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ศูนยป์ระสานงานชุมชน ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 

 

10  ตุลาคม  2556  

 

เร่ือง  ขอใหย้กเลิกโครงการเข่ือนแก่งเสือเตน้ เข่ือนยมบน เข่ือนยมล่าง (เข่ือนแม่น ้ ายม) และใชแ้นวทางการจดัการน ้ า

โดยการพฒันาแหล่งน ้ าขนาดเลก็ ขนาดกลาง รวมทั้งใช ้12 แนวทางในการแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมน ้ าแลง้ลุ่มน ้ ายม 

 

เรียน  ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร 

 

 จากการท่ี คณะกรรมการบริหารจดัการน ้ าและอุทกภยั (กบอ.) ไดผ้ลกัดนัโครงการเข่ือนยมบน เข่ือนยมล่าง (เข่ือน

แม่น ้ ายม) ซ่ึงแผนการจดัการน ้ าของ กบอ. ไดห้มกเมด็การท าลายป่าไวใ้นนั้นดว้ย อาทิ แผนการสร้างเข่ือนแก่งเสือเตน้ จ.

แพร่ จะท าลายป่า 41,750 ไร่ แผนการสร้างเข่ือนยมบน และเข่ือนยมล่าง (เข่ือนแม่น ้ ายม) จ.แพร่ ซ่ึงก็คือเข่ือนแก่งเสือเตน้

แยกออกเป็น 2 เข่ือน ก็จะท าลายป่าไม่นอ้ยไปกวา่เข่ือนแก่งเสือเตน้ เช่นกนั 

 แผนการจดัการน ้ าดงักล่าว ไดห้มกเมด็การท าลายป่าไวอ้ยา่งมหาศาล อนัจะน าไปสู่ปัญหาอุทกภยั และภยัพิบติั 

ตามมาอยา่งรุนแรงข้ึน ดัง่เป็นท่ีทราบกนัอยูแ่ลว้วา่ปัจจุบนัปัญหาโลกร้อนคุกคามโลกอยา่งต่อเน่ือง จึงควรยติุการท าลายป่า

ซ่ึงเหลืออยูน่อ้ยมากแลว้ 

 คณะกรรมการคดัคา้นเข่ือน ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ จึงขอเรียกร้องให ้รัฐบาล และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ได้

ตระหนกัถึงปัญหาการท าลายป่าและปัญหาโลกร้อนท่ีจะเกิดข้ึน โดยกลุ่มราษฎรรักป่าขอเสนอใหรั้ฐบาลและหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง ไดย้ติุแผนการท าลายป่า ยกเลิกแผนการสร้างเข่ือน อาทิ เข่ือนแก่งเสือเตน้ เข่ือนยมบน และเข่ือนยมล่าง (เข่ือน

แม่น ้ ายม) จ.แพร่ โดยเดด็ขาด และหนัมาใชแ้นวทางการแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมน ้ าแลง้ลุ่มน ้ ายม 12 ขอ้ 

 คณะกรรมการคดัคา้นเข่ือน ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ขอเสนอเหตผุลท่ีไม่สมควรสร้างเข่ือน และขอเสนอแนว

ทางการแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม น ้ าแลง้ ลุ่มน ้ ายม โดยไม่ตอ้งสร้างเข่ือน ดงัต่อไปน้ี 

เหตุผล 8 ประการทีไ่ม่สมควรสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น 

 1. ผลการศึกษาของ องคก์ารอาหารและการเกษตรโลก (FAO.) ดว้ยเหตุผลเร่ืองการป้องกนัน ้ าท่วม เข่ือนแก่งเสือ
เตน้ สามารถ เยยีวยาปัญหาน ้ าท่วมได ้เพียง 8 เปอร์เซ็นต ์เข่ือนยมบนเข่ือนยมล่าง จุน ้ าไดเ้พียงคร่ึงเดียว ยิง่ไม่มีทางแกไ้ข
ปัญหาน ้ าท่วมไดเ้ลย 
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 2. ผลการศึกษาของสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันา ประเทศไทย (TDRI.) ดว้ยเหตุผลทาง เศรษฐศาสตร์ ไดข้อ้สรุปวา่ 
เข่ือนแก่งเสือเตน้ไม่คุม้ทุน ส่วนเข่ือนยมบนเข่ือนยมล่างนั้น ยิง่ใชง้บประมาณมากกวา่เข่ือนแก่งเสือเตน้เสียอีก จึงไม่มีทางท่ี
จะคุม้ทุนได ้

 3. ผลการศึกษาของ ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) ดว้ยเหตุผลทางนิเวศวทิยา ท่ีมีขอ้สรุปวา่หากสร้าง
เข่ือนแก่งเสือเตน้จะกระทบต่อระบบนิเวศนข์องอุทยาน แห่งชาติแม่ยมเป็นอยา่งมาก หากเก็บผืนป่าท่ีจะถูกน ้ าท่วมไวจ้ะมี
มูลค่าต่อระบบนิเวศน์ และชุมชนอยา่งมาก เข่ือนยมบนเข่ือนยมล่างก็กระทบต่อพ้ืนท่ีเดียวกนัน้ี เพราะเป็นการแบ่งเข่ือนแก่ง
เสือเตน้ออกเป็นสองตอน สองเข่ือนนัน่เอง  

 4. การศึกษาของ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ดว้ยเหตุผลทางดา้น ป่าไม ้สตัวป่์า ท่ีมีขอ้สรุปวา่ พ้ืนท่ีท่ีจะสร้างเข่ือน
แก่งเสือเตน้ เป็นทั้งอุทยานแห่งชาติท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยงัเป็นแหล่งป่าสกัทองธรรมชาติ ผืนเดียวท่ีเหลืออยู ่ดงันั้น 
ควรเก็บรักษาไว ้เพ่ืออนาคตของประชาชนไทยทั้งประเทศ อีกทั้งจงัหวดัแพร่มีป่าสกัทองธรรมชาติผืนใหญ่ท่ีสุดในโลก จึง
ไม่ควรท าลาย หนัมาพฒันาอุทยานแม่ยม รักษาป่าสกัทอง พฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวจะสร้างประโยชน์ท่ีย ัง่ยนืกวา่การ
ท าลาย 

 5. ผลการศึกษาของมูลนิธิคุม้ครองสตัวป่์า และพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถมัภ ์ดว้ยเหตุผลใน
การจดัการน ้ า ยงัมีทางออก และทางเลือกอ่ืน ๆ อีกหลายวธีิการ ท่ีแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมได ้โดยไม่ตอ้งสร้างเข่ือนแก่งเสือเตน้ 
รวมทั้งไม่ตอ้งสร้างเข่ือนยมบนเข่ือนยมล่าง 

 6. ผลการศึกษาของมหาวทิยาลยันเรศวร ไดเ้สนอ 19 แผนงานการจดัการน ้ าแบบบูรณาการ ซ่ึงสามารถแกไ้ข
ปัญหาทั้งน ้ าแลง้ น ้าท่วม ไดอ้ยา่งเป็นระบบทั้งลุ่มน ้ ายม โดยไม่ตอ้งสร้างเข่ือนแก่งเสือเตน้ โดยไม่ตอ้งสร้างเข่ือนขนาดใหญ่
อยา่งเข่ือนยมบนเข่ือนยมล่าง ก็สามารถแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมน ้ าแลง้ไดเ้ช่นกนั 

 7. ผลการศึกษาของกรมทรัพยากรธรณี ไดช้ี้ชกัวา่ บริเวณท่ีจะสร้างเข่ือนแก่งเสือเตน้ ตั้งอยูแ่นวรอยเล่ือนของ
เปลือกโลก คือ รอยเล่ือนแพร่ ซ่ึงยงัมีการเคล่ือนตวัอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงเป็นการเส่ียงอยา่งมากท่ีจะสร้างเข่ือนใกลก้บัรอยเล่ือน
ของเปลือกโลก เสมือนหน่ึงเป็นการวางระเบิดบนหลงัคาบา้นของคนเมืองแพร่ เขื่อนยมบนเขื่อนยมล่างก็ตั้งอยูบ่ริเวณแนว
รอยเล่ือนของเปลือกโลกเช่นกนั กระทบทั้งรอยเล่ือนแพร่ และรอยเล่ือนแม่ยม 

 8. ผลการศึกษาของโครงการพฒันายทุธศาสตร์ทางเลือกนโยบายการจดัการลุ่มน ้ ายม (SEA) ช้ีใหเ้ห็นวา่มีทางเลือก
มากมายในการจดัการน ้ า ในลุ่มน ้ายม โดยไม่ตอ้งสร้างเข่ือนแก่งเสือเตน้ เช่น การท าทางเบ่ียงน ้ าเล่ียงเมือง การท าแกม้ลิง 
การพฒันาอ่างเก็บน ้ าขนาดเลก็ ขนาดกลาง เป็นตน้ 

แนวทางแก้ไขปัญหา น า้ท่วม น า้แล้ง ลุ่มน า้ยม 12 ข้อ 

1.ฟ้ืนฟปู่าตน้น ้ า รักษาป่าท่ีเหลืออยู ่ป้องกนัการบุกรุกป่า ใหป่้าซบัน ้ าไวเ้ป็นเข่ือนถาวรและยั้งยนื และท าหนา้ท่ี

เก็บคาร์บอลไดออกไซด ์ช่วยลดโลกร้อน อีกทั้งยงัช่วยฟอกอากาศใหอ้อกซิเจนแก่คนไทยทั้งชาติ รวมทั้งมวลมนุษยชาติ อีก

ดว้ย 

2.รักษาและพฒันาป่าชุมชน ทุกชุมชนควรมีป่าชุมชน ไวใ้ชส้อย เก็บเห็ด ผกั หน่อไม ้สมุนไพร เป็นซุปเปอร์มาร์

เก็ตของชุมชน รักษาป่าอนุรักษ ์โดยเฉพาะป่าอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์า ตอ้งรักษาไวอ้ยา่งเขม้งวด หา้มมิให้
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พฒันาโครงการขนาดใหญ่ท่ีกระทบต่อป่าและสตัวป่์า เช่น โครงการเข่ือนแก่งเสือเตน้ เข่ือนยมบน เข่ือนยมล่าง ท่ีผา่ใจกลาง

อุทยานแห่งชาติแม่ยม รวมทั้งเข่ือนแม่วงก ์ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก ์เป็นตน้  

3.ปลูกตน้ไมเ้พ่ิม สร้างพ้ืนท่ีสีเขียวใหก้บัครอบครัว ชุมชน หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ จงัหวดั ภาค และ ประเทศชาติ 

ทุกคน ทุกชุมชน ช่วยกนัท าได ้ช่วยลดโลกร้อนไดอี้กดว้ย ยติุการตดัถางป่าเพ่ือปลูกตน้ไมส้ร้างภาพไปวนัๆ ซ่ึงไม่เกิด

ประโยชน์ ควรปล่อยใหป่้าไดฟ้ื้นสภาพเอง ซ่ึงจะมีความหลากหลายทางพนัธุกรรมมากกวา่  

4.ฟ้ืนฟรูะบบเหมืองฝาย พฒันาฝายดกัตะกอน ฝายชะลอน ้ า ฝายกกัเก็บน ้ า ใหท้ัว่ทุกพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพ สนบัสนุน

ใหทุ้กชุมชนไดพ้ฒันา ฟ้ืนฟรูะบบการจดัการน ้ าชุมชน ให ้องคก์รทอ้งถ่ินสนบัสนุนการสร้างแผนการจดัการน ้ าชุมชน ใช้

สะเอียบโมเดลเป็นแผนการจดัการน ้ าชุมชนตน้แบบ 

5.เพ่ิมพ้ืนท่ีกกัเก็บน ้ าตามล าน ้ าสาขา พฒันาอ่างเก็บน ้ าขนาดกลาง ขนาดเลก็ ทั้ง 77 ล าน ้ าสาขา ของแม่น ้ ายม ซ่ึงจะ

กกัเก็บน ้ าไดม้ากกวา่เข่ือนแก่งเสือเตน้ถึง 3 เท่า ซ่ึงกรมชลประทานส ารวจพบแลว้ 26 จุด ซ่ึงสามารพฒันาไดเ้ลยโดยไม่ตอ้ง

สร้างเข่ือนขนาดใหญ่ 

6.ท าแหล่งรับน ้ าหลากไวทุ้กชุมชน โดยกรมทรัพยากรน ้ าไดส้ ารวจไวแ้ลว้ 395 แหล่ง เก็บน ้ าไดม้ากกวา่ 1,500 

ลา้น ลูกบาศกเ์มตร ซ่ึงมากกวา่เข่ือนแก่งเสือเตน้ ซ่ึงเก็บน ้ าไดเ้พียง 1,175 ลา้น ลูกบาศกเ์มตร แต่ใชง้บเพียง 4,000 กวา่ลา้น

บาท นอ้ยกวา่เข่ือนแก่งเสือเตน้ถึง 3 เท่า 

7.พฒันาโครงการ หน่ึงหมู่บา้นหน่ึงแหล่งน ้ า หน่ึงต าบลหน่ึงแหล่งน ้ า ทัว่ทั้งลุ่มน ้ ายม จะสามารถลดปัญหาน ้ าท่วม 

น ้ าแลง้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะฝนตกท่ีไหนน ้ าเขา้ท่ีนัน่ กระจายทัว่ทั้งลุ่มน ้ า ไม่ไช่รอใหฝ้นตกเหนือเข่ือนเท่านั้น ซ่ึง

เราไม่สามารถก าหนดธรรมชาติได ้ 

8.สนบัสนุนการจดัการน ้ าระดบัครัวเรือน และระดบัชุมชนโดยใชภู้มิปัญญาชาวบา้น ไดแ้ก่ ขดุบ่อ หรือ สระน ้ าใน

ไร่นา รวมทั้งอนุรักษ ์และฟ้ืนฟรูะบบเหมืองฝายท่ีเป็นภูมิปัญญาของชาวบา้นในแต่ละทอ้งถ่ิน จะสร้างประโยชน์ใหก้บั

ชาวบา้น และชุมชน อยา่งเป็นจริง และใชง้บประมาณนอ้ยกวา่การสร้างเข่ือนขนาดใหญ่ 

9.พฒันาระบบภาษีเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม ชุมชนไหนรักษาส่ิงแวดลอ้มเพ่ือตวัเองและเพ่ือชุมชนอ่ืน ควรไดรั้บการ

สนบัสนุน ชุมชนใดไม่มีศกัยภาพในการรักษาและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ควรใหก้ารสนบัสนุน เป็นชุมชนพ่ีนอ้งหนุนช่วยกนั 

10.กระจายอ านาจและงบประมาณใหก้บัชุมชนทอ้งถ่ิน ในการวางแผนระบบการจดัการน ้ าโดยชุมชน รวมทั้ง

สนบัสนุนงบประมาณในการฟ้ืนฟปู่าตน้น ้ าและระบบการจดัการน ้ าของชุมชนทอ้งถ่ิน และใหสิ้ทธิและอ านาจการจดัการน ้ า

แก่ชุมชนทอ้งถ่ิน โดยมีกฎหมายรองรับ 

11.ทบทวนนโยบายการส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในฤดูแลง้ เพ่ือลดปริมาณการใชน้ ้ า และส่งเสริม

แนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง ส่งเสริมใหเ้กษตรกรปลูกพืชอายสุั้น และเลือกปลูกพนัธ์ุพืชท่ีเหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ี เพ่ือลด

การบุกรุกพ้ืนท่ีป่า และลดปริมาณการใชน้ ้ าในการท าเกษตรกรรมนอกฤดู 
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12.ส่งเสริมระบบการใชท่ี้ดินใหส้อดคลอ้งกบัภูมิสงัคม สนบัสนุนโฉนดชุมชน สร้างความมัน่คงทางอาหารใหก้บั

ชุมชน ยติุการขบัไล่ชุมชนออกจากป่า สนบัสนุนชุมชนท่ีอยูก่บัป่า ใหรั้กษาป่า รักษาตน้น ้ า รวมทั้งจดัการผงัเมืองให้

สอดคลอ้งกบัธรรมชาติและภูมิสงัคม 

คณะกรรมการคดัคา้นเข่ือน ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ รัฐบาล และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จะได้

ตระหนกัในปัญหาการท าลายป่า อนัจะน าไปสู่ปัญหาโลกร้อน และยติุการผลกัดนัแผนหมกเมด็การท าลายป่า ดงักล่าว และ

หนัมาใชแ้นวทางการจดัการน ้ าชุมชน และแนวทาง 12 ประการในการแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมน ้ าแลง้ลุ่มน ้ ายม 

 

 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นายสมม่ิง  เหมืองร้อง) 

ประธานคณะกรรมการคดัคา้นเขื่อน ต าบลสะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ (บา้นดอนชยัสกัทอง) 

 


