โครงการผันน้ําจากเขื่อนน้ํางึม 1
ประมวลสรุปโดย
โครงการฟนฟูนิเวศวิทยาในภูมิภาคอินโดจีนและพมา (TERRA)
พฤษภาคม 2551

กรมทรัพยากรน้ํา ไดวาจางกลุมบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งประกอบดวย บริษัท เซาธอีสตเอเซีย
เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ซันยู คอนซัลแตนทส (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท ธารา คอนซัลแตนท
จํากัด ใหจัดทําแผนหลักการผันน้ําจากเขื่อนน้ํางึม ประเทศลาว เพื่อเสริมปริมาณน้ําตนทุนสนองความ
ตองการใชน้ําในพื้นที่ลุมน้ําโขง ลุมน้ําชี และลุมน้ํามูล ภาคอีสานของประเทศไทย
โครงการจัดทําแผนหลักการผันน้ําจากเขื่อนน้ํางึม มีวัตถุประสงคสําคัญ 2 ประการ คือ
1. เพื่อศึกษาศักยภาพและทบทวนผลการศึกษาที่เกี่ยวของที่ไดเคยดําเนินการเกี่ยวกับการ
พัฒนาและจัดหาแหลงน้ําตนทุน การปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อเพิ่มปริมาณน้ําตนทุนใหกับแหลงน้ําเดิมที่เปน
อางเก็บน้ําขนาดใหญ ระบบสงน้ําและกระจายน้ํา ในพื้นที่ลุมน้ําโขงอีสาน ลุมน้ําชี และลุมน้ํามูล
2. เพื่อกําหนดแนวทางในการเชื่อมโยงกันระหวางแหลงน้ําตนทุน และการสงน้ําไปยังพื้นที่รับ
ประโยชนใหเปนระบบเครือขายน้ํา (Water Grid System)
สวนความคืบหนาของโครงการในปจจุบัน นายกรัฐมนตรี นายสมัคร สุนทรเวช ไดกลาวถึง
โครงการผันน้ํางึมจากประเทศลาว ในรายการ “สนทนาประสาสมัคร” วันที่ 25 พฤษภาคม 2551 โดยระบุ
วาเปนโครงการที่มีความจําเปนเรงดวนที่รัฐบาลตองผลักดันใหเกิดขึ้นไดโดยเร็ว เพื่อพัฒนาระบบ
ชลประทานในภาคอีสาน
สําหรับผลการศึกษาเบื้องตนที่ทําโดยกลุมบริษัทที่ปรึกษาดังกลาว ระบุวา ในภาคอีสานมีปญหา
การขาดแคลนน้ําในพื้นที่ชลประทานประมาณ 1,467 ลานลบ.ม.ตอป และในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
มากถึง 20,377 ลานบาทลบ.ม.ตอป ดังนั้นจึงเปนที่มาของการศึกษาการจัดหาน้ําเพิ่มเติม เพื่อ
ตอบสนองความตองการที่เพิ่มขึ้น โดยมีขอเสนอในสองกลุมโครงการคือ การผันน้ําจากเขื่อนน้ํางึม
ประเทศลาวมายังอางเก็บน้ําหวยหลวง และการพัฒนาโครงขายการผันน้ําในภาคอีสานอีก 19 กลุม
โครงการ ซึ่งสรุปลักษณะของโครงการทั้งสองกลุมโดยสรุปดังนี้
กลุมโครงการที่หนึ่ง คือ การผันน้ําจากเขื่อนน้ํางึม ประเทศลาวมายังอางเก็บน้ําหวย
หลวง มีองคประกอบของโครงการไดแก
• การสรางเขื่อนทดน้ํางึม ที่ระดับ 163 ม.รทก. ยาว 170 เมตร
• คลองผันน้ําดาดคอนกรีต กวาง 31.4 เมตร ลึก 4 เมตร ยาว 18.6 กิโลเมตร ปริมาณการ
ไหล 150 ลบ.ม.ตอวินาที
• ไซฟอนลอดแมน้ําโขง ขนาดเสนผาศูนยกลาง 10 เมตร จํานวน 1 ทอ ความยาว 1.5
กิโลเมตร
กลุมโครงการที่สอง คือ โครงการผันน้ําภายในลุมน้ําและระหวางลุมน้ําของภาคอีสาน
แบงเปนโครงการจัดหาและพัฒนาแหลงน้าํ ได 18 กลุมโครงการและหนึ่งโครงการพิเศษ ไดแก
1. โครงการพัฒนาแหลงน้ําภายในลุมน้ําประธานจํานวน 14 กลุมโครงการ
2. โครงการผันน้ําระหวางลุมน้ําประธานจํานวน 1 กลุมโครงการ
3. โครงการประเภททั้งผันน้ําภายในรวมกับผันน้ําระหวางลุมน้ําประธานอีก 3 กลุมโครงการ
โครงการทั้ง 18 กลุมโครงการนี้ บางกลุมโครงการตองเชื่อมตอกับระบบสงน้ําจากอางเก็บน้ํา
หวยหลวง บางกลุมโครงการสามารถใชน้ําตนทุนในลุมน้ําของตนเองได โดยภาพรวมของทั้ง 18
โครงการสามารถจัดหาน้ําไดประมาณ 8,491.6 ลาน ลบ.ม.ตอป จะมีพื้นที่รับประโยชนประมาณ 8.1 ลาน
ไร ประชาชนไดรับน้ําอุปโภคบริโภค 10.5 ลานคน ตองใชงบประมาณลงทุนประมาณ 374,438.4 ลาน
บาท ซึ่งมีรายละเอียดโครงการ ดังที่แสดงไวใน ตารางที่ 1
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สรุปจาก รายงานฉบับกลาง โครงการจัดทําแผนหลักการผันน้ําจากเขื่อนน้ํางึม, กรมทรัพยากรน้ํา, 2548
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หากเปรียบเทียบกับโครงการโขง-ชี-มูลเดิม ซึ่งเปาหมายจะสงน้ําใหพื้นที่เกษตรกรรม 4.98
ลานไรในพื้นที่ 15 จังหวัด ใชงบประมาณทั้งสิ้น 228,000 ลานบาท (ป 2535) และโครงการโขง-ชี-มูล
จะใชน้ําภายในประเทศเพียง 734,540 ไร รวมการปรับปรุงระบบชลประทานเดิมของเขื่อนลําปาว
305,000 ไร ดังนั้นจะเหลือพื้นที่ที่ตองพึ่งพาน้ําจากแมน้ําโขงอีก 4,272,050 ไร จะพบวาโครงการผัน
น้ํางึม ซึ่งมีทั้งในสวนการผันน้ําจากประเทศลาวและอีก 19 กลุมโครงขายน้ําในภาคอีสาน เปนเสมือน
เหลาเกาในขวดใหม และพยายามแยกเปนโครงการยอยๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบในกระบวนการ
จัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม เพราะหากนําเสนอเปนโครงการเดียวกันในลักษณะของ โครงการ
โขง-ชี-มูลแลว ปญหาทางสิ่งแวดลอมในเรื่องการแพรกระจายของดินเค็มและน้ําขัง จะยังคงเปนปญหา
ใหญที่ยังไมสามารถแกไขได ซึ่งมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีมติเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2536
เห็นชอบกับรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโขง-ชี-มูล โดยมีเงื่อนไขใหชะลอโครงการ
ในสวนที่ตองสูบน้ําจากแมน้ําโขงเอาไวกอน เพราะเกรงผลกระทบจากการผันน้ําโขงเขามาจะสรางปญหา
ตอการแพรกระจายดินเค็มเพิ่มขึ้น และรวมถึงการศึกษาขอมูลดานผลกระทบที่เกิดจากการแพรกระจาย
ดินเค็มและน้ําขังเพิ่มเติม พรอมทั้งศึกษาหาวิธีการปองกันและแกไขปญหาดังกลาวที่มีผลกระทบในทาง
ปฏิบัติดวย
โครงการผันน้ํางึม จึงเปนอีกโครงการหนึ่งที่ไมเคยเรียนรูบทเรียนที่เกิดขึ้นตอผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมและชุมชน และพยายามหลีกเลี่ยงกฎหมายสิ่งแวดลอมโดยการแบงเปนโครงการเล็กถึง 64
โครงการ เพื่อใหโครงการผันน้ํางึมสามารถดําเนินการได
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ตารางที่ 1 โครงการผันน้ําภายในลุมน้ําและระหวางลุมน้ําของภาคอีสาน 19 โครงการหลัก

ชื่อโครงการ
1. โครงการลําตุงลุง-ลําเซ-โขงตอนลาง ประกอบดวย 2 โครงขายยอย
• โครงขายน้ําโขง-ตุงลุง-เซ
• โครงการอางเก็บน้าํ ปกติ
2. โครงการน้ําโขงสวยที่ 5 –น้ําโมง-น้ําสวย ประกอบดวย 2 โครงขายยอย
• โครงขายน้ําโขง-น้ําโสม-เพ็ญ-นากลาง
• โครงการอางเก็บน้าํ ปกติ
3. โครงการพัฒนาแหลงน้ําลําเซบก-มูล-ตุงลุง-โขง
4. โครงขายน้ําสงคราม ประกอบดวย 2 โครงขายยอย
• ระบบผันน้ําโขง-แกมลิงหนองคอน-ฝายบานหนองบัวเงิน
• โครงการอางเก็บน้าํ ปกติ
5. โครงขายอุบลรัตน-ชี-มูล ประกอบดวย 2 โครงขายยอย
• โครงขายสถานีสูบน้ําหนองหิน(เหนือฝายชนบท)

องคประกอบหลัก

มูลคาโครงการ
(ลานบาท)

พื้นที่ชลประทาน
(ไร)

โครงขายสงน้ํา, อางเก็บน้ํา 17 อาง,
สถานีสูบน้ําโขง 79.4 ลานลบ.ม./ป
โครงขายสงน้ํา, อางเก็บน้ํา 13 อาง

4,113.2

72,430

2,112.7

36,570

โครงขายสงน้ํา, อางเก็บน้ํา 26 อาง, สถานีสูบน้ําโขง 198.6 ลานลบ.ม./ป
โครงขายสงน้ํา, อางเก็บน้ํา 13 อาง
โครงขายสงน้ํา, อางเก็บน้ํา 10 อาง

13,256.9
1,551.4
2,661.0

211,000
28,370
42,060

โครงขายสงน้ําและอุโมงคสงน้ํา, สถานีสูบน้ําโขง
โครงขายสงน้ํา, อางเก็บน้ํา 20 อาง

9,444.4
2,699.1

350,400
43,380

โครงขายสงน้ํา, อางเก็บน้ํา 17 อาง

โครงขายสงน้ํา, อางเก็บน้ํา 78 อาง
• โครงการสถานีสูบน้ําบานปามวง(เหนือ ปตร. บานปามวง)
6. โครงการผันน้ําเหือง-น้ําแคม-น้าํ เลย-น้ําพอง ประกอบดวย 3 โครงขายยอย
อุโมงคผันน้ําโขงอัตรา 120 ลบ.ม./วินาที ความยาว 122 กิโลเมตร ผันน้ําไดป
• อุโมงคผันน้ําโขง-น้ําพอง(เหนือเขื่อนอุบลรัตน)
ละ 2,453.7 ลานลบ.ม.ตอป
ระบบสงน้ําแบบคลองเปด และอุโมงคผันน้ําอัตรา 60 ลบ.ม./วินาที ความยาว
• อุโมงคผันน้ําอุบลรัตน-ชี(เหนือ ปตร. บานปามวง)
28.65 กิโลเมตร ผันน้ําไดปละ 1,399.68 ลานลบ.ม.ตอป
โครงขายสงน้ํา, อางเก็บน้ํา 4 อาง
• โครงขายน้ําเหือง-น้ําแคม-น้ําเลย
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23,930

ประชาชนไดรับน้ําอุปโภค
บริโภค จํานวน 20,570 คน
18,072.6
81,290
77,485.8

1,000,000

44,131.6

1,487,160

2,630.6

51,100

ชื่อโครงการ
7. โครงขายชี-ลําเชียงไกร-ลําตะคอง ประกอบดวย 3 โครงขายยอย
• โครงขายลําพญากลาง-เขื่อนลําตะคอง
• โครงขายชี-ลําเชียงไกร-ลําตะคอง
• โครงการอางน้ําอิสระ
8. โครงขายวังน้ําเขียว-มูลบน-ปลายมาศ ประกอบดวย 4 โครงขายยอย
• โครงขายวังน้ําเขียว
• แนวผันน้ําเขื่อนมูลบน-ลําแซะ
• แนวผันน้ําลําเพลียก-อางเก็บน้ําลําปลายมาศ
• โครงขายนครราชสีมา
9. โครงขายน้ําชีบน-พรม-เชิญ ประกอบดวย 4 โครงขายยอย
• โครงขายอางฯน้ําพอง-ลําเชิญ-อางฯหวยสะเดา
• โครงขายน้ําอางฯลําชี-อางฯหวยตาคํา
• โครงขายหวยสะพุงลาย-ลําน้ําพรม
• โครงการอางเก็บน้าํ ปกติ
10. โครงขายอุบลรัตน ประกอบดวย 7 โครงขายยอย
• โครงขายอุบลรัตน-บานโคกสูง
• โครงขายอุบลรัตน-หวยบง-ภูเกา
• โครงขายน้ําภูเวียง-น้ําเชิญ
• โครงขายน้ําพอง-ศรีบุญเรือง-หนองนาคํา
• โครงขายน้ําอุบลรัตน-บานฝาง-หนองเรือ
• โครงขายน้ําอุบลรัตน-ภูพาน
• โครงการอางปกติ

องคประกอบหลัก

โครงขายสงน้ํา ผันน้ําสูลําตะคองปละ 20 ลานลบ.ม.
โครงขายสงน้ํา, อางเก็บน้ํา 6 อาง
โครงขายสงน้ํา, อางเก็บน้ํา 31 อาง
โครงขายสงน้ํา, อางเก็บน้ํา 2 อาง
โครงขายสงน้ํา ไดน้ําปละ 15.55 ลานลบ.ม.
โครงขายสงน้ํา ไดน้ําปละ 15.55 ลานลบ.ม.
โครงขายสงน้ํา, อางเก็บน้ํา 5 อาง

โครงขายสงน้ํา และโรงไฟฟาขนาด 1.342 MW
โครงขายสงน้ํา, ฝายกั้นน้ํา
โครงขายสงน้ํา, ฝายกั้นน้ํา
โครงขายสงน้ํา, อางเก็บน้ํา 30 อาง
โครงขายสูบและสงน้ํา, อางเก็บน้ํา 4 อาง
โครงขายสูบและสงน้ํา, อางเก็บน้ํา 2 อาง
โครงขายสงน้ํา, อางเก็บน้ํา 3 อาง
โครงขายสูบและสงน้ํา, อางเก็บน้ํา 6 อาง
โครงขายสูบและสงน้ํา, อางเก็บน้ํา 19 อาง
โครงขายสูบและสงน้ํา
โครงขายสงน้ํา, อางเก็บน้ํา 2 อาง
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มูลคาโครงการ
(ลานบาท)

พื้นที่ชลประทาน
(ไร)

969
13,211.7
3,145.4

ไมมีขอมูล
44,610
44,540

1,314.2
9,000
82.6
ไมมีขอมูล
31.9
ไมมีขอมูล
6,466
ประชาชนไดรับน้ําอุปโภค
บริโภค จํานวน 1,037,490 คน
6,193.3
3,499.7
6,717
ไมมีขอมูล

43,760
23,690
55,060
88,750

1,367.2
777.1
2,668.5
902
4,770
3,917.2
175.2

10,730
8,250
29,350
8,250
43,780
30,980
1,760

ชื่อโครงการ

องคประกอบหลัก

11. โครงขายน้ําลุมน้ําจักรราช
โครงขายสูบและสงน้ํา, ฝายกั้นน้ํา, อางเก็บน้ํา 14 อาง
• โครงขายน้ําลุมน้ําจักรราช
โครงขายสงน้ํา, อางเก็บน้ํา 5 อาง
• โครงการอางเก็บน้าํ ปกติ
12. โครงการผันน้ําลุมน้ํามูลตอนลางถึงลุมน้ําตอนกลาง ประกอบดวย 9 โครงขายยอย
โครงขายสงน้ํา
• แนวผันน้ําหวยศาลา-หวยแสน
โครงขายสงน้ําและคลองผันน้ํายาว 22 กม.
• แนวผันน้ําหวยแสน-หวยลําพอก
โครงขายสงน้ําและคลองผันน้ํายาว 143 กม.
• แนวผันน้ําหวยรําเริง-ลําตะโคง
โครงขายสูบและสงน้ํา
• แนวผันน้ําลําชี-อางฯหวยสวาย
โครงขายสงน้ํา
• แนวผันน้ําหวยงูเหลือม-อางฯหวยจาน
โครงขายสงน้ําและคลองผันน้ํายาว 26 กม.
• แนวผันน้ําลําปะเทีย-ลําปลายมาศ
โครงขายสงน้ําและคลองผันน้ํายาว 61 กม.
• แนวผันน้ําลําปลายมาศ-ลําตะโคง-ลุมน้ําจักรราช
โครงขายสงน้ํา
• แนวผันน้ําลํานางรอง-เขื่อนลํานางรอง
โครงขายสงน้ํา, อางเก็บน้ํา 4 อาง
• โครงการอางเก็บน้าํ ปกติ
13. โครงการผันน้ําลุมน้ําโขงตอนลางและแกมลิงลุมน้ํามูล-ลุมน้ําชี ประกอบดวย 6 โครงขายยอย
โครงขายสูบและสงน้ํา, ฝายและเขื่อนกั้นน้ํา
• โครงการแกมลิงแมน้ํามูล-แมน้ําชี-อุบลราชธานี
โครงขายสูบและสงน้ํา
• แนวผันน้ําขะยุง-ตามาย
โครงขายสูบและสงน้ํา, ฝายกั้นน้ํา
• แนวผันน้ําลําน้ํายัง-เซบาย-เซบก
โครงขายสงน้ํา
• อางเก็บน้ําปกติลุมน้ํายัง
โครงขายสงน้ําและอางเก็บน้ํา
• โครงขายอางเก็บน้ําหวยยาง
โครงขายสงน้ําและอางเก็บน้ํา 19 อาง
• โครงการอางฯปกติในลุมน้ํามูล-โขง
14. โครงขายลําโดมใหญ-หวยลึก-ลําโดมนอย ประกอบดวย 2 โครงขายยอย
โครงขายสูบและสงน้ํา, อางเก็บน้ํา 7 อาง
• โครงขายลําโดมใหญ-หวยลึก-ลําโดมนอย
โครงขายสูบและสงน้ํา
• โครงการผันน้ําลําโดมนอย-เขื่อนสิรินธร
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มูลคาโครงการ
(ลานบาท)

พื้นที่ชลประทาน
(ไร)

1,205.3
253.5

5,830
1,600

6,132.4
198.7
3,185.3
362.9
ไมมีขอมูล
534.8
578
3,202.2
ไมมีขอมูล

1,188,666
54,690
451,422
6,475
การอุปโภค-บริโภค
75,510
78,318
33,375
7,710

16,596.7
10,126.2
367.4
179.3
5,142.5

495,600
87,480
330,400
อุปโภค-บริโภค
1,200
92,360

5,142.5
13,205

56,800
413,100

ชื่อโครงการ

องคประกอบหลัก

15. โครงการผันน้ําและพัฒนาพื้นที่แกมลิงลุมน้ําโขง ประกอบดวย 8 โครงขายยอย
โครงขายสูบและสงน้ําโขง
• โครงขายแกมลิง หนองเปน-กุดชางใหญ
โครงขายสูบและสงน้ํา
• แนวผันน้ําสงคราม-น้ํายาม
โครงขายสงน้ํา
• โครงขายแกมลิงลุม น้ําสงคราม
โครงขายสงน้ําและอางเก็บน้ํา 21 อาง
• โครงการอางฯปกติในลุมน้ําสงคราม
โครงขายสงน้ําและอางเก็บน้ํา 21 อาง
• โครงการอางฯปกติในลุมน้ําทวย
โครงขายสงน้ําและอางเก็บน้ํา 7 อาง
• โครงการอางฯปกติในลุมน้ําหวยบางทราย แมน้ําโขง
โครงขายสงน้ําและอางเก็บน้ํา 7 อาง
• โครงการอางเก็บน้าํ ลุมน้ําหวยบังอี่
โครงขายสงน้ําและอางเก็บน้ํา 2 อาง
• โครงการอางฯปกติในลุมน้ําพุง
โครงขายสงน้ํา
16. โครงการแกมลิงลุมน้ํามูล
17. โครงขายน้ําอางเก็บน้ําลําปาว ประกอบดวย 5 โครงขายยอย
โครงขายสูบและสงน้ํา, อางเก็บน้ํา 7 อาง
• โครงขาย ลําปาว-หวยสงคราม
โครงขายสูบและสงน้ํา, อางเก็บน้ํา 19 อาง
• โครงขายปาว-วังสามหมอ-กระนวน
โครงขายสูบและสงน้ํา, อางเก็บน้ํา 7 อาง
• โครงขายลําปาว-สหัสขันธ-หนองกุงศรี
โครงขายสูบและสงน้ํา, อางเก็บน้ํา 7 อาง
• โครงขายลําปาว-คํามวง
•

โครงการอางปกติในลุมน้ําปาว-ยัง

18. โครงขายลําปลายมาศ-หวยแถลง-ลําจักรราช
19. โครงขายนครขอนแกน

มูลคาโครงการ
(ลานบาท)

พื้นที่ชลประทาน
(ไร)

4,294.2
1,222.5
3,303.6
7,012.8
1,500
2,820.6
ไมมีขอมูล
83
821.2

68,950
26,400
76,600
100,000
17,000
48,300
35,100
1,300
น้ําอุปโภค-บริโภค

4,365.9
10,585.5
5,573
908.6

28,970
99,130
53,930
12,320 และน้ํา
อุปโภค-บริโภค
33,860 และน้ํา
อุปโภค-บริโภค
7,150 และน้ํา
อุปโภค-บริโภค
น้ําอุปโภค-บริโภค
7,835,816

โครงขายสูบและสงน้ํา, อางเก็บน้ํา 16 อาง

3,629.7

โครงขายสูบและสงน้ํา, อางเก็บน้ํา 15 อาง

1,570.8

โครงขายสูบและสงน้ําเพื่อผลิตน้ําประปาของจังหวัดขอนแกน
รวม

โครงขายสงน้ํา ประกอบดวย ฝายทดน้ํา, สถานีสูบน้ํา, คลองสงน้ํา, ระบบทอสงน้ํา, อุโมงคสงน้ํา, ถังพักน้ํา, สระพักน้ํา

6

2,037
374,438.4

ภาพที่ 1 ระบบเครือขายน้ําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่มา: กรมทรัพยากรน้ํา
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