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บนัทึกขอ้ความ 
 

วันที� ๒๔ กนัยายน ๒๕๕๓ 
 
เรื�อง : รายงานผลการดาํเนินการศึกษาข้อมูลงานวิจัย และข้อเทจ็จริงที�เกี�ยวกบัการแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูล 
เรียน : ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูล  

ตามที�คณะกรรมการศึกษาข้อมูลงานวิจัยฯ โดยประธานคณะกรรมการศึกษาข้อมูลงานวิจัยฯ ได้
แต่งตั1งคณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลงานวิจัย และข้อเทจ็จริงที�เกี�ยวกับการแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูล ขึ1 น 
(รายละเอยีดทราบแล้วนั1น) 

คณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลงานวิจัย ฯ ได้ประชุมร่วมกันและมีมติกาํหนดกระบวนการทาํงาน 
กล่าวคือ การรวบรวมข้อมูลงานวิจัย จาํนวน ๗ ฉบับ และเอกสารอื�นที�เกี�ยวข้อง เพื�อทาํการประมวล วิเคราะห์ 
และพิจารณาข้อเทจ็จริงต่าง ๆ ประกอบกับ การแต่งตั1งคณะทาํงานสนับสนุนการศึกษาข้อมูลงานวิจัย และ
ข้อเทจ็จริงที�เกี�ยวกบัการแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูล ซึ�งได้มีการลงพื1 นที�เพื�อตรวจสอบสภาพข้อเทจ็จริง และเข้า
ร่วมกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที�ได้รับความเดือดร้อนจากเขื�อนปากมูล ซึ�งจัดโดย
คณะอนุกรรมการรับฟังฯ เพื�อเป็นการรับทราบข้อมูลข้อเทจ็จริงอกีทางหนึ�งด้วย นั1น 

บัดนี1  คณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลงานวิจัย และข้อเทจ็จริงที�เกี�ยวกบัการแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูล ได้
ดาํเนินงานตามที�คณะกรรมการแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูลมอบหมายเสรจ็สิ1นแล้ว พร้อมกับได้จัดทาํ รายงาน 
การรวบรวมขอ้มูลงานวิจยัและขอ้เท็จจริงที�เกี�ยวกบัการแกไ้ขปัญหาเขื�อนปากมูล เสรจ็สิ1นแล้ว และเพื�อให้
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูล ที�รัฐบาลได้แต่งตั1งขึ1 นนั1น สามารถดําเนินงานแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของชาวบ้านปากมูลได้ คณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลงานวิจัย ฯ จึงขอเสนอผลการดาํเนินงานต่อ
คณะกรรมการศึกษาข้อมูลงานวิจัย ฯ ได้พิจารณา  

 
จึงเรียนมาเพื�อทราบและโปรดพิจารณา ด้วย 

 
  ขอแสดงความนับถือ 

             นวลน้อย ตรีรัตน์           
          (รศ.นวลน้อย ตรีรัตน์) 

     ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลงานวิจัย  
และข้อเทจ็จริงที�เกี�ยวกบัการแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูล 

 
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลงานวิจัย ฯ 
ศูนย์บริการประชาชน : สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี : ทาํเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐  
E-mail:ccc@opm.go.th โทร.๐ ๒๒๘๓ ๑๒๙๐ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๑๐๙ 



รายงานการประมวลสรุปการศึกษาข้อมูลงานวิจัยและเอกสารที�เกี�ยวข้องกบัการแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูล : คณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลงานวิจัย ฯ หน้า ก. 

บทสรุปผูบ้ริหาร 
โครงการเขื�อนปากมูล เป็นโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังนํ1า ซึ�งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการในปี 

๒๕๓๒ โดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เป็นผู้รับผิดชอบดาํเนินการก่อสร้างและอาศัยเงินกู้
จากธนาคารโลกส่วนหนึ�งในการก่อสร้าง โครงการเขื�อนปากมูลนับว่าเป็นตัวอย่างของการพัฒนา ซึ�งมองเหน็
ทรัพยากรนํ1ามีศักยภาพที�สามารถนาํมาใช้ผลิตพลังไฟฟ้าเพื�อสนองตอบต่อความต้องการพลังงาน ซึ�งเพิ�มขึ1น
เนื�องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของภาคเมืองและภาคอุตสาหกรรม ก่อนที�ประเทศไทยจะเผชิญกับปัญหา
วิกฤติเศรษฐกจิในปี ๒๕๔๐ 

โครงการเขื�อนปากมูล เป็นเขื�อนเอนกประสงค์ มีวัตถุประสงค์หลักที�จะผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยมีกาํลัง
ผลิตติดตั1ง ๑๓๖ เมกะวัตต์ วัตถุประสงค์รองเพื�อการพัฒนาระบบชลประทาน การทาํประมงนํ1าจืด และเป็น
แหล่งทอ่งเที�ยว 

แม่นํ1ามูล เป็นแม่นํ1าที�ใหญ่และยาวที�สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไหลไปรวมกับแม่นํ1าโขง และ
กลายเป็นส่วนหนึ�งของระบบนิเวศน์ในลุ่มนํ1าโขง ที�มีความหลากหลายของพืชพรรณ สิ�งมีชีวิต ตลอดจนความ
อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติมากที�สดุแห่งหนึ�งของโลก 

ระบบนิเวศนํ1าไหลในบริเวณปากมูล เป็นแหล่งที�มีพันธุป์ลาชุกชุมที�สดุแห่งหนึ�งของประเทศ เนื�องจาก
ลักษณะทางภูมินิเวศ ที�อยู่ตรงตาํแหน่งรอยเชื�อมของแม่นํ1าใหญ่ และแม่นํ1าสาขา ทาํให้เกิดการอพยพขึ1นลง
ของปลา ระหว่างแม่นํ1าโขงและแม่นํ1ามูลตลอดทั1งปี  กลายมาเป็นคลังอาหารธรรมชาติที�ยิ�งใหญ่ ดึงดูดให้ผู้คน
ในอดีต ลงหลักปักฐาน ก่อร่างสร้างบ้านและชุมชนขึ1น ในบริเวณสองฟากฝั�ง สบืย้อนไปได้นับหลายร้อยปี 

ระบบนิเวศที�โดดเด่นที�สดุในบริเวณลุ่มนํ1ามูลตอนล่าง นับจากใต้แก่งสะพือในเขตเมืองพิบูลมังสาหาร 
จนถึงอาํเภอโขงเจียม ก่อให้เกดิความหลากหลายทางชีวภาพซึ�งไม่พบลักษณะดังกล่าวในพื1 นที�อื�นของประเทศ
ไทย คือ เกาะแก่งต่างๆจาํนวนมาก ที�ทาํหน้าที�เป็นปอดช่วยฟอกเพิ�มออกซิเจนให้กับนํ1า เป็นที�อยู่อาศัย แหล่ง
หากิน วางไข่และหลบภัยของปลา เป็นแหล่งอนุบาลลูกปลาอ่อน จนชาวบ้านขนานนามว่า เป็นบ้านของปลา  
พื1 นที�ลักษณะเช่นนี1 เหมาะสาํหรับการดาํรงชีวิตของพรรณพืช พันธุ์ปลา และพันธุ์สัตว์นํ1าที�หลากหลาย และ
เกี�ยวข้องสมัพันธก์บัการดาํรงชีวิตของชาวบ้านที�มีอาชีพหาปลา เป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ของคนในชุมชน เป็น
สถานที�ประกอบพิธกีรรมทางประเพณีความเชื�อ 

การศึกษาของไทสนัในปี ๒๕๓๖ ก่อนที�จะมีการสร้างเขื�อน พบว่ามีปลาจาํนวน ๒๖๕ ชนิด ปลาเหล่านี1
เป็นพันธุป์ลาชนิดเดียวกนักบัที�พบในแม่นํ1าโขง จึงไม่น่าแปลกใจที�ชาวบ้านส่วนใหญ่ดาํรงชีวิตด้วยการหาปลา
เป็นหลัก ทาํให้ให้เกดิภมิูปัญญาท้องถิ�นในการจับปลา และเกดิวัฒนธรรมชุมชนที�เกี�ยวข้องกบัปลา 

การที�แม่นํ1ามูลไหลเลาะคดเคี1ยว เปลี�ยนเส้นทางอยู่ตลอดเวลา  ทาํให้เกิดระบบนิเวศย่อยเฉพาะของ
แม่นํ1ามูลที�เรียกว่า “ป่าบุ่ง ป่าทาม” เป็นลักษณะพื1นที�ที�เกิดจากนํ1าหลากเอ่อท่วมขังบริเวณที�ราบริมฝั�งแม่นํ1า
เป็นบริเวณกว้าง กนิระยะเวลา ๓-๔ เดือนในแต่ละปี พื1นดินของ “ป่าบุ่ง ป่าทาม” จึงเป็นพื1 นที�ที�อุดมสมบูรณ์
จากการทบัถมของตะกอนแม่นํ1า กลายมาเป็นปุ๋ยธรรมชาติ เป็นประโยชน์ต่อชาวบ้าน ในฐานะที�เป็นแหล่งทาํ
นา ปลูกผัก หาไม้ฟืน จับปลา แหล่งกรองตะกอนที�มากับนํ1า เลี1 ยงสัตว์  ส่วนการใช้พื1 นที�ริมฝั�ง เป็นการใช้
กรรมสทิธิNแบบครอบครัว ไม่มีกฎหมายรองรับ แต่คนในชุมชนรับรู้ว่าใครเป็นเจ้าของพื1 นที�  รูปแบบและสิทธิ
การใช้และการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ จึงถูกรองรับและจัดการโดยกระบวนการตอบโต้ปฏิสัมพันธ์กัน
ภายในชุมชน สะท้อนให้เหน็ถึงความอุดมสมบูรณ์ที�ยังมีอยู่มาก ก่อนที�จะมีการสร้างเขื�อน 
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การศึกษาทางด้านมานุษยวิทยา พบว่า วิถีชีวิตของชุมชนคนหาปลาในบริเวณปากมูล เกี�ยวพันกับ
ความสัมพันธ์ ความรู้ที�หลากหลาย และซับซ้อน ในการก่อรูปเป็นวิถีชีวิตที�อาศัยการพึ�งพิงธรรมชาติ และทาํ
ให้เกดิคุณค่า ความหมาย ศีลธรรม จริยธรรม ความเอื1อเฟื1 อ ความเป็นธรรม ในการปฏสิัมพันธ์ระหว่างคนกับ
คน คนกบัธรรมชาติ และคนกบัสิ�งที�อยู่เหนือธรรมชาติ 

วิถีชีวิตแบบนี1  เป็นวิถีชีวิตที�สะท้อนให้เหน็ถึงความมั�นคงทางอาหาร ความอยู่ดีกินดี และความสุขตาม
อตัภาพ ที�ไม่มีปัญหาความขัดแย้งภายในชุมชน 

ภาพรวมของชุมชนปากมูล จึงเป็นภาพรวมของผู้คนที�พึ�งพิงความอุดมสมบูรณ์ของแม่นํ1ามูล มีรายได้
จากการจับปลา มีอาหารจากสองฟากฝั�ง   ชาวบ้านที�นี�ไม่เคยเป็นคนจน ในนิยามของการพัฒนาประเทศ  
ตราบจนกระทั�งมีเขื�อนปากมูล 

 

ผลกระทบจากการสรา้งเขื�อน 

ภายหลังการสร้างเขื�อน การศึกษาทั1งหมดเหน็สอดคล้องกันว่า การสร้างเขื�อนปิดกั1นที�ปากแม่นํ1ามูล 
ทาํให้ชนิดของปลาในแม่นํ1ามูลลดลงเป็นจาํนวนมาก  มีปลาจาํนวนมากถึง ๑๖๙ ชนิด ที�ไม่มีรายงานการจับได้
เลยนับตั1งแต่การก่อสร้างเขื�อน แม้ว่า กฟผ.จะได้พยายามสร้างบันไดปลาโจนเพื�อแก้ปัญหาการอพยพของปลา 
แต่ผลการศึกษาได้ชี1 ให้เหน็ถึงความล้มเหลวของการแก้ปัญหาด้วยวิธดัีงกล่าว 

นอกจากนั1น การศึกษาของ WCD (๒๕๔๓) พบว่า การสร้างเขื�อนปากมูล ส่งผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงความมั�นคงทางด้านอาหารและสุขภาพ เนื�องจากการสูญเสียพื1 นที�ริมนํ1าที�
ประกอบด้วยพืชผัก ป่าธรรมชาติ และป่าชุมชน  การศึกษาพบว่า พืชกนิได้อย่างน้อย ๔๐ ชนิด ไม้ไผ่ ๑๐ ชนิด 
และ ๔๕ ชนิด ซึ�งเป็นทั1งอาหารและแหล่งรายได้ รวมถึงพืชสมุนไพรมากกว่า ๑๐๐ ชนิด ได้รับผลกระทบ 

นอกจากนี1 การสูญเสียพื1 นที�ริมฝั�งแม่นํ1ามูลที�เป็นแหล่งรวมของพืชผักธรรมชาติ ไม้ใช้สอย และยาสมุนไพร 
รวมถึงแหล่งเพาะปลูกพืชอายุสั1นในหน้าแล้ง อันเป็นการตัดวงจรความสัมพันธ์และพึ�งพาระหว่างคนกับพื1 นที�
เหล่านี1ลง ซึ�งหมายถึงการทาํลายการพึ�งพาตนเองได้ทางด้านอาหารของชุมชนในบริเวณนี1  (WCD :๒๕๔๓) 

การสร้างเขื�อนฯ ทาํให้นํ1าในแม่นํ1ามูลอยู่ในสภาพ “เตม็ตลิ�งตลอดปี” มีผลให้แก่งหินธรรมชาติจมใต้
นํ1า ทาํให้การเข้าถึงทรัพยากรการทาํประมงของชาวบ้านเกอืบทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มชาวบ้านที�ไม่มีเรือเป็นไป
ได้ยาก เนื�องจากไม่อาจปรับความรู้และเครื�องมือในการประมงในระบบ “นํ1าเตม็ตลิ�ง” ได้ ประกอบกับ
ข้อจํากัดในด้านเครื�องมือประมงที�สัมพันธ์กับวัฎจักรนํ1าตามธรรมชาติ นอกจากนี1  โอกาสการพัฒนาแหล่ง
ทอ่งเที�ยวตามเกาะแก่งในธรรมชาติจะหมดสิ1นไป ยิ�งไปกว่านั1นในช่วง ๑๐ ปีที�ผ่านมานี1  มีการแพร่กระจายของ
วัชพืชที�เป็นปัญหาสาํคัญคือ ต้นไมยราพยักษ์ ตามริมฝั�งของแม่นํ1า โดยเฉพาะในระยะ ๑๐ กม.เหนือเขื�อน 
ขึ1นมาทาง อ.พิบูลมังสาร ซึ�งนอกจากจะไม่สามารถใช้พื1 นที�ริมมูลได้แล้ว ยังต้องประสบกับปัญหาการลงแม่นํ1า
เพื�อหาปลา สตัว์เลี1 ยงจาํพวกวัว ควาย ไม่สามารถใช้นํ1าในแม่นํ1าและลาํห้วยได้สะดวกอกีด้วย (ม.อุบล ๒๕๔๕) 

ดังนั1น ผลกระทบที�ไม่อาจหลีกเลี�ยงได้ คือ รายได้และอาหารจากการจับปลาของชาวบ้านลดลงจน
นาํไปสู่การดิ1นรนแสวงหาอาชีพใหม่เพื�อความอยู่รอด  จากข้อมูลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (๒๕๔๓) และ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (๒๕๔๕) พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ที�ได้รับผลกระทบมีรายได้จาก
ประมงเป็นสัดส่วนที�สูงที�สุดในกลุ่มรายได้ที�มาจากภาคการเกษตร  รายงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(๒๕๔๕) ได้สรุปว่า จากการสาํรวจรายได้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจชุมชน และความเป็นอยู่ทางสังคมในระดับ
ครอบครัว/ระดับชุมชน  สามารถกล่าวได้อย่างหนักแน่นว่า การประมงเป็นพื1 นฐานและเป็นแกนหลักของชีวิต
ของชาวบ้านในลุ่มนํ1ามูล ยิ�งเมื�อสบืสาวถึงประวัติการตั1งถิ�นฐานของชุมชน กพ็บว่า ในพื1 นที�ที�มีที�นาจาํกัด มักจะ



รายงานการประมวลสรุปการศึกษาข้อมูลงานวิจัยและเอกสารที�เกี�ยวข้องกบัการแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูล : คณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลงานวิจัยฯ หน้า ก. 

เป็นชุมชน “คนหาปลา” บรรพบุรุษผู้ก่อตั1งชุมชนไม่ได้มุ่งเน้นบุกเบิกที�นาเพื�อทาํนาเป็นหลัก แต่เป็นชุมชน
ชาวประมงนํ1าจืด ที�พื1 นฐานชีวิตพึ�งพิงทรัพยากรปลาอนัสะท้อนถึงสทิธดัิ1งเดิมในการใช้ทรัพยากร  

ข้อมูลจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่า ชาวบ้านในอาํเภอโขงเจียม ไม่มีที�นาถึงร้อยละ 
๖๑ ในปี ๒๕๓๕ และไม่มีที�นาถึงร้อยละ ๙๒ ในปี ๒๕๔๒ ในอาํเภอลาํโดมน้อย มีผู้ไม่มีที�นาถึงร้อยละ ๘๕ ใน
ปี ๒๕๓๕ และลดลงมาเหลือร้อยละ ๕๔ ในปี ๒๕๔๒ (ม.อุบล, ๒๕๔๕: น.๕-๑๑) ยิ�งกว่านั1น ผลของการกัก
เกบ็นํ1า ทาํให้พื1 นที� “ป่าบุ่ง ป่าทาม” ที�เคยเป็นแหล่งเกษตรริมมูล ถูกนํ1าท่วม และเผชิญกับการแพร่ระบาด
ของไมยราพยักษ์ 

ในประเดน็เรื�องรายได้ การศึกษาของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พบว่า รายได้รวมของชาวบ้านต่อปี หลังการสร้างเขื�อน ลดลงจาก ๖๒,๖๖๕.๐๔ บาทในปี ๒๕๓๗ เหลือ 
๔๖,๐๘๙.๔๖ บาท ในปี ๒๕๔๒ และเพิ�มขึ1 นในช่วงการทดลองเปิดประตูนํ1าเป็น ๖๔,๖๕๒.๕๔ บาท ในปี 
๒๕๔๔ ส่วนการศึกษาของ ม.อุบล,๒๕๔๕ พบว่า รายได้รวมของครัวเรือนประมงหายไปประมาณ ๑๔๐ ล้าน
บาทต่อปี ซึ�งถ้าหารเฉลี�ยด้วยจาํนวนครัวเรือนที�ได้รับค่าชดเชยจาก กฟผ. ๖,๑๗๖ ครัวเรือน เท่ากับว่า แต่ละ
ครัวเรือนสญูเสยีรายได้ประมงเฉลี�ยต่อปีเทา่กบั ๒๒,๖๖๘.๓๙ บาท 

อย่างไรกต็าม ผลกระทบที�เกิดขึ1นอย่างรุนแรงไม่ใช่เรื�องของตัวเลข แต่เป็นความล่มสลายของวิถีชีวิต 
ครอบครัว และชุมชน ที�ต้องพึ�งพาความอุดมสมบูรณ์ของแม่นํ1ามูล  ผลการศึกษาม.อุบล,๒๕๔๕ พบว่า ภาวะ
ความยากจนก่อนการสร้างเขื�อนในปี ๒๕๓๓ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗ เพิ�มขึ1นเป็นร้อยละ ๖๒.๕๑ หลังการสร้าง
เขื�อนในปี๒๕๔๓  

การศึกษาของกิ�งกาญจน์และคณะ(๒๕๕๓) พบว่า ครัวเรือนออกไปหางานทาํนอกพื1 นที�ก่อนการสร้าง
เขื�อน ร้อยละ ๑๔.๒ % เพิ�มเป็นร้อยละ ๖๓.๓% ภายหลังการสร้างเขื�อน  ส่งผลให้เกิดปัญหาโครงสร้าง
ประชากรในชุมชนมีแต่เดก็และคนชรา ซึ�งกลายมาเป็นผู้รับภาระเลี1 ยงลูกหลานของเดก็หนุ่มสาว ที�อพยพ
ออกไปหางานทาํ 

นอกจากนั1นผลของการสร้างเขื�อน ได้ทาํให้เกิดความขัดแย้งและแตกแยกอย่างรุนแรงของชุมชนปาก
มูล อันเนื�องมาจากความเหน็และผลประโยชน์ที�ได้รับจากเขื�อน ซึ�งแตกต่างกันไปในแต่ละชุมชน และแต่ละ
ครอบครัว 

การศึกษาของ มหาวิทยาลัยอุบล ,๒๕๔๕ พบว่าความขัดแย้ง เกิดขึ1 นระหว่างกลุ่มชาวบ้านที� มี
ความเหน็ว่า พวกตนถูกทาํลายฐานทรัพยากร ถูกทาํให้ยากจนลง กบัชาวบ้านที�ได้รับผลกระทบน้อย คือกลุ่มที�
สามารถปรับตัวด้านเศรษฐกจิได้ดี และกลุ่มผู้นาํอย่างเป็นทางการบางส่วนที�มีบทบาทในการปกครองลูกบ้าน 

การศึกษาของกิ�งกาญจน์และคณะ,๒๕๕๓ พบว่าสาเหตุของความขัดแย้งเกิดจากความสับสนในข้อมูล
และทศิทางการแก้ไขปัญหาของรัฐ 

 

ประเด็นดา้นพลงังานไฟฟ้า 

ผลการศึกษาวิจัยในประเดน็ด้านพลังงาน มีรายละเอียดของข้อค้นพบที�สาํคัญ ๒ ส่วน ส่วนแรกเป็น
รายงานสรุปและประมวลผลรายงานการศึกษาวิจัยในอดีต และอกีส่วนคือ รายงานผลการวิเคราะห์ที�ทาํขึ1นใหม่ 
เนื�องจากรายงานผลการวิเคราะห์ในอดีตเป็นรายงานที�จัดทาํขึ1นก่อนปี พ.ศ.๒๕๔๔ ซึ�งเป็นช่วงก่อนที�จะมีการ
เปิดประตูระบายนํ1าตลอดปีตามข้อเสนอของภาคประชาชน ประกอบกับสถานการณ์หลายด้าน โดยเฉพาะด้าน
พลังงานมีการเปลี�ยนแปลงไป พบว่าปริมาณความต้องการพลังงานของพื1 นที�มีความต้องการพลังงานไฟฟ้า
เพิ�มขึ1น ขณะเดียวกนักมี็แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการซื1อไฟฟ้าจากประเทศลาว 



รายงานการประมวลสรุปการศึกษาข้อมูลงานวิจัยและเอกสารที�เกี�ยวข้องกบัการแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูล : คณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลงานวิจัยฯ หน้า ก. 

การศึกษาของ คณะกรรมการเขื�อนโลกในปี ๒๕๔๓  สรุปว่า โครงการเขื�อนปากมูล มีผลตอบแทนการ
ลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ ในระดับ ๗.๘๘% ซึ�งตํ�ากว่าเกณฑ์ผลตอบแทนการลงทุน (shadow cost of capital) 
ของประเทศไทยที�ใช้อยู่ในเวลานั1น ซึ�งหมายความว่า เขื�อนปากมูล เป็นโครงการที�ไม่มีความคุ้มค่าในทาง
เศรษฐศาสตร์ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงานที�ได้รับจากทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิต พบว่า ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 
๒๕๔๗ - ๒๕๕๒ มูลค่าเฉลี�ยของพลังงานไฟฟ้าที�เขื�อนปากมูลผลิตได้มีค่าเท่ากับ ๓๒๔ ล้านบาทต่อปี ซึ�งสูง
กว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายรายปีเฉลี�ยของเขื�อนปากมูลสาํหรับช่วงเวลาเดียวกัน (เฉลี�ย ๒๒๕ ล้านบาทต่อปี) อยู่ที�
เท่ากับ ๙๙ ล้านบาทต่อปี ซึ�งน่าจะต้องนาํไปพิจารณาเปรียบเทียบกับต้นทุนทางสังคมและสิ�งแวดล้อมอื�นๆ 

ของเขื�อนปากมูล ทั1งในแง่ของ ความสูญเสียที�เกิดจากครัวเรือนประมงขาดรายได้ และรวมทั1ง ความเสียหายที�
เกดิจากปัญหาสิ�งแวดล้อม ปัญหาสงัคม ที�รัฐอาจต้องใช้งบประมาณจาํนวนมากในการแก้ไขปัญหา 

  ส่วนผลการศึกษาของ มหาวิทยาลัยอุบล,๒๕๔๕  และ ผลการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าของอนุกรรม
การศึกษารวบรวมข้อมูลงานวิจัยฯได้ผลสอดคล้องกันว่า ในกรณีที�โรงไฟฟ้าเขื�อนปากมูลถูกตัดออกจากระบบ
เพียงโรงเดียว ระบบการส่งจ่ายไฟฟ้าในปัจจุบันจะยังมีความสามารถในการรักษาเสถียรภาพของระบบได้
ดี  แต่หากกรณีที�โรงไฟฟ้าเขื�อนปากมูล และโรงไฟฟ้าเขื�อนห้วยเฮาะ ถูกตัดออกจากระบบพร้อมกัน มีความ
เป็นไปได้ว่าระบบจะมีปัญหาด้านการรักษาเสถียรภาพของปริมาณไฟฟ้าในช่วงหัวคํ�า (ระหว่างเวลาหกโมงเยน็
ถึงสองทุม่) โดยเฉพาะอย่างยิ�งในช่วงฤดูร้อน (ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนของปี)  

 

ประเด็นดา้นการชลประทาน 

การศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ทาํนาในฤดูฝน การทาํนาปรังในฤดู
แล้ง ไม่ค่อยได้รับความนิยม เนื�องจากปัญหาของคุณภาพดิน และสภาพภมิูประเทศริมแม่นํ1า ทมีีลักษณะเป็น
ตลิ�งสูง มีผลาญหิน๑ โขดหิน  ส่วนผืนดินบริเวณที�ดอน เป็นดินตื1น ชั1นล่างมีหินปน ไม่เหมาะสมกับการทาํนา 
มีพื1นที�ส่วนน้อยที�ใช้ทาํนาได้  การทุม่งบประมาณกว่า ๑,๑๖๒ ล้านบาท สาํหรับจัดสร้างสถานีสูบนํ1าและคลอง
ส่งนํ1าจาํนวนมาก จึงไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที�ต้องการเพิ�มขีดความสามารถในการทาํนาของเกษตรกร 

จากการศึกษาดังกล่าวยังพบว่า การปิดเปิดประตูนํ1าเขื�อนปากมูล ไม่มีผลต่อการสูบนํ1าเพื�อใช้ในการ
ชลประทาน เนื�องจากส่วนใหญ่เป็นสถานีสูบนํ1าแบบแพลอย ซึ�งเหมาะสมกับสภาพการใช้ประโยชน์ของ
ชาวบ้าน ส่วนสถานีสูบนํ1าแบบติดตั1งถาวร ที�มีอยู่จํานวน ๔ สถานีในจาํนวน ๓๐ สถานี กมี็การใช้ประโยชน์
น้อย  

อย่างไรกต็าม ผลการลงพื1นที�สาํรวจการใช้นํ1าเพื�อการชลประทานของคณะอนุกรรมการศึกษารวบรวม
ข้อมูลงานวิจัยฯ ระหว่างวันที� ๓๐ เมษายน ถึง วันที� ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ พบว่า มีปริมาณการสูบนํ1าในแต่ละ
สถานีสูบนํ1าตํ�ามาก สอดคล้องกับการศึกษาของ ม.อุบล,๒๕๔๕ในประเดน็ที�ว่า พื1 นที�ชุมชนที�ได้รับผลกระทบ
จากการสร้างเขื�อนปากมูลไม่ได้มีความต้องการนํ1าสูงมากจนนาํไปสู่ความจาํเป็นในการแก้ปัญหาและบรรเทา
ความเดือดร้อนโดยการสร้างสถานีสูบนํ1าด้วยไฟฟ้าหรือระบบคลองชลประทาน(ตามที�ได้ดาํเนินการมาแล้ว) 
พบว่าต้นทุนในการสูบนํ1ามีค่าใช้จ่ายที�สูงมาก ไม่คุ้มค่ากับประโยชน์หรือผลผลิตที�ได้จากการเกษตร ประกอบ
กบัมีความชัดเจนในว่าความต้องการใช้นํ1าในพื1นที�ไม่เชื�อมโยงกบัการมีเขื�อนปากมูล เหน็ได้จากการสร้างสถานี

                                   
๑
 ผลาญหิน หมายถึง : ระบบนิเวศหนึ$งที$มีลกัษณะเป็นแผน่หิน มีพื1นราบเรียบเสมอกนั เป็นบริเวณกวา้ง หรือในบางแห่ง จะมีลกัษณะคลา้ย

แผน่หินวางซอ้นเรียงกนั ลกัษณะเช่นนี1 เรียกวา่ ผลาญหิน  
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สูบนํ1าที�เป็นแบบแพลอยสามารถสนองตอบความต้องการ การใช้นํ1าของชาวบ้านได้ดีกว่าสถานีสูบนํ1าแบบ
อาคารถาวร 
 

ผลของการทดลองเปิดประตูนํ+ า ๒๕๔๔-๒๕๔๕ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อุบล,๒๕๔๕) ได้ศึกษาผลกระทบที�เกิดขึ1 นภายหลังการทดลองเปิด
ประตูนํ1า ๑ ปี และชี1 ให้เหน็ว่า นอกจากปลาจะสามารถอพยพขึ1นมาในแม่นํ1ามูลได้เหมือนเดิมตามฤดูกาล(พบ
พันธุ์ปลา ๑๘๔ ชนิด) ยังทาํให้ระบบนิเวศของแม่นํ1ามูลกลับฟื1 นคืนสภาพเดิม สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สถาบันวิทยาศาสตร์ฯ (วว. ,๒๕๔๖) และงานวิจัยไทบ้าน (ไทบ้าน,๒๕๔๕) ที�พบว่าชาวบ้านจับปลาได้เพิ�มขึ1น 
มีรายได้เพิ�มขึ1น ส่วนงานของกิ�งกาญจน์และคณะ (๒๕๕๓) พบว่ามีคนกลับเข้ามาจับปลาในชุมชนเพิ�มขึ1น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.,๒๕๔๓) และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อุบล,๒๕๔๕) พบว่า รายได้
จากประมงก่อนการเปิดประตูนํ1าในปี ๒๕๔๓ อยู่ที� ๒,๗๙๑.๔๐ บาท/ครัวเรือนและ ๓,๐๔๕ บาท/ครัวเรือน 
ตามลาํดับ ภายหลังการสร้างเขื�อน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่า รายได้จาก
ประมง เพิ�มสงูเป็น ๖,๙๖๐ บาท/ครัวเรือน และ ๑๐,๐๒๕ บาท/ครัวเรือน ตามลาํดับ 

การศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจของ มหาวิทยาลัยอุบลฯ (ม.อุบล,๒๕๔๕) พบว่า ภาวะความ
ยากจนโดยรวมลดลง จากร้อยละ ๖๒.๕ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ๕๗.๖ ในปี ๒๕๔๔ ผลการศึกษาชี1 ให้เหน็ว่า 
การเปิดประตูระบายนํ1าเขื�อนปากมูลในปี ๒๕๔๔ ช่วยทาํให้ภาวะความยากจนในพื1 นที�ลดลง  แต่ยังสูงกว่าก่อน
การสร้างเขื�อนอยู่มาก 

ทั1งมหาวิทยาลัยอุบลฯ ไทบ้านฯ กิ�งกาญจน์และคณะ(๒๕๕๓) เหน็สอดคล้องกันว่า ผลจากความอุดม
สมบูรณ์ที�กลับคืนมาในช่วงระยะเวลาหนึ�งปี ช่วยให้ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนดีขึ1นอย่างเหน็ได้ชัด วิถีชีวิต
ที�ผูกติดกบัแม่นํ1ามูล ฟื1 นคืนกลับขึ1นมาได้ โดยไม่ต้องใช้เครื�องมือใดๆอกีต่อไป 

มหาวิทยาลัยอุบลฯ (ม.อุบล,๒๕๔๕) ได้สรุปไว้ว่า ปัญหาของการผลิตกระแสไฟฟ้าของเขื�อนฯ 
สามารถจะมีทางออกทางเทคนิคได้หลายทาง แต่ปัญหาเศรษฐกิจชุมชนไม่สู้ มีทางออก  เขื�อนฯส่งผลลบต่อ
ความยากจนและต่อความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางธรรมชาติ อย่างมิสามารถจะปฏเิสธได้  ในระหว่าง
การพักใช้เขื�อนฯเพื�อผลิตกระแสไฟฟ้านี1  กจ็ะยังประโยชน์ในการฟื1 นสภาพนิเวศ เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตชุมชน 
ชาวบ้านสามารถเข้าถึงทรัพยากรประมงได้ครบรอบฤดูกาล สามารถใช้เครื�องมือประมงซึ�งแต่ละครัวเรือนก็
มักจะมีเครื�องมือต่างๆชนิด สาํหรับการหาปลาในวัฏจักรธรรมชาติของแม่นํ1ามูลที�เปลี�ยนแปลงไปในแต่ละฤดู 
นอกจากนั1นแล้ว การเปิดประตูนํ1าตลอดปี ยังจะเอื1 อให้ชุมชนมีความมั�นใจในการลงทุนทั1งทางการเงินและ
แรงงาน การฟื1 นฟูทั1งทางธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชนบนรากฐานถิ�นที�อยู่ดั1งเดิมของตนกจ็ะเกดิขึ1นได้” 

 

กระบวนการแกไ้ขปัญหาของรฐั 

แม้ว่ารัฐและหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง จะได้ดาํเนินการแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูลมาอย่างยาวนานด้วย
วิธีการต่างๆ เช่น การจ่ายค่าชดเชยที�ดินและการสูญเสียอาชีพ การขยายพื1 นที�เป้าหมายของการชลประทาน 
การสร้างบันไดปลาโจน ตลอดจนโครงการพัฒนาต่างๆ เช่น การอบรมอาชีพ การปล่อยปลา การเพาะเลี1 ยง
สัตว์นํ1า ฯลฯ  ทั1งหมดนี1  ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้เป็นที�พอใจของชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ  เนื�องจากการ
ดาํเนินโครงการต่าง ๆ มาจากความไม่เข้าใจสภาพปัญหา และสาเหตุของปัญหาที�แท้จริง  โครงการเกือบ
ทั1งหมดถูกดาํเนินการโดยหน่วยราชการที�เกี�ยวข้องฝ่ายเดียว ละเลยกระบวนการมีส่วนร่วมจากชาวบ้าน  บาง
โครงการใช้เงินงบประมาณเป็นจาํนวนมาก โดยขาดการศึกษาอย่างรอบด้าน เป็นการซํ1าเติมปัญหาให้รุนแรง
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ยิ�งขึ1น เช่นในกรณีการสร้างสถานีสูบนํ1าและคลองส่งนํ1า  ที�นอกจากจะใช้งบประมาณจาํนวนมากแล้ว ยังสร้าง
เข้าไปในพื1นที�สาธารณะของชุมชน  หรือกรณีการปล่อยกุ้งก้ามกราม ซึ�งเป็นสัตว์ที�ขยายพันธุ์ในระบบนํ1ากร่อย
แต่กลับนาํมาปล่อยลงในระบบนํ1าจืดทาํให้กุ้งไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ ส่วนการปล่อยปลา ที�ถูกเพาะเลี1 ยงมา
จากสภาพนํ1าตื1น เมื�อนาํมาปล่อยลงในแม่นํ1ามูล ซึ�งเป็นอ่างเกบ็นํ1าขนาดใหญ่มีระดับนํ1าลึกกว้าง ปลาเหล่านี1 จึง
เหลือรอดบางส่วน ขณะที�จาํนวนชนิดพันธุป์ลาที�สามารถเพาะพันธุไ์ด้ กมี็เพียงไม่กี�ชนิด แต่ต้องใช้งบประมาณ
จาํนวนมากในการดาํเนินงาน วิธกีารเช่นนี1 จึงเสมือนการตาํนํ1าพริกละลายแม่นํ1า  
  

ความเห็นและขอ้เสนอของคณะอนุกรรมการศึกษาขอ้มูลงานวิจยัฯ 

การพัฒนาประเทศที�เน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เป็นการปรับเปลี�ยนกระบวนการพัฒนาจาก
เดิมที�เน้นการพัฒนาเศรษฐกจิเป็นจุดมุ่งหมายหลักของการพัฒนา มีการแยกการพัฒนาออกเป็นส่วนหรือเรื�อง
ตามรายสาขามาเป็นการ "การพัฒนาแบบองค์รวมหรือแบบบูรณาการ" ที�เน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
กล่าวคือ ให้คนเป็นปัจจัยชี1 ขาดความสาํเร็จของการพัฒนาในทุก ๆ เรื�อง เป็นผู้กาํหนดทิศทางการพัฒนา 
ได้รับประโยชน์และผลกระทบของการพัฒนาเป็นสาํคัญโดยกาํหนดปัจจัยต่าง ๆ ในลักษณะที�มีความสัมพันธ์
เชื�อมโยงกนัอย่างเป็นระบบ โดยแบ่งออกเป็นแนวทางการพัฒนาที�สาํคัญสองประการ คือ ประการที�หนึ�ง การ
พัฒนาศักยภาพของคนทั1งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาเพื�อให้มีคุณภาพที�ดี และประการที�สอง สร้างการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาอย่างมีประสทิธภิาพควบคู่กับการพัฒนาสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที�อยู่รอบตัวคน 
ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ ให้เอื1อต่อ
การพัฒนาคนเพื�อนาํไปสู่การพัฒนาที�สมดุลและยั�งยืนในระยะยาว 

เมื�อพิจารณาถึงความจาํเป็นในการใช้ประโยชน์จากเขื�อนปากมูลในด้านต่างๆตามรายงานฉบับนี1แล้ว 
คณะอนุกรรมการฯมีความเหน็ว่า การพัฒนาประเทศต้องคาํนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้คนที�เกี�ยวข้องเป็นหลัก 
ส่วนการแก้ไขปัญหาต้องคาํนึงถึงสิทธิในการกาํหนดชะตากรรมของมนุษย์ และเสรีภาพในการหลุดพ้นจาก
ความยากจน เมื�อพิจารณาข้อเทจ็จริงต่างๆ จากข้อมูลงานวิจัยต่าง ๆ และการจัดเกบ็ข้อมูลเพิ�มเติมของ
คณะอนุกรรมการศึกษารวบรวมข้อมูลงานวิจัยฯ และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยหลักวิชาการแบบสหสาขา
คณะอนุกรรมการศึกษารวบรวมข้อมูลงานวิจัยฯ มีข้อเสนอดังนี1  

๑.เปิดประตูระบายนํ1าเขื�อนปากมูลตลอดปี เพื�อฟื1 นฟูระบบนิเวศแม่นํ1ามูลและทรัพยากรธรรมชาติ ให้
กลับคืนสู่สภาพเดิม กล่าวคือ  

ประการแรก แนวคิดในแก้ปัญหาเขื�อนปากมูลโดยใช้การเปิดๆปิดๆ (เปิด ๔ ปิด ๘) เป็นวิธีการ
ดาํเนินการที�ไม่ได้วางอยู่บนฐานของความรู้หรือหลักเหตุผลใดๆ ทั1งในเหตุผลเชิงนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ 
พันธุ์ปลาในแม่นํ1าขนาดใหญ่ หรือแม้กระทั�งการเปิดปิดเขื�อนที�วางอยู่บนวัตถุประสงค์หลักของเขื�อนในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า การเปิดปิดกไ็ม่ได้วางอยู่บนฐานความต้องการเรื�องอัตราความต้องการกาํลังไฟฟ้าสูงสุด 
(peak load) ทั1งนี1  ข้อเสนอในการเปิดเขื�อนตลอดปี เป็นการต่อยอดทั1งฐานความรู้จากงานวิจัยและฐาน
ประสบการณ์จากผลงานวิจัยและข้อเสนอของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (๒๕๔๔) ซึ�งศึกษาผลจากการเปิด
เขื�อนตลอดปีพบว่า มีการฟื1 นคืนมาของระบบนิเวศ การกลับมาของระบบเศรษฐกิจบนฐานของการพึ�งพา
ตนเองของชุมชน ข้อเสนอเรื�องการเปิดตลอดปี จึงเป็นข้อเสนอที�มีเป้าหมายหลักในการให้ความสาํคัญกับระ
นิเวศ อนัเป็นรากฐานสาํคัญของวิถีชีวิตชุมชน 

ประเดน็ที�สอง ในประเดน็ความมั�นคงทางพลังงาน ผลการศึกษาชี1 ว่า เขื�อนปากมูลน่าจะมีบทบาทใน
การช่วยเสริมเสถียรภาพของระบบส่งจ่ายไฟฟ้าในพื1 นที�ศึกษาได้ในระดับหนึ�ง แต่กเ็ป็นไปอย่างค่อนข้างจะ
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หมิ�นเหม่ จนน่าจะอนุมานได้ว่า การเสริมความมั�นคงของระบบในพื1นที� ผ่านการขยายระบบสายส่งไฟฟ้า เพื�อ
เพิ�มความสามารถในการนําพลังงานไฟฟ้าจากภาคอีสานตะวันตก และจากหน่วยผลิตในประเทศสาธารณ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว เข้ามาช่วยรองรับความต้องการไฟฟ้าในพื1 นที� ในช่วงที�มีความต้องการสูงๆ น่าจะ
เป็นเรื�องที�ไม่อาจหลีกเลี�ยงได้ ไม่ว่าจะยังมีเขื�อนปากมูลอยู่ในระบบหรือไม่กต็าม 

ภายใต้สภาวการณ์ดังกล่าว คณะอนุกรรมการฯ จึงมีความเหน็ว่าการเสริมความมั�นคงของระบบส่ง 
เพื�อเพิ�มความเชื�อมโยงระหว่างพื1 นที�ภาคอีสานตอนล่างกับพื1 นที�ข้างเคียงให้มากขึ1 น น่าจะเป็นแนวทางที�
สามารถรองรับผลกระทบที�อาจเกดิขึ1นจากการเปิดเขื�อนปากมูลตลอดปีได้ 
          ๒. เมื�อคาํนึงถึงความสญูเสยีรายได้ของครัวเรือนประมง ซึ�งนับเป็นวิถีทางอาชีพหลักของชุมชน ตลอด
ระยะเวลากว่า ๒๐ปี ประกอบกับความสูญเสียที�เกิดจากการทาํลายระบบนิเวศที�เป็นแหล่งอาหาร แหล่งอาชีพ
ของชาวบ้าน จึงเป็นการสมควร ที�รัฐบาลจะต้องจ่ายค่าชดเชยหรือเยียวยาให้กับครัวเรือนผู้ได้รับผลกระทบ 
นับตั1งแต่มีการเปิดใช้เขื�อนปากมูลเป็นต้นมา  

 โดยฐานคิดในการพิจารณาเรื�องค่าชดเชยเยียวยาจากรายได้ประมงที�หายไป๒ มีประเดน็ที�พึงพิจารณา 
คือ 

  ๑) การพิจารณาฐานรายได้จากการประมงในช่วงที�มีการเปิดเขื�อนตลอดปี 

 ๒) การพิจารณาฐานรายได้จากการประมงในช่วงที�มีการปิดเขื�อนตลอดปี 

 ๓) การพิจารณาฐานรายได้จากการประมงในช่วงที�มีการเปิด ๔ เดือน ปิด ๘ เดือน 

 จากนั1น นาํฐานของรายได้จากการประมงทั1ง ๓ ช่วงเวลามาคาํนวณค่าเฉลี�ยเพื�อชดเชยความสูญเสีย
ย้อนหลัง โดยการชดเชยเยียวยาผลกระทบนั1นควรนับตั1งแต่ปีที�มีการสร้างเขื�อนเสรจ็ คือ ปี พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ�งยัง
ไม่มีการจ่ายค่าชดเชย หลังจากที�รัฐเคยมีการจ่ายค่าชดเชยก่อนหน้านี1 เป็นเวลา ๓ ปี คือ ปี พ.ศ. ๒๕๓๔-

๒๕๓๖ 
 ทั1งนี1 กรณีฐานคิดเรื�องค่าชดเชยเยียวยาผลกระทบนั1น อนุกรรมการวิจัยฯได้เสนอฐานคิดจากรายได้
ประมง โดยไม่ได้มองครอบคลุมถึงรายได้ครัวเรือนเนื�องจากเป็นที�ทราบดีว่าชาวบ้านมีการปรับตัวภายใต้วิถี
ชีวิตที�เปลี�ยนแปลงไปโดยเฉพาะการเปลี�ยนแปลงอาชีพที�ไม่จําเป็นต้องอยู่บนฐานของการพึ�งพิงทรัพยากร
อย่างในอดีต และประกอบกับการทุกฝ่ายที�เกี�ยวข้องกับเขื�อนปากมูลทั1งฝ่ายที�สนับสนุนและคัดค้านเขื�อนปาก
มูลต่างเห็นร่วมกันว่าเขื�อนมีผลกระทบต่อชุมชนจริงจึงนํามาสู่โครงการต่างๆเพื� อแก้ไขปัญหาและลด
ผลกระทบที�เกิดขึ1 นของหน่วยงานราชการที�แม้ว่าในทางปฏิบัติจะมีชาวบ้านเพียงบางส่วนที�เข้าถึงโครงการ
ต่างๆ แต่ในขณะที�ชาวบ้านอีกจาํนวนหนึ�งยังไม่ได้รับแนวทางความช่วยเหลืออย่างเพียงพอและเมื�อคาํนึงถึง
ความรับผิดชอบของรัฐต่อสังคม(Accountability) สาํหรับโครงการพัฒนาของรัฐที�ก่อให้เกิดผลกระทบและ
ความเสียหายต่อชุมชนแล้วรัฐเองกไ็ม่สามารถปฏิเสธความจริงข้อนี1 และจําเป็นต้องคิดถึงการเยียวยาหรือ
ชดเชยความสญูเสยีให้กบัผู้ที�ได้รับผลกระทบ 

๓. การหาแหล่งพลังงานเพื�อเสริมเสถียรภาพด้านพลังงานแทนเขื�อนปากมูล เนื�องจากปัญหาด้าน
พลังงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ไม่ใช่ปัญหาเกี�ยวกับปริมาณไฟฟ้าที�เข้าสู่ระบบ ศักยภาพของ
เขื�อนปากมูลในการผลิตกาํลังไฟฟ้าเข้าสู่ระบบนับว่ายังน้อยมากเมื�อเทยีบกับศักยภาพของปริมาณไฟฟ้าจาก
เขื�อนห้วยเฮาะ ปัญหาในปัจจุบัน คือ เสถียรภาพในระบบพลังงาน ซึ�งสอดคล้องกับข้อเสนอของมหาวิทยาลัย

                                   
๒

 ในความเป็นจริงแลว้พบวา่ยงัมีความสูญเสียอยา่งอื$นที$หายไปพร้อมกบัเขื$อนปากมูล ทั1งรายไดจ้ากวถีิการเกษตรริมมูล พนัธ์ุปลาเศรษฐกิจ 

ฯลฯ 
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อุบลราชธานีที�สรุปว่าปัญหาเขื�อนปากมูลไม่ใช่ปัญหาปริมาณไฟฟ้า แต่เป็นปัญหาเรื�องเสถียรภาพ ดังนั1นการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสามารถดาํเนินการโดยเร่งพิจารณาการดาํเนินการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า เพื�อให้
สามารถรองรับการส่งกระแสไฟฟ้าที�มาจากเขื�อนนํ1าเทนิ ๒ (ประเทศลาว) มาสู่พื1 นที�ภาคอีสานตอนล่างให้ได้ดี
ยิ�งขึ1 น นอกจากนี1  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยควรดาํเนินการเจรจาปรับแก้สัญญาซื1 อขายไฟฟ้าจาก
ประเทศลาว (เขื�อนห้วยเฮาะ) เพื�อให้การกาํหนดราคาในแต่ละช่วงเวลาเหมาะสมกับปริมาณความต้องการใช้
ไฟฟ้าสูงสุดของภาคอีสานและ/หรือประเทศไทย เนื�องจากสัญญาการซื1 อไฟฟ้าในปัจจุบัน ราคามีความ
แตกต่างตามช่วงวัน 

ทั1งนี1  เป็นที�น่าพิจารณาร่วมด้วยว่า หากเปรียบเทียบกับต้นทุนค่าใช้จ่ายที�รัฐและการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ต้องแบกรับในการแก้ไขปัญหา การเยียวยา ลดความขัดแย้ง โครงการพัฒนาต่างๆในพื1 นที�ที�
ได้รับผลกระทบนับจากมีเขื�อนปากมูล อกีทั1งยังไม่นับการรวมการใช้เวลาของรัฐในการแก้ปัญหาที�เรื1 อรังเช่นนี1  
การลงทุนเพียงครั1งเดียวในการเพิ�มระบบสายส่งเพื�อสร้างเสถียรภาพทางพลังงานทั1งระดับภมิูภาคและประเทศ
และเพื�อแก้ปัญหาเขื�อนปากมูลอย่างยั�งยืนน่าจะให้ความคุ้มค่าในระยะยาว 

๔.การเพิ�มประสทิธภิาพการบริหารจัดการนํ1าสถานีสูบนํ1า คลองส่งนํ1า เพื�อการเกษตรและชลประทาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ1น โดยการเพิ�มประสิทธิภาพของระบบชลประทานดังกล่าวจาํเป็นต้องพิจารณาจาก
ระดับนํ1าที�มีอยู่ ซึ�งสถานีสบูนํ1าแบบแพลอยมีความเหมาะสมสอดคล้อง กว่าสถานีสบูนํ1าแบบอาคารถาวร 

คณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลงานวิจัยฯ มีความเหน็ว่า การพัฒนาประเทศ ต้องคาํนึงถึงคุณภาพชีวิต
ของผู้คนที�เกี�ยวข้องเป็นหลัก ผลของการพัฒนาที�ปรากฏในกรณีเขื�อนปากมูลที�ไม่คาํนึงถึงกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชาวบ้านในพื1 นที� และไม่มีแนวคิดในการพัฒนาโดยยึดคนเป็นจุดศูนย์กลาง ทาํให้โครงการเขื�อนปาก
มูล กลายเป็นปัญหาต่อเนื�องยาวนาน การแก้ไขปัญหา จาํเป็นต้องคาํนึงถึงสิทธิในการกาํหนดชะตากรรมของ
มนุษย์ สทิธทิี�จะมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรของท้องถิ�น และเสรีภาพในการหลุดพ้นจากความยากจน 
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คํานาํ 
 

การรวบรวมข้อมูลงานวิจัย และข้อเทจ็จริงที�เกี�ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูล  เกิดขึ1นจาก
กลุ่มสมัชชาคนจน (สคจ.) ได้เสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเพื�อให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการ
ดาํเนินงานของโครงการเขื�อนปากมูล รัฐบาลภายใต้การนาํของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิN เวชชาชีวะ ได้แต่งตั1ง
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูลขึ1นเมื�อวันที� ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยมีคณะกรรมการร่วมจาก ๔ 
ฝ่าย คือ ฝ่ายกาํหนดนโยบาย ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายราชการที�เกี�ยวข้อง และผู้แทนกลุ่มสมัชชาคนจน เพื�อศึกษา 
รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลงานวิจัยและข้อเทจ็จริงที�เกี�ยวกับการแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูล และจัดทาํรายงาน
เสนอต่อรัฐบาล เพื�อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูล 

ต่อมาคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูล ได้แต่งตั1 งคณะอนุกรรมการขึ1 น ๒ ชุด คือ ๑) 
คณะอนุกรรมการการศึกษาข้อมูลงานวิจัย และข้อเท็จจริงที� เกี� ยวกับการแก้ไขปัญหาเขื� อนปากมูล       
(แต่งตั1งเมื�อวันที� ๒๖ กุมภาพันธ ์๒๕๕๓) และ ๒)คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเหน็ของประชาชนที�ได้รับ
ผลกระทบจากการก่อสร้างเ ขื� อนปากมูล (แต่งตั1 งเมื� อ วันที�  ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓) ในส่วนของ
คณะอนุกรรมการการศึกษาข้อมูลงานวิจัย และข้อเทจ็จริงที�เกี�ยวกับการแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูล มีอาํนาจ
หน้าที�ในการรวบรวม วิเคราะห์และพิจารณาศึกษาข้อมูลงานวิจัย ที�เกี�ยวข้องกับเขื�อนปากมูล และตรวจสอบ
ข้อเทจ็จริงในพื1 นที� เพื�อรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะทาํงาน ฯ และการขอให้ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวข้อง จัดส่งเอกสาร ข้อมูลตลอดจนชี1 แจงข้อเทจ็จริง
ประกอบการพิจารณา และจัดทาํรายงานผลการดาํเนินการ ตลอดจนปัญหา/อุปสรรคเสนอต่อคณะกรรมการ
แก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูล 

ประธานคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลงานวิจัย ฯ  ได้แต่งตั1งคณะทาํงานสนับสนุนการรวบรวม
ข้อมูลงานวิจัยและข้อเทจ็จริงที�เกี�ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูล (๒๑ เมษายน ๒๕๕๓) ในการนี1  
คณะทาํงานสนับสนุนการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยฯ ได้ดาํเนินการประมวลงานวิจัยหลัก ๗ ฉบับ และงานข้อมูล
อื�นที�เกี�ยวข้อง อย่างไรกต็าม การปฏิบัติหน้าที�ของคณะทาํงานสนับสนุนการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยฯ กด้็วย
ความร่วมมือจากคณะนักวิชาการจากสถาบันทางวิชาการหลายแห่ง รวมทั1งนักวิชาการอิสระ ที�ได้สละเวลาอันมี
ค่าจากภารกิจประจาํของแต่ละท่าน มาช่วยดาํเนินการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยฉบับต่าง ๆ จนเสรจ็สิ1น และที�
สาํคัญ คณะทาํงานฯ ได้รับความร่วมมือจากสาํนักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี ในการอาํนวยความสะดวกทั1ง
สถานที� และด้านงบประมาณที�ใช้ในการดาํเนินการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยและข้อเทจ็จริง อย่างเตม็ที� 

ทั1งนี1  บทสรุปและข้อเสนอที�ได้จากการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยและข้อเทจ็จริงในครั1 งนี1  อันเป็น
ข้อเทจ็จริงที�ประกอบไปด้วย ชุดองค์ความรู้ และชุดประสบการณ์ ซึ�งผ่านกระบวนการทาํงานจากผู้เชี�ยวชาญ
หลายด้านนั1น กเ็ป็นเครื�องมือที�ดี สาํหรับนาํไปใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที�ได้รับผลกระทบ
จากการสร้างเขื�อนปากมูล เพื�อไม่ให้เกดิปัญหาความขัดแย้งอกีในอนาคต 

 

 

 

คณะอนุกรรมการการศึกษาข้อมูลงานวิจัย  
และข้อเทจ็จริงที�เกี�ยวกบัการแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูล 

กนัยายน ๒๕๕๓ 
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บทที� ๑ 

บทนาํ 
๑.๑ สภาพปัญหา 

โครงการเขื�อนปากมูล มีการต่อต้านจากชาวบ้านในพื1 นที�ที�ได้รับผลกระทบ ทั1งก่อนการสร้างและหลัง
การสร้างเขื�อนเสรจ็ และได้ก่อให้เกดิคาํถามจาํนวนมากต่อการดาํเนินงานโครงการ ประเดน็ที�มีการถกเถียงมา
ตลอดระยะเวลาดังกล่าว คือผลกระทบที�เกิดขึ1นต่อระบบนิเวศวิทยา วิถีชีวิตของชาวบ้าน และทางเลือกในการ
ใช้พลังงานสาํหรับการพัฒนาประเทศ 

สาํหรับผู้ที�คัดค้านการดาํเนินการของเขื�อนปากมูล ได้พยายามแสดงให้เหน็ถึงปัญหาที�เกิดจากการ
เปลี�ยนแปลงระบบนิเวศ และการปิดกั1นเส้นทางการอพยพของปลาจากแม่นํ1าโขงสู่แม่นํ1ามูล ซึ�งเป็นสาเหตุให้
รายได้ของชาวบ้านจากการทาํประมงลดลง นอกจากนี1 ยังเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งในกลุ่มชาวบ้านผู้
เดือดร้อน ตลอดจนส่งผลกระทบทางสังคม วัฒนธรรม ที�เกิดขึ1นจากการเปลี�ยนแปลงสภาพธรรมชาติของลุ่ม
นํ1า อนัเป็นจุดศูนย์กลางของวิถีชีวิตของชุมชน  
 สาํหรับฝ่ายรัฐที�ต้องดาํเนินโครงการเขื�อน ได้พยายามชี1 ให้เหน็ถึงความจาํเป็นในการสร้างเขื�อน เพื�อ
การผลิตไฟฟ้าในราคาถูก และเพื�อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบไฟฟ้าของประเทศ ที�นับวันมีความต้องการ
เพิ�มขึ1 นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นอกจากนั1น เขื�อนปากมูล ยังช่วยกักเกบ็นํ1าเพื�อประโยชน์ในด้าน
ชลประทาน ซึ�งจะส่งผลให้เกดิการขยายตัวของผลผลิตด้านเกษตรกรรมในพื1นที� 
 การถกเถียงของทั1งสองฝ่าย ดาํเนินมาอย่างต่อเนื�องตลอดระยะเวลา ๒๐ ปี นับตั1งแต่เขื�อนปากมูล 
เริ�มดาํเนินการในปี ๒๕๓๓ จนสร้างเสรจ็ในปี ๒๕๓๗ และเปิดใช้มาจนปัจจุบัน  
 ในช่วงแรก ฝ่ายรัฐ ยอมรับว่าผลกระทบที�เกิดขึ1 น จําเป็นต้องให้การเยียวยา จนนําไปสู่การจ่าย
ค่าชดเชยในรูปแบบต่างๆ และเร่งรัดโครงการพัฒนาต่างๆในพื1 นที� โดยหวังว่าจะเป็นทางออกของการ
แก้ปัญหา แต่กไ็ม่ประสบความสาํเรจ็ เนื�องจากไม่ได้รับการยอมรับจากชาวบ้าน 

ในที�สุด รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ได้มีมติ ครม. วันที� ๑๗ เมษายน ๒๕๔๔ ให้เปิดประตูเขื�อนปากมูล 
เป็นระยะเวลา ๔ เดือน ต่อมาได้ขยายระยะเวลาการเปิดเขื�อนเป็น ๑ ปี และให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ทาํการศึกษาผลที�เกดิจากการเปิดประตูระบายนํ1าเขื�อนปากมูล  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาที�ดีที�สุดคือการเปิดเขื�อนตลอดปี แต่
รัฐบาลทกัษิณ ชินวัตรได้มีมติ ครม. ในเดือนตุลาคม ๒๕๔๕ ให้เปิดเขื�อนปากมูลทุกปีเป็นระยะเวลา ๔ เดือน 
(กรกฎาคม-ตุลาคม)  

อย่างไรกต็าม มติ ครม. ดังกล่าวไม่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มชาวบ้านผู้คัดค้านเขื�อน เพราะเหน็ว่าไม่
สามารถฟื1 นฟูวิถีชีวิตและระบบนิเวศคืนมาได้อย่างแท้จริง และตอบโต้ด้วยการประกาศจัดตั1งหมู่บ้านแม่มูนมั�น
ยืนขึ1นข้างทาํเนียบรัฐบาล แต่ถูกกดดันและสลายการชุมนุมเมื�อวันที� ๒๙ มกราคม ๒๕๔๖  

ตลอดระยะเวลาของความขัดแย้งที�เกดิขึ1นในช่วง ๒๐ ปี ได้มีการศึกษาปัญหาเขื�อนปากมูลจาํนวนมาก 
ทั1งเป็นการศึกษาจากฝ่ายผู้สนับสนุน ฝ่ายคัดค้าน นักวิชาการในมหาวิทยาลัย และนักวิชาการอสิระ 

คณะกรรมการแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูลที�ได้แต่งตั1งล่าสุด เมื�อ วันที� ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงได้
แต่งตั1งคณะอนุกรรมการ เพื�อทาํการศึกษาและรวบรวมงานวิจัยที�เกี�ยวข้องกับปัญหาเขื�อนปากมูล  โดยหวังว่า 
จะทาํให้เกิดองค์ความรู้ที�สามารถนาํไปใช้เป็นแนวทางสาํคัญ ในการแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูลอย่างยั�งยืนใน
อนาคต 
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๑.๒ วิธีการศึกษาขอ้มูลงานวิจยั ฯ 

ก. งานวิจัยที�ใชใ้นการศึกษา  
คณะอนุกรรมการฯ ได้คัดเลือกงานวิจัยจาํนวน ๗ ฉบับ ที�ทาํการศึกษาตั1งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ จนถึง 

พ.ศ.๒๕๕๓  โดยมีรายละเอยีดสรุปได้ดังต่อไปนี1  
๑)“การประเมินผลกระทบสิ�งแวดลอ้มดา้นเศรษฐกิจ และสังคมของประชากรที�ได้รับผลกระทบ

ด้านที�อยู่  อาศัยโดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ1าเขื�อนปากมูล” (สิงหาคม ๒๕๔๓) เสนอต่อ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย / ผู้ศึกษา: มหาวิทยาลัยขอนแก่น   (ต่อไปจะใช้ย่อว่า มข.๒๕๔๓) 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื� อศึกษาการเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวกับประชากรที�ได้รับผลกระทบ 
ภายหลังการสร้างเขื�อน ๕ ปี (๒๕๓๗ – ๒๕๔๒) ประเดน็ที�ศึกษาคือ ลักษณะประชากร อาชีพ รายได้ สภาพ
สังคม สุขภาพอนามัย และประสิทธิผลของการแก้ปัญหาที�เกี�ยวเนื�องกับคุณภาพชีวิต ตลอดทั1งความคิดเหน็
และความพอใจของประชาชนที�มีต่อการดาํเนินการของเขื�อน 

ผลการศึกษา ชาวบ้านเปลี�ยนอาชีพไปสู่การทาํงานนอกภาคเกษตรมากขึ1น มีรายได้จากภาคเกษตร
และประมงน้อยลง และพบว่า ปัญหาสาํคัญของชาวบ้านคือหาปลาได้น้อย ธรรมชาติถูกทาํลายหลังจากการ
สร้างเขื�อน หากนิลาํบาก แต่มีความพอใจการพัฒนาระบบสาธารณปูโภคหลังการสร้างเขื�อน 

 

๒)“การติดตามสภาพเศรษฐกิจสงัคม สิ�งแวดลอ้ม และจัดทาํแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตสาํหรับ
ราษฎรและชุมชนในเขตลุ่มแม่นํ1ามูลตอนล่าง”(พฤษภาคม ๒๕๔๖) เสนอต่อ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย /ผู้ศึกษา : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ต่อไปจะใช้ย่อว่า วว.๒๕๔๖) 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื�อติดตามการเปลี�ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจสังคมสิ�งแวดล้อม และ
ประเมินศักยภาพของทรัพยากรต่างๆที�มีอยู่ในชุมชน ก่อนและหลังการสร้างเขื�อนปากมูล รวมทั1งจัดทาํ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรสองฝั�งแม่นํ1ามูลอย่างยั�งยืน 

ผลการศึกษา ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ทาํนาเป็นหลัก ที�ทาํอาชีพประมงมีเป็นส่วนน้อย 
รายได้รวมของครัวเรือนตลอดระยะเวลาหลังสร้างเขื�อนมีจาํนวนลดลง โดยเฉพาะรายได้จากการประมงลดลง
อย่างต่อเนื�อง และเพิ�มขึ1นเมื�อเปิดประตูระบายนํ1า (๒๕๔๔-๒๕๔๕)  

 

๓)“โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการฟื+ นฟูระบบนิเวศน ์วิถีชีวิต และชุมชนที�ไดร้บัผลกระทบจาก
เขื�อนปากมูล” (กันยายน ๒๕๔๕) เสนอต่อ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน สํานัก
นายกรัฐมนตรี / ผู้ศึกษา : คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ต่อไปจะใช้ย่อว่า ม.อุบล, ๒๕๔๕) 

วัตถุประสงค ์  เพื�อศึกษาผลกระทบที�เกดิขึ1นก่อนและหลังการสร้างเขื�อน และศึกษาผลที�เกิดจากการ
ทดลองเปิดเขื�อนเป็นระยะเวลา ๑ ปี (๒๕๔๔-๒๕๔๕) โดยใช้วิธีการศึกษาและเกบ็รวบรวมข้อมูลทั1งการวิจัย
เชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การเกบ็ข้อมูลทางสถิติเพื�อการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และทางวิศวกรรม 
ในรูปแบบการศึกษาแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary research) และมุ่งตอบคาํถาม ๔ ประการ  

ก) เขื�อนมีฐานะและบทบาทในการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างไร 

ข) ประโยชน์ทางการชลประทานของเขื�อนฯ ทั1งที�เป็นอยู่และในเชิงศักยภาพที�พัฒนาได้เป็นอย่างไร 

ค) ความสมัพันธร์ะหว่างการมีเขื�อนฯ กบัเศรษฐกจิและสังคมชุมชนบนพื1นฐานของนิเวศน์ธรรมชาติ 
การเกษตร และการประมง เป็นอย่างไร 

ง) ควรจะมีแนวทางในการจัดการเกี�ยวกบัเขื�อนอย่างไร 



รายงานการประมวลสรุปผลการศึกษาข้อมูลงานวิจัย และเอกสารที�เกี�ยวข้องกบัการแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูล : คณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลงานวิจัยฯ หนา้ ๓ 

ผลการศึกษา การทดลองเปิดประตูนํ1า พบพันธ์ปลาจํานวน ๑๘๔ ชนิด ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพ
ประมง และทาํนา ปลูกผักริมแม่นํ1าควบคู่กนัไป รายรับเงินสดหลังทดลองเปิดประตูนํ1า เพิ�มมากขึ1น แต่ยังน้อย
กว่าช่วงก่อนการสร้างเขื�อน รายจ่ายหลังการเปิดประตูนํ1าลดลง โดยเฉพาะรายจ่ายด้านอาหาร ส่วนรายจ่ายที�
เพิ�มขึ1นคือ รายจ่ายต้นทุนสาํหรับการทาํประมง  ภาวะความยากจนลดลงหลังทดลองเปิดประตูนํ1า ในประเดน็
พลังงานไฟฟ้า พบว่า ถ้าไม่มีเขื�อนปากมูล จะไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบการส่งจ่ายกาํลังไฟฟ้า 
โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประเดน็ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า มีต้นทุน
การก่อสร้างเขื�อนเพิ�มขึ1นเป็น ๗,๔๐๐ ล้านบาท ผลิตไฟฟ้าได้ก่อนทดลองเปิดประตูนํ1าเฉลี�ย ๓๐๐ ล้านบาท
(ยังไม่หักต้นทุนค่าใช้จ่าย)เขื�อนปากมูล ทาํให้ครัวเรือนขาดรายได้จากการทาํประมงเฉลี�ย ๑๔๐ ล้านบาทต่อปี   

ประเดน็ด้านเกษตร – ชลประทาน พบว่า ครัวเรือนที�ปลูกข้าวส่วนใหญ่ใช้นํ1าฝนทาํนา โครงการสูบนํ1า
เพื�อการชลประทานไม่ได้รับความนิยม การเลี1 ยงปลาในกระชังเพิ�มขึ1 นหลังสร้างเขื�อน และลดลงหลังเปิด
ประตูนํ1า การใช้ประโยชน์ริมมูลลดลงภายหลังการสร้างเขื�อน และเพิ�มขึ1นในช่วงทดลองเปิดประตูนํ1า ประเดน็
ด้านสงัคม พบว่า เกดิความขัดแย้งขึ1นทั1งในระดับครอบครัว และชุมชน หลังการสร้างเขื�อน และลดลงภายหลัง
เปิดประตูนํ1า 

 

๔)รายงานการวิจัย เรื�องผลกระทบทางนิเวศ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมต่อชุมชนประมงริม
แม่นํ1ามูลจากการทดลองเปิดประตูระบายนํ1าเขื�อนปากมูล / ผู้ศึกษา : คณะนักวิจัยไทบ้านสมัชชาคนจนกรณี
ปากมูลและ เครือข่ายแม่นํ1าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ต่อไปจะใช้ชื�อย่อว่า ไทบ้าน ๒๕๔๕) 

วัตถุประสงค์ เพื�ออธิบายความสัมพันธ์ระบบนิเวศ ปลา และวิถีชีวิตของชาวบ้านที�อาศัยในชุมชนลุ่ม
นํ1ามูลอย่างบูรณาการ รวบรวมความรู้ในการจําแนกพันธุ์ปลาในแม่นํ1ามูนอย่างเป็นระบบ และความรู้ของ
ชาวบ้านในการจับปลา และการใช้พืชธรรมชาติที�อยู่ริมมูน ทั1งช่วงก่อน หลังการสร้างเขื�อน และช่วงทดลองเปิด
ประตูนํ1า 

ผลการศึกษา พบรูปแบบการอพยพของปลาในแม่นํ1ามูล โดยมีการอพยพขึ1 นลงของปลาระหว่าง
แม่นํ1ามูลและแม่นํ1าโขง กระจายตลอดปี ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพประมง ทาํนา ปลูกผักริมแม่นํ1าควบคู่กันไป 
มีรายได้เพิ�มหลังเปิดประตูนํ1า การทาํนาอาศัยนํ1าฝน ต้นทุนค่าใช้จ่ายการสูบนํ1าสูง การทดลองเปิดประตูนํ1า ทาํ
ให้ความขัดแย้งลดลง เกดิความมั�นคงทางอาหาร การกลับไปใช้ประโยชน์ที�ดินริมแม่นํ1า  

  
๕) Pak Mun Dam Mekong River Basin Thailand (November ๒๕๔๓) / ผู้ศึกษา : 

World Commission on Dams (๒๐๐๐) (ต่อไปจะใช้ชื�อย่อว่า WCD, ๒๕๔๓) 

วตัถุประสงค ์เพื�อตอบคําถาม ๖ ขอ้ 

๑.ผลประโยชน์ ต้นทุน และผลกระทบที�แท้จริง กบัสิ�งที�คาดการณ์ไว้เป็นอย่างไร 

๒.ผลประโยชน์ ต้นทุน และผลกระทบที�ไม่ได้คาดคิดเป็นอย่างไร 

๓.การกระจายของต้นทุนและผลประโยชน์เป็นอย่างไร ใครได้ ใครเสยี 

๔.การตัดสนิใจสร้างเขื�อนเป็นอย่างไร 

๕.โครงการนี1 ได้ทาํตามข้อกาํหนดและนโยบายในขณะนั1นอย่างไร 

๖.โครงการนี1หากมองในบริบทปัจจุบันเป็นอย่างไร 

ผลการศึกษา เขื�อนปากมูลออกแบบเป็น Peaking Plant ติดตั1งเครื�องผลิตไฟฟ้า ๑๓๖ เมกกะวัตต์ 
แต่ผลิตไฟฟ้าในช่วงเดือนที�มีความต้องการสงูได้เพียง ๔๐ เมกกะวัตต์ เนื�องจากมีปริมาณนํ1าไม่เพียงพอ  และ



รายงานการประมวลสรุปผลการศึกษาข้อมูลงานวิจัย และเอกสารที�เกี�ยวข้องกบัการแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูล : คณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลงานวิจัยฯ หนา้ ๔ 

ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านชลประทาน พันธุ์ปลาลดลงภายหลังสร้างเขื�อน จาก ๒๖๕ ชนิด เหลือ ๙๖ ชนิด 
บันไดปลาโจนไม่สามารถแก้ปัญหาการอพยพของปลา ส่วนการปล่อยสัตว์นํ1าเพื�อเพิ�มผลผลิตการประมง ไม่
ประสบความสาํเรจ็ โครงการเขื�อนปากมูล ก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชน และสร้างความขัดแย้ง ชาวบ้านไม่มี
ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การขาดการประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้าน ทาํให้ผู้ที�มีส่วน
เกี�ยวข้องในการสร้างเขื�อน ตัดสนิใจผิดพลาด 

 

๖)โครงการศึกษาวิจัยเรื�องเขื�อนปากมูน : ผลกระทบดา้นสิทธิทางเศรษฐกิจและสงัคม โดยคณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / ผู้ศึกษา :นางสาวกิ�งกาญจน์ สาํนวนเยน็ และคณะ (คณะรัฐศาสตร์ ม.
อุบลราชธานี ๒๕๕๓) ต่อไปจะใช้ชื�อย่อว่า กิ�งกาญจน์ และคณะ ๒๕๕๓ 

วัตถุประสงค ์เพื�อศึกษาการเปลี�ยนแปลงทางโครงสร้างเศรษฐกิจ ที�ส่งผลกระทบต่อการเปลี�ยนแปลง
ด้านสงัคม ภายหลังการสร้างเขื�อน และวิเคราะห์ปัญหาของเขื�อน ในมิติด้านสทิธมินุษยชน 

ผลการศึกษา พบว่า ภายหลังการสร้างเขื�อน ชาวบ้านมีรายได้เฉลี�ยลดลง และอยู่ตํ�ากว่าเกณฑ์ความ
ยากจน ส่งผลให้มีการอพยพออกหางานทาํนอกพื1 นที� ทาํให้เกิดปัญหาโครงสร้างประชากรที�มีสัดส่วนคนชรา
และเดก็ในชุมชนสูง เยาวชนขาดโอกาสทางการศึกษา เกิดความขัดแย้งในชุมชนเกี�ยวกับประเดน็ผลดีผลเสีย
ของเขื�อน การเปลี�ยนแปลงและสูญหายของวัฒนธรรมเฉพาะถิ�น ปัญหาทั1งหมดเมื�อมองในมุมสิทธิมนุษยชน 
ก่อให้เกดิการละเมิด สทิธใินการกาํหนดชะตาชีวิต ในประเดน็ สิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ สิทธิในการ
ได้รับการฟื1 นฟูวิถีชีวิต เสรีภาพและโอกาสหลุดพ้นจากความยากจน 

 

๗) Luang of Siphandon area: the record from a brief study for“Mekong 

Mainstream Dams: People’s Voices across Borders” (November 2008) / ผู้วิจัย: Yuka 

Kiguchi:  Graduate school of Asian and African Area Studies, Kyoto University, Kyoto 606-

8501, Japan (ต่อไปจะใช้ชื�อย่อว่า Kiguchi ๒๕๕๑) 

วัตถุประสงค์ เพื�อศึกษา “การลวงปลา” ซึ�งเป็นดัชนีชี1 วัดทางเศรษฐกิจการประมงที�สาํคัญของ
ชาวบ้านในลุ่มนํ1าแม่โขงและแม่นํ1ามูลตอนล่าง โดยใช้ตัวอย่างจาก บ้านดอนสะฮอง แขวงจาํปาศักดิN ประเทศ
ลาวและบ้านค้อใต้ จังหวัดอุบลราชธานี 

ผลการศึกษา พบว่า ระบบนิเวศแม่นํ1ามีผลต่อการอพยพของปลา การจับปลาและวิถีชีวิตของคนหา
ปลา โดยเฉพาะมีอิทธิพลต่อวิถีการดาํรงชีวิตของชุมชนประมงพื1 นบ้านริมนํ1าทั1งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ผลจากโครงการพัฒนาที�ไม่ได้คาํนึงถึงระบบนิเวศแม่นํ1าและการเปลี�ยนแปลงที�มนุษย์สร้างขึ1นมี
ผลกระทบเชิงลบในการกระตุ้นหรือเร่งการเปลี�ยนแปลงบนฐานของวัฏจักรธรรมชาติให้เกิดขึ1นรวดเรว็และอาจ
รุนแรงมากขึ1น เช่น  การลดลงและเพิ�มขึ1นของระดับนํ1าอย่างรวดเรว็ส่งผลต่อปัญหาการกัดเซาะริมฝั�ง ปัญหา
การลดลงของพันธ์ปลาพื1 นเมืองและพันธ์ปลาอพยพ ตลอดจนการสูญเสียสถานะของการเป็นแหล่งทรัพยากร
ของระบบนิเวศในพื1นที�ที�ได้รับผลกระทบซึ�งก่อให้เกิดผลกระทบด้านระบบนิเวศแม่นํ1าโดยรวมเป็นสาํคัญและ
เป็นปัญหาระยะยาว การดาํเนินโครงการพัฒนาในลุ่มนํ1าจึงต้องคาํนึงถึงการเคารพสทิธ ิและกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการตัดสนิใจของชุมชนผู้ได้รับผลกระทบ 

 

ข. ขอ้จํากดัในการศึกษา 

ผลกระทบจากการก่อสร้างเขื�อนปากมูลที�ดาํเนินสบืเนื�องมาเป็นระยะเวลานาน การศึกษาวิจัยเพื�อแก้ไข
ปัญหาภายใต้หน้าที� รับผิดชอบของคณะอนุกรรมการฯ เพื� อให้เหมาะสมการนําเสนอข้อมูลที�ตรงกับ



รายงานการประมวลสรุปผลการศึกษาข้อมูลงานวิจัย และเอกสารที�เกี�ยวข้องกบัการแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูล : คณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลงานวิจัยฯ หนา้ ๕ 

สถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาจึงจาํเป็นต้องใช้ผลงานวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ(งานวิจัยทั1ง ๗ ฉบับดังอ้างถึง
ข้างต้น) ในการติดตาม วิเคราะห์และอธิบายสถานการณ์ในพื1 นที�ปากมูล ตลอดจนสถานการณ์การ
เปลี�ยนแปลงและผลกระทบด้านต่างๆ ผ่านกาสรมองภายใต้มิติเวลาที�สามารถรวบรวมได้เป็นลาํดับดังนี1  

ข.๑  ระยะเวลาการศึกษา : งานวิจัยทั1ง ๗ ฉบับ ศึกษาในช่วงเวลาที�แตกต่างกนั ดังนี1  
 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อย่างไรกต็าม แม้ช่วงเวลาการศึกษาจะแตกต่างกัน ซึ�งอาจส่งผลต่อการเปรียบเทียบข้อมูลและการ
วิเคราะห์ แต่ผู้วิจัย กไ็ด้พยายามศึกษา และใช้ฐานข้อมูลที�อยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน หรืออ้างอิงแหล่งที�มาในช่วง
ระยะเวลาที�ใกล้เคียงกนั 

 

ข.๒ กรอบการวิจยั 

งานวิจัยทั1ง ๗ เรื�อง มีมิติและมุมมองในการวิจัยที�แตกต่างกัน กล่าวคือ งานศึกษาของ มข. และ วว. 
เป็นงานศึกษาติดตามผลกระทบจากโครงการ ในด้านสังคม เศรษฐกิจ และทัศนคติของชาวบ้านที�มีต่อเขื�อน 
ซึ�งเป็นการศึกษาในเรื�องเดียวกัน แต่คนละช่วงเวลา โดย มข.ใช้กลุ่มตัวอย่างเลก็ ขนาด ๒๐๐ ครัวเรือน ใน
พื1 นที�ที�ได้รับผลกระทบ   ส่วน วว.ใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ ๖,๑๗๙ ครัวเรือน แบ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบ 
๕,๗๙๒ ครัวเรือน เปรียบเทยีบกบัผู้ที�ไม่ได้รับผลกระทบ ๙๐๐ ครัวเรือน 

งานศึกษาของ ม.อุบลฯ ครอบคลุมในหลายมิติ ทั1งมิติด้านพลังงาน นิเวศเกษตร ป่าไม้ ประมง สังคม
วัฒนธรรม  โดยใช้มุมมองทั1งจากผู้วิจัยและชาวบ้าน และใช้วิธีการวิเคราะห์แบบเชื�อมโยงให้เหน็ความสัมพันธ์
ของระบบนิเวศที�มีต่อการประมง การเกษตร เศรษฐกิจและสังคม ที�เปลี�ยนแปลงในช่วงก่อนและหลังเปิด
ประตูระบายนํ1า  ประชากรที�ศึกษามิได้จาํกดัอยู่ที�กลุ่มชาวบ้านที�อาศัยติดริมแม่นํ1าเท่านั1น แต่ยังศึกษาชาวบ้าน
กลุ่มที�อยู่ใต้เขื�อน กลุ่มที�อยู่เหนือเขื�อน และกลุ่มที�อยู่เหนือแก่งสะพือขึ1นไป ซึ�งเป็นพื1 นที�ที�อยู่นอกเหนือการ
ได้รับผลกระทบจากโครงการ  

ส่วนงานวิจัยไทบ้าน ศึกษาในมิติการฟื1 นคืนของระบบนิเวศริมฝั�ง การกลับมาของปลาและคนหาปลา
หลังเปิดประตูระบายนํ1า  งานวิจัยไทบ้าน เป็นงานศึกษาความรู้ด้านระบบนิเวศการประมงของชาวบ้าน ผ่าน
มุมมองของชาวบ้านที�อาศัยอยู่กับแม่นํ1ามูนมาตั1งแต่ก่อนและหลังสร้างเขื�อน นอกจากนั1น วิธีการศึกษาของไท
บ้าน แตกต่างไปจากงานวิจัยของ มข. และ วว. ตรงที�ไม่ได้ทาํการศึกษาเชิงสาํรวจ (Household Survey) แต่
เป็นการศึกษาจากผู้ให้ข้อมูลที�สาํคัญ (Key Informants) หรือผู้สันทดักรณีในเรื�องการจับปลา ความรู้เรื�อง
พืชผักริมมูนและพืชสมุนไพร 

งานศึกษาของกิ�งกาญจน์และคณะ เป็นงานศึกษาที�คล้ายกับ งานศึกษาของ ม.อุบล และ ไทบ้าน โดย
พยายามโยงให้เหน็ถึง ปัญหาทางเศรษฐกิจที�ส่งผลให้เกิดการเปลี�ยนแปลงทางสังคม โครงสร้างประชากรใน

หน่วยงานที�ศึกษา ปีที�ศึกษา 

มข. ๒๕๔๓ ๒๕๓๗ – ๒๕๔๒ 

วว. ๒๕๔๖ ปี๒๕๔๔-๒๕๔๕ 
ม.อุบล,๒๕๔๕ ปี ๒๕๔๕ – ๒๕๔๕ 
ไทบ้าน, ๒๕๔๕ ปี ๒๕๔๔ – ๒๕๔๕ 
WCD ๒๕๔๓ ๒๕๔๒ – ๒๕๔๓                      
Kiguchi ๒๕๕๑ ๒๕๕๑ 

กิ�งกาญจน์และคณะ๒๕๕๓ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ 



รายงานการประมวลสรุปผลการศึกษาข้อมูลงานวิจัย และเอกสารที�เกี�ยวข้องกบัการแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูล : คณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลงานวิจัยฯ หนา้ ๖ 

พื1 นที� การลดทอน สูญหายของวัฒนธรรมประจาํถิ�น ซึ�งโดยสรุปแล้ว เป็นกระบวนการที�ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ในการกาํหนดชะตาชีวิตตนเอง และละเมิดเสรีภาพในการหลุดพ้นจากความยากจน 

งานศึกษาของ Kiguchi เป็นงานศึกษาในเชิงสาํรวจทางมานุษยวิทยา ที�ตอบคาํถามว่า ชุมชนที�ยังไม่
ถูกโครงการพัฒนา มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร และ ใช้ชีวิตร่วมกบัแม่นํ1าโขง ก่อให้เกดิวิถีชีวิตในลักษณะใด 

ส่วนงานของ WCD มุ่งที�จะค้นหาเบื1องหลังของการตัดสินใจสร้างเขื�อน ผ่านการวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการลงทุนเพื�อสร้างเขื�อนผลิตไฟฟ้า แลกกบัความสญูเสยีและผลกระทบที�เกดิขึ1น   

ดังนั1น งานวิจัยที�นาํมาพิจารณาในที�นี1  อาจกล่าวได้ว่า ต่างมีข้อจาํกัดอย่างใดอย่างหนึ�งในการศึกษา
ปัญหาของเขื�อนปากมูลให้ครอบคลุมทั1งในแง่ของประเดน็ปัญหา และประชากรที�เกี�ยวข้อง เนื�องจากงานวิจัย
แต่ละชิ1 นต่างมีวัตถุประสงค์ที�แตกต่างกัน และมีมุมมองที�ต่างกัน แต่ดูเหมือนว่า งานวิจัยของ ม.อุบล จะมี
ความครอบคลุมในด้านประเดน็ และพื1นที�มากกว่า   

อย่างไรก็ตาม หากนําเอางานวิจัยเหล่านี1 มาสังเคราะห์ร่วมกัน  ก็จะพบว่า สามารถให้ข้อมูลที�
ครอบคลุม เพียงพอที�จะเข้าใจปัญหาของโครงการเขื�อนปากมูล และเป็นฐานข้อมูลในการตัดสินใจได้ ทั1งนี1  
เพื� อความเชื�อมั�นในวิธีวิทยา (Methodology) ในการศึกษาวิจัยในครั1 งนี1  คณะอนุกรรมการฯ ได้ใช้วิธี
การศึกษาแบบสหสาขาวิธวิีทยา (Interdisciplinary Research Methods) ที�มีความเหมาะสมกับการวิเคราะห์
ข้อมูลผลการวิจัยในแต่ละประเดน็การศึกษา ดังนี1   

ข.๒.๑ ระบบนิเวศ และผลกระทบภายหลังการสร้างเขื�อน คณะอนุกรรมการศึกษารวบรวมข้อมูล

งานวิจัยฯ ได้ใช้ข้อมูลสาํหรับการวิเคราะห์และนําผลการศึกษาทั1งจากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสาร

งานวิจัยที�เกี�ยวข้อง (Literature review) รวมทั1งข้อมูลที�มาจากการสาํรวจข้อมูลเพื�อประเมินสถานการณ์ด้าน

สิ�งแวดล้อมโดยคณะทาํงานฯและผู้เชี�ยวชาญด้านสิ�งแวดล้อม(Survey research) การลงพื1 นที�ทาํการสัมภาษณ์

เพื�อรวบรวมข้อมูลเพิ�มเติม โดยมีผู้ให้ข้อมูลที�สาํคัญ (Key Informants) ผู้มีส่วนเกี�ยวข้องในการแก้ไขปัญหา

เขื�อนปากมูลในระดับพื1 นที� เจ้าหน้าที�องค์การปกครองส่วนท้องถิ�น องค์การบริหารส่วนตาํบล (อบต.) การ

ทาํงานร่วมกบัคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเหน็ฯ เพื�อติดตามข้อมูลด้านนิเวศในระดับพื1 นที�จากเวทรัีบฟัง

ความคิดเหน็ฯ ทั1ง ๕ ครั1ง 

ข.๒.๒ ผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เป็นการสังเคราะห์ผลการศึกษาที�มีอยู่แล้ว โดย

วางอยู่บนฐานข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยสังเคราะห์รวบรวมจากข้อมูลทางสถิติของผลการ

ศึกษาวิจัยที�ผ่านมา (ข้อมูลการเปลี�ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมจากรายงานวิจัยฯ ตั1งแต่ ปี พ.ศ.

๒๕๓๓-๒๕๕๓) ประกอบกับการทาํงานร่วมกับคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯเพื�อติดตามข้อมูล

ผลกระทบในระดับพื1นที�จากเวทรัีบฟังความคิดเหน็ฯ ทั1ง ๕ ครั1ง 

ข.๒.๓ ปัญหาด้านพลังงานไฟฟ้า คณะอนุกรรมการศึกษารวบรวมข้อมูลงานวิจัยฯ ได้นาํเสนอผล

การศึกษาโดยการรวบรวมผลการศึกษาและการวิจัยเอกสารในอดีต เพื�อทาํความเข้าใจกับปรากฏการณ์ด้าน

พลังงาน ประกอบกับการวิเคราะห์และการพยากรณ์ (Forecast) โดยการขอความอนุเคราะห์ข้อมูลตัวเลข

พลังงานจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และหน่วยงานที�เกี�ยวข้องด้านพลังงานในระดับ

พื1 นที� เพื�อทาํนายปรากฏการณ์ด้านพลังงานอันมีผลต่อการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูลในอนาคต ทั1งนี1  

เนื�องจากสถานการณ์ของพื1นที�โดยเฉพาะในประเดน็ด้านพลังงานมีการเปลี�ยนแปลงไปมากนับจากอดีต การใช้
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การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และการประเมินศักยภาพพลังงานของเขื�อนปากมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์

เชิงวิศวกรรม (Engineering Analysis)  จึงทาํให้การตัดสินใจทางนโยบายที�จะเกิดขึ1นเป็นไปในทศิทางที�วาง

อยู่บนฐานของหลักการเรื�องการสร้างความมั�นคงทางพลังงาน และการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมเพิ�มมาก

ขึ1น 
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บทที� ๒ 

ระบบนเิวศกบัวิถชีีวิตชาวบา้นลุ่มนํ+ ามูล 

 
๒.๑ สภาพภูมิศาสตร ์

ลุ่มนํ1ามูลเป็นลุ่มนํ1าใหญ่ที�สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และถือเป็นลาํนํ1าสาขาที�สาํคัญที�สุดแห่ง
หนึ�งของลุ่มนํ1าโขง ประกอบด้วยลํานํ1าสาขามากกว่า ๒๐ สาย ครอบคลุมพื1 นที� ๑๐ จังหวัด ในภาคอีสาน
ตอนล่างและบางส่วนของภาคอีสานตอนกลาง ตั1 งแต่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ 
อุบลราชธานี อาํนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอด็ มหาสารคาม และขอนแก่น มีพื1 นที�รับนํ1ากว้างถึง ๑๑๗,๐๐๐ 
ตารางกโิลเมตร (ม.อุบล: ๒๕๔๕) 

แม่นํ1ามูล เกิดจากแม่นํ1าสาํคัญ ๒ สาย คือแม่นํ1ามูล (จากนครราชสีมา) และแม่นํ1าชี (จากชัยภูมิ) 
แม่นํ1ามูลมีต้นกาํเนิดมาจากเทอืกเขาตอนใต้ของจังหวัดนครราชสีมา โดยไหลผ่านจังหวัดนครราชสีมา จังหวัด
บุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดร้อยเอด็ ไปสิ1นสุดบรรจบกับแม่นํ1าโขงที�อาํเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  
แม่นํ1ามูลมีความยาวตามทางนํ1าประมาณ ๗๒๖ กโิลเมตร ลาํนํ1าสาขาสาํคัญที�อยู่ตอนบนของแม่นํ1ามูลได้แก่ ลาํ
ตะคอง ลาํพระเพลิง ลาํปลายมาศ และลาํนํ1าน้อยใหญ่หลายสาย (ม.อุบล: ๒๕๔๕) 

ขณะที�ประสิทธิN คุณุรัตน์ (อ้างถึงใน: กิ�งกาญจน์ และคณะ ๒๕๕๓) ระบุว่าบริเวณตอนต้นของแม่นํ1า
มูลเป็นพื1นที�สงู คือเทอืกเขาแผงม้าและเขาใหญ่ ไหลลงสู่ที�ราบตํ�าในพื1 นที�ด้านทศิใต้ของทุ่งกุลาร้องให้ ซึ�งเป็น
รอยต่อของพื1 นที� จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดร้อยเอด็ และจังหวัดศรีสะเกษ จากนั1นจึงไหลไปชนตอนท้ายของ
เทอืกเขาพนมดงรักษ์ ในเขตพื1 นที�อาํเภอพิบูลมังสาหาร และอาํเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี แม่นํ1ามูล
แบ่งออกเป็นสามช่วง ซึ�งเป็นการแบ่งตามสภาพทางกายภาพของแม่นํ1าคือ แม่นํ1ามูลตอนบนครอบคลุมพื1 นที� 
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ สภาพของแม่นํ1ามูลมีลักษณะเล็กแคบกระแสนํ1าไหลแรง แม่นํ1ามูล
ตอนกลาง มีสภาพกว้างไหลช้า และในฤดูนํ1าหลากนํ1าจะเอ่อท้นล้นตลิ�งเข้าท่วมพื1 นที�ป่าริมแม่นํ1า ซึ�งเรียกว่า บุ่ง 
– ทาม แม่นํ1ามูลตอนล่าง มีสภาพตลิ�งสงูและมีแก่งหินกระจายอยู่ตามลาํนํ1า ดังนั1นสภาพนิเวศวิทยาแม่นํ1ามูลมี
ความแตกต่างค่อนข้างชัดเจนในแต่ละตอน (ประสทิธิN คุณรัุตน์ อ้างแล้ว เรื�องเดียวกนั) 

 

 

๒.๒ ป่าบุ่ง ป่าทาม และเกษตรริมมูน 

เนื�องจากต้นแม่นํ1ามูลอยู่ในเขตที�สูง คือบริเวณเขาละองเขาละมั�งและภสูามง่ามของทวิเขาสันกาํแพง 
เขตจังหวัดปราจีนบุรีและนครราชสีมา แม่นํ1ามูลบริเวณนี1 จะไหลออกจากภเูขาสูงบริเวณขอบแอ่งโคราช แล้ว
ไหลตัดจากทศิใต้ขึ1นสู่ทศิเหนือไปยังทศิตะวันออกตามการลาดเทและการวางตัวของโครงสร้างหินธรณี เข้าสู่ที�
ราบลุ่มแอ่งกะทะขนาดใหญ่ในเขตทุง่กุลาร้องไห้ซึ�งเป็นช่วงตอนกลางของแม่นํ1า การไหลแรงของแม่นํ1าทาํให้ลาํ
นํ1าไหลคดเคี1ยวไปมา กัดเซาะดินริมฝั�งและ ไหลเลาะเปลี�ยนทางอยู่ตลอดเวลา ลักษณะเช่นนี1ทาํให้เกิดระบบ
นิเวศย่อยเฉพาะขึ1นในเขตแม่นํ1ามูลตอนกลางที�เรียกระบบนิเวศแบบ “ป่าบุ่งป่าทาม”  ซึ�งเป็นลักษณะพื1นที�ที�
เกดิจากการเกดินํ1าหลากและเอ่อทว่มขังบริเวณที�ราบริมฝั�งแม่นํ1าเป็นบริเวณกว้าง กินระยะเวลา ๓-๔ เดือนใน
แต่ละปี ในช่วงนํ1าลดหรือช่วงแล้งป่าทามตอนบนจะแห้งมีนํ1าขังเฉพาะบริเวณที�เป็นหนองนํ1าชาวบ้านจะเรียกว่า 
“บุ่ง” ป่าบุ่งป่าทามมีลักษณะพิเศษคือเป็นพื1 นที�ชุ่มนํ1า เป็นนิเวศกึ�งบกกึ�งนํ1า มีพรรณไม้ที�ทนทานต่อการท่วม
ของนํ1าได้ ระบบรากและลาํต้นเขง็แรงทนทานต่อการไหลของกระแสนํ1า ลาํต้นแตกหน่อได้ดีและทนไฟช่วงฤดู
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แล้ง ไม่มีการสะสมของซากพืชเพราะไหลไปตามกระแสนํ1าและหรือเกิดไฟป่า และพรรณไม้สามารถแพร่พันธุ์
ได้ดีโดยอาศัยนํ1า  

ดังนั1นป่าบุ่งป่าทามจึงเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านในฐานะที�เป็นแหล่งทาํนาเพาะปลูก แหล่งอาหาร ไม้
ฟืน จับปลา แหล่งกรองตะกอนที�มากบันํ1า แหล่งเลี1 ยงสตัว์ และอื�นๆลักษณะเฉพาะของแม่นํ1ามูลช่วงตอนกลาง
ที�ไหลคดโค้งจนเกิดลักษณะภูมิประเทศแบบบุ่งทาม ทาํให้ชาวบ้านมีการทาํนาทามนอกเหนือจากการทาํนา
ตามพื1 นที�ปกติและหาปลาควบคู่กัน (อ้างใน วิสูตร อยู่คง:๒๕๔๔ และประสิทธิN คุณุรัตน์ และ คณะ, เรื�อง
เดียวกัน) ส่วนระบบนิเวศของลุ่มแม่นํ1ามูลตอนล่างคือพื1 นที�ในจังหวัดอุบลราชธานี จะมีลักษณะแตกต่าง
ออกไปเพราะประกอบด้วยแก่งหิน เกาะกลางลาํนํ1า และพื1นที�สองฝั�งริมนํ1าโดยเฉพาะในอาํเภอโขงเจียมจะเป็น
พลาญหินสงูๆ ตํ�าๆ ประสิทธิ คุณุรัตน์ และคณะ อธิบายว่าเนื�องจากการไหลของแม่นํ1ามูลมายังตอนปลายจน
บรรจบแม่นํ1าโขงจะผ่านแนวสันหิน ทาํให้เกิดแก่งหินจาํนวนมากกระจายตามลาํนํ1ามูลจนถึงปากแม่นํ1า (อ้าง
แล้ว: เรื�องเดียวกนั) 

นอกจากนี1 ชาวบ้านยังได้พึ�งพาระบบนิเวศของแม่นํ1ามูลในการทาํเกษตรริมมูล๓ ตามดอน ริมฝั�ง และ
ริมห้วยสาขา ซึ�งมีทั1งการตกกล้าข้าว การทาํนาทาม รวมทั1งการปลูกพืชผักชนิดต่าง ๆ ในช่วงฤดูนํ1าลดในช่วง
เดือน มกราคม – พฤษภาคม ชนิดผักที�ปลูกส่วนใหญ่ใช้สาํหรับการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก เช่น ถั�ว แตง 
พริก ผักกาด เป็นต้น การปลูกผักริมฝั�งมูลและลุ่มนํ1าสาขา เป็นอาชีพเสริมเพื�อสร้างความมั�นคงทางด้าน
อาหารให้กับครอบครัว โดยการปลูกผักริมมูล แต่ละครอบครัวจะปลูกในพื1 นที�ขนาดเลก็เฉลี�ยประมาณ ๔๐๐ 
ตารางเมตรต่อครัวเรือน และแต่ละครอบครัวไม่ได้ปลูกเตม็พื1นที�ในทุกปี ขึ1นกบัแรงงานและเวลาว่างของแต่ละ
ครอบครัว การปลูกส่วนใหญ่อาศัยและพึ�งพิงธรรมชาติใช้นํ1าจากลาํนํ1ามูล และใช้ปุ๋ยคอก เป็นธาตุอาหารบาํรุง
พืชผัก การทาํเกษตรริมมูล หรือ การปลูกผัก เป็นอีกหนึ�งรูปแบบของวิถีชีวิตที�สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์
ของธรรมชาติ เนื�องจากบริเวณเหล่านี1 จะเกดิจากการทบัถมของตะกอนแม่นํ1าและกลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติในช่วง
ฤดูนํ1าหลาก การใช้พื1นที�ริมฝั�งสาํหรับปลูกผัก จะใช้กรรมสทิธิNแบบครอบครัว ไม่มีกฎหมายรับรอง แต่จะเป็นที�
รับรู้ของชุมชนว่าพื1 นที� ริมฝั�งหรือที�ดอนเป็นของครอบครัวไหนที�ทาํอยู่ แม้ว่าจะมีนํ1าท่วม แต่เมื�อนํ1าลด
กรรมสิทธิNสาํหรับการใช้ที�ดินจะยังคงอยู่ จึงไม่มีปัญหาขัดแย้ง ทั1งนี1 เพราะแทบทุกครัวเรือนจะมีพื1 นที�สาํหรับ
ปลูกพืชของตัวเอง จึงไม่มีปัญหาการแย่งที�ดินหรือขัดแย้ง แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความมั�งคั�ง อุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที�มีอยู่ รูปแบบและสทิธกิารใช้และการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ จึงถูกรองรับ
ด้วยการรับรู้ของชุมชนและไม่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง (กิ�งกาญจน์ และคณะ : อ้างแล้วเรื�องเดียวกัน) 
ส่วนข้อมูลด้านการถือครองที�ดินของชาวบ้านปากมูล พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่มีที�ดินเฉลี�ยน้อยกว่า ๕ ไร่ คิด
เป็นร้อยละ ๙๐.๗ มีรายได้จากการทาํนาเพียง ๑๖,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน รายได้จากการหาปลา ๒๐,๐๐๐ 
บาทต่อครัว ประกอบกบัปัญหาการเกบ็เกี�ยวผลผลิตไม่ได้เพราะนํ1าทว่ม อกีทั1งพันธุข้์าวมะลิ ๑๐๕ กไ็ม่สามารถ
ทาํรายได้ทางเศรษฐกิจให้ชาวบ้านได้ ชาวบ้านจึงปลูกได้เพียงพันธุ์ข้าวเบาซึ�งไม่เสี�ยงต่อนํ1าท่วมเพื�อเกบ็ไว้กิน 
และไม่มีรายได้จากการทาํนามากเมื�อเทยีบกบัรายได้ประมง 
  

 

 

 

                                   
๓
 เกษตรริมมูล หมายถึง ; การทาํเกษตรในพื1นที�ริมตลิ�งแม่นํ1ามูล ซึ�งพื1นที�บริเวณดังกล่าว จะถูกนํ1าท่วมในฤดูนํ1าหลาก และโผล่พ้นนํ1า ในฤดูนํ1าลด 

พื1นดินลักษณะนี1จะมีความสมบูรณ์สงู เนื�องจากได้ธาตุอาหารที�ไหลมากบักระแสนํ1าในฤดูนํ1าหลาก ซึ�งเรียกกนัว่า ดินตะกอนแม่นํ+า 
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๒.๓ เกาะ แก่ง 
แม่นํ1ามูลตอนใต้ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี นับจากใต้แก่งสะพือในเขตเมืองพิบูลมังสาหาร มาจนถึง

อาํเภอโขงเจียม เป็นบริเวณที�มีลักษณะเป็นพื1 นที�ชุ่มนํ1าแบบแก่งหินขนาดใหญ่ที�มีความสลับซับซ้อน ทาํให้เกิด
ความหลากหลายทางชีวภาพซึ�งไม่พบที�อื�นในประเทศไทย พื1 นที�ลักษณะเช่นนี1 เหมาะสาํหรับการดาํรงชีวิตของ
พรรณพืช พันธุ์ปลา และพันธุ์สัตว์นํ1าที�หลากหลาย และเกี�ยวข้องสัมพันธ์กับการดาํรงชีวิตของชาวบ้านที�มี
อาชีพหาปลา นอกจากนี1 เกาะแก่งเหล่านี1 ยังเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ของคนในชุมชน รวมถึงการเป็นสถานที�
ประกอบพิธีกรรมทางประเพณีความเชื�อของชาวบ้านด้วย เกาะแก่งในนํ1ามูลมีการแบ่งลักษณะทางด้าน
กายภาพออกเป็น แก่ง ขุม วัง เวิน ดอน คัน ถํ1า เห่ว บุ่ง โบกหิน ตาด หลุมหิน ฮู แปว/ป่อง คอน ส้าง เป็น
ต้น นอกจากนี1  แก่งยังทาํหน้าที�เป็นตะพักหรือทาํนบธรรมชาติที�กักเกบ็นํ1าไว้ในลํานํ1ามูลเป็นช่วงๆ ตาม
ธรรมชาติ แก่งและคันทุกแห่งทาํหน้าที�กักเกบ็นํ1าเป็นระยะตลอดบริเวณปากมูล ตั1งแต่แก่งกบที�อยู่เหนือแก่ง
สะพือไปจนถึงแก่งตะนะ บริเวณหน้าแก่งและคัน รวมทั1งบริเวณขุม วัง และเวิน จึงมีนํ1าตลอด ทาํให้มีนํ1าเพียง
พอที�จะหล่อเลี1 ยงคนในบริเวณนี1 ทุกคน รวมไปถึงเมืองใหญ่ๆ อย่างพิบูลมังสาหาร ตาลสุม วารินชาํราบ และ
อุบลราชธานี หลายแสนคนได้ใช้ประโยชน์ และแก่งยังช่วยทาํให้นํ1าในลาํนํ1ามูลไม่เคยแห้งขอดไปจากเมืองอุบล 
นอกจากนี1 ชาวบ้านยังมีการใช้พื1 นที�ริมนํ1ามูลเป็นพื1 นที�เพาะปลูกพืชอายุสั1นในช่วงหน้านํ1าลดตามธรรมชาติ
ระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคมด้วย (ม.อุบล :๒๕๔๕) 

เกาะแก่งในแม่นํ1ามูลตอนล่าง ถือเป็นลักษณะเฉพาะสาํคัญประการหนึ�งของลักษณะนิเวศลุ่มนํ1ามูล
ตอนปลาย ซึ�งปกติจะจมอยู่ใต้นํ1าในช่วงฤดูนํ1าหลาก และโผล่ขึ1นพ้นนํ1าในช่วงหน้าแล้ง มีแก่งธรรมชาติในเขต
ลุ่มแม่นํ1ามูลตอนปลายจาํนวนมากกว่า ๕๐แก่ง ซึ�งแก่งเหล่านี1 เป็นองค์ประกอบหลักของระบบนิเวศแม่นํ1ามูล
ตอนปลาย และเป็นถิ�นที�อยู่อาศัยสาํคัญของปลาในแม่นํ1ามูล (WCD, ๒๕๔๓) 

แก่ง เป็นเอกลักษณ์สาํคัญของแม่นํ1ามูล ตั1งแต่แก่งกบลงมา มีแก่งทั1งขนาดเลก็และใหญ่รวมกันทั�ง
หมด ๔๑ แก่ง แก่งยังเป็นทาํนบธรรมชาติที�ทาํหน้าที�กักเกบ็นํ1าโดยตัวของมันเอง ทาํให้นํ1าในลาํนํ1ามูลไม่เคย
แห้งขอดในฤดูแล้ง และแก่งยังฟอกเติมอากาศบริสุทธ์ให้นํ1าสะอาดเมื�อสายนํ1ากระทบแก่ง นอกจากนี1แล้วแก่ง
เหล่านี1 เป็นที�อยู่อาศัย แหล่งหากนิ วางไข่และหลบภัยของปลา ทั1งยังเป็นแหล่งอนุบาลลูกปลาอ่อนทาํให้ปลาใน
แม่นํ1ามูลมีความอุดมสมบูรณ์ จนชาวบ้านขนานนามว่าเป็นบ้านของปลา ขณะที�วัฏจักรการอพยพโยกย้ายของ
ปลาแบ่งออกเป็น ๓ ช่วงฤดูกาล กล่าวคือ ช่วงฤดูปลาขึ1น ซึ�งจะตรงกับช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 
ฤดูปลาล่องตรงกับเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม และช่วงเวลาที�เหลือเป็นช่วงฤดูปลาค้างวัง ฤดูปลาขึ1 น
หมายถึง ช่วงเวลาที�ปลาอพยพขึ1นมาจากลาํนํ1าโขง ฤดูปลาล่องหมายถึงช่วงเวลาที�ปลาอพยพลงไปสู่ลาํนํ1าโขง 
ส่วนฤดูปลาค้างวัง เป็นช่วงเวลาที�ปลาล่องกลับแต่แวะหาอาหารอยู่ตามหิน ถํ1า วังต่างๆ ช่วงนั1นนํ1าลดลงไป
มากแล้วจนไม่สามารถล่องตามนํ1ากลับไปยังลาํนํ1าโขงจึงอาศัยอยู่ตามวัง เวิน หรือขุมบริเวณนั1นๆ (ไทบ้าน:

๒๕๔๕) 

 

๒.๔ ปลาและการหาปลา 

การศึกษาของไทสัน ในปี ๒๕๓๖ (อ้างถึงใน Kiguchi, ๒๕๕๓) ระบุว่าแม่นํ1ามูลซึ�งไหลผ่านเมือง
ใหญ่หลายเมือง แต่เกาะแก่งต่างๆ มีส่วนทาํให้นํ1าทางด้านท้ายนํ1ามีคุณภาพดีขึ1น ในแง่นี1 เกาะ/แก่งต่างๆ จึง
เป็นเสมือนปอดของแม่นํ1ามูลที�ช่วยฟอกเพิ�มออกซิเจนให้กบันํ1า และด้วยสภาพของแม่นํ1ามูลที�ประกอบไปด้วย
เกาะแก่งจาํนวนมาก จึงทาํให้เป็นแหล่งชุมนุมของบรรดาสัตว์นํ1าชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะปลา การศึกษาระบุว่า 
พบปลาจาํนวน ๒๖๕ ชนิด ซึ�งปลาเหล่านี1 เป็นพันธุ์ปลาชนิดเดียวกันกับที�พบในแม่นํ1าโขง และปลาชนิดต่าง ๆ 
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จะใช้ชีวิตการเดินทางขึ1นลงระหว่างแม่นํ1าโขงและแม่นํ1ามูล ลักษณะเช่นนี1 จึงทาํให้ประชาชนในชุมชนรอบริม
สองฝั�งแม่นํ1ามูลและลาํนํ1าสาขา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงเป็นการสร้างรายได้หลักของแต่ละครอบครัว  

วัฏจักรของแม่นํ1ามูลแบ่งออกเป็น ๓ ฤดู คือ ๑)ฤดูนํ1าลด หรือฤดูนํ1าใส (มกราคม-เมษายน) เป็นช่วง
ที�แม่นํ1ามูลใสและไหลช้า เกาะแก่งกลางแม่นํ1ามูลโผล่พ้นจากนํ1ามากที�สุด ช่วงเวลาดังกล่าว พบปลาขนาดใหญ่
ไม่มาก เนื�องจากไม่ใช่ปลาที�อพยพมาจากแม่นํ1าโขง ๒)ฤดูนํ1าแดง (พฤษภาคม – สิงหาคม) แม่นํ1ามูลขุ่นแดง 
ซึ�งเกิดจากตะกอนดินที�ไหลมากับกระแสนํ1า ทาํให้เกิดมวลอาหารจํานวนมาก เป็นช่วงที�ปลาอพยพมาจาก
แม่นํ1าโขงเพื�อเข้ามาผสมพันธุ์และวางไข่ เป็นช่วงที�ชาวประมงจับปลาได้มากที�สุดและมีการพบปลาขนาดใหญ่
มาก ๓)ฤดูนํ1าหลาก (กันยายน-ธันวาคม) แม่นํ1ามูลจะเอ่อล้นตลิ�งหลากท่วมพื1 นที�ริมนํ1า เช่นป่าบุ่ง ป่าทาม 
เป็นช่วงที�ปลาบางชนิดวางไข่ และเป็นตัวอ่อนออกหากินตามป่าบุ่ง ป่าทาม ปลาเหล่านี1 จะอพยพตลอดปี ตาม
เงื�อนไขทางธรรมชาติที�แตกต่างกนัออกไป (ม.อุบล:๒๕๔๕) 

ส่วนกิ�งกาญจน์ สาํนวนเยน็ และคณะ (๒๕๕๓) ได้อธิบายวงจรวัฏจักรปลาไว้ว่า ๑)ฤดูนํ1าลดหรือนํ1า
แห้ง (มกราคม-เมษายน)นํ1าในแม่นํ1ามูลเริ�มลดลงเรื�อย ๆ และเริ�มไหลลงแม่นํ1าโขง แก่งต่างๆ โผล่เหนือนํ1า
ขึ1นมาให้เหน็ ปลาจาํพวก ปลากด ปลาค้าว ปลานาง ปลาสร้อย ปลาปาก ปลาสดู ปลาเกาะปากหนาม ปลาหนัง 
ที�เหลือค้างตามวังต่าง ๆในแม่นํ1ามูล ชาวประมงจะเครื�องมือจาํพวก มอง ลาน ตุ้ม เบด็ราว ผาหรือฉมวก คาง
ต่อง ขอทก แห เยาะ อวน ซ้อน สาํหรับจับปลาในช่วงฤดูนี1  ๒) ฤดูนํ1าหลากหรือนํ1าขึ1นที�ภาษาชาวบ้านเรียกว่า 
“นํ1าแดง” ช่วงเดือนพฤษภาคม – สงิหาคม (ฤดูฝน)ปลาจากนํ1าโขงจะว่ายทวนนํ1ามาวางไข่ในแม่นํ1ามูล และจะ
อยู่อาศัยและเจริญเติบโต แพร่พันธุ์ตามเกาะแก่งและป่าบุ่งป่าทาม เครื�องมือจับปลาทุกชนิดสามารถจับปลา
ช่วงฤดูนี1 ได้ เช่น ตาข่าย ลอด ไซ อวน ตุ้มทุกขนาด ฉมวก คางต่อง มอง โดยเฉพาะมองไหลและมองซาํ  เยาะ 
ตุ้ม เบด็ราว เบด็คัน เบด็ราวใหญ่ และลอบ เป็นต้น ๓)ฤดูนํ1าลด หรือนํ1าไหล (กันยายน-ธันวาคม) ลูกปลาที�
เกดิในช่วงฤดูฝนจะเริ�มโตพอที�จะว่ายตามนํ1าลงไปนํ1าโขงตามพ่อแม่พันธุ์ ปลาที�พบในช่วงนี1 จะว่ายเป็นฝูงๆ มี
ปลาทุกชนิดในช่วงนี1  เช่น ปลาซวย ปลาปึ� ง ปลาเสอื ปลาหนู ปลาคูณ ปลาโจก ปลาอีตู๋ ปลาชะโด ปลาก่า ปลา
หลาด ปลาเสนิ ปลากะแยง ปลากด ปลาปู ปลาอไีห ปลานาง เป็นต้น ฤดูนี1 ชาวบ้านมักจะใช้เครื�องมือประเภท
ดักเช่น โพงพาง ลอบ สะดุ้ง เบด็ราว ตุ้ม มอง จับปลา ซึ�งเครื�องมือเหล่านี1 ถูกนาํกลับมาใช้อีกครั1งในปี ๒๕๔๔ 
ที�มีการทดลองเปิดประตูระบายนํ1าเขื�อนปากมูล ซึ�งชุมชนเหล่านี1ดาํรงชีวิตด้วยการหาปลาจากแม่นํ1ามูลและลาํ
ห้วยสาขาเป็นหลัก 

 

๒.๕ ผลกระทบต่อระบบนเิวศจากการสรา้งเขื�อน 

ผลกระทบที�เกิดขึ1 นกับปลาและการประมงเริ�มได้รับการยอมรับ ควบคู่ไปกับการวางแผนการแก้ไข
ปัญหาผลกระทบในระยะยาว โดยได้มีการออกแบบและก่อสร้างบันไดปลาโจนเพิ�มเติมในขณะที�การก่อสร้าง
เขื�อนใกล้แล้วเสรจ็ รวมถึงยอมจ่ายค่าชดเชยการสูญเสียอาชีพประมงในระหว่างที�มีการก่อสร้างเขื�อนเป็นเวลา 
๓ ปี ให้กับชาวประมงผู้รับผลกระทบ จํานวน ๖,๑๗๖ ราย๔ (อ้างจาก:เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูล ๑๙ กุมภาพันธ ์๒๕๕๓)  

 

 

 

                                   
๔
 การจ่ายค่าสญูเสยีโอกาสในการประกอบอาชีพประมง ในระหว่างความเสยีหายที�เกดิขึ1นในช่วงเวลาของการก่อสร้างเขื�อน โดยมีการจ่ายค่าชดเชย 

๖ ครั1ง รวม ๖,๑๗๖ ราย เป็นเงินทั1งหมด จาํนวน ๕๘๙,๕๔๐,๐๐๐ บาท 
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การศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (๒๕๔๓) ระบุว่าปริมาณปลาที�จับได้เฉลี�ยลดลงมาก  
ตารางที� ๑ แสดงปริมาณปลาที�จบัไดเ้ฉลี�ยต่อครวัเรือนต่อปี(กก.) 

รายการ ๒๕๓๗ ๒๕๓๙ ๒๕๔๐ ๒๕๔๑ ๒๕๔๒ 

ปริมาณปลาที�จับได้เฉลี�ยต่อครัวเรือนทั1งหมด ๕๔๒.๐๑ ๒๘๒.๗๒ ๒๙๕.๔๘ ๒๙๖.๒๖ ๑๕๖.๑๘ 

ปริมาณปลาที�จับได้เฉลี�ยต่อครัวเรือนที�มีการจับปลา ๖๕๒.๒๐ ๔๒๑.๙๗ ๓๙๐.๘๐ ๔๒๗.๙๓ ๒๕๙.๔๘ 

ปริมาณกุ้งที�จับได้เฉลี�ยต่อครัวเรือนทั1งหมด ๐ ๑๐.๕๙ ๑๑.๘๗ ๓.๘๙ ๐.๙๒ 

ปริมาณกุ้งที�จับได้เฉลี�ยต่อครัวเรือนที�มีการจับกุ้ง ๐ ๒๖.๘๑ ๓๓.๓๕ ๑๓.๗๑ ๔.๙๘ 

ที�มา: มข. ๒๕๓๗ – ๒๕๔๒ 

 

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น(๒๕๓๗–๔๒) พบว่าครัวเรือนที�ศึกษา ทาํประมงร้อยละ ๘๓.๑๑ 
ในปี ๒๕๓๗ ลดลงเหลือร้อยละ ๖๗.๐๐ ในปี ๒๕๓๙ เพิ�มขึ1นเป็นร้อยละ ๖๘.๒๓ ในปี ๒๕๔๑ และลดลง
เหลือร้อยละ ๖๐.๑๙ ในปี ๒๕๔๒ โดยอธิบายว่า ราษฎรให้เหตุผลว่าปลามีน้อย โดยปลาจากแม่นํ1าโขงไม่
สามารถผ่านเขื�อนปากมูลขึ1นมาได้ ประกอบกบัปริมาณนํ1ามีมากขึ1น ทาํให้การจับปลาทาํได้ยาก (มข. ๒๕๓๗–
๔๒: น.๓๒)  

งานวิจัยชิ1นเดียวกนัยังตั1งข้อสงัเกตว่า ปลาจากแม่นํ1าโขงไม่สามารถผ่านบันไดปลาโจนมาได้เทา่ที�ควร 

ส่วน ม.อุบล (๒๕๔๕: น. ก-๘) พบว่า การสร้างบันไดปลาโจน เพื�อลดผลกระทบด้านทรัพยากร
ประมงนั1น ไม่มีผลตามวัตถุประสงค์ มีปลาบางชนิดที�เป็นปลาขนาดเลก็และเป็นปลาผิวนํ1าเท่านั1น ที�มีโอกาส
ผ่านทางบันไดปลาโจนได้ มิใช่ปลาชนิดที�มีขนาดใหญ่อันเป็นปลาที�มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและอาหาร ส่วนการ
ส่งเสริมอาชีพประมงด้วยการแจกเครื�องมือทาํประมงนํ1าลึก รวมทั1งการปล่อยพันธุ์ปลาต่างๆ และกุ้งก้ามกราม
นั1น นอกจากจะเป็นต้นทุนที�เสียประโยชน์แล้ว หากเปรียบเทียบกับสภาพภาวะธรรมชาติ กเ็หมือนเป็นการ
แปลงลาํนํ1ามูลให้เป็นบ่อนํ1าขนาดยักษ์ (หรืออ่างเกบ็นํ1า) ซึ�งไม่สามารถทดแทนทรัพยากรธรรมชาติทางประมง
อย่างยั�งยืนได้ 

การศึกษาหลายๆ ฉบับ ต่างชี1 ไปในทิศทางเดียวกันว่า ปลาในแม่นํ1ามูลมีจํานวนลดลงทั1งในแง่ชนิด
พันธุ์และปริมาณ โดยการศึกษาของ ไทสัน โรเบิร์ต ในปี ๒๕๓๖ (อ้างถึงใน Kikuchi, ๒๐๑๐) ระบุว่า ก่อน
การสร้างเขื�อนเสรจ็ในปี ๒๕๓๗  พบพันธุป์ลาในลุ่มนํ1ามูล-ชี ทั1งหมด ๒๖๕ ชนิด ในจาํนวนนี1  ๗๗ ชนิด เป็น
ปลาอพยพ และอย่างน้อย ๓๕ ชนิดเป็นปลาที�อาศัยอยู่บริเวณแก่งนํ1าไหล ภายหลังการสร้างเขื�อนมีรายงาน
การพบปลาเพียง ๙๖ ชนิด โดยที�ในจาํนวนนี1  ๕๖ ชนิด มีรายงานการจับได้น้อยมาก นั�นหมายความว่ามีปลา
มากถึง ๑๖๙ ชนิด ไม่มีรายงานการจับได้อีกเลย ขณะที�การวิจัยไทบ้าน (๒๕๔๖) ระบุว่าปลาธรรมชาติหายไป 
๔๕ ชนิด และส่วนใหญ่เป็นปลาที�อพยพจากแม่นํ1าโขง 

จากการศึกษาการเปลี�ยนแปลงจาํนวนพันธุ์ปลาพบว่า จาํนวนพันธุ์ปลาในแม่นํ1ามูลลดลงภายหลังการ
สร้างเขื�อน(๒๕๓๗) และเพิ�มขึ1นในช่วงเปิดประตูนํ1า(๒๕๔๕) ดังจะเหน็ได้จากเส้นกราฟด้านล่าง 



รายงานการประมวลสรุปผลการศึกษาข้อมูลงานวิจัย และเอกสารที�เกี�ยวข้องกบัการแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูล : คณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลงานวิจัยฯ หนา้ ๑๓ 

 
 

การศึกษาของ WCD (๒๕๔๓) ชี1 ว่า การสร้างเขื�อนปากมูล ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมถึงความมั�นคงทางด้านอาหารและสุขภาพ เนื�องจากการสูญเสียพื1 นที�ริมนํ1าที�ประกอบด้วยพืชผัก 
ป่าธรรมชาติ และป่าชุมชน  การศึกษาพบว่า พืชกินได้อย่างน้อย ๔๐ ชนิด ไม้ไผ่ ๑๐ ชนิด และ ๔๕ ชนิด ซึ�ง
เป็นทั1งอาหารและแหล่งรายได้ รวมถึงพืชสมุนไพรมากกว่า ๑๐๐ ชนิด ได้รับผลกระทบ นอกจากนี1การสูญเสีย
พื1นที�ริมฝั�งแม่นํ1ามูลที�เป็นแหล่งรวมของพืชผักธรรมชาติ ไม้ใช้สอย และยาสมุนไพร รวมถึงแหล่งเพาะปลูกพืช
อายุสั1นในหน้าแล้ง อันเป็นการตัดวงจรความสัมพันธ์และพึ�งพาระหว่างคนกับพื1 นที�เหล่านี1 ลง ซึ�งหมายถึงการ
ทาํลายการพึ�งพาตนเองได้ทางด้านอาหารของชุมชนในบริเวณนี1 (WCD :๒๕๔๓) 

 การสร้างเขื�อนฯ ทาํให้นํ1าในแม่นํ1ามูลอยู่ในสภาพ “เตม็ตลิ�งตลอดปี” มีผลให้แก่งหินธรรมชาติจมใต้
นํ1า ทาํให้การเข้าถึงทรัพยากรการทาํประมงของชาวบ้านเกอืบทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มชาวบ้านที�ไม่มีเรือเป็นไป
ได้ยาก เนื�องจากไม่อาจปรับความรู้และเครื�องมือในการประมงในระบบ “นํ1าเตม็ตลิ�ง” ได้ ประกอบกับ
ข้อจํากัดในด้านเครื�องมือประมงที�สัมพันธ์กับวัฎจักรนํ1าตามธรรมชาติ นอกจากนี1  โอกาสการพัฒนาแหล่ง
ทอ่งเที�ยวตามเกาะแก่งในธรรมชาติจะหมดสิ1นไป และในภาวะธรรมชาติเมื�อนํ1าลด จะทาํให้เกิดพื1 นที�ริมมูล ซึ�ง
เกิดขึ1 นในช่วงตั1งแต่เดือนมกราคม ซึ�งชาวบ้านเคยได้ใช้ประโยชน์จากพืชผักธรรมชาติริมแม่นํ1าและใช้พื1 นที�
ปลูกพืชผักสาํหรับบริโภคในครัวเรือนหมดไปจากสภาพนํ1าท่วมตลิ�ง ยิ�งไปกว่านั1นในช่วง ๑๐ ปีที�ผ่านมานี1  มี
การแพร่กระจายของวัชพืชที�เป็นปัญหาสาํคัญคือ ต้นไมยราพยักษ์ ตามริมฝั�งของแม่นํ1า โดยเฉพาะในระยะ 
๑๐ กม.เหนือเขื�อน ขึ1นมาทาง อ.พิบูลมังสาหาร  เป็นปัญหาให้ชาวบ้านในเขตตาํบลคาํเขื�อนแก้ว ตาํบลคันไร่ 
ตาํบลโขงเจียม ตาํบลหนองแสงใหญ่ ตาํบลกุดชมพู ต้องเดือดร้อน จากสาเหตุที�นอกจากจะไม่สามารถใช้พื1 นที�
ริมมูลได้แล้ว ยังต้องประสบกับปัญหาการลงแม่นํ1าเพื�อหาปลา สัตว์เลี1 ยงจาํพวกวัว ควาย ไม่สามารถใช้นํ1าใน
แม่นํ1าและลาํห้วยได้สะดวกอกีด้วย (ม.อุบล ๒๕๔๕) 

งานวิจัยไทบ้าน(๒๕๔๕)ชี1 ว่า ในช่วงระหว่างการสร้างเขื�อนปากมูลได้มีการระเบิดแก่ง จาํนวน ๕ แห่ง 
ส่วนแก่งที�เหลือมีสภาพเป็นแก่งตายเพราะจมอยู่ใต้อ่างเกบ็นํ1าตลอดปี นอกจากนั1นแล้วยังมีการแพร่ระบาด
ของพันธ์สัตว์ที�เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศได้แก่ เหบ็ปลา หอยคัน เกิดการแพร่ระบาดของพรรณพืชต่างถิ�น 
คือ ผักตบชวา ไมยราบยักษ์ นอกจากนั1นยังเกดิปัญหานํ1านิ�ง เน่าเสยี ตามมา ซึ�งเป็นอุปสรรคทั1งต่อการใช้พื1 นที�
ริมมูลสาํหรับการเพาะปลูกหน้าแล้งและการลงหาปลา และกระทบการเลี1ยงสตัว์ 

 

 

ที�มา : คณะทาํงาน ฯ : ๒๕๕๓ 

กราฟแสดงการเปลี�ยนแปลงจํานวนชนดิพนัธุป์ลาในแม่นํ+ ามูล ระหว่าง ปี ๒๕๓๗ – ๒๕๔๘ 
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๒.๖ การศึกษาการแกไ้ขปัญหาและผลกระทบจากการดําเนนิการแกไ้ขปัญหา 

 

๒.๖.๑ การเกษตรและการชลประทานบริเวณเขื�อนปากมูล 

      ในการถกเถียงเพื�อการตัดสินใจเปิดประตูระบายนํ1าเขื�อนปากมูล มักมีการยกประเดน็เรื�องการใช้
ประโยชน์ด้านชลประทานของเขื�อนปากมูลมาอ้างอยู่เป็นประจาํ เมื�อ ๓ – ๔ ปีก่อน ถึงกับมีการผลักดันให้มี
มติครม.เรื�องการรักษาระดับนํ1าในแม่นํ1ามูลไว้ที� ๑๐๖ ม.รทก. โดยอ้างว่า เพื�อให้มีนํ1าพอเพียงเพื�อการเกษตร
และการชลประทาน ดังนั1น จึงมีความจาํเป็นที�จะต้องศึกษาถึงความต้องการสูบนํ1าด้วยไฟฟ้าเพื�อการเกษตรใน
ฤดูแล้งว่า มีมากน้อยเพียงใด จาํเป็นต้องรักษาระดับนํ1าในแม่นํ1ามูลไว้ที� ๑๐๖ ม.รทก.หรือไม่ และการเปิด
เขื�อนปากมูลอย่างถาวรจะมีผลกระทบต่อการต้องการใช้นํ1าเพื�อการชลประทานหรือไม่ 

นอกจากนั1น ข้อถกเถียงประการสาํคัญในการพิจารณาการเปิด-ปิด ประตูระบายนํ1าเขื�อนปากมูล คือ 
ความกังวลเกี�ยวกับระดับนํ1ามูล หรือ การกลัว “สภาวะนํ1ามูลแห้ง” ข้อมูลเชิงประสบการณ์ ผลการศึกษาวิจัย 
(กรณีงานวิจัยไทบ้าน) ตลอดจนการติดตามลงพื1นที�ของคณะทาํงานฯ พบว่า แม่นํ1ามูลไม่เคยแห้งเพราะมีเกาะ
แก่งทาํหน้าที�เกบ็กกันํ1าเป็นระยะตลอดลาํนํ1ามูล ซึ�งสามารถที�จะหล่อเลี1ยงคนส่วนใหญ่ในริมนํ1ามูลได้ 

ในแง่โครงการชลประทานในบริเวณริมแม่นํ1ามูลอยู่ในรูปของสถานีสบูนํ1าด้วยไฟฟ้า ซึ�งเดิมอยู่ในความ
รับ ผิดชอบของ ศูน ย์สูบนํ1 า ด้ วย ไฟ ฟ้ า จั งห วัด อุบลร าชธา นี  กรมพัฒนาและ ส่ ง เส ริมพ ลั งง าน  
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อม ก่อนปี ๒๕๔๖ มีอยู่ด้วยกัน ๒๖ แห่ง พื1 นที�ส่งนํ1า ๔๑,๕๒๐ 
ไร่ สถานีสบูนํ1า มีอยู่ ๒ ลักษณะด้วยกนั คือ เป็นแพลอยอยู่ในแม่นํ1ามูลหรือลาํนํ1าสาขา และแบบติดตั1งบนตลิ�ง
ด้วยเครื�องสบูนํ1าแบบหอยโข่งขับด้วยมอเตอร์เหนี�ยวนาํ ขนาดตั1งแต่ ๕๕ – ๒๐๐ กิโลวัตต์ ส่งนํ1าผ่านท่อขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ ๔๐ เซนติเมตร ขึ1นมาบนฝั�ง (ซึ�งมีความสูงของระดับนํ1าในแต่ละฤดูไม่เท่ากัน )  
ไปยังบ่อพักนํ1าและจ่ายนํ1าตามคลองส่งนํ1าคอนกรีต โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก ปกติการใช้งานมักเป็นช่วง
ฤดูแล้งประมาณเดือนมกราคม – พฤษภาคม และในบางเดือนในฤดูฝนที�ฝนทิ1งช่วง ( มอ.(๒๕๔๕) : น. ๒ – 

๔๗) 

      ปัจจุบัน กรมชลประทานได้โอนสถานีสูบนํ1าด้วยไฟฟ้า หลังจากก่อสร้างเสรจ็หรือปรับปรุงขยายพื1 นที�
เสรจ็ ไปให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ�นดูแล ตั1งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมา รวม ๓๖ สถานี เหลือที�อยู่ในระหว่าง
การดาํเนินการอกี ๒๕ สถานี จนถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

      การศึกษาโครงการสบูนํ1าด้วยไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยอุบลฯ ได้ระบุว่า เขตพื1 นที�การศึกษา ๓ อาํเภอ มี
สถานีสูบนํ1าด้วยไฟฟ้า ๑๖ สถานี แต่ทาํการศึกษาในพื1 นที� ๒ อาํเภอคือ อาํเภอพิบูลมังสาหาร อาํเภอสิรินธร  
จาํนวน ๙ สถานี คือสถานีบ้านทรายมูล บ้านท่าเสียว บ้านโนนข่า บ้านหนองโพธิN บ้านท่าช้าง บ้านวังแคน  
บ้านดอนชี บ้านคันเปลือย บ้านสุวรรณวารี พบว่าพื1 นที�ส่งนํ1าของทั1ง ๙ โครงการมีพื1 นที�รวม ๒๔, ๒๐๐ ไร่  
การขอใช้นํ1าในฤดูแล้งปี ๒๕๔๑/๒๕๔๒ มีพื1นที�รวมทั1งสิ1น ๒,๕๒๖ ไร่ ส่วนในฤดูแล้งในปี ๒๕๔๔/๔๕ ซึ�งมีการ
เปิดประตูระบายนํ1า มีการขอใช้นํ1ารวมทั1งสิ1น ๑,๙๘๒ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘.๑๙ ของพื1 นที�รับนํ1าของโครงการ 
(มอ.(๒๕๔๕) : น. ๓-๓๑) 

 นอกจากนั1นการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลฯ ยังระบุว่า การปลูกข้าวในเขตเกษตรชลประทาน ของ
โครงการสูบนํ1าด้วยไฟฟ้ามีการปลูกข้าวทั1งนาปีและนาปรัง แต่การขอใช้นํ1าส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงของนาปี 
เฉพาะการตกกล้าและมีผลกระทบจากฝนทิ1 งช่วง แต่การปลูกข้าวนาปรังโดยอาศัยนํ1าจากโครงการสูบนํ1าด้วย
ไฟฟ้าไม่ค่อยได้รับความนิยม มีปริมาณการใช้พื1 นที�น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของพื1 นที�ขอใช้นํ1า ทั1งนี1 เนื�องจาก
ต้นทุนค่านํ1าที�สงู (๖๐-๑๐๐ บาทต่อชั�วโมง) ปัญหาเรื�องแมลงศัตรูพืชมีมากจนไม่สามารถเกบ็เกี�ยวการผลิตได้ 
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หรือว่าถ้าเกบ็เกี�ยวผลผลิตได้ แสดงว่าต้องมีการลงทุนสูงเนื�องจากค่าสารเคมีประจวบกับราคาข้าวตกตํ�าทาํให้
แรงจูงใจในการปลูกมีน้อย (มอ.(๒๕๔๕) น. ๓-๓๒) มหาวิทยาลัยอุบลฯ ยังได้ระบุว่า การเปิดปิดประตู
ระบายนํ1า ไม่มีผลกระทบต่อการสูบนํ1าเนื� องจากการออกแบบหัวสูบสามารถที�จะมีการปรับขึ1 นลงได้  
(มอ.(๒๕๔๕) น. ๓-๓๒) 

     ต่อมา  เมื�อวันที�  ๑๔ มกราคม  ๒๕๔๖  คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดย
กรมชลประทานเร่งรัดดาํเนินการจัดทาํคลองชลประทานส่งนํ1าให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพและดาํรงชีวิตได้ความจาํเป็นเหมาะสม  กรมชลประทานจึงได้จัดทาํโครงการชลประทานปากมูลขึ1น โดย
มีวัตถุประสงค์ เพื�อช่วยเหลือประชาชนบริเวณสองฝั�งของแม่นํ1ามูลตอนล่างและสาขา  ที�ได้รับผลกระทบจาก
การก่อสร้างเขื�อนปากมูล ให้มีนํ1าเพื�อประกอบอาชีพทางการเกษตร 

โครงการชลประทานปากมูล ใช้งบประมาณทั1งสิ1 น ๑,๑๖๒.๐๑๕๘ ล้านบาท มีสถานีสูบนํ1าจะต้อง
ดาํเนินการรวมทั1งสิ1น ๖๑ สถานี พื1นที�ส่งนํ1า ๙๗,๙๐๐ ไร่ แผนการดาํเนินงานแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ ดังนี1  

แผนงานระยะที� ๑ (ระยะเร่งด่วน) ก่อสร้างสถานีสูบนํ1าด้วยไฟฟ้า จํานวน ๔  แห่ง พร้อมระบบ
ชลประทานและอาคารประกอบ พื1นที�เป้าหมายการส่งนํ1า ๑๒,๐๐๐ ไร่ 

แผนงานระยะที�  ๒ (ปรับปรุงขยายพื1 นที�)ปรับปรุงสถานีสูบนํ1า ระบบคลองชลประทาน และอาคาร
ประกอบที�ได้มีการก่อสร้างแล้ว เพื�อให้ใช้ประโยชน์ได้เตม็ศักยภาพ  จาํนวน ๒๖ แห่ง พื1 นที�เป้าหมายส่งนํ1า  
๔๑,๕๒๐ ไร่  

แผนงานระยะที�สาม (ก่อสร้างเพิ�มพื1 นที�ใหม่) ดาํเนินการก่อสร้างสถานีสูบนํ1าด้วยไฟฟ้าใหม่ จาํนวน  
๓๑ แห่ง พร้อมระบบคลองชลประทานและอาคารประกอบ พื1นที�เป้าหมายการส่งนํ1า ๔๔,๔๗๐ ไร่ 

ผลการดาํเนินงานจนถึงปัจจุบัน มีดังนี1  
๑. ดาํเนินงานก่อสร้างสถานีสูบนํ1าแล้วเสรจ็ รวมทั1งสิ1น ๓๖ สถานี งบประมาณ ๕๘๔.๒๑๕ ล้านบาท 

พื1นที�ส่งนํ1า (เป้าหมายโครงการ) รวม ๕๖,๖๒๐ ไร่ 

๒. สถานีสูบนํ1าที�อยู่ในระหว่างดาํเนินการ รวมทั1งสิ1 น ๑๔ สถานี งบประมาณ ๒๔๖.๘๐ ล้านบาท   
พื1นที�ส่งนํ1า (เป้าหมายโครงการ) รวม ๒๓,๗๗๐ ไร่ 

๓. จาํนวนสถานีสบูนํ1าที�เหลือ และจะต้องดาํเนินการ จนถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๔ รวมทั1งสิ1น ๑๑ สถานี  
งบประมาณ ๓๓๑.๐๐ ล้านบาท มีพื1นที�ส่งนํ1า (เป้าหมายโครงการ) ๑๗,๖๐๐ ไร่ 

จากการศึกษาข้อมูลการสบูนํ1าด้วยไฟฟ้าจากสถานีสูบนํ1า ๔  แห่ง ที�สร้างเสรจ็แล้วตามแผนงานระยะที�  
๑ (ระยะเร่งด่วน) ที�มีที�ตั1งตั1งแต่แก่งสะพือลงไปจนถึงเขื�อนปากมูล คือ สถานีสุวรรณวารี (๒) สถานีบ้านหัว
เห่ว สถานีบ้านตุงลุง และสถานีวังสะแบงใต้ พบว่า ยังมีการทาํนาปรังน้อยมาก โดยมีรายละเอยีดดังต่อไปนี1  

๑. สถานีสุวรรณวารี (๒) ทาํนาปรังปีละ ๕๐๐ ไร่ ในฤดูการเพาะปลูกในฤดูแล้ง ๒๕๕๑/๒๕๕๒ และ  
๒๕๕๒/๕๓ ขณะที�เนื1 อที�โครงการมีถึง ๓,๐๐๐ ไร่ คือประมาณ ๑ ใน ๖ ของพื1 นที�มีการสูบนํ1าสะสม ๖๒ วัน 
ในฤดูการเพาะปลูกในฤดูแล้ง ๒๕๕๑/๕๒ และ ๗๓ วันในฤดูการเพาะปลูกในฤดูแล้ง ๒๕๕๒/๕๓ 

๒. สถานีบ้านหัวเห่ว สร้างเสรจ็เมื�อปี ๒๕๕๑ มีพื1 นที�ส่งนํ1า ๓,๐๐๐ ไร่ งบก่อสร้าง ๒๔.๘๑๘ ล้านบาท   
สาํหรับการเพาะปลูกในฤดูแล้ง ๒๕๕๒/๕๓ เป้าหมายมีแค่พืชไร่พืชผัก ๑๐๐ ไร่ แต่ทาํจริง คือนาปรัง ๗๐ ไร่  
จาํนวนวันที�สบูนํ1าสะสม เพียง ๒๕ วัน 

๓. สถานีบ้านตุงลุง สร้างเสร็จปี ๒๕๔๘ งบประมาณ ๓๒.๑๓๑ ล้านบาท พื1 นที�ส่งนํ1า ๓,๐๐๐ ไร่ ปี  
๒๕๕๐/๕๑ ไม่ส่งรายงาน ปี ๒๕๕๑/๕๒ เกษตรกรไม่ทาํการเพาะปลูก ปี ๒๕๕๒/๕๓ มีเป้าหมาย พืชไร่
พืชผัก ๑๐๐ ไร่ แต่ไม่ได้ปลูก ทาํนาปรัง ๕๐ ไร่  จาํนวน วันที�สบูนํ1าสะสม ๓๕  วัน  
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๔. สถานีวังสะแบงใต้ สร้างเสรจ็ ปี ๒๕๕๐ มีพื1 นที�ส่งนํ1า ๓,๐๐๐ ไร่ งบประมาณ ๒๕.๒๖๑ ล้านบาท  
เฉลี�ยค่าก่อสร้างต่อไร่ ๘,๕๕๐ บาท ปี ๒๕๕๐/๕๑ ไม่ส่งรายงาน ปี ๒๕๕๑/๕๒ เกษตรกรไม่ทาํการเพาะปลูก  
ผลการเพาะปลูกในฤดูแล้ง ๒๕๕๒/๔๓ เป้าหมาย พืชไร่พืชผัก ๑๐๐ ไร่ ทาํจริง พืชผักพืชไร่ ๑๐ ไร่ นาปรัง  
๕๖ ไร่  จาํนวนวันสะสมที�สบูนํ1า ๔๗ วัน 

 

ทั1งนี1  สาเหตุสาํคัญ ๆ ที�ทาํให้มีการสบูนํ1าน้อย  มีดังต่อไปนี1  
๑. สถานีบ้านสุวรรณวารี (๒) สถานีเป็นแบบอาคารสูบนํ1าแบบตั1งตรง (vertical) ตั1งอยู่ริมลาํนํ1ามูล   

มีปัญหามาก เนื�องจากบริเวณที�ตั1งอาคารอยู่ห่างจากลาํนํ1า ต้องขุดร่องชักนํ1าเข้ามาหาอาคาร ทาํให้นํ1าไม่พอสูบ  
ขณะที�เครื�องสูบนํ1าที�ติดตั1งเป็นเทคโนโลยีใหม่ แต่พนักงานสูบนํ1าไม่มีความรู้ทางเทคนิค ทาํให้มีปัญหาในการ
ใช้งานเป็นประจาํ นอกจากนี1ปะเกน็ยังรั�วอยู่ตลอดเวลา แต่ไม่มีการแก้ไข ทาํให้สิ1นเปลืองนํ1ามันไฮโดรลิจาํนวน
มาก คิดเป็นเงินหลายหมื�นบาทต่อปี นอกจากนี1 พื1 นที�วางท่อและคลองส่งนํ1ากตั็ดผ่านที�สาธารณะและป่าสงวน 
ทาํให้มีการลักลอบเผาป่าและตัดต้นไม้เพื�อยึดครองพื1 นที�ที�เป็นปัญหาใหญ่กคื็อ พื1 นที�โครงการส่วนใหญ่มี
สภาพเป็นที�โคกที�ดอน เป็นลอนคลื�น พื1 นดินเป็นดินทรายต้องใช้นํ1าในการทาํการเกษตรมากทาํให้ต้นทุนการ
สบูนํ1าสงู 

๒. สถานีบ้านหัวเห่ว เป็นอาคารสูบนํ1าแบบตั1งตรงเช่นเดียวกัน ตั1งอยู่ริมลาํนํ1ามูล ที�ตั1งอาคารอยู่ห่าง
จากลํานํ1า ต้องขุดร่องชักนํ1าเข้ามาหาอาคาร ทาํให้นํ1าไม่พอสูบ เครื�องสูบนํ1าที�ติดตั1งกเ็ป็นเทคโนโลยีใหม่
เช่นเดียวกัน ที�นี� ต้องจ้างพนักงานสูบนํ1าถึง ๒  คน ส่วนพื1 นที�วางท่อและคลองส่งนํ1ากคั็ดผ่านพื1 นที�สาธารณะ  
พื1นที�โครงการ มีสภาพเป็นที�โคกดอน ลอนคลื�น พื1นที�ดินเป็นดินลูกรัง ทาํการเกษตรได้ไม่ดีนัก 

๓. สถานีบ้านวังสะแบงใต้ เป็นอาคารสูบนํ1าแบบตั1งตรงเช่นเดียวกัน มีปัญหาคล้ายคลึงกับสถานีบ้าน
สวุรรณวารี (๒) และสถานีบ้านหัวเห่ว นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแสงใหญ่ ถึงกบัเสนอความเหน็ว่า  
หากเปลี�ยนจากคลองชลประทานมาเป็นสถานีสบูนํ1าประปาจะมีประโยชน์มากกว่า 

๔. สถานีบ้านตุงลุง เป็นอาคารสบูนํ1าแบบตั1งตรงเช่นเดียวกนั มีปัญหาแบบสถานีที�กล่าวมาข้างต้น 

ในกรณีที�มีการเปิดประตูเขื�อนเป็นการถาวร  จะทาํให้ระดับนํ1าในลาํนํ1ามูลในฤดูแล้งในบางช่วงอาจจะ
คํ�ากว่าระดับ  ๑๐๖ ม. รทก. ได้จะทาํให้สถานีสบูนํ1าด้วยไฟฟ้าที�เป็นอาคารสบูนํ1าแบบตั1งตรง ไม่สามารถสูบนํ1า
ได้ แต่ทางออกที�เป็นไปได้และลงทุนไม่มากนักสาํหรับสถานีเหล่านี1  คือ การลงทุนทาํแพลอยในลาํนํ1ามูลและ
ต่อท่อมาเข้าท่อส่งนํ1าเดิม ซึ�งจะเป็นการลงทุนเพิ�มอยู่ในวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท ต่อ สถานีในการออกแบบ
ก่อสร้างสถานีสูบนํ1าที�ยังไม่ได้ก่อสร้าง กรมชลประทานได้ล้มเลิกการติดตั1งเครื�องสูบนํ1าแบบตั1งตรงแล้ว  
เพราะมีปัญหาเรื�องตะกอนอุดตันเมื�อนํ1าอยู่ในระดับตํ�า 

จากข้อมูลทั1งหมดที�หยิบยกมาข้างต้น ทาํให้สรุปได้ว่า สถานีสูบนํ1าที�เป็นแพลอยจะสามารถสูบนํ1าจาก
ลาํนํ1ามูลได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะมีการเปิดเขื�อน หรือนํ1าในลาํนํ1ามูลมีระดับตํ�า 

ข้อมูลที�พบตั1งแต่ปี ๒๕๔๗ เป็นต้นมา กรมชลประทานได้ทาํการปรับปรุงขยายพื1 นที�สถานีสูบนํ1าด้วย
ไฟฟ้าจํานวน ๒๖ สถานี แล้วเสร็จ ๑๘ สถานี โดยสถานีที�เหลือจะเสร็จในปี ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ จากการ
วิเคราะห์ผลการสบูนํ1าของสถานีสูบนํ1าด้วยไฟฟ้าในลุ่มนํ1ามูลและสาํนํ1าสาขา พบว่า ตั1งแต่ต้นฤดูแล้ง จนถึงสิ1น
ฤดู ตั1งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมา จนถึงสิ1นฤดูแล้ง ๑๔๔๓ มีการทาํนาปรังไม่ทุกสถานี และสถานีละไม่กี�ร้อยไร่
หรือตํ�ากว่านั1น โดยส่วนใหญ่จาํนวนวันสบูนํ1าสะสมจะไม่เกิน ๑๐๐ วัน ดังนั1นจึงพอจะกล่าวได้ว่า ภาพรวมการ
สูบนํ1าด้วยไฟฟ้าในฤดูแล้งอยู่ในระดับตํ�าคล้ายคลึงกับที�มหาวิทยาลัยอุบลฯ ได้ทาํการวิเคราะห์ไว้ในปี ๒๕๔๕  
ดังนั1นจึงสรุปได้ว่าระดับนํ1าในลาํนํ1ามูลมีเพียงพอสาํหรับการสูบนํ1าด้วยไฟฟ้าจากสถานีแพลอย ไม่ว่านํ1าจะมี
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ระดับตํ�าแค่ไหนกต็าม โดยเฉพาะลาํนํ1ามูลเหนือแก่งสะพือขึ1นไป มีลักษณะคล้ายอ่างเกบ็นํ1าขนาดใหญ่ ซึ�งเชื�อ
กนัว่านํ1าจะไม่มีวันแห้ง 

ข้อสรุปสาํคัญที�ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเทจ็จริงในพื1 นที� กคื็อ โครงการชลประทานปากมูล ซึ�ง
ใช้งบลงทุนมากกว่า หนึ�งพันหนึ�งล้านบาท มิได้ให้ประโยชน์มากนักต่อประชาชนที�เป็นชาวประมง ซึ�งมีมากกว่า 
๘,๐๐๐ ครัวเรือน เมื�อดูจากรายงานการสํารวจข้อมูลพื1 นฐานการประกอบอาชีพและความต้องการของ
ประชาชนในชุมชนลุ่มนํ1ามูล จํานวน ๑๕,๑๑๐ ชุด ซึ� ง ดร. กนกวรรณ มะโนรมย์ ได้นําเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารจัดการนํ1าเขื�อนปากมูล ซึ�งพบว่ามีกลุ่มที�ไม่มีที�ทาํกินสูงถึงร้อยละ ๓๗ และกลุ่มที�มีที�ทาํกิน  
แต่มีการถือครองที�ดินน้อยกว่า ๕ ไร่  สูงถึงร้อยละ ๙๑ ดังนั1น การประกอบอาชีพของประชาชนในแถบนี1 จึงมี
อาชีพหลักแบ่งออกเป็น ๒  กลุ่มใหญ่ คือ อาชีพทาํนา (ร้อยละ ๒๘ เปอร์เซน็ต์) และการจับปลาจากแม่นํ1ามูล 
(ร้อยละ ๕๔) 

โครงการชลประทานปากมูล ซึ�งดาํเนินการเพื�อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงพบว่าผลการ
ดาํเนินการยังแก้ปัญหาไม่ถูกจุด ประกอบกับยังมีต้นทุนในการดาํเนินงานที�เป็นภาระแก่ทุกๆฝ่ายที�เกี�ยวข้อง 
และที�สาํคัญคือ ข้อมูลผลกระทบในด้านนี1 ยังไม่ค่อยเป็นที�ทราบกันหรือถูกกล่าวถึงมากนัก รูปธรรมของปัญหา
ที�ชัดเจน คือ ภาระค่าไฟฟ้าในการสูบนํ1าด้วยไฟฟ้า ซึ�งประกอบกอบด้วย ราษฎรผู้ใช้นํ1า ซึ�ง ครม. อนุมัติให้
องค์การปกครองส่วนท้องถิ�น เกบ็ค่าไฟฟ้า หน่วยละ ๖๐ สตางค์ จากราษฎร ทั1งนี1  แต่เดิม อปท. ต้องจ่ายให้
การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค ๑.๑๗ บาท/หน่วย แต่ปัจจุบันอตัราใหม่ มีค่า FT + VAT =  ๑.๗๙๖๘  บาท /หน่วย  
นอกจากนี1  ในอีกส่วนหนึ�ง อบต. จะต้องจ่ายส่วนที�เกินไปจาก ๖๐ สตางค์ คือ ๑.๑๙๖๘ บาทต่อหน่วย บาง
อบต. มีสถานีสูบนํ1าถึง ๔ แห่ง เช่น ที�อบต. คาํเขื�อนแก้วต้องจ่ายค่าไฟรวมกัน ในปี ๒๕๕๑ราว ๒๘๙,๔๕๐ 
บาท และในปี ๒๕๕๒ เป็นเงินถึง ๓๖๒,๓๘๗ บาท โดยเงินค่าไฟในส่วนนี1  ถ้าอบต. มีเงินไม่พอจ่าย กข็อตั1ง
เบิกจากกรมการปกครองส่วนท้องถิ�นในปีงบประมาณถัดไปได้ แต่กอ็าจได้ไม่เตม็จาํนวน ทาํให้อบต.ส่วนใหญ่
ที�มีสถานีสูบนํ1าด้วยไฟฟ้าต้องติดค้างค่ากระแสไฟฟ้ากับการไฟฟ้าภูมิภาค ปีละหลายแสนบาท  ซึ�งถ้าหากมี
การสบูนํ1าด้วยไฟฟ้ามากขึ1นเพราะการขยายพื1 นที�เพาะปลูก กจ็ะทาํให้อบต.ต้องรับภาระมากขึ1นตามชั�วโมงการ
สูบนํ1าที�เพิ�มขึ1น ซึ�งจะเป็นปัญหาต่อการบริหารการเงินของอบต. เป็นอย่างมาก เพราะอบต.จะมีงบสาํหรับ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ นอกเหนือจากงบปรกติ ประมาณ ๔ ถึง ๕ ล้านบาทเทา่นั1น 

ทั1งนี1  หากพิจารณาในอดีต ก่อนที�จะมีการถ่ายโอนภารกิจการสูบนํ1าด้วยไฟฟ้ามาให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ�น กรมส่งเสริมและพัฒนาพลังงาน กระทรวงวิทย์ฯ จะเป็นผู้รับภาระในการหาเงินมาชาํระค่าไฟฟ้า
ให้กับการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค จึงไมมีปัญหาแต่ประการใด แต่เมื�อมีการโอนภารกิจความรับผิดชอบค่าบริหาร
จัดการการสูบนํ1าแล้ว ควรจะเป็นหน้าที�ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ�นที�จะต้องจัดสรรงบประมาณ
ให้ อบต. อย่างพอเพียง รวมทั1งค่าจ้างพนักงานสูบนํ1า ค่าไฟฟ้าและค่าซ่อมแซมสถานีทั1งรายการใหญ่และ
รายการซ่อมแซมประจาํปีด้วย 

นอกจากนั1น ข้อมูลที�พบจากการลงพื1นที�และตรวจสอบข้อมูลเกี�ยวกับการใช้ประโยชน์นํ1าจากแม่นํ1ามูล 
ยังพบว่า สถานีสูบนํ1าในพื1 นที�เป้าหมายเพื�อการแก้ไขปัญหาปากมูลหรือพื1 นที�โครงการ (ระบุไว้ตามแผนฯมี
จาํนวน ๓๐,๐๐๐ กว่าไร่) แต่มีการดาํเนินการจริง คือ ๑,๐๐๐-๓,๐๐๐ กว่าไร่ เท่านั1น โดยเมื�อเปรียบเทียบ
การใช้ประโยชน์เชิงพื1 นที� เมื�อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ พบว่า มีการใช้ประโยชน์ที�ดินและนํ1าในการทาํนาปรัง เพียง 
๔,๖๐๐ไร่ จากพื1นที�จริงที�วางแผนไว้กว่า ๖๓,๘๐๐ ไร่ ซึ�งคิดเป็นร้อยละ ๗ เท่านั1น โดยเมื�อพิจารณาถึงเหตุผล
ในการอ้างถึงความจาํเป็นในการเกบ็กักนํ1าไว้เพื�อการทาํนาในฤดูแล้ง เพื�อการแก้ไขปัญหาการเกษตรหรือการ
ชลประทานจึงไม่เหมาะสม เนื�องจากในฤดูแล้ง การใช้นํ1าในสภาพความเป็นจริงแล้วพบว่ามีน้อยมาก ชั�วโมง



รายงานการประมวลสรุปผลการศึกษาข้อมูลงานวิจัย และเอกสารที�เกี�ยวข้องกบัการแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูล : คณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลงานวิจัยฯ หนา้ ๑๘ 

การสบูนํ1าที�พบจากการลงพื1นที�พบว่าอยู่ในระดับ ๗๐-๘๐ ชั�วโมงต่อปี การใช้นํ1าอย่างเข้มข้นที�สุดของสถานีสูบ
นํ1าบางแห่งพบว่ามีชั�วโมงการสบูนํ1ามากที�สดุ คือ ๑๐๐ ชั�วโมงต่อปี (โดยหากเปรียบเทยีบเป็นรายชั�วโมงต่อวัน 
วันละ ๘ ชั�วโมง พบว่ามีการใช้ประโยชน์จากสถานีสูบนํ1า ๑๐ วันเท่านั1นในรอบปี) เมื�อพิจารณาจากวิธีการ
แก้ไขปัญหาที�กล่าวมาข้างต้น พบว่า ประโยชน์ที�ได้จากการชลประทานค่อนข้างน้อยมาก ไม่เป็นประโยชน์ต่อ
การแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดให้กบัประชาชนที�ได้รีบความเดือดร้อน  

อย่างไรกต็าม การดาํเนินการเรื�องความต้องการนํ1าในพื1นที�ที�ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื�อน พบว่า 
ในชุมชนมีการใช้ประโยชน์จากบ่อนํ1าบาดาลในพื1 นที�อยู่แล้วราวประมาณ ๓,๐๐๐ แห่ง ที�พบในพื1 นที�ที�ได้รับ
ผลกระทบ ซึ�งทาํให้การสูบนํ1าจากแม่นํ1ามูลลดลง (ความต้องการสูบนํ1ากล็ดลงด้วย) เนื�องจากเป็นการใช้
ประโยชน์นํ1าจากแม่นาํมูลเพียงเพื�อการรดผัก (ในพื1 นที�เพาะปลูก ๐.๕-๑ ไร่) ซึ�งมีประสิทธิภาพมากกว่าการ
สูบนํ1าด้วยสถานีสูบนํ1าด้วยไฟฟ้าจากแม่นํ1ามูล ซึ�งมีระยะทางการสูบนํ1า ๑-๒ กิโลเมตรจากแม่นํ1าและไม่นับ
เรื�องการสญูหายของนํ1าระหว่างทางของการขนส่ง นับว่าก่อให้เกิดต้นทุนทั1งทางทรัพยากรและงบประมาณที�สูง
กว่า 

กล่าวโดยสรุป ความพยายามของรัฐในการแก้ไขปัญหาการเกษตรและการชลประทานในพื1 นที�ที�ได้รับ
ผลกระทบจากเขื�อนปากมูล พบว่า ทั1งโครงการและกิจกรรมที�ดาํเนินการในการแก้ไขปัญหาไปแล้วและที�กาํลัง
เริ�มดาํเนินการไม่สอดคล้องกบัการแก้ไขปัญหาจริง เช่น กรณีการสร้างสถานีสบูนํ1า จากการดาํเนินการก่อสร้าง
สถานีสูบนํ1าทั1ง ๖๑  สถานี พบว่ามีเพียง  ๓๐ สถานีที�ดาํเนินการเกี�ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาจริง ในขณะที�
เกือบ ๓๐ สถานีที�ไม่เกี�ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูล๕ นอกจากนี1  การใช้นํ1าในฤดูแล้ง พบว่ามีน้อย
มาก เป็นเพียงการใช้นํ1าเพื�อการทาํนาปรังส่วนหนึ�งและเพื�อปลูกผักเพียงเลก็น้อย (หมายถึงไม่ได้ปลูกเพื�อ
ค้าขาย แต่ปลูกเพื�อบริโภคในครัวเรือน) ในขณะที�ชาวบ้านมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที�เพิ�มมากขึ1นจากการสูบนํ1าจาก
สถานี ซึ�งชาวบ้านต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเอง ทั1งนี1  ในอดีตพบว่า รัฐแบกรับภาระค่าสูบนํ1าในสัดส่วนร้อยละ 
๖๐ (เฉลี�ยปีละประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี) ในขณะที�ชาวบ้านมีส่วนในการแบกรับภาระค่า
ไฟฟ้าในสัดส่วนร้อยละ ๔๐ แต่ปัจจุบันรัฐบาลได้โอนย้ายภาระกิจความรับผิดชอบในการจ่ายค่าไฟฟ้าจาก
สถานีสูบนํ1ามายังองค์การบริหารส่วนตาํบล (อบต.) ซึ�งเป็นภาระที�หน่วยงานในพื1 นที�ต้องจัดสรรงบประมาณ
เพื�อแก้ไขปัญหาแทนที�การนาํงบประมาณจากการกระจายอาํนาจนั1นมาเพื�อการพัฒนาท้องถิ�นตามเป้าหมาย
ของรัฐบาล ทั1งนี1  พบว่า ในระยะหลัง หน่วยงานราชการต่างๆในพื1 นที� ได้มีการปรับลดขนาดพื1 นที�เป้าหมาย
โครงการลง เพื�อให้สอดคล้องกบัศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรแต่ละแห่ง 

 

๒.๖.๒ การฟื+ นฟูระบบนเิวศจากการเปิดประตูนํ+ า (มิถุนายน ๒๕๔๔ – กรกฎาคม ๒๕๔๕)  
การศึกษาของ ม.อุบล(๒๕๔๕) พบว่า ในช่วงการทดลองเปิดประตูระบายนํ1า (มิถุนายน ๒๕๔๔-

กรกฎาคม ๒๕๔๕) ได้รวบรวมข้อมูลจาก ๒๕ สถานี พบพันธุ์ปลาจาํนวน ๔๔ วงศ์ ๑๘๔ ชนิด และพบชนิด
ปลาหลากหลายพันธุ์สูงสุดในช่วงเดือนตุลาคม ถึงพฤศจิกายน ๖๘ ชนิด (มอ.น.๔-๒๑) ผู้วิจัย ตั1งข้อสังเกต
ว่า “เขื�อนปากมูลเป็นเขื�อนที�สร้างกั1นลาํนํ1ามูล โดยตาํแหน่งที�ตั1งอยู่ห่างจากปากแม่นํ1ามูลที�ไหลลงสู่แม่นํ1าโขง
เพียง ๕ กิโลเมตร จึงเป็นการกั1นการอพยพเคลื�อนย้ายของปลาชนิดต่างๆระหว่างแม่นํ1าโขงและแม่นํ1ามูล”   
(ม.อุบล, น. ๔-๒๕) 

                                   
๕

 ดูรายละเอียดเพิ$มเติมที$ เอกสารสรุปโครงการชลประทานปากมูล โครงการชลประทานอุบลราชธานี สาํนกัชลประทานที$ ๗ วนัที$ ๓ 

พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
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การสร้างเขื�อนปากมูลในปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๗ มีส่วนทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลงในระบบนิเวศต่าง ๆ 
ตั1งแต่การระเบิดแก่งเพื�อให้เกิดร่องนํ1าลึกไหลเชี�ยว เกิดนํ1าท่วมเกาะดอน และแก่งหินกลางแม่นํ1ามูล และริม
ฝั�งแม่นํ1า ซึ�งเคยเป็นที�หาหน่อไม้ ผัก ผลไม้ป่า ส่วนสัตว์เลก็ สัตว์น้อย และแมลงที�เคยอาศัยอยู่ริมนํ1ากถู็กนํ1า
ท่วมตาย หรือบางส่วนที�เคลื�อนย้ายได้กอ็พยพไปอยู่ที�อื�น ขณะเดียวกันแก่งต่างๆ ที�จมอยู่ใต้นํ1ากเ็กิดการอุด
ตันจากการทบัถมของตะกอนแม่นํ1า และอกีด้านหนึ�งเครื�องมือหาปลาใช้ได้ในสภาพนํ1าไหลตามธรรมชาติ เช่น 
ตุ้มปลายอน จิบ มองไหล กไ็ม่สามารถใช้จับปลาได้ ในช่วงที�เขื�อนปากมูลปิดบานประตูระบายนํ1า ต่อมาในปี 
๒๕๔๔ ซึ�งมีการเปิดประตูระบายนํ1าเขื�อนปากมูล พบว่า บรรดาตะกอนที�อุดตันแก่ง ได้ถูกกระแสนํ1าไหลซัดพัด
ตะกอนที�อุดตามซอกร่องหินของแก่งออก ทาํให้แก่งสะอาดและฟื1 นสภาพอกีครั1งหนึ�ง และนอกจากนี1แก่งยังได้
กลับมาทาํหน้าที�เป็นที�กกัเกบ็นํ1าและเติมออกซิเจนให้กบันํ1า ทาํให้นํ1าในแม่นํ1ามูลสะอาดอีกครั1ง และบ่อนํ1าตาม
ริมฝั�งและแก่งที�ชาวบ้านเคยใช้เป็นแหล่งนํ1าดื�มกเ็ริ�มฟื1 นคืนมาอีกครั1ง ในเวลาเดียวกันการกลับคืนสู่สภาพเดิม
ของเกาะแก่งต่าง ๆ กไ็ด้ดึงดูดนักทอ่งเที�ยวให้กลับมาเที�ยวอกีครั1งหนึ�ง (ม.อุบล, ๒๕๔๕) 

งานวิจัยของสถาบันวิทยาศาสตร์ฯ พบว่า หลังการเปิดประตูนํ1า ชาวบ้านจับปลาได้มากขึ1น และจับปลา
ได้ง่ายขึ1น รวมร้อยละ ๕๔.๑๓ (วว. ตร.๕-๓) และมีรายได้จากการทาํประมงในช่วงการเปิดประตูระบายนํ1า
เพิ�มมากขึ1น ถึง ๖,๙๐๐ บาท (วว.ตร.๑-๒)(ดูเพิ�มเติมในบทที� ๔) 

ม.อุบล(๒๕๔๕) ได้ชี1 ว่า เมื�อเปิดประตูนํ1า ระบบนิเวศได้ฟื1 นคืนเกือบเหมือนเดิม ทาํให้ปลาสามารถ
อพยพขึ1นมาในแม่นํ1ามูลได้เหมือนเดิมตามฤดูกาล การเปิดประตูระบายนํ1า จึงไม่ใช่แค่เพียงการปล่อยให้ปลา
สามารถขึ1นมาเหนือเขื�อน แต่ยังทาํให้ระบบนิเวศแม่นํ1ามูลกลับฟื1 นคืนสภาพเดิม มีแก่งหินธรรมชาติโผล่ขึ1น
ตามธรรมชาติในช่วงนํ1าลด ปลาสามารถพัก ผสมพันธุ์ วางไข่ และเจริญเติบโตในลํานํ1ามูลได้ นอกจากนี1
ชาวบ้านยังสามารถใช้ประโยชน์จากที�ดินริมตลิ�งในการทาํการเกษตรริมมูน มีพืชผักที�เกบ็กินหรือขาย (มอ.น.
๕-๓๐)  หลังจากการเปิดประตูระบายนํ1า พบว่า ชาวบ้านเป็นจาํนวนมากขึ1นเริ�มมีกิจกรรมการหาปลาร่วมกัน 
แลกเปลี�ยนข้อมูลเกี�ยวกับการหาปลา ฯลฯ นับเป็นแนวโน้มที�ดีในการรื1 อฟื1 นความสัมพันธ์ในอนาคต(มอ.น.
๕-๓๓) 

ส่วนงานวิจัยไทบ้าน(๒๕๔๕) ซึ�งทาํการสาํรวจในช่วงการเปิดประตูนํ1า ๒๕๔๔ – ๒๕๔๕ ระบุว่า พบ
ปลาจาํนวน ๑๕๖ ชนิด ในจาํนวนนี1  ๑๒๓ ชนิด อพยพจากแม่นํ1าโขงเข้ามาสู่แม่นํ1ามูลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
จนถึงเดือนกนัยายนของแต่ละปี และ การเปิดประตูระบายนํ1าในปี ๒๕๔๔ ทาํให้ชาวบ้านสามารถเข้าถึงพรรณ
พืชที�ใช้ประโยชน์ได้มากถึง ๓๔๒ ชนิด ในจาํนวนนี1  ๑๓๘ ชนิดเป็นทั1งอาหารและยาสมุนไพร และ ๑๒๑ ชนิด
เป็นสมุนไพร สอดคล้องกับการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที�พบว่า การเปิดประตูระบายนํ1าทาํให้มี
การใช้ประโยชน์จากผักป่ากินได้มากขึ1น รวมทั1งยังพบพรรณไม่นํ1าขึ1 นใหม่บริเวณเกาะดอนตาดไฮ ๓๔ ชนิด 
และแก่งคาํพวง ๑๒ ชนิด ซึ�งแสดงให้เหน็ถึงการเริ�มฟื1 นฟูตนเองของแม่นํ1ามูลภายหลังการเปิดประตูระบายนํ1า 
(งานวิจัยไทบ้าน : ๒๕๔๕) 

ในประเดน็เดียวกนันี1  ม.อุบล(๒๕๔๕) รายงานว่า ก่อนหน้าที�จะมีการสร้างเขื�อน ทุกหมู่บ้านริมแม่นํ1า
มูลมีผู้ใช้พื1 นที�ริมมูลเพาะปลูกไม่น้อยกว่าหมู่บ้านละ ๑๐ ครัวเรือน มีพื1 นที�เพาะปลูกเฉลี�ยไม่เกิน ๘๐๐ ตาราง
วา กระทั�งเมื�อมีการเปิดประตูระบายนํ1าในปี ๒๕๔๔ – ๔๕ ทาํให้คนเริ�มกลับมาใช้พื1 นที�ริมมูลเป็นพื1 นที�
เพาะปลูกฤดูแล้งอีก และพื1 นที�ลดลงเหลือประมาณ ๒๐๐ ตารางวา/ครัวเรือน เนื�องเป็นกลับมาปลูกเป็นครั1ง
แรกนับตั1งแต่เขื�อนปากมูลสร้างเสรจ็ (ปี ๒๕๓๗) เป็นต้นมา  
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๒.๗ บทสรุป  

ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศแม่นํ1ามูลตอนล่าง ที� เป็นส่วนหนึ�งของระบบนิเวศลุ่มนํ1าโขง 
ก่อให้เกิดระบบนิเวศวัฒนธรรมของชุมชนสืบต่อกันมา และสั�งสมเป็นภมิูปัญญาในการดาํรงชีวิตอย่างสุขสงบ
กนัมาอย่างยาวนาน  ตราบจนกระทั�งการสร้างเขื�อนขวางกั1นลาํนํ1ามูล ส่งผลให้เกิดความเปลี�ยนแปลงที�กระทบ
ต่อระบบนิเวศในบริเวณลุ่มนํ1ามูลตอนล่างอย่างรุนแรง ซึ�งประกอบไปด้วย 

๑) หลังจากเขื�อนสร้างเสร็จและมีการกักเกบ็นํ1าที�ระดับ ๑๐๘ ม.รทก. ทาํให้เกิดนํ1าท่วมเกาะแก่ง 
ดอน เกาะกลางแม่นํ1ามูลซึ�งชาวบ้านใช้ปลูกพืชผัก และที�ดินริมฝั�งแม่นํ1ามูล ป่าบุ่งป่าทาม ที�ชาวบ้านใช้เพื�อเกบ็
ผักพื1 นบ้าน หน่อไม้ เห็ด และพืชสมุนไพร รวมทั1งพื1 นที�เลี1 ยงสัตว์ จมอยู่ใต้นํ1าเสียหายเป็นจํานวนมาก 
นอกจากนี1แล้วยังทาํให้เกดิเหบ็ปลา และการแพร่ระบาดของต้นไมยราบยักษ์ จนเป็นอุปสรรคในการดาํรงชีวิต
ของชาวบ้าน 

๒) การสร้างเขื�อนปากมูล ขวางกั1นลาํนํ1า ทาํให้เกดิการเปลี�ยนแปลงระบบนิเวศของลุ่มนํ1ามูลอย่างมาก 
เพราะแม่นํ1ามูลไม่ไหลตามธรรมชาติเหมือนเดิม และส่งผลให้ดินตะกอนที�ไหลมากับนํ1าอุดตันแก่ง ขุม วัง 
หลืบ ถํ1า ที�เคยเป็นที�อาศัยหากิน ผสมพันธุ์ และวางไข่ ของปลา เกิดปัญหาการไร้ที�อาศัย ปลาไม่มีแหล่งเพาะ
พันธ ์ขณะที�สภาพของนํ1ากเ็ริ�มเน่าเสยีมากขึ1น 

๓) เขื�อนปากมูลกลายเป็นกาํแพงขวางกั1นการอพยพขึ1 นลงของปลาน้อยใหญ่กว่าร้อยชนิด ที�เคย
เดินทางไปมาระหว่างแม่นํ1าโขงกบัแม่นํ1ามูล  

ความพยายามที�จะแก้ไขปัญหาด้วยการสร้างบันไดปลาโจน และการปล่อยปลาและกุ้ง เพื�อเพิ�ม
ผลผลิตทางการประมง ล้วนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ นอกจากนั1น การแก้ปัญหาดังกล่าว ยังเป็นการสะท้อนให้
เหน็วิธคิีดในการแก้ปัญหาของฝ่ายรัฐ ที�ละเลยมิติทางด้านนิเวศวิทยา แต่สนใจเฉพาะมิติด้านเศรษฐกจิ  
 ดังนั1น หากพิจารณาข้อเทจ็จริงผ่านข้อมูลทางด้านนิเวศวิทยาและวิถีชีวิตของคนในลุ่มนํ1ามูลจากงาน
ศึกษาหลายๆ ชิ1น จึงกล่าวได้ว่า การเปิดประตูระบายนํ1าเขื�อนปากมูลเป็นทางเลือกที�ดีที�สุดและเหมาะสมที�สุด
สาํหรับการฟื1 นฟูระบบนิเวศ และวิถีชีวิตของคนในลุ่มนํ1ามูลที�เกี�ยวข้องสมัพันธก์นั  

ดังที�ปรากฎมาแล้วในช่วงที�มีการทดลองเปิดประตูระบายนํ1าเพื�อศึกษาผลกระทบเป็นเวลา ๑ ปี 
(๒๕๔๔) ซึ�งได้มีส่วนสาํคัญในการฟื1 นฟูระบบนิเวศแม่นํ1ามูลทั1งระบบ ทาํให้เกาะแก่งต่างๆ ที�เคยจมอยู่ใต้นํ1า 
พรรณพืช และพันธุป์ลาที�มีความหลากหลายกลับคืนมา ส่งผลให้ชาวประมงเริ�มกลับมาใช้ประโยชน์จากแม่นํ1า
มูลได้อกีครั1ง ขณะที�เกาะแก่งต่างๆ กก็ลับฟื1 นคืนสภาพเหมือนเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประมวลสรุปผลการศึกษาข้อมูลงานวิจัย และเอกสารที�เกี�ยวข้องกบัการแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูล : คณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลงานวิจัยฯ หนา้ ๒๑ 

บทที� ๓ 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม 

 
๓.๑ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ  

๓.๑.๑  อาชีพ ก่อนและหลงัสรา้งเขื�อน 

งานวิจัยเกี�ยวกับเขื�อนปากมูลที�นาํมาพิจารณาครั1งนี1  กล่าวถึงอาชีพของชาวบ้านในชุมชนริมแม่นํ1ามูล
ต่างกัน งานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และงานวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ พบว่า ชาวบ้านเหล่านี1  
มีอาชีพเกษตรกรรม ทาํนาเป็นหลัก ชาวบ้านส่วนน้อยทาํอาชีพประมง การจับปลาเป็นอาชีพเสริม แต่งานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยอุบลฯ กลับชี1 ให้เหน็ว่า ชาวบ้านลุ่มนํ1ามูลมีวิถีชีวิตเกี�ยวพันและพึ�งพาแม่นํ1ามูล ชาวบ้านส่วน
ใหญ่จึงจับปลาเป็นหลัก ในขณะเดียวกนักท็าํนาและปลูกพืชผักต่างๆตามฤดูกาล โดยอาศัยที�ดินริมแม่นํ1า หรือ
ที�นาที�มีอยู่ในบริเวณที�ดอนนํ1าทว่มไม่ถึง 

การสาํรวจของ ม.อุบลฯ พบว่า พื1นที�ริมแม่นํ1า มีลักษณะเป็นตลิ�งสูง ที�มีผลาญหิน โขดหิน ไม่สามารถ
ปรับเป็นที�นาได้(ยกเว้นที�นาทาม ที�บ้านสุวรรณวารี และบ้านคาํนกหอ) ชาวบ้านจึงใช้ประโยชน์ในการปลูก
พืชผักสวนครัวในช่วงฤดูแล้ง ที�ดินลักษณะดังกล่าวพบไม่มากนัก  ในขณะที�ผืนดินบริเวณที�ดอน โดยส่วนใหญ่
เป็นดินตื1น ชั1นล่างมีหินปน มีผลาญหินสลับเป็นส่วนใหญ่ ดินไม่เหมาะสมกบัการทาํนา พื1นที�ทาํนามีน้อย (มอ.
๒๕๔๕) การทาํนาจึงต้องอาศัยนํ1าฝนเป็นหลัก ไม่สามารถทาํนาปรังได้  

ลักษณะของระบบนิเวศเช่นนี1  จึงเป็นข้อจํากัดที�ทาํให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ที�อาศัยอยู่ในลุ่มนํ1ามูล ไม่
สามารถทาํการเกษตรปลูกข้าว หรือปลูกพืชชนิดอื�นเป็นหลักได้ ยิ�งเมื�อพิจารณาความรู้ของชาวบ้านเกี�ยวกับ
พันธุ์ปลา พฤติกรรมของปลา และเครื�องมือในการจับปลาที�ชาวบ้านมีค่อนข้างละเอียด จะเห็นได้ว่า เป็น
ความรู้และวัฒนธรรมที�เกี�ยวข้องกบัการจับปลาเป็นหลัก 
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รายงานการการประมวลสรุปผลการศึกษาข้อมูลงานวิจัย และเอกสารที�เกี�ยวข้องกบัการแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูล : คณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลวิจัย ฯ หน้า ๒๓ 

จากตารางที� ๓.๑  งานวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สรุปว่า ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร แต่เมื�อพิจารณาข้อมูลจากงานวิจัยที�นาํมาใช้ พบว่า รายไดป้ระมงเบน็ส่วนหนึ�ง
ของรายได้ที�จัดอยู่ในประเภทรายได้จากการเกษตร  และเป็นรายได้ที�มีสัดส่วนที�สูงที�สุดในบรรดารายได้จาก
การเกษตร คือ ๒๑.๔๒ % ในปี ๒๕๓๗ ๑๒.๔๔% ในปี ๒๕๓๙ ๑๕.๕๗%ในปี ๒๕๔๐  และ ๑๔.๕๙% ในปี 
๒๕๔๑ แต่ลดลงเป็นอนัดับสองในปี ๒๕๔๒ คือ ๖.๐๖%  ซึ�งน่าจะมีผลกระทบจากการปิดประตูนํ1ามาตลอด ๕ 
ปี   

งานศึกษาของกิ�งกาญจน์และคณะ(๒๕๕๓) ในตารางที� ๓.๒ ได้แสดงปฏิทินกิจกรรมวิถีชีวิตของ
ชาวบ้านก่อนการสร้างเขื�อนในปี ๒๕๓๓ พบว่า ชาวบ้านสามารถหาเลี1ยงชีพได้ตลอดทั1งปี แม้ชาวบ้านในชุมชน
ลุ่มนํ1าจะมีอาชีพหลักในการหาปลา ส่วนอาชีพรองคือการทาํการเกษตร แต่ด้วยวิธีการแลกเปลี�ยนผลผลิต
ทางการเกษตรและปลา จึงทาํให้ชุมชนในแต่ละแห่งมีอาหารเพียงพอสาํหรับการบริโภค เป็นระบบนิเวศ
วัฒนธรรมที�พัฒนาขึ1นมายาวนานในบริเวณลุ่มนํ1ามูลตอนล่าง 

อย่างไรกต็าม การสรุปเปรียบเทียบผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยพิจารณาจากตารางที� ๓.๑ พบว่า 
ตัวเลขมีแสดงในตารางดังกล่าว มีความผันผวนของข้อมูลสูงมาก ทั1งนี1  เนื�องจากข้อจาํกัดของงานวิจัยฯที�ได้
ดาํเนินการศึกษารวบรวมข้อมูล (ตามที�อ้างถึงจํานวน ๗ ฉบับ) โดยความผันผวนของข้อมูลที�เกิดขึ1 น อนุ
กรรมการฯ มีข้อสังเกตว่าอาจมีสาเหตุหลายประการ ทั1งในสาเหตุที�เกิดจากกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการศึกษามี
จาํนวนน้อย สถานการณ์ที�ส่งผลกระทบอย่างฉบับพลันในช่วงเวลาที�มีการศึกษา เช่น การเกิดภัยพิบัติ การเกิด
วิกฤตเศรษฐกิจ ความเติบโตทางเศรษฐกิจที� เพิ�มสูงขึ1 น การเคลื� อนย้ายแรงงานทั1งที� เป็นค่านิยมของ
ปรากฏการณ์การย้ายถิ�น และที�เป็นผลมาจากการปรับตัวของชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากเขื�อนปากมูล ฯลฯ 
นาํมาสู่ความแตกต่างของรายได้ของชาวบ้านซึ�งเป็นพื1นที�ที�มีการศึกษาผลกระทบจากเขื�อนปากมูล  

จากอุปสรรคของข้อมูลรายได้ที�กล่าวมาข้างต้น อนุกรรมการฯจึงเห็นว่าควรใช้ข้อมูลจากงานวิจัยที�
สะท้อนความเป็นจริงมากที�สุดตามหลักวิชาการ ทั1งนี1 จาํเป็นต้องเข้าใจร่วมกันว่า วิถีชีวิตของชุมชนโดยทั�วไป
แล้วครัวเรือนหนึ�งๆไม่ได้ประกอบอาชีพใดเพียงอาชีพเดียว หากแต่ประกอบอาชีพที�หลากหลายเพื�อการอยู่
รอด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประมวลสรุปผลการศึกษาข้อมูลงานวิจัย และเอกสารที�เกี�ยวข้องกบัการแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูล : คณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลงานวิจัยฯ หนา้ ๒๔ 

ตารางที� ๓.๒ แสดงปฏิทินกิจกรรมวิถชีีวิตของชาวบา้นก่อนปี ๒๕๕๓ 
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ที�มา: กิ�งกาญจน์และคณะ, ๒๕๕๓: ตารางที� ๔ น.๔๕ 
  

คณะนักวิจัยของ ม.อุบลฯ ได้สรุปว่า จากการสาํรวจรายได้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจชุมชน และความ
เป็นอยู่ทางสังคมในระดับครอบครัว/ระดับชุมชน สามารถกล่าวได้อย่างหนักแน่นว่า การประมงเป็นพื1 นฐาน
และเป็นแกนหลักของชีวิตของชาวบ้านในลุ่มนํ1ามูล ยิ�งเมื�อสืบสาวถึงประวัติการตั1งถิ�นฐานของชุมชน กพ็บว่า 
ในพื1นที�ที�มีที�นาจาํกัด มักจะเป็นชุมชน “คนหาปลา” บรรพบุรุษผู้ก่อตั1งชุมชนไม่ได้มุ่งเน้นบุกเบิกที�นาเพื�อทาํ
นาเป็นหลัก แต่เป็นชุมชนชาวประมงนํ1าจืด ที�พื1 นฐานชีวิตพึ�งพิงทรัพยากรปลาอันสะท้อนถึงสิทธิดั1งเดิมในการ
ใช้ทรัพยากร (ม.อุบล, ๒๕๔๕: น. ก-๖) 

งานวิจัยไทบ้าน (๒๕๔๕) ชี1 ให้เหน็ว่า ก่อนสร้างเขื�อน ชุมชนแถบปากมูนออกไปหางานทาํน้อย จะมีก็
บางชุมชนทางตอนบนที�ไปหางานทาํหลังจากเสรจ็หน้านา แต่ภายหลังการสร้างเขื�อน มีคนจาํนวนมากออกไป
หางานทาํนอกชุมชน อาชีพที�เป็นที�นิยมคือ แรงงานก่อสร้าง คนงานนากุ้ง คนงานเรือประมงทะเล คนงานตัด
อ้อย ยาม แม่บ้านฯลฯ ส่วนคนที�ยังอยู่ในชุมชนบางคนต้องหันมาทาํนารับจ้าง และทาํไม้กวาด ชาวบ้านจาํนวน
มากต้องเช่าที�นาของคนอื�นในหมู่บ้านหรือนอกหมู่บ้าน เพราะค่าชดเชยที�ได้นั1นไม่เพียงพอต่อการซื1 อที�ดินใหม่
ที�อุดมสมบูรณ์ ชุมชนที�ไม่มีที�ดินเพราะตั1งอยู่ในเขตพื1 นที�อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ เช่น บ้านท่าแพ ต้องเป็น
แรงงานรับจ้างเลี1 ยงวัวแทน รายได้หลักของหลายหมู่บ้านเปลี�ยนจากการหาปลาเป็นทาํไม้กวาด เช่น บ้านหัว
เห่วหมู่ ๔ ซึ�งเป็น หมู่บ้านที�ไม่มีที�นามีคนทาํไม้กวาดถึง ๑๗๐ ครัวเรือนจาก ๓๔๐ ครัวเรือน บ้านตุงลุงทาํทุก
ครัวเรือน คือ ๘๐ ครัวเรือนเช่นเดียวกับบ้านวังใหม่ที�มี ๑๑๔ ครัวเรือน วังสะแบงใต้ ๑๐๐ ครัวเรือน จาก 
๑๑๔ ครัวเรือน แต่การทาํไม้กวาดกไ็ม่ง่ายเพราะหาดอกหญ้ายากและไม่มีแหล่งขาย คนที�มีอายุที�เคยหาปลา
ต้องเปลี�ยนมารับจ้างที�ไม่ต้องใช้แรงงานมาก การไม่มีปลาให้จับและแรงกดดันทางเศรษฐกจิทาํให้ชาวบ้านส่วน

เกี�ยวข้าว 

หาปลา 

ปลูกผกั 

ดาํนา 

     รับจ้าง 

เกี�ยวข้าว เกี�ยวข้าว 

ปลูกผกั 

หาปลา 
     รับจ้าง 

ดาํนา 

ดาํนา 

     รับจ้าง 

เ 

เกี�ยวข้าว 
     หาปลา 

ปลูกผกั 
     รับจ้าง      รับจ้าง 

เกี�ยวข้าว 



รายงานการประมวลสรุปผลการศึกษาข้อมูลงานวิจัย และเอกสารที�เกี�ยวข้องกบัการแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูล : คณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลงานวิจัยฯ หนา้ ๒๕ 

ใหญ่ขายเรือทิ1 งไปในราคาถูกมาก บางคนขายแค่ลาํละประมาณ ๑,๕๐๐ บาท ส่วนใหญ่ต้องกู้หนี1 ยืมสินจาก
ญาติและแหล่งทุนต่างๆ เช่น สหกรณ์เพื�อการเกษตร ธนาคาร มาเป็นค่าใช้จ่ายด้านอาหาร ค่าเล่าเรียนลูกฯลฯ 
คุณภาพชีวิตลดลงเพราะต้องพึ�งอาหาร  จากรถเร่ที�มีคุณค่าทางโภชนาการตํ�า แหล่งอาหารแหล่งเดียวที�พอ
พึ�งพาได้คือป่าโคกที�ชาวบ้านได้อาศัยขุดเขียดและเกบ็พืชผัก สภาพเช่นนี1 ทาํให้คนที�มีที�นากลายเป็นผู้ที�มี
หลักประกนัมากที�สดุแทนเพราะอย่างน้อยที�สดุมีข้าวกนิ 

การศึกษาของกิ�งกาญจน์และคณะ (๒๕๕๓) พบว่า ในจาํนวนผู้ตอบแบบสอบถามประมาณ ๘๐๐ กว่า
คน  ก่อนที�จะมีการสร้างเขื�อน  มีเพียงร้อยละ ๑๔.๒ ที�ส่งสมาชิกออกไปขายแรงงานต่างถิ�น แต่พอหลังจาก
การสร้างเขื�อนปากมูล ตัวเลขได้เพิ�มขึ1นเป็นร้อยละ ๓๖.๓  ช่วงอายุของคนที�ออกไปขายแรงงาน จะอยู่ระหว่าง 
๒๐-๒๕ ปี และ จํานวนสมาชิกที�ออกไปประกอบอาชีพนอกชุมชน เฉลี�ยอยู่ที� ๑ คน/ครอบครัว/ปี และมี
แนวโน้มที�จะเพิ�มเป็น ๒ คน/ครอบครัว/ปี 

เมื�อวิเคราะห์สาเหตุที�ทาํให้ชาวบ้านต้องอพยพออกไปขายแรงงานนอกพื1นที� พบว่า (๑) ภายในชุมชน
ไม่มีอาชีพให้ชาวบ้านทาํ และชาวบ้านไม่สามารถหาปลาได้ รวมถึงไม่สามารถทาํนาได้ในพื1 นที�ที�ตนครอบครอง
ซึ�งมีอยู่อย่างจาํกัด (๒) ปัญหานํ1าท่วมซํ1าซ้อนในเขตป่าบุ่งทามภายในชุมชน (เนื�องจากความไม่สัมพันธ์กัน
ของระบบการเปิดปิดประตูระบายนํ1าเขื�อนปากมูลกบัระบบนิเวศน์) ( ๓) การหาปลาได้น้อยลง  

กล่าวโดยสรุป  ระบบนิเวศวิทยาที�อุดมสมบูรณ์ในบริเวณลุ่มนํ1ามูลตอนล่าง เป็นปัจจัยสาํคัญในการตั1ง
ถิ�นฐานของชุมชนชาวประมง ที�มีแหล่งอาหารเสริมจากการทาํเกษตรกรรมริมฝั�ง  วิถีชีวิตจึงต้องพึ�งพิงกับ
ธรรมชาติของแม่นํ1ามูล จนก่อให้เกดิระบบนิเวศวัฒนธรรมที�สบืต่อกนัมายาวนาน และสามารถสั�งสมภมิูปัญญา
ในการดาํรงชีวิต ที�สอดคล้องกบัความเปลี�ยนแปลงของธรรมชาติในลุ่มนํ1ามูล  ตราบจนกระทั�ง การสร้างเขื�อน
ปากมูล ได้ขวางกั1นลาํนํ1า และเปลี�ยนแปลงธรรมชาติ จนส่งผลกระทบให้ชาวบ้านซึ�งมีอาชีพเป็นชาวประมง 
ต้องปรับตัวเพื�อความอยู่รอด ด้วยการอพยพออกไปหางานทาํนอกชุมชน หรือเปลี�ยนไปทาํอาชีพอื�นที�ไม่เคยมี
ความรู้มาก่อน 
 

๓.๑.๒  รายไดเ้ปรียบเทียบก่อนและหลงัสรา้งเขื�อน 

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระบุว่ารายได้ของประชากรที�ศึกษาเป็นรายได้ที�มาจากภาคเกษตร 
และรายได้จากนอกภาคเกษตร (ดูตารางที� ๓.๑)  แต่รายได้จากภาคเกษตรโดยรวม กยั็งน้อยกว่ารายได้นอก
ภาคเกษตร  ซึ�งเป็นเรื�องที�ไม่น่าจะแปลกใจ เพราะหลังการสร้างเขื�อน ชาวบ้านที�เคยมีรายได้จากการประมง  
ต้องออกไปหางานนอกภาคเกษตรทาํ เช่น ทาํไม้กวาด ทาํดอกไม้จันทน์ หรืออกไปทาํงานรับจ้างนอกหมู่บ้าน 
เช่น งานก่อสร้าง ทาํขนมไหว้พระจันทร์ ฯลฯ ข้อมูลในตารางที� ๓.๑๙ ของ ม.ขอนแก่น แสดงให้เหน็ว่า 
รายได้นอกภาคเกษตร ในปี ๒๕๓๗ รายได้สงูสดุมาจากการ “รับจ้างอื�นๆ”เป็นเงิน ๑๓,๖๔๖.๗๖ บาท 
รองลงมาเป็นรายได้จาก “รายได้สทุธจิาการค้าขาย” เป็นเงิน ๙,๒๒๙.๓๖ บาท ถัดลงมาเป็นรายได้จาก ”
เงินเดือน“ เป็นเงิน ๘,๔๘๘.๙๖ บาท  รายได้จากการรับจ้าง เป็นรายได้ที�ครองลาํดับสงูตลอด ๕ ปีหลังการ
สร้างเขื�อน 

  เป็นที�น่าสังเกตว่า รายได้เฉลี�ยต่อครัวเรือนตั1งแต่ปี ๒๕๓๗ ทั1งจากภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร
ลดลงจาก ๖๒,๖๖๕.๐๔  เป็น ๔๖,๐๘๙.๔๖ ในปี ๒๕๔๒ และเพิ�มขึ1น เป็น ๖๔,๖๕๒.๕๔ ในปี ๒๕๔๔ หลัง
การทดลองเปิดประตูนํ1า
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รายงานการประมวลสรุปการศึกษาข้อมูลงานวิจัยและเอกสารที�เกี�ยวข้องกบัการแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูล : คณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลงานวิจัย ฯ หน้า ๒๗ 

ตารางที� ๓.๓  เป็นการเปรียบเทยีบรายได้เฉลี�ยต่อครัวเรือนที�ได้รับจากการทาํประมงของงานวิจัย ๔ 
ฉบับ ผลการประมาณการของมหาวิทยาลัยอุบลฯที�ทาํการสาํรวจในปี ๒๕๔๔  พบว่ารายได้จากประมงก่อนการ
สร้างเขื�อนในปี ๒๕๓๓ คือ ๒๕,๗๔๒ บาท/ครัวเรือน ส่วนการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า รายได้
จากการประมงภายหลังการสร้างเขื�อน ลดลงอย่างต่อเนื�องจาก ๑๓,๔๒๘.๒๙ บาท/ครัวเรือน ในปี ๒๕๓๗ 
จนตํ�าสุดในปี ๒๕๔๒ เท่ากับ ๒,๗๙๑.๔๐ บาท/ครัวเรือน และการสาํรวจของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ ซึ�ง
เป็นงานสาํรวจต่อเนื�องจาก มข. พบว่ารายได้กลับสูงขึ1 นเป็น ๖,๙๖๐ บาท/ครัวเรือน ในช่วงทดลองการเปิด
ประตูระบายนํ1าปี ๒๕๔๔  ในขณะที� ม.อุบลพบว่า ในปี ๒๕๔๓ ก่อนเปิดประตูนํ1าหนึ�งปี รายได้จากการประมง
เท่ากับ ๓,๐๔๕ บาท/ครัวเรือน (ใกล้เคียงกับผลการสํารวจของ มข.ในปี ๒๕๔๒) และเพิ�มสูงขึ1 นเป็น 
๑๐,๐๒๕ บาท/ครัวเรือน ภายหลังการเปิดเขื�อน สอดคล้องกบัตัวเลขของ วท.  

กิ�งกาญจน์และคณะ พบว่า รายได้จากประมงในปี ๒๕๕๑ ซึ�งเป็นปีที�เปิดประตูนํ1า ๔ เดือนและปิด
ประตูนํ1า ๘ เดือน เทา่กบั ๙,๒๔๗ บาท/ครัวเรือน ใกล้เคียงกบัการสาํรวจในปี ๒๕๔๔ (ปีทดลองเปิดประตูนํ1า
ตลอดปี) 

อย่างไรกต็าม การสาํรวจรายได้ประมงในปี ๒๕๔๔ และปี ๒๕๕๑ มีระยะเวลาห่างกัน ๘ ปี จึงต้อง
ระมัดระวังการเปรียบเทียบราคา ที�ยังไม่ได้คาํนึงถึงราคาปลาที�มีแนวโน้มสูงขึ1น เนื�องจากปริมาณการจับปลา
ลดน้อยลง และผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อสะสมในแต่ละปี 

 

ตารางที� ๓.๔  สดัส่วนครัวเรือนที�มีการเปลี�ยนแปลงรายรับเงินสดประมง ระหว่างปี ๒๕๔๓ กบัปี ๒๕๔๔ 

รายการ 

รอ้ยละของครวัเรือนที�มีรายได้
เงินสด 

ระดบันยัสําคญัทาง
สถติิ 

 เพิ�มขึ+ น เท่าเดิม ลดลง ค่า Z test 

กลุ่มอาชีพประมง      

ไม่มีการจับปลาขายตั1งแต่ปี ๒๕๓๓ ๐.๐๐ ๙๘.๔๙ ๑.๕๑ N.A.            N.A. 

ไม่มีการจับปลาขายในปี ๒๕๔๔ ๐.๐๐ ๙๐.๙๗ ๙.๐๓ N.A.            N.A. 

มีการจับปลาขายในปี ๒๕๔๔ ๘๘.๔๒ ๑.๑๘ ๑๐.๔๐ -๑๖.๐๙๒       sig 

การถอืครองที�ดิน     

ไม่มีที�ดิน ๔๐.๒๕ ๕๔.๓๖ ๕.๓๙ -๗.๙๗๓        sig 

ที�ดินระหว่าง ๑ - ๑๐ ไร่ ๔๔.๖๔ ๔๔.๐๕ ๑๑.๓๑ -๕.๖๗๓        sig 

ที�ดินระหว่าง ๑๑ - ๒๐ ไร่ ๔๔.๗๓ ๔๖.๘๔ ๘.๔๔ -๗.๕๑๓        sig 

ที�ดินระหว่าง ๒๑ - ๓๐ ไร่ ๓๘.๙๑ ๕๓.๕๖ ๗.๕๓ -๗.๐๒๔        sig 

ที�ดินมากกว่า ๕๐ ไร่ ๒๑.๔๓ ๖๔.๒๙ ๑๔.๒๙ N.A.            N.A. 

ลกัษณะของเรือที�ใชใ้นการประมง     

ไม่มีเรือและเครื�องยนต์เรือ ๘๗.๓๗ ๒.๑๑ ๑๐.๕๓ -๗.๔๖๖         sig 

มีเรือแต่ไม่มีเครื�องยนต์เรือ ๘๖.๒๒ ๑.๓๓ ๑๒.๔๔ -๑๐.๙๘๙       sig 

มีเรือและเครื�องยนต์เรือ ๙๔.๑๗ ๐.๐๐ ๕.๘๓ -๘.๙๗๘        sig 

ค่าเฉลี�ยรวม ๔๑.๖๐ ๕๐.๓๙ ๘.๐๑ -๑๔.๒๕๓       sig 

ที�มา : ปรับปรุงจากตารางที� ๖ (ม.อุบล, ๒๕๔๕: น. ๖-๓๔) 



รายงานการประมวลสรุปการศึกษาข้อมูลงานวิจัยและเอกสารที�เกี�ยวข้องกบัการแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูล : คณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลงานวิจัย ฯ หน้า ๒๘ 

งานวิจัยของมหาวิทยาลับอุบลฯ ในตารางที� ๓.๔ ชี1 ให้เหน็ว่า เมื�อพิจารณาการเปลี�ยนแปลงของรายรับ
เงินสดจากการประมงในแต่ละครัวเรือนในช่วงเปิดประตูนํ1า ๒๕๔๓ - ๒๕๔๔ จะพบครัวเรือนที�มีรายรับเงิน
สดจากการประมงเพิ�มขึ( นถึงรอ้ยละ ๔๑.๖ ของครัวเรือนทั(งหมด ครัวเรือนที�มีรายรับเงินสดจาการประมง
ลดลงมีเพียงร้อยละ ๘.๐ ของครัวเรือนทั1งหมด ซึ�งนับว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ ส่วน
ครัวเรือนที�มีรายรับเงินสดไม่เปลี�ยนแปลงมีร้อยละ ๕๐.๔ แต่ถ้าจะพิจารณาจากกลุ่มที�มีการจับปลาขายในปี 
๒๕๔๔ จะพบว่ามีรายไดเ้งินสดจากการประมงเพิ�มขึ( นถึงรอ้ยละ ๘๘.๔ ของครัวเรือนที�มีการจับปลาขาย
ทั(งหมด ยิ�งถ้าเป็นกลุ่มครัวเรือนที�มีเรือและเครื�องยนต์จะพบว่า มีรายได้เพิ�มขึ1นร้อยละ ๙๔.๒ ของครัวเรือน
ทั1งหมด  ซึ�งเป็นการชี1 ให้เหน็ถึงผลกระทบในทางบวกจากการเปิดประตูระบายนํ1าที�มีต่อครัวเรือชาวประมงใน
พื1 นที� ส่วนครัวเรือนที�มีรายรับคงที�ส่วนใหญ่เป็นผู้ที�ไม่ได้จับปลาขายในปี ๒๕๔๔ หรือเป็นผู้จับปลาขายแต่
ประสบปัญหาอุปสรรคในการทาํประมงเช่น ขาดแคลนแรงงาน หรืออุปกรณ์ 

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลฯ ในตารางที� ๑๒ (ม.อุบล, ๒๕๔๕: น.๖-๔๔) ยังชี1 ให้เห็นถึง
ความสมัพันธข์องการเข้าถึงทุนทางทรัพยากรทรัพยากร และทุนด้านอื�นๆกับภาวะความยากจน ซึ�งเป็นปัญหา
สาํคัญของชาวบ้านในชุมชนลุ่มนํ1ามูล งานวิจัยพบว่าหลังการสร้างเขื�อนปากมูลภาวะความยากจนจากเดิมร้อย
ละ ๓๒.๗ ก่อนการสร้างเขื�อน เพิ�มขึ1 นเป็นร้อยละ ๖๒.๕๑ ในปี๒๕๔๓ ความยากจนเพิ�มขึ1 นในทุกกลุ่ม
ครัวเรือนและในทุกสถานที�ตั1งโดยเฉพาะอย่างยิ�ง 

ก) ครัวเรือนที�ไม่มีที�ทาํกนิ ภาวะความยากจนเพิ�มขึ1นเป็นร้อยละ ๖๘.๙ จากเดิมร้อยละ ๔๒.๓ 

ข) ครัวเรือนที�จับปลาขาย ภาวะความยากจนเพิ�มขึ1นเป็นร้อยละ ๖๒.๒ จากเดิมร้อยละ๒๕.๕ 

ค) ครัวเรือนที�อยู่ท้ายเขื�อน ภาวะความยากจนเพิ�มขึ1นเป็นร้อยละ ๕๔.๖ จากเดิมร้อยละ ๑๘.๒ 

ง) ครัวเรือนที�อยู่บริเวณหน้าเขื�อน ภาวะความยากจนเพิ�มขึ1นเป็นร้อยละ ๗๕.๕ จากเดิมร้อยละ 
๖๒.๕ 

จ) ครัวเรือนที�ไม่มีการจับปลาขาย ภาวะความยากจนเพิ�มขึ1นเลก็น้อย  เพิ�มจากร้อยละ ๕๒.๘ เป็น
ร้อยละ ๖๐.๘ เทา่นั1น 

หลังจากการเปิดประตูระบายนํ1า คณะวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลพบว่าภาวะความยากจนโดยรวมลดลง 
จากร้อยละ ๖๒.๕ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ๕๗.๖ ในปี ๒๕๔๔ แต่กระนั1นกดี็ภาวะความยากจนยังสูงกว่าก่อน
การสร้างเขื�อน นอกจากนั1นยังระบุอีกว่าภาวะความยากจน นอกจากสัมพันธ์กับขนาดการถือครองที�ดินแล้วยัง
สัมพันธ์กับความสามารถในการทาํประมง และโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรประมงของครัวเรือนดังกล่าว  
โดยเฉพาะความยากจนในปี ๒๕๔๔ มีความสมัพันธก์บัการลงทุน และความสามารถในการจับปลาอย่างชัดเจน
กล่าวคือ 

ก) กลุ่มคนที�จับปลาขายภาวะความยากจนลดลงจากร้อยละ ๖๒.๑ เป็นร้อยละ ๕๑.๕ 

ข) กลุ่มที�ไม่จับปลาขาย ภาวะความยากจนเพิ�มขึ1นจากเดิมร้อยละ ๖๔.๓ เป็นร้อยละ๖๗.๒ 

ค) กลุ่มที�มีเรือและมีเครื�องยนต์ ภาวะความยากจนลดลงอย่างชัดเจนจากร้อยละ ๕๕.๓ เหลือเพียง
ร้อยละ ๓๔.๐ 

ง) กลุ่มที�มีเรือแต่ไม่มีเครื�องยนต์ภาวะความยากจนลดลงจากเดิมร้อยละ ๖๓.๖ เป็นร้อยละ ๕๒.๐ 

จ) กลุ่มที�ไม่มีเรือและไม่มีเครื�องยนต์ภาวะความยากจนกลับเพิ�มขึ1นจากเดิมร้อยละ ๖๖.๓ เป็น
ร้อยละ ๖๗.๔ 



รายงานการประมวลสรุปการศึกษาข้อมูลงานวิจัยและเอกสารที�เกี�ยวข้องกบัการแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูล : คณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลงานวิจัย ฯ หน้า ๒๙ 

การศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกจิชี1 ให้เหน็ว่า การเปิดประตูระบายนํ1าเขื�อนปากมูลช่วยทาํให้ภาวะ
ความยากจนในพื1นที�ลดลง  แต่ความยากจนในพื1 นที�ยังสูงกว่าก่อนการสร้างเขื�อนอยู่มาก ที�สาํคัญการศึกษายัง
พบว่าภาวะความยากจนยังกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มครัวเรือนที�มีขีดความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรที�จาํกดั 
 

สรุป 

 รายได้จากการประมงเฉลี�ยต่อครัวเรือน ในปี ๒๕๓๓ ก่อนการสร้างเขื�อน ประมาณ ๒๕,๗๔๒ บาท
ต่อปี ซึ� งถ้าคิดจากจํานวนชาวบ้าน ๖,๑๗๖ ครัวเรือน (ตามจํานวนผู้ที�ได้รับค่าชดเชยจาก กฟผ.อัน
เนื�องมาจากการสูญเสียอาชีพประมง) จะเป็นรายได้รวม ๑๕๘,๙๘๒,๕๙๒ บาท ขณะที�ข้อมูลในปี ๒๕๔๓ ซึ�ง
เป็นช่วงที�เขื�อนปิดประตูนํ1าตลอดปีเพื�อผลิตกระแสไฟฟ้า รายได้จากการประมงเฉลี�ยต่อครัวเรือนประมาณ 
๓,๐๔๕ บาทต่อปี จะเป็นรายได้รวม ๑๘,๘๐๕,๙๒๐ บาทต่อปี ตัวเลขเหล่านี1 ชี1 ให้เหน็ว่า การสร้างเขื�อนปาก
มูล ทาํให้มูลค่าผลผลิตของครัวเรือนประมงหายไปประมาณ ๑๔๐ ล้านบาทต่อปี การพิจารณาเปรียบเทียบ
รายได้ประมงในแต่ละครัวเรือนหลังเปิดประตูนํ1า พบว่ามีการเพิ�มขึ1 นอย่างเห็นได้ชัดในกลุ่มผู้ที�ได้รับ
ผลกระทบ ส่วนการสร้างเขื�อน มีผลให้ภาวะความยากจนเพิ�มขึ1น และลดลงภายหลังการเปิดประตูนํ1า แต่ความ
ยากจนกยั็งสงูกว่าในช่วงก่อนการสร้างเขื�อนอยู่มาก 

อย่างไรกต็าม ยังไม่มีการศึกษาใด ที�ชี1 ให้เหน็ถึงผลกระทบที�เกดิจากการทาํลายระบบนิเวศริมฝั�งแม่นํ1า 
อนัเป็นแหล่งพึ�งพิงทางอาหารของคนในชุมชน  ผลกระทบที�เกดิจากการจับปลาได้น้อยลง ของชุมชนตลอดลุ่ม
นํ1ามูล ซึ�งมีความยาวกว่า ๗๒๖ กม. อันเกิดจากการขวางกั1นการอพยพของปลาตามธรรมชาติจากแม่นํ1าโขง 
ผลกระทบที�เกิดกับธุรกิจการท่องเที�ยวในท้องถิ�น ผลกระทบที�การสร้างเขื�อนทาํให้เกิดความยากจนของ
ประชากรในพื1 นที�และเป็นภาระที�สังคมจะต้องแบกรับอันเนื�องมาจาก ปัญหาการขาดการศึกษา สุขภาวะ การ
อพยพโยกย้าย ฯลฯ  

ผลกระทบทั1งหมดนี1หลายกรณี ไม่อาจคิดคาํนวณเป็นตัวเลขได้  และเป็นผลกระทบที�ควรจะเป็นส่วน
หนึ�งของต้นทุนในการก่อสร้างและการใช้งานเขื�อนปากมูล   
 

๓.๒  ผลกระทบทางสงัคม 

 

๓.๒.๑ การตั+งถิ�นฐาน 

โดยทั�วไปแล้ว ชาวบ้านริมแม่นํ1ามูล มักจะเรียกชื�อชุมชนของตัวเองตามลักษณะระบบนิเวศน์แม่นํ1ามูล
ตามความรู้พื1 นบ้าน เช่น มักพบหมู่บ้านที�ขึ1 นต้นด้วยคาํว่า วัง (บ้านวังแคน,บ้านวังสะแบง,บ้านวังใหม่) คัน 
(บ้านคันไร่,บ้านคันเปลือย)  บุ่ง (บ้านปากบุ่ง) ปาก ห้วย (บ้านห้วยไฮ) ทา่ (บ้านทา่ช้าง) หนอง (บ้านหนอง
แสงใหญ่) หิน แก่งหิน (บ้านแก่งเจริญ)  ดอน (บ้านดอนชีเวิน) โนน (บ้านโนนกลาง) กุด (บ้านกุดชมพู) 
สะท้อนให้เหน็ถึงลักษณะสาํคัญของระบบนิเวศแม่นํ1ามูล ที�เหมาะสมในการสร้างถิ�นฐานการก่อตั1งชุมชน ใน
ทาํเลที�มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที�สาํคัญ ๓ อย่าง คือ ข้าว ปลา และป่า  ชุมชนตั1งแต่ใต้แก่ง
สะพือ อ.พิบูลฯ ถึง อ.โขงเจียม ล้วนเลือกทาํเลที�สะดวกในการจับปลา และมีที�พอจะทาํนาได้  ผู้คนในบริเวณ
ดังกล่าว มีวิถีชีวิตโดยการหาปลา และนําไปแลกข้าวกับชาวบ้านที�ตั1งอยู่ห่างจากแม่นํ1ามูล และที�ดินอุดม
สมบูรณ์กว่า   ประวัติศาสตร์ของชุมชนริมแม่นํ1ามูล คือประวัติศาสตร์การผลิต การพึ�งตัวเอง การแลกเปลี�ยน 
การค้า  การผลิตที�สาํคัญคือ “การหาปลา” และ”การทาํนา” (ม.อุบล, ๒๕๔๕ : น.๕-๖) 

ชาวบ้านเลือกตั1งถิ�นฐานบริเวณปากมูล เพราะความอุดมสมบูรณ์ของ ปลา และพรรณพืชธรรมชาติริม
แม่นํ1ามูล เป็นเหตุจูงใจ นอกจากนี1 ระบบนิเวศในแม่นํ1ามูล ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรปลา ป่าบุ่ง ป่าทาม ป่าโคกริม
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มูล ป่าริมเกาะดอน และตามเกาะแก่ง รวมทั1งพรรณพืชนานาชนิดในลุ่มนํ1าแม่นํ1ามูล ทรัพยากรเหล่านี1
เปลี�ยนแปลงไปตามฤดูกาล และการขึ1นลงของแม่นํ1ามูล ดังนั1นชาวบ้านปากมูลจึงจาํต้องสร้างระบบความรู้และ
ภมิูปัญญาต่าง ๆ เพื�อใช้และจัดการกบัการเปลี�ยนแปลงของระบบนิเวศ เพื�อให้วิถีชีวิตของชาวบ้านดาํรงอยู่ได้
ทั1งด้านเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม เช่นการทาํมาหากิน การแลกเปลี�ยนสิ�งที�ได้มาจากการหาอยู่หากินใน
แม่นํ1ามูล รวมทั1งการสร้างความเชื�อและวัฒนธรรมร่วมกนัมาแต่อดีต (ม.อุบล: ๒๕๔๕: น.๕-๔๙) 

ส่วนวิจัยไทบ้าน (วิจัยไทบ้าน : ๒๕๔๕) พบว่าที�ตั1งชุมชน จะเป็นบริเวณที�สามารถเข้าถึงแหล่งหาปลา
หรือ “ลวงปลา” เช่น แก่ง ขุม วัง คัน ฯลฯ ซึ�งเป็นหัวใจของความมั�นคงทางอาหารและเศรษฐกิจของชุมชน
แล้ว บริเวณที�ตั1งชุมชนมักจะอยู่ระหว่างลาํห้วยของแม่นํ1ามูลหรือมีลาํห้วยขนาบข้างซึ�งนํ1าไม่สามารถท่วมถึงได้ 
การมีลาํห้วยนั1นกเ็ทา่กบัว่ามีแหล่งอาหารและสมุนไพรอกีแหล่งนอกจากตามดอนหรือริมมูล 

ชุมชนริมมูลโดยส่วนใหญ่มักแบ่งพื1 นที�ออกเป็น ๒ ส่วนคือ ส่วนที�เป็นเขตชุมชนและนอกเขตชุมชน
โดยมีหลักเขตแบ่ง เขตชุมชนมักจะประกอบด้วยพื1นที� ที�สาํคัญคือ 

๑) พื1นที�ส่วนรวมติดฝั�งนํ1ามูล เป็นพื1นที�ทาํกนิสาํหรับปลูกพืชผักริมมูลโดยแบ่งกันปลูกพืชผักและเป็น
พื1 นที�ให้ชาวบ้านในชุมชนลงหาปลาในแม่นํ1าหรือท่านํ1า หากมีการแต่งงานแยกครอบครัว   ออกมา กจ็ะแบ่ง
พื1 นที�เหล่านี1 ให้ครอบครัวดังกล่าวได้ทาํเกษตรริมมูล และแบ่งพื1 นที�ไว้สาํหรับเกบ็ผักหักฟืน พืชผัก เหด็ และ
สมุนไพร 

๒) สําหรับพื1 นที�นอกเขตชุมชน ประกอบด้วยพื1 นที�นาและพื1 นที�ทาํเลเลี1 ยงสัตว์ ดังนั1นที�นาของ    
ชุมชนริมมูลจึงตั1งอยู่ห่างจากฝั�งแม่นํ1า ยกเว้นบางชุมชนมีที�นาระหว่างที�ริมมูลกับชุมชน เช่น บ้านหนองโพธิN 
หรือผู้ที�ทาํนาตามทามหรือห้วยสาขา การเลือกพื1 นที�ตั1งชุมชนดังกล่าวนี1 ทาํให้ชุมชนริมมูลมีหลักประกันของ
ความมั�นคงในมิติต่างๆ ทุกด้านที�ทาํให้ชุมชนสามารถพึ�งตนเองจากฐานทรัพยากรแม่นํ1ามูลและลาํห้วยสาขา 
ทั1งความมั�นคงทางอาหาร ความมั�นคงทางสขุภาพ และความมั�นคงทางเศรษฐกจิ (วิจัยไทบ้าน, ๒๕๔๕) 
 

๓.๒.๒ ความมั �นคงทางอาหาร 
ก่อนการสร้างเขื�อนปากมูล ชาวบ้านริมมูลส่วนใหญ่จะปลูกจะปลูกผักริมมูล การปลูกผักริมมูลทาํได้

ในฤดูนํ1าลดหลังการเกบ็เกี�ยวข้าว ตั1งแต่เดือนธันวาคม – พฤษภาคม ชนิดผักที�ปลูก เป็นผักที�บริโภคใน
ครัวเรือน เช่น ผักกาด ถั�ว แตง พริก มักเป็นผักที�มีอายุเกบ็เกี�ยวในระยะสั1นประมาณ ๓ เดือน เหตุผลสาํคัญที�
ชาวบ้านปลูกผักในฤดูแล้ง เนื�องจากเหตุผลในด้านความสะดวกในการเกบ็ผักมาบริโภค นอกจากนี1การเกบ็ผัก
ในฤดูแล้งตามธรรมชาติไม่ค่อยได้ เกบ็ได้เป็นบางชนิด การปลูกผักริมมูลจึงเป็นกิจกรรมเพื�อเสริมความมั�นคง
ทางอาหารของครัวเรือนที�จะมี พืช ผัก สําหรับบริโภคในช่วงฤดูแล้ง โดยไม่ต้องจ่ายเงินเพื�อซื1 ออาหาร 
บางส่วนเหลือจึงขาย (ม.อุบล, ๒๕๔๕: น.๕-๒๐) 

นอกจากนี1 ชาวบ้านจะเกบ็ผักป่าหลังหรือขณะหาที�ปลา เช่น ผักกระโดนนํ1า ผักกุ่ม ผักดางส้ม ดางขม 
และอื�น ๆ เป็นต้น นอกจากนี1 ยังล่าสัตว์ป่า พวกกิ1 งก่า งู แมลงบ้างเลก็น้อย เพราะเวลาส่วนใหญ่จะไปหาปลา 
ส่วนผู้หญิงบางคนที�ไม่ได้หาปลากจ็ะไปเกบ็เหด็ หาหน่อไม้และของป่า ส่วนรายได้ส่วนใหญ่ของชาวบ้านจะมา
จากการขายปลา (ม.อุบล, ๒๕๔๕: น.๕-๒๘) 

 

 

 

 

 



รายงานการประมวลสรุปการศึกษาข้อมูลงานวิจัยและเอกสารที�เกี�ยวข้องกบัการแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูล : คณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลงานวิจัย ฯ หน้า ๓๑ 

ตารางที� ๗ แสดงผลกระทบจากเขื�อนปากมูลต่อความมั �นคงทางอาหาร (หน่วย:ครัวเรือน)  
ผลกระทบต่อการใชป้ระโยชนจ์าก

ทรพัยากรของครวัเรือน 

ดา้นความมั �นคงทางอาหาร 

ผลกระทบจากการสรา้งเขื�อน (๒๕๔๓) 

ไม่เปลี�ยนแปลง ดีขึ+ น ดีขึ+ นมาก แย่ลง แย่งลงมาก 

๑. ความพอเพียงของอาหาร ๑๑๖ (๑๒.๙) ๓๖ (๔.๐) ๑ (๐.๑) ๕๒๓ (๕๘.๔) ๒๒๐ (๒๔.๖) 
๒. ความสะดวกต่อการจัดหาอาหาร ๙๕ (๑๐.๖) ๓๖ (๔.๐) ๒ (๐.๒) ๕๓๗ (๕๙.๔) ๒๒๖ (๒๕.๒) 
๓. คุณภาพและความสะอาดของอาหาร ๙๔ (๑๐.๕) ๒๙ (๓.๒) ๑ (๐.๑) ๕๓๘ (๖๐.๐) ๒๓๔ (๒๖.๑) 
๔. การใช้ประโยชน์จากสมุนไพร ๒๓๕ (๒๖.๓) ๘ (๐.๙) ๘ (๐.๙) ๔๑๕ (๔๖.๓) ๒๓๘ (๒๖.๖) 

ที�มา: ม.อุบล, ๒๕๔๕: น.๕-๓๑ 
 

ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ สะท้อนได้จากคาํบอกเล่าของพ่อทองดาํ ชาตะพันธ์ “...
แถบนี1  (แถบนํ1ามูน- ผู้เขียน) มันสมบูรณ์จริงๆ ปลาไม่รู้กี�อย่างต่อกี�อย่าง กกไม้อีกหลาย สมัยตะกี1ตะก่อน กรู้็
ว่ามันหลาย พ่อ แม่ คนเฒ่าคนแก่เค้าบอก เค้าเล่าให้ฟัง แต่พอได้ลองไปเบิ�ง ไปสาํรวจ มีคนมาถาม มานั�ง
บอกนั�งเล่าว่ามันมีอะไรบ้าง ปลา กกไม้ (ต้นไม้) ผักอะไร บนบกในนํ1ามันมีอะไรบ้าง คนนั1นช่วยกันบอก
ช่วยกันเล่าช่วยกันเติมไปเติมมา พอเค้าสรุปออกมา มันหลายจริงๆ (เยอะจริงๆ) มันกรู้็ว่ามันมีอะไรบ้างแต่
ไม่เคยนั�งนับ เทา่ที�จาํได้เค้าบอกว่าในมูลนี�มีปลากว่าสองร้อยชนิด มีพืชอีกกว่า ๑๖ ชนิด เมื�อก่อนไม่รู้ ไม่เคย
มานั�งนับกัน ถ้าให้บอกกเ็ล่าไปได้เรื�อยๆ ไม่จบ แต่ให้บอกว่ามีเท่าไหร่ กบ่็จัก (ไม่รู้) ...” (สัมภาษณ์พ่อ
ทองดาํ ชาตะพันธ,์วันที� ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ : กิ�งกาญจน์และคณะ, ๒๕๕๓: น.๕๐)  

และกรณีการทาํเกษตรริมฝั�งมูล ที�ชุมชนลุ่มนํ1ามูลและลุ่มนํ1าสาขานํ1ามูลจะปลูกได้ ในฤดูนํ1าลดในช่วง
เดือนมกราคม – พฤษภาคม ชนิดผักที�ปลูกส่วนใหญ่ได้แก่ ผักสาํหรับบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก เช่น ถั�ว 
แตง พริก ผักกาด การปลูกผักริมฝั�งมูลและลาํนํ1าสาขา จะเป็นอาชีพเสริมเพื�อสร้างความมั�นคงทางอาหารและ
รายได้ (กิ�งกาญจน์ และคณะ ๒๕๕๓ : น.๕๕) 

วิถีชีวิตที�อยู่อย่างสขุสงบ และอาศัยทรัพยากรธรรมชาติของแม่นํ1ามูลที�อุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้ ชาวบ้าน
มีสุขภาพจิตที�ดี ชาวบ้านได้บอก ว่า แม่นํ1าคือสายเลือดที�หล่อเลี1 ยงพวกเขาตั1งแต่เกิดจนแก่เฒ่า แม่นํ1ามูล   
เป็นสถานที�ทาํงาน ตลาด ทาํเลเลี1 ยงสัตว์ แหล่งสมุนไพร อาบนํ1า-ซักผ้า พักผ่อน ฯลฯ (ม.อุบล, ๒๕๔๕:     
น.๕-๒๘) 

ขณะที�งานวิจัยไทบ้าน พบว่าการเปิดประตูเขื�อนทาํให้เกิดความมั�นคงทางอาหาร ให้กับชุมชนบริเวณ
ปากมูลเนื�องจากชาวบ้านมีปลาจากธรรมชาติ สาํหรับคนริมมูลและริมห้วยสาขาของแม่นํ1ามูล การที�ชาวบ้าน
สามารถจับปลาได้อีกครั1 งรวมทั1งมีพืชผักริมมูลให้เกบ็ ไม่พียงทาํให้เกิดความมั�นคงทางอาหารสําหรับ
ครอบครัวเทา่นั1น แต่เกดิความมั�นคงทางอาหารทั1งชุมชนเพราะปลาที�จับได้ยังถูกแบ่งไปยังเครือญาติและ “หมู่
พวก” รวมทั1ง “เสี�ยวเหย” และเครือญาติของเสี�ยวเหย แม้บางคนจะไม่ได้ลงหาปลาที�มูล แต่กมี็ปลากินเช่นกัน 
แม้แต่เดก็ๆ กมี็ปลาเป็นอาหารไปโรงเรียนจากแต่เดิมที�ห่อแต่ข้าวเหนียวไปโรงเรียน และรอกับข้าวที�โรงเรียน
จัดให้ การมีปลากินทาํให้ลดภาระเรื�องการใช้จ่ายด้านอาหาร เพราะไม่ต้องเสียเงินซื1 ออาหารจากรถตลาด จะ
ซื1 อกเ็ว้นแต่กรณีที�มีธุระเร่งด่วน ทาํอาหารไม่ทนั หรืออยากกินอย่างอื�น แต่กรณีหลังไม่บ่อยนัก เพราะปลายัง
เป็นอาหารที�มีรสชาติอร่อยที�สดุ (วิจัยไทบ้าน, ๒๕๔๕) 

หากมองจากมิติความมั�นคงทางอาหาร การกลับมาของปลา เกษตรริมมูล และพืชผักธรรมชาติไม่
เพียงแต่ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านอาหารเท่านั1น แต่ยังทาํให้ชาวบ้านได้บริโภคอาหารธรรมชาติที�มีคุณค่าทาง
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โภชนาการสูงและไม่มีสารเคมีปนเปื1 อน ผู้ที�ได้ประโยชน์มากที�สุดจากการเปิดประตูเขื�อนกคื็อ ผู้หญิงที�ต้อง
แบกรับภาระในการจัดการและหาอาหารสาํหรับสมาชิกในครอบครัว จนกล่าวกันว่า“เมื�อมีการเปิดประตูเขื�อน 
กไ็ม่ต้องกงัวลอกีต่อไปว่าพรุ่งนี1 จะหาอะไรให้ลูกกนิ” (วิจัยไทบ้าน, ๒๕๔๕ อ้างแล้ว เรื�องเดียวกนั) 

 

๓.๒.๓ ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 
การหาปลาเป็นอาชีพที�สร้างความมั�นคงทางเศรษฐกิจอย่างสาํคัญของชาวบ้านริมมูล ดังจะพบว่า

ชาวบ้านริมแม่นํ1ามูลมีระบบความรู้พื1 นบ้านเกี�ยวกับการหาปลาอย่างหลากหลาย สามารถจาํแนกออกเป็น ๓ 
เรื�องใหญ่ ๆ คือ (๑) ความรู้เกี�ยวกับกระแสนํ1า และลักษณะทางกายภาพของแม่นํ1ามูล (๒) ความรู้เกี�ยวกับ
ระบบความหลากหลายของชนิดปลาและลักษณะนิสยั การหากนิ การอพยพ แหล่งที�ปลาอยู่ แหล่งที�ปลาวางไข่ 
(๓) ความรู้เกี�ยวกับการใช้เครื�องมือจับปลา ทั1งนี1  ความรู้ทั1ง ๓ เรื�องดังกล่าวจะถูกนํามาใช้ประโยชน์อย่าง
สมัพันธก์นักบัฤดูกาลในรอบปี กล่าวคือดิน ฟ้า อากาศ ที�กาํหนดความหลากหลายทางชีวิภาพและลักษณะของ
กระแสนํ1าในแม่นํ1ามูล อันเป็นปัจจัยสาํคัญที�มากาํหนดกิจกรรมการทาํประมงของชาวบ้านอีกทอดหนึ�ง การใช้
ความรู้ของชาวบ้านในการทาํประมงเป็นไปตามสภาพ “ฤดูกาล” ของธรรมชาติ และสัมพันธ์กับการใช้
เครื�องมือทาํประมงของชาวบ้านริมแม่นํ1ามูล (ม.อุบล. : น.๕-๑๗) 

ฤดูกาล สาํคัญที�สัมพันธก์บัวิถีชีวิตของชาวบ้านริมมูล ซึ�งกาํหนดกจิกรรมด้านประมง จาํแนกได้ ๓ ฤดู 
คือ (๑)ฤดูนํ1าลด (๒)ฤดูนํ1าแดง (๓)ฤดูนํ1าหลากเตม็ตลิ�งและเริ�มลด รายละเอยีดดังตารางต่อไปนี1   

 

ตารางที� ๘ แสดงความรูพ้ื+ นบา้นเกี�ยวกบัปลาและระบบการจับปลาของชาวบา้นปากมูล 

ฤดูกาลจับปลา ลกัษณะของนํ+ า/ภูมิศาสตร ์ ชนดิปลา เครื�องมือปลา 

• ฤ ดู นํ1 า ล ด
ห รื อ นํ1 า แ ห้ ง 
(ม ก ร า ค ม -

เมษายน) 

 

• นํ1าในแม่นํ1ามูลเริ�มลดลงเรื�อย ๆ 
และเริ�มไหลลงแม่นํ1าโขง 

• แก่งต่างๆ โผล่เหนือนํ1าขึ1 นมาให้
เหน็ 

• มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ใต้นํ1าที�
ชาวบ้านเรียกว่า “วังปลา” หมายถึง
ที�อาศัยของปลาที�ว่ายกลับไปแม่นํ1า
โขงไม่ทันปลาจะอาศัยในซอกถํ1า 
โพรงหิน เกาะแก่งหินต่าง ๆ ซึ� ง
ปลาจะหลบซ่อนอยู่ ชาวบ้านจึง
เรียกว่า “ปลาค้างวัง” 

• ปลาที�ว่ายจากนํ1าโขงมาช่วงฤดูนํ1า
หลากหรือช่วงช่วงเดือน ๖-๙ ของ
ทุกปี จะหลงเหลืออยู่ในนํ1ามูล เช่น 
ปลากด ปลาค่าว ปลานาง ปลาสร้อย 
ปลาปาก ปลาสูด ปลาเกาะปาก
หนาม ปลาหนัง เป็นต้น 

 

 

• คนหาปลาจะใช้เรือเล็กพาย
เข้าไปตามเกาะแก่งต่างๆ 

• เค รื� องมือที� ใ ช้ ไ ด้แก่  มอง 
ลาน ตุ้ม เบด็ราว ผาหรือฉมวก 
ดางต่อ ขอทก แห เยาะ อวน 
ช้อน 

• ฤดูนํ1าหลาก
ห รื อ นํ1 า ขึ1 น ที�
ภาษาชาวบ้าน
เ รี ย ก ว่ า  “นํ1 า
แดง”ช่วงเดือน
พ ฤ ษ ภ า ค ม -

สิงหาคม (ฤดู
ฝน) 

• ช่วงฤดูฝนตกชุก นํ1าจากแม่นํ1า
โขงจะสูงขึ1นและหลากท่วมเข้าไปยัง
ลาํนํ1าสาขาต่าง ๆ รวมทั1งนํ1ามูล 

• ปลาจากนํ1าโขงจะว่ายทวนนํ1ามา
วางไข่ในแม่นํ1ามูล และจะอยู่อาศัย
และเจริญเติบโต แพร่พันธุ์ตามป่า
บุ่งป่าทาม หรือบริเวณที�รกริมตลิ�ง 

• คนหาปลาจะรอคอยฤดูนํ1า
หลาก  เพราะมีปลาจาํนวนมาก
ให้จับและสามารถจับได้คราวละ
มากๆ  พวกเขาจะพายเรือทวน
นํ1าตามการ ว่ายของปลาโดย
ล่องเรือจากปากมูลจนถึงแก่งตะ
นะ 
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• นํ1าจะท่วมบริเวณที�เรียกว่าป่าบุ่ง
ป่าทามตามริมตลิ�ง 

 

• พบปลาทุกชนิด เ ช่น ปลากด 
ปลาค่าว ปลาซวย ปลาปึ� ง ปลาหนู 
ปลากระแหยง ปลานาง  ปลาเคิง 
ปลายอนลาย ปลาโจก เป็นต้น 

• เค รื� อง มือ จับปลาทุกชนิด
สามารถจับปลาช่วงฤดูนี1 ได้ เช่น 
ตาข่าย ลอบ ไซ อวน ตุ้มทุก
ขนาด ฉมวก คางต่อง     
 มอง โดยเฉพาะมองไหล๙ มอง
ซาํ๑๐ เยาะ ตุ้ม เบด็ราว เบ็ดคัน 
เบด็ราวใหญ่ ลอบ 

• ฤ ดู นํ1 า ล ด
ห รื อ นํ1 า ไ ห ล 
(กั น ย า ย น -

ธนัวาคม ) หรือ
ช่ ว งปลายฤ ดู
ฝน 

• นํ1าในแม่นํ1าโขงลดลงและมีความ
เชี�ยวกรากน้อยลง นํ1าในลาํนํ1าสาขา
ของแม่นํ1าโขงและแม่นํ1ามูลกล็ดลง
ไปด้วย 

• ลูกปลาที�เกิดในช่วงวางไข่ ช่วงฤดู
ฝนโตพอที�จะว่ายตามนํ1าลงไปนํ1าโขง 
ตามพ่อแม่พันธุ์ ปลาที�พบในช่วงนี1
จะ ว่ายเ ป็นฝูง ๆ มีปลาทุกชนิด
ในช่วงนี1  เช่น ปลาซวย ปลาปึ� ง ปลา
เสือ ปลาหนู ปลาคูณ ปลาโจก ปลา
อีตู๋  ปลาชะโด  ปลาก่า  ปลาหลาด 
ปลาเลิน ปลากะแยง ปลากด ปลาบู่ 
ปลาอไีห ปลานาง เป็นต้น 

• ชาวบ้านมักจะใช้สวิงรอตัก
ปลาบริเวณแก่งต่าง ๆ และใช้
เครื� องมืออื�น ๆ เช่น โพงพาง 
ลอบ สะดุ้ง เบด็ราว ตุ้ม มองจับ
ปลา 

 

 

 

จากข้อมูลข้างต้น จะเหน็ได้ว่า  อุปกรณ์และเครื�องมือหาปลาของชาวบ้านจะเป็นประเภทอุปกรณ์และ
เครื�องมือเคลื�อนที�ขนาดเลก็ ที�อาศัยนํ1าไม่ลึกมาก ใช้ริมฝั�งและตามแก่งหิน เป็นอุปกรณ์ที�ใช้เทคโนโลยีที�ไม่ได้
ซับซ้อน โดยส่วนใหญ่อุปกรณ์และเครื�องมือสาํหรับจับปลาจะทาํจากวัสดุธรรมชาติ เช่น แห และ มอง ในอดีต
จะใช้เชือกป่านและ เครือไม้มาสาน  ส่วนจิบ ตุ้ม โพงพาง จะทาํจากไม้ไผ่ ตุ้มจากนํ1าเต้า เป็นต้น ซึ�งเป็นวัสดุที�
หาได้ในชุมชน การทาํเครื�องมือจับอาศัยประสบการณ์และภมิูปัญญาที�ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษเป็น
หลัก แม้ว่าในระยะช่วง ๔๐ – ๕๐ ปีหลัง มอง แห และเบด็ จะเปลี�ยนมาใช้เส้นไนล่อนแทน เนื�องจากความ
เหนียวและความคงทนที�มีมากกว่า แต่เมื�อเทียบกับความหลากหลายของอุปกรณ์สาํหรับการเลือกใช้และ
ต้นทุน พบว่าไม่สูงมาก หรือไม่ต้องลงทุนมาก เพราะทุนสาํคัญที�ชาวบ้านต้องใช้คือ แรงกาย ส่วนทุนที�เป็น
เงินตราไม่สูงมากเมื�อเทียบกับรายได้จากการขายปลา สาํหรับชาวบ้านบางกลุ่มที�เน้นหาปลาขายส่งแม่ค้าคน
กลางในตลาดการลงทุนอุปกรณ์ปลาเช่น มองขนาดใหญ่ มองไหลขนาดใหญ่ พ่อค้าและแม่ค้าที�รับซื1 อปลาจะ
ลงทุนให้ โดยให้นาํไปใช้ก่อน แล้วนาํปลามาขายแทน ซึ�งชาวบ้านสะท้อนว่า บางทีแม่ค้าลงทุนให้ ใช้จับปลา
สองสามรอบ กข็ายปลามาพอสาํหรับค่ามอง (กิ�งกาญจน์และคณะ, ๒๕๕๓: น. ๕๔ – ๕๕) 

                                   
๙  มองไหล หรือข่ายลอย เป็นตาข่ายที�มีสายทุ่นด้านบนยาว ๓-๔ เมตร ขึ1 นไป ตัวตาข่ายจะอยู่ด้านล่าง และมีความกว้างตั1งแต่ ๖-๑๖ เซนติเมตร 
ความลึกของตาข่าย ๒๕ – ๓๐ ตา ชาวประมงจะใช้มองไหลในช่วงนํ1าลึกที�สดุของแม้นํ1ามูล หรือมีความลึกกว่า ๑๐ เมตร และพื1นที�บริเวณนั1นจะต้อง
ไม่มีแก่งกิน ซากไม้ หรือโขดหิน การใช้เครื�องมือชนิดนี1สามารถพบได้ที�บ้านวังสะแบงใต้ พรานปลาจาก ๖ อาํเภอในเขตจังหวัดอุบลราชธานี คือ 
เมือง ตาลสมุ สริินธร วารินชําราบ พิบูลมังสาหาร และโขงเจียง จะมาไหลมองในช่วงนี1  (สมัภาษณ์พ่อยอด ทองดี. อายุ ๕๔ ปี วันที� ๒๑ เมษายน 
๒๕๔๓) 
๑๐ มองซาํ หรือข่ายดักปลาเป็นตาข่ายขนาดความกว้าง ๑๒ – ๑๖ เซนติเมตร ใช้เฉพาะช่วงนํ1าขึ1น การวางข่ายต้องเป็นบริเวณนํ1านิ�งเพราะคาดว่าปลา

จะว่ายผ่าน(สมัภาษณ์คนเดียวกนั วันเดียวกนั) 

ที�มา : กนกวรรณ มะโนรมย์,๒๕๔๗ (อ้างถึงใน กิ�งกาญจน์และคณะ, ๒๕๕๓) 
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วิจัยไทบ้าน (๒๕๔๕) ได้อธิบายเรื�องภูมิปัญญาไว้ว่า การศึกษาโดยศึกษาผ่าน “เครื�องมือหาปลา” 

ของคนหาปลา การศึกษาครั1งนี1มอง “เครื�องมือหาปลา” เป็น “ปฏบัิติการ” ทาง “ความรู้ “ของ “คนหาปลา” ที�
แสดงปฏิสัมพันธ์ ระหว่างคนกับธรรมชาติ คนกับคน และคนกับสิ�งที�อยู่เหนือธรรมชาติ การศึกษานี1พบว่า 
เครื� องมือหาปลาที�ใช้กันในลุ่มนํ1ามูลตอนล่างอย่างน้อยพบ ๗๕ ชนิด ทั1งนี1 แบ่งตามวิธีการหาปลาได้ ๕ 
ประเภท คือ เครื�องมือล่อปลา เครื�องมือดักปลา เครื�องมือล่าปลา เครื�องมือจับปลา และเครื�องมือช่วยหาปลา 
เครื�องมือในฐานะของปฏบัิติการของความรู้ ทาํให้สืบพบว่า ลักษณะความรู้ของชุมชนคนหาปลาเป็นเรื�องของ
วิถีชีวิตที�เกี�ยวพันกับความสัมพันธ์หลายชุดอย่างเชื�อมโยง ซึ�งเรียกว่า “วิถีชีวิต” ของคนหาปลา เครื�องมือหา
ปลาได้สะท้อนความรู้ที�หลากหลายและซับซ้อนเกี�ยวกับการทาํเครื�องมือ เหยื�อปลา ลวง สิทธิ วัฒนธรรม 
เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม ซึ�งทาํให้ความรู้นั1นถูกควบคุมด้วยศีลธรรมและจริยธรรม ก่อให้เกิดการ
ช่วยเหลือกนัและกนั เอื1อเฟื1 อต่อกนัและกนั และสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ1นเป็นปฏสิัมพันธ์ระหว่างคนและ
คน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ�งที�อยู่เหนือธรรมชาติ ด้วยความรู้เหล่านี1 ได้สร้างความมั�งคงทางด้านอาหาร
ทั1งในระดับครอบครัวและชุมชน สร้างชุมชนให้มั�นคง และบํารุงรักษาศาสนาให้มั�นคง ซึ�งเปรียบเสมือน 
“ตัวตน” หรือ “อัตลักษณ์” ของคนหาปลา อันทาํให้ชาวปากมูลดาํรงชีวิตได้อย่างมีเกียรติและศักดิNศรีแห่ง
ความเป็นมนุษย์ และพวกเขาได้สบืทอดและถ่ายทอดความรู้เหล่านี1 ต่อๆ กนัมาจากรุ่นหนึ�งไปสู่อกีรุ่นหนึ�ง 

ดังนั1น “ความรู้” หรือ ภมิูปัญญาของคนหาปลาลุ่มนํ1ามูล กล่าวคือ คนหาปลาไม่ใช่ชาวบ้านที�จับปลา
กินและขายเท่านั1น แต่ในมิติของ “ภูมิปัญญา” คนหาปลาคือผู้ที�มีศักดิNศรีเท่ากับผู้ที�จบปริญญาเอก ซึ�งมี
ความรู้ในระดับขั1นสูง มีความรู้เฉพาะตน แต่ความรู้ของคนหาปลาเป็นความรู้ที�มาจากท้องถิ�นหรือมาจาก 
“บ้าน” ที�ตนอาศัยอยู่ นั�นคือมาจากครอบครัวและชุมชน ไม่ได้มาจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย (วิจัยไทบ้าน 
๒๕๔๕) 

 

๓.๒.๔ วฒันธรรมลุ่มนํ+ ากบัความมั �นคงในชีวิต 

ในส่วนของวัฒนธรรมของชุมชนลุ่มนํ1า ประกอบด้วยวัฒนธรรมที�หลากหลายทั1งวัฒนธรรมทั�วไป และ
ตามฮีตสิบสองคองสิบสี�ของชาวอีสาน  อาทเิช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีวันสาํคัญ
ทางศาสนา  งานบุญ และวัฒนธรรมประเพณีเฉพาะของท้องถิ�น ที�มีความสาํคัญ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ
ชุมชนลุ่มนํ1ามูน เช่น ประเพณีเนาแก่ง หรือ การบวชแก่ง วัฒนธรรมลวงปลาและประเพณีซาวลวง เป็นต้น  

สาํหรับชาวบ้านในชุมชนแล้ว วัฒนธรรมทั�วไป กบั วัฒนธรรมเฉพาะของท้องถิ�น ล้วนเป็นวัฒนธรรมที�
สมัพันธก์บัสายนํ1า หรือ เป็นวัฒนธรรมลุ่มนํ1า โดยทั�วไปการกล่างถึงวัฒนธรรมลุ่มนํ1าของชาวบ้าน มักจะกล่าว
เชื�อมโยงและชี1 ให้เหน็ถึงความสัมพันธร์ะหว่างวัฒนธรรม ประเพณีกบัวิถีชีวิต (กิ�งกาญจน์และคณะ, ๒๕๕๓: 
น. ๕๙-๖๐) 

ในเรื�องนี1 วิจัยไทบ้าน ได้ศึกษาพบว่า ในส่วนของความมั�นคงทางเศรษฐกิจนั1น เหน็ได้ชัดว่าชุมชนริม
มูลเป็นชุมชนหาปลาเป็นหลักแตกต่างกับชุมชนที�อยู่ห่างจากมูลที�มีวิถีการผลิตขึ1นอยู่กับที�ดิน (Land-based 

community) เพราะข้อจาํกัดของที�ดินบริเวณปากมูลที�ไม่อุดมสมบูรณ์ ขณะที�มีแม่นํ1าที�อุดมสมบูรณ์ด้วยปลา
ที�สามารถจับได้ตลอดปี การมีแม่นํ1าจึงเป็นหลักประกันว่าชาวบ้านสามารถดาํรงชีวิตอยู่ได้ ชุมชนริมมูลจึงเป็น
ชุมชนที�พึ�งพาแม่นํ1าเป็นหลัก (river-based community) 

นอกจากการพึ�งพาแม่นํ1ามูลสาํหรับการดาํรงชีวิตแล้ว แม่นํ1ามูลยังมีความสาํคัญต่อชาวบ้านมากจนก่อ
เกิดเป็นวัฒนธรรมประเพณีเฉพาะของตน เช่น การใช้แก่งและที�ริมมูลเป็นสถานที�ประกอบพิธีสงกรานต์และ
วันเนา ในอดีตที�ยังไม่มีโบสถ์ชาวบ้านยังใช้แก่งเป็น “โบสถ์นํ1า” หรือ “สิมนํ1า” โดยสมมติให้แก่งที�มีนํ1า



รายงานการประมวลสรุปการศึกษาข้อมูลงานวิจัยและเอกสารที�เกี�ยวข้องกบัการแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูล : คณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลงานวิจัย ฯ หน้า ๓๕ 

ล้อมรอบเป็นเขตสีมา เช่น แก่งตาดไฮ เป็นต้น โดยมีทั1งชุมชนริมมูลและชุมชนบ้านโคกที�ลงมาใช้แก่งเป็น
โบสถ์  

ดังที�ได้กล่าวมาแล้วว่า ชุมชนริมมูนเป็นชุมชนหาปลาเป็นหลักซึ�งแตกต่างกับชุมชนอีสานทั�วไป เพราะ
ข้อจาํกัดของที�ดินที�ไม่อุดมสมบูรณ์ ขณะที�แม่นํ1ามีความอุดมสมบูรณ์ ดังนั1น แม้ว่าชาวบ้านบางรายจะมีที�ดิน
หรือที�นามากแต่กไ็ม่ได้หมายความว่าเป็นคนรํ�ารวย เนื�องจากที�นาให้ผลผลิตตํ�า การทาํนาของชาวบ้านนั1นก็
เพียงเพื�อบริโภคในครัวเรือนไม่ได้เพื�อขาย จะมีบ้างกเ็พื�อแลกกับปลา ขณะที�การจับปลานั1นทั1งเพื�อการบริโภค
และขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในครอบครัว เช่น ค่าเสื1อผ้า ค่าเทอมลูก ฯลฯ จึงมาจากการขายปลา จนกล่าวกันว่า 
“เติบโตเป็นผู้เป็นคนเป็นเจ้าเป็นนายกเ็พราะแม่นํ1ามูล” 

ข้อจาํกัดประการหนึ�งของการอธิบายระบบเศรษฐกิจของชาวบ้านปากมูลของคนภายนอกกคื็อ การ
นาํเอาเรื�องของรายได้และอาชีพมารวมกันและเรียกว่าอาชีพ โดยจัดกลุ่มเป็น “อาชีพหลัก” “อาชีพเสริม”หรือ
“อาชีพรอง” ซึ�งไม่ถูกต้อง เพราะครอบครัวชาวปากมูลเป็นครอบครัวขยาย แต่ละครอบครัวจะประกอบอาชีพ
หลายอย่าง ทั1งหาปลาอย่างเดียวทั1งกลางวันและกลางคืนตลอดทั1งปี ผู้ที�มีที�นาอาจให้ลูกเขยหรือผู้ชายที�
แขง็แรงเป็นคนทาํนาในตอนกลางวัน (เพื�อมีหลักประกันว่าจะมีข้าวกิน มิใช่เพื�อขาย) บางคนเสรจ็จากทาํนา
ตอนกลางวัน ตอนคํ�ากจ็ะหาปลา ขณะเดียวกันการเลี1 ยงสัตว์ชาวบ้านกจ็ะใช้การปล่อยไว้ตามที�ส่วนรวมในที�
ทาํเลเลี1 ยงสตัว์ เกบ็พืชผักอาหารและสมุนไพร คนเฒ่าคนแก่จะทาํเครื�องมือ และเหยื�อปลาให้ลูกหลานหรือทาํ
ขาย ว่างจากการหาปลาและทาํนากจ็ะจักสานหรือตกแต่งเครื�องมือหาปลา ในฤดูแล้งชาวบ้านจะทาํเกษตรริม
มูล ฯลฯ แต่อย่างไรกต็ามสิ�งที�นาํมาซึ�งรายได้หลักจริงๆ กคื็อ การหาปลา ยกเว้นกรณีที�เป็นข้าราชการซึ�งมี
เงินเดือน จะมีอาชีพในความหมายที�รวมถึงรายได้จากการรับราชการและบางคนอาจจะหาปลาเป็นอาชีพเสริม 

บางครอบครัวที�มีฐานะการเงินดี สมาชิกในครอบครัวอาจจะเป็นทั1งคนหาปลา ทาํนา เป็นเจ้าของและ
ขับรถรับจ้างและรับซื1 อปลาขายไปพร้อมกัน บางคนลงทุนส่าวลวง หรือลงทุนเครื�องมือหาปลาให้เพื�อนบ้าน
เพื�อได้สทิธใินการซื1อปลา แต่กล็งหาปลาเองด้วย 

วิถีการผลิตของชุมชนริมมูลนี1 ชาวบ้านเรียกว่า วิถีการผลิตแบบ “แลงมีสิบอย่างใหเ้ฝ้า เชา้มีเกา้อย่าง
ใหย้าม” แต่รายได้หลักของชาวบ้านจะขึ1นอยู่กับการหาปลาหรือที�เรียกว่า “เศรษฐกิจที�ขึ นอยู่กบัการหาปลา” 

(fishing economy) (วิจัยไทบ้าน, ๒๕๔๕) 
 

๓.๒.๕ วฒันธรรมลวงปลา๑๑กบัระบบสงัคมวฒันธรรมลุ่มนํ+ า 

ระบบ“ลวง” หรือ “ลวงปลา” ในแม่นํ1ามูลเป็น วัฒนธรรมและ/หรือระบบที�สัมพันธ์กับระบบนิเวศน์ 
วิถีชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน นอกเหนือจากนั1นระบบลวงปลา ยังเป็นเป็นเครื�องรับประกันความมั�นคงทาง
เศรษฐกจิของทั1งในชุมชนลุ่มนํ1ามูน ชุมชนลุ่มนํ1าสาขา และชุมชนโคก (กิ�งกาญจน์และคณะ, ๒๕๕๓: น.๖๐) 

การซาวลวง  ส่าวลวง หมายถึง การทาํความสะอาดลวงปลา   นับเป็นประเพณีลุ่มนํ1าสาํคัญที�ชาวบ้าน
และชาวประมงที�ร่วมใช้ประโยชน์จากลวงปลาแห่งเดียวกัน คนหาปลาจะมาร่วมมือร่วมใจทาํความสะอาดลวง
ปลา ก่อนการทาํบุญลวงซึ�งเป็นพิธกีรรมสาํหรับการขอบคุณแม่นํ1า การซาวลวงปลาไม่เฉพาะเครือญาติ โดยคน
ในชุมชนที�มาร่วมซาวลวง คนต่างบ้าน ต่างชุมชนที�ได้มาร่วมหาปลาในลวงเดียวกันจะมาร่วมมือกัน เพราะถือ

                                   
๑๑

 คาํว่า “วัฒนธรรมลวงปลา” ปรากฏในงานศกึษาของ กนกวรรณ มะโนรมย์ เรื�อง วัฒนธรรมเพื�อการพัฒนาและฟื1 นฟูเศรษฐกจิชุมชน: 

กรณีศกึษาชุมชนที�ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื�อนปากมูน เพื�อนาํมาอธบิายและวิเคราะห์วัฒนธรรมชุมชนที�สมัพันธก์บัระบบนิเวศและ

เศรษฐกจิชุมชน (กนกวรรณ มะโนรมย ์: ๒๕๔๗ น.๖๘) 



รายงานการประมวลสรุปการศึกษาข้อมูลงานวิจัยและเอกสารที�เกี�ยวข้องกบัการแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูล : คณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลงานวิจัย ฯ หน้า ๓๖ 

ว่าลวงนี1 เราได้ร่วมหาร่วมกิน ได้ใช้ร่วมกัน ทาํให้ไม่อดไม่อยาก ถ้ามูลเป็นคลังอาหาร ลวงกเ็ป็นตลาดที�เรา
พึ�งพาอาศัย  ด้วยเหตุนี1  สาํหรับชาวบ้านที�อาศัยและหากินตามลาํนํ1ามูลแล้ว ประเพณีซาวลวงที�เกิดขึ1นทุกปีจึง
เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าปีนี1 จะมีอาหารบริโภค อีกทั1งความหลากหลายของคนที�เข้าร่วมประเพณีด้านหนึ�งเป็น
เครื� องสะท้อนว่า กลุ่มคนที�ได้เข้าร่วมประเพณีต่างใช้ลวงปลาเป็นหลักประกันปากท้องของตนเองและ
ครอบครัว(สมัภาษณ์แม่สมปอง เวียงจันทร์ และ พ่อสุพันธ์ จันทร์สอน วันที� ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒) (อ้างถึง
ใน กิ�งกาญจน์และคณะ, ๒๕๕๓)  

ความมั�นคงทางรายได้ เป็นความมั�นคงอีกประการที�เชื�อมโยงกับวัฒนธรรมลวงปลา โดยเฉพาะ
สาํหรับชาวบ้านในชุมชนเขตลุ่มนํ1ามูล เนื�องจากข้อจาํกัดทางภูมิศาสตร์ที�ไม่สามารถทาํนาปลูกข้าวได้ อาชีพ
และรายได้ที�เป็นตัวเงินหลักจึงมาจากการหาปลาและขายปลา ดังนั1นระบบวัฒนธรรมลวงปลา ไม่ว่าจะเป็นการ
จัดลาํดับคิวการออกไหลมอง๑๒  กฎเกณฑส์าํหรับการใช้ลวงปลา เช่น การวางกฎเรื�องคิวไหลมอง จึงเป็นกลไก
ที�สาํคัญของวัฒนธรรมลวงปลา เพื�อให้เกดิความเสมอภาคในการเข้าใช้ ซึ�งนอกจากจะเป็นความเสมอภาคแล้ว 
ยังเป็นหลักประกันว่าชาวบ้านจะยังคงมีรายได้จากการหาปลา อีกด้วย (กิ�งกาญจน์ และคณะ อ้างแล้ว เรื�อง
เดียวกนั)  

การศึกษาของ กนกวรรณ มะโนรมย์ ๒๕๔๗ (อ้างถึงในกิ�งกาญจน์และคณะ, ๒๕๕๓) พบว่าลวงปลา
กลายเป็นศูนย์กลางทางสังคม (social centrality) ของชาวบ้านแถบนี1  และลวงปลาทาํให้ชาวบ้านมีอาชีพเป็น
ชาวประมงมากกว่าการเป็นชาวนา เพราะเมื�อเปรียบเทยีบกับทรัพยากรที�นาแล้ว ลวงปลาช่วยสร้างอัตลักษณ์
ทางสังคมเด่นชัดกว่า อัตลักษณ์ที�เด่นชัดนี1 ถูกกาํหนดจากตาํแหน่งแห่งที�ทางสังคมหรือศูนย์กลางทางสังคมที�
เป็นแหล่งปฏิบัติการเฉพาะ (Situated practice) ของกลุ่มคนหาปลา คือ “ลวงปลา” ซึ�งเป็นแหล่งปฏิบัติ
การณ์เฉพาะนี1ทาํให้เหน็ว่าชาวปากมูลมีความเหมือนกนัเองและแตกต่างไปจากกลุ่มอื�นๆในสงัคม  

ดังนั1น ปัจจัยด้านระบบนิเวศประมง “ลวงปลา” จึงน่าจะเป็นตัวกาํหนด (Signifier) อัตลักษณ์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมของผู้คนที�อยู่ริมฝั�งแม่นํ1ามูลให้ชาวบ้านเป็นชาวประมงมากกว่าการเป็นชาวนา การเรียก
ขานชาวบ้านในสามอาํเภอนี1 ว่าชาวนาโดยมิได้ศึกษาและเข้าใจบริบทแวดล้อมทางนิเวศ เศรษฐกจิและสังคม ซึ�ง
ทั1งที�ความจริงแล้วพวกเขาคือชาวประมง การนิยามโดยรัฐทาํให้ภาพตัวแทนนี1 ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
หรือจริงบางส่วนเท่านั1น ดังนั1นการจาํแนกความแตกต่างของชาวประมงในแถบแม่นํ1ามูลตอนล่าง ให้แตกต่าง
จากจากชาวนาทั�วไปจะเหน็ได้ชัดเจนเมื�อเปรียบเทยีบชาวบ้านกับชาวบ้านกลุ่มอื�นๆที�อยู่ในระบบนิเวศที�ต่างๆ
ไป (กนกวรรณ ๒๕๔๗ : อ้างถึงในกิ�งกาญจน์ อ้างแล้วเรื�องเดียว) 

ดังนั1น ลวงปลาจึงเป็นพื1 นที�ทางสังคม (social space) ที�สะท้อนโลกทศัน์ ระบบความคิด ความรู้และ
ความเข้าใจอันซับซ้อนของชาวบ้านที�มีต่อธรรมชาติแวดล้อมที�มาจากประสบการณ์และความสัมพันธ์ของชาว
กบัระบบนิเวศแม่นํ1ามูล ดังนั1นลวงปลาจึงเป็นเสมือนพื1 นที�ทางสังคม (Social space) เพราะเป็นพื1 นที�ที�เป็นตัว
สื�อ (Signifier) ในการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นชาวประมงให้เด่นชัดยิ�งขึ1 น ได้แก่การสร้างองค์ความรู้อย่าง
เป็นระบบ และซับซ้อนเกี�ยวกับระบบนิเวศและนิเวศประมงพื1 นบ้านที�สัมพันธ์กับลวงปลา การใช้สิทธิและการ
จัดการทรัพยากรลวงปลาในฐานะที�เป็นทรัพยากรส่วนรวม (Common property) ที�มีการจัดการมิใช่
ทรัพยากรสาธารณะ(Open access)ที�ขาดระบบการจัดการ การสถาปนาอาํนาจและสร้างคุณค่าและศักดิNศรีของ

                                   
๑๒

 การจัดคิวไหลหรือปล่อยมอง คือ กติกาของชาวบ้านที�ตั1งร่วมกัน โดยใครจะไหลฝั�งใดของลาํนํ1ากต้็องไปเข้าคิวกันเองในแต่ละฝั�ง ใครปาก่อนกจ็ะได้ไหลมองก่อน ผู้มีหลังหรือ
ลาํดังรองลงไปต้องรอให้ผู้มาก่อนหย่อนมองลงนํ1าจนเหมด ถึงออกเรือและให้ห่างจากผู้ไหลก่อนหน้าประมาณ ๔๐ – ๕๐ เมตร เพื�อป้องกันมองพันกัน 



รายงานการประมวลสรุปการศึกษาข้อมูลงานวิจัยและเอกสารที�เกี�ยวข้องกบัการแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูล : คณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลงานวิจัย ฯ หน้า ๓๗ 

คนหาปลา และอตัลักษณ์เหล่านี1นาํไปสู่การสร้างความมั�นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวประมงเพราะการ
พึ�งพาทรัพยากรปลาเป็นหลักมายาวนาน (กนกวรรณ ๒๕๔๗ : อ้างถึงในกิ�งกาญจน์ อ้างแล้วเรื�องเดียว) 

นอกจากอัตลักษณ์ที�สะท้อนผ่านกิจกรรมลวงปลาแล้ว คนหาปลายังมีการรวมกลุ่ม หรือการสร้าง
สงัคมขึ1นในพื1นที�แหล่งหาปลา ซึ�งชาวบ้านเรียกว่า “การตั1งทพัหาปลา” 

การตั1งทพัจับปลา คือการมารวมกลุ่มกันของพรานปลา และนักหาปลา จะเริ�มในช่วงเดือนธันวาคม– 
พฤษภาคม ซึ�งเป็นช่วงนํ1าเริ�มลดปริมาณ เมื�อนํ1าลดจนเริ�มเหน็แก่งหิน จะถือว่าเป็นสัญญาณของการตั1งทพัหา
ปลา จากการเล่าเรื�องราวถึงการตั1งทพัจับปลาของชาวบ้าน ได้ชี1 ให้เหน็ถึง ความสมัพันธ์อย่างซับซ้อนของระบบ
สงัคม วัฒนธรรมและวิถีการผลิต 

ภายใต้สังคมตั1งทัพหาปลานั1น ประกอบไปด้วยกลุ่มคนหลายกลุ่มที�เข้าร่วม โดยแต่ละกลุ่มต่างมี
บทบาทและหน้าที�ที�แตกต่าง ดังนี1   

กลุ่มพรานปลา หรือ ประมง กลุ่มนี1 ได้แก่กลุ่มผู้ชาย หัวหน้าและสมาชิกครอบครัว ผู้ชายจะทาํหน้าที�
นาํเรือพร้อมอุปกรณ์ออกหาปลา ผู้ชายที�โตหน่อยจะออกหาปลากลางลาํนํ1า ส่วนเดก็เล็กๆ ที�ไปพร้อมกับ
ครอบครัวจะใช้อุปกรณ์เบด็ หรือ สวิง หาปลาอยู่ริมฝั�ง ริมแก่ง หรือ ริมตลิ�ง 

กลุ่มแม่บ้าน หรือ ผู้หญิง จะมีทั1งภรรยาที�ติดตามสามีและลูกสาวที�มาพร้อมกับครอบครัว บทบาทที�
สาํคัญคือ การช่วยพายเรือ สาวมอง (หรือ ทาํความสะอาดมอง) ตาบมอง (ปะ หรือซ่อม มอง)ขณะเดียวกันก็
จะมีหน้าที�ในการบริหารจัดการปลาที�จับมาได้ โดยแบ่งปลาออก เพื�อแปรรูป เช่น ทาํปลาส้ม ปลาตากแห้ง 
และทาํปลาร้า  เพื�อขาย หรือ แบ่งให้กบัเพื�อนๆ หรือญาติๆที�จับได้น้อยหรือไม่ได้ร่วมจับปลา 

กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ประกอบด้วย กลุ่มพ่อค้าและแม่ค้าที�นาํสินค้าประเภทข้าวของเครื�องใช้มาขาย กับ
พ่อค้า แม่ค้าที�มารับซื1อปลาด้วย ซึ�งแม่ค้าบางส่วนกคื็อสมาชิกของครอบครัวที�ร่วมมาหาปลาด้วย บางส่วนเป็น
พ่อค้ารับซื1 อปลาเป็นอาชีพเพื�อนาํไปขายยังตลาดอีกทอดหนึ�ง การรับซื1 อปลาส่วนใหญ่จะเป็นการซื1 อขายปลา
สด 

ด้วยระยะเวลาการตั1งทัพที�นานหลายเดือน (ตั1งแต่ ธันวาคม - พฤษภาคม) ทาํให้การตั1งทัพคาบ
เกี�ยวกับประเพณีที�สาํคัญทั1งประเพณีสาํคัญทางศาสนา ประเพณีท้องถิ�น  ซึ�งเมื�อถึงช่วงเวลาของประเพณี
สาํคัญชาวบ้านในชุมชนตั1งทพัร่วมกบัชาวบ้านในชุมชนหัวเห่วกจ็ะร่วมกนัทาํบุญประเพณีเหล่านี1  ณ บริเวณลาน
วัดหัวเห่วที�เป็นทั1งสถานที�ตั1งทพัและประกอบพิธีกรรม เช่น งานบุญเนาแก่งวันสงกรานต์ ซึ�งจะเป็นประเพณี
ประจาํปี โดยชาวบ้านจะนัดแนะกันมาทาํบุญที�เกาะแก่งและร่วมงานรื�นเริง เริ�มจากการลงไปหาปลาร่วมกัน
เพื�อนาํมาทาํอาหารเลี1 ยงเพล  หลังจากพระสวดแสดงธรรม  ฉันอาหารเพลบริเวณต้นกระโดนนํ1า (บริเวณ
แก่ง) ชาวบานจะร่วมก่อปะทาย (เจดีย์ทราย) เพราะเชื�อว่าการก่อปะทายที�ริมแม่นํ1าด้วยใจบริสุทธิN ชาติต่อไป
จะได้เกดิเป็นแม่ของพระพุทธเจ้า จากนั1นกจ็ะเป็นการเล่นรื�นเริงของเดก็ หนุ่มสาวและชาวบ้านทั�วไป เล่นสาด
นํ1า เล่นทราย  ส่วนคนที�มาขายของของได้เงินเยอะๆมาก วันละหลายพัน เป็นหมื�นกไ็ด้ ของที�ขายส่วนใหญ่ก็
จะเป็นปลาปิ1 ง ส้มตาํ คนที�มาซื1อทั1งคนในชุมชนด้วย คนมาเที�ยวงาน มาเที�ยวเล่นนํ1าด้วย 

หากพิจารณา สงัคมตั1งทพัเพื�อร่วมจับหาปลาของชาวบ้าน กล่าวได้ว่า ระบบวัฒนธรรมที�ซ่อนอยู่อย่าง
น้อย สาม ประการคือ  ๑)ระบบความสัมพันธ์ในครอบครัว ระบบความสัมพันธ์และการจัดแบ่งหน้าที�ระหว่าง
ชายหญิง ระบบความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนและนอกชุมชน  ๒) ระบบการค้าและการผลิต และ ๓) 
ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับวัฒนธรรมท้องถิ�น ผ่านการประกอบพิธีกรรมและประเพณี  ซึ�งเป็นระบบ
วัฒนธรรมที�เชื�อมโยงและสัมพันธ์กับวิธีการดาํเนินชีวิตและวิถีการผลิตของชุมชนลุ่มนํ1า ในขณะที�รวมกลุ่มกัน
หาปลา  (กิ�งกาญจน์และคณะ, ๒๕๕๓: น. ๕๙–๖๓) 
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๓.๒.๖ ผลกระทบภายหลงัการสรา้งเขื�อน /ความสมัพนัธท์างสงัคมและความขดัแยง้ 

 

๑) ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว 

ครอบครัวมีความสาํคัญมากในการกาํหนดการจัดการทรัพยากร พ่อ แม่จะเป็นผู้นาํพาลูกๆ ในการทาํ
มาหากิน โดยเฉพาะการถ่ายทอดองค์ความรู้ การสั�งสอน และเป็นแบบอย่างในการจับปลา การใช้อุปกรณ์
ประมง การหาแหล่งจับปลา การทาํนา ปลูกผัก และอื�นๆ แม่จะสั�งสอนลูกสาวในการทาํอาหารจากปลา การ
ปรุงอาหารจากปลาที�แตกต่างกันไปตามชนิดของปลา การนาํปลาไปทาํบุญ หรือไปวัด หรือการเกบ็หาพืชผัก
ริมมูลสาํหรับทาํอาหาร เช่นหน่อไม้ และผักอื�นๆ ผู้หญิงบางคนสามารถหาปลาได้โดยไม่ต้องรอสามีหาปลามา
ให้กนิ แม่หม้ายบางคนสามารถเลี1ยงลูกได้ด้วยการหาปลา 

แม่นํ1ามูลเป็นศูนย์กลางของการดาํเนินชีวิตของชุมชนในลุ่มนํ1า ภายหลังที�มีการสร้างเขื�อนปากมูลทาํให้
บทบาทของครอบครัวต้องลดลง เพราะการพึ�งพาธรรมชาติจากแม่นํ1าเปลี�ยนไป ความสัมพันธ์ของผู้คนใน
ท้องถิ�นจึงเปลี�ยนแปลงไป ในการปรับตัวเพื�อความอยู่รอด การอพยพออกไปหางานทาํนอกชุมชน ส่งผลให้
ความเป็นครอบครัว และความเป็นชุมชนแตกสลาย  งานศึกษาของ ม.อุบล (ม.อุบล : ๒๕๔๕) ชี1 ว่า ภายหลัง
การสร้างเขื�อน บทบาทของครอบครัวในการดาํเนินกจิกรรมต่างๆ ลดน้อยลง พ่อแม่ไม่ได้ถ่ายทอดการจับปลา
ให้ลูกหลาน เพราะไม่ค่อยได้ออกไปหาปลา ลูกๆจึงต้องอพยพออกไปทาํงานต่างถิ�น กิจกรรมประท้วงที�ทาํให้
ครอบครัวต้องอยู่ห่างกนั  

อย่างไรกต็ามพบว่าภายหลังการเปิดประตูระบายนํ1าเขื�อนปากมูล บทบาทของครอบครัวกลับมามี
ความสาํคัญอกีครั1ง เพราะสมาชิกในครอบครัวได้ออกจับปลาด้วยกนั อนัเป็นโอกาสให้เกดิการถ่ายทอดความรู้
ต่อกนั ซึ�งรวมถึงการร่วมวางแผนสาํหรับการออกไปจับปลาด้วย (ม.อุบล, ๒๕๔๕ : น. ๕-๓๒) 

ในขณะที�งานศึกษาของกิ�งกาญจน์และคณะ (กิ�งกาญจน์และคณะ, ๒๕๕๓: น. ๗๘-๘๒) พบว่า ก่อน
การสร้างเขื�อนมีครัวเรือนที�มีสมาชิกออกไปประกอบอาชีพนอกหมู่บ้านเพียง ๑๒๖ คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
๑๔.๒ แต่หลังการสร้างเขื�อนปากมูล มีจาํนวนครัวเรือนที�มีสมาชิกออกไปประกอบอาชีพนอกหมู่บ้านเพิ�มมาก
ขึ1นเป็น ๕๖๓ ครอบครัว หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๓.๓ ในขณะที�ครอบครัวที�ไม่มีสมาชิกในครอบครัวออกไป
ประกอบอาชีพนอกหมู่บ้าน มีจาํนวนลดลงเหลือเพียง ๓๒๗ ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๗ 

 

ตารางที� ๙ แสดงการมี/ไม่มี สมาชิกในครอบครวัออกไปประกอบอาชีพนอกหมู่บา้น 

การประกอบอาชีพ
นอกหมู่บา้น 

ก่อนการสรา้งเขื�อน หลงัการสรา้งเขื�อน 
จํานวน รอ้ยละ จํานวน รอ้ยละ 

ไม่มี ๗๖๑ ๗๕.๘ ๓๒๗ ๓๖.๗ 

มี ๑๒๖ ๑๔.๒ ๕๖๓ ๖๓.๓ 

รวม ๘๘๗ ๑๐๐.๐ ๘๙๐ ๑๐๐.๐ 

ที�มา : กิ�งกาญจน์และคณะ, ๒๕๕๓: การสาํรวจปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ 

 

นอกจากการมีจํานวนครอบครัวที� มีสมาชิกไปประกอบอาชีพนอกชุมชนเพิ�มสูงขึ1 นแล้ว เมื� อ
เปรียบเทยีบจาํนวนสมาชิกในครอบครัวที�ออกไปประกอบอาชีพนอกชุมชนก่อน และหลังการสร้างเขื�อน พบว่า
จาํนวนครัวเรือนที�มีสมาชิกออกไปประกอบอาชีพนอกหมู่บ้านมากกว่า ๑ คน มีจาํนวนเพิ�มมากขึ1นเช่นกัน โดย
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ก่อนการสร้างเขื�อนมีเพียง ๖๖ ครอบครัว หลังการสร้างเขื�อนเพิ�มขึ1นเป็น ๓๖๐ ครอบครัว รายละเอียดตาม
ตารางต่อไปนี1   

 

ตารางที� ๑๐ แสดงจํานวนสมาชิกในครอบครวัที�ออกไปประกอบอาชีพนอกหมู่บา้น 

จํานวนสมาชิกที�ประกอบ
อาชีพนอกหมู่บา้น 

๑ คน ๒ คน ๓ คน ๔ คน ๕ คน ๖ คน รวม 

ก่อนการสรา้งเขื�อน ๖๐ 

(๔๗.๖๒) 

๔๙ 

(๓๘.๘๙) 

๙ 

(๗.๑๔) 

๗ 

(๕.๕๖) 

๑ 

(๐.๗๙) 

๐ 

(๐) 

๑๒๖ 

(๑๐๐) 

หลงัการสรา้งเขื�อน ๒๐๓ 

(๓๖.๐๖) 

๑๙๗ 

(๓๔.๙๙) 

๘๖ 

(๑๕.๒๘) 

๔๕ 

(๗.๙๙) 

๒๓ 

(๔.๐๙) 

๙ 

(๑.๕๙) 

๕๖๓ 

(๑๐๐) 

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเลบ็คือค่าร้อยละ  
ที�มา : กิ�งกาญจน์และคณะ, ๒๕๕๓: การสาํรวจปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ 

 

ผลที�เกิดจากการย้ายถิ�นฐานและฐานการประกอบอาชีพ ทาํให้ชุมชนประสบกับปัญหาโครงสร้าง
ประชากรที�ไม่ได้สดัส่วนกนั  มีประชากรในวัยชราและวัยเดก็เป็นองค์ประกอบหลัก อาศัยอยู่ในชุมชน  คนชรา 
ต้องแบกรับภาระการเลี1 ยงดูเด็ก  ส่วนเยาวชนต้องเสียโอกาสทางสังคม (การศึกษา การประกอบอาชีพที�
สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนและความสัมพันธ์ทางสังคมภายในชุมชนริมมูล)  เนื�องจากต้องเข้าสู่กระบวนการ
เป็นแรงงานรับจ้างนอกพื1นที� (กิ�งกาญจน์และคณะ, ๒๕๕๓: น. ๘๘-๘๙) 

 

๒) ความสัมพนัธ์ระหว่างคนในชุมชนและต่างชุมชน 

นอกจากความสัมพันธ์ในระดับครอบครัวแล้ว ในพื1 นที�ปากมูลชาวบ้านยังมีความสัมพันธ์กันระหว่าง
สมาชิกในชุมชนและต่างชุมชน เป็นความสมัพันธท์างสังคมและการผลิตระหว่างชาวบ้านในแต่ละชุมที�สัมพันธ์
กับการใช้ทรัพยากรที�มีค่อนข้างสมบูรณ์ ชาวบ้านร่วมกันสร้างพิธีกรรมที�สัมพันธ์กับแม่นํ1ามูล เช่น การเนาที�
แม่นํ1ามูล การบูชาแม่นํ1า ความเชื�อก่อนการซื1 อเรือ การไหลเรือไฟ การเล่นสงกรานต์ตามเกาะแก่ง การบวชที�
แก่งในหมู่บ้าน การลงแขกหาปลาร่วมกันเพื�อใช้ในพิธีกรรมที�วัด หรือช่วยงานทางสังคมของเพื�อนบ้าน เช่น 
บวช แต่งงาน ขึ1นบ้านใหม่ และอื�น ๆ ด้านการพึ�งพาอาศัยกันอันเนื�องมาจากการหาปลาจากแหล่งเดียวกัน ที�
ชาวบ้านเรียกว่า การใช้ลวงปลา ตามแก่งหิน ขุมปลา วังปลา และแหล่งอื�นๆ ความสมัพันธ์ดังกล่าวอาศัยกลไก
ตั1งแต่ เครือญาติ การผูกเสี�ยว นําไปสู่การสัมพันธ์ในด้านวัฒนธรรม ประเพณี งานบุญต่าง ๆ ของชุมชน 
ดังนั1นฐานทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มนํ1ามูลจึงมีความสาํคัญต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม
ของชุมชนริมแม่นํ1ามูลอย่างสงู ในระยะต่อมา  

นอกจากนี1 การที�ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านมาร่วมกันใช้ลวงปลาต่าง ๆ ร่วมกันแบบถ้อยทถ้ีอยอาศัยและ
แบ่งปันการใช้พื1 นที�หาปลา เช่น การจัดระบบคิวในการไหลมอง การร่วมกันทาํความสะอาดลวงมอง การวาง
เครื�องมือแต่ละชนิดไม่ทบัซ้อนกัน การแลกแจกจ่ายปลากับข้าว การฝากปลาแก่เพื�อน เสี�ยว และญาติพี�น้อง 
กลุ่มคนหาปลาเหล่านี1 เป็นกลุ่มธรรมชาติ ที�มีความสัมพันธ์ทางสังคมค่อนข้างใกล้ชิดกัน (ม.อุบล, ๒๕๔๕ : น.
๕-๓๔) 

การสร้างเขื�อนปากมูลได้กลายเป็นปัจจัยหนึ�งที�ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดเห็น ระหว่าง
ชาวบ้านในกลุ่มชาวบ้านที�เหน็ว่าเขื�อนปากมูลได้ทาํลายฐานทรัพยากรสาํหรับการทาํมาหากิน กับชาวบ้านที�
ได้รับผลกระทบน้อย คือกลุ่มที�สามารถปรับตัวด้านเศรษฐกิจได้ดี และกลุ่มผู้นาํอย่างเป็นทางการบางส่วน ซึ�ง
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มีบทบาทในการปกครองลูกบ้าน ขณะที�ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนห่างออกไป เนื�องจากไม่ค่อยได้มาจับปลา
บริเวณลวงเดียวกนั 

ชาวบ้านปากมูลสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมจากการหาปลา และการนาํปลาไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง 
ได้แก่ บริโภคในครัวเรือน ขาย แลก ให้ญาติพี� น้อง ฝากเพื�อบ้าน เป็นต้น ซึ�งก่อนการสร้างเขื�อนปากมูล
ชาวบ้านมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน และเมื�อมีการสร้างเขื�อนปากมูล ทาํให้จับปลาได้น้อยลง ทาํให้ปลาที�ได้ไม่
เหลือพอที�จะฝากไปให้เพื�อน หรือญาติ ทาํให้เกิดความห่างเหินทางสังคม ขณะที�ความคิดเหน็เรื�องประโยชน์
ด้านดีและไม่ดีของเขื�อนกท็าํให้เกิดความขัดแย้งและแตกแยกในชุมชนและระหว่างชุมชน (ม.อุบล. : ๒๕๔๕ 
อ้างแล้วเรื�องเดียวกนั) 

กิ�งกาญจน์ และคณะ (๒๕๕๓) ได้อธิบายการความสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกในชุมชน ที�มีอยู่ ๒ 
ลักษณะ ลักษณะแรก เป็นการเปลี�ยนแปลงลักษณะและความสมัพันธแ์บบเอื1อเฟื1 อเผื�อแผ่ และช่วยเหลือซึ�งกัน
และกัน จากเดิมเป็นการเอื1อเฟื1 ออาหาร ปลา หน่อไม้ เหด็ หรือผักที�หามาได้ และความสัมพันธ์แบบร่วมมือ
ร่วมใจ เป็นการร่วมมือร่วมใจทางวัฒนธรรม การร่วมมือร่วมใจทางเศรษฐกิจ ซึ�งความร่วมมือร่วมใจดังกล่าว 
ไม่ได้เกิดเฉพาะในเครือญาติเท่านั1น แต่เป็นการให้ความร่วมมือร่วมใจระหว่างครัวเรือนอื�น และนอกชุมชน
ด้วย ความสัมพันธ์นี1 เปลี�ยนแปลงไปกลายเป็นความแตกแยกเมื�อมีการสร้างเขื�อนปากมูล (กิ�งกาญจน์ และ
คณะ, ๒๕๕๓) 

กิ�งกาญจน์ ได้บอกว่า สถานการณ์ความแตกแยกและขัดแย้งนี1 เกิดขึ1นนับตั1งแต่เริ�มมีการสร้างเขื�อน
จนถึงปัจจุบัน กล่าวได้ว่า เหตุที�ความแตกแยกและขัดแย้งยังคงมีอยู่ในปัจจุบันนั1นเป็นเพราะ หนึ�ง ความ
สบัสนในข้อมูล ทั1งสบัสนในทศิทางการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลและสับสนในความจริงของข้อมูลที�รับรู้ ส่วนใน
ปัจจุบันคือ การสบัสนในทศิทางหรือแนวทางการฟื1 นฟูฯ ของรัฐบาล (กิ�งกาญจน์ อ้างแล้ว) 

ดังนั1นความสัมพันธ์ของคนในชุมชนที�เปลี�ยนแปลงไป เป็นความแตกต่างด้านทัศนคติเกี�ยวกับเขื�อน
เป็นสาํคัญ และเป็นความขัดแย้งที�ได้ทั1งในระดับครอบครัวและชุมชน ที�สาํคัญความขัดแย้งและแตกแยกยังคง
ปรากฎอยู่ในปัจจุบัน (กิ�งกาญจน์ อ้างแล้วเรื�องเดียวกนั) 

 

๓.๓ การเกษตรและการชลประทาน 

เขื�อนปากมูลเปิดดาํเนินการในปี ๒๕๓๗ มีพื1 นที�อ่างเกบ็นํ1า ๖๐ ตร.กม. อ่างเกบ็นํ1าสามารถจุนํ1าได้ถึง 
๒๒๕ ล้าน ลบ.เมตร ซึ� งทางโครงการตั1งเป้าหมายไว้ว่า จะสามารถส่งนํ1าให้แก่พื1 นที�เกษตรกรรมได้ถึง 
๑๖๐,๐๐๐ ไร่ โดยตั1งเป้าหมายไว้ในระยะแรก ๔๕,๐๐๐ ไร่  

โครงการชลประทานปากมูลอยู่ในรูปของสถานีสบูนํ1าด้วยไฟฟ้า ซึ�งเดิมอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์
สูบนํ1าด้วยไฟฟ้าจังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ�งแวดล้อม ก่อนปี ๒๕๔๖ มีอยู่ด้วยกัน ๒๖ แห่ง พื1 นที�ส่งนํ1า ๔๑, ๕๒๐ ไร่ สถานีสูบนํ1า มีอยู่ ๒ ลักษณะ
ด้วยกนั คือ เป็นแพลอยอยู่ในแม่นํ1ามูลหรือลาํนํ1าสาขา และ แบบติดตั1งบนตลิ�งด้วยเครื�องสูบนํ1าแบบหอยโข่ง
ขับด้วยมอเตอร์เหนี�ยวนาํ ขนาดตั1งแต่ ๕๕ – ๒๐๐ กิโลวัตต์ ส่งนํ1าผ่านท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 
๔๐ เซนติเมตร ขึ1นมาบนฝั�ง (ซึ�งมีความสูงของระดับนํ1าในแต่ละฤดูไม่เท่ากัน) ไปยังบ่อพักนํ1าและจ่ายนํ1าตาม
คลองส่งนํ1าคอนกรีต โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก ปกติการใช้งานมักเป็นช่วงฤดูแล้งประมาณเดือนมกราคม 
– พฤษภาคม และในบางเดือนในฤดูฝนที�ฝนทิ1งช่วง (ม.อุบล. : ๒๕๔๕ : น. ๒ – ๔๗) 

ต่อมา  เมื�อวันที�  ๑๔ มกราคม  ๒๕๔๖  คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดย
กรมชลประทาน เร่งรัดดําเนินการจัดทาํคลองชลประทานส่งนํ1าให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในการ



รายงานการประมวลสรุปการศึกษาข้อมูลงานวิจัยและเอกสารที�เกี�ยวข้องกบัการแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูล : คณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลงานวิจัย ฯ หน้า ๔๑ 

ประกอบอาชีพ และดาํรงชีวิต  เพื�อช่วยเหลือประชาชนบริเวณสองฝั�งของแม่นํ1ามูลตอนล่างและสาขา  ที�ได้รับ
ผลกระทบจากการก่อสร้างเขื�อนปากมูล ใช้งบประมาณทั1งสิ1น  ๑,๑๖๒.๐๑๕๘ ล้านบาท  มีสถานีสูบนํ1าจะต้อง
ดาํเนินการรวมทั1งสิ1น ๖๑ สถานี กาํหนดพื1นที�ส่งนํ1าไว้จาํนวน ๙๗,๙๐๐ ไร่ แล้วเสรจ็ในปี ๒๕๕๔ (ชลประทาน
จังหวัดอุบล, ๒๕๕๓) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่า ความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ด้านการชลประทานจากเขื�อนปาก
มูล คือการเกบ็นํ1าเพื�อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง อย่างไรกต็ามประโยชน์จากการชลประทานนั1นกป็ระสบกับ
ข้อจาํกดัและเงื�อนไขหลายประการ โดยเฉพาะพื1นที�ในเขตอาํเภอโขงเจียม บริเวณสันเขื�อนและท้ายเขื�อนจนถึง
แม่นํ1าโขง แม้แต่ในพื1นที�เขตอาํเภอพิบูลมังสาหาร และอาํเภอสริินธร ซึ�งคุณสมบัติของดินมีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติตํ�า ขณะที�พื1 นที�ส่วนใหญ่ในอาํเภอโขงเจียม เป็นพื1 นที�ดินหินโผล่ ป่า และภเูขาหินทรายนั1น ไม่
เหมาะสาํหรับพืชเศรษฐกิจ อนึ�งการคาํนึงถึงระบบชลประทานเพื�อพื1 นที�นาข้าวนั1น ไม่สอดคล้องกับวิธีการทาํ
นาของชาวบ้านในพื1 นที�นี1  ซึ� งจะไม่ขอนํ1าเพื�อทาํนาปลัง แต่จะขอนํ1าเพื�อตกกล้า และใช้นํ1าฝนในการทาํนา
ตามปกติ (ม.อุบล. : ๒๕๔๕) 

 

๓.๓.๑ ผลการดําเนนิงานเรื�องการเกษตรและการชลประทาน 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ทาํการศึกษาโครงการสูบนํ1าด้วยไฟฟ้า ในพื1 นที�อาํเภอพิบูลมังสาหาร 
อาํเภอสิรินธร  จาํนวน ๙ สถานี คือสถานีบ้านทรายมูล บ้านท่าเสียว บ้านโนนข่า บ้านหนองโพธิN บ้านท่าช้าง 
บ้านวังแคน บ้านดอนชี บ้านคันเปือย และบ้านสุวรรณวารี มีพื1 นที�รับนํ1าทั1งหมด ๒๔,๒๐๐ ไร่ การขอใช้นํ1าใน
ฤดูแล้งปี พ.ศ.๒๕๔๑/๔๒ มีพื1 นที�รวมทั1งสิ1น ๒,๕๒๖ ไร่  ส่วนในฤดูแล้งในปี พ.ศ. ๒๕๔๔/๔๕  ซึ�งมีการเปิด
ประตูระบายนํ1า มีการขอใช้นํ1ารวมทั1งสิ1น ๑,๙๘๒ ไร่ คิดเป็น ๘.๑๙ % ของพื1 นที�รับนํ1าของโครงการ(ม.อุบล. : 
๒๕๔๕ : น.๓ – ๓๑ , ๓-๓๒) 

พื1 นที�เพาะปลูกในเขตเกษตรชลประทานของโครงการสูบนํ1าด้วยไฟฟ้า มีการปลูกข้าวทั1งนาปีและนา
ปรัง แต่การขอใช้นํ1าส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงของนาปี โดยเฉพาะช่วงการตกกล้าและฝนทิ1 งช่วง การปลูกข้าวนา
ปรังโดยอาศัยนํ1าจากโครงการสูบนํ1าด้วยไฟฟ้าไม่ค่อยได้รับความนิยม (มีปริมาณการใช้พื1 นที�น้อยกว่าร้อยละ 
๒๐ ของพื1นที�ขอใช้นํ1า) ทั1งนี1 เนื�องจากต้นทุนค่านํ1าที�สงู (๖๐-๑๐๐ บาทต่อชั�วโมง) ปัญหาเรื�องแมลงศัตรูพืชมี
มากจนไม่สามารถเกบ็เกี�ยวการผลิตได้ ถ้าเกบ็เกี�ยวผลผลิตได้ กต้็องแลกกับต้นทุนค่าสารเคมี ประกอบกับ
ราคาข้าวตกตํ�า ทาํให้แรงจูงใจในการปลูกมีน้อย งานวิจัยยังได้ระบุว่า การเปิดปิดประตูระบายนํ1า ไม่มี
ผลกระทบต่อการสูบนํ1าเนื�องจากการออกแบบหัวสูบสามารถที�จะมีการปรับขึ1นลงได้ เนื�องจากเป็นแบบแพ
ลอย(ม.อุบล. : ๒๕๔๕: น. ๓-๓๒) 

เหตุผลหนึ�งที�มีการใช้นํ1าจากการชลประทานไม่มาก อาจเนื�องมาจากการถือครองที�ดินของชาวบ้านที�
อยู่ในพื1นที�ริมแม่นํ1ามูลมีไม่มากนัก การศึกษาของกนกวรรณพบว่าชาวบ้านมีที�ดินที�เป็นที�อยู่อาศัยจาํนวนน้อย
กว่า ๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘ (๘,๗๓๓) และชาวบ้านมีที�ดินทาํกินน้อยกว่า ๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๗ 
(๕,๘๕๖) (กนกวรรณ  มะโนรมย์ และ:คณะกรรมการบริหารจัดการนํ1าเขื�อนปากมูล:ตุลาคม ๒๕๕๑) 

งานวิจัยไทบ้าน (๒๕๔๕: หน้า๒๖–๒๗) ระบุว่า แม่นํ1ามูลไม่เคยแห้ง เพราะเกาะแก่งทุกแห่งทาํหน้าที�
กักเกบ็นํ1าเป็นระยะๆตลอดบริเวณปากมูล ตั1งแต่แก่งกบที�อยู่เหนือแก่งสะพือไปจนถึงแก่งตะนะ ดังนั1น ตาม
หน้าแก่งและคัน ตามขุม วัง และเวินจึงมีนํ1าตลอด บางแห่งลึกถึง ๑๐ เมตร  ซึ�งพอเพียงที�จะหล่อเลี1 ยงคนใน
บริเวณนี1 ทุกคนรวมไปถึงเมืองใหญ่ๆอย่างพิบูลมังสาหาร ตาลสุม วารินชาํราบ และอุบลราชธานี การอ้างว่า



รายงานการประมวลสรุปการศึกษาข้อมูลงานวิจัยและเอกสารที�เกี�ยวข้องกบัการแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูล : คณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลงานวิจัย ฯ หน้า ๔๒ 

การเปิดประตูเขื�อนจะทาํให้นํ1าแห้งไม่สามารถทาํนาได้ จึงเป็นสิ�งที�ขัดแย้งกับความเป็นจริง  ส่วนการทาํนาของ
ชาวปากมูลเกอืบทั1งหมดอาศัยนํ1าฝน มากกว่าการใช้นํ1าจากระบบชลประทานที�ต้องเสยีค่านํ1าในราคาสงูมาก 

ขณะที�ข้อมูลจากชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี ที�ได้บันทึกข้อมูลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ตั1งแต่ ปี 
๒๕๔๗ – ๒๕๕๓ ๑๓ดังนี1  

 

ตารางที� ๑๐ แสดงพื+ นที�โครงการ (รวม) และพื+ นที�การเพาะปลูกเป็นรายปี 
ปี จํานวนสถาน ี พื+ นที�เป้าหมาย พื+ นที�ทําการผลิต สดัส่วน (คิดเป็นรอ้ยละ) 

๒๕๔๘ ๑๓ ๓๖,๘๐๐ ๒,๖๖๑ ๗.๒๓ 

๒๕๔๙ ๑๓ ๓๖,๘๐๐ ๑,๖๙๐ ๔.๕๙ 
๒๕๕๐ ๑๓ ๓๖,๘๐๐ ๒,๔๐๐ ๖.๕๒ 

๒๕๕๑ ๑๙ ๕๔,๘๐๐ ๓,๐๐๘ ๕.๔๙ 

๒๕๕๒ ๑๙ ๕๔,๘๐๐ ๒,๔๘๒ ๔.๕๓ 

๒๕๕๓ ๓๐ ๖๓,๘๐๐ ๔,๖๐๖ ๗.๒๒ 

 ที�มา : สรุปอา้งอิงจาก : ข้อมูลรายงานการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๔๗ – ๒๕๕๓ : โครงการ
ชลประทานอุบลราชธานี (ดูรายละเอยีดตามภาคผนวก จ.) 

 

ข้อมูลจากตารางแสดงให้เหน็ว่า ช่วงปี ๒๕๔๘ ถึงปี ๒๕๕๐ สถานีสูบนํ1า จํานวน ๑๓ สถานี มีการ
เพาะปลูกลดลง ต่อมาในปี ๒๕๕๑ ถึง ๒๕๕๒ มีการสร้างสถานีสูบนํ1าเพิ�มอีก ๖ สถานี เป็น ๑๙ สถานี และใน
ปี ๒๕๕๓ มีการสร้างสถานีสบูนํ1าเพิ�มอกี ๑๑ สถานี เป็นทั1งหมด ๓๐ สถานี โดยมีพื1 นที�เป้าหมายโครงการเพิ�ม
จาก ๓๖,๘๐๐ ไร่ในปี ๒๕๔๘ เป็น ๖๓,๘๐๐ ไร่ ในปี ๒๕๕๓ แต่สัดส่วนของพื1 นที�เพาะปลูกยังคงเท่าเดิม 
(๗.๒๓%ในปี ๒๕๔๘  และ ๗.๒๒% ในปี ๒๕๕๓) 

นอกจากนั1น ผลการสบูนํ1าของสถานีสบูนํ1าด้วยไฟฟ้าในลุ่มนํ1ามูลและสาํนํ1าสาขา พบว่า  ในช่วงฤดูแล้ง 
ตั1งแต่ปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕๓  มีการทาํนาปรังไม่ครบทุกสถานี และสถานีที�มีการเพาะปลูกพืชกจ็ะมีเพียงสถานีละ
ไม่กี�ร้อยไร่หรือตํ�ากว่านั1น (รายละเอยีดตามภาคผนวก จ.) 

 
สรุป พบว่า ชาวบ้านในเขตที�ได้รับผลกระทบจากเขื�อนปากมูล ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง แม้ในบาง
พื1นที�จะมีการทาํนา ชาวบ้านกจ็ะไม่ขอใช้นํ1าในการทาํนาปลัง แต่จะขอใช้นํ1าสาํหรับตกกล้า หรือในยามที�ฝนทิ1ง
ช่วงเท่านั1น ขณะที�การเพิ�มขึ1 นหรือลดลงของระดับนํ1าในลํานํ1ามูล กไ็ม่มีผลต่อการสูบนํ1าของสถานีสูบนํ1า 
เนื�องจากสถานีสูบนํ1าเป็นลักษณะแพลอย และปริมาณการใช้นํ1าในฤดูแล้งกมี็ไม่มาก การใช้งบประมาณลงทุน
กว่าหนึ�งพันล้านบาท ในการขยายพื1 นที�เขตชลประทาน จึงเป็นการแก้ปัญหาที�ไม่เข้าใจสภาพที�แท้จริงของ
ชุมชนในบริเวณดังกล่าว  

โดยสรุป เขื�อนปากมูลก่อให้เกดิผลกระทบทางสงัคมต่อชาวบ้านและชุมชนในแถบลุ่มนํ1ามูลตอนปลาย 
และลุ่มนํ1าสาขา จนกล่าวได้ว่า เป็นกระบวนการเปลี�ยนแปลงที�มีจุดเริ�มต้นจากการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างทาง
เศรษฐกจิจากวิถีการผลิต อนัประกอบด้วย การเปลี�ยนแปลงด้านอาชีพและรายได้ และวิธีการหารายได้เพื�อให้

                                   
๑๓ : ข้อมูลรายงานผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๔๘ ถึง ๒๕๕๓ จากสาํนักชลประทานอุบลราชธานี ให้ข้อมูลสถานีสบูนํ1ามาจาํนวน ๑๐๕ สถานี 
คณะทาํงานสนับสนุนการศกึษาข้อมูลงานวิจัยฯ ได้พิจารณาคัดเลือกข้อมูลมาวิเคราะห์เฉพาะสถานีสบูนํ1าที�ตั1งอยู่ในพื1นที� ๗๖ หมู่บ้านที�ได้รับ
ผลกระทบจากการสร้างเขื�อนปากมูล รวมทั1งสิ1น ๓๐ สถานี (รายละเอยีดข้อมูลแต่ละสถานีตามภาคผนวก ง.) 
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เพียงพอสาํหรับการเลี1 ยงดูสมาชิกในครอบครัว และส่งผลกระทบต่อเนื�องคือ การอพยพโยกย้ายเพื�อการขาย
แรงงาน การประกอบอาชีพ รวมไปถึงปัญหาสังคมอื�นๆ ที�เกิดขึ1น รวมทั1งเกิดการเปลี�ยนแปลงเชิงวัฒนธรรม
และประเพณีเกิดขึ1 นตามมา อันเป็นการหายไปของวิถีชีวิตชุมชนลุ่มนํ1ามูล ผลกระทบทางสังคมในรูป
กระบวนการเปลี�ยนแปลงข้างต้น ทาํให้ชาวบ้านและชุมชนต้องดาํรงชีวิตอยู่ในสภาพที�ขาดความมั�นคงในชีวิต 
ความยากจน อันเป็นความยากจนที�ไร้ซึ�งอาํนาจและสิทธิในการกาํหนดชะตาชีวิตตัวเอง ให้มีวิถีทางการดาํรง
ชีพที�ปลอดและหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก 

นอกจากนั1น เขื�อนปากมูลได้ก่อให้เกดิความขัดแย้งของคนในชุมชนตั1งแต่ระดับบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชน จนอาจกล่าวได้ว่า ความเป็นชุมชนหาปลาของชาวบ้านลุ่มนํ1ามูล ได้แตกสลายลงภายหลังการสร้างเขื�อน  
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บทที� ๔ 
เขื�อนปากมูล ประเด็นทางดา้นพลงังาน 

 

รายงานผลการศึกษาเกี�ยวกับประเดน็ด้านพลังงานของเขื�อนปากมูลในบทนี1  จะประกอบด้วยเนื1 อหา
หลัก ๒ ส่วน โดยส่วนที�หนึ�งจะเป็นการสรุปเนื1 อหาของงานศึกษาวิจัยในส่วนที�เกี�ยวข้องกับประเดน็ด้าน
พลังงานของเขื�อนปากมูลที�มีการดําเนินการมาในอดีต ขณะที�ส่วนที�สอง จะเป็นการรายงานผลของการ
วิเคราะห์เพิ�มเติมที�ทางคณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลงานวิจัยฯ ได้ดาํเนินการจัดทาํขึ1 น เพื�อตอบคาํถามใน
ประเดน็พลังงานของเขื�อนปากมูลที�ได้รับมอบหมายจาํนวน ๓ ประเดน็ โดยใช้ข้อมูลปัจจุบันที�ได้รับจากการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

๔.๑ ผลการประมวลงานศึกษาวิจยัในอดีต 

จากผลการทบทวนรายงานการศึกษาวิจัยหลักที�มีการดาํเนินงานศึกษาเกี�ยวกับเขื�อนปากมูลทั1ง ๗ ชิ1น 
พบว่ามีงานศึกษาวิจัยอยู่ ๒ ชิ1น ที�ได้มีการดาํเนินการศึกษาในประเดน็ผลประโยชน์ด้านพลังงานของเขื�อนปาก
มูลไว้อย่างละเอียด ได้แก่ รายงานผลการศึกษาภายใต้การสนับสนุนของ World Commission on Dams 

(WCD Case Study: Pak Mun Dam Mekong River Basin โดย Amornsakchai et al.,๒๐๐๐) และ 
รายงานการศึกษาของ ม.อุบลราชธานี (รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการฟื1 นฟูระบบนิเวศ 
วิถีชีวิต และชุมชนที�ได้รับผลกระทบจากเขื�อนปากมูล โดย คณะวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๒๕๔๕) 

 

๔.๑.๑ รายงานการศึกษาของ World Commission on Dams (๒๕๔๓) 

เป้าหมายของการศึกษาทางด้านพลังงานในงานวิจัยชิ1นนี1  กคื็อ การประเมินขนาดของผลประโยชน์ด้าน
พลังงานไฟฟ้าของเขื�อนปากมูลที�เกดิขึ1นจริง เพื�อเปรียบเทยีบกบั ค่าประมาณการผลประโยชน์ที�ทางการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตได้ประมาณการไว้ก่อนที�จะมีการสร้างเขื�อน โดยพิจารณาข้อมูลทั1งในด้านอุทกวิทยา, ปริมาณการผลิต
พลังงานไฟฟ้า,  กาํลังการผลิตพึ�งได้ (Dependable Capacity) และ ประเภทของโรงไฟฟ้าทดแทน 
(Alternative Power Plant) เพื�อใช้คาํนวณขนาดผลประโยชน์ทางพลังงาน โดยอาศัยข้อมูลที�เกิดขึ1นจริง
ในช่วงตั1งแต่เขื�อนปากมูลเริ�มดาํเนินการผลิต ระหว่างเดือน ส.ค. ๒๕๓๗ ถึงเดือน ส.ค. ๒๕๔๒ เป็นข้อมูล
หลักในการวิเคราะห์ 

ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณการไหลของนํ1าที�เกิดขึ1นจริงเฉลี�ยอยู่ที�ระดับ ๖๗๕.๕๓ ลบ. เมตร ต่อ
วินาท ีซึ�งตํ�ากว่าที�ประมาณการไว้ก่อนสร้างเขื�อน (๗๖๐ ลบ. เมตร ต่อวินาท)ี อยู่ ๑๑% ขณะที�ในส่วนของ
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที�ผลิตได้สาํหรับช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๑ มีค่าเฉลี�ยอยู่ที�ระดับ ๒๘๙.๗๓ ล้านหน่วย
ต่อปี (GWh/yr) ซึ�งสูงกว่าค่าที�ประมาณการไว้ก่อนสร้างเขื�อน (๒๘๐ ล้านหน่วยต่อปี) อยู่เท่ากับ ๓.๕% ผล
การวิเคราะห์ทางเทคนิคในส่วนนี1 ชี1 ว่า เขื�อนปากมูลมีผลการดาํเนินงานในเชิงพลังงานที�ใกล้เคียงกับผลการ
คาดการณ์ก่อนการสร้างเขื�อนอย่างมาก ขณะที�ในส่วนของการประมาณการกาํลังผลิตพึ�งได้ (Dependable 

Capacity) ผลการศึกษาชี1 ว่า ในขั1นตอนการคาํนวณกาํลังการผลิตพึ�งได้ในการคาดการณ์ผลประโยชน์ของ
โครงการก่อนการสร้างเขื�อน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตไม่ได้ทาํการวิเคราะห์โดยใช้นิยามกําลังการผลิตพึ�งได้
มาตรฐานได้ที�ตนกาํหนดขึ1น จึงทาํให้มีผลการประมาณการกาํลังผลิตพึ�งได้ของเขื�อนปากมูลที�สูงเกินไป (๗๕ 

MW) ซึ�งคณะผู้ศึกษาได้ทาํการคาํนวณขนาดกาํลังการผลิตพึ�งได้ตามนิยามที�กาํหนด โดยใช้ข้อมูลที�เกิดขึ1นจริง 
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ด้วยวิธีการและช่วงเวลาที�แตกต่างกันทั1งหมด ๓ วิธี ผลการศึกษาพบว่า ค่ากาํลังการผลิตพึ�งได้ที�คาํนวณได้
น่าจะมีค่าเทา่กบั ๔๐.๙ MW, ๒๐.๘๑ MW และ ๑๖.๑๖ MW ตามลาํดับ 

ในประเดน็เรื�องโรงไฟฟ้าทดแทน ซึ�งในการคาํนวณผลประโยชน์ของโครงการก่อนการสร้างเขื�อนได้
สมมติให้โรงไฟฟ้าเขื�อนปากมูลเป็นโรงไฟฟ้าประเภท ๑๐๐% Peaking Power Plant แต่จากผลการศึกษาชี1
ว่า เขื�อนปากมูลไม่สามารถเป็น Peaking Plant ที�สมบูรณ์ และในช่วงการปฏบัิติงานที�ผ่านมากไ็ม่ได้ถูกใช้เป็น 
Peaking Plant ที�สมบูรณ์ ซึ�งข้อสรุปนี1 จะมีผลต่อการเลือกโรงไฟฟ้าทดแทนที�เหมาะสม ที�จะนาํมาใช้ในการ
คาํนวณขนาดของผลประโยชน์ทางพลังงานไฟฟ้าของโครงการ 

การเปลี�ยนแปลงค่าประมาณการกาํลังการผลิตพึ� งได้ของโครงการ และรวมถึงการเปลี�ยนแปลง
ประเภทของโรงไฟฟ้าทดแทนในการวิเคราะห์ มีผลทาํให้ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของ
โครงการเปลี�ยนแปลงไป โดยผลการศึกษาพบว่า ถ้าเลือกใช้โรงไฟฟ้ากังหันแกส๊ที�ใช้นํ1ามันดีเซลเป็นเชื1 อเพลิง 
ขนาด ๒๑ MW เป็นโรงไฟฟ้าทดแทน จะทาํให้โครงการเขื�อนปากมูล มีผลตอบแทนการลงทุนทาง
เศรษฐศาสตร์ ในระดับ ๗.๘๘% ซึ�งจะตํ�ากว่าเกณฑ์ผลตอบแทนการลงทุน (shadow cost of capital) ของ
ประเทศไทยที�ใช้อยู่ในขณะนั1น กล่าวอกีนัยหนึ�งกคื็อ ผลการศึกษาฉบับนี1 ชี1 ว่า เขื�อนปากมูลน่าจะเป็นโครงการที�
ไม่มีความคุ้มค่าในทางเศรษฐศาสตร์ 
 

๔.๑.๒ รายงานการศึกษาของ ม.อุบลราชธาน ี(๒๕๔๕) 

เป้าหมายของการศึกษาทางด้านพลังงานในงานวิจัยชิ1นนี1  กคื็อ การพิจารณาเกี�ยวกับความสามารถของ
ระบบการผลิตและระบบส่งจ่ายไฟฟ้าในเขตพื1นที�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในการรองรับสภาวะความ
ต้องการกาํลังไฟฟ้าสูงสุดของเขตพื1 นที�ดังกล่าว และรวมถึง การศึกษาศักยภาพที�แท้จริงของเขื�อนปากมูลใน
การผลิตพลังงานไฟฟ้า เพื�อช่วยรองรับความต้องการพลังงานไฟฟ้าและความต้องการกาํลังไฟฟ้าสูงสุด
ดังกล่าว 

จากการศึกษาพบว่า ในเขตพื1นที�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (เขตรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วน
ภมิูภาคเขต ๒ ซึ�งรวมพื1 นที� ๘ จังหวัดได้แก่ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอด็ ศรีสะเกษ ยโสธร 
มุกดาหาร และ อาํนาจเจริญ) มีโรงไฟฟ้าเพียง ๒ แห่ง คือ เขื�อนสิรินธร (๓๖ MW) และ เขื�อนปากมูล (๑๓๖ 

MW) ซึ�งไม่เพียงพอแก่ความต้องการ ดังนั1นจึงมีความจาํเป็นต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้าจากเขื�อนในเขตประเทศ
สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว ได้แก่ เขื�อนห้วยเฮาะ (๑๕๐ MW) เขื�อนเซเซด (๔๒ MW) และ เขื�อน
เทินหินบุน (๒๑๐ MW) ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านํ1าพอง และ พลังงานไฟฟ้าที�ส่งมาจากเขต
ภาคเหนือและภาคกลาง เข้ามาช่วยรองรับกบัความต้องการไฟฟ้าในพื1นที�จึงจะเพียงพอ 

ในแง่ของความต้องการกาํลังไฟฟ้าสูงสุด คณะผู้วิจัยได้ทาํการเกบ็รวบรวมข้อมูลค่าความต้องการ
กาํลังไฟฟ้าสูงสุดในแต่ละเดือนของสถานีไฟฟ้าย่อยแต่ละแห่งในพื1 นที�ศึกษา ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๔ 

เพื�อนาํมาวิเคราะห์รูปแบบและรวมทั1งพยากรณ์ค่าความต้องการกาํลังไฟฟ้าสูงสุดในอนาคต (สาํหรับช่วงปี 
พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๗) โดยพบว่าในช่วงเวลาที� ศึกษา ค่าความต้องการกําลังไฟฟ้าสูงสุดของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีค่าอตัราการเพิ�มโดยเฉลี�ยที� ๕.๓๑% ต่อปี 

ในส่วนศักยภาพการผลิตไฟฟ้าของเขื�อนปากมูล ผลการศึกษาพบว่า เขื�อนปากมูลมีศักยภาพในการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าในระดับ ๒๘๖ ล้านหน่วยต่อปี คิดเป็นมูลค่าเงินประมาณ ๓๐๐ ล้านบาทต่อปี ขณะที�ในแง่
ของกาํลังไฟฟ้า พบว่า ศักยภาพกาํลังการผลิตไฟฟ้าในแต่ละช่วงเดือนจากเขื�อนปากมูลจะมีค่าไม่เท่ากัน โดย
จะมีค่ากาํลังไฟฟ้าสงูสดุเฉลี�ยของเดือนต่างๆ อยู่ระหว่าง ๕๗ - ๑๒๓ MW 
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การวิจัยชิ1นนี1 ยังได้มีการศึกษาวิเคราะห์การไหลของกาํลังไฟฟ้า (Load Flow Analysis) เพื�อศึกษา
ผลกระทบของการเปิด-ปิดเขื�อนปากมูล ที�จะมีต่อระบบการส่งจ่ายกาํลังไฟฟ้าในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง สาํหรับค่าประมาณการความต้องการกาํลังไฟฟ้าสูงสุดสาํหรับปี พ.ศ. ๒๕๔๕-๔๗ โดยใช้โปรแกรม 
PSS-ADEPT ๓.๐ พบว่า ในกรณีค่าความต้องการกาํลังไฟฟ้าสูงสุดสาํหรับปี ๒๕๔๖ การตัดเขื�อนปากมูล
ออกจากระบบ (โดยที�โรงไฟฟ้าอื�นยังอยู่ในระบบทั1งหมด) จะมีผลให้เกิดแรงดันไฟฟ้าตกในระดับสูงที�สถานี
ไฟฟ้าย่อยจาํนวน ๓ แห่ง คือ กนัทรลักษ์ (๕.๓๖%) โพนทอง (๔.๒๘%) และ ศรีสะเกษ (๔.๘๓%) แต่กยั็งอยู่
ในระดับแรงดันตกสูงสุดที�ยอมรับได้ (๖%) อย่างไรกดี็ ถ้าในขณะเดียวกันนั1นสายส่งระหว่างขอนแก่นและ
ร้อยเอด็มีปัญหาด้วย กจ็ะส่งผลให้แรงดันตกที�สถานีโพนทองมีค่าเพิ�มสูงขึ1นเป็น ๕.๙๙% ขณะที�ถ้าสมมติว่า
เขื�อนเซเซดและเขื�อนห้วยเฮาะมีปัญหาถูกตัดจากระบบ การมีเขื�อนปากมูลอยู่ในระบบ กยั็งไม่เพียงพอแก่การ
รักษาระดับแรงดันตกของสถานีกนัทรลักษ์ให้กลับมาอยู่ในระดับที�ยอมรับได้ (แรงดันตกจะอยู่ที� ๖.๔๑%) ซึ�ง
ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวน่าจะชี1 ว่า เขื�อนปากมูลมีบทบาทในการช่วยรักษาเสถียรภาพของระบบส่งจ่ายไฟฟ้าใน
พื1นที�ศึกษาได้ในระดับหนึ�ง 
 

๔.๒ ผลการวิเคราะหข์อ้มูลดา้นพลงังานปัจจุบนั 

จากผลการพิจารณารายงานการศึกษาทั1ง ๒ ฉบับ ดังกล่าวข้างต้น คณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูล
งานวิจัยฯ มีความเหน็ว่า แม้ว่ารายงานการศึกษาทั1ง ๒ ฉบับ จะให้ข้อมูลการวิเคราะห์ที�เป็นประโยชน์ แต่กเ็ป็น
การวิเคราะห์บนฐานของข้อมูลจนถึงแค่ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เท่านั1น ซึ�งทาํให้ข้อมูลส่วนใหญ่ที�ใช้ในการ
วิเคราะห์ในรายงานทั1ง ๒ ฉบับ เป็นข้อมูลในช่วงก่อนที�ทางภาครัฐบาลจะมีข้อตกลงในการเปิด-ปิดประตูนํ1า
เขื�อนปากมูลกับทางสมัชชาคนจน ประกอบกับการที�สถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศที�ผ่านมามีการ
เปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลงานวิจัยฯ จึงพิจารณาเหน็ว่า ควรที�จะมีการศึกษา
วิเคราะห์ในประเดน็ทางด้านพลังงานของเขื�อนปากมูลเพิ�มเติมมากขึ1น โดยอาศัยฐานข้อมูลล่าสุดที�ได้รับจาก
ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

เนื1อหาของการศึกษาในส่วนนี1  จะประกอบด้วยการรายงานผลการวิเคราะห์เพิ�มเติมใน ๓ ประเดน็ คือ 
(ก) ต้นทุนค่าใช้จ่ายและมูลค่าผลประโยชน์จากการผลิตไฟฟ้าของเขื�อนปากมูล (ข) ผลของการเปิด-ปิด
ประตูนํ1าที�จะมีต่อปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าในแต่ละช่วงเดือน และ (ค) ผลของเขื�อนปากมูลต่อ
เสถียรภาพของระบบไฟฟ้า 
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๔.๒.๑ ตน้ทุนค่าใชจ่้ายและมูลค่าผลประโยชนด์า้นพลงังานของเขื�อนปากมูล 
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กราฟที� ๑: ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ[ารายป\ของเขื�อนปากมลู ๒๕๓๘ - ๒๕๕๒ 
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กราฟที� ๒ : มูลค่าพลังงานไฟฟ[าที�ผลิตจากเขื�อนปากมูล ๒๕๓๘ - ๒๕๕๒ (คํานวณ ณ ราคาพลังงานไฟฟ[า
เฉลี�ยที� กฟผ. ขายให้กับ กฟภ.) เปรียบเทียบกับ ต้นทุนค่าใช้จ่ายรายป\ของเขื�อนปากมูล ๒๕๓๙ -
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ตารางที� ๑: ผลการดําเนนิงานโรงไฟฟ้าเขื�อนปากมูล มิถุนายน ๒๕๓๗ – เมษายน ๒๕๕๓ 

ปี 
พลงังานไฟฟ้า 

(ลา้นหน่วย) 

ราคาเฉลี�ย ที�กฟผ. ขายให ้
กฟภ. (บาทต่อหน่วย) 

มูลค่าพลงังานไฟฟ้า 

(ลา้นบาท) 

ตน้ทุนค่าใชจ่้าย
ราย 

ปี (ลา้นบาท) 

ส่วนต่างระหว่างมูลค่า
และตน้ทุน (ลา้นบาท) 

ปีง
บป

ระ
มา

ณ
 

๒๕๓๗ ๓๘.๗๒ ๐.๙๗๕๘ ๓๗.๗๘   

๒๕๓๘ ๒๑๖.๒๖ ๑.๑๓๐๐ ๒๔๔.๓๗   

๒๕๓๙ ๒๘๒.๒๙ ๑.๒๑๔๐ ๓๔๒.๗๐ ๒๒๔.๗๐ ๙๘.๐๐ 

๒๕๔๐ ๓๔๕.๙๘ ๑.๓๐๑๔ ๔๕๐.๒๖ ๓๘๕.๗๒ ๖๔.๕๔ 

๒๕๔๑ ๒๔๕.๗๑ ๑.๕๕๗๙ ๓๗๒.๗๙ ๓๘๗.๔๖ -๔.๖๘ 

๒๕๔๒ ๓๐๑.๓๑ ๑.๔๔๕๔ ๔๓๕.๕๒ ๓๒๖.๖๑ ๑๐๘.๙๑ 

๒๕๔๓ ๒๕๑.๙๓ ๑.๔๘๘๘ ๓๗๕.๐๘ ๓๗๓.๙๕ ๑.๑๓ 

๒๕๔๔ ๑๔๗.๖๒ ๑.๙๔๘๙ ๒๘๗.๗๐ ๓๖๕.๕๒ -๗๗.๘๒ 

๒๕๔๕ ๒.๑๒ ๒.๐๖๘๘ ๔.๓๙ ๓๒๑.๘๘ -๓๑๗.๔๙ 

๒๕๔๖ ๑๘๒.๘๘ ๒.๐๖๖๐ ๓๗๗.๘๔ ๓๒๗.๘๖ ๔๙.๙๘ 

ปีป
ฏิทิ

น 

๒๕๔๗ ๗๗.๐๒ ๒.๐๕๔๓ ๑๕๘.๒๓ ๒๐๗.๕๐ -๔๙.๒๘ 

๒๕๔๘ ๑๔๓.๗๖ ๒.๑๓๑๘ ๓๐๖.๔๘ ๑๙๔.๖๑ ๑๑๑.๘๖ 

๒๕๔๙ ๑๔๖.๓๓ ๒.๔๗๓๑ ๓๖๑.๙๐ ๒๔๐.๕๘ ๑๒๑.๓๒ 

๒๕๕๐ ๑๐๕.๙๕ ๒.๓๙๘๖ ๒๕๔.๑๓ ๒๔๖.๑๑ ๘.๐๒ 

๒๕๕๑ ๑๙๔.๓๖ ๒.๓๘๓๐ ๔๖๓.๑๖ ๒๔๐.๖๕ ๒๒๒.๕๑ 

๒๕๕๒ ๑๕๕.๕๗ ๒.๕๘๕๒ ๔๐๒.๑๗ ๒๒๑.๘๖ ๑๘๐.๓๑ 

๒๕๕๓ ๑๕.๕๐ ๒.๕๘๕๒ ๔๐.๐๖   

 

กราฟที� ๑ แสดงขนาดของพลังงานไฟฟ้ารายปีที�เขื�อนปากมูลผลิตได้ กราฟที� ๒ แสดงมูลค่าของ
พลังงานไฟฟ้ารายปีที�เขื�อนปากมูลผลิตได้เปรียบเทยีบกับมูลค่าต้นทุนค่าใช้จ่ายรายปีของเขื�อนปากมูล ขณะที� 
ตารางที� ๑ จะแสดงค่าที�เป็นตัวเลขของข้อมูลทั1งหมดที�ปรากฏในกราฟทั1งสองรูป (โดยที�ข้อมูลสาํหรับช่วงปี 
พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๖ จะเป็นข้อมูลตามปีงบประมาณ ขณะที�ข้อมูลสาํหรับช่วงตั1งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้น
มา จะเป็นข้อมูลรายปีปฏทินิ) 

จากข้อมูลในกราฟที� ๑ และ ตารางที� ๑ พบว่า ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที�ผลิตจากเขื�อนปากมูล (Gross 

Generation) มีค่าที�ค่อนข้างแปรปรวนมากพอควร โดยในช่วงที�ยังไม่ได้มีการเปิดประตูเขื�อนตามข้อเรียกร้อง
ของสมัชชาคนจน (ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๓) ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที�ผลิตได้จะมีค่าอยู่ระหว่าง ๒๑๖ - 
๓๔๖ ล้านหน่วยต่อปี (GWh/yr) โดยมีค่าเฉลี�ยอยู่ที� ๒๗๓.๙๑ ล้านหน่วยต่อปี และ มีค่าสูงที�สุดในปี พ.ศ. 
๒๕๔๐ ที�ระดับ ๓๔๕.๙๘ ล้านหน่วย ขณะที�ในช่วงที�มีการเปิดประตูเขื�อนปีละ ๓-๔ เดือน ตามผลการเจรจา
จากข้อเรียกร้องของสมัชชาคนจน (ช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๒) ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที�ผลิตได้จะมี
ค่าอยู่ระหว่าง ๗๗ - ๑๙๔ ล้านหน่วยต่อปี โดยมีค่าเฉลี�ยอยู่ที� ๑๔๓.๗๐ ล้านหน่วยต่อปี และ มีค่าสูงที�สุดใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ที�ระดับ ๑๙๔.๓๖ ล้านหน่วย 



รายงานการประมวลสรุปการศึกษาข้อมูลงานวิจัยและเอกสารที�เกี�ยวข้องกบัการแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูล : คณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลงานวิจัย ฯ หน้า ๔๙ 

ซึ�งเมื�อนําปริมาณพลังงานไฟฟ้าที�ผลิตได้ดังกล่าว มาคํานวณเป็นมูลค่าที�เป็นตัวเงิน โดยใช้ราคา
พลังงานไฟฟ้าเฉลี�ยที�การไฟฟ้าฝ่ายผลิตขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคในแต่ละปีเป็นฐานในการคาํนวณ ดัง
แสดงในกราฟที� ๒ และ ตารางที� ๑ กจ็ะพบว่า มูลค่าพลังงานไฟฟ้ารายปีที�เขื�อนปากมูลผลิตได้ในช่วงระหว่าง
ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๕๒ จะมีค่าอยู่ระหว่าง ๑๕๘ - ๔๖๓ ล้านบาทต่อปี (ทั1งนี1 ยกเว้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ�ง
เป็นช่วงการทดลองเปิดประตูเขื�อนแทบตลอดทั1งปี) โดยมูลค่าพลังงานไฟฟ้าสงูสุดเกิดขึ1นในปี ๒๕๕๑ ที�ระดับ 
๔๖๓.๑๖ ล้านบาท แม้ว่าปริมาณการผลิตไฟฟ้าในปี ๒๕๕๑ จะมีขนาดตํ�ากว่าปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้า
รายปีสูงสุด (ซึ�งเกิดขึ1นในปี พ.ศ. ๒๕๔๐) อยู่มากพอสมควร ทั1งนี1 เนื�องจากผลของราคาค่าไฟเฉลี�ยที�เพิ�มสูง
เรื�อยๆ ในแต่ละปี 

ในขณะที�ในส่วนของต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานของเขื�อนปากมูล ในภาพรวมจะพบว่าต้นทุน
ค่าใช้จ่ายรายปี จะมีค่าอยู่ระหว่าง ๑๙๕ - ๓๘๗ ล้านบาทต่อปี ซึ�งเมื�อพิจารณาโดยละเอียดจะพบว่าต้นทุน
ค่าใช้จ่ายรายปีในช่วงปีหลังๆ จะมีค่าลดตํ�ากว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายในช่วงแรกอยู่พอสมควร โดยในช่วงระหว่างปี 
พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๖ ต้นทุนค่าใช้จ่ายจะมีค่าอยู่ระหว่าง ๒๔๕ - ๓๘๗ ล้านบาทต่อปี (ค่าเฉลี�ย = ๓๔๒ ล้าน
บาทต่อปี) ขณะที�ต้นทุนในช่วงตั1งแต่ปี ๒๕๔๗-๒๕๕๒ จะมีค่าระหว่าง ๑๙๔ - ๒๔๖ ล้านบาทต่อปี (ค่าเฉลี�ย 
= ๒๒๕ ล้านบาทต่อปี) ซึ�งมีความเป็นไปได้ว่าเหตุผลที�ต้นทุนค่าใช้จ่ายในช่วงหลังลดตํ�าลง อาจเป็นเพราะว่า
ในช่วงเวลาดังกล่าว ทาง กฟผ. มีขนาดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าชดเชยความเสียหายที�ลดตํ�าลงกว่าในช่วง
ต้นของโครงการ แต่ทางคณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลงานวิจัยฯ กไ็ม่สามารถยืนยันได้ชัดเจน เนื�องจากไม่มี
ข้อมูลรายละเอยีดที�จะช่วยในการแยกแยะต้นทุนค่าชดเชย ออกจาก ต้นทุนดาํเนินการอื�นๆ ได้ 

อย่างไรกดี็ ถ้าพิจารณาต้นทุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวเปรียบเทียบกับมูลค่าพลังงานไฟฟ้าที�ผลิตจากเขื�อน
ปากมูล กจ็ะพบว่า ในช่วงท้ายของระยะเวลาการศึกษา (ช่วงระหว่างปี ๒๕๔๗-๒๕๕๒) มูลค่าของพลังงาน
ไฟฟ้ารายปีที�เขื�อนปากมูลผลิตได้ จะมีค่าเฉลี�ยอยู่ที�ราว ๓๒๔ ล้านบาทต่อปี นั�นคือ จะมีค่าสูงกว่ามูลค่าต้นทุน
ค่าใช้จ่ายรายปีเฉลี�ยในช่วงระยะเวลาเดียวกนั อยู่เทา่กบัประมาณ ๙๙ ล้านบาทต่อปี 

นอกจากนี1 ยังมีประเดน็เพิ�มเติมที�น่าสังเกตคือ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ�งเป็นช่วงการ
ทดลองเปิดประตูระบายนํ1าเกอืบตลอดทั1งปี (ทาํให้แทบไม่ได้มีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเขื�อนปากมูลในช่วง
ปีดังกล่าว) กลับพบว่า ต้นทุนค่าใช้จ่ายของเขื�อนแทบจะไม่ได้ลดลงจากระดับในปีก่อนหน้านั1นเลย โดยมีค่า
อยู่ที� ๓๒๑.๘๘ ล้านบาท 

 

๔.๒.๒ ผลกระทบของการ เปิด-ปิด ประตูนํ+ าต่อปริมาณการผลิตพลงังานไฟฟ้า 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟ ๓ : ศกัยภาพการผลติพลงังานไฟฟ้าของเขื�อนปากมูล 
มกราคม ๒๕๕๒ - พฤภาคม ๒๕๕๓
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กราฟที� ๓ เป็นกราฟแสดงศักยภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเขื�อนปากมูลรายวัน สาํหรับช่วง
ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๕๒ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยใช้ข้อมูลปริมาณการไหลของนํ1า ระดับนํ1า 
และพลังงานไฟฟ้าที�ผลิตได้จริงรายวัน ในช่วงวันที�มีการกักเกบ็นํ1าเพื�อผลิตพลังงานไฟฟ้า นาํมาใช้สร้างเป็น
แบบจาํลองเพื�อใช้การพยากรณ์ศักยภาพพลังงานไฟฟ้าที�เขื�อนปากมูลน่าจะผลิตได้ ในช่วงที�มีการเปิดประตู
เขื�อน (๑๕ มิ.ย. ๕๒ – ๒๘ ต.ค. ๕๒) โดยกราฟส่วนที�เป็น “เส้นกราฟหนา” จะแสดงถึงศักยภาพพลังงาน
ไฟฟ้ารายวันที�คาํนวณได้จากแบบจาํลอง ขณะที�ส่วนที�เป็น “เส้นกราฟบาง” จะแสดงข้อมูลปริมาณพลังงาน
ไฟฟ้าที�ผลิตได้จริงรายวัน 

จากผลการประมาณการศักยภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเขื�อนปากมูลในช่วงดังกล่าว จะพบว่า 
เขื�อนปากมูลมีความสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า ในช่วงต้นของปี ๒๕๕๒ (เดือนมกราคม - เมษายน) ที�
ค่อนข้างตํ�า จากนั1นศักยภาพในการผลิตจะค่อยๆ มีค่าสูงขึ1นตามลาํดับ ตั1งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเป็นต้น
ไป และน่าจะมีศักยภาพที�จะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปริมาณมาก ตั1งแต่กลางเดือนกรกฎาคม ไปจนถึง ปลาย
พฤศจิกายน และลดตํ�าลงมากอกีครั1งในช่วงตั1งแต่เดือนธนัวาคม 

ส่วนกราฟที� ๔ เป็นกราฟแสดงค่าเฉลี�ยปริมาณพลังงานไฟฟ้าที�ผลิตได้จริงจากเขื�อนปากมูล สาํหรับ
ช่วงเดือนต่างๆ ในรอบปี (ค่าเฉลี�ยสาํหรับช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๕๓ โดยหักข้อมูลของช่วงเดือนที�มีการเปิด
ประตูเขื�อนตามข้อเรียกร้องของสมัชชาคนจนออกจากการคาํนวณ) ซึ�งจะพบว่าข้อมูลปริมาณการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าเฉลี�ยรายเดือนที�เกิดขึ1 นจริงในช่วงเดือนที�ไม่ได้มีการเปิดประตูระบายนํ1าที�คํานวณได้ มีลักษณะที�
สอดคล้องกบั ผลประมาณการ/ข้อมูลศักยภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้า ที�ประเมินได้ในกราฟที� ๓ อย่างสงู  

 

กราฟที� ๔: ปรมิาณพลงังานไฟฟ้ารายเดอืนที�เข ื�อนปากมลูผลติได ้
เฉลี�ยในช่วงปี ๒๕๓๗ - ๒๕๕๓
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กราฟที� ๕: ความตอ้งการกําลงัไฟฟ้าสูงสุดรายเดอืน ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
เฉลี�ยในช่วงปี ๒๕๔๕ - ๒๕๕๒ 
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ขณะที�กราฟรูปที� ๕ เป็นกราฟแสดงค่าเฉลี�ยความต้องการกําลังไฟฟ้าสูงสุดรายเดือนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ณ วันที�มีความต้องการกาํลังไฟฟ้าสูงสุด ในแต่ละเดือน) เฉลี�ยสาํหรับช่วงปี ๒๕๔๕-
๒๕๕๒ ซึ�งจากข้อมูลในกราฟนี1 จะพบว่า ค่าความต้องการกาํลังไฟฟ้าสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมี
ค่าสูงที�สุด ในช่วงราวเดือนมีนาคม และ เมษายน และจะมีค่าลดลงในช่วงเดือนพฤษภาคม จากนั1นจะมีค่า
แปรปรวนบ้างแต่กค่็อนข้างคงที� ไปจนถึงในราวเดือนพฤศจิกายน แล้วจึงมีค่าลดลงอกีครั1ง ในเดือน ธนัวาคม 

ซึ�งถ้านาํผลของกราฟรูปที� ๔ และ รูปที� ๕ มาทาํการเปรียบเทียบกันกจ็ะพบว่า ในช่วงเดือนมีนาคม 
และเมษายน ซึ�งเป็นช่วงที�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความต้องการกาํลังไฟฟ้าสูงนั1น เขื�อนปากมูลยังคงมี
ความสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ค่อนข้างตํ�า แต่กน่็าจะเป็นส่วนที�ช่วยเข้ามาเสริมในเรื�องเสถียรภาพของ
ระบบได้ในระดับหนึ�ง ขณะที�ในช่วงเดือน พฤษภาคมถึงพฤศจิกายนนั1น ค่าความต้องการกาํลังไฟฟ้าสูงสุดจะมี
ค่าลดตํ�าลงเลก็น้อยและค่อนข้างคงที� ขณะที�ศักยภาพของเขื�อนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจะค่อยๆเพิ�มขึ1 น
เรื�อยๆ ในแต่ละช่วงเดือน (ยกเว้นในเดือนสิงหาคม) แล้วจึงมีค่าลดลงอย่างมากในช่วงเดือนธันวาคมซึ�งจะ
เป็นจังหวะเดียวกบัที�ความต้องการกาํลังไฟฟ้าสงูสดุลดลงอย่างชัดเจนเช่นกนั 

แม้ว่าผลการพิจารณาเปรียบเทยีบกราฟในรูปที� ๔ และ รูปที� ๕ ข้างต้น จะเป็นเพียงการเปรียบเทยีบ
เบื1 องต้นอย่างหยาบๆ แต่ก็น่าจะช่วยชี1 ให้เห็นแนวโน้มของขนาดของผลกระทบในเชิงผลประโยชน์ด้าน
พลังงาน ของการเลือกกาํหนดการเปิด-ปิดประตูเขื�อนปากมูลในช่วงเดือนต่างๆ ในรอบปีได้บ้าง เพื�อเอื1อให้
สามารถนาํไปเปรียบเทยีบกบัผลกระทบของกาํหนดการเปิด-ปิดเขื�อนในมิติด้านอื�นๆได้ 

 

๔.๒.๓ ผลกระทบของเขื�อนปากมูลต่อเสถยีรภาพของระบบไฟฟ้า 

เนื1 อหาในส่วนนี1 จะเป็นการรายงานผลของการวิเคราะห์การไหลของกําลังไฟฟ้า (Load Flow 

Analysis) ซึ�งดาํเนินการวิเคราะห์โดยฝ่ายควบคุมระบบกาํลังไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เพื�อศึกษาผลกระทบ
ของเขื�อนปากมูลที�มีต่อสถานะและเสถียรภาพของระบบส่งจ่ายกาํลังไฟฟ้าในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ตอนล่าง โดยสมมติให้ ค่าความต้องการกาํลังไฟฟ้าในการวิเคราะห์มีค่าเท่ากับ ค่าประมาณการความต้องการ
กาํลังไฟฟ้าสูงสุดสาํหรับช่วงหัวคํ�าของเดือนเมษายน ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ�งประมาณการว่าจะมีค่าอยู่ที�ระดับ 
๒๒,๙๖๖ MW  

ผลของการวิเคราะห์ Load Flow Analysis จะแสดงอยู่ในภาคผนวก X ซึ�งเมื�อพิจารณาผลการ
วิเคราะห์ดังกล่าว พบว่า 

ถ้าเราสมมติให้โรงไฟฟ้าทุกโรงในระบบสามารถดาํเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้เป็นปกติ ยกเว้นแต่
เพียงโรงไฟฟ้าเขื�อนปากมูลซึ� งประสบปัญหาไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ จะพบว่า ระบบส่งจ่ายยังคงมี
ความสามารถรองรับความต้องการกาํลังไฟฟ้าในระดับดังกล่าวได้ดี โดยไม่เกิดปัญหาการจ่ายโหลดเกินพิกัด 
และ/หรือ ปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกหรือแรงดันไฟฟ้าสงู เกนิกว่าค่ามาตรฐานการควบคุมปกติที�กาํหนดไว้ 

อย่างไรกดี็ ในกรณีที�สมมติว่า โรงไฟฟ้าเขื�อนปากมูลและโรงไฟฟ้าเขื�อนห้วยเฮาะประสบปัญหาไม่
สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ทั1งคู่ เราจะพบว่า ระบบการส่งจ่ายไฟฟ้าในเขตภาคตะวันออกเฉียง เหนือจะมีข้อจาํกัดใน
การรองรับค่าความต้องการในระดับดังกล่าว กล่าวคือ 

๑. จะเกิดปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกในระดับที�เกินกว่ามาตรฐานการควบคุมปกติ ในพื1 นที�ของสถานี
ไฟฟ้าย่อยกันทรลักษ์, อุบลราชธานี ๑, อุบลราชธานี ๒, ศรีสะเกษ, สิรินธร และ ปากมูล โดย
สถานีย่อยกนัทรลักษ์จะเป็นสถานีที�มีระดับแรงดันไฟฟ้าตํ�าที�สดุ (๑๐๒ kV) 

๒. หม้อแปลง ๒๓๐/๑๑๕ kV ที�สถานียโสธร จะมีสภาพการจ่ายโหลดเกินพิกัด (๑๑๔%) ขณะที�
หม้อแปลง ๒๓๐/๑๑๕ kV ของสถานีร้อยเอด็ จะมีสภาพการจ่ายโหลดค่อนข้างสงู (๘๐%) 

๓. ในสภาวะดังกล่าวอาจจาํเป็นต้องมีการเวียนดับไฟในเขตพื1 นที�ดังกล่าว ในระดับประมาณ ๒๐-
๓๕ MW 

 
กล่าวโดยสรุปแล้ว ผลการวิเคราะห์การไหลของกาํลังไฟฟ้าข้างต้นชี1 ว่า หากมีการปลดโรงไฟฟ้าเขื�อน

ปากมูลออกจากระบบเพียงโรงเดียว ระบบการส่งจ่ายไฟฟ้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จะยังคงมี
ความสามารถในการรักษาเสถียรภาพของระบบไว้ได้ แต่หากทั1งโรงไฟฟ้าเขื�อนปากมูลและโรงไฟฟ้าเขื�อนห้วย
เฮาะถูกปลดออกระบบพร้อมกนั ระบบน่าจะไม่สามารถรักษาเสถียรภาพอยู่ได้ 

อย่างไรกดี็ ทางคณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลงานวิจัยฯ มีความเหน็ว่า ยังมีทางเลือกบางประการที�
อาจช่วยสนับสนุนการเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบ เพื�อแก้ไขปัญหาข้างต้นได้ กล่าวคือ 

(ก) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตควรเร่งรัดดาํเนินการขยายระบบสายส่ง เพื�อเอื1 อให้การส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า
จากเขื�อนนํ1าเทิน ๒ มาสู่พื1 นที�เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นไปได้อย่างสะดวกมากขึ1น โดยใน
เบื1 องต้นอาจพิจารณาการเชื�อมต่อระบบสายส่งขนาด ๒๓๐ kV ระหว่างสถานีย่อยยโสธร กับสถานีย่อย
อุบลราชธานี ๒ และ/หรือ การพิจารณาการขยายระบบในระดับ ๕๐๐ kV ในอนาคต 

(ข) จากการพิจารณาข้อมูลการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเขื�อนห้วยเฮาะ ในช่วงระหว่างวันที� ๑๖ 
มกราคม ๒๕๕๒ – ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ พบว่า ในช่วงวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เขื�อนห้วยเฮาะจะมีปริมาณการผลิต
พลังงานไฟฟ้าโดยเฉลี�ยที�ระดับ ๑๐๒๘ MWh ต่อวัน ขณะที�ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี�ยสาํหรับวัน
อาทติย์จะอยู่เพียงแค่ระดับ ๒๑๐ MWh ต่อวัน ซึ�งผลความแตกต่างที�เกิดขึ1นนี1 เป็นผลมาจากข้อกาํหนดราคา
การซื1 อขายไฟฟ้า ที�ปรากฏในสัญญาการซื1 อขายไฟฟ้าจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที�
บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน การปรับปรุงข้อกาํหนดและโครงสร้างราคาของโรงไฟฟ้าที�รับซื1 อแต่ละแห่ง เพื�อให้
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สามารถสะท้อนภาพความต้องการกาํลังไฟฟ้า (ทั1งในแง่ภาพรวมของประเทศไทยทั1งประเทศ และในแง่ภาพ
ย่อยของเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ/หรือ เขตพื1 นที�ใกล้เคียงกับจุดรับซื1 อไฟฟ้า) ที�เหมาะสมและ
รอบด้านมากขึ1น อาจช่วยให้เราสามารถจัดการเสถียรภาพของระบบ และ/หรือ จัดการปัญหาความสูญเสีย
พลังงานไฟฟ้าในระบบ ได้ดียิ�งขึ1น 
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บทที� ๕ 

บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 
เขื�อนปากมูลสร้างขึ1นโดยมีเป้าหมายให้เป็นเขื�อนเอนกประสงค์ ทั1งด้านพลังงานไฟฟ้า ชลประทาน 

การประมง รวมทั1งการท่องเที�ยว ภายหลังเขื�อนแห่งนี1 สร้างแล้วเสร็จ ได้ก่อให้เกิดคาํถามมากมายต่อการ
ดาํเนินงานโครงการ รวมทั1งผลกระทบที�เกิดขึ1 นต่อสิ�งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชาวบ้าน ประเดน็สาํคัญที�ถูก
หยิบยกขึ1 นมาถกเถียงกันตลอดมาคือ ปัญหาผลกระทบที�เกิดขึ1 นกับปลาและคนหาปลา กับประโยชน์ด้าน
พลังงานและการชลประทานจากเขื�อนนี1  และในเวลาต่อมาได้ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ระหว่างคนหาปลาคือ
ชาวบ้านในท้องถิ�นกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเจ้าของโครงการเขื�อนปากมูล ประเดน็ดังกล่าวได้
พัฒนามาเป็นเรื�องของความมั�นคงในชีวิตของชาวบ้านและความมั�นคงทางพลังงานไฟฟ้าที�จะพึงได้จากเขื�อน 

ความขัดแย้งนี1  เกิดขึ1นนับจากที�เขื�อนปากมูล๑๔เริ�มดาํเนินการในปี ๒๕๓๓ ชาวบ้านผู้มีอาชีพประมง
เป็นชาวบ้านกลุ่มแรกที�ได้รับผลกระทบโดยตรง เนื�องจากไม่สามารถยึดอาชีพการทาํประมงได้เหมือนเช่นเคย 
อนัเกดิจากเขื�อนปากมูลได้ปิดกั1นเส้นทางการอพยพของปลา จากแม่นํ1าโขงสู่แม่นํ1ามูล นอกจากนี1 ยังเป็นเหตุให้
เกิดความขัดแย้งทางสังคม การเมือง และวัฒนธรรม ดังที�ปรากฎอยู่ในปัจจุบัน และที�ผ่านมามีดาํเนินการ
หลายอย่างในการแก้ไขปัญหาจากฝ่ายรัฐ แต่มักจะละเลยมิติทางด้านนิเวศวิทยา สนใจเฉพาะมิติด้านเศรษฐกจิ  

ข้อเทจ็จริงผ่านข้อมูลทางด้านนิเวศวิทยาและวิถีชีวิตของคนในลุ่มนํ1ามูลจากงานศึกษาหลายๆ ชิ1น จึง
กล่าวได้ว่า การดาํเนินการแก้ไขปัญหาในอนาคตควรคาํนึงถึงความมั�นคงของชุมชน ที�เกี�ยวข้องสัมพันธ์กันกับ
ความยั�งยืนของทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศที�สมบูรณ์ คณะอนุกรรมการฯ ได้ค้นพบทางออกสาํหรับการ
แก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูล ดังนี1  
 

๕.๑ ขอ้คน้พบ 

๑. บริเวณปากมูลช่วงก่อนการสร้างเขื�อน ระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณ์มาก ประกอบไปด้วยแก่ง
ใหญ่น้อยมากกว่า ๕๐ แก่ง และประกอบขึ1 นเป็นระบบนิเวศย่อยที�เรียกว่า ขุม วัง เวิน โบก เป็นต้น สภาพ
เช่นนี1 มีความเหมาะสมต่อการดาํรงชีวิตของสตัว์นํ1า โดยเฉพาะปลา นอกจากนี1แล้ว พื1นที�รอบริมตลิ�งแม้นํ1ามูลที�
มีลักษณะเฉพาะถิ�น คือ “ป่าบุ่ง ป่าทาม” ยังอุดมไปด้วยพรรณพืช ๒๖๕ ชนิด มีธาตุอาหารสูง (ดินตะกอน
แม่นํ1า) เหมาะต่อการปลูกพืชผัก และชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ในการทาํการเกษตรริมมูล  

การสร้างเขื�อนขวางกั1นแม่นํ1ามูล เป็นการขัดขวางเส้นทางอพยพของปลาจากแม่นํ1าโขงสู่แม่นํ1ามูล และ
จากแม่นํ1ามูล กลับไปสู่แม่นํ1าโขงตลอดทั1งปี การกักเกบ็นํ1าเหนือเขื�อน ส่งผลให้เกิดการสูญเสียแก่งธรรมชาติ
และก่อให้เกดิผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ด้านอื�น ๆ รวมถึงผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านที�ผูกพันกับแก่งใน
ฐานะที�เป็นสถานที�สาํคัญในเชิงนิเวศวิทยาสังคม  ผลกระทบที�สาํคัญคือ การสูญเสียถิ�นที�อยู่ของพันธุ์สัตว์นํ1า  

การเกิดตะกอนทบัถมแก่ง  และการเกิดวัชพืชตามแก่ง  การสูญเสียความงดงามซึ�งเป็นเอกลักษณ์ของแก่ง
ธรรมชาติต่างๆ และการสูญเสียกิจกรรมทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ�งกิจกรรมทางวัฒนธรรมซึ�งใช้แก่ง
ธรรมชาติต่าง ๆ เป็นสถานที�ประกอบกจิกรรมตามความเชื�อของชุมชน 

                                   
๑๔

 เขื�อนปากมูลสร้างบริเวณปากแม่นํ1ามูลห่างจากแม่นํ1าโขง ๕.๕ กโิลเมตร บริเวณบ้านหัวเห่ว อาํเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี   งบประมาณ
การก่อสร้างทั1งสิ1น ๖,๖๐๐ ล้านบาท เริ�มสร้างปี ๒๕๓๓ แล้วเสรจ็ปี ๒๕๓๗ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,๒๕๔๓) 
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๒. ชุมชนที�อยู่สองริมฝั�งแม่นํ1ามูลเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ที�สบืย้อนไปได้กว่าหลายร้อยปี บรรพบุรุษของ
พวกเขาเลือกตั1งถิ�นฐานจากความอุดมสมบูรณ์ของปลาและทรัพยากรธรรมชาติจากแม่นํ1ามูล ทาํให้ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงเป็นอาชีพหลักในการสร้างรายได้ ขณะเดียวกันทรัพยากรที�มีอยู่ริมสองฝั�ง
แม่นํ1ามูลกเ็ป็นแหล่งอาหารสาํหรับชาวบ้าน ส่วนในพื1 นที�สูงขึ1นไปมักจะเป็นดินปนหินซึ�งไม่เหมาะต่อการทาํ
การเกษตร ชาวบ้านจาํนวนมากไม่มีที�ดินทาํกนิ 

๓. การสร้างเขื�อนปากมูล ได้ทาํลายวิถีชีวิตชาวประมง ชาวบ้านในชุมชน คนหนุ่มสาวในวัยแรงงาน
จํานวนมากละทิ1 งชุมชน ไปรับจ้างขายแรงงานในต่างถิ�น สถาบันครอบครัวล่มสลาย ส่งผลให้โครงสร้าง
ประชากรของชุมชนขาดสมดุล แต่ละชุมชนเหลือเพียงเดก็และคนแก่  ความสูญเสียที�เกิดจากการขาดรายได้
เฉพาะอาชีพประมง คาํนวณได้ปีละ ๑๔๐ ล้านบาท ยังไม่นับความสูญเสียที�เกิดจากการทาํลายระบบนิเวศสอง
ฝั�งแม่นํ1า ที�เป็นแหล่งอาหาร การทาํลายเกาะแก่ง ที�เป็นแหล่งรายได้การท่องเที�ยว นอกจากนั1น การใช้
ประโยชน์เขื�อนปากมูล ยังนาํไปสู่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มที�คิดว่าตนถูกทาํลายฐานทรัพยากร กับกลุ่มคนที�
ปรับตัวได้หรือมีบทบาทในการปกครอง ที�ต้องการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาของรัฐ ทาํให้ชุมชนปากมูล
เกดิความแตกแยกขัดแย้งกนัอย่างรุนแรง 

การล่มสลายของวิถีชีวิต และชุมชน นําไปสู่ความเปลี�ยนแปลงความสัมพันธ์ทางสังคม ภูมิปัญญา
ท้องถิ�น วัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมประจําถิ�นที�เกี�ยวโยงกับการหาปลาในแม่นํ1ามูล ส่งผลให้เกิดความ
ยากจน และคุณภาพชีวิตที�ลดตํ�าลง 

๔. มีความพยายามที�จะแก้ไขปัญหาการล่มสลายของชาวประมงด้วยมาตรการหลายอย่าง ทั1งการสร้าง
บันไดปลาโจน การสร้างศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์นํ1า และการปล่อยพันธุ์สัตว์นํ1าจาํนวนกว่า ๒๙๙ ล้านตัว(ปลาและ
กุ้งก้ามกราม) รวมทั1งการพยายามในการเปลี�ยนอาชีพชาวประมงให้หันมาทําการเกษตรด้วยการทุ่ม
งบประมาณกว่า ๑,๑๖๒ ล้านบาท สาํหรับจัดสร้างสถานีสูบนํ1าจาํนวนมาก ทั1งที�การศึกษาจากหลายหน่วยงาน
พบว่า ชาวบ้านไม่นิยมทาํนาปรัง เนื�องจากสภาพของดินและภูมิประเทศ ความพยามทั1งหมดจึงไม่เกิด
ประสิทธิผล (ตั1งเป้าพื1 นที�ชลประทานไว้ ๑๖๐,๐๐๐ ไร่ ดาํเนินการผ่านมา ๒๐ ปี ได้พื1 นที�ชลประทาน ๔,๖๐๖ 
ไร่ คิดเป็น สดัส่วน ๒.๘๗๘๗๕ % ) 

๕.  การทดลองเปิดประตูนํ1าเขื�อนปากมูลในปี ๒๕๔๔-๒๕๔๕ ทาํให้เกิดการฟื1 นฟูของระบบนิเวศ
อย่างเหน็ได้ชัด ชาวบ้านมีรายได้จากการจับปลามากขึ1น ความขัดแย้งต่างๆลดลง วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม
ต่างๆกลับคืนมา 

๕.   การผลิตไฟฟ้าของเขื�อนปากมูล ไม่คุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ แม้ว่าจะผลิตปริมาณไฟฟ้าได้เกิน
กว่าเป้าหมาย แต่เมื�อหักรายจ่ายแล้ว พบว่ามีรายได้จากการผลิตไฟฟ้าเหลือปีละ ๙๙ ล้านบาท เมื�อคิดว่าต้อง
แลกกบัการสญูเสยีรายได้ครัวเรือนประมงปีละ ๑๔๐ ล้านบาท  เขื�อนปากมูลจึงมีมูลค่าขาดทุนไม่น้อยกว่าปีละ 
๔๐ ล้านบาท ไม่นับรวมค่าความเสียหายที�เกิดจากการทาํลายระบบนิเวศ และความล่มสลายของชุมชน ที�ไม่
อาจคาํนวณเป็นตัวเลขได้ 

 

๕.๒ ขอ้สงัเกตจากการดําเนนิการศึกษาและวิจยั 

๑. ในการศึกษาผลกระทบในการแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูล ประเดน็ในเชิงมูลค่าของผลกระทบทั1งทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิ�งแวดล้อมและพลังงาน นั1น ผู้ศึกษายังไม่ได้นับรวมโครงการฯต่างๆที�หน่วยงานราชการได้
ดาํเนินการ เช่น โครงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้
ออกเงินให้กับหน่วยงานราชการในการดาํเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน ตามขอบเขตอาํนาจของหน่วยงาน
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ราชการที�เกี�ยวข้อกับปัญหาในพื1 นที�เพื�อแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูล ซึ�งนับได้ว่าเป็นอีกส่วนสาํคัญของต้นทุนที�
เกดิขึ1นจากการดาํเนินการของโครงการเขื�อนปากมูล (แม้ว่าจะเกดิต้นทุนนี1หลังจากการก่อสร้างเขื�อนกต็าม แต่
สะท้อนว่าเป็นต้นทุนที�เป็นภาระทางสงัคมที�ประเทศต้องจ่ายเพื�อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาที�เกดิขึ1น) ต้นทุนที�
ไม่ได้ถูกนาํมาคาํนวณในครั1งนี1  (ซึ�งทาํให้ทราบข้อเทจ็จริงเพิ�มเติมว่าโครงการเขื�อนปากมูลไม่ได้มีพียงต้นทุน
ในการดาํเนินโครงการด้วยมูลค่า ๒๐๐ ล้านบาท) ทั1งนี1  เนื�องจากที�ผ่านมา ฐานคิดของการคาํนวณต้นทุนของ
โครงการ (ในส่วนของกาํไร-ขาดทุน คือต้นทุนการผลิตและขาย เพื�อประเมินความคุ้มทุนในการลงทุนเพื�อการ
พัฒนา) คิดเฉพาะต้นทุนค่าการผลิตไฟฟ้า กับต้นทุนในการขายไฟฟ้า โดยไม่ได้รวมต้นทุนส่วนอื�นที�เป็น
โครงการลดผลกระทบที�ดาํเนินการโดยรัฐบาลหรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที�ได้ออกเงิน
สมทบให้กบัหน่วยงานราชการ 

นอกจากโครงการที�เป็นต้นทุนเรื�องค่าชดเชยที�กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีต้นทุนด้านอื�นๆที�ยังไม่ได้
นาํมาพิจารณา เช่น โครงการชลประทานมูลค่ากว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท ซึ�งเป็นส่วนหนึ�งของความพยายามในการ
แก้ปัญหาของรัฐบาล โครงการพัฒนาของรัฐอื�นๆที�มีเป้าหมายเพื� อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเขื�อนร่วมด้วย โดยในส่วนหลังนี1  อาจไม่เป็นที�ชัดเจนมากนักหากจะนาํมาใช้ในการพิจารณาว่า
เป็นต้นทุนที�เกิดขึ1 นของโครงการเขื�อนปากมูล แต่ก็เป็นสิ�งที� ผู้ดําเนินการทางนโยบายจะต้องตระหนัก
ความสาํคัญของมูลค่าความเสยีหายที�ประเทศต้องแบกรับผลกระทบจากโครงการพัฒนาร่วมด้วย 

๒. ผลการศึกษาและข้อมูลในช่วงที�มีการบริหารจัดการเขื�อนปากมูล ตามมติคณะรัฐมนตรี ให้มีการ
เปิด ๔ ปิด ๘ เป็นช่วงเวลาที�ไม่มีผลการศึกษาวิจัยหรือรายงานการศึกษาที�เกี�ยวข้องในช่วงเวลาดังกล่าว อนุ
กรรมการฯจึงไม่มีข้อมูลที�ชัดเจนในการเสนอผลการศึกษาผลการแก้ไขปัญหาในลักษณะการเปิดๆปิดๆ 

แต่อย่างไรกต็าม อนุกรรมการฯมีข้อสังเกตที�พึงพิจารณาจ่อวิธีการแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูลภายใต้
วิธีการบริหารจัดการเขื�อนในลักษณะของการเปิด ๔ ปิด ๘ ซึ�งเป็นข้อมูลที�มีน่าสนใจต่อการแนวทางพิจารณา
แก้ไขปัญหาในรูปแบบนี1  กล่าวคือ การแก้ไขปัญหาตามมติ คณะรัฐมนตรี แบบเปิด ๔ เดือน ปิด ๘ เดือน นั1น 
ที�ผ่านมาพบว่า การเปิดปิดประตูระบายนํ1าตลอดระยะเวลา ๕ ปีที�ผ่านมา วิธีการบริหารจัดการดังกล่าว  ทั1งนี1  
ข้อเสนอจากผลการศึกษาของ การเปิดๆปิดๆจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ ซึ�งเป็นแนวทางการบริหารจัดการ
แบบเปิด ๔ ปิด ๘ นี1  อยู่บนฐานคิดของความต้องการพลังงานไฟฟ้ามากกว่าการคิดบนฐานของระบบนิเวศ
และการอพยพของปลาจึงเป็นปัญหา โดยพบว่า การเปิดๆปิดๆประตูระบายนํ1านาํไปสู่การเกิดแรงดันนํ1าสูง 
การลดลงและเพิ�มขึ1นของระดับนํ1าอย่างรวดเรว็ส่งผลต่อปัญหาการกัดเซาะริมฝั�ง (soil erosion) ซึ�งก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านระบบนิเวศเป็นสาํคัญและเป็นปัญหาระยะยาว 

๓. การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกจิ โดยพิจารณาจากการเปลี�ยนแปลงรายได้ของชาวบ้าน ในทาง
วิชาการแล้ว พบว่า ตัวเลขที�สะท้อนการเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจในเชิงมูลค่า มีฐานการพิจารณาจากทั1ง
ปริมาณของทรัพยากรพิจารณาร่วมกับมูลค่าทางเศรษฐกิจ (หรือ คาํนวณจาก ปริมาณปลา/ทรัพยากรแต่ละ
ชนิด� ราคาขายในตลาด ณ ปีที�ทาํการศึกษา) ซึ�งจะสามารถสะท้อนการเปลี�ยนแปลงที�แท้จริง ทั1งนี1  ในส่วน
ของราคาตลาดเป็นที�ทราบกันว่ามีแนวโน้มเพิ�มสูงขึ1 นทุกปี แต่ในขณะเดียวกันปริมาณของทรัพยากรกลับมี
แนวโน้มลดลงจากความเสื�อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ จึงมีความเป็นไปได้ว่า แม้จะไม่มีการเปลี�ยนแปลง
หรือการมีเขื�อนเกิดขึ1นในพื1 นที� ทรัพยากรธรรมชาติกมี็โอกาสลงจาํนวนลงโดยวัฏจักรของธรรมชาติ อย่างไรก็
ตาม การเปลี�ยนแปลงที�มนุษย์สร้างขึ1นกเ็ป็นสิ�งที�สะท้อนให้เหน็อย่างชัดเจนด้วยว่าเป็นการกระตุ้นหรือเร่งการ
เปลี�ยนแปลงบนฐานของวัฏจักรธรรมชาติให้เกดิขึ1นรวดเรว็และอาจรุนแรงมากขึ1นเช่นกนั 
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๕.๓ ขอ้เสนอแนะ 

ผลของการพัฒนาประเทศในอดีต ที�ไม่คาํนึงถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในพื1 นที� และไม่มี
แนวคิดในการพัฒนาโดยยึดคนเป็นจุดศูนย์กลาง ทาํให้โครงการเขื�อนปากมูล กลายเป็นปัญหาต่อเนื�อง
ยาวนาน คณะอนุกรรมการฯมีความเหน็ว่า การพัฒนาประเทศ ต้องคาํนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้คนที�เกี�ยวข้อง
เป็นหลัก ส่วนการแก้ไขปัญหา ต้องคาํนึงถึงสิทธิในการกาํหนดชะตากรรมของมนุษย์ และเสรีภาพในการหลุด
พ้นจากความยากจน  เมื�อพิจารณาข้อเทจ็จริงต่างๆภายใต้ความพยายามของอนุกรรมการวิจัยฯ การนาํเสนอ
ข้อมูลอย่างรอบด้านและการวิเคราะห์บนฐานของความถูกต้องทางหลักวิชาการแบบสหสาขาวิชาในรายงาน
ฉบับนี1แล้ว ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาต่อไปนี1  จะทาํให้วิถีชีวิต ชุมชน และสังคมโดยรวม กลับคืนสู่ความสุข
สงบอกีครั1งหนึ�ง มีดังนี1  

๑.เปิดประตูระบายนํ1าเขื�อนปากมูลอย่างถาวร เพื�อฟื1 นฟูระบบนิเวศแม่นํ1ามูลและ ทรัพยากรธรรมชาติ 
ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม 

อนุกรรมวิจัยฯ มีมุมมองต่อข้อเสนอข้างต้น กล่าวคือ ตลอดระยะเวลาของการแก้ไขปัญหาปากมูล 
(ตั1งแต่ ปี ๒๕๓๗ ที�เขื�อนเปิดดําเนินการ ถึง ปัจจุบัน) โดยมีประเดน็ที�น่าสนใจและต้องให้ความสาํคัญ 
ดังต่อไปนี1   

ประการแรก แนวคิดในแก้ปัญหาเขื�อนปากมูลโดยใช้การเปิดๆปิดๆ (เปิด ๔ ปิด ๘) เป็นวิธีการ
ดาํเนินการที�ไม่ได้วางอยู่บนฐานของความรู้หรือหลักเหตุผลใดๆ ทั1งในเหตุผลเชิงนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ 
พันธุ์ปลาในแม่นํ1าขนาดใหญ่ หรือแม้กระทั�งการเปิดปิดเขื�อนที�วางอยู่บนวัตถุประสงค์หลักของเขื�อนในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า การเปิดปิดกไ็ม่ได้วางอยู่บนฐานความต้องการเรื�องอัตราความต้องการกาํลังไฟฟ้าสูงสุด 
(peak load)๑๕ ทั1งนี1  ข้อเสนอในการเปิดเขื�อนตลอดปี เป็นการต่อยอดทั1งฐานความรู้จากงานวิจัยและฐาน
ประสบการณ์จากผลงานวิจัยและข้อเสนอของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (๒๕๔๔) ซึ�งศึกษาผลจากการเปิด
เขื�อนตลอดปีพบว่า มีการฟื1 นคืนมาของระบบนิเวศ การกลับมาของระบบเศรษฐกิจบนฐานของการพึ�งพา
ตนเองของชุมชน  

ข้อเสนอเรื�องการเปิดตลอดปี จึงเป็นข้อเสนอที�มีเป้าหมายหลักในการให้ความสาํคัญกับระนิเวศ อัน
เป็นรากฐานสาํคัญของวิถีชีวิตชุมชน 

ประเดน็ที�สอง ในประเดน็ความมั�นคงทางพลังงาน ผลการศึกษาชี1 ว่า เขื�อนปากมูลน่าจะมีบทบาทใน
การช่วยเสริมเสถียรภาพของระบบส่งจ่ายไฟฟ้าในพื1 นที�ศึกษาได้ในระดับหนึ�ง แต่กเ็ป็นไปอย่างค่อนข้างจะ
หมิ�นเหม่ จนน่าจะอนุมานได้ว่า การเสริมความมั�นคงของระบบในพื1นที� ผ่านการขยายระบบสายส่งไฟฟ้า เพื�อ
เพิ�มความสามารถในการนําพลังงานไฟฟ้าจากภาคอีสานตะวันตก และจากหน่วยผลิตในประเทศสาธารณ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว เข้ามาช่วยรองรับความต้องการไฟฟ้าในพื1 นที� ในช่วงที�มีความต้องการสูงๆ น่าจะ
เป็นเรื�องที�ไม่อาจหลีกเลี�ยงได้ ไม่ว่าจะยังมีเขื�อนปากมูลอยู่ในระบบหรือไม่กต็าม 

ภายใต้สภาวการณ์ดังกล่าว คณะอนุกรรมการฯ จึงมีความเหน็ว่าการเสริมความมั�นคงของระบบส่ง 
เพื�อเพิ�มความเชื�อมโยงระหว่างพื1 นที�ภาคอีสานตอนล่างกับพื1 นที�ข้างเคียงให้มากขึ1 น น่าจะเป็นแนวทางที�
สามารถรองรับผลกระทบที�อาจเกดิขึ1นจากการเปิดเขื�อนปากมูลตลอดปีได้ 

                                   
๑๕

 ทั1งนี1  หากเป็นการเปิดปิดหรือการบริหารจดัการเขื$อนโดยคิดจากฐานกาํลงัความตอ้งการไฟฟ้า จะเห็นไดว้า่ ตอ้งเปิดเขื$อนในฤดูแลง้ ซึ$ งที$

ผา่นมากไ็ม่สามารถเปิดประตูระบายนํ1 าในช่วงฤดูแลง้ 



รายงานการประมวลสรุปการศึกษาข้อมูลงานวิจัยและเอกสารที�เกี�ยวข้องกบัการแก้ไขปัญหาเขื�อนปากมูล : คณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลงานวิจัย ฯ หน้า ๕๘ 

อย่างไรกต็าม เป็นที�พิจารณาเป็นอย่างยิ�งว่า ฐานคิดประการแรกที�วางอยู่บนการให้ความสาํคัญกับ 
“ความมั�นคงของระบบนิเวศ” ในขณะที�ฐานคิดประการที�สองที�วางอยู่บนฐานคิดเรื�อง “ความมั�นคงทาง
พลังงาน” ในประการแรกนั1น การแก้ไขปัญหาระบบนิเวศที�ถูกทาํลายและได้รับผลกระทบอย่างเป็นวงกว้าง 
พบว่า ยังไม่สามารถมีวิธีการแก้ปัญหาใดได้ดีเท่ากับการให้ระบบนิเวศฟื1 นคืนระบบด้วยตนเอง ใน
ขณะเดียวกันกไ็ม่พบความสาํเรจ็ในการจัดการระบบนิเวศโดยการกระทาํของมนุษย์ (man made) ในขณะที�
ปัญหาเรื�องความมั�นคงทางพลังงาน ประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาจากการกระทาํของมนุษย์เป็นสิ�งที�สามารถ
กระทาํได้ ข้อเสนอให้เปิดเขื�อนจึงเป็นผลจากการวิเคราะห์การแก้ปัญหาการพัฒนาที�เป็นลักษณะของการได้ไม่
คุ้มเสยี โดยเฉพาะในเรื�องการรักษาระบบนิเวศเพื�อเป็นฐานของชีวิตของสงัคมและประเทศชาติ 
          ๒. เมื�อคาํนึงถึงความสญูเสยีรายได้ของครัวเรือนประมง ซึ�งนับเป็นวิถีทางอาชีพหลักของชุมชน ตลอด
ระยะเวลากว่า ๒๐ปี ประกอบกับความสูญเสียที�เกิดจากการทาํลายระบบนิเวศที�เป็นแหล่งอาหาร แหล่งอาชีพ
ของชาวบ้าน จึงเป็นการสมควร ที�รัฐบาลจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กบัครัวเรือนผู้ได้รับผลกระทบ นับตั1งแต่มีการ
เปิดใช้เขื�อนปากมูลเป็นต้นมา  

 อย่างไรกต็าม ฐานคิดในการพิจารณาเรื�องค่าชดเชยจากรายได้ประมงที�หายไป๑๖ โดยมีประเดน็ที�น่า
พิจารณา คือ 

  ๑) การพิจารณาฐานรายได้จากการประมงในช่วงที�มีการเปิดเขื�อนตลอดปี 

 ๒) การพิจารณาฐานรายได้จากการประมงในช่วงที�มีการปิดเขื�อนตลอดปี 

 ๓) การพิจารณาฐานรายได้จากการประมงในช่วงที�มีการเปิด ๔ ปิด ๘ เดือน 

 จากนั1น นาํฐานของรายได้จากการประมงทั1ง ๓ ช่วงเวลามาคาํนวณค่าเฉลี�ยเพื�อชดเชยความสูญเสีย
ย้อนหลัง โดยการชดเชยควรนับตั1งแต่ปีที�มีการสร้างเขื�อนเสรจ็ คือ ปี พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ�งยังไม่มีการจ่ายค่าชดเชย 
หลังจากที�รัฐเคยมีการจ่ายค่าชดเชยก่อนหน้านี1 เป็นเวลา ๓ ปี คือ ปี พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๖ 
 ทั1งนี1  ตลอดระยะเวลาของการมีเขื�อนปากมูล ทุกฝ่ายที�เกี�ยวข้องกับเขื�อนปากมูลทั1งฝ่ายที�สนับสนุน
และคัดค้านเขื�อนปากมูล เข้าใจตรงกันว่าเขื�อนมีผลกระทบต่อชุมชนจริง จึงพยายามแก้ไขปัญหาทั1งในเชิงการ
จ่ายค่าชดเชย และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ�งแวดล้อมต่างๆที�เกดิขึ1น แม้จะเป็นความจริงที�ว่า ผลจาก
ความพยายามในการแก้ไขปัญหาเพื�อลดผลกระทบที�เกดิขึ1นดังกล่าวแล้วนั1น ประกอบกับเป็นระยะเวลานานซึ�ง
น่าจะเป็นส่วนสาํคัญให้วิถีชีวิตชุมชนมีการปรับตัวจากการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ1น โดยเฉพาะการเปลี�ยนแปลง
อาชีพที�ไม่จาํเป็นต้องอยู่บนฐานของการพึ�งพิงทรัพยากรอย่างในอดีต และจะเหน็ได้ว่าชุมชนมีรายได้เพิ�มขึ1น
จากแหล่งรายได้นอกภาคเกษตร กรณีฐานคิดเรื�องค่าชดเชย อนุกรรมการวิจัยฯจึงเสนอฐานคิดจากรายได้
ประมง โดยไม่ได้มองครอบคลุมถึงรายได้ครัวเรือน เนื�องจากเป็นที�ทราบดีว่าชาวบ้านมีการปรับตัวภายใต้วิถี
ชีวิตที�เปลี�ยนแปลงไปนี1แล้ว แม้ว่าในทางปฏบัิติจะมีชาวบ้านเพียงบางส่วนที�เข้าถึงโครงการต่างๆ แต่ในขณะที�
ชาวบ้านอกีจาํนวนหนึ�งยังไม่ได้รับแนวทางความช่วยเหลืออย่างเพียงพอ 

อย่างไรกต็าม การเปลี�ยนแปลงวิถีชุมชนจากความพยายามในการแก้ไขปัญหาของรัฐที�เกิดขึ1น คงไม่
สามารถกล่าวได้อย่างมั�นใจว่าเป็นการเปลี�ยนแปลงที�ชุมชนต้องปรับตัว หากแต่เมื�อคาํนึงถึงความรับผิดชอบ
ของรัฐต่อสังคม (accountability) สาํหรับวิถีการจัดการของรัฐที�ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อ
ชุมชนแล้ว รัฐเองกไ็ม่สามารถปฏเิสธความจริงข้อนี1 ไปได้ 

                                   
๑๖

 ในความเป็นจริงแล้วพบว่ายังมีความสญูเสยีอย่างอื�นที�หายไปพร้อมกบัเขื�อนปากมูล ทั1งรายได้จากวิถกีารเกษตรริมมูล พันธุป์ลาเศรษฐกจิ ฯลฯ 
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๓. การหาแหล่งพลังงานเพื�อเสริมเสถียรภาพด้านพลังงานแทนเขื�อนปากมูล เนื�องจากปัญหาด้าน
พลังงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ไม่ใช่ปัญหาเกี�ยวกับปริมาณไฟฟ้าที�เข้าสู่ระบบ ศักยภาพของ
เขื�อนปากมูลในการผลิตกาํลังไฟฟ้าเข้าสู่ระบบนับว่ายังน้อยมากเมื�อเทยีบกับศักยภาพของปริมาณไฟฟ้าจาก
เขื�อนห้วยเฮาะ ปัญหาในปัจจุบัน คือ เสถียรภาพในระบบพลังงาน ซึ�งสอดคล้องกับข้อเสนอของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีที�สรุปว่าปัญหาเขื�อนปากมูลไม่ใช่ปัญหาปริมาณไฟฟ้า แต่เป็นปัญหาเรื�องเสถียรภาพ ดังนั1นการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสามารถดาํเนินการโดยเร่งพิจารณาการดาํเนินการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า เพื�อให้
สามารถรองรับการส่งกระแสไฟฟ้าที�มาจากเขื�อนนํ1าเทนิ ๒ (ประเทศลาว) มาสู่พื1 นที�ภาคอีสานตอนล่างให้ได้ดี
ยิ�งขึ1 น นอกจากนี1  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยควรดาํเนินการเจรจาปรับแก้สัญญาซื1 อขายไฟฟ้าจาก
ประเทศลาว (เขื�อนห้วยเฮาะ) เพื�อให้การกาํหนดราคาในแต่ละช่วงเวลาเหมาะสมกับปริมาณความต้องการใช้
ไฟฟ้าสูงสุดของภาคอีสานและ/หรือประเทศไทย เนื�องจากสัญญาการซื1 อไฟฟ้าในปัจจุบัน ราคามีความ
แตกต่างตามช่วงวัน 

ทั1งนี1  เป็นที�น่าพิจารณาร่วมด้วยว่า หากเปรียบเทียบกับต้นทุนค่าใช้จ่ายที�รัฐและการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ต้องแบกรับในการแก้ไขปัญหา การเยียวยา ลดความขัดแย้ง โครงการพัฒนาต่างๆในพื1 นที�ที�
ได้รับผลกระทบนับจากมีเขื�อนปากมูล อกีทั1งยังไม่นับการรวมการใช้เวลาของรัฐในการแก้ปัญหาที�เรื1 อรังเช่นนี1  
การลงทุนเพียงครั1งเดียวในการเพิ�มระบบสายส่งเพื�อสร้างเสถียรภาพทางพลังงานทั1งระดับภมิูภาคและประเทศ
และเพื�อแก้ปัญหาเขื�อนปากมูลอย่างยั�งยืนน่าจะให้ความคุ้มค่าในระยะยาว 

๔. การเพิ�มประสทิธภิาพการบริหารจัดการนํ1าสถานีสบูนํ1า คลองส่งนํ1า เพื�อการเกษตรและชลประทาน 
แม้เขื�อนปากมูลมีวัตถุประสงค์เพื�อเป็นเขื�อนอเนกประสงค์ในการเกษตรและชลประทาน ผลจากการศึกษา
พบว่า เกดิปัญหาจากการสร้างสถานีสบูนํ1าด้วยไฟฟ้าเพื�อการชลประทาน กลายเป็นภาระที�ชาวบ้านต้องแบกรับ
ต้นทุนค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ1น อีกทั1งการบริหารจัดการสถานีสูบนํ1าในปัจจุบันได้ถูกโอนมาให้เป็นความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพื1 นที�นั1นๆ กล่าวได้ว่า ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ1 นดังกล่าวนับว่าเป็นภาระและ
ปัญหาสาํคัญในการพัฒนา ทั1งในระดับปัจเจกคือชาวบ้านในพื1นที�ที�ได้รับผลกระทบ และระดับองค์กรคือ อบต.  

 การเปิดประตูเขื�อนปากมูลไม่ได้มีผลกระทบต่อสถานีสูบนํ1าที�มีอยู่เดิม แม้การเปิดประตูระบายนํ1าจะ
ทาํให้ระดับนํ1าลดลง แต่ปริมาณนํ1าที�อยู่ตามเกาะแก่งโดยธรรมชาติจะไม่ส่งผลเสียหายต่อสถานีสูบนํ1า มีเพียง 
๓-๔ สถานีสูบนํ1าที�อยู่หน้าเขื�อนและเป็นแบบติดตั1งคงที�ที�อาจได้รับผลกระทบ เนื�องจากไม่สามารถปรับ
ยืดหยุ่นตามระดับนํ1าได้ อย่างไรกต็าม การเปิดประตูระบายนํ1าอาจมีผลกระทบต่อสถานีสบูนํ1าที�เป็นแบบติดตั1ง
คงที� (verticel) เนื�องจากออกแบบไม่ถูกต้อง ทาํให้ใช้งานไม่ได้ อีกทั1งสถานีสูบนํ1าที�เหมาะสมกับพื1 นที� คือ 
สถานีสูบนํ1าแบบแพลอยที�สามารถปรับระดับได้ตามจังหวะการขึ1นลงของระดับนํ1าแม่นํ1ามูล การแก้ไขปัญหา
สถานีสบูนํ1าหากมีการพิจารณาเปิดเขื�อนสามารถดาํเนินการโดยซ่อมแซมสถานีสูบนํ1าที�เป็นแบบติดตั1งคงที� ซึ�ง
สามารถดาํเนินการโดยใช้งบประมาณไม่มากนัก โดยเปลี�ยนสภาพสถานีสูบนํ1าแบบติดตั1งคงที�ให้เป็นแบบแพ
ลอยและเดินทอ่มายังสถานีเดิมที�เป็นแบบคงที� อย่างไรกต็าม พบว่า การสูบนํ1าเพื�อการเกษตรและชลประทาน
ในพื1นที�เขื�อนปากมูลมีความต้องการน้อย การเพิ�มประสิทธิภาพของระบบชลประทานจาํเป็นต้องพิจารณาจาก
ระดับนํ1าที�มี มิใช่การสร้างสถานีสบูนํ1าขึ1นก่อนและเกดิปัญหาตามมาอย่างในปัจจุบัน 
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