
แถลงการณ์แนวร่วมนิสิต นักศกึษา รักษาธรรมชาติ ฉบับที่ 1/2557 

“ขอทางเลือกจัดการน า้ ไม่เอาเข่ือนแม่วงก์” 

 

เร่ือง คดัค้านการอนมุตัริายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม ส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิด

ผลกระทบตอ่ชมุชนอย่างรุนแรงทัง้ทางด้านคณุภาพสง่แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาตแิละสขุภาพ (EHIA) โครงการเข่ือนแม่

วงก์ จงัหวดันครสวรรค์ 

 

ถึงประชาชนชาวไทยทัง้หลายท่านคงทราบแล้ววา่ขณะนีส้ านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดล้อมเตรียมจะมีการประชมุคณะกรรมการผู้ช านาญการพจิารณารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมด้าน

แหลง่น า้ (คชก.) ในวนัพธุท่ี 19 พฤศจิกายน 2557 เพ่ือท าการพจิารณารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม

ส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชมุชนอย่างรุนแรงทัง้ทางด้านคณุภาพสง่แวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสขุภาพโครงการเข่ือนแมว่งก์จังหวดันครสวรรค์ (EHIA) เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการส่งแวดล้อม

แห่งชาต ิ

 เป็นท่ีทราบกนัดีวา่การสร้างเข่ือนแมว่งก์ แม้จะลดน า้ท่วมในเขตพืน้ท่ีอ าเภอลาดยาวได้ร้อยละ 30 ลดน า้ท่วมใน

พืน้ท่ีราบลุ่มภาคกลางได้ร้อยละ 1 และลดภยัแล้งในพืน้ท่ีชลประทานฤดแูล้งได้ร้อยละ 25 แตจ่ะท าให้สญูเสียพืน้ท่ีป่าไม้ 

ซึ่งเป็นป่าต้นน า้ท่ีมีคณุภาพในการหลอ่เลีย้งพืน้ท่ีกสกิรรมและเกษตรกรรมท่ีสามารถดดูซบัคาร์บอนได้ 10,400 ตนั

คาร์บอน เป็นพืน้ท่ีไมน้่อยกวา่ 13,000 ไร่ นอกจากนีย้งัท าให้เกิดการสญูเสีย “ระบบนิเวศ” ของพืน้ท่ีอทุยานแห่งชาตแิม่

วงก์และพืน้ท่ีใกล้เคียงเน่ืองจากเป็นบริเวณรอยตอ่ของการกระจายทางชีวภาพภมูิศาสตร์ (Unique Biogeography) ของ

การกระจายพืชพรรณและสตัว์ป่าจากภาคเหนือและภาคใต้รวมกนั สง่ผลตอ่ประชากรสตัว์ป่า ต้องสญูเสียแหล่งท่ีอยู่

อาศยัและแหลง่อาหาร ซึ่งรวมไปถึงสายพนัธุ์ท่ีส าคญั เช่น เสือโคร่ง ช้าง และนกยูง รวมทัง้สุม่เส่ียงตอ่การลกัลอบตดัไม้

ท าลายป่าและทรัพยากรธรรมชาตคิรัง้ใหญ่ในระยะเวลาท่ีก่อสร้างกวา่สิบปีด้วย ซึ่งเข่ือนแมว่งก์นีน้อกจากจะไมส่ามารถ

แก้ไขการจดัการทรัพยากรน า้ และไมส่ามารถป้องกนัอทุกภยัในพืน้ท่ีก่อสร้างแล้วยงัจะท าให้แหลง่น า้ธรรมชาตต้ิองถกูปิด

กัน้การเข้าถึง และประชาชนในพืน้ท่ีต้องถกูเวนคืนท่ีดินนบัหม่ืนไร่ 

 ท่ามกลางค าทกัท้วงและข้อสงสยัของประชาชนในหลายภาคสว่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมูน่ิสติ นกัศกึษา 

นกัวชิาการและผู้ ท่ีสนใจด้านสิง่แวดล้อม ท่ีได้แสดงออกถึงความห่วงใยในเร่ืองนี ้โดยในรอบหลายปีท่ีผา่นมามีการจดั

กิจกรรม เวทีเสวนาหรือการแสดงออกของประชาชนในหลากหลายมติแิละรูปแบบ เช่น กิจกรรมการเดนิเท้าของอ.ศศนิ 

เฉลมิลาภ ท่ีได้รับการสนบัสนนุอย่างมากจากพ่ีน้องประชาชนเป็นเสมือนการสง่ตอ่ความรู้สกึไปยงัผู้ ท่ีเก่ียวข้องให้ตระหนกั

ในการพจิารณาเร่ืองนี ้นอกจากนีย้งัรวมถึงหลากหลายค าถามและข้อสงสยัเก่ียวกบัรายงาน EHIA ฉบบันีย้งัคงไมไ่ด้รับ

ความสนใจเท่าท่ีควร โดยเฉพาะประเดน็เร่ืองประสทิธิภาพของ EHIA และ EIA ตอ่การประกอบการพจิารณาโครงการ

เข่ือนแมว่งก์ ความถกูต้องแมน่ย าและความทันสมยัของข้อมลู ความเป็นอิสระของผู้จดัท า องค์ประกอบของคณะ



กรรมการฯ ท่ีไม่ได้เปิดให้ผู้ ท่ีมีความคดิเห็นต่างจากหลายท่ีมาเข้าไปมีสว่นร่วมในการตดัสินใจและยงัขาดผู้ช านาญการใน

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

 ด้วยเหตนีุ ้การพจิารณาอนมุตัิรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสง่แวดล้อมฯ (EHIA) ดงักลา่วจึงเป็นเสมือน

ใบเบกิทางให้มีการก่อผลกระทบเชิงลบตอ่พืน้ท่ีป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาตแิละสตัว์ป่า รวมทัง้ประชาชนในพืน้ท่ีอย่าง

มหาศาล 

 ดงันัน้แนวร่วมนิสติ นกัศกึษารักษาสิง่แวดล้อมจึงขอแสดงจดุยืนในการคดัค้านและเรียกร้องให้ผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง

ระงบัการพจิารณารายงานฉบบันี ้ท่ียงัมีจดุบกพร่องและไมส่มบรูณ์ในหลายประการ เพ่ือพิทกัษ์และรักษา

ทรัพยากรธรรมชาตขิองเรามิให้ถกูท าลายไปด้วยความรู้เท่าไมถ่ึงการณ์ และขอให้มีการปฏิรูปการท ารายงาน EHIA ให้

เป็นไปตามแนวทางท่ีอาจารย์รตยา จนัทรเทียร ประธานมลูนิธิ-สืบนาคะเสถียร ได้เสนอไว้ ดงัตอ่ไปนี  ้

1. เพิม่เติมเคร่ืองมือในการพจิารณาผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมนัน่คือ SEA หรือการประเมนิสิง่แวดล้อมในระดบั

ยทุธศาสตร์โดยเคร่ืองมือท่ีมีอยู่ไมเ่พียงพอ เพราะการท าลายป่าต้นน า้แห่งหนึ่งจะสง่ผลกระทบตอ่คนปลาย

น า้ การพจิารณาเพียงแค ่EHIA อย่างเดียวนัน้ไมเ่พียงพอ 

2. เจ้าของโครงการต้องไมเ่ป็นผู้วา่จ้างบริษัทท่ีปรึกษาในการท ารายงาน EIA และ EHIA โดยตรง ควรมีกองทนุ

หรือระบบกองกลาง โดยให้หน่วยงานกลางท าหน้าท่ีจดัหาผู้ท ารายงาน เน่ืองจากทรัพยากรป่าไม้เป็นสมบตัิ

ของคนทัง้ชาต ิหน่วยงานสว่นกลางจึงจ าเป็นต้องเข้ามาดแูลผลประโยชน์ของประชาชน 

3.  EIA และ EHIA ต้องมีอายจุ ากดั เพราะป่าไม้สามารถมีการเปล่ียนแปลงไปได้ กลา่วคืออาจเกิดการอพยพ

เข้ามาของสตัว์ต่างๆ เข้ามาหากินในป่าแห่งนัน้มากขึน้หรืออาจจะมีการส ารวจพบพนัธุ์หายาก ซึ่งอาจจะตก

ส ารวจจากเดมิในการส ารวจครัง้ก่อนๆ  EIA และ EHIA จึงจ าเป็นจะต้องมีการปรับปรุงข้อมลูให้ทนัสมยัอยู่

เสมอ 

4. คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ (คชก.) ควรมีตวัแทนมาจากภาคประชาชน ตวัแทนจากองค์กรภายนอก

ผู้เช่ียวชาญด้านทรัพยากรป่าไม้ ทัง้นีผู้้ ท่ีเข้ามาเป็นคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ (คชก.) จะต้องเปิดท่ีนัง่ให้

ประชาชนท่ีมีสว่นได้สว่นเสีย เข้ามาร่วมรับฟังการพจิารณาและมีสทิธิท่ีจะเสนอเหตผุลสนบัสนนุหรือ

คดัค้านในการพจิารณา EIA และ EHIA 

5. รายงาน EIA และ EHIA ไมค่วรจะเสนอและแก้จนกวา่จะผา่น หากพจิารณาแล้ววา่ทรัพยากรต่างๆ ท่ีเสียไป

นัน้ไมคุ่้มค่ากบัการลงทนุ โครงการเหล่านัน้ควรจะยตุโิครงการลง 

รวมทัง้การสนับสนนุทางเลือกการจดัการน า้ตามรูปแบบท่ีอาจารย์ศศนิ เฉลิมลาภ เลขาธิการมลูนิธิสืบนาคะ

เสถียรได้แถลงการณ์ในวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 ท่ีผา่นมาคือ “ทางเลือกการจัดการน า้แบบบูรณาการ” 

กรณีไม่ต้องสร้างเข่ือนในอุทยานแห่งชาตแิม่วงก์ บนฐานการเช่ือมโยงโมเดลการจัดการน า้ระดับ

บุคคล ชุมชน และต าบล อนัมีท่ีมาจากการวเิคราะห์โครงการเข่ือนแม่วงก์ โดยวธีิการมองภาพรวมของทกุพืน้ท่ี 

เอาความต้องการน า้ของพืน้ท่ีท่ีมีปัญหามาเป็นตวัตัง้ ขยายไปให้พืน้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีไมข่าดน า้ และมีศกัยภาพท่ีจะ



พฒันาแหลง่น า้ขนาดเลก็ได้มารอพว่งไปด้วย ณ ท่ีนีจ้ะแยกพจิารณาพืน้ท่ีลุ่มน า้แมว่งก์และพืน้ท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

พร้อมวเิคราะห์ศกัยภาพทางเลือกการจดัการน า้ออกเป็น 4 พืน้ท่ี 

1. พืน้ที่แม่วงก์ตอนบน 

ยทุธศาสตร์คือการจดัการน า้หลาก พืน้ท่ีปลกูพืชไร่ในพืน้ท่ีแมว่งก์ตอนบน โดยในระยะแรก

จ าเป็นต้องซ่อมแซมฝายและประตนู า้ท่ีช ารุดในลุม่น า้ย่อยคลองไทร และคลองหินดาด เพิ่มเติม

โครงการชลประทานท่ีเป็นฝายและประตนู า้ขนาดเลก็ท่ีจ าเป็น มีการขดุลอกตะกอนสม ่าเสมอ

ปลกูหญ้าแฝกริมน า้เพ่ือกนัตะกอน โดยในระยะยาวควรมีการสง่เสริมการเปล่ียนพืชไร่เป็นเกษตร

ผสมผสาน สร้างประตนู า้เพ่ือชะลอและลดปริมาณน า้หลากท่ีเขาชนกนั ตลอดจนขดุลอกล าน า้แม่

วงก์จากแก่งเกาะใหญ่ถึงเขาชนกนัให้สามารถกกัเก็บน า้ในฤดแูล้ง สะสมน า้จากล าน า้ในอทุยาน

แห่งชาตแิมว่งก์ท่ีมีมาตลอดปี ทยอยปลอ่ยไปด้านแมว่งก์ตอนกลาง 

2. พืน้ที่แม่วงก์ตอนกลาง 

ควรพฒันาอ่างห้วยหินลบั (คลองแห้ง) ให้กกัเก็บน า้เพิ่มเตมิและเติมน า้เข้าสูแ่มว่งก์ตลอดปี 

เพิม่เติมฝาย เก็บกกัและยกระดบัน า้ในล าห้วยแมว่งก์ท่ีบ้านวงัชมุพรและพืน้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีศกัยภาพ 

ตามหลกัวศิวกรรมรวมถึงการปรับปรุงระบบฝายเดมิท่ีบ้านท่าตาอยู่ ฝายไส้ง ูและวงัซ่าน รวมถึง

ประตนู า้คลองขนุลาดให้มีประสทิธภิาพสมบรูณ์ ขดุลอกล าห้วยแมว่งก์และล าห้วยท่ีแยกจากแม่

วงก์ทกุเส้นเพ่ือเก็บน า้ไว้ในล าน า้ พืน้ท่ีนีมี้ศกัยภาพในการพฒันาระบบการสบูน า้ใต้ดนิด้วยไฟฟ้า

มาเสริมในช่วงฤดแูล้ง นอกจากนีย้งัมีพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพในการสร้างอ่างเก็บน า้ขนาดเลก็ บริเวณ

บ้านวงัชมุพรเพิม่เตมิ ทัง้หมดจะสามารถชะลอน า้ในช่วงน า้หลาก และกกัเก็บน า้เพ่ือทยอยแบง่ให้

พืน้ท่ีแมว่งก์ตอนลา่งและพืน้ท่ีลาดยาวตอ่ไป 

3. พืน้ที่แม่วงก์ตอนล่าง 

คือพืน้ท่ีท่ีรับน า้มาเตมิล าน า้จากล าห้วยตะกวดท่ีมีต้นน า้ท่ีบ้านธารมะยมและห้วยน า้หอมท่ีมีต้น

น า้จากบ้านเขาแมก่ระทู้ทางฝ่ังตะวนัตกและพืน้ท่ีรับน า้จากฝ่ังเขาหลวง มีศกัยภาพในการจดัการ

ต้นน า้ด้วยฝายชะลอน า้บนพืน้ท่ีภเูขา และพฒันาอ่างเก็บน า้ขนาดเลก็ในพืน้ท่ีขอบเขามากมาย 

เพ่ือกกัเก็บและเตมิน า้ให้ท่ีราบในช่วงฤดแูล้ง นอกจากนีท่ี้ราบกว้างใหญ่ของลุม่น า้แมว่งก์

ตอนลา่ง (วงัม้า) นีมี้ศกัยภาพในการพฒันาบอ่น า้ตืน้และการขดุบอ่น า้ขนาดเลก็ในไร่นา 

นอกจากนีใ้นล าน า้แมว่งก์ยงัมีการสร้างฝายกกัเก็บน า้สามแห่ง ท่ีมีประสทิธิภาพดีอยู่แล้ว 

4. พืน้ที่ รับประโยชน์จากโครงการเข่ือนแม่วงก์อ าเภอลาดยาวและอ าเภอเมือง 

มีศกัยภาพแหลง่น า้ท่ีซ่อนอยู่ของลาดยาวคือ บงึหล่ม หนองอีเหน่ียง คลองหินลบั-คลองยิม้แย้ม 

รวมถึงอ่างเก็บน า้หลวงพอ่จ้อย ซึ่งยงัไมไ่ด้น ามาใช้ประโยชน์และพฒันาศกัยภาพให้มากเท่าท่ีควร 

หากสามารถศกึษาข้อมลูและฟืน้ฟใูห้เป็นแหลง่น า้ท่ีกระจายน า้ ไปกกัเก็บในบอ่น า้ในท่ีส่วนบคุคล

ให้ทัว่ถึงน่าจะสามารถแก้ไขปัญหาภยัแล้งไปได้มาก โดยจะต้องกกัเกบ็น า้สว่นเกินในช่วงน า้หลาก

ของคลองมว่ง และลุ่มน า้แมว่งก์ ท่ีไหลแผข้่ามลุ่มน า้มาเก็บกกัไว้ในแหลง่น า้ให้ได้ โดยอาจ



พจิารณาดงึน า้บางสว่นจากแมน่ า้ปิงเข้ามาใช้ด้วย แตจ่ะต้องสร้างระบบกระจายน า้ขนาดเลก็และ

บอ่เก็บน า้ขนาดเลก็ทัว่ทัง้พืน้ท่ีลาดยาวท่ีขาดแคลนน า้ จากแหลง่น า้เดิมท่ีมีอยู่แล้วทัง้ 4 แหลง่ 

 อนึ่งข้อเสนอข้างต้นเกิดจากการรวบรวมข้อมลูและมีการศกึษาวเิคราะห์ท่ีชดัเจนทางวชิาการอยู่ก่อนแล้วเราจึง

ขอเรียกร้องให้คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) คณะรัฐมนตรีซึ่งน าโดย ฯพณฯ พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาตแิละสภาปฏิรูปแห่งชาต ิ(สปช.) โปรดรับค าแถลงการณ์นีไ้ว้

พจิารณา 

 เราแนวร่วมนิสติ นกัศกึษา รักษาธรรมชาติมไิด้มีเจตนาท่ีจะคดัค้านหรือขดัขวางการกระท าใดท่ีจะก่อให้เกิด

ความเจริญและความมัน่คงของชาต ิแต่เราขอวงิวอนให้มีการพจิารณาอย่างรอบคอบ เป็นธรรม มีเหตผุล และตัง้อยู่บน

ผลประโยชน์ของประเทศชาตแิละประชาชนชาวไทย เพ่ือป้องกนัมใิห้เกิดความเสียใจในภายภาคหน้าจากการกระท าท่ีเร่ง

ร้อน จนหลงลืมและละเลยผลกระทบในเชิงลบตอ่ธรรมชาตท่ีิจะตามมา และการตดัสนิใจเร่ืองธรรมชาตนิัน้เป็นหนทางท่ีไม่

อาจย้อนกลบัมา หากก้าวผิดพลาดและไมอ่าจท าให้เป็นเหมือนเดมิได้อีก 

 เราขอ หากท่านได้ยินเสียงของสรรพสตัว์และธรรมชาต ิคงเป็นเสียงของการวงิวอนวา่หากแม้ชีวติของเขา บ้าน

ของเขาและแหลง่อาหารของเขาจะต้องถกูท าลายลงด้วยเหตผุลบางประการ ขอให้เราประชาชนทัง้หลายและผู้ มีสว่น

ตดัสนิใจจงพจิารณาอย่างรอบคอบ รอบด้านและรอบรู้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่การเสียสละอนัยิ่งใหญ่ครัง้นี ้น่ีจึงเป็น

โอกาสดีอีกครัง้ท่ีเหลา่นิสิต นกัศกึษา และประชาชนผู้ใสใ่จในธรรมชาต ิจะได้แสดงพลงัของความห่วงใย ทัง้ต่อชาวบ้าน 

สตัว์ป่า และป่าไม้ท่ีก าลงัจะได้รับความเดือดร้อนจากรายงานดงักลา่ว เพ่ือรักษา เจตนารมณ์ของเราในการอนรัุกษ์

ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมให้อดุมสมบรูณ์ตลอดไป เพ่ือประเทศ เพ่ือธรรมชาต ิเพ่ือสตัว์ป่าและประชาชน... 

 

แนวร่วมนิสติ นกัศกึษา รักษาธรรมชาติ 

16 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 

 

 

แนวร่วมนิสติ นกัศกึษา รักษาธรรมชาติ (นนรธ.) 

ประกอบด้วย 

1. ชมรมอนรัุกษ์สภาพแวดล้อมจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2. ชมรมอนรัุกษ์ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

3. ชมรมอนรัุกษ์ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

4. ชมรมรักษ์ป่า รักษ์ธรรมชาต ิรักษ์สิง่แวดล้อม หรือ (ชมรม ๓ รักษ์) คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

5. กลุม่ยวุชนธรรมศาสตร์เพ่ือประชาชน (LYTP) 



6. กลุม่เสรีนนทรี ม.เกษตรศาสตร์ 

7. ชมรมอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 

8. ชมรมอนรัุกษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

9. กลุม่นิสติจฬุาฯ คดัค้านเข่ือนแม่วงก์ 

10. กลุม่ลกูชาวบ้านม.บรูพา 

11. กลุม่นิสติคดัค้านเข่ือนแมว่งก์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขตก าแพงแสน 

12. ชมรมอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม มหาวทิยาลยับรูพา 

13. กลุม่หยดน า้ ม.รังสิต 

-ชมรมบ าเพญ็ประโยชน์เพ่ือสงัคมและสิง่แวดล้อม 

-ชมรมสงัคมธรรมาธิปไตย 

-ชมรมทกัษิณสมัพนัธ์ 

-ชมรมรักษ์สิง่แวดล้อม 

14. ชมรมอนรัุกษ์ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

15. กลุม่กล้าคดิ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

16. ชมรมจกัรยานธรรมศาสตร์ 

17. เครือขา่ย TU Eco-Net มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

18. ทตูอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

  


