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คําชี้แจง สส.สุรพล เกียรติไชยากร

กรณีโครงการสรางเขื่อนแมแจม
ณ อาคารอเนกประสงคที่วาการอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
วันอังคารที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2556

วันนี้มีเรื่องสําคัญแทๆ จะไดมาอูฮื้อคนในอําเภอแมแจมไดเขาใจ
ความจริงทานนายอําเภอสมเจตนอาจจะชี้แจงฮื้อปนองผูใหญบานฮื้อทราบก็ได แตวามันบหนัก
แนนเหมือนกับ ส.ส. มาคนเดียว ผมกั๋วเหตุการณเหลานี้มันจะลุกลาม เปนชองวางของคนที่มาหากิน มา
แอบอาง แลวก็มาบอกใหชาวบานไดตื่นตระหนกตกใจ
เรื่องการสรางเขื่อนแมแจมเนี่ย ผมไดรับทราบ ตอนแรกผมไมรูขาวนะครับ จนกระทั่งนักขาวเอเชีย
อัพเดทไปตามหาผมที่สภา บอกวาทาน ส.ส.สุรพลนี่อยูเชียงใหม และเขตอําเภอแมแจมเปนเขตรับผิดชอบ
ของทาน ทานไมรูหรือวาเขาจะสรางเขื่อนแมแจม ซึ่งพี่นองปากะญอที่อยูบนดอยบอกวา ถาเขื่อนแมแจม
น้ํามันทวมก็จะยอมตายหมด
เอ ผมก็ตกใจ ก็รีบประสานไปยังกรมชลประทาน
อธิบดีกรมชลประทานยืนยันครับวา
โครงการสรางอางแมแจม เขื่อนแมแจมไมอยูในโครงการของกรมชลประทาน เสร็จแลวเนี่ยผมก็ได
ไปประสานกับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนะครับ ซึ่งก็ไดขอมูลมานะครับวา
โครงการสรางเขื่อนแมแจมนั้น ไมใชสิ่งที่นาตกอกตกใจ เหมือนที่พี่นองทางบนดอย ทางแมนาจรได
เขาใจกันนะครับ
ผมมีแผนวีซีดีเนี่ย เดี๋ยวจะมอบใหพอกํานันมินทรไปนะครับ จะไดเปดใหทางที่นองไดเขาใจ
ตาม Goodgle ที่เปดออกมาเนี่ย มันเปนอีกเรื่องหนึ่ง มันคนละเรื่องเลยครับ กรม กบอ.
คณะกรรมการปองกันอุบัติเหตุปองกันอุทกภัยแหงชาติ เขาเพียงแตริเริ่มเฉยๆ
จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องน้ําทวมแมแจมเนี่ย เขาก็ไปดูวาถา บานแมมุเนี่ย สามารถกักเก็บน้ําไดก็จะ
ทําใหน้ํา หนึ่งไมทวมแมนาจร สองไมทวมแมแจม มันเปนการริเริ่มเฉย ๆ ผมมีเอกสารใหพอกํานันไปแลวก็
ถายเอกสารแจกกันไปดวย
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อันนี้นี่มีความเปนไปได แตวาจะเอาไมเอานั้นมันอยูที่คนแมแจม ผมดูแลวเนี่ยมันคอนขางจะยาก
เขาเรียกวาการศึกษาเบื้องตน หรือ base study ก็คือ กําลังเขียนกันเนี่ย ไมใชวาเขาจะดําเนินการไปเลย
พรุงนี้มะลืนนี้จะมาสรางแลวอยางที่เขาพูดปนชาวบานใหตกอกตกใจเนี่ย
เพราะฉะนั้น วันนี้ตองรีบมาชี้แจง ในฐานะที่ผมเปนคนแมแจมเนี่ย ไมอยากใหเรื่องตกอกตกใจ
ลุกลามไป ชาวบานที่รูเทาไมถึงการณอาจจะตกเปนเครื่องมือใหพวก ขอโทษนะครับ พวก NGO เขา
อาจจะไปหรอกชาวบานแลวก็เก็บเงิน อางวาจะไปประทวงเรื่องสรางเขื่อน
ไมใชนะครับ อันนี้พึ่งจะศึกษา เปนเรื่องที่ศึกษา มีกระดาษแผนเดียวเทานี้แหละครับ เพราะฉะนั้น
ก็ทําความเขาใจไววันนี้นะครับ
ที่ตั้งใจมาก็เพราะเรื่องนี้เรื่องเดียวโดยเฉพาะ ไมอยากใหตกเปนเครื่องมือ หรือเปนเรื่องที่ตกอก
ตกใจ จริงๆ เรื่องน้ํานี่เปนประโยชน แตถามันมีผลกระทบถามวารัฐบาลจะทําก
ถาประชาชน
เดือดรอนเขาไมทําหรอกครับ เรื่องที่หนึ่งเขาไมทํา เรื่องที่สอง ถาคนแมแจมไมเอาใครจะมาสรางได
ผมถามทีเถอะ มันอยูที่คนแมแจมนี่แหละครับ เพราะงั้นตองเรงมาทําความเขาใจ ทําความชี้แจง
ใหทานผูใหญบานที่อยูบนดอยเนี่ย ตั้งแตแมนาจรขึ้นไป แมซา แมมุ แมเอาะ ตองเขาใจ ทางแมขอนุนตอง
เขาใจ ผูใหญตองไปชี้แจงนะครับ วาสิ่งที่จะสรางอางเก็บน้ําผาวิ่งชูนั้นไมมีในโครงการเลย อันนี้
เพียงแตวามันเปนเรื่องเดิมตั้งแตป 2528 มติคณะรัฐมนตรี 28 มาถึงวันนี้กี่ปแลวครับ เปนมติของ
คณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้เนื่องจากวาคนอําเภอแมแจมไดทูลเกลา พระเจาอยูหัว ขอสรางอางเก็บน้ํา พระเจาอยูหัวก็ได
โปรดเกลาใหกรมชลประทานไดศึกษาเปนเบื้องตน อันนี้เปนโครงการเรื่องผาวิ่งชู อันนี้ไมคุยกันแลว ยังไง
มันก็ไมมีครับ ไมมีอยูในแผนเลย
ณ วันนี้เนี่ย ขอมูลเอกสารอยูในมือผมหมดแลว แตสิ่งที่กลาวครั้งหลังสุดนี่ก็คือ โครงการอางเก็บ
น้ําแมมุเนี่ยแหละ แตอยางไรก็ตามก็ยังยากอยู เพราะพื้นที่เนี่ยมันอยูในเขตโซน เขาเรียกวา โซนตนน้ําชั้น
1 A นะครับ อันนี้ไมใชงาย ๆ แมแตคณะรัฐมนตรีก็ไมสามารถอนุมัติใหสรางได ยกเวนพระปรมาภิ
ไทของพระเจาอยูหัวนะครับ
สิ่งที่ผมไดกราบเรียนวันนี้ก็คือ เปนที่ตั้งของอางเก็บน้ํา เขาเรียกวาอางเก็บน้ําแมแจมเนี่ยนะครับ ก็
คือ ที่ตั้งอยูที่บานแมมุ ตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหมนะครับ ซึ่งวัตถุประสงคก็เพื่อที่จะ
บรรเทาความเดือดรอนความขาดแคลนน้ําในเรื่องของเกษตรและปองกันอุทกภัย คณะกบอ.เขาไดศึกษาไว
เบื้องตนนะครับวา พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยจะกักเก็บน้ําไดประมาณ 17 ลานลูกบาตเมตร ไมใชอางใหญ
ผมก็ทําไวแลวขางนอกที่บานหวยทราย บานขามปอมนะครับ พิกัดผิวน้ําก็ประมาณ 6 ตาราง
กิโลเมตร แตพื้นที่ที่จะสรางอางเนี่ยมันอยูในปาโซน C สวนหนึ่งนะครับ
ปาโซนตนน้ําแมแจมเนี่ย ประมาณ 3,960 ไร อยูในเขตพื้นที่ปาคุณภาพชั้น 1 A เนี่ย 2,420 ไร
นะครับ อันนี้ก็คือ รายละเอียดทั้งหมด เงื่อนไข ในเขตปาโซนตั้งแต 500 ไรขึ้นไป อยูเขตชั้นคุณภาพ
ลุมน้ําชั้น 1 ตองทําการตองทําการศึกษา EIA หรือสิ่งแวดลอม แตหากวาปริมาณกักเก็บน้ําเกิน 1
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รอยลานลูกบาศเมตร จะตองมีการศึกษาความเหมาะสมในโครงการผลกระทบสิ่งแวดลอมใน
ดานรุนแรง
เพราะงั้นผมบอกไดเลยวา ไมใชเรื่องงายๆ ที่จะขอสรางอางเก็บน้ําได เพราะงั้นตองเรงเขามาทํา
ความเขาใจ ฝากพอกํานัน เดี๋ยวผมจะเอาเอกสารมอบใหกํานันถายเอกสารแจกใหกับพี่นอง ผูใหญบานที่
อยูโซนขางบน ตําบลแมนาจรนุนนะครับ เอาไปทําความเขาใจใหชาวบาน ไมมีโครงการอื่นได นอกจาก
โครงการอางแมมุโครงการเดียว
ครั้งหลังสุดที่รัฐบาลใหศึกษา เรื่องนี้ศึกษาเฉย ๆ นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยางตื่นตโนกตกใจ
ผมอยูกรุงเทพก็ตกใจ ไดยินขาวมาแลวก็ประสานกับ ทานบุญนงค ในนี้มีรายละเอียดหมดเลยนะครับ จะไม
พูดถึงรายละเอียดมาก เดี๋ยวพอกํานันไปศึกษาดูแลวกัน
เรื่องที่สองที่พูดเมื่อกี้วา โครงการเขื่อนแมแจมที่ผาวิ่งชู อันนี้เนี่ยมันเปนเรื่องเดิมครับ แลวก็เอามา
ทําเหมือนกับจะสรางพรุงนี้มะลืนนี้เนี่ย มันไมใชครับ โครงการนี้ไดเริ่มตนตั้งแตป 2528 ครับ เปนมติของ
คณะรัฐมนตรี มาถึงเดี๋ยวนี้ก็ 28 ปแลวนะครับ ผมยังไมไดเปนผูแทนเลย ผมเปนผูแทน 2535 อันนี้ก็
เหมือนกันนะครับ อยูในพื้นที่ที่จะตองศึกษาอยูนะครับ
เพราะงั้นนี่ไมใชสิ่งที่พี่นองจะตองตกอกตกใจวาเขาจะมาสรางเขื่อนแลว ตองรีบชวยกันประทวง
คัดคาน อันนี้ไมใช อันไหนที่เปนเรื่องจริงเราก็พูดเรื่องจริง อันไหนที่ไมใชเรื่องจริงเราก็บอกใหชาวบานวา
ไมใชเรื่องจริง เหมือนกับโครงการ
พี่นองจําไดไหมครับ ทานกํานันผูใหญบาน โครงการอางเก็บน้ําแกงเสือเตน มันดังมากี่ปแลว
ครับ ที่จะสรางเนี่ย เสร็จแลวคือ ก็ไมไดสราง เมื่อประชาชนไมตองการ มันมีผลกระทบที่กวาง รุน
แรง กระทบถึงวิถีชีวิตความเปนอยูของพี่นองประชาชน อันนี้เขาไมทําแนนอน กอนจะทําเขาก็ตอง
มาทําประชาคมกอน เพราะงั้นสิ่งเหลานี้ตองกราบเรียนกับทานกํานันผูใหญบานครับ
โดยเฉพาะอยางยิ่งกํานันมินทรตองออกแรงหนอยเนาะ กับผูใหญบานในตําบลแมนาจร ซึ่งจะมี
หลายหมูบาน แมซา แมเอาะ ตามพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยนะครับ ตองไปทําการชี้แจงหนอย นะครับ ผมจะขึ้นไป
นะครับ ขึ้นไปที่แมซาหลังจากการประชุมระยะนี้ที่เขมขน พี่นองกํานันผูใหญบานก็คงไดเห็นจากโทรทัศน
ละทิ้งสภาไมไดเลย พรรคเพื่อไทยนี่เช็คเต็มรอย จะตองอยูในสภาเต็มรอยเปอรเซ็น 265 คน ขาดไมไดสัก
คน ไมสะบายยังหามมาอยู นะครับ เพราะฉะนั้น เราไมไดประมาท เรื่องสภา เพราะเราถือวาสภาเนี่ย ที่เรา
จะตองถกกันแกปญหา ออกกฏหมายอยูที่สภาผูแทนราษฎร เพราะงั้นเนี่ย เมื่อพี่นองเลือก ส.ส.สุรพล อาย
เสงไป ผมตองไปรักษาผลประโยชน รักษาหนาที่ของผมอยางเต็มที่ นะครับ เพราะงั้นบางงานไมไดมา อันนี้
ตองขอกราบอภัยจริง ๆ นะครับ ถาผมวางก็งี้ครับ พยายมมาจนไดหละ เพราะวาเดี๋ยวผมตองกลับไป
แลวเงี้ยนะครับ ก็ขอพบกัน แลวคุยกันไวแลววาจะพูดเรื่องเขื่อนอยางเดียววันนี้ไมพูดเรื่องอื่น ก็จะใหพอ
กํานันมินทรเอาเอกสารที่ผมมีนี่ไปทั้งหมดพรอมทั้งวีซีดีที่ผมออกรายการ เอเซียอัพเดทหนึ่งชั่วโมงนะครับ
โอเขาก็ปอนคําถามผมขนาดนะ เรื่องของการสรางเขื่อน สรางอะไรตางๆ ผมก็บอกวามันอยูที่คน
แมแจมวาจะสรางไมสราง ถามีผลกระทบรัฐบาลก็ตองศึกษาอยางรอบคอบ แตเชื่อวารัฐบาลไมทําใน
สิ่งที่ประชาชนเดือดรอน
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จริงอยูครับ เราถือวา น้ําคือชีวิต น้ําคือสิ่งที่เราตองการ เพื่อการเกษตร แตเวลาน้ํามันมามันก็มีภัย
ทางน้ํา อุบัติเหตุ อุบัติภัย อุทกภัยเกิดขึ้นทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอนนะครับ
แตปาตนน้ําตองชวยกันรักษา เหมือนกับสมเด็จพระทางเจาพระบรมราชินีนาถ ทานเคย
พระราชทานพระราชดําริไว ทรงพระราชทานใหพระเสาวนีย บอกใหประชาชนเนี่ย ตองชวยกันรักษาปาตน
น้ํา เพราะวาวันหนึ่งเราไมรักษาปาตนน้ํา แผนดินเกษตรของเราจะเปนทะเลทราย และเราก็จะไมมีที่ทํากิน
พระราชินีบอกวา ถาพระเจาอยูหัวเปนน้ําขาพเจาจะเปนปา เพราะน้ํากับปาคูกัน เมืองไทยนี่เปน
พื้นที่ของโซนรอน จะตองมีปาไมถึงจะมีน้ํา ไมเหมือนกับในประเทศขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต ประเทศที่หนาว
เนี่ย เวลาหนาหนาวมันเปนน้ําแข็งหมด เปนหิมะหมด หนารอนมันก็ทําใหน้ําแข็งนี่ละลายกลายเปนน้ํา เนี่ย
คือที่มาเหมือนกับแมน้ําโขง ยกตัวอยางแมน้ําโขงเนี่ยก็เกิดจากเมืองหนาวภาคเหนือของประเทศจีนนุน นะ
ครับ หิมะมันละลายลงมากลายเปนน้ํา อันนี้พูดถึงประเทศที่เมืองหนาว
แตบานเรานี่ไมไดครับ ตองชวยกันดูแลปาตนน้ําดวย เพราะงั้นจึงบอกแลวครับ ถาอยูในเขต
พื้นที่ปาตนน้ํา 1A เนี่ย ไมมีทางละครับที่จะไดสรางอางเก็บน้ํา แมแตคณะรัฐมนตรี ถึงแมจะ
อนุมัติใหสราง แตถามันกระทบสิ่งแวดลอม กระทบทั้งวีถีชีวิตของประชาชน ผมเชื่อวา
พระบาทสมเด็จเจาอยูหัวไมลงพระปรมาภิไทใหสรางแน
อันนี้ก็ขอใหเราไดเขาใจนะ นะครับ เพื่อพี่นองทางตําบลแมนาจร ทางบนดอยทางแมเอาะ แมซา
แมขอ แมมุจะไดสบายใจนะครับ วา ตราบใดที่ส.ส.สุรพลยังอยู ถามีความเดือดรอนของประชาชน
ผมอีกคนหนึ่งหละที่จะไมยินยอมใหมีการสรางอางเก็บน้ํา สรางความเดือดรอนกับประชาชน
แตเรามาชั่งน้ําหนักดู ถาหากวา เอ.. เราก็ไมไดเสียพื้นที่อะไรนะ เกิดประโยชนกับประชาชนในเรื่อง
น้ําเกษตร อันนี้ถาเราเห็นดวยใหสราง ส.ส.สุรพลก็พรอมที่จะเห็นดวยและสนับสนุนงบประมาณ
ยกตัวอยางอางเก็บน้ําผาผึ้ง ที่แมหอย ที่จอมทองนะครับ ผมใชเวลาตั้งแตป 2537 ลองคิดดู เกือบ 20 ป
ครับ กวาเราจะศึกษาเรื่องสิ่งแวดลอม
พอดีโครงการอางเก็บน้ําแมหอยผาผึ้งเนี่ย ตอนผมเปนประทานลูกเสือชาวบาน ยังไมไดเปน ส.ส.
เลย นําลูกเสือชาวบานไปกราบบังคมทูลพระเจาอยูหัวบนดอยอินทนนทเนี่ย ทานเสร็จมาดูเรื่องโครงการ
หลวง ก็ไดเห็นพระเจาอยูหัวถือแผนที่ บอกใหรัฐมนตรีเกษตรขณะนั้น ดร.อานัต อาภาภิรมย บอกวา ทาน
รัฐมนตรี ไมเห็นดวยที่จะอพยบชาวเขาบานปากลวยลงมา 37 ครอบครัว ถาไปอยูเขตปาตนน้ําเขต A เนี่ย
ใหขยายถอยออกมา แตไมใหยายลงมา เพราะวาชนชาวเขาวิถีชีวิตเขาอยูกับปา นะครับ ถาเอามาทางลาง
ชีวิตเขาจะไมรอด
อันนี้คือพระราชดํารัสของพระเจาอยูหัว แลวทานก็บอกตอไปวา บนอินทนนทเนี่ยทั้งหมดเนี่ย เปน
ยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย มีปาไมอุดมสมบูรณ แตวาไมมีอางรับน้ําฝน มีสองแหงที่เปนแหลงตนน้ํา
ได ก็คือหนึ่งน้ําแมกลาง น้ําแมกลางนี่ไมได พระเจาอยูหัวบอกนะ เพราะวามันเปนแหลงทองเที่ยวที่ทํา
รายไดใหกับคนเชียงใหมเปนน้ําตกงดงามไหลลงมา
แตมีอีกสายหนึ่งที่ควรจะเก็บไวใชไดก็คือ น้ําแมหอย ซึ่งไหลจากอินทนนทเนี่ยลงไปผานเขามาทาง
บานแมหอยแลวมาชนกับน้ําแมกลางที่บานแมกลาง อันนี้ถากักเก็บไวจะเกิดประโยชน หนึ่งเอาไวใชเรื่อง
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การเกษตร สองจะไมมีน้ําทวมที่อําเภอจอมทอง ตอนนี้จอมทองน้ําทวมอยูนะ ทวมทุกป ฝนตกน้ําแมหอย
กับน้ําแมกลางมาชนกันก็ทวมละ เตรียมเลย วันไดมืดฟามัวฝนมาทางนี้เราก็ตองยายของหละ นะครับ
ผมไดเปนผูแทนราษฎรป 35 พรอมกํานัน ดวงอินทร สุเทพ บอกพอกํานันไปดูที เนี่ยพระเจาอยูหัว
ทานเคยคิดจะสรางอางที่นี่ ก็ใหศึกษาใหผมหนอย ผมจะไมมีเวลาขึ้นไป พอกํานันก็เริ่มศึกษาใหผมเนี่ย
ขอใหกรมชลประทานศึกษาเรื่องสรางอาง เพราะงั้นนี่มันไมใชของงายครับ อางที่อยูในเขตปาอุทยานเนี่ย
ทวมขึ้นไปประมาณ 900 ไรเทานั้นแหละ อยูในเขตอุทยานซึ่งกฏหมายอุทยานคุมอยูเนี่ย ไมมีใครสามารถ
อนุมัติใหสรางได นอกจากพระเจาอยูหัวลงพระปรมาภิไท
อันนี้ก็เปนเรื่องดี ขาวดีของคนจอมทองแลว ที่พระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหสราง พื้นที่
ปา 800 ไร ใหคนจอมทองสรางอาง ก็มาติดเรื่องปาไมอีก เดิมขอไวทั้งหมดจะใชอยู 800 ไร สุดทายนี้ขอ
เพิ่มอีก 117 ไร ขณะนี้ติดอยู งบประมาณเดิม 250 ลาน เดี๋ยวนี้ขึ้นเปน 750 ลาน ถามวาคนจอมทอง
ตองการใหสรางไหม อันนี้คนจอมทองตองการใหสรางนะครับ
อันนี้เอาตัวอยางมาใหพี่นองมาใหผูใหญบานกํานันไดเห็นวามันไมใชเรื่องงาย อยางอางแกงเสือ
เตนประทวงแลวประทวงอีก เห็นไหมครับ เพราะงั้นเนี่ยไมตองตกใจครับ จะสรางไมสรางอยูที่คนแมแจม
ครับ อันนี้ใหมั่นใจ แลวสรางแลวตองเกิดประโยชนกับคนแมแจม ถาสรางแลวเดือดรอนกับคนแมแจม
เราก็ไมเอา
อันนี้ก็ขอฝากไวในโอกาสซึ่งใชเวลาเล็กนอยนี้ไดมาพบปะดวยความรักความหวงใย ในฐานะที่ผม
เปนลูกหลานคนแมแจมคนหนึ่ง ถาพี่นองแมแจมบานเราเดือดรอน เฮียเสง ส.ส.บานเฮาก็เดือดรอนนั่น
แหละ ส.จ.บุญเรือง ก็เดือนรอน ไปทางนุน บนดอยนุนแหละ นะครับ
อันนี้ก็ขอโอกาสไดชี้แจงเพิ่ม มีใครมีคําถามก็ถามไดนะครับ ผมจะอยูอีกสัก 10 นาที และวันนี้ตอง
ขอขอบคุณทางประเสริฐซึ่งไดทําอาหาร ส.ส.สุรพล ขอเลี้ยงอาหารกลางวัน ขอเปนเจาภาพนะครับ
วันนี้ก็ขอขอบคุณทานนายอําเภอ หัวหนาสวนราชการที่ไดใหเกียรติกับส.ส.บานเราไดมาพบปะ
เพื่อชี้แจงเรื่องโครงการอางเก็บน้ํา เพื่อใหพี่นองไดสะบายใจ
แลววันนี้หลังจากกลับบานแลวใหประชุมลูกบาน เอกสารอยูนี่เดี๋ยวพอกํานันแจกไปทั่วหมูบานนะ
ครับ ของตําบลแมนาจร สวนขางลางนี่ก็จะมีผลน้ําจะไมทวมขางลาง ก็อันนี้ก็เอาไปชี้แจงดวยนะครับ
เพื่อไมไดเกิดความตื่นตะหนกในเรื่องของการสรางอางเก็บน้ําในโอกาสตอไปนะครับ ก็เรื่องอางจบนะ.

