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สารจากประธานอนุกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
ที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางเขื่อนปากมูล 

 
 ตามที่คณะกรรมการแกไขปญหาเขื่อนปากมูล โดยมีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี            

(นายสาทิตย วงศหนองเตย) ไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน            

ที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางเข่ือนปากมูล เพ่ือดําเนินการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย                

เกี่ยวกับการกอสรางเข่ือนปากมูล และจัดทํารายงานเสนอตอคณะกรรมการแกไขปญหาเขื่อนปากมูล 
 คณะอนุกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนฯ ไดประชุมรวมกัน และมีมติกําหนดกรอบ

ในการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางเข่ือนปากมูล    

รวมทั้งเพ่ือใหไดความคิดเห็นที่หลากหลายของผูที่มีสวนไดสวนเสียกับกอสรางเข่ือนปากมูล            

จึงไดกําหนดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของดวย 
 การดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางเข่ือนปากมูล 

ไดระดมผูเช่ียวชาญ ซ่ึงมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมรับฟงความคิดเห็นทั้งจากสถาบันการศึกษา            

และหนวยงานราชการ เชน เจาหนาที่ที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหาเขื่อนปากมูลของจังหวัด

อุบลราชธานี คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี     

นักวิชาการอิสระ ตัวแทนภาคประชาชน เปนตน 
 คณะอนุกรรมการรับฟ งความคิดเห็นของประชาชนฯ ได ก ำหนดให ดํ าเนิ นการจั ดรั บฟ ง            

ความคิดเห็น รวมทั้งสิ้น ๕ ครั้ง กลาวคือ ครั้งที่ ๑ ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน         

ในวงกวาง เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ สวนครั้งที่ ๒-๕ ดําเนินการจัดรับฟงความคิดเห็นของประชาชน            

ในเขตพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบมาก และเจาหนาที่หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ระหวางวันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน 

๒๕๕๓  
 ผลการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางเข่ือนปากมูล             

เปนไปตามกรอบที่ไดวางไว และประสบความสําเร็จเปนอยางดี จึงขอขอบคุณคณะทํางานสนับสนุนการรับฟงฯ 

คณะนักวิชาการจากสถาบันตางๆ จังหวัดอุบลราชธานี การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เจาหนาที่  

ที่เกี่ยวของทุกทาน รวมทั้งประชาชนที่ใหความรวมมือมา ณ โอกาสนี้  
  
 

(นายภูเบศ จันทนิมิ) 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

ประธานอนุกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
ที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางเข่ือนปากมูล 

            กนัยายน  ๒๕๕๓ 
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บทนํา 
 

ความเปนมาของการรับฟงความคิดเห็นในครั้งนี้เกิดขึ้นจากกลุมสมัชชาคนจน (สคจ.) ไดเสนอ

ขอเรียกรองตอรัฐบาลเพื่อพิจารณาแกไขปญหาเขื่อนปากมูลและรัฐบาลภายใตการนําของนายกรัฐมนตรี            

(นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ) ไดแตงต้ังคณะกรรมการแกไขปญหาเขื่อนปากมูลข้ึนเมื่อวันที่ ๓๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยมีคณะกรรมการรวมจาก ๔ ฝาย คือ ฝายกําหนดนโยบาย ฝายวิชาการ            

ฝายราชการที่เกี่ยวของ และผูแทนกลุมสมัชชาคนจน เพ่ือศึกษา รวบรวม ตรวจสอบขอมูลงานวิจัย            

และขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับการแกไขปญหาเขื่อนปากมูล และจัดทํารายงานเสนอตอรัฐบาล เพ่ือใชเปนแนวทาง            

ในการพิจารณาแกไขปญหาเขื่อนปากมูล 
ตอมาคณะกรรมการแกไขปญหาเขื่อนปากมูล ไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการขึ้น ๒ ชุด คือ            

๑) คณะอนุกรรมการการศึกษาขอมูลงานวิจัย และขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับการแกไขปญหาเขื่อนปากมูล    

ซ่ึงมีอํ านาจหนาที่ ในการรวบรวม  วิ เคราะห  ตรวจสอบ  และพิจารณาศึกษาขอมูลงานวิจัย            

หรือผลการศึกษา รวมทั้งผลการดําเนินการแกไขปญหากรณีเข่ือนปากมูลที่ผานมา และจัดทํารายงาน

เสนอตอคณะกรรมการแกไขปญหาเขื่อนปากมูล และ ๒) คณะอนุกรรมการรับฟงความคิดเห็น            

ของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางเข่ือนปากมูล ซ่ึงมีอํานาจหนาที่ในการรับฟงความ

คิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับการสรางเข่ือนปากมูล และจัดทํารายงานเสนอตอคณะกรรมการแกไข

ปญหาเขื่อนปากมูล (๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓) 
ประธานอนุกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนฯ ไดแตงต้ังคณะทํางานสนับสนุนการ    

รับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางเข่ือนปากมูล โดยมีอํานาจหนาที่

พิจารณากําหนดรายละเอียดรูปแบบ ประเด็น/เนื้อหา กลุมเปาหมาย รวมทั้งจัดเตรียมขอมูล และ

สถานที่ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือสนับสนุนการทํางานของคณะอนุกรรมการรับฟง            

ความคิดเห็นของประชาชนฯ รวมถึงรายงานผลการดําเนินการ ตลอดจนปญหา/อุปสรรคตอ

คณะอนุกรรมการฯ (๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓) 
คณะอนุกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนฯ ไดดําเนินการประชุมรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชนในวงกวาง ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัย

ราชภัฎอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และตอมาไดดําเนินการจัดรับฟง ครั้งที่ ๒-๕ ในวันที่ ๒๒ – 

๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ ที่ผานมาในพื้นที่ ๓ อําเภอ ของจังหวัดอุบลราชธานี (อําเภอพิบูลมังสาหาร    

โขงเจียม และสิรินธร) ซ่ึงการดําเนินการจัดการรับฟงฯ เปนไปดวยความเรียบรอยลุลวง ตาม

วัตถุประสงคทุกประการ 
อยางไรก็ตาม การดําเนินการจัดรับฟงฯ ทั้ง ๕ ครั้ง ก็ดวยความรวมมือจากคณะทํางาน

สนับสนุนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนฯ คณะนักวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี          

และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งนักวิชาการอิสระ ที่ไดสละเวลาอันมีคาจากภารกิจประจําของ 

แตละทาน มาชวยดําเนินการจัดการรับฟงความคิดเห็น จนเสร็จสิ้น และที่สําคัญ ไดรับความรวมมือจาก
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๔

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ในดานงบประมาณที่ใชใน

การดําเนินการรับฟงฯ อยางเต็มที่ 
ทั้งนี้ บทสรุปและขอเสนอท่ีไดจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจาก

การกอสรางเข่ือนปากมูล ดังกลาว เปนเครื่องมือที่ดี สําหรับนําไปใชแกไขปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชน ที่ไดรับผลกระทบจากการสรางเข่ือนปากมูล เพ่ือไมใหเกิดปญหาความขัดแยงอีกในอนาคต 
 
 

******************** 
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สารบัญ 
 
บทนํา           หนา  ๓ - ๔ 
บริบทของกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่ไดรับผลกระทบ  หนา  ๖ 

จากการสรางเข่ือนปากมูล 

ตารางสรุปยอการรับฟงฯ ทั้ง ๕ ครั้ง       หนา  ๗ – ๑๒ 

รายงานผลการจัดรับฟงฯ ครั้งที่  ๑        หนา  ๑๓–๑๖ 

รายงานผลการจัดรับฟงฯ ครั้งที่ ๒        หนา  ๑๗–๒๐ 

รายงานผลการจัดรับฟงฯ ครั้งที่ ๓        หนา  ๒๑-๒๒ 

รายงานผลการจัดรับฟงฯ ครั้งที่  ๔        หนา  ๒๓ 

รายงานผลการจัดรบัฟงฯ ครั้งที่  ๕        หนา  ๒๔-๒๖ 

สรุปการจัดการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ฯ     หนา  ๒๗-๓๐ 

ภาคผนวก           หนา  ๓๑ 
- คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการแกไขปญหาเขื่อนปากมูล      หนา  ๓๒-๓๔ 

- คําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่ไดรับ                  หนา ๓๕-๓๖ 
   ผลกระทบจากการกอสรางเข่ือนปากมูล                    

- คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานสนับสนุนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนา ๓๗-๓๘ 

 ที่ไดรับผลกระทบจากการสรางเข่ือนปากมูล  
- ประกาศคณะอนุกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนา ๓๙-๔๐

 ที่ไดรับผลกระทบจากการสรางเข่ือนปากมูล 
- รายชื่อวิทยากรที่รวมดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนา ๔๑ 

- ภาพกิจกรรมการประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นประชาชน หนา ๔๒-๕๐ 

   ที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางเข่ือนปากมูล ครั้งที่ ๑-๕   
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๖

บริบทของกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่ไดรับผลกระทบ 
จากการสรางเขื่อนปากมูล 

 
ในเบื้องตน ขอเสนอในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการสราง

เข่ือนปากมูล สรุปหลักการได ๔ ประเด็น คือ ขอบเขตพื้นที่ แบงเปน ๒  ลักษณะ   ๑. ความกวางหางจากแมน้ํามูล  

๕ กิโลเมตร ๒. ความยาว ต้ังแตตนน้ําถึงปากมูล ระยะทาง ๒๕๐ กิโลเมตร (รวมลําน้ําสาขา) รูปแบบ    

เชิญชาวบานมาแสดงความคิดเห็นตอหนาอนุกรรมการรับฟงความคิดเห็น ประเด็น/เนื้อหา เปดโอกาส

ใหชาวบานแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่  และวัน เวลา สถานที่ ควรใชสถานที่ราชการใกลชุมชน 
ตอมาภายหลังจากที่ประชุมมีการอภิปรายกันอยางกวางขวาง ปรากฏวาไดมีการปรับปรุงกรอบแนวคิด            

ในการดําเนินการเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการสรางเข่ือนปากมูล            

ซ่ึงมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ คือ มีการปรับกรอบพื้นที่ใหครอบคลุมพื้นที่ ๓ อําเภอ คือ อําเภอโขงเจียม           

อําเภอพิบูลมังสาหาร และอําเภอสิรินธร  รูปแบบใหยึดระบบกายภาพของแมน้ํามูลเปนหลัก เพราะเปนตัวสะทอน            

ปญหาที่แทจริง โดยแบงเปนชุมชนเหนือเข่ือน ติดเขื่อน และทายเขื่อน  ครอบคลุมพื้นที่จากทายเขื่อน

ข้ึนไปถึงแกงสะพือ  ประเด็น/เนื้อหาไมควรใชคําวา “ปด-เปดเขื่อน” เพราะจะนํามาสูความขัดแยง 
เสนอใหปรับภาษาในการสื่อสารใหสามารถยอมรับไดทุกกลุม เชน ควรพูดถึงการปรับระดับน้ําใหสมดุล

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน มีขอสรุปในเชิงวิชาการที่มีความเปนกลาง กําหนดวัน เวลา และ

สถานที่ ควรรับฟงในลักษณะกลุมใหญและกลุมยอย และสุดทายที่ประชุมเสนอแตงต้ังคณะทํางาน

สนับสนุนการรับฟงความคิดเห็นฯ โดยมี ผศ.ดร.จิตรกร โพธ์ิงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปนประธาน มีนายสมเจตน โรจนพดัฒนากุล เปนคณะทํางานและ

เลขานุการ 
จากมติที่ประชุมดังกลาว ช้ีใหเห็นถึงกระบวนการในการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการรับฟงฯ            

ที่ตองการให เกิดการรับฟงความคิดเห็นหรือเสียงของประชาชนอยางแทจริ ง  เห็นไดจาก            

ไดมีการดําเนินการอยางเปนระบบ เปนขั้นตอน โดยมีการวางแผน รางขอเสนอ แลวนํามาถก            

ในที่ประชุม เพ่ือใหเกิดการระดมความคิดเห็นอยางกวางขวาง  การแลกเปลี่ยน เรียนรูจากผูรู            

และผูที่มีประสบการณตรง ทั้งนี้ เพ่ือปรับปรุงขอเสนอใหถูกตอง สมบูรณ โดยมองเห็นประโยชน            

ของพี่นองประชาชนในพื้นที่เปนหลัก  
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๗

ตารางสรุปยอการรับฟงความคิดเห็นฯ  ทั้ง ๕ ครั้ง 
 

ประเด็น ความคิดเห็น /ขอเสนอ ขอสังเกต 
สรุปการจัดรับฟงครั้งที่ ๑ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

 

๑) วิถีชีวิตของประชาชนที่

ไ ด รั บผลกระทบจากการ

กอสรางเข่ือนปากมูลกอนการ

กอสรางเขื่อนปากมูล  

 

พบวา วิถีชีวิตของชาวบานกอนการสรางเขื่อนปากมูล ดังน้ี 
๑.๑ การหาอยูหากินงาย ดวยการหาอาหารจากแมนํ้ามูล และปาทามทั้งสองฝงแมนํ้ามูล 
๑.๒ ไมมีหนี้ ความอุดมสมบูรณของแมน้ํามูลทําใหเศรษฐกิจของชุมชนสองฟากฝงท่ีพ่ึงพาน้ํา

มูลเปนหลัก  
๑.๓ ชุมชนปรองดอง-สามัคคี ชาวบานมีความมั่นคงทางอาหาร ท่ีมีอยูในธรรมชาติท่ีอุดม

สมบูรณ  
๑.๔ ชุมชนปฏิบัติตามจารีต ประเพณี วัฒนธรรม  ความอุดมสมบูรณของแมน้ํามูล การทํา

มาหากินที่สะดวกสบาย การไมมีหนี้ และความสามัคคีปรองดองกันของชุมชน ทําใหเกิดจารีต

ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดงีาม 
๑.๕ วิถีชีวิตของนักทองเที่ยว ความสมบูรณของแมน้ํามูลท่ีสรางอาหาร รายได นําไปสูความ

ไมมีหนี้ ความสามัคคีปรองดอง และเสริมสรางจารีตวัฒนธรรมที่ดีงาม ทําใหมีเวลาที่จะชื่นชม

ธรรมชาติท่ีงดงามของแมน้ํามูล 

 

* ตั ว เ ล ข  

รอยละ เปน

เปอรเซ็นตท่ี

คํ านวณจาก

เ อ ก ส า ร /

แผ น บั นทึ ก

ขอ มูล ท่ี เ ก็บ

จากหองประชุม

เทานั้น 

 

๒) วิถีชีวิตของประชาชนที่

ไ ด รั บผลกระทบจากการ

กอสรางเขื่อนปากมูลหลังจาก

กอสรางเขื่อนปากมูล  

 

๒.๑ หากินลําบาก มาจากน้ําสกปรกไมสะอาด ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง ปลาลดนอยลง  

การเก็บผักหาเห็ดหาหนอไมไมได พืชผักริมน้ํามูลไมสามารถปลูกได การหากินลําบาก ตองพ่ึงพา

อาหารจากตลาด 
๒.๒ ชุมชนแหงหนี้สิน หากินลําบากมากขึ้น รายไดจากความอุดมสมบูรณหดหายไป ชุมชน 

ไมสามารถพึ่งพาตนเองได ตองออกไปขายแรงงานตางถ่ินเพ่ือนําเงินมาใชหนี้ 
๒.๓ ชุมชนแบงฝาย-ครอบครัวแตกแยก ระบบนิเวศถูกทําลาย ความสมบูรณหดหายไป  

หากินลําบากมากขึ้น ตองอพยพไปหากินตางถ่ิน เกิดหนี้สินตามมา สงผลใหครอบครัวแตกแยก 

ชุมชนแบงฝกแบงฝาย 
๒.๔ จารีตวัฒนธรรมหดหาย ภายหลังสรางเขื่อน ความอุดมสมบูรณหดหายไป หากินลําบาก 

เกิดหนี้สิน ครอบครัวแตกแยก ชุมชนแบงพรรคแบงพวก ซึ่งสงผลตอจารีตวัฒนธรรมที่กําลัง  

หดหายไปดวยเชนกัน 
๒.๕ นักทองเที่ยวหายไปจากแมนํ้ามูล การกอสรางเขื่อนทําใหแกง และหาดทรายซึ่งเปน

แหลงทองเท่ียวที่สําคัญของชุมชนจมอยูใตน้ํา 

 

 

๓) ประชาชนไดรับการ

เ ยี ย ว ย า จ า กทุ กภ าคส ว น

อยางไร โดยวิธีการใด และ

ก า ร เ ยี ย ว ย า ที่ ผ า น ม า มี

ผลกระทบตอวิ ถี ชี วิ ตของ

ประชาชนอยางไร  

 

๓.๑ การไดรับคาชดเชยไมเพียงพอ รัฐไดเขามาเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเขื่อนปากมูล 

เฉพาะชวงการกอสรางเขื่อน ๓ ป แตหลังจากสรางเขื่อนเสร็จแลวก็ไมมีการเยียวยาใดเลย 
๓.๒ การไดรับการชวยเหลืออื่นๆ ๑)การสงเสริมอาชีพ ๒)การใหเครื่องมือจับปลาน้ําลึก และ 

๓) การปลอยปลา และปลอยกุงกามกรามปละสิบลานตัว แตไมมีตลาด การใหเครื่องมือจับปลา 

น้ําลึก แตไมมีปลาใหจับ การปลอยปลา ปลอยกุงกามกราม ชาวบานจับไดนอย ถึงจับไมไดเลย 
๓.๓ การไมไดคาชดเชย และการชดเชยที่ไมเปนธรรม เนื่องจาก ๑)กรอบการกําหนด

คุณสมบัติการเปนผูไดรับผลกระทบไมครอบคลุมทั่วถึง ๒) แยกครอบครัวออกจากพอแมแลว  

แตถูกคิดคาชดเชยรวมกับพอแม 
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๘

๔) ขอเสนอในการแกไข

ปญหาผลกระทบจากการ

กอสรางเขื่อนปากมูล  

๔.๑ เปดเขื่อนถาวร เพ่ือฟนฟูธรรมชาติและวิถีชีวิตที่สูญเสียไปกลับคืนมา 
๔.๒ จายคาชดเชยเพิ่ม โดยใหชดเชยเปนที่ดินครอบครัวละ ๑๕ ไร หรือเปนเงิน ๕๒๐,๐๐๐

บาท (ตามขอตกลงระหวางสมัชชาคนจนกับรัฐบาล พลเอก ชวลิตฯ) 
๔.๓ จัดทําคลองชลประทาน สงน้ําไปยังท่ีดินของผูไดรับผลกระทบจากการสรางเขื่อน พรอมกับ

ทําสถานีสูบน้ําดวย 
๔.๔ ปลอยกุงปลอยปลาปละสิบลานตัว 
๔.๕ รักษาระดับน้ําไวท่ี ๑๐๘ เมตร รทก. 
๔.๖ ชวยเหลือครอบครัวที่ตกสํารวจ 
๔.๗ ควรเปดเขื่อนเพ่ือทําการศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนเปนระยะเวลา ๑๐ ป 

สรุปการจัดรับฟงครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ที่ โรงแรมแกงสะพือริเวอรไซด อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
 

๑)ผูไดรับผลกระทบจาก

การกอสรางเขื่อนปากมูลมี

ใครบ าง  ได รับผลกระทบ

อยางไร และครอบคลุมพ้ืนที่

ใดบาง  

 

ผูไดรับผลกระทบ และผลกระทบที่ไดรับ สามารถแบงเปน ๒ สวน ไดแก ๑.๑ ผูไดรับกระทบ  

ท่ีเปนมนุษย และ ๑.๒ ผูไดรับผลกระทบที่เปนธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๑.๑ ผูท่ีไดรับผลกระทบที่เปนมนุษย ไดแก 
๑.๑.๑ ผูประกอบอาชีพประมง รอยละ ๓๘.๐๖  
๑.๑.๒ ผูประกอบอาชีพดานเกษตร รอยละ ๒๒.๕๘  
๑.๑.๓ ผูท่ีอาศัยริมฝงมูลตลอดทั้งสายทุกคนและชุมชน รอยละ ๑๐.๓๒  
๑.๑.๔ เยาวชน/เด็ก รอยละ ๓.๘๗  
๑.๑.๕ ผูประกอบการ/ผูมีรายไดจากการทองเท่ียว รอยละ ๑.๙๓  
๑.๑.๖ คนชรา ผูไดรับผลกระทบที่เขารวมในการรับฟงความคิดเห็นรอยละ ๐.๖๔  

๑.๒ ผูไดรับผลกระทบที่เปนธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
๑.๒.๑ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รอยละ ๓๓.๕๔  
๑.๒.๒ พันธุปลา รอยละ ๒๑.๙๓  
๑.๒.๓ พืชพรรณ สมุนไพร รอยละ ๓.๘๗  

     ในสวนของพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบ พ้ืนที่ท่ีไดรับผลกระทบครอบคลุมพ้ืนที่ ๓ อําเภอ ไดแก 

อําเภอพิบูลมังสาหาร อําเภอโขงเจียมและอําเภอสิรินธร รอยละ ๔.๕๑ และผลกระทบครอบคลุม

พ้ืนที่ ๕ อําเภอ รอยละ ๐.๖๔  

 

 

๒)ภาครัฐควรมีการแกไข

ปญหาใหแกผูรับผลกระทบ

จากการกอสรางเขื่อนปากมูล

อยางไร 

 

๒.๑ ใหเปดเขื่อนถาวร และชดเชยที่ดินครอบครัวละ ๑๕ ไร หรือจายเงินคาเสียโอกาส 

๕๒๐,๐๐๐ บาท รอยละ ๗๗.๔๑ 
๒.๒ การชวยเหลือดานอาชีพ รอยละ ๙.๐๓  
๒.๓ ใหสรางคลองสงน้ํา รอยละ ๗.๗๔  
๒.๔ การบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร รอยละ ๓.๘๗  
๒.๕ การแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ๑)การแกไขน้ําเนาเสีย รอยละ ๒.๕๘ โดยใหมีการตรวจวัด

คุณภาพน้ําทุกป ๒) ใหฟนฟูระบบนิเวศใหกลับมาเหมือนเดิมรอยละ ๑.๙๓  
๒.๖ การจัดตั้งกองทุน รอยละ ๑.๒๙  
 

 
 

สรุปการจัดรับฟงครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ ที่ โรงแรมอารยารีสอรท ริเวอรไซด อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
 

๑)ผูไดรับผลกระทบจาก

การกอสรางเขื่อนปากมูลมี

ใครบ าง  ได รับผลกระทบ

 

๑.๑ ผูประกอบอาชีพประมง รอยละ ๗๑.๓๑  
๑.๒ ผูประกอบอาชีพดานเกษตร รอยละ ๒๒.๑๓  

๑.๓ ผูใชน้ําอุปโภค บริโภคทั่วไป รอยละ ๑๗.๒๑  
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๙

อยางไร และครอบคลุมพ้ืนที่

ใดบาง 
 

๑.๔ ชาวบานผูประกอบการและชาวบานผูมีรายไดจากการทองเท่ียว รอยละ ๙.๘๓  
๑.๕ เยาวชน/เด็ก รอยละ ๑.๖๓  
๑.๖ พันธุปลา รอยละ ๑๖.๓๙  
๑.๗ สังคม-วัฒนธรรมประเพณี รอยละ ๒๓.๗๗  
สําหรับพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ รอยละ ๑๖.๓๙ ระบุวาครอบคลุมพ้ืนที่ ๓ อําเภอ ไดแก 

อําเภอพิบูลมังสาหาร อําเภอโขงเจียมและอําเภอสิรินธร  
สวนรอยละ ๕.๗๓ ระบุวาครอบคลุมพ้ืนที่ตลอดลําน้ํามูล สวนรอยละ ๓.๒๗ ระบุวาครอบคลุมพ้ืนที่  

๕ อําเภอ ไดแก อําเภอตามสุม อําเภอเมือง อําเภอพิบูลมังสาหาร อําเภอสิรินธร และอําเภอโขงเจียม 

 

๒) ภาครัฐควรมีการแกไข

ปญหาใหแกผูรับผลกระทบ

จากการกอสรางเขื่อนปากมูล

อยางไร 

 

๒.๑ เปดเขื่อนถาวร รอยละ ๕๔.๐๙  
๒.๒ ชดเชยที่ดิน ๑๕ ไร รอยละ ๔๑.๘๐  
๒.๓ การฟนฟูอาชีพ / การสงเสริมอาชีพ รอยละ ๑๓.๙๓  
๒.๔ ใหสรางคลองสงน้ํา รอยละ ๕.๗๓  
๒.๕ จัดตั้งกองทุน รอยละ ๑.๖๓  
๒.๖ การแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ๑)ใหฟนฟูระบบนิเวศนใหกลับมาเหมือนเดิมรอยละ ๑.๖๓ 

๒) การแกไขน้ําเสีย ๓)การจัดการอยางมีสวนรวม  

 

สรุปการจัดรับฟงครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ ที่ สวนริมเขื่อนรีสอรท อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
 

๑)ผูไดรับผลกระทบจาก

การกอสรางเขื่อนปากมูลมี

ใครบ าง  ได รับผลกระทบ

อยางไร และครอบคลุมพ้ืนที่

ใดบาง  

  

  ๑.๑. ผลกระทบตอการประกอบอาชีพประมงที่ประชาชนไดรับ ไดแก การเปลี่ยนแปลงระดับน้ํา 

เกิดปญหาน้ําทวมที่นา ทวมเกาะแกง และตลิ่งพัง สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงทําใหปลาจาก

แมน้ําโขงไมสามารถขึ้นมาวางไขในแมน้ํามูลได พันธุปลาหรือชนิดของปลาที่เคยมีลดลงและ  

สูญหายไป 
    ๑.๒ รายไดจากอาชีพประมงลดลง ทําใหชาวประมงตองหารายไดจากกิจกรรมอื่นเพ่ือสงบุตร

หลานเรียน ทําใหมีหนี้สินเพ่ิมขึ้น ชาวบานตองเปลี่ยนอาชีพ 
    ๑.๓ ผลกระทบตอชุมชน ไดแก วัฒนธรรม ประเพณีหายไป เชน ประเพณีการเนาวแกง 

กอใหเกิดความขัดแยงขึ้นในชุมชน เกิดการอพยพยายถ่ินฐานและครอบครัวแตกแยก 
 สําหรับพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ ไดแก สองฝงแมน้ํามูล ในเขต ๓ อําเภอ คือ อําเภอสิรินธร 

อําเภอพิบูลมังสาหาร และอําเภอโขงเจียม ครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตร ท่ีนา ท่ีสวน ท่ีสาธารณะ 

เกาะแกงตางๆ และท่ีพักอาศัยริมมูล 

 

 

๒)ภาครั ฐควรมี การแก ไข

ปญหาใหแกผูรับผลกระทบจาก

การกอสรางเขื่อนปากมูลอยางไร 

 

สามารถเรียงตามลําดับความสําคัญ 
๒.๑ เปดประตูเขื่อนถาวรทั้ง ๘ บาน  
๒.๒ จายคาเสียโอกาสสําหรับอาชีพประมง เปนที่ดิน ๑๕ ไร  
๒.๓ ใหชดเชยที่ดินที่คางจายใหกับชาวบาน ๓ ราย และท่ีอยูอาศัย ๔ ราย ในบานหวยไฮ ตําบล

คําเขื่อนแกว อําเภอสริินธร จังหวัดอุบลราชธานี  
๒.๔ ใหฟนฟูระบบนิเวศใหกลับมาเหมือนเดิม 

 

สรุปการจัดรับฟงครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ ที่ หองบัวทิพย ๒ ศูนยศิลปวัฒนธรรมกาญจนภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 

๑)ผูไดรับผลกระทบจาก

การกอสรางเข่ือนปากมูลมีใคร

บ าง ได รับผลกระทบอย างไร  

และครอบคลุมพ้ืนที่ใดบาง  

 

๑.๑ อาชีพประมง  เปนอาชีพท่ีไดรับผลกระทบรุนแรงที่สุด  
๑.๒ อาชีพเกษตรกรรม เปนอาชีพท่ีไดรับผลกระทบรองลงมา  
๑.๓ นักทองเที่ยว และผูประกอบการทองเที่ยว แหลงทองเท่ียว  
๑.๔ กลุมแมบาน เชน การทําปลารา ปลาสม การทอผาไหม-ฝาย เปนตน  
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๑๐

๑.๕ ผูรับบริการดานสาธารณสุข ประชาชนอยูหางไกลแหลงใหบริการ สงผลมาจากการ

อพยพเพื่อการประกอบอาชีพ  
๑.๖ ปศุสัตว พ้ืนที่เลี้ยงสัตวลดนอยลง เพราะถูกน้ําทวม  
๑.๗ อื่นๆ พ้ืนที่สวนบุคคลและที่สาธารณะประโยชนเสียหาย วิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรมและ

ประเพณีทองถ่ินหายไป และการยายถ่ินฐานของแรงงาน มีผลกระทบตอสุขภาพจิตดวย                

โดยความเสียหายเหลานี้ ครอบคลุมพื้นที่ ตางๆ ดังนี้ ๑) อําเภอโขงเจียม ๒) อําเภอสิรินธร   

๓) อําเภอพิบูลมังสาหาร  ๔) อําเภอสวางวีระวงศ  ๕) อําเภอตาลสุม  ๖) อําเภอดอนมดแดง  

๗) อําเภอวารินชําราบ    ๘) อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
 

 

๒) ภาครัฐไดมีการแกไข

ป ญ ห า ใ ห แ ก ผู ไ ด รั บ

ผลกระทบอยางไร และการ

เยียวยาที่ผานมา มีผลกระทบ

ต อ วิ ถี ชี วิ ต ของประช าชน

อยางไร  

     

     ๒.๑ ใหมีการสนับสนุนพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวเลี้ยงประเภทตาง ๆ 
๒.๒ ใหมีการใหความรูในดานการเลี้ยงสัตว  
๒.๓ ใหมีการสนับสนุนทุน การฝกอาชีพ และการประกอบอาชีพใหม ๆ  
๒.๔ ใหมีการสนับสนุนดานการทําการเกษตร การพัฒนาที่ดิน ทําปุยอินทรีย 
๒.๕ ใหมีการจัดตั้งกองทุน รวมทั้งการจายเงนิชดเชย 
๒.๖ ใหมีการจัดสรางประปาหมูบาน 
๒.๗ ใหมีการจัดทําโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา  
 

 
 

       

     ๓ )  ภาครั ฐคว รมี ก า ร

แ ก ไ ข ป ญ ห า ใ ห แ ก ผู รั บ

ผลกระทบจากการกอสราง

เขื่อนปากมูลอยางไร 

 

๓.๑ กรอบการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ผูเขารวมเสนอใหรัฐบาล 

ดําเนินการ ดังนี้  
๓.๑.๑ ภาครัฐควรยึดหลักธรรมมาภิบาล ในการแกไขปญหาใหแกผูไดรับผลกระทบ 
๓.๑.๒ รัฐตองแยกใหออกวา ใคร คือผูท่ีไดรับผลกระทบที่แทจริง และมากนอยเพียงใด  
๓.๑.๓ รัฐควรแกไขปญหาอยางจริงจัง  
๓.๑.๔ รัฐควรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการที่รัฐจะเขาไปเยียวยาใหท่ัวถึง 
๓.๑.๕ สงเสริมใหเกิดการแกปญหารวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐในทองถ่ิน 
๓.๑.๖ ใหผูไดรับผลกระทบมีสวนรวมในการแกไขปญหา  
๓.๑.๗ ใหอําเภอเปนหนวยงานกลางในการประสานการดําเนินงานในการแกไขปญหา  
๓.๑.๘ ใหมีการบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐกับภาคประชาชนมากขึ้น 

๓.๒ สวนงานราชการท่ีเก่ียวของควรเขามามีสวนรวม ในการดําเนินการแกไขปญหารวมดวย ดังนี้  
๓.๒.๑ การสงเสริมอาชีพแกผูไดรับผลกระทบ 
๓.๒.๒ การฟนฟูวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและความศรัทธาดั้งเดิม 
๓.๒.๓ สงเสริมอาชีพใหม ๆ ตามสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง  
๓.๒.๔ องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรสนับสนุนงบประมาณจัดหาพันธุปลา, กุง  
๓.๒.๕ กฟผ.ควรสนับสนุนงบประมาณในการปลอยพันธุปลา กุงอยางตอเนื่อง  
๓.๒.๖ พัฒนาระบบชลประทานใหครอบคลุมพ้ืนที่และมีประสิทธิภาพ 

๓.๓ รัฐบาลควรเขามาแกไขปญหาที่เกิดขึ้นโดยตรง ดังนี้ ดําเนินการจายคาชดเชยใหแกผูไดรับ

ผลกระทบโดยตรง  
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๑๑

สรุปการจัดการรับฟงฯ ทั้ง ๕ ครั้ง ดังน้ี 
 

๑) กลุมผูไดรับผลกระทบ  

 

กลุมผู ท่ี ไดรับผลกระทบโดยตรงและรุนแรงที่สุด ไดแก  ผู ท่ีประกอบอาชีพประมง  

อําเภอพิบูลมังสาหาร ใหความสําคัญในเรื่องนี้ คิดเปนรอยละ ๓๘.๐๖ และอําเภอโขงเจียมให

ความสําคัญในเรื่องนี้ รอยละ ๗๑.๓๑ สวนอําเภอสิรินธร และเวทีหัวหนวยสวนงานราชการไดเห็น

ตรงกันวา อาชีพประมงเปนอาชีพท่ีไดรับผลกระทบรุนแรงเปนลําดับแรก สวนกลุมที่ประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม การทองเท่ียว และกลุมอ่ืน ๆ ไดรับผลกระทบรองลงมาตามลําดับ 

 

 

๒) ลักษณะของผลกระทบ

ท่ีเกิดขึ้น  

 

๒.๑ การลดลงของจํานวนพันธุปลาและปริมาณปลาในแมน้ํามูล ทําใหความสามารถในการจับ

ปลาได ลดลงตามไปดวย 
๒.๒ ความไมคงที่ของระดับน้ํา การเพ่ิมขึ้นและลดลงไมเปนไปตามวงจรธรรมชาติทําใหปลาไม

สามารถวางไขได และชาวบานไมสามารถใชเครื่องมือหาปลาได ทําใหเกิดความไมม่ันใจตอการ

ประกอบอาชีพจับปลา 
๒.๓ การเก็บกักน้ํา ทําใหน้ําเออทวมพื้นที่ริมตลิ่ง ซึ่งชาวบานเรยีกวา ปาบุง ปาทาม พ้ืนที่

ดังกลาวเปนแหลงอนุบาลลูกปลา เปนแหลงอาหาร และเปนพ้ืนที่เลี้ยงสัตวของชาวบาน 
๒.๔ การชวยเหลือไมท่ัวถึง และการจายคาชดเชยที่ไมเปนธรรม เพราะเปนการชดเชยใน

ระหวางที่มีการกอสรางเขื่อน ชวงเวลาสามปเทานั้น ขณะเดียวกันยังมีผูคนอีกจํานวนมากที่ยังไมได

รับการชวยเหลือ เชน กรณีของชาวบาน จากบานหวยไฮ ตําบลคําเขื่อนแกว อําเภอสิรินธร เปนตน 
 

 

 

๓)  ขอเสนอสําหรับการแกไข

ผลกระทบ 

 

๓.๑ การแกไขปญหาภาพรวม  
๓.๑.๑ เรงฟนฟูสภาพแวดลอม โดยเฉพาะปญหาน้ําเนาเสีย 
๓.๑.๒ สงเสริมอาชีพแกผูไดรับผลกระทบ 
๓.๑.๓ ฟนฟูวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและความศรัทธาดั้งเดิมของชุมชนที่ไดรับ

ผลกระทบ 
๓.๑.๔. สงเสริมอาชีพใหม ๆ ตามสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้น  
๓.๑.๕ องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรสนับสนุนงบประมาณจัดหาพันธุปลา, กุง ลงในพ้ืนที่ 
๓.๑.๖ กฟผ.ควรสนับสนุนงบประมาณในการปลอยพันธุปลา กุงอยางตอเนื่อง 
๓.๑.๗ พัฒนาระบบชลประทานใหครอบคลุมพ้ืนที่และมีประสิทธิภาพ 

๓.๒ การแกไขปญหาโดยตรงใหกับชาวบานที่ไดรับผลกระทบ  
๓.๒.๑ ใหเปดเขื่อนถาวรและจัดหาที่ดินใหครอบครัวละ ๑๕ ไร  
๓.๒.๒ ใหจัดหาที่ดินทํากินใหครอบครัวละ ๑๕ ไร  
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๑๒

ในการดําเนินการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการสรางเขื่อน

ปากมูล ของคณะอนุกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการสรางเข่ือน

ปากมูลในครั้งนี้  ซ่ึงไดดําเนินการทั้งสิ้นจํานวน ๕ ครั้ง ในจํานวนดังกลาวแบงเปน ประชุมใหญ ๑ ครั้ง 
ประชุมกลุมยอย ๓ อําเภอๆ ละ ๑ ครั้ง รวมเปน ๓ ครั้ง และครั้ง ๕  ซ่ึงเปนการจัดประชุมหัวหนาสวน

ราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวของ  จากการดําเนินการที่ผานมาพอสรุปสาระสําคัญได ดังนี้ คือ เปนการเขารวม

รับฟงความคิดเห็นของชาวบานโดยตรง ครอบคลุมพื้นที่ที่เปนปญหาตั้งแตเหนือเข่ือน ติดเขื่อน            

และทายเข่ือน  เปนการดําเนินการในรูปแบบการมีสวนรวมตั้งแตเริ่มตนจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ            

และผลการรับฟงทั้งในเวทีใหญและเวทียอยทุกเวทีไดขอสรุปที่เปนสาระสําคัญตรงกันทุกประเด็น  

ดังนั้นในกระบวนการดังกลาว นอกจากจะทําใหไดกรอบและขอเสนอที่สอดคลองกับความเปนจริงมาก

ที่สุดแลว ยังช้ีใหเห็นถึงกระบวนการทํางานที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของบุคคลทุกฝาย            

ที่เกี่ยวของ ซ่ึงนาจะเปนรูปแบบหนึ่งของการดําเนินกิจกรรมเพื่อการแกปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย            

ที่ใหความสําคัญทั้งมิติทางวิชาการและมิติทางสังคมไปพรอมกัน 
 

******************* 
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๑๓

รายงานผลการจัดรับฟงฯ ครั้งที่ ๑ เปนการจัดการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนฯ            

ในวงกวาง ดําเนินการจัดการรับฟงในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ โดยไดเชิญประชาชนที่ไดรับผลกระทบ                

จากการสรางเข่ือนปากมูล ในเขตพื้นที่ ๓ อําเภอ ไดแก อําเภอโขงเจียม อําเภอสิรินธร และอําเภอ

พิบูลมังสาหาร รวม ๑๐ ตําบล คือ  ในเขตอําเภอโขงเจียม มี ๓ ตําบล ไดแก ตําบลโขงเจียม ตําบลบานไผ            

และ ตําบลหนองแสงใหญ ในเขตอําเภอสิรินธร มี ๒ ตําบล ไดแก ตําบลคําเข่ือนแกว และ ตําบลคันไร                

และในเขตอําเภอพิบูลมังสาหาร มี ๕ ตําบล ไดแก ตําบลทรายมูล ตําบลโพธ์ิศรี ตําบลโพธ์ิไทร            

ตําบลกุดชมภู และตําบลพิบูลมังสาหาร จํานวนทั้งหมด ๘๒๐ คน โดยแบงกลุมประชาชนออกเปนกลุมผูนํา

ชุมชน ๑๐๐ คน กลุมอาชีพ (อาชีพประมง อาชีพเกษตรกร และอาชีพทั่วไป) ๔๘๐ คน และกลุมตัวแทน

ชาวบาน ๒๔๐ คน ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกชาวบานที่จะเขารวมการประชุมรับฟงความคิดเห็นครั้งนี้ 
ไดใชวิธีการคัดเลือกจากกลุมประชาชนที่เปนตัวแทนของกลุมที่เห็นดวยกับเขื่อนปากมูลและตัวแทน 

ของกลุมไมเห็นดวยกับการกอสรางเข่ือนปากมูล 
นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนฯ ไดกําหนดกรอบเนื้อหา            

ที่จะรับฟงความคิดเห็น ของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางเข่ือนปากมูลไว ๔ ประเด็น 

ดังนี้ ๑) วิถีชีวิตของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางเข่ือนปากมูลกอนการกอสรางเข่ือนปากมูล            

๒) วิถีชีวิตของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางเข่ือนปากมูลหลังจากกอสรางเข่ือนปากมูล            

๓) ประชาชนที่ไดรับผลกระทบ ไดรับการเยียวยาจากทุกภาคสวนอยางไร โดยวิธีการใด และการเยียวยา            

ที่ผานมามีผลกระทบตอวิถีชีวิตของประชาชนอยางไร และ ๔) ขอเสนอในการแกไขปญหาผลกระทบ

จากการกอสรางเข่ือนปากมูล 
สําหรับรูปแบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผูไดรับผลกระทบจากการกอสรางเข่ือนปากมูล            

ใช ๒ รูปแบบ รูปแบบแรกใชวิธีการใหชาวบานทั้งสองฝายๆ ละ ๓ คน รวม ๖ คน ข้ึนเวทีเพ่ือใหขอมูล

ในประเด็นที่กําหนดไวทั้ง ๔ ประเด็น สวนรูปแบบที่สองใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการใหขอมูล

มากที่สุด โดยใชทั้งวิธีการพูด การเขียนลงบนแผนกระดาษ (บัตรคํา) ที่ไดแจกใหทุกคน หรือบอกให

วิทยากรเขียนลงบนกระดาษปรูฟที่ติดไวตามผนังหองประชุมยอย จากการรับฟงความคิดเห็นสามารถ
ประมวลผลการรับฟงใน ๔ ประเด็น ไดดังนี้ 

 

ประเด็นที่ ๑ วิถี ชีวิตของประชาชนที่ ไดรับผลกระทบจากการกอสรางเ ข่ือนปากมูล            

กอนการกอสรางเข่ือนปากมูล พบ ๕ ประเด็นหลัก ดังนี้ 
๑.๑ การหาอยูหากินงาย ประชาชนผูไดรับผลกระทบจากการกอสรางเข่ือนปากมูลใหขอมูล

ตรงกันทุกกลุมวา แมน้ํามูลมีความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศ และอาหาร โดยเฉพาะแกงทั้ง ๑๗ แหง

ในลําน้ํามูล และปาบุงปาทามที่อยูสองฟากฝงแมน้ํามูล พ้ืนที่เหลานี้สนับสนุนใหมีปลาอยางอุดม

สมบูรณมากกวารอยชนิด และเปนแหลงอาหารและสมุนไพรตามธรรมชาติของชาวบาน นอกจากนี้           

ริมแมน้ํ ามูลยังเปนแหลงเพาะปลูกพืชผักตามฤดูกาล ทั้งยังเปนแหลงอาหารตามธรรมชาต ิ           

ของประชาชนสองฟากฝงริมน้ํามูล รวมถึงเปนแหลงเลี้ยงสัตวเชน วัว ควาย เปนตน 



 

รายงานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางเขื่อนปากมูล  : คณะอนุกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนฯ  

 

๑๔

๑.๒ ไมมีหนี้ ความอุดมสมบูรณของแมน้ํามูลทําใหเศรษฐกิจของชุมชนสองฟากฝงที่พ่ึงพาน้ํามูล                

เปนหลัก ชาวบานหาอยูหากินไดงายพออยูพอกิน ผลผลิตจากแมน้ํามูลที่เหลือกินก็นําไปแลกเปลี่ยน 

หรือนํามาแปรรูป เชน ปลาสม ปลารา (ปลาแดก) เปนตน แลวนําไปแลกขาว วิถีชีวิตเชนนี้กอเกิด

วัฒนธรรมปลาแลกขาว ขาวแลกปลาในบริเวณสองฝงริมน้ํามูลมานับรอยๆ ป อยางไรก็ตาม ในบางโอกาส            

ชาวบานนําอาหารแปรรูปไปขายแลวนําเงินที่ไดไปซื้อขาว ชาวบานสวนใหญยังบอกอีกวาในชวงกอนการ

สรางเข่ือน หาอยูหากินกับแมน้ํามูล ไมตองพ่ึงพาตลาด (เพ่ือซ้ืออาหารกิน) รายไดสวนใหญมาจาก

แมน้ํามูล ไมเคยมีหนี้ สามารถสงลูกเรียนหนังสือได และไมตองไปรับจางทํางานตางถิ่น 
๑.๓ ชุมชนปรองดอง-สามัคคี ประชาชนที่เขารวมแสดงความคิดเห็นตางแสดงใหเห็นวา            

วิถีชีวิตกอนการสรางเข่ือนดี เพราะครอบครัวและชุมชนมีความอบอุนไมแตกแยก มีความสามัคคี 

ปรองดองกันและเอื้ออาทรตอกัน ซ่ึงสงผลใหสุขภาพกายและสุขภาพจิตของครอบครัวและชุมชนดี 

สรางสรรคจารีตประเพณีที่ดีงาม ทั้งนี้ เหตุผลสําคัญที่ทําใหเกิดความปรองดองและความสามัคค ี           

ในครอบครัวและชุมชน คือ ความอุดมสมบูรณของแมน้ํามูล ความอยูดีกินดี ทํามาหากินไดงาย  
๑.๔ ชุมชนปฏิบัติตามจารีต ประเพณี วัฒนธรรม ขอมูลจํานวนมากบงช้ีใหเห็นวา ความอุดมสมบูรณ

ของแมน้ํามูล การทํามาหากินที่สะดวกสบาย การไมมีหนี้ และความสามัคคีปรองดองกันของชุมชน            

ทําใหเกิดจารีตประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม  
๑.๕ วิถีชีวิตของนักทองเที่ยว ความคิดเห็นของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการกอสราง

เข่ือนปากมูลแสดงใหเห็นถึงความสมบูรณงดงามของแมน้ํามูล อันเปนแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติของ

ชุมชนสองฟากฝงแมน้ํามูลและคนตางถิ่น ทั้งนี้ความสมบูรณของแมน้ํามูลไมเพียงมอบอาหาร รายได นําไปสู 
ความไมมีหนี้ ความสามัคคีปรองดอง และเสริมสรางจารีตวัฒนธรรมที่ดีงาม ทําใหมีเวลาที่จะชื่นชม

ธรรมชาติที่งดงามของแมน้ํามูล โดยเฉพาะแกงกวา ๑๗ แหง ที่มีลักษณะเฉพาะของตนเอง เชน แกง

สะพือ แกงคําพวง แกงคันลึม เปนตน หาดทรายที่สวยงาม รวมถึงแมน้ําที่ใสสะอาดปราศจากมลพิษ 

ชาวบ านที่ ม า ใหความคิด เห็นต า ง ให ข อมู ลตรงกันกันว า  แมน้ํ ามู ล เปนแหล งท อ ง เ ท่ี ยว            

ตามธรรมชาติที่สวยงาม 
 
ประเด็นที่ ๒ วิถีชีวิตของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางเข่ือนปากมูลหลังจาก

กอสรางเข่ือนปากมูล พบการแสดงความคิดเห็นโดยภาพรวมอยางนอย ๕ ประเด็นดวยกัน ดังนี้ 
๒.๑ หากินลําบาก ประชาชนผูไดรับผลกระทบจากการสรางเข่ือนปากมูลตางใหขอมูลตรงกัน

วา การสรางเข่ือนปากมูลไดกั้นลําน้ํามูลทําลายระบบนิเวศของแมน้ําเดิม แกงทั้ง ๑๗ แหง ปาบุงปาทาม
จมอยูใตน้ํา น้ําสกปรกไมสะอาด มีการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศ เชน ไมยราพยักษ และผักตบชวามากขึ้น 

และความสมบูรณของแมน้ํามูลหดหายไป ปลาลดนอยลง ชาวบานหาปลาไดยากยิ่งข้ึน การเก็บผัก            

หาเห็ดหาหนอไมไมได พืชผักริมน้ํามูลไมสามารถปลูกได การหากินลําบาก ตองพ่ึงพาอาหารจากตลาด 

ซ่ึงแตเดิมหาอยูหากินกับแมน้ํามูล แสดงใหเห็นถึงความมั่นคงทางดานอาหารของชุมชนสองฟากฝง

แมน้ํามูลหายไป  
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๑๕

๒.๒ ชุมชนแหงหนี้สิน  ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางเข่ือนปากมูล ใหความเห็น

ตรงกันวา ภายหลังการกอสรางเข่ือน ระบบนิเวศถูกทําลาย ความอุดมสมบูรณของแมน้ํามูลหดหายไป 

หากินลําบากมากขึ้น รายไดจากความอุดมสมบูรณหดหายไปเชนกัน ชุมชนไมสามารถพึ่งพาตนเองได 

ตองพ่ึงพาตลาดภายนอก หนี้สินเกิดขึ้นมากมาย ตองออกไปขายแรงงานตางถิ่นเพื่อนําเงินมาใชหนี้ 

และไมสามารถสงลูกเรียนสูงได 
๒.๓ ชุมชนแบงฝาย-ครอบครัวแตกแยก ประชาชนผูไดรับผลกระทบจากการกอสรางเข่ือน

ใหขอมูลที่ชัดเจนวา ภายหลังการกอสรางเข่ือนระบบนิเวศถูกทําลาย ความสมบูรณหดหายไป หากิน

ลําบากมากขึ้น ตองอพยพไปหากินตางถิ่น เกิดหนี้สินตามมา สงผลใหครอบครัวแตกแยก ชุมชนแบงฝกแบงฝาย  
๑.๔ จารีตวัฒนธรรมหดหาย ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางเข่ือนปากมูล รวมให

ความคิดเห็นวา ภายหลังสรางเข่ือน ความอุดมสมบูรณหดหายไป หากินลําบาก เกิดหนี้สิน ครอบครัว

แตกแยก ชุมชนแบงพรรคแบงพวก ซ่ึงสงผลตอจารีตวัฒนธรรมที่กําลังหดหายไปดวยเชนกัน 
๑.๕ นักทองเที่ยวหายไปจากแมน้ํามูล ความอุดมสมบูรณ และความงดงามของเกาะแกง 

ตนไม และสายน้ํามูล ทําใหชาวบานสองฟากฝง และคนตางถิ่น ตางมาทองเท่ียวแมน้ํามูล ทวาการกอสราง            

เข่ือนทําใหแกง และหาดทรายซึ่งเปนแหลงทองเท่ียวที่สําคัญของชุมชนจมอยูใตน้ํา 
 

ประเด็นที่ ๓ ประชาชนที่ไดรับผลกระทบ ไดรับการเยียวยาจากทุกภาคสวนอยางไร โดยวิธีการใด            

และการเยียวยาที่ผานมามีผลกระทบตอวิถีชีวิตของประชาชนอยางไร ขอมูลที่ไดจากการรับฟง            

ความคิดเห็นครั้งนี้อยางนอย พบขอมูลที่ไดจากการรับฟงความคิดเห็นครั้งนี้ ๓ ประเด็นดวยกัน ดังนี้  
๓.๑ การไดรับคาชดเชยจากรัฐ ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการสรางเข่ือนปากมูล            

ไดใหขอมูลที่ตรงกันวา รัฐไดเขามาเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเขื่อนปากมูล ดวยการจายคาชดเชย 

ในที่นี้แบงคาชดเชยออกได ๓ ประเภท ดังนี้ ๑) รัฐไดจายชดเชยที่ดินทํากิน ไรละ ๓๕,๐๐๐ บาท            

๒) คาขนยายครอบครัวละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และ ๓) คาชดเชยอาชีพประมงสามป (ในชวง            

ของการกอสรางเข่ือน) เปนเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท โดยแบงเปนการจายเงินสด  ๓๐,๐๐๐ บาท และจาย            

ในรูปของสหกรณฯ อีกจํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท  
อยางไรก็ตาม ชาวบานใหขอมูลวา คาชดเชยดังกลาวไมเพียงพอเพราะเปนการเยียวยาในชวง

ของการกอสรางเข่ือนเทานั้น แตหลังจากเขื่อนสรางเสร็จก็ไมมีการเยียวยาใดๆเลย การชดเชยที่มี            

จึงไมคุมกับสิ่งที่ชาวบานสูญเสียไป 
๓.๒ การไดรับการชวยเหลืออื่นๆ นอกจากการจายคาชดเชยแลว มีการชวยเหลืออื่นๆ            

โดยหนวยงานของรัฐ พบอยางนอย ๓ ประเภท ดังนี้ ๑) การสงเสริมอาชีพ  ๒) การใหเครื่องมือจับปลาน้ําลึก            

และ ๓) การปลอยปลา และปลอยกุงกามกรามปละสิบลานตัว 
อยางไรก็ตาม ชาวบานใหขอมูลวา การสงเสริมอาชีพดี แตไมมีตลาด การใหเครื่องมือจับปลาน้ําลึก            

แตไมมีปลาใหจับ การปลอยปลา ปลอยกุงกามกราม ชาวบานจับไดนอย ถึงจับไมไดเลย 
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๑๖

๓.๓ การไมไดคาชดเชย และการชดเชยที่ไมเปนธรรม ประชาชนผูไดรับผลกระทบจากการกอสราง            

เข่ือนปากมูลใหขอมูลวา ชาวบานบางครอบครัวไมไดรับคาชดเชย เนื่องจาก ๑) กรอบการกําหนด

คุณสมบัติการเปนผูไดรับผลกระทบไมครอบคลุมทั่วถึง ๒) แยกครอบครัวออกจากพอแมแลว            

แตถูกคิดคาชดเชยรวมกับพอแม เปนตน 
 
ประเด็นที่ ๔ ขอเสนอในการแกไขปญหาผลกระทบจากการกอสรางเข่ือนปากมูล จากการระดม

ความคิดเห็นของประชาชนผูไดรับผลกระทบจากการกอสรางเข่ือนปากมูล มีขอเสนอแนะในการแกไข

ปญหาผลกระทบจากการกอสรางเข่ือนปากมูล ซ่ึงมีหลากหลายประเด็น ดังนี้ 
๔.๑  เปดเขื่อนถาวร เพ่ือฟนฟูธรรมชาติและวิถีชีวิตที่สูญเสียไปกลับคืนมา 
๔.๒  จายคาชดเชยเพิ่ม โดยใหชดเชยเปนที่ดินครอบครัวละ ๑๕ ไร หรือเปนเงิน ๕๒๐,๐๐๐ บาท            

 (ตามขอตกลงระหวางสมัชชาคนจนกับรัฐบาลพลเอก ชวลิตฯ) 
๔.๓  จัดทําคลองชลประทาน สงน้ําไปยังที่ดินของผูไดรับผลกระทบจากการสรางเข่ือน พรอม

 กับทําสถานีสูบน้ําดวย 
๔.๔  ปลอยกุงปลอยปลาปละสิบลานตัว 
๔.๕  รักษาระดับน้ําไวที่ ๑๐๘ เมตร รทก. 

๔.๖  ชวยเหลือครอบครัวที่ตกสํารวจ 
๔.๗  ควรเปดเขื่อนเพื่อทําการศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนเปนระยะเวลา ๑๐ ป 
 

ทั้งนี้ ขอเสนอในการแกไขปญหาผลกระทบจากการกอสรางเข่ือนปากมูล ทั้ง ๗ ประเด็น            

ไดถูกนําไปกําหนดเปนกรอบในการจัดรับฟงครั้งตอไป 
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๑๗

รายงานผลการจัดรับฟงฯ ครั้งที่ ๒ เปนการจัดการรับฟงฯ ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจาก

การสรางเข่ือนปากมูลในเขตพื้นที่อําเภอพิบูลมังสาหาร เปาหมายผูเขารวมกําหนดไว จํานวน ๒๒๒ คน 

ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยไดกําหนดกรอบเนื้อหา ที่จะรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่ไดรับ

ผลกระทบจากการกอสรางเข่ือนปากมูลไว ๒ ประเด็น โดยมีประเด็นดังนี้ ๑) ผูไดรับผลกระทบจากการ

กอสรางเข่ือนปากมูลมีใครบาง ไดรับผลกระทบอยางไร และครอบคลุมพื้นที่ใดบาง  ๒) ภาครัฐควรมีการ

แกไขปญหาใหแกผูรับผลกระทบจากการกอสรางเข่ือนปากมูลอยางไรก็ตาม จากการรับฟงความคิดเห็น            

ผูไดรับผลกระทบจากการสรางเข่ือน ที่เขารวมประชุม ในเขตอําเภอพิบูลมังสาหาร สามารถสรุปได ดังนี้ 
 

ประเด็นที่ ๑ ผูไดรับผลกระทบจากการกอสรางเข่ือนปากมูลมีใครบาง ไดรับผลกระทบอยางไร 

และครอบคลุมพื้นที่ใดบาง มีขอสรุป ดังนี้ 

ผูไดรับผลกระทบ และผลกระทบที่ไดรับ สามารถแบงเปน ๒ กลุม ไดแก ๑.๑ ผูไดรับกระทบ            

ที่เปนมนุษย และ ๑.๒ ผูไดรับผลกระทบที่เปนธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รายละเอียด ดังนี้ 

 
๑.๑ ผูที่ไดรับผลกระทบที่เปนมนุษย ไดแก 

๑.๑.๑ ผูประกอบอาชีพประมง รอยละ ๓๘.๐๖ ของผูเขารวมในการรับฟงความคิดเห็น
และตอบคําถามระบุวาเปนผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับประมงที่ไดรับผลกระทบ จากการสรางเข่ือนปากมูล 

โดยผลกระทบที่ไดรับ ไดแก หลังสรางเข่ือนจับปลาไดจํานวนลดลง โดยกอนการสรางเขื่อน สามารถจับไดวันละ

ประมาณ ๑๐-๒๐ กิโลกรัม แตปจจุบันจับไมได หรือปลาที่จับได เปนปลาขนาดเล็ก นอกจากนี้ปญหา            

ของผูประกอบอาชีพประมงหลังการสรางเข่ือนคือการไมรูเวลาและไมมีการแจงเตือนการเปดหรือ     

ปดประตูน้ํา  ทําใหเกิดความเสียหายกับเรือหรือเครื่องมือหาปลาของชาวประมง การสรางเข่ือนทําให            

ผูประกอบอาชีพประมงสูญเสียอาชีพสงผลใหเปนหนี้มากข้ึน และยังมีกฎหมายเกี่ยวกับดานประมง            

มาควบคุมมากขึ้น 
๑.๑.๒ ผูประกอบอาชีพดานเกษตร ซ่ึงในที่นี้หมายถึงการปลูกผักริมมูล โดยมีผูระบุวา

ไดผลกระทบจากการสรางเข่ือนปากมูลรอยละ ๒๒.๕๘ ของจํานวนผูเขารวมในการรับฟงความคิดเห็น 

โดยผลกระทบของผูประกอบอาชีพดานการเกษตร ระบุวา การทําการเกษตรริม ๒ ฝงมูล หลังการสรางเข่ือน                

ไดรับความเสียหายเนื่องจากระดับน้ําไมคงที่ ทําใหไมสามารถปลูกผักที่เคยปลูก เชน มะเขือ ถั่วฝกยาว 

พริก แตง บวบ ผักกาด ตนหอม ฟก มันเทศ ผักบุง ผักชี เปนตน เปนผลใหชาวบานตองหาเงินมาซื้อ

ผักจากรถ “พุมพวง” ตลาดนัดเคลื่อนที่ที่นําผักมาขายในชุมชนแทน นอกจากนี้การสรางเข่ือนยังสงผล

ใหชาวบานไมสามารถเลี้ยงควายตามริมมูลไดเนื่องจากน้ําทวม ตลิ่งพัง และชันมากขึ้น 
๑.๑.๓ ผูที่อาศัยริมฝงมูลตลอดทั้งสายทุกคนและชุมชน ผูเขารวมรับฟงความคิดเห็น

และตอบคําถามรอยละ ๑๐.๓๒ ระบุวาผูไดรับผลกระทบจากการสรางเข่ือนปากมูลคือผูที่อาศัยริมฝง

มูลตลอดทั้งสายทุกคนและชุมชน เนื่องจากชาวบานที่อาศัยริมฝงมูลตลอดทั้งสาย รวมถึงชุมชน            
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๑๘

ไดสูญเสียอาชีพประมง ทําใหครอบครัวมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นและประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนสูญหาย 

ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในชุมชนลุมน้ําไดเปลี่ยนไปดวย  
๑.๑.๔ เยาวชน/เด็ก ผูไดรับผลกระทบและเขารวมในการรับฟงความคิดไดระบุไว       

ไดแก กลุมเยาชน/เด็ก มีรอยละ ๓.๘๗ โดยผูที่ระบุวาเยาวชน/เด็กไดรับผลกระทบจากการสรางเข่ือน

ทําใหไมมีอาชีพในชุมชน ดังนั้นเมื่อสําเร็จการศึกษาภาคบังคับตองออกไปหางานทําตางถิ่น เชน ไปเปนกรรมกร 

ทํางานบานหรือทํางานโรงงาน ในกรุงเทพฯ หรือที่อื่นๆ เปนตน 

๑.๑.๕ ผูประกอบการ/ผูมีรายไดจากการทองเที่ยว รอยละ ๑.๙๓ ของผูไดรับ

ผลกระทบ ที่เขารวมในการรับฟงความคิดเห็นระบุวาผูไดรับผลกระทบจากการสรางเข่ือนคือ

ผูประกอบการ/ผูมีรายไดจากการทองเท่ียว โดยไดระบุวาการสรางเข่ือนทําใหมีรายไดจากการทองเท่ียว

นอยลงเพราะแหลงทองเท่ียวถูกน้ําทวม  
๑.๑.๖ คนชรา ผูไดรับผลกระทบที่เขารวมในการรับฟงความคิดเห็นรอยละ ๐.๖๔ ระบุ

วาผูไดรับผลกระทบจากการสรางเข่ือนอีกกลุมหนึ่งคือ คนชรา โดยคนกลุมนี้ตองรับภาระเลี้ยงดูเด็กเล็ก

ตามลําพังมากขึ้นหลังการสรางเข่ือน 
 

๑.๒ ผูไดรับผลกระทบที่เปนธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขอมูลจากผูไดรับผลกระทบจากการ

สรางเข่ือนปากมูล ที่เขารวมในการรับฟงความคิดเห็นในเขตอําเภอพิบูลมังสาหาร ระบุวาผูไดรับ

ผลกระทบนอกจากเปนมนุษยแลว ผูที่ไดรับผลกระทบอีกสวนหนึ่งคือธรรมชาติและสิ่งแวดลอม            

พันธุปลา และพืชพรรณ สมุนไพร 
๑.๒.๑ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รอยละ ๓๓.๕๔ ของผูตอบคําถามระบุวาผลกระทบ           

ที่เกิดกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก แมน้ําที่เช่ือมตอกับแมน้ํามูลไมไหล สงผลใหน้ําเนาเสีย            

มีตะกอน หินเปนหนามคลายปะการัง น้ําเนาเสียเปนอันตรายตอคนและสัตว เปนสาเหตุใหเกิดโรคตาง  ๆ           

กับคนหาปลา พ้ืนที่ ๒ ฝงแมน้ํามูลถูกน้ําทวม เกาะแกงตามลําน้ํามูลถูกน้ําทวม เชน แกงสะพือ       

แกงตุงลุง เปนตน ทิศทางการไหลของน้ําเปลี่ยนแปลงไปสงผลใหน้ําทวมลําหวยสาขา และการเปด

ประตูเข่ือนเพื่อระบายน้ํายังสงผลใหตลิ่งพัง นอกจากนี้คือระบบนิเวศนแมน้ํามูลสูญหายไป มีวัชพืช คือ

ตนไมยราพยักษเกิดขึ้นทั้ง ๒ ฝงแมน้ํามูล 
๑.๒.๒ พันธุปลา รอยละ ๒๑.๙๓ ของผูเขารวมในการรับฟงความคิดเห็น และตอบคําถาม            

ระบุวาการสรางเข่ือนปากมูลทําใหพันธุปลาในแมน้ํามูลมีจํานวนลดลง ปลาไมสามารถขึ้นมาวางไขได 

ขณะที่ปลาบางชนิดสูญพันธุ และปลาที่เคยขึ้นมาวางไขในลําหวยสาขาของแมน้ํามูลปจจุบันหายไป 
๑.๒.๓ พืชพรรณ สมุนไพร รอยละ ๓.๘๗ ของผูเขารวมในการรับฟงความคิดเห็น            

และตอบคําถามระบุวาพืชผักตามธรรมชาติหายไป มีพืชชนิดอื่นที่ไมสามารถนํามาใชประโยชนไดเกิด

ข้ึนมาแทนพืชพรรณ หรือสมุนไพรที่เคยมีตามธรรมชาติ 
ในสวนของพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ ขอมูลจากการรับฟงความคิดเห็นมีผูระบุพ้ืนที่            

ที่ไดรับผลกระทบอยางรุนแรง ผูเขารวมใหขอมูลระบุวาพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบครอบคลุมพื้นที่            



 

รายงานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางเขื่อนปากมูล  : คณะอนุกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนฯ  

 

๑๙

๓ อําเภอ ไดแก อําเภอพิบูลมังสาหาร อําเภอโขงเจียมและอําเภอสิรินธร รอยละ ๔.๕๑ และผลกระทบ

ครอบคลุมพื้นที่ ๕ อําเภอ รอยละ ๐.๖๔  

 

ประเด็นที่ ๒ ภาครัฐควรมีการแกไขปญหา ใหแกผูไดรับผลกระทบจากการสรางเข่ือนปากมูล

อยางไร สําหรับประเด็นคําถามขอที่ ๒ เปนขอเสนอใหรัฐเขามาแกไขปญหาใหแกผูไดรับผลกระทบจาก

การสรางเข่ือนปากมูล ของตัวแทนผูไดรับผลกระทบในเขตอําเภอพิบูลมังสาหาร โดยจากขอมูลการรับฟง            

ความคิดเห็น ผูเขารวมไดระบุแนวทางในการแกไขปญหาดังนี้ 
๒.๑ เปดเขื่อนถาวร และชดเชยที่ดินครอบครัวละ ๑๕ ไร หรือจายเงินคาเสียโอกาส ๕๒๐,๐๐๐ 

บาท รอยละ ๗๗.๔๑ ของผูเขารวมในการรับฟงความคิดเห็น และตอบคําถามโดยใหเหตุผลที่ตองการ

ใหเปดเขื่อนถาวรนั้นระบุวาเพ่ือคืนความสมบูรณของธรรมชาติ เพ่ือฟนฟูวิถีชีวิตชาวแมน้ํามูล            

และทุกครัวเรือนจะไดไมลําบากเชนทุกวันนี้  
๒.๒ การชวยเหลือดานอาชีพ ขอเสนอในการชดเชยใหผูไดรับผลกระทบในลําดับที่สอง ไดแก

การเสนอใหรัฐใหการชวยเหลือดานอาชีพ ซ่ึงจากขอมูลการรับฟงความคิดเห็นของผูเขารวมใหขอมูลได

เสนอแนวทางใหภาครัฐชวยเหลือดานอาชีพในประเด็นตอไปนี้ ดวยการฟนฟูอาชีพ/สงเสริมอาชีพ  

รอยละ ๙.๐๓ ของผูเขารวมในการรับฟงความคิดเห็นและตอบคําถามเสนอวารัฐตองฟนฟูอาชีพ            

/สงเสริมอาชีพใหผูไดรับผลกระทบจากการสรางเข่ือนปากมูล โดยระบุแนวทางที่ตองใหรัฐดําเนินการ

ไดแก การจัดสรรอุปกรณการทําประมงทุก ๓ ป จัดหาพันธุปลา ใหดําเนินการชวยเหลือในการเลี้ยงปลา
ในบอดินทุกๆ ครัวเรือน ใหมีการแจกจายเมล็ดพันธุผักและมีเจาหนาที่มาใหความรูเกี่ยวกับ            

การทําการเกษตร รวมถึงใหรัฐจัดหางบสนับสนุนกลุมผูไดรับผลกระทบในการจัดตั้งกลุมอาชีพ 
๒.๓ ใหสรางคลองสงน้ํา รอยละ ๗.๗๔ ของผูเขารวมในการรับฟงความคิดเห็นและตอบคําถาม

เสนอใหรัฐสรางคลองสงน้ํา เพ่ือแกไขปญหาใหผูไดรับผลกระทบจากการสรางเข่ือนปากมูล โดยระบุวา

รัฐควรสรางคลองสงน้ําใหทั่วถึงทุกพ้ืนที่ เพ่ือประโยชนในการทําการเกษตรและจะทําใหชีวิตความ

เปนอยูดีข้ึน การสรางคลองสงน้ําควรสรางระบบทอเพ่ือใหประชาชนผูไดรับผลกระทบเขาถึงทุกคน   

และใหมีการดูแลน้ําใหเพียงพอตอการทําการเกษตร 
๒.๔ การบริหารจัดการน้ําเ พ่ือการเกษตร รอยละ ๓.๘๗ ของผู เขารวมในการรับฟง            

ความคิดเห็นและตอบคําถาม เสนอวารัฐควรแกไขปญหาใหผูไดรับผลกระทบโดยการบริหารจัดการน้ํา

เพ่ือการเกษตร แนวทางคือผูไดรับผลกระทบควรไดรับการจัดสรรน้ําทุกคน 
๒.๕ การแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ๑) การแกไขน้ําเนาเสีย รอยละ ๒.๕๘ โดยใหมีการตรวจวัด

คุณภาพน้ําทุกป  ๒) ใหฟนฟูระบบนิเวศใหกลับมาเหมอืนเดิมรอยละ ๑.๙๓  
๒.๖ การจัดตั้งกองทุน รอยละ ๑.๒๙ ของผูเขารวมในการรับฟงความคิดเห็นและตอบคําถาม

เสนอแนวทางใหรัฐแกไขปญหาผูไดรับผลกระทบ โดยการจัดตั้งกองทุนกูยืมเพื่อการประกอบอาชีพ 

เพ่ือประโยชนของลูกหลานผูไดรับผลกระทบจากการสรางเข่ือน  
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๒๐

๒.๗ ขอเสนอเกี่ยวกับกฎหมายประมง จากขอมูลของผูเขารวมในการรับฟงความคิดเห็น            

และตอบคําถาม มีสวนหนึ่งที่มีขอเสนอเกี่ยวกับกฎหมายประมง ซ่ึงแบงออกเปน ๒ กลุม โดยสัดสวนของผูเสนอ             

ทั้ง ๒ กลุม มีจํานวนเทากัน คือ รอยละ ๐.๖๔ ของผูเขารวมในการรับฟงความคิดเห็นและตอบคําถาม 

ดังนี้ ๑) กลุมที่เสนอใหรัฐมีการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด เสนอวา โดยใหมีการหามการจับปลา

ตัวเล็กมาขายเพราะทําใหปลาโตไมทัน รวมถึงใหมีการจัดการกับเจาหนาที่ที่รวมหาประโยชนจากปลา          

ที่ข้ึนมาวางไขอยางจริงจัง ๒) กลุมที่เสนอใหรัฐยกเลิกกฎหมายประมง เพราะมองวากฎหมายดังกลาว            

สรางปญหาใหกับชาวบาน  
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๒๑

รายงานผลการจัดรับฟงฯ ครั้งที่ ๓ เปนการจัดการรับฟงฯ ประชาชนที่ไดรับผลกระทบ            

จากการสรางเข่ือนปากมูลในเขตพื้นที่อําเภอโขงเจียม เปาหมายผูเขารวมกําหนดไว จํานวน ๑๖๒ คน 

ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยไดกําหนดกรอบเนื้อหา ที่จะรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่ไดรับ

ผลกระทบจากการกอสรางเข่ือนปากมูลไว ๒ ประเด็น โดยมีประเด็นดังนี้ ๑) ผูไดรับผลกระทบจากการ

กอสรางเข่ือนปากมูลมีใครบาง ไดรับผลกระทบอยางไร และครอบคลุมพื้นที่ใดบาง  ๒) ภาครัฐควรมี

การแกไขปญหาใหแกผูรับผลกระทบจากการกอสรางเข่ือนปากมูลอยางไร 
จากการรับฟงความคิดเห็นผูไดรับผลกระทบจากการสรางเข่ือนจํานวนทั้งหมด ๑๖๒ คน            

ในเขตอําเภอโขงเจียม สามารถสรุปไดดังนี้ 

ประเด็นที่ ๑ ผูไดรับผลกระทบจากการกอสรางเข่ือนปากมูลมีใครบาง ไดรับผลกระทบอยางไร 

และครอบคลุมพื้นที่ใดบาง มีขอสรุป ดังนี้ 
๑.๑ ผูประกอบอาชีพประมง รอยละ ๗๑.๓๑ โดยผูเขารวมในการรับฟงความคิดเห็นตอบ

คําถามและระบุวา ไมสามารถหาปลาไดเหมือนเดิม เพราะปริมาณปลาลดลง และระดับน้ําที่ข้ึนลงไม

เปนเวลาและไมสม่ําเสมอ นอกจากนี้เครื่องมือประมงยังไดรับความเสียหายดวย 
๑.๒ ผูประกอบอาชีพดานเกษตร ซ่ึงในที่นี้หมายถึงการปลูกผักริมมูล โดยมีผูระบุวาได

ผลกระทบจากการสรางเ ข่ือนปากมูลรอยละ ๒๒ .๑๓ โดยให เหตุผลวาหลังการสรางเ ข่ือน            

ไดรับความเสียหาย เนื่องจากระดับน้ําไมคงที่ ทําใหไมสามารถปลูกพืชผักริมน้ําที่เคยปลูก เชน            

มะเขือ ถั่วฝกยาว พริก แตง บวบ ผักกาด ตนหอม ฟก มันเทศ ผักบุง ผักชี เปนตน นอกจากนี้            

การสรางเข่ือนยังสงผลให ตลิ่งพัง และชันมากขึ้น 
๑.๓ ผูใชน้ําอุปโภค บริโภคทั่วไป ที่อาศัยริมฝงมูลตลอดทั้งสายทุกคนและชุมชน ผูเขารวมรับฟง            

ความคิดเห็นและตอบคําถามรอยละ ๑๗.๒๑ ระบุวาผูไดรับผลกระทบจากการสรางเขื่อนปากมูล คือ            

ผูที่อาศัยริมฝงมูลตลอดทั้งสายทุกคนและชุมชน เนื่องจากชาวบานที่อาศัยริมฝงมูลตลอดทั้งสายตอง

สัมผัสน้ํา และเกิดผื่นคันเพราะน้ําเนาเสีย 
๑.๔ ชาวบานผูประกอบการและชาวบานผูมีรายไดจากการทองเท่ียว รอยละ ๙.๘๓ ของผูไดรับ

ผลกระทบ ที่เขารวมในการรับฟงความคิดเห็นระบุวาการสรางเข่ือน ทําใหมีรายไดจากการทองเที่ยวลด

นอยลงเพราะแหลงทองเท่ียวถูกน้ําทวม 
๑.๕ เยาวชน/เด็ก ผูไดรับผลกระทบและเขารวมในการรับฟงความคิดไดระบุไว ไดแก            

กลุมเยาวชน/เด็ก รอยละ ๑.๖๓ โดยผูที่ระบุวาเยาวชน/เด็ก ไดรับผลกระทบจากการสรางเข่ือนทําให

ไมมีอาชีพในชุมชน ดังนั้น เมื่อสําเร็จการศึกษาภาคบังคับตองออกไปหางานทําตางถิ่น เชน            

ไปเปนกรรมกร ทํางานบานหรือทํางานโรงงาน ในกรุงเทพฯ หรือที่อื่นๆ เปนตน 
๑.๖ พันธุปลา รอยละ ๑๖.๓๙ ของผูเขารวมในการรับฟงความคิดเห็นและตอบคําถามระบุวา

พันธุปลาไดรับผลกระทบโดยตรง น้ําไมสะอาด และระดับน้ําไมแนนอน ที่สําคัญพอแมพันธุปลาที่อยูใน

แมน้ําโขงไมสามารถเดินทางขามเข่ือนปากมูลเขามาวางไขได 
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๒๒

๑.๗ สังคม-วัฒนธรรมประเพณี รอยละ ๒๓.๗๗ ของผูเขารวมในการรับฟงความคิดเห็น            

และตอบคําถามระบุวาการสรางเข่ือนปากมูลทําใหเกิดความแตกแยก เกิดความขัดแยงในชุมชน            

ทําใหความรวมมือกันในดานกิจกรรมประเพณีลดนอยลง อันเนื่องมาจากน้ําทวมบานเรือน และอาชีพ           

ที่เปลี่ยนไป 
สําหรับพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ ขอมูลจากการรับฟงความคิดเห็นมีผูระบุพ้ืนที่ที่ไดรับ            

ผลกระทบ รอยละ ๑๖.๓๙ ระบุวาครอบคลุมพื้นที่ ๓ อําเภอ ไดแก อําเภอพิบูลมังสาหาร อําเภอโขงเจียม            

และอําเภอสิรินธร สวนรอยละ ๕.๗๓ ระบุวาครอบคลุมพื้นที่ตลอดลําน้ํามูล สวนรอยละ ๓.๒๗ ระบุวา

ครอบคลุมพื้นที่ ๕ อําเภอ ไดแก อําเภอตามสุม อําเภอเมือง อําเภอพิบูลมังสาหาร อําเภอสิรินธร และ

อําเภอโขงเจียม 

ประเด็นที่ ๒ ภาครัฐควรมีการแกไขปญหา ใหแกผูไดรับผลกระทบจากการสรางเข่ือนปากมูล

อยางไร สําหรับประเด็นคําถามขอที่ ๒ เปนขอเสนอใหรัฐเขามาแกไขปญหาใหแกผูไดรับผลกระทบจาก

การสรางเข่ือนปากมูล ของตัวแทนผูไดรับผลกระทบในเขตอําเภอโขงเจียม โดยผูเขารวมไดระบุ

แนวทางในการแกไขปญหาดังนี้ 
๒.๑ เปดเขื่อนถาวร รอยละ ๕๔.๐๙ ของผูเขารวมในการรับฟงความคิดเห็น และตอบคําถาม

โดยใหเหตุผลที่ตองการใหเปดเขื่อนถาวรนั้นระบุวาเพ่ือคืนความสมบูรณของธรรมชาติ และเพ่ือฟนฟู

วิถีชีวิตของชาวประมง  
๒.๒ ชดเชยที่ดิน ๑๕ ไร รอยละ ๔๑.๘๐ ของผูเขารวมในการรับฟงความคิดเห็น และตอบคําถาม            

และระบุดวยวาควรเปนที่ดินที่เหมาะสมในการทําการเกษตรดวย 
๒.๓ การฟนฟูอาชีพ / การสงเสริมอาชีพ รอยละ ๑๓.๙๓ ของผูเขารวมในการรับฟงความ

คิดเห็นและตอบคําถามเสนอวา รัฐตองฟนฟูอาชีพ/สงเสริมอาชีพใหผูไดรับผลกระทบจากการสราง

เข่ือนปากมูล โดยระบุแนวทางที่ตองใหรัฐดําเนินการไดแก ๑) การสงเสริมพันธุปลา/พันธุพืช            

๒) การสงเสริมใหทํานาปละ ๒ ครั้ง ๓) การสงเสริมอาชีพตามความถนัดของแตละชุมชน            

๔) การชวยเหลือเครื่องมือประมง เชน ตาขาย ๕) การปลอยปลาหนาเข่ือนทุกป 
๒.๔ ใหสรางคลองสงน้ํา รอยละ ๕.๗๓ ของผูเขารวมในการรับฟงความคิดเห็นและตอบคําถาม

เสนอใหรัฐสรางคลองสงน้ําระยะ ๑๐ กิโลเมตร โดยใหครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
๒.๕ จัดตั้งกองทุน รอยละ ๑.๖๓ ของผูเขารวมในการรับฟงความคิดเห็นและตอบคําถามเสนอ

แนวทางใหรัฐแกไขปญหาผูไดรับผลกระทบ โดยการจัดตั้งกองทุนกูยืมเพื่อการประกอบอาชีพ            

เพ่ือประโยชนของลูกหลานผูไดรับผลกระทบจากการสรางเข่ือนปากมูลในอนาคต 
๒.๖ การแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ๑)ใหฟนฟูระบบนิเวศนใหกลับมาเหมือนเดิมรอยละ ๑.๖๓ 

๒) การแกไขน้ําเสีย ๓)การจัดการอยางมีสวนรวม  
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๒๓

รายงานผลการจัดรับฟงฯ ครั้งที่ ๔ เปนการจัดการรับฟงฯ ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจาก

การสรางเข่ือนปากมูลในเขตพื้นที่อําเภอสิรินธร เปาหมายผูเขารวมกําหนดไว จํานวน ๙๖ คน ในวันที่ 

๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยไดกําหนดกรอบเนื้อหา ที่จะรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่ไดรับ

ผลกระทบจากการกอสรางเข่ือนปากมูลไว ๒ ประเด็น โดยมีประเด็นดังนี้ ๑) ผูไดรับผลกระทบจากการ

กอสรางเข่ือนปากมูลมีใครบาง ไดรับผลกระทบอยางไร และครอบคลุมพื้นที่ใดบาง ๒) ภาครัฐควรมี

การแกไขปญหาใหแกผูรับผลกระทบจากการกอสรางเข่ือนปากมูลอยางไร 
จากการรับฟงความคิดเห็นผูไดรับผลกระทบจากการสรางเข่ือนจํานวนทั้งหมด ๙๖ คน            

ในเขตอําเภอสิรินธร สามารถสรุปไดตามประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นที่ ๑ ผูไดรับผลกระทบจากการกอสรางเข่ือนปากมูลมีใครบาง ไดรับผลกระทบอยางไร  
และครอบคลุมพื้นที่ใดบาง จากการรับฟงความคิดเห็น พบวา กลุมอาชีพที่ไดรับผลกระทบจากการ

กอสรางเข่ือนปากมูลมี ๔ กลุม ตามลําดับความสําคัญ ดังนี้ ลําดับที่ ๑ คือชาวประมง ลําดับที่ ๒            

คือ แมคาขายปลา ลําดับที่ ๓ คือชาวนา ลําดับที่ ๔ คือผูที่อยูอาศัยตามริมแมน้ํามูล และผูประกอบอาชีพรับจาง 

(รับจางจักรสานอุปกรณการประมง) โดยผลกระทบที่เกิดขึ้น มีดังนี้ 
๑) ผลกระทบตอการประกอบอาชีพประมงที่ประชาชนไดรับ ไดแก การเปลี่ยนแปลงระดับน้ํา 

เกิดปญหาน้ําทวมที่นา ทวมเกาะแกง และตลิ่งพัง สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงทําใหปลาจากแมน้ําโขง

ไมสามารถขึ้นมาวางไขในแมน้ํามูลได พันธุปลาหรือชนิดของปลาที่เคยมีลดลงและสูญหายไป  
๒) รายไดจากอาชีพประมงลดลง ทําใหชาวประมงตองหารายไดจากกิจกรรมอื่นเพื่อสงบุตร

หลานเรียน ทําใหมีหนี้สินเพิ่มขึ้น (โดยเฉพาะหนี้สินในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร)

นอกจากนี้ชาวบานที่ไมมีที่อยูและที่ทํากินตองบุกรุกพ้ืนที่ปา ชาวบานตองเปลี่ยนอาชีพ 
๓) ผลกระทบตอชุมชน ไดแก วัฒนธรรม ประเพณีหายไป เชน ประเพณีการเนาวแกง เปนตน             

กอใหเกิดความขัดแยงข้ึนในชุมชน ระหวางกลุมที่สนับสนุนเขื่อนและกลุมที่ตอตานเขื่อน และเกิดการอพยพ            

ยายถิ่นฐานและครอบครัวแตกแยก 
๔) สําหรับพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ ไดแก สองฝงแมน้ํามูล ในเขต ๓ อําเภอ คือ อําเภอสิรินธร 

อําเภอพิบูลมังสาหาร และอําเภอโขงเจียม ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ที่นา ที่สวน ที่สาธารณะ            

เกาะแกงตางๆ และที่พักอาศัยริมมูล 
 

ประเด็นที่ ๒ ภาครัฐควรมีการแกไขปญหาใหแกผูไดรับผลกระทบจาการกอสรางเข่ือนปากมูล

อยางไร จากการรับฟงความคิดเห็น ผูเขารวมมีขอเสนอ ดังนี้ (เรียงตามลําดับความสําคัญ) ลําดับที่ ๑) 

เปดประตูเข่ือนถาวรทั้ง ๘ บาน ลําดับที่ ๒) จายคาเสียโอกาสสําหรับอาชีพประมง อาชีพเกษตรและ

อาชีพอื่นๆที่ไดรับผลกระทบจากการสรางเข่ือนปากมูล เปนที่ดิน ๑๕ ไร ลําดับที่ ๓) ใหชดเชยที่ดิน           

ที่คางจายใหกับชาวบาน ๓ ราย และที่อยูอาศัย ๔ ราย ในบานหวยไฮ ตําบลคําเข่ือนแกว อําเภอสิรินธร 

จังหวัดอุบลราชธานี และลําดับที่ ๔) ใหฟนฟูระบบนิเวศใหกลับมาเหมือนเดิม 
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๒๔

รายงานผลการจัดรับฟงฯ ครั้งที่ ๕ เปนการจัดการรับฟงความคิดเห็นของหัวหนาสวนราชการ

ที่เกี่ยวของ โดยกําหนดผูเขารวม จํานวน ๖๖ คน ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยไดกําหนดกรอบ

เนื้อหา ที่จะรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางเข่ือนปากมูลไว            

๓ ประเด็น โดยมีประเด็นดังนี้ ๑) ผูไดรับผลกระทบจากการกอสรางเข่ือนปากมูลมีใครบาง ไดรับ

ผลกระทบอยางไร และครอบคลุมพื้นที่ใดบาง   ๒) ภาครัฐไดมีการแกไขปญหาใหแกผูไดรับผลกระทบอยางไร            

และการเยียวยาที่ผานมา มีผลกระทบตอวิถีชีวิตของประชาชนอยางไร  ๓) ภาครัฐควรมีการแกไข

ปญหาใหแกผูรับผลกระทบจากการกอสรางเข่ือนปากมูลอยางไร 
จากการรับฟงความคิดเห็นของหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของที่เขารวมประชุม สามารถสรุป

ตามประเด็น ไดดังนี้ 

ประเด็นที่ ๑ ผูที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางเข่ือนปากมูล มีใครบาง ไดรับผลกระทบอยางไร            

และครอบคลุมพื้นที่ใดบาง  
๑.๑ อาชีพประมง  เปนอาชีพที่ไดรับผลกระทบรุนแรงที่สุด เนื่องจากผูที่ไดรับผลกระทบจาก

การกอสรางเข่ือนปลานั้น สวนใหญจะประกอบอาชีพประมง ดังนั้น ผลกระทบโดยตรง ที่สงผลตอระบบ

นิเวศของสัตวน้ําก็คือ พันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําชนิดตางๆ มีปริมาณลดลงอยางมาก ทําให

ประชาชนที่ประอาชีพประมงมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากในอดีต 
๑.๒ อาชีพเกษตรกรรม เปนอาชีพที่ไดรับผลกระทบรองลงมา โดยประชาชนจะมีรายได จากการเพาะปลูก 

การทําการเกษตรริมมูล ภายหลังจากการสรางเข่ือนแลวทําใหที่นา-ที่สวนถูกน้ําทวม ไมสามารถทําการ

เพาะปลูกได และยังสงผลกระทบไปยังสิ่งปลูกสรางตางๆ  ที่อยูใกลเคียงเกิดความเสียหายตามไปดวย 
๑.๓ นักทองเที่ยว และผูประกอบการทองเที่ยว แหลงทองเท่ียว ซ่ึงเปนระบบนิเวศของแมน้ํา

มูลเสียหาย ซ่ึงเปนผลมาจากการกอสรางเข่ือนนั้น ทําใหเกาะ แกงถูกทําลาย ไมสวยงามเหมือนในอดีต 

ประชาชนในพื้นที่ที่มีรายไดจากแหลงทองเท่ียวตางๆ เชน รานอาหาร รานของฝากของที่ระลึก มีรายได

ลดนอยลง  
๑.๔ กลุมแมบาน กิจกรรมของกลุมจะเนนเรื่องของภูมิปญญาชาวบาน หรือภูมิปญญาทองถิ่น 

ซ่ึงเปนการนําภูมิปญญาที่มีมาใชกับทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยูในชุมชนมาใชใหเกิดรายได เชน            

การทําปลารา ปลาสม การทอผาไหม-ฝาย เปนตน ภายหลังจากการสรางเข่ือนแลวนั้น ทําใหกลุม

แมบานดังกลาวไมสามารถหาวัตถุดิบในการประกอบอาชีพได 
๑.๕ ผูรับบริการดานสาธารณสุข  ประชาชนอยูหางไกลแหลงใหบริการ สงผลมาจากการ

อพยพเพื่อการประกอบอาชีพ จึงทําใหไมสามารถเขารับบริการดานการสาธารณสุขไดสะดวก 
๑.๖ ปศุสัตว พ้ืนที่เลี้ยงสัตวลดนอยลง เพราะถูกน้ําทวม ทําใหชาวบานเลิกเลี้ยงสัตว ไปเปน

จํานวนมาก 
๑.๗ อื่นๆ พ้ืนที่สวนบุคคลและที่สาธารณประโยชนเสียหาย วิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรมและ

ประเพณีทองถิ่นหายไป และการยายถิ่นฐานของแรงงาน มีผลกระทบตอสุขภาพจิตดวย 
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๒๕

โดยความเสียหายเหลานี้ ครอบคลุมพื้นที่ ตาง  ๆดังนี้ ๑) อําเภอโขงเจียม  ๒) อําเภอสิรินธร  ๓) อําเภอ

พิบูลมังสาหาร ๔) อําเภอสวางวีระวงศ ๕) อําเภอตาลสุม ๖) อําเภอดอนมดแดง ๗) อําเภอวารินชําราบ  

๘) อําเภอเมืองอุบลราชธานี 

 

ประเด็นที่ ๒ การแกไขปญหาหรือเยียวยาผู ไดรับผลกระทบที่ผานมา โดยผู เขารวม            

ที่เปนหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ ไดเสนอถึงการดําเนินงานการแกไขปญหาไว ดังนี้ (เรียงตามลําดับ

ความสําคัญ) 

๒.๑ มีการสนับสนุนพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวเลี้ยงประเภทตางๆ 
๒.๒ มีการใหความรูในดานการเลี้ยงสัตว  
๒.๓ มีการสนับสนุนทุน การฝกอาชีพ และการประกอบอาชีพใหมๆ  
๒.๔ มีการสนับสนุนดานการทาํการเกษตร การพัฒนาที่ดิน ทําปุยอินทรีย 
๒.๕ มีการจัดตั้งกองทุน รวมทั้งการจายเงินชดเชย 
๒.๖ มีการจัดสรางประปาหมูบาน 
๒.๗ มีการจัดทําโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา 
 

ประเด็นที่ 3 ภาครัฐควรใหการแกไขปญหาแกผู ไดรับผลกระทบในอนาคตอยางไร            

โดยผูเขารวมไดนําเสนอแนวทางเพื่อใหรัฐบาลเขามาดําเนินการ โดยแบงออกเปน ๓ สวน ดังนี้ 
๓.๑ กรอบการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ผูเขารวมเสนอใหรัฐบาล 

ดําเนินการ ดังนี้  
๓.๑.๑  ภาครัฐควรยึดหลักธรรมมาภิบาล ในการแกไขปญหาใหแกผูไดรับผลกระทบ 
๓.๑.๒  รัฐตองแยกใหออกวา ใคร คือผูที่ไดรับผลกระทบที่แทจริง และมากนอยเพียงใด  
๓.๑.๓  รัฐควรแกไขปญหาอยางจริงจัง  
๓.๑.๔  รัฐควรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการที่รัฐจะเขาไปเยียวยาใหทั่วถึง            

ผูที่ไดรับผลกระทบอยางแทจริง  
๓.๑.๕  สงเสริมใหเกิดการแกปญหารวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐในทองถิ่น  
๓.๑.๖  ใหผูไดรับผลกระทบมีสวนรวมในการแกไขปญหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ระหวางผูที่ไดรับประโยชนกับผูที่เสียประโยชนจากการกอสรางเข่ือนปากมูล  
๓.๑.๗  ใหอําเภอเปนหนวยงานกลางในการประสานการดําเนินงานในการแกไขปญหา  
๓.๑.๘  ใหมีการบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐกับภาคประชาชนมากขึ้น 

 

๓.๒ สวนงานราชการที่เกี่ยวของควรเขามามีสวนรวม ในการดําเนินการแกไขปญหารวมดวย 

ดังนี้  
๓.๒.๑ การสงเสริมอาชีพแกผูไดรับผลกระทบ  
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๒๖

๓.๒.๒ การฟนฟูวัฒนธรรม  ประเพณี  ความเชื่อและความศรัทธาดั้ งเ ดิมของชุมชน            

  ที่ไดรับผลกระทบ  
๓.๒.๓ สงเสริมอาชีพใหม ๆ ตามสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้น และภาครัฐตองเขาไปดูแลอยาง

ตอเนื่อง  
๓.๒.๔ องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรสนับสนุนงบประมาณจัดหาพันธุปลา, กุง ลงในพื้นที่  
๓.๒.๕ กฟผ.ควรสนับสนุนงบประมาณในการปลอยพันธุปลา กุงอยางตอเนื่อง  
๓.๒.๖ พัฒนาระบบชลประทานใหครอบคลุมพื้นที่และมีประสิทธิภาพ 
 

๓.๓ รัฐบาลควรเขามาแกไขปญหาที่เกิดขึ้นโดยตรง ดังนี้ ดําเนินการจายคาชดเชยใหแก            

ผูไดรับผลกระทบโดยตรง  
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๒๗

บทสรุปการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการสรางเขื่อนปากมูล 

ทั้ง ๕ ครั้ง 
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางเข่ือนปากมูลสําเร็จได         

ดวยความรวมมือของภาคสวนตางๆ อยางเต็มที่ ทั้งในสวนที่ดําเนินการ และการจัดการ รวมทั้งสวนราชการ                

ที่เกี่ยวของ และที่สําคัญสูงสุด คือประชาชนที่เปนผูมีสวนไดเสียโดยตรงจากเขื่อนปากมูล ตางไดให

ความรวมมืออยางแข็งขันตอการสรางการมีสวนรวม รวมทั้งบรรยากาศการมีสวนรวมจากภาคสวน           

ตางๆ ดวยดี ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะตางๆที่ไดจากการระดมความคิดเห็นจากการจัดการรับฟง          

ทั้ง ๕ ครั้ง สามารถบงช้ีถึงแนวทางในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาที่เกิดจากการกอสรางเข่ือนปากมูล 

ไดอยางชัดเจน 
กระบวนการจัดการรับฟงฯ ทั้ง ๕ ครั้ง ที่เกิดขึ้น นับเปนกระบวนการสรางการมีสวนรวม           

ในการหาทางออกตอปญหาที่เกิดขึ้นจากการกอสรางเข่ือนปากมูล อันเรียกไดวา เปนรูปแบบการแกไข

ปญหาแบบใหม ซ่ึงพอท่ีจะสรุปกระบวนการจัดการรับฟงความคิดเห็น ออกเปนประเด็นตางๆ ไดดังนี้ 
๑. สมมุติฐานในการนํามากําหนดเปนประเด็นกรอบคําถาม มาจากบทสรุปจากงานวิชาการ

หลายฉบับ หลายสถาบัน 
๒. กระบวนการคัดเลือกผูเขารวม ไดคํานึงถึงคูความคิดที่แตกตางกัน ตอเรื่องนี้ผูจัดใหมีการ 

รับฟงความคิดเห็นของประชาชนฯ ไดถกเถียงกันอยางเครงเครียดจนสามารถกําหนด

องคประกอบของผูเขารวมไดอยางครอบคลุมทุกสวนความเห็นที่แตกตางกัน และเช้ือเชิญ

คนเหลานั้นมารวมเวทไีดอยางครบถวน 
๓. การดําเนินการจัดการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและหนวยงานภาคราชการ            

ที่เกี่ยวของไดสรางโอกาสในการเปดพื้นที่ใหนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่            

ทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี            

ซ่ึงเปนผูเช่ียวชาญในดานการจัดกระบวนการ การมีสวนรวม เปนผูดําเนินการจัดการรับฟง

ความคิดเห็น ในแตละครั้ง 
๔. คณะทํางานสนับสนุนการรับฟงความคิดเห็น ทําหนาที่อยางระมัดระวัง เพ่ือใหเกิดความเปนกลาง

อยางที่สุด ในการทําบทบาทการอํานวยการใหการรับฟงดําเนินการไปไดอยางลุลวง ทั้งนี้ ก็ดวยความ

รวมมืออยางแข็งขันจากสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่เขามาเปนสวนหนึ่งของทีม

อํานวยการจัดการรับฟงความคิดเห็น ในครั้งนี้ อยางเต็มที่ 
๕. คณะอนุกรรมการรับฟงความคิดเห็น ไดทําหนาที่รับฟงฯ อยางตอเนื่อง และใหความสําคัญ

ตอเวทีการรับฟงทุกครั้งอยางต้ังใจ โดยไมกาวกายการจัดกระบวนการของนักวิชาการจาก

สถาบันการศึกษา แตอยางใด 
๖. บทสรุป รายงานผลการดําเนินการ การจัดรับฟงความคิดเห็น ทั้ง ๕ ครั้ง เกิดจากการ

อํานวยการของคณะทํางานสบับสนุนการรับฟงความคิดเห็น สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
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๒๘

และนักวิชาการจากทั้งสองสถาบันที่ใหความสําคัญ สนับสนุน และใชศักยภาพในการ

ดําเนินการอยางเต็มกําลัง จนเกิดเปนรายงานในครั้งนี้ 
 

ขอมูลที่ ไดจากการจัดการรับฟงฯ ทั้ ง ๕ ครั้ง สามารถจําแนกเปนประเด็นได ดังนี้            

๑) กลุมผูไดรับผลกระทบ ๒) ลักษณะของผลกระทบที่เกิดขึ้น ๓) ขอเสนอสําหรับการแกไขผลกระทบ 

โดยประเด็นตางๆ สามารถสรุปโดยรวมได ดังนี้ 

ประการที่ ๑ กลุมผูไดรับผลกระทบ ขอมูลจากการรับฟงทั้ง ๕ ครั้ง สามารถสรุปตรงกัน            

ได ว า  กลุมผูที่ ได รับผลกระทบโดยตรงและรุนแรงที่ สุด  ไดแก  ผูที่ ประกอบอาชีพประมง            

ซ่ึงเวทีอําเภอพิบูลมังสาหาร ใหความสําคัญในเรื่องนี้ คิดเปนรอยละ 
1
๓๘.๐๖ และอําเภอโขงเจียม            

ใหความสําคัญในเรื่องนี้ รอยละ ๗๑.๓๑ สวนอําเภอสิรินธร และเวทีหัวหนาหนวยสวนงานราชการ            

ไดเห็นตรงกันวา อาชีพประมงเปนอาชีพที่ไดรับผลกระทบรุนแรงเปนลําดับแรก สวนกลุมที่ประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม การทองเท่ียว และกลุมอื่นๆ ไดรับผลกระทบรองลงมาตามลําดับ 
 

ประการที่ ๒ ลักษณะของผลกระทบ ประเด็นนี้ ถูกนํามาอภิปรายกันอยางกวางขวางในหัวขอ
คําถามที่วา ผลกระทบเปนอยางไร ซ่ึงจากเวทีการรับฟงฯ ทั้ง ๕ ครั้ง สามารถประมวลสรุปได ดังนี้ 

๒.๑  การลดลงของจํานวนพันธุปลาและปริมาณปลาในแมน้ํามูล ทําใหความสามารถในการจับ

ปลาได ลดลงตามไปดวย 
๒.๒  ความไมคงที่ของระดับน้ํา การเพิ่มขึ้นและลดลงไมเปนไปตามวงจรธรรมชาติทําใหปลา            

ไมสามารถวางไขได และชาวบานไมสามารถใชเครื่องมือหาปลาได ทําใหเกิดความไมมั่นใจ            

ตอการประกอบอาชีพจับปลา 
๒.๓  การเก็บกักน้ํา ทําใหน้ําเออทวมพื้นที่ริมตลิ่ง ซ่ึงชาวบานเรียกวา ปาบุง ปาทาม พ้ืนที่

ดังกลาวเปนแหลงอนุบาลลูกปลา เปนแหลงอาหาร และเปนพื้นที่เลี้ยงสัตว ของชาวบาน 
๒.๔  การชวยเหลือไมทั่วถึง และการจายคาชดเชยที่ไมเปนธรรม ตอเรื่องนี้สามารถสรุปไดจาก

การถกเถียงในหัวขอการชวยเหลือ การเยียวยาที่ผานมา ซ่ึงทุกเวทีไดสะทอนตรงกันวา            

การชวยเหลือหรือการชดเชยที่ผานมา เปนการชดเชยในระหวางที่มีการกอสรางเข่ือน ชวงเวลา

สามปเทานั้น ขณะเดียวกันยังมีผูคนอีกจํานวนมากที่ยังไมไดรับการชวยเหลือ เชน กรณ ี           

ของชาวบาน จากบานหวยไฮ ตําบลคําเข่ือนแกว อําเภอสิรินธร เปนตน 

 

ประการที่ ๓ การเยียวยา และผลกระทบที่เกิดขึ้น ประเด็นนี้สามารถสรุปไดเปน ๒ สวน ดังนี้ 
๓.๑ การเยียวยาแกผูไดรับผลกระทบโดยตรง ไดแก การจายคาชดเชย ในที่นี้แบงคาชดเชย             

ออกได ๓ ประเภท ดังนี้ ๑) รัฐไดจายชดเชยที่ดินทํากิน ไรละ ๓๕,๐๐๐ บาท ๒) คาขนยายครอบครัวละ            

                                   
1

 เปนตัวเลขสูงสุดในการแสดงความคิดเห็น ในการจัดการรับฟงฯ ในพื้นที่อําเภอพิบูลมังสาหาร 
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๒๙

๑๐๐,๐๐๐ บาท และ ๓) คาชดเชยอาชีพประมงสามป (ในชวงของการกอสรางเข่ือน) เปนเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท        

โดยแบงเปนการจายเงินสด  ๓๐,๐๐๐ บาท และจายในรูปของสหกรณฯ อีกจํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท   

อันเปนการชวยเหลือในชวงของการกอสรางเข่ือนเทานั้น แตหลังจากเขื่อนสรางเสร็จก็ไมมีการเยียวยา

ใดๆ เลย การชดเชยที่ชาวบานไดรับจึงไมคุมกับสิ่งที่ชาวบานสูญเสียไป นอกจากนี้ยังมีชาวบานอีกหลาย

ครอบครัวไมไดรับการชวยเหลือ เนื่องจากกรอบการกําหนดคุณสมบัติการเปนผูไดรับผลกระทบ       

ไมครอบคลุมทั่วถึง และครอบครัวที่แยกออกจากพอแมแลว แตถูกคิดคาชดเชยรวมกับพอแม เปนตน 
๓ .๒ การการชวยเหลืออื่นๆ นอกจากการจายคาชดเชยแลว  มีการชวยเหลืออื่นๆ            

โดยหนวยงานของรัฐ พบอยางนอย ๓ ประเภท ดังนี้ ๑) การสงเสริมอาชีพ  ๒) การใหเครื่องมือจับปลาน้ําลึก            

และ ๓) การปลอยปลา และปลอยกุงกามกรามปละสิบลานตัว แตชาวบานก็สามารถใชเครื่องมือจับปลาได            

เพราะไมมีปลาใหจับ 
 

ประการที่ ๔ ขอเสนอสําหรับการแกไขผลกระทบ ประเด็นนี้ขอมูลที่ไดจากการจัดการรับฟงฯ 

ทั้ง ๕ ครั้ง สามารถสรุปไดเปน ๒ สวน คือหนึ่งการแกไขปญหาภาพรวม สองการแกไขปญหาโดยตรง

ใหกับชาวบานที่ไดรับผลกระทบ ดังนี้ 
๔.๑ การแกไขปญหาภาพรวม  

๔.๑.๑  เรงฟนฟูสภาพแวดลอม โดยเฉพาะปญหาน้ําเนาเสีย  
๔.๑.๒  สงเสริมอาชีพแกผูไดรับผลกระทบ  
๔.๑.๓  ฟนฟูวัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือและความศรัทธาด้ังเดิมของชุมชนที่ไดรับ

  ผลกระทบ  
๔.๑.๔  สงเสริมอาชีพใหมๆ ตามสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้น และภาครัฐตองเขาไปดูแล

 อยางตอเนื่อง 
๔.๑.๕  องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรสนับสนุนงบประมาณจัดหาพันธุปลา, กุง ลงใน

 พ้ืนที่  
๔.๑.๖  กฟผ.ควรสนับสนุนงบประมาณในการปลอยพันธุปลา กุงอยางตอเนื่อง 
๔.๑.๗ พัฒนาระบบชลประทานใหครอบคลุมพื้นที่และมีประสิทธิภาพ 
 

๔.๒ การแกไขปญหาโดยตรงใหกับชาวบานที่ไดรับผลกระทบ  
๔.๒.๑ ใหเปดเขื่อนถาวรและจัดหาที่ดินใหครอบครัวละ ๑๕ ไร โดยมีประชาชน            

จากอําเภอพิบูลมังสาหาร รอยละ ๗๗.๔๑ และประชาชนจากอําเภอโขงเจียม รอยละ ๕๔.๐๙  
ที่สนับสนุนขอเสนอนี้ 

๔.๒.๒ ใหจัดหาที่ดินทํากินใหครอบครัวละ ๑๕ ไร โดยมีประชาชนจากอําเภอโขงเจียม 

รอยละ ๔๑.๘๐ ที่สนับสนุนขอเสนอนี้ 
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๓๐

ขอสรุปที่ไดจากการจัดการรับฟงความคิดเห็น ทั้ง ๕ ครั้ง สามารถที่จะใชเปนเครื่องมือในการ

นําไปเปนแนวทางในการวางแผนการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา ใหกับประชาชนที่ไดรับผลกระทบจาก

การสรางเข่ือนปากมูล 
อยางไรก็ตาม รายงานและขอสรุปที่ไดจาการจัดการรับฟงความคิดเห็น ทั้ง ๕ ครั้ง ในครั้งนี้     

ก็เปนขอมูลขอเท็จจริง ที่เกิดจากกระบวนการการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ดังนั้น การนําขอสรุป

และขอเสนอไปใชดําเนินการตอไป จึงเปนแนวทางที่จะทําใหเกิดการยอมรับจากทุกฝาย และทุกภาค

สวนมากกวาการดําเนินการในครั้งที่ผานๆ มา 
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๓๑

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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๓๒
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๓๓
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๓๔
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๓๕
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๓๖
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๓๗
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๓๘
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๓๙
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๔๐
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๔๑

รายชื่อวิทยากรที่รวมดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
 
ลําดับ รายชื่อ สถาบันการศึกษา 
๑ ผศ. จิตรกร โพธ์ิงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
๒ ผศ.ช่ืน ศรีสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
๓ นายสุเชาว มีหนองวา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
๔ นายธีระพล อันมัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๕ นางสาวญาเรศ อัครพัฒนานุกุล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๖ นายธวัช มณีผอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๗ นางสาวพิสมัย ศรีเนตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๘ นายวิเชียร ภูกองไชย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๙ นายพฤกษ เถาถวิล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๑๐ นางสาวขวัญสุปาณัฏฐ พันธเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
๑๑ นายสุรสม กฤษณะจูฑะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๑๒ นายประกาศิต เศวตธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
๑๓ นายวิเชียร อันประเสริฐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๑๔ นายวิชัย ลุนสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
๑๕ นายขรรคเพชร ชายทวีป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๑๖ นางสาวศศิธร อดิศรเมธากุล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
๑๗ นางสาวกิ่งกาญจน สํานวนเย็น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๑๘ นายเจษฎา ชะโกฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
๑๙ นายเสนาะ เจริญพร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๒๐ นางจุฑามาศ ชมผา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
๒๑ นางสาวสดใส สรางโศก นักวิชาการอิสระ 
๒๒ นางสาวปริศนา เที่ยงกระโทก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
๒๓ นายสุรพล ซาเสน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
๒๔ นางสาวกมลวรรณ ช่ืนชูใจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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๔๒

ภาพการประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นประชาชน 
ที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางเขื่อนปากมูล (ครั้งที่ ๑) 

วันที่ ๗ เมษายน  ๒๕๕๓  
ณ หองประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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๔๓
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๔๔

 
การประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

ที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางเขื่อนปากมูล (ครั้งที่ ๒) 
วันที่ ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๕๓ 

ณ โรงแรมแกงสะพือริเวอรไซด อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
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๔๕

 
 
 
 

                      
 
 
 

                      



 

รายงานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางเขื่อนปากมูล  : คณะอนุกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนฯ  

 

๔๖

การประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
ที่ไดรับผลกระทบจากการกอสราง เข่ือนปากมูล ( ครั้งที่ ๓ ) 

วันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๓ 
ณ โรงแรมอารยาริเวอรไซด  อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 

 
            
 

                 
 
 
 
 
 
 

                 
 



 

รายงานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางเขื่อนปากมูล  : คณะอนุกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนฯ  

 

๔๗

                 
 
 

                 
 
 

             +  
 

 



 

รายงานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางเขื่อนปากมูล  : คณะอนุกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนฯ  

 

๔๘

การประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
ที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางเขื่อนปากมูล (ครั้งที่ ๔) 

วันพุธที่ ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๓ 
ณ โรงแรมสวนริมเขื่อนรีสอรท  อําเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 
                  
                    

                    
 
 
 
 
 
                    

                    
    
 



 

รายงานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางเขื่อนปากมูล  : คณะอนุกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนฯ  

 

๔๙

 
 
 
                  

                  
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 



 

รายงานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางเขื่อนปากมูล  : คณะอนุกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนฯ  

 

๕๐

การประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็น 
ของหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาเขื่อนปากมูล ( ครั้งที่ ๕) 

วันที่ ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๓ 
ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

                                      
 

                 
 
 
                   
 
 

                
  

 
 
 
 


