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1. แนวผันน้ําที่บกพรอง
เขื่ อ นกั ก เก็ บน้ํ า หนองหานกุ ม ภวาป แตข าราชการและนั ก การเมื องที่ ผลั ก ดั นโครงการนี้
เรียกวาฝาย เปนเขื่อนหรือโครงการยอยตัวหนึ่งของโครงการโขงชีมูลฉบับเต็ม 1 ที่ถูกเลือกสําหรับการ
สูบน้ําโขงเขามาเติมตามแนวผันน้ําหวยหลวง-หนองหานกุมภวาป เพื่อเชื่อมตอไปยังอางเก็บน้ําลําปาว
และลุมน้ําชี-มูนตอไป
โครงการหนองหานกุ ม ภวาป ไ ด เ ริ่ ม ดํ า เนิ น การศึ ก ษา สํ า รวจและออกแบบรายละเอี ย ด
โครงการตั้งแตปลายปงบประมาณ 2532 และเริ่มงานกอสรางเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2534 แลวเสร็จในป
2537 ลัก ษณะโครงการเป น อา งเก็ บ น้ํา ขนาดใหญเ กิ น กว า จะเรี ย กว า ฝาย สามารถกั ก เก็ บ น้ํ า และ
ยกระดับน้ําในลําน้ําปาวเปนระยะทาง 6 กิโลเมตร และมีคันดินกั้นน้ํา (dike) ลอมรอบหนองหานยาว
112 กิโลเมตร เพื่อกักเก็บน้ําไว มีพื้นที่ผิวน้ํากักเก็บประมาณ 36 ตารางกิโลเมตร หรือ 22,500 ไร
ปริมาตรน้ํากักเก็บ 102 ลานลูกบาศกเมตร เปนประตูเหล็กระบายน้ํา 5 บาน แตละบานมีความสูง 4.3
เมตร และกวาง 12 เมตร โดยความสูงของคันดินกั้นน้ําประมาณ 4 เมตร และกวางประมาณ 3-6 เมตร
มีสถานีสูบน้ํารวม 14 สถานี เพื่อปลอยน้ําใหแกพื้นที่เพาะปลูก 55,000 ไร ราคาคากอสรางโครงการ
ประมาณ 920 ลานบาท
สวนอางเก็บน้ําหวยหลวงจะมีระดับทองน้ําอยูที่ 151 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง(เมตร
รทก.) และมีระดับกักเก็บน้ําที่ 160 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง(เมตร รทก.) โดยจะสรางประตู
ระบายน้ําปดกั้นปากหวยหลวงหางจากแมน้ําโขงประมาณ 1 กิโลเมตร และจะสรางสถานีสูบน้ําดวย
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โครงการโขงชีมูลฉบับเต็ม มีองคประกอบของโครงการเปนตัวเขื่อน ฝาย สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา คลองผันน้ําและ
คลองสงน้ํา ประกอบดวยโครงการยอยหลายโครงการ สามารถสงน้ําใหแกพื้นที่การเกษตรไดประมาณ 4.98 ลานไร
ในพื้นที่ 15 จังหวัด ยกเวนจังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร และหนองบัวลําภู กําหนดแผนพัฒนาโครงการเปน
3 ระยะ รวม 42 ป (พ.ศ.2535-2576) ใชงบประมาณทั้งสิ้น 228,000 ลานบาท เพื่อจะพัฒนาพื้นที่ชลประทานบนลุม
น้ํามูนและชี และลุมน้ําสาขาของลุมแมน้ําโขงบางสวน โดยการผันน้ําโขงขามลุมน้ําเขามายังลุมน้ําชีและมูน โดย
สวนประกอบของโครงการทั้ง 3 ระยะ จะใชน้ําภายในประเทศเพียง 734,540 ไร (รวมการปรับปรุงระบบชลประทาน
เดิมของเขื่อนลําปาว 305,000 ไร ดวย) ที่เหลือนอกจากนั้นจะใชน้ําโขงถึง 4,272,050 ไร
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ไฟฟาเพื่อสูบน้ําโขงเขาอางเก็บน้ําหวยหลวง ตอจากนั้นก็จะผันน้ําจากอางเก็บน้ําหวยหลวงเขาคลอง
สาย A เพื่อนําน้ําสูอางเก็บน้ําหนองหานกุมภวาปอีกทอดหนึ่ง แตน้ําทั้งหมดไมสามารถไหลเขามาดวย
แรงโนมถวงของโลกได เพราะระดับเก็บกักน้ําของอางหวยหลวงอยูในจุดที่ต่ํากวาระดับทองน้ําของ
อางเก็บน้ําหนองหานกุมภวาปประมาณ 6 เมตร ซึ่งจะตองแกไขโดยทําการสูบน้ําดวยไฟฟาสงเขามา
ตามคลองสาย A แทน
นั่นก็เทากับวาเราตองใชไฟฟาสูบน้ําหลายทอด เพื่อลําเลียงน้ําจากที่ต่ําไปสูที่สูงกวา ตามแนว
คลองผันน้ําสาย A ซึ่งมีความยาวกวา 60 กิโลเมตร และยังจะตองสรางสถานีสูบน้ําตามแนวคลองสาย
A ไวเปนชวง ๆ เพื่อเพิ่มแรงดันของน้ําใหไหลมาสูอางเก็บน้ําหนองหานกุมภวาปใหเร็วขึ้นอีกดวย
นั่นก็หมายความวาเราจะสูญเสียคาไฟฟาสูบน้ําหลายทอดกวาน้ําจะถึงหนองหานกุมภวาป ตรงจุดนี้
เองที่ทําใหแนวผันน้ํานี้มีความบกพรอง
เหตุที่ตองเลือกแนวผันน้ําหวยหลวง-หนองหานกุมภวาป ตามคลองผันน้ําสาย A ก็เพราะมี
แรงผลักดันจากนักการเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอมอยูในขณะนั้น เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการปอนโครงการโขงชีมูลเขาสูนโยบาย
การเมือง “เปลี่ยนสนามรบเปนสนามการคา” ในยุคของรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ (พ.ศ.25312534) ก็เพราะวาแนวผันน้ํานี้พาดผานจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเปนฐานคะแนนเสียงสําคัญของนักการเมือง
คนดังกลาว แมขาราชการสวนใหญในกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน 2 ไดทักทวงวาแนวผันน้ํานี้ไม
เหมาะสม มีความบกพรองสูงจากการใชกระแสไฟฟาสูบน้ําสูงมาก ซึ่งจะไมเปนผลดีตอความคุมทุน
ของโครงการโขงชีมูลโดยรวม แตนักการเมืองคนดังกลาวก็ยืนยันหนักแนนวาจะตองพัฒนาอางเก็บ
น้ําหวยหลวงและหนองหานกุมภวาปเพื่อเตรียมการรองรับการผันน้ําโขงเขามา หากโครงการโขงชีมูล
ในสวนที่ใชน้ําโขงมีมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในอนาคต
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กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน ซึ่งเดิมชื่อวา การพลังงานแหงชาติ จัดตั้งขึ้นเมื่อ 7 มกราคม 2496 ตอมาป 2514 ได
เปลี่ยนชื่อเปน สํานักงานพลังงานแหงชาติ เมื่อ 1 ตุลาคม 2514 – 2535, ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน กรมพัฒนาและ
สงเสริมพลังงาน(พ.พ.) เมื่อ 13 กุมภาพันธ 2535 อยูในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
จนถึงป พ.ศ.2545, ตอมาไดมีการปรับเปลี่ยนชื่อและสังกัดใหมอีกอันเนื่องมาจากการปฏิรูประบบราชการ โดย
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 สงผลใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานปรับเปลี่ยนชื่อ
เปน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (โดยใชชื่อยอเดิม คือ พ.พ.) นับตั้งแตวันที่ 2 ตุลาคม 2545
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2546) จนถึงปจจุบัน ภายใตสังกัดกระทรวงที่จัดตั้งขึ้นใหม คือ กระทรวงพลังงาน รับผิดชอบ
งานทางดานการคนควา ศึกษา วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน สวนหนวยงานที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาแหลงน้ําที่เคยอยูในกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน เชน โครงการโขงชีมูล โครงการสูบน้ําดวยไฟฟา ฯลฯ
ถูกถายโอนไปที่ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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แผนภาพ แนวผันน้ําหวยหลวง-หนองหานกุมภวาป ตามคลองสาย A

ปจจุบันโครงการอางเก็บน้ําหวยหลวงและหนองหานกุมภวาปไดกอสรางเสร็จเรียบรอยมา
หลายป แ ล ว แต ก ารผั น น้ํ า โขงเข า มาตามแนวผั น น้ํ า นี้ ยั ง ไม ไ ด ดํ า เนิ น การ เนื่ อ งจากได มี ม ติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2537 3 ใหระงับโครงการโขงชีมูลในสวนที่ใชน้ําโขงเอาไวกอน
แตหลังจากการแถลงผลักดันโครงการอุโมงคผันน้ําโขงของนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีไทย
ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ จึงทําใหการผันน้ําโขงเขามาใชสําหรับการเกษตรภายในประเทศมีความหวังขึ้นมาอีก
ครั้ ง หนึ่ ง โดยมี ทั้ ง นั ก การเมื อ ง ข า ราชการประจํ า ออกมาขานรั บ นโยบายดั ง กล า ว และได เ สนอ
ทางเลือกแนวผันน้ําโขงไวหลายแนวทาง หนึ่งในนั้นก็คือแนวผันน้ําจากเขื่อนน้ํางึมสูหวยหลวง
โครงการอุโมงคผันน้ําโขงของนายสมัคร สุนทรเวช และพรรคพลังประชาชน คาดวาคงใช
แนวผันน้ําหลายแนวทาง เพื่อทําใหน้ํากระจายครอบคลุมทั่วภาคอีสานใหมากที่สุด ซึ่งแนวผันน้ําจาก
เขื่อนน้ํางึมสูหวยหลวงจะเปนแนวทางหนึ่งที่จะมาตอยอดกับระบบอางเก็บน้ําจากโครงการโขงชีมูลที่
ไดกอสรางรองรับเอาไวแลวได แตมีสิ่งที่ตองคํานึงถึง 2 ประการ คือ
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คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2537 ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานทําตามแผนพัฒนาระยะที่ 1
เฉพาะขั้นที่ 2 ซึ่งเปนการพัฒนาโดยใชน้ําภายในประเทศกอน ซึ่งประกอบดวยการกอสรางเขื่อนหรืออาคารบังคับน้ํา
และระบบชลประทานในลุ ม น้ํ า มู น และชี รวม 13 โครงการย อ ย วงเงิ น 9,996 ล า นบาท และโครงการระบบ
ชลประทานรอบอางเก็บน้ําหวยหลวง 350 ลานบาท รวมเปน 14 โครงการยอย รวมเปนวงเงินทั้งสิ้น 10,346 ลาน
บาท สามารถสงน้ําใหแกพื้นที่เพาะปลูกได 525,592 ไร ในระยะเวลา 9 ป ตั้งแต ป 2535 - 2543
สําหรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาระยะที่ 1 ที่เหลือ คือ ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 3 ซึ่งเปนการนําน้ําจากแมน้ําโขง
เขามาเพื่อพัฒนาพื้นที่ชลประทานเพิ่มเติมจากสวนที่เหลืออีก 1.813 ลานไร นั้น คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหกรมพัฒนา
และสงเสริมพลังงานศึกษารายละเอียดและติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากโครงการที่ดําเนินการไปแลว
ตลอดจนจัดทําขอเสนอแผนงานปองกันและแกไขปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอมเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา
อนุมัติอีกครั้งหนึ่ง
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1) แนวผันน้ํานี้ไมสามารถสงน้ําตามแรงโนมถวงของโลกได ตองใชการสูบน้ําจากที่ต่ําขึ้นสู
ที่สูง กลาวคือเมื่อผันน้ําจากเขื่อนน้ํางึมใสทอลอดใตแมน้ําโขงมาที่หวยหลวงแลวจะตองนํา
ปริมาณน้ําที่ไดจากเขื่อนน้ํางึมทั้งหมดมาไวที่หนองหานกุมภวาป ซึ่งเปนจุดที่สูงกวาหวย
หลวง จึงทําใหแนวผันน้ํานี้มีราคาคากอสรางโครงการสูงกวาแนวผันน้ําอื่นที่สามารถสงน้ํา
ตามแรงโนมถวงของโลกได
2) น้ําที่จะผันมาจากเขื่อนน้ํางึมมีปริมาณเทาไหรยังไมเปนที่แนชัด หากเปนตัวเลขที่กรม
ทรัพยากรน้ําเคยศึกษาไวในแผนปฏิบัติการทรัพยากรน้ําแหงชาติเมื่อป 2536 ก็คือจะทําการ
ผันน้ําในอัตรา 200 ลูกบาศกเมตรตอวินาที เพื่อปอนพื้นที่เกษตรกรรม 1.2 ลานไร ซึ่งคิดเปน
ปริมาณน้ําสูงถึง 2,400 ลานลูกบาศกเมตร นั่นยอมหมายความวาเราจะตองมีอางเก็บน้ําหนอง
หานกุมภวาปถึง 23 ตัว เพื่อรองรับน้ําที่ผันมาจากเขื่อนน้ํางึมไดหมด
จากสิ่งที่ตองคํานึงถึง 2 ประการ จึงเห็นไดวาแนวผันน้ํานี้ไมไดสรุปบทเรียนขอผิดพลาด
ในอดีตตั้งแตโครงการโขงชีมูลเลย แมจะรูวาแนวผันน้ํานี้มีราคาคากอสรางสูงและใหผลตอบแทนตอ
เกษตรกรต่ําก็ยังคงผลักดันตอไป มิหนําซ้ําปริมาณน้ําจากน้ํางึมที่จะผันเขามาเปนจํานวนมากจะทําให
อางเก็บน้ําหนองหานกุมภวาปไมสามารถแบกรับได จึงทําใหเห็นแผนการในอนาคตของโครงการ
อุโมงคผันน้ําโขงแลววาจะตองทําการเสริมคันเขื่อนและคันดินกั้นน้ํารอบอางหนองหานกุมภวาป
และเขื่อนลําปาวใหสูงขึ้นไปอีก เพื่อรองรับน้ําจากเขื่อนน้ํางึมไดหมด
ปจจุบันโครงการเขื่อนกักเก็บน้ําหนองหานกุมภวาปมีปริมาตรน้ํากักเก็บที่ 102 ลานลูกบาศก
เมตร ไดถูกชาวบานเรียกรองคาชดเชยคิดเปนจํานวนเงินสูงเกือบ 500 ลานบาท จากหลายสาเหตุ
ไดแก ที่นาอยูในอางเก็บน้ําถูกลอมรอบไวโดยคันดินกั้นน้ํา คันดินกั้นน้ําทับที่นา และน้ําทวมขังในที่
นาและที่อยูอาศัยเพราะถูกคันดินสกัดกั้นไวไมใหไหลลงหนองหาน นี่คือความเสียหายจากโครงการ
ดังกลาวที่ชาวบานสวนใหญยังไมไดรับคาชดเชยตามที่รองขอ เพราะรัฐบาลไมยอมใหและถูกกลาวหา
วาเปนพวกม็อบเดินขบวนที่มีผลประโยชนซอนเรนเพื่อหลอกลวงเอาเงินคาชดเชยจากรัฐ หากหนอง
หานกุ ม ภวาป แ ละเขื่ อ นลํ า ปาวจะต อ งเสริ ม คั น เขื่ อ นและคั น ดิ น กั้ น น้ํ า สู ง ขึ้ น ไปอี ก ก็ ย อ มจะมี ผู
เดือดรอนจากน้ําทวมนาและที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้นอีกมากอยางแนนอน
2. โครงการสูบน้ําดวยไฟฟาที่ดอยประสิทธิภาพ
โครงการโขงชี มู ล คื อ โครงการต อ ขยายมาจากโครงการสู บ น้ํ า ด ว ยไฟฟ า 4 เพื่ อ ต อ งการ
ยกระดับน้ําในแมน้ําสายตาง ๆ ใหสูงขึ้นดวยการสรางเขื่อนหรือฝายเพื่อที่จะใหสูบน้ําดวยไฟฟาได
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หลังจากที่ไดมีการสรางเขื่อนพลังงานไฟฟาน้ําพุงที่จังหวัดสกลนครแลวเสร็จเมื่อป 2508 มีการใชไฟฟาในภาค
อีสานนอยกวาที่ผลิตไดจากเขื่อนน้ําพุง ซึ่งเปนปญหาที่ทําใหทั้งรัฐบาลไทยและแผนการพัฒนาลุมแมน้ําโขงถูก
วิพากษวิจารณวาใชเงินลงทุนไปอยางมหาศาลและไมคุมคา โครงการสูบน้ําดวยไฟฟาแหงแรกจึงเกิดขึ้นมาเมื่อป
2510 ดวยจุดประสงคที่จะตอบสนองการใชไฟในภาคอีสานใหมากขึ้น ตอจากนั้นมาจึงเกิดการสรางสถานีสูบน้ํา
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งายขึ้น โดยเฉพาะฤดูแลง เปนการสรางความเชื่อมั่นตอการทํานาฤดูแลงแกเกษตรกรวาน้ําจะพอใชไม
ขาดแคลน
จากตัวเลขเมื่อป 2542 5 กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานไดจัดตั้งโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา
กระจายไปทั่วประเทศ โดยจํานวนสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาที่ไดติดตั้งมาตั้งแตป 2516 – 2542 มีจํานวน
ทั้งสิ้น 1,984 สถานี มีพื้นที่สงน้ํารวม 3,073,766 ไร หากกลาวเฉพาะในภาคอีสานมีสถานีสูบน้ําดวย
ไฟฟา 975 สถานี มีพื้นที่สงน้ํารวม 1,522,884 ไร คิดเปนรอยละ 22 ของพื้นที่ ชลประทานทั้งหมดใน
ภาคอีสาน (พื้นที่ชลประทานในภาคอีสานเมื่อป 2541 ประมาณ 6.8 ลานไร)
นับตั้งแตมีสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาแหงแรกในภาคอีสานเมื่อป 2510 จนมาถึงป 2542 มีพื้นที่
ทําการเกษตรฤดูแลงจากโครงการสูบน้ําดวยไฟฟาในภาคอีสานอยูในอัตราเฉลี่ยเพียงรอยละ 14 ของ
พื้นที่สงน้ําเทานั้น หรือหากคิดพื้นที่สงน้ําโดยเฉลี่ย 1,500 ไร ตอ 1 สถานีสูบน้ํา จะมีพื้นที่ที่ทํา
การเกษตรเพียง 210 ไร เทานั้น
ตั้งแตป 2510 เปนตนมา พื้นที่สงน้ําจากโครงการสูบน้ําดวยไฟฟาไดเพิ่มขึ้นจาก 1,000 ไร
เปน 1,522,884 ไร ในป 2542 แตปรากฎวาการใชน้ําของเกษตรกรในภาคอีสานในพื้นที่สงน้ําเติบโต
ชามาก อัตราการเติบโตเฉลี่ยไมเกินรอยละ 14 เทานั้น
นี่คือตัวเลขที่ไดทําการวิเคราะหเอาไวตั้งแตป 2543 แตในปจจุบันก็ยังไมเห็นแนวโนมวาไดมี
การใชพื้นที่ทําการเกษตรฤดูแลงจากสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาในภาคอีสานสูงขึ้นแตอยางใด
โครงการสูบน้ําดวยไฟฟา ซึ่ง เปนโครงการที่กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานและรัฐบาล
ประกาศถึงความสําเร็จตลอดมา แทจริงแลวประสิทธิภาพและความสําเร็จถูกประเมินจากการขยาย
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาและพื้นที่สงน้ําเทานั้น ซึ่งเปนแนวคิดของ “การจัดหาน้ํา” ไมใช “ความ
ตองการน้ํา” ที่แทจริงของเกษตรกรเลย

ซึ่งโครงการโขงชีมูลไดวางระบบเก็บกักน้ําและกระจายน้ําเอาไว 2 สวน คือ สวนแรกเปนสวนของการผัน
น้ําและเขื่อน/ฝาย เพื่อเก็บกักน้ําเอาไว สวนที่สองคือการกระจายลงสูพื้นที่การเกษตรของประชาชนดวยโครงการสูบ
น้ําดวยไฟฟานั่นเอง ซึ่งเกษตรกรจะตองเสียคาสูบน้ําดวยไฟฟารวมกับภาครัฐซึ่งเปนเจาของโครงการ ไมใชการได
น้ําใชเปลา ๆ โดยการไฟฟาสวนภูมิภาค(กฟภ.) เรียกเก็บคากระแสไฟฟาสูบน้ําจากหนวยงานรัฐเจาของโครงการสูบ
น้ําดวยไฟฟาในอัตราหนวยละ 1.17 บาท แตสหกรณหรือกลุมเกษตรกรผูใชน้ําจะตองจายในอัตราหนวยละ 60
สตางคเทานั้น ตามจํานวนหนวยที่ปรากฎในมิเตอรของ กฟภ.(ปจจุบันราคาอาจเปลี่ยนแปลงไปตามราคาคาไฟที่
เพิ่มขึ้น)
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กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน (2543). รายงานประจําป 2542 โครงการสูบน้ําดวยไฟฟา ฝายกิจการสูบน้ํา สวน
ปฏิบัติการและบํารุงรักษา 2 สํานักปฏิบัติการและบํารุงรักษา มิถุนายน 2543, 66 หนา
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จุด มุงหมายที่ สําคัญ 2 ประการ ของโครงการสูบน้ําดวยไฟฟานั่ นก็คือ หนึ่ง-หาน้ํามาให
เกษตรกร และสอง-ต องบริหารและสงเสริมการใชน้ํา ใหไ ด ตามเปา หมายดว ยการ “ปรับ เปลี่ ย น
พฤติกรรมการผลิ ต” เนื่ องจากวาเกษตรกรจํา เปน ตองจา ยคา ไฟฟาสู บน้ํา ดังนั้น จะต องปลู ก พืช
เศรษฐกิจที่ขายไดราคาดี ไมใชปลูกขาวเพียงชนิดเดียว โดยจะตองทําการปรับรูปแบบการเพาะปลูก
ของชาวบานใหเหมาะสมสําหรับเกษตรอุตสาหกรรม และเหมาะสมกับการวางแผนการใชน้ําของ
โครงการสูบน้ําดวยไฟฟา ดวยการสงเสริมการปลูกพืชอยางมะเขือเทศ ขาวโพดฝกออน หนอไมฝรั่ง
หนอไมไผตง เมล็ดพันธุผักและผลไมในทองถิ่น ขาวหอมมะลิ ขาวโพด พริก ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่ว
ลิสง และงา เปนตน แตตลอดระยะเวลาที่ผานมานับตั้งแตโครงการอีสานเขียวเมื่อประมาณป 2529
จนถึงปจจุบัน กลับลมเหลวโดยสิ้นเชิง เนื่องจากภาวะหนี้สินของเกษตรกรที่หันมาปลูกพืชเศรษฐกิจ
เหลานี้แตกลับขายไมคุมทุน
ดังนั้นเอง โครงการอุโมงคผันน้ําโขงจะใชสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาเหมือนโครงการโขงชีมูล
หรือวาจะใชทอสงน้ําก็ตาม สิ่งสําคัญที่สุดคือจะตองไมทําใหเกษตรกรตองแบกรับภาวะหนี้สินจาก
การจายคาไฟฟาสูบน้ําหรือคาทอสงน้ํา และจากการสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจของรัฐและขาย
ไมไดราคา ถาไมเชนนั้นโครงการอุโมงคผันน้ําโขงก็คงจะลมเหลวเหมือนโครงการโขงชีมูลอยาง
แนนอน
3. มติคณะรัฐมนตรีใหประเมินผลความคุมคาของการใชน้ําภายในประเทศกอนริเริ่มสูบน้ําโขง
ในป 2530 กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานจัดทํารายงานเบื้องตน (Desk study) ในการผันน้ํา
จากแมน้ําโขงมาสูลุมน้ํามูนและชี โดยใหชื่อวา “โครงการโขงชีมูล” หลังจากนั้นไดมีการศึกษา
รายละเอียดความเปนไปไดเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง เพื่อวางแผนกอสรางโครงการโขงชีมูล
สิงหาคม 2531 กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานไดนําเสนอโครงการโขงชีมูลเขาบรรจุใน
แผนงานของโครงการน้ํ า พระทั ย จากในหลวงตามแนวพระราชดํ า ริ เ พื่ อ การพั ฒ นาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยไดรับงบประมาณสําหรับการสํารวจและเก็บขอมูลเทานั้น
ตอมาเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2532 กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานไดนําเสนอโครงการโขงชีมูล
ตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่จังหวัดขอนแกน สมัยรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีพลเอกชาติชาย
ชุณหะวัณ โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติใหดําเนินการโครงการโขงชีมูล ใหแลวเสร็จภายใน 3 ป (2533 2535) วงเงินงบประมาณ 18,000 ลานบาท และใหเริ่มงานสํารวจและศึกษาความเหมาะสมโครงการ
ทันที ทั้งนี้ใหทําการสํารวจและออกแบบในสวนที่สามารถจะดําเนินการไดกอน เชน การปรับปรุง
หนองหานกุมภวาป และกอสรางฝายยางที่ลําน้ําปาว
งานศึกษาความเหมาะสมและรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดลอมถูกรวมเขาไวดวยกัน แลว
เสร็จ เมื่อ เดื อ นธั น วาคม 2535 ไดผ ลสรุ ปว า มีค วามเป น ไปได ท างวิ ศ วกรรมและเศรษฐศาสตร มี
ศัก ยภาพทางเทคนิ ค สามารถส งน้ํ า ใหแ กพื้น ที่การเกษตรได ประมาณ 4.98 ล า นไร ในพื้ น ที่ 15
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จั ง หวั ด กํ า หนดแผนพั ฒ นาโครงการเป น 3 ระยะ รวม 42 ป ( 2535-2576) ใช ง บประมาณทั้ ง สิ้ น
228,000 ลานบาท โดยสวนประกอบของโครงการทั้ง 3 ระยะ จะใชน้ําภายในประเทศเพียง 734,540
ไร (รวมการปรับปรุงระบบชลประทานเดิมของเขื่อนลําปาว 305,000 ไร ดวย) ที่เหลือนอกจากนั้นจะ
ใชน้ําโขงถึง 4,272,050 ไร
ป 2536 ในคราวการประชุ ม คณะกรรมการสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ 26 กรกฎาคม 2536 ได
เห็ น ชอบกั บ รายงานการศึ ก ษาผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มโครงการโขงชี มู ล โดยมี เ งื่ อ นไขให ช ะลอ
โครงการในสวนที่ตองสูบน้ําจากแมน้ําโขงเอาไวกอน เพราะเกรงผลกระทบจากการผันน้ําโขงเขามา
จะสรางปญหาตอการแพรกระจายดินเค็มและน้ําเค็มที่จะขยายไปยังพื้นที่ที่มีความเหมาะสมตอการ
เกษตรกรรมเพิ่มขึ้น รวมถึงใหมีการศึกษาขอมูลดานผลกระทบที่เกิดจากการแพรกระจายดินเค็มและ
น้ําขังเพิ่มเติม พรอมทั้งศึกษาหาวิธีการปองกันและแกไขปญหาดังกลาวที่มีผลในทางปฏิบัติดวย
ตอมากรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานไดนําเสนอผลการศึกษาใหมตอคณะรัฐมนตรี เพื่อขอ
อนุมัติทบทวนแผนการดําเนินงาน และวงเงินที่จะใชในโครงการโขงชีมูลใหม โดยจะดําเนินการ
เฉพาะในแผนพัฒนาระยะที่ 1 ทั้ง 3 ขั้นตอนกอน ไดพื้นที่ชลประทาน 2.323 ลานไร ในวงเงิน 39,508
ลานบาท และใชน้ําจากแมน้ําโขง 1,614,520 ไร ใชน้ําในประเทศ 734,540 ไร (รวมการปรับปรุงระบบ
ชลประทานเดิมของเขื่อนลําปาว 305,000 ไร ดวย)
โดยเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2537 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการใหกรมพัฒนาและ
ส ง เสริม พลัง งานดํา เนิน การตามแผนพัฒ นาระยะที่ 1 เฉพาะขั้น ที่ 2 ซึ่ ง เปน การพัฒ นาโดยใชน้ํ า
ภายในประเทศ ประกอบดวยกอสรางเขื่อนหรืออาคารบังคับน้ําและระบบชลประทานในลุมน้ํามูน
และชี รวม 13 โครงการยอย วงเงิน 9,996 ลานบาท และโครงการระบบชลประทานรอบอางเก็บน้ํา
หวยหลวง 350 ลานบาท รวมเปน 14 โครงการยอย รวมเปนวงเงินทั้งสิ้น 10,346 ลานบาท สามารถสง
น้ําใหแกพื้นที่เพาะปลูกได 525,592 ไร ในระยะเวลา 9 ป ตั้งแต ป 2535 – 2543
สําหรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาระยะที่ 1 ที่เหลือ คือ ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 3 ซึ่งเปนการนําน้ํา
จากแมน้ําโขงเขามาเพื่อพัฒนาพื้นที่ชลประทานเพิ่มเติมจากสวนที่เหลืออีก 1.813 ลานไร นั้น
คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานศึกษารายละเอียดและติดตามผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากโครงการที่ดําเนินการไปแลว ตลอดจนจัดทําขอเสนอแผนงานปองกันและ
แกไขปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอมเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง
ดังนั้นเอง กอนที่โครงการอุโมงคผันน้ําโขงจะเดินหนาตอไปจะตองทบทวนผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากโครงการโขงชีมูลในสวนที่ใชน้ําภายในประเทศซึ่งไดดําเนินการไปแลวเสียกอน ไมใช
เดินหนาตอไปโดยไมรับผิดชอบตอความลมเหลวที่เกิดขึ้น ที่มักถูกบอกปดความรับผิดชอบจาก
นักการเมืองและขาราชการประจําเสมอมา
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4. การศึกษาผลกระทบเรื่องการแพรกระจายดินเค็มที่หายสาบสูญ
เหตุผลสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหโครงการโขงชีมูลในสวนที่จะตองใชน้ําโขงถูกยับยั้งเอาไว
ก็เนื่องมาจากความกังวลตอเรื่องการแพรกระจายของดินเค็มและน้ําเค็มที่จะขยายไปยังพื้นที่ที่มีความ
เหมาะสมตอการเกษตรกรรม
โดยคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดมีการประชุมครั้งที่ 4/2536 เมื่อวันจันทรที่ 26
กรกฎาคม 2536 ตอการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโขงชีมูล เห็นวา
การศึกษาผลกระทบของการแพรกระจายดินเค็มและน้ําเค็มจากการชลประทานในพื้นที่โครงการยัง
ไมชัดเจน จึ งได มีมติใ หโครงการโขงชีมูลสนับสนุนงบประมาณใหกรมพัฒนาที่ดินศึกษาข อมูล
เพิ่มเติมในเรื่องผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการแพรกระจายของดินเค็มและน้ําขังอันเนื่องจากการ
ดําเนินโครงการ และใหโครงการโขงชีมูลทําการวาจางสถาบันการศึกษา จัดทําแบบจําลองทางอุทก
ธรณีวิทยาของการแพรกระจายดินเค็มจากการละลายเกลือ การเพิ่มระดับน้ําใตดินอันเนื่องจากการ
สร า งฝาย คลองสงน้ํ า และการชลประทาน โดยให ใ ชข อมูลของดิ น และน้ํ า ใต ดิน ในทุ ก พื้ น ที่ ใ น
คาบเวลาตาง ๆ เชน 5 ป 10 ป และ 20 ป เปนตน พรอมทั้งศึกษาหาวิธีการปองกันและแกไขปญหา
ดังกลาวที่มีผลในทางปฏิบัติ
จนบัด นี้งานศึกษาที่ก รมพัฒนาและสงเสริมพลังงานใชงบเกือบ 40 ล านบาท วาจางกรม
พัฒนาที่ดินและคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหศึกษาผลกระทบจากการแพรกระจายดิน
เค็มและน้ําเค็มของทั้งเกลือผิวดินและใตดิน ก็ยังไมมีใครไดเห็นรายงานดังกลาววาทั้ง 2 หนวยงานที่
รับจ า งไปนั้ น ได ทํ า การศึ ก ษาเสร็ จ สิ้ น แลว หรือ ยัง และมีผ ลออกมาเปน ประการใด ทํา ไมถึง หาย
สาบสูญไปจากความคิดคํานึงของนักการเมืองและขาราชการที่ผลักดันโครงการอุโมงคผันน้ําโขง
การแพร ก ระจายดิ น เค็ ม และน้ํ า เค็ ม ที่ อ าจจะขยายไปยั ง พื้ น ที่ ที่ มี ค วามเหมาะสมต อ การ
เกษตรกรรมนั้น เปนประเด็นที่เปราะบางมากตอการทําระบบชลประทานในภาคอีสานโดยใชน้ํา
ภายในประเทศหรือนําน้ําโขงเขามาใชก็ตาม ถึงแมรัฐบาลและขาราชการจะอางวาขอดีของทําการ
อุโมงคสงน้ําก็คือ หลีกเลี่ยงผลกระทบของการแพรกระจายดินเค็มในภาคอีสานและปองกันการ
รั่วไหลของน้ํา แตในความเปนจริงโครงการอุโมงคผันน้ําโขงไมสามารถใชอุโมงคสงน้ําแตเพียงอยาง
เดียวได จะตองมีอางเก็บน้ําเพื่อเก็บสะสมเอาไวใชควบคูกันไปดวย
ดังนั้น โครงการอุโมงคผันน้ําโขงไมอาจหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดจากการแพรกระจายดิน
เค็มและน้ําเค็มไปได จึงตองนํางานศึกษาที่ไดวาจางไวมาเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อประเมินผล
กระทบ ความคุมคาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการโ ขงชีมูลในสวนที่ไดดําเนินการผานมา
เสียกอน กอนที่จะเดินหนาโครงการใหมตอไป
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5. จากโขงชีมูลถึงโครงการอุโมงคผันน้ําโขง เมื่อไหรน้ําจะถึงไรนาเกษตรกร
กอนที่จะมาเปนโครงการอุโมงคผันน้ําโขงของนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี และ
พรรคพลังประชาชนนั้น ไดมีโครงการตอขยายมาจากโครงการโขงชีมูลอยู 2 โครงการ คือ โครงการ
เติมน้ําเติมชีวิต และโครงการชลประทานระบบทอ เนื่องจากโครงการโขงชีมูลไดมีมติคณะรัฐมนตรี
ใหระงับโครงการในสวนที่นําน้ําโขงมาใชเอาไวกอน ทําใหนักการเมืองและขาราชการที่เกี่ยวของกับ
แผนพัฒนาแมน้ําโขงตองคิดโครงการใหมเพื่อนําน้ําโขงเขามาใชใหได
โครงการเติมน้ําเติมชีวิต หรือชื่อเต็มวา “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหลงน้ําและการใชน้ํา
อยางมีประสิทธิภาพดวยระบบทอสงน้ําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ถูกผลักดันเมื่อประมาณป 2542
ในสมัยรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย แนวคิดของโครงการนี้ไดปฏิเสธแนวผันน้ําเกาของ
โครงการโขงชีมูล คือแนวผันน้ําหวยหลวง-หนองหาน โดยไดเสนอแนวผันน้ําแมน้ําเลย-เขื่อนอุบล
รัตน ขึ้นมาแทน เพราะเปนแนวผันน้ําที่มีความตางของระดับพื้นที่ถึง 20 เมตร สามารถสงน้ําไปตาม
แรงโนมถวงของโลกได ไมสิ้นเปลืองพลังงานในการสูบน้ํา
ตอมาเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลใหมมาเปนนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร จึงมีโครงการชลประทาน
ระบบทอขึ้นมาแทน เปนรูปแบบที่ทันสมัยและรวดเร็วกวา โดยจะพัฒนาระบบทอและเครือขายคลอง
สงน้ําเชื่อมตอกับระบบชลประทานในโครงการโขงชีมูล ใหเสร็จสิ้นภายใน 5 ป (2547-2551) เพื่อ
ตอบสนองวาระแห ง ชาติ ใ นการแก ไ ขป ญ หาความยากจน ด ว ยความมุ ง มั่ น ที่ จ ะส ง เสริ ม ผลผลิ ต
การเกษตรใหเปนครัวของโลก และเกษตรกรจะตองหลุดพนความยากจน ตามนโยบาย ‘ขจัดความ
ยากจนใหหมดไปใน 6 ป’ โดยกําหนดเปาหมายจะเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑสงออกให
เปน 1.2 ลานลานบาทตอป ภายในป 2551 และประชาชนยากจนที่มีรายไดนอยจํานวนกวา 35 ลานคน
จะทําใหมีรายไดไมนอยกวา 120,000 บาทตอครัวเรือนตอป ใหได
จะเห็ นไดว านักการเมืองไทยนิยมโครงการใหมไปเรื่อย ๆ ซึ่งนาติ ดตามตอไปวาต อจาก
โครงการอุโมงคผันน้ําโขงแลวประเทศเราจะมีโครงการอะไรใหมอีก ไมวาจะเปนโครงการใดสิ่งที่
เกษตรกรรอคอยอยูก็คืออยากไดน้ําเขาไปถึงในไรนาแบบใหเปลาเทานั้น ไมใชผลักดันโครงการใหม ๆ
เพียงเพราะคํานึงถึงเม็ดเงินกระตุนเศรษฐกิจของประเทศเปนหลักเทานั้น แตไมไดมีความปรารถนาดี
ที่จะใหเกษตรกรในภาคอีสานไดรับน้ําเพื่อทําการผลิตใหหลุดพนจากความยากจนอยางแทจริง
และตองไมลืมวาจะตองทําการประเมินผลกระทบและความคุมคาจากโครงการโขงชีมูลใน
สวนที่ไดดําเนินการผานมาเสียกอน กอนที่จะเดินหนาโครงการใหมตอไป ถามิเชนนั้นเราจะไมมี
บทเรียนความลมเหลวใด ๆ ของนักการเมืองและขาราชการใหจดจําและถูกบันทึกอยูในประวัติศาสตร
เพื่อเอาไวบอกกลาวพร่ําสอนใหลูกหลานของเราไดเลย
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