โครงการผันน้ํายวมตอนลางสูอ
 างเก็บน้ําเขื่อนภูมพ
ิ ล
ประมวลสรุปโดย
โครงการฟนฟูนิเวศวิทยาในภูมิภาคอินโดจีนและพมา (TERRA)
มิถุนายน 2551

สถานะของโครงการในปจจุบัน
1. การศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ดําเนินการแลวเสร็จตั้งแตเดือนกันยายน 2548
2. โครงการผันน้ํา น้ํายวมตอนลาง-อางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล ถูกบรรจุไวในแผนรวมพัฒนาลุมน้ําปง ซึ่ง
เปนหนึ่งในแผนพัฒนาลุมน้ําหลัก 25 ลุมน้าํ
3. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ไดเสนอรายงานการศึกษาผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม แนวสงน้ํา น้ํายวมตอนลาง-อางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล ภายใตโครงการเพิ่มปริมาณน้ํา
ตนทุนใหเขื่อนภูมิพล มายังคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมดานโครงการพัฒนาแหลงน้ํา เพื่อการพิจารณา (การประชุมคณะกรรมการ
ผูชํานาญการฯ ครั้งที่ 5/2548 วันที่ 27 ธันวาคม 2548) แตคณะกรรมการผูชํานาญการฯ มีมติยัง
ไมพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมขางตน โดยเห็นควรให พพ. เสนอรายงาน
ดังกลาว ไปยังคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อใหพิจารณาแลวเสร็จเสียกอน
4. คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ (การประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2550)
เห็นชอบ ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานดูแลรับผิดชอบโครงการ
ผันน้ํา น้ํายวมตอนลาง-อางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล โดยใหดําเนินการศึกษาความเหมาะสมและ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และเสนอใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพจ
ิ ารณาตอไป
5. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและการชลประทาน (ที่รัฐบาลชุด
ปจจุบันเพิ่งจัดตั้งขึ้น) วันที่ 9 มิถุนายน 2551 มีนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี เปนประธาน ที่
ประชุมไดเห็นชอบโครงการผันน้ํา น้ํายวมตอนลาง-อางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล ใชเงินลงทุน 43,898
ลานบาท
ความเปนมาโดยสังเขป
โครงการผันน้ํายวมตอนลาง-อางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล มีความเปนมาคอนขางยาวนานและมีการใช
ชื่อโครงการที่ตางๆกันไป ดังนี้
ในป 2537 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (หรือกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน
ภายใตกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เดิม) ไดดําเนินการศึกษาความเหมาะสมเบื้องตน
โครงการผันน้ําเมย-สาละวิน ลงลุมน้ําเจาพระยา โดยไดวาจางที่ปรึกษาไดแก บริษัทปญญาคอนซัลแตนท
จํากัด Snowy Mountains Engineering Corporation Limited และมหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหเปนผูทํา
การศึกษาจนแลวเสร็จในป 2538 กลุมที่ปรึกษาไดศึกษาแนวผันน้ําที่สําคัญไดแก 1) แมน้ําสาละวิน-เขื่อน
น้ํายวมตอนบน-อางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล 2) แมน้ําสาละวิน-เขื่อนแมลามาหลวง-อางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล 3)
แมน้ําเมย-เขื่อนหวยขะแนง-อางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล 4) แมน้ําเมย-หวยแมละเมา-อางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล
และ 5) แมน้ําเมย-แมน้ําปงดานทายเขื่อนภูมิพล
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2542 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน ทําการวาจางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบดานสิ่งแวดลอม จัดใหมี
การประชาสัมพันธและจัดการประชาพิจารณ โครงการเพิ่มปริมาณน้ําตนทุนใหเขื่อนภูมิพล มีระยะเวลาใน
การดําเนินการ 36 เดือน โดยใหครอบคลุมโครงการที่มีการศึกษาโดยหนวยงานอื่นๆดวยเชน การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย และกรมชลประทาน บริษัทที่ปรึกษาที่ไดรับการวาจาง ไดแก บริษัทปญญา
คอนซัลแตนทจํากัด บริษัท เซาธอีสตเอเชียเทคโนโลยี จํากัด และ บริษัท โพเทนเชียล เอ็นจิเนียรริ่ง
คอนซัลแตนท จํากัด
ในป 2545 กลุม
 บริษัทที่ปรึกษาไดเสนอทางเลือกแนวผันน้ําเบื้องตน 9 แนว ไดแก 1) แมน้ํา
สาละวิน-เขื่อนน้ํายวมตอนบน-อางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล 2) แมน้ําสาละวิน-เขื่อนแมลามาหลวง-อางเก็บ
น้ําเขื่อนภูมิพล 3) แมน้ําเมย-เขื่อนหวยขะแนง-แมน้ําตื่น 4) แมน้ําเมย-เขื่อนแมละเมา-แมน้ําตื่น 5)
แมน้ําเมย-แมน้ําสอง-อางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล 6) แมน้ําปายตอนบน-แมน้ําแตง 7) หวยแมละเมา-แมน้ําตื่น
8) แมน้ําเงา (3)-แมน้ําสอง (2)-อางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล และ 9) แมน้ําเงา (1)- อางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล
ในป 2546 กลุม
 บริษัทที่ปรึกษา ไดคัดเลือกแนวผันน้ําทีม
่ ีความเหมาะสม 2 แนว ไดแก แนวผันน้ํา
เขื่อนแมลามาหลวง-อางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล และ แมน้ําเมย-เขื่อนหวยขะแนง-แมน้ําตืน
่ และไดคัดเลือก
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แนวที่จะผันน้ําไดปริมาณมากที่สุด เพื่อดําเนินการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอม คือ แนว
ผันน้ํา น้ํายวมตอนลาง-อางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล (แนวผันน้ํานี้ ถูกปรับปรุงเล็กนอยจากแนวผันน้ํา เขื่อนแมลา
มาหลวง-อางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล)
การศึกษาดังกลาว ไดสรุปผลประโยชนที่จะไดรับจากการพัฒนาโครงการเพิ่มปริมาณน้ําตนทุนให
เขื่อนภูมิพล (แนวผันน้ํา น้ํายวมตอนลาง-อางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล) ไวดังนี้
1. โรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนภูมิพลสามารถผลิตไฟฟาเพิ่มขึ้น ปละ 516 ลานหนวย คิดเปนเงิน 1,855
ลานบาท
2. ผลประโยชนดานเกษตรเพิ่มขึ้นในโครงการเจาพระยา จากปริมาณน้ํา 1,572 ลาน ลบ.ม. ในพื้นที่
0.93 ลานไร คิดเปนมูลคาเฉลี่ยปละ 3,104 ลานบาท
3. เสริมความมั่นคงในการใชน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคและอุตสาหกรรม ลดการใชน้ําบาดาลเฉลี่ยป
ละ 612 ลาน ลบ.ม. เปนเงิน 5,070 ลานบาท
4. ประโยชนจากปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้นในกิจกรรมตาง ๆ อาทิ การเดินเรือ การผลักดันน้ําเค็ม และการ
รักษาคุณภาพน้ํา
5. พลังงานไฟฟาจากเขื่อนน้ํายวมตอนลาง เฉลี่ยปละ 516 ลานหนวย คิดเปนมูลคา 1,855 ลาน
บาท
6. การพัฒนาแหลงน้ําบริเวณปากอุโมงคและปลายอุโมงค จํานวน 3,350 ไร คิดเปนมูลคา 7.76 ลาน
บาท
แนวผันน้ํา น้ํายวมตอนลาง-อางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล จะรองรับการผันน้ํายวมซึ่งมีปริมาณน้ําทา
เฉลี่ยตอป 2,765.80 ลาน ลบ.ม. ไปยังอางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพลปละ 2,184.52 ลาน ลบ.ม. หรือคิดเปน
ปริมาณ 79% ของปริมาณน้ําทาของแมน้ํายวม โดยสรางเขื่อนน้ํายวมตอนลางกั้นลําน้ํายวม หางจาก
สบยวม (จุดบรรจบแมน้ําเมย) ตามลําน้ําขึ้นมาประมาณ 12 กิโลเมตร และสูบน้ําดวยไฟฟาเขาอุโมงคสงน้ํา
คอนกรีตรูปเกือกมา ผาน ต.นาเกียน ต.อมกอย อ.อมกอย จ.เชียงใหม ไปยังอางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล โดย
ผานหวยแดง ซึ่งไหลลงหวยแมงูด (ระดับ 280 เมตร รทก.) ที่บานหวยหินดํา ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.
เชียงใหม

องคประกอบหลักของโครงการผันน้ํา น้ํายวมตอนลาง-อางเก็บน้า
ํ เขื่อนภูมิพล
1. เขื่อนแมลามาหลวง
• ที่ตั้ง กั้นลําน้าํ ยวม หางจากจุดบรรจบแมน้ําเมยขึ้นมา เปนระยะทางประมาณ 12 กม.
• ประเภท
เขื่อนหินถมดาษคอนกรีต
• ระดับสันเขื่อน
+144.50 เมตร
• ความสูงสันเขื่อน
69.50 เมตร
• ระดับเก็บกักน้ําปกติ
142.00 เมตร รทก.
• พื้นที่ผิวน้ํา
2,493.75 ไร (3.99 ตร.กม.)
• ความจุอางเก็บน้ํา
80.80 ลาน ลบ.ม.
• ติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด
24.3 เมกะวัตต
2. สถานีสูบน้า
ํ ตั้งที่บานสบเงา อ.สบเมย จ.แมฮองสอน
• ความสูงของหัวน้ํารวม
170.958 เมตร
• กําลังเครื่องสูบน้ํา (จํานวน X ขนาด)
6 X 63.447 เมกะวัตต รวม 380.682 เมกะวัตต
• พลังงานไฟฟาที่ใชสูบน้ํา
1,241.76 ลานหนวย/ป
• ปริมาณการสงน้ําเฉลี่ย
2,184.52 ลาน ลบ.ม./ป
3. อุโมงคสงน้ํา
• เสนผาศูนยกลาง
8.40 – 9.10 เมตร
• ความยาวประมาณ
61.85 กม.
4. การปรับปรุงลําหวยแมงูด เปนระยะทาง
5.20 กม.
5. ระบบสงไฟฟา
• ปรับปรุงสายสง 230 KV จากทาตะโก – ตาก 2 ระยะทาง 212 กม.
• สรางระบบสายสง 230 KV จากตาก 2 – สถานีสูบน้ําบานสบเงา ระยะทาง 202 กม.
6. ราคาโครงการ (ป 2548)
• คากอสราง(รวมภาษีเงินเฟอและดอกเบี้ย)
43,848
ลานบาท
• คาบํารุงรักษา
417.28
ลานบาท/ป
• คาพลังงานไฟฟาสําหรับสูบน้ํา
1,688.58
ลานบาท/ป
7. ตนทุนคาน้ํา

3.92

บาท/ลบ.ม.
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ผลกระทบเบื้องตน ของโครงการผันน้ํา น้ํายวมตอนลาง-อางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล
1. การสูญเสียพื้นที่ปา เพื่อใชเปนพื้นที่อางเก็บน้ํา ถนนทางเขา-ออกอุโมงค พื้นที่ทิ้งดินและหิน
จากการกอสรางอุโมงค รวม 3,173.87 ไร ในจํานวนนี้ 2,170.82 ไร เปนพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ เฉพาะ
พื้นที่ปาอนุรักษที่เปนเขตลุมน้ําชั้น 1A และ 1B ที่จะไดรับผลกระทบมีจํานวน 1,490.09 ไร
2. การสูญเสียพื้นที่เพื่อเปนแนวสายสงไฟฟาแรงสูง ยาว 206.5 กม. กวาง 80-100 เมตร รวม
พื้นที่ประมาณ 11,459 ไร แยกเปนพื้นที่ประเภทตางๆไดดังนี้
• ปาเพื่อการอนุรักษ
7,417 ไร
• เขตลุมน้ําชั้น 1A
3,773 ไร
• เขตลุมน้ําชั้น 1B
338 ไร
• พื้นที่ทํากินของชาวบาน 1,453 ไร
3. อางเก็บน้ําเขื่อนน้ํายวมตอนลางจะสงผลกระทบตอทรัพยสินและวิถีชีวิตของชาวบาน บาน
ทาเรือ ต.แมสวด อ.สบเมย จ.แมฮองสอน จํานวน 21 ครอบครัว และพืน
้ ที่ทํากินรวม 56 ไร
4. การเจาะอุโมงคผันน้ําใตดน
ิ ยาว 62 กิโลเมตรจะสงผลกระทบตอพื้นที่เพื่อใชเปนทางเขา-ออก
และรองรับเศษดินและหินจากการเจาะอุโมงคถึง 5 แหง รวม 233.75 ไร ซึ่งตั้งอยูในเขตพื้นที่ของหมูบาน
ตางๆ ดังนี้
พื้นที่จัดการวัสดุ
ตําแหนงที่
1
2
3
4
5

ที่ตั้ง
บานสบเงา ต.แมสวด อ.สบเมย จ.แมฮองสอน
บานแมปะหลวง ต.นาเกียน อ.อมกอย จ.เชียงใหม
บานแมวงศ ต.นาเกียน อ.อมกอย จ.เชียงใหม
บานแมลอก ต.นาเกียน อ.อมกอย จ.เชียงใหม
บานแมงูด ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม
รวม

ปริมาณหินที่ถม
(ลบ.ม.)
650,400
1,022,800
1,285,000
1,416,000
1,181,160
5,555,360

พื้นที่จด
ั การ
วัสดุ (ไร)
23.0
29.75
35.0
60.0
86.0
233.75

5. แนวอุโมงคผันน้ําใตดินยาว 62 กิโลเมตร ซึ่งลอดผานภูเขาอันเปนแหลงตนน้ําลําธารของชุมชน
ตางๆ และผลจากการกองเศษดินและหินจากการขุดเจาะอุโมงค แมจะยังไมสามารถประเมินผลกระทบตอ
คุณภาพน้ําผิวดินและน้ําใตดน
ิ วาจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร แตถึงกระนั้นผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นทั้ง
โดยตรงและโดยออม จะสงผลตอชุมชนตางๆ ดังนี้
1. บานหวยหินคํา หมูที่ 3 ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม
2. บานแมงูด หมูที่ 6 ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม
3. บานแมลายดวงจันทร หมูที่ 9 ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม
4. บานหวยมวง หมูที่ 2 ต.แมสวด อ.สบเมย จ.แมฮองสอน
5. บานแมอุบโละเหนือ หมูที่ 5 ต.แมสวด อ.สบเมย จ.แมฮองสอน
6. บานแมสวดใหม หมูที่ 8 ต.แมสวด อ.สบเมย จ.แมฮองสอน
7. บานนาดอย หมูที่ 9 ต.แมสวด อ.สบเมย จ.แมฮองสอน
8. บานนาเกียน หมูที่ 3 ต.นาเกียน อ.อมกอย จ.เชียงใหม
9. บานใบหนา หมูที่ 4 ต.นาเกียน อ.อมกอย จ.เชียงใหม
10. บานหวยครั่ง หมูที่ 5 ต.นาเกียน อ.อมกอย จ.เชียงใหม
11. บานยางเปา หมูที่ 2 ต.อมกอย อ.อมกอย จ.เชียงใหม
12. บานผาปูน หมูที่ 7 ต.อมกอย อ.อมกอย จ.เชียงใหม
13. บานยางแกว หมูที่ 10 ต.อมกอย อ.อมกอย จ.เชียงใหม
14. บานตุงติง หมูที่ 11 ต.อมกอย อ.อมกอย จ.เชียงใหม
6. การผันน้ําไปยังอางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล จะทําใหเกิดน้ําทวมพื้นที่การเกษตรของชาวบานรอบ
อางเก็บน้ํา แมตามแผนจะระบุวา ระดับเก็บกักจะอยูในระดับเดิมที่ 260 ม.รทก.นั้น แตที่ผานมาเขื่อนภูมิพล
ไมเคยเก็บกักน้ําไดที่ระดับ 260 ม.รทก.มาเปนเวลายาวนาน พื้นที่รอบอางเก็บน้ําจึงถูกใชประโยชนเปน
พื้นที่ทํากินของชาวบานที่ยากจนมาโดยตลอด ซึ่งโครงการผันน้ําสูเขื่อนภูมิพลจะสงผลกระทบตอพืชผล
ของชาวบาน ในพื้นที่ 6,734 ไร รวมจํานวนตนไมทั้งหมด 137,686 ตน จําแนกไดดังนี้
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พื้นที่ในเขต จ.เชียงใหม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จํานวนไมผลไมยืนตน (ตน)

ต.นาคอเรือ อ.ฮอด
ต.ดอยเตา อ.ดอยเตา
ต.มืดกา อ.ดอยเตา
ต.ทาเดื่อ อ.ดอยเตา
ต.บงตัน อ.ดอยเตา
ต.บานแอน อ.ดอยเตา
รวม

1,800
11,375
7,612
1,500
37,025
13,850
137,686

พื้นที่ทําการเกษตรใน
อางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล
(ไร)
503
757
482
77
1,481
554
6,734

แผนผังแสดงที่ตั้งและองคประกอบหลักของแนวผันน้า
ํ อางเก็บน้ํายวมตอนลาง-อางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล

ระดับความสูง (เมตร รทก.)

+400

ถังพักน้ํา ที่ประมาณ +307 ม.รทก.
อุโมงคสงน้ํา ยาว 62.60 กม.

+300

+260 ม.รทก.
หวยแมงูด

+200
+142 ม.รทก

+100
+0.00

แมน้ํายวม

อางเก็บน้ํา
เขื่อนภูมิพล

สถานีสูบน้ําบานสบเงา ที่ +137 ม.รทก.

อางเก็บน้ําเขื่อนน้ํายวมตอนลางหางจากจุดบรรจบ
แมน้ําเมยขึ้นมา เปนระยะทางประมาณ 12 กม.

ที่มา http://www.onep.go.th/eia/Water/Project_Water/Pic_Project/pic_012.JPG
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