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การแก้ไขปั ญหากับเขือนปากมูล
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โดย: คณะอนุกรรมการศึกษาข้ อมูลงานวิจัยและข้ อเท็จจริงทีเกียวข้ องกับ
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บันทึกข้อความ
วันที ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓
เรือง : รายงานผลการดําเนินการศึกษาข้ อมูลงานวิจัย และข้ อเท็จจริงทีเกียวกับการแก้ ไขปัญหาเขือนปากมูล
เรียน : ประธานคณะกรรมการแก้ ไขปัญหาเขือนปากมูล
ตามทีคณะกรรมการศึ ก ษาข้ อ มู ลงานวิ จั ยฯ โดยประธานคณะกรรมการศึ ก ษาข้ อมู ลงานวิ จั ยฯ ได้
แต่ งตั1งคณะอนุ กรรมการศึ ก ษาข้ อมู ลงานวิ จัย และข้ อเท็จ จริ งทีเกียวกับการแก้ ไขปั ญ หาเขื อนปากมู ล ขึ1 น
(รายละเอียดทราบแล้ วนั1น)
คณะอนุ ก รรมการศึ ก ษาข้ อ มู ลงานวิ จั ย ฯ ได้ ป ระชุ มร่ วมกัน และมี มติ ก าํ หนดกระบวนการทํา งาน
กล่าวคือ การรวบรวมข้ อมูลงานวิจัย จํานวน ๗ ฉบับ และเอกสารอืนทีเกียวข้ อง เพือทําการประมวล วิเคราะห์
และพิ จารณาข้ อเท็จจริ งต่าง ๆ ประกอบกับ การแต่ งตั1งคณะทํางานสนั บสนุ นการศึ กษาข้ อมูลงานวิจัย และ
ข้ อเท็จจริงทีเกียวกับการแก้ ไขปั ญหาเขือนปากมูล ซึงได้ มีการลงพื1นทีเพือตรวจสอบสภาพข้ อเท็จจริง และเข้ า
ร่ ว มกระบวนการรั บ ฟั งความคิ ดเห็น ของประชาชน ทีไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นจากเขื อ นปากมู ล ซึ ง จั ดโดย
คณะอนุกรรมการรับฟังฯ เพือเป็ นการรับทราบข้ อมูลข้ อเท็จจริงอีกทางหนึงด้ วย นั1น
บัดนี1 คณะอนุกรรมการศึกษาข้ อมูลงานวิจัย และข้ อเท็จจริงทีเกียวกับการแก้ ไขปัญหาเขือนปากมูล ได้
ดําเนินงานตามทีคณะกรรมการแก้ ไขปั ญหาเขือนปากมูลมอบหมายเสร็จสิ1นแล้ ว พร้ อมกับได้ จัดทํา รายงาน
การรวบรวมข้อมูลงานวิจยั และข้อเท็จจริงทีเ กีย วกับการแก้ไขปั ญหาเขือนปากมู ล เสร็จสิ1นแล้ ว และเพือให้
คณะกรรมการแก้ ไขปั ญ หาเขื อ นปากมู ล ทีรั ฐบาลได้ แ ต่ งตั1งขึ1 น นั1 น สามารถดําเนิ น งานแก้ ไขปั ญ หาความ
เดือดร้ อนของชาวบ้ านปากมูลได้ คณะอนุ กรรมการศึกษาข้ อมูลงานวิจัย ฯ จึงขอเสนอผลการดําเนินงานต่อ
คณะกรรมการศึกษาข้ อมูลงานวิจัย ฯ ได้ พิจารณา
จึงเรียนมาเพือทราบและโปรดพิจารณา ด้ วย
ขอแสดงความนับถือ
นวลน้ อย ตรีรัตน์
(รศ.นวลน้ อย ตรีรัตน์)
ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาข้ อมูลงานวิจัย
และข้ อเท็จจริงทีเกียวกับการแก้ ไขปัญหาเขือนปากมูล
ฝ่ ายเลขานุการคณะอนุกรรมการศึกษาข้ อมูลงานวิจัย ฯ
ศูนย์บริการประชาชน : สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี : ทําเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐
E-mail:ccc@opm.go.th โทร.๐ ๒๒๘๓ ๑๒๙๐ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๑๐๙

บทสรุปผูบ้ ริหาร
โครงการเขือนปากมู ล เป็ นโครงการพั ฒนาไฟฟ้ าพลั งนํ1า ซึ งคณะรั ฐมนตรี ได้ อนุ มัติโครงการในปี
๒๕๓๒ โดยมีการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เป็ นผู้รับผิดชอบดําเนินการก่อสร้ างและอาศัยเงินกู้
จากธนาคารโลกส่วนหนึงในการก่อสร้ าง โครงการเขือนปากมูลนับว่ าเป็ นตัวอย่างของการพัฒนา ซึงมองเห็น
ทรัพยากรนํา1 มีศักยภาพทีสามารถนํามาใช้ ผลิตพลังไฟฟ้ าเพือสนองตอบต่อความต้ องการพลังงาน ซึงเพิมขึ1น
เนืองจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของภาคเมืองและภาคอุตสาหกรรม ก่อนทีประเทศไทยจะเผชิญกับปั ญหา
วิกฤติเศรษฐกิจในปี ๒๕๔๐
โครงการเขือนปากมูล เป็ นเขือนเอนกประสงค์ มีวัตถุประสงค์หลักทีจะผลิตพลังงานไฟฟ้ าโดยมีกาํ ลัง
ผลิตติดตั1ง ๑๓๖ เมกะวัตต์ วัตถุประสงค์รองเพื อการพัฒนาระบบชลประทาน การทําประมงนํา1 จืด และเป็ น
แหล่งท่องเทียว
แม่นาํ1 มูล เป็ นแม่นาํ1 ทีใหญ่ และยาวทีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไหลไปรวมกับแม่นาํ1 โขง และ
กลายเป็ นส่วนหนึงของระบบนิเวศน์ในลุ่มนํา1 โขง ทีมีความหลากหลายของพืชพรรณ สิงมีชีวิต ตลอดจนความ
อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติมากทีสดุ แห่งหนึงของโลก
ระบบนิเวศนํา1 ไหลในบริเวณปากมูล เป็ นแหล่งทีมีพันธุป์ ลาชุกชุมทีสดุ แห่งหนึงของประเทศ เนืองจาก
ลักษณะทางภูมินิเวศ ทีอยู่ตรงตําแหน่ งรอยเชือมของแม่นาํ1 ใหญ่ และแม่นาํ1 สาขา ทําให้ เกิดการอพยพขึ1นลง
ของปลา ระหว่างแม่นาํ1 โขงและแม่นาํ1 มูลตลอดทั1งปี กลายมาเป็ นคลังอาหารธรรมชาติทยี ิงใหญ่ ดึงดูดให้ ผ้ ูคน
ในอดีต ลงหลักปักฐาน ก่อร่างสร้ างบ้ านและชุมชนขึ1น ในบริเวณสองฟากฝัง สืบย้ อนไปได้ นับหลายร้ อยปี
ระบบนิเวศทีโดดเด่นทีสดุ ในบริเวณลุ่มนํา1 มูลตอนล่าง นับจากใต้ แก่งสะพือในเขตเมืองพิบูลมังสาหาร
จนถึงอําเภอโขงเจียม ก่อให้ เกิดความหลากหลายทางชีวภาพซึงไม่พบลักษณะดังกล่าวในพื1นทีอ ืนของประเทศ
ไทย คือ เกาะแก่งต่างๆจํานวนมาก ทีทาํ หน้ าทีเป็ นปอดช่วยฟอกเพิมออกซิเจนให้ กับนํา1 เป็ นทีอยู่อาศัย แหล่ง
หากิน วางไข่และหลบภัยของปลา เป็ นแหล่ งอนุ บาลลูกปลาอ่อน จนชาวบ้ านขนานนามว่ า เป็ นบ้ านของปลา
พื1 นทีลักษณะเช่ นนี1เหมาะสําหรั บการดํารงชี วิตของพรรณพื ช พั นธุ์ปลา และพั นธุ์สัตว์ นาํ1 ทีหลากหลาย และ
เกียวข้ องสัมพันธ์กบั การดํารงชีวิตของชาวบ้ านทีมีอาชีพหาปลา เป็ นแหล่งพบปะสังสรรค์ของคนในชุมชน เป็ น
สถานทีประกอบพิธกี รรมทางประเพณีความเชือ
การศึกษาของไทสันในปี ๒๕๓๖ ก่อนทีจะมีการสร้ างเขือน พบว่ามีปลาจํานวน ๒๖๕ ชนิด ปลาเหล่านี1
เป็ นพันธุป์ ลาชนิดเดียวกันกับทีพบในแม่นาํ1 โขง จึงไม่น่าแปลกใจทีชาวบ้ านส่วนใหญ่ดาํ รงชีวิตด้ วยการหาปลา
เป็ นหลัก ทําให้ ให้ เกิดภูมิปัญญาท้ องถินในการจับปลา และเกิดวัฒนธรรมชุมชนทีเกียวข้ องกับปลา
การทีแม่นาํ1 มูลไหลเลาะคดเคี1ยว เปลียนเส้ นทางอยู่ตลอดเวลา ทําให้ เกิดระบบนิเวศย่อยเฉพาะของ
แม่นาํ1 มูลทีเรียกว่า “ป่ าบุ่ง ป่ าทาม” เป็ นลักษณะพื1นทีทเี กิดจากนํา1 หลากเอ่อท่วมขังบริเวณทีราบริ มฝังแม่นาํ1
เป็ นบริเวณกว้ าง กินระยะเวลา ๓-๔ เดือนในแต่ละปี พื1นดินของ “ป่ าบุ่ง ป่ าทาม” จึงเป็ นพื1นทีทอี ุดมสมบูรณ์
จากการทับถมของตะกอนแม่นาํ1 กลายมาเป็ นปุ๋ ยธรรมชาติ เป็ นประโยชน์ต่อชาวบ้ าน ในฐานะทีเป็ นแหล่งทํา
นา ปลู กผัก หาไม้ ฟืน จั บปลา แหล่ งกรองตะกอนทีมากับนํา1 เลี1 ยงสัตว์ ส่วนการใช้ พ1 ื นทีริมฝัง เป็ นการใช้
กรรมสิทธิNแบบครอบครัว ไม่มีกฎหมายรองรับ แต่คนในชุมชนรับรู้ว่าใครเป็ นเจ้ าของพื1นที รูปแบบและสิทธิ
การใช้ และการเข้ าถึ งทรั พยากรธรรมชาติ จึ งถู ก รองรั บและจั ดการโดยกระบวนการตอบโต้ ปฏิสัมพั นธ์กัน
ภายในชุมชน สะท้ อนให้ เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ทยี ังมีอยู่มาก ก่อนทีจะมีการสร้ างเขือน
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การศึกษาทางด้ านมานุ ษยวิ ทยา พบว่ า วิถีชีวิตของชุ มชนคนหาปลาในบริ เวณปากมูล เกียวพั นกับ
ความสัมพันธ์ ความรู้ทหี ลากหลาย และซับซ้ อน ในการก่อรูปเป็ นวิถีชีวิตทีอาศัยการพึงพิงธรรมชาติ และทํา
ให้ เกิดคุณค่า ความหมาย ศีลธรรม จริยธรรม ความเอื1อเฟื1 อ ความเป็ นธรรม ในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับ
คน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิงทีอยู่เหนือธรรมชาติ
วิถีชีวิตแบบนี1 เป็ นวิถีชีวิตทีสะท้ อนให้ เห็นถึงความมันคงทางอาหาร ความอยู่ดีกินดี และความสุขตาม
อัตภาพ ทีไม่มีปัญหาความขัดแย้ งภายในชุมชน
ภาพรวมของชุมชนปากมูล จึงเป็ นภาพรวมของผู้คนทีพึงพิงความอุดมสมบูรณ์ของแม่นาํ1 มูล มีรายได้
จากการจั บปลา มีอาหารจากสองฟากฝัง ชาวบ้ านทีนีไม่ เคยเป็ นคนจน ในนิ ยามของการพั ฒนาประเทศ
ตราบจนกระทังมีเขือนปากมูล
ผลกระทบจากการสร้างเขือน
ภายหลังการสร้ างเขือน การศึกษาทั1งหมดเห็นสอดคล้ องกันว่ า การสร้ างเขือนปิ ดกั1นทีปากแม่นาํ1 มูล
ทําให้ ชนิดของปลาในแม่นาํ1 มูลลดลงเป็ นจํานวนมาก มีปลาจํานวนมากถึง ๑๖๙ ชนิด ทีไม่มีรายงานการจับได้
เลยนับตั1งแต่การก่อสร้ างเขือน แม้ ว่า กฟผ.จะได้ พยายามสร้ างบันไดปลาโจนเพือแก้ ปัญหาการอพยพของปลา
แต่ผลการศึกษาได้ ช1 ีให้ เห็นถึงความล้ มเหลวของการแก้ ปัญหาด้ วยวิธดี ังกล่าว
นอกจากนั1น การศึกษาของ WCD (๒๕๔๓) พบว่ า การสร้ างเขือนปากมูล ส่งผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชี วภาพ รวมถึ งความมัน คงทางด้ า นอาหารและสุขภาพ เนื องจากการสูญ เสียพื1 นทีริ มนํ1า ที
ประกอบด้ วยพืชผัก ป่ าธรรมชาติ และป่ าชุมชน การศึกษาพบว่า พืชกินได้ อย่างน้ อย ๔๐ ชนิด ไม้ ไผ่ ๑๐ ชนิด
และ ๔๕ ชนิ ด ซึงเป็ นทั1งอาหารและแหล่ งรายได้ รวมถึงพื ชสมุ นไพรมากกว่ า ๑๐๐ ชนิ ด ได้ รับผลกระทบ
นอกจากนี1 การสูญเสียพื1 นทีริมฝังแม่ นํ1ามู ลทีเป็ นแหล่ งรวมของพื ชผักธรรมชาติ ไม้ ใช้ สอย และยาสมุนไพร
รวมถึงแหล่งเพาะปลูกพืชอายุส1ันในหน้ าแล้ ง อันเป็ นการตัดวงจรความสัมพันธ์และพึงพาระหว่างคนกับพื1นที
เหล่านี1ลง ซึงหมายถึงการทําลายการพึงพาตนเองได้ ทางด้ านอาหารของชุมชนในบริเวณนี1 (WCD :๒๕๔๓)
การสร้ างเขือนฯ ทําให้ นาํ1 ในแม่นาํ1 มูลอยู่ในสภาพ “เต็มตลิงตลอดปี ” มีผลให้ แก่งหินธรรมชาติจมใต้
นํา1 ทําให้ การเข้ าถึงทรัพยากรการทําประมงของชาวบ้ านเกือบทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มชาวบ้ านทีไม่มีเรือเป็ นไป
ได้ ยาก เนื อ งจากไม่ อ าจปรั บความรู้ และเครื อ งมื อในการประมงในระบบ “นํ1า เต็มตลิ ง” ได้ ประกอบกับ
ข้ อจํากัดในด้ านเครื องมือประมงทีสัมพั นธ์กับวั ฎจั กรนํา1 ตามธรรมชาติ นอกจากนี1 โอกาสการพั ฒนาแหล่ ง
ท่องเทียวตามเกาะแก่งในธรรมชาติจะหมดสิ1นไป ยิงไปกว่านั1นในช่วง ๑๐ ปี ทีผ่านมานี1 มีการแพร่ กระจายของ
วัชพื ชทีเป็ นปั ญหาสําคัญคือ ต้ นไมยราพยักษ์ ตามริ มฝังของแม่ นาํ1 โดยเฉพาะในระยะ ๑๐ กม.เหนือเขือน
ขึ1นมาทาง อ.พิบูลมังสาร ซึงนอกจากจะไม่สามารถใช้ พ1 ืนทีริมมูลได้ แล้ ว ยังต้ องประสบกับปั ญหาการลงแม่นาํ1
เพือหาปลา สัตว์เลี1ยงจําพวกวัว ควาย ไม่สามารถใช้ นาํ1 ในแม่นาํ1 และลําห้ วยได้ สะดวกอีกด้ วย (ม.อุบล ๒๕๔๕)
ดังนั1น ผลกระทบทีไม่อาจหลี กเลี ยงได้ คือ รายได้ และอาหารจากการจับปลาของชาวบ้ านลดลงจน
นําไปสู่การดิ1นรนแสวงหาอาชีพใหม่เพือความอยู่รอด จากข้ อมูลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (๒๕๔๓) และ
สถาบั นวิ จัยวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (๒๕๔๕) พบว่ า ชาวบ้ านส่วนใหญ่ ทีได้ รับผลกระทบมีรายได้ จาก
ประมงเป็ นสัดส่วนทีสูงทีสุดในกลุ่ มรายได้ ทีมาจากภาคการเกษตร รายงานของมหาวิ ทยาลัยอุบลราชธานี
(๒๕๔๕) ได้ สรุปว่า จากการสํารวจรายได้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจชุมชน และความเป็ นอยู่ทางสังคมในระดับ
ครอบครัว/ระดับชุมชน สามารถกล่าวได้ อย่างหนักแน่นว่า การประมงเป็ นพื1นฐานและเป็ นแกนหลักของชีวิต
ของชาวบ้ านในลุ่มนํา1 มูล ยิงเมือสืบสาวถึงประวัติการตั1งถินฐานของชุมชน ก็พบว่า ในพื1นทีทมี ีทนี าจํากัด มักจะ
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เป็ นชุ มชน “คนหาปลา” บรรพบุรุษผู้ก่อตั1งชุ มชนไม่ได้ มุ่งเน้ นบุกเบิกทีนาเพื อทํานาเป็ นหลัก แต่เป็ นชุ มชน
ชาวประมงนํา1 จืด ทีพ1 ืนฐานชีวิตพึงพิงทรัพยากรปลาอันสะท้ อนถึงสิทธิด1ังเดิมในการใช้ ทรัพยากร
ข้ อมูลจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่า ชาวบ้ านในอําเภอโขงเจียม ไม่มีทนี าถึงร้ อยละ
๖๑ ในปี ๒๕๓๕ และไม่มีทนี าถึงร้ อยละ ๙๒ ในปี ๒๕๔๒ ในอําเภอลําโดมน้ อย มีผ้ ูไม่มีทนี าถึงร้ อยละ ๘๕ ใน
ปี ๒๕๓๕ และลดลงมาเหลือร้ อยละ ๕๔ ในปี ๒๕๔๒ (ม.อุบล, ๒๕๔๕: น.๕-๑๑) ยิงกว่านั1น ผลของการกัก
เก็บนํา1 ทําให้ พ1 ื นที “ป่ าบุ่ง ป่ าทาม” ทีเคยเป็ นแหล่ งเกษตรริ มมูล ถูกนํา1 ท่วม และเผชิญกับการแพร่ ระบาด
ของไมยราพยักษ์
ในประเด็นเรืองรายได้ การศึกษาของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พบว่ า รายได้ รวมของชาวบ้ า นต่ อ ปี หลั งการสร้ างเขือ น ลดลงจาก ๖๒,๖๖๕.๐๔ บาทในปี ๒๕๓๗ เหลื อ
๔๖,๐๘๙.๔๖ บาท ในปี ๒๕๔๒ และเพิ มขึ1นในช่ วงการทดลองเปิ ดประตูนํ1าเป็ น ๖๔,๖๕๒.๕๔ บาท ในปี
๒๕๔๔ ส่วนการศึกษาของ ม.อุบล,๒๕๔๕ พบว่ า รายได้ รวมของครั วเรื อนประมงหายไปประมาณ ๑๔๐ ล้ าน
บาทต่อปี ซึงถ้ าหารเฉลียด้ วยจํานวนครัวเรือนทีได้ รับค่าชดเชยจาก กฟผ. ๖,๑๗๖ ครัวเรือน เท่ากับว่า แต่ละ
ครัวเรือนสูญเสียรายได้ ประมงเฉลียต่อปี เท่ากับ ๒๒,๖๖๘.๓๙ บาท
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบทีเกิดขึ1นอย่างรุนแรงไม่ใช่เรืองของตัวเลข แต่เป็ นความล่มสลายของวิถีชีวิต
ครอบครัว และชุมชน ทีต้องพึงพาความอุดมสมบูรณ์ของแม่นาํ1 มูล ผลการศึกษาม.อุบล,๒๕๔๕ พบว่า ภาวะ
ความยากจนก่อนการสร้ างเขือนในปี ๒๕๓๓ คิดเป็ นร้ อยละ ๓๒.๗ เพิมขึ1นเป็ นร้ อยละ ๖๒.๕๑ หลังการสร้ าง
เขือนในปี ๒๕๔๓
การศึกษาของกิงกาญจน์และคณะ(๒๕๕๓) พบว่า ครัวเรือนออกไปหางานทํานอกพื1นทีก่อนการสร้ าง
เขื อน ร้ อยละ ๑๔.๒ % เพิ มเป็ นร้ อยละ ๖๓.๓% ภายหลั งการสร้ างเขือ น ส่ งผลให้ เกิดปั ญหาโครงสร้ า ง
ประชากรในชุ มชนมีแต่ เด็กและคนชรา ซึ งกลายมาเป็ นผู้รับภาระเลี1 ยงลู กหลานของเด็กหนุ่ มสาว ทีอพยพ
ออกไปหางานทํา
นอกจากนั1นผลของการสร้ างเขือน ได้ ทาํ ให้ เกิดความขัดแย้ งและแตกแยกอย่างรุนแรงของชุมชนปาก
มูล อันเนืองมาจากความเห็นและผลประโยชน์ทีได้ รับจากเขือน ซึงแตกต่างกันไปในแต่ละชุ มชน และแต่ละ
ครอบครัว
การศึ ก ษาของ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ล ,๒๕๔๕ พบว่ า ความขั ด แย้ ง เกิ ด ขึ1 นระหว่ า งกลุ่ ม ชาวบ้ า นที มี
ความเห็นว่า พวกตนถูกทําลายฐานทรัพยากร ถูกทําให้ ยากจนลง กับชาวบ้ านทีได้ รับผลกระทบน้ อย คือกลุ่มที
สามารถปรับตัวด้ านเศรษฐกิจได้ ดี และกลุ่มผู้นาํ อย่างเป็ นทางการบางส่วนทีมีบทบาทในการปกครองลูกบ้ าน
การศึกษาของกิงกาญจน์และคณะ,๒๕๕๓ พบว่าสาเหตุของความขัดแย้ งเกิดจากความสับสนในข้ อมูล
และทิศทางการแก้ ไขปัญหาของรัฐ
ประเด็นด้านพลังงานไฟฟ้ า
ผลการศึกษาวิจัยในประเด็นด้ านพลังงาน มีรายละเอียดของข้ อค้ นพบทีสาํ คัญ ๒ ส่วน ส่วนแรกเป็ น
รายงานสรุปและประมวลผลรายงานการศึกษาวิจัยในอดีต และอีกส่วนคือ รายงานผลการวิเคราะห์ทที าํ ขึ1นใหม่
เนืองจากรายงานผลการวิเคราะห์ในอดีตเป็ นรายงานทีจัดทําขึ1นก่อนปี พ.ศ.๒๕๔๔ ซึงเป็ นช่วงก่อนทีจะมีการ
เปิ ดประตูระบายนํา1 ตลอดปี ตามข้ อเสนอของภาคประชาชน ประกอบกับสถานการณ์หลายด้ าน โดยเฉพาะด้ าน
พลังงานมีการเปลียนแปลงไป พบว่ าปริ มาณความต้ องการพลังงานของพื1 นทีมีความต้ องการพลั งงานไฟฟ้ า
เพิมขึ1น ขณะเดียวกันก็มีแนวทางการแก้ ไขปัญหาดังกล่าว โดยการซื1อไฟฟ้ าจากประเทศลาว
รายงานการประมวลสรุปการศึกษาข้ อมูลงานวิจัยและเอกสารทีเกียวข้ องกับการแก้ ไขปัญหาเขือนปากมูล : คณะอนุกรรมการศึกษาข้ อมูลงานวิจัยฯ หน้ า
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การศึกษาของ คณะกรรมการเขือนโลกในปี ๒๕๔๓ สรุปว่า โครงการเขือนปากมูล มีผลตอบแทนการ
ลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ ในระดับ ๗.๘๘% ซึงตํากว่าเกณฑ์ผลตอบแทนการลงทุน (shadow cost of capital)
ของประเทศไทยทีใช้ อยู่ ในเวลานั1 น ซึ งหมายความว่ า เขือนปากมู ล เป็ นโครงการทีไม่ มีความคุ้ มค่ าในทาง
เศรษฐศาสตร์
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้ านพลังงานทีได้ รับจากทางการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต พบว่ า ในช่วงระหว่ างปี พ.ศ.
๒๕๔๗ - ๒๕๕๒ มูลค่าเฉลียของพลังงานไฟฟ้ าทีเขือนปากมูลผลิตได้ มีค่าเท่ากับ ๓๒๔ ล้ านบาทต่อปี ซึงสูง
กว่ าต้ นทุนค่าใช้ จ่ายรายปี เฉลียของเขือนปากมูลสําหรั บช่ วงเวลาเดียวกัน (เฉลีย ๒๒๕ ล้ านบาทต่อปี ) อยู่ที
เท่ากับ ๙๙ ล้ านบาทต่อปี ซึงน่าจะต้ องนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกับต้ นทุนทางสังคมและสิงแวดล้ อมอืนๆ
ของเขือนปากมูล ทั1งในแง่ของ ความสูญเสียทีเกิดจากครัวเรือนประมงขาดรายได้ และรวมทั1ง ความเสียหายที
เกิดจากปัญหาสิงแวดล้ อม ปัญหาสังคม ทีรัฐอาจต้ องใช้ งบประมาณจํานวนมากในการแก้ ไขปัญหา
ส่วนผลการศึ กษาของ มหาวิ ทยาลั ยอุบล,๒๕๔๕ และ ผลการวิเคราะห์ ระบบไฟฟ้ าของอนุ กรรม
การศึกษารวบรวมข้ อมูลงานวิจัยฯได้ ผลสอดคล้ องกันว่า ในกรณีทโี รงไฟฟ้ าเขือนปากมูลถูกตัดออกจากระบบ
เพี ยงโรงเดียว ระบบการส่งจ่ ายไฟฟ้ าในปั จจุ บันจะยังมีความสามารถในการรั กษาเสถียรภาพของระบบได้
ดี แต่หากกรณีทโี รงไฟฟ้ าเขือนปากมูล และโรงไฟฟ้ าเขือนห้ วยเฮาะ ถูกตัดออกจากระบบพร้ อมกัน มีความ
เป็ นไปได้ ว่าระบบจะมีปัญหาด้ านการรักษาเสถียรภาพของปริมาณไฟฟ้ าในช่วงหัวคํา (ระหว่างเวลาหกโมงเย็น
ถึงสองทุม่ ) โดยเฉพาะอย่างยิงในช่วงฤดูร้อน (ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนของปี )
ประเด็นด้านการชลประทาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่า ชาวบ้ านส่วนใหญ่ทาํ นาในฤดูฝน การทํานาปรังในฤดู
แล้ ง ไม่ค่อยได้ รับความนิยม เนืองจากปั ญหาของคุณภาพดิน และสภาพภูมิประเทศริมแม่นาํ1 ทีมีลักษณะเป็ น
ตลิงสูง มีผลาญหิน๑ โขดหิน ส่วนผืนดินบริเวณทีดอน เป็ นดินตื1น ชั1นล่างมีหินปน ไม่เหมาะสมกับการทํานา
มีพ1 ืนทีส่วนน้ อยทีใช้ ทาํ นาได้ การทุม่ งบประมาณกว่า ๑,๑๖๒ ล้ านบาท สําหรับจัดสร้ างสถานีสูบนํา1 และคลอง
ส่งนํา1 จํานวนมาก จึงไม่บรรลุวัตถุประสงค์ทตี ้ องการเพิมขีดความสามารถในการทํานาของเกษตรกร
จากการศึกษาดังกล่ าวยังพบว่า การปิ ดเปิ ดประตูนาํ1 เขือนปากมูล ไม่มีผลต่อการสูบนํา1 เพือใช้ ในการ
ชลประทาน เนื องจากส่วนใหญ่ เป็ นสถานี สูบนํ1าแบบแพลอย ซึ งเหมาะสมกับสภาพการใช้ ประโยชน์ ของ
ชาวบ้ าน ส่วนสถานี สูบนํา1 แบบติดตั1งถาวร ทีมีอยู่จํานวน ๔ สถานีในจํานวน ๓๐ สถานี ก็มีการใช้ ประโยชน์
น้ อย
อย่างไรก็ตาม ผลการลงพื1นทีสาํ รวจการใช้ นาํ1 เพือการชลประทานของคณะอนุ กรรมการศึกษารวบรวม
ข้ อมูลงานวิจัยฯ ระหว่างวันที ๓๐ เมษายน ถึง วันที ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ พบว่า มีปริมาณการสูบนํา1 ในแต่ละ
สถานีสูบนํา1 ตํามาก สอดคล้ องกับการศึกษาของ ม.อุบล,๒๕๔๕ในประเด็นทีว่า พื1นทีชุมชนทีได้ รับผลกระทบ
จากการสร้ างเขือนปากมูลไม่ได้ มีความต้ องการนํา1 สูงมากจนนําไปสู่ความจําเป็ นในการแก้ ปัญหาและบรรเทา
ความเดือดร้ อนโดยการสร้ างสถานีสูบนํา1 ด้ วยไฟฟ้ าหรือระบบคลองชลประทาน(ตามทีได้ ดาํ เนินการมาแล้ ว)
พบว่าต้ นทุนในการสูบนํา1 มีค่าใช้ จ่ายทีสูงมาก ไม่ค้ ุมค่ากับประโยชน์หรือผลผลิตทีได้ จากการเกษตร ประกอบ
กับมีความชัดเจนในว่าความต้ องการใช้ นาํ1 ในพื1นทีไม่เชือมโยงกับการมีเขือนปากมูล เห็นได้ จากการสร้ างสถานี
๑

ผลาญหิน หมายถึง : ระบบนิเวศหนึ$งที$มีลกั ษณะเป็ นแผ่นหิน มีพ1นื ราบเรี ยบเสมอกัน เป็ นบริ เวณกว้าง หรื อในบางแห่ง จะมีลกั ษณะคล้าย
แผ่นหินวางซ้อนเรี ยงกัน ลักษณะเช่นนี1เรี ยกว่า ผลาญหิน
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สูบนํ1าทีเป็ นแบบแพลอยสามารถสนองตอบความต้ องการ การใช้ นํ1าของชาวบ้ านได้ ดีกว่ าสถานี สูบนํ1าแบบ
อาคารถาวร
ผลของการทดลองเปิ ดประตูน+ าํ ๒๕๔๔-๒๕๔๕
มหาวิ ทยาลั ยอุบลราชธานี (ม.อุบล,๒๕๔๕) ได้ ศึกษาผลกระทบทีเกิดขึ1นภายหลั งการทดลองเปิ ด
ประตูนาํ1 ๑ ปี และชี1ให้ เห็นว่า นอกจากปลาจะสามารถอพยพขึ1นมาในแม่นาํ1 มูลได้ เหมือนเดิมตามฤดูกาล(พบ
พั นธุ์ป ลา ๑๘๔ ชนิ ด) ยั งทํา ให้ ร ะบบนิ เวศของแม่ นํ1ามู ลกลั บ ฟื1 นคืน สภาพเดิ ม สอดคล้ องกับงานวิ จั ยของ
สถาบันวิทยาศาสตร์ฯ (วว. ,๒๕๔๖) และงานวิจัยไทบ้ าน (ไทบ้ าน,๒๕๔๕) ทีพบว่าชาวบ้ านจับปลาได้ เพิมขึ1น
มีรายได้ เพิมขึ1น ส่วนงานของกิงกาญจน์และคณะ (๒๕๕๓) พบว่ามีคนกลับเข้ ามาจับปลาในชุมชนเพิมขึ1น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.,๒๕๔๓) และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อุบล,๒๕๔๕) พบว่า รายได้
จากประมงก่อนการเปิ ดประตูนาํ1 ในปี ๒๕๔๓ อยู่ที ๒,๗๙๑.๔๐ บาท/ครัวเรือนและ ๓,๐๔๕ บาท/ครัวเรือน
ตามลําดับ ภายหลังการสร้ างเขือน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่า รายได้ จาก
ประมง เพิมสูงเป็ น ๖,๙๖๐ บาท/ครัวเรือน และ ๑๐,๐๒๕ บาท/ครัวเรือน ตามลําดับ
การศึกษาผลกระทบทางด้ านเศรษฐกิจของ มหาวิทยาลัยอุบลฯ (ม.อุบล,๒๕๔๕) พบว่า ภาวะความ
ยากจนโดยรวมลดลง จากร้ อยละ ๖๒.๕ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้ อยละ๕๗.๖ ในปี ๒๕๔๔ ผลการศึกษาชี1ให้ เห็นว่า
การเปิ ดประตูระบายนํา1 เขือนปากมูลในปี ๒๕๔๔ ช่วยทําให้ ภาวะความยากจนในพื1นทีลดลง แต่ยังสูงกว่าก่อน
การสร้ างเขือนอยู่มาก
ทั1งมหาวิทยาลัยอุบลฯ ไทบ้ านฯ กิงกาญจน์และคณะ(๒๕๕๓) เห็นสอดคล้ องกันว่า ผลจากความอุดม
สมบูรณ์ทกี ลับคืนมาในช่วงระยะเวลาหนึงปี ช่วยให้ ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนดีข1 ึนอย่างเห็นได้ ชัด วิถีชีวิต
ทีผูกติดกับแม่นาํ1 มูล ฟื1 นคืนกลับขึ1นมาได้ โดยไม่ต้องใช้ เครืองมือใดๆอีกต่อไป
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลฯ (ม.อุ บ ล,๒๕๔๕) ได้ สรุ ป ไว้ ว่า ปั ญ หาของการผลิ ต กระแสไฟฟ้ าของเขื อ นฯ
สามารถจะมีทางออกทางเทคนิคได้ หลายทาง แต่ปัญหาเศรษฐกิจชุ มชนไม่ส้ ูมีทางออก เขือนฯส่งผลลบต่ อ
ความยากจนและต่อความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางธรรมชาติ อย่างมิสามารถจะปฏิเสธได้ ในระหว่าง
การพักใช้ เขือนฯเพือผลิตกระแสไฟฟ้ านี1 ก็จะยังประโยชน์ในการฟื1 นสภาพนิเวศ เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตชุมชน
ชาวบ้ านสามารถเข้ าถึงทรั พยากรประมงได้ ครบรอบฤดูกาล สามารถใช้ เครืองมือประมงซึงแต่ละครั วเรื อนก็
มักจะมีเครืองมือต่างๆชนิด สําหรับการหาปลาในวัฏจักรธรรมชาติของแม่นาํ1 มูลทีเปลียนแปลงไปในแต่ละฤดู
นอกจากนั1นแล้ ว การเปิ ดประตูนาํ1 ตลอดปี ยังจะเอื1อให้ ชุมชนมีความมันใจในการลงทุ นทั1งทางการเงินและ
แรงงาน การฟื1 นฟูท1งั ทางธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชนบนรากฐานถินทีอยู่ด1ังเดิมของตนก็จะเกิดขึ1นได้ ”
กระบวนการแก้ไขปั ญหาของรัฐ
แม้ ว่ารั ฐและหน่ วยงานทีเกียวข้ อง จะได้ ดาํ เนิ น การแก้ ไขปั ญหาเขือนปากมู ลมาอย่ างยาวนานด้ วย
วิธีการต่างๆ เช่ น การจ่ ายค่าชดเชยทีดินและการสูญเสียอาชีพ การขยายพื1 นทีเป้ าหมายของการชลประทาน
การสร้ างบันไดปลาโจน ตลอดจนโครงการพั ฒนาต่างๆ เช่ น การอบรมอาชีพ การปล่ อยปลา การเพาะเลี1ยง
สัตว์นาํ1 ฯลฯ ทั1งหมดนี1 ไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาให้ เป็ นทีพอใจของชาวบ้ านผู้ได้ รับผลกระทบ เนืองจากการ
ดําเนิ นโครงการต่ าง ๆ มาจากความไม่เข้ าใจสภาพปั ญหา และสาเหตุของปั ญหาทีแท้ จริ ง โครงการเกือบ
ทั1งหมดถูกดําเนินการโดยหน่วยราชการทีเกียวข้ องฝ่ ายเดียว ละเลยกระบวนการมีส่วนร่ วมจากชาวบ้ าน บาง
โครงการใช้ เงินงบประมาณเป็ นจํานวนมาก โดยขาดการศึกษาอย่างรอบด้ าน เป็ นการซํา1 เติมปั ญหาให้ รุนแรง
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ยิงขึ1น เช่นในกรณีการสร้ างสถานีสูบนํา1 และคลองส่งนํา1 ทีนอกจากจะใช้ งบประมาณจํานวนมากแล้ ว ยังสร้ าง
เข้ าไปในพื1นทีสาธารณะของชุมชน หรือกรณีการปล่อยกุ้งก้ ามกราม ซึงเป็ นสัตว์ทขี ยายพันธุ์ในระบบนํา1 กร่ อย
แต่กลับนํามาปล่ อยลงในระบบนํา1 จืดทําให้ ก้ ุงไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ ส่วนการปล่ อยปลา ทีถูกเพาะเลี1ยงมา
จากสภาพนํา1 ตื1น เมือนํามาปล่อยลงในแม่นาํ1 มูล ซึงเป็ นอ่างเก็บนํา1 ขนาดใหญ่มีระดับนํา1 ลึกกว้ าง ปลาเหล่านี1จึง
เหลือรอดบางส่วน ขณะทีจาํ นวนชนิดพันธุป์ ลาทีสามารถเพาะพันธุไ์ ด้ ก็มีเพียงไม่กชี นิด แต่ต้องใช้ งบประมาณ
จํานวนมากในการดําเนินงาน วิธกี ารเช่นนี1จึงเสมือนการตํานํา1 พริกละลายแม่นาํ1
ความเห็นและข้อเสนอของคณะอนุ กรรมการศึกษาข้อมูลงานวิจยั ฯ
การพัฒนาประเทศทีเน้ นคนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา เป็ นการปรับเปลียนกระบวนการพัฒนาจาก
เดิมทีเน้ นการพัฒนาเศรษฐกิจเป็ นจุดมุ่งหมายหลักของการพัฒนา มีการแยกการพัฒนาออกเป็ นส่วนหรือเรือง
ตามรายสาขามาเป็ นการ "การพั ฒนาแบบองค์รวมหรื อแบบบูรณาการ" ทีเน้ นคนเป็ นศูนย์กลางการพั ฒนา
กล่ าวคือ ให้ คนเป็ นปั จจั ยชี1ขาดความสําเร็จของการพั ฒนาในทุ ก ๆ เรื อง เป็ นผู้ กาํ หนดทิศทางการพั ฒนา
ได้ รับประโยชน์และผลกระทบของการพัฒนาเป็ นสําคัญโดยกําหนดปั จจัยต่าง ๆ ในลักษณะทีมีความสัมพันธ์
เชือมโยงกันอย่างเป็ นระบบ โดยแบ่งออกเป็ นแนวทางการพัฒนาทีสาํ คัญสองประการ คือ ประการทีหนึง การ
พัฒนาศักยภาพของคนทั1งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาเพือให้ มีคุณภาพทีดี และประการทีสอง สร้ างการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการพัฒนาสภาพแวดล้ อมต่าง ๆ ทีอยู่รอบตัวคน
ได้ แก่ ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้ อม ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ ให้ เอื1อต่อ
การพัฒนาคนเพือนําไปสู่การพัฒนาทีสมดุลและยังยืนในระยะยาว
เมือพิจารณาถึงความจําเป็ นในการใช้ ประโยชน์จากเขือนปากมูลในด้ านต่างๆตามรายงานฉบับนี1แล้ ว
คณะอนุ กรรมการฯมีความเห็นว่ า การพัฒนาประเทศต้ องคํานึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้คนทีเกียวข้ องเป็ นหลัก
ส่วนการแก้ ไขปั ญหาต้ องคํานึงถึงสิทธิในการกําหนดชะตากรรมของมนุ ษย์ และเสรี ภาพในการหลุ ดพ้ นจาก
ความยากจน เมื อพิ จารณาข้ อ เท็จจริ งต่ างๆ จากข้ อมู ลงานวิ จัยต่ าง ๆ และการจั ดเก็บข้ อมู ลเพิ มเติมของ
คณะอนุ กรรมการศึกษารวบรวมข้ อมูลงานวิจัยฯ และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยหลักวิชาการแบบสหสาขา
คณะอนุกรรมการศึกษารวบรวมข้ อมูลงานวิจัยฯ มีข้อเสนอดังนี1
๑.เปิ ดประตูระบายนํา1 เขือนปากมูลตลอดปี เพือฟื1 นฟูระบบนิเวศแม่นาํ1 มูลและทรัพยากรธรรมชาติ ให้
กลับคืนสู่สภาพเดิม กล่าวคือ
ประการแรก แนวคิดในแก้ ปัญหาเขือนปากมู ลโดยใช้ การเปิ ดๆปิ ดๆ (เปิ ด ๔ ปิ ด ๘) เป็ นวิ ธีการ
ดําเนินการทีไม่ได้ วางอยู่บนฐานของความรู้หรือหลักเหตุผลใดๆ ทั1งในเหตุผลเชิงนิเวศ ทรั พยากรธรรมชาติ
พั นธุ์ปลาในแม่นํ1าขนาดใหญ่ หรื อแม้ กระทังการเปิ ดปิ ดเขือนทีวางอยู่บนวัตถุ ประสงค์หลักของเขือนในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้ า การเปิ ดปิ ดก็ไม่ได้ วางอยู่บนฐานความต้ องการเรื องอัตราความต้ องการกําลังไฟฟ้ าสูงสุด
(peak load) ทั1งนี1 ข้ อเสนอในการเปิ ดเขือนตลอดปี เป็ นการต่ อยอดทั1งฐานความรู้ จากงานวิ จัยและฐาน
ประสบการณ์จากผลงานวิ จัยและข้ อเสนอของมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี (๒๕๔๔) ซึงศึ กษาผลจากการเปิ ด
เขือนตลอดปี พบว่ า มีการฟื1 นคืนมาของระบบนิ เวศ การกลั บมาของระบบเศรษฐกิจบนฐานของการพึ งพา
ตนเองของชุ มชน ข้ อเสนอเรืองการเปิ ดตลอดปี จึงเป็ นข้ อเสนอทีมีเป้ าหมายหลักในการให้ ความสําคัญกับระ
นิเวศ อันเป็ นรากฐานสําคัญของวิถีชีวิตชุมชน
ประเด็นทีสอง ในประเด็นความมันคงทางพลังงาน ผลการศึกษาชี1ว่า เขือนปากมูลน่าจะมีบทบาทใน
การช่ วยเสริ มเสถียรภาพของระบบส่งจ่ ายไฟฟ้ าในพื1 นทีศึกษาได้ ในระดับหนึง แต่กเ็ ป็ นไปอย่างค่ อนข้ างจะ
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หมินเหม่ จนน่าจะอนุมานได้ ว่า การเสริมความมันคงของระบบในพื1นที ผ่านการขยายระบบสายส่งไฟฟ้ า เพือ
เพิ มความสามารถในการนําพลั งงานไฟฟ้ าจากภาคอีสานตะวันตก และจากหน่ วยผลิ ตในประเทศสาธารณ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้ ามาช่วยรองรับความต้ องการไฟฟ้ าในพื1นที ในช่วงทีมีความต้ องการสูงๆ น่าจะ
เป็ นเรืองทีไม่อาจหลีกเลียงได้ ไม่ว่าจะยังมีเขือนปากมูลอยู่ในระบบหรือไม่กต็ าม
ภายใต้ สภาวการณ์ดังกล่ าว คณะอนุ กรรมการฯ จึ งมีความเห็นว่ าการเสริ มความมันคงของระบบส่ง
เพื อ เพิ มความเชื อ มโยงระหว่ า งพื1 นทีภาคอีสานตอนล่ างกับ พื1 นทีข้างเคี ยงให้ มากขึ1น น่ าจะเป็ นแนวทางที
สามารถรองรับผลกระทบทีอาจเกิดขึ1นจากการเปิ ดเขือนปากมูลตลอดปี ได้
๒. เมือคํานึงถึงความสูญเสียรายได้ ของครัวเรือนประมง ซึงนับเป็ นวิถีทางอาชีพหลักของชุมชน ตลอด
ระยะเวลากว่า ๒๐ปี ประกอบกับความสูญเสียทีเกิดจากการทําลายระบบนิเวศทีเป็ นแหล่งอาหาร แหล่งอาชีพ
ของชาวบ้ าน จึงเป็ นการสมควร ทีรัฐบาลจะต้ องจ่ ายค่าชดเชยหรื อเยียวยาให้ กับครั วเรื อนผู้ได้ รับผลกระทบ
นับตั1งแต่มีการเปิ ดใช้ เขือนปากมูลเป็ นต้ นมา
โดยฐานคิดในการพิจารณาเรืองค่าชดเชยเยียวยาจากรายได้ ประมงทีหายไป๒ มีประเด็นทีพึงพิจารณา
คือ
๑) การพิจารณาฐานรายได้ จากการประมงในช่วงทีมีการเปิ ดเขือนตลอดปี
๒) การพิจารณาฐานรายได้ จากการประมงในช่วงทีมีการปิ ดเขือนตลอดปี
๓) การพิจารณาฐานรายได้ จากการประมงในช่วงทีมีการเปิ ด ๔ เดือน ปิ ด ๘ เดือน
จากนั1น นําฐานของรายได้ จากการประมงทั1ง ๓ ช่วงเวลามาคํานวณค่าเฉลียเพือชดเชยความสูญเสีย
ย้ อนหลัง โดยการชดเชยเยียวยาผลกระทบนั1นควรนับตั1งแต่ปีทีมีการสร้ างเขือนเสร็จ คือ ปี พ.ศ.๒๕๓๗ ซึงยัง
ไม่ มีการจ่ ายค่ าชดเชย หลั งจากทีรัฐเคยมีการจ่ ายค่ าชดเชยก่อนหน้ านี1 เป็ นเวลา ๓ ปี คือ ปี พ.ศ. ๒๕๓๔๒๕๓๖
ทั1งนี1กรณีฐานคิดเรื องค่าชดเชยเยียวยาผลกระทบนั1น อนุ กรรมการวิจัยฯได้ เสนอฐานคิดจากรายได้
ประมง โดยไม่ได้ มองครอบคลุมถึงรายได้ ครั วเรือนเนืองจากเป็ นทีทราบดีว่าชาวบ้ านมีการปรั บตัวภายใต้ วิถี
ชีวิตทีเปลี ยนแปลงไปโดยเฉพาะการเปลี ยนแปลงอาชี พทีไม่จําเป็ นต้ องอยู่บนฐานของการพึ งพิ งทรั พยากร
อย่างในอดีต และประกอบกับการทุกฝ่ ายทีเกียวข้ องกับเขือนปากมูลทั1งฝ่ ายทีสนับสนุ นและคัดค้ านเขือนปาก
มู ล ต่ า งเห็น ร่ ว มกั น ว่ า เขื อ นมี ผ ลกระทบต่ อ ชุ ม ชนจริ ง จึ ง นํา มาสู่ โ ครงการต่ า งๆเพื อ แก้ ไ ขปั ญ หาและลด
ผลกระทบทีเกิดขึ1นของหน่ วยงานราชการทีแม้ ว่าในทางปฏิบัติจะมีชาวบ้ านเพี ยงบางส่วนทีเข้ าถึงโครงการ
ต่างๆ แต่ในขณะทีชาวบ้ านอีกจํานวนหนึงยังไม่ได้ รับแนวทางความช่ วยเหลืออย่างเพียงพอและเมือคํานึงถึง
ความรับผิดชอบของรัฐต่อสังคม(Accountability) สําหรั บโครงการพัฒนาของรัฐทีก่อให้ เกิดผลกระทบและ
ความเสียหายต่ อชุ มชนแล้ วรั ฐเองก็ไม่ สามารถปฏิเสธความจริ งข้ อนี1 และจําเป็ นต้ องคิดถึงการเยียวยาหรื อ
ชดเชยความสูญเสียให้ กบั ผู้ทไี ด้ รับผลกระทบ
๓. การหาแหล่ งพลั งงานเพื อเสริ มเสถียรภาพด้ านพลังงานแทนเขือนปากมูล เนื องจากปั ญหาด้ าน
พลังงานของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ไม่ใช่ปัญหาเกียวกับปริมาณไฟฟ้ าทีเข้ าสู่ระบบ ศักยภาพของ
เขือนปากมูลในการผลิตกําลังไฟฟ้ าเข้ าสู่ระบบนับว่ายังน้ อยมากเมือเทียบกับศักยภาพของปริมาณไฟฟ้ าจาก
เขือนห้ วยเฮาะ ปั ญหาในปั จจุ บัน คือ เสถียรภาพในระบบพลังงาน ซึงสอดคล้ องกับข้ อเสนอของมหาวิทยาลัย
๒

ในความเป็ นจริ งแล้วพบว่ายังมีความสูญเสี ยอย่างอื$นที$หายไปพร้อมกับเขื$อนปากมูล ทั1งรายได้จากวิถีการเกษตรริ มมูล พันธุ์ปลาเศรษฐกิจ
ฯลฯ
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อุบลราชธานีทีสรุปว่ าปั ญหาเขือนปากมูลไม่ใช่ปัญหาปริมาณไฟฟ้ า แต่เป็ นปั ญหาเรืองเสถียรภาพ ดังนั1นการ
ไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยสามารถดําเนินการโดยเร่งพิจารณาการดําเนินการก่อสร้ างสายส่งไฟฟ้ า เพือให้
สามารถรองรับการส่งกระแสไฟฟ้ าทีมาจากเขือนนํา1 เทิน ๒ (ประเทศลาว) มาสู่พ1 ืนทีภาคอีสานตอนล่างให้ ได้ ดี
ยิงขึ1น นอกจากนี1 การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทยควรดําเนินการเจรจาปรั บแก้ สัญญาซื1อขายไฟฟ้ าจาก
ประเทศลาว (เขือนห้ วยเฮาะ) เพือให้ การกําหนดราคาในแต่ละช่วงเวลาเหมาะสมกับปริมาณความต้ องการใช้
ไฟฟ้ าสูงสุดของภาคอีสานและ/หรื อประเทศไทย เนื องจากสัญญาการซื1 อไฟฟ้ าในปั จจุ บัน ราคามีความ
แตกต่างตามช่วงวัน
ทั1งนี1 เป็ นทีน่าพิ จารณาร่ วมด้ วยว่ า หากเปรี ยบเทียบกับต้ นทุนค่าใช้ จ่ายทีรัฐและการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ต
แห่งประเทศไทย ต้ องแบกรับในการแก้ ไขปัญหา การเยียวยา ลดความขัดแย้ ง โครงการพัฒนาต่างๆในพื1นทีที
ได้ รับผลกระทบนับจากมีเขือนปากมูล อีกทั1งยังไม่นับการรวมการใช้ เวลาของรัฐในการแก้ ปัญหาทีเรื1อรังเช่นนี1
การลงทุนเพียงครั1งเดียวในการเพิมระบบสายส่งเพือสร้ างเสถียรภาพทางพลังงานทั1งระดับภูมิภาคและประเทศ
และเพือแก้ ปัญหาเขือนปากมูลอย่างยังยืนน่าจะให้ ความคุ้มค่าในระยะยาว
๔.การเพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํา1 สถานีสูบนํา1 คลองส่งนํา1 เพือการเกษตรและชลประทาน
ให้ มีประสิทธิภาพมากยิงขึ1น โดยการเพิมประสิทธิภาพของระบบชลประทานดังกล่ าวจําเป็ นต้ องพิจารณาจาก
ระดับนํา1 ทีมีอยู่ ซึงสถานีสบู นํา1 แบบแพลอยมีความเหมาะสมสอดคล้ อง กว่าสถานีสบู นํา1 แบบอาคารถาวร
คณะอนุกรรมการศึกษาข้ อมูลงานวิจัยฯ มีความเห็นว่า การพัฒนาประเทศ ต้ องคํานึงถึงคุณภาพชีวิต
ของผู้คนทีเกียวข้ องเป็ นหลัก ผลของการพัฒนาทีปรากฏในกรณีเขือนปากมูลทีไม่คาํ นึงถึงกระบวนการมีส่วน
ร่ วมของชาวบ้ านในพื1นที และไม่มีแนวคิดในการพั ฒนาโดยยึดคนเป็ นจุ ดศูนย์กลาง ทําให้ โครงการเขือนปาก
มูล กลายเป็ นปั ญหาต่อเนืองยาวนาน การแก้ ไขปั ญหา จําเป็ นต้ องคํานึงถึงสิทธิในการกําหนดชะตากรรมของ
มนุษย์ สิทธิทจี ะมีส่วนร่วมในการใช้ ทรัพยากรของท้ องถิน และเสรีภาพในการหลุดพ้ นจากความยากจน
**************
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คํานํา
การรวบรวมข้ อมูลงานวิจัย และข้ อเท็จจริ งทีเกียวข้ องกับการแก้ ไขปั ญหาเขือนปากมูล เกิดขึ1นจาก
กลุ่มสมัชชาคนจน (สคจ.) ได้ เสนอข้ อเรียกร้ องต่อรัฐบาลเพือให้ พิจารณาแก้ ไขปั ญหาความเดือดร้ อนจากการ
ดําเนินงานของโครงการเขือนปากมูล รั ฐบาลภายใต้ การนําของนายกรั ฐมนตรี อภิสิทธิN เวชชาชีวะ ได้ แต่งตั1ง
คณะกรรมการแก้ ไขปั ญหาเขือนปากมูลขึ1นเมือวันที ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยมีคณะกรรมการร่ วมจาก ๔
ฝ่ าย คือ ฝ่ ายกําหนดนโยบาย ฝ่ ายวิชาการ ฝ่ ายราชการทีเกียวข้ อง และผู้แทนกลุ่มสมัชชาคนจน เพื อศึกษา
รวบรวม ตรวจสอบข้ อมูลงานวิจัยและข้ อเท็จจริ งทีเกียวกับการแก้ ไขปั ญหาเขือนปากมูล และจัดทํารายงาน
เสนอต่อรัฐบาล เพือใช้ เป็ นแนวทางในการพิจารณาแก้ ไขปัญหาเขือนปากมูล
ต่ อ มาคณะกรรมการแก้ ไ ขปั ญ หาเขื อ นปากมู ล ได้ แ ต่ ง ตั1 ง คณะอนุ ก รรมการขึ1 น ๒ ชุ ด คื อ ๑)
คณะอนุ ก รรมการการศึ ก ษาข้ อ มู ล งานวิ จั ย และข้ อเท็จ จริ ง ที เ กี ย วกั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาเขื อ นปากมู ล
(แต่งตั1งเมือวันที ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓) และ ๒)คณะอนุ กรรมการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนทีได้ รับ
ผลกระทบจากการก่ อ สร้ างเขื อ นปากมู ล (แต่ ง ตั1 ง เมื อ วั น ที ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๓) ในส่ ว นของ
คณะอนุ กรรมการการศึกษาข้ อมูลงานวิจัย และข้ อเท็จจริ งทีเกียวกับการแก้ ไขปั ญหาเขือนปากมูล มีอาํ นาจ
หน้ าทีในการรวบรวม วิเคราะห์และพิจารณาศึกษาข้ อมูลงานวิจัย ทีเกียวข้ องกับเขือนปากมูล และตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริ งในพื1 นที เพื อรวบรวมข้ อมู ลประกอบการพิ จารณาของคณะทํางาน ฯ และการขอให้ ส่วนราชการ
รั ฐวิ สาหกิจ หน่ วยงานของรั ฐ หรื อหน่ วยงานอืนทีเกียวข้ อง จั ดส่งเอกสาร ข้ อมู ลตลอดจนชี1แจงข้ อเท็จจริ ง
ประกอบการพิจารณา และจัดทํารายงานผลการดําเนินการ ตลอดจนปั ญหา/อุปสรรคเสนอต่อคณะกรรมการ
แก้ ไขปัญหาเขือนปากมูล
ประธานคณะอนุ กรรมการรวบรวมข้ อมู ลงานวิ จัย ฯ ได้ แต่ งตั1งคณะทํางานสนั บสนุ นการรวบรวม
ข้ อมูลงานวิจัยและข้ อเท็จจริ งทีเกียวข้ องกับการแก้ ไขปั ญหาเขือนปากมู ล (๒๑ เมษายน ๒๕๕๓) ในการนี1
คณะทํางานสนับสนุนการรวบรวมข้ อมูลงานวิจัยฯ ได้ ดาํ เนินการประมวลงานวิจัยหลัก ๗ ฉบับ และงานข้ อมูล
อืนทีเกียวข้ อง อย่ างไรก็ตาม การปฏิบัติหน้ าทีของคณะทํางานสนับสนุ นการรวบรวมข้ อมู ลงานวิจัยฯ ก็ด้วย
ความร่วมมือจากคณะนักวิชาการจากสถาบันทางวิชาการหลายแห่ง รวมทั1งนักวิชาการอิสระ ทีได้ สละเวลาอันมี
ค่าจากภารกิจประจําของแต่ละท่าน มาช่ วยดําเนินการรวบรวมข้ อมูลงานวิจัยฉบับต่าง ๆ จนเสร็จสิ1น และที
สําคัญ คณะทํางานฯ ได้ รับความร่วมมือจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ในการอํานวยความสะดวกทั1ง
สถานที และด้ านงบประมาณทีใช้ ในการดําเนินการรวบรวมข้ อมูลงานวิจัยและข้ อเท็จจริง อย่างเต็มที
ทั1ง นี1 บทสรุ ป และข้ อ เสนอทีไ ด้ จ ากการรวบรวมข้ อ มู ล งานวิ จั ย และข้ อ เท็จ จริ ง ในครั1 ง นี1 อั น เป็ น
ข้ อเท็จจริงทีประกอบไปด้ วย ชุดองค์ความรู้ และชุ ดประสบการณ์ ซึงผ่านกระบวนการทํางานจากผู้เชียวชาญ
หลายด้ านนั1น ก็เป็ นเครืองมือทีดี สําหรับนําไปใช้ แก้ ไขปั ญหาความเดือดร้ อนของประชาชนทีได้ รับผลกระทบ
จากการสร้ างเขือนปากมูล เพือไม่ให้ เกิดปัญหาความขัดแย้ งอีกในอนาคต
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บทที ๑
บทนํา
๑.๑ สภาพปั ญหา
โครงการเขือนปากมูล มีการต่อต้ านจากชาวบ้ านในพื1นทีทไี ด้ รับผลกระทบ ทั1งก่อนการสร้ างและหลัง
การสร้ างเขือนเสร็จ และได้ ก่อให้ เกิดคําถามจํานวนมากต่อการดําเนินงานโครงการ ประเด็นทีมีการถกเถียงมา
ตลอดระยะเวลาดังกล่าว คือผลกระทบทีเกิดขึ1นต่อระบบนิเวศวิทยา วิถีชีวิตของชาวบ้ าน และทางเลือกในการ
ใช้ พลังงานสําหรับการพัฒนาประเทศ
สําหรั บผู้ทีคัดค้ านการดําเนิ นการของเขือนปากมูล ได้ พยายามแสดงให้ เห็นถึงปั ญหาทีเกิดจากการ
เปลียนแปลงระบบนิเวศ และการปิ ดกั1นเส้ นทางการอพยพของปลาจากแม่นาํ1 โขงสู่แม่นาํ1 มูล ซึงเป็ นสาเหตุให้
รายได้ ข องชาวบ้ า นจากการทํา ประมงลดลง นอกจากนี1 ยั ง เป็ นเหตุ ให้ เกิด ความขั ด แย้ ง ในกลุ่ มชาวบ้ า นผู้
เดือดร้ อน ตลอดจนส่งผลกระทบทางสังคม วัฒนธรรม ทีเกิดขึ1นจากการเปลียนแปลงสภาพธรรมชาติของลุ่ม
นํา1 อันเป็ นจุดศูนย์กลางของวิถีชีวิตของชุมชน
สําหรับฝ่ ายรั ฐทีต้องดําเนินโครงการเขือน ได้ พยายามชี1ให้ เห็นถึงความจําเป็ นในการสร้ างเขือน เพื อ
การผลิตไฟฟ้ าในราคาถูก และเพื อสร้ างเสถียรภาพให้ กับระบบไฟฟ้ าของประเทศ ทีนับวั นมีความต้ องการ
เพิ มขึ1 นจากการขยายตั วทางเศรษฐกิจ นอกจากนั1 น เขือ นปากมู ล ยังช่ วยกัก เก็บ นํ1า เพื อ ประโยชน์ ในด้ า น
ชลประทาน ซึงจะส่งผลให้ เกิดการขยายตัวของผลผลิตด้ านเกษตรกรรมในพื1นที
การถกเถียงของทั1งสองฝ่ าย ดําเนิ นมาอย่างต่อเนืองตลอดระยะเวลา ๒๐ ปี นับตั1งแต่เขือนปากมู ล
เริมดําเนินการในปี ๒๕๓๓ จนสร้ างเสร็จในปี ๒๕๓๗ และเปิ ดใช้ มาจนปัจจุบัน
ในช่ วงแรก ฝ่ ายรั ฐ ยอมรั บ ว่ า ผลกระทบทีเกิ ดขึ1 น จํา เป็ นต้ อ งให้ ก ารเยี ยวยา จนนํา ไปสู่ ก ารจ่ า ย
ค่ า ชดเชยในรู ป แบบต่ า งๆ และเร่ ง รั ดโครงการพั ฒ นาต่ า งๆในพื1 นที โดยหวั งว่ า จะเป็ นทางออกของการ
แก้ ปัญหา แต่กไ็ ม่ประสบความสําเร็จ เนืองจากไม่ได้ รับการยอมรับจากชาวบ้ าน
ในทีสุด รั ฐบาลทักษิณ ชินวัตร ได้ มีมติ ครม. วันที ๑๗ เมษายน ๒๕๔๔ ให้ เปิ ดประตูเขือนปากมูล
เป็ นระยะเวลา ๔ เดือน ต่ อมาได้ ขยายระยะเวลาการเปิ ดเขือนเป็ น ๑ ปี และให้ มหาวิ ทยาลั ยอุบลราชธานี
ทําการศึกษาผลทีเกิดจากการเปิ ดประตูระบายนํา1 เขือนปากมูล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ เสนอทางเลือกในการแก้ ปัญหาทีดีทีสุดคือการเปิ ดเขือนตลอดปี แต่
รัฐบาลทักษิณ ชินวัตรได้ มีมติ ครม. ในเดือนตุลาคม ๒๕๔๕ ให้ เปิ ดเขือนปากมูลทุกปี เป็ นระยะเวลา ๔ เดือน
(กรกฎาคม-ตุลาคม)
อย่างไรก็ตาม มติ ครม. ดังกล่าวไม่ได้ รับการยอมรับจากกลุ่มชาวบ้ านผู้คัดค้ านเขือน เพราะเห็นว่าไม่
สามารถฟื1 นฟูวิถีชีวิตและระบบนิเวศคืนมาได้ อย่างแท้ จริง และตอบโต้ ด้วยการประกาศจัดตั1งหมู่บ้านแม่มูนมัน
ยืนขึ1นข้ างทําเนียบรัฐบาล แต่ถูกกดดันและสลายการชุมนุมเมือวันที ๒๙ มกราคม ๒๕๔๖
ตลอดระยะเวลาของความขัดแย้ งทีเกิดขึ1นในช่วง ๒๐ ปี ได้ มีการศึกษาปั ญหาเขือนปากมูลจํานวนมาก
ทั1งเป็ นการศึกษาจากฝ่ ายผู้สนับสนุน ฝ่ ายคัดค้ าน นักวิชาการในมหาวิทยาลัย และนักวิชาการอิสระ
คณะกรรมการแก้ ไขปั ญหาเขือนปากมูลทีได้ แต่งตั1งล่าสุด เมือ วันที ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงได้
แต่งตั1งคณะอนุกรรมการ เพือทําการศึกษาและรวบรวมงานวิจัยทีเกียวข้ องกับปั ญหาเขือนปากมูล โดยหวังว่า
จะทําให้ เกิดองค์ความรู้ทีสามารถนําไปใช้ เป็ นแนวทางสําคัญ ในการแก้ ไขปั ญหาเขือนปากมูลอย่างยังยืนใน
อนาคต
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๑.๒ วิธีการศึกษาข้อมูลงานวิจยั ฯ
ก. งานวิจัยทีใช้ในการศึกษา
คณะอนุ กรรมการฯ ได้ คัดเลือกงานวิจัยจํานวน ๗ ฉบับ ทีทาํ การศึกษาตั1งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ จนถึง
พ.ศ.๒๕๕๓ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังต่อไปนี1
๑)“การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ และสังคมของประชากรทีได้ รับผลกระทบ
ด้ านทีอยู่ อาศัยโดยโครงการโรงไฟฟ้ าพลังนํา1 เขือนปากมูล” (สิงหาคม ๒๕๔๓) เสนอต่อ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทย / ผู้ศึกษา: มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ต่อไปจะใช้ ย่อว่า มข.๒๕๔๓)
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษา เพื อ ศึ ก ษาการเปลี ยนแปลงทีเ กีย วกับ ประชากรทีไ ด้ รั บ ผลกระทบ
ภายหลังการสร้ างเขือน ๕ ปี (๒๕๓๗ – ๒๕๔๒) ประเด็นทีศึกษาคือ ลักษณะประชากร อาชีพ รายได้ สภาพ
สังคม สุขภาพอนามัย และประสิทธิผลของการแก้ ปัญหาทีเกียวเนืองกับคุณภาพชีวิต ตลอดทั1งความคิดเห็น
และความพอใจของประชาชนทีมีต่อการดําเนินการของเขือน
ผลการศึกษา ชาวบ้ านเปลียนอาชีพไปสู่การทํางานนอกภาคเกษตรมากขึ1น มีรายได้ จากภาคเกษตร
และประมงน้ อยลง และพบว่ า ปั ญหาสําคัญของชาวบ้ านคือหาปลาได้ น้อย ธรรมชาติถูกทําลายหลังจากการ
สร้ างเขือน หากินลําบาก แต่มีความพอใจการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคหลังการสร้ างเขือน
๒)“การติ ดตามสภาพเศรษฐกิจสังคม สิงแวดล้อม และจั ดทํา แผนพั ฒนาคุ ณ ภาพชี วิตสํา หรั บ
ราษฎรและชุมชนในเขตลุ่มแม่นาํ1 มูลตอนล่าง”(พฤษภาคม ๒๕๔๖) เสนอต่อ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย /ผู้ศึกษา : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ต่อไปจะใช้ ย่อว่า วว.๒๕๔๖)
วัตถุ ประสงค์ของการศึ กษา เพื อติดตามการเปลี ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจสังคมสิงแวดล้ อม และ
ประเมิ น ศั ก ยภาพของทรั พยากรต่ า งๆทีมีอยู่ ในชุ มชน ก่ อ นและหลั งการสร้ า งเขื อ นปากมู ล รวมทั1งจั ดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรสองฝังแม่นาํ1 มูลอย่างยังยืน
ผลการศึกษา ชาวบ้ านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ทํานาเป็ นหลัก ทีทาํ อาชีพประมงมีเป็ นส่วนน้ อย
รายได้ รวมของครัวเรือนตลอดระยะเวลาหลังสร้ างเขือนมีจาํ นวนลดลง โดยเฉพาะรายได้ จากการประมงลดลง
อย่างต่อเนือง และเพิมขึ1นเมือเปิ ดประตูระบายนํา1 (๒๕๔๔-๒๕๔๕)
๓)“โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการฟื+ นฟู ระบบนิเวศน์ วิถีชีวิต และชุมชนทีได้รบั ผลกระทบจาก
เขื อ นปากมู ล ” (กั น ยายน ๒๕๔๕) เสนอต่ อ คณะกรรมการแก้ ไ ขปั ญ หาของสมั ช ชาคนจน สํา นั ก
นายกรัฐมนตรี / ผู้ศึกษา : คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ต่อไปจะใช้ ย่อว่า ม.อุบล, ๒๕๔๕)
วัตถุประสงค์ เพือศึกษาผลกระทบทีเกิดขึ1นก่อนและหลังการสร้ างเขือน และศึกษาผลทีเกิดจากการ
ทดลองเปิ ดเขือนเป็ นระยะเวลา ๑ ปี (๒๕๔๔-๒๕๔๕) โดยใช้ วิธีการศึกษาและเก็บรวบรวมข้ อมูลทั1งการวิจัย
เชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บข้ อมูลทางสถิติเพือการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และทางวิศวกรรม
ในรูปแบบการศึกษาแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary research) และมุ่งตอบคําถาม ๔ ประการ
ก) เขือนมีฐานะและบทบาทในการผลิตกระแสไฟฟ้ าอย่างไร
ข) ประโยชน์ทางการชลประทานของเขือนฯ ทั1งทีเป็ นอยู่และในเชิงศักยภาพทีพัฒนาได้ เป็ นอย่างไร
ค) ความสัมพันธ์ระหว่างการมีเขือนฯ กับเศรษฐกิจและสังคมชุมชนบนพื1นฐานของนิเวศน์ธรรมชาติ
การเกษตร และการประมง เป็ นอย่างไร
ง) ควรจะมีแนวทางในการจัดการเกียวกับเขือนอย่างไร
รายงานการประมวลสรุปผลการศึกษาข้ อมูลงานวิจัย และเอกสารทีเกียวข้ องกับการแก้ ไขปัญหาเขือนปากมูล : คณะอนุกรรมการศึกษาข้ อมูลงานวิจัยฯ หน้า
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ผลการศึ กษา การทดลองเปิ ดประตูนํ1า พบพั นธ์ปลาจํานวน ๑๘๔ ชนิ ด ชาวบ้ านส่วนใหญ่ มีอาชี พ
ประมง และทํานา ปลูกผักริมแม่นาํ1 ควบคู่กนั ไป รายรับเงินสดหลังทดลองเปิ ดประตูนาํ1 เพิมมากขึ1น แต่ยังน้ อย
กว่าช่ วงก่อนการสร้ างเขือน รายจ่ ายหลังการเปิ ดประตูนาํ1 ลดลง โดยเฉพาะรายจ่ ายด้ านอาหาร ส่วนรายจ่ายที
เพิมขึ1นคือ รายจ่ายต้ นทุนสําหรับการทําประมง ภาวะความยากจนลดลงหลังทดลองเปิ ดประตูนาํ1 ในประเด็น
พลังงานไฟฟ้ า พบว่ า ถ้ าไม่มีเขือนปากมูล จะไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบการส่งจ่ายกําลังไฟฟ้ า
โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประเด็นความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า มีต้นทุน
การก่อสร้ างเขือนเพิ มขึ1นเป็ น ๗,๔๐๐ ล้ านบาท ผลิตไฟฟ้ าได้ ก่อนทดลองเปิ ดประตูนาํ1 เฉลีย ๓๐๐ ล้ านบาท
(ยังไม่หักต้ นทุนค่าใช้ จ่าย)เขือนปากมูล ทําให้ ครัวเรือนขาดรายได้ จากการทําประมงเฉลีย ๑๔๐ ล้ านบาทต่อปี
ประเด็นด้ านเกษตร – ชลประทาน พบว่า ครัวเรือนทีปลูกข้ าวส่วนใหญ่ใช้ นาํ1 ฝนทํานา โครงการสูบนํา1
เพื อ การชลประทานไม่ ได้ รับ ความนิ ยม การเลี1 ยงปลาในกระชั งเพิ มขึ1น หลั งสร้ างเขือ น และลดลงหลั งเปิ ด
ประตูนาํ1 การใช้ ประโยชน์ริมมูลลดลงภายหลังการสร้ างเขือน และเพิมขึ1นในช่วงทดลองเปิ ดประตูนาํ1 ประเด็น
ด้ านสังคม พบว่า เกิดความขัดแย้ งขึ1นทั1งในระดับครอบครัว และชุมชน หลังการสร้ างเขือน และลดลงภายหลัง
เปิ ดประตูนาํ1
๔)รายงานการวิจัย เรืองผลกระทบทางนิเวศ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมต่อชุ มชนประมงริ ม
แม่นาํ1 มูลจากการทดลองเปิ ดประตูระบายนํา1 เขือนปากมูล / ผู้ศึกษา : คณะนักวิจัยไทบ้ านสมัชชาคนจนกรณี
ปากมูลและ เครือข่ายแม่นาํ1 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ต่อไปจะใช้ ช ือย่อว่า ไทบ้ าน ๒๕๔๕)
วัตถุประสงค์ เพืออธิบายความสัมพันธ์ระบบนิเวศ ปลา และวิถีชีวิตของชาวบ้ านทีอาศัยในชุมชนลุ่ม
นํ1ามู ลอย่ างบู รณาการ รวบรวมความรู้ ในการจําแนกพั นธุ์ปลาในแม่ นํ1ามู นอย่ างเป็ นระบบ และความรู้ ของ
ชาวบ้ านในการจับปลา และการใช้ พืชธรรมชาติทอี ยู่ริมมูน ทั1งช่วงก่อน หลังการสร้ างเขือน และช่วงทดลองเปิ ด
ประตูนาํ1
ผลการศึ กษา พบรู ปแบบการอพยพของปลาในแม่ นํ1ามู ล โดยมีก ารอพยพขึ1นลงของปลาระหว่ า ง
แม่นาํ1 มูลและแม่นาํ1 โขง กระจายตลอดปี ชาวบ้ านส่วนใหญ่มีอาชีพประมง ทํานา ปลูกผักริมแม่นาํ1 ควบคู่กันไป
มีรายได้ เพิมหลังเปิ ดประตูนาํ1 การทํานาอาศัยนํา1 ฝน ต้ นทุนค่าใช้ จ่ายการสูบนํา1 สูง การทดลองเปิ ดประตูนาํ1 ทํา
ให้ ความขัดแย้ งลดลง เกิดความมันคงทางอาหาร การกลับไปใช้ ประโยชน์ทดี ินริมแม่นาํ1
๕) Pak

Mun Dam Mekong River Basin Thailand (November

๒๕๔๓) / ผู้ศึกษา :

World Commission on Dams (๒๐๐๐) (ต่อไปจะใช้ ช ือย่อว่า WCD, ๒๕๔๓)

วัตถุประสงค์ เพือ ตอบคําถาม ๖ ข้อ
๑.ผลประโยชน์ ต้ นทุน และผลกระทบทีแท้ จริง กับสิงทีคาดการณ์ไว้ เป็ นอย่างไร
๒.ผลประโยชน์ ต้ นทุน และผลกระทบทีไม่ได้ คาดคิดเป็ นอย่างไร
๓.การกระจายของต้ นทุนและผลประโยชน์เป็ นอย่างไร ใครได้ ใครเสีย
๔.การตัดสินใจสร้ างเขือนเป็ นอย่างไร
๕.โครงการนี1ได้ ทาํ ตามข้ อกําหนดและนโยบายในขณะนั1นอย่างไร
๖.โครงการนี1หากมองในบริบทปัจจุบันเป็ นอย่างไร
ผลการศึกษา เขือนปากมูลออกแบบเป็ น Peaking Plant ติดตั1งเครืองผลิตไฟฟ้ า ๑๓๖ เมกกะวัตต์
แต่ผลิตไฟฟ้ าในช่วงเดือนทีมีความต้ องการสูงได้ เพียง ๔๐ เมกกะวัตต์ เนืองจากมีปริมาณนํา1 ไม่เพียงพอ และ
รายงานการประมวลสรุปผลการศึกษาข้ อมูลงานวิจัย และเอกสารทีเกียวข้ องกับการแก้ ไขปัญหาเขือนปากมูล : คณะอนุกรรมการศึกษาข้ อมูลงานวิจัยฯ หน้า
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ไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์ด้านชลประทาน พั นธุ์ปลาลดลงภายหลังสร้ างเขือน จาก ๒๖๕ ชนิด เหลือ ๙๖ ชนิด
บันไดปลาโจนไม่สามารถแก้ ปัญหาการอพยพของปลา ส่วนการปล่ อยสัตว์นาํ1 เพือเพิ มผลผลิตการประมง ไม่
ประสบความสําเร็จ โครงการเขือนปากมูล ก่อให้ เกิดผลกระทบกับชุมชน และสร้ างความขัดแย้ ง ชาวบ้ านไม่มี
ส่วนร่ วมในกระบวนการตัดสินใจ การขาดการประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้ าน ทําให้ ผ้ ูทมี ีส่วน
เกียวข้ องในการสร้ างเขือน ตัดสินใจผิดพลาด
๖)โครงการศึกษาวิจัยเรืองเขือนปากมู น : ผลกระทบด้านสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม โดยคณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / ผู้ศึกษา :นางสาวกิงกาญจน์ สํานวนเย็น และคณะ (คณะรัฐศาสตร์ ม.
อุบลราชธานี ๒๕๕๓) ต่อไปจะใช้ ช ือย่อว่า กิงกาญจน์ และคณะ ๒๕๕๓
วัตถุประสงค์ เพือศึกษาการเปลียนแปลงทางโครงสร้ างเศรษฐกิจ ทีส่งผลกระทบต่อการเปลียนแปลง
ด้ านสังคม ภายหลังการสร้ างเขือน และวิเคราะห์ปัญหาของเขือน ในมิติด้านสิทธิมนุษยชน
ผลการศึกษา พบว่า ภายหลังการสร้ างเขือน ชาวบ้ านมีรายได้ เฉลียลดลง และอยู่ตาํ กว่ าเกณฑ์ความ
ยากจน ส่งผลให้ มีการอพยพออกหางานทํานอกพื1นที ทําให้ เกิดปั ญหาโครงสร้ างประชากรทีมีสัดส่วนคนชรา
และเด็กในชุมชนสูง เยาวชนขาดโอกาสทางการศึกษา เกิดความขัดแย้ งในชุ มชนเกียวกับประเด็นผลดีผลเสีย
ของเขือน การเปลียนแปลงและสูญหายของวัฒนธรรมเฉพาะถิน ปั ญหาทั1งหมดเมือมองในมุมสิทธิมนุ ษยชน
ก่อให้ เกิดการละเมิด สิทธิในการกําหนดชะตาชีวิต ในประเด็น สิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ สิทธิในการ
ได้ รับการฟื1 นฟูวิถีชีวิต เสรีภาพและโอกาสหลุดพ้ นจากความยากจน
๗) Luang

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

Mainstream Dams: People’s Voices across Borders” (November 2008) / ผู้ วิจัย: Yuka
Kiguchi: Graduate school of Asian and African Area Studies, Kyoto University, Kyoto 6068501, Japan (ต่อไปจะใช้ ช ือย่อว่า Kiguchi ๒๕๕๑)

วั ตถุ ประสงค์ เพื อ ศึ ก ษา “การลวงปลา” ซึ ง เป็ นดั ช นี ช1 ี วั ดทางเศรษฐกิจ การประมงทีสาํ คั ญ ของ
ชาวบ้ านในลุ่มนํา1 แม่โขงและแม่นาํ1 มูลตอนล่ าง โดยใช้ ตัวอย่างจาก บ้ านดอนสะฮอง แขวงจําปาศักดิN ประเทศ
ลาวและบ้ านค้ อใต้ จังหวัดอุบลราชธานี
ผลการศึกษา พบว่า ระบบนิเวศแม่นาํ1 มีผลต่อการอพยพของปลา การจับปลาและวิถีชีวิตของคนหา
ปลา โดยเฉพาะมีอิทธิพลต่อวิถีการดํารงชีวิตของชุ มชนประมงพื1นบ้ านริ มนํา1 ทั1งในด้ านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ผลจากโครงการพั ฒนาทีไม่ได้ คาํ นึงถึงระบบนิเวศแม่นํ1าและการเปลียนแปลงทีมนุ ษย์สร้ างขึ1นมี
ผลกระทบเชิงลบในการกระตุ้นหรือเร่งการเปลียนแปลงบนฐานของวัฏจักรธรรมชาติให้ เกิดขึ1นรวดเร็วและอาจ
รุนแรงมากขึ1น เช่น การลดลงและเพิ มขึ1นของระดับนํา1 อย่างรวดเร็วส่งผลต่อปั ญหาการกัดเซาะริมฝัง ปั ญหา
การลดลงของพันธ์ปลาพื1นเมืองและพันธ์ปลาอพยพ ตลอดจนการสูญเสียสถานะของการเป็ นแหล่งทรัพยากร
ของระบบนิเวศในพื1นทีทไี ด้ รับผลกระทบซึงก่อให้ เกิดผลกระทบด้ านระบบนิเวศแม่นาํ1 โดยรวมเป็ นสําคัญและ
เป็ นปัญหาระยะยาว การดําเนินโครงการพัฒนาในลุ่มนํา1 จึงต้ องคํานึงถึงการเคารพสิทธิ และกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจของชุมชนผู้ได้ รับผลกระทบ
ข. ข้อจํ ากัดในการศึกษา
ผลกระทบจากการก่อสร้ างเขือนปากมูลทีดาํ เนินสืบเนืองมาเป็ นระยะเวลานาน การศึกษาวิจัยเพือแก้ ไข
ปั ญ หาภายใต้ ห น้ า ที รั บ ผิ ด ชอบของคณะอนุ ก รรมการฯ เพื อ ให้ เ หมาะสมการนํ า เสนอข้ อ มู ล ที ต รงกั บ
รายงานการประมวลสรุปผลการศึกษาข้ อมูลงานวิจัย และเอกสารทีเกียวข้ องกับการแก้ ไขปัญหาเขือนปากมูล : คณะอนุกรรมการศึกษาข้ อมูลงานวิจัยฯ หน้า

๔

สถานการณ์ในแต่ละช่ วงเวลาจึงจําเป็ นต้ องใช้ ผลงานวิจัยจากหน่ วยงานต่างๆ(งานวิจัยทั1ง ๗ ฉบับดังอ้ างถึง
ข้ า งต้ น ) ในการติ ด ตาม วิ เ คราะห์ แ ละอธิ บ ายสถานการณ์ ใ นพื1 นที ป ากมู ล ตลอดจนสถานการณ์ ก าร
เปลียนแปลงและผลกระทบด้ านต่างๆ ผ่านกาสรมองภายใต้ มิติเวลาทีสามารถรวบรวมได้ เป็ นลําดับดังนี1
ข.๑ ระยะเวลาการศึกษา : งานวิจัยทั1ง ๗ ฉบับ ศึกษาในช่วงเวลาทีแตกต่างกัน ดังนี1
หน่วยงานทีศ ึกษา
มข. ๒๕๔๓
วว. ๒๕๔๖
ม.อุบล,๒๕๔๕
ไทบ้ าน, ๒๕๔๕
WCD ๒๕๔๓
Kiguchi ๒๕๕๑
กิงกาญจน์และคณะ๒๕๕๓

ปี ทีศ ึกษา
๒๕๓๗ – ๒๕๔๒
ปี ๒๕๔๔-๒๕๔๕
ปี ๒๕๔๕ – ๒๕๔๕
ปี ๒๕๔๔ – ๒๕๔๕
๒๕๔๒ – ๒๕๔๓
๒๕๕๑
๒๕๕๑ – ๒๕๕๒

อย่างไรก็ตาม แม้ ช่วงเวลาการศึ กษาจะแตกต่ างกัน ซึงอาจส่งผลต่อการเปรี ยบเทียบข้ อมูลและการ
วิเคราะห์ แต่ผ้ ูวิจัย ก็ได้ พยายามศึกษา และใช้ ฐานข้ อมูลทีอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน หรืออ้ างอิงแหล่งทีมาในช่วง
ระยะเวลาทีใกล้ เคียงกัน
ข.๒ กรอบการวิจยั
งานวิจัยทั1ง ๗ เรือง มีมิติและมุมมองในการวิจัยทีแตกต่างกัน กล่าวคือ งานศึกษาของ มข. และ วว.
เป็ นงานศึกษาติดตามผลกระทบจากโครงการ ในด้ านสังคม เศรษฐกิจ และทัศนคติของชาวบ้ านทีมีต่อเขือน
ซึงเป็ นการศึกษาในเรื องเดียวกัน แต่คนละช่ วงเวลา โดย มข.ใช้ กลุ่มตัวอย่างเล็ก ขนาด ๒๐๐ ครั วเรื อน ใน
พื1นทีทไี ด้ รับผลกระทบ ส่วน วว.ใช้ กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ ๖,๑๗๙ ครั วเรื อน แบ่ งเป็ นผู้ได้ รับผลกระทบ
๕,๗๙๒ ครัวเรือน เปรียบเทียบกับผู้ทไี ม่ได้ รับผลกระทบ ๙๐๐ ครัวเรือน
งานศึกษาของ ม.อุบลฯ ครอบคลุมในหลายมิติ ทั1งมิติด้านพลังงาน นิเวศเกษตร ป่ าไม้ ประมง สังคม
วัฒนธรรม โดยใช้ มุมมองทั1งจากผู้วิจัยและชาวบ้ าน และใช้ วิธีการวิเคราะห์แบบเชือมโยงให้ เห็นความสัมพันธ์
ของระบบนิเวศทีมีต่อการประมง การเกษตร เศรษฐกิจและสังคม ทีเปลี ยนแปลงในช่ วงก่อนและหลังเปิ ด
ประตูระบายนํา1 ประชากรทีศึกษามิได้ จาํ กัดอยู่ทกี ลุ่มชาวบ้ านทีอาศัยติดริมแม่นาํ1 เท่านั1น แต่ยังศึกษาชาวบ้ าน
กลุ่มทีอยู่ใต้ เขือน กลุ่มทีอยู่เหนือเขือน และกลุ่มทีอยู่เหนือแก่งสะพื อขึ1นไป ซึงเป็ นพื1 นทีทอี ยู่นอกเหนือการ
ได้ รับผลกระทบจากโครงการ
ส่วนงานวิจัยไทบ้ าน ศึกษาในมิติการฟื1 นคืนของระบบนิเวศริมฝัง การกลับมาของปลาและคนหาปลา
หลังเปิ ดประตูระบายนํา1 งานวิจัยไทบ้ าน เป็ นงานศึกษาความรู้ด้านระบบนิเวศการประมงของชาวบ้ าน ผ่าน
มุมมองของชาวบ้ านทีอาศัยอยู่กับแม่นาํ1 มูนมาตั1งแต่ก่อนและหลังสร้ างเขือน นอกจากนั1น วิธีการศึกษาของไท
บ้ าน แตกต่างไปจากงานวิจัยของ มข. และ วว. ตรงทีไม่ได้ ทาํ การศึกษาเชิงสํารวจ (Household Survey) แต่
เป็ นการศึกษาจากผู้ให้ ข้อมูลทีสาํ คัญ (Key Informants) หรือผู้สันทัดกรณีในเรืองการจับปลา ความรู้เรือง
พืชผักริมมูนและพืชสมุนไพร
งานศึกษาของกิงกาญจน์และคณะ เป็ นงานศึกษาทีคล้ ายกับ งานศึกษาของ ม.อุบล และ ไทบ้ าน โดย
พยายามโยงให้ เห็นถึง ปั ญหาทางเศรษฐกิจทีส่งผลให้ เกิดการเปลียนแปลงทางสังคม โครงสร้ างประชากรใน
รายงานการประมวลสรุปผลการศึกษาข้ อมูลงานวิจัย และเอกสารทีเกียวข้ องกับการแก้ ไขปัญหาเขือนปากมูล : คณะอนุกรรมการศึกษาข้ อมูลงานวิจัยฯ หน้า
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พื1นที การลดทอน สูญหายของวัฒนธรรมประจําถิน ซึงโดยสรุปแล้ ว เป็ นกระบวนการทีละเมิดสิทธิมนุ ษยชน
ในการกําหนดชะตาชีวิตตนเอง และละเมิดเสรีภาพในการหลุดพ้ นจากความยากจน
งานศึกษาของ Kiguchi เป็ นงานศึกษาในเชิงสํารวจทางมานุ ษยวิทยา ทีตอบคําถามว่า ชุมชนทียังไม่
ถูกโครงการพัฒนา มีวิถีชีวิตความเป็ นอยู่อย่างไร และ ใช้ ชีวิตร่วมกับแม่นาํ1 โขง ก่อให้ เกิดวิถีชีวิตในลักษณะใด
ส่วนงานของ WCD มุ่งทีจะค้ นหาเบื1องหลังของการตัดสินใจสร้ างเขือน ผ่านการวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการลงทุนเพือสร้ างเขือนผลิตไฟฟ้ า แลกกับความสูญเสียและผลกระทบทีเกิดขึ1น
ดังนั1น งานวิจัยทีนาํ มาพิ จารณาในทีน1 ี อาจกล่ าวได้ ว่า ต่างมีข้อจํากัดอย่างใดอย่างหนึงในการศึกษา
ปั ญหาของเขือนปากมูลให้ ครอบคลุมทั1งในแง่ของประเด็นปั ญหา และประชากรทีเกียวข้ อง เนืองจากงานวิจัย
แต่ละชิ1 นต่ างมีวัตถุประสงค์ทีแตกต่ างกัน และมีมุมมองทีต่างกัน แต่ดูเหมือนว่ า งานวิจัยของ ม.อุบล จะมี
ความครอบคลุมในด้ านประเด็น และพื1นทีมากกว่า
อย่ า งไรก็ต าม หากนํา เอางานวิ จั ย เหล่ า นี1 มาสั ง เคราะห์ ร่ ว มกั น ก็จ ะพบว่ า สามารถให้ ข้ อ มู ล ที
ครอบคลุม เพี ยงพอทีจะเข้ าใจปั ญหาของโครงการเขือนปากมูล และเป็ นฐานข้ อมูลในการตัดสินใจได้ ทั1งนี1
เพื อ ความเชื อ มั น ในวิ ธี วิ ท ยา ( Methodology) ในการศึ ก ษาวิ จั ย ในครั1 ง นี1 คณะอนุ ก รรมการฯ ได้ ใ ช้ วิ ธี
การศึกษาแบบสหสาขาวิธวี ิทยา (Interdisciplinary Research Methods) ทีมีความเหมาะสมกับการวิเคราะห์
ข้ อมูลผลการวิจัยในแต่ละประเด็นการศึกษา ดังนี1
ข.๒.๑ ระบบนิเวศ และผลกระทบภายหลังการสร้ างเขือน คณะอนุ กรรมการศึกษารวบรวมข้ อมู ล
งานวิ จัยฯ ได้ ใช้ ข้อมู ลสําหรั บการวิ เคราะห์ และนําผลการศึ กษาทั1งจากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสาร
งานวิจัยทีเกียวข้ อง (Literature review) รวมทั1งข้ อมูลทีมาจากการสํารวจข้ อมูลเพือประเมินสถานการณ์ด้าน
สิงแวดล้ อมโดยคณะทํางานฯและผู้เชียวชาญด้ านสิงแวดล้ อม(Survey research) การลงพื1นทีทาํ การสัมภาษณ์
เพือรวบรวมข้ อมูลเพิมเติม โดยมีผ้ ูให้ ข้อมูลทีสาํ คัญ (Key Informants) ผู้มีส่วนเกียวข้ องในการแก้ ไขปั ญหา
เขือนปากมูลในระดับพื1 นที เจ้ าหน้ าทีองค์การปกครองส่วนท้ องถิน องค์การบริ หารส่วนตําบล (อบต.) การ
ทํางานร่วมกับคณะอนุ กรรมการรับฟั งความคิดเห็นฯ เพือติดตามข้ อมูลด้ านนิเวศในระดับพื1นทีจากเวทีรับฟั ง
ความคิดเห็นฯ ทั1ง ๕ ครั1ง
ข.๒.๒ ผลกระทบด้ าน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เป็ นการสังเคราะห์ผลการศึกษาทีมีอยู่แล้ ว โดย
วางอยู่บนฐานข้ อมูลเชิงปริมาณและข้ อมูลเชิงคุณภาพ โดยสังเคราะห์รวบรวมจากข้ อมูลทางสถิติของผลการ
ศึกษาวิจัยทีผ่านมา (ข้ อมูลการเปลียนแปลงด้ านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมจากรายงานวิจัยฯ ตั1งแต่ ปี พ.ศ.
๒๕๓๓-๒๕๕๓) ประกอบกับการทํางานร่ วมกับคณะอนุ ก รรมการรั บ ฟั งความคิดเห็นฯเพื อติ ดตามข้ อมู ล
ผลกระทบในระดับพื1นทีจากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ทั1ง ๕ ครั1ง
ข.๒.๓ ปั ญหาด้ านพลั งงานไฟฟ้ า คณะอนุ กรรมการศึกษารวบรวมข้ อมู ลงานวิ จัยฯ ได้ นาํ เสนอผล
การศึกษาโดยการรวบรวมผลการศึกษาและการวิจัยเอกสารในอดีต เพือทําความเข้ าใจกับปรากฏการณ์ด้าน
พลังงาน ประกอบกับการวิเคราะห์ และการพยากรณ์ (Forecast) โดยการขอความอนุ เคราะห์ ข้อมู ลตัวเลข
พลังงานจาก การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย (กฟผ.) และหน่ วยงานทีเกียวข้ องด้ านพลั งงานในระดับ
พื1นที เพือทํานายปรากฏการณ์ด้านพลังงานอันมีผลต่อการตัดสินใจแก้ ไขปั ญหาเขือนปากมูลในอนาคต ทั1งนี1
เนืองจากสถานการณ์ของพื1นทีโดยเฉพาะในประเด็นด้ านพลังงานมีการเปลียนแปลงไปมากนับจากอดีต การใช้
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การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ และการประเมินศักยภาพพลังงานของเขือนปากมูลด้ วยเทคนิคการวิเคราะห์
เชิงวิศวกรรม (Engineering Analysis) จึงทําให้ การตัดสินใจทางนโยบายทีจะเกิดขึ1นเป็ นไปในทิศทางทีวาง
อยู่บนฐานของหลักการเรืองการสร้ างความมันคงทางพลังงาน และการสร้ างความเป็ นธรรมทางสังคมเพิมมาก
ขึ1น

**************
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บทที ๒
ระบบนิเวศกับวิถชี ีวิตชาวบ้านลุ่มนํ+ามูล
๒.๑ สภาพภูมิศาสตร์
ลุ่มนํา1 มูลเป็ นลุ่มนํา1 ใหญ่ ทสี ุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และถือเป็ นลํานํา1 สาขาทีสาํ คัญทีสุดแห่ ง
หนึ งของลุ่ มนํ1า โขง ประกอบด้ วยลํา นํ1าสาขามากกว่ า ๒๐ สาย ครอบคลุ มพื1 นที ๑๐ จั งหวั ด ในภาคอีสาน
ตอนล่ า งและบางส่ ว นของภาคอี ส านตอนกลาง ตั1 ง แต่ จั ง หวั ด นครราชสี ม า บุ รี รั ม ย์ สุ ริ น ทร์ ศรี ส ะเกษ
อุบลราชธานี อํานาจเจริ ญ ยโสธร ร้ อยเอ็ด มหาสารคาม และขอนแก่น มี พ1 ื นทีรั บนํ1ากว้ างถึ ง ๑๑๗,๐๐๐
ตารางกิโลเมตร (ม.อุบล: ๒๕๔๕)
แม่ นํ1ามู ล เกิดจากแม่ นาํ1 สําคัญ ๒ สาย คือแม่ นํ1ามู ล (จากนครราชสีมา) และแม่ นาํ1 ชี (จากชั ยภูมิ)
แม่นาํ1 มูลมีต้นกําเนิดมาจากเทือกเขาตอนใต้ ของจังหวัดนครราชสีมา โดยไหลผ่านจังหวัดนครราชสีมา จังหวัด
บุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดร้ อยเอ็ด ไปสิ1นสุดบรรจบกับแม่นาํ1 โขงทีอาํ เภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
แม่นาํ1 มูลมีความยาวตามทางนํา1 ประมาณ ๗๒๖ กิโลเมตร ลํานํา1 สาขาสําคัญทีอยู่ตอนบนของแม่นาํ1 มูลได้ แก่ ลํา
ตะคอง ลําพระเพลิง ลําปลายมาศ และลํานํา1 น้ อยใหญ่หลายสาย (ม.อุบล: ๒๕๔๕)
ขณะทีประสิทธิN คุณุรัตน์ (อ้ างถึงใน: กิงกาญจน์ และคณะ ๒๕๕๓) ระบุว่าบริเวณตอนต้ นของแม่นาํ1
มูลเป็ นพื1นทีสงู คือเทือกเขาแผงม้ าและเขาใหญ่ ไหลลงสู่ทรี าบตําในพื1นทีด้านทิศใต้ ของทุ่งกุลาร้ องให้ ซึงเป็ น
รอยต่อของพื1นที จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดร้ อยเอ็ด และจังหวัดศรี สะเกษ จากนั1นจึงไหลไปชนตอนท้ ายของ
เทือกเขาพนมดงรักษ์ ในเขตพื1นทีอาํ เภอพิบูลมังสาหาร และอําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี แม่นาํ1 มูล
แบ่งออกเป็ นสามช่วง ซึงเป็ นการแบ่งตามสภาพทางกายภาพของแม่นาํ1 คือ แม่นาํ1 มูลตอนบนครอบคลุมพื1นที
จังหวัดนครราชสีมา จั งหวั ดบุรีรัมย์ สภาพของแม่ นํ1ามู ลมีลักษณะเล็กแคบกระแสนํ1าไหลแรง แม่นํ1ามู ล
ตอนกลาง มีสภาพกว้ างไหลช้ า และในฤดูนาํ1 หลากนํา1 จะเอ่อท้ นล้ นตลิงเข้ าท่วมพื1นทีป่าริมแม่นาํ1 ซึงเรียกว่า บุ่ง
– ทาม แม่นาํ1 มูลตอนล่าง มีสภาพตลิงสูงและมีแก่งหินกระจายอยู่ตามลํานํา1 ดังนั1นสภาพนิเวศวิทยาแม่นาํ1 มูลมี
ความแตกต่างค่อนข้ างชัดเจนในแต่ละตอน (ประสิทธิN คุณรุ ัตน์ อ้ างแล้ ว เรืองเดียวกัน)
๒.๒ ป่ าบุ่ง ป่ าทาม และเกษตรริมมูน
เนืองจากต้ นแม่นาํ1 มูลอยู่ในเขตทีสูง คือบริเวณเขาละองเขาละมังและภูสามง่ามของทิวเขาสันกําแพง
เขตจังหวัดปราจีนบุรีและนครราชสีมา แม่นาํ1 มูลบริ เวณนี1จะไหลออกจากภูเขาสูงบริเวณขอบแอ่งโคราช แล้ ว
ไหลตัดจากทิศใต้ ข1 ึนสู่ทศิ เหนือไปยังทิศตะวันออกตามการลาดเทและการวางตัวของโครงสร้ างหินธรณี เข้ าสู่ที
ราบลุ่มแอ่งกะทะขนาดใหญ่ในเขตทุง่ กุลาร้ องไห้ ซึงเป็ นช่วงตอนกลางของแม่นาํ1 การไหลแรงของแม่นาํ1 ทําให้ ลาํ
นํา1 ไหลคดเคี1ยวไปมา กัดเซาะดินริ มฝังและ ไหลเลาะเปลียนทางอยู่ตลอดเวลา ลักษณะเช่ นนี1ทาํ ให้ เกิดระบบ
นิเวศย่อยเฉพาะขึ1นในเขตแม่นาํ1 มูลตอนกลางทีเรียกระบบนิเวศแบบ “ป่ าบุ่งป่ าทาม” ซึงเป็ นลักษณะพื1นทีที
เกิดจากการเกิดนํา1 หลากและเอ่อท่วมขังบริเวณทีราบริมฝังแม่นาํ1 เป็ นบริเวณกว้ าง กินระยะเวลา ๓-๔ เดือนใน
แต่ละปี ในช่วงนํา1 ลดหรือช่วงแล้ งป่ าทามตอนบนจะแห้ งมีนาํ1 ขังเฉพาะบริเวณทีเป็ นหนองนํา1 ชาวบ้ านจะเรียกว่า
“บุ่ง” ป่ าบุ่งป่ าทามมีลักษณะพิเศษคือเป็ นพื1นทีชุ่มนํา1 เป็ นนิเวศกึงบกกึงนํา1 มีพรรณไม้ ทที นทานต่อการท่วม
ของนํา1 ได้ ระบบรากและลําต้ นเข็งแรงทนทานต่อการไหลของกระแสนํา1 ลําต้ นแตกหน่อได้ ดีและทนไฟช่วงฤดู
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แล้ ง ไม่มีการสะสมของซากพืชเพราะไหลไปตามกระแสนํา1 และหรือเกิดไฟป่ า และพรรณไม้ สามารถแพร่ พันธุ์
ได้ ดีโดยอาศัยนํา1
ดังนั1นป่ าบุ่งป่ าทามจึงเป็ นประโยชน์ต่อชาวบ้ านในฐานะทีเป็ นแหล่งทํานาเพาะปลูก แหล่ งอาหาร ไม้
ฟื น จับปลา แหล่งกรองตะกอนทีมากับนํา1 แหล่งเลี1ยงสัตว์ และอืนๆลักษณะเฉพาะของแม่นาํ1 มูลช่วงตอนกลาง
ทีไหลคดโค้ งจนเกิดลักษณะภูมิประเทศแบบบุ่งทาม ทําให้ ชาวบ้ านมีการทํานาทามนอกเหนือจากการทํานา
ตามพื1 นทีปกติและหาปลาควบคู่ กัน (อ้ างใน วิ สูตร อยู่ คง:๒๕๔๔ และประสิทธิN คุ ณุรัตน์ และ คณะ, เรื อ ง
เดียวกัน) ส่วนระบบนิเวศของลุ่มแม่นํ1ามูลตอนล่ างคือพื1 นทีในจั งหวั ดอุบลราชธานี จะมีลักษณะแตกต่ าง
ออกไปเพราะประกอบด้ วยแก่งหิน เกาะกลางลํานํา1 และพื1นทีสองฝังริมนํา1 โดยเฉพาะในอําเภอโขงเจียมจะเป็ น
พลาญหินสูงๆ ตําๆ ประสิทธิ คุณุรัตน์ และคณะ อธิบายว่าเนืองจากการไหลของแม่นาํ1 มูลมายังตอนปลายจน
บรรจบแม่นาํ1 โขงจะผ่านแนวสันหิน ทําให้ เกิดแก่งหินจํานวนมากกระจายตามลํานํา1 มูลจนถึงปากแม่นาํ1 (อ้ าง
แล้ ว: เรืองเดียวกัน)
นอกจากนี1ชาวบ้ านยังได้ พึงพาระบบนิเวศของแม่นาํ1 มูลในการทําเกษตรริมมูล๓ ตามดอน ริมฝัง และ
ริมห้ วยสาขา ซึงมีท1งั การตกกล้ าข้ าว การทํานาทาม รวมทั1งการปลูกพืชผักชนิดต่าง ๆ ในช่วงฤดูนาํ1 ลดในช่วง
เดือน มกราคม – พฤษภาคม ชนิดผักทีปลูกส่วนใหญ่ใช้ สาํ หรับการบริโภคในครัวเรือนเป็ นหลัก เช่น ถัว แตง
พริ ก ผัก กาด เป็ นต้ น การปลู กผัก ริ มฝั งมู ลและลุ่ มนํ1าสาขา เป็ นอาชี พเสริ มเพื อ สร้ า งความมั นคงทางด้ า น
อาหารให้ กับครอบครั ว โดยการปลูกผักริมมูล แต่ละครอบครัวจะปลูกในพื1 นทีขนาดเล็กเฉลียประมาณ ๔๐๐
ตารางเมตรต่อครัวเรือน และแต่ละครอบครัวไม่ได้ ปลูกเต็มพื1นทีในทุกปี ขึ1นกับแรงงานและเวลาว่างของแต่ละ
ครอบครัว การปลูกส่วนใหญ่อาศัยและพึงพิงธรรมชาติใช้ นาํ1 จากลํานํา1 มูล และใช้ ปุ๋ยคอก เป็ นธาตุอาหารบํารุง
พืชผัก การทําเกษตรริมมูล หรือ การปลูกผัก เป็ นอีกหนึงรูปแบบของวิถีชีวิตทีสะท้ อนถึงความอุดมสมบูรณ์
ของธรรมชาติ เนืองจากบริเวณเหล่านี1จะเกิดจากการทับถมของตะกอนแม่นาํ1 และกลายเป็ นปุ๋ ยธรรมชาติในช่วง
ฤดูนาํ1 หลาก การใช้ พ1 ืนทีริมฝังสําหรับปลูกผัก จะใช้ กรรมสิทธิNแบบครอบครัว ไม่มีกฎหมายรับรอง แต่จะเป็ นที
รั บ รู้ ข องชุ ม ชนว่ า พื1 นทีริ ม ฝั ง หรื อ ทีด อนเป็ นของครอบครั ว ไหนทีท าํ อยู่ แม้ ว่ า จะมี นํ1า ท่ วม แต่ เมื อ นํ1า ลด
กรรมสิทธิNสาํ หรับการใช้ ทดี ินจะยังคงอยู่ จึงไม่มีปัญหาขัดแย้ ง ทั1งนี1เพราะแทบทุกครัวเรื อนจะมีพ1 ืนทีสาํ หรั บ
ปลู ก พื ชของตัวเอง จึ งไม่ มีปั ญ หาการแย่ งทีดิน หรื อ ขั ดแย้ ง แสดงให้ เห็น อย่ า งชั ดเจนถึงความมั งคัง อุ ดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทมี ีอยู่ รูปแบบและสิทธิการใช้ และการเข้ าถึงทรัพยากรธรรมชาติ จึงถูกรองรับ
ด้ วยการรั บรู้ของชุมชนและไม่ก่อให้ เกิดปั ญหาความขัดแย้ ง (กิงกาญจน์ และคณะ : อ้ างแล้ วเรื องเดียวกัน)
ส่วนข้ อมูลด้ านการถือครองทีดินของชาวบ้ านปากมูล พบว่ าชาวบ้ านส่วนใหญ่มีทีดินเฉลียน้ อยกว่ า ๕ ไร่ คิด
เป็ นร้ อยละ ๙๐.๗ มีรายได้ จากการทํานาเพี ยง ๑๖,๐๐๐ บาทต่อครั วเรื อน รายได้ จากการหาปลา ๒๐,๐๐๐
บาทต่อครัว ประกอบกับปัญหาการเก็บเกียวผลผลิตไม่ได้ เพราะนํา1 ท่วม อีกทั1งพันธุข์ ้ าวมะลิ ๑๐๕ ก็ไม่สามารถ
ทํารายได้ ทางเศรษฐกิจให้ ชาวบ้ านได้ ชาวบ้ านจึงปลูกได้ เพียงพันธุ์ข้าวเบาซึงไม่เสียงต่อนํา1 ท่วมเพือเก็บไว้ กิน
และไม่มีรายได้ จากการทํานามากเมือเทียบกับรายได้ ประมง

๓

เกษตรริมมู ล หมายถึง ; การทําเกษตรในพื1นทีริมตลิงแม่นาํ1 มูล ซึงพื1นทีบริเวณดังกล่าว จะถูกนํา1 ท่วมในฤดูนาํ1 หลาก และโผล่พ้นนํา1 ในฤดูนาํ1 ลด
พื1นดินลักษณะนี1จะมีความสมบูรณ์สงู เนืองจากได้ ธาตุอาหารทีไหลมากับกระแสนํา1 ในฤดูนาํ1 หลาก ซึงเรียกกันว่า ดินตะกอนแม่น+ าํ
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๒.๓ เกาะ แก่ง
แม่นาํ1 มูลตอนใต้ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี นับจากใต้ แก่งสะพือในเขตเมืองพิบูลมังสาหาร มาจนถึง
อําเภอโขงเจียม เป็ นบริเวณทีมีลักษณะเป็ นพื1นทีชุ่มนํา1 แบบแก่งหินขนาดใหญ่ทมี ีความสลับซับซ้ อน ทําให้ เกิด
ความหลากหลายทางชีวภาพซึงไม่พบทีอ ืนในประเทศไทย พื1นทีลักษณะเช่นนี1เหมาะสําหรับการดํารงชีวิตของ
พรรณพื ช พั นธุ์ปลา และพั นธุ์สัตว์นาํ1 ทีหลากหลาย และเกียวข้ องสัมพั นธ์กับการดํารงชีวิตของชาวบ้ านทีมี
อาชีพหาปลา นอกจากนี1เกาะแก่งเหล่านี1ยังเป็ นแหล่ งพบปะสังสรรค์ของคนในชุมชน รวมถึงการเป็ นสถานที
ประกอบพิ ธี ก รรมทางประเพณี ความเชื อ ของชาวบ้ า นด้ วย เกาะแก่ งในนํ1า มู ลมี ก ารแบ่ งลั ก ษณะทางด้ า น
กายภาพออกเป็ น แก่ง ขุม วัง เวิน ดอน คัน ถํา1 เห่ ว บุ่ง โบกหิน ตาด หลุมหิน ฮู แปว/ป่ อง คอน ส้ าง เป็ น
ต้ น นอกจากนี1 แก่ งยั งทํา หน้ า ทีเป็ นตะพั ก หรื อ ทํา นบธรรมชาติ ทีกัก เก็บ นํ1า ไว้ ในลํา นํ1า มู ลเป็ นช่ วงๆ ตาม
ธรรมชาติ แก่งและคันทุกแห่งทําหน้ าทีกักเก็บนํา1 เป็ นระยะตลอดบริเวณปากมูล ตั1งแต่แก่งกบทีอยู่เหนือแก่ง
สะพือไปจนถึงแก่งตะนะ บริเวณหน้ าแก่งและคัน รวมทั1งบริเวณขุม วัง และเวิน จึงมีนาํ1 ตลอด ทําให้ มีนาํ1 เพียง
พอทีจะหล่อเลี1ยงคนในบริเวณนี1ทุกคน รวมไปถึงเมืองใหญ่ๆ อย่างพิบูลมังสาหาร ตาลสุม วารินชําราบ และ
อุบลราชธานี หลายแสนคนได้ ใช้ ประโยชน์ และแก่งยังช่วยทําให้ นาํ1 ในลํานํา1 มูลไม่เคยแห้ งขอดไปจากเมืองอุบล
นอกจากนี1 ชาวบ้ านยังมีการใช้ พ1 ื นทีริมนํ1ามู ลเป็ นพื1 นทีเพาะปลู กพื ชอายุ ส1ันในช่ วงหน้ านํ1าลดตามธรรมชาติ
ระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคมด้ วย (ม.อุบล :๒๕๔๕)
เกาะแก่งในแม่นํ1ามูลตอนล่ าง ถือเป็ นลั กษณะเฉพาะสําคัญประการหนึงของลักษณะนิเวศลุ่มนํา1 มู ล
ตอนปลาย ซึงปกติจะจมอยู่ใต้ นาํ1 ในช่ วงฤดูนาํ1 หลาก และโผล่ข1 ึนพ้ นนํา1 ในช่วงหน้ าแล้ ง มีแก่งธรรมชาติในเขต
ลุ่มแม่นาํ1 มูลตอนปลายจํานวนมากกว่า ๕๐แก่ง ซึงแก่งเหล่ านี1เป็ นองค์ประกอบหลักของระบบนิเวศแม่นาํ1 มูล
ตอนปลาย และเป็ นถินทีอยู่อาศัยสําคัญของปลาในแม่นาํ1 มูล (WCD, ๒๕๔๓)
แก่ง เป็ นเอกลั กษณ์สาํ คัญของแม่นํ1ามู ล ตั1งแต่แก่งกบลงมา มีแก่งทั1งขนาดเล็กและใหญ่ รวมกันทัง
หมด ๔๑ แก่ง แก่งยังเป็ นทํานบธรรมชาติทที าํ หน้ าทีกักเก็บนํา1 โดยตัวของมันเอง ทําให้ นาํ1 ในลํานํา1 มูลไม่เคย
แห้ งขอดในฤดูแล้ ง และแก่งยังฟอกเติมอากาศบริสุทธ์ให้ นาํ1 สะอาดเมือสายนํา1 กระทบแก่ง นอกจากนี1แล้ วแก่ง
เหล่านี1เป็ นทีอยู่อาศัย แหล่งหากิน วางไข่และหลบภัยของปลา ทั1งยังเป็ นแหล่งอนุบาลลูกปลาอ่อนทําให้ ปลาใน
แม่นาํ1 มูลมีความอุดมสมบูรณ์ จนชาวบ้ านขนานนามว่าเป็ นบ้ านของปลา ขณะทีวัฏจักรการอพยพโยกย้ ายของ
ปลาแบ่งออกเป็ น ๓ ช่วงฤดูกาล กล่าวคือ ช่วงฤดูปลาขึ1น ซึงจะตรงกับช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน
ฤดู ปลาล่ อ งตรงกับ เดือ นตุ ลาคมถึ งเดือ นธัน วาคม และช่ วงเวลาทีเหลื อเป็ นช่ วงฤดู ปลาค้ า งวั ง ฤดู ป ลาขึ1 น
หมายถึง ช่วงเวลาทีปลาอพยพขึ1นมาจากลํานํา1 โขง ฤดูปลาล่องหมายถึงช่วงเวลาทีปลาอพยพลงไปสู่ลาํ นํา1 โขง
ส่วนฤดูปลาค้ างวัง เป็ นช่ วงเวลาทีปลาล่ องกลับแต่แวะหาอาหารอยู่ตามหิน ถํา1 วังต่างๆ ช่ วงนั1นนํา1 ลดลงไป
มากแล้ วจนไม่สามารถล่องตามนํา1 กลับไปยังลํานํา1 โขงจึงอาศัยอยู่ตามวัง เวิน หรื อขุมบริ เวณนั1นๆ (ไทบ้ าน:
๒๕๔๕)
๒.๔ ปลาและการหาปลา
การศึกษาของไทสัน ในปี ๒๕๓๖ (อ้ างถึงใน Kiguchi, ๒๕๕๓) ระบุว่าแม่นาํ1 มูลซึงไหลผ่านเมือง
ใหญ่ หลายเมือง แต่เกาะแก่งต่างๆ มีส่วนทําให้ นาํ1 ทางด้ านท้ ายนํา1 มีคุณภาพดีข1 ึน ในแง่น1 ีเกาะ/แก่งต่างๆ จึง
เป็ นเสมือนปอดของแม่นาํ1 มูลทีช่วยฟอกเพิมออกซิเจนให้ กบั นํา1 และด้ วยสภาพของแม่นาํ1 มูลทีประกอบไปด้ วย
เกาะแก่งจํานวนมาก จึงทําให้ เป็ นแหล่งชุมนุ มของบรรดาสัตว์นาํ1 ชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะปลา การศึกษาระบุว่า
พบปลาจํานวน ๒๖๕ ชนิด ซึงปลาเหล่านี1เป็ นพันธุ์ปลาชนิดเดียวกันกับทีพบในแม่นาํ1 โขง และปลาชนิดต่าง ๆ
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จะใช้ ชีวิตการเดินทางขึ1นลงระหว่ างแม่นาํ1 โขงและแม่นาํ1 มูล ลักษณะเช่ นนี1จึงทําให้ ประชาชนในชุมชนรอบริ ม
สองฝังแม่นาํ1 มูลและลํานํา1 สาขา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงเป็ นการสร้ างรายได้ หลักของแต่ละครอบครัว
วัฏจักรของแม่นาํ1 มูลแบ่งออกเป็ น ๓ ฤดู คือ ๑)ฤดูนาํ1 ลด หรือฤดูนาํ1 ใส (มกราคม-เมษายน) เป็ นช่วง
ทีแม่นาํ1 มูลใสและไหลช้ า เกาะแก่งกลางแม่นาํ1 มูลโผล่พ้นจากนํา1 มากทีสุด ช่วงเวลาดังกล่าว พบปลาขนาดใหญ่
ไม่มาก เนืองจากไม่ใช่ปลาทีอพยพมาจากแม่นาํ1 โขง ๒)ฤดูนาํ1 แดง (พฤษภาคม – สิงหาคม) แม่นาํ1 มูลขุ่นแดง
ซึงเกิดจากตะกอนดินทีไหลมากับกระแสนํา1 ทําให้ เกิดมวลอาหารจํานวนมาก เป็ นช่ วงทีปลาอพยพมาจาก
แม่นาํ1 โขงเพือเข้ ามาผสมพันธุ์และวางไข่ เป็ นช่วงทีชาวประมงจับปลาได้ มากทีสุดและมีการพบปลาขนาดใหญ่
มาก ๓)ฤดู นาํ1 หลาก (กันยายน-ธันวาคม) แม่นาํ1 มูลจะเอ่อล้ นตลิงหลากท่วมพื1 นทีริมนํ1า เช่ นป่ าบุ่ง ป่ าทาม
เป็ นช่วงทีปลาบางชนิดวางไข่ และเป็ นตัวอ่อนออกหากินตามป่ าบุ่ง ป่ าทาม ปลาเหล่านี1จะอพยพตลอดปี ตาม
เงือนไขทางธรรมชาติทแี ตกต่างกันออกไป (ม.อุบล:๒๕๔๕)
ส่วนกิงกาญจน์ สํานวนเย็น และคณะ (๒๕๕๓) ได้ อธิบายวงจรวัฏจักรปลาไว้ ว่า ๑)ฤดูนาํ1 ลดหรื อนํา1
แห้ ง (มกราคม-เมษายน)นํา1 ในแม่นาํ1 มูลเริมลดลงเรือย ๆ และเริมไหลลงแม่นาํ1 โขง แก่งต่างๆ โผล่เหนือนํา1
ขึ1นมาให้ เห็น ปลาจําพวก ปลากด ปลาค้ าว ปลานาง ปลาสร้ อย ปลาปาก ปลาสูด ปลาเกาะปากหนาม ปลาหนัง
ทีเหลือค้ างตามวังต่าง ๆในแม่นาํ1 มูล ชาวประมงจะเครืองมือจําพวก มอง ลาน ตุ้ม เบ็ดราว ผาหรือฉมวก คาง
ต่อง ขอทก แห เยาะ อวน ซ้ อน สําหรับจับปลาในช่วงฤดูน1 ี ๒) ฤดูนาํ1 หลากหรือนํา1 ขึ1นทีภาษาชาวบ้ านเรียกว่า
“นํา1 แดง” ช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม (ฤดูฝน)ปลาจากนํา1 โขงจะว่ ายทวนนํา1 มาวางไข่ในแม่นาํ1 มูล และจะ
อยู่อาศัยและเจริญเติบโต แพร่ พันธุ์ตามเกาะแก่งและป่ าบุ่งป่ าทาม เครืองมือจับปลาทุกชนิดสามารถจับปลา
ช่วงฤดูน1 ีได้ เช่น ตาข่าย ลอด ไซ อวน ตุ้มทุกขนาด ฉมวก คางต่อง มอง โดยเฉพาะมองไหลและมองซํา เยาะ
ตุ้ม เบ็ดราว เบ็ดคัน เบ็ดราวใหญ่ และลอบ เป็ นต้ น ๓)ฤดูนาํ1 ลด หรือนํา1 ไหล (กันยายน-ธันวาคม) ลูกปลาที
เกิดในช่วงฤดูฝนจะเริมโตพอทีจะว่ายตามนํา1 ลงไปนํา1 โขงตามพ่ อแม่พันธุ์ ปลาทีพบในช่วงนี1จะว่ายเป็ นฝูงๆ มี
ปลาทุกชนิดในช่วงนี1 เช่น ปลาซวย ปลาปึ ง ปลาเสือ ปลาหนู ปลาคูณ ปลาโจก ปลาอีตู๋ ปลาชะโด ปลาก่า ปลา
หลาด ปลาเสิน ปลากะแยง ปลากด ปลาปู ปลาอีไห ปลานาง เป็ นต้ น ฤดูน1 ีชาวบ้ านมักจะใช้ เครืองมือประเภท
ดักเช่น โพงพาง ลอบ สะดุ้ง เบ็ดราว ตุ้ม มอง จับปลา ซึงเครืองมือเหล่านี1ถูกนํากลับมาใช้ อีกครั1งในปี ๒๕๔๔
ทีมีการทดลองเปิ ดประตูระบายนํา1 เขือนปากมูล ซึงชุมชนเหล่านี1ดาํ รงชีวิตด้ วยการหาปลาจากแม่นาํ1 มูลและลํา
ห้ วยสาขาเป็ นหลัก
๒.๕ ผลกระทบต่อระบบนิเวศจากการสร้างเขือน
ผลกระทบทีเกิดขึ1นกับปลาและการประมงเริ มได้ รับการยอมรั บ ควบคู่ไปกับการวางแผนการแก้ ไข
ปั ญหาผลกระทบในระยะยาว โดยได้ มีการออกแบบและก่อสร้ างบันไดปลาโจนเพิมเติมในขณะทีการก่อสร้ าง
เขือนใกล้ แล้ วเสร็จ รวมถึงยอมจ่ายค่าชดเชยการสูญเสียอาชีพประมงในระหว่างทีมีการก่อสร้ างเขือนเป็ นเวลา
๓ ปี ให้ กับ ชาวประมงผู้ รั บ ผลกระทบ จํา นวน ๖,๑๗๖ ราย ๔ (อ้ า งจาก :เอกสารประกอบการประชุ ม
คณะกรรมการแก้ ไขปัญหาเขือนปากมูล ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓)

๔

การจ่ายค่าสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพประมง ในระหว่างความเสียหายทีเกิดขึ1นในช่ วงเวลาของการก่อสร้ างเขือน โดยมีการจ่ายค่าชดเชย
๖ ครั1ง รวม ๖,๑๗๖ ราย เป็ นเงินทั1งหมด จํานวน ๕๘๙,๕๔๐,๐๐๐ บาท
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๑๑

การศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (๒๕๔๓) ระบุว่าปริมาณปลาทีจับได้ เฉลียลดลงมาก
ตารางที ๑ แสดงปริมาณปลาทีจ บั ได้เฉลีย ต่อครัวเรือนต่อปี (กก.)
รายการ
๒๕๓๗ ๒๕๓๙ ๒๕๔๐ ๒๕๔๑ ๒๕๔๒
ปริมาณปลาทีจับได้ เฉลียต่อครัวเรือนทั1งหมด
๕๔๒.๐๑ ๒๘๒.๗๒ ๒๙๕.๔๘ ๒๙๖.๒๖ ๑๕๖.๑๘
ปริมาณปลาทีจับได้ เฉลียต่อครัวเรือนทีมีการจับปลา ๖๕๒.๒๐ ๔๒๑.๙๗ ๓๙๐.๘๐ ๔๒๗.๙๓ ๒๕๙.๔๘
ปริมาณกุ้งทีจับได้ เฉลียต่อครัวเรือนทั1งหมด
๐
๑๐.๕๙ ๑๑.๘๗ ๓.๘๙
๐.๙๒
ปริมาณกุ้งทีจับได้ เฉลียต่อครัวเรือนทีมีการจับกุ้ง
๐
๒๖.๘๑ ๓๓.๓๕ ๑๓.๗๑ ๔.๙๘
ทีมา: มข. ๒๕๓๗ – ๒๕๔๒
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น(๒๕๓๗–๔๒) พบว่าครัวเรือนทีศึกษา ทําประมงร้ อยละ ๘๓.๑๑
ในปี ๒๕๓๗ ลดลงเหลือร้ อยละ ๖๗.๐๐ ในปี ๒๕๓๙ เพิ มขึ1นเป็ นร้ อยละ ๖๘.๒๓ ในปี ๒๕๔๑ และลดลง
เหลื อร้ อยละ ๖๐.๑๙ ในปี ๒๕๔๒ โดยอธิบายว่ า ราษฎรให้ เหตุผลว่ าปลามีน้อย โดยปลาจากแม่นํ1าโขงไม่
สามารถผ่านเขือนปากมูลขึ1นมาได้ ประกอบกับปริมาณนํา1 มีมากขึ1น ทําให้ การจับปลาทําได้ ยาก (มข. ๒๕๓๗–
๔๒: น.๓๒)
งานวิจัยชิ1นเดียวกันยังตั1งข้ อสังเกตว่า ปลาจากแม่นาํ1 โขงไม่สามารถผ่านบันไดปลาโจนมาได้ เท่าทีควร
ส่วน ม.อุบล (๒๕๔๕: น. ก-๘) พบว่ า การสร้ างบั นไดปลาโจน เพื อลดผลกระทบด้ านทรั พยากร
ประมงนั1น ไม่มีผลตามวัตถุประสงค์ มีปลาบางชนิดทีเป็ นปลาขนาดเล็กและเป็ นปลาผิวนํา1 เท่านั1น ทีมีโอกาส
ผ่านทางบันไดปลาโจนได้ มิใช่ปลาชนิดทีมีขนาดใหญ่อันเป็ นปลาทีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจและอาหาร ส่วนการ
ส่งเสริมอาชีพประมงด้ วยการแจกเครืองมือทําประมงนํา1 ลึก รวมทั1งการปล่อยพันธุ์ปลาต่างๆ และกุ้งก้ ามกราม
นั1น นอกจากจะเป็ นต้ นทุนทีเสียประโยชน์แล้ ว หากเปรี ยบเทียบกับสภาพภาวะธรรมชาติ ก็เหมือนเป็ นการ
แปลงลํานํา1 มูลให้ เป็ นบ่อนํา1 ขนาดยักษ์ (หรืออ่างเก็บนํา1 ) ซึงไม่สามารถทดแทนทรัพยากรธรรมชาติทางประมง
อย่างยังยืนได้
การศึ กษาหลายๆ ฉบับ ต่างชี1ไปในทิศทางเดียวกันว่ า ปลาในแม่ นาํ1 มู ลมีจํานวนลดลงทั1งในแง่ชนิ ด
พันธุ์และปริมาณ โดยการศึกษาของ ไทสัน โรเบิร์ต ในปี ๒๕๓๖ (อ้ างถึงใน Kikuchi, ๒๐๑๐) ระบุว่า ก่อน
การสร้ างเขือนเสร็จในปี ๒๕๓๗ พบพันธุป์ ลาในลุ่มนํา1 มูล-ชี ทั1งหมด ๒๖๕ ชนิด ในจํานวนนี1 ๗๗ ชนิด เป็ น
ปลาอพยพ และอย่างน้ อย ๓๕ ชนิดเป็ นปลาทีอาศัยอยู่บริเวณแก่งนํา1 ไหล ภายหลังการสร้ างเขือนมีรายงาน
การพบปลาเพียง ๙๖ ชนิด โดยทีในจํานวนนี1 ๕๖ ชนิด มีรายงานการจับได้ น้อยมาก นันหมายความว่ามีปลา
มากถึง ๑๖๙ ชนิด ไม่มีรายงานการจับได้ อีกเลย ขณะทีการวิจัยไทบ้ าน (๒๕๔๖) ระบุว่าปลาธรรมชาติหายไป
๔๕ ชนิด และส่วนใหญ่เป็ นปลาทีอพยพจากแม่นาํ1 โขง
จากการศึกษาการเปลียนแปลงจํานวนพันธุ์ปลาพบว่า จํานวนพันธุ์ปลาในแม่นาํ1 มูลลดลงภายหลังการ
สร้ างเขือน(๒๕๓๗) และเพิมขึ1นในช่วงเปิ ดประตูนาํ1 (๒๕๔๕) ดังจะเห็นได้ จากเส้ นกราฟด้ านล่าง
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๑๒

กราฟแสดงการเปลีย นแปลงจํ านวนชนิดพันธุ ป์ ลาในแม่น+ าํ มูล ระหว่าง ปี ๒๕๓๗ – ๒๕๔๘

ทีมา : คณะทํางาน ฯ : ๒๕๕๓
การศึกษาของ WCD (๒๕๔๓) ชี1ว่า การสร้ างเขือนปากมูล ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมถึงความมันคงทางด้ านอาหารและสุขภาพ เนืองจากการสูญเสียพื1 นทีริมนํา1 ทีประกอบด้ วยพื ชผัก
ป่ าธรรมชาติ และป่ าชุมชน การศึกษาพบว่า พืชกินได้ อย่างน้ อย ๔๐ ชนิด ไม้ ไผ่ ๑๐ ชนิด และ ๔๕ ชนิด ซึง
เป็ นทั1งอาหารและแหล่งรายได้ รวมถึงพืชสมุนไพรมากกว่า ๑๐๐ ชนิด ได้ รับผลกระทบ นอกจากนี1การสูญเสีย
พื1นทีริมฝังแม่นาํ1 มูลทีเป็ นแหล่งรวมของพืชผักธรรมชาติ ไม้ ใช้ สอย และยาสมุนไพร รวมถึงแหล่งเพาะปลูกพืช
อายุส1ันในหน้ าแล้ ง อันเป็ นการตัดวงจรความสัมพันธ์และพึงพาระหว่างคนกับพื1นทีเหล่านี1ลง ซึงหมายถึงการ
ทําลายการพึงพาตนเองได้ ทางด้ านอาหารของชุมชนในบริเวณนี1(WCD :๒๕๔๓)
การสร้ างเขือนฯ ทําให้ นาํ1 ในแม่นาํ1 มูลอยู่ในสภาพ “เต็มตลิงตลอดปี ” มีผลให้ แก่งหินธรรมชาติจมใต้
นํา1 ทําให้ การเข้ าถึงทรัพยากรการทําประมงของชาวบ้ านเกือบทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มชาวบ้ านทีไม่มีเรือเป็ นไป
ได้ ยาก เนื อ งจากไม่ อ าจปรั บความรู้ และเครื อ งมื อในการประมงในระบบ “นํ1า เต็มตลิ ง” ได้ ประกอบกับ
ข้ อจํากัดในด้ านเครื องมือประมงทีสัมพั นธ์กับวั ฎจั กรนํา1 ตามธรรมชาติ นอกจากนี1 โอกาสการพั ฒนาแหล่ ง
ท่องเทียวตามเกาะแก่งในธรรมชาติจะหมดสิ1นไป และในภาวะธรรมชาติเมือนํา1 ลด จะทําให้ เกิดพื1นทีริมมูล ซึง
เกิดขึ1นในช่ วงตั1งแต่ เดือนมกราคม ซึงชาวบ้ านเคยได้ ใช้ ประโยชน์จากพื ชผักธรรมชาติริมแม่นาํ1 และใช้ พ1 ื นที
ปลูกพื ชผักสําหรั บบริ โภคในครั วเรือนหมดไปจากสภาพนํา1 ท่วมตลิง ยิงไปกว่านั1นในช่ วง ๑๐ ปี ทีผ่านมานี1 มี
การแพร่ กระจายของวัชพื ชทีเป็ นปั ญหาสําคัญคือ ต้ นไมยราพยักษ์ ตามริ มฝังของแม่นาํ1 โดยเฉพาะในระยะ
๑๐ กม.เหนือเขือน ขึ1นมาทาง อ.พิบูลมังสาหาร เป็ นปั ญหาให้ ชาวบ้ านในเขตตําบลคําเขือนแก้ ว ตําบลคันไร่
ตําบลโขงเจียม ตําบลหนองแสงใหญ่ ตําบลกุดชมพู ต้ องเดือดร้ อน จากสาเหตุทนี อกจากจะไม่สามารถใช้ พ1 ืนที
ริมมูลได้ แล้ ว ยังต้ องประสบกับปั ญหาการลงแม่นาํ1 เพือหาปลา สัตว์เลี1ยงจําพวกวัว ควาย ไม่สามารถใช้ นาํ1 ใน
แม่นาํ1 และลําห้ วยได้ สะดวกอีกด้ วย (ม.อุบล ๒๕๔๕)
งานวิจัยไทบ้ าน(๒๕๔๕)ชี1ว่า ในช่วงระหว่างการสร้ างเขือนปากมูลได้ มีการระเบิดแก่ง จํานวน ๕ แห่ง
ส่วนแก่งทีเหลือมีสภาพเป็ นแก่งตายเพราะจมอยู่ใต้ อ่างเก็บนํา1 ตลอดปี นอกจากนั1นแล้ วยังมีการแพร่ ระบาด
ของพันธ์สัตว์ทเี ป็ นอันตรายต่อระบบนิเวศได้ แก่ เห็บปลา หอยคัน เกิดการแพร่ ระบาดของพรรณพื ชต่างถิน
คือ ผักตบชวา ไมยราบยักษ์ นอกจากนั1นยังเกิดปัญหานํา1 นิง เน่าเสีย ตามมา ซึงเป็ นอุปสรรคทั1งต่อการใช้ พ1 ืนที
ริมมูลสําหรับการเพาะปลูกหน้ าแล้ งและการลงหาปลา และกระทบการเลี1ยงสัตว์
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๑๓

๒.๖ การศึกษาการแก้ไขปั ญหาและผลกระทบจากการดําเนินการแก้ไขปั ญหา
๒.๖.๑ การเกษตรและการชลประทานบริเวณเขือนปากมูล
ในการถกเถียงเพื อการตัดสินใจเปิ ดประตูระบายนํ1าเขือนปากมู ล มักมีการยกประเด็นเรื องการใช้
ประโยชน์ด้านชลประทานของเขือนปากมูลมาอ้ างอยู่เป็ นประจํา เมือ ๓ – ๔ ปี ก่อน ถึงกับมีการผลักดันให้ มี
มติครม.เรืองการรักษาระดับนํา1 ในแม่นาํ1 มูลไว้ ที ๑๐๖ ม.รทก. โดยอ้ างว่า เพือให้ มีนาํ1 พอเพียงเพือการเกษตร
และการชลประทาน ดังนั1น จึงมีความจําเป็ นทีจะต้ องศึกษาถึงความต้ องการสูบนํา1 ด้ วยไฟฟ้ าเพือการเกษตรใน
ฤดูแล้ งว่ า มีมากน้ อยเพี ยงใด จําเป็ นต้ องรั กษาระดับนํา1 ในแม่ นาํ1 มูลไว้ ที ๑๐๖ ม.รทก.หรื อไม่ และการเปิ ด
เขือนปากมูลอย่างถาวรจะมีผลกระทบต่อการต้ องการใช้ นาํ1 เพือการชลประทานหรือไม่
นอกจากนั1น ข้ อถกเถียงประการสําคัญในการพิจารณาการเปิ ด-ปิ ด ประตูระบายนํา1 เขือนปากมูล คือ
ความกังวลเกียวกับระดับนํา1 มูล หรือ การกลัว “สภาวะนํา1 มูลแห้ ง” ข้ อมูลเชิงประสบการณ์ ผลการศึกษาวิจัย
(กรณีงานวิจัยไทบ้ าน) ตลอดจนการติดตามลงพื1นทีของคณะทํางานฯ พบว่า แม่นาํ1 มูลไม่เคยแห้ งเพราะมีเกาะ
แก่งทําหน้ าทีเก็บกักนํา1 เป็ นระยะตลอดลํานํา1 มูล ซึงสามารถทีจะหล่อเลี1ยงคนส่วนใหญ่ในริมนํา1 มูลได้
ในแง่โครงการชลประทานในบริเวณริมแม่นาํ1 มูลอยู่ในรูปของสถานีสบู นํา1 ด้ วยไฟฟ้ า ซึงเดิมอยู่ในความ
รั บผิ ด ชอบของศู นย์ สู บ นํ1 า ด้ วยไฟฟ้ าจั ง หวั ดอุ บ ลร าชธานี กร มพั ฒนาและส่ ง เสริ มพลั งงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิงแวดล้ อม ก่อนปี ๒๕๔๖ มีอยู่ด้วยกัน ๒๖ แห่ง พื1นทีส่งนํา1 ๔๑,๕๒๐
ไร่ สถานีสบู นํา1 มีอยู่ ๒ ลักษณะด้ วยกัน คือ เป็ นแพลอยอยู่ในแม่นาํ1 มูลหรือลํานํา1 สาขา และแบบติดตั1งบนตลิง
ด้ วยเครืองสูบนํา1 แบบหอยโข่งขับด้ วยมอเตอร์เหนียวนํา ขนาดตั1งแต่ ๕๕ – ๒๐๐ กิโลวัตต์ ส่งนํา1 ผ่านท่อขนาด
เส้ นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ ๔๐ เซนติเมตร ขึ1นมาบนฝัง (ซึงมีความสูงของระดับนํา1 ในแต่ละฤดูไม่เท่ากัน )
ไปยังบ่อพักนํา1 และจ่ายนํา1 ตามคลองส่งนํา1 คอนกรีต โดยอาศัยแรงโน้ มถ่วงของโลก ปกติการใช้ งานมักเป็ นช่วง
ฤดูแล้ งประมาณเดือนมกราคม – พฤษภาคม และในบางเดือนในฤดูฝนทีฝนทิ1งช่วง ( มอ.(๒๕๔๕) : น. ๒ –
๔๗)
ปั จจุ บัน กรมชลประทานได้ โอนสถานีสูบนํา1 ด้ วยไฟฟ้ า หลังจากก่อสร้ างเสร็จหรือปรับปรุงขยายพื1นที
เสร็จ ไปให้ องค์การบริหารส่วนท้ องถินดูแล ตั1งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็ นต้ นมา รวม ๓๖ สถานี เหลือทีอยู่ในระหว่าง
การดําเนินการอีก ๒๕ สถานี จนถึงปี งบประมาณ ๒๕๕๔
การศึกษาโครงการสูบนํา1 ด้ วยไฟฟ้ าของมหาวิทยาลัยอุบลฯ ได้ ระบุว่า เขตพื1นทีการศึกษา ๓ อําเภอ มี
สถานีสูบนํา1 ด้ วยไฟฟ้ า ๑๖ สถานี แต่ทาํ การศึกษาในพื1นที ๒ อําเภอคือ อําเภอพิ บูลมังสาหาร อําเภอสิรินธร
จํานวน ๙ สถานี คือสถานีบ้านทรายมูล บ้ านท่าเสียว บ้ านโนนข่า บ้ านหนองโพธิN บ้ านท่าช้ าง บ้ านวังแคน
บ้ านดอนชี บ้ านคันเปลื อย บ้ านสุวรรณวารี พบว่ าพื1 นทีส่งนํ1าของทั1ง ๙ โครงการมีพ1 ื นทีรวม ๒๔, ๒๐๐ ไร่
การขอใช้ นาํ1 ในฤดูแล้ งปี ๒๕๔๑/๒๕๔๒ มีพ1 ืนทีรวมทั1งสิ1น ๒,๕๒๖ ไร่ ส่วนในฤดูแล้ งในปี ๒๕๔๔/๔๕ ซึงมีการ
เปิ ดประตูระบายนํา1 มีการขอใช้ นาํ1 รวมทั1งสิ1น ๑,๙๘๒ ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ ๘.๑๙ ของพื1 นทีรับนํา1 ของโครงการ
(มอ.(๒๕๔๕) : น. ๓-๓๑)
นอกจากนั1นการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลฯ ยังระบุว่า การปลูกข้ าวในเขตเกษตรชลประทาน ของ
โครงการสูบ นํ1าด้ วยไฟฟ้ ามีการปลู ก ข้ าวทั1งนาปี และนาปรั ง แต่ การขอใช้ นํ1าส่วนใหญ่ จะอยู่ ในช่ วงของนาปี
เฉพาะการตกกล้ าและมีผลกระทบจากฝนทิ1งช่วง แต่การปลูกข้ าวนาปรังโดยอาศัยนํา1 จากโครงการสูบนํา1 ด้ วย
ไฟฟ้ าไม่ ค่อยได้ รับความนิ ยม มีปริ มาณการใช้ พ1 ื นทีน้อยกว่ าร้ อยละ ๒๐ ของพื1 นทีขอใช้ นํ1า ทั1งนี1 เนื องจาก
ต้ นทุนค่านํา1 ทีสงู (๖๐-๑๐๐ บาทต่อชัวโมง) ปัญหาเรืองแมลงศัตรูพืชมีมากจนไม่สามารถเก็บเกียวการผลิตได้
รายงานการประมวลสรุปผลการศึกษาข้ อมูลงานวิจัย และเอกสารทีเกียวข้ องกับการแก้ ไขปัญหาเขือนปากมูล : คณะอนุกรรมการศึกษาข้ อมูลงานวิจัยฯ หน้า
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หรือว่าถ้ าเก็บเกียวผลผลิตได้ แสดงว่าต้ องมีการลงทุนสูงเนืองจากค่าสารเคมีประจวบกับราคาข้ าวตกตําทําให้
แรงจู งใจในการปลู กมีน้อย (มอ.(๒๕๔๕) น. ๓-๓๒) มหาวิ ทยาลัยอุบลฯ ยังได้ ระบุว่า การเปิ ดปิ ดประตู
ระบายนํ1า ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ การสู บ นํ1า เนื อ งจากการออกแบบหั ว สู บ สามารถที จ ะมี ก ารปรั บ ขึ1 นลงได้
(มอ.(๒๕๔๕) น. ๓-๓๒)
ต่อมา เมือวันที ๑๔ มกราคม ๒๕๔๖ คณะรัฐมนตรีได้ มีมติให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย
กรมชลประทานเร่งรัดดําเนินการจัดทําคลองชลประทานส่งนํา1 ให้ ประชาชนสามารถใช้ ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพและดํารงชีวิตได้ ความจําเป็ นเหมาะสม กรมชลประทานจึงได้ จัดทําโครงการชลประทานปากมูลขึ1น โดย
มีวัตถุประสงค์ เพือช่วยเหลือประชาชนบริเวณสองฝังของแม่นาํ1 มูลตอนล่างและสาขา ทีได้ รับผลกระทบจาก
การก่อสร้ างเขือนปากมูล ให้ มีนาํ1 เพือประกอบอาชีพทางการเกษตร
โครงการชลประทานปากมู ล ใช้ งบประมาณทั1งสิ1น ๑,๑๖๒.๐๑๕๘ ล้ านบาท มีสถานี สูบนํ1าจะต้ อ ง
ดําเนินการรวมทั1งสิ1น ๖๑ สถานี พื1นทีส่งนํา1 ๙๗,๙๐๐ ไร่ แผนการดําเนินงานแบ่งออกเป็ น ๓ ระยะ ดังนี1
แผนงานระยะที ๑ (ระยะเร่ งด่ วน) ก่ อ สร้ า งสถานี สูบ นํ1า ด้ วยไฟฟ้ า จํา นวน ๔ แห่ ง พร้ อ มระบบ
ชลประทานและอาคารประกอบ พื1นทีเป้ าหมายการส่งนํา1 ๑๒,๐๐๐ ไร่
แผนงานระยะที ๒ (ปรั บปรุ งขยายพื1 นที)ปรั บปรุงสถานีสูบนํา1 ระบบคลองชลประทาน และอาคาร
ประกอบทีได้ มีการก่อสร้ างแล้ ว เพื อให้ ใช้ ประโยชน์ได้ เต็มศักยภาพ จํานวน ๒๖ แห่ ง พื1นทีเป้ าหมายส่งนํา1
๔๑,๕๒๐ ไร่
แผนงานระยะทีสาม (ก่อสร้ างเพิ มพื1 นทีใหม่) ดําเนินการก่อสร้ างสถานีสูบนํา1 ด้ วยไฟฟ้ าใหม่ จํานวน
๓๑ แห่ง พร้ อมระบบคลองชลประทานและอาคารประกอบ พื1นทีเป้ าหมายการส่งนํา1 ๔๔,๔๗๐ ไร่
ผลการดําเนินงานจนถึงปัจจุบัน มีดังนี1
๑. ดําเนินงานก่อสร้ างสถานีสูบนํา1 แล้ วเสร็จ รวมทั1งสิ1น ๓๖ สถานี งบประมาณ ๕๘๔.๒๑๕ ล้ านบาท
พื1นทีส่งนํา1 (เป้ าหมายโครงการ) รวม ๕๖,๖๒๐ ไร่
๒. สถานี สูบนํ1าทีอยู่ ในระหว่ างดําเนิ นการ รวมทั1งสิ1น ๑๔ สถานี งบประมาณ ๒๔๖.๘๐ ล้ านบาท
พื1นทีส่งนํา1 (เป้ าหมายโครงการ) รวม ๒๓,๗๗๐ ไร่
๓. จํานวนสถานีสบู นํา1 ทีเหลือ และจะต้ องดําเนินการ จนถึงปี งบประมาณ ๒๕๕๔ รวมทั1งสิ1น ๑๑ สถานี
งบประมาณ ๓๓๑.๐๐ ล้ านบาท มีพ1 ืนทีส่งนํา1 (เป้ าหมายโครงการ) ๑๗,๖๐๐ ไร่
จากการศึกษาข้ อมูลการสูบนํา1 ด้ วยไฟฟ้ าจากสถานีสูบนํา1 ๔ แห่ง ทีสร้ างเสร็จแล้ วตามแผนงานระยะที
๑ (ระยะเร่ งด่วน) ทีมีทตี 1ังตั1งแต่แก่งสะพือลงไปจนถึงเขือนปากมูล คือ สถานีสุวรรณวารี (๒) สถานีบ้านหัว
เห่ว สถานีบ้านตุงลุง และสถานีวังสะแบงใต้ พบว่า ยังมีการทํานาปรังน้ อยมาก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี1
๑. สถานีสุวรรณวารี (๒) ทํานาปรังปี ละ ๕๐๐ ไร่ ในฤดูการเพาะปลูกในฤดูแล้ ง ๒๕๕๑/๒๕๕๒ และ
๒๕๕๒/๕๓ ขณะทีเนื1อทีโครงการมีถึง ๓,๐๐๐ ไร่ คือประมาณ ๑ ใน ๖ ของพื1 นทีมีการสูบนํา1 สะสม ๖๒ วัน
ในฤดูการเพาะปลูกในฤดูแล้ ง ๒๕๕๑/๕๒ และ ๗๓ วันในฤดูการเพาะปลูกในฤดูแล้ ง ๒๕๕๒/๕๓
๒. สถานีบ้านหัวเห่ว สร้ างเสร็จเมือปี ๒๕๕๑ มีพ1 ืนทีส่งนํา1 ๓,๐๐๐ ไร่ งบก่อสร้ าง ๒๔.๘๑๘ ล้ านบาท
สําหรับการเพาะปลูกในฤดูแล้ ง ๒๕๕๒/๕๓ เป้ าหมายมีแค่พืชไร่ พืชผัก ๑๐๐ ไร่ แต่ทาํ จริง คือนาปรัง ๗๐ ไร่
จํานวนวันทีสบู นํา1 สะสม เพียง ๒๕ วัน
๓. สถานีบ้านตุงลุง สร้ างเสร็จปี ๒๕๔๘ งบประมาณ ๓๒.๑๓๑ ล้ านบาท พื1 นทีส่งนํา1 ๓,๐๐๐ ไร่ ปี
๒๕๕๐/๕๑ ไม่ ส่งรายงาน ปี ๒๕๕๑/๕๒ เกษตรกรไม่ ทาํ การเพาะปลู ก ปี ๒๕๕๒/๕๓ มีเป้ าหมาย พื ชไร่
พืชผัก ๑๐๐ ไร่ แต่ไม่ได้ ปลูก ทํานาปรัง ๕๐ ไร่ จํานวน วันทีสบู นํา1 สะสม ๓๕ วัน
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๔. สถานีวังสะแบงใต้ สร้ างเสร็จ ปี ๒๕๕๐ มีพ1 ื นทีส่งนํา1 ๓,๐๐๐ ไร่ งบประมาณ ๒๕.๒๖๑ ล้ านบาท
เฉลียค่าก่อสร้ างต่อไร่ ๘,๕๕๐ บาท ปี ๒๕๕๐/๕๑ ไม่ส่งรายงาน ปี ๒๕๕๑/๕๒ เกษตรกรไม่ทาํ การเพาะปลูก
ผลการเพาะปลูกในฤดูแล้ ง ๒๕๕๒/๔๓ เป้ าหมาย พืชไร่ พืชผัก ๑๐๐ ไร่ ทําจริง พืชผักพืชไร่ ๑๐ ไร่ นาปรั ง
๕๖ ไร่ จํานวนวันสะสมทีสบู นํา1 ๔๗ วัน
ทั1งนี1 สาเหตุสาํ คัญ ๆ ทีทาํ ให้ มีการสูบนํา1 น้ อย มีดังต่อไปนี1
๑. สถานีบ้านสุวรรณวารี (๒) สถานีเป็ นแบบอาคารสูบนํา1 แบบตั1งตรง (vertical) ตั1งอยู่ริมลํานํา1 มูล
มีปัญหามาก เนืองจากบริเวณทีต1ังอาคารอยู่ห่างจากลํานํา1 ต้ องขุดร่ องชักนํา1 เข้ ามาหาอาคาร ทําให้ นาํ1 ไม่พอสูบ
ขณะทีเครืองสูบนํา1 ทีติดตั1งเป็ นเทคโนโลยีใหม่ แต่พนักงานสูบนํา1 ไม่มีความรู้ทางเทคนิค ทําให้ มีปัญหาในการ
ใช้ งานเป็ นประจํา นอกจากนี1ปะเก็นยังรัวอยู่ตลอดเวลา แต่ไม่มีการแก้ ไข ทําให้ ส1 นิ เปลืองนํา1 มันไฮโดรลิจาํ นวน
มาก คิดเป็ นเงินหลายหมืนบาทต่อปี นอกจากนี1พ1 ืนทีวางท่อและคลองส่งนํา1 ก็ตัดผ่านทีสาธารณะและป่ าสงวน
ทําให้ มีการลั กลอบเผาป่ าและตัดต้ นไม้ เพื อยึดครองพื1 นทีทีเป็ นปั ญหาใหญ่ กค็ ือ พื1 นทีโครงการส่วนใหญ่ มี
สภาพเป็ นทีโคกทีดอน เป็ นลอนคลืน พื1นดินเป็ นดินทรายต้ องใช้ นาํ1 ในการทําการเกษตรมากทําให้ ต้นทุนการ
สูบนํา1 สูง
๒. สถานีบ้านหัวเห่ ว เป็ นอาคารสูบนํา1 แบบตั1งตรงเช่นเดียวกัน ตั1งอยู่ริมลํานํา1 มูล ทีต1ังอาคารอยู่ห่าง
จากลํานํ1า ต้ อ งขุ ดร่ อ งชั กนํ1าเข้ า มาหาอาคาร ทําให้ นํ1า ไม่ พอสูบ เครื อ งสูบนํ1าทีติดตั1งก็เป็ นเทคโนโลยีใหม่
เช่ นเดียวกัน ทีนีต้องจ้ างพนักงานสูบนํา1 ถึง ๒ คน ส่วนพื1 นทีวางท่อและคลองส่งนํา1 ก็คัดผ่านพื1 นทีสาธารณะ
พื1นทีโครงการ มีสภาพเป็ นทีโคกดอน ลอนคลืน พื1นทีดินเป็ นดินลูกรัง ทําการเกษตรได้ ไม่ดีนัก
๓. สถานีบ้านวังสะแบงใต้ เป็ นอาคารสูบนํา1 แบบตั1งตรงเช่นเดียวกัน มีปัญหาคล้ ายคลึงกับสถานีบ้าน
สุวรรณวารี (๒) และสถานีบ้านหัวเห่ว นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสงใหญ่ ถึงกับเสนอความเห็นว่า
หากเปลียนจากคลองชลประทานมาเป็ นสถานีสบู นํา1 ประปาจะมีประโยชน์มากกว่า
๔. สถานีบ้านตุงลุง เป็ นอาคารสูบนํา1 แบบตั1งตรงเช่นเดียวกัน มีปัญหาแบบสถานีทกี ล่าวมาข้ างต้ น
ในกรณีทมี ีการเปิ ดประตูเขือนเป็ นการถาวร จะทําให้ ระดับนํา1 ในลํานํา1 มูลในฤดูแล้ งในบางช่วงอาจจะ
คํากว่าระดับ ๑๐๖ ม. รทก. ได้ จะทําให้ สถานีสบู นํา1 ด้ วยไฟฟ้ าทีเป็ นอาคารสูบนํา1 แบบตั1งตรง ไม่สามารถสูบนํา1
ได้ แต่ทางออกทีเป็ นไปได้ และลงทุนไม่มากนักสําหรั บสถานีเหล่ านี1 คือ การลงทุนทําแพลอยในลํานํา1 มูลและ
ต่อท่อมาเข้ าท่อส่งนํา1 เดิม ซึงจะเป็ นการลงทุนเพิ มอยู่ในวงเงินไม่เกิน ๒ ล้ านบาท ต่อ สถานีในการออกแบบ
ก่อสร้ างสถานี สูบนํ1าทียังไม่ ได้ ก่อสร้ าง กรมชลประทานได้ ล้มเลิ กการติดตั1งเครื องสูบนํ1าแบบตั1งตรงแล้ ว
เพราะมีปัญหาเรืองตะกอนอุดตันเมือนํา1 อยู่ในระดับตํา
จากข้ อมูลทั1งหมดทีหยิบยกมาข้ างต้ น ทําให้ สรุปได้ ว่า สถานีสูบนํา1 ทีเป็ นแพลอยจะสามารถสูบนํา1 จาก
ลํานํา1 มูลได้ ตลอดเวลา ไม่ว่าจะมีการเปิ ดเขือน หรือนํา1 ในลํานํา1 มูลมีระดับตํา
ข้ อมูลทีพบตั1งแต่ปี ๒๕๔๗ เป็ นต้ นมา กรมชลประทานได้ ทาํ การปรั บปรุงขยายพื1 นทีสถานีสูบนํา1 ด้ วย
ไฟฟ้ าจํานวน ๒๖ สถานี แล้ วเสร็จ ๑๘ สถานี โดยสถานี ทีเหลื อจะเสร็จในปี ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ จากการ
วิเคราะห์ผลการสูบนํา1 ของสถานีสูบนํา1 ด้ วยไฟฟ้ าในลุ่มนํา1 มูลและสํานํา1 สาขา พบว่า ตั1งแต่ต้นฤดูแล้ ง จนถึงสิ1น
ฤดู ตั1งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็ นต้ นมา จนถึงสิ1นฤดูแล้ ง ๑๔๔๓ มีการทํานาปรังไม่ทุกสถานี และสถานีละไม่กีร้อยไร่
หรือตํากว่านั1น โดยส่วนใหญ่จาํ นวนวันสูบนํา1 สะสมจะไม่เกิน ๑๐๐ วัน ดังนั1นจึงพอจะกล่าวได้ ว่า ภาพรวมการ
สูบนํา1 ด้ วยไฟฟ้ าในฤดูแล้ งอยู่ในระดับตําคล้ ายคลึงกับทีมหาวิทยาลัยอุบลฯ ได้ ทาํ การวิเคราะห์ไว้ ในปี ๒๕๔๕
ดังนั1นจึงสรุปได้ ว่าระดับนํา1 ในลํานํา1 มูลมีเพี ยงพอสําหรับการสูบนํา1 ด้ วยไฟฟ้ าจากสถานีแพลอย ไม่ว่านํา1 จะมี
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ระดับตําแค่ไหนก็ตาม โดยเฉพาะลํานํา1 มูลเหนือแก่งสะพือขึ1นไป มีลักษณะคล้ ายอ่างเก็บนํา1 ขนาดใหญ่ ซึงเชือ
กันว่านํา1 จะไม่มีวันแห้ ง
ข้ อสรุปสําคัญทีได้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลและข้ อเท็จจริงในพื1นที ก็คือ โครงการชลประทานปากมูล ซึง
ใช้ งบลงทุนมากกว่า หนึงพันหนึงล้ านบาท มิได้ ให้ ประโยชน์มากนักต่อประชาชนทีเป็ นชาวประมง ซึงมีมากกว่า
๘,๐๐๐ ครั ว เรื อ น เมื อ ดู จ ากรายงานการสํา รวจข้ อ มู ล พื1 นฐานการประกอบอาชี พ และความต้ อ งการของ
ประชาชนในชุ ม ชนลุ่ ม นํ1า มู ล จํา นวน ๑๕,๑๑๐ ชุ ด ซึ ง ดร. กนกวรรณ มะโนรมย์ ได้ นํา เสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริ หารจัดการนํา1 เขือนปากมูล ซึงพบว่ ามีกลุ่มทีไม่มีทีทาํ กินสูงถึงร้ อยละ ๓๗ และกลุ่มทีมีทีทาํ กิน
แต่มีการถือครองทีดินน้ อยกว่า ๕ ไร่ สูงถึงร้ อยละ ๙๑ ดังนั1น การประกอบอาชีพของประชาชนในแถบนี1จึงมี
อาชีพหลักแบ่งออกเป็ น ๒ กลุ่มใหญ่ คือ อาชีพทํานา (ร้ อยละ ๒๘ เปอร์เซ็นต์) และการจับปลาจากแม่นาํ1 มูล
(ร้ อยละ ๕๔)
โครงการชลประทานปากมูล ซึงดําเนินการเพื อแก้ ปัญหาความเดือดร้ อนของชาวประมงพบว่าผลการ
ดําเนินการยังแก้ ปัญหาไม่ถูกจุ ด ประกอบกับยังมีต้นทุนในการดําเนินงานทีเป็ นภาระแก่ทุกๆฝ่ ายทีเกียวข้ อง
และทีสาํ คัญคือ ข้ อมูลผลกระทบในด้ านนี1ยังไม่ค่อยเป็ นทีทราบกันหรือถูกกล่าวถึงมากนัก รูปธรรมของปั ญหา
ทีชัดเจน คือ ภาระค่าไฟฟ้ าในการสูบนํา1 ด้ วยไฟฟ้ า ซึงประกอบกอบด้ วย ราษฎรผู้ใช้ นาํ1 ซึง ครม. อนุ มัติให้
องค์การปกครองส่วนท้ องถิน เก็บค่าไฟฟ้ า หน่ วยละ ๖๐ สตางค์ จากราษฎร ทั1งนี1 แต่เดิม อปท. ต้ องจ่ายให้
การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค ๑.๑๗ บาท/หน่วย แต่ปัจจุบันอัตราใหม่ มีค่า FT + VAT = ๑.๗๙๖๘ บาท /หน่วย
นอกจากนี1 ในอีกส่วนหนึง อบต. จะต้ องจ่ายส่วนทีเกินไปจาก ๖๐ สตางค์ คือ ๑.๑๙๖๘ บาทต่อหน่วย บาง
อบต. มีสถานีสูบนํา1 ถึง ๔ แห่ ง เช่ น ทีอบต. คําเขือนแก้ วต้ องจ่ ายค่าไฟรวมกัน ในปี ๒๕๕๑ราว ๒๘๙,๔๕๐
บาท และในปี ๒๕๕๒ เป็ นเงินถึง ๓๖๒,๓๘๗ บาท โดยเงินค่าไฟในส่วนนี1 ถ้ าอบต. มีเงินไม่พอจ่าย ก็ขอตั1ง
เบิกจากกรมการปกครองส่วนท้ องถินในปี งบประมาณถัดไปได้ แต่กอ็ าจได้ ไม่เต็มจํานวน ทําให้ อบต.ส่วนใหญ่
ทีมีสถานีสูบนํา1 ด้ วยไฟฟ้ าต้ องติดค้ างค่ากระแสไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าภูมิภาค ปี ละหลายแสนบาท ซึงถ้ าหากมี
การสูบนํา1 ด้ วยไฟฟ้ ามากขึ1นเพราะการขยายพื1นทีเพาะปลูก ก็จะทําให้ อบต.ต้ องรับภาระมากขึ1นตามชัวโมงการ
สูบนํา1 ทีเพิ มขึ1น ซึ งจะเป็ นปั ญหาต่อการบริ หารการเงินของอบต. เป็ นอย่างมาก เพราะอบต.จะมีงบสําหรั บ
ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ นอกเหนือจากงบปรกติ ประมาณ ๔ ถึง ๕ ล้ านบาทเท่านั1น
ทั1งนี1 หากพิ จารณาในอดีต ก่อนทีจะมีการถ่ายโอนภารกิจการสูบนํา1 ด้ วยไฟฟ้ ามาให้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิน กรมส่งเสริมและพั ฒนาพลังงาน กระทรวงวิทย์ฯ จะเป็ นผู้รับภาระในการหาเงินมาชําระค่าไฟฟ้ า
ให้ กับการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค จึงไมมีปัญหาแต่ประการใด แต่เมือมีการโอนภารกิจความรับผิดชอบค่าบริ หาร
จัดการการสูบนํา1 แล้ ว ควรจะเป็ นหน้ าทีของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้ องถินทีจะต้ องจัดสรรงบประมาณ
ให้ อบต. อย่ างพอเพี ยง รวมทั1งค่ าจ้ างพนั กงานสูบนํา1 ค่ าไฟฟ้ าและค่ าซ่ อมแซมสถานี ท1ังรายการใหญ่ และ
รายการซ่อมแซมประจําปี ด้ วย
นอกจากนั1น ข้ อมูลทีพบจากการลงพื1นทีและตรวจสอบข้ อมูลเกียวกับการใช้ ประโยชน์นาํ1 จากแม่นาํ1 มูล
ยังพบว่ า สถานีสูบนํา1 ในพื1 นทีเป้ าหมายเพื อการแก้ ไขปั ญหาปากมูลหรื อพื1 นทีโครงการ (ระบุ ไว้ ตามแผนฯมี
จํานวน ๓๐,๐๐๐ กว่ าไร่ ) แต่มีการดําเนินการจริ ง คือ ๑,๐๐๐-๓,๐๐๐ กว่ าไร่ เท่านั1น โดยเมือเปรี ยบเทียบ
การใช้ ประโยชน์ เชิ งพื1 นที เมือปี พ.ศ. ๒๕๕๓ พบว่ า มีการใช้ ประโยชน์ทีดินและนํ1าในการทํานาปรั ง เพี ยง
๔,๖๐๐ไร่ จากพื1นทีจริงทีวางแผนไว้ กว่า ๖๓,๘๐๐ ไร่ ซึงคิดเป็ นร้ อยละ ๗ เท่านั1น โดยเมือพิจารณาถึงเหตุผล
ในการอ้ างถึงความจําเป็ นในการเก็บกักนํา1 ไว้ เพือการทํานาในฤดูแล้ ง เพือการแก้ ไขปั ญหาการเกษตรหรือการ
ชลประทานจึงไม่เหมาะสม เนืองจากในฤดูแล้ ง การใช้ นาํ1 ในสภาพความเป็ นจริงแล้ วพบว่ามีน้อยมาก ชัวโมง
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การสูบนํา1 ทีพบจากการลงพื1นทีพบว่าอยู่ในระดับ ๗๐-๘๐ ชัวโมงต่อปี การใช้ นาํ1 อย่างเข้ มข้ นทีสุดของสถานีสูบ
นํา1 บางแห่งพบว่ามีชัวโมงการสูบนํา1 มากทีสดุ คือ ๑๐๐ ชัวโมงต่อปี (โดยหากเปรียบเทียบเป็ นรายชัวโมงต่อวัน
วันละ ๘ ชัวโมง พบว่ ามีการใช้ ประโยชน์ จากสถานีสูบนํา1 ๑๐ วันเท่านั1นในรอบปี ) เมือพิ จารณาจากวิธีการ
แก้ ไขปั ญหาทีกล่าวมาข้ างต้ น พบว่า ประโยชน์ทไี ด้ จากการชลประทานค่อนข้ างน้ อยมาก ไม่เป็ นประโยชน์ต่อ
การแก้ ไขปัญหาอย่างตรงจุดให้ กบั ประชาชนทีได้ รีบความเดือดร้ อน
อย่างไรก็ตาม การดําเนินการเรืองความต้ องการนํา1 ในพื1นทีทไี ด้ รับผลกระทบจากการสร้ างเขือน พบว่า
ในชุ มชนมีการใช้ ประโยชน์จากบ่ อนํา1 บาดาลในพื1 นทีอยู่แล้ วราวประมาณ ๓,๐๐๐ แห่ ง ทีพบในพื1 นทีทไี ด้ รับ
ผลกระทบ ซึ งทําให้ ก ารสูบนํ1าจากแม่ นํ1ามู ลลดลง (ความต้ องการสูบนํ1า ก็ลดลงด้ วย) เนื องจากเป็ นการใช้
ประโยชน์นาํ1 จากแม่นาํ มูลเพี ยงเพือการรดผัก (ในพื1 นทีเพาะปลูก ๐.๕-๑ ไร่ ) ซึงมีประสิทธิภาพมากกว่าการ
สูบนํ1าด้ วยสถานี สูบนํา1 ด้ วยไฟฟ้ าจากแม่นํ1ามูล ซึ งมีระยะทางการสูบนํ1า ๑-๒ กิโลเมตรจากแม่นํ1าและไม่นับ
เรืองการสูญหายของนํา1 ระหว่างทางของการขนส่ง นับว่าก่อให้ เกิดต้ นทุนทั1งทางทรัพยากรและงบประมาณทีสูง
กว่า
กล่าวโดยสรุป ความพยายามของรัฐในการแก้ ไขปัญหาการเกษตรและการชลประทานในพื1นทีทไี ด้ รับ
ผลกระทบจากเขือนปากมูล พบว่า ทั1งโครงการและกิจกรรมทีดาํ เนินการในการแก้ ไขปั ญหาไปแล้ วและทีกาํ ลัง
เริมดําเนินการไม่สอดคล้ องกับการแก้ ไขปัญหาจริง เช่น กรณีการสร้ างสถานีสบู นํา1 จากการดําเนินการก่อสร้ าง
สถานีสูบนํา1 ทั1ง ๖๑ สถานี พบว่ ามีเพี ยง ๓๐ สถานีทีดาํ เนินการเกียวข้ องกับการแก้ ไขปั ญหาจริ ง ในขณะที
เกือบ ๓๐ สถานีทไี ม่เกียวข้ องกับการแก้ ไขปั ญหาเขือนปากมูล๕ นอกจากนี1 การใช้ นาํ1 ในฤดูแล้ ง พบว่ามีน้อย
มาก เป็ นเพี ยงการใช้ นาํ1 เพื อการทํานาปรั งส่วนหนึงและเพื อปลูกผักเพี ยงเล็กน้ อย (หมายถึงไม่ได้ ปลูกเพื อ
ค้ าขาย แต่ปลูกเพือบริ โภคในครั วเรือน) ในขณะทีชาวบ้ านมีต้นทุนค่าใช้ จ่ายทีเพิมมากขึ1นจากการสูบนํา1 จาก
สถานี ซึงชาวบ้ านต้ องแบกรับภาระค่าใช้ จ่ายเอง ทั1งนี1 ในอดีตพบว่า รัฐแบกรับภาระค่าสูบนํา1 ในสัดส่วนร้ อยละ
๖๐ (เฉลียปี ละประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี ) ในขณะทีชาวบ้ านมีส่วนในการแบกรับภาระค่า
ไฟฟ้ าในสัดส่วนร้ อยละ ๔๐ แต่ปัจจุ บันรั ฐบาลได้ โอนย้ ายภาระกิจความรั บผิดชอบในการจ่ ายค่าไฟฟ้ าจาก
สถานีสูบนํา1 มายังองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ซึงเป็ นภาระทีหน่วยงานในพื1นทีต้องจัดสรรงบประมาณ
เพื อแก้ ไขปั ญหาแทนทีการนํางบประมาณจากการกระจายอํานาจนั1นมาเพื อการพัฒนาท้ องถินตามเป้ าหมาย
ของรั ฐบาล ทั1งนี1 พบว่ า ในระยะหลัง หน่ วยงานราชการต่างๆในพื1 นที ได้ มีการปรั บลดขนาดพื1 นทีเป้ าหมาย
โครงการลง เพือให้ สอดคล้ องกับศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรแต่ละแห่ง
๒.๖.๒ การฟื+ นฟูระบบนิเวศจากการเปิ ดประตูน+ าํ (มิถุนายน ๒๕๔๔ – กรกฎาคม ๒๕๔๕)
การศึกษาของ ม.อุบล(๒๕๔๕) พบว่ า ในช่ วงการทดลองเปิ ดประตูระบายนํ1า (มิถุนายน ๒๕๔๔กรกฎาคม ๒๕๔๕) ได้ รวบรวมข้ อมูลจาก ๒๕ สถานี พบพันธุ์ปลาจํานวน ๔๔ วงศ์ ๑๘๔ ชนิด และพบชนิด
ปลาหลากหลายพันธุ์สูงสุดในช่วงเดือนตุลาคม ถึงพฤศจิกายน ๖๘ ชนิด (มอ.น.๔-๒๑) ผู้วิจัย ตั1งข้ อสังเกต
ว่า “เขือนปากมูลเป็ นเขือนทีสร้ างกั1นลํานํา1 มูล โดยตําแหน่งทีต1ังอยู่ห่างจากปากแม่นาํ1 มูลทีไหลลงสู่แม่นาํ1 โขง
เพี ยง ๕ กิโลเมตร จึงเป็ นการกั1นการอพยพเคลื อนย้ ายของปลาชนิดต่างๆระหว่ างแม่นํ1าโขงและแม่นาํ1 มูล”
(ม.อุบล, น. ๔-๒๕)
๕

ดูรายละเอียดเพิม$ เติมที$ เอกสารสรุ ปโครงการชลประทานปากมูล โครงการชลประทานอุบลราชธานี สํานักชลประทานที$ ๗ วันที$ ๓
พฤษภาคม ๒๕๕๓
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การสร้ างเขือนปากมูลในปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๗ มีส่วนทําให้ เกิดการเปลียนแปลงในระบบนิเวศต่าง ๆ
ตั1งแต่การระเบิดแก่งเพือให้ เกิดร่ องนํา1 ลึกไหลเชียว เกิดนํา1 ท่วมเกาะดอน และแก่งหินกลางแม่นาํ1 มูล และริ ม
ฝังแม่นาํ1 ซึงเคยเป็ นทีหาหน่ อไม้ ผัก ผลไม้ ป่า ส่วนสัตว์เล็ก สัตว์น้อย และแมลงทีเคยอาศัยอยู่ริมนํา1 ก็ถูกนํา1
ท่วมตาย หรือบางส่วนทีเคลือนย้ ายได้ กอ็ พยพไปอยู่ทีอ ืน ขณะเดียวกันแก่งต่างๆ ทีจมอยู่ใต้ นาํ1 ก็เกิดการอุด
ตันจากการทับถมของตะกอนแม่นาํ1 และอีกด้ านหนึงเครืองมือหาปลาใช้ ได้ ในสภาพนํา1 ไหลตามธรรมชาติ เช่น
ตุ้มปลายอน จิบ มองไหล ก็ไม่สามารถใช้ จับปลาได้ ในช่วงทีเขือนปากมูลปิ ดบานประตูระบายนํา1 ต่อมาในปี
๒๕๔๔ ซึงมีการเปิ ดประตูระบายนํา1 เขือนปากมูล พบว่า บรรดาตะกอนทีอุดตันแก่ง ได้ ถูกกระแสนํา1 ไหลซัดพัด
ตะกอนทีอุดตามซอกร่องหินของแก่งออก ทําให้ แก่งสะอาดและฟื1 นสภาพอีกครั1งหนึง และนอกจากนี1แก่งยังได้
กลับมาทําหน้ าทีเป็ นทีกกั เก็บนํา1 และเติมออกซิเจนให้ กบั นํา1 ทําให้ นาํ1 ในแม่นาํ1 มูลสะอาดอีกครั1ง และบ่อนํา1 ตาม
ริมฝังและแก่งทีชาวบ้ านเคยใช้ เป็ นแหล่งนํา1 ดืมก็เริมฟื1 นคืนมาอีกครั1ง ในเวลาเดียวกันการกลับคืนสู่สภาพเดิม
ของเกาะแก่งต่าง ๆ ก็ได้ ดึงดูดนักท่องเทียวให้ กลับมาเทียวอีกครั1งหนึง (ม.อุบล, ๒๕๔๕)
งานวิจัยของสถาบันวิทยาศาสตร์ฯ พบว่า หลังการเปิ ดประตูนาํ1 ชาวบ้ านจับปลาได้ มากขึ1น และจับปลา
ได้ ง่ายขึ1น รวมร้ อยละ ๕๔.๑๓ (วว. ตร.๕-๓) และมีรายได้ จากการทําประมงในช่ วงการเปิ ดประตูระบายนํา1
เพิมมากขึ1น ถึง ๖,๙๐๐ บาท (วว.ตร.๑-๒)(ดูเพิมเติมในบทที ๔)
ม.อุบล(๒๕๔๕) ได้ ช1 ีว่า เมือเปิ ดประตูนาํ1 ระบบนิเวศได้ ฟ1 ื นคืนเกือบเหมือนเดิม ทําให้ ปลาสามารถ
อพยพขึ1นมาในแม่นาํ1 มูลได้ เหมือนเดิมตามฤดูกาล การเปิ ดประตูระบายนํา1 จึงไม่ใช่แค่เพียงการปล่อยให้ ปลา
สามารถขึ1นมาเหนือเขือน แต่ยังทําให้ ระบบนิเวศแม่นาํ1 มูลกลับฟื1 นคืนสภาพเดิม มีแก่งหินธรรมชาติโผล่ ข1 ึน
ตามธรรมชาติในช่ วงนํ1าลด ปลาสามารถพั ก ผสมพั น ธุ์ วางไข่ และเจริ ญเติบ โตในลํา นํ1ามู ลได้ นอกจากนี1
ชาวบ้ านยังสามารถใช้ ประโยชน์จากทีดินริมตลิงในการทําการเกษตรริมมูน มีพืชผักทีเก็บกินหรือขาย (มอ.น.
๕-๓๐) หลังจากการเปิ ดประตูระบายนํา1 พบว่า ชาวบ้ านเป็ นจํานวนมากขึ1นเริมมีกิจกรรมการหาปลาร่ วมกัน
แลกเปลียนข้ อมูลเกียวกับการหาปลา ฯลฯ นับเป็ นแนวโน้ มทีดีในการรื1 อฟื1 นความสัมพันธ์ในอนาคต(มอ.น.
๕-๓๓)
ส่วนงานวิจัยไทบ้ าน(๒๕๔๕) ซึงทําการสํารวจในช่วงการเปิ ดประตูนาํ1 ๒๕๔๔ – ๒๕๔๕ ระบุว่า พบ
ปลาจํานวน ๑๕๖ ชนิด ในจํานวนนี1 ๑๒๓ ชนิด อพยพจากแม่นาํ1 โขงเข้ ามาสู่แม่นาํ1 มูลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
จนถึงเดือนกันยายนของแต่ละปี และ การเปิ ดประตูระบายนํา1 ในปี ๒๕๔๔ ทําให้ ชาวบ้ านสามารถเข้ าถึงพรรณ
พืชทีใช้ ประโยชน์ได้ มากถึง ๓๔๒ ชนิด ในจํานวนนี1 ๑๓๘ ชนิดเป็ นทั1งอาหารและยาสมุนไพร และ ๑๒๑ ชนิด
เป็ นสมุนไพร สอดคล้ องกับการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทีพบว่ า การเปิ ดประตูระบายนํา1 ทําให้ มี
การใช้ ประโยชน์จากผักป่ ากินได้ มากขึ1น รวมทั1งยังพบพรรณไม่นาํ1 ขึ1นใหม่บริ เวณเกาะดอนตาดไฮ ๓๔ ชนิด
และแก่งคําพวง ๑๒ ชนิด ซึงแสดงให้ เห็นถึงการเริมฟื1 นฟูตนเองของแม่นาํ1 มูลภายหลังการเปิ ดประตูระบายนํา1
(งานวิจัยไทบ้ าน : ๒๕๔๕)
ในประเด็นเดียวกันนี1 ม.อุบล(๒๕๔๕) รายงานว่า ก่อนหน้ าทีจะมีการสร้ างเขือน ทุกหมู่บ้านริมแม่นาํ1
มูลมีผ้ ูใช้ พ1 ืนทีริมมูลเพาะปลูกไม่น้อยกว่าหมู่บ้านละ ๑๐ ครัวเรือน มีพ1 ืนทีเพาะปลูกเฉลียไม่เกิน ๘๐๐ ตาราง
วา กระทังเมื อมีการเปิ ดประตูระบายนํ1าในปี ๒๕๔๔ – ๔๕ ทําให้ คนเริ มกลั บ มาใช้ พ1 ื นทีริมมู ลเป็ นพื1 นที
เพาะปลูกฤดูแล้ งอีก และพื1 นทีลดลงเหลือประมาณ ๒๐๐ ตารางวา/ครัวเรือน เนืองเป็ นกลับมาปลูกเป็ นครั1 ง
แรกนับตั1งแต่เขือนปากมูลสร้ างเสร็จ (ปี ๒๕๓๗) เป็ นต้ นมา
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๒.๗ บทสรุป
ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องระบบนิ เ วศแม่ นํ1า มู ล ตอนล่ า ง ที เ ป็ นส่ ว นหนึ ง ของระบบนิ เ วศลุ่ ม นํ1า โขง
ก่อให้ เกิดระบบนิเวศวัฒนธรรมของชุมชนสืบต่อกันมา และสังสมเป็ นภูมิปัญญาในการดํารงชีวิตอย่างสุขสงบ
กันมาอย่างยาวนาน ตราบจนกระทังการสร้ างเขือนขวางกั1นลํานํา1 มูล ส่งผลให้ เกิดความเปลียนแปลงทีกระทบ
ต่อระบบนิเวศในบริเวณลุ่มนํา1 มูลตอนล่างอย่างรุนแรง ซึงประกอบไปด้ วย
๑) หลั งจากเขือนสร้ างเสร็จและมีการกักเก็บนํ1าทีระดับ ๑๐๘ ม.รทก. ทําให้ เกิดนํ1าท่วมเกาะแก่ง
ดอน เกาะกลางแม่นาํ1 มูลซึงชาวบ้ านใช้ ปลูกพืชผัก และทีดินริมฝังแม่นาํ1 มูล ป่ าบุ่งป่ าทาม ทีชาวบ้ านใช้ เพือเก็บ
ผั ก พื1 นบ้ า น หน่ อ ไม้ เห็ด และพื ช สมุ น ไพร รวมทั1ง พื1 นทีเ ลี1 ยงสั ต ว์ จมอยู่ ใ ต้ นํ1า เสี ย หายเป็ นจํา นวนมาก
นอกจากนี1แล้ วยังทําให้ เกิดเห็บปลา และการแพร่ระบาดของต้ นไมยราบยักษ์ จนเป็ นอุปสรรคในการดํารงชีวิต
ของชาวบ้ าน
๒) การสร้ างเขือนปากมูล ขวางกั1นลํานํา1 ทําให้ เกิดการเปลียนแปลงระบบนิเวศของลุ่มนํา1 มูลอย่างมาก
เพราะแม่นํ1ามู ลไม่ ไหลตามธรรมชาติเหมือนเดิม และส่งผลให้ ดินตะกอนทีไหลมากับนํา1 อุดตันแก่ง ขุม วั ง
หลืบ ถํา1 ทีเคยเป็ นทีอาศัยหากิน ผสมพันธุ์ และวางไข่ ของปลา เกิดปั ญหาการไร้ ทอี าศัย ปลาไม่มีแหล่งเพาะ
พันธ์ ขณะทีสภาพของนํา1 ก็เริมเน่าเสียมากขึ1น
๓) เขื อนปากมู ลกลายเป็ นกําแพงขวางกั1น การอพยพขึ1น ลงของปลาน้ อ ยใหญ่ ก ว่ า ร้ อ ยชนิ ด ทีเคย
เดินทางไปมาระหว่างแม่นาํ1 โขงกับแม่นาํ1 มูล
ความพยายามทีจ ะแก้ ไขปั ญ หาด้ วยการสร้ า งบั น ไดปลาโจน และการปล่ อ ยปลาและกุ้ ง เพื อ เพิ ม
ผลผลิตทางการประมง ล้ วนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ นอกจากนั1น การแก้ ปัญหาดังกล่ าว ยังเป็ นการสะท้ อนให้
เห็นวิธคี ิดในการแก้ ปัญหาของฝ่ ายรัฐ ทีละเลยมิติทางด้ านนิเวศวิทยา แต่สนใจเฉพาะมิติด้านเศรษฐกิจ
ดังนั1น หากพิ จารณาข้ อเท็จจริ งผ่านข้ อมูลทางด้ านนิเวศวิทยาและวิถีชีวิตของคนในลุ่มนํา1 มูลจากงาน
ศึกษาหลายๆ ชิ1น จึงกล่าวได้ ว่า การเปิ ดประตูระบายนํา1 เขือนปากมูลเป็ นทางเลือกทีดีทสี ุดและเหมาะสมทีสุด
สําหรับการฟื1 นฟูระบบนิเวศ และวิถีชีวิตของคนในลุ่มนํา1 มูลทีเกียวข้ องสัมพันธ์กนั
ดังทีปรากฎมาแล้ วในช่ วงทีมีการทดลองเปิ ดประตูระบายนํ1าเพื อ ศึ กษาผลกระทบเป็ นเวลา ๑ ปี
(๒๕๔๔) ซึงได้ มีส่วนสําคัญในการฟื1 นฟูระบบนิเวศแม่นาํ1 มูลทั1งระบบ ทําให้ เกาะแก่งต่างๆ ทีเคยจมอยู่ใต้ นาํ1
พรรณพืช และพันธุป์ ลาทีมีความหลากหลายกลับคืนมา ส่งผลให้ ชาวประมงเริมกลับมาใช้ ประโยชน์จากแม่นาํ1
มูลได้ อกี ครั1ง ขณะทีเกาะแก่งต่างๆ ก็กลับฟื1 นคืนสภาพเหมือนเดิม
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๒๐

บทที ๓
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
๓.๑ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
๓.๑.๑ อาชีพ ก่อนและหลังสร้างเขือน
งานวิจัยเกียวกับเขือนปากมูลทีนาํ มาพิจารณาครั1งนี1 กล่าวถึงอาชีพของชาวบ้ านในชุมชนริมแม่นาํ1 มูล
ต่างกัน งานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และงานวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ พบว่ า ชาวบ้ านเหล่านี1
มีอาชีพเกษตรกรรม ทํานาเป็ นหลัก ชาวบ้ านส่วนน้ อยทําอาชีพประมง การจับปลาเป็ นอาชีพเสริม แต่งานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยอุบลฯ กลับชี1ให้ เห็นว่า ชาวบ้ านลุ่มนํา1 มูลมีวิถีชีวิตเกียวพันและพึงพาแม่นาํ1 มูล ชาวบ้ านส่วน
ใหญ่จึงจับปลาเป็ นหลัก ในขณะเดียวกันก็ทาํ นาและปลูกพืชผักต่างๆตามฤดูกาล โดยอาศัยทีดินริมแม่นาํ1 หรือ
ทีนาทีมีอยู่ในบริเวณทีดอนนํา1 ท่วมไม่ถึง
การสํารวจของ ม.อุบลฯ พบว่า พื1นทีริมแม่นาํ1 มีลักษณะเป็ นตลิงสูง ทีมีผลาญหิน โขดหิน ไม่สามารถ
ปรั บเป็ นทีนาได้ (ยกเว้ นทีนาทาม ทีบ้านสุวรรณวารี และบ้ านคํานกหอ) ชาวบ้ านจึงใช้ ประโยชน์ในการปลู ก
พืชผักสวนครัวในช่วงฤดูแล้ ง ทีดินลักษณะดังกล่าวพบไม่มากนัก ในขณะทีผืนดินบริเวณทีดอน โดยส่วนใหญ่
เป็ นดินตื1น ชั1นล่างมีหินปน มีผลาญหินสลับเป็ นส่วนใหญ่ ดินไม่เหมาะสมกับการทํานา พื1นทีทาํ นามีน้อย (มอ.
๒๕๔๕) การทํานาจึงต้ องอาศัยนํา1 ฝนเป็ นหลัก ไม่สามารถทํานาปรังได้
ลั กษณะของระบบนิ เวศเช่ นนี1 จึ งเป็ นข้ อ จํากัดทีทาํ ให้ ชาวบ้ า นส่ วนใหญ่ ทีอาศั ยอยู่ ในลุ่ มนํ1ามู ล ไม่
สามารถทําการเกษตรปลูกข้ าว หรื อปลูกพื ชชนิดอืนเป็ นหลักได้ ยิงเมือพิ จารณาความรู้ของชาวบ้ านเกียวกับ
พั นธุ์ปลา พฤติกรรมของปลา และเครื องมือในการจั บปลาทีชาวบ้ านมีค่อนข้ างละเอียด จะเห็นได้ ว่า เป็ น
ความรู้และวัฒนธรรมทีเกียวข้ องกับการจับปลาเป็ นหลัก
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๒๑

๑๓,๔๒๘.๒๙

ประมง
รายได้นอก
การเกษตร๘

๒๑.๔๒

๗.๙๗
๑๒.๔๔

๑๐.๔๕

๐.๗๔

๐.๔๒

ร้ อยละ

จํานวน

๔๘,๒๒๒.๖๔

๑๐,๗๐๐.๒๑

๕,๘๑๗.๕๖

๖๑.๔๖

๑๗๘.๓๐

๓,๗๒๗.๒๕

๗๐.๑๙

๑๕.๕๗

๘.๔๗

๐.๐๙

๐.๒๖

๕.๔๒

๗๐.๑๕

๑๔.๕๙

๗,๗๙๑.๔๑

๓๗,๔๕๖.๖๕

๑๐.๘๐

๐.๑๓

๐.๓๔

๓.๙๙

๒๙.๘๕

ร้ อยละ

๕,๗๖๔.๕๕

๗๑.๖๓

๑๗๙.๘๓

๒,๑๓๒.๔๕

๒๐,๔๘๔.๗๘ ๒๙.๘๑ ๑๕,๙๓๙.๘๗

จํานวน

๒๕๔๑

๖.๐๖

๑๐.๙๐

๐.๔๐

๐.๗๑

๕.๙๓

๒๔.๐๐

ร้ อยละ

๖,๙๖๐.๐๐

๑๔,๐๙๖.๑๖

๒๑,๐๕๖.๑๖

จํานวน

๒๕๔๔

๑๐.๗๗

๒๑.๘๐

๓๒.๕๗

ร้ อยละ

๓๕,๐๒๖.๒๖ ๗๖.๐๐ ๔๓,๕๙๖.๓๘ ๖๗.๔๓

๒,๗๙๑.๔๐

๕,๐๒๔.๓๓

๑๘๖.๔๙

๓๒๘.๗๔

๒,๗๓๒.๒๔

๑๑,๐๖๓.๒๐

จํานวน

๒๕๔๒

๖๒,๖๖๕.๐๔ ๑๐๐.๐๐ ๖๙,๘๗๑.๓๓ ๑๐๐.๐๐ ๖๘,๗๐๗.๔๒ ๑๐๐.๐๐ ๕๓,๓๙๖.๕๒ ๑๐๐.๐๐ ๔๖,๐๘๙.๔๖ ๑๐๐.๐๐ ๖๔,๖๕๒.๕๔ ๑๐๐.๐๐

๕๐,๑๗๕.๐๑ ๗๑.๘๑

๘,๖๙๔.๘๔

๗,๓๐๔.๕๙

๕๑๘.๖๐

๒๙๕.๔๐

๔.๑๓

๒๘.๑๙

ร้ อยละ

๒๕๔๐

(หน่วย : บาท)

หมายถึง รายได้จากการเป็ นแรงงานรับจ้างทั1งในและนอกพื1นที$ชุมชนที$ได้รับผลกระทบ

เป็ นช่วงเวลาที$มีการแก้ไขปั ญหาผูไ้ ด้รับผลกระทบจากเขื$อนปากมูล เช่น การจ่ายค่าชดเชย อ้างอิงข้อมูลจาก

เป็ นการเก็บข้อมูลและการศึกษาวิจยั ในช่วงเวลาที$เขื$อนปากมูลเริ$ มเปิ ดดําเนินการ อ้างอิงข้อมูลจาก
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๘

๗

๖

๒๒

ปรับปรุงจาก ตารางที ๓.๑๘ รายได้ เฉลียต่อครัวเรือนไม่รวมค่าทดแทนจาก กฟผ. ม.ขอนแก่น ๒๕๔๓ และ ตารางที ๑ – ๒ เปรียบเทียบรายได้ ก่อนและหลังการ
สร้ างเขือนของชาวบ้ านริมแม่นาํ1 มูล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ๒๕๔๖

รวม

๔,๙๙๓.๙๙

สัตว์

๐.๒๖

๐.๔๐

๔๑,๕๖๒.๘๒ ๖๖.๓๓

๑๖๔.๑๖

ผัก

๒๔๘.๘๕

๒,๘๘๒.๘๙

ไม้ ผลและไม้ ยืนต้ น

๓.๖๒

๒,๒๖๖.๙๓

จํานวน

ข้ าวและพืชไร่

ร้ อยละ

๒๕๓๙๗

๒๑,๑๐๒.๒๒ ๓๓.๖๗ ๑๙,๖๙๖.๓๑

จํานวน

๒๕๓๗๖

รายได้จาก
การเกษตร

ประเภทของรายได้

ตารางที ๓.๑ เปรียบเทียบรายได้ ก่อนและหลังการสร้ างเขือนของชาวบ้ านริมแม่นาํ1 มูล

จากตารางที ๓.๑ งานวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สรุปว่า ชาวบ้ าน
ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร แต่เมือพิ จารณาข้ อมูลจากงานวิจัยทีนาํ มาใช้ พบว่ า รายได้ประมงเบ็นส่วนหนึง
ของรายได้ ทีจัดอยู่ในประเภทรายได้ จากการเกษตร และเป็ นรายได้ ทีมีสัดส่วนทีสูงทีสุดในบรรดารายได้ จาก
การเกษตร คือ ๒๑.๔๒ % ในปี ๒๕๓๗ ๑๒.๔๔% ในปี ๒๕๓๙ ๑๕.๕๗%ในปี ๒๕๔๐ และ ๑๔.๕๙% ในปี
๒๕๔๑ แต่ลดลงเป็ นอันดับสองในปี ๒๕๔๒ คือ ๖.๐๖% ซึงน่าจะมีผลกระทบจากการปิ ดประตูนาํ1 มาตลอด ๕
ปี
งานศึ กษาของกิงกาญจน์ และคณะ(๒๕๕๓) ในตารางที ๓.๒ ได้ แสดงปฏิทินกิจ กรรมวิ ถีชีวิตของ
ชาวบ้ านก่อนการสร้ างเขือนในปี ๒๕๓๓ พบว่า ชาวบ้ านสามารถหาเลี1ยงชีพได้ ตลอดทั1งปี แม้ ชาวบ้ านในชุมชน
ลุ่มนํ1าจะมีอาชีพหลักในการหาปลา ส่วนอาชีพรองคือการทําการเกษตร แต่ ด้วยวิ ธีการแลกเปลียนผลผลิ ต
ทางการเกษตรและปลา จึ งทํา ให้ ชุมชนในแต่ ละแห่ งมีอ าหารเพี ยงพอสําหรั บ การบริ โภค เป็ นระบบนิ เวศ
วัฒนธรรมทีพัฒนาขึ1นมายาวนานในบริเวณลุ่มนํา1 มูลตอนล่าง
อย่ างไรก็ตาม การสรุ ปเปรี ยบเทียบผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยพิ จารณาจากตารางที ๓.๑ พบว่ า
ตัวเลขมีแสดงในตารางดังกล่ าว มีความผันผวนของข้ อมูลสูงมาก ทั1งนี1 เนืองจากข้ อจํากัดของงานวิจัยฯทีได้
ดําเนิ นการศึ กษารวบรวมข้ อมู ล (ตามทีอ้างถึงจํานวน ๗ ฉบั บ) โดยความผันผวนของข้ อมู ลทีเกิดขึ1น อนุ
กรรมการฯ มีข้อสังเกตว่ าอาจมีสาเหตุหลายประการ ทั1งในสาเหตุทีเกิดจากกลุ่ มตัวอย่างทีใช้ ในการศึกษามี
จํานวนน้ อย สถานการณ์ทสี ่งผลกระทบอย่างฉบับพลันในช่วงเวลาทีมีการศึกษา เช่น การเกิดภัยพิบัติ การเกิด
วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ความเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ทีเ พิ ม สู ง ขึ1 น การเคลื อ นย้ า ยแรงงานทั1 ง ที เ ป็ นค่ า นิ ย มของ
ปรากฏการณ์การย้ ายถิน และทีเป็ นผลมาจากการปรับตัวของชาวบ้ านผู้ได้ รับผลกระทบจากเขือนปากมูล ฯลฯ
นํามาสู่ความแตกต่างของรายได้ ของชาวบ้ านซึงเป็ นพื1นทีทมี ีการศึกษาผลกระทบจากเขือนปากมูล
จากอุปสรรคของข้ อมู ลรายได้ ทีกล่ าวมาข้ างต้ น อนุ กรรมการฯจึงเห็นว่ าควรใช้ ข้อมูลจากงานวิ จัยที
สะท้ อนความเป็ นจริงมากทีสุดตามหลักวิชาการ ทั1งนี1จาํ เป็ นต้ องเข้ าใจร่ วมกันว่า วิถีชีวิตของชุ มชนโดยทัวไป
แล้ วครัวเรื อนหนึงๆไม่ได้ ประกอบอาชีพใดเพียงอาชีพเดียว หากแต่ประกอบอาชีพทีหลากหลายเพื อการอยู่
รอด
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๒๓

ตารางที ๓.๒ แสดงปฏิทินกิจกรรมวิถชี ีวิตของชาวบ้านก่อนปี ๒๕๕๓
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

เดือน
กิจกรรม

ดํานา
หาปลา

ชุมชนลุ่มนํา1 มูน
เกียวข้ าว

ชุมชนลุ่มนํา1 สาขา

ชุมชนบ้ านโคก

ปลูกผัก

รับจ้ าง

เกียวข้ าว

ดํานา
หาปลา
รับจ้ าง
ปลูกผัก

เกียวข้ าว

รับจ้ าง
เกียวข้ าว

ดํานา

หาปลา

รับจ้ าง

รับจ้ าง
ปลูกผัก

อาชีพหลัก

เ ยวข้ าว
เกี

อาชีพรอง

อาชีพเสริม

ทีมา: กิงกาญจน์และคณะ, ๒๕๕๓: ตารางที ๔ น.๔๕
คณะนักวิจัยของ ม.อุบลฯ ได้ สรุปว่ า จากการสํารวจรายได้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจชุ มชน และความ
เป็ นอยู่ทางสังคมในระดับครอบครั ว/ระดับชุมชน สามารถกล่าวได้ อย่างหนักแน่นว่า การประมงเป็ นพื1นฐาน
และเป็ นแกนหลักของชีวิตของชาวบ้ านในลุ่มนํา1 มูล ยิงเมือสืบสาวถึงประวัติการตั1งถินฐานของชุมชน ก็พบว่ า
ในพื1นทีทมี ีทนี าจํากัด มักจะเป็ นชุมชน “คนหาปลา” บรรพบุรุษผู้ก่อตั1งชุมชนไม่ได้ มุ่งเน้ นบุกเบิกทีนาเพือทํา
นาเป็ นหลัก แต่เป็ นชุมชนชาวประมงนํา1 จืด ทีพ1 ืนฐานชีวิตพึงพิงทรัพยากรปลาอันสะท้ อนถึงสิทธิด1ังเดิมในการ
ใช้ ทรัพยากร (ม.อุบล, ๒๕๔๕: น. ก-๖)
งานวิจัยไทบ้ าน (๒๕๔๕) ชี1ให้ เห็นว่า ก่อนสร้ างเขือน ชุมชนแถบปากมูนออกไปหางานทําน้ อย จะมีก ็
บางชุมชนทางตอนบนทีไปหางานทําหลังจากเสร็จหน้ านา แต่ภายหลังการสร้ างเขือน มีคนจํานวนมากออกไป
หางานทํานอกชุมชน อาชีพทีเป็ นทีนิยมคือ แรงงานก่อสร้ าง คนงานนากุ้ง คนงานเรือประมงทะเล คนงานตัด
อ้ อย ยาม แม่บ้านฯลฯ ส่วนคนทียังอยู่ในชุมชนบางคนต้ องหันมาทํานารับจ้ าง และทําไม้ กวาด ชาวบ้ านจํานวน
มากต้ องเช่าทีนาของคนอืนในหมู่บ้านหรือนอกหมู่บ้าน เพราะค่าชดเชยทีได้ น1ันไม่เพียงพอต่อการซื1อทีดินใหม่
ทีอุดมสมบูรณ์ ชุมชนทีไม่มีทีดินเพราะตั1งอยู่ในเขตพื1นทีอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ เช่น บ้ านท่าแพ ต้ องเป็ น
แรงงานรับจ้ างเลี1ยงวัวแทน รายได้ หลักของหลายหมู่บ้านเปลียนจากการหาปลาเป็ นทําไม้ กวาด เช่น บ้ านหัว
เห่วหมู่ ๔ ซึงเป็ น หมู่บ้านทีไม่มีทนี ามีคนทําไม้ กวาดถึง ๑๗๐ ครัวเรือนจาก ๓๔๐ ครัวเรือน บ้ านตุงลุงทําทุก
ครั วเรื อน คือ ๘๐ ครั วเรื อนเช่ นเดียวกับบ้ านวั งใหม่ทีมี ๑๑๔ ครั วเรื อน วังสะแบงใต้ ๑๐๐ ครั วเรื อน จาก
๑๑๔ ครัวเรือน แต่การทําไม้ กวาดก็ไม่ง่ายเพราะหาดอกหญ้ ายากและไม่มีแหล่งขาย คนทีมีอายุทีเคยหาปลา
ต้ องเปลียนมารับจ้ างทีไม่ต้องใช้ แรงงานมาก การไม่มีปลาให้ จับและแรงกดดันทางเศรษฐกิจทําให้ ชาวบ้ านส่วน
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๒๔

ใหญ่ ขายเรื อทิ1งไปในราคาถูกมาก บางคนขายแค่ลาํ ละประมาณ ๑,๕๐๐ บาท ส่วนใหญ่ ต้องกู้หนี1ยืมสินจาก
ญาติและแหล่งทุนต่างๆ เช่น สหกรณ์เพือการเกษตร ธนาคาร มาเป็ นค่าใช้ จ่ายด้ านอาหาร ค่าเล่าเรียนลูกฯลฯ
คุณภาพชีวิตลดลงเพราะต้ องพึ งอาหาร จากรถเร่ ทีมีคุณค่าทางโภชนาการตํา แหล่ งอาหารแหล่ งเดียวทีพอ
พึ งพาได้ คือป่ าโคกทีชาวบ้ านได้ อาศั ยขุดเขียดและเก็บพื ชผั ก สภาพเช่ นนี1 ทําให้ คนทีมีทีน ากลายเป็ นผู้ ทีมี
หลักประกันมากทีสดุ แทนเพราะอย่างน้ อยทีสดุ มีข้าวกิน
การศึกษาของกิงกาญจน์และคณะ (๒๕๕๓) พบว่า ในจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามประมาณ ๘๐๐ กว่า
คน ก่อนทีจะมีการสร้ างเขือน มีเพียงร้ อยละ ๑๔.๒ ทีส่งสมาชิกออกไปขายแรงงานต่างถิน แต่พอหลังจาก
การสร้ างเขือนปากมูล ตัวเลขได้ เพิมขึ1นเป็ นร้ อยละ ๓๖.๓ ช่วงอายุของคนทีออกไปขายแรงงาน จะอยู่ระหว่าง
๒๐-๒๕ ปี และ จํานวนสมาชิ กทีออกไปประกอบอาชีพนอกชุ มชน เฉลี ยอยู่ ที ๑ คน/ครอบครั ว/ปี และมี
แนวโน้ มทีจะเพิมเป็ น ๒ คน/ครอบครัว/ปี
เมือวิเคราะห์สาเหตุทที าํ ให้ ชาวบ้ านต้ องอพยพออกไปขายแรงงานนอกพื1นที พบว่า (๑) ภายในชุมชน
ไม่มีอาชีพให้ ชาวบ้ านทํา และชาวบ้ านไม่สามารถหาปลาได้ รวมถึงไม่สามารถทํานาได้ ในพื1นทีทตี นครอบครอง
ซึงมีอยู่อย่างจํากัด (๒) ปั ญหานํา1 ท่วมซํา1 ซ้ อนในเขตป่ าบุ่งทามภายในชุ มชน (เนืองจากความไม่สัมพั นธ์กัน
ของระบบการเปิ ดปิ ดประตูระบายนํา1 เขือนปากมูลกับระบบนิเวศน์) ( ๓) การหาปลาได้ น้อยลง
กล่าวโดยสรุป ระบบนิเวศวิทยาทีอุดมสมบูรณ์ในบริเวณลุ่มนํา1 มูลตอนล่าง เป็ นปั จจัยสําคัญในการตั1ง
ถินฐานของชุ มชนชาวประมง ทีมีแหล่ งอาหารเสริ มจากการทําเกษตรกรรมริ มฝัง วิ ถีชีวิตจึ งต้ องพึ งพิ งกับ
ธรรมชาติของแม่นาํ1 มูล จนก่อให้ เกิดระบบนิเวศวัฒนธรรมทีสบื ต่อกันมายาวนาน และสามารถสังสมภูมิปัญญา
ในการดํารงชีวิต ทีสอดคล้ องกับความเปลียนแปลงของธรรมชาติในลุ่มนํา1 มูล ตราบจนกระทัง การสร้ างเขือน
ปากมูล ได้ ขวางกั1นลํานํา1 และเปลียนแปลงธรรมชาติ จนส่งผลกระทบให้ ชาวบ้ านซึงมีอาชีพเป็ นชาวประมง
ต้ องปรับตัวเพือความอยู่รอด ด้ วยการอพยพออกไปหางานทํานอกชุมชน หรือเปลียนไปทําอาชีพอืนทีไม่เคยมี
ความรู้มาก่อน
๓.๑.๒ รายได้เปรียบเทียบก่อนและหลังสร้างเขือน
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบุว่ารายได้ ของประชากรทีศึกษาเป็ นรายได้ ทมี าจากภาคเกษตร
และรายได้ จากนอกภาคเกษตร (ดูตารางที ๓.๑) แต่รายได้ จากภาคเกษตรโดยรวม ก็ยังน้ อยกว่ารายได้ นอก
ภาคเกษตร ซึงเป็ นเรืองทีไม่น่าจะแปลกใจ เพราะหลังการสร้ างเขือน ชาวบ้ านทีเคยมีรายได้ จากการประมง
ต้ องออกไปหางานนอกภาคเกษตรทํา เช่น ทําไม้ กวาด ทําดอกไม้ จันทน์ หรืออกไปทํางานรับจ้ างนอกหมู่บ้าน
เช่น งานก่อสร้ าง ทําขนมไหว้ พระจันทร์ ฯลฯ ข้ อมูลในตารางที ๓.๑๙ ของ ม.ขอนแก่น แสดงให้ เห็นว่า
รายได้ นอกภาคเกษตร ในปี ๒๕๓๗ รายได้ สงู สุดมาจากการ “รับจ้ างอืนๆ”เป็ นเงิน ๑๓,๖๔๖.๗๖ บาท
รองลงมาเป็ นรายได้ จาก “รายได้ สทุ ธิจาการค้ าขาย” เป็ นเงิน ๙,๒๒๙.๓๖ บาท ถัดลงมาเป็ นรายได้ จาก ”
เงินเดือน“ เป็ นเงิน ๘,๔๘๘.๙๖ บาท รายได้ จากการรับจ้ าง เป็ นรายได้ ทคี รองลําดับสูงตลอด ๕ ปี หลังการ
สร้ างเขือน
เป็ นทีน่าสังเกตว่า รายได้ เฉลียต่อครัวเรือนตั1งแต่ปี ๒๕๓๗ ทั1งจากภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร
ลดลงจาก ๖๒,๖๖๕.๐๔ เป็ น ๔๖,๐๘๙.๔๖ ในปี ๒๕๔๒ และเพิมขึ1น เป็ น ๖๔,๖๕๒.๕๔ ในปี ๒๕๔๔ หลัง
การทดลองเปิ ดประตูนาํ1
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๒๕

๒๕,๗๔๒

๒๕๓๓

๒๕๓๗
๑๓,๔๒๘.๒๙

๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๘,๖๙๔.๘๔ ๑๐,๗๐๐.๒๑ ๗,๗๙๑.๔๑ ๒,๗๙๑.๔๐

๒๕๔๔*

๖,๙๖๐
๓,๐๔๕ ๑๐,๐๒๕

๒๕๔๓

(หน่วย:บาท)

๙,๒๔๗

๒๕๕๑**

ทีมา
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๒๖

หมายเหตุ : รายได้ จากการประมงทีเกิดขึ1นเมือปี ๒๕๕๑(ปี ทีมีการเปิ ด ๔ ปิ ด ๘) แม้ จะมีรายได้ ทไี ม่แตกต่างกันมากนักจากปี ๒๕๔๔ (ปี ทีมีการเปิ ดเขือนตลอดทั1งปี )
แต่พบว่า ปี ๒๕๕๑ มีโครงการพัฒนาในพื1นทีเพือพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การปล่อยพันธุ์สัตว์นาํ1 ของกรมประมงเพือฟื1 นฟูระบบนิเวศและสร้ างรายได้ ให้ แก่ชุมชน โดยเมือ
เปรียบเทียบกับเมือปี ๒๕๔๔ ซึงเป็ นช่วงทีระบบนิเวศมีการฟื1 นตัวโดยธรรมชาติ ชาวบ้ านจึงสามารถมีรายได้ เพิมขึ1นจากการประมง อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างอีกประการ
สําคัญคือ ประเด็นด้ านต้ นทุนจากการประมงทีสูงขึ1นซึงยังไม่ได้ ถูกนํามาพิจารณาร่ วมในประเด็นรายได้ (กล่าวคือ เป็ นรายได้ ทยี ังไม่ได้ หักค่าใช้ จ่าย) โดยเฉพาะต้ นทุนการ
ประมงทีเพิมสูงขึ1นในช่วงทีมีการปิ ดประตูเขือนเนืองจากเป็ นการทําประมงนํา1 ลึก
ั ส่วนทีสูงไม่แตกต่างจากปี ๒๕๔๔ แต่ปริมาณการจับปลา
: นอกจากนี1 ปั จจัยเรืองราคาปลาทีมีแนวโน้ มเพิมสูงขึ1น ซึงมีผลให้ รายได้ ประมงในปี ๒๕๕๑ มีสด
เศรษฐกิจทีจับได้ มีจาํ นวนลดลง จึงน่าจะเป็ นสาเหตุประการสําคัญต่อผลของตัวเลขรายได้ ทไี ม่แตกต่างกัน แม้ ว่าสถานการณ์ของการแก้ ไขปัญหาเขือนปากมูลในแต่ละ
ช่วงเวลาจะแตกต่างกัน

ปรับทีมา : ปรับปรุงจาก มข.ตารางที ๓.๑๘ , วท. ตารางที ๑-๒, ม.อุบล ตารางที ๑ หน้ า ๖-๒๖ , กิงกาญจน์และคณะ ตารางที ๓.๕
*ปี ทีทดลองเปิ ดประตูนาํ1 ตลอดปี
*ปี ทีเปิ ด ๔ เดือน และปิ ด ๘ เดือน

หน่วยงานทีศ ึกษา
ม.ขอนแก่น
สถาบันวิทยาศาสตร์
ม.อุบล
กิง กาญจน์ และคณะ

ปี ทีศ ึกษา

ตารางที ๓.๓ เปรียบเทียบรายได้ เฉลียต่อครัวเรือนจากการประมงก่อนและหลังสร้ างเขือน

ตารางที ๓.๓ เป็ นการเปรียบเทียบรายได้ เฉลียต่อครัวเรือนทีได้ รับจากการทําประมงของงานวิจัย ๔
ฉบับ ผลการประมาณการของมหาวิทยาลัยอุบลฯทีทาํ การสํารวจในปี ๒๕๔๔ พบว่ารายได้ จากประมงก่อนการ
สร้ างเขือนในปี ๒๕๓๓ คือ ๒๕,๗๔๒ บาท/ครัวเรือน ส่วนการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า รายได้
จากการประมงภายหลังการสร้ างเขือน ลดลงอย่างต่อเนืองจาก ๑๓,๔๒๘.๒๙ บาท/ครั วเรื อน ในปี ๒๕๓๗
จนตําสุดในปี ๒๕๔๒ เท่ากับ ๒,๗๙๑.๔๐ บาท/ครั วเรื อน และการสํารวจของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ ฯ ซึง
เป็ นงานสํารวจต่อเนืองจาก มข. พบว่ ารายได้ กลับสูงขึ1นเป็ น ๖,๙๖๐ บาท/ครั วเรื อน ในช่วงทดลองการเปิ ด
ประตูระบายนํา1 ปี ๒๕๔๔ ในขณะที ม.อุบลพบว่า ในปี ๒๕๔๓ ก่อนเปิ ดประตูนาํ1 หนึงปี รายได้ จากการประมง
เท่ า กับ ๓ ,๐๔๕ บาท/ครั ว เรื อ น (ใกล้ เ คี ย งกั บ ผลการสํา รวจของ มข.ในปี ๒๕๔๒) และเพิ ม สู ง ขึ1 น เป็ น
๑๐,๐๒๕ บาท/ครัวเรือน ภายหลังการเปิ ดเขือน สอดคล้ องกับตัวเลขของ วท.
กิงกาญจน์และคณะ พบว่ า รายได้ จากประมงในปี ๒๕๕๑ ซึ งเป็ นปี ทีเปิ ดประตูนาํ1 ๔ เดือนและปิ ด
ประตูนาํ1 ๘ เดือน เท่ากับ ๙,๒๔๗ บาท/ครัวเรือน ใกล้ เคียงกับการสํารวจในปี ๒๕๔๔ (ปี ทดลองเปิ ดประตูนาํ1
ตลอดปี )
อย่างไรก็ตาม การสํารวจรายได้ ประมงในปี ๒๕๔๔ และปี ๒๕๕๑ มีระยะเวลาห่ างกัน ๘ ปี จึ งต้ อง
ระมัดระวังการเปรียบเทียบราคา ทียังไม่ได้ คาํ นึงถึงราคาปลาทีมีแนวโน้ มสูงขึ1น เนืองจากปริมาณการจับปลา
ลดน้ อยลง และผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้ อสะสมในแต่ละปี
ตารางที ๓.๔ สัดส่วนครัวเรือนทีมีการเปลียนแปลงรายรับเงินสดประมง ระหว่างปี ๒๕๔๓ กับปี ๒๕๔๔
ร้อยละของครัวเรือนทีม ีรายได้
ระดับนัยสําคัญทาง
รายการ
เงินสด
สถิติ
เพิม ขึ+ 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
การถือครองทีด ิน
ไม่มีทดี ิน
๔๐.๒๕ ๕๔.๓๖
๕.๓๙
-๗.๙๗๓
sig
ทีดินระหว่าง ๑ - ๑๐ ไร่
๔๔.๖๔ ๔๔.๐๕ ๑๑.๓๑
-๕.๖๗๓
sig
ทีดินระหว่าง ๑๑ - ๒๐ ไร่
๔๔.๗๓ ๔๖.๘๔
๘.๔๔
-๗.๕๑๓
sig
ทีดินระหว่าง ๒๑ - ๓๐ ไร่
๓๘.๙๑ ๕๓.๕๖ ๗.๕๓
-๗.๐๒๔
sig
ทีดินมากกว่า ๕๐ ไร่
๒๑.๔๓ ๖๔.๒๙ ๑๔.๒๙
N.A.
N.A.
ลักษณะของเรือทีใ ช้ในการประมง
ไม่มีเรือและเครืองยนต์เรือ
๘๗.๓๗ ๒.๑๑
๑๐.๕๓
มีเรือแต่ไม่มีเครืองยนต์เรือ
๘๖.๒๒
๑.๓๓ ๑๒.๔๔
มีเรือและเครืองยนต์เรือ
๙๔.๑๗
๐.๐๐
๕.๘๓
ค่าเฉลีย รวม
๔๑.๖๐ ๕๐.๓๙
๘.๐๑
ทีมา : ปรับปรุงจากตารางที ๖ (ม.อุบล, ๒๕๔๕: น. ๖-๓๔)

-๗.๔๖๖

sig

-๑๐.๙๘๙

sig

-๘.๙๗๘

sig

-๑๔.๒๕๓

sig
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งานวิจัยของมหาวิทยาลับอุบลฯ ในตารางที ๓.๔ ชี1ให้ เห็นว่า เมือพิจารณาการเปลียนแปลงของรายรับ
เงินสดจากการประมงในแต่ละครัวเรือนในช่วงเปิ ดประตูนาํ1 ๒๕๔๓ - ๒๕๔๔ จะพบครัวเรือนทีมีรายรับเงิน
สดจากการประมงเพิมขึ( นถึงร้อยละ ๔๑.๖ ของครั วเรือนทัง( หมด ครั วเรือนทีมีรายรับเงินสดจาการประมง
ลดลงมีเพี ยงร้ อยละ ๘.๐ ของครั วเรื อนทั1งหมด ซึ งนั บว่ ามีความแตกต่ างกันอย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วน
ครั วเรื อนทีมีรายรับเงินสดไม่เปลียนแปลงมีร้อยละ ๕๐.๔ แต่ถ้าจะพิ จารณาจากกลุ่มทีมีการจับปลาขายในปี
๒๕๔๔ จะพบว่ามีรายได้เงินสดจากการประมงเพิมขึ( นถึงร้อยละ ๘๘.๔ ของครั วเรือนทีมีการจับปลาขาย
ทัง( หมด ยิงถ้ าเป็ นกลุ่มครัวเรือนทีมีเรือและเครืองยนต์จะพบว่า มีรายได้ เพิมขึ1นร้ อยละ ๙๔.๒ ของครัวเรือน
ทั1งหมด ซึงเป็ นการชี1ให้ เห็นถึงผลกระทบในทางบวกจากการเปิ ดประตูระบายนํา1 ทีมีต่อครัวเรือชาวประมงใน
พื1 นที ส่วนครั วเรื อนทีมีรายรั บคงทีส่วนใหญ่ เป็ นผู้ทีไม่ได้ จับปลาขายในปี ๒๕๔๔ หรื อเป็ นผู้จับปลาขายแต่
ประสบปัญหาอุปสรรคในการทําประมงเช่น ขาดแคลนแรงงาน หรืออุปกรณ์
งานวิ จั ยของมหาวิ ทยาลั ยอุบ ลฯ ในตารางที ๑๒ (ม.อุ บ ล, ๒๕๔๕: น.๖-๔๔) ยั งชี1 ให้ เห็น ถึ ง
ความสัมพันธ์ของการเข้ าถึงทุนทางทรัพยากรทรัพยากร และทุนด้ านอืนๆกับภาวะความยากจน ซึงเป็ นปั ญหา
สําคัญของชาวบ้ านในชุมชนลุ่มนํา1 มูล งานวิจัยพบว่าหลังการสร้ างเขือนปากมูลภาวะความยากจนจากเดิมร้ อย
ละ ๓๒.๗ ก่ อ นการสร้ า งเขื อ น เพิ มขึ1 น เป็ นร้ อ ยละ ๖๒.๕๑ ในปี ๒๕๔๓ ความยากจนเพิ มขึ1 น ในทุ ก กลุ่ ม
ครัวเรือนและในทุกสถานทีต1ังโดยเฉพาะอย่างยิง
ก) ครัวเรือนทีไม่มีทที าํ กิน ภาวะความยากจนเพิมขึ1นเป็ นร้ อยละ ๖๘.๙ จากเดิมร้ อยละ ๔๒.๓
ข) ครัวเรือนทีจับปลาขาย ภาวะความยากจนเพิมขึ1นเป็ นร้ อยละ ๖๒.๒ จากเดิมร้ อยละ๒๕.๕
ค) ครัวเรือนทีอยู่ท้ายเขือน ภาวะความยากจนเพิมขึ1นเป็ นร้ อยละ ๕๔.๖ จากเดิมร้ อยละ ๑๘.๒
ง) ครั วเรื อนทีอยู่บริ เวณหน้ าเขือน ภาวะความยากจนเพิ มขึ1นเป็ นร้ อยละ ๗๕.๕ จากเดิมร้ อยละ
๖๒.๕
จ) ครัวเรือนทีไม่มีการจับปลาขาย ภาวะความยากจนเพิมขึ1นเล็กน้ อย เพิมจากร้ อยละ ๕๒.๘ เป็ น
ร้ อยละ ๖๐.๘ เท่านั1น
หลังจากการเปิ ดประตูระบายนํา1 คณะวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลพบว่าภาวะความยากจนโดยรวมลดลง
จากร้ อยละ ๖๒.๕ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้ อยละ๕๗.๖ ในปี ๒๕๔๔ แต่กระนั1นก็ดีภาวะความยากจนยังสูงกว่าก่อน
การสร้ างเขือน นอกจากนั1นยังระบุอีกว่าภาวะความยากจน นอกจากสัมพันธ์กับขนาดการถือครองทีดินแล้ วยัง
สัมพั นธ์กับความสามารถในการทําประมง และโอกาสในการเข้ าถึงทรั พยากรประมงของครั วเรื อนดังกล่ าว
โดยเฉพาะความยากจนในปี ๒๕๔๔ มีความสัมพันธ์กบั การลงทุน และความสามารถในการจับปลาอย่างชัดเจน
กล่าวคือ
ก) กลุ่มคนทีจับปลาขายภาวะความยากจนลดลงจากร้ อยละ ๖๒.๑ เป็ นร้ อยละ ๕๑.๕
ข) กลุ่มทีไม่จับปลาขาย ภาวะความยากจนเพิมขึ1นจากเดิมร้ อยละ ๖๔.๓ เป็ นร้ อยละ๖๗.๒
ค) กลุ่มทีมีเรือและมีเครืองยนต์ ภาวะความยากจนลดลงอย่างชัดเจนจากร้ อยละ ๕๕.๓ เหลือเพียง
ร้ อยละ ๓๔.๐
ง) กลุ่มทีมีเรือแต่ไม่มีเครืองยนต์ภาวะความยากจนลดลงจากเดิมร้ อยละ ๖๓.๖ เป็ นร้ อยละ ๕๒.๐
จ) กลุ่มทีไม่มีเรือและไม่มีเครืองยนต์ภาวะความยากจนกลับเพิมขึ1นจากเดิมร้ อยละ ๖๖.๓ เป็ น
ร้ อยละ ๖๗.๔
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การศึกษาผลกระทบทางด้ านเศรษฐกิจชี1ให้ เห็นว่า การเปิ ดประตูระบายนํา1 เขือนปากมูลช่วยทําให้ ภาวะ
ความยากจนในพื1นทีลดลง แต่ความยากจนในพื1นทียังสูงกว่าก่อนการสร้ างเขือนอยู่มาก ทีสาํ คัญการศึกษายัง
พบว่าภาวะความยากจนยังกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มครัวเรือนทีมีขีดความสามารถในการเข้ าถึงทรัพยากรทีจาํ กัด
สรุป
รายได้ จากการประมงเฉลียต่อครัวเรื อน ในปี ๒๕๓๓ ก่อนการสร้ างเขือน ประมาณ ๒๕,๗๔๒ บาท
ต่ อ ปี ซึ ง ถ้ า คิ ด จากจํา นวนชาวบ้ า น ๖,๑๗๖ ครั ว เรื อ น (ตามจํา นวนผู้ ทีไ ด้ รั บ ค่ า ชดเชยจาก กฟผ.อั น
เนืองมาจากการสูญเสียอาชีพประมง) จะเป็ นรายได้ รวม ๑๕๘,๙๘๒,๕๙๒ บาท ขณะทีข้อมูลในปี ๒๕๔๓ ซึง
เป็ นช่ วงทีเขือนปิ ดประตูนาํ1 ตลอดปี เพื อผลิตกระแสไฟฟ้ า รายได้ จากการประมงเฉลียต่อครั วเรื อนประมาณ
๓,๐๔๕ บาทต่อปี จะเป็ นรายได้ รวม ๑๘,๘๐๕,๙๒๐ บาทต่อปี ตัวเลขเหล่ านี1ช1 ีให้ เห็นว่า การสร้ างเขือนปาก
มูล ทําให้ มูลค่าผลผลิตของครั วเรือนประมงหายไปประมาณ ๑๔๐ ล้ านบาทต่อปี การพิจารณาเปรี ยบเทียบ
รายได้ ป ระมงในแต่ ล ะครั ว เรื อ นหลั ง เปิ ดประตู นํ1า พบว่ า มี ก ารเพิ ม ขึ1 นอย่ า งเห็น ได้ ชั ด ในกลุ่ ม ผู้ ที ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ ส่วนการสร้ างเขือน มีผลให้ ภาวะความยากจนเพิมขึ1น และลดลงภายหลังการเปิ ดประตูนาํ1 แต่ความ
ยากจนก็ยังสูงกว่าในช่วงก่อนการสร้ างเขือนอยู่มาก
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการศึกษาใด ทีช1 ีให้ เห็นถึงผลกระทบทีเกิดจากการทําลายระบบนิเวศริมฝังแม่นาํ1
อันเป็ นแหล่งพึงพิงทางอาหารของคนในชุมชน ผลกระทบทีเกิดจากการจับปลาได้ น้อยลง ของชุมชนตลอดลุ่ม
นํา1 มูล ซึงมีความยาวกว่ า ๗๒๖ กม. อันเกิดจากการขวางกั1นการอพยพของปลาตามธรรมชาติจากแม่นาํ1 โขง
ผลกระทบทีเกิดกับ ธุ รกิจ การท่อ งเทียวในท้ อ งถิ น ผลกระทบทีการสร้ า งเขื อ นทํา ให้ เกิดความยากจนของ
ประชากรในพื1นทีและเป็ นภาระทีสังคมจะต้ องแบกรับอันเนืองมาจาก ปั ญหาการขาดการศึกษา สุขภาวะ การ
อพยพโยกย้ าย ฯลฯ
ผลกระทบทั1งหมดนี1หลายกรณี ไม่อาจคิดคํานวณเป็ นตัวเลขได้ และเป็ นผลกระทบทีควรจะเป็ นส่วน
หนึงของต้ นทุนในการก่อสร้ างและการใช้ งานเขือนปากมูล
๓.๒ ผลกระทบทางสังคม
๓.๒.๑ การตั+งถิน ฐาน
โดยทัวไปแล้ ว ชาวบ้ านริมแม่นาํ1 มูล มักจะเรียกชือชุมชนของตัวเองตามลักษณะระบบนิเวศน์แม่นาํ1 มูล
ตามความรู้พ1 ื นบ้ าน เช่ น มักพบหมู่บ้านทีข1 ึนต้ นด้ วยคําว่า วัง (บ้ านวังแคน,บ้ านวังสะแบง,บ้ านวังใหม่) คัน
(บ้ านคันไร่,บ้ านคันเปลือย) บุ่ง (บ้ านปากบุ่ง) ปาก ห้ วย (บ้ านห้ วยไฮ) ท่า (บ้ านท่าช้ าง) หนอง (บ้ านหนอง
แสงใหญ่) หิน แก่งหิน (บ้ านแก่งเจริ ญ) ดอน (บ้ านดอนชีเวิน) โนน (บ้ านโนนกลาง) กุด (บ้ านกุดชมพู)
สะท้ อนให้ เห็นถึงลักษณะสําคัญของระบบนิเวศแม่นาํ1 มูล ทีเหมาะสมในการสร้ างถินฐานการก่อตั1งชุ มชน ใน
ทําเลทีมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทสี าํ คัญ ๓ อย่าง คือ ข้ าว ปลา และป่ า ชุมชนตั1งแต่ใต้ แก่ง
สะพือ อ.พิบูลฯ ถึง อ.โขงเจียม ล้ วนเลือกทําเลทีสะดวกในการจับปลา และมีทพี อจะทํานาได้ ผู้คนในบริเวณ
ดังกล่ าว มี วิถีชีวิตโดยการหาปลา และนํา ไปแลกข้ าวกับ ชาวบ้ า นทีต1ั งอยู่ ห่า งจากแม่ นํ1า มู ล และทีดิน อุ ดม
สมบูรณ์กว่า ประวัติศาสตร์ของชุมชนริมแม่นาํ1 มูล คือประวัติศาสตร์การผลิต การพึงตัวเอง การแลกเปลียน
การค้ า การผลิตทีสาํ คัญคือ “การหาปลา” และ”การทํานา” (ม.อุบล, ๒๕๔๕ : น.๕-๖)
ชาวบ้ านเลือกตั1งถินฐานบริเวณปากมูล เพราะความอุดมสมบูรณ์ของ ปลา และพรรณพืชธรรมชาติริม
แม่นาํ1 มูล เป็ นเหตุจูงใจ นอกจากนี1ระบบนิเวศในแม่นาํ1 มูล ไม่ว่าจะเป็ นทรัพยากรปลา ป่ าบุ่ง ป่ าทาม ป่ าโคกริม
รายงานการประมวลสรุปการศึกษาข้ อมูลงานวิจัยและเอกสารทีเกียวข้ องกับการแก้ ไขปัญหาเขือนปากมูล : คณะอนุกรรมการศึกษาข้ อมูลงานวิจัย ฯ

หน้ า ๒๙

มู ล ป่ าริ ม เกาะดอน และตามเกาะแก่ ง รวมทั1ง พรรณพื ชนานาชนิ ด ในลุ่ ม นํ1า แม่ นํ1า มู ล ทรั พ ยากรเหล่ า นี1
เปลียนแปลงไปตามฤดูกาล และการขึ1นลงของแม่นาํ1 มูล ดังนั1นชาวบ้ านปากมูลจึงจําต้ องสร้ างระบบความรู้และ
ภูมิปัญญาต่าง ๆ เพือใช้ และจัดการกับการเปลียนแปลงของระบบนิเวศ เพือให้ วิถีชีวิตของชาวบ้ านดํารงอยู่ได้
ทั1งด้ านเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม เช่นการทํามาหากิน การแลกเปลียนสิงทีได้ มาจากการหาอยู่หากินใน
แม่นาํ1 มูล รวมทั1งการสร้ างความเชือและวัฒนธรรมร่วมกันมาแต่อดีต (ม.อุบล: ๒๕๔๕: น.๕-๔๙)
ส่วนวิจัยไทบ้ าน (วิจัยไทบ้ าน : ๒๕๔๕) พบว่าทีต1ังชุมชน จะเป็ นบริเวณทีสามารถเข้ าถึงแหล่งหาปลา
หรื อ “ลวงปลา” เช่น แก่ง ขุม วัง คัน ฯลฯ ซึงเป็ นหัวใจของความมันคงทางอาหารและเศรษฐกิจของชุมชน
แล้ ว บริเวณทีต1ังชุมชนมักจะอยู่ระหว่างลําห้ วยของแม่นาํ1 มูลหรือมีลาํ ห้ วยขนาบข้ างซึงนํา1 ไม่สามารถท่วมถึงได้
การมีลาํ ห้ วยนั1นก็เท่ากับว่ามีแหล่งอาหารและสมุนไพรอีกแหล่งนอกจากตามดอนหรือริมมูล
ชุ มชนริ มมูลโดยส่วนใหญ่ มักแบ่ งพื1 นทีออกเป็ น ๒ ส่วนคือ ส่วนทีเป็ นเขตชุ มชนและนอกเขตชุ มชน
โดยมีหลักเขตแบ่ง เขตชุมชนมักจะประกอบด้ วยพื1นที ทีสาํ คัญคือ
๑) พื1นทีส่วนรวมติดฝังนํา1 มูล เป็ นพื1นทีทาํ กินสําหรับปลูกพืชผักริมมูลโดยแบ่งกันปลูกพืชผักและเป็ น
พื1นทีให้ ชาวบ้ านในชุมชนลงหาปลาในแม่นาํ1 หรื อท่านํา1 หากมีการแต่งงานแยกครอบครั ว ออกมา ก็จะแบ่ ง
พื1นทีเหล่ านี1ให้ ครอบครัวดังกล่าวได้ ทาํ เกษตรริ มมูล และแบ่ งพื1 นทีไว้ สาํ หรับเก็บผักหักฟื น พื ชผัก เห็ด และ
สมุนไพร
๒) สํา หรั บ พื1 นทีน อกเขตชุ ม ชน ประกอบด้ ว ยพื1 นทีน าและพื1 นทีท าํ เลเลี1 ยงสั ต ว์ ดั ง นั1 น ทีน าของ
ชุมชนริ มมูลจึงตั1งอยู่ห่างจากฝังแม่นาํ1 ยกเว้ นบางชุ มชนมีทีนาระหว่ างทีริมมูลกับชุ มชน เช่ น บ้ านหนองโพธิN
หรื อผู้ทีทาํ นาตามทามหรื อห้ วยสาขา การเลือกพื1 นทีต1ังชุ มชนดังกล่ าวนี1ทาํ ให้ ชุมชนริ มมูลมีหลักประกันของ
ความมันคงในมิติต่างๆ ทุกด้ านทีทาํ ให้ ชุมชนสามารถพึงตนเองจากฐานทรั พยากรแม่นาํ1 มูลและลําห้ วยสาขา
ทั1งความมันคงทางอาหาร ความมันคงทางสุขภาพ และความมันคงทางเศรษฐกิจ (วิจัยไทบ้ าน, ๒๕๔๕)
๓.๒.๒ ความมัน คงทางอาหาร
ก่อนการสร้ างเขือนปากมูล ชาวบ้ านริมมูลส่วนใหญ่จะปลูกจะปลูกผักริ มมูล การปลูกผักริมมูลทําได้
ในฤดู นํ1าลดหลั งการเก็บ เกียวข้ า ว ตั1งแต่ เดื อนธัน วาคม – พฤษภาคม ชนิ ดผั กทีปลู ก เป็ นผั กทีบริ โภคใน
ครัวเรือน เช่น ผักกาด ถัว แตง พริก มักเป็ นผักทีมีอายุเก็บเกียวในระยะสั1นประมาณ ๓ เดือน เหตุผลสําคัญที
ชาวบ้ านปลูกผักในฤดูแล้ ง เนืองจากเหตุผลในด้ านความสะดวกในการเก็บผักมาบริโภค นอกจากนี1การเก็บผัก
ในฤดูแล้ งตามธรรมชาติไม่ค่อยได้ เก็บได้ เป็ นบางชนิด การปลูกผักริมมูลจึงเป็ นกิจกรรมเพือเสริมความมันคง
ทางอาหารของครั ว เรื อ นทีจ ะมี พื ช ผั ก สํา หรั บ บริ โ ภคในช่ วงฤดู แ ล้ ง โดยไม่ ต้ อ งจ่ า ยเงิ น เพื อ ซื1 ออาหาร
บางส่วนเหลือจึงขาย (ม.อุบล, ๒๕๔๕: น.๕-๒๐)
นอกจากนี1ชาวบ้ านจะเก็บผักป่ าหลังหรื อขณะหาทีปลา เช่ น ผักกระโดนนํา1 ผักกุ่ม ผักดางส้ ม ดางขม
และอืน ๆ เป็ นต้ น นอกจากนี1ยังล่าสัตว์ป่า พวกกิ1งก่า งู แมลงบ้ างเล็กน้ อย เพราะเวลาส่วนใหญ่จะไปหาปลา
ส่วนผู้หญิงบางคนทีไม่ได้ หาปลาก็จะไปเก็บเห็ด หาหน่อไม้ และของป่ า ส่วนรายได้ ส่วนใหญ่ของชาวบ้ านจะมา
จากการขายปลา (ม.อุบล, ๒๕๔๕: น.๕-๒๘)

รายงานการประมวลสรุปการศึกษาข้ อมูลงานวิจัยและเอกสารทีเกียวข้ องกับการแก้ ไขปัญหาเขือนปากมูล : คณะอนุกรรมการศึกษาข้ อมูลงานวิจัย ฯ
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ตารางที ๗ แสดงผลกระทบจากเขือนปากมูลต่อความมัน คงทางอาหาร (หน่วย:ครัวเรือน)
ผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์จาก
ผลกระทบจากการสร้างเขือน (๒๕๔๓)
ทรัพยากรของครัวเรือน
ไม่เปลีย นแปลง
ดีขึ+น
ดีขึ+นมาก
แย่ลง
ด้านความมัน คงทางอาหาร
๑. ความพอเพียงของอาหาร
๑๑๖ (๑๒.๙) ๓๖ (๔.๐) ๑ (๐.๑) ๕๒๓ (๕๘.๔)
๒. ความสะดวกต่อการจัดหาอาหาร
๙๕ (๑๐.๖) ๓๖ (๔.๐) ๒ (๐.๒) ๕๓๗ (๕๙.๔)
๓. คุณภาพและความสะอาดของอาหาร
๙๔ (๑๐.๕) ๒๙ (๓.๒) ๑ (๐.๑) ๕๓๘ (๖๐.๐)
๔. การใช้ ประโยชน์จากสมุนไพร
๒๓๕ (๒๖.๓) ๘ (๐.๙) ๘ (๐.๙) ๔๑๕ (๔๖.๓)
ทีมา: ม.อุบล, ๒๕๔๕: น.๕-๓๑

แย่งลงมาก
๒๒๐ (๒๔.๖)
๒๒๖ (๒๕.๒)
๒๓๔ (๒๖.๑)
๒๓๘ (๒๖.๖)

ความอุดมสมบูรณ์ของทรั พยากรธรรมชาติ สะท้ อนได้ จากคําบอกเล่ าของพ่ อทองดํา ชาตะพั นธ์ “...
แถบนี1 (แถบนํา1 มูน- ผู้เขียน) มันสมบูรณ์จริงๆ ปลาไม่ร้ ูกอี ย่างต่อกีอย่าง กกไม้ อีกหลาย สมัยตะกี1ตะก่อน ก็ร้ ู
ว่ามันหลาย พ่ อ แม่ คนเฒ่ าคนแก่เค้ าบอก เค้ าเล่ าให้ ฟัง แต่พอได้ ลองไปเบิง ไปสํารวจ มีคนมาถาม มานัง
บอกนั งเล่ าว่ ามันมีอะไรบ้ าง ปลา กกไม้ (ต้ นไม้ ) ผักอะไร บนบกในนํ1ามันมีอะไรบ้ าง คนนั1 นช่ วยกันบอก
ช่วยกันเล่าช่วยกันเติมไปเติมมา พอเค้ าสรุปออกมา มันหลายจริงๆ (เยอะจริงๆ) มันก็ร้ ูว่ามันมีอะไรบ้ างแต่
ไม่เคยนังนับ เท่าทีจาํ ได้ เค้ าบอกว่าในมูลนีมีปลากว่าสองร้ อยชนิด มีพืชอีกกว่า ๑๖ ชนิด เมือก่อนไม่ร้ ู ไม่เคย
มานั งนั บกัน ถ้ าให้ บอกก็เล่ าไปได้ เรื อยๆ ไม่ จบ แต่ ให้ บอกว่ ามีเท่าไหร่ ก็บ่จัก (ไม่ ร้ ู ) ...” (สัมภาษณ์พ่อ
ทองดํา ชาตะพันธ์,วันที ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ : กิงกาญจน์และคณะ, ๒๕๕๓: น.๕๐)
และกรณีการทําเกษตรริมฝังมูล ทีชุมชนลุ่มนํา1 มูลและลุ่มนํา1 สาขานํา1 มูลจะปลูกได้ ในฤดูนาํ1 ลดในช่วง
เดือนมกราคม – พฤษภาคม ชนิดผักทีปลูกส่วนใหญ่ ได้ แก่ ผักสําหรับบริโภคในครั วเรื อนเป็ นหลัก เช่น ถัว
แตง พริก ผักกาด การปลูกผักริมฝังมูลและลํานํา1 สาขา จะเป็ นอาชีพเสริมเพือสร้ างความมันคงทางอาหารและ
รายได้ (กิงกาญจน์ และคณะ ๒๕๕๓ : น.๕๕)
วิถีชีวิตทีอยู่อย่างสุขสงบ และอาศัยทรัพยากรธรรมชาติของแม่นาํ1 มูลทีอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้ ชาวบ้ าน
มีสุขภาพจิ ตทีดี ชาวบ้ านได้ บอก ว่ า แม่ นํ1าคือ สายเลื อดทีหล่ อเลี1 ยงพวกเขาตั1งแต่ เกิดจนแก่เฒ่ า แม่ นํ1ามู ล
เป็ นสถานทีทาํ งาน ตลาด ทําเลเลี1 ยงสัตว์ แหล่ งสมุ นไพร อาบนํ1า-ซั กผ้ า พั กผ่ อน ฯลฯ (ม.อุบล, ๒๕๔๕:
น.๕-๒๘)
ขณะทีงานวิจัยไทบ้ าน พบว่าการเปิ ดประตูเขือนทําให้ เกิดความมันคงทางอาหาร ให้ กับชุมชนบริเวณ
ปากมูลเนืองจากชาวบ้ านมีปลาจากธรรมชาติ สําหรั บคนริ มมูลและริ มห้ วยสาขาของแม่นาํ1 มูล การทีชาวบ้ าน
สามารถจั บ ปลาได้ อี ก ครั1 ง รวมทั1ง มี พื ช ผั ก ริ ม มู ล ให้ เ ก็บ ไม่ พี ย งทํา ให้ เ กิ ด ความมั น คงทางอาหารสํา หรั บ
ครอบครัวเท่านั1น แต่เกิดความมันคงทางอาหารทั1งชุมชนเพราะปลาทีจับได้ ยังถูกแบ่งไปยังเครือญาติและ “หมู่
พวก” รวมทั1ง “เสียวเหย” และเครือญาติของเสียวเหย แม้ บางคนจะไม่ได้ ลงหาปลาทีมูล แต่กม็ ีปลากินเช่นกัน
แม้ แต่เด็กๆ ก็มีปลาเป็ นอาหารไปโรงเรียนจากแต่เดิมทีห่อแต่ข้าวเหนียวไปโรงเรียน และรอกับข้ าวทีโรงเรียน
จัดให้ การมีปลากินทําให้ ลดภาระเรืองการใช้ จ่ายด้ านอาหาร เพราะไม่ต้องเสียเงินซื1ออาหารจากรถตลาด จะ
ซื1อก็เว้ นแต่กรณีทมี ีธุระเร่ งด่วน ทําอาหารไม่ทนั หรืออยากกินอย่างอืน แต่กรณีหลังไม่บ่อยนัก เพราะปลายัง
เป็ นอาหารทีมีรสชาติอร่อยทีสดุ (วิจัยไทบ้ าน, ๒๕๔๕)
หากมองจากมิติความมันคงทางอาหาร การกลั บมาของปลา เกษตรริ มมู ล และพื ชผักธรรมชาติไม่
เพี ยงแต่ ลดภาระค่ าใช้ จ่ายด้ านอาหารเท่านั1 น แต่ ยังทําให้ ชาวบ้ านได้ บริ โภคอาหารธรรมชาติทีมีคุณค่าทาง
รายงานการประมวลสรุปการศึกษาข้ อมูลงานวิจัยและเอกสารทีเกียวข้ องกับการแก้ ไขปัญหาเขือนปากมูล : คณะอนุกรรมการศึกษาข้ อมูลงานวิจัย ฯ
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โภชนาการสูงและไม่ มีสารเคมีปนเปื1 อน ผู้ ทีได้ ประโยชน์มากทีสุดจากการเปิ ดประตูเขือนก็คือ ผู้หญิงทีต้อง
แบกรับภาระในการจัดการและหาอาหารสําหรับสมาชิกในครอบครัว จนกล่าวกันว่า“เมือมีการเปิ ดประตูเขือน
ก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปว่าพรุ่งนี1จะหาอะไรให้ ลูกกิน” (วิจัยไทบ้ าน, ๒๕๔๕ อ้ างแล้ ว เรืองเดียวกัน)
๓.๒.๓ ภูมิปัญญาท้องถิน
การหาปลาเป็ นอาชี พทีสร้ างความมันคงทางเศรษฐกิจ อย่ า งสํา คัญของชาวบ้ านริ มมู ล ดังจะพบว่ า
ชาวบ้ านริมแม่นาํ1 มูลมีระบบความรู้พ1 ื นบ้ านเกียวกับการหาปลาอย่างหลากหลาย สามารถจําแนกออกเป็ น ๓
เรืองใหญ่ ๆ คือ (๑) ความรู้เกียวกับกระแสนํา1 และลักษณะทางกายภาพของแม่นาํ1 มูล (๒) ความรู้เกียวกับ
ระบบความหลากหลายของชนิดปลาและลักษณะนิสยั การหากิน การอพยพ แหล่งทีปลาอยู่ แหล่งทีปลาวางไข่
(๓) ความรู้เกียวกับการใช้ เครื องมือจับปลา ทั1งนี1 ความรู้ ท1ัง ๓ เรื องดังกล่ าวจะถูกนํามาใช้ ประโยชน์ อย่ าง
สัมพันธ์กนั กับฤดูกาลในรอบปี กล่าวคือดิน ฟ้ า อากาศ ทีกาํ หนดความหลากหลายทางชีวิภาพและลักษณะของ
กระแสนํา1 ในแม่นาํ1 มูล อันเป็ นปั จจัยสําคัญทีมากําหนดกิจกรรมการทําประมงของชาวบ้ านอีกทอดหนึง การใช้
ความรู้ ข องชาวบ้ า นในการทํา ประมงเป็ นไปตามสภาพ “ฤดู ก าล” ของธรรมชาติ และสัม พั น ธ์ กับ การใช้
เครืองมือทําประมงของชาวบ้ านริมแม่นาํ1 มูล (ม.อุบล. : น.๕-๑๗)
ฤดูกาล สําคัญทีสัมพันธ์กบั วิถีชีวิตของชาวบ้ านริมมูล ซึงกําหนดกิจกรรมด้ านประมง จําแนกได้ ๓ ฤดู
คือ (๑)ฤดูนาํ1 ลด (๒)ฤดูนาํ1 แดง (๓)ฤดูนาํ1 หลากเต็มตลิงและเริมลด รายละเอียดดังตารางต่อไปนี1
ฤดูกาลจับปลา
• ฤ ดู นํ1 า ล ด
ห รื อ นํ1 า แ ห้ ง
(ม ก ร า ค ม เมษายน)

ฤดู นํ1าหลาก
ห รื อ นํ1 า ขึ1 น ที
ภาษาชาวบ้ าน
เ รี ย ก ว่ า “นํ1 า
แดง”ช่ วงเดือ น
พฤษภาคมสิ ง หาคม (ฤดู
ฝน)
•

ตารางที ๘ แสดงความรูพ้ ื+ นบ้านเกีย วกับปลาและระบบการจับปลาของชาวบ้านปากมูล
ลักษณะของนํ+า/ภูมิศาสตร์
ชนิดปลา
เครือ งมือปลา
• นํา1 ในแม่ นาํ1 มู ลเริ มลดลงเรื อย ๆ • ปลาทีว่ายจากนํา1 โขงมาช่ วงฤดู นาํ1 • คนหาปลาจะใช้ เ รื อ เล็ก พาย
และเริมไหลลงแม่นาํ1 โขง
หลากหรื อช่ วงช่ วงเดือน ๖-๙ ของ เข้ าไปตามเกาะแก่งต่างๆ
• แก่งต่ างๆ โผล่ เหนื อนํา1 ขึ1นมาให้ ทุ กปี จะหลงเหลื ออยู่ ใ นนํ1า มู ล เช่ น • เครื องมื อ ที ใ ช้ ได้ แก่ มอง
เห็น
ปลากด ปลาค่าว ปลานาง ปลาสร้ อย ลาน ตุ้ม เบ็ดราว ผาหรื อฉมวก
• มี ลักษณะทางภูมิศ าสตร์ ใต้ น ํ1า ที ปลาปาก ปลาสู ด ปลาเกาะปาก ดางต่ อ ขอทก แห เยาะ อวน
ชาวบ้ านเรียกว่า “วังปลา” หมายถึง หนาม ปลาหนัง เป็ นต้ น
ช้ อน
ทีอาศัยของปลาทีว่ายกลับไปแม่นาํ1
โขงไม่ ทั น ปลาจะอาศั ย ในซอกถํ1า
โพรงหิ น เกาะแก่ ง หิ น ต่ า ง ๆ ซึ ง
ปลาจะหลบซ่ อ นอยู่ ชาวบ้ านจึ ง
เรียกว่า “ปลาค้ างวัง”
• ช่ ว งฤดู ฝ นตกชุ ก นํ1า จากแม่ น ํ1 า • ปลาจากนํ1า โขงจะว่ า ยทวนนํ1า มา • คนหาปลาจะรอคอยฤดู น ํ1 า
โขงจะสูงขึ1นและหลากท่วมเข้ าไปยัง วางไข่ ในแม่ นํ1ามู ล และจะอยู่ อาศั ย หลาก เพราะมีปลาจํานวนมาก
ลํานํา1 สาขาต่าง ๆ รวมทั1งนํา1 มูล
และเจริ ญ เติ บ โต แพร่ พัน ธุ์ตามป่ า ให้ จับและสามารถจับได้ คราวละ
บุ่งป่ าทาม หรือบริเวณทีรกริมตลิง มากๆ พวกเขาจะพายเรื อทวน
นํ1 า ตามการว่ า ยของปลาโดย
ล่องเรือจากปากมูลจนถึงแก่งตะ
นะ
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นํา1 จะท่วมบริ เวณทีเรี ยกว่ าป่ าบุ่ง • พบปลาทุ ก ชนิ ด เช่ น ปลากด • เครื องมื อ จั บ ปลาทุ ก ชนิ ด
ปลาค่ า ว ปลาซวย ปลาปึ ง ปลาหนู สามารถจับปลาช่วงฤดูน1 ีได้ เช่ น
ป่ าทามตามริมตลิง
ปลากระแหยง ปลานาง ปลาเคิ ง ตาข่ า ย ลอบ ไซ อวน ตุ้ มทุ ก
ปลายอนลาย ปลาโจก เป็ นต้ น
ขนาด ฉมวก คางต่อง
มอง โดยเฉพาะมองไหล๙ มอง
ซํา๑๐ เยาะ ตุ้ม เบ็ดราว เบ็ดคัน
เบ็ดราวใหญ่ ลอบ
• นํา1 ในแม่นาํ1 โขงลดลงและมีความ • ลูกปลาทีเกิดในช่ วงวางไข่ ช่ วงฤดู • ชาวบ้ า นมั ก จะใช้ ส วิ ง รอตั ก
เชียวกรากน้ อยลง นํา1 ในลํานํา1 สาขา ฝนโตพอทีจะว่ายตามนํา1 ลงไปนํา1 โขง ปลาบริ เ วณแก่ ง ต่ า ง ๆ และใช้
ของแม่ นาํ1 โขงและแม่นํ1ามูลก็ลดลง ตามพ่ อแม่ พันธุ์ ปลาทีพบในช่ วงนี1 เครื อ งมื อ อื น ๆ เช่ น โพงพาง
ไปด้ วย
จะว่ า ยเป็ นฝู ง ๆ มี ป ลาทุ ก ชนิ ด ลอบ สะดุ้ง เบ็ดราว ตุ้ม มองจับ
ในช่ วงนี1 เช่น ปลาซวย ปลาปึ ง ปลา ปลา
เสือ ปลาหนู ปลาคูณ ปลาโจก ปลา
อีตู๋ ปลาชะโด ปลาก่า ปลาหลาด
ปลาเลิน ปลากะแยง ปลากด ปลาบู่
ปลาอีไห ปลานาง เป็ นต้ น

•

ฤ ดู นํ1 า ล ด
ห รื อ นํ1 า ไ ห ล
(กั น ย า ย น ธันวาคม ) หรือ
ช่ ว ง ป ลา ย ฤ ดู
ฝน
•

ทีม า : กนกวรรณ มะโนรมย์,๒๕๔๗ (อ้ างถึงใน กิงกาญจน์และคณะ, ๒๕๕๓)
จากข้ อมูลข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่า อุปกรณ์และเครืองมือหาปลาของชาวบ้ านจะเป็ นประเภทอุปกรณ์และ
เครืองมือเคลือนทีขนาดเล็ก ทีอาศัยนํา1 ไม่ลึกมาก ใช้ ริมฝังและตามแก่งหิน เป็ นอุปกรณ์ทใี ช้ เทคโนโลยีทไี ม่ได้
ซับซ้ อน โดยส่วนใหญ่อุปกรณ์และเครืองมือสําหรับจับปลาจะทําจากวัสดุธรรมชาติ เช่น แห และ มอง ในอดีต
จะใช้ เชือกป่ านและ เครือไม้ มาสาน ส่วนจิบ ตุ้ม โพงพาง จะทําจากไม้ ไผ่ ตุ้มจากนํา1 เต้ า เป็ นต้ น ซึงเป็ นวัสดุที
หาได้ ในชุมชน การทําเครืองมือจับอาศัยประสบการณ์และภูมิปัญญาทีได้ รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษเป็ น
หลัก แม้ ว่าในระยะช่วง ๔๐ – ๕๐ ปี หลัง มอง แห และเบ็ด จะเปลียนมาใช้ เส้ นไนล่ อนแทน เนืองจากความ
เหนี ยวและความคงทนทีมีมากกว่ า แต่ เมื อเทียบกับ ความหลากหลายของอุปกรณ์สาํ หรั บการเลื อกใช้ และ
ต้ นทุน พบว่ าไม่ สูงมาก หรื อไม่ต้องลงทุนมาก เพราะทุนสําคัญทีชาวบ้ านต้ องใช้ คือ แรงกาย ส่วนทุนทีเป็ น
เงินตราไม่สูงมากเมือเทียบกับรายได้ จากการขายปลา สําหรั บชาวบ้ านบางกลุ่มทีเน้ นหาปลาขายส่งแม่ค้าคน
กลางในตลาดการลงทุนอุปกรณ์ปลาเช่น มองขนาดใหญ่ มองไหลขนาดใหญ่ พ่ อค้ าและแม่ค้าทีรับซื1อปลาจะ
ลงทุนให้ โดยให้ นาํ ไปใช้ ก่อน แล้ วนําปลามาขายแทน ซึงชาวบ้ านสะท้ อนว่ า บางทีแม่ค้าลงทุนให้ ใช้ จับปลา
สองสามรอบ ก็ขายปลามาพอสําหรับค่ามอง (กิงกาญจน์และคณะ, ๒๕๕๓: น. ๕๔ – ๕๕)
๙

มองไหล หรือข่ ายลอย เป็ นตาข่ ายทีมีสายทุ่นด้ านบนยาว ๓-๔ เมตร ขึ1นไป ตัวตาข่ ายจะอยู่ด้านล่ าง และมีความกว้ างตั1งแต่ ๖-๑๖ เซนติเมตร
ความลึกของตาข่าย ๒๕ – ๓๐ ตา ชาวประมงจะใช้ มองไหลในช่ วงนํา1 ลึกทีสดุ ของแม้ นาํ1 มูล หรือมีความลึกกว่า ๑๐ เมตร และพื1นทีบริเวณนั1นจะต้ อง
ไม่ มีแก่งกิน ซากไม้ หรือโขดหิน การใช้ เครืองมือชนิดนี1สามารถพบได้ ทบี ้ านวังสะแบงใต้ พรานปลาจาก ๖ อําเภอในเขตจังหวัดอุบลราชธานี คือ
เมือง ตาลสุม สิรินธร วารินชําราบ พิบูลมังสาหาร และโขงเจียง จะมาไหลมองในช่ วงนี1 (สัมภาษณ์พ่อยอด ทองดี. อายุ ๕๔ ปี วันที ๒๑ เมษายน
๒๕๔๓)
๑๐
มองซํา หรือข่ายดักปลาเป็ นตาข่ายขนาดความกว้ าง ๑๒ – ๑๖ เซนติเมตร ใช้ เฉพาะช่ วงนํา1 ขึ1น การวางข่ายต้ องเป็ นบริเวณนํา1 นิงเพราะคาดว่าปลา
จะว่ายผ่าน(สัมภาษณ์คนเดียวกัน วันเดียวกัน)
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วิจัยไทบ้ าน (๒๕๔๕) ได้ อธิบายเรื องภูมิปัญญาไว้ ว่า การศึ กษาโดยศึกษาผ่าน “เครื องมือหาปลา”
ของคนหาปลา การศึกษาครั1งนี1มอง “เครืองมือหาปลา” เป็ น “ปฏิบัติการ” ทาง “ความรู้ “ของ “คนหาปลา” ที
แสดงปฏิสัมพั นธ์ ระหว่ างคนกับธรรมชาติ คนกับคน และคนกับสิงทีอยู่เหนื อธรรมชาติ การศึกษานี1พบว่ า
เครื อ งมื อ หาปลาทีใ ช้ กัน ในลุ่ ม นํ1า มู ล ตอนล่ า งอย่ า งน้ อ ยพบ ๗๕ ชนิ ด ทั1ง นี1 แบ่ ง ตามวิ ธีก ารหาปลาได้ ๕
ประเภท คือ เครืองมือล่อปลา เครืองมือดักปลา เครืองมือล่าปลา เครืองมือจับปลา และเครืองมือช่วยหาปลา
เครืองมือในฐานะของปฏิบัติการของความรู้ ทําให้ สืบพบว่า ลักษณะความรู้ของชุมชนคนหาปลาเป็ นเรืองของ
วิถีชีวิตทีเกียวพันกับความสัมพันธ์หลายชุดอย่างเชือมโยง ซึงเรียกว่า “วิถีชีวิต” ของคนหาปลา เครืองมือหา
ปลาได้ สะท้ อนความรู้ ทีหลากหลายและซั บ ซ้ อนเกียวกับการทําเครื องมือ เหยื อปลา ลวง สิทธิ วั ฒนธรรม
เครื อข่ ายความสัมพั นธ์ทางสังคม ซึ งทําให้ ความรู้ น1ั นถู กควบคุ มด้ วยศี ลธรรมและจริ ยธรรม ก่อให้ เกิดการ
ช่วยเหลือกันและกัน เอื1อเฟื1 อต่อกันและกัน และสร้ างความเป็ นธรรมให้ เกิดขึ1นเป็ นปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและ
คน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิงทีอยู่เหนือธรรมชาติ ด้ วยความรู้เหล่ านี1ได้ สร้ างความมังคงทางด้ านอาหาร
ทั1งในระดั บ ครอบครั วและชุ มชน สร้ า งชุ มชนให้ มั น คง และบํา รุ งรั ก ษาศาสนาให้ มั นคง ซึ งเปรี ยบเสมื อ น
“ตัวตน” หรื อ “อัตลักษณ์” ของคนหาปลา อันทําให้ ชาวปากมู ลดํารงชี วิตได้ อย่างมีเกียรติและศักดิNศรี แห่ ง
ความเป็ นมนุษย์ และพวกเขาได้ สบื ทอดและถ่ายทอดความรู้เหล่านี1ต่อๆ กันมาจากรุ่นหนึงไปสู่อกี รุ่นหนึง
ดังนั1น “ความรู้” หรือ ภูมิปัญญาของคนหาปลาลุ่มนํา1 มูล กล่าวคือ คนหาปลาไม่ใช่ชาวบ้ านทีจับปลา
กินและขายเท่านั1น แต่ ในมิติของ “ภูมิปัญญา” คนหาปลาคือผู้ ทีมีศักดิNศรี เท่ากับผู้ทีจบปริ ญญาเอก ซึ งมี
ความรู้ ในระดับขั1นสูง มีความรู้ เฉพาะตน แต่ ความรู้ของคนหาปลาเป็ นความรู้ทีมาจากท้ องถินหรื อมาจาก
“บ้ าน” ทีตนอาศัยอยู่ นันคือมาจากครอบครั วและชุ มชน ไม่ได้ มาจากโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัย (วิจัยไทบ้ าน
๒๕๔๕)
๓.๒.๔ วัฒนธรรมลุ่มนํ+ากับความมันคงในชี

วิต
ในส่วนของวัฒนธรรมของชุมชนลุ่มนํา1 ประกอบด้ วยวัฒนธรรมทีหลากหลายทั1งวัฒนธรรมทัวไป และ
ตามฮีตสิบสองคองสิบสีของชาวอีสาน อาทิเช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีวันสําคัญ
ทางศาสนา งานบุญ และวั ฒนธรรมประเพณีเฉพาะของท้ องถิน ทีมีความสําคัญ เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของ
ชุมชนลุ่มนํา1 มูน เช่น ประเพณีเนาแก่ง หรือ การบวชแก่ง วัฒนธรรมลวงปลาและประเพณีซาวลวง เป็ นต้ น
สําหรับชาวบ้ านในชุมชนแล้ ว วัฒนธรรมทัวไป กับ วัฒนธรรมเฉพาะของท้ องถิน ล้ วนเป็ นวัฒนธรรมที
สัมพันธ์กบั สายนํา1 หรือ เป็ นวัฒนธรรมลุ่มนํา1 โดยทัวไปการกล่างถึงวัฒนธรรมลุ่มนํา1 ของชาวบ้ าน มักจะกล่าว
เชือมโยงและชี1ให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม ประเพณีกบั วิถีชีวิต (กิงกาญจน์และคณะ, ๒๕๕๓:
น. ๕๙-๖๐)
ในเรืองนี1วิจัยไทบ้ าน ได้ ศึกษาพบว่ า ในส่วนของความมันคงทางเศรษฐกิจนั1น เห็นได้ ชัดว่ าชุ มชนริ ม
มูลเป็ นชุ มชนหาปลาเป็ นหลักแตกต่างกับชุ มชนทีอยู่ห่างจากมูลทีมีวิถีการผลิตขึ1นอยู่กับทีดิน (Land-based
community) เพราะข้ อจํากัดของทีดินบริ เวณปากมูลทีไม่อุดมสมบูรณ์ ขณะทีมีแม่นาํ1 ทีอุดมสมบูรณ์ด้วยปลา
ทีสามารถจับได้ ตลอดปี การมีแม่นาํ1 จึงเป็ นหลักประกันว่าชาวบ้ านสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ ชุมชนริมมูลจึงเป็ น
ชุมชนทีพึงพาแม่นาํ1 เป็ นหลัก (river-based community)
นอกจากการพึงพาแม่นาํ1 มูลสําหรับการดํารงชีวิตแล้ ว แม่นาํ1 มูลยังมีความสําคัญต่อชาวบ้ านมากจนก่อ
เกิดเป็ นวัฒนธรรมประเพณีเฉพาะของตน เช่น การใช้ แก่งและทีริมมูลเป็ นสถานทีประกอบพิธีสงกรานต์และ
วันเนา ในอดีตทียังไม่มีโบสถ์ชาวบ้ านยังใช้ แก่งเป็ น “โบสถ์นาํ1 ” หรื อ “สิมนํา1 ” โดยสมมติให้ แก่งทีมีนํ1า
รายงานการประมวลสรุปการศึกษาข้ อมูลงานวิจัยและเอกสารทีเกียวข้ องกับการแก้ ไขปัญหาเขือนปากมูล : คณะอนุกรรมการศึกษาข้ อมูลงานวิจัย ฯ
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ล้ อมรอบเป็ นเขตสีมา เช่ น แก่งตาดไฮ เป็ นต้ น โดยมีท1ังชุ มชนริ มมู ลและชุ มชนบ้ านโคกทีลงมาใช้ แก่งเป็ น
โบสถ์
ดังทีได้ กล่าวมาแล้ วว่า ชุมชนริมมูนเป็ นชุมชนหาปลาเป็ นหลักซึงแตกต่างกับชุมชนอีสานทัวไป เพราะ
ข้ อจํากัดของทีดินทีไม่อุดมสมบูรณ์ ขณะทีแม่นาํ1 มีความอุดมสมบูรณ์ ดังนั1น แม้ ว่าชาวบ้ านบางรายจะมีทีดิน
หรื อทีนามากแต่กไ็ ม่ได้ หมายความว่ าเป็ นคนรํารวย เนืองจากทีนาให้ ผลผลิตตํา การทํานาของชาวบ้ านนั1นก็
เพียงเพือบริโภคในครัวเรือนไม่ได้ เพือขาย จะมีบ้างก็เพือแลกกับปลา ขณะทีการจับปลานั1นทั1งเพือการบริโภค
และขาย ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในครอบครัว เช่น ค่าเสื1อผ้ า ค่าเทอมลูก ฯลฯ จึงมาจากการขายปลา จนกล่ าวกันว่ า
“เติบโตเป็ นผู้เป็ นคนเป็ นเจ้ าเป็ นนายก็เพราะแม่นาํ1 มูล”
ข้ อจํากัดประการหนึงของการอธิบายระบบเศรษฐกิจของชาวบ้ านปากมูลของคนภายนอกก็คือ การ
นําเอาเรืองของรายได้ และอาชีพมารวมกันและเรียกว่าอาชีพ โดยจัดกลุ่มเป็ น “อาชีพหลัก” “อาชีพเสริม”หรือ
“อาชีพรอง” ซึงไม่ถูกต้ อง เพราะครอบครั วชาวปากมูลเป็ นครอบครั วขยาย แต่ละครอบครั วจะประกอบอาชีพ
หลายอย่ า ง ทั1งหาปลาอย่ า งเดี ยวทั1งกลางวั น และกลางคื น ตลอดทั1งปี ผู้ ทีมีทีน าอาจให้ ลูก เขยหรื อ ผู้ ชายที
แข็งแรงเป็ นคนทํานาในตอนกลางวัน (เพือมีหลักประกันว่ าจะมีข้าวกิน มิใช่เพือขาย) บางคนเสร็จจากทํานา
ตอนกลางวัน ตอนคําก็จะหาปลา ขณะเดียวกันการเลี1ยงสัตว์ชาวบ้ านก็จะใช้ การปล่ อยไว้ ตามทีส่วนรวมในที
ทําเลเลี1ยงสัตว์ เก็บพืชผักอาหารและสมุนไพร คนเฒ่ าคนแก่จะทําเครืองมือ และเหยือปลาให้ ลูกหลานหรือทํา
ขาย ว่างจากการหาปลาและทํานาก็จะจักสานหรือตกแต่งเครื องมือหาปลา ในฤดูแล้ งชาวบ้ านจะทําเกษตรริ ม
มูล ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตามสิงทีนาํ มาซึงรายได้ หลักจริ งๆ ก็คือ การหาปลา ยกเว้ นกรณีทีเป็ นข้ าราชการซึงมี
เงินเดือน จะมีอาชีพในความหมายทีรวมถึงรายได้ จากการรับราชการและบางคนอาจจะหาปลาเป็ นอาชีพเสริม
บางครอบครัวทีมีฐานะการเงินดี สมาชิกในครอบครัวอาจจะเป็ นทั1งคนหาปลา ทํานา เป็ นเจ้ าของและ
ขับรถรั บจ้ างและรั บซื1อปลาขายไปพร้ อมกัน บางคนลงทุนส่าวลวง หรื อลงทุนเครื องมือหาปลาให้ เพื อนบ้ าน
เพือได้ สทิ ธิในการซื1อปลา แต่กล็ งหาปลาเองด้ วย
วิถีการผลิตของชุมชนริมมูลนี1ชาวบ้ านเรียกว่า วิถีการผลิตแบบ “แลงมีสิบอย่างให้เฝ้ า เช้ามีเก้าอย่าง
ให้ยาม” แต่รายได้ หลักของชาวบ้ านจะขึ1นอยู่กับการหาปลาหรือทีเรียกว่า “เศรษฐกิจทีข ึนอยู่กบั การหาปลา”
(fishing economy) (วิจัยไทบ้ าน, ๒๕๔๕)
๓.๒.๕ วัฒนธรรมลวงปลา๑๑กับระบบสังคมวัฒนธรรมลุ่มนํ+า
ระบบ“ลวง” หรื อ “ลวงปลา” ในแม่นาํ1 มูลเป็ น วัฒนธรรมและ/หรื อระบบทีสัมพั นธ์กับระบบนิเวศน์
วิถีชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน นอกเหนือจากนั1นระบบลวงปลา ยังเป็ นเป็ นเครืองรับประกันความมันคงทาง
เศรษฐกิจของทั1งในชุมชนลุ่มนํา1 มูน ชุมชนลุ่มนํา1 สาขา และชุมชนโคก (กิงกาญจน์และคณะ, ๒๕๕๓: น.๖๐)
การซาวลวง ส่าวลวง หมายถึง การทําความสะอาดลวงปลา นับเป็ นประเพณีลุ่มนํา1 สําคัญทีชาวบ้ าน
และชาวประมงทีร่วมใช้ ประโยชน์จากลวงปลาแห่งเดียวกัน คนหาปลาจะมาร่ วมมือร่ วมใจทําความสะอาดลวง
ปลา ก่อนการทําบุญลวงซึงเป็ นพิธกี รรมสําหรับการขอบคุณแม่นาํ1 การซาวลวงปลาไม่เฉพาะเครือญาติ โดยคน
ในชุมชนทีมาร่ วมซาวลวง คนต่างบ้ าน ต่างชุมชนทีได้ มาร่ วมหาปลาในลวงเดียวกันจะมาร่ วมมือกัน เพราะถือ
๑๑

คําว่า “วัฒนธรรมลวงปลา” ปรากฏในงานศึกษาของ กนกวรรณ มะโนรมย์ เรือง วัฒนธรรมเพือการพัฒนาและฟื1 นฟูเศรษฐกิจชุมชน:
กรณีศกึ ษาชุมชนทีได้ รับผลกระทบจากการก่อสร้ างเขือนปากมูน
เพือนํามาอธิบายและวิเคราะห์วัฒนธรรมชุมชนทีสมั พันธ์กบั ระบบนิเวศและ
เศรษฐกิจชุมชน (กนกวรรณ มะโนรมย์ : ๒๕๔๗ น.๖๘)
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ว่ าลวงนี1 เราได้ ร่วมหาร่ วมกิน ได้ ใช้ ร่วมกัน ทําให้ ไม่อดไม่ อยาก ถ้ ามูลเป็ นคลังอาหาร ลวงก็เป็ นตลาดทีเรา
พึงพาอาศัย ด้ วยเหตุน1 ี สําหรับชาวบ้ านทีอาศัยและหากินตามลํานํา1 มูลแล้ ว ประเพณีซาวลวงทีเกิดขึ1นทุกปี จึง
เป็ นสัญญาณบ่งบอกว่ าปี นี1จะมีอาหารบริโภค อีกทั1งความหลากหลายของคนทีเข้ าร่ วมประเพณีด้านหนึงเป็ น
เครื อ งสะท้ อ นว่ า กลุ่ ม คนทีไ ด้ เข้ า ร่ ว มประเพณี ต่ า งใช้ ลวงปลาเป็ นหลั ก ประกั น ปากท้ อ งของตนเองและ
ครอบครัว(สัมภาษณ์แม่สมปอง เวียงจันทร์ และ พ่อสุพันธ์ จันทร์สอน วันที ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒) (อ้ างถึง
ใน กิงกาญจน์และคณะ, ๒๕๕๓)
ความมั น คงทางรายได้ เป็ นความมั น คงอีก ประการทีเชื อ มโยงกับ วั ฒนธรรมลวงปลา โดยเฉพาะ
สําหรั บชาวบ้ านในชุ มชนเขตลุ่มนํา1 มูล เนืองจากข้ อจํากัดทางภูมิศาสตร์ ทีไม่สามารถทํานาปลูกข้ าวได้ อาชีพ
และรายได้ ทเี ป็ นตัวเงินหลักจึงมาจากการหาปลาและขายปลา ดังนั1นระบบวัฒนธรรมลวงปลา ไม่ว่าจะเป็ นการ
จัดลําดับคิวการออกไหลมอง๑๒ กฎเกณฑ์สาํ หรับการใช้ ลวงปลา เช่น การวางกฎเรืองคิวไหลมอง จึงเป็ นกลไก
ทีสาํ คัญของวัฒนธรรมลวงปลา เพือให้ เกิดความเสมอภาคในการเข้ าใช้ ซึงนอกจากจะเป็ นความเสมอภาคแล้ ว
ยังเป็ นหลักประกันว่ าชาวบ้ านจะยังคงมีรายได้ จากการหาปลา อีกด้ วย (กิงกาญจน์ และคณะ อ้ างแล้ ว เรื อง
เดียวกัน)
การศึกษาของ กนกวรรณ มะโนรมย์ ๒๕๔๗ (อ้ างถึงในกิงกาญจน์และคณะ, ๒๕๕๓) พบว่าลวงปลา
กลายเป็ นศูนย์กลางทางสังคม (social centrality) ของชาวบ้ านแถบนี1 และลวงปลาทําให้ ชาวบ้ านมีอาชีพเป็ น
ชาวประมงมากกว่าการเป็ นชาวนา เพราะเมือเปรียบเทียบกับทรัพยากรทีนาแล้ ว ลวงปลาช่ วยสร้ างอัตลักษณ์
ทางสังคมเด่นชัดกว่ า อัตลักษณ์ทเี ด่นชัดนี1ถูกกําหนดจากตําแหน่ งแห่งทีทางสังคมหรือศูนย์กลางทางสังคมที
เป็ นแหล่ งปฏิบัติการเฉพาะ (Situated practice) ของกลุ่มคนหาปลา คือ “ลวงปลา” ซึงเป็ นแหล่ งปฏิบัติ
การณ์เฉพาะนี1ทาํ ให้ เห็นว่าชาวปากมูลมีความเหมือนกันเองและแตกต่างไปจากกลุ่มอืนๆในสังคม
ดังนั1น ปั จจัยด้ านระบบนิเวศประมง “ลวงปลา” จึงน่าจะเป็ นตัวกําหนด (Signifier) อัตลักษณ์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมของผู้คนทีอยู่ริมฝังแม่นาํ1 มูลให้ ชาวบ้ านเป็ นชาวประมงมากกว่ าการเป็ นชาวนา การเรียก
ขานชาวบ้ านในสามอําเภอนี1ว่าชาวนาโดยมิได้ ศึกษาและเข้ าใจบริบทแวดล้ อมทางนิเวศ เศรษฐกิจและสังคม ซึง
ทั1งทีความจริงแล้ วพวกเขาคือชาวประมง การนิยามโดยรัฐทําให้ ภาพตัวแทนนี1ไม่สอดคล้ องกับความเป็ นจริ ง
หรือจริงบางส่วนเท่านั1น ดังนั1นการจําแนกความแตกต่างของชาวประมงในแถบแม่นาํ1 มูลตอนล่าง ให้ แตกต่าง
จากจากชาวนาทัวไปจะเห็นได้ ชัดเจนเมือเปรียบเทียบชาวบ้ านกับชาวบ้ านกลุ่มอืนๆทีอยู่ในระบบนิเวศทีต่างๆ
ไป (กนกวรรณ ๒๕๔๗ : อ้ างถึงในกิงกาญจน์ อ้ างแล้ วเรืองเดียว)
ดังนั1น ลวงปลาจึงเป็ นพื1นทีทางสังคม (social space) ทีสะท้ อนโลกทัศน์ ระบบความคิด ความรู้และ
ความเข้ าใจอันซับซ้ อนของชาวบ้ านทีมีต่อธรรมชาติแวดล้ อมทีมาจากประสบการณ์และความสัมพันธ์ของชาว
กับระบบนิเวศแม่นาํ1 มูล ดังนั1นลวงปลาจึงเป็ นเสมือนพื1นทีทางสังคม (Social space) เพราะเป็ นพื1นทีทเี ป็ นตัว
สือ (Signifier) ในการสร้ างอัตลักษณ์ความเป็ นชาวประมงให้ เด่นชัดยิงขึ1น ได้ แก่การสร้ างองค์ความรู้อย่าง
เป็ นระบบ และซับซ้ อนเกียวกับระบบนิเวศและนิเวศประมงพื1นบ้ านทีสัมพันธ์กับลวงปลา การใช้ สิทธิและการ
จัดการทรั พยากรลวงปลาในฐานะทีเป็ นทรั พยากรส่วนรวม (Common property) ทีมีการจั ดการมิใช่
ทรัพยากรสาธารณะ(Open access)ทีขาดระบบการจัดการ การสถาปนาอํานาจและสร้ างคุณค่าและศักดิNศรีของ

๑๒

การจัดคิวไหลหรือปล่อยมอง คือ กติกาของชาวบ้ านทีต1ังร่วมกัน โดยใครจะไหลฝังใดของลํานํา1 ก็ต้องไปเข้ าคิวกันเองในแต่ละฝัง ใครปาก่อนก็จะได้ ไหลมองก่อน ผู้มีหลังหรือ
ลําดังรองลงไปต้ องรอให้ ผ้ ูมาก่อนหย่อนมองลงนํา1 จนเหมด ถึงออกเรือและให้ ห่างจากผู้ไหลก่อนหน้ าประมาณ ๔๐ – ๕๐ เมตร เพือป้ องกันมองพันกัน
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คนหาปลา และอัตลักษณ์เหล่านี1นาํ ไปสู่การสร้ างความมันคงทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวประมงเพราะการ
พึงพาทรัพยากรปลาเป็ นหลักมายาวนาน (กนกวรรณ ๒๕๔๗ : อ้ างถึงในกิงกาญจน์ อ้ างแล้ วเรืองเดียว)
นอกจากอัตลั กษณ์ทีสะท้ อนผ่ านกิจกรรมลวงปลาแล้ ว คนหาปลายังมีการรวมกลุ่ ม หรื อการสร้ า ง
สังคมขึ1นในพื1นทีแหล่งหาปลา ซึงชาวบ้ านเรียกว่า “การตั1งทัพหาปลา”
การตั1งทัพจับปลา คือการมารวมกลุ่มกันของพรานปลา และนักหาปลา จะเริมในช่วงเดือนธันวาคม–
พฤษภาคม ซึงเป็ นช่วงนํา1 เริมลดปริมาณ เมือนํา1 ลดจนเริมเห็นแก่งหิน จะถือว่าเป็ นสัญญาณของการตั1งทัพหา
ปลา จากการเล่าเรืองราวถึงการตั1งทัพจับปลาของชาวบ้ าน ได้ ช1 ีให้ เห็นถึง ความสัมพันธ์อย่างซับซ้ อนของระบบ
สังคม วัฒนธรรมและวิถีการผลิต
ภายใต้ สังคมตั1 งทัพหาปลานั1 น ประกอบไปด้ วยกลุ่ มคนหลายกลุ่ มทีเข้ า ร่ วม โดยแต่ ละกลุ่ มต่ า งมี
บทบาทและหน้ าทีทแี ตกต่าง ดังนี1
กลุ่มพรานปลา หรือ ประมง กลุ่มนี1ได้ แก่กลุ่มผู้ชาย หัวหน้ าและสมาชิกครอบครั ว ผู้ชายจะทําหน้ าที
นําเรื อพร้ อมอุปกรณ์ออกหาปลา ผู้ ชายทีโตหน่ อยจะออกหาปลากลางลํานํ1า ส่วนเด็กเล็กๆ ทีไปพร้ อมกับ
ครอบครัวจะใช้ อุปกรณ์เบ็ด หรือ สวิง หาปลาอยู่ริมฝัง ริมแก่ง หรือ ริมตลิง
กลุ่มแม่บ้าน หรื อ ผู้หญิง จะมีท1งั ภรรยาทีติดตามสามีและลูกสาวทีมาพร้ อมกับครอบครัว บทบาทที
สําคัญคือ การช่วยพายเรือ สาวมอง (หรือ ทําความสะอาดมอง) ตาบมอง (ปะ หรือซ่อม มอง)ขณะเดียวกันก็
จะมีหน้ าทีในการบริ หารจัดการปลาทีจับมาได้ โดยแบ่ งปลาออก เพื อแปรรูป เช่ น ทําปลาส้ ม ปลาตากแห้ ง
และทําปลาร้ า เพือขาย หรือ แบ่งให้ กบั เพือนๆ หรือญาติๆทีจับได้ น้อยหรือไม่ได้ ร่วมจับปลา
กลุ่มพ่ อค้ า แม่ค้า ประกอบด้ วย กลุ่มพ่ อค้ าและแม่ค้าทีนาํ สินค้ าประเภทข้ าวของเครืองใช้ มาขาย กับ
พ่อค้ า แม่ค้าทีมารับซื1อปลาด้ วย ซึงแม่ค้าบางส่วนก็คือสมาชิกของครอบครัวทีร่วมมาหาปลาด้ วย บางส่วนเป็ น
พ่ อค้ ารับซื1อปลาเป็ นอาชีพเพือนําไปขายยังตลาดอีกทอดหนึง การรับซื1อปลาส่วนใหญ่ จะเป็ นการซื1อขายปลา
สด
ด้ วยระยะเวลาการตั1งทัพทีนานหลายเดือน (ตั1งแต่ ธันวาคม - พฤษภาคม) ทําให้ การตั1งทัพคาบ
เกียวกับประเพณีทีสาํ คัญทั1งประเพณีสาํ คัญทางศาสนา ประเพณีท้องถิน ซึ งเมือถึงช่ วงเวลาของประเพณี
สําคัญชาวบ้ านในชุมชนตั1งทัพร่วมกับชาวบ้ านในชุมชนหัวเห่วก็จะร่วมกันทําบุญประเพณีเหล่านี1 ณ บริเวณลาน
วัดหัวเห่วทีเป็ นทั1งสถานทีต1ังทัพและประกอบพิธีกรรม เช่ น งานบุญเนาแก่งวันสงกรานต์ ซึงจะเป็ นประเพณี
ประจําปี โดยชาวบ้ านจะนัดแนะกันมาทําบุญทีเกาะแก่งและร่ วมงานรื นเริ ง เริ มจากการลงไปหาปลาร่ วมกัน
เพื อนํามาทําอาหารเลี1ยงเพล หลั งจากพระสวดแสดงธรรม ฉั นอาหารเพลบริ เวณต้ นกระโดนนํา1 (บริ เวณ
แก่ง) ชาวบานจะร่วมก่อปะทาย (เจดีย์ทราย) เพราะเชือว่าการก่อปะทายทีริมแม่นาํ1 ด้ วยใจบริสุทธิN ชาติต่อไป
จะได้ เกิดเป็ นแม่ของพระพุทธเจ้ า จากนั1นก็จะเป็ นการเล่นรืนเริงของเด็ก หนุ่มสาวและชาวบ้ านทัวไป เล่นสาด
นํา1 เล่นทราย ส่วนคนทีมาขายของของได้ เงินเยอะๆมาก วันละหลายพั น เป็ นหมืนก็ได้ ของทีขายส่วนใหญ่ ก ็
จะเป็ นปลาปิ1 ง ส้ มตํา คนทีมาซื1อทั1งคนในชุมชนด้ วย คนมาเทียวงาน มาเทียวเล่นนํา1 ด้ วย
หากพิจารณา สังคมตั1งทัพเพือร่วมจับหาปลาของชาวบ้ าน กล่าวได้ ว่า ระบบวัฒนธรรมทีซ่อนอยู่อย่าง
น้ อย สาม ประการคือ ๑)ระบบความสัมพันธ์ในครอบครัว ระบบความสัมพันธ์และการจัดแบ่งหน้ าทีระหว่าง
ชายหญิง ระบบความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนและนอกชุมชน ๒) ระบบการค้ าและการผลิต และ ๓)
ความสัมพั นธ์ระหว่างธรรมชาติกับวัฒนธรรมท้ องถิน ผ่านการประกอบพิ ธีกรรมและประเพณี ซึงเป็ นระบบ
วัฒนธรรมทีเชือมโยงและสัมพันธ์กับวิธีการดําเนินชีวิตและวิถีการผลิตของชุมชนลุ่มนํา1 ในขณะทีรวมกลุ่มกัน
หาปลา (กิงกาญจน์และคณะ, ๒๕๕๓: น. ๕๙–๖๓)
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๓.๒.๖ ผลกระทบภายหลังการสร้างเขือน /ความสัมพันธ์ทางสังคมและความขัดแย้ง
๑) ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
ครอบครัวมีความสําคัญมากในการกําหนดการจัดการทรัพยากร พ่อ แม่จะเป็ นผู้นาํ พาลูกๆ ในการทํา
มาหากิน โดยเฉพาะการถ่ ายทอดองค์ความรู้ การสังสอน และเป็ นแบบอย่างในการจับปลา การใช้ อุปกรณ์
ประมง การหาแหล่ งจับปลา การทํานา ปลูกผัก และอืนๆ แม่จะสังสอนลูกสาวในการทําอาหารจากปลา การ
ปรุงอาหารจากปลาทีแตกต่างกันไปตามชนิดของปลา การนําปลาไปทําบุญ หรือไปวัด หรือการเก็บหาพืชผัก
ริมมูลสําหรับทําอาหาร เช่นหน่อไม้ และผักอืนๆ ผู้หญิงบางคนสามารถหาปลาได้ โดยไม่ต้องรอสามีหาปลามา
ให้ กนิ แม่หม้ ายบางคนสามารถเลี1ยงลูกได้ ด้วยการหาปลา
แม่นาํ1 มูลเป็ นศูนย์กลางของการดําเนินชีวิตของชุมชนในลุ่มนํา1 ภายหลังทีมีการสร้ างเขือนปากมูลทําให้
บทบาทของครอบครั วต้ องลดลง เพราะการพึ งพาธรรมชาติจากแม่ นาํ1 เปลี ยนไป ความสัมพั นธ์ของผู้ คนใน
ท้ องถินจึงเปลียนแปลงไป ในการปรั บตัวเพื อความอยู่รอด การอพยพออกไปหางานทํานอกชุ มชน ส่งผลให้
ความเป็ นครอบครัว และความเป็ นชุมชนแตกสลาย งานศึกษาของ ม.อุบล (ม.อุบล : ๒๕๔๕) ชี1ว่า ภายหลัง
การสร้ างเขือน บทบาทของครอบครัวในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ลดน้ อยลง พ่ อแม่ไม่ได้ ถ่ายทอดการจับปลา
ให้ ลูกหลาน เพราะไม่ค่อยได้ ออกไปหาปลา ลูกๆจึงต้ องอพยพออกไปทํางานต่างถิน กิจกรรมประท้ วงทีทาํ ให้
ครอบครัวต้ องอยู่ห่างกัน
อย่ างไรก็ตามพบว่ าภายหลั งการเปิ ดประตูระบายนํ1าเขือนปากมู ล บทบาทของครอบครั วกลั บมามี
ความสําคัญอีกครั1ง เพราะสมาชิกในครอบครัวได้ ออกจับปลาด้ วยกัน อันเป็ นโอกาสให้ เกิดการถ่ายทอดความรู้
ต่อกัน ซึงรวมถึงการร่วมวางแผนสําหรับการออกไปจับปลาด้ วย (ม.อุบล, ๒๕๔๕ : น. ๕-๓๒)
ในขณะทีงานศึกษาของกิงกาญจน์และคณะ (กิงกาญจน์และคณะ, ๒๕๕๓: น. ๗๘-๘๒) พบว่า ก่อน
การสร้ างเขือนมีครั วเรื อนทีมีสมาชิ กออกไปประกอบอาชีพนอกหมู่บ้านเพี ยง ๑๒๖ คน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
๑๔.๒ แต่หลังการสร้ างเขือนปากมูล มีจาํ นวนครัวเรือนทีมีสมาชิกออกไปประกอบอาชีพนอกหมู่บ้านเพิมมาก
ขึ1นเป็ น ๕๖๓ ครอบครั ว หรื อคิดเป็ นร้ อยละ ๖๓.๓ ในขณะทีครอบครั วทีไม่มีสมาชิกในครอบครั วออกไป
ประกอบอาชีพนอกหมู่บ้าน มีจาํ นวนลดลงเหลือเพียง ๓๒๗ ครอบครัว คิดเป็ นร้ อยละ ๓๖.๗
ตารางที ๙ แสดงการมี/ไม่มี สมาชิกในครอบครัวออกไปประกอบอาชีพนอกหมู่บา้ น
การประกอบอาชีพ
ก่อนการสร้างเขือน
หลังการสร้างเขือน
นอกหมู่บา้ น
จํ านวน
ร้อยละ
จํ านวน
ร้อยละ
ไม่มี
๗๖๑
๗๕.๘
๓๒๗
๓๖.๗
มี
๑๒๖
๑๔.๒
๕๖๓
๖๓.๓
รวม
๘๘๗
๑๐๐.๐
๘๙๐
๑๐๐.๐
ทีมา : กิงกาญจน์และคณะ, ๒๕๕๓: การสํารวจปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒
นอกจากการมี จํ า นวนครอบครั ว ที มี ส มาชิ ก ไปประกอบอาชี พ นอกชุ ม ชนเพิ ม สู ง ขึ1 นแล้ ว เมื อ
เปรียบเทียบจํานวนสมาชิกในครอบครัวทีออกไปประกอบอาชีพนอกชุมชนก่อน และหลังการสร้ างเขือน พบว่า
จํานวนครัวเรือนทีมีสมาชิกออกไปประกอบอาชีพนอกหมู่บ้านมากกว่า ๑ คน มีจาํ นวนเพิมมากขึ1นเช่นกัน โดย
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ก่อนการสร้ างเขือนมีเพี ยง ๖๖ ครอบครั ว หลังการสร้ างเขือนเพิมขึ1นเป็ น ๓๖๐ ครอบครั ว รายละเอียดตาม
ตารางต่อไปนี1
ตารางที ๑๐ แสดงจํ านวนสมาชิกในครอบครัวทีอ อกไปประกอบอาชีพนอกหมู่บา้ น
จํ านวนสมาชิกทีป ระกอบ
๑ คน
๒ คน
๓ คน
๔ คน
๕ คน
๖ คน
อาชีพนอกหมู่บา้ น
๔๙
๙
๗
๑
๐
๖๐
ก่อนการสร้างเขือน
(๔๗.๖๒) (๓๘.๘๙) (๗.๑๔) (๕.๕๖) (๐.๗๙) (๐)
๒๐๓
๑๙๗
๘๖
๔๕
๒๓
๙
หลังการสร้างเขือน
(๓๖.๐๖) (๓๔.๙๙) (๑๕.๒๘) (๗.๙๙) (๔.๐๙) (๑.๕๙)
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือค่าร้ อยละ
ทีมา : กิงกาญจน์และคณะ, ๒๕๕๓: การสํารวจปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒

รวม
๑๒๖
(๑๐๐)
๕๖๓
(๑๐๐)

ผลทีเกิดจากการย้ า ยถิ นฐานและฐานการประกอบอาชี พ ทํา ให้ ชุมชนประสบกับปั ญหาโครงสร้ า ง
ประชากรทีไม่ได้ สดั ส่วนกัน มีประชากรในวัยชราและวัยเด็กเป็ นองค์ประกอบหลัก อาศัยอยู่ในชุมชน คนชรา
ต้ องแบกรั บ ภาระการเลี1 ยงดู เด็ก ส่วนเยาวชนต้ อ งเสียโอกาสทางสังคม (การศึ กษา การประกอบอาชี พที
สอดคล้ องกับวิถีชีวิตชุ มชนและความสัมพันธ์ทางสังคมภายในชุ มชนริ มมูล) เนืองจากต้ องเข้ าสู่กระบวนการ
เป็ นแรงงานรับจ้ างนอกพื1นที (กิงกาญจน์และคณะ, ๒๕๕๓: น. ๘๘-๘๙)
๒) ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนและต่างชุมชน
นอกจากความสัมพั นธ์ในระดับครอบครัวแล้ ว ในพื1นทีปากมูลชาวบ้ านยังมีความสัมพันธ์กันระหว่าง
สมาชิกในชุมชนและต่างชุมชน เป็ นความสัมพันธ์ทางสังคมและการผลิตระหว่างชาวบ้ านในแต่ละชุมทีสัมพันธ์
กับการใช้ ทรั พยากรทีมีค่อนข้ างสมบูรณ์ ชาวบ้ านร่ วมกันสร้ างพิ ธีกรรมทีสัมพั นธ์กับแม่นาํ1 มูล เช่ น การเนาที
แม่นาํ1 มูล การบูชาแม่นาํ1 ความเชือก่อนการซื1อเรือ การไหลเรือไฟ การเล่นสงกรานต์ตามเกาะแก่ง การบวชที
แก่งในหมู่บ้าน การลงแขกหาปลาร่ วมกันเพื อใช้ ในพิ ธีกรรมทีวัด หรื อช่ วยงานทางสังคมของเพื อนบ้ าน เช่ น
บวช แต่งงาน ขึ1นบ้ านใหม่ และอืน ๆ ด้ านการพึงพาอาศัยกันอันเนืองมาจากการหาปลาจากแหล่งเดียวกัน ที
ชาวบ้ านเรียกว่า การใช้ ลวงปลา ตามแก่งหิน ขุมปลา วังปลา และแหล่งอืนๆ ความสัมพันธ์ดังกล่าวอาศัยกลไก
ตั1งแต่ เครื อ ญาติ การผู กเสียว นํา ไปสู่การสัมพั นธ์ในด้ านวั ฒนธรรม ประเพณี งานบุ ญต่ า ง ๆ ของชุ มชน
ดังนั1นฐานทรั พยากรธรรมชาติในลุ่มนํา1 มูลจึงมีความสําคัญต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม
ของชุมชนริมแม่นาํ1 มูลอย่างสูง ในระยะต่อมา
นอกจากนี1การทีชาวบ้ านแต่ละหมู่บ้านมาร่ วมกันใช้ ลวงปลาต่าง ๆ ร่ วมกันแบบถ้ อยทีถ้อยอาศัยและ
แบ่งปั นการใช้ พ1 ื นทีหาปลา เช่น การจัดระบบคิวในการไหลมอง การร่ วมกันทําความสะอาดลวงมอง การวาง
เครื องมือแต่ละชนิดไม่ทบั ซ้ อนกัน การแลกแจกจ่ายปลากับข้ าว การฝากปลาแก่เพือน เสียว และญาติพี น้อง
กลุ่มคนหาปลาเหล่านี1เป็ นกลุ่มธรรมชาติ ทีมีความสัมพันธ์ทางสังคมค่อนข้ างใกล้ ชิดกัน (ม.อุบล, ๒๕๔๕ : น.
๕-๓๔)
การสร้ างเขื อ นปากมู ลได้ ก ลายเป็ นปั จ จั ยหนึ งทีก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางความคิ ดเห็น ระหว่ า ง
ชาวบ้ านในกลุ่มชาวบ้ านทีเห็นว่ าเขือนปากมู ลได้ ทาํ ลายฐานทรั พยากรสําหรั บการทํามาหากิน กับชาวบ้ านที
ได้ รับผลกระทบน้ อย คือกลุ่มทีสามารถปรับตัวด้ านเศรษฐกิจได้ ดี และกลุ่มผู้นาํ อย่างเป็ นทางการบางส่วน ซึง
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มีบทบาทในการปกครองลูกบ้ าน ขณะทีความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนห่างออกไป เนืองจากไม่ค่อยได้ มาจับปลา
บริเวณลวงเดียวกัน
ชาวบ้ านปากมูลสร้ างความสัมพั นธ์ทางสังคมจากการหาปลา และการนําปลาไปใช้ ประโยชน์ด้านต่าง
ได้ แก่ บริ โภคในครั วเรื อน ขาย แลก ให้ ญ าติ พี น้ อง ฝากเพื อ บ้ า น เป็ นต้ น ซึ งก่อ นการสร้ า งเขือ นปากมู ล
ชาวบ้ านมีความสัมพั นธ์ใกล้ ชิดกัน และเมือมีการสร้ างเขือนปากมูล ทําให้ จับปลาได้ น้อยลง ทําให้ ปลาทีได้ ไม่
เหลือพอทีจะฝากไปให้ เพือน หรือญาติ ทําให้ เกิดความห่างเหินทางสังคม ขณะทีความคิดเห็นเรืองประโยชน์
ด้ านดีและไม่ดีของเขือนก็ทาํ ให้ เกิดความขัดแย้ งและแตกแยกในชุมชนและระหว่างชุมชน (ม.อุบล. : ๒๕๔๕
อ้ างแล้ วเรืองเดียวกัน)
กิงกาญจน์ และคณะ (๒๕๕๓) ได้ อธิบายการความสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกในชุมชน ทีมีอยู่ ๒
ลักษณะ ลักษณะแรก เป็ นการเปลียนแปลงลักษณะและความสัมพันธ์แบบเอื1อเฟื1 อเผือแผ่ และช่วยเหลือซึงกัน
และกัน จากเดิมเป็ นการเอื1อเฟื1 ออาหาร ปลา หน่ อไม้ เห็ด หรื อผักทีหามาได้ และความสัมพั นธ์แบบร่ วมมือ
ร่ วมใจ เป็ นการร่ วมมือร่ วมใจทางวัฒนธรรม การร่ วมมือร่วมใจทางเศรษฐกิจ ซึงความร่ วมมือร่ วมใจดังกล่าว
ไม่ได้ เกิดเฉพาะในเครื อญาติเท่านั1น แต่เป็ นการให้ ความร่ วมมือร่ วมใจระหว่ างครั วเรื อนอืน และนอกชุ มชน
ด้ วย ความสัมพั นธ์น1 ีเปลียนแปลงไปกลายเป็ นความแตกแยกเมือมีการสร้ างเขือนปากมูล (กิงกาญจน์ และ
คณะ, ๒๕๕๓)
กิงกาญจน์ ได้ บอกว่ า สถานการณ์ความแตกแยกและขัดแย้ งนี1เกิดขึ1นนับตั1งแต่เริ มมีการสร้ างเขือน
จนถึงปั จจุ บัน กล่ าวได้ ว่า เหตุทีความแตกแยกและขัดแย้ งยังคงมีอยู่ ในปั จจุ บันนั1 นเป็ นเพราะ หนึ ง ความ
สับสนในข้ อมูล ทั1งสับสนในทิศทางการแก้ ไขปั ญหาของรัฐบาลและสับสนในความจริงของข้ อมูลทีรับรู้ ส่วนใน
ปัจจุบันคือ การสับสนในทิศทางหรือแนวทางการฟื1 นฟูฯ ของรัฐบาล (กิงกาญจน์ อ้ างแล้ ว)
ดังนั1นความสัมพันธ์ของคนในชุมชนทีเปลียนแปลงไป เป็ นความแตกต่างด้ านทัศนคติเกียวกับเขือน
เป็ นสําคัญ และเป็ นความขัดแย้ งทีได้ ท1งั ในระดับครอบครัวและชุมชน ทีสาํ คัญความขัดแย้ งและแตกแยกยังคง
ปรากฎอยู่ในปัจจุบัน (กิงกาญจน์ อ้ างแล้ วเรืองเดียวกัน)
๓.๓ การเกษตรและการชลประทาน
เขือนปากมูลเปิ ดดําเนินการในปี ๒๕๓๗ มีพ1 ืนทีอ่างเก็บนํา1 ๖๐ ตร.กม. อ่างเก็บนํา1 สามารถจุ นาํ1 ได้ ถึง
๒๒๕ ล้ า น ลบ.เมตร ซึ ง ทางโครงการตั1 ง เป้ าหมายไว้ ว่ า จะสามารถส่ ง นํ1า ให้ แ ก่ พ1 ื นทีเ กษตรกรรมได้ ถึ ง
๑๖๐,๐๐๐ ไร่ โดยตั1งเป้ าหมายไว้ ในระยะแรก ๔๕,๐๐๐ ไร่
โครงการชลประทานปากมูลอยู่ในรูปของสถานีสบู นํา1 ด้ วยไฟฟ้ า ซึงเดิมอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์
สูบนํา1 ด้ วยไฟฟ้ าจังหวัดอุบลราชธานี กรมพั ฒนาและส่งเสริ มพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิงแวดล้ อม ก่อนปี ๒๕๔๖ มีอยู่ ด้วยกัน ๒๖ แห่ ง พื1 นทีส่งนํ1า ๔๑, ๕๒๐ ไร่ สถานี สูบนํ1า มีอยู่ ๒ ลั กษณะ
ด้ วยกัน คือ เป็ นแพลอยอยู่ในแม่นาํ1 มูลหรือลํานํา1 สาขา และ แบบติดตั1งบนตลิงด้ วยเครืองสูบนํา1 แบบหอยโข่ง
ขับด้ วยมอเตอร์ เหนียวนํา ขนาดตั1งแต่ ๕๕ – ๒๐๐ กิโลวัตต์ ส่งนํา1 ผ่านท่อขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ
๔๐ เซนติเมตร ขึ1นมาบนฝัง (ซึงมีความสูงของระดับนํา1 ในแต่ละฤดูไม่เท่ากัน) ไปยังบ่อพักนํา1 และจ่ายนํา1 ตาม
คลองส่งนํา1 คอนกรีต โดยอาศัยแรงโน้ มถ่วงของโลก ปกติการใช้ งานมักเป็ นช่วงฤดูแล้ งประมาณเดือนมกราคม
– พฤษภาคม และในบางเดือนในฤดูฝนทีฝนทิ1งช่วง (ม.อุบล. : ๒๕๔๕ : น. ๒ – ๔๗)
ต่อมา เมือวันที ๑๔ มกราคม ๒๕๔๖ คณะรัฐมนตรีได้ มีมติให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย
กรมชลประทาน เร่ งรั ดดํา เนิ น การจั ดทํา คลองชลประทานส่ งนํ1า ให้ ป ระชาชนสามารถใช้ ป ระโยชน์ ในการ
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ประกอบอาชีพ และดํารงชีวิต เพือช่วยเหลือประชาชนบริเวณสองฝังของแม่นาํ1 มูลตอนล่างและสาขา ทีได้ รับ
ผลกระทบจากการก่อสร้ างเขือนปากมูล ใช้ งบประมาณทั1งสิ1น ๑,๑๖๒.๐๑๕๘ ล้ านบาท มีสถานีสูบนํา1 จะต้ อง
ดําเนินการรวมทั1งสิ1น ๖๑ สถานี กําหนดพื1นทีส่งนํา1 ไว้ จาํ นวน ๙๗,๙๐๐ ไร่ แล้ วเสร็จในปี ๒๕๕๔ (ชลประทาน
จังหวัดอุบล, ๒๕๕๓)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่า ความเป็ นไปได้ ในการใช้ ประโยชน์ด้านการชลประทานจากเขือนปาก
มูล คือการเก็บนํา1 เพื อการเกษตรในช่ วงฤดูแล้ ง อย่างไรก็ตามประโยชน์จากการชลประทานนั1นก็ประสบกับ
ข้ อจํากัดและเงือนไขหลายประการ โดยเฉพาะพื1นทีในเขตอําเภอโขงเจียม บริเวณสันเขือนและท้ ายเขือนจนถึง
แม่นาํ1 โขง แม้ แต่ในพื1นทีเขตอําเภอพิบูลมังสาหาร และอําเภอสิรินธร ซึงคุณสมบัติของดินมีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติตาํ ขณะทีพ1 ื นทีส่วนใหญ่ในอําเภอโขงเจียม เป็ นพื1 นทีดินหินโผล่ ป่ า และภูเขาหินทรายนั1น ไม่
เหมาะสําหรั บพืชเศรษฐกิจ อนึงการคํานึงถึงระบบชลประทานเพือพื1 นทีนาข้ าวนั1น ไม่สอดคล้ องกับวิธีการทํา
นาของชาวบ้ านในพื1 นทีน1 ี ซึ งจะไม่ ขอนํ1า เพื อทํานาปลั ง แต่ จ ะขอนํ1าเพื อตกกล้ า และใช้ นํ1า ฝนในการทํานา
ตามปกติ (ม.อุบล. : ๒๕๔๕)
๓.๓.๑ ผลการดําเนินงานเรือ งการเกษตรและการชลประทาน
มหาวิ ทยาลั ยอุบลราชธานี ได้ ทาํ การศึ กษาโครงการสูบนํ1าด้ วยไฟฟ้ า ในพื1 นทีอาํ เภอพิ บูลมังสาหาร
อําเภอสิรินธร จํานวน ๙ สถานี คือสถานีบ้านทรายมูล บ้ านท่าเสียว บ้ านโนนข่า บ้ านหนองโพธิN บ้ านท่าช้ าง
บ้ านวังแคน บ้ านดอนชี บ้ านคันเปื อย และบ้ านสุวรรณวารี มีพ1 ืนทีรับนํา1 ทั1งหมด ๒๔,๒๐๐ ไร่ การขอใช้ นาํ1 ใน
ฤดูแล้ งปี พ.ศ.๒๕๔๑/๔๒ มีพ1 ืนทีรวมทั1งสิ1น ๒,๕๒๖ ไร่ ส่วนในฤดูแล้ งในปี พ.ศ. ๒๕๔๔/๔๕ ซึงมีการเปิ ด
ประตูระบายนํา1 มีการขอใช้ นาํ1 รวมทั1งสิ1น ๑,๙๘๒ ไร่ คิดเป็ น ๘.๑๙ % ของพื1นทีรับนํา1 ของโครงการ(ม.อุบล. :
๒๕๔๕ : น.๓ – ๓๑ , ๓-๓๒)
พื1นทีเพาะปลูกในเขตเกษตรชลประทานของโครงการสูบนํา1 ด้ วยไฟฟ้ า มีการปลูกข้ าวทั1งนาปี และนา
ปรั ง แต่การขอใช้ นาํ1 ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่ วงของนาปี โดยเฉพาะช่ วงการตกกล้ าและฝนทิ1งช่ วง การปลูกข้ าวนา
ปรังโดยอาศัยนํา1 จากโครงการสูบนํา1 ด้ วยไฟฟ้ าไม่ค่อยได้ รับความนิยม (มีปริมาณการใช้ พ1 ืนทีน้อยกว่าร้ อยละ
๒๐ ของพื1นทีขอใช้ นาํ1 ) ทั1งนี1เนืองจากต้ นทุนค่านํา1 ทีสงู (๖๐-๑๐๐ บาทต่อชัวโมง) ปั ญหาเรืองแมลงศัตรูพืชมี
มากจนไม่สามารถเก็บเกียวการผลิตได้ ถ้ าเก็บเกียวผลผลิตได้ ก็ต้องแลกกับต้ นทุนค่าสารเคมี ประกอบกับ
ราคาข้ า วตกตํา ทํา ให้ แ รงจู งใจในการปลู ก มี น้ อ ย งานวิ จั ยยั งได้ ร ะบุ ว่า การเปิ ดปิ ดประตู ร ะบายนํ1า ไม่ มี
ผลกระทบต่อการสูบนํา1 เนืองจากการออกแบบหัวสูบสามารถทีจะมีการปรั บขึ1นลงได้ เนืองจากเป็ นแบบแพ
ลอย(ม.อุบล. : ๒๕๔๕: น. ๓-๓๒)
เหตุผลหนึงทีมีการใช้ นาํ1 จากการชลประทานไม่มาก อาจเนืองมาจากการถือครองทีดินของชาวบ้ านที
อยู่ในพื1นทีริมแม่นาํ1 มูลมีไม่มากนัก การศึกษาของกนกวรรณพบว่าชาวบ้ านมีทดี ินทีเป็ นทีอยู่อาศัยจํานวนน้ อย
กว่ า ๕ ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ ๙๙.๘ (๘,๗๓๓) และชาวบ้ านมีทีดินทํากินน้ อยกว่ า ๕ ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ ๙๐.๗
(๕,๘๕๖) (กนกวรรณ มะโนรมย์ และ:คณะกรรมการบริหารจัดการนํา1 เขือนปากมูล:ตุลาคม ๒๕๕๑)
งานวิจัยไทบ้ าน (๒๕๔๕: หน้ า๒๖–๒๗) ระบุว่า แม่นาํ1 มูลไม่เคยแห้ ง เพราะเกาะแก่งทุกแห่งทําหน้ าที
กักเก็บนํา1 เป็ นระยะๆตลอดบริเวณปากมูล ตั1งแต่แก่งกบทีอยู่เหนือแก่งสะพือไปจนถึงแก่งตะนะ ดังนั1น ตาม
หน้ าแก่งและคัน ตามขุม วัง และเวินจึงมีนาํ1 ตลอด บางแห่งลึกถึง ๑๐ เมตร ซึงพอเพียงทีจะหล่อเลี1ยงคนใน
บริ เวณนี1ทุกคนรวมไปถึงเมืองใหญ่ ๆอย่างพิ บูลมังสาหาร ตาลสุม วารินชําราบ และอุบลราชธานี การอ้ างว่ า
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การเปิ ดประตูเขือนจะทําให้ นาํ1 แห้ งไม่สามารถทํานาได้ จึงเป็ นสิงทีขัดแย้ งกับความเป็ นจริง ส่วนการทํานาของ
ชาวปากมูลเกือบทั1งหมดอาศัยนํา1 ฝน มากกว่าการใช้ นาํ1 จากระบบชลประทานทีต้องเสียค่านํา1 ในราคาสูงมาก
ขณะทีข้อมูลจากชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี ทีได้ บันทึกข้ อมูลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ ง ตั1งแต่ ปี
๒๕๔๗ – ๒๕๕๓ ๑๓ดังนี1
ตารางที ๑๐ แสดงพื+ นทีโ ครงการ (รวม) และพื+ นทีก ารเพาะปลูกเป็ นรายปี
ปี
จํ านวนสถานี พื+ นทีเ ป้าหมาย พื+ นทีท ําการผลิต สัดส่วน (คิดเป็ นร้อยละ)
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
ทีมา : สรุปอ้างอิงจาก : ข้ อมูลรายงานการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ ง ปี ๒๕๔๗ – ๒๕๕๓ : โครงการ
ชลประทานอุบลราชธานี (ดูรายละเอียดตามภาคผนวก จ.)
ข้ อมู ลจากตารางแสดงให้ เห็นว่ า ช่ วงปี ๒๕๔๘ ถึงปี ๒๕๕๐ สถานีสูบนํา1 จํานวน ๑๓ สถานี มีการ
เพาะปลูกลดลง ต่อมาในปี ๒๕๕๑ ถึง ๒๕๕๒ มีการสร้ างสถานีสูบนํา1 เพิมอีก ๖ สถานี เป็ น ๑๙ สถานี และใน
ปี ๒๕๕๓ มีการสร้ างสถานีสบู นํา1 เพิมอีก ๑๑ สถานี เป็ นทั1งหมด ๓๐ สถานี โดยมีพ1 ืนทีเป้ าหมายโครงการเพิม
จาก ๓๖,๘๐๐ ไร่ ในปี ๒๕๔๘ เป็ น ๖๓,๘๐๐ ไร่ ในปี ๒๕๕๓ แต่ สัดส่วนของพื1 นทีเพาะปลู กยังคงเท่าเดิม
(๗.๒๓%ในปี ๒๕๔๘ และ ๗.๒๒% ในปี ๒๕๕๓)
นอกจากนั1น ผลการสูบนํา1 ของสถานีสบู นํา1 ด้ วยไฟฟ้ าในลุ่มนํา1 มูลและสํานํา1 สาขา พบว่า ในช่วงฤดูแล้ ง
ตั1งแต่ปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕๓ มีการทํานาปรังไม่ครบทุกสถานี และสถานีทมี ีการเพาะปลูกพืชก็จะมีเพียงสถานีละ
ไม่กรี ้ อยไร่หรือตํากว่านั1น (รายละเอียดตามภาคผนวก จ.)
สรุป พบว่ า ชาวบ้ านในเขตทีได้ รับผลกระทบจากเขือนปากมูล ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง แม้ ในบาง
พื1นทีจะมีการทํานา ชาวบ้ านก็จะไม่ขอใช้ นาํ1 ในการทํานาปลัง แต่จะขอใช้ นาํ1 สําหรับตกกล้ า หรือในยามทีฝนทิ1ง
ช่ วงเท่า นั1 น ขณะทีก ารเพิ มขึ1 น หรื อ ลดลงของระดั บ นํ1า ในลํา นํ1า มู ล ก็ไม่ มีผลต่ อ การสูบ นํ1า ของสถานี สูบ นํ1า
เนืองจากสถานีสูบนํา1 เป็ นลักษณะแพลอย และปริมาณการใช้ นาํ1 ในฤดูแล้ งก็มีไม่มาก การใช้ งบประมาณลงทุน
กว่ าหนึ งพั นล้ านบาท ในการขยายพื1 นทีเขตชลประทาน จึ งเป็ นการแก้ ปัญหาทีไม่ เข้ าใจสภาพทีแท้ จริ งของ
ชุมชนในบริเวณดังกล่าว
โดยสรุป เขือนปากมูลก่อให้ เกิดผลกระทบทางสังคมต่อชาวบ้ านและชุมชนในแถบลุ่มนํา1 มูลตอนปลาย
และลุ่มนํา1 สาขา จนกล่าวได้ ว่า เป็ นกระบวนการเปลียนแปลงทีมีจุดเริมต้ นจากการเปลียนแปลงโครงสร้ างทาง
เศรษฐกิจจากวิถีการผลิต อันประกอบด้ วย การเปลียนแปลงด้ านอาชีพและรายได้ และวิธีการหารายได้ เพือให้
: ข้ อมูลรายงานผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ ง ปี ๒๕๔๘ ถึง ๒๕๕๓ จากสํานักชลประทานอุบลราชธานี ให้ ข้อมูลสถานีสบู นํา1 มาจํานวน ๑๐๕ สถานี
คณะทํางานสนับสนุนการศึกษาข้ อมูลงานวิจัยฯ ได้ พิจารณาคัดเลือกข้ อมูลมาวิเคราะห์เฉพาะสถานีสบู นํา1 ทีต1ังอยู่ในพื1นที ๗๖ หมู่บ้านทีได้ รับ
ผลกระทบจากการสร้ างเขือนปากมูล รวมทั1งสิ1น ๓๐ สถานี (รายละเอียดข้ อมูลแต่ละสถานีตามภาคผนวก ง.)
๑๓
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เพียงพอสําหรับการเลี1ยงดูสมาชิกในครอบครัว และส่งผลกระทบต่อเนืองคือ การอพยพโยกย้ ายเพือการขาย
แรงงาน การประกอบอาชีพ รวมไปถึงปั ญหาสังคมอืนๆ ทีเกิดขึ1น รวมทั1งเกิดการเปลียนแปลงเชิงวัฒนธรรม
และประเพณี เ กิ ด ขึ1 นตามมา อั น เป็ นการหายไปของวิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชนลุ่ ม นํ1า มู ล ผลกระทบทางสั ง คมในรู ป
กระบวนการเปลียนแปลงข้ างต้ น ทําให้ ชาวบ้ านและชุ มชนต้ องดํารงชีวิตอยู่ในสภาพทีขาดความมันคงในชีวิต
ความยากจน อันเป็ นความยากจนทีไร้ ซึงอํานาจและสิทธิในการกําหนดชะตาชีวิตตัวเอง ให้ มีวิถีทางการดํารง
ชีพทีปลอดและหลุดพ้ นจากความทุกข์ยาก
นอกจากนั1น เขือนปากมูลได้ ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งของคนในชุมชนตั1งแต่ระดับบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชน จนอาจกล่าวได้ ว่า ความเป็ นชุมชนหาปลาของชาวบ้ านลุ่มนํา1 มูล ได้ แตกสลายลงภายหลังการสร้ างเขือน

*******************
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บทที ๔
เขือนปากมูล ประเด็นทางด้านพลังงาน
รายงานผลการศึกษาเกียวกับประเด็นด้ านพลังงานของเขือนปากมูลในบทนี1 จะประกอบด้ วยเนื1อหา
หลั ก ๒ ส่วน โดยส่วนทีหนึ งจะเป็ นการสรุ ปเนื1 อ หาของงานศึ กษาวิ จัยในส่วนทีเกียวข้ องกับประเด็นด้ า น
พลั งงานของเขื อ นปากมู ลทีมีก ารดํา เนิ น การมาในอดี ต ขณะทีส่วนทีสอง จะเป็ นการรายงานผลของการ
วิเคราะห์เพิ มเติมทีทางคณะอนุ กรรมการศึ กษาข้ อมูลงานวิจัยฯ ได้ ดาํ เนินการจัดทําขึ1น เพื อตอบคําถามใน
ประเด็นพลังงานของเขือนปากมูลทีได้ รับมอบหมายจํานวน ๓ ประเด็น โดยใช้ ข้อมูลปั จจุ บันทีได้ รับจากการ
ไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
๔.๑ ผลการประมวลงานศึกษาวิจยั ในอดีต
จากผลการทบทวนรายงานการศึกษาวิจัยหลักทีมีการดําเนินงานศึกษาเกียวกับเขือนปากมูลทั1ง ๗ ชิ1น
พบว่ามีงานศึกษาวิจัยอยู่ ๒ ชิ1น ทีได้ มีการดําเนินการศึกษาในประเด็นผลประโยชน์ด้านพลังงานของเขือนปาก
มูลไว้ อย่างละเอียด ได้ แก่ รายงานผลการศึกษาภายใต้ การสนับสนุ นของ 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 และชุมชนทีได้ รับผลกระทบจากเขือนปากมูล โดย คณะวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๒๕๔๕)
๔.๑.๑ รายงานการศึกษาของ World Commission on Dams (๒๕๔๓)
เป้ าหมายของการศึกษาทางด้ านพลังงานในงานวิจัยชิ1นนี1 ก็คือ การประเมินขนาดของผลประโยชน์ด้าน
พลังงานไฟฟ้ าของเขือนปากมูลทีเกิดขึ1นจริง เพือเปรียบเทียบกับ ค่าประมาณการผลประโยชน์ทที างการไฟฟ้ า
ฝ่ ายผลิตได้ ประมาณการไว้ ก่อนทีจะมีการสร้ างเขือน โดยพิจารณาข้ อมูลทั1งในด้ านอุทกวิทยา, ปริมาณการผลิต
พลั งงานไฟฟ้ า, กําลั งการผลิ ตพึ งได้ (Dependable Capacity) และ ประเภทของโรงไฟฟ้ าทดแทน
(Alternative Power Plant) เพื อใช้ คาํ นวณขนาดผลประโยชน์ ทางพลั งงาน โดยอาศั ยข้ อมู ลทีเกิดขึ1นจริ ง
ในช่วงตั1งแต่เขือนปากมูลเริมดําเนินการผลิต ระหว่างเดือน ส.ค. ๒๕๓๗ ถึงเดือน ส.ค. ๒๕๔๒ เป็ นข้ อมูล
หลักในการวิเคราะห์
ผลการศึ กษาพบว่ า ปริ มาณการไหลของนํา1 ทีเกิดขึ1นจริ งเฉลียอยู่ทีระดับ ๖๗๕.๕๓ ลบ. เมตร ต่ อ
วินาที ซึงตํากว่าทีประมาณการไว้ ก่อนสร้ างเขือน (๗๖๐ ลบ. เมตร ต่อวินาที) อยู่ ๑๑% ขณะทีในส่วนของ
ปริมาณพลังงานไฟฟ้ าทีผลิตได้ สาํ หรับช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๑ มีค่าเฉลียอยู่ทรี ะดับ ๒๘๙.๗๓ ล้ านหน่วย
ต่อปี (GWh/yr) ซึงสูงกว่าค่าทีประมาณการไว้ ก่อนสร้ างเขือน (๒๘๐ ล้ านหน่วยต่อปี ) อยู่เท่ากับ ๓.๕% ผล
การวิเคราะห์ ทางเทคนิคในส่วนนี1ช1 ีว่า เขือนปากมูลมีผลการดําเนินงานในเชิงพลังงานทีใกล้ เคียงกับผลการ
คาดการณ์ก่อนการสร้ างเขือนอย่างมาก ขณะทีในส่วนของการประมาณการกําลังผลิตพึ งได้ (Dependable
Capacity) ผลการศึ กษาชี1 ว่า ในขั1 น ตอนการคํานวณกํา ลั งการผลิ ตพึ งได้ ในการคาดการณ์ ผลประโยชน์ ของ
โครงการก่ อ นการสร้ า งเขื อ น การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ต ไม่ ได้ ท าํ การวิ เคราะห์ โดยใช้ นิ ย ามกํา ลั ง การผลิ ต พึ ง ได้
มาตรฐานได้ ทตี นกําหนดขึ1น จึงทําให้ มีผลการประมาณการกําลังผลิตพึงได้ ของเขือนปากมูลทีสูงเกินไป (๗๕
MW) ซึงคณะผู้ศึกษาได้ ทาํ การคํานวณขนาดกําลังการผลิตพึงได้ ตามนิยามทีกาํ หนด โดยใช้ ข้อมูลทีเกิดขึ1นจริ ง
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ด้ วยวิธีการและช่ วงเวลาทีแตกต่างกันทั1งหมด ๓ วิธี ผลการศึกษาพบว่ า ค่ากําลังการผลิตพึ งได้ ทีคาํ นวณได้
น่าจะมีค่าเท่ากับ ๔๐.๙ MW, ๒๐.๘๑ MW และ ๑๖.๑๖ MW ตามลําดับ
ในประเด็นเรื องโรงไฟฟ้ าทดแทน ซึงในการคํานวณผลประโยชน์ของโครงการก่อนการสร้ างเขือนได้
สมมติให้ โรงไฟฟ้ าเขือนปากมูลเป็ นโรงไฟฟ้ าประเภท ๑๐๐% Peaking Power Plant แต่จากผลการศึกษาชี1
ว่า เขือนปากมูลไม่สามารถเป็ น Peaking Plant ทีสมบูรณ์ และในช่วงการปฏิบัติงานทีผ่านมาก็ไม่ได้ ถูกใช้ เป็ น
Peaking Plant ทีสมบูรณ์ ซึงข้ อสรุปนี1จะมีผลต่อการเลือกโรงไฟฟ้ าทดแทนทีเหมาะสม ทีจะนํามาใช้ ในการ
คํานวณขนาดของผลประโยชน์ทางพลังงานไฟฟ้ าของโครงการ
การเปลี ยนแปลงค่ า ประมาณการกํา ลั งการผลิ ตพึ งได้ ของโครงการ และรวมถึ งการเปลี ยนแปลง
ประเภทของโรงไฟฟ้ าทดแทนในการวิเคราะห์ มีผลทําให้ ผลการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ทางเศรษฐศาสตร์ของ
โครงการเปลียนแปลงไป โดยผลการศึกษาพบว่า ถ้ าเลือกใช้ โรงไฟฟ้ ากังหันแก๊สทีใช้ นาํ1 มันดีเซลเป็ นเชื1อเพลิง
ขนาด ๒๑ MW เป็ นโรงไฟฟ้ าทดแทน จะทํา ให้ โ ครงการเขื อ นปากมู ล มี ผลตอบแทนการลงทุ น ทาง
เศรษฐศาสตร์ ในระดับ ๗.๘๘% ซึงจะตํากว่าเกณฑ์ผลตอบแทนการลงทุน (shadow cost of capital) ของ
ประเทศไทยทีใช้ อยู่ในขณะนั1น กล่าวอีกนัยหนึงก็คือ ผลการศึกษาฉบับนี1ช1 ีว่า เขือนปากมูลน่าจะเป็ นโครงการที
ไม่มีความคุ้มค่าในทางเศรษฐศาสตร์
๔.๑.๒ รายงานการศึกษาของ ม.อุบลราชธานี (๒๕๔๕)
เป้ าหมายของการศึกษาทางด้ านพลังงานในงานวิจัยชิ1นนี1 ก็คือ การพิจารณาเกียวกับความสามารถของ
ระบบการผลิตและระบบส่งจ่ายไฟฟ้ าในเขตพื1นทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในการรองรับสภาวะความ
ต้ องการกําลังไฟฟ้ าสูงสุดของเขตพื1 นทีดังกล่ าว และรวมถึง การศึกษาศักยภาพทีแท้ จริ งของเขือนปากมูลใน
การผลิ ตพลั งงานไฟฟ้ า เพื อช่ วยรองรั บ ความต้ อ งการพลั งงานไฟฟ้ าและความต้ อ งการกํา ลั งไฟฟ้ าสูงสุด
ดังกล่าว
จากการศึกษาพบว่า ในเขตพื1นทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (เขตรับผิดชอบของการไฟฟ้ าส่วน
ภูมิภาคเขต ๒ ซึงรวมพื1นที ๘ จังหวัดได้ แก่ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้ อยเอ็ด ศรีสะเกษ ยโสธร
มุกดาหาร และ อํานาจเจริญ) มีโรงไฟฟ้ าเพียง ๒ แห่ง คือ เขือนสิรินธร (๓๖ MW) และ เขือนปากมูล (๑๓๖
MW) ซึงไม่เพียงพอแก่ความต้ องการ ดังนั1นจึงมีความจําเป็ นต้ องอาศัยพลังงานไฟฟ้ าจากเขือนในเขตประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ แก่ เขือนห้ วยเฮาะ (๑๕๐ MW) เขือนเซเซด (๔๒ MW) และ เขือน
เทินหินบุน (๒๑๐ MW) ร่ วมกับพลั งงานไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ านํ1าพอง และ พลังงานไฟฟ้ าทีส่งมาจากเขต
ภาคเหนือและภาคกลาง เข้ ามาช่วยรองรับกับความต้ องการไฟฟ้ าในพื1นทีจึงจะเพียงพอ
ในแง่ ของความต้ องการกําลั งไฟฟ้ าสูงสุด คณะผู้ วิจัยได้ ทาํ การเก็บรวบรวมข้ อมู ลค่ าความต้ องการ
กําลังไฟฟ้ าสูงสุดในแต่ละเดือนของสถานีไฟฟ้ าย่อยแต่ละแห่ งในพื1 นทีศึกษา ในช่ วงปี พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๔
เพื อนํามาวิเคราะห์รูปแบบและรวมทั1งพยากรณ์ค่าความต้ องการกําลังไฟฟ้ าสูงสุดในอนาคต (สําหรั บช่ วงปี
พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๗ ) โดยพบว่ า ในช่ ว งเวลาที ศึ ก ษา ค่ า ความต้ อ งการกํา ลั ง ไฟฟ้ าสู ง สุ ด ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีค่าอัตราการเพิมโดยเฉลียที ๕.๓๑% ต่อปี
ในส่วนศักยภาพการผลิตไฟฟ้ าของเขือนปากมูล ผลการศึกษาพบว่า เขือนปากมูลมีศักยภาพในการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้ าในระดับ ๒๘๖ ล้ านหน่วยต่อปี คิดเป็ นมูลค่าเงินประมาณ ๓๐๐ ล้ านบาทต่อปี ขณะทีในแง่
ของกําลังไฟฟ้ า พบว่า ศักยภาพกําลังการผลิตไฟฟ้ าในแต่ละช่วงเดือนจากเขือนปากมูลจะมีค่าไม่เท่ากัน โดย
จะมีค่ากําลังไฟฟ้ าสูงสุดเฉลียของเดือนต่างๆ อยู่ระหว่าง ๕๗ - ๑๒๓ MW
รายงานการประมวลสรุปการศึกษาข้ อมูลงานวิจัยและเอกสารทีเกียวข้ องกับการแก้ ไขปัญหาเขือนปากมูล : คณะอนุกรรมการศึกษาข้ อมูลงานวิจัย ฯ

หน้ า ๔๕

การวิจัยชิ1นนี1ยังได้ มีการศึกษาวิเคราะห์การไหลของกําลังไฟฟ้ า (Load Flow Analysis) เพือศึกษา
ผลกระทบของการเปิ ด-ปิ ดเขือนปากมูล ทีจะมีต่อระบบการส่งจ่ายกําลังไฟฟ้ าในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง สําหรับค่าประมาณการความต้ องการกําลังไฟฟ้ าสูงสุดสําหรับปี พ.ศ. ๒๕๔๕-๔๗ โดยใช้ โปรแกรม
PSS-ADEPT ๓.๐ พบว่ า ในกรณีค่าความต้ องการกําลั งไฟฟ้ าสูงสุดสําหรั บปี ๒๕๔๖ การตัดเขือนปากมู ล
ออกจากระบบ (โดยทีโรงไฟฟ้ าอืนยังอยู่ในระบบทั1งหมด) จะมีผลให้ เกิดแรงดันไฟฟ้ าตกในระดับสูงทีสถานี
ไฟฟ้ าย่อยจํานวน ๓ แห่ง คือ กันทรลักษ์ (๕.๓๖%) โพนทอง (๔.๒๘%) และ ศรีสะเกษ (๔.๘๓%) แต่กย็ ังอยู่
ในระดับแรงดันตกสูงสุดทียอมรั บได้ (๖%) อย่ างไรก็ดี ถ้ าในขณะเดียวกันนั1 นสายส่งระหว่ างขอนแก่นและ
ร้ อยเอ็ดมีปัญหาด้ วย ก็จะส่งผลให้ แรงดันตกทีสถานีโพนทองมีค่าเพิมสูงขึ1นเป็ น ๕.๙๙% ขณะทีถ้าสมมติว่า
เขือนเซเซดและเขือนห้ วยเฮาะมีปัญหาถูกตัดจากระบบ การมีเขือนปากมูลอยู่ในระบบ ก็ยังไม่เพียงพอแก่การ
รักษาระดับแรงดันตกของสถานีกนั ทรลักษ์ให้ กลับมาอยู่ในระดับทียอมรับได้ (แรงดันตกจะอยู่ที ๖.๔๑%) ซึง
ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวน่าจะชี1ว่า เขือนปากมูลมีบทบาทในการช่วยรักษาเสถียรภาพของระบบส่งจ่ายไฟฟ้ าใน
พื1นทีศึกษาได้ ในระดับหนึง
๔.๒ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านพลังงานปั จจุบนั
จากผลการพิ จารณารายงานการศึกษาทั1ง ๒ ฉบับ ดังกล่ าวข้ างต้ น คณะอนุ กรรมการศึ กษาข้ อมู ล
งานวิจัยฯ มีความเห็นว่า แม้ ว่ารายงานการศึกษาทั1ง ๒ ฉบับ จะให้ ข้อมูลการวิเคราะห์ทเี ป็ นประโยชน์ แต่กเ็ ป็ น
การวิ เคราะห์ บนฐานของข้ อ มู ลจนถึงแค่ ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เท่านั1 น ซึ งทํา ให้ ข้อมู ลส่ วนใหญ่ ทีใช้ ในการ
วิเคราะห์ในรายงานทั1ง ๒ ฉบับ เป็ นข้ อมูลในช่วงก่อนทีทางภาครัฐบาลจะมีข้อตกลงในการเปิ ด-ปิ ดประตูนาํ1
เขือ นปากมู ลกับ ทางสมัชชาคนจน ประกอบกับการทีสถานการณ์ ด้านพลั งงานของประเทศทีผ่านมามี การ
เปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว คณะอนุ กรรมการศึกษาข้ อมูลงานวิจัยฯ จึงพิ จารณาเห็นว่ า ควรทีจะมีการศึกษา
วิเคราะห์ในประเด็นทางด้ านพลังงานของเขือนปากมูลเพิมเติมมากขึ1น โดยอาศัยฐานข้ อมูลล่าสุดทีได้ รับจาก
ทางการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต
เนื1อหาของการศึกษาในส่วนนี1 จะประกอบด้ วยการรายงานผลการวิเคราะห์เพิมเติมใน ๓ ประเด็น คือ
(ก) ต้ นทุ นค่ าใช้ จ่ายและมู ลค่ าผลประโยชน์ จากการผลิตไฟฟ้ าของเขือนปากมู ล (ข) ผลของการเปิ ด-ปิ ด
ประตู นํ1า ทีจ ะมี ต่ อ ปริ มาณการผลิ ต พลั ง งานไฟฟ้ าในแต่ ล ะช่ ว งเดื อ น และ (ค) ผลของเขื อ นปากมู ล ต่ อ
เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ า
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๔.๒.๑ ต้นทุนค่าใช้จ่ายและมูลค่าผลประโยชน์ดา้ นพลังงานของเขือนปากมูล
กราฟที ๑: ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ[ารายป\ของเขือนปากมูล ๒๕๓๘ - ๒๕๕๒
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กราฟที ๒ : มูลค่าพลังงานไฟฟ[าทีผลิตจากเขือนปากมูล ๒๕๓๘ - ๒๕๕๒ (คํานวณ ณ ราคาพลังงานไฟฟ[า
เฉลียที กฟผ. ขายให้กับ กฟภ.) เปรียบเทียบกับ ต้นทุนค่าใช้จ่ายรายป\ของเขือนปากมูล ๒๕๓๙ -
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ปี งบประมาณ
ปี ปฏิทิน

ตารางที ๑: ผลการดําเนินงานโรงไฟฟ้ าเขือนปากมูล มิถุนายน ๒๕๓๗ – เมษายน ๒๕๕๓
ต้นทุนค่าใช้จ่าย
พลังงานไฟฟ้ า ราคาเฉลีย ทีก ฟผ. ขายให้ มูลค่าพลังงานไฟฟ้ า
ปี
ราย
ส่วนต่างระหว่างมูลค่า
(ล้านหน่วย) กฟภ. (บาทต่อหน่วย)
(ล้านบาท)
ปี (ล้านบาท) และต้นทุน (ล้านบาท)
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
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 แสดงขนาดของพลังงานไฟฟ้ ารายปี ทีเขือนปากมูลผลิตได้ กราฟที ๒ แสดงมูลค่าของ
พลังงานไฟฟ้ ารายปี ทีเขือนปากมูลผลิตได้ เปรียบเทียบกับมูลค่าต้ นทุนค่าใช้ จ่ายรายปี ของเขือนปากมูล ขณะที
ตารางที ๑ จะแสดงค่าทีเป็ นตัวเลขของข้ อมูลทั1งหมดทีปรากฏในกราฟทั1งสองรูป (โดยทีข้อมูลสําหรั บช่ วงปี
พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๖ จะเป็ นข้ อมูลตามปี งบประมาณ ขณะทีข้อมูลสําหรั บช่วงตั1งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็ นต้ น
มา จะเป็ นข้ อมูลรายปี ปฏิทนิ )
จากข้ อมูลในกราฟที ๑ และ ตารางที ๑ พบว่า ปริมาณพลังงานไฟฟ้ าทีผลิตจากเขือนปากมูล (Gross
Generation) มีค่าทีค่อนข้ างแปรปรวนมากพอควร โดยในช่วงทียังไม่ได้ มีการเปิ ดประตูเขือนตามข้ อเรี ยกร้ อง
ของสมัชชาคนจน (ช่ วงปี พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๓) ปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าทีผลิตได้ จะมีค่าอยู่ระหว่าง ๒๑๖ ๓๔๖ ล้ านหน่วยต่อปี (GWh/yr) โดยมีค่าเฉลียอยู่ที ๒๗๓.๙๑ ล้ านหน่วยต่อปี และ มีค่าสูงทีสุดในปี พ.ศ.
๒๕๔๐ ทีระดับ ๓๔๕.๙๘ ล้ านหน่วย ขณะทีในช่วงทีมีการเปิ ดประตูเขือนปี ละ ๓-๔ เดือน ตามผลการเจรจา
จากข้ อเรียกร้ องของสมัชชาคนจน (ช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๒) ปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าทีผลิตได้ จะมี
ค่าอยู่ระหว่าง ๗๗ - ๑๙๔ ล้ านหน่วยต่อปี โดยมีค่าเฉลียอยู่ที ๑๔๓.๗๐ ล้ านหน่วยต่อปี และ มีค่าสูงทีสุดใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ทีระดับ ๑๙๔.๓๖ ล้ านหน่วย
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ซึ งเมื อนําปริ มาณพลั งงานไฟฟ้ าทีผลิ ตได้ ดังกล่ าว มาคํา นวณเป็ นมู ลค่ าทีเป็ นตัวเงิ น โดยใช้ ราคา
พลังงานไฟฟ้ าเฉลียทีการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตขายให้ กับการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคในแต่ละปี เป็ นฐานในการคํานวณ ดัง
แสดงในกราฟที ๒ และ ตารางที ๑ ก็จะพบว่า มูลค่าพลังงานไฟฟ้ ารายปี ทีเขือนปากมูลผลิตได้ ในช่วงระหว่าง
ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๕๒ จะมีค่าอยู่ระหว่าง ๑๕๘ - ๔๖๓ ล้ านบาทต่อปี (ทั1งนี1ยกเว้ นในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึง
เป็ นช่วงการทดลองเปิ ดประตูเขือนแทบตลอดทั1งปี ) โดยมูลค่าพลังงานไฟฟ้ าสูงสุดเกิดขึ1นในปี ๒๕๕๑ ทีระดับ
๔๖๓.๑๖ ล้ านบาท แม้ ว่าปริมาณการผลิตไฟฟ้ าในปี ๒๕๕๑ จะมีขนาดตํากว่าปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้ า
รายปี สูงสุด (ซึงเกิดขึ1นในปี พ.ศ. ๒๕๔๐) อยู่มากพอสมควร ทั1งนี1เนืองจากผลของราคาค่าไฟเฉลียทีเพิมสูง
เรือยๆ ในแต่ละปี
ในขณะทีในส่วนของต้ นทุนค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานของเขือนปากมูล ในภาพรวมจะพบว่ าต้ นทุน
ค่าใช้ จ่ายรายปี จะมีค่าอยู่ระหว่าง ๑๙๕ - ๓๘๗ ล้ านบาทต่อปี ซึงเมือพิ จารณาโดยละเอียดจะพบว่ าต้ นทุน
ค่าใช้ จ่ายรายปี ในช่วงปี หลังๆ จะมีค่าลดตํากว่าต้ นทุนค่าใช้ จ่ายในช่วงแรกอยู่พอสมควร โดยในช่วงระหว่างปี
พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๖ ต้ นทุนค่าใช้ จ่ายจะมีค่าอยู่ระหว่าง ๒๔๕ - ๓๘๗ ล้ านบาทต่อปี (ค่าเฉลีย = ๓๔๒ ล้ าน
บาทต่อปี ) ขณะทีต้นทุนในช่วงตั1งแต่ปี ๒๕๔๗-๒๕๕๒ จะมีค่าระหว่าง ๑๙๔ - ๒๔๖ ล้ านบาทต่อปี (ค่าเฉลีย
= ๒๒๕ ล้ านบาทต่อปี ) ซึงมีความเป็ นไปได้ ว่าเหตุผลทีต้นทุนค่าใช้ จ่ายในช่ วงหลังลดตําลง อาจเป็ นเพราะว่ า
ในช่วงเวลาดังกล่าว ทาง กฟผ. มีขนาดภาระค่าใช้ จ่ายในส่วนของค่าชดเชยความเสียหายทีลดตําลงกว่าในช่วง
ต้ นของโครงการ แต่ทางคณะอนุ กรรมการศึกษาข้ อมูลงานวิจัยฯ ก็ไม่สามารถยืนยันได้ ชัดเจน เนืองจากไม่มี
ข้ อมูลรายละเอียดทีจะช่วยในการแยกแยะต้ นทุนค่าชดเชย ออกจาก ต้ นทุนดําเนินการอืนๆ ได้
อย่างไรก็ดี ถ้ าพิ จารณาต้ นทุนค่าใช้ จ่ายดังกล่าวเปรี ยบเทียบกับมูลค่าพลังงานไฟฟ้ าทีผลิตจากเขือน
ปากมูล ก็จะพบว่า ในช่ วงท้ ายของระยะเวลาการศึกษา (ช่ วงระหว่ างปี ๒๕๔๗-๒๕๕๒) มูลค่าของพลังงาน
ไฟฟ้ ารายปี ทีเขือนปากมูลผลิตได้ จะมีค่าเฉลียอยู่ทรี าว ๓๒๔ ล้ านบาทต่อปี นันคือ จะมีค่าสูงกว่ามูลค่าต้ นทุน
ค่าใช้ จ่ายรายปี เฉลียในช่วงระยะเวลาเดียวกัน อยู่เท่ากับประมาณ ๙๙ ล้ านบาทต่อปี
นอกจากนี1 ยังมีประเด็นเพิ มเติมทีน่าสังเกตคือ ในช่ วงปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึงเป็ นช่ วงการ
ทดลองเปิ ดประตูระบายนํา1 เกือบตลอดทั1งปี (ทําให้ แทบไม่ได้ มีการผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากเขือนปากมูลในช่วง
ปี ดังกล่าว) กลับพบว่า ต้ นทุนค่าใช้ จ่ายของเขือนแทบจะไม่ได้ ลดลงจากระดับในปี ก่อนหน้ านั1นเลย โดยมีค่า
อยู่ที ๓๒๑.๘๘ ล้ านบาท
๔.๒.๒ ผลกระทบของการ เปิ ด-ปิ ด ประตูน+ าํ ต่อปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้ า
ั
กราฟ ๓ : ศกยภาพการผลิ
ตพล ังงานไฟฟ้าของเขือ
 นปากมูล
มกราคม ๒๕๕๒ - พฤภาคม ๒๕๕๓
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กราฟที ๓ เป็ นกราฟแสดงศักยภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้ าของเขือนปากมูลรายวัน สําหรั บช่ วง
ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๕๒ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยใช้ ข้อมูลปริ มาณการไหลของนํา1 ระดับนํา1
และพลังงานไฟฟ้ าทีผลิตได้ จริงรายวัน ในช่วงวันทีมีการกักเก็บนํา1 เพื อผลิตพลังงานไฟฟ้ า นํามาใช้ สร้ างเป็ น
แบบจําลองเพื อใช้ การพยากรณ์ศักยภาพพลังงานไฟฟ้ าทีเขือนปากมูลน่ าจะผลิตได้ ในช่ วงทีมีการเปิ ดประตู
เขือน (๑๕ มิ.ย. ๕๒ – ๒๘ ต.ค. ๕๒) โดยกราฟส่วนทีเป็ น “เส้ นกราฟหนา” จะแสดงถึงศักยภาพพลังงาน
ไฟฟ้ ารายวันทีคาํ นวณได้ จากแบบจําลอง ขณะทีส่วนทีเป็ น “เส้ นกราฟบาง” จะแสดงข้ อมูลปริ มาณพลังงาน
ไฟฟ้ าทีผลิตได้ จริงรายวัน
จากผลการประมาณการศักยภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้ าของเขือนปากมูลในช่ วงดังกล่ าว จะพบว่ า
เขือนปากมูลมีความสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้ า ในช่ วงต้ นของปี ๒๕๕๒ (เดือนมกราคม - เมษายน) ที
ค่อนข้ างตํา จากนั1นศักยภาพในการผลิตจะค่อยๆ มีค่าสูงขึ1นตามลําดับ ตั1งแต่ช่วงต้ นเดือนพฤษภาคมเป็ นต้ น
ไป และน่ าจะมีศักยภาพทีจะผลิตพลังงานไฟฟ้ าได้ ปริ มาณมาก ตั1งแต่กลางเดือนกรกฎาคม ไปจนถึง ปลาย
พฤศจิกายน และลดตําลงมากอีกครั1งในช่วงตั1งแต่เดือนธันวาคม
ส่วนกราฟที ๔ เป็ นกราฟแสดงค่าเฉลียปริมาณพลังงานไฟฟ้ าทีผลิตได้ จริ งจากเขือนปากมูล สําหรั บ
ช่วงเดือนต่างๆ ในรอบปี (ค่าเฉลียสําหรับช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๕๓ โดยหักข้ อมูลของช่วงเดือนทีมีการเปิ ด
ประตูเขือนตามข้ อเรียกร้ องของสมัชชาคนจนออกจากการคํานวณ) ซึงจะพบว่าข้ อมูลปริมาณการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้ าเฉลี ย รายเดื อ นทีเกิ ดขึ1 น จริ งในช่ วงเดื อ นทีไม่ ได้ มีก ารเปิ ดประตู ร ะบายนํ1า ทีคํา นวณได้ มี ลัก ษณะที
สอดคล้ องกับ ผลประมาณการ/ข้ อมูลศักยภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้ า ทีประเมินได้ ในกราฟที ๓ อย่างสูง
กราฟที ๔ : ปรม
ิ าณพลังงานไฟฟ้ารายเด อ
ื นทีเ ขอ
ื นปากมูลผลิต ได ้
เฉลีย
 ในช่วงปี ๒๕๓๗ - ๒๕๕๓
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กราฟที ๕ : ความต ้องการกําลังไฟฟ้าสูงสุด รายเด อ
ื น ของภาคตะวน
ั ออกเฉียงเหน ือ
เฉลีย
 ในช่วงปี ๒๕๔๕ - ๒๕๕๒
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ขณะทีก ราฟรู ป ที ๕ เป็ นกราฟแสดงค่ า เฉลี ย ความต้ อ งการกํา ลั ง ไฟฟ้ าสู ง สุ ด รายเดื อ นของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ณ วันทีมีความต้ องการกําลังไฟฟ้ าสูงสุด ในแต่ละเดือน) เฉลียสําหรั บช่วงปี ๒๕๔๕๒๕๕๒ ซึงจากข้ อมูลในกราฟนี1จะพบว่า ค่าความต้ องการกําลังไฟฟ้ าสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมี
ค่าสูงทีสุด ในช่ วงราวเดือนมีนาคม และ เมษายน และจะมีค่าลดลงในช่ วงเดือนพฤษภาคม จากนั1 นจะมีค่า
แปรปรวนบ้ างแต่กค็ ่อนข้ างคงที ไปจนถึงในราวเดือนพฤศจิกายน แล้ วจึงมีค่าลดลงอีกครั1ง ในเดือน ธันวาคม
ซึงถ้ านําผลของกราฟรูปที ๔ และ รูปที ๕ มาทําการเปรี ยบเทียบกันก็จะพบว่ า ในช่ วงเดือนมีนาคม
และเมษายน ซึ งเป็ นช่ วงทีภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนือมีความต้ องการกําลังไฟฟ้ าสูงนั1 น เขือนปากมูลยังคงมี
ความสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้ าได้ ค่อนข้ างตํา แต่กน็ ่ าจะเป็ นส่วนทีช่วยเข้ ามาเสริ มในเรื องเสถียรภาพของ
ระบบได้ ในระดับหนึง ขณะทีในช่วงเดือน พฤษภาคมถึงพฤศจิกายนนั1น ค่าความต้ องการกําลังไฟฟ้ าสูงสุดจะมี
ค่าลดตําลงเล็กน้ อยและค่ อนข้ างคงที ขณะทีศักยภาพของเขือนในการผลิตพลั งงานไฟฟ้ าจะค่อยๆเพิ มขึ1น
เรือยๆ ในแต่ละช่วงเดือน (ยกเว้ นในเดือนสิงหาคม) แล้ วจึงมีค่าลดลงอย่างมากในช่ วงเดือนธันวาคมซึงจะ
เป็ นจังหวะเดียวกับทีความต้ องการกําลังไฟฟ้ าสูงสุดลดลงอย่างชัดเจนเช่นกัน
แม้ ว่าผลการพิจารณาเปรียบเทียบกราฟในรูปที ๔ และ รูปที ๕ ข้ างต้ น จะเป็ นเพียงการเปรียบเทียบ
เบื1 องต้ น อย่ า งหยาบๆ แต่ ก ็น่ า จะช่ ว ยชี1 ให้ เห็น แนวโน้ ม ของขนาดของผลกระทบในเชิ งผลประโยชน์ ด้า น
พลังงาน ของการเลือกกําหนดการเปิ ด-ปิ ดประตูเขือนปากมูลในช่วงเดือนต่างๆ ในรอบปี ได้ บ้าง เพือเอื1อให้
สามารถนําไปเปรียบเทียบกับผลกระทบของกําหนดการเปิ ด-ปิ ดเขือนในมิติด้านอืนๆได้
๔.๒.๓ ผลกระทบของเขือนปากมูลต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ า
เนื1 อหาในส่ ว นนี1 จะเป็ นการรายงานผลของการวิ เคราะห์ ก ารไหลของกํา ลั งไฟฟ้ า (Load Flow
Analysis) ซึงดําเนินการวิเคราะห์โดยฝ่ ายควบคุมระบบกําลังไฟฟ้ า การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต เพื อศึกษาผลกระทบ
ของเขือนปากมูลทีมีต่อสถานะและเสถียรภาพของระบบส่งจ่ ายกําลังไฟฟ้ าในเขตภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ
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ตอนล่าง โดยสมมติให้ ค่าความต้ องการกําลังไฟฟ้ าในการวิเคราะห์มีค่าเท่ากับ ค่าประมาณการความต้ องการ
กําลั งไฟฟ้ าสูงสุดสําหรั บช่ วงหั วคําของเดือนเมษายน ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ งประมาณการว่ าจะมีค่าอยู่ ทีระดับ
๒๒,๙๖๖ MW
ผลของการวิเคราะห์ Load Flow Analysis จะแสดงอยู่ในภาคผนวก X ซึงเมือพิจารณาผลการ
วิเคราะห์ดังกล่าว พบว่า
ถ้ าเราสมมติให้ โรงไฟฟ้ าทุกโรงในระบบสามารถดําเนินการผลิตกระแสไฟฟ้ าได้ เป็ นปกติ ยกเว้ นแต่
เพี ย งโรงไฟฟ้ าเขื อ นปากมู ล ซึ ง ประสบปั ญ หาไม่ ส ามารถจ่ า ยไฟฟ้ าได้ จะพบว่ า ระบบส่ ง จ่ า ยยั ง คงมี
ความสามารถรองรั บความต้ องการกําลังไฟฟ้ าในระดับดังกล่าวได้ ดี โดยไม่เกิดปั ญหาการจ่ายโหลดเกินพิกัด
และ/หรือ ปัญหาแรงดันไฟฟ้ าตกหรือแรงดันไฟฟ้ าสูง เกินกว่าค่ามาตรฐานการควบคุมปกติทกี าํ หนดไว้
อย่างไรก็ดี ในกรณีทีสมมติว่า โรงไฟฟ้ าเขือนปากมู ลและโรงไฟฟ้ าเขือนห้ วยเฮาะประสบปั ญหาไม่
สามารถจ่ายไฟฟ้ าได้ ท1งั คู่ เราจะพบว่า ระบบการส่งจ่ายไฟฟ้ าในเขตภาคตะวันออกเฉียง เหนือจะมีข้อจํากัดใน
การรองรับค่าความต้ องการในระดับดังกล่าว กล่าวคือ
๑. จะเกิดปั ญหาแรงดันไฟฟ้ าตกในระดับทีเกินกว่ามาตรฐานการควบคุมปกติ ในพื1นทีของสถานี
ไฟฟ้ าย่อยกันทรลักษ์, อุบลราชธานี ๑, อุบลราชธานี ๒, ศรีสะเกษ, สิรินธร และ ปากมูล โดย
สถานีย่อยกันทรลักษ์จะเป็ นสถานีทมี ีระดับแรงดันไฟฟ้ าตําทีสดุ (๑๐๒ kV)
๒. หม้ อแปลง ๒๓๐/๑๑๕ kV ทีสถานียโสธร จะมีสภาพการจ่ายโหลดเกินพิกัด (๑๑๔%) ขณะที
หม้ อแปลง ๒๓๐/๑๑๕ kV ของสถานีร้อยเอ็ด จะมีสภาพการจ่ายโหลดค่อนข้ างสูง (๘๐%)
๓. ในสภาวะดังกล่าวอาจจําเป็ นต้ องมีการเวียนดับไฟในเขตพื1นทีดังกล่าว ในระดับประมาณ ๒๐๓๕ MW
กล่าวโดยสรุปแล้ ว ผลการวิเคราะห์การไหลของกําลังไฟฟ้ าข้ างต้ นชี1ว่า หากมีการปลดโรงไฟฟ้ าเขือน
ปากมูลออกจากระบบเพียงโรงเดียว ระบบการส่งจ่ายไฟฟ้ าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง จะยังคงมี
ความสามารถในการรักษาเสถียรภาพของระบบไว้ ได้ แต่หากทั1งโรงไฟฟ้ าเขือนปากมูลและโรงไฟฟ้ าเขือนห้ วย
เฮาะถูกปลดออกระบบพร้ อมกัน ระบบน่าจะไม่สามารถรักษาเสถียรภาพอยู่ได้
อย่างไรก็ดี ทางคณะอนุ กรรมการศึกษาข้ อมูลงานวิจัยฯ มีความเห็นว่ า ยังมีทางเลือกบางประการที
อาจช่วยสนับสนุนการเสริมสร้ างเสถียรภาพของระบบ เพือแก้ ไขปัญหาข้ างต้ นได้ กล่าวคือ
(ก) การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตควรเร่ งรั ดดําเนินการขยายระบบสายส่ง เพือเอื1อให้ การส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้ า
จากเขือนนํ1าเทิน ๒ มาสู่พ1 ื นทีเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนื อตอนล่ าง เป็ นไปได้ อย่ างสะดวกมากขึ1น โดยใน
เบื1องต้ นอาจพิ จารณาการเชื อมต่อระบบสายส่งขนาด ๒๓๐ kV ระหว่ างสถานี ย่อยยโสธร กับสถานี ย่อย
อุบลราชธานี ๒ และ/หรือ การพิจารณาการขยายระบบในระดับ ๕๐๐ kV ในอนาคต
(ข) จากการพิ จ ารณาข้ อ มู ล การผลิ ตพลั งงานไฟฟ้ าของเขื อ นห้ ว ยเฮาะ ในช่ วงระหว่ า งวั น ที ๑๖
มกราคม ๒๕๕๒ – ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ พบว่า ในช่วงวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เขือนห้ วยเฮาะจะมีปริมาณการผลิต
พลังงานไฟฟ้ าโดยเฉลียทีระดับ ๑๐๒๘ MWh ต่อวัน ขณะทีปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้ าเฉลียสําหรั บวัน
อาทิตย์จะอยู่เพียงแค่ระดับ ๒๑๐ MWh ต่อวัน ซึงผลความแตกต่างทีเกิดขึ1นนี1เป็ นผลมาจากข้ อกําหนดราคา
การซื1อขายไฟฟ้ า ทีปรากฏในสัญญาการซื1อขายไฟฟ้ าจากประเทศสาธารณรั ฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที
บังคับใช้ อยู่ในปั จจุ บัน การปรั บปรุ งข้ อกําหนดและโครงสร้ างราคาของโรงไฟฟ้ าทีรับซื1 อแต่ละแห่ ง เพื อให้
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สามารถสะท้ อนภาพความต้ องการกําลังไฟฟ้ า (ทั1งในแง่ภาพรวมของประเทศไทยทั1งประเทศ และในแง่ภาพ
ย่อยของเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ/หรื อ เขตพื1 นทีใกล้ เคียงกับจุ ดรั บซื1อไฟฟ้ า) ทีเหมาะสมและ
รอบด้ านมากขึ1น อาจช่ วยให้ เราสามารถจัดการเสถียรภาพของระบบ และ/หรื อ จั ดการปั ญหาความสูญเสีย
พลังงานไฟฟ้ าในระบบ ได้ ดียิงขึ1น
***************
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บทที ๕
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
เขือนปากมู ลสร้ างขึ1นโดยมีเป้ าหมายให้ เป็ นเขือนเอนกประสงค์ ทั1งด้ านพลังงานไฟฟ้ า ชลประทาน
การประมง รวมทั1งการท่อ งเทียว ภายหลั งเขือนแห่ งนี1 สร้ างแล้ วเสร็จ ได้ ก่ อให้ เกิดคําถามมากมายต่ อการ
ดําเนิ นงานโครงการ รวมทั1งผลกระทบทีเกิดขึ1นต่อสิงแวดล้ อมและวิถีชีวิตของชาวบ้ าน ประเด็นสําคัญทีถูก
หยิบยกขึ1นมาถกเถียงกันตลอดมาคือ ปั ญหาผลกระทบทีเกิดขึ1นกับปลาและคนหาปลา กับประโยชน์ ด้า น
พลังงานและการชลประทานจากเขือนนี1 และในเวลาต่อมาได้ ก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง ระหว่ างคนหาปลาคือ
ชาวบ้ านในท้ องถินกับการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทยเจ้ าของโครงการเขือนปากมูล ประเด็นดังกล่าวได้
พัฒนามาเป็ นเรืองของความมันคงในชีวิตของชาวบ้ านและความมันคงทางพลังงานไฟฟ้ าทีจะพึงได้ จากเขือน
ความขัดแย้ งนี1 เกิดขึ1นนับจากทีเขือนปากมูล๑๔เริมดําเนินการในปี ๒๕๓๓ ชาวบ้ านผู้มีอาชีพประมง
เป็ นชาวบ้ านกลุ่มแรกทีได้ รับผลกระทบโดยตรง เนืองจากไม่สามารถยึดอาชีพการทําประมงได้ เหมือนเช่นเคย
อันเกิดจากเขือนปากมูลได้ ปิดกั1นเส้ นทางการอพยพของปลา จากแม่นาํ1 โขงสู่แม่นาํ1 มูล นอกจากนี1ยังเป็ นเหตุให้
เกิดความขัดแย้ งทางสังคม การเมือง และวัฒนธรรม ดังทีปรากฎอยู่ ในปั จจุ บัน และทีผ่านมามีดาํ เนินการ
หลายอย่างในการแก้ ไขปัญหาจากฝ่ ายรัฐ แต่มักจะละเลยมิติทางด้ านนิเวศวิทยา สนใจเฉพาะมิติด้านเศรษฐกิจ
ข้ อเท็จจริงผ่านข้ อมูลทางด้ านนิเวศวิทยาและวิถีชีวิตของคนในลุ่มนํา1 มูลจากงานศึกษาหลายๆ ชิ1น จึง
กล่าวได้ ว่า การดําเนินการแก้ ไขปัญหาในอนาคตควรคํานึงถึงความมันคงของชุมชน ทีเกียวข้ องสัมพันธ์กันกับ
ความยังยืนของทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศทีสมบูรณ์ คณะอนุ กรรมการฯ ได้ ค้นพบทางออกสําหรับการ
แก้ ไขปัญหาเขือนปากมูล ดังนี1
๕.๑ ข้อค้นพบ
๑. บริ เวณปากมูลช่ วงก่อนการสร้ างเขือน ระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณ์มาก ประกอบไปด้ วยแก่ง
ใหญ่ น้อยมากกว่ า ๕๐ แก่ง และประกอบขึ1นเป็ นระบบนิเวศย่ อยทีเรี ยกว่ า ขุม วั ง เวิน โบก เป็ นต้ น สภาพ
เช่นนี1มีความเหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของสัตว์นาํ1 โดยเฉพาะปลา นอกจากนี1แล้ ว พื1นทีรอบริมตลิงแม้ นาํ1 มูลที
มีลักษณะเฉพาะถิน คือ “ป่ าบุ่ง ป่ าทาม” ยังอุดมไปด้ วยพรรณพื ช ๒๖๕ ชนิด มีธาตุอาหารสูง (ดินตะกอน
แม่นาํ1 ) เหมาะต่อการปลูกพืชผัก และชาวบ้ านได้ ใช้ ประโยชน์ในการทําการเกษตรริมมูล
การสร้ างเขือนขวางกั1นแม่นาํ1 มูล เป็ นการขัดขวางเส้ นทางอพยพของปลาจากแม่นาํ1 โขงสู่แม่นาํ1 มูล และ
จากแม่นาํ1 มูล กลับไปสู่แม่นาํ1 โขงตลอดทั1งปี การกักเก็บนํา1 เหนือเขือน ส่งผลให้ เกิดการสูญเสียแก่งธรรมชาติ
และก่อให้ เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ด้านอืน ๆ รวมถึงผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้ านทีผูกพันกับแก่งใน
ฐานะทีเป็ นสถานทีสาํ คัญในเชิงนิเวศวิทยาสังคม ผลกระทบทีสาํ คัญคือ การสูญเสียถินทีอยู่ของพันธุ์สัตว์นาํ1
การเกิดตะกอนทับถมแก่ง และการเกิดวัชพืชตามแก่ง การสูญเสียความงดงามซึงเป็ นเอกลักษณ์ของแก่ง
ธรรมชาติต่า งๆ และการสูญเสียกิจกรรมทางสังคมโดยเฉพาะอย่ างยิงกิจกรรมทางวั ฒนธรรมซึ งใช้ แก่ ง
ธรรมชาติต่าง ๆ เป็ นสถานทีประกอบกิจกรรมตามความเชือของชุมชน

๑๔

เขือนปากมูลสร้ างบริเวณปากแม่นาํ1 มูลห่างจากแม่นาํ1 โขง ๕.๕ กิโลเมตร บริเวณบ้ านหัวเห่ว อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ
การก่อสร้ างทั1งสิ1น ๖,๖๐๐ ล้ านบาท เริมสร้ างปี ๒๕๓๓ แล้ วเสร็จปี ๒๕๓๗ (การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย,๒๕๔๓)
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๒. ชุมชนทีอยู่สองริมฝังแม่นาํ1 มูลเป็ นชุมชนขนาดใหญ่ ทีสบื ย้ อนไปได้ กว่าหลายร้ อยปี บรรพบุรุษของ
พวกเขาเลือกตั1งถินฐานจากความอุดมสมบูรณ์ของปลาและทรั พยากรธรรมชาติจากแม่นาํ1 มูล ทําให้ ชาวบ้ าน
ส่วนใหญ่ ประกอบอาชี พประมงเป็ นอาชี พหลั กในการสร้ างรายได้ ขณะเดียวกันทรั พยากรทีมีอยู่ ริมสองฝัง
แม่นาํ1 มูลก็เป็ นแหล่ งอาหารสําหรั บชาวบ้ าน ส่วนในพื1นทีสูงขึ1นไปมักจะเป็ นดินปนหินซึงไม่เหมาะต่อการทํา
การเกษตร ชาวบ้ านจํานวนมากไม่มีทดี ินทํากิน
๓. การสร้ างเขือนปากมูล ได้ ทาํ ลายวิถีชีวิตชาวประมง ชาวบ้ านในชุ มชน คนหนุ่ มสาวในวัยแรงงาน
จํา นวนมากละทิ1งชุ มชน ไปรั บ จ้ า งขายแรงงานในต่ า งถิ น สถาบั น ครอบครั ว ล่ มสลาย ส่ งผลให้ โครงสร้ า ง
ประชากรของชุมชนขาดสมดุล แต่ละชุมชนเหลือเพี ยงเด็กและคนแก่ ความสูญเสียทีเกิดจากการขาดรายได้
เฉพาะอาชีพประมง คํานวณได้ ปีละ ๑๔๐ ล้ านบาท ยังไม่นับความสูญเสียทีเกิดจากการทําลายระบบนิเวศสอง
ฝั งแม่ นํ1า ทีเ ป็ นแหล่ ง อาหาร การทํา ลายเกาะแก่ ง ทีเป็ นแหล่ งรายได้ ก ารท่อ งเทียว นอกจากนั1 น การใช้
ประโยชน์เขือนปากมูล ยังนําไปสู่ความขัดแย้ งระหว่ างกลุ่มทีคิดว่ าตนถูกทําลายฐานทรั พยากร กับกลุ่มคนที
ปรับตัวได้ หรื อมีบทบาทในการปกครอง ทีต้องการได้ รับประโยชน์จากการพั ฒนาของรัฐ ทําให้ ชุมชนปากมูล
เกิดความแตกแยกขัดแย้ งกันอย่างรุนแรง
การล่ มสลายของวิ ถีชีวิต และชุ มชน นําไปสู่ความเปลี ยนแปลงความสัมพั นธ์ทางสังคม ภูมิปัญญา
ท้ องถิน วั ฒนธรรมหลั กและวั ฒนธรรมประจําถินทีเกียวโยงกับการหาปลาในแม่ นํ1ามู ล ส่งผลให้ เกิดความ
ยากจน และคุณภาพชีวิตทีลดตําลง
๔. มีความพยายามทีจะแก้ ไขปัญหาการล่มสลายของชาวประมงด้ วยมาตรการหลายอย่าง ทั1งการสร้ าง
บันไดปลาโจน การสร้ างศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์นาํ1 และการปล่อยพันธุ์สัตว์นาํ1 จํานวนกว่า ๒๙๙ ล้ านตัว(ปลาและ
กุ้ ง ก้ า มกราม) รวมทั1 ง การพยายามในการเปลี ย นอาชี พ ชาวประมงให้ หั น มาทํา การเกษตรด้ ว ยการทุ่ ม
งบประมาณกว่า ๑,๑๖๒ ล้ านบาท สําหรับจัดสร้ างสถานีสูบนํา1 จํานวนมาก ทั1งทีการศึกษาจากหลายหน่วยงาน
พบว่ า ชาวบ้ า นไม่ นิ ยมทํา นาปรั ง เนื อ งจากสภาพของดิ น และภูมิ ป ระเทศ ความพยามทั1ง หมดจึ งไม่ เ กิ ด
ประสิทธิผล (ตั1งเป้ าพื1นทีชลประทานไว้ ๑๖๐,๐๐๐ ไร่ ดําเนินการผ่านมา ๒๐ ปี ได้ พ1 ืนทีชลประทาน ๔,๖๐๖
ไร่ คิดเป็ น สัดส่วน ๒.๘๗๘๗๕ % )
๕. การทดลองเปิ ดประตูนํ1าเขือนปากมู ลในปี ๒๕๔๔-๒๕๔๕ ทําให้ เกิดการฟื1 นฟู ของระบบนิ เวศ
อย่างเห็นได้ ชัด ชาวบ้ านมีรายได้ จากการจับปลามากขึ1น ความขัดแย้ งต่างๆลดลง วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม
ต่างๆกลับคืนมา
๕. การผลิตไฟฟ้ าของเขือนปากมูล ไม่ค้ ุมค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ แม้ ว่าจะผลิตปริมาณไฟฟ้ าได้ เกิน
กว่าเป้ าหมาย แต่เมือหักรายจ่ายแล้ ว พบว่ามีรายได้ จากการผลิตไฟฟ้ าเหลือปี ละ ๙๙ ล้ านบาท เมือคิดว่าต้ อง
แลกกับการสูญเสียรายได้ ครัวเรือนประมงปี ละ ๑๔๐ ล้ านบาท เขือนปากมูลจึงมีมูลค่าขาดทุนไม่น้อยกว่าปี ละ
๔๐ ล้ านบาท ไม่นับรวมค่าความเสียหายทีเกิดจากการทําลายระบบนิเวศ และความล่มสลายของชุ มชน ทีไม่
อาจคํานวณเป็ นตัวเลขได้
๕.๒ ข้อสังเกตจากการดําเนินการศึกษาและวิจยั
๑. ในการศึกษาผลกระทบในการแก้ ไขปั ญหาเขือนปากมูล ประเด็นในเชิงมูลค่าของผลกระทบทั1งทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้ อมและพลังงาน นั1น ผู้ศึกษายังไม่ได้ นับรวมโครงการฯต่างๆทีหน่วยงานราชการได้
ดําเนินการ เช่ น โครงการเยียวยาผู้ได้ รับผลกระทบของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย (กฟผ.) เป็ นผู้
ออกเงินให้ กับหน่วยงานราชการในการดําเนินการแก้ ไขปั ญหาเฉพาะด้ าน ตามขอบเขตอํานาจของหน่วยงาน
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ราชการทีเกียวข้ อกับปั ญหาในพื1 นทีเพื อแก้ ไขปั ญหาเขือนปากมูล ซึงนับได้ ว่าเป็ นอีกส่วนสําคัญของต้ นทุนที
เกิดขึ1นจากการดําเนินการของโครงการเขือนปากมูล (แม้ ว่าจะเกิดต้ นทุนนี1หลังจากการก่อสร้ างเขือนก็ตาม แต่
สะท้ อนว่าเป็ นต้ นทุนทีเป็ นภาระทางสังคมทีประเทศต้ องจ่ายเพือแก้ ไขปัญหาจากการพัฒนาทีเกิดขึ1น) ต้ นทุนที
ไม่ได้ ถูกนํามาคํานวณในครั1 งนี1 (ซึงทําให้ ทราบข้ อเท็จจริ งเพิ มเติมว่าโครงการเขือนปากมูลไม่ได้ มีพียงต้ นทุน
ในการดําเนินโครงการด้ วยมูลค่า ๒๐๐ ล้ านบาท) ทั1งนี1 เนืองจากทีผ่านมา ฐานคิดของการคํานวณต้ นทุนของ
โครงการ (ในส่วนของกําไร-ขาดทุน คือต้ นทุนการผลิตและขาย เพือประเมินความคุ้มทุนในการลงทุนเพือการ
พั ฒนา) คิดเฉพาะต้ นทุ นค่ าการผลิ ตไฟฟ้ า กับต้ นทุ นในการขายไฟฟ้ า โดยไม่ ได้ รวมต้ นทุ นส่วนอืนทีเป็ น
โครงการลดผลกระทบทีดาํ เนินการโดยรัฐบาลหรือการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทีได้ ออกเงิน
สมทบให้ กบั หน่วยงานราชการ
นอกจากโครงการทีเป็ นต้ นทุ นเรื องค่ าชดเชยทีกล่ าวมาข้ างต้ นแล้ ว ยังมีต้นทุ นด้ านอืนๆทียังไม่ ได้
นํามาพิจารณา เช่น โครงการชลประทานมูลค่ากว่า ๑,๐๐๐ ล้ านบาท ซึงเป็ นส่วนหนึงของความพยายามในการ
แก้ ปั ญ หาของรั ฐ บาล โครงการพั ฒ นาของรั ฐ อื น ๆทีมี เ ป้ าหมายเพื อ การพั ฒ นาและแก้ ไ ขปั ญ หาผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากเขือนร่ วมด้ วย โดยในส่วนหลังนี1 อาจไม่เป็ นทีชัดเจนมากนักหากจะนํามาใช้ ในการพิจารณาว่ า
เป็ นต้ น ทุ น ทีเ กิ ด ขึ1 นของโครงการเขื อ นปากมู ล แต่ ก ็เ ป็ นสิ ง ทีผ้ ู ดํา เนิ น การทางนโยบายจะต้ อ งตระหนั ก
ความสําคัญของมูลค่าความเสียหายทีประเทศต้ องแบกรับผลกระทบจากโครงการพัฒนาร่วมด้ วย
๒. ผลการศึกษาและข้ อมูลในช่วงทีมีการบริ หารจัดการเขือนปากมูล ตามมติคณะรัฐมนตรี ให้ มีการ
เปิ ด ๔ ปิ ด ๘ เป็ นช่วงเวลาทีไม่มีผลการศึกษาวิจัยหรื อรายงานการศึกษาทีเกียวข้ องในช่วงเวลาดังกล่ าว อนุ
กรรมการฯจึงไม่มีข้อมูลทีชัดเจนในการเสนอผลการศึกษาผลการแก้ ไขปัญหาในลักษณะการเปิ ดๆปิ ดๆ
แต่อย่างไรก็ตาม อนุ กรรมการฯมีข้อสังเกตทีพึงพิ จารณาจ่ อวิธีการแก้ ไขปั ญหาเขือนปากมูลภายใต้
วิธีการบริหารจัดการเขือนในลักษณะของการเปิ ด ๔ ปิ ด ๘ ซึงเป็ นข้ อมูลทีมีน่าสนใจต่อการแนวทางพิจารณา
แก้ ไขปัญหาในรูปแบบนี1 กล่าวคือ การแก้ ไขปั ญหาตามมติ คณะรัฐมนตรี แบบเปิ ด ๔ เดือน ปิ ด ๘ เดือน นั1น
ทีผ่านมาพบว่า การเปิ ดปิ ดประตูระบายนํา1 ตลอดระยะเวลา ๕ ปี ทีผ่านมา วิธีการบริหารจัดการดังกล่าว ทั1งนี1
ข้ อเสนอจากผลการศึกษาของ การเปิ ดๆปิ ดๆจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ ซึงเป็ นแนวทางการบริหารจัดการ
แบบเปิ ด ๔ ปิ ด ๘ นี1 อยู่บนฐานคิดของความต้ องการพลังงานไฟฟ้ ามากกว่ าการคิดบนฐานของระบบนิเวศ
และการอพยพของปลาจึงเป็ นปั ญหา โดยพบว่ า การเปิ ดๆปิ ดๆประตูระบายนํา1 นําไปสู่การเกิดแรงดันนํา1 สูง
การลดลงและเพิมขึ1นของระดับนํา1 อย่างรวดเร็วส่งผลต่อปั ญหาการกัดเซาะริมฝัง (soil erosion) ซึงก่อให้ เกิด
ผลกระทบด้ านระบบนิเวศเป็ นสําคัญและเป็ นปัญหาระยะยาว
๓. การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากการเปลียนแปลงรายได้ ของชาวบ้ าน ในทาง
วิชาการแล้ ว พบว่ า ตัวเลขทีสะท้ อนการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจในเชิ งมู ลค่ า มีฐานการพิ จารณาจากทั1ง
ปริ มาณของทรั พยากรพิ จารณาร่ วมกับมูลค่าทางเศรษฐกิจ (หรื อ คํานวณจาก ปริ มาณปลา/ทรั พยากรแต่ละ
ชนิด ราคาขายในตลาด ณ ปี ทีทาํ การศึกษา) ซึงจะสามารถสะท้ อนการเปลียนแปลงทีแท้ จริ ง ทั1งนี1 ในส่วน
ของราคาตลาดเป็ นทีทราบกันว่ ามีแนวโน้ มเพิ มสูงขึ1นทุกปี แต่ในขณะเดียวกันปริ มาณของทรั พยากรกลับมี
แนวโน้ มลดลงจากความเสือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ จึงมีความเป็ นไปได้ ว่า แม้ จะไม่มีการเปลียนแปลง
หรือการมีเขือนเกิดขึ1นในพื1นที ทรัพยากรธรรมชาติกม็ ีโอกาสลงจํานวนลงโดยวัฏจักรของธรรมชาติ อย่างไรก็
ตาม การเปลียนแปลงทีมนุษย์สร้ างขึ1นก็เป็ นสิงทีสะท้ อนให้ เห็นอย่างชัดเจนด้ วยว่าเป็ นการกระตุ้นหรือเร่ งการ
เปลียนแปลงบนฐานของวัฏจักรธรรมชาติให้ เกิดขึ1นรวดเร็วและอาจรุนแรงมากขึ1นเช่นกัน
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๕.๓ ข้อเสนอแนะ
ผลของการพัฒนาประเทศในอดีต ทีไม่คาํ นึงถึงกระบวนการมีส่วนร่ วมของชาวบ้ านในพื1นที และไม่มี
แนวคิ ดในการพั ฒนาโดยยึ ดคนเป็ นจุ ดศู น ย์ ก ลาง ทํา ให้ โครงการเขื อนปากมู ล กลายเป็ นปั ญหาต่ อ เนื อ ง
ยาวนาน คณะอนุ กรรมการฯมีความเห็นว่า การพัฒนาประเทศ ต้ องคํานึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้คนทีเกียวข้ อง
เป็ นหลัก ส่วนการแก้ ไขปัญหา ต้ องคํานึงถึงสิทธิในการกําหนดชะตากรรมของมนุ ษย์ และเสรีภาพในการหลุด
พ้ นจากความยากจน เมือพิจารณาข้ อเท็จจริงต่างๆภายใต้ ความพยายามของอนุ กรรมการวิจัยฯ การนําเสนอ
ข้ อมูลอย่างรอบด้ านและการวิเคราะห์บนฐานของความถูกต้ องทางหลักวิชาการแบบสหสาขาวิชาในรายงาน
ฉบับนี1แล้ ว ข้ อเสนอในการแก้ ไขปั ญหาต่อไปนี1 จะทําให้ วิถีชีวิต ชุมชน และสังคมโดยรวม กลับคืนสู่ความสุข
สงบอีกครั1งหนึง มีดังนี1
๑.เปิ ดประตูระบายนํา1 เขือนปากมูลอย่างถาวร เพือฟื1 นฟูระบบนิเวศแม่นาํ1 มูลและ ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้ กลับคืนสู่สภาพเดิม
อนุ กรรมวิ จัยฯ มีมุมมองต่อข้ อเสนอข้ างต้ น กล่ าวคือ ตลอดระยะเวลาของการแก้ ไขปั ญหาปากมู ล
(ตั1 งแต่ ปี ๒๕๓๗ ทีเขื อ นเปิ ดดํา เนิ น การ ถึ ง ปั จ จุ บัน ) โดยมี ป ระเด็น ทีน่ า สนใจและต้ อ งให้ ความสํา คั ญ
ดังต่อไปนี1
ประการแรก แนวคิดในแก้ ปัญหาเขือนปากมู ลโดยใช้ การเปิ ดๆปิ ดๆ (เปิ ด ๔ ปิ ด ๘) เป็ นวิ ธีการ
ดําเนินการทีไม่ได้ วางอยู่บนฐานของความรู้หรือหลักเหตุผลใดๆ ทั1งในเหตุผลเชิงนิเวศ ทรั พยากรธรรมชาติ
พั นธุ์ปลาในแม่นํ1าขนาดใหญ่ หรื อแม้ กระทังการเปิ ดปิ ดเขือนทีวางอยู่บนวัตถุ ประสงค์หลักของเขือนในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้ า การเปิ ดปิ ดก็ไม่ได้ วางอยู่บนฐานความต้ องการเรื องอัตราความต้ องการกําลังไฟฟ้ าสูงสุด
(peak load)๑๕ ทั1งนี1 ข้ อเสนอในการเปิ ดเขือนตลอดปี เป็ นการต่อยอดทั1งฐานความรู้จากงานวิจัยและฐาน
ประสบการณ์จากผลงานวิ จัยและข้ อเสนอของมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี (๒๕๔๔) ซึงศึ กษาผลจากการเปิ ด
เขือนตลอดปี พบว่ า มีการฟื1 นคืนมาของระบบนิ เวศ การกลั บมาของระบบเศรษฐกิจบนฐานของการพึ งพา
ตนเองของชุมชน
ข้ อเสนอเรืองการเปิ ดตลอดปี จึงเป็ นข้ อเสนอทีมีเป้ าหมายหลักในการให้ ความสําคัญกับระนิเวศ อัน
เป็ นรากฐานสําคัญของวิถีชีวิตชุมชน
ประเด็นทีสอง ในประเด็นความมันคงทางพลังงาน ผลการศึกษาชี1ว่า เขือนปากมูลน่าจะมีบทบาทใน
การช่ วยเสริ มเสถียรภาพของระบบส่งจ่ ายไฟฟ้ าในพื1 นทีศึกษาได้ ในระดับหนึง แต่กเ็ ป็ นไปอย่างค่ อนข้ างจะ
หมินเหม่ จนน่าจะอนุมานได้ ว่า การเสริมความมันคงของระบบในพื1นที ผ่านการขยายระบบสายส่งไฟฟ้ า เพือ
เพิ มความสามารถในการนําพลั งงานไฟฟ้ าจากภาคอีสานตะวันตก และจากหน่ วยผลิ ตในประเทศสาธารณ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้ ามาช่วยรองรับความต้ องการไฟฟ้ าในพื1นที ในช่วงทีมีความต้ องการสูงๆ น่าจะ
เป็ นเรืองทีไม่อาจหลีกเลียงได้ ไม่ว่าจะยังมีเขือนปากมูลอยู่ในระบบหรือไม่กต็ าม
ภายใต้ สภาวการณ์ดังกล่ าว คณะอนุ กรรมการฯ จึ งมีความเห็นว่ าการเสริ มความมันคงของระบบส่ง
เพื อ เพิ มความเชื อ มโยงระหว่ า งพื1 นทีภาคอีสานตอนล่ างกับ พื1 นทีข้างเคี ยงให้ มากขึ1น น่ าจะเป็ นแนวทางที
สามารถรองรับผลกระทบทีอาจเกิดขึ1นจากการเปิ ดเขือนปากมูลตลอดปี ได้

๑๕

ทั1งนี1 หากเป็ นการเปิ ดปิ ดหรื อการบริ หารจัดการเขื$อนโดยคิดจากฐานกําลังความต้องการไฟฟ้ า จะเห็นได้วา่ ต้องเปิ ดเขื$อนในฤดูแล้ง ซึ$งที$
ผ่านมาก็ไม่สามารถเปิ ดประตูระบายนํ1าในช่วงฤดูแล้ง
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อย่างไรก็ตาม เป็ นทีพิจารณาเป็ นอย่างยิงว่ า ฐานคิดประการแรกทีวางอยู่บนการให้ ความสําคัญกับ
“ความมั นคงของระบบนิ เวศ” ในขณะทีฐานคิ ดประการทีสองทีวางอยู่ บ นฐานคิดเรื อ ง “ความมัน คงทาง
พลังงาน” ในประการแรกนั1น การแก้ ไขปั ญหาระบบนิเวศทีถูกทําลายและได้ รับผลกระทบอย่างเป็ นวงกว้ าง
พบว่ า ยั ง ไม่ ส ามารถมี วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาใดได้ ดี เ ท่ า กั บ การให้ ระบบนิ เ วศฟื1 นคื น ระบบด้ ว ยตนเอง ใน
ขณะเดียวกันก็ไม่พบความสําเร็จในการจัดการระบบนิเวศโดยการกระทําของมนุ ษย์ (man made) ในขณะที
ปั ญหาเรืองความมันคงทางพลังงาน ประสิทธิภาพในการแก้ ปัญหาจากการกระทําของมนุ ษย์เป็ นสิงทีสามารถ
กระทําได้ ข้ อเสนอให้ เปิ ดเขือนจึงเป็ นผลจากการวิเคราะห์การแก้ ปัญหาการพัฒนาทีเป็ นลักษณะของการได้ ไม่
คุ้มเสีย โดยเฉพาะในเรืองการรักษาระบบนิเวศเพือเป็ นฐานของชีวิตของสังคมและประเทศชาติ
๒. เมือคํานึงถึงความสูญเสียรายได้ ของครัวเรือนประมง ซึงนับเป็ นวิถีทางอาชีพหลักของชุมชน ตลอด
ระยะเวลากว่า ๒๐ปี ประกอบกับความสูญเสียทีเกิดจากการทําลายระบบนิเวศทีเป็ นแหล่งอาหาร แหล่งอาชีพ
ของชาวบ้ าน จึงเป็ นการสมควร ทีรัฐบาลจะต้ องจ่ายค่าชดเชยให้ กบั ครัวเรือนผู้ได้ รับผลกระทบ นับตั1งแต่มีการ
เปิ ดใช้ เขือนปากมูลเป็ นต้ นมา
อย่างไรก็ตาม ฐานคิดในการพิจารณาเรืองค่าชดเชยจากรายได้ ประมงทีหายไป๑๖ โดยมีประเด็นทีน่า
พิจารณา คือ
๑) การพิจารณาฐานรายได้ จากการประมงในช่วงทีมีการเปิ ดเขือนตลอดปี
๒) การพิจารณาฐานรายได้ จากการประมงในช่วงทีมีการปิ ดเขือนตลอดปี
๓) การพิจารณาฐานรายได้ จากการประมงในช่วงทีมีการเปิ ด ๔ ปิ ด ๘ เดือน
จากนั1น นําฐานของรายได้ จากการประมงทั1ง ๓ ช่วงเวลามาคํานวณค่าเฉลียเพือชดเชยความสูญเสีย
ย้ อนหลัง โดยการชดเชยควรนับตั1งแต่ปีทีมีการสร้ างเขือนเสร็จ คือ ปี พ.ศ.๒๕๓๗ ซึงยังไม่มีการจ่ายค่าชดเชย
หลังจากทีรัฐเคยมีการจ่ายค่าชดเชยก่อนหน้ านี1เป็ นเวลา ๓ ปี คือ ปี พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๖
ทั1งนี1 ตลอดระยะเวลาของการมีเขือนปากมูล ทุกฝ่ ายทีเกียวข้ องกับเขือนปากมูลทั1งฝ่ ายทีสนับสนุ น
และคัดค้ านเขือนปากมูล เข้ าใจตรงกันว่าเขือนมีผลกระทบต่อชุมชนจริง จึงพยายามแก้ ไขปั ญหาทั1งในเชิงการ
จ่ายค่าชดเชย และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิงแวดล้ อมต่างๆทีเกิดขึ1น แม้ จะเป็ นความจริงทีว่า ผลจาก
ความพยายามในการแก้ ไขปัญหาเพือลดผลกระทบทีเกิดขึ1นดังกล่าวแล้ วนั1น ประกอบกับเป็ นระยะเวลานานซึง
น่าจะเป็ นส่วนสําคัญให้ วิถีชีวิตชุมชนมีการปรับตัวจากการเปลียนแปลงทีเกิดขึ1น โดยเฉพาะการเปลียนแปลง
อาชีพทีไม่จาํ เป็ นต้ องอยู่บนฐานของการพึ งพิงทรัพยากรอย่างในอดีต และจะเห็นได้ ว่าชุมชนมีรายได้ เพิ มขึ1น
จากแหล่ งรายได้ นอกภาคเกษตร กรณีฐานคิดเรื องค่าชดเชย อนุ กรรมการวิ จัยฯจึงเสนอฐานคิดจากรายได้
ประมง โดยไม่ได้ มองครอบคลุมถึงรายได้ ครัวเรื อน เนืองจากเป็ นทีทราบดีว่าชาวบ้ านมีการปรับตัวภายใต้ วิถี
ชีวิตทีเปลียนแปลงไปนี1แล้ ว แม้ ว่าในทางปฏิบัติจะมีชาวบ้ านเพียงบางส่วนทีเข้ าถึงโครงการต่างๆ แต่ในขณะที
ชาวบ้ านอีกจํานวนหนึงยังไม่ได้ รับแนวทางความช่วยเหลืออย่างเพียงพอ
อย่างไรก็ตาม การเปลียนแปลงวิถีชุมชนจากความพยายามในการแก้ ไขปั ญหาของรั ฐทีเกิดขึ1น คงไม่
สามารถกล่าวได้ อย่างมันใจว่าเป็ นการเปลียนแปลงทีชุมชนต้ องปรั บตัว หากแต่เมือคํานึงถึงความรับผิดชอบ
ของรั ฐต่อสังคม (accountability) สําหรั บวิถีการจัดการของรั ฐทีก่อให้ เกิดผลกระทบและความเสียหายต่ อ
ชุมชนแล้ ว รัฐเองก็ไม่สามารถปฏิเสธความจริงข้ อนี1ไปได้

๑๖

ในความเป็ นจริงแล้ วพบว่ายังมีความสูญเสียอย่างอืนทีหายไปพร้ อมกับเขือนปากมูล ทั1งรายได้ จากวิถกี ารเกษตรริมมูล พันธุป์ ลาเศรษฐกิจ ฯลฯ
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๓. การหาแหล่ งพลั งงานเพื อเสริ มเสถียรภาพด้ านพลังงานแทนเขือนปากมูล เนื องจากปั ญหาด้ าน
พลังงานของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ไม่ใช่ปัญหาเกียวกับปริมาณไฟฟ้ าทีเข้ าสู่ระบบ ศักยภาพของ
เขือนปากมูลในการผลิตกําลังไฟฟ้ าเข้ าสู่ระบบนับว่ายังน้ อยมากเมือเทียบกับศักยภาพของปริมาณไฟฟ้ าจาก
เขือนห้ วยเฮาะ ปั ญหาในปั จจุ บัน คือ เสถียรภาพในระบบพลังงาน ซึงสอดคล้ องกับข้ อเสนอของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีทีสรุปว่ าปั ญหาเขือนปากมูลไม่ใช่ปัญหาปริมาณไฟฟ้ า แต่เป็ นปั ญหาเรืองเสถียรภาพ ดังนั1นการ
ไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยสามารถดําเนินการโดยเร่งพิจารณาการดําเนินการก่อสร้ างสายส่งไฟฟ้ า เพือให้
สามารถรองรับการส่งกระแสไฟฟ้ าทีมาจากเขือนนํา1 เทิน ๒ (ประเทศลาว) มาสู่พ1 ืนทีภาคอีสานตอนล่างให้ ได้ ดี
ยิงขึ1น นอกจากนี1 การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทยควรดําเนินการเจรจาปรั บแก้ สัญญาซื1อขายไฟฟ้ าจาก
ประเทศลาว (เขือนห้ วยเฮาะ) เพือให้ การกําหนดราคาในแต่ละช่วงเวลาเหมาะสมกับปริมาณความต้ องการใช้
ไฟฟ้ าสูงสุดของภาคอีสานและ/หรื อประเทศไทย เนื องจากสัญญาการซื1 อไฟฟ้ าในปั จจุ บัน ราคามีความ
แตกต่างตามช่วงวัน
ทั1งนี1 เป็ นทีน่าพิ จารณาร่ วมด้ วยว่ า หากเปรี ยบเทียบกับต้ นทุนค่าใช้ จ่ายทีรัฐและการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ต
แห่งประเทศไทย ต้ องแบกรับในการแก้ ไขปัญหา การเยียวยา ลดความขัดแย้ ง โครงการพัฒนาต่างๆในพื1นทีที
ได้ รับผลกระทบนับจากมีเขือนปากมูล อีกทั1งยังไม่นับการรวมการใช้ เวลาของรัฐในการแก้ ปัญหาทีเรื1อรังเช่นนี1
การลงทุนเพียงครั1งเดียวในการเพิมระบบสายส่งเพือสร้ างเสถียรภาพทางพลังงานทั1งระดับภูมิภาคและประเทศ
และเพือแก้ ปัญหาเขือนปากมูลอย่างยังยืนน่าจะให้ ความคุ้มค่าในระยะยาว
๔. การเพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํา1 สถานีสบู นํา1 คลองส่งนํา1 เพือการเกษตรและชลประทาน
แม้ เขือนปากมู ลมีวัตถุ ประสงค์เพื อเป็ นเขือนอเนกประสงค์ในการเกษตรและชลประทาน ผลจากการศึกษา
พบว่า เกิดปัญหาจากการสร้ างสถานีสบู นํา1 ด้ วยไฟฟ้ าเพือการชลประทาน กลายเป็ นภาระทีชาวบ้ านต้ องแบกรับ
ต้ นทุนค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ1น อีกทั1งการบริหารจัดการสถานีสูบนํา1 ในปั จจุ บันได้ ถูกโอนมาให้ เป็ นความรับผิดชอบ
ขององค์การบริ หารส่วนตําบลในเขตพื1 นทีน1ั นๆ กล่ าวได้ ว่า ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ1นดังกล่ าวนั บว่ าเป็ นภาระและ
ปัญหาสําคัญในการพัฒนา ทั1งในระดับปัจเจกคือชาวบ้ านในพื1นทีทไี ด้ รับผลกระทบ และระดับองค์กรคือ อบต.
การเปิ ดประตูเขือนปากมูลไม่ได้ มีผลกระทบต่อสถานีสูบนํา1 ทีมีอยู่เดิม แม้ การเปิ ดประตูระบายนํา1 จะ
ทําให้ ระดับนํา1 ลดลง แต่ปริมาณนํา1 ทีอยู่ตามเกาะแก่งโดยธรรมชาติจะไม่ส่งผลเสียหายต่อสถานีสูบนํา1 มีเพียง
๓-๔ สถานี สูบ นํ1าทีอ ยู่ หน้ าเขื อ นและเป็ นแบบติ ดตั1งคงทีทีอ าจได้ รับ ผลกระทบ เนื อ งจากไม่ สามารถปรั บ
ยืดหยุ่นตามระดับนํา1 ได้ อย่างไรก็ตาม การเปิ ดประตูระบายนํา1 อาจมีผลกระทบต่อสถานีสบู นํา1 ทีเป็ นแบบติดตั1ง
คงที (verticel) เนืองจากออกแบบไม่ ถูกต้ อง ทําให้ ใช้ งานไม่ได้ อีกทั1งสถานีสูบนํา1 ทีเหมาะสมกับพื1 นที คือ
สถานีสูบนํา1 แบบแพลอยทีสามารถปรับระดับได้ ตามจังหวะการขึ1นลงของระดับนํา1 แม่นาํ1 มูล การแก้ ไขปั ญหา
สถานีสบู นํา1 หากมีการพิจารณาเปิ ดเขือนสามารถดําเนินการโดยซ่อมแซมสถานีสูบนํา1 ทีเป็ นแบบติดตั1งคงที ซึง
สามารถดําเนินการโดยใช้ งบประมาณไม่มากนัก โดยเปลียนสภาพสถานีสูบนํา1 แบบติดตั1งคงทีให้ เป็ นแบบแพ
ลอยและเดินท่อมายังสถานีเดิมทีเป็ นแบบคงที อย่างไรก็ตาม พบว่า การสูบนํา1 เพือการเกษตรและชลประทาน
ในพื1นทีเขือนปากมูลมีความต้ องการน้ อย การเพิมประสิทธิภาพของระบบชลประทานจําเป็ นต้ องพิจารณาจาก
ระดับนํา1 ทีมี มิใช่การสร้ างสถานีสบู นํา1 ขึ1นก่อนและเกิดปัญหาตามมาอย่างในปัจจุบัน
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