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สรปุผลการศึกษา 

โครงการศึกษาผลกระทบต่อชมุชนริมแม่น้ําโขง   

จากโครงการเข่ือนไฟฟ้าพลงัน้ํา และการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

วตัถปุระสงค ์

1.1 เพื่อศกึษาความรูแ้ละความสมัพนัธข์องชุมชนทีม่ต่ีอระบบนิเวศแมน้ํ่าโขง และลําน้ําสาขา 

โดยเฉพาะความรูด้า้นอุทกวทิยา, การประมง และระบบนิเวศเฉพาะถิน่ 

1.2 เพื่อประเมนิความสญูเสยีทีจ่ะเกดิขึน้ต่อระบบนิเวศแมน้ํ่าโขง และต่อความมัง่คงทางสงัคม

ของชุมชน จากการสรา้งเขือ่นไฟฟ้าบนแม่น้ําโขงสายหลกัและลาํน้ําสาขา 

1.3 เพื่อศกึษาความสามารถปรบัตวัของชุมชน ทีม่ต่ีอการเปลีย่นแปลงของระบบนิเวศแมน้ํ่าโขง 

ทัง้จากปจัจยัสภาวะโลกรอ้น และปจัจยัการสรา้งเขือ่นดา้นเหนือน้ําและทา้ยน้ํา  

 

พื้นท่ีดาํเนินการศึกษา 

 พืน้ทีเ่ป้าหมาย คอื พืน้ทีข่องสภาองคก์รชุมชนตําบล ภายใตเ้ครอืขา่ยสภาองคก์รชุมชนตําบล

ลุ่มน้ําโขง 7 จงัหวดัภาคอสีาน(คสข.) มจีาํนวน 15 ตําบลไดแ้ก่  

1. สภาองคก์รชุมชนตําบลเชยีงคาน อ.เชยีงคาน จ.เลย 

2. สภาองคก์รชุมชนตําบลบุฮม อ.เชยีงคาน จ.เลย 

3. สภาองคก์รชุมชนตําบลปากชม อ.ปากชม จ.เลย 

4. สภาองคก์รชุมชนตําบลบา้นมว่ง อ.สงัคม จ.หนองคาย 

5. สภาองคก์รชุมชนตําบลบา้นหมอ้ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 

6. สภาองคก์รชุมชนตําบลเวยีงคุก อ.เมอืง จ.หนองคาย 

7. สภาองคก์รชุมชน  ตําบลหอคาํ อ.เมอืง จ.บงึกาฬ 

8. สภาองคก์รชุมชนตําบลไคส ีอ.เมอืง จ.บงึกาฬ 

9. สภาองคก์รชุมชนตําบลโคกกวา้ง อ.บุ่งคลา้ จ.บงึกาฬ 

10. สภาองคก์รชุมชนตําบลพระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 

11. สภาองคก์รชุมชนตําบลปง่ขาม อ.หวา้นใหญ่ จ.มกุดาหาร 

12. สภาองคก์รชุมชนตําบลหวา้นใหญ่ อ.หวา้นใหญ่ จ.มกุดาหาร 

13. สภาองคก์รชุมชนตําบลโคกสาร อ.ชานุมาน จ.อํานาจเจรญิ 

14. สภาองคก์รชุมชนตําบลชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อํานาจเจรญิ 

15. สภาองคก์รชุมชนตําบลสาํโรง อ.โพธิไ์ทร จ.อุบลราชธานี 
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สรปุผลการศึกษา 

การศกึษาในพื้นที่ของสภาองค์กรชุมชนตําบลทัง้หมด 15 ตําบลในดา้นประวตัคิวาม

เป็นมา และวัฒนธรรมประเพณีนัน้ พบว่าทุกชุมชนต่างมีประวัติความเป็นมาของการตัง้ถิ่นฐานที่

ยาวนาน มคีวามเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง และทุกแห่งต่างมปีระวตัขิองความสมัพนัธข์องชุมชนทัง้สอง

ฝ ัง่แม่น้ําโขงมานานนับรอ้ยๆปี อาทเิช่น ประวตัคิวามเป็นมาของเมอืงเวยีงคุก ในจงัหวดัหนองคาย มี

ความใกลช้ดิกบัประวตัศิาสตรบ์างช่วงของประเทศ สปป.ลาว ในปจัจุบนัมาก  หรอืในบางตําบลยงัคงมี

กจิกรรมดา้นประเพณรีว่มกนั เช่น พธิเีลีย้งผดีอนเจา้ บนดอนเจา้ ของชาวบา้นชาวบา้นฝ ัง่ สปป.ลาว ซึง่

ชาวบา้นจากตําบลบา้นมว่ง อําเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย จะไปร่วมพธิทุีกปี นอกเหนือจากในปจัจุบนั

จะมปีระเพณีการแข่งเรอื ในช่วงก่อนวันออกพรรษา ก็จะมีทัง้เรอืจากทัง้สองฝ ัง่มาร่วมการแข่งขนั

ประเพณน้ีีเป็นประจาํทุกปี  

ในบางตําบลอาจจะมปีระเพณีเฉพาะถิน่ เช่น พธิกีรรมเลีย้งปู่ตาศาลเจา้พ่อกุดเป่ง และ

พธิกีรรมเลีย้งขึน้ – เลีย้งลง ของชาวประมงในตําบลหอคําและไคส ีอําเภอเมอืง จงัหวดับงึกาฬ, พธิเีซ่น

ไหว้ ศาลหลกัหมื่น ของชาวตําบลเชยีงคาน ในช่วงเดอืนเมษายนของทุกปี ชาวประมงเชยีงคาน และ

ใกลเ้คยีงทีม่าหาปลาบรเิวณแมน้ํ่าโขงจะมกีารตัง้ศาลเซ่นไหว ้

  กจิกรรมการผลติทีพ่ึง่พาแม่น้ําโขงทัง้หมดของชาวบา้นนัน้ เกดิขึน้บนฐานความรูต่้อ

ระบบนิเวศแมน้ํ่าโขงของชุมชน ซึง่ชาวบา้นไดจ้าํแนกระบบนิเวศยอ่ยอกีเป็นจาํนวนมาก และมี

ความสมัพนัธโ์ดยตรงกบัจงัหวะการขึน้ลงของแมน้ํ่าโขงตามฤดกูาล และวฏัจกัรวงจรชวีติและอพยพของ

ปลาในแมโ่ขง  และสตัวน้ํ์าอื่นๆ คอื เป็นแหล่งวางไข ่และอนุบาลตวัอ่อน, แหล่งอาหาร, แหล่งทีอ่ยู่

อาศยั/ทีพ่กั และหลบซ่อนศตัร ูระบบนิเวศยอ่ยไดท้ําใหเ้กดิ “พืน้ทีก่ารประมง” ทีแ่ปรผนัไปตามฤดกูาล

หรอืจงัหวะของกระแสน้ํา เช่น ลวงไหลมอง นอกจากนัน้แลว้ระบบนิเวศยอ่ยยงัเป็นตวักําหนดการใช้

เครือ่งมอืประมงดว้ยเช่นกนั  ระบบนิเวศยอ่ยทีพ่บในพืน้ทีศ่กึษา 15 ตําบลม ี13 ระบบไดแ้ก่ แก่ง, คก, 

ลวงมอง, คอน, ดอน, บุ่ง, น้ําแก่ง, เวนิ, ตาดหนิ, ถํ้า, หว้ย, คนั, หนอง  ระบบนิเวศยอ่ยในบางตําบล ยงั

เป็นสถานทีท่่องเทีย่วตามฤดกูาล เช่น ดอนสม้โฮง ทีต่ําบลสาํโรง จ.อุบลราชธานี, หาดทรายทอง ที่

ตําบลพระกลางทุ่ง จ.นครพนม, แก่งอาฮง หรอืสะดอืแม่น้ําโขง ทีต่ําบลไคส ีจ.บงึกาฬ, หนองบวัแดง ที่

ตําบลเวยีงคุก จ.หนองคาย, หาดทรายและเกาะแก่ง ทีต่ําบลบา้นมว่ง จ.หนองคาย, แก่งคุดคู ้ทีต่ําบล

เชยีงคาน จ.เลย, แก่งกะเบา ทีต่.ปง่ขาม จ.มกุดาหาร เป็นตน้ ระบบนิเวศยอ่ยทีเ่ป็นสถานทีท่่องเทีย่ว

เหล่าน้ี สามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัชาวบา้นในทอ้งถิน่ในอกีทางหน่ึงดว้ย  และการสํารวจพนัธุส์ตัวน้ํ์า

โดยรวมนัน้  ยงัคงพบพนัธุส์ตัวน้ํ์าในแม่น้ําโขงอย่างน้อย 138 ชนิด  

ชาวบา้นส่วนใหญ่ยงัคงตอ้งพึง่พาฐานทรพัยากรธรรมชาตใินทอ้งถิน่ ทัง้เพื่อความมัน่คง

ทางอาหารและเป็นแหล่งรายไดจุ้นเจอืครอบครวั ทัง้ในดา้นการเกษตร และจากฐานทรพัยากรธรรมชาติ

ไดแ้ก่ ปา่ไม,้ แหล่งน้ําตามธรรมชาต ิ(เช่น แมน้ํ่าโขง, ลาํหว้ย, หนองน้ํา ฯลฯ) ถงึแมว้่าในภาพรวมจะมี
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การพฒันาเศรษฐกจินอกภาคเกษตรไปมากแลว้ เช่น การรบัจา้งนอกภาคเกษตร, การประกอบอาชพี

ดา้นพาณชิยกรรม หรอืการรบัราชการ เป็นตน้ 

ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งวถิกีารดาํรงชพีทีต่อ้งพึง่พาแม่น้ําโขงนัน้  เช่น การทําประมง, การ

ปลกูพชืรมิตลิง่แมน้ํ่าโขงในฤดแูลง้, การปลกูขา้วโดยใชน้ํ้าโขง, การรอ่นทอง และผูป้ระกอบดา้นทีพ่กัใน

แหล่งท่องเทีย่วของแม่น้ําโขง  พบว่าครวัเรอืนทีป่ระกอบอาชพีประมงมรีายไดเ้ฉลีย่จากการขายปลาสด

ในปี 2555 (ของ 11 ตําบล จาํนวน 305 ครอบครวั) เท่ากบั 22,568 บาทต่อครอบครวัต่อปี โดยตําบลที่

มรีายไดเ้ฉลีย่สงูทีสุ่ดคอื ตําบลเชยีงคาน จงัหวดัเลย มรีายไดเ้ฉลีย่เท่ากบั 86,438 บาทต่อครอบครวัต่อ

ปี ขณะทีต่ําบลชานุมาน จงัหวดัอํานาจเจรญิ มรีายไดเ้ฉลีย่ตํ่าทีสุ่ดเท่ากบั 2,561 บาทต่อครอบครวัต่อปี 

  มลูค่าทางเศรษฐกจิจากการปลกูพชืรมิตลิง่แมน้ํ่าโขงในฤดแูลง้ หรอืเกษตรรมิโขง (จาก

แบบสอบถาม 193 ครอบครวั) พบว่า ตําบลเวยีงคุก จงัหวดัหนองคาย มมีลูค่าทางเศรษฐกจิเฉลีย่สงูสุด

เท่ากบั 36,255 บาทต่อปี และทีม่มีลูค่าทางเศรษฐกจิการเกษตรรมิโขงตํ่าทีสุ่ดคอื ตาํบลเชยีงคาน

เท่ากบั 5,144 บาทต่อปี ตําบลทีม่มีลูค่าทางเศรษฐกจิเฉลีย่เกษตรรมิโขงรองลงมาคอื ต.สาํโรง จ.

อุบลราชธานี, ต.หอคาํ จ.บงึกาฬ, ต.บา้นมว่ง จ.หนองคาย, ต.โคกสาร จ.อํานาจเจรญิ, ต.ไคส ีจ.บงึกาฬ

, ต.บุฮม จ.เลย, ต.ชานุมาน จ.อํานาจเจรญิ มมีลูค่าทางเศรษฐกจิเฉลีย่เกษตรรมิโขงเฉลีย่เท่ากบั 

30,110,  25,060,  16,195,  8,204,  5,956,  5,928,  5,562 และ 5,144 บาทต่อปีตามลาํดบั  

การปลกูขา้วใชน้ํ้าโขง (จากแบบสอบถาม 3 ตําบล) สามารถระบุมลูค่าทางเศรษฐกจิ

เฉลีย่ 4,246 บาทต่อไร ่โดยแยกเป็นตําบลบา้นหมอ้ ตําบลเวยีงคุก และตําบลพระกลางทุ่ง เท่ากบั 

2,459,  3,860  และ 6,420 บาทต่อไรต่ามลาํดบั 

การรอ่นทอง (จากแบบสอบถามชาวบา้น ต.ปากชม จาํนวน 13 ราย) พบว่าชาวบา้น

ส่วนใหญ่มรีายไดซ้ึง่อยูใ่นช่วง 10,001-15,000 บาท และช่วง 5,001-10,000 บาท ซึง่มชีาวบา้นทีม่ ี

รายไดเ้ท่ากนั ช่วงละ 5 คน  

ผูป้ระกอบการทีพ่กัในเขตตําบลเชยีงคาน (จากแบบสอบถาม 25 ราย) ผูป้ระกอบการ

ส่วนใหญ่มรีายไดใ้นช่วง 5,001-10,000, 20,001-25,000 และ 30,001-35,000 บาทต่อปี โดยจาํนวน

เท่ากนัคอื ช่วงละ 4 คน  

  การเปลีย่นแปลงระดบัของแมน้ํ่าโขง ชาวบา้นในพืน้ทีศ่กึษาไดส้งัเกตเหน็มาอยา่ง

ต่อเน่ืองเป็นเวลาหลายปี  ทัง้การเปลีย่นแปลงทีผ่ดิปกตใินฤดแูลง้และในฤดฝูน  ซึง่ต่างส่งผลกระทบต่อ

กจิกรรมการผลติทีพ่ึง่พาแม่น้ําโขงทัง้ในดา้นรายไดแ้ละการบรโิภค เช่น จากการสอบถามชาวประมง

จาํนวน 335 รายไดใ้หค้วามเหน็ว่า ระดบัน้ําโขงทีข่ ึน้ลงผดิปกตน้ีิจะส่งผลต่อการอพยพและการวางไข่

ของปลาในแมน้ํ่าโขงจาํนวน 298 รายหรอืรอ้ยละ 89  ในจาํนวนน้ี ใหค้วามเหน็ว่าจะส่งผลกระทบมาก

จาํนวน 158 รายหรอืรอ้ยละ 53 
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ชาวบา้นส่วนใหญ่ (จากแบบสอบถามประมงรายครวัเรอืนจาํนวน 340 ราย จาก 10 

ตําบล) เชื่อว่าความผดิปกตทิีเ่กดิขึน้น้ีสาเหตุหลกัเกดิจากการสรา้งเขือ่นในจนี ใหค้ะแนนรวม 281 

คะแนน สาเหตุรองคอื เกดิจากการเปลีย่นแปลงสภาพดนิ ฟ้า อากาศผดิปกต ิใหค้ะแนนรวม 267 

คะแนน  ซึง่ชาวบา้นเหน็ว่าไมส่ามารถควบคุมสาเหตุได ้ทัง้เขือ่นในจนี และสภาพภูมอิากาศ  อยา่งไรก็

ตามการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ กย็งัคงส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร หรอืภาคการผลติอื่นๆทีต่อ้ง

เกีย่วขอ้งกบัแม่น้ําโขงไมแ่ตกต่างจากภาคประมง   

ผลกระทบทีส่าํคญัประการหน่ึงของระดบัแมน้ํ่าโขงทีเ่ปลีย่นแปลงผดิปกตน้ีิ ไดส้รา้ง

ปญัหาการพงัทลายของตลิง่แมน้ํ่าโขง การศกึษาความเสยีหายทางเศรษฐกจิจากตลิง่พงัในปี 2556 ใน

จงัหวดัเลยและมกุดาหารจาํนวนรวม 14 ราย พบว่ามพีืน้ทีต่ลิง่พงัรวม 26.75 ไร ่คดิเป็นมลูค่าความ

เสยีหายทางเศรษฐกจิรวมทัง้หมด 8,350,000 บาท 

  แผนการสรา้งเขือ่นไซยะบุร ีและเขือ่นไฟฟ้าอื่นๆบนแม่น้ําโขงสายหลกั จะเกดิผล

กระทบทีรุ่นแรงต่อระบบนิเวศของแมน้ํ่าโขง และชุมชนทีย่งัตอ้งอาศยัฐานทรพัยากรธรรมชาตจิากแมน้ํ่า

โขง รายงานของคณะกรรมาธกิารแมน้ํ่าโขงชีว้่า การสรา้งเขือ่นไฟฟ้าบนแมน้ํ่าโขงตอนล่างทัง้ 12 เขือ่น 

จะทําใหแ้ม่น้ําโขงกลายเป็นอ่างเกบ็น้ําถาวรถงึรอ้ยละ 54 ของความยาวลาํน้ํา ชนิดพนัธุป์ลาอย่างน้อย 

41 สายพนัธุจ์ะเสีย่งต่อการสญูพนัธ ์มปีระชาชนอยา่งน้อย 106,942 คนจะไดร้บัความเดอืนรอ้นโดยตรง

จากเขือ่นทัง้ 12 แห่ง สญูเสยีมลูค่าทางการประมงอาจมสีงูถงึ 476 ลา้นเหรยีญสหรฐัต่อปี หรอืคดิเป็น

ปรมิาณปลาโดยปรมิาณจะอยูร่ะหว่าง 550,000-880,000 ตนั และปรมิาณโปรตนีทีต่กอยูใ่นภาวะเสีย่งที่

จะตอ้งสญูเสยีไปรายปีอาจสูงถงึ 110% ของผลผลติโคกระบอืรายปีในปจัจบุนัของ ส.ป.ป. ลาวและ

กมัพชูารวมกนั และจะส่งผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงระดบัน้ําโขงทีร่นุแรงแรงในระดบัชัว่โมงต่อชัว่โมง 

หรอืแบบรายวนั 

โดยสรุปแลว้ วถิชีวีติของคนชุมชนรมิโขงยงัพึง่พาอาศยัความรูเ้กี่ยวกบัระบบนิเวศน์

และธรรมชาตทิีไ่ดเ้รยีนรูแ้ละสบืทอดต่อกนัมา  เช่นการขึน้ลงตามฤดกูาล การอพยพของปลาในแมน้ํ่า

โขงสายหลกัและแม่น้ําสาขา มคีวามสมัพนัธต่์อกนัอยา่งแยกไมอ่อก ขดีความสามารถในการปรบัตวัของ

ชุมชนต่อสภาพการณ์ผดิธรรมชาตดิงักล่าวเป็นความเสีย่งและความเปราะบาง (Vulnerability) ทีท่าํให้

ชุมชนรมิโขงหาทางออกไดย้ากยิง่ ศกัยภาพการปรบัตวัของชุมชนทัง้ดา้นการเกษตรทีเ่กดิจากน้ําโขง

หลากท่วมและน้ําแหง้ การประมงในแมน้ํ่าโขงสายหลกัและแมน้ํ่าสาขา  ตลิง่พงั อาชพีรอ่นทอง การ

ประกอบการทีพ่กัทีม่แีตกต่างกนั แต่โดยภาพรวมส่วนใหญ่อยูใ่นความวติกกงัวล ไมม่คีวามมัน่คงในชวีติ 

ปญัหาการเปลีย่นแปลงน้ีไม่เพยีงทาํใหภ้มูปิญัญาดัง้เดมิในการหาอยูห่ากนิสญูหายไปเท่านัน้ แต่การ

เปลีย่นแปลงดงักล่าวยงัส่งผลต่อความสญูเสยีความอุดมสมบรูณ์ของธรรมชาต ิเช่น การลดลงทัง้ปรมิาณ

และความหลากหลายของปลา ซึง่เป็นทัง้แหล่งอาหาร แหล่งโปรตนีราคาถูก และแหล่งรายไดท้ีไ่ม่

สามารถทดแทนทีไ่ดด้ว้ยการเลีย้งปลา แนวโน้มดา้นสุขภาวะ การขาดแคลน ความมัน่คงทางอาหาร 

ตลอดจนการถูกบงัคบัใหโ้ยกยา้ยถิน่ฐาน การอพยพแรงงานเขา้เป็นคนจนเมอืง อยา่งไมเ่ตม็ใจ จงึเป็น

สิง่ทีจ่ะเหน็ไดโ้ดยงา่ย ในอนาคตอนัใกล.้ 
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