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โครงการผันน้ํา แมโขง-เลย-ชี-มูน1 
 

โครงการผันนํ้าที่จะนํานํ้าจากแมน้ําเลยหรือแมน้ําโขงผานแมน้ําเลย ไปใชเพ่ือการชลประทานและ
กิจกรรมอ่ืนๆในภาคอีสานมีการศึกษามานาน ตั้งแตโครงการโขง ชี มูน แตการระงับโครงการโขง ชี มูนใน
สวนการผันนํ้าโขงตั้งแตป 2536 สงผลใหแผนการผันนํ้าสวนนี้ตองชะลอออกไป อยางไรก็ตามมีอีกหลาย
หนวยงานไดทําการศึกษา เชน กรมทรัพยากรนํ้า, มูลนิธิน้ําและคุณภาพชีวิต ก็ไดเสนอแนวทางผันนํ้าโขง
และน้ําเลยมาใชในภาคอีสานอีกหลายโครงการ จนกระทั่งปจจุบันนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ได
รื้อฟนโครงการเมกกะโปรเจคดานแหลงน้ํา หนึ่งในโครงการพัฒนาแหลงน้ําในภาคอีสานคือ การผันน้ําโขง
เขามาทางแมน้ําเลย และสงไปยังเขื่อนอุบลรตัน เพ่ือการชลประทานและการอุปโภคบริโภคในภาคอีสาน 
โดยไดกลาวถงึโครงการผันนํ้าน้ีในรายการ สนทนาประสาสมัคร เม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม 2551 และมี
ความมุงม่ันจะดําเนินการใหไดภายในรัฐบาลชุดน้ี โดยมอบหมายใหอยูในความรบัผิดชอบของกระทรวง
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  อยางไรก็ตามจนถึงปจจุบัน ขอมูลโครงการผันนํ้าโขง(เลย) ยังคงสบัสน
เน่ืองจากมีการศึกษาหลายครั้ง และกระทรวงทรัพยากรฯก็ไมไดเปดเผยรายงานการศึกษาใดๆออกมา ใน
ที่นี้จะสรุปรวบรวมการศึกษาการผันนํ้าโขงและน้ําเลยไวเทาที่มีการศึกษาในขณะนี้ 
 
1. โครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ลุมนํ้าชี (รายงานฉบับสุดทาย)2 
 กรมทรัพยากรนํ้าไดวาจางบริษัททีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียรริ่ง แอนดแมเนจเมนต จํากัด 
บริษัท นอรธอีสต คอนซัลแตนส จํากัด บริษัท ฟรี ดีเวลอปเมนต คอนซัลแตนท จํากัด ทําการศึกษา 
โครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ลุมนํ้าชี ซึ่งแลวเสร็จในป 2548 
การศึกษาดังกลาวไดเสนอการผันนํ้าจากนํ้าโขงและน้ําเลย ภายใตระบบโครงขายนํ้าระบบที่ 9 ซึ่งมี
รายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 

  
 โครงขายนํ้าระบบที่ 9  

 ลักษณะโครงการ ประกอบดวยทอยาว 235 กม. อุโมงคยาว 2 กม. คลองยาว 95.5 กม. และ
ปรับปรุงลํานํ้ายาว 113.8 กม.   โครงขายนํ้าระบบที่ 9 เปนการผันนํ้าภายในประเทศ จากแมนํ้าเลย 
(59 ลบ.ม./วินาที) และแมนํ้าโมง (300 ลบ.ม./วินาที) ซึ่งแมน้ําทั้งสองจะไหลลงแมน้ําโขง ซึ่งจะมีการ
สรางอาคารประตูระบายนํ้า (ปตร.) ปดปากนํ้าเลย สวนน้ําโมงมีอาคารประตูระบายนํ้าอยูแลว และสูบนํ้าผัน
เขาสูระบบทอ ระบบคลองเปดและลํานํ้าธรรมชาติ สุดทายของทั้งสองแนวจะผันลงสูลําพะเนียง สูอางเก็บ
น้ําเขื่อนอุบลรัตน สูบนํ้าเขาทอผันไปตามระบบทอและคลองในบางชวง จนถึงจังหวัดชัยภูมิ สองขางทาง
สงน้ําเพ่ือการเกษตรซึ่งสวนใหญเปนนาขาว อีกทั้งสงน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภคใหกับอําเภอใกลเคียงตาม

                                          

1 ประมวลโดย มนตรี  จันทวงศ , โครงการนิเวศวิทยาในภูมิภาคอินโดจีนและพมา (TERRA), 10 กรกฎาคม 2551 
2 จาก โครงการจดัทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําชี (รายงานฉบับสุดทาย) กรมทรัพยากรน้ํา    
  (http://202.129.59.150/bwrpp/25basin/intg_pln_txt/intg_pln_text.htm) 
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แนวที่ผันน้ํา และอีกทางหนึ่งคือ น้ําที่ปลอยผานทายเขื่อนอุบลรัตน ไหลไปตามลํานํ้าชีจนถึงหนาฝายกุย
เชือก สูบน้ําเขาทอผันนํ้าไปตามระบบทอจนถึงหวยคอ เพ่ือสงน้ําเพ่ือการเกษตรตลอดแนวที่ผันนํ้า      

 โครงขายนํ้าระบบที่ 9 ประกอบดวยแนวตางๆ ไดดังนี้ 
    1)  แนวเลย-ลําพะเนียง (E11) มีพื้นที่รับประโยชนในเขต อําเภอวังสะพุง อําเภอเมือง 
จังหวัดเลย 
 2)  แนวหวยโมง-ลําพะเนียง (E12) มีพ้ืนที่รับประโยชน  อําเภอนากลาง อําเภอศรีบุญเรือง 
จังหวัดหนองบัวลําภู อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี 
 3)  แนวอุบลรัตน -ชัยภูมิ (E7) มี พ้ืนที่รับประโยชน อําเภอบานฝาง อําเภอพระยืน อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน อําเภอแกงครอ อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ 
 4)  แนวกุยเชือก-หวยคอ (E13) มี พ้ืนที่รับประโยชน อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน 
 

ระบบโครงขายน้ําที่ 9 แนวทอสงน้าํของโครงขายน้ําที่เก่ียวของกับลุมน้ําเลย-ลุมน้ําโมง 
พ้ืนท่ีรับ 
ประโยชน  

พ้ืนท่ี
การเกษตร  

ปริมาณน้ํา
เกษตร  

ปริมาณน้ํา
อุตสาหกรรม  

ปริมาณน้ํา
บริโภค  คาลงทุน  แนว

สงน้ํา  ชื่อแนวสงน้ํา  

(ไร)  (ไร)  
(ลาน ลบ.ม/

ป)  
(ลาน ลบ.ม/

ป)  
(ลาน 

ลบ.ม/ป)  (ลานบาท) 

E11  
เลย-ลํา
พะเนียง ** 

        
4,396,875.00  

        
1,758,750.00  

                
135.89  

                   
6.75  

               
5.67  15,396.23 

E12  
หวยโมง-ลํา
พะเนียง ** 

        
1,231,565.00  

          
492,626.00  

                
297.89  

                   
8.82  

               
9.03  16,384.58 

E7  
อุบลรัตน-
ชัยภูมิ  

          
324,375.00  

          
129,750.00  

                
223.90  

                   
1.55  

               
8.83  12,640.38 

E13  
กุยเชือก/กุย
เชือก-หวยคอ  

          
319,063.00  

          
127,625.00  

                
220.24  

                   
0.13  

               
2.70  14,740.52 

รวมระบบที่ 9 
        
6,271,878.00 

        
2,508,751.00 

                
877.93  

                 
17.25  

              
26.23  59,161.71

 
หมายเหต ุ   ** แนวสงน้ําหลักที่จะตองกอสรางเพื่อสงน้ําใหแกแนวอื่นๆ ถาไมกอสรางแนวสงนํ้าน้ี  
                     แนวสงนํ้าอื่นๆ ในเครือขายก็จะไมมีน้ําใช  
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แนวทอสงนํ้าของระบบโครงขายนํ้าที ่5 และระบบโครงขายนํ้าที่ 9 
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2. โครงการจัดทําแผนหลกัการผันนํ้าจากเข่ือนนํ้างึม 3 
 
กรมทรัพยากรนํ้า ไดวาจางกลุมบริษทัทีป่รึกษา ซึ่งประกอบดวย บริษัท เซาทอ๊ีสท

เอเซียเทคโนโลยี่ จํากัด บริษัท ซันยู คอนซัลแตนทส (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท ธารา 
คอนซัลแตนท จํากัด เพ่ือจัดทําโครงการจัดทําแผนหลักการผันน้ําจากเขื่อนน้ํางึม ประเทศลาว 
เขามาเสริมปริมาณนํ้าตนทุนเพื่อสนองตอปริมาณความตองการใชน้ําในพ้ืนที่ลุมน้าํโขง
อีสาน  ลุมน้ําชีและลุมนํ้ามูล ของประเทศไทย ในป 2548 การศึกษาดังกลาวไดเสนอโครงขาย
การผันน้ําจากแมน้ําโขงและเลย มายังเขือ่นอุบลรัตน ประกอบดวย 3 โครงขายยอยมี
รายละเอียดโดยสังเขปดังนี้ 

1. อุโมงคผันนํ้าโขง-น้ําพอง(เหนือเขื่อนอุบลรัตน)  ประกอบดวย อุโมงคผันนํ้าโขงอัตรา 
120 ลบ.ม./วนิาที ความยาว 122 กิโลเมตร ผันนํ้าไดปละ 2,453.7 ลานลบ.ม.ตอป มูลคา 
77,485.8 ลานบาท  สงน้ําในพื้นที่ชลประทาน 1,000,000 ไร 

2. อุโมงคผันนํ้าอุบลรัตน-ชี(เหนือ ปตร. บานปามวง)  ประกอบดวยระบบสงนํ้าแบบ
คลองเปด และอุโมงคผันนํ้าอัตรา 60 ลบ.ม./วินาที ความยาว 28.65 กิโลเมตร ผันน้ําไดปละ 
1,399.68 ลานลบ.ม.ตอป มูลคา 44,131.6 ลานบาท สงน้ําในพื้นที่ชลประทาน 1,487,160 ไร 

3. โครงขายนํ้าเหือง-น้ําแคม-น้ําเลย ประกอบดวยโครงขายสงน้ํา, อางเก็บน้ํา 4 อาง 
มูลคา2,630.6 ลานบาท สงนํ้าในพื้นที่ชลประทาน 51,100 บาท 
 
 การใชน้ําที่ผนัมาจากแมน้ําโขงผานเขื่อนอุบลรัตน มีเปาหมายสําคัญประการหนึ่ง คือ
การผันน้ําไปยังลําตะคอง เพ่ือเสริมการผลิตไฟฟาใหเขือ่นลําตะคองและเปนแหลงนํ้าดิบสําหรับ
การประปาของจ.นครราชสีมา โดยผานโครงขายช-ีลําเชียงไกร-ลาํตะคอง ซึ่งประกอบดวย
โครงขายยอย 3 โครงขาย ไดแก  

1. โครงขายลําพญากลาง-เขื่อนลําตะคอง ประกอบดวย โครงขายสงน้ํา ผันนํ้าสูลําตะ
คองปละ 20 ลานลบ.ม. มูลคา 969 ลานบาท 

2. โครงขายช-ีลําเชียงไกร-ลําตะคอง ประกอบดวย โครงขายสงน้ํา, อางเก็บน้ํา 6 อาง 
มูลคา 13,211.7 ลานบาท 

3. โครงการอางน้ําอิสระ ประกอบดวย โครงขายสงน้ํา, อางเก็บน้ํา 31 อาง มูลคา 
3,145.4 ลานบาท 

 
 
 
 

                                          

3
 จาก รายงานฉบบักลาง โครงการจัดทําแผนหลกัการผนัน้ําจากเข่ือนน้ํางึม , กรมทรัพยากรนํ้า, 2548 
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3. การศึกษาความเหมาะสมเบ้ืองตน โครงการผันนํ้าจากแมนํ้าโขง 
 มูลนิธิน้ําและคุณภาพชีวิต ไดเสนอ การศึกษาความเหมาะสมเบ้ืองตน โครงการผัน
นํ้าจากแมนํ้าโขง ในเดือนมิถุนายน 2544 โดยผันนํ้าจากแมน้ําโขงเร่ิมตนที่ปากแมน้ําเลย อ.
เชียงคาน จ.เลยที่ระดับประมาณ +200 เมตร รทก.  ผานคลองผันนํ้าและอุโมงคผันนํ้ายาว 45 
กิโลเมตร จากน้ันจะเปนคลองผันนํ้าลงสูหวยคะนาน ผานชวงตนนํ้าของหวยหลวง แลวเจาะ
อุโมงคลอคเขาบริเวณชองผาดางขาม ลงมายังหวยโสกแคน ไหลลงหวยบง หวยโซมใหญ และ
ไหลลงอางเก็บนํ้าเขื่อนอุบลรัตน ที่อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําพู ที่ระดับประมาณ +180 ม.รทก. 
รวมระยะทางผันนํ้าทั้งหมด 190 กิโลเมตร สามารถผันนํ้าไดในอัตรา 1,200 ลบ.ม./วินาที หรือ 
3,100 ลาน ลบ.ม.ตอเดือน และมีระบบกระจายน้ําในพื้นที่ตางๆ 5 ระบบโดยสรุปดังนี้ 
 แนวที่ 1 แนวเขื่อนอุบลรตัน – ลํานํ้าชี ที่อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  ความยาวคลองผันนํ้า 110 
กิโลเมตร 
 แนวที่ 2 แนวลํานํ้าชี ที่อ.บวัใหญ จ.นครราชสีมา – ลํานํ้าชี ที่อ.อาจสามารถ จ.รอยเอ็ด 
ความยาวคลองผันนํ้า 200 กิโลเมตร 
 แนวที่ 3 แนวเขื่อนอุบลรตัน – แมน้ําโขง ที่อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ความยาวคลอง
ผันนํ้า 460 กิโลเมตร 
 แนวที่ 4 แนวลํานํ้าชี ที่อ.บวัใหญ จ.นครราชสีมา – ลํานํ้ามูนที่อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 
และจากลํานํ้ามูนที่อ.พิมาย จ.นครราชสีมา – ลําโดมนอย อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  ความ
ยาวคลองผันน้ํารวม 440 กิโลเมตร 
 แนวที่ 5 แยกจากคลองผันนํ้าสายหลักทีอ่.บานผือ จ.อุดรธานี – แมน้ําโขง ที่อ.เรณูนคร 
จ.นครพนม ความยาวคลองผันนํ้า 330 กิโลเมตร 
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โครงการผันนํ้าจากแมนํ้าโขง ที่เสนอโดยมูลนิธินํ้าและคุณภาพชีวติ  
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4. โครงการโขง-ชี-มูล โดยกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน 
 องคประกอบของโครงการแบงเปน 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกไดแกพัฒนาโครงการและ
ระบบชลประทานที่มีอยูเดิมที่ใชน้ําที่มีอยูในประเทศใหไดประโยชนสูงสุด ขั้นตอนที่ 2 คือพัฒนา
ระบบชลประทานโดยใชน้ําจากแมโขงใหไดพ้ืนที่ชลประทานมากที่สุดและทําการเกษตรไดทั้งใน
ฤดูฝนและฤดูแลง  
 การพัฒนาโครงการและระบบชลประทานที่ใชน้ําจากแมน้ําโขงจะประกอบดวยการ
สรางแนวผันนํ้าและการขยายระบบชลประทาน รายละเอียดดังตอไปน้ี 
 ระยะที่ 1 คลองผันนํ้าสาย A สูบน้ําดวยพลังงานไฟฟาจากแมน้ําโขงที่ปากหวยหลวง 
ผานคลองเปดไปลงอางเก็บนํ้าหวยหลวง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย แลวสูบน้ําดวย
พลังงานไฟฟาจากอางเก็บนํ้าหวยหลวงผานคลองเปดไปยังหนองหาน อําเภอกุมภวาป จังหวัด
อุดรธานี และผันตอไปยังอางเก็บนํ้าเขื่อนลําปาว และแมน้ําชีและแมน้ํามูลตามลําดับ พรอมทั้ง
สราง/ปรับปรุงอาคารบังคับน้ําในแมน้ําเปนชวง ๆ  
 ระยะที่ 2 คลองผันนํ้าสาย D สูบน้ําดวยพลังงานไฟฟาจากแมน้ําโขงที่บานเวียงคุก 
ผานคลองเปดไปยังหนองหาน อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี แลวผันตอไปตามแนวคลองผัน
น้ําสาย A เพ่ือใหสามารถขยายระบบชลประทานที่สรางแลวเสร็จใหเพ่ิมมากขึ้นทั้งในลุมนํ้าชแีละ
ลุมน้ํามูล 
 ระยะที่ 3 คลองผันนํ้าสาย WM สูบนํ้าดวยพลังงานไฟฟาจากแมนํ้าโขงที่
ปากน้ําเลยไปลงอางเก็บนํ้าเลย ผานคลองเปดและอุโมงคไปยังลุมนํ้าชีและลุมนํ้ามูล ใน
สวนที่อยูทางดานเหนือนํ้าของคลองผันนํ้าสาย A และคลองผันนํ้าสาย D เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทานของลุมนํ้าชีและลุมนํ้ามูล 
 ปจจุบันการกอสรางในสวนของระยะที่ 1 อยูระหวางดําเนินการอยู สวนระยะที่ 2 อยู
ระหวางการออกแบบ สวนระยะที่ 3 อยูระหวางการศึกษาความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

โครงการโขง ชี มูน แสดงพื้นที่ชลประทานและแนวสงนํ้า 
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