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โครงการผันน้ํางึม: ความจริงที่ตองรู 1 
 
 นับตั้งแตนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี เขารับตาํแหนงนายกรัฐมนตรีเม่ือเดือนกุมภาพันธ 
2551 เปนตนมา ก็ไดหยิบยกการพัฒนาโครงการแหลงนํ้าขนาดใหญขึ้นมาทบทวนหลายโครงการ พรอมๆ
กับการรื้อฟนโครงการเมกกะโปรเจคดานแหลงนํ้า หน่ึงในโครงการพัฒนาแหลงนํ้าในภาคอีสานคือ การ
ผันน้ํางึมและผันน้ําโขง มาใชเพ่ือการชลประทานในภาคอีสาน โดยไดกลาวถึงโครงการผันนํ้าเหลาน้ีอยาง
ละเอียดในรายการ สนทนาประสาสมัคร เม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม 2551 และมีความมุงม่ันจะดําเนินการให
ไดภายในรัฐบาลชุดน้ี โดยมอบหมายใหอยูในความรบัผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  
อยางไรก็ตามจนถึงปจจุบัน ขอมูลโครงการผันน้ํางึมยังคงถูกปกปด กระทรวงทรัพยากรฯไมไดเปดเผย
รายงานการศึกษาใดๆออกมาทั้งๆที่มีการศึกษาความเหมาะสมเสร็จมาตั้งแตเดือนมกราคม 2550 โดย
กรมทรัพยากรน้ํา  
 ประเด็นที่เปนความสนใจของสังคมหลายประเด็น ยังมีความชัดเจนนอยมาก เชน องคประกอบ
รวมทั้งหมดของโครงการ, ตนทุนโครงการและตนทุนคานํ้าที่แทจริง, ขนาดของพ้ืนที่ชลประทานและชนิด
พืชที่ปลูก, การจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม จําเปนตองทําหรือไม, ปญหาเรื่องการ
แพรกระจายของดินเค็ม และประโยชนที่แทจริงจะเกิดกับเกษตรกรหรือไมอยางไร ฯลฯ ในประเด็นเหลาน้ี
ผูเขียนไดสรุปสาระสําคัญของโครงการผันนํ้างึม เพ่ือใหเปนสวนหนึง่ของการวิเคราะห ความเหมาะสม 
ความเปนประโยชนที่แทจริงของโครงการผันน้ํางึมตอไป 
 

ความเปนมาโครงการผันน้ํางึม 
แนวคิดการผันน้ํางึมมาใชในประเทศไทย มีการศึกษามาหลายชิ้น ในที่น้ีจะยึดเอาการศึกษาที่

ดําเนินการโดยกรมทรัพยากรน้ํา ซ่ึงไดวาจางกลุมบริษัทที่ปรึกษา ซ่ึงประกอบดวย บริษัท เซาทอ๊ีสท
เอเซียเทคโนโลยี่ จํากัด บริษัท ซันยู คอนซัลแตนทส (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท ธารา คอนซัล
แตนท จํากัด ดําเนินการศึกษาโครงการจัดทําแผนหลักการผันนํ้าจากเขื่อนนํ้างึม ประเทศลาว มาตั้งแตป 
2548  การศึกษาความเหมาะสมเบื้องตนและการศึกษาจัดทําแผนหลัก ไดแลวเสร็จลงในเดือนมกราคม 
2550 ซ่ึงมีวัตถุประสงคสําคญั 2 เรื่องไดแก 

 
1. เพ่ือศึกษาศักยภาพและทบทวนผลการศึกษาทีเ่ก่ียวของ ที่ไดดําเนินการไวแลว ของการพัฒนา

และจัดหาแหลงนํ้าตนทุน การปรับปรุงแหลงนํ้าเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําตนทุนใหกับแหลงนํ้าเดิมที่เปนอางเก็บ
นํ้าขนาดใหญ ระบบสงนํ้าและกระจายน้ํา ในพ้ืนที่ลุมนํ้าโขงอีสาน ลุมนํ้าชีและลุมนํ้ามูล  

                                                 
1 โดย มนตรี  จันทวงศ โครงการฟนฟูนิเวศวิทยาในอินโดจีนและพมา, สรุปจาก  
1. รายงานฉบับสุดทาย รายงานการศึกษาความเหมาะสมเบื้องตน โครงการจัดทําแผนหลักการผันน้ําจากเขื่อนน้ํางึม, 

กรมทรัพยากรน้ํา, มกราคม 2550 
2. รายงานฉบับสุดทาย รายงานการศึกษาการจัดทําแผนหลัก โครงการจัดทําแผนหลักการผันน้ําจากเขื่อนน้ํางึม, 

กรมทรัพยากรน้ํา, มกราคม 2550 
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2. เพ่ือกําหนดแนวทางในการเชื่อมโยงกันระหวางแหลงนํ้าตนทุนและการสงนํ้าไปยังพ้ืนที่รับ
ประโยชนใหเปนระบบเครือขายน้ํา (Water Grid System)  
 
 ผลการศึกษาที่เสนอไวใน รายงานฉบับสุดทาย รายงานการศึกษาความเหมาะสมเบื้องตน
(มกราคม 2550) สรุปสาระสําคัญคือ จะดําเนินการผันนํ้าจากนํ้างึมในอัตรา 150 ลบ.ม./วินาที หรือ 2,825 
ลานลบ.ม.ตอป สงนํ้าใหพ้ืนที่ชลประทานในประเทศไทยรวม 3,256,974 ไร มีมูลคาโครงการผันน้ํา (รวม
โครงการชลประทานยอย 75 โครงการ) รวม 76,760.90 ลานบาท มีระยะเวลาการพัฒนาโครงการ 23 ป 
ซ่ึงพ้ืนที่โครงการชลประทานยอยทั้งหมด ไมซอนทับกับพ้ืนที่ชลประทานในโครงการโขง ชี มูลเดิม 
 

การปลูกพืชในพ้ืนที่ชลประทานที่ระดับความคุมทุนของโครงการตองเปนพืชพลังงานเทาน้ัน 
ไดแก ออย และมันสําปะหลัง โดยแบงพ้ืนที่ชลประทานสําหรับปลูกพืชพลังงานไว 3,147,812 ไร และ
พ้ืนที่ปลูกขาวเพียง 109,162 ไรเทาน้ัน ซ่ึงเกษตรกรจะตองจายคานํ้า(ไมรวมคาไฟฟา และคาซ้ือนํ้าจาก
ประเทศลาว) ในอัตรา 2.41 บาท/ลบ.ม. และเกษตรกรจะมีรายไดสุทธิเพ่ิมขึ้น 6,368 ลานบาท นอกจากนี้
รายงานฉบับสุดทายยังระบุวา โครงการผันนํ้างึมทั้งหมดนี้ ตองจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 
ดวยเชนกัน เน่ืองจากแนวผันน้ําหลักไดผานเขตพ้ืนทีป่าอนุรักษ และการแกไขปญหาเรื่องดินเค็มดวย
เชนกัน 
 

สรุปสาระสําคัญของโครงการผันน้ํางึม 
 
1. โครงการผันนํ้างึม ประกอบดวย 2 สวนคือ สวนทีเ่ปนการผันนํ้าจากนํ้างึมมายังประเทศไทย
ประกอบดวย 5 เสนทางผันนํ้า และโครงการชลประทานยอยที่ใชนํ้าจากเสนทางผันนํ้าทั้ง 5 เสนทางอีก 
75 โครงการ 
 1.1 กลุมโครงการที่หน่ึง คือการผันน้ําจากเขื่อนนํ้างึม ประเทศลาวมายังอางเก็บนํ้าหวยหลวง มี
องคประกอบของโครงการ โดยแบงเสนทางผันน้ําออกเปน 5 เสนทางไดแก  
 เสนทางที่ 1(D1)  ประกอบดวย เขื่อนทดนํ้าที่นํ้างึม ซ่ึงจะผันน้ําเขาคลองผันน้ํายาวประมาณ 17 
กิโลเมตร ในพ้ืนที่ของประเทศลาว แลวผานอุโมงคลอดใตแมนํ้าโขง ปากอุโมงคฝงประเทศไทยจะอยูที่ 
บานแดนเมือง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย และผันตอไปยังอางเก็บนํ้าหวยหลวงตอนลางโดยอาศัยแรงโนม
ถวง และสงนํ้าใหพ้ืนที่รอบอางเก็บนํ้าหวยหลวงตอนลางจํานวน 17.90 ลบ.ม./วินาที 

องคประกอบหลักไดแก 

• การสรางเขื่อนทดน้ํางึม ที่ระดับ 163.000 ม.รทก. ยาว 170 เมตร 

• คลองผันน้ําดาดคอนกรีต กวาง 31.4 เมตร ลึก 4.0 เมตร ยาว 17 กิโลเมตร อัตราการผันน้ํา  
150 ลบ.ม.ตอวินาท ี

• ไซฟอนลอดแมนํ้าโขงจํานวน 3 แถว ขนาดเสนผาศูนยกลางแถวละ 6.00 เมตร ความยาว 
1,888 เมตร 
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• ปรับปรุงหนองแดนเมือง เพ่ือใชเปนสระพักนํ้าขนาด 500,000 ลบ.ม. ที่บานแดนเมือง อ.โพน
พิสัย จ.หนองคาย 

• คลองชักนํ้าลงหวยหลวง 
 เสนทางที่ 2(D2) จะทําการสูบนํ้าจากอางเก็บนํ้าหวยหลวงไปยังสระพักนํ้าและสงนํ้าเขาเสนทาง
ผันน้ําที่ 2 ไปลงแมนํ้าสงครามและแมนํ้ายาม และพ้ืนที่ชลประทานบริเวณสระพกันํ้า 
 องคประกอบหลักไดแก 

• สถานีสูบนํ้าแหงที่ 1 บานถอนนาเพลิน อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี สูบนํ้าดวยอัตรา 132.10 
ลบ.ม./วินาทีไปยังสระพักนํ้าที่ระดับ +185.116 ม.รทก.  

• สระพักนํ้า (Head Tank) 

• คลองผนัน้ํา หวยหลวง – แมนํ้าสงคราม – แมนํ้ายาม 

• ประตูระบายนํ้า ควบคุมนํ้าที่แมนํ้าสงครามและแมนํ้ายาม 
 
 เสนทางที่ 3(D3) คือแนวผันนํ้าที่แยกจากเสนทางที่ 2 ไปหนองหานกุมภวาปหรือฝายกุมภวาป
ดวยอัตรา 95.20 ลบ.ม./วินาที ระหวางทางจะจายน้ําใหพ้ืนที่ชลประทานในลุมนํ้าสาขาหวยหลวงตอนลาง 
ลุมนํ้าสาขาหวยดาน ลุมนํ้าสาขาแมนํ้าสงครามตอนบน ลุมนํ้าสาขาลาํปาวตอนบน และพ้ืนที่ชลประทาน
รอบหนองหานกุมภวาป  
 องคประกอบหลัก ไดแก 

• คลองผันนํ้า หวยหลวง – หนองหาน 

• ประตูระบายนํ้าที่ปลายคลองผันนํ้า 
 เสนทางที่ 4(D4) ผันน้ําจากหนองหานกุมภวาปไปเขาอางเก็บนํ้าเขือ่นอุบลรัตน โดยการสูบนํ้าขึ้น
ไปยังสระพักนํ้า และผันไปยังเขื่อนอุบลรตัน  ระหวางทางผันน้ําจะจายน้ําใหพ้ืนที่ชลประทานและพ้ืนที่
ชลประทานใตเขื่อนอุบลรตัน คลองผันน้ําเม่ือถึงเขื่อนอุบลรัตน จะเปลี่ยนเปนอุโมงคผันนํ้าลอกสันเขาดาน
ทิศเหนือทีต่ั้งตัวเขื่อน  
 องคประกอบหลักไดแก 

• สถานีสูบนํ้าแหงที่ 2 สูบนํ้าดวยอัตรา 32.10 ลบ.ม./วินาที ขึ้นไปยังสระพักนํ้าที่ระดับ 
+202.317 ม.รทก. 

• สระพักนํ้า (Head Tank) 

• คลองผันน้ําหนองหาน – เขื่อนอุบลรัตน 

• ประตูระบายนํ้าที่หวยเสือเตน และอุโมงคผันน้ําลงเขื่อนอุบลรัตน 
เสนทางที่ 5(D5) เริ่มจากหนองหานกุมภวาปไปเขาอางเก็บนํ้าเขื่อนลําปาวโดยอาศัยแรงโนมถวง 

ผานหวยลําปาว และสงนํ้าใหพ้ืนที่ชลประทานใตเขื่อนลาํปาว 
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1.2 กลุมโครงการที่สอง คือ โครงการชลประทานที่ใชนํ้าจากเสนทางผันนํ้าทั้ง 5 เสนทางรวม 75 
โครงการยอย แบงเปนโครงการชลประทานที่ตองสูบนํ้าดวยไฟฟา 63 โครงการ และโครงการชลประทาน
ที่อาศัยแรงโนมถวง 12 โครงการ โครงการชลประทานทั้ง 79 โครงการยอย ครอบคลุมพ้ืนที่ชลประทาน
รวม 3,256,974 ไร แบงเปนพ้ืนที่ปลูกพืชพลังงาน (ออย, มันสําปะหลัง)จํานวน 3,147,812 ไร และพ้ืนที่
ปลูกขาว 109,162 ไร  ไดแก 

 
2. ระยะเวลาการพัฒนาโครงการผันนํ้างึม 

โครงการผันนํ้างึมและการพัฒนาระบบชลประทานยอย 75 โครงการ มีระยะเวลาพฒันาโครงการ
ทั้งหมดรวม 23 ป ซ่ึงแบงเปน 3 ระยะ ดังน้ี 
 
ระยะท่ี ปท่ี การดําเนินการ 

1 1 - 5 งานศึกษาความเหมาะสมและงานศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม(EIA) 
 5 - 9 งานสํารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการ 
 7 - 9 งานกอสรางเสนทางผันน้ําท่ี 1 (D 1) ท้ังหมด ยกเวนอุโมงคลอดแมน้ําโขงจะดําเนินการ

เพียง 1 แถว (ผันน้ําในอัตรา 50 ลบ.ม./วินาที) 
 10 – 11 1. งานกอสรางเสนทางผันน้ําท่ี 2 (D 2) ต้ังแตหวยหลวงถึงแมน้ําสงคราม 

2. งานกอสรางเสนทางผันน้ําท่ี 3 (D 3) ต้ังแตสถานีสูบน้ําจนถึงสระพักน้ํา ถึงประตูปาก
คลองผันน้ําเสนทางผันน้ําสายท่ี 3 และติดต้ังเครื่องสูบน้ําและอุปกรณ 3 ชุด ทอผันน้ํา 1 
แถว 

 7 – 11 งานกอสรางระบบชลประทานในเสนทางผันน้ําท่ี 1 และ 2 บางสวน  
2 12 – 13  งานกอสรางทอลอดแมน้ําสงครามถึงน้ํายาม 
 13 – 14  งานกอสรางเสนทางผันน้ําท่ี 1 เพ่ิมเติมในสวนของอุโมงคลอดแมน้ําโขง แถวที่ 2 (ผันน้ํา

เพ่ิมในอัตรา 100 ลบ.ม./วินาที) 
 14 – 16  งานกอสรางเสนทางผันน้ําท่ี 3 เพ่ิมเติมในสวนสถานีสูบน้ํา โดยติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําเพ่ิมอีก 2 

ชุด และสรางทอผันน้ําตอต้ังแตประตูปากคลองผันน้ําถึงหนองหาน 
 12 – 18  งานกอสรางระบบชลประทานในเสนทางผันน้ําท่ี 2 (ท่ีเหลือ), เสนทางผันน้ําท่ี 3 , เสนทาง

ผันน้ําท่ี 5 (บางสวน) และจัดซื้อท่ีดินในเสนทางผันน้ําท่ี 5 บางสวน  
3 18 – 19  1. งานกอสรางเสนทางผันน้ําท่ี 1 เพ่ิมเติมในสวนของอุโมงคลอดแมน้ําโขง แถวที่ 3 (ผันน้ํา

เพ่ิมในอัตรา 150 ลบ.ม./วินาที) 
2. งานกอสรางเสนทางผันน้ําท่ี 3 เพ่ิมเติมในสวนสถานีสูบน้ํา โดยติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําเพ่ิมอีก 
3 ชุด (ชุดสุดทายรวมท้ังส้ินเปน 8 ชุด) 

 20 – 23  งานกอสรางเสนทางผันน้ําท่ี 4 ท้ังหมด 
 17 – 23  งานกอสรางระบบชลประทานในเสนทางผันน้ําท่ี 4 และ 5 ท้ังหมด 
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แผนภูมิแนวผันน้ําจากเขื่อนน้ํางึม และพื้นที่รับประโยชนในประเทศไทย 
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3. การลงทุนในโครงการผันนํ้างึมและคานํ้า 
การลงทุนในโครงการผันนํ้างึม แยกเปน 2 สวนคือ โครงการผันน้ํางึม (5 เสนทางผันนํ้า) และ

ระบบชลประทานยอย 75 โครงการ รวมเปนงบประมาณทั้งสิ้น 76,760.90 ลานบาท ซ่ึงเม่ือคิดเปนตนทุน
นํ้าแลวจะอยูที่ 6.49 บาท/ลบ.ม. โดยแยกรายละเอียดการลงทุนและตนทุน ตามตารางดังน้ี 
 
การประมาณการตนทุนโครงการ 

รายการ มูลคา(ลานบาท) 

1. การศึกษาความเหมาะสมและ EIA 468.00 
2. การออกแบบรายละเอียด 800.00 
3. เสนทางผันน้ําท่ี 1 (D1) 5,274.00 
4. เสนทางผันน้ําที 2  (D2) 1,327.70 
5. เสนทางผันน้ําที 3 (D3) 6,964.80 
6. เสนทางผันน้ําท่ี 4 (D4) 5,272.20 
7. รวมคาสรางระบบผันน้ําท้ังหมด (3 – 6) 18,845.90 
8. คากอสรางระบบชลประทาน จํานวน 75 โครงการ
ยอย (พ้ืนท่ีรวม 3,256,974 ไร) 

56,647.00 

รวมท้ังหมด 76,760.90 

 
ตนทุนเฉลี่ยคานํ้าของโครงการผันนํ้างึม 

รายการ ตนทุน (บาท/ลบ.ม.) 

1. คากอสราง 4.04 
2. คางานส่ิงแวดลอม 0.02 
3. คางานประชาสัมพันธ 0.01 
4. คาดําเนินการและบํารุงรักษา 1.74 

รวม (1 -4) 5.82 

5. คางานพัฒนาสงเสริมการเกษตร 0.02 
6. คาระบบจัดการน้ําในฟารม 0.60 
7. คาดําเนินการและบํารุงรักษาในฟารม 0.05 

รวม (5 – 7) 0.67 

รวมท้ังหมด 6.49 
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 อยางไรก็ตามการศึกษาไดเสนอแนะการจัดเก็บคานํ้าจากภาคการผลิตตางๆ ที่ระดับความคุมทนุ
ของโครงการไวดังน้ี 
 
การจัดเก็บคานํ้าที่ระดับความคุมทุนของโครงการ 

ภาคการผลิต คานํ้า(ไมรวมคาซื้อนํ้า
จากประเทศลาว) 

(บาท/ลบ.ม.) 

คาไฟฟาสําหรับสูบนํ้า(ไมรวมคาไฟฟา
ผันแปรและภาษีมูลคาเพิ่ม)  

(บาท/ลบ.ม.) 
1. ภาคเกษตรกรรม (ภาครัฐ
ชดเชยคากอสรางและอ่ืนๆ) 

2.41 0.4683 

2. ภาคอุตสาหกรรม 5.82 0.4683 
3. ภาคเมือง(การประปา) 5.82 0.4683 

 
4. การใชประโยชนทีดิ่นในพื้นที่ชลประทาน 
 
 จากตนทุนโครงการที่แปรมาเปนตนทุนคานํ้าที่เกษตรกรจะตองจาย มีมูลคาคอนขางสูงมาก จาก
รายงานฉบับสุดทาย การศกึษาความเหมาะสมเบื้องตน (มกราคม 2550) ไดสรุปวาหากจะนํานํ้ามาใชใน
การปลูกขาวจะไมคุมคา โครงการผันน้ํางึมจะคุมคาเม่ือนํามาปลูกพืชพลังงานเทาน้ัน ซ่ึงไดแก ออย และ
มันสําปะหลังเปนหลัก โดยคํานวณวาการนํานํ้าจากนํ้างึมมาปลูกพืชพลังงาน จะทําใหเกษตรกรมีรายได
สุทธิเพ่ิมขึ้น 6,368 บาท/ไร  และพ้ืนที่ชลประทานในโครงการเกือบทัง้หมดก็ถูกวางแผนสําหรับปลูกพืช
พลังงานในพื้นที่ดอนเปนหลัก ดังตารางเปรียบเทยีบดังน้ี 
 
การใชประโยชนที่ดิน ในโครงการผันนํ้างึม 

พื้นท่ี นาขาว พืชไร ทุงหญา รวม (ไร) 

พ้ืนท่ีลุม 109,162 - - 109,162 
พ้ืนท่ีรอยตอ - 2,032,251 - 2,032,251 
พ้ืนท่ีดอน - 1,115,561 - 1,115,561 
รวม 109,162 3,147,812 - 3,256,974 

 
สรุป  
 จากขอมูลทั้งหมดนี้ ไดสะทอนใหเห็นวา การพัฒนาโครงการผันนํ้างึม จําเปนตองมีการเปดเผย
ขอมูลใหประชาชนไดรับทราบขอมูลที่เปนจริงและรับฟงความคิดเห็นอยางรอบดาน และยังจําเปนตอง
กระบวนการขัน้ตอนทางกฎหมายตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 67 และกฎหมายส่ิงแวดลอมอยาง
เครงครัดทั้งโครงการ  ถึงแมวาพ้ืนที่ชลประทานจะไมซอนทับกับโครงการโขง ชี มูนเดิมก็ตาม แตปญหา
เรื่องการแพรกระจายของดินเค็มก็ไมไดหมดไป เพราะพ้ืนที่ชลประทานสวนใหญของโครงการยังคงเปน
พ้ืนที่เสี่ยงตอดินเค็ม ดังน้ันการพัฒนาโครงการผันน้ํางึม จึงไมควรจะเกิดขึ้นดวยแรงจูงใจเพียงจะสราง
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ผลงานในเชิงวัตถุของฝายการเมืองเทาน้ัน เพราะความเสียหายที่จะเกิดตามมาในกรณีเชนโครงการโขง ชี 
มูน หรือโครงการชลประทานนํารองระบบทอในภาคอีสานที่ลมเหลวมาจนถึงทุกวนัน้ี ก็ยังไมมีผูผลักดัน
โครงการใดๆออกมาแสดงความรับผิดชอบแตอยางใด 
 

-------------------------------------------------------- 
 
 
 
หมายเหตุ 
โครงการโขง-ชี-มูล มีเปาหมายจะสงน้ําใหพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 4.98 ลานไรในพ้ืนท่ี 15 จังหวัด ใชงบประมาณทั้งส้ิน 
228,000 ลานบาท (ป 2535) และโครงการโขง-ชี-มูลจะใชน้ําภายในประเทศเพียง 734,540 ไร รวมการปรับปรุงระบบ
ชลประทานเดิมของเขื่อนลําปาว 305,000 ไร ดังนั้นจะเหลือพ้ืนท่ีท่ีตองพ่ึงพาน้ําจากแมน้ําโขงอีก 4,272,050 ไร  ปญหา
หลักของโครงการโขง ชี มูน คอืปญหาดานส่ิงแวดลอมในเรื่องการแพรกระจายของดินเค็มและน้ําขัง ซึ่งยังคงเปนปญหา
ใหญท่ียังไมสามารถแกไขได และมติคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติมีมติเมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 2536 เห็นชอบกับ
รายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการโขง-ชี-มูล โดยมีเง่ือนไขใหชะลอโครงการในสวนท่ีตองสูบน้ําจากแมน้ํา
โขงเอาไวกอน เพราะเกรงผลกระทบจากการผันน้ําโขงเขามาจะสรางปญหาตอการแพรกระจายดินเค็มเพ่ิมขึ้น และ
รวมถึงการศึกษาขอมูลดานผลกระทบที่เกิดจากการแพรกระจายดินเค็มและน้ําขังเพ่ิมเติม พรอมท้ังศึกษาหาวิธีการ
ปองกันและแกไขปญหาดังกลาวท่ีมีผลกระทบในทางปฏิบัติดวย  

 
 
 
 
 
 


