โครงการผันน้ํากก อิง นาน
โครงการฟนฟูนิเวศวิทยาในภูมิภาคอินโดจีนและพมา (TERRA)
พฤศจิกายน 2548

โครงการผันน้ํากก-อิง-นาน เปนโครงการที่แยกออกมาจากโครงการผันน้ํากก-อิง-ยม-นาน ซึ่งเคยอยูใน
ความรับผิดชอบของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ตั้งแตประมาณป 2522 ในแผนงานเดิม
นั้น จะมีการสูบน้ําจากแมน้ําโขงเขาสูระบบผันน้ําของโครงการดวย ตอมาในป 2532 โครงการผันน้ํากกอิง-ยม-นาน ไดแยกเปน 2 โครงการคือ โครงการผันน้ํากก-อิง-นาน และโครงการเขื่อนแกงเสือเตน และ
ไดโอนเขามาอยูในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน
ในป 2539 กรมชลประทานไดวาจางบริษัท ทีม คอนซัลติง้ เอ็นจิเนียร จํากัด, บริษัท ปญญา
คอนซัลแตนท จํากัด, บริษัท แอสดีคอน คอรปอเรชั่น จํากัด และบริษัท ซันยู (ประเทศไทย) จํากัด ให
ทําการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบทางสิ่งแวดลอม และกรมชลประทานยังไดรับการชวยเหลือ
จากองคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (Japan International Cooporation Agency หรือ
JICA) มารวมศึกษาดวย โดยการศึกษาทั้งหมดแลวเสร็จในป 2545
โครงการผันน้ํากก-อิง-นานในปจจุบัน มีแผนที่จะผันน้ําในปริมาณประมาณ 2,000 ลานลูกบาศก
เมตรตอป จากแมน้ํากกและแมน้ําอิง ลงสูแมน้ํานาน เพื่อเก็บกักไวที่อางเก็บน้ําเขื่อนสิริกิติ์ โดยใช
งบประมาณลงทุนจํานวน 55,000 ลานบาท
จนถึงปจจุบันกรมชลประทานยังไมไดเสนอรายงานการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบ
สิ่งแวดลอม เขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการผูชํานาญการดานแหลงน้ําและคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติแตอยางใด
องคประกอบของโครงการผันน้ํากก อิง นาน จะผันจากแมน้ํากก จ.เชียงราย ผาน จ.พะเยา สู จ.นาน
แนวผันน้ําประกอบดวย คลองผันน้ําแบบเปด, ทอผันน้ํา, อุโมงคผันน้ํา, เขื่อน, ฝาย และการปรับปรุง
แมน้ําตลอดแนวผันน้ํา รวมระยะทางประมาณ 170 กิโลเมตร ซึ่งสามารถแยกชวงแนวผันน้ําเปนชวงๆ ได
ดังนี้
ชวงแมน้ํากกสูแมน้ําอิง ความยาว 56.71 กม. ประกอบดวย เขื่อนกั้นแมน้ํากก, คลองผันน้าํ
ดาดคอนกรีต, คลองดิน และแนวเขตเวนคืนที่ดินกวาง 200 เมตร, ทอผันน้ํา, อุโมงคผันน้ํา, ขุดลอกลํา
น้ําแมน้ําลอยถึงแมน้ําอิง ชวงผันน้ํานี้อยูในเขต อ.เมือง, อ.เวียงชัย, อ.พญาเม็งราย และอ.เทิง ของ จ.
เชียงราย
ชวงแมน้ําอิงสูหวยยอด (จ.นาน) ความยาว 67 กม. ประกอบดวย เขื่อนยกระดับน้ําในลําน้าํ
อิงอยูเหนือน้ําของอ.เทิง, คลองผันน้ําดาดคอนกรีต, คลองดิน, ทอผันน้ํา, อุโมงคผันน้ํายาว 52.875 กม.
ชวงผันน้ํานี้อยูในเขต อ.เทิง จ.เชียงราย, กิ่งอ.ภูซาง และอ.เชียงคํา จ.พะเยา, และอ.สองแคว จ.นาน
ชวงการปรับปรุงลําน้ํา จาก หวยยอด–แมน้ํายาว–แมน้ํานาน ประกอบดวย เขื่อนน้ํายาว
กั้นแมน้ํายาวที่ อ.สองแคว หางจากตัวอําเภอไปทางทิศเหนือประมาณ 1.5 กม. เพื่อควบคุมการปลอยน้ํา
ลงสูลําน้ํายาว มีพื้นที่อางเก็บน้ําประมาณ 1,825 ไร, ความจุ 32.77 ลานลบ.ม., สามารถปลอยน้ําจาก
อางโดยทอผันน้ําดวยอัตรา 200 ลบ.ม./วินาที และสามารถปลอยน้ําจากประตูระบายน้ําลนดวยอัตรา
สูงสุด 760 ลบ.ม./วินาที, การปรับปรุงลําน้ําหวยยอด ระยะทางประมาณ 7.5 กม. และสรางฝายชะลอ
น้ําเปนชวงๆ รวม 5 แหง, การปรับปรุงลําน้ํายาว โดยการสรางฝาย 5 แหง, การขุดและขยายลําน้ํา,
ปรับลาดทองน้ํา และสรางผนังกั้นน้ํา ตลอดลําน้ํายาวจากเขื่อนน้ํายาวถึงสบยาว (จุดบรรจบกับแมน้ํา
นาน) ที่อ.ทาวังผา จ.นาน ยาวประมาณ 42 กม.
ปญหาและผลกระทบจากโครงการผันน้ํากก-อิง-นาน
1. ผลกระทบตอระบบนิเวศ และชุมชนตลอดแนวผันน้ํา เชน
• ปญหาการแยงชิงน้ําในจ.เชียงราย โดยกรมชลประทานออกมายอมรับในภายหลังวาจะมีการ
ผันน้ําจากแมนา้ํ กกในชวงฤดูแลงดวย ซึ่งจะทําใหเกิดปญหาการแยงน้ําระหวางการประปา
จ.เชียงราย, พืน
้ ที่เกษตรกรรมของโครงการฝายเชียงรายเดิม และโครงการผันน้ํากก-อิงนาน อันเปนปญหาสังคมการเมืองติดตามมาในอนาคต
• การสรางเขื่อนกั้นแมน้ําอิง จะทําใหเกิดน้ําทวมขึ้นไปตามลําน้ําอิงยาวประมาณ 20
กิโลเมตรตลอดชวงการผันน้าํ 6 เดือน และจะสงผลกระทบตอระบบนิเวศแมน้ําอิง โดยเขื่อน
จะขัดขวางเสนทางการหากินของปลาและสัตวน้ําตามธรรมชาติอื่นๆ ซึ่งเชื่อมโยงไปสูแมน้ํา
โขง อันจะสงผลกระทบตอชุมชนประมงในเขตลุมน้ําอิง และลุมน้ําโขง
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ระบบนิเวศลุมน้ําอิง จะไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากโครงการผันน้ํากก-อิง-นาน

•

•

•

•

การสรางอุโมงคผันน้ําขนาดใหญ ที่มีความสูงประมาณ 8 เมตร กวาง 11.5 เมตร ลอดใต
ภูเขาเปนระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ซึ่งจะตองผานรอยเลื่อน ชั้นหินผุ ชั้นหินปูนและ
แนวน้ําพุรอน เปนจํานวนมาก จะสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงชั้นน้ําใตดิน การ
เปลี่ยนแปลงของลําหวย ลําธาร และลําน้ําสายหลักผิวดิน รวมถึงการเกิดแผนดินถลมใน
ระหวางการกอสราง และเสี่ยงตอภัยพิบัติรายแรงหากเกิดเหตุการณแผนดินไหว
การสรางเขื่อนน้ํายาวที่ อ.สองแคว จ.นาน โดยที่กรมชลประทานไมเคยเปดเผยเรื่อง
ผลกระทบที่ชัดเจนเกี่ยวกับพื้นที่น้ําทวม ทําใหชาวบานในพื้นที่หวั่นวิตกกังวลวา
นอกเหนือจากพื้นที่ทํากินซึ่งเปนที่นาและสวน ที่จะถูกน้ําทวมแลว ยังไมแนชัดวาพื้นที่ตั้ง
บานเรือนจะถูกน้ําทวมดวยหรือไม
การปรับปรุงแมน้ํายาวประมาณ 40 กิโลเมตร จะสรางความเสียหายตอระบบนิเวศแมน้ําและ
พื้นที่ทํากิน 2 ฝงแมน้ํา หรือที่ชาวบานเรียกวา “สวนดอนริมน้ํา” ซึ่งพื้นที่การเกษตรเหลานี้
เปนแหลงผลิตอาหารและแหลงรายไดของครัวเรือน การสูญเสียพื้นที่สวนดอนริมน้ําเทากับ
เปนการทําลายการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของชุมชน
ปญหาน้ําทวมในเขต อ.ทาวังผา, อ.เมือง, กิ่ง อ.ภูเพียง, อ.เวียงสา จ.นาน จะรุนแรงมากขึ้น
เนื่องจากปริมาณน้ําที่จะผันมาในชวงฤดูฝน ซึ่งมีปริมาณเทากับครึ่งหนึ่งของปริมาณน้ํานาน
เฉลี่ยที่ไหลในแมน้ํานานตลอด 1 ป และจะทําลายพื้นที่สวนดอนริมน้ําของชุมชนที่ตั้งถิ่น
ฐานริมฝงแมนา้ํ นานทั้งหมด

สวนดอนลุม สองฝงแมน้ํานานตั้งแตอ.ทาวังผา อ.เมือง กิ่งอ.ภูเพียง
และอ.เวียงสา จ.นาน จะไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจาก
ปริมาณน้ําที่ผันเขามาในฤดูฝน จํานวน 2,000 ลาน ลบ.ม.
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2. ความไมโปรงใสในการดําเนินโครงการ กรมชลประทานไมเคยเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง
และครบถว นแกประชาชนใน 3
ลุมน้ํา แตกลับแอบอางวาโครงการผันน้ํากก-อิง-นาน ไดรับความ
เห็นชอบจากชุมชนในพื้นที่แนวผันน้ําทั้งหมดแลว (จากการประชุมสรุปการศึกษาโครงการผันน้ํา ที่ จ.
เชียงรายและพะเยา เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2544 ตามลําดับ) ทั้งๆ ที่ชาวบานจํานวนกวา 4,000 คน
จาก 3
จั ง หวั ด ที่ จ ะถู ก ผลกระทบจากแนวผั น น้ํ า ได ร ว มกั น ลงชื่ อ และยื่ น จดหมายต อ เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และอธิบดีกรมชลประทาน ใหยกเลิกโครงการผันน้ํา
ตั้งแตวันที่ 23 มีนาคม 2543 นอกจากนี้ กรมชลประทานยังไมเคยเผยแพรเอกสารรายงานการศึกษา
ความเหมาะสมและผลกระทบด า นสิ่ ง แวดล อ มเลยตลอดระยะเวลาการศึ ก ษาโครงการตั้ ง แต ป 2539
จนถึงปจจุบัน

ตัวแทนชุมชน 3 ลุมน้ํา ยื่นหนังสือคัดคานโครงการผันน้ํากก-อิง-นาน
ตอเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ที่กรุงเทพ (23 มีนาคม 2543)

3. ความไมเปนธรรมในการจัดการน้ํา เปนการผลักภาระปญหาของลุมเจาพระยาตอนลางไป
ใหกับประชาชนใน 3 ลุมน้ําทางภาคเหนือ และเปนการจํากัดการพัฒนาในอนาคตของประชาชนทั้ง 3 ลุม
น้ํา และสรางปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนใน 3 ลุมน้ํา โดยไมไดศึกษาหาทางเลือกอื่นๆ ที่มี
ประสิทธิภาพและใชตนทุนต่ําในการจัดการปญหาของลุมเจาพระยา
4. ความสมเหตุสมผล และผลตอบแทนโครงการ กรมชลประทานไมเคยชี้แจงตอสังคมวา
ตนทุนของการผันน้ํา 1 ลูกบาศกเมตรมีราคามากนอยเทาไร โดยเฉพาะเมื่อมูลคาการลงทุนของโครงการ
เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เทา จากป 2541 ที่ 32,400 ลานบาท เปน 55,578 ลานบาทในปจจุบัน

ชาวบานหัวนา กิ่งอ.ภูซาง จ.พะเยา
เรียกรองใหยุติโครงการผันน้ํากก-อิง-นาน
(2 ธันวาคม 2541)

ชาวบานในเขตจ.เชียงราย เรียกรองใหยุติ
โครงการผันน้ําที่จ.เชียงราย
(13 มีนาคม 2543)
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ชาวบานในจ.นานเรียกรองใหยุติ
โครงการผันน้ํากก-อิง-นาน
(30 มีนาคม 2544)
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มนตรี จันทวงศ และคณะ. 2546. กอนถายทําจริง อภิมหาโครงการผันน้ํา กก อิง นาน มูลนิธฟ
ิ น
 ฟูชีวิตและธรรมชาติ,
ธันวาคม 2546
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2548. โครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐ (Mega
Project): ทรัพยากรน้ํา. เอกสารประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2548
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