“บิ๊กป้อม” วางแผนใช้น้า 20 ปี หนุนโครงการพัฒนาแหล่งน้า รองรับ ECC
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่ อน
โครงการขนาดใหญ่ แ ละโครงการส้ า คั ญ ครั งที่ 3/2562 ณ ห้ อ งประชุ ม 301 ตึ ก บั ญ ชาการ 1 ท าเนี ย บรั ฐ บาล ซึ่ ง ได้ มี ก ารพิ จ ารณา
ถึงความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสาคัญที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการทรัพยากรนาแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี
และการพิจารณาโครงการขนาดใหญ่และโครงการสาคัญที่ความความพร้อม จานวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาแหล่งนาและการจัดการทรัพยากร
นารองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ปี 2563-2580) และโครงการศึกษาเพื่อจัดทาแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จ.สกลนคร
ดร.สมเกียรติ ประจาวงษ์ เลขาธิการสานักงานทรัพยากรนาแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวันนีได้มีการติดตามความก้าวหน้า
การขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสาคัญ พบว่า มีโครงการขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการดาเนินการได้ภายในปี 2565 จานวนทังสิน 57 โครงการ
เป็นโครงการที่ผ่านคณะกรรมการทรัพยากรนาแห่งชาติ (กนช.) แล้ว 25 โครงการ วงเงิน 118,917 ล้านบาท และ ครม. ได้อนุมัติให้ดาเนินโครงการ
แล้ว 21 โครงการ วงเงิน 107,042 ล้านบาท เช่น แผนการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ แผนหลักการฟื้นฟูบึงราชนก จ.พิษณุโลก
อุโมงค์ระบายนาใต้คลองเปรมประชากร คลองระบายนาหลากบางบาล-บางไทร พร้อมอาคารประกอบ จ.พระนครศรีอยุธยา อ่างเก็บนาลาสะพุงฯ
จ.ชัยภูมิ โครงการปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาบ้านฉาง (รองรับ EEC) โครงการปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพังงา–ภูเก็ต เป็นต้น ส่วนอีก 4 โครงการ
อยู่ระหว่างเตรียมเสนอ ครม. พิจารณา ได้แก่ โครงการสารวจความสูงภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ (LiDAR) ระยะที่ 2 โครงการป้องกันและบรรเทา
อุทกภัยเมืองชุมพร ตามแนวพระราชดาริ (คลองผันนาคลองชุมพร) โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน และโครงการอุโมงค์ระบายนาคลองพระยาราช
มนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย มูลค่าร่วมทังหมด 11,875 ล้านบาท
นอกจากนี ยังมีโ ครงการที่อ ยู่ระหว่า งเตรีย มความพร้อ มเพื่อ ขั บ เคลื่อ นอี ก 32 โครงการ วงเงิน 396,921 ล้า นบาท ซึ่งที่ ป ระชุ ม
ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการตามกระบวนการด้านงบประมาณและนโยบาย พร้อมทังเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในพืนที่ เพื่อร่วมหาทิศทางการดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการให้สานักงานทรัพยากรนาแห่งชาติ (สทนช.)
ทุก 3 เดือน และให้ สทนช. จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเป้าหมายในแต่ละประเภท
ทังนี ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการโครงการขนาดใหญ่และโครงการสาคัญที่ความความพร้อม จานวน 2 โครงการ เพื่อเสนอต่อ กนช.
ในการประชุมครังที่ 3/2562 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ได้แก่ โครงการพัฒนาแหล่งนาและการจั ดการทรัพยากรนารองรับเขตพัฒนาพิเ ศษ
ภาคตะวันออก (ปี 2563-2580) และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) มีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนนา ดังนันแผนหลักเพื่อรองรับการพัฒนาในระยะ 20 ปี ที่ สทนช.ได้ทาการศึกษา ซึ่งจะใช้งบประมาณในการ
ลงทุนมากกว่า 110,230 ล้านบาทนัน มีความสาคัญที่จาเป็นต้องขับเคลื่อนให้สามารถดาเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทังได้เร่งจัดเตรียมการ
ดาเนินการแผนงานทางเลือกให้มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงขาดแคลนนาในปีที่มีนาน้อย เช่น การผลิตนาจืดจากนาทะเล หรื อ
การให้สัมปทานเอกชนพัฒนาระบบนาสารองเพื่อรองรับความเสี่ยงดังกล่าว เป็นต้น โดยเฉพาะโครงการผลิตนาจืดจากนาทะเลจะต้องดาเนินการ
ศึกษาความเหมาะสมเพิ่มเติม
ทังนี จากการศึกษาวิเคราะห์และประเมินความต้องการใช้นาในพืนที่ EEC ของ สทนช. พบว่า ในอนาคตปี 2580 EEC จะมีความต้องการ
ใช้นา 3,089 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) เพิ่มขึนจากเมื่อปี 2560 ประมาณ 670 ล้าน ลบ.ม. ดังนัน จึงมีความจาเป็นต้องมีโครงการพัฒนาแหล่งนาเพิ่มเติม
และมี การบริ หารจั ดการด้ านความต้องการใช้ น า โดยแผนงานพั ฒนาแหล่ งน าต้ นทุ น แบ่ ง 2 ช่ วง คื อ ปี 2563-70 ประกอบด้ วย การปรั บปรุ ง
เพิ่มความจุอ่างฯ เดิม 6 แห่ง ก่อสร้างอ่างฯ ใหม่ 10 แห่ง ปรับปรุงระบบผันนาเดิม 2 ระบบ ก่อสร้างระบบผันนาใหม่ 2 ระบบ พัฒนาพืนที่นาท่วมซาซาก
ให้เป็นแก้มลิง ก่อสร้างระบบผลิตนาจืดจากทะเล เป็นต้น สามารถมีนาต้นทุนเพิ่มขึนประมาณ 706.19 ล้าน ลบ.ม. และในช่วงปี 71-80 ประกอบด้วย
ก่อสร้างระบบสูบกลั บ 2 ระบบ อุ โมงค์ส่งนาอ่ างฯ คลองพระสะทึ ง -คลองสียัด และระบบผันนาใหม่ 2 ระบบ จะมีนาต้นทุนเพิ่มขึ น ประมาณ
166 ล้าน ลบ.ม. ส่วนแผนการบริหารจัดการด้านความต้องการใช้นา จะต้องดาเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่งนาต้นทุนเพิ่มเติม เช่น การรณรงค์
ส่งเสริมมาตรการ 3R การปรับปรุงท่อส่ง-จ่ายระบบประปา การปลูกพืชที่ได้ผลตอบแทนสูง ส่งเสริมเกษตรสมัยใหม่ เป็นต้น

ที่ประชุมยังเห็นชอบในหลักการกรอบแผนการพัฒนาหนองหาร ปี 2563-70 ของโครงการศึกษาเพื่อจัดทาแผนหลักการพัฒนาหนองหาร
จ.สกลนคร และให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งเตรี ย มความพร้ อ มด าเนิ นการตามกรอบแผนระยะเร่ งด่ ว น ปี 2563-64 รวมทั งหมด 36 โครงการ
1,146.28 ล้านบาท จากทังหมด 69 โครงการ วงเงินรวม 7,445.22 ล้านบาท โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบ รวม 12 หน่วยงาน เช่น โครงการพัฒนาขยายเขต
เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน โดยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โครงการก่อสร้างสถานีสูบนาด้วยไฟฟ้ารอบหนองหาร โครงการขุดลอก
หนองหาร–ลานาสาขา โครงการก่อสร้าง ปตร. ลานาพุง –นาก่า โครงการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายนาลานาก่า–พนังกันนาและแก้มลิง
โดยกรมชลประทาน โครงการก่อสร้างระบบระบายนาป้องกันพืนที่ชุมชน โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและระบบรวบรวม
และบาบัดนาเสีย กาจัดวัชพืช/ตะกอนดินในหนองหาร โดยกรมประมง กรมทรัพยากรนา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น
"ที่ประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสาคัญในครังนี ยังได้รับทราบผลการติดตามความก้าวหน้าการดาเนิน
โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผ ลกระทบสิ่งแวดล้อมการผันนาจากเขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จ.กาญจนบุรี และ
ความก้าวหน้าผลการดาเนินงานของคณะทางานติดตามการขอใช้พืนที่ป่ า สาหรับ โครงการพัฒนาแหล่งนาและแนวทางการขับเคลื่อนด้วย"
เลขาธิการ สทนช. กล่าว
ท้ายสุด พลเอกประวิตร กล่าวขอบคุณ ทุกคณะกรรมการ ที่ร่วมกันให้ความเห็นต่อโครงการ การดาเนินงานมีคณะทางาน 2 คณะ
ทาหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองโครงการต่าง ๆ ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของอนุกรรมการเป็นอย่างมาก ต้องขอบคุณคณะทางานด้ วย
ขอให้หน่วยงานไปดาเนินการตามมติที่ประชุม สาหรับโครงการที่ผ่าน กนช.แล้ว ขอให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค มายัง
ฝ่ายเลขาของคณะทางานอย่างสม่าเสมอ เพื่อขับเคลื่อนให้โครงการต่าง ๆ ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่และสาคัญ สามารถดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญ หา
นาท่วม นาแล้งในพืนที่ได้โดยเร็ว และยั่งยืน เพื่อรองรับอีซีซี

ส้านักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
6 ธันวาคม 2562

