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เขื่อนแมแจม 
สมเกียรติ มีธรรม 

สถาบันออผะหญา 

 

  เขื่อนแมแจมหรืออางเก็บนํ้าแมแจม ที่ คณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อวางระบบการบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ้าหรือ กยน.  เลี่ยงบาลีเพื่อที่จะลดกระแสคัดคาน อยูในพื้นที่ลุมนํ้าปงสวนที่ 3 มีความจุประมาณ 

134.694 ลาน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าทารายป 190 ลบ.ม. ต้ังอยูที่  ต.แมนาจร อ.แมแจม จ.เชียงใหม (ไมทราบพิกัด

แนชัด) ใชงบประมาณกอสรางกวา 1,400 บาท 

โดย กยน.อางเหมือนกันหมดทั้ง 16 เขื่อนวา 

เพื่อแกไขปญหานํ้าทวม เพิ่มพื้นที่เกษตรกรรม

ชลประทานประมาณ 71,836 ไร เปนแหลง

ประมง แหลงทองเที่ยว แหลงผลิตไฟฟาพลังนํ้า 

แหลงเติมนํ้าบาดาลธรรมชาติ และรักษาความ

สมดุลระบบนิเวศ 

 อันที่จริงความพยายามที่จะเขื่อนกั้นนํ้าแมแจมมีมาต้ังแตปพ.ศ.253 2 ( 1989) ไดมีการทํา “ รายงานการ

ประเมินผลกระทบเบื้องตนตอคุณภาพสิ่งแวดลอม กรณีที่มีโครงการพัฒนาลุมนํ้าาแมแจมโดยการสรางเขื่อน ” 

ขึ้นมาในชวงเวลาดังกลาว แตเร่ืองก็เงียบหายไป ตราบจนปลายปพ.ศ.2554 เปนปที่เกิดนํ้าทวมใหญ รัฐบาลยิ่ง

ลักษณไดต้ังคณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าหรือ กยน. ขึ้นมาเพื่อจัดทํา

แผนยุทธศาสตรการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุมนํ้าเจาพระยาแบบบูรณาการและยั่งยืนในความหมายของ

รัฐบาลยิ่งลักษณ โดย แผนยุทธศาสตรดังกลาวมุงสรางเขื่อนในพื้นที่ลุมนํ้าปง ยม นาน สะแกกรัง และปาสัก 

เพื่อทําหนาที่ปรับอัตราการไหลนํ้าหลากสูงสุด ไมใหเกินขีดความสามารถของแมนํ้าที่รองรับการระบายนํ้า 

โดยงบประมาณดําเนินการ 50,000 ลานบาท 

เขื่อนแมแจมที่เงียบหายไปและเขื่อนอ่ืนในพื้นที่ลุมนํ้าภาคเหนือ จึง ถูกปลุกผีขึ้นมาใหมโดยไมฟง

เสียงชาวบาน ทั้งๆ ที่ไดรับเสียงขางมากจากประชาชนใหเขามาบริหารบานเมือง แตเร่ืองที่กระทบสิทธิชุมชน

กลับไมเคยสนใจแมแตนอย ยิ่งรัฐบาลยิ่งลักษณต้ัง นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี มาเปน

ประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกรอบแนวคิดเพื่อออกแบบกอสรางระบบการบริหารจัดการทรัพยากร

นํ้าอยางยั่งยืนและระบบแกไขอุทกภัยของประเทศดวยแลว ประชาธิปไตยสมบูรณที่รัฐบาลพยายามสรางก็จะ

ถูกเหยียบย่ําลงไปหากไมสนใจสิทธิชุมชนและการมีสวนรวม 

 เขื่อนแมแจมเปน 1 ใน 16 เขื่อนที่รัฐบาลยิ่งลักษณโดย นายปลอดประสพ สุรัสวดี ตองการกอสราง 

หากเปรียบเทียบกับเขื่อนแกงเสือเตนและแมวงกแลวเปนเขื่อนขนาดเล็กที่ตองมีกระบวนการรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียอีกเชนกัน และตองมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ( EIA) และ

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ( HIA) ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรค 2 เน่ืองจากเขื่อนมีความจุมากกวา 

100 ลบ.ม. เปนโครงการหรือกิจกรรมที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาวะของชุมชนอยางรุนแรงในแทบทุกดาน  
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  1. สองฝงลํานํ้าแมแจมและ

ลุมนํ้าแมแจมมีระบบนิเวศอุดม

สมบูรณ มีความหลากหลายทาง

ชีวภาพและวัฒนธรรม ที่ชวยรักษา

ความสมดุลของชีวิต-คน-สัตวและพืช

สองฝงลํานํ้าเขาดวยกันอยาง

กลมกลืน ความแตกตางของพันธุพืช 

พันธุสัตว และวัฒนธรรมสองฝงลํา

นํ้าแมแจม ไมวาจะเปน หอย ตนไม 

และ สําเนียงพูด ระหวางตนนํ้า -กลางนํ้า และปลายนํ้า ไดชี้ใหเห็นถึง ความหลากหลายทางชีวภาพและ

วัฒนธรรมที่อาศัยอยูบนสองฝงลํานํ้าแหงน้ี เมื่อมีเขื่อนเกิดขึ้น “หอยกนแหลม” ซึ่งมีแหงเดียวในแมแจมก็จะ

สูญพันธุไปทันที เพราะหอยสายพันธุน้ีขยายพันธุไดเฉพาะในนํ้าไหลเทาน้ัน 

2. คนแมแจมโดยกําเนิดไดยินคนเฒาคน

แกหามปรามลูกหลานไมใหลงเลนนํ้าแมแจมวา 

“นํ้าแมแจมกินคน” ตราบจนเวลาน้ีคนรุนใหมที่ได

ยินไดฟงก็ยังมีความรูสึกกลัวไมกลาที่จะลงมาเลน

นํ้า เน่ืองจากฤดูนํ้าหลากทุกปมีกระแสนํ้าเชี่ยว

กราด พัดพาเอาโคลนหินดินทรายใตนํ้าในบาง

แหงออกไปจนกลายเปน “วัง” ใหสัตวนํ้านานา

พันธุเขามาอาศัย ประหน่ึงวาธรรมชาติไดทําหวง

นํ้าสําหรับเพาะพันธุสัตวนํ้าไวใหคนแมแจมจับเปนอาหาร  

เมื่อลํานํ้าแจมถูกกั้นเปนเขื่อน “วัง” ที่กระจายอยูตลอดลํานํ้าก็จะหายไปทันที กระแสนํ้าที่ไหลชาก็จะ

พัดพาเอาโคลนหินดินทรายมาถมวังจนทําใหลํานํ้าต้ืนเขินทันที ไมมีพื้นที่ใหปลามาพักอาศัยและขยายพันธุได 

ปลานํ้าแมแจมที่มีมากมายก็จะลดปริมาณลงไปอยางรวดเร็ว แมกระทั่งในเวลาน้ี “วัง” ที่กระจายอยูตามลํานํ้า

แมแจมก็เร่ิมหายไป เน่ืองจากตะกอนหนาดินที่ไหลลงสูลํานํ้าแมแจมในฤดูนํ้าหลากจากการบุกรุกทําลายปา

ตนนํ้า 

3. ปลาจากลํานํ้าแมแจมมีความแตกตางไปจากปลาที่อ่ืนมาก หรือแมแตปลาในลําหวยสาขาก็แตกตาง

ไปจากปลาลํานํ้าแมแจม ซึ่งมีรสชาดอรอย เน้ือปลามีรสหวาน กางไมแข็งเกินไป สามารถเคี้ยวกินได “นํ้าพริก

โยะ”ที่ขึ้นชื่อฤชา ณ ที่แมแจมเดียวในโลก ใชปลากุงและแมลงตางๆ ที่อาศัยอยูในลํานํ้าที่ไหนทําก็ยัง ไมเทากับ

ใชสัตวนํ้าจากลํานํ้าแมแจม ถาเขื่อนเกิดขึ้นเมื่อใดกุงหอยปูปลาที่เอามาทํานํ้าพริกโยะก็จะลดลงทันทีเน่ืองจาก

กระแสนํ้าที่เปลี่ยนไป ไมมี “วัง” ใหปลาอาศัยอีก 
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 4. สถานที่ต้ังของเขื่อนต้ังอยู

บริเวณพื้นที่คุณภาพลุมนํ้าชั้น 1 เอ 1 บี 

ซึ่งเปนพื้นที่ตองหามตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 

2528 ไมใหมีการใชพื้นที่ในทุกกรณี

โดยเด็ดขาด ตอมาภายหลังแมจะมีมติ

คณะรัฐมนตรีออกมาใหมใหมีการ

ผอนผันการใชประโยชนพื้นที่คุณภาพ

ลุมนํ้าชั้น 1 เอ 1 บี ได แต ในพื้นที่ลุม

นํ้าแมแจมไมเหมาะที่จะสรางเขื่อนแมแตนอย เน่ืองจากอําเภอแมแจมพื้นที่สวนใหญ เปนปาเขาและภูเขาสูงคิด

เปน 70 % ของพื้นที่ทั้งหมด ที่เหลือ 20 % เปนที่ราบเชิงเขา และเปนที่ราบลุมนํ้าอีก 10 % ในจํานวนน้ีมีพื้นที่

ปา 58.56% พื้นที่ปาเสื่อมโทรม 12.87% ไรหมุนเวียน 10.92% ที่เหลือเปนพื้นที่เกษตรกรรม นาขาว  พื้นที่

เกษตรกรรม พืชไร และที่อยูอาศัย 1.87, 0.42, 0.17, 0.06 และ 0.01% ตามลําดับ  

 ถาหากโครงการสรางเขื่อนเกิดขึ้น ผืนปาตนนํ้า พื้นที่การเกษตร และที่อยูอาศัยซึ่งมีไมมากและแทบ

ทั้งหมดกระจายอยูในพื้นที่ลุมนํ้าแมแจมก็จะลดลงไป เปนเหตุ

ทําใหชาวบานตองเขาไปบุกรุกปาเพื่อขยายพื้นที่ทํากินและที่อยู

อาศัยใหม เปนวัฏจักรเชนน้ีไปตลอด  นอกจากน้ันลักษณะภูมิ

ประเทศที่เปนปาเขาและภูเขาสูง มีพื้นที่ปาจํานวนมากน้ัน ทําให

ตองเสียพื้นที่ปาตนนํ้าและเสียงบประมาณในการขุดคลองสงนํ้า

ในปริมาณที่สูงมากพอๆ กับการสรางเขื่อน 

 5. เขื่อนแมแจมแกปญหานํ้าทวมไมได เน่ืองจากเขื่อน

ต้ังอยูใกลพื้นที่รับนํ้าจากลําหวยสาขานอยใหญมากมาย นํ้าทวม

แมแจมเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 เปนนํ้าที่มาจากลําหวยตางๆ ดานหนาเขื่อนขึ้นไป เมื่อเขื่อนรองรับนํ้าไวเต็ม

อัตราดังที่เกิดขึ้นกับเขื่อนตางๆ ในชวงกลางเดือนตุลาคม 2554 นํ้าที่มีปริมาณมากก็จะถูกระบายออกมาจน

ทวมทุงนาและบานเรือนอยางเคย 

 6. เขื่อนต้ังอยูใกลรอยเลื่อนมีพลังถึง 4 รอย

เลื่อน ไดแกรอยเลื่อนแมฮองสอน ซึ่งเปน 1 ใน 13 รอย

เลื่อนที่กรมทรัพยากรธรณีระบุวาเปนรอยเลื่อนที่มีพลัง 

พาดผานอําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอนใน

แนวทิศเหนือ-ใต (มีความยาวประมาณ 29 กิโลเมตร) 

รอยเลื่อนขุนยวม พาดผานอําเภอขุนยวม และอําเภอ

เมือง จังหวัดแมฮองสอนในแนวทิศเหนือ-ใต (มีความ

ยาวประมาณ 62 กิโลเมตร) รอยเลื่อนแมลานอย พาด
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ผานอําเภอสบเมย อําเภอแมสะเรียง และอําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน ในแนวทิศเหนือ-ใต (มีความยาว

ประมาณ 78 กิโลเมตร) และรอยเลื่อนแมลาหลวง พาดผานอําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน ประกอบดวย

รอยเลื่อนบริวารในแนวทิศเหนือ-ใต และแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใตสลับกัน มีความยาว

ประมาณ 34 กิโลเมตร เมื่อเกิดแผนดินไหวบริเวณรอยเลื่อนใดรอยเลื่อนหน่ึงซึ่งอยูไมไกลจากเขื่อนนัก โอกาส

ที่จะทําใหเขื่อนปริราวแตกได 

 7. เขื่อนแกปญหาขาดแคลนนํ้าทําการเกษตรไดจริงหรือไม ปจจุบัน (ป 2553) อําเภอแมแจมมีพื้นที่นา

ซึ่งใชปลูกขาวและพืชอ่ืนๆ 33,056 ไร  มีแหลงนํ้าที่พัฒนาแลว 38 แหง ประกอบดวยอางเก็บนํ้า สระเก็บนํ้า  

สถานีสูบนํ้า และฝายขนาดเล็กกระจายอยูทั่วไป รองรับพื้นที่ใชนํ้าการเกษตร 27,264 ไร ซึ่งน่ันก็หมายความวา

เรามีพื้นที่ขาดแคลนนํ้าการเกษตรเพียง 5,792 ไรเทาน้ัน พื้นที่ดังกลาว“กรมชลประทาน” มีแผนโครงการจะ

สรางฝายและอางเก็บนํ้าทุกตําบลจํานวน 7 โครงการ โดยเร่ิมกอสรางต้ังแตป 2555 เปนตนไปถึงป 2561 ดวย

เงินลงทุน 1,165 ลานบาท นอกจากน้ันยังมีแผนโครงการพัฒนา ฟนฟู และปรับปรุงแหลงนํ้าจาก “ทรัพยากร

นํ้า” อีก 7 โครงการ ครอบคลุมพื้นที่ 7 ตําบลเชนเดียวกัน ดังน้ันปญหาขาดแคลนนํ้าการเกษตรก็จะหมดไป จึง

ไมมีความจําเปนตองสรางเขื่อนอีก 

  8. เขื่อนรองรับนํ้า

นอยลงทุกปเน่ืองจากมี

ตะกอนเต็มเขื่อน จากขอมูล

สํานักอุทกวิทยาและบริหาร

นํ้า กรมชลประทาน ไดวัด

ตะกอนนํ้าแมแจมต้ังแตป 

2511-2548 (สถานี P.14 นํ้า

แมแจม อ.ฮอด จ.เชียงใหม) 

พบวาตะกอนนํ้าแมแจม

เฉลี่ยตอปอยูที่ 771,418 ตัน ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับปริมาณนํ้าในแตละป ถาปไหนนํ้ามากตะกอนก็มากตามไปดวย 

อยางเชน ปพ.ศ. 2548 ปริมาณนํ้าเฉลี่ยทั้งปอยูที่ 1,199.42 ลาน ลบ.ม.   มีตะกอนเฉลี่ยทั้งปอยูที่ 1,487,688 ตัน 

ซึ่งน่ันก็หมายความวาในป 2548 มีปริมาณตะกอนมากกวาปริมาณนํ้าถึง 2 แสนกวาตัน 
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ปริมาณตะกอนมหาศาลดังกลาวมาน้ี เมื่อมีเขื่อนก็จะสะสมหนาขึ้นทุกป ทําใหหนาเขื่อนต้ืนเขิน ไม

สามารถรองรับนํ้าเติมที่ เมื่อถึงฤดูนํ้าหลากก็จะลนทะลักออกจากเขื่อนทวมพื้นที่ใตเขื่อนเหมือนเดิม การสราง

เขื่อนจึงไมสามารถปองกันนํ้าทวมได ที่สําคัญตะกอนมหาศาลที่อยูหนาเขื่อนไมสามารถขุดลอกออกได  

 9. เขื่อนไมใชความตองการของชุมชน จากขอมูลงานวิจัยโครงการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าจังหวัด

เชียงใหม แผนพัฒนาและจัดการทรัพยากรนํ้าอําเภอแมแจมพบวา ปญหาที่มีระดับความรุนแรงสูงที่สุดใน

อําเภอแมแจมคือ ปญหาเกี่ยวกับระบบประปา มีความรุนแรงอยูที่  1.19 ซึ่งมีความรุนแรงอยูในระดับปานกลาง 

รองลงมาคือ ปญหาการขาดแคลนนํ้าในฤดูแลงอยูที่ 0.68 ปญหานํ้าทวมในฤดูนํ้าหลาก ปญหาแหลงนํ้าต้ืนเขิน

หรือชํารุด ปญหาการจัดการนํ้า ซึ่งแตละปญหามี

คาเฉลี่ยของระดับความรุนแรงของปญหาอยูที่  0.68, 

0.35, 0.27 และ 0.10 ตามลําดับ ซึ่งทั้ง 4 ปญหาน้ีมี

ความรุนแรงของปญหาอยูในระดับนอยมาก (จาก

รุนแรงสูงสุดระดับ 3) แตเมื่อพิจารณาถึงความ

ตองการเรงดวนของชุมชนกลับพบอีกวา ชุมชน

ตองการฝาย อางเก็บนํ้า ป ระปาหมูบาน คลองสงนํ้า 

ฝายนํ้าลน ป ระปาภูเขา ปรับปรุงอางเก็บนํ้า ขุดสระ

นํ้า สรางฝายและลําเหมือง ฝายตนนํ้า บอบาดาล และ

ถังเก็บนํ้าเทาน้ัน ซึ่งทางกรมชลประทานและ

ทรัพยากรนํ้ามีแผนจะดําเนินการแกปญหาอยูแลว  

  ดังน้ันการสรางเขื่อนในพื้นที่ลุมนํ้าแมแจม 

อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม และในพื้นที่อ่ืนซึ่ง

เปนปาตนนํ้า ไมใชการบริหารจัดการนํ้ายั่งยืนใน

ความหมายของชุมชนทองถิ่นแนๆ เพราะแตละ

ทองถิ่นมีระบบการบริหารจัดการดวยตนเองและ

สอดคลองกับภูมินิเวศน่ันๆ อยูแลว รัฐบาลและ

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกรอบแนวคิดเพื่อ

ออกแบบกอสรางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอยางยั่งยืนและระบบแกไขอุทกภัยของประเทศ ตองฟง

ชาวบานและเคารพสิทธิชุมชนทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากกวาน้ี ถาไม

คํานึงถึงสิทธิชุมชนและการมีสวนรวมแลว ประชาธิปไตยสมบูรณที่รัฐบาลชุดน้ีพยายามสรางดวยเลือดเน้ือ

ของประชาชนก็จะไมมีความหมายใด ไมแตกตางอะไรกับการเขียนดวยมือลบดวยเทา 

 สิ่งที่ชาวบาน กลุมองคกรและเครือขายตางๆ ในทองถิ่นที่พอทําไดคือ ศึกษาขอดีขอเสียของเขื่อนให

ทองแท แลวตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูลรอบดาน ไมใชฟงแตภาครัฐเพียงทางเดียว หรือคิดถึงผลประโยชน

เฉพาะหนาโดยละเลยที่จะคิดถึงผูอ่ืนและสิ่งมีชีวิตอ่ืนที่ไดรับผลกระทบจากการสรางเขื่อน หากไมแลวคนรุน

น้ีก็จะมีตราบาปติดตัวไปโดยที่ไมไดคิดถึงลูกหลานในอนาคต 


