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      12  เหตุผล.....ที่ไม่ควรสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น

         NO DAM
                         หยุดล้างผลาญทรัพยากรของชาติ 

                          หยุดทำาลายป่าสักทองผืนสุดท้ายของแผ่นดิน

                       กลุ่มราษฎรรักษ์ป่าแม่ยม
               สมาคมแม่น้ำาเพื่อชีวิต
               เครือข่ายลุ่มน้ำาภาคเหนือ
 



          คำานำา
    12 เหตุผลที่ไม่ควรสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น
 การจัดการน้ำาดั้งเดิมแบบมังรายศาสตร์ คือ จารีตปฏิบัติของคนล้านนาในภาคเหนือมาแต่ครั้งโบราณ คือ การกำาหนดการใช้
น้ำาทำาไร่ นา ที่คำานึงถึงสิทธิ และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้น้ำาที่ร่วมกันดูแลรักษาทั้งการแบ่งปันน้ำาอย่างยุติธรรม บำารุงรักษาระบบเหมืองฝาย
ผ่านกลไก แก่เหมืองแก่ฝาย คอยทำาหน้าที่ควบคลุมกฎระเบียบ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท อย่างเป็นพี่เป็นน้อง เคารพยำาเกรงต่อกฎของชุมชน
ที่ได้ตั้งขึ้น บวกกับประเพณีวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นที่ให้ความเคารพต่อทรัพยากรธรรมชาติผ่านพิธีกรรมทางจิตวิญญาณ ทั้งพิธีเลี้ยง
ผีฝาย ผีนา ผีป่า แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ธรรมชาติและกฎแห่งการจัดการน้ำาเป็นของชุมชนทุกคน ดังคำากล่าวของ ม.ร.ว. อคิน รพี
พัฒน์ เสนอไว้ว่า “กฎหมายที่เป็นธรรม คือ กฎหมายที่ใส่ใจกับทางศีลธรรม จารีตประเพณีและธรรมเนียมที่ผู้คนยังยึดถือและปฏิบัติ
ในชีวิตประจำาวัน  
 ความเปลี่ยนแปลงเริ่มเปลี่ยนวิถี การรับแนวคิดจัดการน้ำาขนาดใหญ่โดยสร้างเขื่อนและระบบชลประทานแบบใหม่ทำาให้เราเชื่อ
ว่าเราจะมีน้ำาใช้ตลอดทั้งปี ช่วยป้องกันน้ำาท่วม ทำานาได้ในฤดูแล้ง อุตสาหกรรมจะเจริญ สิ่งเหล่านี้เริ่มบดบังระบบเหมืองฝายดั้งเดิม กฎ 
จารีตแบบเก่าถูกแทนที่ด้วยวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมชลประทาน ระบบจัดสรรน้ำาแบบชลประทานแผนใหม่ที่มีกฎระเบียบว่าด้วยระบอบ
ราชการผ่านตัวแทนผู้ใช้น้ำาในคลองชลประทาน ที่ต้องรอฟังคำาสั่งการปล่อยน้ำาให้ชาวนา การปลูกพืชตามที่ทางการกำาหนด ห้ามปลูก
พืชบางชนิดที่ใช้น้ำามาก ชาวนา ชาวสวนต้องตั้งเป็นกลุ่ม หรือสหกรณ์ เพื่อมีสิทธิในการเป็นกรรมการลุ่มน้ำา ข้อกำาหนดและการบริหาร
จัดการน้ำาของโครงการนั้นต้องขึ้นอยู่กับทางราชการ สิทธิชุมชนค่อยๆ หลุดจากชุมชนท้องถิ่นจนหมดสิ้น
 ลุ่มน้ำาสำาคัญต่างๆ ในภาคเหนือรวมถึงภาคอื่นๆ ในประเทศไทย จึงเกิดโครงการเขื่อนและการชลประทานขนาดใหญ่ขึ้นมากมาย 
จนวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมชลประทานกลายภาพเป็นคำาตอบเดียวของการจัดการน้ำาของประเทศไทยไปทั้งหมด 
ระบบเหมืองฝายท้องถิ่นของภาคเหนือ รวมถึงระบบการจัดการน้ำาขนาดเล็ก ขนาดกลาง แบบดั้งเดิมของแต่ละภูมิภาค ลดบทบาทลง ทั้ง
ที่การจัดการน้ำาเหล่านั้น มีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงสุดของชุมชน ตามพื้นที่นั้นๆ ที่เหมาะสมแก่ระบบของท้องถิ่น



 
 หลายสิบปีที่ผ่านมา เราได้ประจักษ์ชัดว่าการจัดการน้ำาแบบรวมศูนย์อำานาจที่ส่วนกลางผ่านกลไกรัฐ ด้วยโครงการขนาดใหญ่
แบบเขื่อนและชลประทาน ไม่ใช่คำาตอบที่เบ็ดเสร็จของการจัดการน้ำา การเกิดภัยแล้ง น้ำาท่วม อันเนื่องมาจากประสิทธิภาพของเขื่อนขนาด
ใหญ่ไม่ได้ตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านั้นทั้งหมด อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสับสนของการบริหารจัดการลุ่มน้ำาของเขื่อนนั้นๆ จนไม่
สามารถคาดการสถานการณ์น้ำาในลุ่มน้ำานั้นได้ ซึ่งส่งผลโดยตรงกับประชาชนท้ายน้ำา ก่อเกิดข้อกังวลนานับประการต่อภัยแล้งและน้ำา
ท่วม เพราะความสัมพันธ์ของฤดูการผลิตแบบเดิมหายไปแล้ว ต้องวางแผนการผลิตตามระบบคลองชลประทานที่ผ่านบ้านของตนเอง 
(เป็นการผลิตโดยไม่คำานึงถึงฤดูกาล)
  ฤดูแล้งอยากให้มีน้ำามากๆ ในยามฤดูฝนไม่อยากให้น้ำาท่วม นำาไปสู่การเร่งหาวิธีการที่ต้องจัดการ สิ่งเหล่านี้ทำาให้เห็น
เหตุการณ์ แย่งน้ำา กลัวน้ำา หลายเหตุการณ์เริ่มจากจุดเล็กๆ ในชุมชน ขยายความรุนแรงไปสู่ลุ่มน้ำาเดียวกัน และล่วงเลยไปสู่การแย่ง
น้ำาข้ามลุ่มน้ำา เหตุการณ์เหล่านี้จะไม่มีที่สิ้นสุดหากยังใช้และมองวิธีการแบบ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม ในการหาน้ำาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการที่เพิ่มขึ้น จนไม่มองการจัดการทางเลือกทางออกด้วยวิธีอื่นๆ  
 เช่นเดียวกับลุ่มน้ำายมที่ถูกกล่าวขานมาโดยตลอดว่าไม่มีเขื่อนขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำา จึงไม่สามารถจัดการน้ำาได้ จนนำาไปสู่ภัยแล้ง 
น้ำาท่วมซ้ำาซาก จึงมีการผลักดันโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน กว่า 20 ปีที่ผ่านมา ได้สร้างความสับสน ขัดแย้งของ
คนในลุ่มน้ำายมด้วยประเด็นดังกล่าว รวมไปถึงการถกเถียงในระดับประเทศอย่างต่อเนื่องทุกปี อย่างน้อย 2 ครั้ง คือช่วงฤดูฝน และฤดู
แล้ง ทั้งที่ความจริงแล้วในลุ่มน้ำายมมีโครงการมากมายหลายโครงการที่สร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น บางเรื่องแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
ก็ทุเลาเบาบางปัญหาลงไป แต่ในอีกหลายโครงการไม่ตรงจุดไม่เป็นไปตามความต้องการของชาวบ้านท้องถ่ินที่นั้นก็เกิดเป็นแผลใหม่ 
ปัญหาใหม่ แก้ไม่ได้ ซับซ้อนมากขึ้น ความผิดพลาดเหล่านั้นไม่ถูกทบทวน แต่กลับยกปัญหานั้นมากองรวมกันและใช้โครงการขนาด
ใหญ่เป็นยาสารพัดประโยชน์แก้ปัญหาทั้งลุ่มน้ำายม  ทั้งที่ความจริงระดับท้องถิ่นก็แก้ได้ถ้าเอาท้องที่นั้นๆ เป็นตัวตั้งแก้ปัญหา และคำานึง
ถึงความต่างของภูมินิเวศลุ่มน้ำาและศักยภาพของลุ่มน้ำา 



 หนังสือ 12 เหตุผลที่ไม่ควรสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น จะทำาให้เห็นเหตุและผลของทางเลือกอื่นๆ ที่ไม่ต้องมีโครงการขนาดใหญ่ 
ก็สามารถบริหารจัดการน้ำาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามธรรมเนียม จารีตของพื้นที่นั้นๆ ตอบสนองความต้องการของชุมชนโดย
ภาพรวมทั้งหมดของลุ่มน้ำายม และคืนสิทธิการจัดการน้ำาให้ชุมชน ลดการทำาลายพื้นที่ต้นน้ำา ลดงบประมาณก่อสร้างของภาครัฐ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่ และที่สำาคัญลดความขัดแย้ง ความสับสน ของคนในลุ่มน้ำาเดียวกันด้วยเหตุผลและตอบคำาถามได้ตรงจุด
ของท้องถิ่น ของคนลุ่มน้ำายม
 หากผู้มีส่วนในการตัดสินใจได้พิจารณาข้อเสนอเหล่านี้อย่างจริงจัง จะนำาไปสู่การแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำายมอย่างมีประสิทธิผล ซึ่ง
เป็นการจัดการน้ำาที่รอบด้านและคลอบคลุมทั้งลุ่มน้ำา 
    กลุ่มราษฎรรักษ์ป่าตำาบลสะเอียบ อำาเภอสอง จังหวัดแพร่
      กุมภาพันธ์ 2556
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ที่มาของ....เขื่อนแกงเสือเตน
 จุดกำาเนิดเขื่อนแก่งเสือเต้น : สร้างในลำาน้ำายม บริเวณจุดบรรจบแม่น้ำายมกับแม่น้ำางาว ในเขตอำาเภอสอง จังหวังแพร่  

       ห่างจากตัวเมืองแพร่ ไปทางเหนือประมาณ 50 กิโลเมตร เป็นเขื่อนหินถมดาด  

                                                     คอนกรีต ความกว้างสันเขื่อน 10 เมตร ความยาวสันเขื่อน 540 เมตร ความสูงวัดจาก 

                                                     ท้องลำาน้ำา 72 เมตร พื้นที่ผิวน้ำาที่ระดับกักเก็บสูงสุด 65 ตารางกิโลเมตร ความจุอ่าง   

                                                     เก็บน้ำาที่ระดับเก็บกักปกติ 1,175 ล้านลูกบาศก์เมตร

        ดำาเนินการโดย :  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มาตั้งแต่ปี 2523   

     ภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มน้ำาอิง-ยม-น่าน

        ปัจจุบันป 2555 :  รัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อ   

                    วางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา (กยน.) เสนอใ้ห้ สร้างเขื่อนแก่งเสือ-

     เต้น ซึ่งเป็นหนึ่งใน เขื่อน 5 แห่ง ขนาดใหญ่  เพื่อเก็บกักน้ำา ป้องกันน้ำาท่วม ร่วม

     กับ เขื่อนแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ เขื่อนแม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่ เขื่อนน้ำาปาด   

     จ.อุตรดิตถ์ และอ่างน้ำาขนาดกลางและเล็กในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ ภายใตเงินกู 

     สามแสนหาหมื่นลานบาท

       ห่างจากตัวเมืองแพร่ ไปทางเหนือประมาณ 50 กิโลเมตร เป็นเขื่อนหินถมดาด  

                                                     คอนกรีต ความกว้างสันเขื่อน 10 เมตร ความยาวสันเขื่อน 540 เมตร ความสูงวัดจาก 

                                                     ท้องลำาน้ำา 72 เมตร พื้นที่ผิวน้ำาที่ระดับกักเก็บสูงสุด 65 ตารางกิโลเมตร ความจุอ่าง   

                                                     เก็บน้ำาที่ระดับเก็บกักปกติ 1,175 ล้านลูกบาศก์เมตร

        

     ภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มน้ำาอิง-ยม-น่าน

        

                    วางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา (กยน.) เสนอใ้ห้ สร้างเขื่อนแก่งเสือ-

     เต้น ซึ่งเป็นหนึ่งใน เขื่อน 5 แห่ง ขนาดใหญ่  เพื่อเก็บกักน้ำา ป้องกันน้ำาท่วม ร่วม

     กับ เขื่อนแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ เขื่อนแม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่ เขื่อนน้ำาปาด 

     จ.อุตรดิตถ์ และอ่างน้ำาขนาดกลางและ

     สามแสนหาหมื่นลานบาท
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เหตุผล 12 ประการที่ไม่ควรสร้างเขื่อน

1. เขื่อนแก่งเสือเต้นเป็นเขื่อนในโครงการผันน้ำากก-อิง-ยม-น่าน และผลิตกระแสไฟฟ้าได้น้อยมาก
     เมื่อถูกคัดค้านอย่างหนัก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้โอนให้กรมชลประทานโดยให้เหตุ
     ผลว่าเขื่อนแก่งเสือเต้นให้ผลประโยชน์ด้านชลประทานเป็นหลัก แต่ในความเป็นจริงยังคงเป็นเขื่อน
     ผลิตกระแสไฟฟ้าเหมือนเดิม

2. เขื่อนแก่งเสือเต้นแก้ภัยแล้งไม่ได้
     เขื่อนแก่งเสือเต้นเปรียบเสมือนการสร้างโอ่ง
     ขนาดใหญ่ที่มีก็อกสูงทำาให้ หน้าแล้งไม่สามารถ
     ปล่อยน้ำา เพื่อการชลประทานได้ เพราะต้องเก็บ
     น้ำาไว้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และไม่ให้มีผลเสีย
     ต่อการบริหารน้ำาในเขื่อนในปีต่อไป
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3. ป้องกันน้ำาท่วมลุ่มน้ำายมและกรุงเทพฯไม่ได้
     หน้าฝนเขื่อนแก่งเสือเต้นกันน้ำาท่วมไม่ได้ เพราะเขื่อนมีน้ำา 
     มากกว่า 2 ใน 3 ของความจุอ่างอยู่แล้ว แต่ข้ออ้างนี้เป็นเพียง  
     การฉวยโอกาสจากการเกิดอุทกภัย เพื่อเป็นข้ออ้างในการ
     สร้างเขื่อนเท่านั้น

4. พื้นที่ชลประทานไม่เป็นจริง
     พื้นที่ชลประทาน 385,400 ไร่ ของเขื่อนแก่งเสือเต้น เป็นพื้น
     ที่ชลประทานเดิมเกือบทั้งหมด ซึ่งมีโครงการสูบน้ำาด้วย 
     พลังไฟฟ้าของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานอยู่แล้ว
     ส่วนพื้นที่ในเขตลุ่มน้ำาเจ้าพระยาตอนบนอยู่ห่างออกไป
     กว่า 300 กิโลเมตร  ซึ่งไม่มีคลองส่งน้ำาจากโครงการเขื่อน
     แก่งเสือเต้นแต่อย่างใด และพื้นที่เหล่านี้ถูกควบคุมโดย
     เขื่อนเจ้าพระยาอยู่แล้ว จึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับเขื่อน
     แก่งเสือเต้น
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5. ผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าไม้
     เขื่อนแก่งเสือเต้นจะทำาให้น้ำาท่วมบริเวณใจกลางอุทยานแห่ง 
     ชาติแม่ยมจำานวน 40,625 ไร่ ซึ่งเป็นป่าสักทองที่สมบูรณ์  
     ที่สุด ใหญ่ที่สุดและหายากที่สุดในประเทศไทยจำานวน 
     24,000 ไร่ มูลค่า 10,000 ล้านบาท และมีความหลากหลาย  
     ทางชีวภาพสูง ดังนี้

    5.1. ทีมสำารวจสิ่งแวดล้อมที่ทางธนาคารโลกจ้างให้ศึกษาผลกระทบ

           สิ่งแวดล้อม รายงานข้อเท็จจริงให้ธนาคารโลกรับรู้ว่า ได้เข้า

           สำารวจป่าแม่ยมประมาณ  2  อาทิตย์ ช่วงฤดูหนาว  เก็บตัวอย่าง

           พืชได้ข้อมูล 500 ชนิด หากเก็บช่วงฤดูฝน จำานวนก็จะเพิ่มขึ้นอีก 

          มาก รวมทั้งความหลากหลายทาง พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ แมลง  

          มีทุกอย่างอยู่ในป่าสักทองแห่งนี้
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5.2. มีพันธุ์สัตว์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์หลายชนิด เช่น นกลุกพู 
        และนกยูงพันธุ์ไทย เป็นผืนป่าอีกแห่งหนึ่งของไทยนอกจากป่า
        ห้วยขาแข้งที่มีการพบนกยูง

5.3. ความสูญเสียของป่าแม่ยมหากมีการสร้างเขื่อนแก่ง
       เสือเต้นพบว่า ไม่สามารถประเมินเป็นจำานวนงินที่
       แน่นอนได้  เพราะมูลค่าไม้จะเพิ่มขึ้นตลอดเวลา  
       จากแนวโน้มในปัจจุบันและอนาคตไม้สักทองเป็น 
       ไม้ที่หายากและมีราคาแพงมากขึ้น

5.4. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มหาลัยเชียงใหม่
       ระบุว่า “การสูญเสียป่าไม้จะก่อให้เกิดการเปลี่ยน
       แปลงของภูมิอากาศเฉพาะถิ่น ทั้ง อุณหภูมิ ความชื้น 
       รูปแบบการตกของฝน การสูญเสียแหล่งต้นน้ำาและ
       สูญเสียแหล่งพันธุกรรมความหลากหลายทางชีีวภาพ
       ที่ไม่อาจประเมินค่าได้ โดยเฉพาะพืชสมุนไพรกว่า   
       135  ชนิด
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5.5. อ่างเก็บน้ำาของเขื่อนแก่งเสือเต้น ยังทำาลายความเป็นอุทยาน
       แห่งชาติแม่ยม  เนื่องจากมีเอกลักษณ์เฉพาะที่พื้นที่มีแม่น้ำายม
       ไหลผ่านกลางป่า  อุทยาน ซึ่งแม่น้ำายมได้แบ่งผืนป่าออกเป็น
       สองฝั่งที่มีภูมิทัศน์สวยงาม

5.6. ผลกระทบต่ออุทยานแห่งชาติแม่ยมมีมากกว่าที่มีการศึกษาไว้ 
       เพราะการศึกษาของรายงานทุกฉบับกระทำาที่ระดับเก็บกักปกติ 
       ไม่ได้ศึกษาที่ระดับเก็บกักสูงสุด ยังถูกทำาลายเพิ่มเติมจากการ
       สร้างหัวงานเขื่อน บ้านพักคนงาน ถนนเข้าสู่หัวงาน และแนวสาย
       ส่งไฟฟ้าแรงสูงของอ่างเก็บน้ำา

5.7. พื้นที่ป่าตอนบนเหนือเขื่อนถูกตัดขาดเส้นทางคมนาคม ทำาให้
       การควบคุมและตรวจตราการบุกรุกทำาลายป่า การลักลอบ
       ตัดไม้ ไม่สามารถควบคุมได้ ในที่สุดป่าไม้ก็จะค่อยๆ หมดไป 
       จากประเทศไทย
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5.8. การสร้างเขื่อนในอุทยานแห่งชาติแม่ยม เป็นการขัดแย้งกับหลักการจัดการลุ่มน้ำา ที่ห้ามมีการก่อสร้าง  
       หรือเปลี่ยนแปลงสภาพป่าต้นน้ำา ชั้น 1 เอ

5.9.  การสร้างป่าให้สมบูรณ์เหมือนป่าแม่ยมจะต้องใช้งบประมาณมหาศาล   จนไม่สามารถคำานวณได้ ยืนยัน   
        ได้จากความล้มเหลวของการปลูกป่า ของกรมป่าไม้  ไม่ว่าใครก็ตาม ไม่สามารถสร้างป่าให้เหมือน  
        ธรรมชาติขึ้นมาได้



12

6. ผลกระทบต่อระบบนิเวศลุ่มน้ำายมตอนล่าง : เขื่อนแก่งเสือเต้นจะดับเส้นชีวิตลุ่มน้ำายมตอนล่าง
     การสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นจะเป็นสาเหตุต่อการสูญเสียที่ราบลุ่มน้ำายม ดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นกับบึงสีไฟ 
     จ.พิจิตร ภายหลังจากสร้างเขื่อนสิริกิติ์ เนื่องจากน้ำาที่ปล่อยออกจากเขื่อนจะถูกบังคับให้ไหลไปตาม
     คลองชลประทานแทนแม่น้ำา จะก่อให้เกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่ถ้าหากที่ราบลุ่มน้ำายมถูกทำาลาย คือ

6.1. สูญเสียปุยธรรมชาติที่เคยพัดพามากับน้ำา 
       จะทำาให้เกษตรกรใช้ปุยเคมีแทน ซึ่งจะทำาให้ต้นทุนการ
       ผลิตของชาวนาสูงขึ้น ในอนาคตยังก่อเกิดการเสื่อมสลาย
        ไปของคุณภาพดิน

              6.2. เกิดปัญหาการขาดแคลนแหล่งเติมน้ำาใต้ดิน 
                  ให้กับที่ราบลุ่มเจ้าพระยาและกรุงเทพฯ
              6.2. เกิดปัญหาการขาดแคลนแหล่งเติมน้ำาใต้ดิน 
                  ให้กับที่ราบลุ่มเจ้าพระยาและกรุงเทพฯ
              6.2. เกิดปัญหาการขาดแคลนแหล่งเติมน้ำาใต้ดิน 
                  ให้กับที่ราบลุ่มเจ้าพระยาและกรุงเทพฯ
              6.2. เกิดปัญหาการขาดแคลนแหล่งเติมน้ำาใต้ดิน 
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6.3. ทำาลายแหล่งประมงธรรมชาติ ที่เรียกว่า “การประมงน้ำาหลากหรือการประมงน้ำาท่วม”
        ซึ่งเป็นช่วงที่ปลาวางไข่และเลี้ยงตัวอ่อนในทุ่งนา

6.4. ทำาลายถิ่นที่อยู่อาศัยของนกน้ำานานาชนิด เช่น 
       เขตล่าสัตว์ป่าหนองน้ำาขาว ในเขต 
       อ. บางระกำา  จ.สุโขทัย
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 6.5. ทำาให้เกิดน้ำาท่วมมากขึ้น เนื่องจากการควบคุมน้ำาทางตอนบน จะทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การใช้ที่ดิน
        ทำาให้พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำายมและหนองน้ำาต่างๆ เสื่อมสภาพ ซึ่งทำาให้สูญเสียหน้าที่ของพื้นที่ราบลุ่ม 
        แม่น้ำายม ในการป้องกันน้ำาท่วม ที่เป็นที่พักน้ำาต้องหมดไป แล้วนำาไปสู่การเกิดอุทกภัยในลุ่มน้ำา
        เจ้าพระยาและกรุงเทพฯ มากขึ้น เพราะน้ำาไหลลงสู่พื้นที่ทางตอนล่างเร็วขึ้น
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7. ความไม่ปลอดภัยของเขื่อนแก่งเสือเต้น

7.1. มหันตภัยจากแผ่นดินไหว
 รอยเลื่อนแผ่นดินไหวมีความยาว 80 กิโลเมตร วางตัวขนานกับแม่น้ำายม ตั้งรับกับเขื่อนแก่งเสือ
เต้น และมีรอยเลื่อนของเปลือกโลกแยกออกพาดผ่านเขื่อนแก่งเสือเต้นพอดี  พร้อมทั้งมีรอยเลื่อนที่
มีพลัง ห่างจากที่ตั้งเขื่อนแก่งเสือเต้นออกไป 31 กิโลเมตร เป็นรอยเลื่อนขนาดใหญ่ที่มีนัยยะสำาคัญอัน
อาจก่อให้เกิดแผ่นดินไหวขนาด ๗  ริกเตอร์ขึ้นได้ 
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7.2. มหันตภัยจากดิน หินถล่มและคลื่นยักษ์ 
 ผลการศึกษาของกรมทรัพยากรธรณีเมื่อ 6  พ.ย.2539  พบว่า ด้านตะวันออกห่างจากที่ตั้งเขื่อนแก่ง
เสือเต้น 5.2  กิโลเมตร จะเกิดการพังทลายของดินและหินขึ้นได้ถ้าหากแผ่นดินไหวในบริเวณใกล้เคียงมีขนาด
มากกว่า 6  ริกเตอร์  และอาจก่อให้เกิดคลื่นยักษ์ ณ บริเวณที่ตั้งเขื่อนสูง 28 เมตร จากระดับกักเก็บปกติ (สูง
ประมาณตึก 10 ชั้น) 
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 นักสร้างเขื่อน นักการเมือง  และข้าราชการทั้งหลาย ไม่เคยเปิดเผยข้อมูลนี้กับคนลุ่มน้ำายมที่อยู่ใต้
เขื่อนแก่งเสือเต้น ให้ได้รู้ข้อมูลเพียงพอก่อนตัดสินใจแต่อย่างใด

 ท่านผู้มีส่วนร่วมในการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น : ถ้าเกิดเหตุการณ์เขื่อนแก่งเสือเต้นพัง เนื่องจาก
แผ่นดินไหวและดินถล่ม แล้วทำาให้ประชาชนเสียชีวิตลง ท่านจะกล้่าหาญเพียงพอหรือไม่ที่จะไปกล่าวต่อ
ญาติมิตรของผู้สูญเสียว่า .........................................     
                                                                                “ ผมขอโทษ ผมผิดไปแลว ” 
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 8. ความไม่คุ้มค่า เนื่องจากราคาของเขื่อนที่สูงขึ้น

 9. อายุของเขื่อนที่สั้น

 จากตัวอย่างเขื่อนที่สร้างแล้ว คือ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนเขาแหลม เขื่อนบางลาง และเขื่อนปากมูล 
สาเหตุของงบประมาณที่เพิ่มขึ้นมหาศาลของทั้ง 4 เขื่อน เกิดจากปัญหาทางธรณีวิทยาทั้งสิ้น  จึงเป็นสิ่งบ่งบอก
ถึงความไม่ปลอดภัยของตัวเขื่อนที่จะเกิดขึั้นในอนาคต หากเกิดภัยพิบัติขึ้น ราคาก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น
ใน ปี 2523 ใช้เงิน 4,000 ล้านบาท ปี 2528 ราคาก่อสร้างอยู่ที่ 3,593.8 ล้านบาท ปี 2539 เพิ่มเป็น 4,083 ล้าน
บาท ปี 2543 ใช้เงิน 6,300 ล้านบาท ปัจจุบันปี 2555 เพิ่มเป็น 13,000 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าราคาของเขื่อน
เพิ่มขึ้นทุกปี หากเขื่อนถูกสร้างขึ้น ราคาของเขื่อนที่เพิ่มขึ้นนั้น เป็นภาระของใคร
หากไม่ใช่ภาระของประชาชนทั้งประเทศ.....

 แม่น้ำายมเป็นแม่น้ำาที่มีอัตราการพังทะลายของหน้าดินสูง
 เนื่องจากมีหินที่ถูกกัดเซาะได้ง่าย ทำาให้มีการตกตะกอนสูงที่สุด
สายหนึ่งของประเทศ ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้เขื่อนแก่งเสือเต้นมีอายุ
ใช้งานสั้นลง จากที่คาดว่าเขื่อนจะมีอายุการใช้งาน 50 ปี ลดลง
เหลือเพียง 20 ปี 
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10. ผลกระทบต่อชาวบ้าน

 อ่างเก็บน้ำาเขื่อนแก่งเสือเต้น จะท่วมพื้นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวบ้าน  4  หมู่บ้าน จำานวนกว่า 1,000           
ครอบครัว ใน ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่  และแอ่งเชียงม่วนในเขต อ.เชียงม่วน จ.พะเยา กว่า 2,500 
ครอบครัว
 กรมชลประทานนำาเสนอตัวเลขเพียง 620 ครอบครัว ใน 3  หมู่บ้านของ ต.สะเอียบ เท่านั้น  การปิดบัง
ผลกระทบที่แท้จริงนั้น เพื่อลดกระแสคัดค้านของชาวเชียงม่วน ซึ่งเป็นกลเม็ดของนักสร้างเขื่อนที่เคยใช้ได้
ผลมาแล้วในหลายเขื่อนที่สร้างเสร็จไปแล้ว
 การไม่ยินยอมให้สร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นของชาวบ้าน มีพื้นฐานมาจากการได้ไปศึกษาเรียนรู้ประสบ
กาณ์จากชาวบ้านที่ถูกอพยพ จากการสร้างเขื่อนต่างๆ ที่ผ่านมาล้วนแต่ประสบความล้มเหลว ไม่ว่าจะเป็น
เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร เขื่อนเขาแหลม เขื่อนเชี่ยวหลาน เขื่อน
ปากมูล เขื่อนราษีไศล ฯลฯ การบีบบังคับให้ชาวบ้านอพยพจากถิ่นฐานเดิม การไม่รับฟังความเห็นของชาว
บ้าน และการไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จึงเป็นการละเมิดสิทธิชุมชน ที่ขัดแย้งกับแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11  ที่ระบุไว้ว่า “ สร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมตาม
สิทธิพึงมีพึงได้ เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันในระดับตัวคน และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจใน
การพัฒนาประเทศ”
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11. ความไม่เป็นธรรมในสังคม

กรมชลประทานมักอ้างเสมอว่า “การสร้างเขื่อนเพื่อประโยชน์ของประชาชน”   แต่แท้ที่จริงแล้วเขื่อนก็คือ 
ตัวอย่างสำาคัญ ที่แสดงให้เห็นถึง “ความไม่เป็นธรรมในสังคม” 
     ประการแรก ที่ดินส่วนใหญ่อยู่ในการถือครองของนายทุน 
โดยคนไทย 90% (หรือ 50 ล้านคน มีที่ดินเฉลี่ยไม่ถึงคนละ
1 ไร่ ขณะที่คนอีก 10% (หรือ 10 ล้านคน) ถือครองที่ดิน 97
ล้านไร่ ด้วยอัตราการถือครองเช่นนี้ที่ดินส่วนใหญ่ใต้เขื่อน
จึงไม่ได้อยู่ในมือของชาวนา การสร้างเขื่อนที่อ้างว่าเพื่อหาน้ำา
ให้ชาวนานั้น แท้จริงแล้วประโยชน์ส่วนใหญ่จะตกอยู่กับนายทุน
ที่ดินมากกว่า นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำาไมยิ่งสร้างเขื่อนชาวนาก็ยัง
ยากจนอยู่เหมือนเดิม  
    ประการที่สอง การสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นเพื่อนำาน้ำาไปให้พื้น
ที่เอกชน 385,000 ไร่ ต้องสูญเสียพื้นที่ป่าของรัฐ(หรือส่วนรวม)
อย่างน้อย 45,000 ไร่ นั้นเท่ากับประชาชนส่วนรวมก็ต้อง
สูญเสียป่าไปเรื่อย ๆ 
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12. ทางเลือกอื่นในการจัดการลุ่มน้ำายม โดยไม่ต้องสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น

12.1. ฟื้นฟูป่าต้นน้ำา : รักษาป่าที่เหลืออยู่ ป้องกันการบุกรุกป่า ให้ป่าซับน้ำาไว้เป็นเขื่อนถาวรและยั่งยืน 
และทำาหน้าที่เก็บคาร์บอนช่วยลดโลกร้อน รวมทั้งฟอกอากาศให้ออกซิเจนแก่มวลมนุษยชาติ
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12.2. รักษาและพัฒนาป่าชุมชน : 
 ทุกชุมชนควรมีป่าชุมชน ไว้ใช้สอย เก็บเห็ด ผัก หน่อไม้ 
สมุนไพร เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของชุมชน รักษาป่าอนุรักษ์ 
โดยเฉพาะป่าอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ต้องรักษา
ไว้อย่างเข้มงวด ห้ามมิให้พัฒนาโครงการขนาดใหญ่ที่กระทบต่อ
ป่าและสัตว์ป่า เช่น โครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น เขื่อนยมบน เขื่อน
ยมล่าง ที่ผ่าใจกลางอุทยานแห่งชาติแม่ยม

12.3. ปลูกต้นไม้เพิ่ม : 
 โดยเฉพาะในเมือง สร้างพื้นที่สีเขียวให้กับครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน ตำาบล อำาเภอ จังหวัด ภาค และ 
ประเทศชาติ ทุกคน ทุกชุมชน ช่วยกันทำาได้ ช่วยลดโลกร้อนได้อีกด้วย ยุติการตัดถางป่าเพื่อปลูกต้นไม้สร้าง
ภาพไปวันๆ ซึ่งไม่เกิดประโยชน์ ควรปล่อยให้ป่าได้ฟื้นสภาพเอง ซึ่งจะมีความหลากหลายทางพันธุกรรม
มากกว่า
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12.4. พัฒนาระบบภาษีเพื่อสิ่งแวดล้อม : 
 ชุมชนไหนรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อตัวเองและเพื่อชุมชนอื่น ควรได้รับการสนับสนุน ชุมชนใดไม่มี  
           ศักยภาพในการรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ควรให้การสนับสนุน เป็นชุมชนพี่น้องหนุนช่วยกัน

12.5. ฟื้นฟูระบบเหมืองฝาย :
 พัฒนาฝายดักตะกอน ฝายชะลอน้ำา ฝายกักเก็บน้ำา ให้ทั่วทุกพื้นที่ที่มีศักยภาพ
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12.6. เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำาตามลำาน้ำาสาขา :
  พัฒนาอ่างเก็บน้ำาขนาดกลาง ขนาดเล็ก ทั้ง 77 ลำาน้ำาสาขา ของแม่น้ำายม ซึ่งจะกักเก็บน้ำาได้มากกว่า
เขื่อนแก่งเสือเต้นถึง 3 เท่า

12.7.ทำาแก้มลิงไว้ทุกชุมชน : 
 โดยกรมทรัพยากรน้ำาได้สำารวจไว้แล้ว 395 แหล่ง เก็บน้ำาได้มากกว่า 1,500 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ซึ่ง
มากกว่าเขื่อนแก่งเสือเต้น ซึ่งเก็บน้ำาได้เพียง 1,175 ล้าน ลูกบาศก์เมตร แต่ใช้งบเพียง 4,000 กว่าล้านบาท 
น้อยกว่าเขื่อนแก่งเสือเต้นถึง 3 เท่า
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12.8. พัฒนาหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งแหล่งน้ำา หนึ่งตำาบลหนึ่งแหล่งน้ำา

12.9. สนับสนุนการจัดการน้ำาระดับครัวเรือน และระดับชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน :
  ได้แก่ ฝายต้นน้ำา ฝายทดน้ำา ฝายกักเก็บน้ำา ขุดบ่อ หรือ สระน้ำาในไร่นา รวมทั้งอนุรักษ์ และฟื้นฟูระบบ
เหมืองฝายที่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่น จะสร้างประโยชน์ให้กับชาวบ้าน และชุมชน อย่างเป็น
จริง และใช้งบประมาณน้อยกว่าการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่
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12.10. กระจายอำานาจและงบประมาณให้กับชุมชนท้องถิ่น :
 ในการวางแผนระบบการจัดการน้ำาโดยชุมชน รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำาและ
ระบบการจัดการน้ำาของชุมชนท้องถิ่น และให้สิทธิและอำานาจการจัดการน้ำาแก่ชุมชนท้องถิ่น โดยมีกฎหมาย
รองรับ 

12.11  ทบทวนนโยบายการส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจ : 
 โดยเฉพาะในฤดูแล้ง เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำา และส่ง
เสริมแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก
พืชอายุสั้น และเลือกปลูกพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
เพื่อลดการบุกรุกพื้นที่ป่า และลดปริมาณการใช้น้ำาในการทำา
เกษตรกรรมนอกฤดู

12.12  ส่งเสริมระบบการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับภูมิสังคม:  
          สนับสนุนโฉนดชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับ
ชุมชน ยุติการขับไล่ชุมชนออกจากป่า สนับสนุนชุมชนที่อยู่กับป่า 
ให้รักษาป่า รักษาต้นน้ำา รวมทั้งจัดการผังเมืองให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติและภูมิสังคม
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    ทุกข์ของชาวบ้าน...ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน

ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนต่อชาวบ้านที่ถูกโยกย้าย : จาก
การสำารวจภาคสนาม พื้นที่  ที่ถูกโยกย้าย คือ เขื่อนภูมิพล 
เขื่อนบางลาง เขื่อนเชี่ยวหลาน เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนจุฬาภรณ์ 
เขื่อนห้วยหลวง เขื่อนปากมูล พบปัญหา คือ 
 1. การจัดสรรที่ดินในพื้นที่ใหม่ ขาดความอุดม
สมบูรณ์และไม่เพียงพอต่อการดำารงชีพ เช่น กรณี ต.ก้อ 
อ.ลี้ จ.ลำาพูน ที่ถูกอพยพจากเขื่อนภูมิพลทั้งตำาบล แม้จะ
ได้รับครอบครัวละ 15 ไร่ แต่ก็มีเพียงส่วนน้อยที่เป็นที่ลุ่ม
เหมาะกับการเกษตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอนและที่ลาด
ชัน มีหน้าดินตื้นและเป็นดินลูกรัง ยิ่งภายหลังแผ้วถาง หน้า
ดินถูกชะล้างออกไปอย่างรวดเร็วและให้ผลผลิตลดลงชาว
บ้านยากจนลงทุกขณะ ส่งผลให้เกิดการละทิ้งถิ่นฐานทั้งแบบ
ชั่วคราวและแบบถาวร 
โดยเฉพาะการอพยพไปเป็นกรรมกรรายวันในโรงงานหรือใน
เขตเมือง
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2. ในพื้นที่จัดสรรทุกแห่งที่เป็นที่ตั้งชุมชนใหม่ มีสภาพที่ด้อยกว่าเดิมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ : 
ทำาให้การสูญเสียศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง ระบบสาธารณูป โภค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่าง 
กฟผ.กับชาวบ้าน จะเป็นสิ่งซึ่งชาวบ้านได้รับ คือ น้ำาประปา ไฟฟ้า และถนน กลายเป็นภาระในระยะยาวของ
ชาวบ้าน เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกจัดหามาให้เป็นสวัสดิการ ชาวบ้านต้องเป็นผู้จ่าย เพื่อสิ่งเหล่านี้ด้วย
ตนเอง และบางกรณีต้องจ่ายในราคาที่แพงกว่าคนในเมือง เช่น ชาวบ้านกรณีเขื่อนบางลางต้องจ่ายค่าน้ำา
ประปาถึงลูกบาสก์เมตรละ 45 บาท เป็นต้น 

3. ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากค่าชดเชย : ค่าชดเชยในทรัพย์สินต่างๆ ที่ชาวบ้นควรจะได้รับ ไม่เป็นธรรม 
และไม่ตกถึงมือชาวบ้าน เนื่องจากกระบวนการคอรัปชั่นที่ฝังรากลึกอยู่ในระบอบรัฐราชการไทย 
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4. การละเมิดสิทธิมนุษยชน  ผลพวงของการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน : จากกรณีศึกษา 4 เขื่อน 
ต่อไปนี้ สะท้อนถึง การได้มาซึ่งเขื่อนของนักสร้างเขื่อนที่ไม่เพียงแต่ ต้องแลกกับคราบน้ำาตาของชาวบ้านผู้
ด้อยโอกาสจำานวนมากเท่านั้น แต่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของนักสร้างเขื่อนและรัฐบาลไทย ที่กระทำาต่อ
ชาวบ้าน จนกล่าวได้ว่าเขื่อนที่สร้างขึ้นมา คือ “ ผลผลิตของเผด็จการที่สวมเสื้อคลุมในนามของนักพัฒนา
ความเจริญทางเทคโนโลยี”
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 4.1. กรณีสร้างเขื่อนห้วยหลวง : 21 เม.ย. 2518 นายโหง่น สาววงศ์ กรรมการหมู่บ้านหนองบัวบานถูก
ลอบสังหาร  ความรุนแรงได้เกิดขึ้นหนักสุดจนถึงขั้นนองเลือดเมื่อรัฐได้เปิด “ยุทธการหนองบัวบาน” มีการ
ส่งเจ้าหน้าที่ ตชด. เข้าทำาการปราบปรามชาวบ้านด้วยกำาลังอาวุธ ระหว่างปี 2517-2520 ชาวบ้านต้องเสียชีวิต
มากกว่า 200 คน ที่เหลือหนีเข้าป่าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

       4.2. กรณีโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำามาบประชัน : 
              11 สิงหา 2517 นายเมตตา เหล่าอุดม และ 
              นายล้วน เหล่าอุดม 2 ผู้นำามาบประชันถูก
              ลอบยิงเสียชีวิต หลังจากนั้น    
               กรมชลประทานก็สร้างเขื่อนนี้สำาเร็จ 
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4.3. กรณีเขื่อนภูมิพล :  ลุงเลิศ เตชะอินทร์ ผู้ได้รับความทุกข์ยากจากการสร้างเขื่อน ให้ข้อมูลว่า “การสร้าง
เขื่อนภูมิพลได้ทำาให้ชาวบ้านในเขต จ.ตาก ลำาพูน และเชียงใหม่ ที่ตั้งชุมชนอยู่ตามที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำา
ปิงจำานวน 2,363 ครอบครัว ต้องสูญเสียที่ทำากินอันอุดมสมบูรณ์และต้องอพยพไปอยู่ที่บ้านก้อจัดสรร ที่
ถือว่ากันดารที่สุด ชาวบ้านได้พยายามต่อสู้เพื่อความอยู่รอด ตามลำาพังมาเกือบ 30  ปี จนกระทั่งที่ดิน ที่
รัฐจัดให้แต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ของพวกเขา มีสิทธิ์ถูกนายทุนยึด ซึ่งลุงเลิศ เตชะอินทร์ จะเป็นผู้บอกเล่า
ความทุกข์ยากของชาวบ้านก้อ เกือบทุกเวทีด้วยน้ำาตานองหน้า



32

4.4. กรณีเขื่อนปากมูล :  เหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุด คือ การที่ชาวบ้านยึดหัวงานเขื่อนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 
2536  ถูก ตชด.ที่ 22และ อส.ของจังหวัด จำานวน 200 นายพร้อมสุนัขตำารวจ 5 ตัว เข้าสลายการชุมนุม เมื่อ 
6 มีนาคม 2536  ชาวบ้านบาดเจ็บ 30 คน บาดเจ็บสาหัส 5 คน  ภายหลังคณะกรรมาธิการยุติธรรมและ
สิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรสอบสวนทุกฝ่าย สรุปว่ามีการใช้กำาลังเจ้าหน้าที่สลายการชุมนุมด้วยความ
รุนแรงจริง แต่รัฐบาลก็ไม่ได้สอบสวนหาผู้กระทำาผิดแต่ประการใด

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังตัวอย่างที่นำาเสนอเบื้องต้น : แสดงให้เห็นว่า รัฐบาลทุกสมัยมิได้มีความจริงใจและเอา
จริงเอาจังในการแก้ไขปัญหา ที่เป็นผลพวงมาจากโครงการพัฒนาของรัฐ ที่อ้างด้วยคำาพูดที่สวยหรูว่าทำาเพื่อ
ประชาชนเป็นที่ตั้งเสมอมา



33

 ความโลภอยู่เหนือความจริง

ทุกฤดูแล้ง ทุกฤดูฝน ชาวบ้าน ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ต้องออกมาต่อต้าน คัดค้าน โครงการเขื่อนแก่งเสือ
เต้นมานานนับ 20 กว่าปี เนื่องจากว่าเป็นช่วงที่รัฐบาล และกรมชลประทาน ได้โอกาสในการผลักดันโครงการ
เขื่อนแก่งเสือเต้น โดยอ้างว่าเขื่อนแก่งเสือเต้น จะสามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำาท่วมได้ ทั้งที่มีผลการศึกษา
จากหลายหน่วยงานได้ข้อสรุปแล้วว่า โครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น ไม่สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำาท่วมได้ 
ทั้งที่มีหลายหน่วยงานทำาการศึกษาผลกระทบแล้วว่า “ไม่ควรสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น”

1. ผลการศึกษาของ องค์การอาหารและ
การเกษตรโลก (FAO) ด้วยเหตุผล
เรื่องการป้องกันน้ำาท่วม เขื่อนแก่งเสือเต้น 
สามารถ เยียวยาปัญหาน้ำาท่วมได้ เพียง 8 
เปอร์เซ็นต์ 
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2. ผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย (TDRI) ด้วยเหตุผลทาง เศรษฐศาสตร์ 
ได้ข้อสรุปว่า เขื่อนแก่งเสือเต้นไม่คุ้มทุน 

3. ผลการศึกษาของ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด้วยเหตุผลทางนิเวศวิทยา มีข้อสรุปว่า
หากสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นจะกระทบต่อระบบนิเวศของอุทยานแห่งชาติแม่ยมเป็นอย่างมาก หากเก็บผืนป่า
ที่จะถูกน้ำาท่วมไว้จะมีมูลค่าต่อระบบนิเวศและชุมชนอย่างยั่งยืน
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4. การศึกษาของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยเหตุผลทางด้าน ป่าไม้ สัตว์ป่า ที่มีข้อสรุปว่า พื้นที่ที่
จะสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น เป็นทั้งอุทยานแห่งชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นแหล่งป่าสักทอง
ธรรมชาติ ผืนเดียวที่เหลืออยู่ ดังนั้น ควรเก็บรักษาไว้ เพื่ออนาคตของประชาชนไทยทั้งประเทศ 

5. ผลการศึกษาของมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่า และพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ด้วย
เหตุผลในการจัดการน้ำา ยังมีทางออก และทางเลือกอื่น ๆ อีกหลายวิธีการ ที่แก้ไขปัญหาน้ำาท่วมได้ โดยไม่
ต้องสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น 
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6. ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เสนอ 19 
แผนงานการจัดการน้ำาแบบบูรณาการ ซึ่งสามารถแก้ไข
ปัญหาทั้งน้ำาแล้ง น้ำาท่วม ได้อย่างเป็นระบบทั้งลุ่มน้ำายม 
โดยไม่ต้องสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น 

7. ผลการศึกษาของกรมทรัพยากรธรณี ได้ชี้ชัดว่า 
บริเวณที่จะสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น ตั้งอยู่แนวรอยเลื่อน
ของเปลือกโลก คือ รอยเลื่อนแพร่ ซึ่งยังมีการเคลื่อน
ตัวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นการเสี่ยงอย่างมากที่จะสร้าง
เขื่อนใกล้กับรอยเลื่อนของเปลือกโลก เสมือนหนึ่ง
เป็นการวางระเบิดบนหลังคาบ้านของคนเมืองแพร่

8. ผลการศึกษาของโครงการพัฒนายุทธศาสตร์ทาง
เลือกนโยบายการจัดการลุ่มน้ำายม (SEA) ชี้ให้เห็นว่า
มีทางเลือกมากมายในการจัดการน้ำา ในลุ่มน้ำายม โดย
ไม่ต้องสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น เช่น การทำาทางเบี่ยงน้ำา
เลี่ยงเมือง การทำาแก้มลิง การพัฒนาอ่างเก็บน้ำาขนาด
เล็ก เป็นต้น
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 ทางเลือกในการจัดการน้ำา

ทางเลือกในการจัดการน้ำาที่ดำาเนินการศึกษาโดย 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 
เสนอโครงการแก้ไขปัญหาภัยน้ำาท่วมแบบเบ็ดเสร็จ 19 แบบ คือ 

 1.ปลูกป่าป้องกันน้ำาท่วม 
2. เกษตรแนวระดับป้องกันน้ำาท่วม 
3.อ่างเก็บน้ำาขนาดเล็กกักเก็บน้ำาเพื่อการเกษตรของชุมชน 
4.ป้องกันไฟและแนวซับน้ำา 
5.พื้นที่กักเก็บน้ำาเพื่อป้องกันภัยน้ำาท่วมบนที่สูง 
6.คลองเฉลิมพระเกียรติป้องกันน้ำาท่วมฉับพลัน 
7.ชลประทานแนวระดับป้องกันน้ำาท่วม
 8.ศูนย์อพยพเพื่อบรรเทาภัยน้ำาท่วมหมู่บ้าน
 9.ตุ่มน้ำาเพื่อป้องกันน้ำาท่วม 
10.ถนนเฉลิมพระเกียรติป้องกันน้ำาท่วม 
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“เราไม่ควรเอางบประมาณแผ่นดิน 12,000 - 14,000 ล้านบาทไปผลาญกับการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ที่ปล่อยน้ำา
ท่วมกรุงเทพฯ อีกต่อไป อีกทั้งจุดที่สร้างเขื่อนตั้งอยู่บนรอยเลื่อนแม่ยม และรอยเลื่อนแพร่ เขื่อนแก่งเสือ
เต้น เขื่อนยมล่าง ตั้งอยู่บนรอยเลื่อนแม่ยม และรอยเลื่อนแพร่ เขื่อนยมบน ตั้งอยู่บนรอยเลื่อนแม่ยม เขื่อน
แก่งเสือเต้น สูง 72 เมตร จากท้องน้ำาแม่ยม หากเขื่อนแตก คงไม่ตายเฉพาะคนเมืองสอง แต่คงตายทั้งเมือง
แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร” 

11.สะพานและทางระบายน้ำาเฉลิมพระเกียรติ 
12.อ่างเก็บน้ำาหน้าเมืองเพื่อป้องกันน้ำาท่วม 
13.แนวคันดินป้องกันเมืองเพื่อป้องกันน้ำาท่วม 
14.พื้นที่กักเก็บน้ำาชั่วคราวป้องกันน้ำาท่วม
15.ฝายพิเศษป้องภัยน้ำาท่วม 
16.ระบบเตือนภัยธรรมชาติสู่ภูมิภาค
17.โครงการศึกษาเพื่อการป้องภัยธรรมชาติ 
18.ความร่วมมือกองทัพบกในการขุดคลอง 
     คู อ่างเก็บน้ำา แนวคันดิน 
19.ความร่วมมือตำารวจตระเวนชายแดน ให้
     ความรู้แก่ประชาชน
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      ข้อมูลเพิ่มเติม

 www. Living River Siam.org 

 www. facebook.com/thaipoor

 www. nothern-thailand-river.com

จัดทำาโดย  สมาคมแม่น้ำาเพื่อชีวิต

   199/13 โพธาราม ซอย 6 ต.ช้างเผือง อ.เมือง จ. เชียงใหม่

   50300

ขอขอบคุณ ข้อมูลจากมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร
ขอขอบคุณ ภาพถ่ายบางส่วนจาก Internet
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     หยุด สมัยของการหากินกับโครงการขนาดใหญ่ ได้สิ้นสุดลงแล้ว 

  เราไม่มีป่าธรรมชาติมากพอที่จะให้ทำาลายอีกต่อไป รัฐบาลใดใดที่เข้ามา

  บริหารชาติบ้านเมือง ต้อง.....

        หยุด ทำาลายป่า 

      หยุด ทำาลายชุมชน 
       หยุด อ้างเพื่อประชาชน 
                  หยุด ผลาญเงินประเทศชาติ 
                หยุดหากินกับโครงการขนาดใหญ่ 
                    “ หยุด เขื่อนแก่งเสือเต้น ”


