
สรุปขาวประจําในวันที่ 4 ธ.ค. 63 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

ขาวเว็บไซต 

อนุ กมธ.ลุมน้ําภาคใต ผนึกกําลังทุกหนวยงาน กางแผน หวังแกปญหาน้ําท้ังระบบ(ไทยรัฐ 3 ธันวาคม 2563) 
https://www.thairath.co.th/news/politic/1988547 
อนุกมธ.ลุมน้ําใตกางแผนการแกปญหาน้ําภาคใต เสนอปรับลดทุกข้ันตอนท่ีเปนอุปสรรคเพ่ือความรวดเร็ว  
(แนวหนา 3 ธันวาคม 2563) 
https://www.naewna.com/politic/536186 
"อนุกมธ.ลุมน้ําใต"กางแผนแกปญหาน้ําภาคใต ผนึกกําลังทุกหนวยงานทําท้ังระบบ (สยามรัฐ 3 ธันวาคม 2563) 
https://siamrath.co.th/n/201812 
องคมนตรี ติดตามการดําเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําเดือนธันวาคม 2563 ท่ีจังหวัดเชียงใหม 
(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-โครงการ-
เชื่อมภูมิภาค 
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อนุกมธ.ลุมน้ําภาคใต กางแผนแกปญหาน้ํา ผนึกกําลังทุกหนวยงานรับผิดชอบ-ประชาชน-สถาบันศึกษา แกปญหาท้ังระบบ เสนอ

ปรับลดทุกข้ันตอนท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานใหกระชับ ชัดเจน เพ่ือแกปญหาไดรวดเร็วและเปนจริง 

วันท่ี 3 ธ.ค. นายสาคร เก่ียวของ ส.ส.กระบี่ พรรคประชาธิปตย ในฐานะประธานอนุกรรมาธกิาร (อนุกมธ.ฯ) ลุมน้ําภาคใต  

กลาวรายงานผลการศึกษาตอท่ีประชุมสภาผูแทนราษฎร วา ลุมน้ําใต มีดวยกัน 5 ลุมน้ําหลักๆ จาก 25 ลุมน้ําของประเทศไทย 

ถือ เปนภูมิภาคท่ีสรางรายไดใหประเทศอยางมาก มีทะเลท้ังสองฝง มีระบบนิเวศชายฝง เปนแหลงเพาะพันธุสัตวน้ําตาม

ธรรมชาติ มีการผลิตทางการเกษตร ท้ังยางพารา และปาลมน้ํามัน มีการผลิตและแปรรูปมายาวนาน มีความไดเปรียบทางสภาพ

ภูมิศาสตรอยางมาก การมุงเนนการทองเท่ียวใหสูมาตรฐานสากลควบคูไปกับการเกษตร การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม การเชื่ อมโยงในภาคสวนตางๆ ใหเปนเมืองทองเท่ียวท่ีสําคัญ และเปนเมืองตากอากาศ รวมท้ังเปนเมืองเศรษฐกิจ  

ท่ีเชื่อมโยงการคา การลงทุนกับภูมิภาคอ่ืน ซ่ึงจากการท่ีไดมีการประชุม 22 ครั้ง และลงพ้ืนท่ีศึกษาดูงานครอบคลุม 14 จังหวัด  

ใน 5 ครั้ง อนุ กมธ.ไดขอสรุปและขอสังเกตตางๆ ท่ีมีความสําคัญในการบริหารจัดการพัฒนาลุมน้ําภาคใตดังนี้ 

การจัดการแหลงน้ําเพ่ือสนับสนุนแหลงทองเท่ียว โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเกาะ และพ้ืนท่ีเกาะสําคัญ เชน การจัดการหาน้ําเพ่ิมบนเกาะภูเก็ต 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพอางเก็บน้ํา โครงการสูบน้ํา ผันน้ําจากบนฝงพังงา และสุราษฎรธานี ไปสูภูเก็ตเพ่ือการอุปโภค บริโภค 

และผลิตน้ําประปา เพ่ือจัดกับรายไดจากการทองเท่ียว การจัดหาแหลงน้ําใน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ท่ีประชาชนยังไมรูจัก

น้ําประปา และการจัดหาแหลงน้ําท่ีกรมชลประทานไปจัดหาเดิมก็มีขนาดเล็กไมเพียงพอตอการขยายตัวของเศรษฐกิจการ

ทองเท่ียว ซ่ึงก็มีการสงเจาหนาท่ีจากกรมชลประทานไปสํารวจแหลงน้ําเพ่ือสรางอางเก็บน้ําและพัฒนาแหลงน้ําเกา เชนแหลงน้ํา

หัวแหลมกลาง อางเก็บน้ําคลองโขง เพ่ือรองรับใน อ.เกาะลันตา รวมถึงเกาะพีพีท่ีมีการศึกษาถึงการผลิตน้ําเค็มเปนน้ําจืดดวย

ระบบอารโอ และวางขยายระบบน้ําอุปโภค บริโภคในพ้ืนท่ีท่ีสําคัญทางการทองเท่ียว เชน หาดไรเลย 

สวนใน จ.สุราษฎรธานี เชน เกาะเตา เกาะพะงัน เกาะสมุย จะมีการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กท่ีสามารถดําเนินการไดรวดเร็ว 

รวมถึงพัฒนาอางเก็บน้ําตางๆ บนเกาะนั้นๆดวย และการนําน้ําจากเข่ือนรัชชประภามาใชในเกาะสมุย จ.พังงา ท่ีมีปญหา  

ขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค ท้ังท่ีมีน้ําธรรมชาติพอเพียงท่ีจะพัฒนาเปนน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรไดท้ังเกาะ 



แตก็พยายามท่ีจะสรางฝายเพ่ือชะลอน้ํา และการศึกษาถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด เปนการเชื่อมตอเพ่ือการฟนฟูและ

ของบประมาณจากทางสภาดวย 

จ.ตรัง ก็มีการพัฒนาในเกาะสําคัญ เชน เกาะลิบง เกาะพยาม พัฒนาอาวแกมลิงใหญ โดยประสานงานกับสํานักงานปฏิรูปท่ีดิน  

ท่ียังมีปญหาการใชพ้ืนท่ี ประกอบกับการพัฒนาระบบน้ําใตดินบนเกาะท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาไปสูธนาคารน้ําใตดินได โดย  

อนุ กมธ.ไดเชิญหนวยงานท่ีเก่ียวของมาหารือเพ่ือบูรณาการแบบพิเศษ ตลอดจนจัดทําระบบบําบัดน้ําเสียบนเกาะ เพ่ือการ

กระจายน้ําและจายน้ําใหมีศักยภาพ 

นายสาคร กลาวตอวา ไดศึกษากลุมลุมน้ําปากพนังท่ีอยูในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรรมชาติ กรมชลประทาน และ  

การประปาสวนภูมิภาค ท่ีมีอางเก็บน้ําสํารอง และคลองชะอวด ซ่ึงเปนคลองสาขาของลุมน้ําปากพนัง ซ่ึงเปนการชวยเหลือกรณี  

ท่ีมีน้ําหลาก และลดผลกระทบในปญหาน้ําทวม มีการเรงรัดจัดการอางเก็บน้ําหวยน้ําใสใน อ.ชะอวด ท่ีจะเพ่ิมศักยภาพและ  

ใหประชาชนมีสวนรวม รวมถึงการแกปญหาปาพรุควนเคร็ง ท่ีมีปญหาไฟไหมทุกป โดยตองรักษาระดับน้ําในปาพรุใหมีระดับ

เหมาะสมดวยการกอสรางคันดิน และปรับปรุงผังตางๆ เพ่ือชวยเหลือไปยังลุมน้ําใกลเคียงดวย 

นอกจากนี้ยังมีลุมน้ําพ้ืนท่ีชายแดนใตคือ ลุมน้ําปตตานี ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ทางอนุกมธ.มีการลงไปดูการใชน้ํา ของประชาชน 

เชน ความตองการใชน้ําจืดของภาคการเกษตร การใชน้ํากรอยของภาคการประมงในคาบสมุทรทิงพระ ท่ีมีน้ําไหลทวมในหนาฝน  

และแหงแลงอยางรุนแรงในฤดูแลง คงตองใชการบริหารจัดการน้ําอยางเรงดวน ซ่ึงขณะนี้เรายังไมมีการบริหารจัดการท่ีสมบูรณ 

ทําใหมีปญหาน้ําทวมภาคใตอยางรวดเร็ว และเกิดตอเนื่องมาทุกป 

“สําหรับลุมน้ําพ้ืนท่ีชายแดนภาคใตประกอบดวย 3 จ. คือ ปตตานี ยะลา และ นราธิวาส มีหลายโครงการท่ีสามารถพัฒนาใหเปน 

"สามเหลี่ยมม่ังค่ัง ม่ันคง ยั่งยืน" โดยมีการเรงรัดจากหลายหนวยงานและทองถ่ินในจังหวัดภาคใตเพ่ือการพัฒนา โดยเฉพาะ

บริเวณแมน้ําสายบุรีท่ียังสามารถพัฒนาได ซ่ึงตองการใหมีการยกเลิกมติ ครม.เพ่ือใหมีการพัฒนาในแมน้ําสายนี้ได การบริหาร

จัดการน้ําในปาพรุโตะแดงท่ีมีปญหาลักษณะเดียวกัน เรื่องการก้ันแนวเขตท่ีชัดเจนเพ่ืออนุรักษใหเปนปาพรุตนแบบและใชรวมกัน

ไดในหลายชุมชน โดยแตละปารวมแลวมีพ้ืนท่ีนับหม่ืนไร และสรางระบบนิเวศอยางดีใหกับพ้ืนท่ี และยังมีการผลิตน้ําจืดจาก  

น้ําทะเล สวนดานสิ่งแวดลอมโดยหนวยรับผิดชอบหลัก ท้ังกรมทรัพยากรฯ กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ กรมชลประทาน 

สํานักงานนโยบายและแผน ขอใหมีการปรับปรุงข้ันตอน วิธีการแผนการเสนอรายละเอียดของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม  

ใหมีการกระชับข้ึน ปรับปรุงวิธีการลดข้ันตอนการอนุญาตใหเขาไปพัฒนาแหลงน้ําตางๆ ในเขตอุทยาน เขตปาไมตางๆ การขอใช

พ้ืนท่ีในระยะเวลาท่ีพอสมควรในการพัฒนา ไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน เพ่ือแกปญหาใหประชาชนไดรวดเร็วและเปนจริง ” 

ประธานอนุกมธ.ฯ กลาว 

นายสาคร กลาวอีกวา นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธใหประชาชนมีสวนรวมในทุกพ้ืนท่ีท่ีมีการจัดทํา หรือท่ีมีความตองการ

พัฒนาแหลงน้ําตางๆ โดยอนุ กมธ.ฯ ไดพบปะพูดคุยกับประชาชนและมวลชน เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโครงการตางๆ  

ท่ีอาจจะไดรับผลกระทบ เชน การนําน้ําจากพ้ืนท่ีหนึ่งไปอีกพ้ืนท่ีหนึ่ง ทําใหเกิดความไมเขาใจและอาจตอตานได อีกท้ังการถาย

โอนภารกิจจากหนวยงานไปยังการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีจะตองมีการจัดอบรม การบํารุงรักษา การใชงาน การเตรียมความ

พรอม การจัดสรรงบเพ่ือบํารุงรักษา จัดความรูเฉพาะดาน การดูแลแหลงน้ํารวมกับสถาบันอุดมศึกษาใหมีการเรียนการสอนเรื่อง

แหลงน้ํา โดยพัฒนาหลักสูตร ฝกอบรมในการดูแลพัฒนาแหลงน้ําท่ีสําคัญ หรือใหกรมแหลงน้ําท่ีกักเก็บน้ําท่ีปริมาตรนอยกวา  

2 ลานลูกบาศก ท่ีเกินศักยภาพขององคการปกครองสวนถ่ิน ขอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเขาไปเปนพ่ีเลี้ยง การบริหารจัดการของ



แหลงน้ําตางๆ การจัดแหลงสํารองน้ําของตนเอง การจัดแหลงน้ําตนทุนไปใช ซ่ึงภาคใตจะมีปญหาน้ําแลงเพียงชวงไมก่ีเดือน  

ตองวิเคราะหในการใชน้ํา และสรางความสมดุลในการจัดสรรน้ํา โดยชุมชน การเติมน้ําใตดิน การจัดหาน้ําบาดาลเพ่ือสนับสนุน  

ในเขตท่ีขาดแคลนน้ําอยางจริงจัง รวมถึงขุดลอกรองน้ํา ปากแมน้ํา เพ่ือการประมง การทองเท่ียว เชน ปากแมน้ําปตตานี  

ปากแมน้ํากระบี่ รองน้ําคลองสน อาวนาง โครงการขุดคลองผันน้ํา เลี่ยงเมือง ปองกันน้ํา ทวมชุมชนเมืองในทุกจังหวัดของภาคใต 

ตลอดจนเสนอใหมีโครงการ 1 ตําบล 1 แกมลิง ในลุมน้ําภาคใตดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อนุกมธ.ลุมน้ําใต กางแผนการแกปญหาน้ําภาคใต ผนึกกําลังทุกหนวยงานรับผิดชอบ-ประชาชน-สถาบันศึกษา แกปญหาท้ังระบบ 

เสนอปรับลดทุกข้ันตอนท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานใหกระชับ  ชัดเจน เพ่ือแกปญหาไดรวดเร็วและเปนจริง 

วันท่ี 3 ธันวาคม 2563  นายสาคร เก่ียวของ ส.ส.กระบี่ พรรคประชาธิปตย ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการ(อนุกมธ.ฯ) ลุมน้ํา

ภาคใต กลาวรายงานผลการศึกษาตอท่ีประชุมสภาผูแทนราษฏร วา ลุมน้ําใตมีดวยกัน5 ลุมน้ําหลักๆจาก 25 ลุมน้ําของประเทศไทย 

ถือ เปนภูมิภาคท่ีสรางรายไดใหประเทศอยางมาก มีทะเลท้ังสองฝง มีระบบนิเวศนชายฝง เปนแหลงเพาะพันธุสัตวน้ําตาม

ธรรมชาติ มีการผลิตทางการเกษตร ท้ังยางพารา และปาลมน้ํามัน มีการผลิตและแปรรูปมายาวนาน มีความไดเปรียบทางสภาพ

ภูมิศาสตรอยางมาก การมุงเนนการทองเท่ียวใหสูมาตรฐานสากลควบคูไปกับการเกษตร การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม การเชื่ อมโยงในภาคสวนตางๆใหเปนเมืองทองเท่ียวท่ีสําคัญ และเปนเมืองตากอากาศ  รวมท้ังเปนเมืองเศรษฐกิจท่ี

เชื่อมโยงการคา การลงทุนกับภูมิภาคอ่ืน   ซ่ึงจากการท่ีไดมีการประชุม 22 ครั้ง และลงพ้ืนท่ีศึกษาดูงานครอบคลุม14 จังหวัด  

ใน5 ครั้ง อนุกมธ.ไดขอสรุปและขอสังเกตตางๆท่ีมีความสําคัญในการบริหารจัดการพัฒนาลุมน้ําภาคใตดังนี ้

การจัดการแหลงน้ําเพ่ือสนับสนุนแหลงทองเท่ียว โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเกาะ และพ้ืนท่ีเกาะสําคัญ เชน การจัดการหาน้ําเพ่ิมบนเกาะ

ภูเก็ต โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพอางเก็บน้ํา โครงการสูบน้ํา ผันน้ําจากบนฝงพังงา และสุราษฏรธานี ไปสูภูเก็ตเพ่ือการอุปโภค 

บริโภค และผลิตน้ําประปา เพ่ือจัดกับรายไดจากการทองเท่ียว การจัดหาแหลงน้ําใน  อ.เกาะลันตา จว.กระบี่ ท่ีประชาชนยังไม

รูจักน้ําประปา และการจัดหาแหลงน้ําท่ีกรมชลประทานไปจัดหาเดิมก็มีขนาดเล็กไมเพียงพอตอการขยายตัวของเศรษฐกิจการ

ทองเท่ียว  ซ่ึงก็มีการสงเจาหนาท่ีจากกรมชลประทานไปสํารวจแหลงน้ําเพ่ือสรางอางเก็บน้ําและพัฒนาแหลงน้ําเกา เชนแหลงน้ํา



หัวแหลมกลาง อางเก็บน้ําคลองโขง เพ่ือรองรับใน  อ.เกาะลันตา รวมถึงเกาะพีพีท่ีมีการศึกษาถึงการผลิตน้ําเค็มเปนน้ําจืดดวย

ระบบอารโอ และวางขยายระบบน้ําอุปโภค บริโภคในพ้ืนท่ีท่ีสําคัญทางการทองเท่ียวเชนหาดไรเลย 

สวนในจว.สุราษฏรธานี เชน เกาะเตา เกาะพงัน เกาะสมุย จะมีการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กท่ีสามารถดําเนินการไดรวดเร็ว 

รวมถึงพัฒนาอางเก็บน้ําตางๆบนเกาะนั้นๆดวย  และการนําน้ําจากเข่ือนรัชชประภามาใชในเกาะสมุย จว.พังงา ท่ีมีปญหาขาด

แคลนน้ําอุปโภค บริโภค ท้ังท่ีมีน้ําธรรมชาติพอเพียงท่ีจะพัฒนาเปนน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรไดท้ังเกาะ  

แตก็พยายามท่ีจะสรางฝายเพ่ือชะลอน้ํา และการศึกษาถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด เปนการเชื่อมตอเพ่ือการฟนฟูและ

ของบประมาณจากทางสภาดวย 

จว.ตรังก็มีการพัฒนาในเกาะสําคัญ เชน เกาะลิบง เกาะพยาม  พัฒนาอาวแกมลิงใหญ โดยประสานงานกับสํานักงานปฏิรูปท่ีดิน

ท่ียังมีปญหาการใชพ้ืนท่ี  ประกอบกับการพัฒนาระบบน้ําใตดินบนเกาะท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาไปสูธนาคารน้ําใตดินได โดย  

อนุกมธ.ไดเชิญหนวยงานท่ีเก่ียวของมาหารือเพ่ือบูรณาการแบบพิเศษ ตลอดจนจัดทําระบบบําบัดน้ําเสียบนเกาะ เพ่ือการ

กระจายน้ําและจายน้ําใหมีศักยภาพ 

นายสาคร กลาวตอวา ไดศึกษากลุมลุมน้ําปากพนังท่ีอยูในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรรมชาติ กรมชลประทาน และการ

ประปาสวนภูมิภาค ท่ีมีอางเก็บน้ําสํารอง  และคลองชะอวด ซ่ึงเปนคลองสาขาของลุมน้ําปากพนัง ซ่ึงเปนการชวยเหลือนกรณีท่ีมี

น้ําหลาก และลดผลกระทบในปญหาน้ําทวม มีการเรงรัดจัดการอางเก็บน้ําหวยน้ําใสในอ.ชะอวดท่ีจะเพ่ิมศักยภาพและให

ประชาชนมีสวนรวม  รวมถึงการแกปญหาปาพุควนเค็ง ท่ีมีปญหาไฟไหมทุกป โดยตองรักษาระดับน้ําในปาพุใหมีระดับเหมาะสม

ดวยการกอสรางคันดิน และปรับปรุงผังตางๆเพ่ือชวยเหลือไปยังลุมน้ําใกลเคียงดวย 

นอกจากนี้ยังมีลุมน้ําพ้ืนท่ีชายแดนใตคือลุมน้ําปตตานี ลุมน้ําทะเลสาปสงขลา ทางอนุกมธ.มีการลงไปดูการใชน้ํา ของประชาชน 

เชนความตองการใชน้ําจืดของภาคการเกษตร การใชน้ํากรอยของภาคการประมงในคาบ สมุทรท้ิงพระ ท่ีมีน้ําไหลทวมในหนาฝน

และแหงแลงอยางรุนแรงในฤดูแลง คงตองใชการบริหารจัดการน้ําอยางเรงดวน ซ่ึงขณะนี้เรายังไมมีการบริหารจัดการท่ีสมบูรณ 

ทําใหมีปญหาน้ําทวมภาคใตอยางรวดเร็ว และเกิดตอเนื่องมาทุกป 

“สําหรับลุมน้ําพ้ืนท่ีชายแดนภาคใตประกอบดวย 3จว. คือ ปตตานี ยะลา และนราธิวาส  มีหลายโครงการท่ีสามารถพัฒนา  

ใหเปน ”สามเหลี่ยมม่ังค่ัง ม่ันคง ยั่งยืน ” โดยมีการเรงรัดจากหลายหนวยงานและทองถ่ินในจังหวัดภาคใตเพ่ือการพัฒนา 

โดยเฉพาะบริเวณแมน้ําสายบุรีท่ียังสามารถพัฒนาได ซ่ึงตองการใหมีการยกเลิกมติครม.เพ่ือใหมีการพัฒนาในแมน้ําสายนี้ได  

การบริหารจัดการน้ําในปาพุโตะแดงท่ีมีปญหาลักษณะเดียวกัน เรื่องการก้ันแนวเขตท่ีชัดเจนเพ่ืออนุรักษใหเปนปาพุตนแบบและ

ใชรวมกันไดในหลายชุมชน โดยแตละปารวมแลวมีพ้ืนท่ีนับหม่ืนไร และสรางระบบนิเวศนอยางดีใหกับพ้ืนท่ี และยังมีการผลิต  

น้ําจืดจากน้ําทะเล   สวนดานสิ่งแวดลอมโดยหนวยรับผิดชอบหลัก ท้ังกรมทรัพยากรฯ กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ  

กรมชลประทาน สํานักงานนโยบายและแผน ขอใหมีการปรับปรุงข้ันตอน วิธีการแผนการเสนอรายละเอียดของการศึกษา

ผลกระทบสิ่งแวดลอมใหมีการกระชับข้ึน ปรับปรุงวิธีการลดข้ันตอนการอนุญาตใหเขาไปพัฒนาแหลงน้ําตางๆในเขตอุทยาน  

เขตปาไมตางๆ  การขอใชพ้ืนท่ีในระยะเวลาท่ีพอสมควรในการพัฒนา ไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน เพ่ือแกปญหาให

ประชาชนไดรวดเร็วและเปนจริง” ประธานอนุกมธ.ฯ กลาว 

 



นายสาคร กลาวอีกวา  นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธใหประชาชนมีสวนรวมในทุกพ้ืนท่ีท่ีมีการจัดทํา หรือท่ีมีความตองการ

พัฒนาแหลงน้ําตางๆ โดยอนุกมธ.ฯไดพบปะพูดคุยกับประชาชนและมวลชนเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโครงการตางๆ  

ท่ีอาจจะไดรับผลกระทบเชนการนําน้ําจากพ้ืนท่ีหนึ่งไปอีกพ้ืนท่ีหนึ่ง ทําใหเกิดความไมเขาใจและอาจตอตานได อีกท้ังการถาย

โอนภารกิจจากหนวยงานไปยังการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีจะตองมีการจัดอบรม การบํารุงรักษา การใชงาน การเตรียมความ

พรอม การจัดสรรงบเพ่ือบํารุงรักษา จัดความรูเฉพาะดาน การดูแลแหลงน้ํารวมกับสถาบันอุดมศึกษาใหมีการเรียนการสอนเรื่อง

แหลงน้ํา โดยพัฒนาหลักสูตร ฝกอบรมในการดูแลพัฒนาแหลงน้ําท่ีสําคัญ  หรือใหกรมแหลงน้ําท่ีกักเก็บน้ําท่ีปริมาตรนอยกวา  

2 ลานลูกบาศก ท่ีเกินศักยภาพขององคการปกครองสวนถ่ิน ขอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเขาไปเปนพ่ีเลี้ยง การบริหารจัดการของ

แหลงน้ําตางๆ การจัดแหลงสํารองน้ําของตนเอง  การจัดแหลงน้ําตนทุนไปใช ซ่ึงภาคใตจะมีปญหาน้ําแลงเพียงชวงไมก่ีเดือน 

ตองวิเคราะหในการใชน้ําและสรางความสมดุลในการจัดสรรน้ํา โดยชุมชน การเติมน้ําใตดิน การจัดหาน้ําบาดาลเพ่ือสนับสนุนใน

เขตท่ีขาดแคลนน้ําอยางจริงจัง รวมถึงขุดลอกรองน้ํา ปากแมน้ํา เพ่ือการประมง การทองเท่ียว เชนปากแมน้ําปตตานี  

ปากแมน้ํากระบี่ รองน้ํา คลองสนอาวนางโครงการขุดคลองผันน้ํา เลี่ยงเมือง ปองกันน้ําทวมชุมชนเมืองในทุกจังหวัดของภาคใต 

ตลอดจนเสนอใหมีโครงการ 1ตําบล1 แกมลิง ในลุมน้ําภาคใตดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เม่ือวันท่ี 3 ธ.ค.63 ท่ีรัฐสภา ในการประชุมสภาฯท่ีมีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯคนท่ี 2 ทําหนาท่ีประธานในการประชุม 

ท้ังนี้ นายสาคร เก่ียวของ ส.ส.กระบี่ พรรคประชาธิปตย ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการ(อนุกมธ.ฯ) ลุมน้ําภาคใต กลาวรายงาน

ผลการศึกษาตอท่ีประชุมสภาผูแทนราษฏร วา ลุมน้ําใตมีดวยกัน5 ลุมน้ําหลักๆจาก 25 ลุมน้ําของประเทศไทย ถือ เปนภูมิภาค  

ท่ีสรางรายไดใหประเทศอยางมาก มีทะเลท้ังสองฝง มีระบบนิเวศนชายฝง เปนแหลงเพาะพันธุสัตวน้ําตามธรรมชาติ มีการผลิต

ทางการเกษตร ท้ังยางพารา และปาลมน้ํามัน มีการผลิตและแปรรูปมายาวนาน มีความไดเปรียบทางสภาพภูมิศาสตรอยางมาก 

การมุงเนนการทองเท่ียวใหสูมาตรฐานสากลควบคูไปกับการเกษตร การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเชื่ อมโยง

ในภาคสวนตางๆใหเปนเมืองทองเท่ียวท่ีสําคัญ และเปนเมืองตากอากาศ รวมท้ังเปนเมืองเศรษฐกิจท่ีเชื่อมโยงการคา การลงทุน

กับภูมิภาคอ่ืน ซ่ึงจากการท่ีไดมีการประชุม 22 ครั้ง และลงพ้ืนท่ีศึกษาดูงานครอบคลุม14 จังหวัดใน5 ครั้ง อนุกมธ.ไดขอสรุป

และขอสังเกตตางๆท่ีมีความสําคัญในการบริหารจัดการพัฒนาลุมน้ําภาคใตดังนี้ 

การจัดการแหลงน้ําเพ่ือสนับสนุนแหลงทองเท่ียว โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเกาะ และพ้ืนท่ีเกาะสําคัญ เชน การจัดการหาน้ําเพ่ิมบนเกาะ

ภูเก็ต โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพอางเก็บน้ํา โครงการสูบน้ํา ผันน้ําจากบนฝงพังงา และสุราษฏรธานี ไปสูภูเก็ตเพ่ือการอุปโภค 

บริโภค และผลิตน้ําประปา เพ่ือจัดกับรายไดจากการทองเท่ียว การจัดหาแหลงน้ําใน  อ.เกาะลันตา จว.กระบี่ ท่ีประชาชนยังไม

รูจักน้ําประปา และการจัดหาแหลงน้ําท่ีกรมชลประทานไปจัดหาเดิมก็มีขนาดเล็กไมเพียงพอตอการขยายตัวของเศรษฐกิจการ

ทองเท่ียว ซ่ึงก็มีการสงเจาหนาท่ีจากกรมชลประทานไปสํารวจแหลงน้ําเพ่ือสรางอางเก็บน้ําและพัฒนาแหลงน้ําเกา เชนแหลงน้ํา



หัวแหลมกลาง อางเก็บน้ําคลองโขง เพ่ือรองรับในอ.เกาะลันตา รวมถึงเกาะพีพีท่ีมีการศึกษาถึงการผลิตน้ําเค็มเปนน้ําจืดดวย

ระบบอารโอ และวางขยายระบบน้ําอุปโภค บริโภคในพ้ืนท่ีท่ีสําคัญทางการทองเท่ียวเชนหาดไรเลย 

สวนใน  จว.สุราษฏรธานี เชน เกาะเตา เกาะพงัน เกาะสมุย จะมีการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กท่ีสามารถดําเนินการไดรวดเร็ว 

รวมถึงพัฒนาอางเก็บน้ําตางๆบนเกาะนั้นๆดวย และการนําน้ําจากเข่ือนรัชชประภามาใชในเกาะสมุย จว.พังงา ท่ีมีปญหาขาด

แคลนน้ําอุปโภค บริโภค ท้ังท่ีมีน้ําธรรมชาติพอเพียงท่ีจะพัฒนาเปนน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรไดท้ังเกาะ  

แตก็พยายามท่ีจะสรางฝายเพ่ือชะลอน้ํา และการศึกษาถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด เปนการเชื่อมตอเพ่ือการฟนฟูและ

ของบประมาณจากทางสภาดวย 

จว.ตรังก็มีการพัฒนาในเกาะสําคัญ เชน เกาะลิบง เกาะพยาม พัฒนาอาวแกมลิงใหญ โดยประสานงานกับสํานักงานปฏิรูปท่ีดิน  

ท่ียังมีปญหาการใชพ้ืนท่ี ประกอบกับการพัฒนาระบบน้ําใตดินบนเกาะท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาไปสูธนาคารน้ําใตดินได โดย  

อนุกมธ.ไดเชิญหนวยงานท่ีเก่ียวของมาหารือเพ่ือบูรณาการแบบพิเศษ ตลอดจนจัดทําระบบบําบัดน้ําเสียบนเกาะ เพ่ือการ

กระจายน้ําและจายน้ําใหมีศักยภาพ 

นายสาคร กลาวตอวา ไดศึกษากลุมลุมน้ําปากพนังท่ีอยูในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรรมชาติ กรมชลประทาน และการ

ประปาสวนภูมิภาค ท่ีมีอางเก็บน้ําสํารอง และคลองชะอวด ซ่ึงเปนคลองสาขาของลุมน้ําปากพนัง ซ่ึงเปนการชวยเหลือกรณีท่ีมี

น้ําหลาก และลดผลกระทบในปญหาน้ําทวม มีการเรงรัดจัดการอางเก็บน้ําหวยน้ําใสในอ.ชะอวดท่ีจะเพ่ิมศักยภาพและ  

ใหประชาชนมีสวนรวม รวมถึงการแกปญหาปาพุควนเค็ง ท่ีมีปญหาไฟไหมทุกป โดยตองรักษาระดับน้ําในปาพุใหมีระดับ

เหมาะสมดวยการกอสรางคันดิน และปรับปรุงผังตางๆเพ่ือชวยเหลือไปยังลุมน้ําใกลเคียงดวย 

นอกจากนี้ยังมีลุมน้ําพ้ืนท่ีชายแดนใตคือลุมน้ําปตตานี ลุมน้ําทะเลสาปสงขลา ทางอนุกมธ.มีการลงไปดูการใชน้ํา ของประชาชน 

เชนความตองการใชน้ําจืดของภาคการเกษตร การใชน้ํากรอยของภาคการประมงในคาบสมุทรท้ิงพระ ท่ีมีน้ําไหลทวมในหนาฝน

และแหงแลงอยางรุนแรงในฤดูแลง คงตองใชการบริหารจัดการน้ําอยางเรงดวน ซ่ึงขณะนี้เรายังไมมีการบริหารจัดการท่ีสมบูรณ 

ทําใหมีปญหาน้ําทวมภาคใตอยางรวดเร็ว และเกิดตอเนื่องมาทุกป 

“สําหรับลุมน้ําพ้ืนท่ีชายแดนภาคใตประกอบดวย 3จว. คือ ปตตานี ยะลา และนราธิวาส มีหลายโครงการท่ีสามารถพัฒนา  

ใหเปน ”สามเหลี่ยมม่ังค่ัง ม่ันคง ยั่งยืน ” โดยมีการเรงรัดจากหลายหนวยงานและทองถ่ินในจังหวัดภาคใตเพ่ือการพัฒนา 

โดยเฉพาะบริเวณแมน้ําสายบุรีท่ียังสามารถพัฒนาได ซ่ึงตองการใหมีการยกเลิกมติครม.เพ่ือใหมีการพัฒนาในแมน้ําสายนี้ได  

การบริหารจัดการน้ําในปาพุโตะแดงท่ีมีปญหาลักษณะเดียวกัน เรื่องการก้ันแนวเขตท่ีชัดเจนเพ่ืออนุรักษใหเปนปาพุตนแบบและ

ใชรวมกันไดในหลายชุมชน โดยแตละปารวมแลวมีพ้ืนท่ีนับหม่ืนไร และสรางระบบนิเวศนอยางดีใหกับพ้ืนท่ี และยังมีการผลิตน้ําจืด

จากน้ําทะเล สวนดานสิ่งแวดลอมโดยหนวยรับผิดชอบหลัก ท้ังกรมทรัพยากรฯ กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ กรมชลประทาน 

สํานักงานนโยบายและแผน ขอใหมีการปรับปรุงข้ันตอน วิธีการแผนการเสนอรายละเอียดของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม  

ใหมีการกระชับข้ึน ปรับปรุงวิธีการลดข้ันตอนการอนุญาตใหเขาไปพัฒนาแหลงน้ําตางๆในเขตอุทยาน เขตปาไมตางๆ การขอใช

พ้ืนท่ีในระยะเวลาท่ีพอสมควรในการพัฒนา ไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน เพ่ือแกปญหาใหประชาชนไดรวดเร็วและเปนจริง ” 

ประธานอนุกมธ.ฯ กลาว 

นายสาคร กลาวอีกวา นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธใหประชาชนมีสวนรวมในทุกพ้ืนท่ีท่ีมีการจัดทํา หรือท่ีมีความตองการ

พัฒนาแหลงน้ําตางๆ โดยอนุกมธ.ฯไดพบปะพูดคุยกับประชาชนและมวลชนเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโครงการตางๆ  



ท่ีอาจจะไดรับผลกระทบเชนการนําน้ําจากพ้ืนท่ีหนึ่งไปอีกพ้ืนท่ีหนึ่ง ทําใหเกิดความไมเขาใจและอาจตอตานได อีกท้ังการถายโอน

ภารกิจจากหนวยงานไปยังการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีจะตองมีการจัดอบรม การบํารุงรักษา การใชงาน การเตรียมความพรอม 

การจัดสรรงบเพ่ือบํารุงรักษา จัดความรูเฉพาะดาน การดูแลแหลงน้ํารวมกับสถาบันอุดมศึกษาใหมีการเรียนการสอนเรื่องแหลงน้ํา 

โดยพัฒนาหลักสูตร ฝกอบรมในการดูแลพัฒนาแหลงน้ําท่ีสําคัญ หรือใหกรมแหลงน้ําท่ีกักเก็บน้ําท่ีปริมาตรนอยกวา2ลานลูกบาศก  

ท่ีเกินศักยภาพขององคการปกครองสวนถ่ิน ขอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเขาไปเปนพ่ีเลี้ยง การบริหารจัดการของแหลงน้ําตางๆ 

การจัดแหลงสํารองน้ําของตนเอง การจัดแหลงน้ําตนทุนไปใช ซ่ึงภาคใตจะมีปญหาน้ําแลงเพียงชวงไมก่ีเดือน ตองวิเคราะหใน

การใชน้ําและสรางความสมดุลในการจัดสรรน้ํา โดยชุมชน การเติมน้ําใตดิน การจัดหาน้ําบาดาลเพ่ือสนับสนุนในเขตท่ีขาดแคลน

น้ําอยางจริงจัง รวมถึงขุดลอกรองน้ํา ปากแมน้ํา เพ่ือการประมง การทองเท่ียว เชนปากแมน้ําปตตานี ปากแมน้ํากระบี่ รองน้ํา

คลองสนอาวนางโครงการขุดคลองผันน้ํา เลี่ยงเมือง ปองกันน้ํา ทวมชุมชนเมืองในทุกจังหวัดของภาคใต ตลอดจนเสนอใหมี

โครงการ 1ตําบล1 แกมลิง ในลุมน้ําภาคใตดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

องคมนตรี ติดตามผลการดําเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําเดือนธันวาคม  2563 ท่ีจังหวัดเชียงใหม เรงขยายชองทาง  

การจําหนายผลิตภัณฑ เพ่ิมทางเลือกแกผูบริโภค 

ท่ีหองกัลปพฤกษ อุทยานหลวงราชพฤกษ จังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม นายจรัลธาดา กรรณสูต 

องคมนตร ีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รดุดิษฐ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง 

เปนประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งท่ี 3 /2564  

มูลนิธิโครงการหลวงมุงเนนนโยบายการใชประโยชนท่ีดินอยางถูกตอง จึงมีการดําเนินการรวมกับกรมปาไมและกรมอุทยาน

แหงชาติ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีของศูนยพัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก ซ่ึงเปนศูนยพัฒนาโครงการหลวง

แหงแรกท่ีเริ่มดําเนินการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ขณะนี้ไดรับอนุญาตจากกรมปาไมใหใชประโยชนพ้ืนท่ี  

ตามมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ภายใตโครงการพัฒนาปาไมในพ้ืนท่ีโครงการหลวงเลอตอ  

ในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติทาสองยาง ปาสงวนแหงชาติปาสามหม่ืน และปาสงวนแหงชาติปาแมระมาด เนื้อท่ีรวม 126,569 ไร 1 งาน 

56 ตารางวา แบงพ้ืนท่ีดําเนินการออกเปน พ้ืนท่ีคงสภาพปา 71,122.28 ไร คิดเปนรอยละ 67 ของพ้ืนท่ี สวนท่ีเหลือเปนพ้ืนท่ีใช

ประโยชน ไดแก แปลงเกษตรกร ท่ีอยูอาศัยของราษฎร และท่ีตั้งของศูนยพัฒนาโครงการหลวงเลอตอ  

นอกจากนี้ ยังไดพิจารณาเตรียมการสรางโรงเรือนควบคุมสภาวะแวดลอมบนดาดฟา ของอาคารอารักขาพืช ภายในศูนยวิจัยและ

พัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ซ่ึงกําลังดําเนินการจัดสรางท่ีตําบลแมเหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ใชประโยชน

ในการปลูกพืชทดสอบการควบคุมศัตรูพืช  โดยความอนุเคราะหการออกแบบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 



และปรับแผนการกอสรางโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย มาติดตั้งบริเวณดาดฟาอาคารเมล็ดพันธุและแปรรูปสมุนไพร เพ่ือให

เกิดประโยชนในการแปรรูปพืชสมุนไพรของเกษตรกรและเปนการใชพ้ืนท่ีอยางคุมคา 

ท้ังนี้ จากการชวยเหลือสงเสริมเกษตรกรใหปลูกพืชผลนานาชนิด เกิดผลิตผลผลิตภัณฑมากมาย โครงการหลวงจึงไดขยายชอง

ทางการจําหนายสินคา นอกจากรานมูลนิธิโครงการหลวง 17 สาขา ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เชียงใหม เชียงราย อุดรธานี 

แลว ยังจําหนายผานชองทางออนไลนตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกแกผูบริโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 ทศวรรษ กทพ. มุงแกรถติดเมืองหลวง เรงผุดทางดวน 5 โครงการ เช่ือมภูมิภาค  

วันพฤหัสบดีที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 

นายสุรเชษฐ เหลาพูลสุข ผูวาการทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) กลาววา ตลอดระยะเวลากวา 4 ทศวรรษ กทพ. ไดมุงม่ัน

แกไขปญหาการจราจรในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตามบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหสอดคลองตามนโยบายของรัฐบาลและ

กระทรวงคมนาคม ท่ีมุงเนนในการพัฒนาเครือขายระบบทางพิเศษใหเชื่อมโยงกันอยางบูรณาการ ชวยอํานวยความสะดวกในการ

เดินทางของประชาชน 

โดยปจจุบัน กทพ. ไดเปดใหบริการทางพิเศษรวม 8 สายทาง ระยะทาง 224.6 กิโลเมตร ประกอบดวย ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 

ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษอุดรรัถยา ทางพิเศษสายบางนา - อาจณรงค ทางพิเศษกาญจนาภิเษก 

(บางพลี - สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ 

สําหรับการกาวสูปท่ี 49 ของ กทพ. นั้น ยังคงมุงม่ันพัฒนาเครือขายทางพิเศษใหเชื่อมโยงกันเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ

เดินทางใหประชาชน โดยป 2564 กทพ. มีแผนผลักดันโครงการตาง ๆ ดังนี้ 1.โครงการกอสรางทางพิเศษสายพระราม 3 - 

ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ดานตะวันตก ซ่ึงจะเปนโครงขายทางพิเศษท่ีเชื่อมโยงการเดินทางในแนวรัศมีระหวาง

กรุงเทพฯ กับพ้ืนท่ีทางดานตะวันตกของกรุงเทพฯ 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  

พรอมอํานวยความสะดวกรวดเร็วใหกับผูประกอบการขนสงสินคาทางเรือท่ีเปนอุตสาหกรรมสําคัญของประเทศ   

3.โครงการระบบทางดวนข้ันท่ี 3 สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ดานตะวันออก ขณะนี้  

อยูระหวางจัดทํารายงานขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ( EIA) 4.โครงการ  

ทางพิเศษสายกะทู - ปาตอง จังหวัดภูเก็ต ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการในข้ันตอนการเสนอโครงการตามพระราชบัญญัติการ

รวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และขออนุญาตใชพ้ืนท่ีของกรมปาไม โดยไดรับความกรุณาจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคมชวยผลักดันโครงการในการประสานงานอยางใกลชิดกับทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ทําใหโครงการนี้เดินหนาไปอยางรวดเร็ว ลาสุดไดรับอนุญาตใชพ้ืนท่ีจากกรมปาไมแลว 2 พ้ืนท่ี คาดวาจะเสนอให

คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไดชวงตนป 2564 และ 5.การศึกษาโครงการตาง ๆ เชน โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช - 

นครนายก - สระบุรี โครงการทางเชื่อมตอทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ตลอดจนศึกษาแผนแมบททางพิเศษ  

ในจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดขอนแกน 

นอกจากนี้ กทพ. ยังคงมุงม่ันแกไขปญหาจราจร ลดการสูญเสียพลังงานและน้ํามันเชื้อเพลิงอยางตอเนื่อง โดยมีแผนจะนําระบบ

กลองอานปายทะเบียนรถอัตโนมัติท่ีเชื่อมตอขอมูลกับกรมการขนสงทางบกมาใชรวมกับระบบชําระเงินดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส และบูรณาการทํางานในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ( Single Platform System) โดยจะนํารองใชงานระบบ 

M-Flow ในโครงการทางพิเศษฉลองรัชและดานฯ ท่ีเปนจุดรองรับการจราจรทิศทางขาเขาเมือง ท่ีมีปริมาณจราจรหนาแนน อาทิ 

ดานฯ บางนา กม.6 ขาเขา ดานฯ ดาวคะนอง 

ท้ังนี้ คาดวาจะเปดใหบริการระบบ M-Flow ในระยะแรกท่ีดานฯ จตุโชติ ดานฯ สุขาภิบาล 5-1 และดานฯ รามอินทรา ของทาง

พิเศษฉลองรัช ประมาณเดือนกรกฎาคม 2564 รวมถึงนําไปใชกับทางพิเศษท่ี กทพ. อยูระหวางดําเนินการกอสราง คือ โครงการ

ทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ดานตะวันตก และโครงการทางพิเศษฉลองรับ - นครนายก 

- สระบุรี อีกดวย 


