สรุปโครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

๑.รายละเอียดความเป็นมาของโครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
๑.๑ ความเป็นมาโครงการ
พ.ศ.๒๕๒๕

สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้บรรจุโครงการพัฒนาลุ่มน้าสะแกกรังไว้ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๒๕-๒๕๒๙)
พ.ศ.๒๕๒๕ – ๒๕๒๗ กรมชลประทานได้ส้ารวจความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการในลุ่มน้าสะแกกรัง สรุปได้
ว่า “โครงการเขื่อนแม่วงก์ เป็นโครงการที่มศี ักยภาพอันดับหนึ่ง”
พ.ศ.๒๕๓๒
คณะรัฐมนตรีมีมติให้กรมชลประทาน “จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์”
มีนาคม ๒๕๓๓ **
กรมชลประทานจ้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดท้า EIA โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัด
นครสวรรค์
พฤษภาคม ๒๕๓๗
กรมชลประทานส่งรายงาน EIA โครงการแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ให้ส้านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาเข้าสู่ทปี่ ระชุม
คณะกรรมการผู้ช้านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน
โครงการพัฒนาแหล่งน้า (คชก.)
กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘
คชก. ให้จัดท้าข้อมูลชีแจงทางเลือกที่ตังเขื่อนระหว่างเขาสบกกและเขาชนกันเพิ่มเติม
ก่อนน้าเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) พิจารณาต่อไป
ธันวาคม ๒๕๓๘
สผ. เสนอรายงาน EIA โครงการแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เข้าสู่การพิจารณาของ กก.วล.
(ครังที่ ๑) โดยมีมติให้
๑.กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้านสิ่งแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม ของของที่ตังเขาชนกันและเขาสบกก พร้อมทังจัดท้าแผน
ป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๒.ให้กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทานรายงานความก้าวหน้าตามข้อ ๑ ต่อ กก.วล.
พฤษภาคม ๒๕๔๐ ** กรมชลประทานได้ว่าจ้างทีป่ รึกษา(บริษัทครีเอกทีฟ เทคโนโลยี จ้ากัด และบริษัท พอล
คอนซัลแตนท์ จ้ากัด) จัดท้ารายงานการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อม(เพิ่มเติม) โครงการ
เขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
สิงหาคม ๒๕๔๐
กรมชลประทานส่งรายงาน EIA เพิ่มเติม ให้ สผ.พิจารณา ก่อนเสนอ คชก. และกก.วล.ให้
ความเห็นชอบต่อไป
มีนาคม ๒๕๔๑
กก.วล. (ครังที่ ๒) มีมติให้กรมชลประทานด้าเนินการ
๑.จัดท้าประชาพิจารณ์โครงการเขื่อนแม่วงก์
โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖)

๑

มกราคม ๒๕๔๓ **

ธันวาคม ๒๕๔๕
กรกฎาคม ๒๕๔๗
ธันวาคม ๒๕๔๗

พฤศจิกายน ๒๕๔๙
เมษายน ๒๕๕๐ **
กันยายน ๒๕๕๐ **
ธันวาคม ๒๕๕๐

พฤศจิกายน ๒๕๕๒
สิงหาคม ๒๕๕๓

กันยายน ๒๕๕๓

พฤศจิกายน ๒๕๕๓

๒.ศึกษาปัจจัยที่มผี ลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาทังทางตรงและทางอ้อม
๓.ประเมินต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมและเปรียบเทียบผลประโยชน์ของทางเลือกต่างๆ
ด้าเนินการจัดท้าประชาพิจารณ์ โดยคณะกรรมการประชาพิจารณ์ได้สรุปผลว่า “พื้นที่ลุ่ม
น้าแม่วงก์ประสบปัญหาการขาดแคลนน้าและปัญหาอุทกภัยเป็นประจาสมควรแก้ไข
ปัญหาโดยด่วน โดยการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ซึ่งมีความเหมาะสมที่แก้ไขปัญหาได้”
กก.วล. (ครังที่ ๓) มีมติให้กรมชลประทานศึกษาทางเลือกทีต่ ังโครงการและศึกษาการ
บริหารจัดการลุ่มน้าสะแกกรังทังระบบและน้าเสนอ กก.วล. เพื่อพิจารณาอีกครัง
กรมชลประทานส่งรายงานฯที่ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นให้ สผ.พิจารณา ก่อนเสนอ กก.วล.
กก.วล. (ครังที่ ๔) มีมติให้
๑.กรมชลประทานประสานการบริหารจัดการลุ่มน้าแม่วงก์ให้สอดคล้องกับแผนการ
บริหารจัดการลุ่มน้าสะแกกรัง ให้มีผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ปา่ ในเขต
อุทยานแห่งชาติและราษฎร์น้อยที่สุด ก่อนเสนอ คชก.และ กก.วล.ต่อไป
๒.ให้น้าวิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ (SEA) มาใช้ในการศึกษา EIA
กรมชลประทานส่งแผนการบริหารจัดการลุ่มน้าแม่วงก์ ให้คณะอนุกรรมการลุม่ น้าสะแก
กรังพิจารณาตามมติ กก.วล.
คณะอนุกรรมการลุ่มน้าสะแกกรังเห็นชอบให้โครงการเขื่อนแม่วงก์บรรจุในแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรน้า
กรมชลประทานจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษา SEA โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัด
นครสวรรค์และศึกษาแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๕๒
ครม. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อด้าเนินโครงการ
เขื่อนแม่วงก์ ให้กระทรวงเกษตรด้าเนินการตามขันตอนและกฎหมาย ซึ่งกระทรวงเกษตร
ฯได้ชีแจงว่าจะด้าเนินการจัดท้ารายงาน SEA โครงการเขื่อนแม่วงก์ ให้พิจารณาด้วย
กรมชลประทานส่งรายงาน SEA ให้ สผ.พิจารณาเสนอ กก.วล.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ประกาศประเภทขนาด โครงการที่ต้องจัดทารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) ๑๑ ประเภท
สผ. ให้กรมชลประทานเสนอข้อมูลเพิม่ เติม ดังนี
๑.ประเด็นการบริหารจัดการลุม่ น้าทังระบบ
๒.ประเด็นความจ้าเป็นในการสร้างเขื่อนแม่วงก์
๓.ประเด็นการสร้างเขื่อนแม่วงก์มีผลต่อการบริหารจัดการนา้ อย่างไร
๔.ประเด็นการสร้างเขื่อนแม่วงก์ต่อการท้าลายป่าไม้และจะส่งผลกระทบต่อลุ่มน้าหรือไม่
กรมชลประทานจัดท้าข้อชีแจงเสนอ สผ. เพื่อน้าเสนอต่อ คชก.

โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖)

๒

มีนาคม ๒๕๕๔

สิงหาคม ๒๕๕๔ **

พ.ศ.๒๕๕๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เมษายน ๒๕๕๕

๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

๑๕-๑๖ พฤศจิกายน
๒๕๕๕
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

คชก.มีมติให้ กรมชลประทานดาเนินการจัดทารายงาน EHIA โดยนาความเห็นของ
คชก. และ กก.วล. ที่ให้ไว้ รวมทั้ง รายงาน SEA เป็นข้อมูลประกอบการจัดท้ารายงาน
ดังกล่าว
กรมชลประทาน จ้างที่ปรึกษาจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมฯ ส้าหรับ
โครงการรุนแรงฯ (EHIA) (บริษัทครีเอกทีฟ เทคโนโลยี จ้ากัด) ระยะเวลา ๓๖๐ วัน
สินสุดวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เกิดปัญหาอุทกภัยในหลายพืนที่ รวมทังพืนทีล่ ุ่มน้าแม่วงก์และสะแกกรัง
รัฐบาลจึงได้จัดท้าแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการน้าและแก้ไขปัญหาอุกทกภัยของ
ประเทศ ซึ่งโครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นโครงการที่มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ดังกล่าว จึงได้น้าเรือ่ งเข้าสู่ทปี่ ระชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน
๒๕๕๕
ครม. มีมติเห็นชอบในหลักการในการด้าเนินงานโครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัด
นครสวรรค์ โดยให้จัดท้ารายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน แล้วน้าเสนอคณะกรรมการบริหาร
จัดการน้าและอุทกภัย (กบอ.) พิจารณา
สผ. ได้รบั รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส้าหรับโครงการหรือกิจการทีอ่ าจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทังทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ของ
กรมชลประทาน (ฉบับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ )ซึง่ จัดท้ารายงานโดย บริษัทครีเอทีฟ
เทคโนโลยี จ้ากัด เพื่อด้าเนินการตามขันตอนการพิจารณารายงาน เนื่องจากความจุอ่าง
เก็บน้าของโครงการที่ระดับเก็บกักมากกว่า ๑๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
คชก. ฯ สผ. และกรมชลประทานดูงานในพืนที่

ประชุม คชก ครังที่ ๒/๒๕๕๕ มีมติให้กรมชลประทานปรับปรุงแก้ไข และเสนอข้อมูล
เพิ่มเติมในรายงาน EHIA
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สผ. จัดประชุมทางวิชาการ เรื่อง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาตรการป้องกันและ
**
แก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ในการด้าเนินโครงการฯ
๒๐ พฤษภาคม
กรมชลประทานส่งรายงานชีแจงเพิ่มเติม ครังที่ ๑ จ้านวน ๑๑ ประเด็นหลัก
๒๕๕๖
๑.ให้อธิบายความเชื่อมโยง SEA ว่ามีความสอดคล้องอย่างไรกับ EIA ที่ได้ท้าการศึกษา
รวมทังโครงการเขื่อนแม่วงก์สอดคล้องกับแผนการบริหารจัดการน้าทังระบบอย่างไร
๒.ผลกระทบของโครงการต่อพืนที่มรดกโลกทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง และผืนป่าตะวันคก
๓.ให้พิจารณาการก้าหนดปัจจัยการคัดเลือกที่ตังหัวงานว่ามีความเหมาะสมหรือไม่
๔.ให้ทบทวนข้อมูลแผนที่ขอบเขตอ่างเก็บน้าว่ามีความถูกต้องแล้วหรือไม่
โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖)

๓

๕.ให้ระบุวิธีการส้ารวจปาไม้ และให้เพิ่มเติมแผนที่สงั คมพืชของป่าในพืนที่อ่างเก็บน้า
โครงการ
๖.พิจารณาความเหมาะสมของพืนทีป่ ลูกป่าทดแทน
๗.ให้เพิม่ เติมผลการประเมินผลกระทบต่อสัตว์ป่า ในช่วงของการกักเก็บน้า
๘.ให้ทบทวนและตรวจสอบเรื่องชันคุณภาพลุ่มน้าในพืนทีห่ วั งานและอ่างเก็บน้า
๙.ให้ประเมินผลกระทบเพิม่ เติม ของการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศทางน้าจากการเป็นน้า
ไหลมาเป็นน้านิ่ง
๑๐.ประเมินความเสียงต่อสุขภาพโดยใช้วิธี Health Risk Assessment
๑๑.ให้เพิม่ เติมข้อมูลจ้านวนผูเ้ ข้าร่วมประชุมรับฟังความเห็นในแต่ละครัง
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ มูลนิธิสบื นาคะเสถียร และองค์กรเครือ่ ข่ายอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมยื่นหนังสือขอคัดค้าน เนื่องจากพบว่า การค้านวณทางด้านเศรษฐศาสตร์ของ
โครงการเขื่อนแม่วงก์ได้มาจาการค้านวณที่ไม่สมเหตุผล
๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ประชุม คชก. ครังที่ ๕/๒๕๕๖ สผ. น้าเสนอข้อมูลทบทวนด้านการวิเคราะห์ด้าน
**
เศรษฐศาสตร์ โดยมูลนิธสิ ืบฯ เสนอต่อคชก. และกรมชลประทานชีแจง
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ กรมชลประทานมีหนังสือชีแจงข้อมูลประเด็นข้อคัดค้าน

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ประชุม คชก. ครังที่ ๖/๒๕๕๖ พิจารณาประเด็น โดยมีมติปรับปรุงแก้ไขและเสนอข้อมูล
เพิ่มเติมในรายงาน EHIA จ้านวน ๗ ข้อ
๑.ให้เพิม่ เติมรายละเอียดและค่าใช้จ่ายการปรับปรุงฝายบ้านท่าตาอยู่, ฝายขุนราษฏร์
บริบาลและฝายวังส้าราญ
๒.ให้เพิม่ เติมการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์โดยใช้ผลตอบแทนจากการปลูกพืชผักที่ให้ผล
ผลิตสูง ปานกลางและต่้า
๓.ให้ประเมินมูลค่าทางอ้อมของพืชสมุนไพรและพืชอาหารในพืนที่โครงการ
๔.ปรับปรุงแผนที่เส้นระดับของอ่างเก็บน้า
๕.ให้ตรวจสอบแผนที่ชันคุณภาพลุม่ น้าโดยใช้แผนที่ทปี่ ระกาศใช้ตามมติครม.
๖.ให้เพิม่ เติมข้อมูลโครงสร้างป่า (Profile Diagram)
๗.เพิ่มเติมการประเมินผลกระทบกรณีที่ร้ายแรงทีส่ ุดของการกักเก็บน้าต่อสัตว์ป่า
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ กรมชลประทานส่งรายงานชีแจงครังที่ ๒ เพื่อน้าเข้าสู่การพิจารณาของ คชก.
๔ กันยายน ๒๕๕๖
มูลนิธิสบื นาคะเสถียร ยื่นหนังสือคัดค้านการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ต่อรัฐมนตรี ทส.
๙ กันยายน ๒๕๕๖
การประชุม คชก.ครังที่ ๗/๒๕๕๖ ไม่มีวาระโครงการแม่วงก์
๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ การประชุม คชก.ครังที่ ๘/๒๕๕๖ ไม่มีวาระโครงการแม่วงก์
โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖)

๔

๑.๒ ลักษณะโครงการ
๑.๒.๑ ที่ตั้งโครงการ
พื้นที่อ่างเก็บน้้าส่วนใหญ่อยู่ในเขตต้าบลแม่เล่ย์ อ้าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และบางส่วนอยู่
ในเขตต้าบลปางมะค่า อ้าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก้าแพงเพชร
๑.๒.๒ ลักษณะทั่วไปของโครงการ
โครงการเขื่อนแม่วงก์ ประกอบด้วย เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมอาคารฝายทดน้้าและ
ระบบชลประทาน โดยมีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้
๑.๒.๓ เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ
ตั ว เขื่ อ นจะตั้ ง ปิ ด กั้ น ล้ า น้้ า แม่ ว งก์ ที่ เ ขาสบกก ในเขตต้ า บลแม่ เ ล่ ย์ อ้ า เภอแม่ ว งก์
จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย เขื่อนหินถมแกนดินเหนียว อาคารระบายน้้าล้น และอาคารระบายน้้าลงล้า
น้้าเดิม โดยรายละเอียดเกี่ยวกับเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ (ตามแบบ Tender Drawing) มีดังนี้
โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖)

๕

อ่างเก็บน้้า
ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยตลอดปี
ปริมาณน้้าท่าเฉลี่ย
ระดับท้องน้้า
ระดับน้้าเก็บกักปกติ
ระดับน้้าสูงสุด
ระดับน้้าต่้าสุด
ความจุอ่างฯ ที่ระดับน้้าเก็บกักปกติ
ความจุอ่างฯ ที่ระดับน้้าสูงสุด
ความจุอ่างฯ ที่ระดับน้้าต่้าสุด
พื้นที่ผิวน้้าทีร่ ะดับน้้าเก็บกักปกติ
พื้นที่ผิวน้้าทีร่ ะดับน้้าสูงสุด
ตัวเขื่อน
- ประเภท
- ระดับสันเขื่อน
- ความกว้างของสันเขื่อน
- ความยาวของสันเขื่อน
- ความสูงเขื่อน
- ลาดด้านเหนือน้้า
- ลาดด้านท้ายน้้า

๑,๐๕๕
๒๔๙
+๑๕๔.๐๐๐
+๒๐๔.๕๐๐
+๒๐๔.๘๑๐
+๑๘๐.๐๐๐
๒๕๘.๐๐๐
๒๖๒.๐๐๐
๒๑.๐๐
๑๑,๐๐๐
๑๒,๓๗๕

Zone type (เขื่อนหินถมแกนดินเหนียว)
+๒๑๐.๐ เมตร (รทก.)
๑๒.๐ เมตร
๙๐๓.๐๒๓ เมตร
๕๖.๐ เมตร
๑ : ๑.๗๕
๑ : ๑.๖๐

- ระดับเก็บกักสูงสุด +๒๐๔.๘๑๐ ม.รทก.
- ความจุอา่ งเก็บน้้า ที่ระดับสูงสุด ๒๖๒ ล้าน ลบ.ม.

- ระดับสันเขื่อน +๒๑๐.๐๐๐ ม.รทก.
- ความยาวสันเขื่อน ๙๐๓.๐๒๓ เมตร
- ความกว้างของสันเขื่อน ๑๒ เมตร

- ระดับเก็บกักปกติ +๒๐๔.๕๐๐ ม.รทก.
- ความจุอา่ งเก็บน้้า ที่ระดับเก็บกักปกติ ๒๕๘ ล้าน ลบ.ม.
- ความจุใช้งาน ๒๓๗ ล้าน ลบ.ม.
- ระดับน้้าใช้งานต่้าสุด +๑๘๐.๐๐๐ ม.
รทก.

มิลลิเมตร
ลบ.ม./ปี (ข้อมูลปี๕๕)
เมตร (รทก.)
เมตร (รทก.)
เมตร (รทก.)
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ไร่
ไร่
ไร่

ความสูง ๕๖.๐๐ เมตร

รูปตัดเขื่อน

ฝายทดน้้า
โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖)

๖

โครงการเขื่อนแม่วงก์ ประกอบด้วยอาคารหัวงาน ฝายทดน้้า จ้านวน ๓ แห่ง เพื่อท้าหน้าที่ทด
น้้าในล้าน้้าแม่วงก์ให้มีระดับสูง จนสามารถส่งน้้าเข้าพื้นที่ชลประทาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ฝายทดน้้าบ้านท่าตาอยู่ ตั้งอยู่ในเขต ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ เป็นฝายคอนกรีต รูปร่างของฝาย
เป็นแบบฝายสันมน (Ogee Weir) ระบายน้้าได้สูงสุด ๙๐ ลบ.ม./วินาที สันฝายยาว ๔๐.๐๐ เมตร สูง ๒.๗๐
เมตร มีอาคารประกอบที่ส้าคัญประกอบด้วย ท่อระบายปากคลองส่งน้้าสายใหญ่ฝั่งขวา ประตูระบายทราย
บันไดปลา และสะพานข้ามฝาย
๒. ฝายทดน้้าขุนราษฎร์บริบาล ตั้งอยู่ในเขต ต.ห้วยน้้าหอม อ.แม่วงก์ เป็นฝายคอนกรีต รูปร่าง
ของฝายเป็นแบบฝายสันมน ( Ogee Weir) ระบายน้้าได้สูงสุด ๙๐ ลบ.ม./วินาที สันฝายยาว ๔๐.๐๐ เมตร
สูง ๒.๒๐ เมตร มี อ าคารประกอบที่ ส้ า คัญ ประกอบด้ว ย ท่ อ ระบายปากคลองส่ ง น้้า สายใหญ่ ฝั่ ง ซ้ า ย
ประตูระบายทราย บันไดปลา และสะพานข้ามฝาย
๓. ฝายทดน้้าบ้านวังส้าราญ ตั้งอยู่ในเขต ต.วังเมือง อ.ลาดยาว เป็นฝายคอนกรีต รูปร่างของฝาย
เป็นแบบแบบฝายสันมน (Ogee Weir) ระบายน้้าได้สูงสุด ๔๑๓ ลบ.ม./วินาที สันฝายยาว ๑๐๐.๐๐ เมตรสูง
๕.๑๐ เมตร มีอาคารประกอบที่ส้าคัญประกอบด้วย ท่อระบายปากคลองส่งน้้าสายใหญ่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา
ประตูระบายทราย บันไดปลา และสะพานข้ามฝาย
พื้นที่ระบบชลประทานของโครงการ
พื้นที่ชลประทานของโครงการเขื่อนแม่วงก์ จ้านวน ๒๙๑,๙๐๐ ไร่ นอกจากนี้ยัง รวมถึงพื้นที่
ชลประทาน(ระบบท่อส่งน้้า) ตามที่ราษฎรในเขต อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ร้องขอ เพื่อใช้ประโยชน์จากโครงการ
เขื่อนแม่วงก์เมื่อแล้วเสร็จพื้นที่ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ไร่ซึ่งจะได้ส้ารวจและออกแบบ เพื่อด้าเนินการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร ในพื้นที่ต่อไป

-

-

พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการเขื่อนแม่วงก์
จังหวัดก้าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี
ต.ปางมะค่า
จังหวัดนครสวรรค์
อ.แม่วงก์
ต.วังซ่าน
อ.ลาดยาว
ต.ศาลเจ้าไก่ตอ่ ต.ห้วยน้้าหอม ต.บ้านไร่
ต.เนินขี้เหล็ก ต.สระแก้ว ต.ลาดยาว
ต.หนองนมวัว ต.หนองยาว ต.สร้อยละคร
ต.วังม้า ต.วังเมือง ต.มาบแก
อ.เมือง
ต.หนองกระโดน ต.หนองกรด
จังหวัดอุทัยธานี
อ.สว่างอารมณ์
ต.สว่างอารมณ์
อ.ทัพทัน
ต. โคกหม้อ

โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖)

๗

๑.๒.๔ ระยะเวลาด้าเนินโครงการ
ในการด้าเนินโครงการได้วางแผนด้าเนินการไว้รวมทั้งสิ้น ๘ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๒)
๑.๒.๕ ราคาค่าก่อสร้างของโครงการ
ราคาค่าก่อสร้างโครงการฯ รวมทั้งสิ้น ๑๓,๑๔๙.๕๗๖ ล้านบาท (ค้านวณเมื่อปี ๒๕๕๔) จ้าแนกเป็น
-

-

ค่าก่อสร้าง (เขื่อนหัวงาน อาคารประกอบและระบบ)
ค่าแผนสิ่งแวดล้อม (EIMP)
ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด ร้อยละ ๑๐
ค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สิน
รวม

๑๐,๕๗๔.๗๕๗
๖๕๑.๑๕๐
๑,๑๒๒.๕๙๐
๘๐๑.๐๗๘
๑๓,๒๘๐.๔๔๕

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

๑.๒.๖ ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ (ค้านวณเมื่อปี ๒๕๕๔)
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR)
๑๒.๑๐% (ที่อัตราคิดลด ๑๒%)
มูลค่าปัจจุบัน (NPV)
๘๓๙ ล้านบาท
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนโครงการ (B/C Ratio)
๑.๐๑
๑.๒.๗ ผลประโยชน์ของโครงการ

๑)
สามารถเพิ่ม ปริม าณน้้ าต้นทุ น ประมาณ ๒๓๗ ล้ านลูก บาศก์ เ มตรต่อ ปี
เพื่อให้มีน้าเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว โดยจะสามารถส่งน้้า
ให้กับพื้นที่ชลประทาน ๒๙๑,๙๐๐ ไร่ และพื้นที่ชลประทานด้านท้ายเขื่อนที่ราษฎรร้องขอเพิ่มเติม อีกจ้านวน
๑๐,๐๐๐ ไร่
(๒) เพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่โครงการและพื้นที่ท้ายน้้า ซึ่งมักเกิดในช่วงเดือน
กันยายน-ตุลาคม ในลักษณะน้้าไหลบ่า โดยจะสามารถชะลอการระบายน้้าลงสู่แม่น้าสะแกกรังในช่วงที่มีน้า
หลากได้
(๓) เป็นการยกระดับรายได้ของเกษตรกร เนื่องจากโครงการเขื่อนแม่วงก์ จะ
ช่วยแก้ ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าเพื่อการเพาะปลูก ของราษฎรในพื้นที่โครงการ ซึ่งเกษตรกรสามารถเพิ่ม
ผลผลิตข้าวในฤดูฝน และเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งได้อีกด้วย
(๔) ช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่โดยรอบโครงการ รวมทั้ง ยังเป็นแหล่งน้้า
ต้นทุนในการป้องกันไฟป่า ที่มักเกิดขึ้นในฤดูแล้ง (ช่วงเดือนมกราคม-เมษายน) ในเขตอุทยาน-แห่งชาติแม่วงก์
และในเขตพื้นที่ป่าใกล้เคียง เช่น อุทยานแห่งชาติคลองลาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เป็นต้น นอกจากนั้น ยังเป็นแหล่งน้้าและแหล่งอาหารของสัตว์ป่าอีกด้วย
(๕) เพื่อส่งน้้าในการรักษาระบบนิเวศน์ด้านท้ายน้้า และใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้าตามธรรมชาติ นอกจากนั้น ยังสามารถส่งเสริมด้านการประมงให้กับบริเวณพื้นที่ด้าน
ท้ายน้้า ท้าให้สามารถเพาะเลี้ยงสัตว์น้าได้
(๖) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน โดยส่งเสริมมีการอนุรักษ์ดินในพื้นที่โครงการ
(๗) ช่วยสร้างงานให้แก่ ชุ ม ชน ลดการอพยพย้ ายถิ่นฐานเข้าสู่เ มื อ ง ส่ง เสริ ม
คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ และสภาพแวดล้อมของชุมชนดีขึ้น
โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖)

๘

โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖)

๙

โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖)

๑๐

๒.การจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๓๒
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานด้าเนินการจัดท้า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ กรมชลประทานจึงได้จา้ งที่
ปรึกษาจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี
เดือนมีนาคม ๒๕๓๓
จ้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๐
ว่าจ้างบริษัท พอล คอนซัล แตนท์ จ้ากั ด และบริษัท ครีเ อที ฟ เทคโนโลยี จ้ากัด ศึก ษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม)
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๗ วรรค ๒ ก้าหนดให้การด้าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทังด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะ
กระท้ามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน
และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทังได้ให้องค์การอิสระ ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการด้าเนินการดังกล่าว
เดือนกันยายน ๒๕๕๐
จ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้าเนินการจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ (SEA)
เดือนมีนาคม ๒๕๕๔
คณะกรรมการผู้ช้านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาแหล่งน้า
ได้มีมติ ให้กรมชลประทานดาเนินการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเขื่อนแม่
วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ฉบับใหม่ โดยน้าความเห็นของคณะกรรมการฯ ที่ได้พิจารณาไว้ตังแต่ปี ๒๕๓๘ จนถึง
ปัจจุบัน และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ เป็นข้อมูลประกอบด้วย
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔
กรมชลประทานจึง ว่าจ้างที่ ป รึก ษาจัดท้ ารายงาน “การวิเคราะห์ผ ลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับ
โครงการหรื อ กิ จ การที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนอย่ า งรุ น แรง ทั้ ง ด้ า นคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์” โดยเริ่มปฏิบัติงานตังแต่วันที่ ๑
สิงหาคม ๒๕๕๔ สินสุดวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ระยะเวลาการศึกษา ๓๖๐ วัน

โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖)

๑๑

๒.๑ ขั้นตอนการจัดทารายงาน EHIA โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
การจัดท้ ารายงานการวิเคราะห์ผ ลกระทบสิ่งแวดล้อม ส้าหรับ โครงการหรือกิ จการที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชนฯ โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ นัน ต้องท้าการศึกษาให้
ครอบคลุมทังการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) และผลกระทบด้าน
สังคม (SIA)
HIA
สิ่งคุกคามทางกายภาพ, ทางเคมี,
ทางชีวภาพ, ทางสังคม, ทางการย
กายภาพ , ชีวภาพ, ระบบ
ศาสตร์, สุขภาพจิต, สุขภาพ
นิเวศ, คุณค่าต่อคุณภาพ
อนามัย, ภาวะโภชนาการ, การ
ชีวิต และคุณค่าต่อการใช้
บริการทางการแพทย์และ
ประโยชน์ของมนุษย์
SIA สาธารณสุข, อนามัยสิ่งแวดล้อม,
มิติที่อยู่อาศัย, สุขอนามัย, ประชากรศาสตร์
การศึกษา, การมีงานท้า
และรายได้, ความมั่นคง
ส่วนบุคคล, ครอบครัว, การ
สนับสนุนทางสังคม, สังคมวัฒนธรรม, สิทธิและความ
เป็นธรรม, การเมืองและ
ธรรมาภิบาล

EIA

นอกจากนี กรมชลประทานได้จัดเวที ก ารรับ ฟัง ความคิดเห็นของประชาชนตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบี ยบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดท้า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส้าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รุนแรงทังด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ดังนี
ครังที่ ๑ กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการกาหนดขอบเขตและ
แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.๑)
โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖)

๑๒

ด้าเนินการจัดประชุม ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมชัน ๕ เทศบาลเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อมูลโครงการให้ประชาชนในพื้ นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ และร่ ว มกั น พิ จ ารณาแนวทางและขอบเขตการศึ ก ษาผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มทั้ ง ด้ า นคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการทั้งด้านบวกและ
ด้านลบ โดยมีประชาชนและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประชาชนในพืนที่อ้าเภอแม่วงก์ อ้าเภอลาดยาว
จัง หวัดนครสวรรค์ อ้ าเภอสว่างอารมณ์ จัง หวัดอุทั ยธานี และอ้าเภอขาณุวรลัก ษบุรี จัง หวัดก้ าแพงเพชร
หน่วยงานราชการ ประกอบด้วยผู้แทนจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
แม่ ว งก์ ผู้ แ ทนจากส้ า นั ก บริ ห ารพื นที่ อ นุ รั ก ษ์ ที่ ๑๒ ส้ า นั ก งานสิ่ ง แวดล้ อ มภาคที่ ๔ ส้ า นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และก้าแพงเพชร เป็นต้น รวมไปถึงองค์กร
พัฒนาเอกชนหรือ NGOs เช่น มูลนิธิสืบนาคะเสถียร กองทุนสัตว์ป่าสากล (WWF) กองทุนสิ่งแวดล้อม และ
สถาบันการศึกษาในพืนที่ เป็นต้น

ครังที่ ๒ กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เ สียในขั้ นตอนการ
ประเมินและจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส้าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ (ค.๒)
กรมชลประทานด้าเนินการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ (ค.๒) จ้านวน
๒ ครัง ครังละ ๒ เวทีซึ่งแบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย รวมทังสิน ๔ เวที รายละเอียดดังนี
กลุ่มย่อย ครังที่ ๑ จัดประชุมในวันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอ
แนวทางการศึกษาโครงการ และความก้าวหน้าของผลการศึกษา เพื่อให้ผู้เข้ า ร่วมประชุ มได้รับทราบ
โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖)

๑๓

ตลอดจนรับ ฟังความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากการประชุ ม เพื่อนาผลที่ ไ ด้มาพิจารณาปรับ ปรุงให้
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

กลุ่มย่อย ครังที่ ๒ จัดประชุมในวันที่ ๑๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอ
แนวทางการศึกษาโครงการ และความก้าวหน้าของผลการศึกษา เพื่อให้ผู้เข้ า ร่วมประชุ มได้รับทราบ
ตลอดจนรับ ฟังความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากการประชุ ม เพื่อนาผลที่ ไ ด้มาพิจารณาปรับ ปรุงให้
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

ครังที่ ๓ กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการทบทวนร่างรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส้าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ (ค.๓)
กรมชลประทานจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.๓) ในวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม อ้าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอร่างรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและนาผลที่ได้มาพิจารณาปรับปรุงในรายงานให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์

๒.๒ ความก้าวหน้าการดาเนินการจัดทารายงาน EHIA โครงการเขื่อนแม่วงก์
จังหวัดนครสวรรค์
โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖)

๑๔

กรมชลประทานได้ด้าเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานฉบับสุดท้าย เมื่อวันที่ ๘
พฤษภาคม ๒๕๕๕ หลังจากนันจึงน้าผลการศึกษามาน้าเสนอในที่ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
เสียฯ (ค.๓) เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์
และเมื่ อ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ กรมชลประทานได้เ ชิญ หน่ว ยงานที่ เ กี่ ยวข้ องตาม
แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น แก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและแผนติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
ประกอบด้วย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมพัฒนาที่ ดิน กรม
ส่ง เสริม การเกษตร กรมการท่ อ งเที่ ย ว กรมพัฒ นาฝีมื อแรงงาน และกรมชลประทาน เข้า ร่วมพิจ ารณา
แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว
หลังจากนี กรมชลประทานจะน้าผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.๓) และผลการประชุม
พิจารณาแผนปฏิบัติการฯ มาปรับปรุงตามข้อคิดเห็นและจัดท้าเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ ทังนี สินสุดสัญญาการ
จั ด ท้ า รายงานการศึ ก ษาในวั น ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และส่ ง ให้ ส้ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาตามขันตอนต่อไป เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
สผ.น้ารายงานเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครังแรก เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยที่ประชุมมีมติให้กรมชลประทานปรับปรุง
แก้ไข และเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในรายงาน EHIA และให้สผ.เชิญนักวิชาการที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อคิดเห็น โดยการ
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการ
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ สผ. ได้เชิญนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยนักวิชาการจากกรม
ชลประทาน และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร (แต่ไม่เข้าร่วม) ร่วมกับพิจารณาข้อคิดเห็นทางวิชาการ
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ กรมชลประทานส่ง รายงานตามข้อคิดเห็นของ คชก. ให้ สผ.
พิจารณาน้าเข้าสู่ที่ประชุม คชก.อีกครัง เมื่อคราวประชุมครังที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕๖ โย
ที่ประชุมมีมติให้กรมชลประทานปรับปรุงแก้ไขและเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในรายงาน EHIA จ้านวน ๗ ข้อ และกรม
ชลประทานได้ปรับปรุงรายงานตามข้อคิดเห็นอีกครัง โดยส่งให้ สผ.พิจารณา เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
เพื่อรอเสนอต่อการประชุม คชก. ครังต่อไป

๒.๓ ขั้ น ตอนการพิ จ ารณารายงาน EHIA โครงการเขื่ อ นแม่ว งก์ จั ง หวั ด
นครสวรรค์
เมื่อมีการจัดท้ารายงาน “การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์” เรียบร้อยแล้ว กรมชลประทานต้องส่งรายงานดังกล่าวเข้าสู่
ขันตอนกระบวนการพิจารณารายงานต่อไป ดังนี

โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖)

๑๕

๓.ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากโครงการเขื่อนแม่วงก์
สามารถสรุปประเด็นในภาพรวมได้ตามตาราง ดังนี
ประเด็น

แนวโน้มทิศทางและระดับผลกระทบ
ระยะก่อสร้าง
ระยะดาเนินการ

โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖)

๑๖

ด้านทรัพยากรกายภาพ
๑. สภาพภูมิประเทศ
การเปลี่ยนสภาพภูมิประเทศ
บริเวณหัวงานและอ่างเก็บน้า
เขื่อนแม่วงก์

มี ก ารปรั บ สภาพภู มิ ป ระเทศเพื่ อ เป็ น ภู มิ ป ระเทศบริ เ วณหั ว งานและอ่ า งเก็ บ น้ า
พื นที่ หั ว งาน และอ่ า งเก็ บ น้ า รวม เปลีย่ นเป็นจากหุบเขาไปเป็นเขื่อนและและอ่าง
๑๒,๙ ๐๐ ไร่ ซึ่ ง อยู่ ใ นเข ตอุ ท ยาน เก็บนา้ รวมพืนที่ ๑๒,๙๐๐ ไร่
แห่งชาติ ๑๒,๓๐๐ ไร่

๒. สภาพภูมิอากาศและ
อุตุนิยมวิทยา การเปลี่ยนแปลง
ไม่ มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของสภาพ มีความชืนเพิ่มขึ นในบริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ า
สภาพภูมิอากาศ ในระดับท้องถิ่น อากาศในระดับท้องถิ่นอย่างมีนัยส้าคัญ แต่ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ระดับท้องถิ่นอย่างมีนัยส้าคัญ
๓. อุทกวิทยาน้าผิวดิน
สภาพอุทกวิทยาน้าผิวดินของลุ่ม ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ การเปลี่ ย นแปลง ปริ มาณน้ าท่ าจะถู กเก็ บ กั กไว้ ใ นอ่ างเก็ บ น้ าแม่
น้าแม่วงก์บริเวณพืนที่หัวงานและ ปริมาณน้าท่า
วงก์ประมาณ ๒๕๘ ล้าน ลบ.ม. เพื่อเป็นแหล่ง
อ่างเก็บน้า
น้ า เพื่ อ การเกษตรและอุ ป โภคบริ โ ภคของ
ประชาชน
๔. คุณภาพน้าผิวดิน
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าผิวดิน กิ จ กรรมก่ อ สร้ า งอาจท้ า ให้ มี ค วามขุ่ น คุ ณ ภาพน้ า ในอ่ างเก็ บ น้ า แม่ ว งก์ แ ละในพื นที่
และตะกอนแขวนลอยในน้าเพิ่มขึน
ชลประทานมี คุ ณ ภาพน้ า ที่ เ หมาะสมต่ อ การ
อุปโภค บริโ ภค และการชลประทาน เมื่อผ่าน
การการปรับปรุงคุณภาพน้าเบืองต้น
๕. คุณภาพน้าใต้ดิน
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าใต้ดิน ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าใต้ดิน ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าใต้ดิน
๖. ทรัพยากรดิน
ทรัพยากรดินบริเวณพืนที่หัวงาน
และอ่างเก็บน้า ทรัพยากรดิน
บริเวณพืนที่รับประโยชน์ท้ายอ่าง
(๑๐,๐๐๐ ไร่) และพืนที่
ชลประทาน (๒๙๑,๙๐๐ ไร่)
๗. ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว
๗.๑ สภาพธรณีวิทยา
๗.๒ โอกาสในการเกิดแผ่นดิน
ไหวบริเวณเขื่อน

หน้าดินถูกเปิดเพื่อก่อสร้างหัวงานและอ่าง
เก็ บ น้ าประมาณ ๑๒,๙๐๐ ไร่ มี การ
ก่อสร้างคลองชลประทานและคลองระบาย
น้า ซึ่งใช้พืนที่ประมาณ ๑๔,๕๕๖ ไร่ (คิด
เป็นร้อยละ ๕ ของพืนที่ชลประทาน)
ไม่มีผลกระทบ
โครงการต้องมีการออกแบบโครงสร้าง
เขื่อนตามหลักวิศวกรรมให้สามารถ
รองรับกรณีมีแผ่นดินไหว

๘. การกัดเซาะและการ
ตกตะกอน
กิจกรรมก่อสร้างอาจท้าให้มีตะกอน
ปริมาณตะกอนในล้าน้าแม่วงก์ แขวนลอยด้านท้ายน้าเพิ่มขึน
โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖)

สูญเสียที่ดินเป็นจ้านวนพืนที่ ๑๒,๙๐๐ ไร่เพื่อ
เป็ น หั ว งานและอ่ า งเก็ บ น้ า ดิ น ในพื นที่ รั บ
ประโยชน์ ท้ า ยอ่ างและพื นที่ ช ลประทานจะมี
ความชุ่ มชืนขึ นซึ่ ง เอื ออ้านวยต่ อการเพาะปลู ก
พืชเกษตรกรรม
ไม่มีผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ

ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านตะกอนที่เพิ่มขึนต่อ
พืนที่ด้านท้ายน้า
๑๗

ประเด็น
๙. การชะล้างพังทลายของดิน
การชะล้างพังทลายของดินที่หัว
งานและอ่างเก็บน้า

- พืนที่ชลประทาน

ด้านทรัพยากรชีวภาพ
๑. ทรัพยากรป่าไม้
การสูญเสียพืนที่ป่าไม้ในบริเวณ
ที่หัวงานและอ่างเก็บน้า

๒. สัตว์ป่า
สถานภาพแหล่งที่อยู่อาศัย
พืนที่หากิน เส้นทางเดิน
เส้นทางอพยพและแหล่งแพร่
พันธุ์

๓. นิเวศวิทยาทางน้าและการ
ประมง
สภาพทางนิเวศทางน้า

แนวโน้มทิศทางและระดับผลกระทบ
ระยะก่อสร้าง
ระยะดาเนินการ
การเปิ ดพื นที่ เพื่ อก่ อสร้างหั วงานและ
อ่างเก็บน้าจะท้าให้การชะล้างพังทลาย
ของดิ นเพิ่ มขึ นอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
(๑๓.๗๖ ตัน/ไร่/ปี)
มีผ ลกระทบด้ านการชะล้ างพั ง ทลาย
ของดินจากกิ จกรรมก่อสร้ างโครงการ
ในระดับต่้า

พืนที่หั วงานจะเป็ นคอนกรี ตและอ่างเก็บ น้าจะมี
น้าท่วมขัง

เมื่ อ มี ก ารส่ ง น้ า ชลประทานจะมี ก ารปลู ก พื ช
เกษตรกรรมมากขึ น ซึ่ ง ช่ ว ยลดการชะล้ า ง
พังทลายของดินในพืนที่ชลประทาน

สูญเสียพืนที่ป่าไม้ในอุทยานจ้านวน
อ่ างเก็ บ น้ าจะท้ าให้ มีค วามชุ่ มชื นเอื ออ้ านวยต่ อ
๑๒,๓๐๐ ไร่ ประกอบด้วยป่าเบญจ
การเจริญเติบโตของพืช
พรรณ ร้อยละ ๕๐.๘๗ ป่าเต็งรัง ร้อย
ละ ๓๕.๖๓ ป่าไผ่และอื่นๆ ร้อยละ
๑๕.๕ (คิดเป็นร้อยละ ๒.๒ ของพืนที่
อุทยานฯ และร้อยละ ๐.๑๒ ของพืนที่
ผืนป่าตะวันตก)

กิจกรรมก่อสร้างจะรบกวนกิจกรรม
และการด้ารงชีวิตของสัตว์ป่า ซึ่งจาก
การศึกษาพบสัตว์ป่าบนริเวณพืนที่
โครงการ ๑๙๖ ชนิด แบ่งเป็นสัตว์
สะเทินน้าสะเทินบก ๑๗ ชนิด
สัตว์เลือยคลาน ๓๐ ชนิด และสัตว์
เลียงลูกด้วยนม ๓๗ ชนิด

สูญเสียพืนที่อุทยานที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ
สัตว์ป่าจ้านวน ๑๒,๓๐๐ ไร่แต่อ่างเก็บน้าจะเป็น
แหล่งอาหารและแหล่งน้าส้าหรับสัตว์ป่า

มีผลกระทบต่อด้านความขุ่นของน้าใน
ระยะก่อสร้างช่วงเวลาสันๆ ทังนีจาก
การศึกษาพบว่า มีปลา ๔๗ ชนิด

อ่างเก็บน้าแม่วงก์จะเป็นผลบวกต่อนิเวศทางน้าใน
ด้านการมี แ หล่ ง อาศัย เพิ่ มขึ นและมี ป ริ มาณปลา
ด้ า นท้ า ยน้ า เพิ่ ม มากขึ น นอกจากนั นจะมี ก าร
ปล่ อ ยพั น ธุ์ ป ลาเพื่ อ รั ก ษาระบบนิ เ วศในระยะ

โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖)

๑๘

ด้าเนินโครงการ

๔. การจัดการลุ่มน้า

๕. พื้นที่ชุ่มน้า

๖. ระบบนิเวศ

ประเด็น

อาจมี ก ารชะล้ า งพั ง ทลายของดิ น อ่ างเก็ บ น้ าจะท้ าให้ มีค วามชุ่ มชื นเอื ออ้ านวยต่ อ
เพิ่มขึนในบริเวณพื นที่ก่อสร้ างหัวงาน การเจริญเติบโตของพืช
และอ่างเก็บน้า
มีการเปลี่ย นแปลงสิ่ ง ปกคลุมดิ นจาก อ่ างเก็ บ น้ าจะท้ าให้ มีค วามชุ่ มชื นเอื ออ้ านวยต่ อ
ป่าเบญจพรรณจ้านวน ๑๒,๓๐๐ ไร่ไป การเจริญเติบโตของพืช
เป็นพืนที่ก่อสร้าง
สูญเสียพืนที่ป่าไม้ในอุทยานจ้านวน
อ่ างเก็ บ น้ าจะท้ าให้ มีค วามชุ่ มชื นเอื ออ้ านวยต่ อ
๑๒,๓๐๐ ไร่ (คิดเป็นร้อยละ ๒.๒ ของ การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช และเป็ นแหล่ ง น้ าแหล่ ง
พืนที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์)
อาหารส้าหรับสัตว์
แนวโน้มทิศทางและระดับผลกระทบ
ระยะก่อสร้าง

ระยะดาเนินการ

ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์มนุษย์
๑. การใช้ประโยชน์ที่ดิน
การเปลี่ยนแปลงการใช้
การก่อสร้างโครงการจะมีการเปลี่ยน
ประโยชน์ที่ดินบริเวณพืนที่หัว แปลงการใช้ที่ดินเดิมไปเป็นหัวงานและ
งานและอ่างเก็บน้า
อ่างเก็บน้า

พืนที่ป่าไม้จ้านวน ๑๒,๓๐๐ ไร่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์จะเปลี่ยนไปเป็นหัวงานและอ่าง
เก็บน้า

กา ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ก า ร ใ ช้
ประโยชน์ที่ดินบริเวณพืนที่รับ
ประโยชน์ ท้ ายอ่ า งและพื นที่
ชลประทาน
๒. การใช้น้าและการบริหาร
การใช้น้า
ปริมาณความต้องการใช้น้าใน
ลุ่มน้าแม่วงก์

อ่างเก็บน้าสามารถกักเก็บน้าได้ ๒๕๘ ล้าน ลบ.ม.
ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบด้านความต้องการใช้น้าที่
เพิ่มขึน

๓. การเกษตรกรรม
การเปลี่ยนแปลงพืนที่
เกษตรกรรมบริเวณหัวงาน
และอ่างเก็บน้า
พืนที่รับประโยชน์ท้ายอ่าง
และพืนที่ชลประทาน

มี ก ารก่ อ สร้ า งคลองชลประทานและ มีผลดีตอ่ การท้าการเกษตรกรรมท้าให้การใช้ที่ดิน
คลองระบายน้ า ซึ่ ง ใช้ พื นที่ ป ระมาณ มีประสิทธิภาพมากขึน
๑๔,๕๕๖ ไร่ (คิ ดเป็นร้อยละ ๕ ของ
พืนที่ชลประทาน)
ไม่มีผลกระทบ

พืนที่ป่าไม้และพืนที่เกษตรกรรมจะ
เปลี่ยนเป็นพืนที่ก่อสร้างหัวงานและอ่าง
เก็บน้าจ้านวน ๑๒,๙๐๐ ไร่

พืนที่เกษตรกรรมจะเปลี่ยนเป็นหัวงานและอ่าง
เก็บน้าจ้านวน ๑๒,๙๐๐ ไร่

มีการก่อสร้างคลองชลประทานคลอง
การเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพมากขึน โดย
ระบายน้า และบ่อยืมดินซึ่งใช้พืนที่
Cropping Intensity เพิ่มขึนจาก ๑๐๕ เป็นร้อย
ประมาณ ๓๐,๒๖๗ ไร่ (คิดเป็นร้อยละ ละ ๑๔๐
โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖)
๑๙

๑๐ ของพืนที่ชลประทาน)
๔. การคมนาคม
๕. ระบบชลประทานและ
การระบายน้า

มีการเพิ่มขึนของปริมาณยานพาหนะ
จากการก่อสร้าง
ไม่มีผลกระทบ

๖. การบรรเทาอุทกภัย

ไม่มีผลกระทบ

๗. แหล่งแร่และการทา
เหมืองแร่
๘. การอุตสาหกรรม

ไม่มีผลกระทบ

๙. การจัดการน้าเสียและสิ่ง
ปฏิกูล

ประเด็น
๑๐.การจัดการขยะมูลฝอย

๑๑. พลังงานไฟฟ้า

๑๒. แหล่งวัสดุก่อสร้าง
ด้านคุณภาพชีวิต
๑. เศรษฐกิจและสังคม

ไม่มีผลกระทบ
โครงการเขื่อนแม่วงก์มีปริมาณเก็บกักน้า ๒๕๘
ล้าน ลบ.ม. สามารถส่งน้าให้กับพืนที่รับประโยชน์
ท้ายอ่าง (๑๐,๐๐๐ ไร่) และพืนที่ชลประทาน
(๒๙๑,๙๐๐ ไร่)
โครงการช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพืนที่
โครงการ
ไม่มีผลกระทบ

ไม่มีผลกระทบ

มี ผ ลด้ า นบวกเล็ ก น้ อ ยต่ อ อุ ต สาหกรรมแปรรู ป
ผลผลิตทางการเกษตร
ในระยะก่อสร้างจะมีคนงาน ๑๕๐ คน ในระยะด้าเนินการจะมีเจ้าหน้าที่ประจ้าที่หัวงาน
ซึ่งจะท้าให้มีน้าเสียเกิดขึน ๑๘ ลบ.ม./ เขื่อนประมาณ ๕ คน ซึ่งก่อให้เกิดน้าเสียน้อยมาก
วัน โดยน้าเสียจะถูกบ้าบัดด้วยระบบบ่อ โดยน้ า เสี ย ดั ง กล่ า วจะถู ก บ้ า บั ด ด้ ว ยระบบบ่ อ
เกรอะบ่อซึม
เกรอะบ่อซึม
แนวโน้มทิศทางและระดับผลกระทบ
ระยะก่อสร้าง
ในระยะก่อสร้าง จะมีคนงานทังสิน ๑๕๐
คน มีปริมาณขยะเกิดขึนประมาณ ๑๓๕
กก./วัน หรือประมาณ ๐.๔๖ ลบ.ม./วัน
ขยะจะถูกรวบรวมและก้าจัดโดยวิธีการ
ฝังกลบ โดย อบต.ที่รับผิดชอบในพืนที่
ในระยะก่ อสร้ า งมี การใช้ ไ ฟฟ้ าในที่ พั ก
คนงานประมาณ ๗,๒๐๐ ยู นิต /เดื อน
ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าในพืนที่
โครงการ
ไม่มีผลกระทบ

ระยะก่อสร้าง
ในระยะด้ าเนิ นการ จะมีพ นั กงาน ๕ คน และ
นักท่องเที่ยวประมาณ ๑๐๐ คน จะมีปริมาณขยะ
เกิดขึนประมาณ ๙๔.๕กก/วัน (๐.๓๒ ลบ.ม/วัน)
ขยะจะถู กรวบรวมและก้าจั ด โดยวิ ธีการฝั ง กลบ
โดย อบต.ที่รับผิดชอบในพืนที่
โครงการจะมีการสร้ างระบบไฟฟ้าพลัง น้ าซึ่ ง จะ
สามารถเสริ ม พลั ง งานไฟฟ้ า ให้ กั บ ระบบจ่ า ย
กระแสไฟฟ้า
ไม่มีผลกระทบ

ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้พืนที่ก่อสร้างหัว ประชาชนประมาณ ๓๐,๐๐๐ ครั วเรือนได้ รั บ
งานและอ่างเก็บจะได้รับผลกระทบจาก ประโยชน์จากแหล่งน้าของโครงการ
กิ จ กรรมก่ อ สร้ า งเป็ น ระยะเวลาสั นๆ
เท่านัน
๒. การชดเชยที่ดินและ
มี ป ระชาชนที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบรวม
ทรัพย์สิน
๑ ,๕ ๐ ๐ ร า ย ที่ ดิ น จ้ า น ว น ร ว ม
โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖)
๒๐

๑๕,๗๔๒.๘๑ ไร่ ๖,๓๕๗ แปลง สิ่งปลูก
สร้าง ๑๑ หลัง ไม้ผลไม้ยืนต้นจ้านวน
๒๒๒ ไร่ รวมมู ล ค่ าชดเชยที่ ดิ น และ
ทรัพย์สินรวม ๔๑๗.๔๐ ล้านบาท
๓.การสาธารณสุขและภาวะ
โภชนาการ
การแพร่ระบาดของพาหะน้าโรค ไม่มีการแพร่ระบาด
- หอยที่เป็นพาหะกึ่งกลาง
ของพยาธิ ใบไม้ ตับ และพยาธิ
ใบไม้เลือด (Tricula aperta
และ Bithynia)
-ยุงพาหะน้าโรค
ไม่มีการแพร่ระบาด
-ภาวะโภชนาการของประชาชน ไม่มีผลกระทบ

ไม่มีการแพร่ระบาด

ไม่มีการแพร่ระบาด
ภาวะโภชนาการของประชาชนมี แ นวโน้ ม ดี ขึ น
เนื่องจากมีสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึน

๔. แหล่งโบราณสถานและ
ประวัติศาสตร์
- พืนที่หัวงานและอ่างเก็บน้า
ไม่มีผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ
- พืนที่รับประโยชน์
ไม่มีผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ
๕. การท่องเที่ยวและการ
พักผ่อนหย่อนใจ
- พืนที่หัวงานและอ่างเก็บน้า มีผลกระทบต่อพืนที่ป่าไม้ในเขตอุทยาน มีผ ลด้ านบวกต่ อการท่องเที่ย วด้ านแหล่ง น้าและ
แห่งชาติแม่วงก์จ้านวน ๑๒,๓๐๐ ไร่
การล่องแก่ง

๔.แนวทางการบริหารจัดการและการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในการบริหาร
จัดการระบบนิเวศป่าไม้ในพื้นที่โดยรอบโครงการฯ
จากการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรงทังด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการเขื่อนแม่วงก์ ผลกระทบ
ด้านลบต่างๆ จะถูกน้ามาพิจารณาเพื่อจัดเตรียมแผนปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึน เพื่อให้
ผลกระทบดังกล่าวอยู่ในระดับที่ประชาชนยอมรับได้ รวมทังได้จัดเตรียมแผนส่งเสริมผลประโยชน์ต่างๆ ของ
โครงการให้เพิ่มพูนมากขึน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมมากที่สุด
ทังนี กรมชลประทานได้ตังงบประมาณในการด้าเนินงานตามแผนปฎิบัติการฯ ในประมาณ ๕๖๐.๘๕
ล้านบาท ประกอบไปด้วยแผนปฏิบัติการฯ ทังหมด ดังนี
๑.แผนปฏิบัติการฯ ในระยะก่อนก่อสร้าง จ้านวน ๓ แผน
๑) แผนการเตรียมการก่อนการก่อสร้าง
๒) แผนการประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓) แผนการส้ารวจและจ่ายค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สิน
โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖)

๒๑

๒.แผนปฏิบัติการฯ ในระยะก่อสร้าง จ้านวน ๑๒ แผน
๑) แผนการป้องกันและลดผลกระทบต่อคุณภาพน้าผิวดิน
๒) แผนการป้องกันและควบคุมการกัดเซาะและพังทลายของดิน
๓) แผนการเคลื่อนย้ายและฟื้นฟูพันธุ์ไม้ที่มีค่าออกจากพืนที่ก่อสร้าง
๔) แผนการน้าไม้ออกจากพืนที่โครงการเขื่อนแม่วงก์
๕) แผนการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่าในพืนที่ก่อสร้างโครงการ
๖) แผนการปลูกป่าทดแทนและดูแลรักษา
๗) แผนการย้ายหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ
๘) แผนการย้ายหน่วยรักษาต้นน้าแม่วงก์
๙) แผนเตรียมความพร้อมด้านการบริหารการใช้น้าและองค์กรกลุ่มผู้ใช้น้า
๑๐)แผนจัดเตรียมงานด้านอาชีวอนามัยและการปฐมพยาบาลในพืนที่ก่อสร้าง
๑๑)แผนงานด้านสาธารณสุข
๑๑.๑) แผนป้องกันโรคติดต่อน้าโดยแมลง
๑๑.๒) แผนป้องกันโรคติดต่อทางน้า
๑๒)แผนการฟื้นฟูและจัดภูมิทัศน์บริเวณหัวงานเขื่อนเพื่อการท่องเที่ยว
๓.แผนปฏิบัตกิ ารฯ ในระยะด้าเนินการ จ้านวน ๖ แผน
๑) แผนการพัฒนาดินและป้องกันการเสื่อมโทรมของคุณภาพดินในพืนที่ชลประทาน
๒) แผนการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้าและการประมง
๓) แผนการบริหารการใช้น้า
๔) แผนการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร
๕) แผนการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
๖) แผนการพัฒนาอาชีพของประชาชนในพืนที่โครงการ

๔.แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทังหมด ๑๘ แผน
๑) แผนการติดตามตรวจสอบด้านสภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา
๒) แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านอุทกวิทยาน้าผิวดิน
๓) แผนการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้าผิวดิน
๔) แผนการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้าใต้ดิน
๕) แผนการติดตามตรวจสอบด้านทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน
๖) แผนการติดตามตรวจสอบด้านการกัดเซาะและการตกตะกอน
โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖)

๒๒

๗) แผนการติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางน้าและทรัพยากรการประมง
๘) แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
๙) แผนการติดตามตรวจสอบด้านการเกษตรกรรมและปศุสัตว์
๑๐)แผนการติดตามตรวจสอบด้านการชลประทานและการระบายน้า
๑๑)แผนการติดตามตรวจสอบด้านสภาพน้าท่วมและการป้องกันน้าท่วม
๑๒)แผนการติดตามตรวจสอบด้านเศรษฐกิจสังคม
๑๓)แผนติดตามตรวจสอบด้านสาธารณสุขและภาวะโภชนาการ
๑๔)แผนการติดตามการเฝ้าระวังโรคติดต่อน้าโดยแมลง
๑๕)แผนการติดตามการเฝ้าระวังโรคติดต่อน้าโดยน้า
๑๖)แผนติดตามตรวจสอบด้านการท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ
๑๗)แผนการติดตามการปฏิบัติตามการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๑๘)แผนการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ทังนี มีหน่วยงานที่ร่วมด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ทังสิน ๑๓ หน่วยงาน

โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖)

๒๓

การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

ผลกระทบโครงการ

ด้านนิเวศวิทยา

ด้านสังคม

เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า

ด้านสุขภาพ

แผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP)
Eฎ
กลุ่มแผน EIMP ด้านนิเวศวิทยา
จ้านวน ๑๖ แผน

กลุ่มแผน EIMP ด้านสังคม
จ้านวน ๑๔ แผน

กลุ่มแผน EIMP ด้านสุขภาพ
จ้านวน ๖ แผน

เช่น แผนปลูกป่าทดแทนและป้องกัน
ดูแลรักษา, แผนเคลื่อนย้ายสัตว์ป่า,
แผนการน้าไม้ออกจากพืนที่โครงการ
, แผนการพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น้าและการประมง
เป็นต้น

เช่น แผนการประชาสัมพันธ์โครงการ
และการมีส่วนร่วมของประชาชน,
แผนการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร,
แผนการพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว,แผนพัฒนาอาชีพของ
ประชาชนในพืนที่โครงการ เป็นต้น

เช่น แผนจัดเตรียมงานด้านอาชีวอ
นามัยและการปฐมพยาบาลในพืนที่
ก่อสร้าง, แผนป้องกันโรคติดต่อน้า
โดยแมลง, แผนการให้ความรู้และ
ป้องกันโรคติดต่อทางน้า เป็นต้น

หน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติฯ, กรมป่าไม้,
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้, กรม
ประมง, กรมชลประทาน

หน่วยงาน
กรมพัฒนาที่ดิน, กรมส่งเสริม
การเกษตร,กรมการท่องเที่ยว, กรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน, กรมชลประทาน

หน่วยงาน
กรมควบคุมโรค, กรมอนามัย,
กรมชลประทาน

ติดตามการด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ

ประเมินผลการด้าเนินการตามแผนปฏิบัตกิ ารฯ

โดยกรมชลประทาน
โดยส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖)
๒๔

เสนอคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ

