแบบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

และปรับแผนการกอสรางโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย มาติดตั้งบริเวณดาดฟาอาคารเมล็ดพันธุและแปรรูปสมุนไพร เพื่อให
เกิดประโยชนในการแปรรูปพืชสมุนไพรของเกษตรกรและเปนการใชพื้นที่อยางคุมคา
ทั้งนี้ จากการชวยเหลือสงเสริมเกษตรกรใหปลูกพืชผลนานาชนิด เกิดผลิตผลผลิตภัณฑมากมาย โครงการหลวงจึงไดขยายชอง
ทางการจําหนายสินคา นอกจากรานมูลนิธิโครงการหลวง 17 สาขา ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เชียงใหม เชียงราย อุดรธานี
แลว ยังจําหนายผานชองทางออนไลนตาง ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกแกผูบริโภค

4 ทศวรรษ กทพ. มุงแกรถติดเมืองหลวง เรงผุดทางดวน 5 โครงการ เชื่อมภูมิภาค
วันพฤหัสบดีที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2563

นายสุรเชษฐ เหลาพูลสุข ผูวาการทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) กลาววา ตลอดระยะเวลากวา 4 ทศวรรษ กทพ. ไดมุงมั่น
แกไขปญหาการจราจรในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหสอดคลองตามนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงคมนาคม ที่มุงเนนในการพัฒนาเครือขายระบบทางพิเศษใหเชื่อมโยงกันอยางบูรณาการ ชวยอํานวยความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชน
โดยปจจุบัน กทพ. ไดเปดใหบริการทางพิเศษรวม 8 สายทาง ระยะทาง 224.6 กิโลเมตร ประกอบดวย ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษอุดรรัถยา ทางพิเศษสายบางนา - อาจณรงค ทางพิเศษกาญจนาภิเษก
(บางพลี - สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ
สําหรับการกาวสูปที่ 49 ของ กทพ. นั้น ยังคงมุงมั่นพัฒนาเครือขายทางพิเศษใหเชื่อมโยงกันเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
เดินทางใหประชาชน โดยป 2564 กทพ. มีแผนผลักดันโครงการตาง ๆ ดังนี้ 1.โครงการกอสรางทางพิเศษสายพระราม 3 ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ดานตะวันตก ซึ่งจะเปนโครงขายทางพิเศษที่เชื่อมโยงการเดินทางในแนวรัศมีระหวาง
กรุงเทพฯ กับพื้นที่ทางดานตะวันตกของกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงจากจังหวัดในภาคใตใหเดินทางเขาสูกรุงเทพฯ ไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว ขณะนี้อยูระหวางการกอสราง คาดวาจะเปดใหบริการไดในป 2565
2.โครงการพัฒนาเสนทางเชื่อมตอทาเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา - อาจณรงค (

S1) กับการทาเรือแหงประเทศไทย

ขณะนี้อยูระหวางการศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดลอม หลังจากสรุปผล
การศึกษาความเหมาะสม คาดวาจะใชเวลาออกแบบรายละเอียดประมาณ 1 ป กอสราง 2 ป เริ่มกอสรางไดในป 2566 วงเงิน

ลงทุนเบื้องตนประมาณ 1,600 ลานบาท โดยโครงการดังกลาวจะชวยสงเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ
พรอมอํานวยความสะดวกรวดเร็วใหกับผูประกอบการขนสงสินคาทางเรือที่เปนอุตสาหกรรมสําคัญของประเทศ
3.โครงการระบบทางดวนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน

N2 เชื่อมไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ดานตะวันออก ขณะนี้

อยูระหวางจัดทํารายงานขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (

EIA)

4.โครงการ

ทางพิเศษสายกะทู - ปาตอง จังหวัดภูเก็ต ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการในขั้นตอนการเสนอโครงการตามพระราชบัญญัติการ
รวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และขออนุญาตใชพื้นที่ของกรมปาไม โดยไดรับความกรุณาจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมชวยผลักดันโครงการในการประสานงานอยางใกลชิดกับทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ทําใหโครงการนี้เดินหนาไปอยางรวดเร็ว ลาสุดไดรับอนุญาตใชพื้นที่จากกรมปาไมแลว 2 พื้นที่ คาดวาจะเสนอให
คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไดชวงตนป 2564 และ 5.การศึกษาโครงการตาง ๆ เชน โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช นครนายก - สระบุรี โครงการทางเชื่อมตอทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ตลอดจนศึกษาแผนแมบททางพิเศษ
ในจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดขอนแกน
นอกจากนี้ กทพ. ยังคงมุงมั่นแกไขปญหาจราจร ลดการสูญเสียพลังงานและน้ํามันเชื้อเพลิงอยางตอเนื่อง โดยมีแผนจะนําระบบ
กลองอานปายทะเบียนรถอัตโนมัติที่เชื่อมตอขอมูลกับกรมการขนสงทางบกมาใชรวมกับระบบชําระเงินดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส และบูรณาการทํางานในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ( Single Platform System) โดยจะนํารองใชงานระบบ
M-Flow ในโครงการทางพิเศษฉลองรัชและดานฯ ที่เปนจุดรองรับการจราจรทิศทางขาเขาเมือง ที่มีปริมาณจราจรหนาแนน อาทิ
ดานฯ บางนา กม.6 ขาเขา ดานฯ ดาวคะนอง
ทั้งนี้ คาดวาจะเปดใหบริการระบบ

M-Flow

ในระยะแรกที่ดานฯ จตุโชติ ดานฯ สุขาภิบาล 5-1 และดานฯ รามอินทรา ของทาง

พิเศษฉลองรัช ประมาณเดือนกรกฎาคม 2564 รวมถึงนําไปใชกับทางพิเศษที่ กทพ. อยูระหวางดําเนินการกอสราง คือ โครงการ
ทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ดานตะวันตก และโครงการทางพิเศษฉลองรับ - นครนายก
- สระบุรี อีกดวย

