กระบวนการศึกษาและการพิจารณารายงาน
จ้างที่ปรึกษาจัดทา
รายงาน EHIA
(ส.ค.54)

กระบวนการศึกษา (360 วัน)
ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านสุขภาพ

ด้านสังคม

รับฟังความคิดเห็น

ส่ง สผ. (31 ก.ค.55)
คชก. พิจารณาครั้งที่ 1
(12 ธ.ค.55)
มีมติให้ สผ.จัดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นทางวิชาการ
สผ.จัดเวทีฯ วันที่ 12 มี.ค.56
เชิญ ชป. นักวิชาการอิสระ และมูลนิธิสบื (ไม่เข้าร่วม)

ปฐมนิเทศ
13 ก.ย.54

กลุ่มย่อย1-2
22-23 ธ.ค.54
13-14 มี.ค.55

ปัจฉิมนิเทศ
21 พ.ค.55

มีมติให้ ชป.ปรับปรุงรายงาน

ชป.ปรับปรุงรายงานและเข้าสู่การ
พิจารณา เมื่อวันที่ 26 ก.ค.56
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ค่าก่อสร้าง 13,149,576,436 บาท (รวมค่าสิ่งแวดล้อมและค่าชดเชยทีด่ นิ ) ระยะเวลา 8 ปี
- ระดับเก็บกักปกติ +204.500 ม.รทก.
- ความจุอ่างเก็บนา้ ที่ระดับเก็บกักปกติ 258 ล้าน ลบ.ม.

ความสู ง 56.00
เมตร

- ระดับนา้ ใช้ งานต่าสุ ด +180.000

พื้นที่อ่างฯ 12,300 ไร่
ม.รทก.
คิดเป็น 2.2 % ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
0.1 % ของผืนป่าตะวันตก

จุดที่พบเสือ จานวน 10 ตัว
ที่มา:กรมอุทยานแห่งชาติฯ 2555
ตั้งหน่วยพิทักษ์ด้านเหนือน้า/กลางอ่างฯ/
บริเวณหัวงาน รวม 3 แห่ง
และหน่วยจัดการต้นน้า 1 แห่ง

- ระดับสันเขื่อน +210.000 ม.รทก.
- ความยาวสันเขื่อน 903.023 เมตร
- ความกว้ างของสันเขื่อน 12 เมตร

รู ปตัดเขื่อน

พื้นทีช่ ลประทานฤดูฝน 291,900 ไร่ ฤดูแล้ง 126,545 ไร่
(ส่งน้าด้วยระบบคลอง)
ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด 6 อาเภอ 23 ตาบล 127 หมู่บ้าน
ประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ 13,749 ครัวเรือน (49,618 คน)
พื้นทีช่ ลประทานท้ายอ่างฯ 10,000 ไร่
(ส่งน้าด้วยระบบท่อ)

ผลกระทบที่สาคัญ
1.สูญเสียพืนที่ป่า 12,300 ไร่
2.เสียไม้ใหญ่ 697,922 ต้น มูลค่า 1,073 ล้านบาท
พื้นที่ปลูกป่าทดแทน ประมาณ 30,000 ไร่0
3.ธาตุอาหารพืช 11.71 ล้านบาท/ปี
4.กระทบสัตว์ป่า 239 ชนิด (นก 136 ชนิด สัตว์สะเทินน้าสะเทินบก 25 ชนิด
ผลประโยชน์ที่สาคัญ
เลื้อยคลาน 41 ชนิด และเลี้ยงลูกด้วยนม 37 ชนิด)
1.เพิ่มน้าต้นทุนและพื้นทีช่ ลประทาน 301,900 ไร่ในฤดูฝน และฤดูแล้ง 126,54 ไร่
5.ที่ดนิ ที่ต้องชดเชยในระบบชลประทาน 15,742.81 ไร่ (1,500 ครัวเรือน)
2.บรรเทาอุทกภัยในพื้นที่โครงการและด้านท้ายน้า
(ในลุ่มน้าแม่วงก์และสะแกกรังบางส่วน)
3.ยกระดับรายได้ของเกษตรกร จาก 162,180 บาท/ครัวเรือน/ปี
เป็น 285,285 บาท/ครัวเรือน/ปี
4.ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้า มูลค่า 47 ล้านบาท/ปี
5.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้าประปา 122 ล้านบาท/ปี
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EIRR =12.10

สภำพทั่วไปของพื้นทีล่ ม
ุ่ น้ำสะแกกรัง

น้าท่าเฉลี่ย 261.51 ล้าน ลบ.ม.

ตร.กม.

ร้อยละ

ควำมจุ
(ล้ำน ลบ.ม.)

แม่วงก์

1,060

20.42

258

คลองโพธิ ์

1,512

29.12

70

778

14.98

160

สะแกกรัง
ตอนล่ำง

1,842

35.48

-

รวม

5,192

100.00

488

ลุม
่ น้ำสำขำ

ห้วยทับเสลำ

แม่ วงก์ Ct 5B
พืน้ ที่ 1,060 ตร.กม.Ct 5A

น้าท่าเฉลี่ย 385.49 ล้าน ลบ.ม.

พื้นทีล่ ุม
่ น้ำ

Ct 4

ลุ่มนำ้ คลองโพธิ
สะแกกรั์ ง
ที่ 1,512 ตร.กม.
พืน้ พืทีน่้ 5,192
ตร.กม.
Ct 8

ห้ วยทับเสลำ
พืน้ ที่ 778 ตร.กม.

แม่ นำ้ สะแกกรั งตอนล่ ำง
พืน้ ที่ 1,842 ตร.กม.

Ct 2A

น้าท่าเฉลี่ย 1,203 ล้าน ลบ.ม.

พืน
้ ทีร่ บั น้ำเขือ่ นแม่วงก์ 612 ตร.กม.
คิดเป็ นร้อยละ 11.79 ของลุม
่ น้ำสะแกกรัง

3

กำรคัดเลือกทีต
่ ง้ ั หัวงำนโครงกำร
ทำงเลือกที่ 1 : เขำสบกก

ทำงเลือกที่ 2 : เขำชนกัน
ทีต
่ ง้ ั หัวงำนเขือ
่ น

รำยละเอียด
อุทยำนแห่งชำติ

เขำสบกก

เขำชนกัน

(ตร.กม.)

612

930

2. ควำมจุอำ่ งเก็บน้ำ (ล้ำน ลบ.ม.)

258

380

3. พื้นทีอ่ ำ่ งเก็บน้ำทีร่ ะดับสูงสุด (ไร่)

12,200

39,125

4. พื้นทีช
่ ลประทำน - ฤดูฝน

(ไร่)

301,900

291,900

(ไร่)

126,545

131,140

5

2,537

172

39,125

7.จำนวนสิง่ ปลูกสร้ำงของรำษฎร (หลัง)

1

3,720

8.จำนวนสิง่ ปลูกสร้ำงของรำชกำร/วัด

1

12

9. กำรสูญเสียเส้นทำงคมนำคม (กม.)

-

100

12.10

6.20

1. พื้นทีร่ บั น้ำ

- ฤดูแล้ง

5. จำนวนครัวเรือนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
(ครัวเรือน)
6.จำนวนทีด
่ น
ิ ทำกินทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
(ไร่)

10. อัตรำผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจ
(EIRR) (ร้อยละ)

สรุป : ทำงเลือกก่อสร้ำงเขือ่ นแม่วงก์ที่ เขำสบกก เหมำะสมกว่ำทีเ่ ขำชนกัน

