ศูนย์ประสานงานชุมชน ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120

10 ตุลาคม 2556

เรื่ อง

ขอให้ยกเลิกโครงการเขื่อนแก่งเสื อเต้น เขื่อนยมบน เขื่อนยมล่าง (เขื่อนแม่น้ ายม) และใช้แนวทางการจัดการน้ า

โดยการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก ขนาดกลาง รวมทั้งใช้ 12 แนวทางในการแก้ไขปั ญหาน้ าท่วมน้ าแล้งลุ่มน้ ายม

เรี ยน

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร

จากการที่ คณะกรรมการบริ หารจัดการน้ าและอุทกภัย (กบอ.) ได้ผลักดันโครงการเขื่อนยมบน เขื่อนยมล่าง (เขื่อน
แม่น้ ายม) ซึ่งแผนการจัดการน้ าของ กบอ. ได้หมกเม็ดการทาลายป่ าไว้ในนั้นด้วย อาทิ แผนการสร้างเขื่อนแก่งเสื อเต้น จ.
แพร่ จะทาลายป่ า 41,750 ไร่ แผนการสร้างเขื่อนยมบน และเขื่อนยมล่าง (เขื่อนแม่น้ ายม) จ.แพร่ ซึ่งก็คือเขื่อนแก่งเสื อเต้น
แยกออกเป็ น 2 เขื่อน ก็จะทาลายป่ าไม่นอ้ ยไปกว่าเขื่อนแก่งเสื อเต้น เช่นกัน
แผนการจัดการน้ าดังกล่าว ได้หมกเม็ดการทาลายป่ าไว้อย่างมหาศาล อันจะนาไปสู่ปัญหาอุทกภัย และภัยพิบตั ิ
ตามมาอย่างรุ นแรงขึ้น ดัง่ เป็ นที่ทราบกันอยูแ่ ล้วว่าปั จจุบนั ปั ญหาโลกร้อนคุกคามโลกอย่างต่อเนื่อง จึงควรยุติการทาลายป่ า
ซึ่งเหลืออยูน่ อ้ ยมากแล้ว
คณะกรรมการคัดค้านเขื่อน ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ จึงขอเรี ยกร้องให้ รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้
ตระหนักถึงปั ญหาการทาลายป่ าและปั ญหาโลกร้อนที่จะเกิดขึ้น โดยกลุ่มราษฎรรักป่ าขอเสนอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้ยตุ ิแผนการทาลายป่ า ยกเลิกแผนการสร้างเขื่อน อาทิ เขื่อนแก่งเสื อเต้น เขื่อนยมบน และเขื่อนยมล่าง (เขื่อน
แม่น้ ายม) จ.แพร่ โดยเด็ดขาด และหันมาใช้แนวทางการแก้ไขปั ญหาน้ าท่วมน้ าแล้งลุ่มน้ ายม 12 ข้อ
คณะกรรมการคัดค้านเขื่อน ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ขอเสนอเหตุผลที่ไม่สมควรสร้างเขื่อน และขอเสนอแนว
ทางการแก้ไขปั ญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง ลุ่มน้ ายม โดยไม่ตอ้ งสร้างเขื่อน ดังต่อไปนี้
เหตุผล 8 ประการทีไ่ ม่ สมควรสร้ างเขื่อนแก่ งเสือเต้ น
1. ผลการศึกษาของ องค์การอาหารและการเกษตรโลก (FAO.) ด้วยเหตุผลเรื่ องการป้ องกันน้ าท่วม เขื่อนแก่งเสื อ
เต้น สามารถ เยียวยาปั ญหาน้ าท่วมได้ เพียง 8 เปอร์เซ็นต์ เขื่อนยมบนเขื่อนยมล่าง จุน้ าได้เพียงครึ่ งเดียว ยิง่ ไม่มีทางแก้ไข
ปั ญหาน้ าท่วมได้เลย
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2. ผลการศึกษาของสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนา ประเทศไทย (TDRI.) ด้วยเหตุผลทาง เศรษฐศาสตร์ ได้ขอ้ สรุ ปว่า
เขื่อนแก่งเสื อเต้นไม่คุม้ ทุน ส่วนเขื่อนยมบนเขื่อนยมล่างนั้น ยิง่ ใช้งบประมาณมากกว่าเขื่อนแก่งเสื อเต้นเสี ยอีก จึงไม่มีทางที่
จะคุม้ ทุนได้
3. ผลการศึกษาของ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ด้วยเหตุผลทางนิเวศวิทยา ที่มีขอ้ สรุ ปว่าหากสร้าง
เขื่อนแก่งเสื อเต้นจะกระทบต่อระบบนิเวศน์ของอุทยาน แห่งชาติแม่ยมเป็ นอย่างมาก หากเก็บผืนป่ าที่จะถูกน้ าท่วมไว้จะมี
มูลค่าต่อระบบนิเวศน์ และชุมชนอย่างมาก เขื่อนยมบนเขื่อนยมล่างก็กระทบต่อพื้นที่เดียวกันนี้ เพราะเป็ นการแบ่งเขื่อนแก่ง
เสื อเต้นออกเป็ นสองตอน สองเขื่อนนัน่ เอง
4. การศึกษาของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยเหตุผลทางด้าน ป่ าไม้ สัตว์ป่า ที่มีขอ้ สรุ ปว่า พื้นที่ที่จะสร้างเขื่อน
แก่งเสื อเต้น เป็ นทั้งอุทยานแห่งชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็ นแหล่งป่ าสักทองธรรมชาติ ผืนเดียวที่เหลืออยู่ ดังนั้น
ควรเก็บรักษาไว้ เพื่ออนาคตของประชาชนไทยทั้งประเทศ อีกทั้งจังหวัดแพร่ มีป่าสักทองธรรมชาติผืนใหญ่ที่สุดในโลก จึง
ไม่ควรทาลาย หันมาพัฒนาอุทยานแม่ยม รักษาป่ าสักทอง พัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวจะสร้างประโยชน์ที่ยงั่ ยืนกว่าการ
ทาลาย
5. ผลการศึกษาของมูลนิธิคุม้ ครองสัตว์ป่า และพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ด้วยเหตุผลใน
การจัดการน้ า ยังมีทางออก และทางเลือกอื่น ๆ อีกหลายวิธีการ ที่แก้ไขปั ญหาน้ าท่วมได้ โดยไม่ตอ้ งสร้างเขื่อนแก่งเสื อเต้น
รวมทั้งไม่ตอ้ งสร้างเขื่อนยมบนเขื่อนยมล่าง
6. ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เสนอ 19 แผนงานการจัดการน้ าแบบบูรณาการ ซึ่งสามารถแก้ไข
ปั ญหาทั้งน้ าแล้ง น้ าท่วม ได้อย่างเป็ นระบบทั้งลุ่มน้ ายม โดยไม่ตอ้ งสร้างเขื่อนแก่งเสื อเต้น โดยไม่ตอ้ งสร้างเขื่อนขนาดใหญ่
อย่างเขื่อนยมบนเขื่อนยมล่าง ก็สามารถแก้ไขปั ญหาน้ าท่วมน้ าแล้งได้เช่นกัน
7. ผลการศึกษาของกรมทรัพยากรธรณี ได้ช้ ีชกั ว่า บริ เวณที่จะสร้างเขื่อนแก่งเสื อเต้น ตั้งอยูแ่ นวรอยเลื่อนของ
เปลือกโลก คือ รอยเลื่อนแพร่ ซึ่งยังมีการเคลื่อนตัวอยูต่ ลอดเวลา ซึ่งเป็ นการเสี่ ยงอย่างมากที่จะสร้างเขื่อนใกล้กบั รอยเลื่อน
ของเปลือกโลก เสมือนหนึ่งเป็ นการวางระเบิดบนหลังคาบ้านของคนเมืองแพร่ เขื่อนยมบนเขื่อนยมล่างก็ต้ งั อยูบ่ ริ เวณแนว
รอยเลื่อนของเปลือกโลกเช่นกัน กระทบทั้งรอยเลื่อนแพร่ และรอยเลื่อนแม่ยม
8. ผลการศึกษาของโครงการพัฒนายุทธศาสตร์ทางเลือกนโยบายการจัดการลุ่มน้ ายม (SEA) ชี้ให้เห็นว่ามีทางเลือก
มากมายในการจัดการน้ า ในลุ่มน้ ายม โดยไม่ตอ้ งสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น เช่น การทาทางเบี่ยงน้ าเลี่ยงเมือง การทาแก้มลิง
การพัฒนาอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก ขนาดกลาง เป็ นต้น
แนวทางแก้ไขปัญหา นา้ ท่ วม นา้ แล้ ง ลุ่มนา้ ยม 12 ข้ อ
1.ฟื้ นฟูป่าต้นน้ า รักษาป่ าที่เหลืออยู่ ป้ องกันการบุกรุ กป่ า ให้ป่าซับน้ าไว้เป็ นเขื่อนถาวรและยั้งยืน และทาหน้าที่
เก็บคาร์บอลไดออกไซด์ ช่วยลดโลกร้อน อีกทั้งยังช่วยฟอกอากาศให้ออกซิเจนแก่คนไทยทั้งชาติ รวมทั้งมวลมนุษยชาติ อีก
ด้วย
2.รักษาและพัฒนาป่ าชุมชน ทุกชุมชนควรมีป่าชุมชน ไว้ใช้สอย เก็บเห็ด ผัก หน่อไม้ สมุนไพร เป็ นซุปเปอร์มาร์
เก็ตของชุมชน รักษาป่ าอนุรักษ์ โดยเฉพาะป่ าอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า ต้องรักษาไว้อย่างเข้มงวด ห้ามมิให้
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พัฒนาโครงการขนาดใหญ่ที่กระทบต่อป่ าและสัตว์ป่า เช่น โครงการเขื่อนแก่งเสื อเต้น เขื่อนยมบน เขื่อนยมล่าง ที่ผา่ ใจกลาง
อุทยานแห่งชาติแม่ยม รวมทั้งเขื่อนแม่วงก์ ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เป็ นต้น
3.ปลูกต้นไม้เพิ่ม สร้างพื้นที่สีเขียวให้กบั ครอบครัว ชุมชน หมู่บา้ น ตาบล อาเภอ จังหวัด ภาค และ ประเทศชาติ
ทุกคน ทุกชุมชน ช่วยกันทาได้ ช่วยลดโลกร้อนได้อีกด้วย ยุติการตัดถางป่ าเพื่อปลูกต้นไม้สร้างภาพไปวันๆ ซึ่งไม่เกิด
ประโยชน์ ควรปล่อยให้ป่าได้ฟ้ื นสภาพเอง ซึ่งจะมีความหลากหลายทางพันธุกรรมมากกว่า
4.ฟื้ นฟูระบบเหมืองฝาย พัฒนาฝายดักตะกอน ฝายชะลอน้ า ฝายกักเก็บน้ า ให้ทวั่ ทุกพื้นที่ที่มีศกั ยภาพ สนับสนุน
ให้ทุกชุมชนได้พฒั นา ฟื้ นฟูระบบการจัดการน้ าชุมชน ให้ องค์กรท้องถิ่นสนับสนุนการสร้างแผนการจัดการน้ าชุมชน ใช้
สะเอียบโมเดลเป็ นแผนการจัดการน้ าชุมชนต้นแบบ
5.เพิ่มพื้นที่กกั เก็บน้ าตามลาน้ าสาขา พัฒนาอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง ขนาดเล็ก ทั้ง 77 ลาน้ าสาขา ของแม่น้ ายม ซึ่งจะ
กักเก็บน้ าได้มากกว่าเขื่อนแก่งเสือเต้นถึง 3 เท่า ซึ่งกรมชลประทานสารวจพบแล้ว 26 จุด ซึ่งสามารพัฒนาได้เลยโดยไม่ตอ้ ง
สร้างเขื่อนขนาดใหญ่
6.ทาแหล่งรับน้ าหลากไว้ทุกชุมชน โดยกรมทรัพยากรน้ าได้สารวจไว้แล้ว 395 แหล่ง เก็บน้ าได้มากกว่า 1,500
ล้าน ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมากกว่าเขื่อนแก่งเสื อเต้น ซึ่งเก็บน้ าได้เพียง 1,175 ล้าน ลูกบาศก์เมตร แต่ใช้งบเพียง 4,000 กว่าล้าน
บาท น้อยกว่าเขื่อนแก่งเสื อเต้นถึง 3 เท่า
7.พัฒนาโครงการ หนึ่งหมูบ่ า้ นหนึ่งแหล่งน้ า หนึ่งตาบลหนึ่งแหล่งน้ า ทัว่ ทั้งลุ่มน้ ายม จะสามารถลดปั ญหาน้ าท่วม
น้ าแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะฝนตกที่ไหนน้ าเข้าที่นนั่ กระจายทัว่ ทั้งลุ่มน้ า ไม่ไช่รอให้ฝนตกเหนือเขื่อนเท่านั้น ซึ่ง
เราไม่สามารถกาหนดธรรมชาติได้
8.สนับสนุนการจัดการน้ าระดับครัวเรื อน และระดับชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ได้แก่ ขุดบ่อ หรื อ สระน้ าใน
ไร่ นา รวมทั้งอนุรักษ์ และฟื้ นฟูระบบเหมืองฝายที่เป็ นภูมิปัญญาของชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่น จะสร้างประโยชน์ให้กบั
ชาวบ้าน และชุมชน อย่างเป็ นจริ ง และใช้งบประมาณน้อยกว่าการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่
9.พัฒนาระบบภาษีเพื่อสิ่ งแวดล้อม ชุมชนไหนรักษาสิ่ งแวดล้อมเพือ่ ตัวเองและเพื่อชุมชนอื่น ควรได้รับการ
สนับสนุน ชุมชนใดไม่มีศกั ยภาพในการรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ควรให้การสนับสนุน เป็ นชุมชนพี่นอ้ งหนุนช่วยกัน
10.กระจายอานาจและงบประมาณให้กบั ชุมชนท้องถิ่น ในการวางแผนระบบการจัดการน้ าโดยชุมชน รวมทั้ง
สนับสนุนงบประมาณในการฟื้ นฟูป่าต้นน้ าและระบบการจัดการน้ าของชุมชนท้องถิ่น และให้สิทธิและอานาจการจัดการน้ า
แก่ชุมชนท้องถิ่น โดยมีกฎหมายรองรับ
11.ทบทวนนโยบายการส่งเสริ มปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง เพื่อลดปริ มาณการใช้น้ า และส่งเสริ ม
แนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง ส่งเสริ มให้เกษตรกรปลูกพืชอายุส้ นั และเลือกปลูกพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อลด
การบุกรุ กพื้นที่ป่า และลดปริ มาณการใช้น้ าในการทาเกษตรกรรมนอกฤดู
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12.ส่งเสริ มระบบการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับภูมิสงั คม สนับสนุนโฉนดชุมชน สร้างความมัน่ คงทางอาหารให้กบั
ชุมชน ยุติการขับไล่ชุมชนออกจากป่ า สนับสนุนชุมชนที่อยูก่ บั ป่ า ให้รักษาป่ า รักษาต้นน้ า รวมทั้งจัดการผังเมืองให้
สอดคล้องกับธรรมชาติและภูมิสงั คม
คณะกรรมการคัดค้านเขื่อน ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้
ตระหนักในปั ญหาการทาลายป่ า อันจะนาไปสู่ปัญหาโลกร้อน และยุติการผลักดันแผนหมกเม็ดการทาลายป่ า ดังกล่าว และ
หันมาใช้แนวทางการจัดการน้ าชุมชน และแนวทาง 12 ประการในการแก้ไขปั ญหาน้ าท่วมน้ าแล้งลุม่ น้ ายม

จึงเรี ยนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมมิ่ง เหมืองร้อง)
ประธานคณะกรรมการคัดค้านเขื่อน ตาบลสะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ (บ้านดอนชัยสักทอง)
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