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รายงานการศึกษา
ต้นทุนที่ถกู ซ่อน: ภัยพิ บตั ิ น้าท่วมจากเขื่อนไฟฟ้ าพลังน้าใน สปป.ลาว
สถานการณ์น้ าโขงท่วมสูงและต่อเนื่องในตลอดช่วง 3 เดือน ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม
ถึง กันยายน 2561 โดยเฉพาะในลุ่มน้ าโขงตอนล่างทีเ่ ป็ นชายแดนระหว่างประเทศไทย ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกับ สปป.ลาวนัน้ ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงไม่เพียงพืน้ ทีต่ ดิ แม่น้ าโขงของทัง้
สองประเทศเท่านัน้ แต่แม่น้ าโขงได้ไหลย้อนกลับเข้าไปตามลาน้าสาขาทุกสาย ทาให้เกิด
สถานการณ์น้ าท่วมขังลึกเข้าไปยังลาน้ าทุกสาย สร้างความเสียหายไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่ากัน ทัง้ ใน
การประกอบอาชีพทัง้ ด้านการประมง และการเกษตรกรรม ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังความมันคง
่
ด้านอาหาร, วิถชี วี ติ ชุมชน รวมทัง้ ความเสียหายต่อสาธารณูปโภค และความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติดว้ ยเช่นกัน
ภัยพิบตั นิ ้าท่วมของปีน้ี ไม่ได้มสี าเหตุหลักมาจากปริมาณฝนทีต่ กหนักเพียงประการ
เดียว แต่ยงั เป็ นผลจากการระบายน้ าจานวนมหาศาลและต่อเนื่อง ของเขือ่ นผลิตไฟฟ้าพลังน้ าในประเทศ
ลาว ซึง่ ส่งผลให้ระดับน้าในแม่น้ าโขงช่วงชายแดนไทย-ลาว ยังคงระดับสูงต่อเนื่องทุกสถานีวดั ระดับน้า
ตัง้ แต่สถานีวดั ระดับน้ าเชียงคาน จ.เลย ลงมาจนถึงสถานีวดั ระดับน้ าโขงเจียม จ.อุบลราชธานี ข้อโต้แย้ง
ว่าการระบายน้าของเขือ่ นไม่ได้เป็ นสาเหตุของน้ าท่วมนัน้ ได้หมดสิน้ ไปทัง้ จากสถานการณ์การระบาย
น้าจากเขือ่ นเพชรบุรใี นประเทศไทย ทีส่ ร้างความเสียหายอุทกภัยในลุ่มน้าเพชรตอนล่าง และในกรณี
แม่น้ าโขงท่วมนัน้ คาแถลงของ ดร.สอนไซย สีพนั ดอน ประธานคณะกรรมการจัดการภัยพิบตั ฉิ ุกเฉิน
และรองนายกรัฐมนตรี ของประเทศ สปป.ลาว เมือ่ วันที่ 21 กันยายน 2561 ว่า รัฐบาลประกาศ “ไม่ม ี
การจ่ายค่าชดเชย” จากเขือ่ นไฟฟ้าทีป่ ล่อยน้ าเนื่อง จากเป็นเหตุจาเป็นทุกเขือ่ นไม่จาเป็ นต้องจ่าย
ค่าชดเชยให้หมูบ่ า้ นทีอ่ ยูท่ า้ ยน้าทางตอนล่างทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ เนื่องจากมีความจาเป็นจะต้องปล่อยน้ า
ต้องรักษาระดับน้ าในเขือ่ น คาแถลงดังกล่าวนี้ ยังเป็ นการปกป้องผลประโยชน์ให้กบั ผูล้ งทุนในเขือ่ น
ไฟฟ้าพลังน้ าของลาวทัง้ หมด ซึง่ รวมถึงในหลายเขือ่ นทีร่ ฐั บาลลาวเป็นเจ้าของโดยตรงด้วย ไม่ตอ้ งเข้า
มารับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้
ในการบารุงดูแลรักษาเขือ่ นนัน้ ทีผ่ ่านมาการระบายน้ าเพื่อรักษาความมันคง
่ ปลอดภัย
ของเขือ่ นทุกแห่ง ไม่ได้คดิ คานวณต้นทุนสาหรับการเยียวยาหรือชดเชยความเสียหายด้านท้ายน้ า ส่งผล
ให้เรือ่ งนี้ไม่ได้อยูใ่ นโครงสร้างของการคานวณอัตราส่วนระหว่างต้นทุนกับรายได้ ส่งผลให้อตั ราส่วนทีไ่ ด้
อยูใ่ นระดับสูงกว่าทีค่ วรจะเป็น เพราะได้ซ่อนต้นทุนเหล่านี้ไว้ และได้ผลักภาระต้นทุนความสูญเสียด้าน
ท้ายน้าทัง้ หมดไปยังประชาชนทีอ่ าศัยอยู่ทา้ ยน้ า ทีต่ อ้ งเป็นผูร้ บั ภาระต้นทุนทีถ่ ูกซ่อนนี้ ถึงแม้จะมีการ
เยียวยาชดเชยจากทางรัฐบาลอยูบ่ า้ ง ก็เป็ นเพียงส่วนน้อย และเป็นเงินทีอ่ ยูน่ อกระบบของการลงทุน
สร้างเขือ่ น แต่เป็ นงบประมาณสาธารณะหรือภาษีของประชาชนทัง้ ประเทศ ได้ถูกผันมาใช้ทดแทน โดย
ผูล้ งทุนสร้างเขือ่ นไม่ตอ้ งรับผิดชอบใด ๆ
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เขือ่ นไฟฟ้าพลังน้ าใน สปป.ลาว ทีต่ งั ้ อยูล่ ุ่มน้ าโขงช่วงพรมแดนไทย-ลาว และด้านเหนือ
ทีร่ ะบายน้าลงสู่แม่น้ าโขง ได้แก่ เขือ่ นน้าทา, เขือ่ นน้ าอู 2, 5 และ 6, เขือ่ นน้าคาน 2 และ 3 (Nam
Khan 2 , 3), เขือ่ นน้าลิก 1, 2) (Nam Lik), เขือ่ นน้าสอง (Nam Song), เขือ่ นน้างึม 1, เขือ่ นน้างึม 2,
เขือ่ นน้างึม 5, เขือ่ นน้าลึก (Nam Leuk), เขือ่ นน้ามาง 3 (Nammang 3), เขือ่ นน้ าเงีย๊ บ 1, เขือ่ นเทิน
หินบูนและส่วนต่อขยาย, เขื่อนน้าเทิน 1 และเขือ่ นน้าเทิน 2 ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเทศไทย มีเขือ่ นน้ าอูน ในจังหวัดสกลนคร เป็นเขือ่ นเพื่อการชลประทาน ได้ระบายน้ าลงมายังลุ่มน้ า
สงคราม ซึง่ ไม่สามารถไหลออกแม่น้าโขงได้ ส่งผลให้เกิดการท่วมขัง และมีระดับสูงเป็นระยะเวลานาน
ถึง 2 เดือน
การประกาศไม่รบั ผิดชอบของรัฐบาลลาว ส่งผลให้ภาระต้นทุนทีถ่ ูกซ่อนไว้ทงั ้ หมดนี้
เป็นผลประโยชน์แฝงอย่างมหาศาลให้แก่บรรดาบริษทั ทีไ่ ด้สมั ปทานสร้างเขือ่ นไฟฟ้าในประเทศ สปป.
ลาว ซึง่ เป็นการร่วมทุนทีซ่ บั ซ้อน จากบริษทั ทีม่ าจากประเทศ เช่น ลาว, ไทย, จีน, ฝรังเศส,
่
สวีเดน และ
ได้รบั เงินกูแ้ ละการค้าประกันความเสีย่ งจากสถาบันการเงินในหลายรูปแบบ อาทิเช่น ธนาคารโลก,
ธนาคารพัฒนาเอเชีย, ธนาคารพาณิชย์ของไทย, ธนาคารเพื่อการนาเข้าและส่งออกของไทยและจีน,
กองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลของญีป่ นุ่ เขือ่ นไฟฟ้าส่วนใหญ่จะขายไฟฟ้าให้กบั ประเทศ
ไทย รองลงมาคือ เวียดนาม, จีน, กัมพูชา และการใช้ภายในประเทศลาว
ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมดนี้ เปรียบเสมือนต้นทุนการดูแลรักษาความมันคงของ
่
เขือ่ นไฟฟ้าพลังน้ าใน สปป.ลาว ไม่สามารถประเมินได้ทงั ้ หมดในขณะนี้ เพราะมีทงั ้ ความสูญเสียที่
เกิดขึน้ เฉพาะหน้า กับการลงทุนด้านเกษตร ประมง ปศุสตั ว์ บ้านเรือน สาธารณูปโภค และความสูญเสีย
ต่อเนื่อง อาทิเช่น การลงทุนปลูกพืชในครัง้ ที่ 2 หรือ 3 และต้องสูญเสียไปทัง้ หมดจากน้าท่วมหลาย
ระลอก, การสูญเสียโอกาสของรายได้ในฤดูกาลผลิตทัง้ ด้านเกษตรและประมง, การสูญเสียความมันคง
่
ทางอาหาร เพราะน้าท่วมเป็ นเวลานาน ส่งผลให้พชื อาหารตามธรรมชาติตายลงทัง้ หมด, ต้นทุนของการ
ซ่อมแซมบ้านเรือน เครือ่ งมือการเกษตรและประมง และสภาพจิตใจทีท่ อ้ แท้ หมดหวัง
การรวบรวมข้อมูลความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ บนความร่วมมือระหว่างกลุ่มเสรีภาพแม่น้าโขง
(The Mekong Butterfly) และ สมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตาบลลุ่มน้ าโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน
ในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2561 ได้ขอ้ มูลความเสียหายในระดับต่าง ๆ โดยสรุปดังนี้
1. ข้อมูลความเสียหายภาพรวม ทีร่ ายงานโดยกรมบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
จานวน 7 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย, บึงกาฬ, นครพนม, มุกดาหาร, อานาจเจริญ, อุบลราชธานี และ
สกลนคร โดยสรุป ได้รบั ความเสียหาย 48 อาเภอ, 236 ตาบล, 1,809 หมูบ่ า้ น, 37,883 ครัวเรือน,
ประชาชน 109,343 คน, พืน้ ทีเ่ กษตรเสียหาย 251,807 ไร่, บ่อปลาเสียหาย อย่างน้อย 417 บ่อ, ปศุสตั ว์
เสียหายอย่างน้อย 120 ตัว และไม่มรี ายงานข้อมูลในเรื่องวงเงินชดเชย หรือมูลค่าความเสียหาย ซึง่
สามารถจาแนกข้อมูลความเสียหายระดับจังหวัดได้ดงั นี้
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1. จังหวัดหนองคาย ความเสียหาย 6 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง, ท่าบ่อ, ศรีเชียงใหม่, สังคม,
รัตนวาปี และโพนพิสยั ในพืน้ ทีร่ วม 19 ตาบล 56 หมูบ่ า้ น มีครัวเรือนได้รบั ความเสียหาย 74
ครัวเรือน จานวน 280 คน ในรายงานฯ ไม่ได้ระบุลกั ษณะพืน้ ทีเ่ สียหายด้านการเกษตรและ
ประมง หรืออื่น ๆ
2. จังหวัดบึงกาฬ ความเสียหาย 8 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง, บุ่งคล้า, โซ่พสิ ยั , ปากคาด, ศรีวไิ ล
, พรเจริญ, บึงโขงหลง, และเซกา ในพืน้ ทีร่ วม 44 ตาบล 371 หมูบ่ า้ น มีครัวเรือนได้รบั ความ
เสียหาย 8,038 ครัวเรือน จานวน 29,439 คน มีพน้ื ทีเ่ กษตรทีค่ าดว่าได้รบั ความเสียหายจานวน
41,338 ไร่ และบ่อปลาจานวน 789 ไร่
3. จังหวัดนครพนม ความเสียหาย 12 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง, เรณูนคร, ปลาปาก, ท่าอุเทน,
โพนสวรรค์, ธาตุพนม, บ้านแพง, นาแก, วังยาง, ศรีสงคราม, นาหว้า และนาทม ในพืน้ ทีร่ วม
94 ตาบล 898 หมูบ่ า้ น มีครัวเรือนได้รบั ความเสียหาย 17,019 ครัวเรือน จานวน 37,540 คน มี
พืน้ ทีเ่ กษตรทีค่ าดว่าได้รบั ความเสียหายจานวน 179,704 ไร่, บ่อปลาจานวน 248 บ่อ และปศุ
สัตว์จานวน 120 ตัว
4. จังหวัดมุกดาหาร ความเสียหาย 7 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง, ดงหลวง, นิคมคาสร้อย, ดอน
ตาล, หว้านใหญ่, หนองสูง และคาชะอี ในพืน้ ทีร่ วม 52 ตาบล 406 หมูบ่ า้ น มีครัวเรือนได้รบั
ความเสียหาย 11,443 ครัวเรือน จานวน 38,355 คน มีพน้ื ทีเ่ กษตรทีค่ าดว่าได้รบั ความเสียหาย
จานวน 28,582 ไร่, บ่อปลาจานวน 196 บ่อ และรวมถึงความเสียหายต่อโรงเรียน 1 แห่ง, ถนน
42 สาย, คอสะพาน 2 แห่ง และฝาย 4 แห่ง
5. จังหวัดอานาจเจริ ญ ความเสียหายไว้ จานวน 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง, เสนางคนิคม, หัว
ตะพาน, ลืออานาจ และชานุ มาน ในพืน้ ทีร่ วม 8 ตาบล 29 หมูบ่ า้ น มีครัวเรือนได้รบั ความ
เสียหาย 533 ครัวเรือน จานวน 1,922 คน โดยรายงานฯไม่ได้ระบุพน้ื ทีเ่ กษตรทีค่ าดว่าได้รบั
ความเสียหาย
6. จังหวัดอุบลราชธานี ความเสียหาย 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเขมราฐ, โพธิ ์ไทร, โขงเจียม, นา
ตาลและศรีเมืองใหม่ ในพืน้ ทีร่ วม 9 ตาบล 29 หมูบ่ า้ น มีครัวเรือนได้รบั ความเสียหาย 590
ครัวเรือน จานวน 2,307 คน โดยรายงานฯไม่ได้ระบุพน้ื ทีเ่ กษตรทีค่ าดว่าได้รบั ความเสียหาย
7. จังหวัดสกลนคร เป็ นจังหวัดทีไ่ ม่ได้มอี าณาเขตติดต่อแม่น้ าโขง แต่เป็นต้นน้ าของน้ าสงคราม
และเขือ่ นน้ าอูน ซึง่ จะไหลรวมเป็นน้าสงครามไหลเข้าสู่จงั หวัดนครพนม และไหลลงสู่แม่น้ าโขง
ต่อไป ความเสียหาย 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอคาตากล้า, นิคมน้ าอูน, พรรณนานิคม, อากาศ
อานวยและบ้านม่วง ในพืน้ ทีร่ วม 10 ตาบล 21 หมู่บา้ น มีครัวเรือนได้รบั ความเสียหาย 177
ครัวเรือน จานวน 477 คน โดยรายงานฯได้ระบุพน้ื ทีเ่ กษตรทีค่ าดว่าได้รบั ความเสียหาย จานวน
1,533 ไร่ และ โรงเรียน 1 แห่ง วัด 4 แห่ง
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2. ข้อมูลความเสียหายจากหน่วยงานในระดับจังหวัด รวม 6 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย บึงกาฬ,
นครพนม, มุกดาหาร, อานาจเจริญ, อุบลราชธานี มีรายงานความเสียหายอย่างน้อย 35 อาเภอ มี
เกษตรกรทีไ่ ด้รบั ความเสียหายมากกว่า 66,074 คน และพืน้ ทีเ่ กษตรได้รบั ความเสียหายมากกว่า
249,515 ไร่ พืน้ ทีบ่ ่อปลา เสียหายมากกว่า 1,752 ไร่ และปศุสตั ว์เสียหายมากกว่า 603 ตัว วงเงิน
ชดเชยความเสียหายอย่างน้อย 207 ล้านบาท
3. การรวบรวมข้อมูลความเสียหายในระดับตาบล จานวน 10 ตาบล ใน 6 จังหวัดติดแม่น้ าโขง ซึง่ จะให้
ภาพความเสียหายในระดับพืน้ ทีไ่ ด้ชดั เจน และเห็นถึงข้อจากัดต่าง ๆ ของการช่วยเหลือจากทางราชการ
ทีต่ อ้ งมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับปญั หาทีเ่ กิดขึน้ จริง พืน้ ที่ 10 ตาบล ได้แก่
1. ต.ผาตัง้ อ.สังคม จ.หนองคาย
2. ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย
3. ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
4. ต.หอคา อ.เมือง จ.บึงกาฬ
5. ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
6. ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
7. ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
8. ต.ปง่ ขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
9. ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อานาจเจริญ
10. ต.สองคอน อ.โพธิ ์ไทร จ.อุบลราชธานี
การรวบรวมข้อมูลในระดับตาบลนัน้ ได้มเี วทีประชุมกับตัวแทนชุมชนทีไ่ ด้ผลกระทบ
พบว่า ในบางตาบล เช่น ตาบลหอคา อ.เมือง จ.บึงกาฬ ได้มกี ารประชุมเพื่อนาเสนอแนวทางแก้ไข
ปญั หา และมีสาระสาคัญสอดคล้องกับความเห็นของตัวแทนชุมชนในตาบลอื่น ๆ ด้วย ได้แก่
1. หน่วยงานรัฐบาลควรปรับปรุงอัตราค่าชดเชยเยียวยาให้เหมาะสม ใกล้เคียงกับการลงทุน
เช่นทานา ลงทุนต่อไร่ 3,000-5,000 บาท แต่รฐั บาลจ่ายเพียงไร่ละ 1,113 บาท, ยางพารา
ปาล์ม ลงทุนไร่ละ 15,000 บาทแต่รฐั จ่ายชดเชยไร่ละ 1,690 บาท ซึง่ ไม่ยตุ ธิ รรมกับ
เกษตรกร และเมือ่ คานวณการสูญเสียโอกาสในการมีรายได้ เช่น นาข้าวเสียหาย 4,834 ไร่
ผลผลิตได้ราวๆ 400 กิโลกรัมต่อไร่ หากได้ราคาขายโดยเฉลีย่ 12-15 บาทต่อกก. ชาวบ้าน
จะมีรายได้ 23,203,200 - 29,004,000 บาทและสูญเสียข้าวไว้กนิ ด้วย
2. น้าทีท่ ่วมในอดีตทีผ่ ่านมา เคยเป็นไปตามฤดูกาล ไม่รุนแรงเช่นปีน้ี การเตือนภัยเรื่องน้า
ระบายจากเขือ่ น จากประเทศเพื่อนบ้านไม่มกี ารเตือนภัยทีช่ ดั เจนและเป็นระบบ การที่
ชาวบ้านได้รบั ความเสียหายจากผลกระทบข้ามพรมแดนเช่นนี้ ควรให้ประเทศทีส่ ร้างความ
เสียหายได้มสี ่วนรับผิดชอบ ไม่ใช่เป็นภาระภาษีของคนไทยอย่างเดียว
4
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3. ชุมชนเห็นความเหลื่อมล้าในการกาหนด เรือ่ งพืน้ ทีส่ าคัญทางเศรษฐกิจ เวลาน้าท่วม
จังหวัดให้ความสาคัญกับการขนกระสอบทรายป้องกันตัวเมือง ในขณะทีช่ าวบ้านไม่ได้รบั
การเหลียวแล ข้าวปลาอาหาร เป็นเรือ่ งสาคัญทางชีวติ ทางเศรษฐกิจของชุมชน
4. การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร การเตือนภัย ควรมีระบบทีช่ ดั เจน ชุมชนเข้าถึงได้ ชาวบ้านทีอ่ ายุ
มากกว่า 50 ปี ไม่สามารถติดตามข่าวสารในสื่อออนไลน์ได้ ได้แต่ฟงั วิทยุและดูทวี ี การ
สื่อสารจึงต้องคานึงถึงโครงสร้างประชากร หรือมีกลไกเตือนภัยทีเ่ ป็นเครือข่ายทีส่ ามารถ
เคลื่อนทีเ่ ร็ว เข้าถึงคนกลุ่มนี้ในชุมชน น้าท่วม ผูส้ งู อายุหลายคนยังติดอยูใ่ นบ้าน
5. หน่ วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องสนับสนุ นการทาแผนป้องกัน
ล่วงหน้ากับชุมชนอย่างละเอียด เช่นในเรือ่ ง การสร้างความเข้าใจเรือ่ งระบบการชดเชย
เยียวยา, การขึน้ ทะเบียนเกษตรกร, การจัดทาแผนป้องกัน แก้ไขปญั หาก่อนและขณะเกิด
เหตุและแผนการฟื้นฟูชุมชนหลังน้าท่วม, กลไกการช่วยเหลือ เช่น การขนย้ายสัตว์ เด็ก
ผูส้ งู อายุทช่ี ่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จุดหนีภยั การสร้างแหล่งอาหารสารองให้กบั คนและสัตว์
เลีย้ ง การซักซ้อมการอพยพ การต่อเรือให้เพียงพอกับจานวนประชากร เป็นต้น
6. ควรจัดตัง้ กองทุนชุมชนเพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน หรือจัดตัง้ กองทุนเมล็ดพันธุ์ ฟื้นฟูชุมชน
หลังน้าท่วม ทัง้ ในระยะสัน้ ปานกลางและระยะยาว
นอกจากนี้ ยังมีการรวบรวมข้อมูลแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อให้เห็นสภาพแวดล้อมใน
ด้านสภาพภูมอิ ากาศ ปริมาณฝน ซึง่ ปริมาณฝนในภาคอีสานของไทยมีค่าต่ ากว่าค่าเฉลีย่ แต่ฝนส่วน
ใหญ่ตกในประเทศลาว จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “เอวิเนียร์” (EWINIAR 1804) ในเดือนมิถุนายน,
พายุโซนร้อน“เซินติญ” (SON-TINH,1809) ในเดือนกรกฎาคม, พายุโซนร้อน “เบบินคา” (BEBINCA
1816) ในเดือนสิงหาคม และ พายุโซนร้อน “บารีจตั (BARIJAT, 1823)” กับ ใต้ฝนุ่ “มังคุด
(MANGKHUT ,1822)” ในเดือนกันยายน ส่งผลให้เขือ่ นไฟฟ้า ในประเทศลาว ต้องเร่งระบายน้ า เพื่อ
รักษาตัวเขือ่ น ตัวอย่างทีช่ ดั เจน เช่น กรณีเขือ่ น น้ างึม 1 มีอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่มากถึง 6,513.9 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และต้องรับน้ าจากเขือ่ นน้างึม 2 และเขือ่ นน้ างึม 5 ได้เพิม่ การระบายน้าตัง้ แต่ปลายเดือน
กรกฎาคม จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ระดับน้ าในเขื่อนเต็มความจุทร่ี ะดับเก็บกัก 210.48 เมตรเหนือ
ระดับน้าทะเล และยังคงระดับสูงกว่าระดับเก็บกักจนถึงสิน้ เดือนธันวาคม 2561 ส่งผลให้เขือ่ นน้างึม 1
ต้องระบายน้ าจานวนมหาศาลลงสู่แม่น้ าโขงอย่างต่อเนื่องมาไม่ต่ากว่า 5 เดือน และจะยังต้องระบายน้ า
ออกอย่างต่อเนื่องในฤดูแล้งของปี 2562 เพื่อพร่องน้าในเขือ่ นรับกับฤดูฝนในปี 2562 ด้วยเช่นกัน
เมือ่ ประกอบกับลักษณะภูมสิ ณ
ั ฐานของแม่น้าโขง ทีม่ คี วามลาดชันต่ามาก ทาให้น้ าใน
แม่น้ าโขงไหลช้า เกิดการหนุนซึง่ กันและกันทัง้ ในแม่น้าโขง และกับลาน้ าสาขา จึงทาให้ระดับน้ าในแม่น้ า
โขงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2561 คงระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ ภัยพิบตั นิ ้าท่วมในลุ่มน้า
โขงระหว่างชายแดนไทย-ลาวในปีน้ี จึงสาเหตุหลักจากการระบายน้าของเขือ่ นในประเทศ สปป.ลาว
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ไม่ได้เป็นเรือ่ งน้ าท่วมแบบปกติเช่นในอดีตทีผ่ ่านมา ซึง่ ข้อมูลแต่ละส่วนได้ถูกประมวลไว้ใน
เอกสารรายงานชิน้ นี้แล้ว
กลุ่มเสรีภาพแม่น้ าโขง (The Mekong Butterfly) และ สมาคมเครือข่ายสภาองค์กร
ชุมชนตาบลลุ่มน้ าโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน ใคร่ขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ในทัง้ ในระดับท้องถิน่
อาเภอและจังหวัด ทีไ่ ด้ให้ความอนุเคราะห์ขอ้ มูลตัวเลขความเสียหาย และเครือข่ายของชุมชนในระดับ
ตาบลทัง้ 10 ตาบลทีไ่ ด้รว่ มกันให้ขอ้ มูลในรายละเอียด และสุดท้ายต้องขอขอบคุณการสนับสนุ นจาก
มูลนิธไิ ฮริคเบริล์ ทาให้การจัดทารายงานเอกสารชิน้ นี้มคี วามเป็ นไปได้

กลุ่มเสรีภาพแม่น้ าโขง (The Mekong Butterfly)
สมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตาบลลุ่มน้ าโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน
31 ธันวาคม 2561
แผนที่ แสดงทีต่ งั ้ เขือ่ นไฟฟ้าพลังน้ าในประเทศ สปป.ลาว และตาบลศึกษา 10 ตาบล
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สารบัญ

หน้ า

สรุปย่อ รายงานการศึกษา
ต้นทุนทีถ่ ูกซ่อน: ภัยพิบตั นิ ้ าท่วมจากเขือ่ นไฟฟ้าพลังน้ าใน สปป.ลาว
1. สภาพภูมอิ ากาศและระดับน้าโขงในลุ่มน้ าโขงระหว่าง มิถุนายน ถึง กันยายน
พ.ศ.2561
1.1 ประมวลข้อมูลสภาพภูมอิ ากาศของประเทศไทย
1.2 ประมวลข้อมูลสภาพภูมอิ ากาศของลุ่มน้ าโขงตอนล่าง โดย MRC
2. เขือ่ นในประเทศลาวและไทย ทีส่ ร้างกัน้ ลาน้ าสาขาของแม่น้ าโขง
2.1 การระบายน้ าจากเขือ่ นของประเทศลาวและไทย
2.2 ลักษณะทางภูมสิ ณ
ั ฐานของลาน้าโขง ทีม่ ผี ลต่อการไหลของน้าโขง
2.3 ใครเป็ นใคร ในการลงทุนสร้างเขือ่ นไฟฟ้าพลังน้ าในประเทศลาว
3. ความเสียหายจากแม่น้าโขงท่วมและลาน้ าสาขาท่วมในเขตประเทศไทย
3.1 ข้อมูลความเสียหายภาพรวมโดย กรมบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย
3.2 ข้อมูลความเสียหายจากน้าท่วม ทีร่ วบรวมโดยเครือข่ายสภาองค์กร
ชุมชนตาบลลุ่มน้ าโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน (คสข.)
3.2.1 การรวบรวมข้อมูลความเสียหายจากหน่วยงานในระดับจังหวัด
รวม 6 จังหวัดหนองคาย ได้แก่ บึงกาฬ, นครพนม, มุกดาหาร,
อานาจเจริญ, อุบลราชธานี
3.2.2 การสารวจความเสียหายในระดับตาบล จานวน 10 ตาบลใน 6
จังหวัด
1. ตาบลผาตัง้ อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
2. ตาบลโพนสา อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
3. ตาบลเวียงคุก อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
4. ตาบลหอคา อาเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
5. ตาบลบุ่งคล้า อาเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
6. ตาบลโคกกว้าง อาเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
7. ตาบลสามผง อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
8. ตาบลปง่ ขาม อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
9. ตาบลโคกสาร อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
10. ตาบลสองคอน อาเภอโพธิ ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ภาคผนวก รายชื่อคณะทางานจัดทารายงาน
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1. สภาพภูมิอากาศและระดับน้าโขงในลุ่มน้าโขงระหว่าง มิ ถนุ ายน ถึง กันยายน พ.ศ.2561
การประมวลข้อมูลสภาพภูมอิ ากาศ โดยเฉพาะปริมาณฝนในลุ่มน้าโขงตอนล่างนัน้ ได้
ประมวลข้อมูลหลักจากเว็บไซด์ของกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึง่ ให้
รายละเอียดของข้อมูลลักษณะอากาศและปริมาณน้าฝนในระดับจังหวัด และเว็บไซด์ของคณะกรรมาธิการ
แม่น้ าโขง(MRC) ซึง่ ให้รายละเอียดของข้อมูลลักษณะอากาศ, ปริมาณน้ าฝนและระดับน้าโขงในระดับ
ภูมภิ าคลุ่มน้ าโขงตอนล่าง ครอบคลุมประเทศไทย ลาว กัมพูชาและเวียดนาม
ข้อมูลปริมาณน้ าฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ให้รายละเอียดเฉพาะในเขตประเทศไทย
เท่านัน้ โดยเฉพาะเมือ่ ประมวลข้อมูลจากจังหวัดทีต่ ดิ แม่น้าโขงและลาน้าสาขาทีส่ าคัญรวม 7 จังหวัด
ได้แก่ เชียงราย, พะเยา, เลย, หนองคาย, นครพนม, สกลนคร, มุกดาหารและอุบลราชธานี พบว่า
ปริมาณน้าฝนเพิม่ ขึน้ จากค่าปกติในเดือน มิถุนายนและกรกฎาคม อยู่ 11.8 และ 41.6 เปอร์เซ็นต์
ตามลาดับ และลดลงในเดือนสิงหาคมและกันยายน อยู่ -21.8 และ -17.7 เปอร์เซ็นต์ตามลาดับ ขณะที่
ค่าเฉลีย่ ปริมาณน้ าฝนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยรวมตัง้ แต่เดือนมกราคมถึงกันยายน เพิม่ ขึน้
เพียง 3 เปอร์เซ็นต์เท่านัน้
ขณะทีข่ อ้ มูลจาก MRC ได้แสดงให้เห็นถึงปริมาณของฝนทีต่ กสะสมในภูมภิ าคลุ่มน้ าโขง
ตอนล่าง โดยเฉพาะในประเทศลาว ส่งผลให้ระดับน้ าโขงตัง้ แต่เมืองหลวงพระบาง ของประเทศลาวอยูใ่ น
ระดับสูง ต่อเนื่องลงมาจนถึงระดับน้าในแม่น้าโขงทีส่ ถานีวดั ระดับน้ าโขงเจียม จ.อุบลราชธานี ตัง้ แต่ปลาย
เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายน ขณะทีร่ ะดับน้าโขงด้านเหนือน้าทีส่ ถานีวดั ระดับน้าเชียงแสน จ.
เชียงราย กลับอยูใ่ นระดับต่าตลอดระยะเวลา 4 เดือนในฤดูฝนนี้ ดังนัน้ ปริมาณน้าจากลาน้ าสาขาของ
ประเทศ จึงเป็ นปจั จัยสาคัญทีส่ ่งผลให้ระดับน้ าโขงเพิม่ สูงตลอดเดือนสิงหาคมและกันยายน
และถึงแม้ว่าในบางช่วงจะมีปริมาณฝนน้อยลง แต่ระดับน้าโขงยังคงอยูใ่ นระดับสูง ซึง่ เป็น
ผลจากการระบายน้ าจากเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศลาว ทัง้ ทีม่ กี ารแจ้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ และการระบายน้ าจากเขือ่ นในประเทศไทยโดยจะได้แสดงข้อมูลในรายละเอียดต่อไป
สภาพภูมอิ ากาศของลุ่มน้าโขงตอนล่างในปี 2561 ซึง่ เข้าสู่ช่วงปรากฏกาลลานีญานัน้
ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักกระจายไปทัวทั
่ ง้ ลุ่มน้ าโขงตอนล่าง ตัง้ แต่เดือนมิถุนายนถึง กันยายน พ.ศ. 2561
จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทพ่ี ดั ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยตลอดทัง้ 4
เดือน และจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “เอวิเนียร์” (EWINIAR 1804) ในเดือนมิถุนายน1, พายุโซนร้อน
“เซินติญ” (SON-TINH,1809) ในเดือนกรกฎาคม2 , พายุโซนร้อน “เบบินคา” (BEBINCA 1816) ในเดือน

1

https://www.tmd.go.th/programs/uploads/monthlySummary/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8
%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%202561.pdf
2
https://www.tmd.go.th/programs/uploads/monthlySummary/July%202561.pdf
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สิงหาคม3 และ พายุโซนร้อน “บารีจตั (BARIJAT, 1823)” กับ ใต้ฝนุ่ “มังคุด (MANGKHUT ,1822)” ใน
เดือนกันยายน4
1.1 ประมวลข้อมูลสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
กรมอุตุนิยมวิทยา ของประเทศไทย ได้สรุปลักษณะอากาศรายเดือนของประเทศไทย 5
โดยสรุปดังนี้
เดือนมิ ถนุ ายน บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่ นเกือบตลอดเดือน จากอิทธิพลของ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทพ่ี ดั ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยตลอดเดือน ประกอบกับร่อง
มรสุมได้พาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่พายุโซน
ั่
ร้อน “เอวิเนียร์” (EWINIAR 1804) ทีเ่ คลื่อนตัวอยูบ่ ริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนก่อนจะเคลื่อนขึน้ ฝงทางตอน
ใต้ของประเทศจีนในช่วงต้นเดือน อีกทัง้ ในช่วงกลางเดือนร่องมรสุมได้พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่าบริเวณอ่าวตังเกีย๋ นอกจากนี้ยงั มีหย่อมความ
กดอากาศต่าปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในบางช่วง ปริมาณฝนสูงสุดบริเวณประเทศไทยวัด
ได้ 180.0 มิลลิเมตร ทีอ่ าเภอโซ่พสิ ยั จังหวัดหนองคาย เมือ่ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
เดือนกรกฎาคม มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กาลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย
และอ่าวไทยเกือบตลอดเดือน ประกอบกับร่องมรสุมได้พาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือตอนบน และ
ประเทศลาวในระยะกลางช่วง นอกจากนี้ยงั ได้รบั อิทธิพลจากพายุโซนร้อนทีเ่ คลื่อนเข้ามาใกล้ประเทศไทย
ได้แก่ พายุโซนร้อน “เซินติญ”(SON-TINH,1809) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนทีเ่ คลื่อนตัวผ่านเกาะไหหลา
ั ่ เวณเมืองวิญ ประเทศเวียดนาม เมือ่ วันที่ 19 แล้วอ่อนกาลังลงตามลาดับจนเป็น
และอ่าวตังเกีย๋ ขึน้ สู่ฝงบริ
หย่อมความกดอากาศต่าปกคลุมประเทศลาวตอนบนในวันที่ 20 จากนัน้ หย่อมความกดอากาศต่าดังกล่าว
ได้เคลื่อนตัวกลับไปยังประเทศเวียดนามก่อนจะเคลื่อนตัวลงสู่อ่าวตังเกีย๋ และทวีกาลังแรงขึน้ เป็นพายุ
ดีเปรสชันอี
่ กครัง้ ในวันที่ 22 แล้วเคลือ่ นผ่านเกาะไหหลาในช่วงค่าของวันเดียวกัน จากนัน้ พายุน้ไี ด้เคลื่อน
ั ่ เวณประเทศจีนตอนใต้ในวันที่ 24 แล้วอ่อนกาลังลงเป็นหย่อม
ตัวไปในทะเลจีนใต้ตอนบนก่อนจะขึน้ ฝงบริ
ความกดอากาศต่ากาลังแรงปกคลุมประเทศเวียดนามและประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่ 25 และ 26
ลักษณะดังกล่าวทาให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดเดือนและมีปริมาณฝนรวมตลอด
เดือนสูงกว่าค่าปกติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 96.6 มิลลิเมตร (ร้อยละ 46) ปริมาณฝนสูงสุดบริเวณ
ประเทศไทยวัดได้ 135.0 มิลลิเมตร ทีอ่ าเภอน้ าเกลีย้ ง จังหวัดศรีสะเกษ เมือ่ วันที่ 9 กรกฎาคม

3

https://www.tmd.go.th/programs/uploads/monthlySummary/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8
%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%2025611.pdf
4
https://www.tmd.go.th/programs/uploads/monthlySummary/%E0%B8%81.%E0%B8%A2.%202561.pdf
5
https://www.tmd.go.th/climate/climate.php?FileID=4
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เดือนสิ งหาคม บริเวณประเทศไทยมีฝนตกตลอดเดือนจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ทพ่ี ดั ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยตลอดเดือน โดยมีกาลังแรงในช่วงกลางเดือน
ประกอบกับร่องมรสุมได้พาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมา ลาวตอนบน และเวียดนามตอนบนเข้าสู่หย่อม
ความกดอากาศต่าบริเวณอ่าวตังเกีย๋ ในช่วงต้นเดือนและปลายเดือนและในบางช่วงร่องมรสุมได้เลื่อนลงมา
พาดผ่านประเทศไทยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นอกจากนี้ในช่วงกลางเดือน
พายุโซนร้อน “เบบินคา” (BEBINCA,1816) ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดเชียงรายในช่วงเช้า
มืดของวันที่ 18 ขณะมีกาลังแรงเป็นพายุดเี ปรสชัน จากนัน้ ได้เคลื่อนผ่านจังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่ประเทศ
เมียนมาพร้อมทัง้ อ่อนกาลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ากาลังแรงปกคลุมประเทศเมียนมา อย่างไรก็
ตามปริมาณฝนทีต่ กบริเวณประเทศไทยในเดือนนี้อยูใ่ นเกณฑ์ฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง ทาให้เดือนนี้พน้ื ที่
ส่วนใหญ่มปี ริมาณฝนรวมต่ ากว่าค่าปกติ โดยปริมาณฝนรวมเฉลีย่ ทัง้ ประเทศต่ากว่าค่าปกติรอ้ ยละ 13 และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่ากว่าค่าปกติรอ้ ยละ 66.5 มิลลิเมตร (ร้อยละ 25)ปริมาณฝนมากทีส่ ุดของ
ประเทศไทยวัดได้ 174.0 มิลลิเมตร ทีอ่ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย เมือ่ วันที่ 25 สิงหาคม
เดือนกันยายน บริเวณประเทศไทยมีปริมาณฝนต่ากว่าค่าปกติในเกือบทุกภาค และ
ปริมาณฝนเฉลีย่ ทัง้ ประเทศต่ากว่าค่าปกติรอ้ ยละ 17 อย่างไรก็ตามปริมาณฝนสะสมตัง้ แต่ 1 มกราคมถึง
30 กันยายน เฉลีย่ ทัง้ ประเทศสูงกว่าค่าปกติรอ้ ยละ 6 โดยเดือนนี้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องเกือบ
ตลอดเดือน จากอิทธิพลของร่องมรสุมทีพ่ าดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนในระยะครึง่ แรกของเดือน
จากนัน้ ได้เลื่อนลงไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออก นอกจากนี้ในระยะ
กลางเดือนยังได้รบั อิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนทีเ่ คลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยจานวน 2 ลูก คือ พายุโซน
ร้อน “บารีจตั (BARIJAT, 1823)” ทีเ่ คลื่อนผ่านประเทศเวียดนามตอนบนเข้ามาสลายตัวบริเวณประเทศ
ลาว และไต้ฝนุ่ “มังคุด (MANGKHUT ,1822)” ทีเ่ คลื่อนเข้ามาสลายตัวบริเวณมณฑลยูนนาน ประเทศจีน
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พดั ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยเกือบตลอดเดือน
โดยมีกาลังแรงในช่วงเวลาดังกล่าว ปริมาณฝนมากทีส่ ุดของบริเวณประเทศไทยวัดได้ 95.8 มิลลิเมตร ที่
อาเภอขุขนั ธ์ จังหวัดศรีษะเกศ เมือ่ วันที่ 21 กันยายน และปริมาณฝนเดือนนี้ต่ ากว่าค่าปกติใน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 19

10

รายงานการศึกษา ต้นทุนทีถ่ ูกซ่อน: ภัยพิบตั นิ ้ าท่วมจากเขือ่ นไฟฟ้าพลังน้ าใน สปป.ลาว

ตารางแสดง ปริมาณน้าฝนเปรียบเทียบกับค่าปกติ ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน พ.ศ. 2561 ของ 7 จังหวัด
จังหวัด

มิ ถนุ ายน
กรกฎาคม
สิ งหาคม
สูงกว่าค่า
สูงกว่าค่า
สูงกว่าค่า
วัดจริ ง
ปกติ
วัดจริ ง
ปกติ
วัดจริ ง
ปกติ
เชียงราย
232.3
53.9
266.2
-44.7
293.8
-64.6
พะเยา
89.4
-13.4
152.3
10.5
165.2
-38.8
เลย
187.1
27.5
168.5
22.7
115.9
-69
หนองคาย
238.4
-23.9
374.1
92.7
294.4
-28.8
นครพนม
471.2
61.7
1112
609
471.5
-108.8
สกลนคร
318.3
51.5
559.4
270.7
237.2
-120.7
มุกดาหาร
274
40.6
751.1
519.2
289.7
-61
อุบลราชธานี
291.1
50.9
309.5
55.1
318.2
14.9
รวม (%)
11.8
41.6
-21.8
หมายเหตุ ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา, พัฒนาโดยกลุ่มเสรีภาพแม่น้าโขง (The Mekong Butterfly)

กันยายน
สูงกว่าค่า
ปกติ
-118.3
-2.5
-83.4
-49.7
-41.6
-64.2
35.1
23.2
-17.7

วัดจริ ง
165.6
201.1
151.6
207.5
248.6
160.6
246.8
317

กราฟ แสดงปริมาณน้าฝนเปรียบเทียบกับค่าปกติ ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน พ.ศ. 2561 ของ 7 จังหวัด
กราฟแสดงปริ มาณน ้าฝนระหว่างเดือนมิถนุ ายนถึงกันยายน 2561 เปรี ยบเทียบกับค่าปกติ
1200

1000

800

600

400

200

เชียงราย

กรกฎาคม
พะเยา

เลย

หนองคาย

สิงหาคม
นครพนม

สกลนคร

มุกดาหาร

หมายเหตุ ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา, พัฒนาโดยกลุ่มเสรีภาพแม่น้าโขง (The Mekong Butterfly)
11

สูงกว่าค่าปกติ

วัดจริ ง

สูงกว่าค่าปกติ

วัดจริ ง

วัดจริ ง

มิถนุ ายน

สูงกว่าค่าปกติ

-200

สูงกว่าค่าปกติ

วัดจริ ง

0

กันยายน
อุบลราชธานี

รวม (%)
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1.2 ประมวลข้อมูลสภาพภูมิอากาศของลุ่มน้าโขงตอนล่าง โดยคณะกรรมาธิ การแม่น้าโขง(MRC)
ข้อมูลปริมาณน้ าฝนสะสม6 และระดับน้าโขง7 โดยสานักเลขาธิการคณะกรรมาธิการ
แม่น้ าโขงในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 2561ได้ช่วยให้เห็นภาพในระดับลุ่มน้าได้ชดั เจนขึน้
โดยเฉพาะปริมาณของฝนทีต่ กสะสมในประเทศลาว ส่งผลให้ระดับน้ าโขงตัง้ แต่เมืองหลวงพระบาง ของ
ประเทศลาวอยูใ่ นระดับสูง ต่อเนื่องลงมาจนถึงระดับน้ าในแม่น้ าโขงทีส่ ถานีวดั ระดับน้าโขงเจียม จ.
อุบลราชธานี ตัง้ แต่ปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายน ขณะทีร่ ะดับน้ าโขงด้านเหนือน้ าทีส่ ถานี
วัดระดับน้าเชียงแสน จ.เชียงราย กลับอยูใ่ นระดับต่าตลอดระยะเวลา 4 เดือนในฤดูฝนนี้ ดังนัน้ ปริมาณ
น้าจากลาน้ าสาขาของประเทศลาว จึงเป็ นปจั จัยสาคัญทีส่ ่งผลให้ระดับน้ าโขงเพิม่ สูงตลอดเดือนสิงหาคม
และกันยายน ซึง่ แสดงไว้ในกราฟระดับน้าโขง
กราฟ เปรียบเทียบระดับน้ าโขงทีส่ ถานีวดั ระดับน้ าโขงของ MRC ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2561
20

ระดับนำ้ โขง (เมตร)

18
16
KJ 14.5

14
MD 12.5

NK 12.2

12

NP 12

10
8
6
4
2

กรกฎาคม
CS

สิงหาคม
LP

CK

NK

29

26

23

20

17

14

8

11

5

2

30

27

24

21

18

15

9

12

6

3

31

28

25

22

19

16

13

7

10

4

1-Jul

0

กันยายน
NP

MD

KJ

หมายเหตุ ข้อมูลจากคณะกรรมาธิการแม่น้าโขง, พัฒนาโดยกลุ่มเสรีภาพแม่น้าโขง (The Mekong Butterfly)

ปริมาณน้าฝนตกสะสมในรอบสัปดาห์ ซึง่ สูงกว่า 250 มิลเิ มตรนัน้ เกิดขึน้ ในบริเวณ
กว้างอย่างต่อเนื่องในประเทศลาว ตัง้ แต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม ถือเป็ นปจั จัยหลักของการเพิม่ ระดับ
น้าในแม่น้าโขง ซึง่ มีระดับสูงเกินระดับตลิง่ ทีส่ ถานีวดั ระดับน้าของ MRC ทีส่ ถานีหนองคาย (NK),
นครพนม (NP), มุกดาหาร (MD) และโขงเจียม (KJ) โดยมีระดับตลิง่ เท่ากับ 12.2 , 12 , 12.5 และ 14.5
เมตรตามลาดับ ขณะทีส่ ถานีวดั ระดับน้ าโขงด้านต้นน้ าได้แก่ เชียงแสน (CS), หลวงพระบาง (LP) และ
6
7

http://ffw.mrcmekong.org/reportflood.php
http://ffw.mrcmekong.org/overview.php

12

รายงานการศึกษา ต้นทุนทีถ่ ูกซ่อน: ภัยพิบตั นิ ้ าท่วมจากเขือ่ นไฟฟ้าพลังน้ าใน สปป.ลาว

เชียงคาน (CK) ระดับน้าโขงไม่ลน้ ตลิง่ ซึง่ มีระดับตลิง่ อ้างอิงทีส่ ถานีวดั ระดับน้าโขงเท่ากับ 12.8 , 18
และ 16 เมตรตามลาดับ ข้อมูลปริมาณน้ าฝนสะสมในรอบสัปดาห์ของทัง้ 4 เดือนได้แสดงไว้ตามภาพ
ข้างล่างนี้
ภาพ แสดงปริมาณน้ าฝนสะสมในลุ่มน้าโขงตอนล่าง ในรอบสัปดาห์ของเดือนมิถุนายน 2561
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ภาพ แสดงปริมาณน้ าฝนสะสมในลุ่มน้าโขงตอนล่าง ในรอบสัปดาห์ของเดือนกรกฎาคม 2561
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ภาพ แสดงปริมาณน้ าฝนสะสมในลุ่มน้าโขงตอนล่าง ในรอบสัปดาห์ของเดือนสิงหาคม 2561
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ภาพ แสดงปริมาณน้ าฝนสะสมในลุ่มน้าโขงตอนล่าง ในรอบสัปดาห์ของเดือนกันยายน 2561
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2. เขื่อนในประเทศลาวและไทย ที่สร้างกัน้ ลาน้าสาขาของแม่น้าโขง
ประเทศลาวสร้างเขือ่ นไฟฟ้าพลังน้ ากัน้ ลาน้าสายสาคัญ ๆ ทีเ่ ป็นสาขาของแม่น้าโขง
ไหลลงสู่แม่น้าโขงในส่วนทีเ่ ป็นพรมแดนติดต่อกับประเทศไทยได้แก่ เขือ่ นน้ าทา, เขือ่ นน้ าอู (2, 5 และ
6), เขือ่ นน้ าคาน (Nam Khan 2 , 3), เขือ่ นน้ าลิก (Nam Lik 1 และ 2), เขือ่ นน้าสอง (Nam Song),
เขือ่ นน้างึม 1, เขือ่ นน้างึม 2, เขือ่ นน้างึม 5, เขือ่ นน้าลึก (Nam Leuk), เขือ่ นน้ามาง 3 (Nammang 3),
เขือ่ นน้าเงีย๊ บ 1, เขือ่ นเทินหินบูน, เขือ่ นน้ าเทิน 1 และเขือ่ นน้าเทิน 2
ในส่วนของประเทศไทย มีทงั ้ เขือ่ นเพื่อการชลประทานและเขือ่ นผลิตกระแสไฟฟ้า ใน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในทีน่ ้ีจะได้กล่าวถึงเฉพาะเขือ่ นน้าอูน และเขือ่ นคาชะโนด และ
เขือ่ นปากมูน ในจังหวัดสกลนคร, มุกดาหารและอุบลราชธานีตามลาดับ ซึง่ จะมีอทิ ธิพลโดยตรงต่อ
สถานการณ์น้ าโขงท่วมในปี 2561
รายละเอียดโดยสรุป ตามตารางและแผนผังเขือ่ นดังต่อไปนี้
ตาราง รายชื่อเขือ่ นในประเทศลาว และลาน้าสาขาทีไ่ หลลงสู่แม่น้าโขง
กาลังการผลิ ต
(เมกะวัตต์)

กัน้ ลาน้าสาขา

บริ เวณที่ เขื่อนปล่อยน้าลงแม่น้ าโขง

เขือ่ นน้าทา

265

น้าทา

ไหลลงแม่น้าโขงในเขตแขวงบ่อแก้ว ก่อนไหลเข้าประเทศไทยที่ อ.เชียง
คาน จ.เลย

เขือ่ นน้าอู 2, 5, 6

548

น้าอู

ไหลลงแม่น้าโขงในเขตแขวงหลวงพระบาง ก่อนไหลเข้าประเทศไทยที่ อ.
เชียงคาน จ.เลย

เขือ่ นน้าคาน 3

60

น้าคาน

ไหลลงแม่น้าโขงในเขตเมืองหลวงพระบาง ก่อนไหลเข้าประเทศไทยที่ อ.
เชียงคาน จ.เลย

เขือ่ นน้าคาน 2

130

น้าคาน

ปล่อยน้าสู่เขือ่ นน้าคาน 3

เขือ่ นน้าลิก

65

น้าลิก

ปล่อยน้าลงสู่น้างึม ด้านปลายน้า

เขือ่ นน้าสอง

6

น้าสอง

ปล่อยน้าลงสู่น้าลิกด้านท้ายเขือ่ นน้าลิก

เขือ่ นน้างึม 1

155

น้างึม

ปล่อยน้าลงสู่แม่น้าโขง บริเวณเมืองปากงึม นครหลวงเวียงจันทน์ ตรง
ข้าม บ้านหนองกุง้ ต.กุดบง อ.โพนพิสยั จ.หนองคาย

เขือ่ นน้างึม 2

615

เขือ่ นน้างึม 5

120

เขือ่ นน้าลึก

60

น้าลึก

ปล่อยน้าลงสู่น้ามาง

เขือ่ นน้ามาง 3

40

น้ามาง

ปล่อยน้าสู่แม่น้าโขง ด้านตรงข้าม ต.นากัง้ อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

เขือ่ นน้าเงีย๊ บ 1

289

น้าเงีย๊ บ

ปล่อยน้าสู่แม่น้าโขงที่ ด้านตรงข้าม บ้านพันลา ตาบลวิศษิ ฐ์ อ.เมือง จ.
บึงกาฬ

เขื่อน

น้างึม เหนือเขือ่ น
น้างึม 1
น้างึม เหนือเขือ่ น
น้างึม 1

ปล่อยน้าลงสู่เขือ่ นน้างึม 1
ปล่อยน้าลงสู่เขือ่ นน้างึม 1
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เขือ่ นเทินหินบูน และ
เทินหินบูนส่วนขยาย

500

เขือ่ นน้าเทิน 1

644.3

เขือ่ นน้าเทิน 2

1,070

น้าเทิน

ปล่อยน้าสู่น้าหินบูน ซึง่ ไหลลงแม่น้าโขง ด้านตรงข้าม อ.ท่าอุเทน จ.
นครพนม

น้ากระดิง่ (น้าเทิน
ปล่อยน้าสู่แม่น้าโขงทีป่ ากกระดิง่ ด้านตรงข้าม อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
ตอนล่าง)
น้าเทิน

ปล่อยน้าสู่แม่น้าเซบัง้ ไฟ ด้านตรงข้าม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

แผนผังเขื่อนในประเทศไทยและลาว ที่ กนั ้ ลาน้าสาขาในลุ่มน้าโขงตอนล่าง
.
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2.1 การระบายน้าจากเขื่อนของประเทศลาวและไทย
จากสภาพฝนตกหนักและต่อเนื่องตัง้ แต่ช่วงสัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนกรกฎาคม และ
ต่อเนื่องจนถึงปลายเดือน เนื่องจากอิทธิพลจากร่องความกดอากาศต่า และพายุโซนร้อน “เซินติญ”
(SON-TINH,1809) โดยเฉพาะในเขตประเทศลาว ส่งผลให้เขือ่ นไฟฟ้าพลังน้าในประเทศลาวต้อง
ดาเนินการระบายน้ าเพื่อความปลอดภัยของตัวเขือ่ น8 ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม และยังคงมีการ
ระบายน้าต่อเนื่องตลอดเดือนสิงหาคมไปจนถึงต้นเดือนกันยายน ซึง่ ติดตามได้จากประกาศอย่างเป็น
ทางการของรัฐบาลลาว และจากสื่อของประเทศไทย อย่างไรก็ตามข้อมูลการปริมาณการระบายน้าของ
เขือ่ นในลาวทีช่ ดั เจน ยังคงไม่ถูกเปิดเผยจากรัฐบาลลาวจนถึงปจั จุบนั
วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 มีประกาศเตือนภัยพิบตั จิ ากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม ของลาว ว่าจะมีการปล่อยน้ าจากเขือ่ นน้าอู 2 เนื่องจากระดับน้าอยู่ ในขัน้ วิกฤติจาก
ปริมาณฝนทีต่ กมาต่อเนื่อง9 และไม่ปรากฏว่ามีการหยุดการระบายน้าเมือ่ ใด ผลการระบายน้าจากเขือ่ น
น้าอู ส่งผลให้ระดับน้าโขงทีเ่ มืองหลวงพระบางเพิม่ สูงขึน้ อย่างชัดเจน จากระดับ 12.8 เมตรในวันที่ 27
กรกฎาคม เป็ น 15.77 เมตรในวันที่ 1 สิงหาคม และส่งผลต่อเนื่องไปยังระดับน้ าโขงทีส่ ถานีวดั ระดับน้า
เชียงคาน และหนองคาย
จากนัน้ มีรายงานข่าวการปล่อยน้าออกจากเขือ่ นน้ าเทิน 2 ก่อนทีจ่ ะมีการประกาศ
ปล่อยน้าจากเขือ่ นน้ างึม 5 ในวันที่ 28 และ 30 กรกฎาคมตามลาดับ 10 การปล่อยน้ าจากเขือ่ นน้ าเทิน 2
ลงไปยังแม่น้าเซบัง้ ไฟ ซึง่ จะไหลลงสู่แม่น้ าโขง ส่งผลให้ระดับน้าโขงในจังหวัดนครพนมทีอ่ าเภอธาตุ
พนม ลงไปถึงจังหวัดอุบลราชธานี ในอาเภอโขงเจียมมีระดับสูงขึน้ ในขณะทีก่ ารระบายน้ าจากเขือ่ นน้ า
งึม 5 ลงสู่เขือ่ นน้ างึม 1 นัน้ ทาให้เขือ่ นน้างึม 1 ได้ประกาศระบายน้าเช่นกัน ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม
ถึง 25 ตุลาคม ในอัตรา 65-3,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที11 น้างึมจะไหลลงสู่แม่น้ าโขงด้านตรงข้าม
อาเภอโพนพิสยั จังหวัดหนองคาย ซึง่ จะส่งผลให้ระดับน้าโขงเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่องไปยังจังหวัดด้าน
ท้ายน้า โดยเฉพาะบึงกาฬ, นครพนม และมุกดาหาร ตลอดระยะเวลาทีม่ กี ารระบายน้า
ในวันที่ 31 กรกฎาคม มีรายงานข่าวเกิดน้าท่วมชัน้ ใต้ดนิ ในตลาดอินโดจีน ของจังหวัด
มุกดาหาร ทัง้ ทีร่ ะดับน้าโขงอยูท่ ร่ี ะดับ 11.48 เมตรเท่านัน้ ยังไม่ถงึ ระดับน้ าล้นตลิง่ ทีร่ ะดับ 12.5 เมตร
ตามข้อมูลของ MRC (ข้อมูลนี้มคี วามขัดแย้ง กับข้อมูลศูนย์อุทกวิทยามุกดาหาร ว่าระดับน้ าในแม่น้ าโขง
อยูท่ ่ี 12.54 เมตร ระดับวิกฤตอยูท่ ่ี 12.50 เมตร เกินระดับวิกฤต 4 เซนติเมตร)12
8

การเร่งระบายจากเขื่อนในลาว ส่วนหนึ่งเป็ นผลจากกรณีเขื่อนกันช่
้ องเขาต่า ในโครงการเขื่อนเซเปี ยนเซน ้าน้ อย ได้ พงั ลงมากในวันที่ 23
กรกฎาคม 2561 ในแขวงอัตตะปื อ ภาคใต้ ของประเทศลาว

9

https://www.springnews.co.th/global/315406
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1065178
11
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1065178 , https://www.naewna.com/local/354856
10

12

https://mgronline.com/local/detail/9610000075736
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ในวันที่ 18 สิงหาคม ห้องว่าการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ ได้ออกประกาศคาเตือน
ถึงประชาชน 2 ฝงั ่ แม่น้ างึม ให้ยกของขึน้ ทีส่ งู และเตรียมรับมือน้ าท่วมเนื่องจากปริมาณน้าในอ่างของ
เขือ่ นน้างึม 1 มีจานวนเพิม่ ขึน้ ถึงขัน้ ระดับเตือนภัย หลังจากทีเ่ ขือ่ นน้ างึม 2 และเขื่อนน้างึม 5 จึงได้
ปล่อยน้าเข้าอ่างเขือ่ นน้ างึม 1 และต้องปล่อยน้าเขือ่ นน้างึม 1 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที13 หรือ
ประมาณ 103.68 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน
สาหรับเขือ่ นน้ าอูนกัน้ ลาน้ าอูน ทีจ่ งั หวัดสกลนคร ในประเทศไทย ได้เริม่ ระบายน้ าลงสู่
น้าอูนและไหลลงสู่น้ าสงครามตัง้ แต่ตน้ เดือนสิงหาคม และระบายต่อเนื่องไปจนถึงปลายเดือนกันยายน
รวมระยะเวลาประมาณ 2 เดือน14 ซึง่ ส่งผลให้เกิดน้าท่วมในเขตลุ่มน้ าสงครามอย่างกว้างขวางและใช้
เวลานาน เนื่องจากไม่สามารถระบายออกสู่แม่น้าโขงได้ เพราะระดับน้าโขงในช่วงเดือนสิงหาคมและ
กันยายนยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง และเป็นทีน่ ่ าสังเกตว่า การระบายน้าจากเขือ่ นน้ าอูนในปี 2560 ใช้เวลา
ประมาณ 3 เดือนจากสิงหาคมถึงตุลาคม มีปริมาณมากกว่าการระบายในปีน้กี ว่าเท่าตัว แต่ในปี 2560
ไม่เกิดสถานการณ์น้ าท่วมรุนแรงในลุ่มน้ าสงคราม เนื่องจากระดับน้าโขงทีป่ ากน้าสงครามมีระดับต่ ากว่า
ในปีน้ีมาก
ในวันที่ 31 สิงหาคม สถานีวดั ระดับน้า Ban Mixai ท้ายเขือ่ นน้าคาน ได้แสดงปริมาณ
น้าคานทีส่ งู ขึน้ อย่างรวดเร็วจากระดับ 1.8 เมตร ในวันที่ 29 สิงหาคม เพิม่ เป็น 15 เมตร ในวันที่ 31
สิงหาคม15 ซึง่ จะไหลลงแม่น้ าโขง ทีเ่ มืองหลวงพระบาง ระดับน้ าทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วนี้ ไม่มกี ารแจ้ง
เตือนอย่างเป็นทางการใด ๆ
ในส่วนของเขือ่ นอื่น ๆ ในประเทศลาว ไม่มรี ายงานอย่างเป็นทางการในเรือ่ งการระบาย
น้า
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้าโขงกับการปล่อยน้าจากเขือ่ นในประเทศลาว ได้แสดงไว้
ในภาพดังนี้

13

http://www.komchadluek.net/news/regional/339802
www.thaiwater.net
15
https://monitoring.mrcmekong.org/station/120101
14
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ภาพ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ าโขงกับการปล่อยน้าจากเขือ่ นในประเทศลาว

หมายเหตุ
CS คือ สถานีวดั ระดับน้าเชียงแสน
LP คือ สถานีวดั ระดับน้าหลวงพระบาง
CK คือ สถานีวดั ระดับน้าเชียงคาน
NK คือ สถานีวดั ระดับน้าหนองคาย
NP คือ สถานีวดั ระดับน้านครพนม
MD คือ สถานีวดั ระดับน้ามุกดาหาร
KJ คือ สถานีวดั ระดับน้าโขงเจียม

ข้อมูลการระบายน้ าจากเขือ่ น ของบริษทั ผลิตไฟฟ้าลาว จากัด (EDL Generation
Public Company: EDL-GEN) เป็นอีกข้อมูลหนึ่งทีย่ นื ยันถึงการระบายน้ าของเขือ่ นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะเขือ่ นน้ างึม 1 ตามทีม่ ปี ระกาศตัง้ แต่ปลายเดือนกรกฎาคม โดยระดับน้ าในเขือ่ นน้ างึม 1 สูง
เกินระดับเก็บกักปกติทร่ี ะดับ 210.48 เมตรเหนือระดับน้าทะเลปานกลาง (MASL) ในวันที่ 18 สิงหาคม
2561 และยังคงระดับเกินระดับเก็บกักอย่างต่อเนื่องแม้กระทังจนสิ
่ น้ เดือนธันวาคม 2561 แสดงให้เห็น
ถึงการระบายน้าจากเขือ่ นน้ างึม 1 ซึง่ ต้องรับน้ าจากเขือ่ นน้ างึม 2 และ 5 ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะ
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ไม่มฝี นตกลงมาแล้วก็ตาม ข้อมูลนี้ได้แสดงในเว็ปไซด์ของบริษทั คือ http://www.edlgen.com.la/wateravailability/?lang=en ดังภาพข้างล่างนี้
ระดับนา้ ในอ่ างเก็บนา้ เขื่อนนา้ งึม 1 ระหว่ าง 1 กรกฎาคม ถึง 31 ตุลาคม 2561

214

ความสูง เมตร รทก.

212

ระดับเก็บกัก 210.48 เมตร รทก.
210

208

206

อ่ างเก็บนา้ เขื่อนนา้ งึม 1

204

202

200

2.2 ลักษณะทางภูมิสณ
ั ฐานของลาน้าโขง ที่มีผลต่อการไหลของน้าโขง
จากข้อมูลภูมสิ ณ
ั ฐานของลาน้าโขงโดยกรมทรัพยากรน้ า ประเทศไทย ได้คานวณความ
ชันของลาน้าโขงเป็ นช่วง ๆ ไว้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความชันของลาน้าโขงในช่วงจากจังหวัดหนองคาย
ถึง นครพนม มีค่าเท่ากับ 1:12,822 และจาก นครพนม ถึง มุกดาหาร มีค่าเท่ากับ 1:30,272 นัน้ ส่งผล
ให้แม่น้ าโขงจะไหลช้ามากในช่วงระยะทางจากหนองคาย ถึง มุกดาหาร ในระยะทางประมาณ 422
กิโลเมตร ใช้เวลานานถึง 3 วัน 2 ชัวโมง
่ หรือมีความเร็วเฉลีย่ ประมาณ 4.5 กิโลเมตรต่อชัวโมงเท่
่
านัน้
ซึง่ เป็ นปจั จัยสาคัญทาให้การระบายน้ าของแม่น้าโขงและลาน้ าสาขา เกิดลักษณะการหนุ นระดับน้ าซึง่ กัน
และกัน
แม่น้ าโขงในช่วงระยะทางดังกล่าวนี้ นอกจากจะต้องรองรับปริมาณน้ าโขงจากตอนบน
แล้ว ยังต้องรองรับปริมาณน้ าจานวนมาก ทีร่ ะบายจากเขือ่ นน้ างึม, เขือ่ นน้าเทิน 2, เขือ่ นน้าอูนจากไทย
และเขือ่ นอื่น ๆ ทีไ่ ม่ได้มกี ารประกาศแจ้งเตือน ได้ส่งผลต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ให้เกิดน้ าโขงหนุ นสูงตลอด
ระยะเวลากว่า 2 เดือน ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2561
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2.3 ใครเป็ นใคร ในการลงทุนสร้างเขื่อนไฟฟ้ าพลังน้าในประเทศลาว
ในการแถลงข่าวโดย ดร.สอนไซย สีพนั ดอน ประธานคณะกรรมการจัดการภัยพิบตั ิ
ฉุกเฉิน เมือ่ วันที่ 21 กันยายน 2561 มีเนื้อหาว่า รัฐบาลประกาศ “ไม่มกี ารจ่ายค่าชดเชย” จากเขือ่ น
ไฟฟ้าทีป่ ล่อยน้ าเนื่องจากเป็ นเหตุจาเป็ น ซึง่ เผยแพร่ในเพจข่าวเศรษฐกิจลาว Lao Economic Daily 16
นอกจากจะเป็ นการยอมรับแล้วว่า เขือ่ นเป็ นปจั จัยทาให้เกิดน้ าท่วม ยังเป็ นการรักษาผลประโยชน์ให้กบั
ผูล้ งทุนในเขือ่ นไฟฟ้าพลังน้ าของลาวทัง้ หมด ซึง่ รวมถึงในหลายเขือ่ นทีร่ ฐั บาลลาวเป็ นเจ้าของโดยตรง
ด้วย ทีผ่ ่านมาการระบายน้ าเพื่อรักษาความมันคง
่ ปลอดภัยของเขือ่ นทุกแห่ง ไม่ได้คานวณต้นทุน
สาหรับการเยียวยาหรือชดเชยความเสียหายด้านท้ายน้ า ส่งผลให้เรือ่ งนี้ไม่ได้อยูใ่ นโครงสร้างของการ
คานวณอัตราส่วนระหว่างต้นทุนกับรายได้ ดังนัน้ จึงเป็ นเสมือนต้นทุนทีถ่ ูกซ่อนไว้ โดยผลักต้นทุน
เหล่านี้ไปยังความสูญเสียด้านท้ายน้ าทัง้ หมด และประชาชนทีอ่ าศัยอยู่ทา้ ยน้ า ต้องกลายเป็ นผูร้ บั ภาระ
ต้นทุนทีถ่ ูกซ่อนนี้ ถึงแม้จะมีการเยียวยาชดเชยจากทางรัฐบาลอยูบ่ า้ ง แต่เป็ นเงินทีอ่ ยูน่ อกระบบของ
การลงทุนสร้างเขือ่ น เป็ นงบประมาณสาธารณะหรือภาษีของประชาชนทัง้ ประเทศ ได้ถูกผันมาใช้
ทดแทน โดยผูล้ งทุนสร้างเขื่อนไม่ตอ้ งรับผิดชอบใด ๆ
เขือ่ นไฟฟ้าพลังน้ าในประเทศลาวดังทีก่ ล่าวมาข้างต้น มีบริษทั ทีร่ ว่ มลงทุนจากหลาย
ประเทศ เช่น ลาว, ไทย, จีน, ฝรังเศส,
่
สวีเดน โดยมีรปู แบบการร่วมทุนทีม่ คี วามซับซ้อน และได้รบั
เงินกูแ้ ละการค้าประกันความเสีย่ งจากสถาบันการเงินในหลายรูปแบบ อาทิเช่น ธนาคารโลก, ธนาคาร
พัฒนาเอเชีย, ธนาคารพาณิชย์ของไทย, ธนาคารเพื่อการนาเข้าและส่งออกของไทยและจีน, กองทุน
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลของญีป่ ่นุ เขือ่ นไฟฟ้าส่วนใหญ่ จะขายไฟฟ้าให้กบั ประเทศไทย
รองลงมาคือ จีน และการใช้ภายในประเทศลาว รายละเอียดตามตารางดังนี้

16

https://www.facebook.com/Laoedaily/videos/vb.444383065740586/285642528709230
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ตาราง แสดงข้อมูลการลงทุนเขือ่ นไฟฟ้าพลังน้ าในประเทศลาวโดยสรุป
เขื่อน

กาลังการ
ผลิ ต
(เมกะวัตต์)

เขือ่ นน้าทา

เขือ่ นน้าอู
2, 5, 6

265

ตัง้ อยู่แขวงบ่อแก้ว ก่อสร้างโดย บริษทั ไชน่าเซาท์เทอร์น พาวเวอร์ กริด จากัด (China
Southern Power Grid) โดยมีการลงนามบันทึกความเข้าใจกับฝา่ ยลาวในวันจันทร์ ที่ 28 ส.ค.
2549 มีแผนส่งไฟฟ้าขายให้กบั จีนและไทย
(https://mgronline.com/indochina/detail/9490000110017 )
เขือ่ นตัง้ บนแม่น้าอู ทีเ่ ป็ นลาน้าสาขาทีใ่ หญ่ของแม่น้าโขงในลาว กาเนิดจากภูเขาบริเวณชายแดน
จีน-ลาว ไหลผ่านแขวงพงสาลี แขวงอุดมไซ และไหลลงแม่น้าโขงทีเ่ มืองหลวงพระบาง รวมความ
ยาวทัง้ สิน้ 475 กิโลเมตร
เขือ่ นชุดแม่น้าอูมกี าลังผลิตติดตัง้ รวม 1,280 เมกะวัตต์ โดยโครงการแบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ใน
ระยะที่ 1 ได้แก่เขือ่ นน้าอู 2,5,6 เริม่ ก่อสร้างเมื่อปี 2012 ขณะนี้กอ่ สร้างแล้วเสร็จทัง้ หมด และ
เขือ่ นเหล่านี้เริม่ ส่งไฟฟ้าเข้าสูร่ ะบบไฟฟ้าของลาวเมื่อปลายปี 2015 ขณะทีเ่ ขือ่ นระยะที่ 2 ได้แก่
เขือ่ นน้าอู 1,3,4,7

548

เขือ่ นน้า
คาน 3

60

เขือ่ นน้า
คาน 2

130

เขือ่ นน้าลิก 65

สรุปข้อมูลการลงทุน

เขือ่ นก่อสร้างบนลาน้าคานตอนต้นน้า ในเมืองเชียงเงิน แขวงหลวงพระบาง และไหลลงแม่น้าโขง
ทีเ่ มืองหลวงพระบาง
รัฐบาลจีนและลาวได้ลงนามบันทึกความเข้าใจในการก่อสร้างเขือ่ นน้าคาน 2 และ 3 เมื่อวันที่ 13
ตุลาคม 2549 จากนัน้ บริษทั Sinohydro Corporation Ltd และ Electricite du Laos (EDL หรือ
การไฟฟ้าลาว ได้ลงนามในสัญญาการก่อสร้างเขือ่ นน้าคาน 3 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมี
ธนาคาร China Exim Bank ให้เงินกูจ้ านวน 127 ล้านเหรียญสหรัฐ การก่อสร้างเขือ่ นเสร็จในปี
2560
(https://china.aiddata.org/projects/47140 )
เขือ่ นก่อสร้างบนลาน้าคานตอนท้ายน้า รับน้าจากเขือ่ นน้าคาน 3 ในแขวงหลวงพระบาง และไหล
ลงแม่น้าโขงทีเ่ มืองหลวงพระบาง โดยมี บริษทั ผลิตไฟฟ้าลาว (EDL Generation Public
Company) เป็ นเจ้าของ 100 เปอร์เซ็นต์ (http://www.edlgen.com.la/project/nam-khan2hydro-power-plant/?lang=en )
บริษทั ผลิตไฟฟ้าลาว มีผถู้ อื หุน้ หลักคือ ELECTRICITE DU LAOS 75% และ RATCH-LAO
SERVICES COMPANY LIMITED กับ KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
จากประเทศไทย ถือหุน้ ด้วยในสัดส่วน 5.56 และ 1.54 เปอร์เซ็นต์ตามลาดับ
(http://www.edlgen.com.la/shareholder-structure/?lang=en )
ตัง้ อยู่ในเขตเมืองหินเหิบ แขวงเวียงจันทน์ โดยบริษทั ไฟฟ้า น้าลิก1 จากัด (NAMLIK1
POWER COMPANY LIMITED) โดยมีผถู้ อื หุน้ ได้แก่ บริษทั ไฮโดร เอ็นจิเนียริง่ จากัด, Global
Power Synergy Public Company Limited, Posco Engineering and Construction
Company Limited, และ Electricite du Laos ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 40, 40, 10 และ 10
ตามลาดับ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าน้าลิก 1 ไป เริม่ ในปี 2556
(http://www.gpscgroup.com/th/about/subsidiaries-associated-companies )
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เขือ่ นน้า
สอง

เขือ่ นน้างึม
1

6

เป็ นเขือ่ นขนาดเล็ก มีบริษทั ผลิตไฟฟ้าลาว เป็ นเจ้าของทัง้ หมด เช่นเดียวกับเขือ่ นน้าคาน 2
(http://www.edlgen.com.la/project/nam-khan2-hydro-power-plant/?lang=en )
บริษทั ผลิตไฟฟ้าลาว มีผถู้ อื หุน้ หลักคือ ELECTRICITE DU LAOS 75% และ RATCH-LAO
SERVICES COMPANY LIMITED กับ KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
จากประเทศไทย ถือหุน้ ด้วยในสัดส่วน 5.56 และ 1.54 เปอร์เซ็นต์ตามลาดับ
(http://www.edlgen.com.la/shareholder-structure/?lang=en )

155

เขือ่ นน้างึม 1 ก่อสร้างเสร็จเมื่อปี 2514 สมัยราชอาณาจักรลาวเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และมีการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าส่งมาขายให้แก่ภาคอีสานของไทย เป็ นเขือ่ นผลิตกระแสไฟฟ้าแห่งแรกของ
ประเทศลาว ตัง้ อยู่ในเขตเมืองทุละคม แขวงเวียงจันทน์
ปจั จุบนั บริษทั ผลิตไฟฟ้าลาว เป็ นเจ้าของทัง้ หมด เช่นเดียวกับเขือ่ นน้าคาน 2
(http://www.edlgen.com.la/project/nam_ngum_1hpp/?lang=en )
บริษทั ผลิตไฟฟ้าลาว มีผถู้ อื หุน้ หลักคือ ELECTRICITE DU LAOS 75% และ RATCH-LAO
SERVICES COMPANY LIMITED กับ KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
จากประเทศไทย ถือหุน้ ด้วยในสัดส่วน 5.56 และ 1.54 เปอร์เซ็นต์ตามลาดับ
(http://www.edlgen.com.la/shareholder-structure/?lang=en )

เขือ่ นน้างึม
615
2

เขือ่ นน้างึม 2 ก่อสร้างด้านต้นน้า จะปล่อยน้าลงสูอ่ ่างเก็บน้าเขือ่ นน้างึม 1 โดยบริษทั น้างึม 2
พาวเวอร์ จากัด เริม่ ดาเนินการก่อสร้างมาตัง้ แต่วนั ที่ 27 พฤษภาคม 2549
บริษทั ไฟฟ้าน้างึม 2 เป็ นบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนใน สปป.ลาว มีผถู้ อื หุน้ หลัก 2 ราย ได้แก่ บริษทั
เซาท์อสี เอเชีย เอน เนอจี (SEAN) (มีบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) ถือหุน้ 56%
http://ckp-th.listedcompany.com/company_background.html ) ถือหุน้ ร้อยละ 75 และ EDL
ถือหุน้ ร้อยละ 25 (เงินลงทุนทีร่ ฐั บาล สปป.ลาวนามาให้ EDL เพื่อเข้ามาซือ้ หุน้ ในสัดส่วน 25%
ดังกล่าว เป็ นเงินกูอ้ ตั ราดอกเบีย้ ต่าทีไ่ ด้จากธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
(EXIM) ในวงเงิน 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
SEAN ได้เงินกูใ้ นการก่อสร้างเขือ่ นน้างึม 2 จากธนาคารพาณิชย์ไทย 3 แห่ง ได้แก่
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย และธนาคารนครหลวงไทย
(https://www.dailynews.co.th/economic/635877 ) กฟผ.เซ็นสัญญารับซือ้ ไฟฟ้า กับ SEAN
ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2549

เขือ่ นน้างึม
5

เขือ่ นน้างึม 5 ก่อสร้างด้านต้นน้า จะปล่อยน้าลงสูอ่ ่างเก็บน้าเขือ่ นน้างึม 1 โดยมีผรู้ ่วมลงทุนจาก
Power China resources และ บริษทั ผลิตไฟฟ้าลาว(EDL-GEN) ในสัดส่วนร้อยละ 85 และ 15
ตามลาดับ เริม่ ดาเนินงานเมื่อ เดือนมกราคม 2556 (http://www.edlgen.com.la/project/namngum-5-hpp/?lang=en )
บริษทั ผลิตไฟฟ้าลาว มีผถู้ อื หุน้ หลักคือ ELECTRICITE DU LAOS 75% และ RATCH-LAO
SERVICES COMPANY LIMITED กับ KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
จากประเทศไทย ถือหุน้ ด้วยในสัดส่วน 5.56 และ 1.54 เปอร์เซ็นต์ตามลาดับ
(http://www.edlgen.com.la/shareholder-structure/?lang=en )

120
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เขือ่ นน้าลึก

60

เขือ่ นน้า
มาง 3

40

เขือ่ นน้า
เงีย๊ บ 1

289

ก่อสร้างกัน้ ลาน้าลึก และปล่อยลงสูล่ าน้ามาง ก่อนไหลลงสูแ่ ม่น้าโขง
โดยมี บริษทั ผลิตไฟฟ้าลาว เป็นเจ้าของทัง้ หมด (http://www.edlgen.com.la/hpp-whollyowned-business/?lang=en )
โครงการเขือ่ นน้าลึก ก่อสร้างระหว่าง 2539-2543 มีมลู ค่าการก่อสร้างกว่า 130 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ โดยรัฐบาลลาวได้กยู้ มื เงินจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) จานวน 52 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ และได้รบั เงินสนับสนุนจากกองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลของญีป่ นุ่
(Japanese Oversea Economic Cooperation Fund)
(https://www.internationalrivers.org/sites/default/files/attachedfiles/final_lao_nam_leuk_report.pdf )
การขายไฟฟ้าจากเขือ่ นน้าลึก ได้ผนวกเข้าเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาโครงการเขือ่ นน้างึม 1 โดย
เริม่ ส่งไฟฟ้าเข้าระบบเมื่อเดือนมีนาคม 2545
(http://www.ppa.egat.co.th/fppdx/index.php/g2g/loa/numngum-1 )
เป็ นเขือ่ นขนาดเล็ก มีบริษทั ผลิตไฟฟ้าลาว เป็ นเจ้าของทัง้ หมด เช่นเดียวกับเขือ่ นน้าคาน 2
(http://www.edlgen.com.la/project/nam-khan2-hydro-power-plant/?lang=en )
บริษทั ผลิตไฟฟ้าลาว มีผถู้ อื หุน้ หลักคือ ELECTRICITE DU LAOS 75% และ RATCH-LAO
SERVICES COMPANY LIMITED กับ KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
จากประเทศไทย ถือหุน้ ด้วยในสัดส่วน 5.56 และ 1.54 เปอร์เซ็นต์ตามลาดับ
(http://www.edlgen.com.la/shareholder-structure/?lang=en )
โครงการไฟฟ้าพลังน้าน้าเงีย้ บ 1 ตัง้ อยู่บนแม่น้าเงีย้ บ แขวงบอลิคาไซ ตอนกลางของ สปป.ลาว
ก่อสร้างโดย บริษทั ไฟฟ้าน้าเงีย้ บ 1 จากัด (NNP1PC) ประกอบด้วยบริษทั ร่วมทุนได้แก่ บริษทั
KPICNetherlands B.V., บริษท
ั EGATi และบริษทั LHSE ในสัดส่วนร้อยละ 45, 30 และ 25 ตามลาดับ
โครงการไฟฟ้าพลังน้าน้าเงีย้ บ 1 จะขายไฟฟ้าให้ประเทศไทย โดยทาสัญญาขายไฟฟ้า กับ กฟผ.
และเขือ่ นควบคุมท้ายน้า กาลังผลิตติดตัง้ 20 เมกะวัตต์ โครงการมีกาหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
พ.ศ. 2562 มูลค่าโครงการประมาณ 27,000 ล้านบาท
https://www.egati.co.th/th/th-invesment/th-nam-ngiep-1/17-1.html

เขือ่ นเทิน
หินบูน
และเทิน
หินบูนส่วน
ขยาย

500

เขือ่ นเทินหินบูน ก่อสร้างโดย บริษทั เทิน – หินบูน เพาเวอร์ จากัด ตัง้ แต่ปี 2537 และได้
ดาเนินการในเชิงพาณิชย์มาตัง้ แต่ปี 2541 และโครงการเทินหินบูนส่วนขยาย ได้เริม่ ก่อสร้างในปี
2551 และการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยและจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วตัง้ แต่ปี 2555
(https://www.banktrack.org/project/theun_hinboun_dam_expansion/pdf )
บริษทั เทิน – หินบูน เพาเวอร์ จากัด ประกอบไปด้วยผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
1. บริษทั จี เอ็ม เอส ลาว จากัด มีสดั ส่วนการถือหุน้ ในโครงการนี้อยู่ท่ี 20% (มีบริษทั จี เอ็ม
เอส เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) จากประเทศไทยถือหุน้ อยูใ่ นบริษทั จี เอ็ม เอส ลาว จากัด 100%
และ บริษทั จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) มี บริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จากัด (มหาชน) เป็ นผู้
ถือหุน้ ใหญ่)
2. การไฟฟ้าลาว มีสดั ส่วนการถือหุน้ อยู่ท่ี 60%
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เขือ่ นน้า
เทิน 1

เขือ่ นน้า
เทิน 2

644.3

1,070

3. บริษทั Nordic Hydropower AB :& มีสดั ส่วนการลงทุน 20% (บริษทั ฯ บริษทั Swedish
Vattenfall และ บริษทั Norwegian Statkraft ถือหุน้ ร่วมกันโดยถือหุน้ ร่วมกันคนละครึง่ )
ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย(ADB)ได้ให้เงินกูย้ มื แก่รฐั บาลลาวสาหรับโครงการนี้เป็ นเงิน 60
ล้านเหรียญสหรัฐจากงบ ประมาณทัง้ หมด 260 ล้านเหรียญสหรัฐ และNordic Development
Fund ให้กยู้ มื อีก จานวน 7.3 ล้านเหรียญสหรัฐ องค์กรกองทุน NORAD บริจาค 7 ล้านเหรียญ
สหรัฐ และทาง UNDP ได้ บริจาคอีกจานวนหนึ่ง(http://www.livingriversiam.org/4rivertran/lao/lao_thb_re1i.htm )
บริษทั เทินหินบูน เพาเวอร์ จากัด ได้ลงนามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ในขัน้ แรกที่ 220 เม
กะวัตต์ ต่อมาหลังจากทีไ่ ด้มกี ารเพิม่ เติมส่วนขยายก็ได้มขี ายไฟฟ้าเพิม่ อีก 220 เมกะวัตต์ รวม
เป็ น 440 เมกะวัตต์ จากกาลังการผลิตไฟฟ้ารวม 500 เมกะวัตต์
โครงการเขือ่ นน้าเทิน 1 ดาเนินการโดยบริษทั น้าเทิน 1 เพาเวอร์ จากัด โดยมีผถู้ อื หุน้ ดังนี้
1. บริษทั ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก้ กรุ๊ป (EGCO Group) บริษทั ลูกของ กฟผ. ถือ
หุน้ 25%
2. บริษทั พอนสัก กรุ๊ป จากัด (Phonesack Group Co., Ltd.) ถือหุน้ 60%
3. บริษทั .อีดแี อล เจเนอเรชัน่ จากัด (EDL-Generation Public Company) ถือหุน้ 15%
(https://www.egco.com/th/news-update/2017/nam-theun-1-ppa-signing )
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 บริษทั น้าเทิน 1 เพาเวอร์ จากัด ได้ร่วมลงนามในสัญญาข้อตกลงทาง
การเงินกับธนาคารพาณิชย์ในไทย โดยมีมลู ค่ารวมทัง้ สิน้ ประมาณ 934.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อ
พัฒนาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้าเทิน 1 (http://www.thansettakij.com/content/241010 ) ซึง่
ไม่ได้มกี ารระบุอย่างชัดเจนว่ามีธนาคารใดบ้าง
วันที่ 23 กันยายน 2560 บริษทั น้าเทิน 1 เพาเวอร์ จากัด ได้ลงนามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับการ
ไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จานวน 514.3 เมกะวัตต์ และกับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว
จานวน 130 เมกะวัตต์ ซึง่ สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าทัง้ 2 ฉบับ มีอายุสญ
ั ญา 27 ปี นับจากวันเริม่
เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2565 (https://www.egco.com/th/news-update/2017/nam-theun-1ppa-signing )
เขือ่ นน้าเทิน 2 สร้างโดย บริษทั น้าเทิน 2 เพาเวอร์ จากัด มีผถู้ อื หุน้ คือ
1. การไฟฟ้าแห่งฝรังเศส
่ (Electricite de France – EdF) ซึง่ เป็ นรัฐวิสาหกิจของฝรังเศส
่ มี
สัดส่วนการลงทุนอยู่ท่ี 40%
2. บริษทั ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก้ กรุ๊ป (มี กฟผ. เป็ นผูถ้ อื หุน้ อยู่ท่ี 25.41%) มี
สัดส่วนการลงทุนอยู่ท่ี 35%
3. รัฐวิสาหกิจลาว มีสดั ส่วนการลงทุนอยู่ท่ี 25%
มูลค่าการลงทุนของโครงการน้าเทิน 2 จานวน 1,581.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐนัน้ นอกเหนือจาก
การสนับสนุนจากธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียแล้ว ยังมีสถาบันการเงินอื่น ๆ ทีม่ ี
ส่วนในการปล่อยกูใ้ ห้กบั โครงการนี้ซง่ึ มีทงั ้ สถาบันการเงินในต่างประเทศและของไทย ได้แก่
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1. เงินกูจ้ ากธนาคารพาณิชย์ไทย จานวน 7 แห่ง ซึง่ ประกอบไปด้วย ธนาคารกรุงเทพ,
ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารนคร
หลวงไทย, ธนาคารทหารไทย เป็ นเงินจานวน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2. เงินสัญญาพันธะเพื่ออานวยความสะดวกเงินกูแ้ ก่โครงการโดยธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นาเข้าแห่งประเทศไทย จานวน 131.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
(ทีม่ า: MEE Net, “ติดตามเส้นทางการลงทุนของธุรกิจพลังงานในภูมภิ าคลุ่มแม่น้าโขง”, 2556)
รัฐบาลไทยโดยการไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ลงนามในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า
โครงการเขือ่ นน้าเทิน 2 จากลาว จานวน 920 เมกะวัตต์ เป็ นระยะเวลา 25 ปี ในวันที่ 8
พฤศจิกายน 2546 โดยระบุว่าจะรับซือ้ ไฟฟ้าในปี 2553 และในเวลาต่อมาได้เพิม่ เป็ น 948 เมกะ
วัตต์ คิดเป็ น 95% กาลังการผลิตของโครงการ (https://www.egco.com/th/businessgroup/LaoPDR/all/# , http://www.ppa.egat.co.th/fppdx/index.php/2014-03-10-12-1143/nam-theun-2 )

3. ความเสียหายจากแม่น้าโขงท่วมและลาน้าสาขาท่วมในเขตประเทศไทย
อุทกภัยทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2561 ได้สร้างความเสียหายในวง
กว้างกับจังหวัดทีอ่ ยูต่ ดิ แม่น้ าโขงในภาคอีสาน และแม้บางจังหวัดไม่มเี ขตติดแม่น้ าโขง แต่มลี าน้ าสาขา
เชื่อมโยงถึงกัน ก็ได้รบั ผลกระทบไปด้วย ข้อมูลความเสียหายในภาพรวมได้กระจายไปยังหน่วยงานต่าง
ๆ ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี้ จะได้ทาการรวบรวมข้อมูลความเสียหายดังนี้
1. การรวบรวมข้อมูลความเสียหายภาพรวม ทีร่ ายงานโดยกรมบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย จานวน 7 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย, บึงกาฬ, นครพนม, มุกดาหาร,
อานาจเจริญ, อุบลราชธานี และสกลนคร โดยสรุป ได้รบั ความเสียหาย 48 อาเภอ, 236 ตาบล,
1,809 หมูบ่ า้ น, 37,883 ครัวเรือน, ประชาชน 109,343 คน, พืน้ ทีเ่ กษตรเสียหาย 251,807 ไร่,
บ่อปลาเสียหาย อย่างน้อย 417 บ่อ, ปศุสตั ว์เสียหายอย่างน้อย 120 ตัว และไม่มรี ายงานข้อมูล
ในเรือ่ งวงเงินชดเชย หรือมูลค่าความเสียหาย
2. การรวบรวมข้อมูลความเสียหายจากหน่วยงานในระดับจังหวัด รวม 6 จังหวัดหนองคาย ได้แก่
บึงกาฬ, นครพนม, มุกดาหาร, อานาจเจริญ, อุบลราชธานี มีรายงานความเสียหายอย่างน้อย
35 อาเภอ มีเกษตรกรทีไ่ ด้รบั ความเสียหายมากกว่า 66ม074 คน และพืน้ ทีเ่ กษตรได้รบั ความ
เสียหายมากกว่า 249,515 ไร่ พืน้ ทีบ่ ่อปลา เสียหายมากกว่า 1,752 ไร่ และปศุสตั ว์เสียหาย
มากกว่า 603 ตัว วงเงินชดเชยความเสียหายอย่างน้อย 207 ล้านบาท
3. การรวบรวมข้อมูลความเสียหายในระดับตาบล จานวน 10 ตาบล ใน 6 จังหวัดติดแม่น้ าโขง ซึง่
จะให้ภาพความเสียหายในระดับพืน้ ทีไ่ ด้ชดั เจน และเห็นถึงข้อจากัดต่าง ๆ ของการช่วยเหลือ
จากทางราชการทีต่ อ้ งมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับปญั หาทีเ่ กิดขึน้ จริง ได้แก่
1. ต. ผาตัง้ อ.สังคม จ.หนองคาย
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2. ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย
3. ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
4. ต.หอคา อ.เมือง จ.บึงกาฬ
5. ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
6. ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
7. ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.บึงกาฬ
8. ต.ปง่ ขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
9. ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อานาจเจริญ
10. ต.สองคอน อ.โพธิ ์ไทร จ.อุบลราชธานี
3.1 ข้อมูลความเสียหายภาพรวมโดย กรมบรรเทาและป้ องกันสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
(www.nirapai.com)
รายงานสถานการณ์สาธารณภัย กรมบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย โดย ศูนย์อานวยการบรรเทาสาธารณภัย (ส่วนปฏิบตั กิ าร) (www.nirapai.com) ได้
นาเสนอข้อมูลภาพรวมของสถานการณ์น้ าโขงท่วม แยกตามรายจังหวัดทีต่ ดิ แม่น้ าโขง ในช่วงเดือน
กรกฎาคมถึงกันยายน 2561 ไว้โดยสรุปดังนี้
8. จังหวัดหนองคาย รายงานสถานการณ์สาธารณภัยได้ระบุถงึ สถานการณ์น้าโขงท่วมครัง้ แรก
ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 และรายงานต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 โดยสรุปความ
เสียหายไว้ 6 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง, ท่าบ่อ, ศรีเชียงใหม่, สังคม, รัตนวาปี และโพนพิสยั ใน
พืน้ ทีร่ วม 19 ตาบล 56 หมู่บา้ น มีครัวเรือนได้รบั ความเสียหาย 74 ครัวเรือน จานวน 280 คน
ในรายงานฯ ไม่ได้ระบุลกั ษณะพืน้ ทีเ่ สียหายด้านการเกษตรและประมง หรืออื่น ๆ (รายละเอียด
ตาบล ให้ดใู นตารางสรุป)
9. จังหวัดบึงกาฬ รายงานสถานการณ์สาธารณภัยได้ระบุถงึ สถานการณ์น้ าโขงท่วมครัง้ แรกใน
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 และมีรายงานต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 13 กันยายน 2561 โดยสรุปความ
เสียหายไว้สงู สุดเมือ่ วันที่ 4 กันยายน 2561 จานวน 8 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง, บุ่งคล้า, โซ่
พิสยั , ปากคาด, ศรีวไิ ล, พรเจริญ, บึงโขงหลง, และเซกา ในพืน้ ทีร่ วม 44 ตาบล 371 หมูบ่ า้ น
มีครัวเรือนได้รบั ความเสียหาย 8,038 ครัวเรือน จานวน 29,439 คน มีพน้ื ทีเ่ กษตรทีค่ าดว่า
ได้รบั ความเสียหายจานวน 41,338 ไร่ และบ่อปลาจานวน 789 ไร่ (รายละเอียดตาบล ให้ดใู น
ตารางสรุป)
10. จังหวัดนครพนม รายงานสถานการณ์สาธารณภัยได้ระบุถงึ สถานการณ์น้ าโขงท่วมครัง้ แรกใน
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 และมีรายงานต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 13 กันยายน 2561 โดยสรุปความ
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เสียหายไว้สงู สุดเมือ่ วันที่ 10 สิงหาคม 2561จานวน 12 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง, เรณูนคร,
ปลาปาก, ท่าอุเทน, โพนสวรรค์, ธาตุพนม, บ้านแพง, นาแก, วังยาง, ศรีสงคราม, นาหว้า และ
นาทม ในพืน้ ทีร่ วม 94 ตาบล 898 หมูบ่ า้ น มีครัวเรือนได้รบั ความเสียหาย 17,019 ครัวเรือน
จานวน 37,540 คน มีพน้ื ทีเ่ กษตรทีค่ าดว่าได้รบั ความเสียหายจานวน 179,704 ไร่, บ่อปลา
จานวน 248 บ่อ และปศุสตั ว์จานวน 120 ตัว (รายละเอียดตาบล ให้ดใู นตารางสรุป)
11. จังหวัดมุกดาหาร รายงานสถานการณ์สาธารณภัยได้ระบุถงึ สถานการณ์น้ าโขงท่วมครัง้ แรกใน
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 และมีรายงานต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 โดยสรุปความ
เสียหายไว้สงู สุดเมือ่ วันที่ 6 สิงหาคม 2561จานวน 7 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง, ดงหลวง, นิคม
คาสร้อย, ดอนตาล, หว้านใหญ่, หนองสูง และคาชะอี ในพืน้ ทีร่ วม 52 ตาบล 406 หมูบ่ า้ น มี
ครัวเรือนได้รบั ความเสียหาย 11,443 ครัวเรือน จานวน 38,355 คน มีพน้ื ทีเ่ กษตรทีค่ าดว่า
ได้รบั ความเสียหายจานวน 28,582 ไร่, บ่อปลาจานวน 196 บ่อ และรวมถึงความเสียหายต่อ
โรงเรียน 1 แห่ง, ถนน 42 สาย, คอสะพาน 2 แห่ง และฝาย 4 แห่ง (รายละเอียดตาบล ให้ดใู น
ตารางสรุป)
12. จังหวัดอานาจเจริ ญ รายงานสถานการณ์สาธารณภัยได้ระบุถงึ สถานการณ์น้าโขงท่วมครัง้ แรก
ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 และมีรายงานต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 โดยสรุปความ
เสียหายไว้ จานวน 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง, เสนางคนิคม, หัวตะพาน, ลืออานาจ และชานุ
มาน ในพืน้ ทีร่ วม 8 ตาบล 29 หมูบ่ า้ น มีครัวเรือนได้รบั ความเสียหาย 533 ครัวเรือน จานวน
1,922 คน โดยรายงานฯไม่ได้ระบุพน้ื ทีเ่ กษตรทีค่ าดว่าได้รบั ความเสียหาย (รายละเอียดตาบล
ให้ดใู นตารางสรุป)
13. จังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์สาธารณภัยได้ระบุถงึ สถานการณ์น้าโขงท่วมครัง้
แรกในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 และมีรายงานต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยสรุป
ความเสียหายเมือ่ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ไว้ จานวน 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเขมราฐ, โพธิ ์ไทร,
โขงเจียม, นาตาลและศรีเมืองใหม่ ในพืน้ ทีร่ วม 9 ตาบล 29 หมูบ่ า้ น มีครัวเรือนได้รบั ความ
เสียหาย 590 ครัวเรือน จานวน 2,307 คน โดยรายงานฯไม่ได้ระบุพน้ื ทีเ่ กษตรทีค่ าดว่าได้รบั
ความเสียหาย (รายละเอียดตาบล ให้ดใู นตารางสรุป)
14. จังหวัดสกลนคร เป็ นจังหวัดทีไ่ ม่ได้มอี าณาเขตติดต่อแม่น้ าโขง แต่เป็นต้นน้ าของน้ าสงคราม
และเขือ่ นน้ าอูน ซึง่ จะไหลรวมเป็นน้าสงครามไหลเข้าสู่จงั หวัดนครพนม และไหลลงสู่แม่น้ าโขง
ต่อไป รายงานสถานการณ์สาธารณภัยได้ระบุถงึ สถานการณ์ลาน้าอูนและลาน้าสงครามท่วมครัง้
แรกในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 และมีรายงานต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 13 กันยายน 2561 โดยสรุป
ความเสียหายเมือ่ วันที่ 4 กันยายน 2561 ไว้ จานวน 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอคาตากล้า, นิคมน้า
อูน, พรรณนานิคม, อากาศอานวยและบ้านม่วง ในพืน้ ทีร่ วม 10 ตาบล 21 หมู่บา้ น มีครัวเรือน
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ได้รบั ความเสียหาย 177 ครัวเรือน จานวน 477 คน โดยรายงานฯได้ระบุพน้ื ทีเ่ กษตรทีค่ าดว่า
ได้รบั ความเสียหาย จานวน 1,533 ไร่ และ โรงเรียน 1 แห่ง วัด 4 แห่ง (รายละเอียดตาบล ให้ดู
ในตารางสรุป)
ตาราง สรุปภาพรวมความเสียหายจากน้ าโขงท่วม ระหว่าง 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2561
จังหวัด

อาเภอ

ตาบล

หมู่บา้ น

หนองคาย
บึงกาฬ
นครพนม
มุกดาหาร
อานาจเจริญ
อุบลราชธานี
สกลนคร
รวม

6
8
12
7
5
5
5
48

19
44
94
52
8
9
10
236

56
371
898
406
29
29
20
1,809

ครัวเรือ
น
74
8,038
17,019
11,443
533
590
186
37,883

ประชาชน พืน้ ที่เกษตร บ่อปลา (ไร่)
เสียหาย
280
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
29,439
41,338
789
37,540
179,704
248 บ่อ
38,355
28,582
169 บ่อ
922
650
ไม่ระบุ
2,307
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
500
1,533
ไม่ระบุ
109,343
251,807
417 บ่อ

ปศุสตั ว์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
120
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
120 ตัว

ตาราง สรุปความเสียหายจากน้ าโขงท่วม จังหวัดหนองคาย ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2561
จังหวัดหนองคาย
อาเภอ
เมือง
ท่าบ่อ
ศรีเชียงใหม่
สังคม
รัตนวาปี
โพนพิสยั

สรุปความเสียหายในพืน้ ที่ 6 อาเภอ 19 ตาบล 56 หมูบ่ ้าน 74 ครัวเรือน 280 คน ไม่มี
รายงานความเสียหายด้านการเกษตรและประมง
ตาบล (หมูบ่ ้าน) ที่ได้รบั ผลกระทบจากน้าโขง
เทศบาลเมืองหนองคาย(ชุมชนจอมมณี), ตาบลเมืองหมี, บ้านเดื่อ, เวียงคุก, กวนวัน
เทศบาลเมืองท่าบ่อ, ตาบลกองนาง, โพนสา
เทศบาลเมืองศรีเชียงใหม่, ตาบลบ้านหม้อ
ตาบลบ้านม่วง, แก้งไก่, ผาตัง้ , สังคม
ตาบลรัตนวาปี , โพนแพง, พระบาทนาสิงห์, บ้านต้อน
ตาบลวัดหลวง, จุมพล, กุดบล, เหล่าต่างคา
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ทีม่ า: nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย

ตาราง สรุปความเสียหายจากน้ าโขงท่วม จังหวัดบึงกาฬ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2561
บึงกาฬ
อาเภอ
อาเภอเมือง
บุ่งคล้า
ปากคาด
โซ่พสิ ยั
ศรีวไิ ล
เซกา
พรเจริญ

8 อาเภอ 44 ตาบล 371 หมูบ่ ้าน 8,038 ครัวเรือน 29,439 คน เกษตร 41,338 ไร่
ประมง 789 ไร่
ตาบล (หมูบ่ ้าน) ที่ได้รบั ผลกระทบจากน้าโขง
ตาบลไคสี, ตาบลหอคา, ตาบลชัยพร, ตาบลโคกก่อง, ตาบลบึงกาฬ, ตาบลวิศษิ ฐ์, ตาบลโปง่ เปือย,
ตาบลนาสวรรค์, ตาบลโนนสว่าง, ตาบลหนองเลิง, ตาบลโนนสมบูรณ์
ตาบลบุ่งคล้า, ตาบลโคกกว้าง, ตาบลหนองเติน่

ตาบลหนองยอง
ตาบลโซ่, ตาบลคาแก้ว, ตาบลถ้าเจริญ, ตาบลเหล่าทอง, ตาบลบัวตูม, ตาบลหนองพันทา
ตาบลศรีวไิ ล, ตาบลนาแสง, ตาบลนาสะแบง, ตาบลนาสิงห์, ตาบลชุมภูพร
ตาบลเซกา, ซาง, หนองทุม่ , น้าจัน้ , โสกก่าม, ปง่ ไฮ, ท่ากกแดง, บ้านต้อง
ตาบลวังชมพู, ศรีชมพู, ดอนหญ้านาง, หนองหัวช้าง, ศรีสาราญ
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ตาราง สรุปความเสียหายจากน้ าโขงท่วม จังหวัดนครพนม ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2561
นครพนม
อาเภอ
เมือง
เรณูนคร
ปลาปาก
ท่าอุเทน
โพนสวรรค์
ธาตุพนม
บ้านแพง
นาแก
วังยาง
ศรีสงคราม
นาหว้า
นาทม

12 อาเภอ 94 ตาบล 898 หมู่บา้ น 17,019 ครัวเรือน 37,540 คน เกษตร 179,704 ไร่
ประมง 248 บ่อ ปศุสตั ว์ 120 ตัว
ตาบล (หมูบ่ ้าน) ที่ได้รบั ผลกระทบจากน้าโขง
ตาบลกุรุคุ หนองญาติ อาจสามารถ คาเตย โพธิตาก
์ นาราชควาย นาทราย ท่าค้อ บ้านผึง้
ดงขวาง
ตาบลโพนทอง, โคกหินแฮ่, หนองย่างชิน้ , นางาม, เรณู, นาขาม, ท่าลาด, เรณูใต้
ตาบลปลาปาก, หนองฮี, กุตาไก้, นามะเขือ, โคกสูง, โคกสว่าง, มหาชัย, หนองเทาใหญ่
ไชยบุร,ี รามราช, ท่าจาปา, โนนตาล, พนอม, ท่าอุเทน, เวินพระบาท, พะทาย, หนองเทา
ตาบลโพนจาน, นาหัวบ่อ, นาขมืน้ , นาใน, โพนสวรรค์, โพนบก, บ้านต้อ
ั่
ตาบลฝงแดง,
นาหมาด, พระกลางทุ่ง, แสนพัน, โพรแพง, ดอนนางหงส์, กุดฉิม, น้าก่า, อุม้
เหม้า, นาถ่อน, ธาตุพนม, ธาตุพนมเหนือ
ตาบลบ้านแพง, นาเข, โพนทอง, หนองแวง, นางัว, ไผ่ลอ้ ม
ตาบลนาดู่, พิมชน, หนองสังข์, ก้านเหลือง, นาเลีย่ ง, สีชมพู, หนองบ่อ, คาพี,้ นาแก, บ้าน
แก้ง, พระซอง
ตาบลหนองโพธิ,์ ยอดาด, โคกสี, วังยาง
ตาบลท่าบ่อสงคราม, นาเดื่อ, ศรีสงคราม, หากแพง, นาคา, โพนสว่าง, บ้านเข่า, บ้านเอือ้ ง,
สามผง
ตาบลเหล่าพัฒนา, นาหว้า, นางัว, นาเสียว,ท่าเรือ, นาคูณใหญ่
ตาบลนาทม, ดอนเตย, หนองซน

ตาราง สรุปความเสียหายจากน้ าโขงท่วม จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2561
มุกดาหาร
อาเภอ
ดงหลวง
เมือง
นิคมคาสร้อย
ดอนตาล
หว้านใหญ่
หนองสูง
คาชะอี

7 อาเภอ 52 ตาบล 406 หมูบ่ ้าน 11,443 ครัวเรือน 38,355 คน เกษตร 28,582 ไร่
บ่อปลา 196 บ่อ โรงเรียน 1 แห่ง ถนน 42 สาย คอสะพาน 2 แห่ง ฝาย 4 แห่ง
ตาบล (หมูบ่ ้าน) ที่ได้รบั ผลกระทบจากน้าโขง
ตาบลพังแดง, กกตูม, หนองแคน, ดงหลวง, ชะโนดน้อย, หนองบัว
ตาบลผึง่ แดง, ดงนอน, บ้านโคก, กุดแข้, โพนทราย, คาปา่ หลาย, ดงเย็น, นาโสก, คาอา
ฮวน, บางทรายใหญ่, มุกดาหาร, นาสีนวน
ตาบลนิคมคาสร้อย, นากอก, หนองแวง, กกแดง, โชคชัย, นาอุดม, ร่มเกล้า
ตาบลดอนตาล, ปา่ ไร่, เหล่าหมี, นาสะเม็ง, บ้านบาก, แก้ง, โพธิไทร
์
ตาบลหว้านใหญ่, บางทรายน้อย, ปง่ ขาม, ชะโนด, ดงหมู
ตาบลหนองสูง, หนองสูงเหนือ, ภูวง, บ้านเป้า, หนองสูงใต้, โนนยาง
ตาบลคาชะอี, คาบก, น้าเทีย่ ง, บ้านซ่ง, เหล่าสร้างถ่อ, หนองเอีย่ น, บ้านเหล่า, บ้านค้อ,
โพนงาม
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ตาราง สรุปความเสียหายจากน้ าโขงท่วม จังหวัดอานาจเจริญ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน
2561
อานาจเจริญ
อาเภอ
เมือง
เสนางคนิคม
หัวตะพาน
ลืออานาจ
ชานุมาน

5 อาเภอ 8 ตาบล 29 หมู่บา้ น 533 ครัวเรือน 922 คน เกษตร 650 ไร่
ตาบล (หมูบ่ ้าน) ที่ได้รบั ผลกระทบจากน้าโขง
ตาบลนาวัง, นาหมอม้า
ตาบลหนองสามสี, นาเวียง
ตาบลคาพระ
ตาบลไร่ข ี
ตาบลชานุมาน, โคกก่ง

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_1394479
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ตาราง สรุปความเสียหายจากน้ าโขงท่วม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน
2561
อุบลราชธานี
อาเภอ
อ.เขมราฐ
โพธิไทร
์
โขงเจียม
นาตาล
ศรีเมืองใหม่

5 อาเภอ 9 ตาบล 29 หมู่บา้ น 590 ครัวเรือน 2,307 คน อพยพ 14 ครัวเรือน 52 คน
ตาบล (หมูบ่ ้าน) ที่ได้รบั ผลกระทบจากน้าโขง
ไม่ระบุตาบล
ไม่ระบุตาบล
ตาบลโขงเจียม, ต.ห้วยไผ่, ต.นาโพธิกลาง
์
ไม่ระบุตาบล
ไม่ระบุตาบล

ตาราง สรุปความเสียหายจากน้ าโขงท่วม จังหวัดสกลนคร ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2561
สกลนคร (เขือ่ นน้าอูน, 5 อาเภอ 10 ตาบล 20 หมูบ่ ้าน 186 ครัวเรือน 500 คน เกษตร 1,533 ไร่ โรงเรียน 1
ลุ่มน้าสงคราม)
แห่ง วัด 4 แห่ง
อาเภอ
ตาบล (หมู่บา้ น) ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากน้าโขง
คาตากล้า
ตาบลหนองบัวสิม, คาตากล้า, นาแต้
นิคมน้าอูน
ตาบลหนองปลิง
พรรณานิคม
ตาบลช้างมิง่ , นาใน
อากาศอานวย
ตาบลสามัคคีพฒ
ั นา, โพนงาม, ท่าก้อน
บ้านม่วง
ตาบลดงเหนือ
หมายเหตุ ข้อมูลในทุกตาราง สรุปจาก รายงานสถานการณ์สาธารณภัย กรมบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย โดย ศูนย์อานวยการบรรเทาสาธารณภัย (ส่วนปฏิบตั กิ าร) www.nirapai.com

3.2 ข้อมูลความเสียหายจากน้าท่วม ที่รวบรวมโดยเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตาบลลุ่มน้าโขง 7
จังหวัดภาคอีสาน (คสข.)
การรวบรวมข้อมูลความเสียหายจากน้าท่วมโดย คสข. ดาเนินการใน 2 แนวทางได้แก่
แนวทางแรก คือ การรวบรวมข้อมูลความเสียหายจากหน่วยงานในระดับจังหวัด รวม 6 จังหวัด
หนองคาย ได้แก่ บึงกาฬ, นครพนม, มุกดาหาร, อานาจเจริญ, อุบลราชธานี และแนวทางทีส่ อง คือ
การสารวจความเสียหายในระดับตาบล จานวน 10 ตาบลใน 6 จังหวัด ซึง่ จะทาให้รายละเอียดของความ
เสียหายและการแก้ไขปญั หาในระดับชุมชนได้ชดั เจนมากขึน้ โดยทัง้ สองแนวทางได้ประมวลผลได้ดงั นี้
3.2.1 แนวทางแรก คือ การรวบรวมข้อมูลความเสียหายจากหน่ วยงานในระดับจังหวัด รวม 6
จังหวัดหนองคาย ได้แก่ บึงกาฬ, นครพนม, มุกดาหาร, อานาจเจริ ญ, อุบลราชธานี
โดยดาเนินการขอรับเอกสารรายงานความเสียหายจาก สานักงานเกษตรจังหวัด/อาเภอ
, สานักงานประมงจังหวัด/อาเภอ, สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัด และองค์การ
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ปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ที่ และนาข้อมูลทีไ่ ด้มาประมวลผลให้เห็นภาพรวมของความเสียหาย อย่างไร
ก็ตามเนื่องจากข้อจากัดในด้านช่วงเวลาของการรวบรวมข้อมูลเพียง 2 เดือน จึงทาให้ไม่สามารถได้
ข้อมูลทีค่ รบในทุกจังหวัด ได้แก่ จังหวัดมุกดาหารและอานาจเจริญ
จากข้อมูลในภาพรวมทัง้ หมด 6 จังหวัด มีรายงานความเสียหายอย่างน้อย 35 อาเภอ มี
เกษตรกรทีไ่ ด้รบั ความเสียหายมากกว่า 66,074 คน และพืน้ ทีเ่ กษตรได้รบั ความเสียหายมากกว่า
249,515 ไร่ พืน้ ทีบ่ ่อปลา เสียหายมากกว่า 1,752 ไร่ และปศุสตั ว์เสียหายมากกว่า 603 ตัว วงเงิน
ชดเชยความเสียหายอย่างน้อย 207 ล้านบาท เป็นไปตามเกณฑ์ของทางราชการ ซึง่ ต่ากว่ามูลค่า
เสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริงมาก และยังไม่นบั การเสียโอกาสในรายได้จากผลผลิตทัง้ เกษตร ประมง ปศุสตั ว์
และความสูญเสียจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
ตัวเลขความเสียหายได้ประมวลไว้เป็นตารางข้อมูล ทัง้ ในภาพรวม และรายจังหวัด
(หรืออาเภอ) เท่าทีข่ อ้ มูลทีไ่ ด้รบั จากหน่วยงานต่างในช่วง 2 เดือน (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561) ดังนี้
ตาราง ประมวลภาพรวมความเสียหายจากน้าท่วม ใน 6 จังหวัด ช่วง กรกฎาคมถึงกันยายน 2561
หนองคาย

บึงกาฬ

นครพนม

8

8

12

ไม่ม ี
รายงาน

ไม่มรี ายงาน

7

> 35

359

8,683

52,535

ไม่ม ี
รายงาน

ไม่มรี ายงาน

4,497

> 66,074

6,018.00

76,791.00

166,706.00

ไม่ม ี
รายงาน

ไม่มรี ายงาน

ไม่มรี ายงาน

> 249,515

709

978

รวมในด้าน
เกษตร

ไม่ม ี
รายงาน

ไม่มรี ายงาน

ไม่มรี ายงาน

> 1,687

1,219.15

533.18

275 บ่อ, 22
กระชัง

ไม่ม ี
รายงาน

ไม่มรี ายงาน

ไม่มรี ายงาน

> 1,752.33 ไร่

ไม่มรี ายงาน

ไม่ม ี
รายงาน

รวมในด้าน
เกษตร

ไม่ม ี
รายงาน

ไม่มรี ายงาน

ไม่มรี ายงาน

ไม่มีรายงาน

จานวนปศุสตั ว์

ไม่มรี ายงาน

ไม่ม ี
รายงาน

603 ตัว

ไม่ม ี
รายงาน

ไม่มรี ายงาน

ไม่มรี ายงาน

> 603 ตัว

วงเงินชดเชยความ
เสียหายด้านเกษตร

81,372,151.50
6,838,311.75 85,949,055 (เฉพาะ อ.ศรี
สงคราม)

ไม่มขี อ้ มูล

2725171.25
(เฉพาะ อ.
ชานนุมาน)

27,893,552

204,778,241.50

ไม่มขี อ้ มูล

ไม่มขี อ้ มูล

ไม่มขี อ้ มูล

2,252,686

จานวนอาเภอ ที่
ได้รบั ความเสียหาย
จานวนเกษตรกร ที่
ได้รบั ความเสียหาย
ด้านเกษตร
พืน้ ทีเ่ กษตร
เสียหาย
จานวนเกษตรกร ที่
ได้รบั ความเสียหาย
ด้านประมง
พืน้ ทีป่ ระมง
เสียหาย
จานวนเกษตรกร ที่
ได้รบั ความเสียหาย
ด้านปศุสตั ว์

วงเงินชดเชยความ
เสียหายด้านประมง

ไม่มขี อ้ มูล

2,252,686

ไม่มขี อ้ มูล
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3.2.2 แนวทางที่สอง คือ การสารวจความเสียหายในระดับตาบล จานวน 10 ตาบลใน 6 จังหวัด
ซึ่งจะทาให้รายละเอียดของความเสียหายและการแก้ไขปัญหาในระดับชุมชนได้ชดั เจนมากขึ้น
โดยทัง้ สองแนวทางได้ประมวลผลได้ดงั นี้
1. ตาบลผาตัง้ อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
แม่น้ าโขงไหลเริม่ มีระดับสูงในช่วงวันที่ 20 สิงหาคมและไหลย้อนเข้าไปตามลาห้วยโสม
และลาห้วยหัด ลาห้วยเดื่อ ส่งผลกระทบต่อพืน้ ทีน่ า บ่อปลา สวนผัก รวมทัง้ บ้านเรือนบางส่วนทีอ่ ยูใ่ กล้
ลาห้วยโสม และท่วมครัง้ ทีส่ องในช่วงต้นเดือนกันยายน ประกอบกับในพืน้ ทีท่ ถ่ี ูกน้ าท่วมมีท่าทรายตัง้ อยู่
ซึง่ ชาวบ้านได้รอ้ งเรียนตลอดปีทผ่ี ่านมา การขนย้ายทรายยังไม่ยา้ ยออก น้าท่วมได้ส่งผลให้ทรายไหลลง
แม่น้ าโขง บางส่วนไปอุดตันลาห้วย ทีส่ าธารณะ เมือ่ น้ าโขงท่วมรอบทีส่ อง ทาให้เกิดปญั หาต่อเนื่อง ใน
การทาการเกษตรหลังน้ าโขงลดระดับลง
1.1 ความเสียหายต่ อพื้นที่ เกษตรและการประมงของตาบลผาตัง้
การรวบรวมข้อมูลจากสานักงานประมง จ.หนองคาย และสานักงานเกษตรอาเภอสังคม
จ.หนองคาย ได้สรุปความเสียหายจากน้ าโขงท่วมไว้ 7 หมูบ่ า้ น มีผไู้ ด้รบั ผลกระทบรวม 46 ราย คิดเป็ น
พืน้ ทีเ่ สียหาย 172.25 ไร่ ในจานวนนี้เป็นพืน้ ทีน่ ามากทีส่ ุดจานวน 121.5 ไร่ และรองลงมาคือพืชผัก
40.25 ไร่ รายละเอียดดังตารางข้างล่างนี้
ตาบลผาตัง้

พืน้ ที่ และชนิ ดของความเสียหาย
ไม้ผล
บ่อปลา
พืชผัก
ทุเรียน1 ไร่
0
37.25 ไร่
1 ราย
0
0
0

หมู่ที่ 1 บ้านผาตัง้

ที่นา
38 ไร่

พืชไร่
0

หมู่ที่ 2 บ้านปากโสม

47.5 ไร่

0

หมู่ที่ 3 บ้านลาภูพาน

36 ไร่

0

0

3 ไร่

หมู่ที่ 4 บ้านนาโคก

0

พืชไร่ 9 ไร่
(มันสาปะหลัง 8
ไร่ 2 ราย และ
อ้อย 1 ไร่ 1 ราย)
0

0

0

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยไซงัว
หมู่ที่ 6 บ้านดงต้อง
หมู่ที่ 7 บ้านไทยพัฒนา
รวม

0
0
0
121.5 ไร่

0
0
0
9 ไร่

0
0
0
ทุเรียน1 ไร่
1 ราย

1 ราย
1.5 ไร่
0
0
0
1 ราย
1.5 ไร่

0
0
0
40.25 ไร่

ข้อมูล จากสานักงานประมง จ.หนองคาย และสานักงานเกษตรอาเภอสังคม จ.หนองคาย ปี 2561
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รวม
รวม 76.25 ไร่
24 ราย
รวม 47.5 ไร่ 8
ราย
รวม 48 ไร่ 14
ราย

รวม 1 ราย 1.5
ไร่
0
0
0
รวม 172 .25 ไร่
46 ราย
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1.2 ลักษณะและมูลค่าของความเสียหายจากน้าท่วม
1.2.1 ความเสียหายต่อบ้านเรือน
มีบา้ นเรือนเสียหาย 1 หลัง และมีแนวโน้มจะเสียหายอีก 20 หลัง บริเวณริมแม่น้ าโขง และลา
ห้วยโสมเหตุน้ ากัดเซาะบ้านพัง คือ บ้านเลขที่ 223 ม.3 บ้านลาภูพาน ต.ผาตัง้ อ.สังคม จ.
หนองคาย เป็ นบ้านของ นางทองคา ชาติ ราช อายุ 64 ปี ได้รบั ความเสียหายจากผลกระทบจาก
อุทกภัยน้าโขงไหลย้อนเข้าลาน้าโสม ซึง่ เป็นลาน้าสาขาทาให้เกิดน้ากัดเซาะตลิง่ ทาให้บา้ นด้านหลังพัง
ทรุดลงไป ฝนตกหนักในพืน้ ที่ และน้าโขงก็เริม่ สูงขึน้ จนกระทังวั
่ นที่ 20 ส.ค. เวลาประมาณตีสอง ได้
ยิ นเสียงน้ากระทบตลิ่ ง จากนัน้ ส่วนของห้องเก็บของก็พงั ลงในน้า เครือ่ งใช้ไฟฟ้าหลายอย่างได้รบั
ความเสียหาย ยังมีบา้ นเรือนประชาชนทีอ่ ยูใ่ นแนวลาน้ าโสม มีความเสีย่ งได้รบั ผลกระทบอีกประมาณ
20 หลัง สาหรับแนวทางในระยะยาวต้องใช้งบประมาณในการทาแนวกัน้ ป้องกันน้ ากัดเซาะ
ประเมินมูลค่าความเสียหายบ้านของ นางทองคา ชาติราช 150,000 บาท สาหรับการซ่อมแซม
และเครือ่ งใช้ไฟฟ้า ข้าวของทีห่ ล่นน้ า
1.2.2 ที่นา
น้าโขงไหลย้อนเข้าลาห้วยโสม และลาห้วยหัด ลาห้วยเดื่อ ทาให้ทน่ี า บ่อปลา สวนพริกเสียหาย
ในเขตพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ นทีอ่ ยูบ่ ริเวณทีร่ าบลุ่ม ติดแม่น้ าโขงรวมพืน้ ที่ 121.5 ไร่ เกษตรกรรวม 30 ราย มีการ
ยืน่ ขอรับค่าชดเชย
ประเมินมูลค่าความเสียหายจากต้นทุนเฉลีย่ 5,000 บาทต่อไร่ รวมค่าเสียหายเบือ้ งต้น 607,500
บาท หากจะต้องลงทุนใหม่กจ็ ะต้องใช้วงเงินในจานวนเท่ากัน
1.2.3 พืชไร่
น้าโขงไหลย้อนเข้าลาห้วยโสม และลาห้วยหัด ลาห้วยเดื่อ ทาให้ไร่ออ้ ยเสียหาย 1 ไร่ 1 ราย
ต้นทุนเฉลีย่ 4,000 บาทต่อไร่ และ พืน้ ทีป่ ลูกมันสาปะหลัง 8 ไร่ จานวน 2 รายต้นทุนเฉลีย่ 5,000 บาท
ต่อ ไร่ ค่าเสียหายเบือ้ งต้น 40,000 บาท
1.2.4 บ่อปลา
ข้อมูลของสานักงานเกษตรอาเภอสังคม ระบุว่า มีเกษตรกร1 ราย 1.5 ไร่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
ต้นทุนเฉลีย่ 30,000 บาทต่อ ไร่ ค่าเสียหายเบือ้ งต้น 45,000 บาท
จากการสอบถามกับชุมชน ได้ให้ขอ้ มูลว่า ชาวบ้านทีม่ บี ่อปลาตามหัวไร่ปลายนา และปลาออก
จากบ่อจนหมด เป็นการเลีย้ งและจับประจาปี ประมาณ 9 ราย 9 ไร่ ต้องลงทุนหาปลามาปล่อยใหม่ คิด
เป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 270,000 บาท หรือหากน้ าไม่ท่วม ช่วงหน้าแล้งจะจับปลาขายได้มากกว่า
600,000 บาท
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1.2.5 พืชผัก
พืชผักทีเ่ สียหายได้แก่ สวนพริกขีห้ นูเม็ดใหญ่ 37.25 ไร่ 15 ราย และสวนกล้วย 3 ไร่ 1 ราย
ต้นทุนพริกเฉลีย่ 18,000 บาทต่อไร่ คิดเป็นค่าเสียหายเบือ้ งต้น 670,500 บาท ต้นทุนการปลูกกล้วย
2,000 บาทต่อไร่ หากน้ าไม่ท่วม ชาวบ้านจะมีโอกาสในการขายพริก สัปดาห์ละ 1 ครัง้ ๆ ละ 100
กิโลกรัม ถึง 300 กก. ราคาเฉลีย่ กก.ละ 60 บาท ตัง้ แต่ช่วงเดือน พย.-มีค. จะมีรายได้ตลอดฤดูกาลผลิต
คิดเป็นมูลค่า 192,000-288,000 บาท (พริกให้ผลผลิต 3,200 กก. - 4,800 กก.ต่อไร่)
การฟื้นฟูหลังน้ าท่วม นอกจากจะต้องเสียเวลาเริม่ ต้นใหม่ ลงทุนใหม่ ยังทาให้พริกมีเชือ้ โรค ยืน
ต้นตาย และเสียโอกาสในการขายพริกในตอนต้นฤดู และการลงทุนครัง้ ต่อ ๆ มา ต้องกูห้ นี้ยมื สิน ทาให้
ต้นทุนมีดอกเบีย้ มากขึน้ อย่างน้อยดอกเบีย้ ร้อยละ 5 ของต้นทุนครัง้ แรกของต้นทุน 670,500 บาท
1.2.6 ไม้ผล
มีสวนทุเรียนเสียหาย 1 ไร่ 1 ราย มีตน้ ทุนเฉลีย่ 20,000 บาทต่อ ไร่
อย่างไรก็ตาม ผลจากน้ าท่วม ทาให้ชาวบ้านจับปลาแม่น้าโขง ทีเ่ ข้ามาในลาห้วยได้มาก
ขึน้ และรวมถึงปลาทีห่ ลุดออกมาจากบ่อด้วยเช่นกัน
1.3 การแก้ไขปัญหาของชุมชน
ชาวบ้านได้ปรับการเพาะกล้าพริกในกะบะและยกขึน้ สูง ส่วนการแก้ไขปญั หาด้านอื่น ๆ
เช่นเดียวกันคือ ยกของขึน้ ทีส่ งู สารวจข้อมูลเพื่อแจ้งหน่ วยงาน นอกจากนี้ในระยะยาวต้องขยายท่อลอด
ถนนให้เหมาะสมกับปริมาณน้า และทาฝายหรือประตูปิดเปิดได้ทล่ี าห้วยเดื่อ และห้วยหัด ต้องการให้
หน่วยงานแจ้งเตือนระดับน้ า เตือนภัยเนิ่นๆ และช่วยเหลือค่าชดเชยเยียวยาทีเ่ สียหายให้ใกล้เคียงกับ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ สียหายจริง การปลูกข้าวรอบทีส่ อง ชาวบ้านไม่สามารถหากล้า และเมล็ดพันธุข์ า้ วได้ ควร
ช่วยเหลือเรือ่ งการจัดตัง้ กองทุนสาหรับเมล็ดพันธุ์ และเนื่องจากตาบลผาตัง้ อยูใ่ นเขตปา่ สงวนแห่งชาติ
พานพร้าวแก้งไก่ มีชาวบ้านจานวนหลายรายทีอ่ าศัยทีด่ นิ งอก จับจองริมโขง ทาการเกษตร เมือ่ เกิดเหตุ
ไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้ เพราะไม่มเี อกสารสิทธิ ์ในทีด่ นิ ทากิน
1.4 การช่วยเหลือจากหน่ วยงานภาครัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
หน่วยงานแจ้งเตือนเมือ่ น้ ามาแล้ว ทาได้เพียงการช่วยขนของขึน้ ทีส่ งู สาหรับบ้านเรือน
ทีเ่ สียหายก็จะเสนอหน่วยงานเพื่อช่วยสมทบค่าซ่อมแซม ซึง่ ยังไม่มรี ะเบียบช่วยเหลือทีช่ ดั เจน มีการ
สารวจพืน้ ทีต่ ลิง่ ห้วยพัง และครัวเรือนทีอ่ ยูใ่ นแนวเสีย่ งต่อตลิง่ ทรุด นอกจากนี้มกี ารสารวจข้อมูลความ
เสียหาย และส่งต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อช่วยเหลือเยียวยาตามภารกิจ ตามระเบียบแต่ละหน่วยงาน
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แผนที่ น้าท่วมตาบลผาตัง้

ผูร้ วบรวมข้อมูล นายสมาน แก้วพวงและนางอ้อมบุญ ทิพย์สนุ า
รายชื่อผูใ้ ห้ขอ้ มูล
1. นายค้า ดวงจันทร์ 222 หมู่ 1
2. นางฉลวย หลวงโคตร 12 หมู่ 1
3. นายเศษ ลีต่างคา 65 หมู่ 1
4. นายประวี ดีประเสริฐ 7 หมู่ 1
5. นายอนุชา ภูธาตุงา 322 หมู่ 1
6. นายวีระเดช ลีต่างคา 259 หมู่
7. นางเนตรนภา ดีประเสริฐ 330 หมู่ 1
8. นางคาศรี จันทาคิรี 364 หมู่ 1
9. นางศรัญญา ภูวเิ ศษ 36 หมู่ 1
10. นส.ประดิษฐ์ ศรีชา 19 หมู1่

41

รายงานการศึกษา ต้นทุนทีถ่ ูกซ่อน: ภัยพิบตั นิ ้ าท่วมจากเขือ่ นไฟฟ้าพลังน้ าใน สปป.ลาว

2. ตาบลโพนสา อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ตาบลโพนสา ประสบกับปญั หาน้ าท่วมในพืน้ ที่ 2 ส่วนคือ พืน้ ทีน่ า ในทีล่ ุ่มต่าติดลาห้วย
คุก และพืน้ ทีด่ อนน้อยหรือดอนต่า ในแม่น้าโขง โดยสรุปดังนี้
ทางทิศใต้ของตาบลโพนสา มีลาห้วยคุกล้อมรอบ ติดเขตหมู่ 1,3,8,9 ลาห้วยคุก มีตน้
กาเนิดมาจากอาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ผ่านอาเภอท่าบ่อ และอาเภอเมืองหนองคาย ก่อนไหลลง
แม่น้ าโขง ซึง่ เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างตาบลเวียงคุก อาเภอเมืองหนองคาย กับตาบลโพนสา อาเภอ
ท่าบ่อ น้ าโขงได้หนุนไหลเข้าในลาห้วยคุก แล้วเอ่อล้นลาห้วยทีล่ ุ่มต่ าเข้าท่วมพืน้ ทีก่ ารเกษตรทีอ่ ยูต่ ดิ กับ
ลาห้วยเป็นบริเวณกว้าง เนื่องจากน้ าทะลักเข้าท่วมนาข้าวเป็นบริเวณกว้าง บ้านเรือนประชาชนทีอ่ ยูต่ ดิ
กับลาห้วยคุก รวมถึงฟาร์มไก่พน้ื เมืองทีช่ าวบ้านเลีย้ งไว้ดว้ ย แต่สามารถขนสิง่ ของภายในตัวบ้านและ
ไก่พน้ื เมืองจานวน 60 ตัวหนีน้ าได้ทนั โดยน้ าท่วมสูงถึง 50 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร และเป็นการเกิดน้ า
ท่วมในรอบ 10 ปีทไ่ี ม่เคยเกิดน้าท่วมรอบใน ซึง่ เหตุเกิดจากน้าในลาห้วยคุกไม่สามารถระบายลงแม่น้ า
โขงได้ เนื่องจากแม่น้าโขงอยูใ่ นระดับสูงกว่าลาห้วยคุก ถึงแม้จะมีการประสานเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องเร่ง
เปิดประตูระบายน้ าทีห่ ว้ ยคุกทัง้ 4 บาน เพื่อช่วยพร่องน้าจากลาห้วยคุกให้ไหลลงน้าโขงก็ตาม
ดอนน้อยหรือดอนต่ า เป็นดอนกลางน้ าโขงทีเ่ ป็นของไทย ตามอนุสญ
ั ญาระหว่างสยาม
กับฝรังเศส
่ พ.ศ.2469 ทาขึน้ ในสมัย ร.7 ก่อนหน้านี้ ดอนน้อยมีผนื แผ่นดินติดกับแผ่นดินไทย สาเหตุท่ี
ดอนน้อยซึง่ มีพน้ื ทีร่ าว 2,500-3,000 ไร่ แยกออกมาจากแผ่นดินไทย เนื่องมาจากมีการสัมปทานดูด
ทรายในลาน้าโขง ตัง้ แต่ปี 2507 มาอย่างต่อเนื่อง จนทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางน้าไหล ประกอบกับ
ถูกกัดเซาะในฤดูน้าหลากสะสมเป็นเวลาหลายปี ทาให้ดอนน้อยแยกไกลออกจากแดนไทยมากขึน้ เรือ่ ยๆ
บนดอนน้อยมีชาวบ้าน 2 ตาบลคือตาบลโพนสา อ.ท่าบ่อ และ ต.เวียงคุก อ.เมือง ราวๆ 150-200
ครอบครัว ได้อาศัยทามาหากิน ทาการเกษตร ปลูกยาสูบ พริก มะเขือเทศ พุทรา มะละกอ ข้าวโพด
หวาน สับปะรด ส้มโอ สร้างรายได้ให้กบั พีน่ ้องเกษตรกรได้ตลอดทัง้ ปี และมีการจัดการท่องเทีย่ วเชิง
เกษตรในบริเวณนี้ มีการชาระภาษีบารุงท้องทีเ่ กาะดอน ให้กบั อบจ.หนองคาย อย่างถูกต้อง มานาน
กว่า 50 ปี
ั่
ในปี 2561 น้ าโขงได้ท่วมดอนน้อยหรือ ดอนต่ า(ฝงไทยเรี
ยกดอนต่ า) ในตาบลโพนสา
อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ระดับน้ าท่วมสูงสุดกว่า 3 เมตร โดยเฉพาะในส่วนท้ายของดอน ทาให้
ชาวบ้านส่วนใหญ่ทไ่ี ปทาการเกษตรบนดอนดังกล่าว ต้องขนย้ายเครือ่ งยนต์และเครื่องมือทาง
ั ่ อนทีจ่ ะถูกน้ าท่วมเสียหาย ส่วนพืชผลทางการเกษตรทีเ่ สียหายส่วนใหญ่ได้แก่
การเกษตรกลับขึน้ ฝงก่
สับปะรด กล้วย พุทรา ส่วนพืชผักต่างๆ ได้เก็บเกีย่ วผลผลิตเสร็จแล้ว มีบา้ นและเถียงนา 5-10 หลัง ที่
ค่อนข้างก่อสร้างถาวรได้รบั ความเสียหาย ประเมินมูลค่าความเสียหายประมาณ 16 ล้านบาท โดย
ชาวบ้านคานวณจากการเคยขายผลผลิตในช่วงปีทผ่ี ่านมาโดยเฉพาะกล้วย และพุทรา 3 รส ซึง่ พุทรา
สามรสทีน่ ่ีจะรสชาติดี ปลูกบนดอนประมาณ 300-400 ไร่ เป็นเศรษฐกิจหลักของชุมชนรองจากยาสูบ มี
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พุทราพันธุเ์ วียดนาม และพุทราน้านม หลังจากทีน่ ้ าท่วมพืน้ ทีด่ อนก็ทาให้ปีน้ี พุทราออกช้ากว่าทุกปีตอ้ ง
รอประมาณเดือนธันวาคม
2.1 ความเสียหายต่ อพื้นที่ เกษตรและการประมงของตาบลโพนสา
ความเสียหาย
ทีน่ า

หมู่ที่
1, 3, 9

จานวน (ราย)
ไม่สามารถระบุจานวนได้

พืน้ ที่ (ไร่)
450 ไร่

หมายเหตุ
แจ้งขอรับค่าชดเชยน้า
ท่วมเพียง 6 ราย พืน้ ที่ 56
ไร่17

บ่อปลา
1, 3, 8, 9 11
54.5 ไร่18
พืชผัก
4, 5, 6
ไม่สามารถระบุจานวนได้
2,500 – 3,000 ไร่
หมายเหตุ หมู่ 1 บ้านโพนสา, หมู่ท่ี 3 บ้านศรีวไิ ล, หมู่ท่ี 4 บ้านท่ามะเฟือง, หมูท่ ่ี 5 บ้านน้อย, หมูท่ ่ี 6 บ้านศิลาเลข,
หมู่ท่ี 8 บ้านเทพมงคล, หมู่ท่ี 9 บ้านโพนสา

2.2 ลักษณะและมูลค่าของความเสียหายจากน้าท่ วม
2.2.1 ความเสียหายต่อบ้านเรือน
น้าท่วมบ้านเรือนทีอ่ ยู่ตดิ แม่น้าโขง คือ หมู่ 6, 7 จานวน 10 หลังคาเรือน ไม่มคี วามเสียหายทัง้
หลัง แต่ตอ้ งการซ่อมแซมและทาความสะอาด ทาสีใหม่ ประเมินมูลค่า 20,000 บาท
2.2.2 ที่นา
น้าท่วมบริเวณทีน่ าทีต่ ดิ ห้วยคุก คือหมู่ 1, 3, 9 เนื่องจากน้าโขงสูงกว่าน้ าห้วยคุก น้ าห้วยไหล
ออกไม่ได้ จึงเอ่อท่วมทีน่ าบริเวณรอบห้วยราวๆ 450 ไร่ ในนี้มบี ่อปลา ไก่ไข่ รวมอยู่ดว้ ย ค่าใช้จ่ายใน
การลงทุนทานา เฉลีย่ 6,500 บาทต่อไร่ มูลค่าความเสียหายเบือ้ งต้น 364,000 บาท และต้องลงทุนทา
นาครัง้ ทีส่ อง
2.2.3 บ่อปลา
น้าท่วมบ่อปลาใน หมู่ 1 โพนสา, หมู่ 3 ศรีวไิ ล, หมู่ 8 บ้านเทพมงคล , หมู่ 9 โพนสา จานวน
11 ราย 54.5 ไร่ (มีไก่ไข่อยู่ดว้ ย) เนื่องจากน้าห้วยคุกไม่สามารถระบายลงแม่น้าโขงได้ อีกทัง้ มีน้ าจาก
น้าโขงหนุ นเข้ามารอบใน เนื่องจากประตูระบายน้า 4 บาน ชารุด น้าลอดใต้ประตูปิดเปิดเข้ามา ยังไม่ม ี
การซ่อมแซม ประมาณความเสียหายต่อบ่อปลา และไก่ไข่ ประมาณ 40,000 บาทต่อไร่ รวมต้นทุน
ทัง้ หมดประมาณ 2,180,000 บาท

17

จากรายงานของประมง จ.หนองคาย ระบุว่าชาวบ้านบ่อปลาเสียหาย 11 ราย 54.5 ไร่ ส่วนสานักงานเกษตรมีรายงานความเสียหาย 6
ราย 56 ไร่ ซึง่ ขัดแย้งกับชาวบ้านทีร่ ะบุน้าท่วมมากกว่านัน้ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าทีใ่ ห้ขอ้ สังเกตว่า ชาวบ้านถอนการขอรับค่าชดเชย
เยียวยาน้าท่วม เนื่องจากได้เพียงไร่ละ 1,200 บาท ซึง่ น้อยกว่าค่าเก็บเกีย่ วและปรับปรุงพันธุท์ ร่ี ฐั จ่ายให้ไร่ละ 1,500 บาท
18 เพิง่ อ้าง
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2.2.4 พืชผัก
ท่วมพืน้ ทีแ่ ปลงผัก ข้าวโพด พริก ของหมู่ 4,5,6 และดอนน้อย ดอนแตงซึง่ เป็นเกาะดอนใน
แม่น้ าโขง 2,500- 3,000 ไร่ คิดมูลค่าความเสียหายประมาณ 16,000,000 บาท เกษตรบางรายเก็บ
ผลผลิตไม่ทนั เช่น มีเก็บข้าวโพดไม่ทนั เสียหายประมาณ 5 ไร่ แต่ส่วนใหญ่เก็บเกีย่ วผลผลิตหมดแล้ว
(เนื่องจากอยู่บนพืน้ ทีด่ นิ งอก จึงไม่ได้แจ้งขอค่าชดเชย) ประมาณการต้นทุนข้าวโพดไร่ละ 2,000 บาท
เสียหายเบือ้ งต้น 10,000 บาท
2.2.5 ความเสียหายต่อสิ่ งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ของหมู่บ้าน
น้าท่วมวัดริมแม่น้าโขง ได้แก่ วัดศิลาเลข และวัดเทพนิมติ ต้องทาความสะอาด และทาสีใหม่
ประมาณการต้นทุนประมาณ 50,000 บาท
3. การแก้ไขปัญหาของชุมชน
การแก้ปญั หาเฉพาะหน้าได้แก่ การขนของขึน้ ทีส่ งู โยกย้ายเรือ เครือ่ งจักรกลทางการเกษตร
ออกจากดอนต่าหรือดอนน้อย ชาวบ้านช่วยกันอุดกระสอบทรายตามร่องระบายน้า และประสาน
หน่วยงานเปิดประตูระบายน้าห้วยคุก แต่ไม่เป็ นผล เนื่องจากน้ าโขงขึน้ สูง น้ าจากห้วยคุกจึงเอ่อล้น ท่วม
รอบในอีกระลอก ชาวบ้านเสนอซ่อมแซมประตูปิดเปิดน้า เพราะมีน้ าลอดใต้ประตู
4. การช่วยเหลือจากหน่ วยงานภาครัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
ทหารจากกองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองคาย และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ช่วยกันกรอกกระสอบทรายแล้วนาไปอุดตามท่อ ตามรอยแยกและรอยต่อทีน่ ้าซึมเข้ามา แต่ไม่ค่อยเป็ น
ผลมากนัก เนื่องจากมีรอยแยกและรอยต่อยาวตลอดแนวเขือ่ นป้องกันตลิง่ แม่น้ าโขง ส่วนชาวบ้านก็
ช่วยกันกรอกกระสอบทรายเพื่อใช้ป้องกันน้ าไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของตนเอง ส่วนโป๊ะแพทีอ่ ยูใ่ นแม่น้ า
โขงก็ได้มกี ารปรับยึดให้แน่ นหนาขึน้ พร้อมติดตัง้ เครือ่ งสูบน้าออกจากหมูบ่ า้ น โดยมีเจ้าหน้าทีต่ ารวจน้ า
หนองคาย เข้าร่วมช่วยเหลือและขนย้ายสิง่ ของช่วยเหลือประชาชน อีกทัง้ มีการจัดเตรียมเรือไว้เพื่อช่วย
ขนย้ายผูป้ ว่ ยติดเตียงไปยังทีป่ ลอดภัยทันทีทไ่ี ด้รบั การร้องขอ หลังน้ าลดได้มกี ารสารวจข้อมูล
ผลกระทบรายงานไปตามหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อช่วยเหลือ ค่าชดเชยเยียวยา ตามเกณฑ์ของทาง
ราชการ เช่น เกษตร ปศุสตั ว์ ประมง
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แผนที่ น้าท่วมตาบลโพนสา

ผูร้ วบรวมข้อมูล นางอ้อมบุญ ทิพย์สนุ า
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
1. นายแสงเพช โพธิรตั น์ กานันตาบลโพนสา 146 หมู่ท่ี 6
2. นางนงลักษณ์ นาผม 200 หมู่บา้ นท่ามะเฟือง หมูท่ ่ี 4
ั สดิ ์ 26/1 หมู่ท่ี 7
3. นาง บังอร ปญสวั
4. นางสาว เพ็ญพยม พรมหาชัย 45 หมู่ท่ี 4
5. นาย ศุภชัย พินธะ เลขที่ 164 หมูท่ ่ี 4
6. นาย หม่อน โคธิเสน เลขที่ 72 หมู่ท่ี 4
7. นาง สายฝน บุญตาระวะเลขที่ 85 หมู่ท่ี 9
8. นาย ประดิษฐ์ ราชป้องขันธ์ 50 หมูท่ ่ี 7
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3. ตาบลเวียงคุก อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ตาบลเวียงคุก ประสบกับปญั หาน้ าท่วมในพืน้ ที่ 2 ส่วนคือ พืน้ ทีน่ า ในทีล่ ุ่มต่ าติดลา
ห้วยคุก และพืน้ ทีด่ อนแตง(พืน้ ทีด่ อนแตง อยูใ่ นเขตตาบลโพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย) ในแม่น้าโขง
ซึง่ มีลกั ษณะการท่วมใกล้เคียงกับเขตตาบลโพนสามาก โดยน้ าโขงไหลท่วมบ่าเข้ามาตามลาห้วยคุก
และท่อระบายน้าของเขือ่ นกันตลิง่ พังในทุกจุด รวมทัง้ ลาห้วยบังพวนทางทิศใต้ของหมูบ่ า้ นก็ปล่อยน้ามา
สมทบ ทาให้ไหลลงแม่น้ าโขงไม่ได้ น้าจึงท่วมนาข้าวและบ่อปลา และท่วมพืน้ ทีด่ อนแตงเช่นกัน
ในปีน้ีน้าท่วม 2 ครัง้ คือช่วงปลายสิงหาคม ประมาณ 1 สัปดาห์ และท่วมอีกครัง้ ช่วง
เดือน กันยายน ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน จึงทาให้ปลูกยาสูบได้ชา้ กว่าทุกปี
3.1 ความเสียหายต่ อพื้นที่ เกษตรและการประมงของตาบลเวียงคุก
ตาบลเวียงคุก มีพน้ื ทีน่ าข้าวเสียหายใน 2 หมูบ่ า้ น พืน้ ที่ 100 ไร่ ขณะทีบ่ ่อปลาที่
เสียหาย มีใน 8 หมู่บา้ น พืน้ ที่ 347 ไร่ สาหรับพืน้ ทีด่ อนแตง มีความเสียหายน้อย เพราะชาวบ้านได้เก็บ
ผลผลิตส่วนเป็นใหญ่แล้ว
ตาบลเวียงคุก

พืน้ ที่ และชนิ ดของความเสียหาย
ที่นา

หมู่ท่ี 1 บ้านนาเหล่า
หมู่ท่ี 2 บ้านเวียงคุกใต้
หมู่ท่ี 3 บ้านเวียงคุกกลาง
หมู่ท่ี 4 บ้านเวียงคุกเหนือ
หมู่ท่ี 5 บ้านโนนสมบูรณ์
หมู่ท่ี 6 บ้านไผ่สที อง
หมู่ท่ี 7 บ้านเวียงชัย
หมู่ท่ี 8 บ้านเวียงแก้ว
รวม

96
4

100

บ่อปลา
ชนิ ด-พืน้ ที่-จานวน
186
37
8
28
10
38
14
26
347

พืชผัก

2
3
1

6

3.2 ลักษณะและมูลค่าของความเสียหายจากน้าท่ วม
3.2.1 ความเสียหายต่อบ้านเรือน
น้าโขงไหลเข้าท่วมพืน้ บ้าน ต้องยกของขึน้ ทีส่ งู แต่เสียหายไม่มาก เพราะมีการสื่อสารและ
เตรียมพร้อม หลังน้ าลดต้องขัดถูทาความสะอาดเอง 3-5 วัน
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3.2.2 ที่นา
นาข้าวทัง้ หมดได้รบั ความเสียหาย เนื่องจากอยูใ่ นระยะข้าวกาลังแตกกอ และถูกน้าท่วมขัง
ชาวบ้านได้ประเมินต้นทุนนาข้าวต่อ 1 ไร่ เท่ากับ 6,950 บาท (ได้แก่ 1.ค่าไถ คราด 3,500 บาท 2.
ค่าจ้างปกั ดา 1,600 บาท 3.ค่าปุ๋ย 1,500 บาท 4.ค่ายาฆ่าหญ้า 250 บาท 5.ค่าจ้างเกีย่ ว 1,600 บาท)
ประเมินมูลค่าความเสียหายเบือ้ งต้นรวม 695,000 บาท บางรายต้องลงทุนใหม่ บางรายไม่มกี ล้าปกั ดา
และส่งผลต่อเนื่องการไม่มขี า้ วปลูกไว้กนิ เอง
3.2.3 บ่อปลา
เนื่องจากพืน้ ทีเ่ วียงคุกเป็ นทีล่ ุ่ม มีการเลีย้ งไก่ไข่บนบ่อปลา เมือ่ น้าไหลเอ่อท่วมบ่อปลา จึง
เสียหายทัง้ หมด จับปลาขายไม่ทนั ชาวบ้านได้ประเมินต้นทุนบ่อปลาต่อ 1 ไร่ เท่ากับ 30,000 บาท
(ได้แก่ พันธุป์ ลาตัวละ 2 บาทจานวน 12,000 ตัวรวม 24,000 บาท, อาหารปลากระสอบละ 600 บาท
จานวน 10 กระสอบ รวม 6,000 บาท) บ่อปลาเสียหายรวม 347 ไร่ มูลค่าความเสียหายเบือ้ งต้น
10,410,000 บาท ทีต่ อ้ งลงทุนใหม่ ขณะทีค่ ่าชดเชยเยียวยา ชาวบ้านได้เพียง 4,000 บาทต่อไร่เท่านัน้
3.2.4 พืชผัก
พืน้ ทีป่ ลูกพืชผักบริเวณริมโขงและดอนแตงถูกน้ าท่วมทัง้ หมด แต่เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่
เก็บผลผลิตพืชผักเสร็จแล้ว จึงเสียหายน้อย
3.2.5 สัตว์เลี้ยง
ชาวบ้านไม่ได้รบั ความเสียหาย ในลักษณะทีส่ ตั ว์เลีย้ งล้มตาย แต่พน้ื ทีท่ ุ่งหญ้าถูกน้ าท่วม จึง
ต้องลงทุนซือ้ หญ้าให้ววั กิน ซึง่ ไม่มตี วั เลขต้นทุนทีช่ ดั เจน
3.2.6 ความเสียหายต่อสิ่ งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ของหมู่บ้าน
ตลิง่ ริมแม่น้าโขงพังบางส่วน
3.3 การแก้ไขปัญหาของชุมชน
เมือ่ ชาวบ้านได้รบั การเตือนภัย ชาวบ้านได้ขนข้าวของในครัวเรือนขึน้ ทีส่ งู พืชผักริมโขงส่วน
ใหญ่ได้มกี ารเก็บเกีย่ วผลผลิตแล้ว คงเหลือเฉพาะแปลงข้าวโพดบางส่วน ซึง่ ไม่สามารถเก็บเกีย่ วได้
เนื่องจากอยู่ระหว่างการเจริญเติบโต ส่วนบ่อปลา ได้มกี ารเอาตาข่าย หรือมุง้ เขียวกัน้ ปลาออกจากบ่อ
แต่กไ็ ม่สามารถป้องกันได้ น้ ามาไว น้ าโขงหนุ น น้ าจากลาห้วยลงไม่ได้ เมือ่ น้ าท่วมต้องลงทุนใหม่
ทัง้ หมด ต้องซือ้ ดินมาถมทาคันคูบ่อปลาให้สงู ขึน้ หลังจากน้ าท่วมเกษตรกรในพืน้ ทีก่ เ็ จอปญั หาน้ าแล้ง
ลาห้วยคุกขาดน้า ต้องซือ้ น้ ารดผัก ซือ้ เข้าทีน่ าเพื่อทานาปรัง ซือ้ น้าเข้าบ่อปลา เป็นการลงทุนซ้า บาง
รายต้องกูเ้ พิม่ บริเวณดอนต่ าดอนแตงซึง่ เป็นบริเวณดินงอก อยูใ่ นความดูแลของ อบจ.หนองคาย
ชาวบ้านต้องเช่ารายปีเพื่อปลูกพืชผัก แต่พอน้าท่วมเนื่องจากไม่ได้ทาสัญญาเช่า และความไม่รใู้ นเรือ่ ง
ของการแจ้งการทาการเกษตรประจาปี ว่าสามารถได้รบั ค่าชดเชยได้ ชาวบ้านจึงไม่ได้รบั ค่าชดเชยใด ๆ
และในบางส่วนทีน่ าเสียหาย น้าท่วม ชาวบ้านไม่รายงานน้ าท่วม เนื่องจากค่าชดเชยน้าท่วมไร่ละ1,200
47

รายงานการศึกษา ต้นทุนทีถ่ ูกซ่อน: ภัยพิบตั นิ ้ าท่วมจากเขือ่ นไฟฟ้าพลังน้ าใน สปป.ลาว

บาท แต่ถา้ รอค่าเก็บเกีย่ วและปรับปรุงพันธุต์ อนสิน้ ปีจะได้ ไร่ละ 1,500 บาท ซึง่ ชาวบ้านบอกว่า ได้
มากกว่า ดังนัน้ ตัวเลขพืน้ ทีน่ ้าท่วมนาข้าว จึงคลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริง ชาวบ้านมีขอ้ เสนอว่า หาก
ราชการมีระบบเตือนภัยทีด่ กี ว่านี้ แจ้งให้ชดั เจนว่ามวลน้าจากเหนือ หรือน้าโขงทีป่ ล่อยมาจากเขือ่ น
ปริมาณมากขนาดไหน จะถึงวันทีเ่ ท่าไหร่บ่อปลาคงไม่เสียหายมากขนาดนี้
พืน้ ทีน่ ้เี มือ่ ตอนน้าท่วมทีผ่ ่านมาถูกน้ าท่วมทัง้ หมด ทาให้พชื บางชนิดทีย่ งั ไม่เก็บเกี่ยวเสียหาย
การกล้าต้นกล้าเพื่อรอการเพาะปลูกถูกน้ าท่วมเสียหายต้องเสียเงินเสียเวลาหาซือ้ เมล็ดพันธุใ์ หม่ซอ้ื ต้น
พันธุจ์ ากแหล่งอื่นในราคาสูงมาทดแทน
3.4 การช่วยเหลือจากหน่ วยงานภาครัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
หลังจากทีส่ านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศเป็ นพืน้ ทีภ่ ยั พิบตั นิ ้ าท่วม ทาง
อปท. กานัน ผญบ. และเจ้าหน้าทีส่ ่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งสิทธิของเกษตรกร
และให้ดาเนินการสารวจความเสียหาย ถ่ายรูปและทาเอกสาร จัดเวทีประชาคม เพื่อรับรองข้อมูล ยืนยัน
จานวนราย จานวนพืน้ ทีท่ ข่ี อรับค่าชดเชยตามระบบ ชาวบ้านทีม่ เี อกสารสิทธิ ์และขึน้ ทะเบียนเกษตรกร
กับหน่วยงานเช่น เกษตร ปศุสตั ว์ ประมง เท่านัน้ ทีไ่ ด้รบั ค่าชดเชย ส่วนพืน้ ทีป่ ลูกผักบริเวณดอนต่าดอน
แตง แม้จะเสียภาษีประจาปีให้กบั อบจ. ก็ไม่สามารถได้รบั ค่าชดเชย เนื่องจากขาดความเข้าใจทีถ่ ูกต้อง
และขาดระบบในการจัดการร่วมกันระหว่างอบจ. กับชุมชนหรือเกษตรกรทีเ่ ช่าพืน้ ที่ ชาวบ้านเสนอให้ม ี
การแจ้งเตือนเรือ่ งการขึน้ ลงของแม่น้ าโขง เนื่องจากเคยได้รบั ความเสียหายจากน้าท่วมแปลงผักในฤดู
หนาวปี 2556 ทีน่ ้ าโขงไหลบ่ามาตามห้วยคุก นอกจากนี้เสนอให้อบจ.ทาระบบสัญญาเช่าบริเวณพืน้ ที่
ดอนต่าดอนแตง และให้เกษตรกรทีไ่ ด้รบั ความเสียหายสามารถได้รบั ค่าชดเชยด้วย การจัดการทาฝาย
บริเวณน้ าห้วยคุก เพื่อปิดเปิดน้ าได้ ใช้น้ าฤดูแล้ง และกันน้ าท่วม และการทาพนังกัน้ น้ าให้สงู ขึน้
ั
ผูร้ วบรวมข้อมูล นางรมณ ปจชามาตย์
, นางวิลยั วรรณ ทินาเทศน์, นางประยูรรัตน์ ทะแพงพันธุ์
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
นายอาพร ลากุล หมู่ 3
นายพิชยั ผลาศักดิ ์ หมู่ 7
นางพัชรี กามะพร หมู่ 2
นางหนูพนิ กามะพร หมู่ 2
นางระวิวรรณ ทะแพงพันธ์ หมู่ 1 นายกิตศิ กั ดิ ์ ทะแพงพันธ์ หมู่ 1
นายพรเทพ สุวรรณอาไพ หมู่ 7 นายประยูรชัย สมัชชัย หมู่ 4
นายสมภาร คาภาจันทร์ หมู่ 1
นางจีระภัทร คาภาจันทร์ หมู่ 6
นายประภาส สมัชชัย หมู่ 2
นางบัวขาว อุณารักษ์ หมู่ 2
ั
นางอุไรวรรณ สวรรค์นิกร หมู่ 1 นายถวิล สวรรค์นิกร หมู่ 1
นางศิรพิ ร ปจชามาตย์
หมู่ 1
นายยงยุทธ สมัชชัย สวรรค์นิกร หมู่ 1 นายณรงค์ ปานมีศรี หมู่ 1
นายสุพตั ร โพธิเสน หมู่ 2
นางวิลาวัลย์ ทินาเทศน์ หมู่ 5
นางนงเยาว์ พิมพะนิจ หมู่ 1 นายเฉลิมชัย สุทธิประภา หมู่ 3
นางพูนทรัพย์ กระแส หมู่ 1
นางนวลพิศ พรมภักษา หมู่ 1 นางวิเศษ กามะพร หมู่ 1
ั มมา หมู่ 3
นายพนม อินทะขินี หมู่ 3
นายบวร ปจทุ
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4. ตาบลหอคา อาเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
แม่น้ าโขงเริม่ มีระดับสูงตัง้ แต่กลางเดือนสิงหาคมและล้นตลิง่ ต่อเนื่องไปจนถึง
กลางเดือนกันยายน 2561 ส่งผลให้เกิดน้าท่วมพืน้ ทีท่ ากินและหมู่บา้ นทีต่ งั ้ ติดแม่น้ าโขงของตาบลหอคา
ทัง้ หมด รวมทัง้ แม่น้ าโขงได้ไหลย้อนเข้าไปตามลาห้วยสาคัญ 2 สายคือ ห้วยอาฮง และห้วยฮังฮ้า ซึ่ง
เชื่อมต่อกับหนองน้ า (เช่น หนองกุดเปง่ , หนองปลาดุก) และลาห้วยอีกหลายสาย (เช่น ห้วยมีชยั , ห้วย
หนองหมู) ประกอบกับมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทาให้น้าจากลาห้วยต่าง ๆ ไม่สามารถระบายลงลาห้วย
อาฮง และลาห้วยฮังฮ้าได้ เกิดสภาพน้าท่วมขังเป็นเวลานาน ท่วมนาข้าวตาย เสียหายเป็ นวงกว้าง
นอกจากนี้ น้ายังท่วมแปลงหญ้า และโรงเรือน ต้องขนย้ายมาอาศัยพักแรมบนถนนทางหลวง ชาวบ้าน
บอกว่าน้าท่วมปีน้หี นักกว่าทุกคราว รวมทัง้ การเตือนภัยยังไม่เป็นระบบ ไม่สามรถบอกได้ว่า น้าจะมี
มากขนาดไหน ชาวบ้านทราบจากปากเพื่อนบ้านว่าน้ าเขือ่ นจากลาวปล่อยมา19 แต่ไม่ได้รบั การเตือน
จากหน่ วยงานราชการอย่างทัวถึ
่ ง มีแต่บอกให้เฝ้าระวัง ขนของขึน้ ทีส่ งู เท่านัน้ พืน้ ทีต่ าบลหอคาเป็น
พืน้ ทีห่ นึ่งในจังหวัดบึงกาฬทีป่ ระสบความเสียหายอย่างหนักจากน้ าท่วมในปีน้ี
4.1 ความเสียหายต่ อพื้นที่ เกษตรและการประมงของตาบลหอคา
ความเสียหายเกิดขึน้ กับทุกหมูบ่ า้ นในเขตตาบลหอคา โดยเฉพาะนาข้าวได้รบั ความ
เสียหายมากถึง 4,834 ไร่ จานวน 578 ราย รองลงมาคือสวนยางพาราและสวนปาล์ม ได้รบั ความ
เสียหาย 500 ไร่ จานวน 65 ราย, บ่อปลา ได้รบั ความเสียหาย 45.85 ไร่ จานวน 87 ราย, บ้านเรือนถูก
น้าท่วม และต้องซ่อมแซมภายหลังน้ าลดประมาณ 79 หลังคาเรือน รวมทัง้ ชาวประมง สูญเสียโอกาสใน
การทาประมงเป็ นจานวนวันสูงถึง 60 วัน ดังรายละเอียดความเสียหายแต่ละหมูบ่ า้ นตามตารางดังนี้

19

เขื่อนจากประเทศลาวที่อยู่ในบริเวณใกล้ เคียง ที่ระบายน ้าลงมาคือ เขื่อนน ้างึม 1, เขื่อนน ้ามาง 3 และเขื่อนน ้าเงี๊ยบ
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ตาราง แสดงความเสียหายต่อพืน้ ทีเ่ กษตร ประมง และกิจกรรมอื่นๆของตาบลหอคา
ตาบลหอคา
ความ
เสียหาย
ต่อ
บ้านเรือน
หมู่ท่ี 1
บ้านหอคา

79 หลัง

หมู่ท่ี 2
บ้านสะง้อ

0

หมู่ท่ี 3
บ้านหนองเข็ง
หมู่ท่ี 4
บ้านโคกสะอาด
หมู่ท่ี 5
บ้านโนนยาง
หมู่ท่ี 6
บ้านม่วงมีชยั
หมู่ท่ี 7 บ้าน
หนองบัวทอง
หมู่ท่ี 8
บ้านหนองแสง
หมู่ท่ี 9
บ้านนาโซ่
หมู่ท่ี 10
บ้านวังด่าน
หมู่ท่ี 11
บ้านไทยเจริญ

ที่นา

1,264.75
ไร่
128 ราย

พืน้ ที่ และชนิ ดของความเสียหาย
พืชสวนและ บ่อปลา
สัตว์
จานวน
หมายเหตุ
อื่นๆ
เลี้ยง
วันที่
(ปาล์ม
ไม่ได้ทา
ยางพารา
ประมง
และอื่นๆ)
60 วัน
-ใกล้หนองกุดเปง่ และติด
324.6775 ไร่ 23.54 ไร่ น้าท่วม
แปลงหญ้า
แม่น้าโขง
32 ราย
40 ราย
และ
โรงเรือน
ต้องขนย้าย
มาอาศัย
บนถนน
ทางหลวง

-บ่อปลาชดเชยไร่ละ 4,225
บาท
-ข้าวไร่ละ 1,113 บาท
-พืชสวนและอื่นๆ ชดเชยไร่
ละ 1,690 บาท

501 ไร่
62 ราย

27 ไร่
3 ราย

8.91 ไร่
7 ราย

60 วัน

-ใกล้หนองปลาดุก และ
ติดแม่น้าโขง

551.5 ไร่
70 ราย
559.5 ไร่
66 ราย
348.25 ไร่
51 ราย
196.25 ไร่
24 ราย
113.5 ไร่
15 ราย
124.75 ไร่
19 ราย
127.75 ไร่
15 ราย
154 ไร่
22 ราย
292.25 ไร่
41 ราย

1.82 ไร่
4 ราย
3 ไร่
1 ราย
127.25 ไร่
24 ราย
6 ไร่
1 ราย

0

60 วัน

ติดแม่น้าโขง

0.24 ไร่
1 ราย
0

0

1.91 ไร่
6 ราย
1.31 ไร่
2 ราย
0

0

0

1 ไร่
1 ราย
0

1.73 ไร่
5 ราย
3.31 ราย
7 ราย
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60 วัน

ไกลแม่น้าโขงแต่ตดิ ห้วย
หนองฮังฮ้า
ติดแม่น้าโขงและห้วยมี
ชัย
ไกลแม่น้าโขงแต่ตดิ ห้วย
มีชยั
ไกลแม่น้าโขงแต่ตดิ ห้วย
มีชยั
ติดหนองเข็งและห้วย
หนองฮังฮ้า
ติดห้วยสามงาและห้วย
หนองหมู
ไกลแม่น้าโขงแต่ตดิ ห้วย
หนองฮังฮ้า
ไกลแม่น้าโขงแต่ตดิ หนอง
ปลาดุก หนองเมือก หนอง
กุดเปง่
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หมู่ท่ี 12
บ้านสมประสงค์
หมู่ท่ี 13
บ้านหอคาเหนือ
หมู่ท่ี 14
บ้านเจริญรัตน์
รวม

14

93 หลัง

24 ไร่ 3
0
ราย
468.75 ไร่ 12 ไร่ 3 ราย
47 ราย
107.75 ไร่ 0
15 ราย
4,834 ไร่ 500.9275 ไร่
578 ราย
65 ราย

0

ไกลโขง ติดห้วยบ่อ

2.81 ไร่ 5
ราย
0

60 วัน

45.58 ไร่
87 ราย

60 วัน
5
หมู่บา้ น

ติดโขงและหนองกุดเปง่
ไกลโขงติดห้วยบ่อ

4.2 ลักษณะและมูลค่าของความเสียหายจากน้าท่ วม
4.2.1 ความเสียหายต่อบ้านเรือน
เกิดน้าท่วมขังบ้านเรือนเป็ นเวลา 2 เดือน ในหมู่ 13 และหมู่ 1 บริเวณหน้าสถานีตารวจ ข้าว
ของต้องขนเก็บไว้บนทีส่ งู มีบางส่วนเสียหาย ต้องใช้เรือสัญจร เมือ่ น้ าลดต้องซ่อมแซมและทาสีใหม่
จานวน 93 หลัง ประเมินขัน้ ต่าหลังละ 5,000 บาท รวมมูลค่าความเสียหายขัน้ ต่า 465,000 บาท
4.2.2 ที่นา
น้าโขงไหลเข้ามาตามลาห้วยและท่อระบายน้ า โดยเฉพาะห้วยอาฮงและห้วยฮังฮ้า ทาให้น้ าจาก
ลาห้วยรอบในไหลลงแม่น้ าโขงไม่ได้ ท่วมนาข้าวตาย เสียหายโดยสิน้ เชิงเป็ นวงกว้างตามลุ่มน้า ห้วย
หนอง นาข้าว ตามข้อมูลของสานักงานเกษตรมีนาข้าวเสียหายรวม 4,834 ไร่ ต้นทุนทานาเฉลีย่ ไร่ละ
3,000-5,000 บาท คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 14,502,000-24,170,000 บาท และมีหลายรายที่
พยายามจะลงทุน ปลูกใหม่ หลังน้าลด และนัน่ หมายถึงการลงทุนอีกรอบ และไม่ได้ค่าชดเชยจาก
หน่วยงานเรือ่ งค่าเก็บเกีย่ วเหมือนเกษตรกรรายอื่นๆ ผลกระทบทีส่ าคัญคือ เกิดการขาดแคลนข้าวกิน
ดังกรณีตวั อย่าง ดังต่อไปนี้
กรณี นางคับ วุฒามนตรี (แม่คบั ) ต.หอคา อ.เมือง จ.บึงกาฬ นาของแม่คบั เองก็มผี ลกระทบ
ไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่ากัน ระดับน้าโขงขึน้ สูงหลายเมตร ไหลเข้าท่วมทีน่ า ทีส่ วน ทีไ่ ร่ ของชาวบ้าน
ครอบครัวแม่คบั ก็เป็ นครอบครัวใหญ่ทต่ี อ้ งเลีย้ งดูลกู หลานหลายคน นาข้าวของแม่เองจานวน
15 ไร่ เหลือร่องรอยของตอฟางไว้ดตู ่างหน้า แม่คบั ไม่สามารถปลูกใหม่ได้เนื่องจากขาดพันธุ์
ข้าวและสูญเงินลงทุน รอบแรกไป 45,000 บาท ในขณะทีไ่ ด้ยน่ื เอกสารขอรับค่าชดเชยไร่ละ
1,113 บาท รวม 16,695 บาท และกว่าจะได้เงินก็หลายเดือน ทีส่ าคัญคือ ไม่มขี า้ วกิน ต้องกูห้ นี้
ยืมสิน เพื่อมาซือ้ ข้าวกิน
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กรณี นายจันที ทีหอคา อาศัยอยูบ่ า้ นหอคา หมู่ 1 ต.หอคา อ.เมือง จ.บึงกาฬ ปีน้นี ้ าท่วมนา
ข้าวจานวน 15 ไร่ บ่อปลา 1 บ่อ 80,000 บาท ครอบครัวนี้มอี าชีพหาปลา หาหอย หาผักขายทา
อาชีพสุจริต ความเดือดร้อนนี้ทาให้นายจันทีเองขาดรายได้มาก อีกทัง้ น้าท่วมบ้านเรือนในเดือน
กันยาทีผ่ ่านมา ต้องอพยพข้าวของต่าง ๆ หนีน้าวุ่นวาย ได้กนิ ของแจกเช่น มาม่า ปลากระป๋อง
กว่าสองเดือน และทีส่ าคัญคือ ไม่ได้ขน้ึ ทะเบียนเกษตรกร จึงไม่มใี นบัญชีรายชื่อการชดเชย
เยียวยาจากหน่วยงานรับผิดชอบ
กรณี นายทรงศักดิ์ สายทองมาตร์ (แหลม) อาศัยอยูบ่ า้ นเลขที่ 5 ม.13 ต.หอคา อ.เมือง จ.
บึงกาฬ นายแหลมมีสมาชิกในครอบครัวด้วยกัน 5 คน ลูกสามพ่อและแม่ พีแ่ หลมเมือ่ ก่อนทา
ประมง หาปลาน้ าโขงและรับจ้างกรีดยางหลายสวนเพื่อให้ทนั กับค่าใช้จ่าย ปีน้ีน้าท่วมหนัก นา
ข้าว 2 แปลง 26 ไร่ และบ่อปลา 2 บ่อ 2 ไร่ ได้รบั ความเสียหายมูลค่า 105,000 บาท ตอนน้า
ท่วมหนักบ้านของนายแหลมเข้าออกไม่ได้ ต้องพายเรือส่งเด็ก ๆ มาโรงเรียน นอกจากจะสูญ
เงินลงทุน แล้วยังไม่มขี า้ ว ไม่มปี ลากิน รับจ้างก็ไม่ได้ เงินจะลงทุนใหม่กไ็ ม่ม ี
กรณี นางสาวนวลศรี โพธิ์ ศาสตร์ (พี่ต๋อม) บ้านเลขที่ 32 ม.1 ตาบลหอคา อ.เมือง จ.บึงกาฬ
ครอบครัวพีต่ ๋อมอยูด่ ว้ ยกัน 10 คน เป็นครอบครัวใหญ่มาก นาข้าวของพีต่ ๋อมมีจานวน 2 แปลง
ประมาณ 30 ไร่ เสียหายทัง้ หมด ลงทุนไป 77,408 บาท สวนปาลม์ 1 แปลง จานวน 8 ไร่
เสียหายทัง้ หมด แกบอกว่าถ้าปีไหนน้าท่วมต้นปาล์มจะไม่ออกหมาก เสียหาย 13,000 บาท
นอกจากนี้มบี ่อปลาเสียหาย 1 บ่อ จานวน 1 ไร่ ปลาดุก ปลาสวาย จานวนเป็น 10,000 ตัวหนี
หายจากบ่อไปทัง้ หมด บ่อปลาได้ลงทุนประมาณ 40,000 บาท รวมมูลค่าทีล่ งทุนไปประมาณ
130,408 บาท ปจั จุบนั มีปญั หาหลักคือ ไม่มขี า้ วกิน ครอบครัวทัง้ 10 ชีวติ ต้องดิน้ รนแก้ปญั หา
ด้วยตนเองกันต่อไป
4.2.3 สวนปาล์ม
สภาพน้าท่วมเป็ นเวลานาน ทาให้มบี างส่วนทีป่ ลูกไม่ถงึ ปี ยืนต้นตาย และบางส่วนชะงักการ
เจริญเติบโต ไม่ออกลูก ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้
4.2.4 ยางพารา
มีบางส่วน ท่วมเสียหาย ยืนต้นตาย กรีดน้ายางไม่ได้ ติดเชือ้ รา และขาดโอกาสในการกรีดน้ า
ยางขายเป็นเวลา 2 เดือน ในระบบข้อมูลของสานักงานเกษตร ไม่ได้แยกพืชสวน รวมทัง้ ยางพาราและ
ปาล์ม ทาให้ประเมินได้ยาก แต่ถา้ ใช้หลักคิดว่า สมมุตเิ ป็ นการขายน้ ายาง ผลผลิตต่อไร่ จะได้ประมาณ
ๆ 3,000 บาท จานวนพืน้ ทีเ่ สียหายทัง้ หมด 500 ไร่ เกษตรกรได้รบั ผลกระทบ 65 ราย จะมีมลู ค่าความ
เสียหายเบือ้ งต้น 1,500,000 บาท และขาดโอกาสในการขายน้ายาง ก้อนยางในรอบสองเดือน และคิดไป
4 รอบการผลิตทีส่ ามารถขายได้
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4.2.5 บ่อเลี้ยงปลา
น้าท่วมเป็ นบริเวณกว้าง ปลาออกจากบ่อเสียหายรวม 45.58 ไร่ เกษตรกร 87 ราย หากคิด
มูลค่าการลงทุนทีไ่ ร่ละ 25,000 บาท มูลค่าความเสียจะสูงถึง 1,139,500 บาท แต่เนื่องจากการลงทุน
เลีย้ งปลาของแต่ละคนแตกต่างกัน บางรายลงทุนประเภทปลาทีม่ รี าคาสูง 30,000-40,000 บาทก็ม ี
อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านทีม่ เี รือ มีเครือ่ งมือหาปลาก็จบั ปลาตามลาห้วย ได้ข ายพอประทังชีวติ
4.2.6 สัตว์เลี้ยง
วัว ควายไม่มหี ญ้ากิน และโรงเรือนถูกน้าท่วม ไม่มที อ่ี าศัย ต้องขนย้ายมาอยูบ่ นถนนทางหลวง
4.2.7 เรือ/เครื่องมือประมง
มีเรือ 18 ลา และใช้เครือ่ งมือหาปลาดักจับปลาน้ าโขง และปลาออกจากบ่อ ไม่มเี สียหาย
เนื่องจากเก็บกูไ้ ด้ทนั
4.2.8 จานวนวันที่ไม่ได้ทาประมง
ชาวบ้านจาก 5 หมู่บา้ น ไม่สามารถลงหาปลา ในแม่น้ าโขงได้เป็นเวลา 60 วัน แต่หาปลาในลา
ห้วย หนองน้าเพื่อประทังเป็ นอาหารในครอบครัวแทน ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้
4.3 การแก้ไขปัญหาของชุมชน
ชาวบ้านต้องได้ช่วยเหลือ พึง่ พาตัวเองกันเป็นหลัก การยกของขึน้ ทีส่ งู การขนย้ายสัตว์
เลีย้ ง เป็นไปแบบทุลกั ทุเล ถึงมีทหาร, อบต. หรือ อพปร. มาช่วย ก็เป็นไปแบบฉุกละหุก หญ้าจะให้ววั
ควายกินก็ไม่ม ี ปลาออกจากบ่อ น้าท่วมนา ต้องปล่อยให้ไปกับน้ า เพราะไม่รจู้ ะทาอย่างไร ชุมชนทีม่ เี รือ
หาปลารวม 18 ลา บ้างก็หาปลา หลังจากช่วยกันย้ายของเสร็จ เป็ดไก่ ขนย้ายไม่ทนั ก็ตอ้ งตายต่อหน้า
ต่อตา ค่าชดเชยเยียวยาไม่ได้แจ้ง เพราะบางรายรูส้ กึ ยุง่ ยาก อีกทัง้ ไม่ได้ขน้ึ ทะเบียนเลีย้ งกับประมง และ
ปศุสตั ว์ ต่อกรณีน้าท่วมครัง้ นี้ ชาวบ้านตาบลหอคาได้มคี วามเห็น เป็ นข้อเสนอในการแก้ไขปญั หาดังนี้
7. หน่วยงานรัฐบาลควรปรับปรุงอัตราค่าชดเชยเยียวยาให้เหมาะสม ใกล้เคียงกับการลงทุน
เช่นทานา ลงทุนต่อไร่ 3,000-5,000 บาท แต่รฐั จ่ายเพียงไร่ละ 1,113 บาท ยางพารา ปาล์ม
ลงทุนไร่ละ 15,000 บาทแต่รฐั จ่ายชดเชยไร่ละ 1,690 บาท หากอยากได้เพิม่ เกษตรกรต้อง
ซือ้ ประกันผลผลิตเอง ซึง่ ไม่ยตุ ธิ รรมกับเกษตรกร นอกจากนี้หากคิดเรือ่ งอาหาร ชาวบ้าน
ไม่มขี า้ วกิน และสูญเสียโอกาสในการมีรายได้ เช่น นาข้าวเสียหาย 4,834 ไร่ ผลผลิตได้
ราวๆ 400 กิโลกรัมต่อไร่ หากได้ราคาขายโดยเฉลีย่ 12-15 บาทต่อกก. ชาวบ้านจะมีรายได้
23,203,200 - 29,004,000 บาท และยางพารา ปาล์ม ทีส่ ญ
ู เสียโอกาสในการขายผลผลิตถึง
2 เดือน คิดเป็นเงินประมาณ 1,500,000 บาท ไม่รวมบ่อปลาทีม่ มี ลู ค่าความเสียหาย
1,139,500 บาท เฉพาะเรือ่ งรายได้ทส่ี ญ
ู เสีย 3 เรือ่ งนี้ของตาบลหอคา หากคิดจาก
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ฐานข้อมูลของหน่วยงาน สูงถึง 25,845,482.50-31,646,282.50 บาท ไม่รวมค่าเสียหายต่อ
บ้านเรือน
8. น้าทีท่ ่วมในอดีตทีผ่ ่านมา เคยเป็นไปตามฤดูกาล ไม่หนักขนาดนี้ การเตือนภัยเรือ่ งน้าเขือ่ น
จาก จากประเทศเพื่อนบ้านไม่มกี ารเตือนภัยทีช่ ดั เจนและเป็นระบบ การทีช่ าวบ้านได้รบั
ความเสียหายจากผลกระทบข้ามพรมแดนเช่นนี้ ควรให้ประเทศทีส่ ร้างความเสียหายได้ม ี
ส่วนรับผิดชอบ ไม่ใช่ใช้ภาษีคนไทยอย่างเดียว
9. ควรมีการศึกษาวิจยั และเตือนภัยชาวบ้านทีม่ ากขึน้ ถึงเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงของสภาวะ
ภูมอิ ากาศโลก หลังน้าท่วม ก็เกิดพายุหมุนฤดูรอ้ นอย่างรุนแรง ต้นยางหักโค่น 30-100 ต้น
ในรอบ 50 ปี ชุมชนไม่เคยมีปญั หานี้ เกิดอุตเิ หตุทางถนนหลายรายในช่วงทีม่ พี ายุ
10. ชุมชนเห็นความเหลื่อมล้าในการกาหนด เรือ่ งพืน้ ทีส่ าคัญทางเศรษฐกิจ เวลาน้าท่วม
จังหวัดให้ความสาคัญกับการขนกระสอบทรายป้องกันตัวเมือง ในขณะทีช่ าวบ้านไม่ได้รบั
การเหลียวแล ข้าวปลาอาหาร เป็นเรือ่ งสาคัญทางชีวติ ทางเศรษฐกิจของชุมชน จึงมีคาถาม
ว่า พืน้ ทีส่ าคัญทางเศรษฐกิจ ของหน่วยงานกับชาวบ้าน ทาไมแตกต่างกัน
11. การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร การเตือนภัย ควรมีระบบทีช่ ดั เจน ชุมชนเข้าถึงได้ ชาวบ้านทีอ่ ายุ
มากกว่า 50 ปี ไม่สามารถติดตามข่าวสารในสื่อออนไลน์ได้ ได้แต่ฟงั วิทยุและดูทวี ี การ
สื่อสารจึงต้องคานึงถึงโครงสร้างประชากร หรือมีกลไกเตือนภัยทีเ่ ป็นเครือข่ายทีส่ ามารถ
เคลื่อนทีเ่ ร็ว เข้าถึงคนกลุ่มนี้ในชุมชน น้าท่วม ผูส้ งู อายุหลายคนยังติดอยูใ่ นบ้าน
12. แกนนาชุมชนตาบลหอคาเสนอให้มกี ารสารวจความเสียหายรายคนทีช่ ดั เจนขึน้ ว่ามีความ
เข้าใจเรือ่ งระบบการชดเชย เยียวยาอย่างไร การขึน้ ทะเบียนเกษตรกรครบถ้วนหรือไม่
นอกจากนี้ อยากให้มกี ารประชุมเพื่อจัดทาแผนป้องกัน แก้ไขปญั หาก่อน ขณะเกิดเหตุและ
แผนการฟื้นฟูชุมชนหลังน้ าท่วม ควรต้องทบทวนสรุปบทเรียนร่วมกันกับหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง โดยเฉพาะอปท. ว่าเวลาเกิดเหตุจะทาอย่างไร มีใครบ้าง กลไกใดบ้างจะ
ช่วยเหลือ การขนย้ายสัตว์ เด็ก ผูส้ งู อายุทช่ี ่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จุดหนีภยั การสร้างแหล่ง
อาหารสารองให้กบั คนและสัตว์เลีย้ ง การซักซ้อมการอพยพ การต่อเรือให้เพียงพอกับ
จานวนประชากร มีเพียงเรือหาปลา 18 ลาทีช่ ่วยเหลือกัน การสารวจจานวนเด็ก ผูส้ ูงอายุ
การทาสัญลักษณ์ การเตือนภัย การสื่อสารในชุมชน
13. การซ่อมแซมพืน้ ทีส่ าธารณะหลังเกิดภัย โดยชุมชนมีส่วนร่วม แต่ชุมชนพบว่า คราวครม.
สัญจรทีบ่ งึ กาฬหนองคาย ทางจังหวัดเสนอการแก้ไขปญั หาเฉพาะน้ าท่วมพืน้ ทีเ่ มือง และ
ศาลากลาง ไม่มกี ารประสานแผนของชุมชนทีถ่ ูกน้าท่วมเลย
ั่
14. พืชผักทีป่ ลูกริมฝงโขงหลั
งน้ าลด มีปญั หาเรือ่ งผักแคระแกร็น ติดเชือ้ โรค ต้องใช้ป๋ ยมากขึ
ุ
น้
หน่วยงานควรนาดินไปตรวจสอบ
15. สิง่ ก่อสร้างบางแห่งไม่เหมาะสม เช่น ฝายมข.บริเวณหนองเมือก ฝายสูงชันมาก ปลาแม่น้ า
โขงเวลาน้าหลากเข้าไม่ได้
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16. ควรจัดตัง้ กองทุนชุมชนเพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน หรือจัดตัง้ กองทุนเมล็ดพันธุ์ ฟื้นฟูชุมชน
หลังน้าท่วม ทัง้ ในระยะสัน้ ปานกลางและระยะยาว
4.4 การช่วยเหลือจากหน่ วยงานภาครัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
ช่วยขนย้ายข้าวของ สื่อสารเตือนภัยแต่ไม่ทนั ท่วงทีและเป็นระบบ ไม่รจู้ ะทาอะไร
ก่อนหลัง เตือนภัยตอนทีน่ ้ ามาแล้ว ช่วยอะไรได้ไม่มาก การสารวจข้อมูลเพื่อขอค่าชดเชยเยียวยา มี
อัตราไม่เหมาะสม ล่าช้า ยุง่ ยาก และใช้เวลานานกว่าจะได้
แผนที่ น้าท่ วมตาบลหอคา

ผูร้ วบรวมข้อมูล นางสาวจินตนา เกตพิมล
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
1. นางสาวนวลศรี โพธิศาสตร์ 32 ม.1
2. นายทรงศักดิ ์ สายทองมาตย์ 5 ม.13
3. นายจันที ทีหอคา 145 ม.1
4. นางคับ วุฒามนตรี 149 ม.1
5. นางนันทวัน พลพิมพ์ 79 ม.13
6. นางบุญยัง ศรีสมโภชน์ 156 ม.1
7. นายบุญส่ง ญาติคา
8. นายบท พิมเสน 152 ม.1
55

รายงานการศึกษา ต้นทุนทีถ่ ูกซ่อน: ภัยพิบตั นิ ้ าท่วมจากเขือ่ นไฟฟ้าพลังน้ าใน สปป.ลาว

พืน้ ทีน่ ้าท่วม ในตาบลหอคา (ภาพโดย จินตนา เกตุพมิ ล)
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5. ตาบลบุ่งคล้า อาเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
ตาบลบุ่งคล้า ตัง้ อยูต่ ดิ แม่น้ าโขงด้านท้ายน้ าของจังหวัดบึงกาฬลงมาประมาณ 60
กิโลเมตร สภาพภูมปิ ระเทศเป็นทีร่ าบ ระหว่างเทือกเขาภูววั กับแม่น้ าโขง มีหนองน้ าธรรมชาติเป็น
จานวนมาก (เช่น หนองแวง, หนองทุ่มใหญ่, หนองกลางแซง) ซึง่ รับน้ าผ่านลาห้วยสายย่อยต่าง ๆ (เช่น
ห้วยห้วยกระต๋อย, ห้วยปุ่ง, ห้วยกกจาน, ห้วยกวางเขา, ห้วยหนองแท่ง, ห้วยหนองดินแดง) และรวม
เป็นลาห้วยสายใหญ่คอื ห้วยขามเปี้ย20 และห้วยสหาย ไหลลงสู่แม่น้าโขง การจัดการน้ าชุมชนทีต่ าบล
บุ่งคล้าได้ออกแบบการบริหารจัดการน้ า ไม่สามารถแก้ไขปญั หาน้าโขงท่วมในปีน้ไี ด้
เนื่องจากแม่น้ าโขงเริม่ มีระดับสูงตัง้ แต่กลางเดือนสิงหาคมและล้นตลิง่ ต่อเนื่องไปจนถึง
กลางเดือนกันยายน 2561 ส่งผลให้เกิดน้าท่วมพืน้ ทีท่ ากินและหมู่บา้ นทีต่ งั ้ ติดแม่น้ าโขงของตาบลบุ่ง
คล้าทัง้ หมด รวมทัง้ แม่น้ าโขงได้ไหลย้อนเข้าไปตามลาห้วยสาคัญ 2 สายคือ ห้วยขามเปี้ย และห้วย
สหาย ประกอบกับ สภาพฝนตกหนักทาให้เกิดน้ าหลากจากภูววั ไหลลงมาสมทบไม่สามารถระบายออก
แม่น้ าโขงได้ น้ าจากแม่น้ าโขงในเขตตาบลบุ่งคล้ายังคงได้รบั อิทธิเช่นเดียวกับเขตตาบลหอคา คือน้าที่
ปล่อยลงมาจากเขือ่ นในลาว ได้แก่ เขือ่ นน้างึม 1, เขือ่ นน้ามาง 3 และเขือ่ นน้ าเงีย๊ บ ด้านตรงข้ามตาบล
บุ่งคล้า ในประเทศลาวคือปากกระดิง่ ซึง่ มีเขือ่ นน้ าเทิน 1, เขือ่ นน้ าเทิน 2 และเขือ่ นเทิน-หินบูน มีเพียง
เขือ่ นน้าเทิน 1 เท่านัน้ ทีร่ ะบายน้ าลงสู่ปากกระดิง่ แต่อกี สองเขือ่ นได้ผนั น้ าลงสู่แม่น้ าเซบัง้ ไฟ และแม่น้ า
หินบูน ตามลาดับ ซึง่ ไหลลงสู่แม่น้ าโขงด้านท้ายน้ าในเขต อ.ธาตุพนม และอ.ท่าอุเทน ของ จ.นครพนม
อย่างไรก็ตามก็มสี ่วนสาคัญทีท่ าให้เกิดการหนุนของแม่น้าโขงด้านท้ายน้า ทาให้แม่น้าโขงในบริเวณ จ.
บึงกาฬไม่สามารถระบายได้เร็ว ยังคงระดับสูงเกือบตลอด 2 เดือนในช่วง สิงหาคม ถึง กันยายน
5.1 ความเสียหายต่ อพื้นที่ เกษตรและการประมงของตาบลบุ่งคล้า
ตาบลบุ่งคล้า มีพน้ื ทีป่ ระสบภัย 8 หมูบ่ า้ น เกษตรกร 181 ราย พืน้ ทีน่ าข้าวเสียหาย
1,304 ไร่ พืชสวนอื่นๆ 55.25 ไร่ เป็นเงินช่วยเหลือ 1,544,724.50 บาท ส่วนบ่อปลาจานวน 61.84 ไร่
127 ราย เป็ นเงินช่วยเหลือ 261,274 บาท (ข้อมูลสานักงานเกษตรและสานักงานประมงอาเภอบุ่งคล้า
2561) รายละเอียดตามตารางดังนี้

20

ห้ วยขามเปี ย้ ไหลลงสูแ่ ม่น ้าโขงในเขตตาบลโคกกว้ าง อ.บุง่ คล้ า จ.บึงกาฬ ซึง่ เป็ นตาบลที่อยู่ติดกัน
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ตาราง แสดงความเสียหายต่อพืน้ ทีเ่ กษตรและการประมง รายหมูบ่ า้ น ตาบลบุ่งคล้า
จานวนเกษตรกรที่
ได้รบั ผลกระทบราย
หมู่บา้ น หรือตาบล
หมู่ท่ี 1 บ้านบุ่งคล้า
หมู่ท่ี 2 บ้านบุ่งคล้าทุ่ง
หมู่ท่ี 3
บ้านบุ่งคล้าเหนือ
หมู่ท่ี 4 บ้านนาจาน
หมู่ท่ี 5 บ้านดอนจิก
หมู่ท่ี 6 บ้านดอนแพง
หมู่ท่ี 7 บ้านขามเปี้ ย
หมู่ท่ี 8 บ้านซาบอน
หมู่ท่ี 9
บ้านโนนสะอาด
รวม

พืน้ ที่ และชนิ ดของความเสียหาย

ที่นา
47.75 ไร่ 13 ราย
333.75ไร่ 44 ราย

ปาล์ม
17 ไร่ 3 ราย
17 ไร่ 4ราย

295 ไร่ 39 ราย

11 ไร่ 1 ราย

0
155.75ไร่ 19 ราย
123.75ไร่ 23 ราย
6 ไร่ 2 ราย
200 ไร่ 27 ราย
135 ไร่16 ราย

0

1,304ไร่
172 ราย

10.25ไร่
1 ราย
55.25ไร่
9 ราย

บ่อปลา

อื่น ๆ
0 ข้าวไร่ละ 1,113 บาท
14.49ไร่ 19 ราย พืชสวนและอื่นๆ ชดเชยไร่ละ
1,690 บาท
6.07 ไร่
11 ราย
8.75 ไร่ 22 ราย
4.35 ไร่ 5 ราย
0
25.32 ไร่ 63 ราย
2.86 ไร่ 7 ราย

61.84 ไร่
127 ราย

ข้าวและพืชสวน 1,359.25 ไร่
181 ราย
บ่อปลา 17 ไร่ 3 ราย

5.2 ลักษณะและมูลค่าของความเสียหายจากน้าท่ วม (จากผูใ้ ห้ข้อมูลจานวน 15 คน)
มูลค่าเสียหายของเกษตรกรทีใ่ ห้ขอ้ มูลจานวน 15 ราย21 คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย
เท่ากับ 1,847,800 บาท ในจานวนนี้ไม่รวมค่าเสียโอกาสการกรีดยางขายในช่วงสองเดือนทีน่ ้ าท่วม และ
การขาดโอกาสในการทาประมงแม่น้ าโขง และการซ่อมแซมฝายน้ าล้นทีเ่ สียหายจากน้าท่วม ความ
เสียหายโดยทัวไปได้
่
แก่
5.2.1 ความเสียหายต่อบ้านเรือน
น้าท่วมบ้านเรือน บางแห่งเก็บของไม่ทนั ข้าวของในครัวเรือนเสียหาย คิดเป็นมูลค่าความ
เสียหายเท่ากับ 16,000 บาท หลังน้าลดต้องซ่อมแซม และจัดหาอุปกรณ์ขา้ วของเครือ่ งใช้ คิดเป็นมูลค่า
50,000 บาท

21

ตามรายชื่อผูใ้ ห้ขอ้ มูลแนบท้ายเอกสาร
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5.2.2 ที่นา
น้าโขงไหลเข้าท่วมไร่นาตามลาห้วยทีต่ ดิ แม่น้ าโขง น้ าปา่ จากภูววั ไม่สามารถไหลลงแม่น้ าโขงได้
ทาให้ขา้ วตายทัง้ หมด คิดเป็ นมูลค่าความเสียหายเฉลีย่ ไร่ละ 5,000 บาท รวมทัง้ หมด 1,275,000 บาท
หลังน้าลดหากต้องการปลูกซ้าในพืน้ ทีป่ ระสพภัย 8 หมูบ่ า้ น เกษตรกร 181 ราย ในพืน้ ทีน่ าข้าวเสียหาย
1,304 ไร่ ซึง่ มีตน้ ทุนเฉลีย่ ไร่ละ 5,000 บาท ต้องลงทุนเพิม่ อีกประมาณ 6,520,000 บาท
5.2.3 สวนปาล์ม
สภาพน้าท่วมขังเกือบสองเดือน สวนปาล์มบางแห่งยืนต้นตายประมาณ 15 ไร่ คิดเป็นมูลค่า
ความเสียหายไร่ละ 6,000 บาท
ข้อมูลระดับตาบล 55.25 ไร่ 9 ราย ค่าชดเชย 1,690 บาท แต่ตน้ ทุนสวนปาล์มเฉลีย่ ไร่ละ
15,000 บาท รวมมูลค่าความเสียหาย 828,750 บาท
5.2.4 ยางพารา
สภาพน้าท่วมขังเกือบสองเดือน ทาให้กรีดน้ายางไม่ได้ และยืนต้นตาย ขาดโอกาสในการสร้าง
รายได้ ยางพารา 50 ไร่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 104,000 บาท และขาดโอกาสในการกรีดยาง 2
เดือน เฉลีย่ ไร่ละ 5,000 บาท รวมมูลค่ายางพาราทีค่ วรได้ขาย 250,000 บาท
5.2.5 บ่อเลี้ยงปลา
น้าท่วมทาให้ปลาออกจากบ่อ จานวน 11 ราย พืน้ ที่ 13 ไร่ 2 งาน คิดเป็ นมูลค่าความเสียหาย
340,000 บาท หากคิดการลงทุนใหม่ ต้นทุนไร่ละ 30,000 บาท จะเป็ นเงิน 396,000 บาท
5.2.6 พืชผัก
มีสวนกล้วยได้รบั ความเสียหาย เคยขายใบและผลได้ ข่าตระไคร้ พริก มะเขือ สับปะรด อ้อย คิด
เป็นมูลค่าความเสียหาย 40,000 บาท
5.2.7 สัตว์เลี้ยง
สัตว์เลีย้ งทัง้ เป็ด ไก่ ควาย กบ จานวน 556 ตัว น้าท่วมโรงเรือน เป็ด ไก่ ขาดอาหาร แปลง
หญ้าถูกน้าท่วม กระชังกบแม่พนั ธุห์ าย 400 ตัว คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 22,000 บาท การซ่อมแซม
เล้า ทีอ่ ยู่ จัดหาแม่พนั ธ์ ต้องใช้เงินลงทุนใหม่ประมาณ 100,000 บาท
5.2.8 จานวนวันที่ไม่ได้ทาประมง
น้าท่วมเป็ นเวลา 2 เดือน ไม่สามารถหาปลาได้ ประมาณ 15 คน ขาดรายได้ 300- 500 บาท/วัน
เฉลีย่ 30 วันทีข่ าดรายได้ คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 225,000 บาท
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5.2.9 ความเสียหายต่อสิ่ งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ของหมู่บ้าน
ฝายห้วยสหาย ติดแม่น้าโขงพังทลาย ประเมินมูลค่าความเสียหายเบือ้ งต้น 100,000 บาท
5.2.10 ความเสียหายอื่นๆ
น้าไหลบ่าท่วมเทือกสวนไร่นา เกษตรผสมผสาน คิดเป็ นมูลค่าความเสียหาย 44,800 บาท
5.3 การแก้ไขปัญหาของชุมชน
สภาพความเสียหายจากการสุ่มสัมภาษณ์เกษตรกรผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากน้าท่วม
จานวน 15 ราย พบว่า มีผไู้ ด้รบั ผลกระทบด้านบ้านเรือน 1 ราย นาข้าวรวม 255 ไร่ ยางพารา 50 ไร่
เสียหาย 104,000 บาท และขาดโอกาสในการกรีดยาง 2 เดือน เฉลีย่ ไร่ละ 5,000 บาท รวมมูลค่า
ยางพาราทีค่ วรได้ขาย 250,000 บาท ปาล์ม 5.5 ไร่ ไม้ผล 1,110 ต้น บ่อปลา 12.1 ไร่ สัตว์เลีย้ งทัง้
เป็ด ไก่ ควาย กบ จานวน 556 ตัว และชาวประมงแม่น้ าโขงไม่ได้ออกหาปลา เพราะต้องมีภาระหลักกับ
การแก้ไขปญั หาครัวเรือนตนเองเกือบสองเดือน
การแก้ไขปญั หาในเบือ้ งต้น เรือ่ งนาข้าว ต้องปล่อยตามยถากรรม ส่วนบ่อปลาใช้ตาข่าย
เขียวล้อมไว้ แต่ไม่สามารถดักปลาได้ เนื่องจากน้ าอยูใ่ นระดับสูง บ้านเรือนต้องขนของขึน้ ทีส่ งู ต้อง
อพยพโยกย้ายสัตว์เลีย้ ง หาอาหารสัตว์ เช่นหญ้า ขาดแคลน และไม่รจู้ ะขนย้ายสัตว์เลีย้ งไปทีไ่ หน บาง
รายไม่ได้รบั การชดเชยเยียวยา เนื่องจากไม่ได้ขน้ึ ทะเบียนเกษตรกร และแจ้งการทาการเกษตร ไม่
เข้าใจระบบประกันภัย และระบบการชดเชยไม่ชดั เจน ดังเช่นกรณีตวั อย่างดังนี้
1. กรณี นางเรียม อังคณ่ า บ้านเลขที่ 97 บ้านดอนจิก เลีย้ งปลา 2 ไร่ ลงทุน 20,000 บาท
ปลาหายกว่า 6,000 ตัว
2. กรณี นางเมตตา มาตุจฬา ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบทัง้ นาข้าว ปาล์ม ยางพารา บ่อปลา แม้จะ
พยายามเอาดางเขียวมากัน้ บ่อปลา แต่น้ามีระดับสูงกว่า ปลากว่า 4,000 ตัวก็หายไปกับน้ า
ยางพาราติดเชือ้ รา และไม่สามารถกรีดยางได้เกือบเดือนสูญเสียรายได้ รวมมูลค่าเสียหาย
เบือ้ งต้น 93,000 บาท และไม่ได้รบั ค่าชดเชยเยียวยา เนื่องจากไม่ขา้ ใจเรือ่ งระบบการยืน่
ข้อมูล ขึน้ ทะเบียนเกษตรกร
3. กรณี นางคาบาน อุนทะ ได้รบั ความเสียหาย ยางพารา 4 ไร่ นาข้าว 13 ไร่ สวนกล้วย
น้าว้า 4 ไร่ บ่อปลา 1 ไร่ ไก่ 100 ตัว น้าท่วมบ้านเรือน ข้าวของเครือ่ งใช้ ตูเ้ สือ้ ผ้าและ
เครือ่ งครัวเสียหาย ยางพาราเปลือกแตก ไม่ได้กรีดยาง 1 เดือน เสียรายได้จากการขาย
ยางพารา 20,000 บาท นาข้าว 40,000 บาท กล้วย ทีเ่ คยขายได้เดือนละ 8,000 บาท คิด
เป็นมูลค่าความเสียหายเบือ้ งต้น 106,000 บาท พยายามเก็บของขึน้ ทีส่ งู แม้จะมีทหารมา
ขนย้ายช่วยก็ไม่สามารถดาเนินการได้ทนั ท่วงที ได้รบั การแจกถุงยังชีพ 1 ถุง มีขอ้ เสนอใน
การชดเชยเยียวยาทีใ่ กล้เคียงอัตราค่าเสียหายทีเ่ ป็ นจริง ขัน้ ตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อน รอ
เวลานาน การเริม่ ต้นใหม่ทาได้ยากเนื่องจากขาดทุนดาเนินการ
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4. กรณี นางสมยงค์ ป้ องกัน ได้รบั ผลกระทบนาข้าว 80 ไร่เสียหายโดยสิน้ เชิง ถ้าน้ าไม่
ท่วมจะได้ขา้ วถึง 600 กระสอบ แปลงหญ้าถูกน้าท่วมขัง ควาย 15 ตัวขาดแคลนอาหาร
เป็นไปด้วยความยกลาบาก บ่อปลา 1 ไร่ ปลานิล ปลาจีน 4,000 ตัวหายออกจากบ่อ มูลค่า
ความเสียหายเบือ้ งต้น 215,800 บาท การแก้ไขปญั หาเป็ นไปได้ยาก ต้องปล่อยให้ทุกอย่าง
เสียหายเพราะไม่รจู้ ะทาอย่างไร มีขอ้ เสนอเรือ่ งการเตือนภัยน้ าท่วม การชดเชยเยียวยาใน
อัตราทีเ่ ป็ นธรรมใกล้เคียงกับความเสียหาย การช่วยเหลือสัตว์เลีย้ ง แม้จะไม่ตาย แต่ตอ้ ง
สนับสนุ นค่าอาหาร ค่าหญ้า กระบวนการขัน้ ตอนการชดเชยเยียวยามีขนั ้ ตอนมาก ใช้
เวลานาน และไม่รวู้ ่ารัฐบาลจะมีงบประมาณช่วยเหลือทุกคนไหม เพราะน้ าท่วมได้รบั
ผลกระทบจานวนมาก
5. กรณี นายเพียรชัย คาเสนา น้ าท่วมนาข้าว เสียหายสิน้ เชิง 10 ไร่ สูญเงินลงทุน กว่า
60,000 บาท บ่อปลา 4 บ่อ ในพืน้ ที่ 2 ไร่ เสียหายสิน้ เชิง 200,000 บาท รวม 260,000
บาท ไม่เข้าใจเรือ่ งระบบชดเชยเยียวยา ว่ามีระบบชดเชยอย่างไร มีขอ้ เสนอให้หน่วยงาน
ทาความเข้าใจ และมีอตั ราชดเชยทีเ่ ป็ นธรรมนอกเหนือจากเรียกร้องเรือ่ งระบบข้อมูลและ
การเตือนภัย
6. กรณี นายสมศักดิ์ โต๊ดสี น้าท่วมเสียหาย มะม่วง 100 ต้น ข้าว 20 ไร่บ่อปลา 1 ไร่
เสียหายเบือ้ งต้น 83,000 บาท เสนอให้มกี ารจัดการระบบชลประทานทีส่ ามารถสูบน้า
ระบายน้าลงแม่น้ าโขงให้ไวขึน้ ไม่เข้าใจเรือ่ งระบบชดเชยเยียวยา และมีกระบวนการ
ขัน้ ตอนทีไ่ ม่ยงุ่ ยาก
7. กรณี นายวิ มล สุวิจิตร ได้รบั ความเสียหาย นาข้าว 10 ไร่ กล้วย สับปะรด พริก มะเขือ
อ้อย ไม้ผล มะพร้าวน้าหอม เสียหายโดยสิน้ เชิง มูลค่า 55,000 บาทบ่อปลา 1 ไร่เศษ และ
กบแม่พนั ธุเ์ สียหาย 1 กระชังกว่า 400 ตัว มูลค่า 25,000 บาทรวมเสียหายเบือ้ งต้น
80,000 บาทมีขอ้ เสนอเรือ่ งการช่วยเหลือเมล็ดพันธ์พชื พันธ์สตั ว์ทเ่ี สียหายไป ระบบการ
ชดเชยทีใ่ กล้เคียงกับความเสียหาย
8. กรณี นายอานุภาพ อิ นทุวงศ์ นาข้าวเสียหาย 10 ไร่บ่อปลา 1 งาน ความเสียหายเบือ้ งต้น
80,000 บาทมีขอ้ เสนอเรือ่ งการช่วยเหลือทีท่ นั ท่วงทีและการตัง้ กองทุนเมล็ดพันธ์พชื พันธ์
สัตว์
9. กรณี นายปริ ญญา โคตรรัตน์ สูญเสียนาข้าว 15 ไร่ โดยสิน้ เชิง เสียหายการลงทุนกว่า
75,000 บาท ไม่มขี า้ วกินและเสียโอกาสในการสร้างรายได้ และต้องลงทุนใหม่นายทรง พรม
พิมพ์ 8 ไร่ บ่อปลา 1 ไร่ เสียหายกว่า 50,000 บาท ไม่รรู้ ายละเอียดเรือ่ งระบบการชดเชย
10. กรณี นายประเสริ ฐ ถิ ระพันธุเ์ มธี 1 บ้านดอนจิก นาข้าว เสียหาย 4 ไร่ มะพร้าว 100
ต้น กล้วย 100 กอ ยางนา 50 ต้น ชมพู่ ฝรัง่ ทุเรียน 60 ต้น เสียหายโดยสิน้ เชิง คิดเป็น
มูลค่าลงทุนกว่า 60,000 บาท ยางพารา 1,000 ต้นในพืน้ ที่ 15 ไร่ น้าท่วมสูง 1.80 เมตร
เกือบ 2 เดือน ตาย 3 ต้น ทยอยตายอีก 10 ต้น กระทบต่อการกรีดยาง 30 ต้น มูลค่าความ
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เสียหาย 24,000 บาท และขาดโอกาสในการกรีดยางขายในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี้บ่อ
ปลา 1 ไร่ เป็ด ไก่ 100 ตัว ต้องซ่อมแซมเล้า ค่าเสียหาย 13,000 บาท รวมมูลค่าเสียหาย
เบือ้ งต้น 97,000 บาท ไม่ได้รบั ค่าชดเชยเยียวยา มีช่อื ในระบบการชดเชยเรือ่ งนาข้าวเป็น
จานวนเงิน 4,452 บาท
11. กรณี นายประกาศ โคตรรัตน์ นาข้าวเสียหาย 16 ไร่ กล้วย มะพร้าว ข่า ตระไคร้รอบ
สระ รวมเสียหาย52,000 บาท บ่อปลา 1 ไร่ 10,000 บาทรวมมูลค่าเสียหายเบือ้ งต้น
61,000 บาท มีช่อื ในระบบการชดเชยเรือ่ งนาข้าว 10 ไร่ เป็นจานวนเงิน 11,130 บาท
12. กรณี นางกองแพง โคตรรัตน์ นาข้าวเสียหาย 8 ไร่ ลงทุน -30,000 บาท มีช่อื ในระบบ
ได้รบั ค่าชดเชย 8,904 บาท
13. กรณี นางจริ น คากอง นาข้าวเสียหาย 15 ไร่ มูลค่า 75,000 บาท ยางพารา 5 ไร่ น้ท่วม
ขังขาดโอกาสในการกรีดยาง มูลค่า 30,000 บาท รวมมูลค่าเสียหายเบือ้ งต้น 105,000 บาท
มีช่อื ในระบบชดเชยนาข้าว 15 ไร่ 2 แปลง จานวน 16,695 บาท
14. กรณี นายนักปราชญ์ โคตรรัตน์ นาข้าวเสียหาย 10 ไร่กว่า 50,000 บาท มีช่อื ในระบบ
ได้รบั ค่าชดเชย 10 ไร่ 11,130 บาท
5.4 การช่วยเหลือจากหน่ วยงานภาครัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
ให้ขอ้ มูลเตือนภัย ช่วยในการขนย้ายข้าวของขึน้ ทีส่ งู แจกถุงยังชีพ และสารวจข้อมูล
ช่วยเหลือค่าชดเชยเยียวยาตามระบบ และสารวจข้อมูลความเสียหายต่อสาธารณะ รายงานจังหวัด
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แผนที่ แสดงพืน้ ทีน่ ้ าท่วมในเขตตาบลบุ่งคล้า

ผูร้ วบรวมข้อมูล นายนิชล ผลจันทร์
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
1. นางเรียม อังคณ่ า บ้านเลขที่ 97 บ้านดอนจิก
2. นางเมตตา มาตุจฬา 84 บ้านดอนจิก
3. นางคาบาน อุนทะ 369 บ้านบุ่งคล้า ม.2
4. นางสมยงค์ ป้องกัน 9 หมู่ 3 บ้านบุ่งคล้าเหนือ
5. นางจินจุทา วงศ์อุเทน 15 ม.3
6. นายเพียรชัย คาเสนา 177 หมู่ 2
7. นายสมศักดิ ์ โต๊ดสี หมู่ 3 บ้านบุง่ คล้าเหนือ
8. นายวิมล สุวจิ ติ ร 58 ม.2
9. นายอานุภาพ อินทุวงศ์ 17 ม.3
10. นายปริญญา โคตรรัตน์ 66 ม.1
11. นายทรง พรมพิมพ์ 104 บ้านดอนจิก
12. นายประเสริฐ ถิระพันธุเ์ มธี 1 บ้านดอนจิก
13. นายประกาศ โคตรรัตน์ 154 ม.2
14. นางกองแพง โคตรรัตน์ หมู่ 2
15. นางจริน คากอง 1 บ้านบุ่งคล้า ม.1
16. นายนักปราชญ์ โคตรรัตน์ 152 ม.2
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6. ตาบลโคกกว้าง อาเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
ตาบลโคกกว้าง เป็นตาบลทีอ่ ยูต่ ดิ กับตาบลบุ่งคล้า มีระบบนิเวศและภูมปิ ระเทศแบบ
เดียวกัน สภาพภูมปิ ระเทศเป็นทีร่ าบ ระหว่างเทือกเขาภูววั กับแม่น้ าโขง มีหนองน้ าธรรมชาติเป็น
จานวนมาก (เช่น บึงหมอเฒ่า ซึง่ มีพน้ื ทีก่ กั เก็บน้ากว่า 300 ไร่) ซึง่ รับน้าผ่านลาห้วยสายย่อยต่าง ๆ
(เช่น ห้วยกระต๋อย, ห้วยปุง่ , ห้วยกกจาน, ห้วยกวางเขา, ห้วยหนองแท่ง, ห้วยหนองดินแดง) และรวม
เป็นลาห้วยสายใหญ่คอื ห้วยขามเปี้ย ห้วยฮี้ และห้วยซัน ไหลลงสู่แม่น้าโขง
เนื่องจากแม่น้ าโขงเริม่ มีระดับสูงตัง้ แต่กลางเดือนสิงหาคมและล้นตลิง่ ต่อเนื่องไปจนถึง
เดือนกันยายน 2561 ส่งผลให้เกิดน้าท่วมพืน้ ทีท่ ากินและหมูบ่ า้ นทีต่ งั ้ ติดแม่น้าโขงของตาบลโคกกว้าง
ทัง้ หมด รวมทัง้ แม่น้ าโขงได้ไหลย้อนเข้าไปตามลาห้วยสาคัญ 3 สายคือ ห้วยขามเปี้ย ห้วยฮีแ้ ละห้วยซัน
ประกอบกับ สภาพฝนตกหนักทาให้เกิดน้าหลากจากภูววั ไหลลงมาสมทบไม่สามารถระบายออกแม่น้า
โขงได้ น้าจากแม่น้าโขงในเขตตาบลโคกกว้างยังคงได้รบั อิทธิเช่นเดียวกับเขตตาบลหอคา คือน้าทีป่ ล่อย
ลงมาจากเขือ่ นในลาว ได้แก่ เขือ่ นน้างึม 1, เขือ่ นน้ามาง 3 และเขือ่ นน้าเงีย๊ บ 1

6.1 ความเสียหายต่ อพื้นที่ เกษตรและการประมงของตาบลโคกกว้าง
เกษตรกรหมู่ 3,4,7 จานวน 71 ราย ทีต่ ดิ แม่น้าโขง ได้รบั ผลกระทบจากการทีแ่ ม่น้ าโขง
ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและทีน่ า สวนยางพารา สวนปาล์ม น้าจากลาห้วยขามเปี้ย ห้วยฮี้ และห้วยซัน ไม่
สามารถไหลลงแม่น้าโขงได้ ข้อมูลเบือ้ งต้นทีแ่ สดงความเสียหายของรายหมูบ่ า้ นในตาบลโคกกว้าง ได้
แดสงไว้ในตารางดังนี้
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ตาราง แสดงความเสียหายต่อพืน้ ทีเ่ กษตรและการประมง รายหมูบ่ า้ นของตาบลโคกกว้าง
ตาบลโคกกว้าง

ที่นา

หมู่ 1
บ้านโคกกว้าง
หมู่ 2
บ้านหนองบ่อทุง่
หมู่ 3
บ้านหาดแฮ่
หมู่ 4
บ้านท่าส้มโฮง
หมู่ 5
บ้านโนนไพศาล
หมู่ 6
บ้านดอนใหญ่
หมู่ 7
บ้านท่าศิรขิ นั ธ์
หมู่ 8 บ้านสมพร

26 ไร่
10 ราย
119.75 ไร่
16 ราย
312.75 ไร่
50 ราย
56 ไร่
10ราย
4 ไร่
1 ราย
148.75 ไร่
23 ราย
57.75ไร่
11 ราย
69.5 ไร่
13 ราย

หมู่ 9 บ้านบึง
สาราญ
รวม

31 ไร่
7 ราย
825.5ไร่
141 ราย

พืน้ ที่ และชนิ ดของความเสียหาย
พืชสวน
บ่อปลา สัตว์เลี้ยง
อื่น ๆ
(ปาล์ม
ยางพาราและ
อื่นๆ)
1 ไร่
8 ไร่
ติดลาห้วยทราย และมีน้าปา่ จากภู
1ราย
11 ราย
วัว
0
1.02 ไร่
ติดห้วยซันซึง่ มีตน้ น้าจากภูววั และ
2 ราย
ห้วยบ่อ
0
6 ไร่
ติดห้วยซัน ห้วยขามเปี้ ยและน้า
12 ราย
โขง
0
14.29 ไร่
ติดห้วยขามเปี้ ยและน้าโขง
17 ราย
0
24.04 ไร่
ติดห้วยขามเปี้ ยและน้าปา่ จากภูววั
42 ราย
0
1.22 ไร่
ติดหนองบ่อและห้วยฮิน้ ต้นน้า
3 ราย
จากภูววั
0
0
ติดห้วยฮิน้ ต้นน้าจากภูววั
10 ไร่
2 ราย

0

13 ไร่
3 ราย
24 ไร่
6 ราย

0
54.57 ไร่
87 ราย
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โค 46 ตัว
ควาย 3 ตัว
8 ราย

ติดห้วยทราย ห้วยซัน ต้นน้าจากภู
วัว

ติดหนองบ่อและห้วยฮิน้ ต้นน้า
จากภูววั
1. ค่าชดเชยด้านพืช 959,341.50 บาท ข้าวไร่
ละ 1,113 บาท เป็ นเงิน 918,781.5 พืชสวน
24 ไร่ ไร่ละ 1,690 บาท เป็ นเงิน 40,560
บาท
2. ค่าชดเชยด้านประมงไร่ละ 4,225 บาทเป็ น
เงิน 30,558.25 บาท
3.อัตราค่าชดเชยด้านปศุสตั ว์ ไม่มขี อ้ มูล
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6.2 ลักษณะและมูลค่าของความเสียหายจากน้าท่ วม
6.2.1 ความเสียหายต่อบ้านเรือน
ต้องขนย้ายของขึน้ ทีส่ งู บ้านเรือนสกปรก ต้องทาความสะอาด 1-3 วัน ในหมู่ 3 ,4 ประมาณ
50 ครัวเรือน ไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้
6.2.2 ที่นา
น้ าจากแม่น้ าโขงไหลทะลักตามลาห้วย และน้ าปา่ จากป่าภูววั ไหลมาสมทบ ไหลลงแม่น้ าโขง
ไม่ได้ พืน้ ทีน่ ้าท่วมนาข้าวเป็นวงกว้าง มีรายงานเพื่อขอค่าชดเชยจานวน 825.5 ไร่ ต้นทุนเฉลีย่ ไร่ละ
4,500 บาท มูลค่าความเสียหายเป็ นเงิน 3,714,750 บาท ขาดโอกาสในการสร้างรายได้ คานวณที่ 400
กิโลกรัมต่อไร่ ราคากก.ละ 13 บาท มูลค่าความเสียหายด้านผลผลิตประมาณ 4,292,600 บาท และ
ประสบปญั หาขาดแคลนข้าวกิน
6.2.3 สวนปาล์ม
น้าท่วมนานกว่า 2 เดือน สวนปาล์มทีอ่ ายุน้อยกว่า 1 ปี ยืนต้นตาย จากรายงานของสานักงาน
เกษตรอาเภอบุ่งคล้ามีจานวน 24 ไร่ 6 ราย การลงทุนทีต่ น้ ทุนไร่ละ 15,000 บาท มูลค่าความเสียหาย
360,000 บาท แต่ได้ค่าชดเชยเพียงไร่ละ 1,690 บาท เป็นเงิน 40,560 บาทเท่านัน้
6.2.4 ยางพารา
น้าท่วมนานกว่า 2 เดือน กรีดยางไม่ได้ ขาดโอกาสในการสร้างรายได้ กว่า 3 รอบการผลิต และ
ต้นยางติดเชือ้ รา โรคใบร่วง เช่น กรณีนางกรรณิการ์ หอมลา บ้านเลขที่ 86 หมู่ 2 บ้านหนองบ่อ มี
ยางพารา 20 ไร่ เคยกรีดยางวันเว้นวัน เคยขายได้เดือนละ 2-3 ครัง้ ๆละ 5,000 บาท ได้เงิน 25,000
บาท แต่ช่วงน้าท่วมได้ขายครัง้ เดียว และบางต้นยืนต้นตาย ทีร่ อดก็มโี รคใบร่วง ชะงักการเจริญเติบโต
ส่วนทีน่ าได้รบั ความเสียหาย 4 ไร่ เคยได้ขา้ ว 2,100 กก. หากขายในราคาตลาดปี 2561 ราคา 12
บาท/กก.จะได้เงิน 25,200 บาท
ระบบข้อมูลไม่ได้แยกยางพาราและปาล์ม ทาให้การคานวณภาพรวมได้ยาก อย่างไรก็ตามพืน้ ที่
ปลูกยางพารา คิดเป็น 80% ของพืน้ ทีร่ าบ 17,532 ไร่ หรือประมาณ 14,025.6 ไร่ ได้รบั ผลกระทบจาก
น้าท่วมครัง้ นี้กว่า 2 เดือน จึงหมายถึงการขาดรายได้จากการกรีดน้ ายางขาย คิดเป็ นมูลค่าความ
เสียหายกว่า 14,025,600 บาท (คิดราคาประเมินเปรียบเทียบนางกรรณิการ์ หอมลา ขาดโอกาสในการ
ขาย 2 ครัง้ รวม 20,000 บาทต่อพืน้ ทีย่ างพารา 20 ไร่ในช่วงน้ าท่วมขัง)
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6.2.5 บ่อเลี้ยงปลา
น้าท่วมบ่อปลา ปลาออกจากบ่อจานวน 54.57 ไร่ เกษตรกรได้รบั ผลกระทบ 87 ราย ต้นทุน
การเลีย้ งเฉลีย่ 15,000-30,000 บาท มูลค่าความเสียหาย 818,550 - 1,637,100 บาท ชาวประมงแม่น้า
โขง เปลีย่ นจากหาปลาในแม่น้ าโขง หาปลาในลาน้ าสาขาแทน แต่เกษตรกรได้รบั ค่าชดเชยด้านประมง
ไร่ละ 4,225 บาทเป็ นเงิน 30,558.25 บาท หรือคิดเป็นเพียง 14-28% ของต้นทุนการผลิตเท่านัน้
6.2.6 สัตว์เลี้ยง
ท่วมแปลงหญ้า โรงเรือน ไม่มอี าหาร และทีอ่ ยู่ ขนย้ายไม่ทนั ขาดการวางแผนทีอ่ ยู่สาหรับสัตว์
โค 46 ตัว ควาย 3 ตัว ขนย้ายไม่ทนั เป็ นเชือ้ โรคและขาดแคลนอาหาร เกษตรกร 8 ราย ได้รบั
ผลกระทบ ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้
6.3 การแก้ไขปัญหาของชุมชน
ชาวบ้านต้องช่วยกันขนของขึน้ ทีส่ งู และช่วยกันขนย้ายตามสภาพ ผูท้ ม่ี วี วั ควาย ขาดอาหาร
และพืน้ ทีส่ งู ทาให้ได้รบั ผลกระทบหนัก มีสตั ว์ปีกเสียหาย น้ าทีท่ ่วมกินเวลากว่าสองเดือนก็ทาให้พน้ ฤดู
ทานาปีไปแล้ว ทัง้ ยังต้องปรับสภาพดินกันใหม่ ปาล์ม ยาง และพืชสวนอื่นๆ ก็เช่นกัน ทีไ่ ม่อาจทนต่อน้า
ขังเป็นเวลานานได้ แม้จะยืนต้นแข็งแรงขณะที่เจ้าหน้ าที่มาตรวจ แต่ไม่นานรากก็จะเน่ าและ
ทยอยตายในที่สดุ ชาวสวนยางก็ตอ้ งหยุดชะงักการเก็บเกีย่ ว และรอเวลาเปลือกยางฟื้นตัวอีกครัง้ เพื่อ
ผลิตน้ายางรอบใหม่ แต่ในหลายต้นก็ไม่ทนั การ ชาวบ้านส่วนใหญ่ ไม่เข้าใจระบบการชดเชย การประกัน
พืชผลของหน่วยงานเท่าใดนัก ได้แต่รายงานกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ตามระบบ ชาวบ้านทีไ่ ด้รบั ความ
เสียหายร้องขอให้มกี ารแจ้งเตือน การช่วยขนย้าย การจัดทาแผนเพื่อแก้ไขปญั หาในระยะยาว หน่ วยงาน
และชาวบ้านต่างโกลาหลเวลาเกิดน้าท่วมใหญ่ ไม่มกี ารสื่อสารทีช่ ดั เจน และร้องขอเรือ่ งอัตราการชดเชย
ค่าเสียหายทีเ่ ป็ นธรรมมากกว่านี้ ทัง้ จากรัฐบาลและประเทศทีป่ ล่อยน้ าเขือ่ นมาท่วมชาวบ้าน
6.4 การช่วยเหลือจากหน่ วยงานภาครัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
น้าไหลหลากเข้าท่วมพืน้ ทีก่ ารเกษตรของประชาชน นายอาเภอบุ่งคล้า และองค์การบริหารส่วน
ตาบลโคกกว้าง นาเครือ่ งมือเครือ่ งจักรทาการเปิดทางระบายน้ าทีท่ ่วมสวนยางพาราเพื่อเจาะช่องให้น้ า
ไหลลงห้วยขามเปี้ย จานวน 6 ช่อง สะพานห้วยบังบาตรทีม่ กี ารปล่อยน้ าออกจากอ่างเก็บน้ าเพื่อระบาย
ลงสู่แม่น้าโขงได้พดั พาเอากอวัชพืชและเศษไม้มาติดตามเสาตอม่อและคอสะพานจานวนมาก
หน่วยงานและชาวบ้านได้ช่วยกันเอาออกเพื่อให้น้าน้ าไหลระบาย นอกจากนี้ อปท. อส. อปพร.
อาสาสมัคร มูลนิธเิ ข้าให้ความช่วยเหลือในการขนย้ายสิง่ ของขึน้ ทีส่ งู เพื่อป้องกันความเสียหายและ
สนับสนุ นรถขนย้ายผูป้ ระสบภัยเรือท้องแบน เครือ่ งสูบน้า และรถสูบน้าท่วมขัง เพื่อสนับสนุนการสูบ
ระบายน้าการพร่องน้ าในบางจุด มีการแจกถุงยังชีพ และสารวจข้อมูลหลังน้ าท่วม
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ผูร้ วบรวมข้อมูล นายวิเศษ แก้วคา , นายทวีชยั วิบลู กุล
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
1. นางกรรณิกา หอมลา 86 หมู่ 2
2. นายสมจิตร ปกั บุญทิพย์ 18 หมู่ 6
3. นายสาคร แพงศรี 50 หมู่ 8
4. นายไพฑูรย์ งานสาเร็จ 159 หมู่ 5
5. นายคาแพง ปดั บุญทัน ม.2
6. นายวิเชียร คามแสง 22 ม.7
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7. ตาบลสามผง อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ตาบลสามผง ตัง้ อยูใ่ นทีร่ าบลุ่มติดลาน้ ายามและแม่น้ าสงคราม ซึง่ เป็ นแม่น้าสาขาของ
แม่น้ าโขง โดยมีหว้ ยอาและห้วยสาปขนาบล้อมจนพืน้ ทีต่ าบล จนเกือบเป็ นเกาะกลางน้ า ตามปกติแล้ว
ช่วงฤดูน้าหลาก ต.สามผงจะมีน้ าท่วมสูงเป็ นปกติเพราะเป็นพืน้ ทีร่ บั น้ าจากเขือ่ นน้าอูน22 และสภาพ
ทัวไปเป็
่
นทีร่ าบลุ่ม แต่การท่วมตามฤดูกาลจะไม่สงู และกินระยะเวลานานเช่นเมือ่ เดือนสิงหาคมทีผ่ ่าน
มา ทีน่ ้าเอ่อท่วมถึง 3 ระลอก ตัง้ แต่สงิ หาคมถึงต้นตุลาคม ระดับน้าท่วมสูงประมาณ 5-7 เมตร
แม่น้ าสงครามจะไหลผ่านอาเภอศรีสงคราม และไหลลงสู่แม่น้ าโขงทีอ่ าเภอท่าอุเทน
ั่
จังหวัดนครพนม ซึง่ ด้านตรงข้ามอ.ท่าอุเทนในฝงประเทศลาว
คือ ปากน้ าหินบูน ทีร่ องรับการระบายน้ า
จากเขือ่ นเทิน-หินบูน และส่วนต่อขยายในช่วงฤดูฝนนี้เช่นกัน เมือ่ ระดับน้าในแม่น้ าโขงสูงมาจากด้าน
เหนือน้า และมีน้ าจากเขือ่ นเทิน-หินบูนไหลลงมาสมทบ จึงส่งผลโดยตรงให้แม่น้าสงครามไม่สามารถ
ระบายน้าออกได้ ในขณะทีด่ า้ นเหนือน้า ต้องรองรับการระบายน้ าจากเขือ่ นน้าอูน ดังนัน้ สภาพน้าท่วม
ขังในพืน้ ทีล่ ุ่มน้าสงครามและตาบลสามผง จึงท่วมนานและมีระดับทีส่ งู ต่อเนื่องติด ต่อกัน
อาชีพของคนในชุมชนคือ ทานา ประมงน้าจืด ทอผ้า เลีย้ งสัตว์ โดยทุกบ้านต่างหาปลา
มี 100 กว่าหลังคาเรือนทีห่ าเป็นประจา ปลาทีห่ าได้ถา้ เป็นปลาสดจะขายได้ช่วงหน้าแล้ง มีคนกลางมา
รับซือ้ ไปขายทีร่ บั เฉพาะปลาจากแม่น้าสงครามเท่านัน้ กระจายไปยัง จ.สกลนคร, มุกดาหาร และพืน้ ที่
ใกล้เคียง เช่น บ้านแพง เครื่องมือทีน่ ิยมคือ สะดุง้ สาหรับหาปลาตลอดแนวน้าอาทีต่ ่อติดกับน้าสงคราม
เครือ่ งมืออื่น ๆ คือตุม้ มอง และแห สภาพน้ าท่วมขังได้ส่งผลดีกบั การหาปลา โดยชาวบ้านจับปลาได้
จานวนมาก

22

เขื่อนน ้าอูน กันล
้ าน ้าอูน ซึง่ เป็ นสาขาของแม่น ้าสงคราม ที่ไหลผ่านตาบลสามผง
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7.1 ความเสียหายต่ อพื้นที่ เกษตรและการประมงของตาบลสามผง
ตาบลสามผง

หมูท่ ่ี 1 บ้านสามผง
หมูท่ ่ี 2 บ้านแค
หมูท่ ่ี 3 บ้านสามผง
หมูท่ ่ี 4 บ้านปากยาม
หมูท่ ่ี 5 บ้านดงน้อย
หมูท่ ่ี 6 บ้านศรีเวินชัย
หมูท่ ่ี 7
บ้านนาหนองหวาย
หมูท่ ่ี 8 บ้านไทยเจริญ
หมูท่ ่ี 9 บ้านสามผง
หมูท่ ่ี 10 บ้านสามผง
หมูท่ ่ี 11 บ้านไทยสบาย
หมูท่ ่ี 12 บ้านดงน้อย
หมูท่ ่ี 13 บ้านศรีเวินชัย
หมูท่ ่ี 14
บ้านนาหนองหวาย
หมูท่ ่ี 15 บ้านสามผง
หมูท่ 1่ี 6 บ้านดงน้อย
รวม

พืน้ ที่ และชนิ ดของความเสียหาย
ความเสียหาย
ต่อบ้านเรือน
98
157
134
9
70
92
77

1,039 ไร่ 98 ราย
1,931.50 ไร่ 157 ราย
1,117.75 ไร่ 134 ราย
99 ไร่ ราย
639.25 ไร่ 70 ราย
948.5 ไร่ 92 ราย
722.25 ไร่ 77 ราย

11.25
35.5
9

47
162
88
48
62
99
20

465.75 ไร่ 47 ราย
1,517.25 ไร่ 162 ราย
632.5 ไร่ 88 ราย
356.5 ไร่ 48 ราย
549.5 ไร่ 62 ราย
991.75 ไร่ 99 ราย
134.5 ไร่ 20ราย

4
17.5
6 ไร่
2 ไร่

72
22
1,257 หลัง

ที่นา

บ่อปลา

662.25 ไร่ 72 ราย
155 ไร่ 22 ราย
11,692.3 ไร่
1,256 ราย

พืชผัก พืชสวน
และอื่นๆ

อื่น ๆ

1
14.25
28.75

5 ไร่ 1ราย

9 ไร่
15.25ไร่
6.5ไร่
160 ไร่

5 ไร่
1 ราย

รวมเกษตรกรไม่ซา้ ด้านพืช
1,167 ราย และได้รบั ค่าชดเชย
ด้านพืช 13,322,434.25 บาท

รวบรวมจาก 1. สานักงานเกษตรอาเภอศรีสงคราม 20 พฤศจิกายน 2561, 2. สานักงานประมงอาเภอศรีสงคราม
พฤศจิกายน 2561, 3. ปกครองอาเภอศรีสงคราม พฤศจิกายน 2561

7.2 ลักษณะและมูลค่าของความเสียหายจากน้าท่ วม
7.2.1 ความเสียหายต่อบ้านเรือน
น้าท่วมสูงเป็ นเวลานาน ทาให้พน้ื ทีท่ รุด, ผนังบ้านแตกร้าว จากการสัมภาษณ์ นางสาวโสภารณ
ผงชานัน 144 ม.9 ต้องลงทุนซ่อมบ้านเองหมดประมาณ 10,000 บาท และไก่ตาย 50 ตัว, นางสาว
สงกรานต์ โพธิ ์สุ ซ่อมบ้านเอง 10,000 บาท ขายหมู วัว ขาดทุนประมาณ 30,000 บาท เป็ดตาย 2,000
บาท ในภาพรวม การประเมินความเสียหายยังไม่สามารถประเมินได้ แต่ขอ้ มูลจากผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ คาด
ว่าขัน้ ต่าไม่ต่ากว่าหลังคาเรือนละ 10,000 บาท เนื่องจากน้าท่วมขังเกือบ 3 เดือน ระบบไฟฟ้าเสียหาย สี
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ลอก ผนังแตก ระบบส้วม ต้องทาใหม่ รวม 1,257 หลังคาเรือน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายเบือ้ งต้นรวม
12,570,000 บาท
7.2.2 ที่นา
น้าจากลาน้ าสงครามเอ่อท่วมข้าวตาย ในส่วนของผูใ้ ห้ขอ้ มูล 15 คน มีทน่ี ารวมกัน 224.25 ไร่
คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 293,000 บาท
เมือ่ ประเมินข้อมูลของทางราช มีขา้ วตายพืน้ ที่ 11,692.3 ไร่ 1,256 ราย ประเมินต้นทุน 3,000
บาทต่อไร่ พบว่าต้นทุนรวมมีมลู ค่าความเสียหาย เท่ากับ 35,076,000 บาท
ขณะเดียวกัน เมือ่ คานวณถึงการขาดโอกาสหรือรายได้จากการขายข้าว โดยประมาณการ
ผลผลิต 400 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาขายตันละ 21,000 บาท ขาดโอกาสสร้างรายได้ เป็นเงินประมาณ
98,215,320 บาท
ดังนัน้ สภาพปญั หาไม่เพียงข้าวตาย ขาดแคลนข้าวกินเท่านัน้ แต่ยงั ขาดโอกาสในการขายข้าว
ซึง่ ไม่สามารถเทียบกับการชดเชยของทางการได้ เช่น กรณีนางวาสนา ไอยวัน มีนาข้าว 2 แปลง ท่วม
หมดทัง้ 40 ไร่ ไม่มเี วลาลงทุน ไม่มเี มล็ดพันธุไ์ ด้รบั ค่าชดเชยเพียง 20 ไร่ (นาปรัง) อยากได้พนั ธุข์ า้ ว
อัตราค่าชดเชยทีเ่ ป็นธรรม ใกล้เคียงกับการลงทุนจริง งบประมาณฟื้นฟูหลังน้าท่วม ถุงยังชีพ ไม่
เพียงพอต่อการดารงชีพ
7.2.3 สวนปาล์ม
น้าท่วมสวนปาล์มยืนต้นตายประมาณ 10 ไร่ คิดมูลค่าความเสียหายเท่ากับ 30,000 บาท
(ข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล 15 คน)
7.2.4 ยางพารา
น้าท่วมสวนยางพารา ทาให้กรีดน้ ายางไม่ได้ ขาดรายได้ หลังน้าลดหน้ายางตาย ลาต้นยางแตก
ขาดโอกาสสร้างรายได้ เช่น กรณี นายเลียง ผงชานัน/นายชวลิต ไอยวัย มียางพารา 8 ไร่ ขาดรายได้
จากการกรีดน้ ายางขาย 20,000 บาท, นางหนูอุม้ ผงอินทร์ ม.10 มียางพารา 9 ไร่ ขาดรายได้จากการ
กรีดน้ ายางขาย 22,500 บาท, นางศรีเวียง ผงชานันท์ ม. 3 มียางพารา 12 ไร่ ขาดรายได้จากการกรีด
น้ายางขาย40,000 บาท และมีสวนปาล์ม 10 ไร่ ขาดรายได้จากสวนปาล์ม 30,000 บาท
จากข้อมูลของสานักงานเกษตร ไม่ปรากฏตัวเลขผลเสียหายเรือ่ งยางพารา
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7.2.5 บ่อเลี้ยงปลา
ระดับน้าท่วมสูง ทาให้ปลาทีเ่ ลีย้ งไปกับน้ าทัง้ หมด เฉพาะบ่อปลาของผูใ้ ห้ขอ้ มูล 15 คน รวม 20
ไร่ คิดเป็นต้นทุนความเสียหาย 64,050 บาท
ในภาพรวมของตาบล มีบ่อปลาเสียหาย 160 ไร่ มีตน้ ทุนไร่ละ 30,000 บาท คิดมูลค่าความ
เสียหายเท่ากับ 4,800,000 บาท ไม่รวมบ่อปลาในเขตอนุรกั ษ์ เสียหาย 2 บ่อ
7.2.6 พืชผัก
น้าท่วมนาน ทาให้พชื ผักตาย ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล 15 คน คิดมูลค่าความเสียหายเท่ากับ 5000 บาท
ในพืน้ ที่ 2 ไร่ ขณะทีค่ วามเสียหายของพืชผักทัง้ ธรรมชาติและหัวไร่ปลายนา ไม่สามารถประเมินได้
7.2.7 สัตว์เลี้ยง
สัตว์เลีย้ งจานวนหนึ่งตาย ไม่มแี หล่งอาหาร วัวควาย ผอมโซ ต้องอพยพไปอยูท่ ส่ี งู ตามถนน
ทางหลวง ไม่สามารถคิดมูลค่าความเสียหายด้านปศุสตั ว์ในภาพรวมได้
7.2.8 ความเสียหายต่อสิ่ งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ของตาบล
ถนนชารุด การเดินทางไม่สะดวก เนื่องจากน้าท่วมสูง 5 - 7 เมตร การสัญจรไปมาไม่สะดวก ใน
ภาพรวมยังประเมินมูลค่าความเสียหายไม่ได้
7.3 การแก้ไขปัญหาของชุมชน
การแก้ไขปญั หาน้ าท่วมของชาวบ้าน นาข้าวทีเ่ พาะปลูกเป็ นทีล่ ุ่ม บ่อปลาเบือ้ งต้นใช้ตา
ข่ายดักรอบบ่อตนเอง แต่ไม่สามารถแก้ไขปญั หาได้ ขนข้าวของยกขึน้ ทีส่ งู ความเสียหายต่อบ้านเรือน
ต้องซ่อมแซมเอง ขาดแคลนพันธุข์ า้ วในการปลูกรอบสอง ข้าวนาปรังต้องหาซือ้ ไกล วัวควายขาดแคลน
หญ้า ชุมชนมีความต้องการทาแผนเพื่อป้องกันแก้ไขในระยะยาว
7.4 การช่วยเหลือจากหน่ วยงานภาครัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
การช่วยเหลือจาก อปท. หรือภาคราชการ ผูไ้ ด้รบั ความเดือนร้อนจากน้าท่วม ได้รบั การ
ช่วยเหลือแค่ถุงยังชีพสาหรับผูท้ น่ี ้ าท่วมบ้านเรือน ด้านการเกษตรนาข้าว สวนปาล์ม ยางพาทีเ่ สียหาย
ได้รบั การเยียวยาชดเชยค่าเสียหาย ด้านการประมงเป็นผลดีสาหรับคนทาประมง แต่กช็ ดเชยความ
เสียหายในภาพรวมไม่ได้
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แผนที่ล่มุ น้าสงครามในเขตอาเภอศรีสงคราม

ภาพพืน้ ทีห่ มู7่ ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ทีถ่ ูกน้าท่วมเป็ นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน
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ภาพ พืน้ ทีห่ มู7่ ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ทีถ่ ูกน้าท่วมเป็ นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน

ผูร้ วบรวมข้อมูล นางสาววิมลจันทร์ ติยะบุตร
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
1. นางจงจิต วรรณวงศ์ บ้านเลขที่ 60 ม. 9
2. นางเต็งทอง แก้วก่อง บ้านเลขที่ 27 ม. 9
3. นางยุพา ฝา่ ยทะแสง บ้านเลขที่ 189 ม. 7 ต.สามผง
4. นายเลียง ผงชานัน บ้านเลขที่ 103 ม. 7 ต.สามผง
5. นางทองใบ ติยะบุตร บ้านเลขที่ 90 ม. 3 ต.สามผง
6. นายจารัส ปะทะดี บ้านเลขที่ 93 ม. 9 ต.สามผง
7. นายคา นีละกุล บ้านเลขที่ 101 ม. 9 ต.สามผง
8. นางบุญน้อม ชินสาร บ้านเลขที่ 38 ม. 15 ต.สามผง
9. นายชวลิต ไอยวัย บ้านเลขที่ 105 ม. 15 ต.สามผง

10.
11.
12.
13.
14.
15.
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นางวาสนา ไอยวัย บ้านเลขที่ 105 ม. 15 ต.สามผง
นางนงนุช นะคะจัด บ้านเลขที่ 39 ม. 15 ต.สามผง
นางหนูอน้ ผงอินทร์ บ้านเลขที่ 75 ม. 10 ต.สามผง
นางศรีเวียง ผงชานัน บ้านเลขที่ 69 ม. 3 ต.สามผง
นางสาวโสภสวรรณ ผงชานัน บ้านเลขที่ 144 ม. 9 ต.
สามผง
นางสาวสงกรานต์ โพธิสุ์ บ้านเลขที่ 105 ม. 15 ต.
สามผง
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8. ตาบลป่ งขาม อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ตาบลปง่ ขาม มีลาห้วยคาชะโนด เป็นลาห้วยสายหลักไหลผ่านและลงสู่แม่น้าโขง ซึง่ มี
ลาห้วยย่อยอีกหลายสายไหลลงสู่หว้ ยคาชะโนด ตอนบนมีการสร้างอ่างเก็บน้ าคาชะโนด หรืออ่างเก็บน้า
หนองหนาว ตัง้ อยูท่ บ่ี า้ นหนองหนาว ตาบลหนองบัว อาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
แม่น้ าโขงทีไ่ หลผ่านตาบลป่งขาม ก่อนจะไหลเข้าสู่เขตอาเภอเมืองมุกดาหารนัน้ เป็ น
แม่น้ าโขงตอนล่างทีร่ บั น้ าจากเขือ่ นในประเทศลาวตอนบนทัง้ หมด และเขือ่ นน้ าอูนจาก จ.สกลนคร
ปญั หาน้ าท่วมในเขตตาบลป่งขาม เกิดขึน้ ตัง้ แต่ปลายเดือนกรกฎาคม 2561 เนื่องจากน้ าโขงหนุ นสูง น้ า
ในห้วยคาชะโนดทัง้ จากน้ าฝน และน้าจากเขือ่ นคาชะโนดไม่สามารถระบายลงแม่น้าโขงได้ ถึงแม้พน้ื ที่
ปง่ ขามจะเป็ นทีร่ าบสูง แต่มลี าห้วยชะโนดไหลผ่านกลางตาบลก่อนไหลลงแม่น้ าโขง และมีลาห้วยสาย
เล็กสายน้อยทีส่ าคัญเช่น ห้วยพุง้ แก ห้วยกระเบา มีรอ่ งน้าเล็กๆ เช่น ฮ่องบง ทางทิศตะวันตกของชุมชน
ประกอบกับการมีท่าทราย ทีท่ าให้รอ่ งน้าลึกเปลีย่ น และตลิง่ พัง นอกจากนี้ยงั มีปญั หาการก่อสร้างฝาย
การทาท่อระบายน้าเล็กเกินไปไม่เหมาะสม การไม่มกี ารจัดการคลองระบายน้า ก็เป็ นปจั จัยเสริมให้
ปญั หาน้ าท่วมรุนแรงมากขึน้
ชาวบ้านปง่ ขามเล่าว่า เคยมีประสบการณ์น้ าท่วมใหญ่ จานวน 5 ครัง้ เมือ่ ปี พศ. 2509
, 2523, 2526, 2533-2534 และ 2554 แต่น้าท่วมปีน้หี นักกว่าทุกปี น้ามาเร็ว คาดเดาไม่ได้ สาเหตุหลัก
ทัง้ น้าฝนและน้ าโขงสูงมากหนุนเข้าท่วมอย่างรวดเร็ว ไม่มที ที ่าว่าจะลด ชาวบ้านทราบจากข่าวว่าน้า
จากเขือ่ นเพื่อนบ้านปล่อยมา ประกอบกับเขือ่ นหนองหนาว(เขือ่ นห้วยชะโนด) ก็ปล่อยมาจากอาเภอดง
หลวง ลาห้วยชะโนดและลาห้วยต่างๆไม่สามารถไหลลงแม่น้ าโขงได้ ชาวบ้านให้ขอ้ มูลว่า น้าท่วมในปีน้ี
เกิดทัง้ หมด 4 รอบ ทาให้ไม่สามารถปลูกข้าวได้ ตัง้ แต่ รอบแรก 27 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2561,
รอบทีส่ อง 7 สิงหาคม - 20 กันยายน (ช่วงพายุเซินติญ), รอบทีส่ าม 21 - 30 กันยายน (ช่วงพายุบนิ ค),
รอบทีส่ ่ี 1 - 4 ตุลาคม (ช่วงพายุมงั คุด) และการปล่อยน้ าเขือ่ นจากประเทศเพื่อนบ้าน ทาให้ไม่สามารถ
ทานารอบใหม่ได้ เนื่องจากน้าไม่ลด ในด้านข้อมูลความเสียหายนัน้ ชาวบ้านระบุว่าตัวเลขทีแ่ จ้งรอบแรก
เดือนกรกฎาคม 2561 คือข้อมูลทีใ่ กล้เคียงความเสียหายจริง อย่างไรก็ตามการมีอตั ราค่าเก็บเกี่ยว ก็
เป็นตัวแปรทีท่ าให้ชาวบ้านถอนข้อมูลออกจากข้อเท็จจริง
8.1 ความเสียหายต่ อพื้นที่ เกษตรและการประมงของตาบลป่ งขาม
ข้อมูลความเสียหายของตาบลปง่ ขาม มีการรวบรวมหลายครัง้ ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม
2561 รวมข้อมูลในเดือนกรกฎาคม 2561 ระบุว่ามีครัวเรือนได้รบั ความเสียหาย 886 ครัวเรือน มี
ผูป้ ระสบภัย 241 ราย พืน้ ทีเ่ พาะปลูกข้าว 6,700 ไร่ เป็นพืน้ ทีป่ ระสบภัยน้ าท่วม 1,206 ไร่ คาดว่าจะ
เสียหาย 1,206 ไร่ ถัวลิ
่ สงปลูก 8 ไร่ ประสบภัย 2 ราย รวมพืน้ ทีเ่ พาะปลูก 6,708 ไร่ ประสบภัย 1,208
ไร่ คาดว่าจะเสียหาย 1,208 ไร่ จานวน 243 ราย
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จานวนครัวเรือนผูป้ ระสบภัยคิดเป็น 27% ของจานวนครัวเรือนทัง้ หมด และจานวน
พืน้ ทีท่ ค่ี าดว่าน้ าท่วมและคาดว่าจะเสียหายคิดเป็น 18% ของพืน้ ทีป่ ลูกทัง้ หมด แต่สานักงานเกษตร
อาเภอหว้านใหญ่ ได้ยนื ยันยอดการชดเชยข้าวที่ 231.75 ไร่ จานวน 67 ราย คิดเป็ น 3.5% ของพืน้ ที่
ปลูกข้าวทัง้ หมด 6,700 ไร่เท่านัน้ หายไปจากเดิมทีน่ ้าท่วมในระยะแรกคือเดือนกรกฎาคมสูงถึง 80%
ทัง้ ทีฝ่ นตกหนักต่อเนื่อง น้ าโขงสูงต่อเนื่องตลอดทัง้ สองเดือน ข้อมูลเปรียบเทียบได้แสดงไว้ในตาราง
ดังนี้
ตาบลป่ งขาม

พืน้ ที่ และชนิ ดของความเสียหาย
ที่นา**

ที่นา***

(จ่ายชดเชยจริ ง)

(ข้อมูลคาดการความเสียหาย, กรกฎาคม 2561)

หมู่ท่ี 1
บ้านปง่ ขาม

3 ไร่
1 ราย

หมู่ท่ี 2
บ้านสองคอน

27 ไร่
7 ราย

หมู่ท่ี 3
บ้านสองคอน

37 ไร่
7 ราย

เป็ นหมู่บา้ นติดแม่น้าโขง ทัง้ หมด 93 ครัวเรือน ประสพ
ภัย 3 ราย พืน้ ทีเ่ พาะปลูกข้าว 552 ไร่ ประสพภัย 23 ไร่ 3
ราย คาดว่าจะเสียหาย 23 ไร่ 3 ราย
เป็ นหมู่บา้ นติดแม่น้าโขง ทัง้ หมด 109 ครัวเรือน ประสพ
ภัย 31 ราย พืน้ ทีเ่ พาะปลูก ข้าว 889 ไร่ ประสพภัย 161
ไร่ 3 รายถัวลิ
่ สง ปลูก 8 ไร่ ประสพภัย 2 ราย รวม
เพาะปลูก897 ไร่ ประสพภัย 163 ไร่ คาดว่าจะเสียหาย
163 ไร่
เป็ นหมู่บา้ นติดแม่น้าโขง ทัง้ หมด 110 ครัวเรือน ประสพ
ภัย 13 ราย พืน้ ทีเ่ พาะปลูกข้าว 949 ไร่ ประสพภัย 143 ไร่
คาดว่าจะเสียหาย 143 ไร่
เป็ นหมู่บา้ นติดแม่น้าโขง ทัง้ หมด 58 ครัวเรือน ประสพ
ภัย 41 ราย พืน้ ทีเ่ พาะปลูกข้าว 425 ไร่ ประสพภัย 194 ไร่
คาดว่าจะเสียหาย 194 ไร่
เป็ นหมู่บา้ นติดลาห้วยชะโนด ทัง้ หมด 82 ครัวเรือน
ประสพภัย 25 ราย พืน้ ทีเ่ พาะปลูกข้าว 625 ไร่ ประสพ
ภัย 99 ไร่ คาดว่าจะเสียหาย 99 ไร่

หมู่ท่ี 4
บ้านนาดี

50.50 ไร่
17 ราย

หมู่ท่ี 5
บ้านนาขอม
ป้อม

6.25 ไร่
2 ราย

หมู่ท่ี 6
บ้านlสมสะอาด

0

หมู่ท่ี 7
บ้านไผ่ลอ้ ม

0

หมู่ท่ี 8
บ้านปง่ ขาม
เหนือ

14.5 ไร่
8 ราย

ติดห้วยหนองสองพีน่ ้อง ทัง้ หมด 40 ครัวเรือน ประสพ
ภัย 1 ราย พืน้ ทีเ่ พาะปลูกข้าว 200 ไร่ ประสพภัย 3 ไร่
คาดว่าจะเสียหาย 3 ไร่
ติดห้วยหัวแตกทัง้ หมด 78 ครัวเรือน ประสพภัย 27 ราย
พืน้ ทีเ่ พาะปลูกข้าว 735 ไร่ ประสพภัย 92 ไร่ คาดว่าจะ
เสียหาย 92 ไร่
ติดห้วยพุง้ แก ทัง้ หมด 78 ครัวเรือน ประสพภัย 27 ราย
พืน้ ทีเ่ พาะปลูกข้าว 735 ไร่ ประสพภัย 92 ไร่ คาดว่าจะ
เสียหาย 92 ไร่
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บ่อปลา

อื่น ๆ

0

0

1 ไร่ 2
ราย

พืชไร่ มัน
สาปะหลัง 3 ไร่
1 ราย

0

0.5 ไร่
1 ราย

ข้าวโพดหวาน
1.75 ไร่ 1 ราย
ถัวลิ
่ สง 0.25 ไร่ 1
ราย

0

0

0

ข้าวโพดหวาน
1 ไร่ 1 ราย
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หมู่ท่ี 9
บ้านโคกสวาท

72 ไร่
19 ราย

หมู่ท่ี 10
บ้านนาแกน้อย

6.50 ไร่
2 ราย

หมู่ท่ี 11
บ้านใหม่สอง
คอน
รวม

15 ไร่
5 ราย
231.75 ไร่
67 ราย

ติดห้วยฮ่องบง ซึง่ แยกมาจากห้วยชะโนด ไกลแม่น้าโขง
ทัง้ หมด 168 ครัวเรือน ประสพภัย 80 ราย พืน้ ที่
เพาะปลูกข้าว 1,210 ไร่ ประสพภัย 396 ไร่ คาดว่าจะ
เสียหาย 396 ไร่ จุดนี้เกิดจากการปล่อยน้าเขือ่ นหนอง
หนาวซึง่ เป็ นอ่างเก็บน้าขนาด 200 ไร่ จากอ.ดงหลวง ซึง่
อยู่ห่างหมูท่ ่ี 9 ประมาณ 50 กม. ฝายน้าล้นและมีท่อ
ระบายขนาดเล็ก น้าจึงไหลบ่าลงฮ่องบง และลาห้วยชะโนด
ทาให้น้าท่วมหมู่ 4 หมู่ 9 ทัง้ ทีอ่ ยู่ไกลแม่น้าโขง ลาห้วยชะ
โนดก็ไหลลงแม่น้าโขงไม่ได้
ติดแก่งกะเบา ทัง้ หมด 62 ครัวเรือน ประสพภัย 2 ราย
พืน้ ทีเ่ พาะปลูกข้าว 556 ไร่ ประสพภัย 6 ไร่ คาดว่าจะ
เสียหาย 6 ไร่
ติดลาห้วยชะโนด ทัง้ หมด 86 ครัวเรือน ประสพภัย 18
ราย พืน้ ทีเ่ พาะปลูกข้าว 550 ไร่ ประสพภัย 89 ไร่ คาดว่า
จะเสียหาย 89 ไร่
รวม 886 ครัวเรือน พืน้ ที่เพาะปลูก 6,708 ไร่ ประสบ
ภัย 1,208 ไร่ คาดว่าจะเสียหาย 1,208 ไร่ 243 ราย

0

1 ไร่ 2
ราย
0

2.50 ไร่ พืชไร่ 3.25 ไร่ 2 ราย
5 ราย พืชสวนและอื่นๆ
2.75 ไร่ 2 ราย

** สานักงานเกษตรอาเภอหว้านใหญ่ยืนยันยอดการชดเชยข้าวที่ 231.75 ไร่*
*** ข้อมูลประสบภัย 25-31 กรกฎาคม 2561 ของ สานักงานเกษตร อาเภอหว้านใหญ่

8.2 ลักษณะและมูลค่าของความเสียหายจากน้าท่ วม
8.2.1 ความเสียหายต่อบ้านเรือน
ไม่มคี วามเสียหายต่อบ้านเรือนโดยตรง มีความเสียหายเนื่องจากน้าท่วมโรงเห็ดของนาย จิตตา
อนันต์ 4 โรงในพืน้ ที่ 1 ไร่ เสียหายมูลค่า 32,000 บาท
8.2.2 ที่นา
น้าจากแม่น้ าโขงอยูใ่ นระดับสูง น้าตามห้วยรอบในไหลลงไม่ได้ น้าท่วมขังต้นข้าวทีก่ าลังแตกกอ
อีกทัง้ มีการปล่อยน้าจากเขื่อนคาชะโนด(เขือ่ นหนองนาว)มา ไหลตามห้วยชะโนด และฮ่องบง เกิดน้า
ท่วมตลอดแนวลาห้วยและริมโขง สานักงานเกษตรอาเภอหว้านใหญ่ จ่ายชดเชยพืน้ ทีป่ ลูกข้าวเพียง
231.75 ไร่ จานวน 67 ราย
เกษตรกรบ้านปง่ ขามคานวณต้นทุนการปลูกข้าวต่อไร่ท่ี 5,240 บาท หากใช้ตวั เลขของ
สานักงานเกษตรทีร่ ะบุยอดชดเชยภัยน้าท่วม จะมีมลู ค่าความเสียหายรวม 1,214,370 บาท และหากน้า
ไม่ท่วม ผลผลิตข้าวทีจ่ ะได้ไร่ละ 500 กิโลกรัม ในปี 2561 ราคาข้าวตันละ 21,000 บาท หรือกก.ละ 21
บาท จะได้เงินรวม 2,496,375 บาท แต่ได้ค่าชดเชยจากรัฐไร่ละ 1,113 บาท หรือรวมทัง้ หมดเพียง
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257,937.75 บาท จึงเป็ นการสูญเสียโอกาสในการมีรายได้และหรือมีขา้ วกินเท่ากับ รายได้จากขายข้าว
ลบ ค่าชดเชย คงเหลือเท่ากับ 2,238,437.25 บาท เท่านัน้ ( 2,496,375 - 257,937.75 = 2,238,437.25
บาท)
ชาวบ้านเห็นว่า อัตราการชดเชยเยียวยาทีม่ อี ตั ราไร่ละ 1,113 บาท หากไม่แจ้งน้าท่วม รอค่า
เก็บเกีย่ วและปรับปรุงเมล็ดพันธุจ์ ากรัฐบาลไร่ละ 1,500 บาท ก็พอจะได้เงินเพิม่ ขึน้ บ้าง เพราะถึง
อย่างไรก็เสียหายไปแล้ว บางรายพยายามทีป่ ลูกใหม่แต่ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ จึงเป็ นสาเหตุหนึ่งที่
ตัวเลขการแจ้งยอดเสียหายจากน้าท่วมหายไปถึง 80% ทัง้ ทีฝ่ นตกหนักต่อเนื่อง น้ าโขงสูงต่อเนื่องตลอด
ทัง้ สองเดือน
8.2.3 บ่อเลี้ยงปลา
เกษตรกรทีไ่ ม่ได้แจ้งหรือขึน้ ทะเบียนกับประมงไม่สามารถยืน่ ชดเชย เช่น นายกงหัน หลงมีวงศ์
เลีย้ งปลา ครึง่ ไร่ ไม่สามารถรับค่าชดเชย จากข้อมูลสานักงานประมงมียอดชดเชย 2.50 ไร่ 5 ราย ชดช
เยไร่ละ 4,225 บาท รวมเป็ นเงิน 10,562.50 บาท ขณะทีต่ น้ ทุนบ่อปลา อยูท่ ไ่ี ร่ละ 30,000 บาท
8.2.4 พืชไร่
มันสาปะหลังปลูกในพืน้ ทีด่ อน แต่ถูกน้าโขงท่วมเสียหาย หัวมันจะเน่ าและเป็ นเสีย้ นดิน เก็บ
ผลผลิตไม่ได้ มันสาปะหลัง 3 ไร่ 1 ราย ต้นทุนไร่ละ 4,500 บาท มูลค่าความเสียหาย 13,500 บาท ถ้า
น้าไม่ท่วม ปกติจะขายได้ไร่ละ 10,000 บาท เป็นการเสียโอกาสสร้างรายได้ของเกษตรกร
8.2.5 ข้าวโพดหวาน
ข้าวโพดหวานถูกน้าท่วมขัง และยืนต้นตายจานวน 2.75 ไร่ 2 ราย มีตน้ ทุนไร่ละ 1,300 บาท
มูลค่าความเสียหาย 3,575 บาท
8.3 การแก้ไขปัญหาของชุมชน
ชุมชนไม่สามารถทาอะไรได้มากกว่า การยกของขึน้ ทีส่ งู การกัน้ ปลาไม่ให้ออกจากบ่อก็
ไม่สามารถทาได้ ได้แต่รอให้น้าลด ชาวบ้านร้องว่าการเตือนภัย การชดเชยเยียวยา การทาประกันภัย
ไม่เป็ นระบบ และมีความเข้าใจไม่ชดั เจน นอกจากนี้ มีขอ้ เสนอให้สารวจข้อมูลเพื่อจัดทาแผนป้องกัน
แก้ไขปญั หาอย่างจริงจังทัง้ ระยะสัน้ ระยะยาว
กรณีนางโสดา เมืองโคตร 41 หมู่ 4 บ้านนาดี พืน้ ทีท่ าการเกษตรอยูร่ ะหว่างห้วยชะ
โนดกับชุมชน หลังน้าท่วมปี 2533-34 ชุมชนถมพืน้ ทีอ่ ยู่อาศัยสูงขึน้ ทาให้พน้ื ทีข่ องตนเป็นแอ่งกระทะ
และราชการทาฝายน้าล้นบริเวณหมู่ 4 เวลาน้าหลากทาให้ได้รบั ผลกระทบซ้าซาก หรือกรณีนายฉลอง
เมืองโคตร พืน้ ทีเ่ ป็นแอ่งกระทะอยู่ระหว่างชุมชนกับห้วยชะโนด เมือ่ 27 กรกฎาคม 2561 น้าห้วยชะ
โนดท่วมสูงกว่า 1.50 เมตร น้าจากทุกทีไ่ หลลงมารวมบริเวณทีน่ า เสียหายหนักกว่าพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ
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การศึกษาสภาพพืน้ ทีใ่ ห้ชดั เจน มีขอ้ เสนอทาพืน้ ทีแ่ ก้มลิงทีห่ มู่ 4 เพื่อรองรับน้าจาก
เขือ่ นที่ อ.ดงหลวง การจัดการท่อระบายน้ าทีม่ ขี นาดเล็ก การแก้ไขปญั หาถนนทีส่ งู กว่าชุมชนและกีด
ขวางทางน้ า การขุดลอกคลองไม่ให้ตน้ื เขิน พร้อมระบายน้า การช่วยเหลือเยียวยาของรัฐทีล่ ่าช้าและมี
อัตราทีไ่ ม่เหมาะสมทาให้ชาวบ้านขาดแคลนอาหาร ขาดโอกาสขาดรายได้ทค่ี วรจะได้จะเป็ น การ
ช่วยเหลือเมล็ดพันธุห์ ลังน้ าท่วม และทีส่ าคัญ หน่วยงานและประเทศเพื่อนบ้านควรมีระบบการแจ้งเตือน
และรับผิดชอบมากกว่านี้ กรณีทป่ี ล่อยมวลน้าจากเขือ่ นในประเทศลาว หรือเขือ่ นตอนบน ส่งผลให้
ปญั หา ผลกระทบรุนแรงขึน้ ทัง้ ในฤดูแล้ง และฤดูฝน อีกประการทีส่ าคัญ หากการเยียวยาทีม่ อี ตั รา
เหมาะสมเช่นน้ าท่วมควรได้มากกว่ากว่าค่าเก็บเกีย่ ว จะทาให้มขี อ้ มูลทีเ่ ป็ นจริงในเรื่องผลกระทบที่
ชัดเจน
8.4 การช่วยเหลือจากหน่ วยงานภาครัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
ทหาร เทศบาล อพปร. มาขนของขึน้ ทีส่ งู ช่วยชาวบ้าน บางรายได้รบั ถุงยังชีพ น้ าท่วม
บ้าน แต่ตอ้ งรับผิดชอบตนอง นอกจากการให้ขอ้ มูลข่าวสารแล้ว หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
ปกครอง เกษตร ประมง ปศุสตั ว์ และอปท. ได้ดาเนินการช่วยเหลือเกษตรกร รวม 67 รายเป็นเงิน
ชดเชยรวม 266,316.25 บาท (จ่ายผ่านบัญชีธนาคารของเกษตรกรเมือ่ 13 พฤศจิกายน 2561 โดยใช้
เงินทอรองจ่ายของราชการในอานาจของนายอาเภอ) วงเงินช่วยเหลือด้านประมงของอาเภอในเขตพืน้ ที่
ปง่ ขาม 5 ราย จานวน 10,562.50 บาท นอกจากนี้ ไม่มรี ายงานความเสียหายด้านปศุสตั ว์ลม้ ตาย แต่
ขาดแคลนอาหารสัตว์ สานักงานปศุสตั ว์จงั หวัดมุกดาหาร ได้ดาเนินการสนับสนุ นฟางแห้งอัดฟ่อน
จานวน 4,000 กก.และแร่ธาตุ ยาถ่ายพยาธิ 136 ราย ในหมู่ท่ี 4,9 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
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แผนที่ น้าท่วมตาบลป่ งขาม

ผูร้ วบรวมข้อมูล นางหวานฉ่ า นายอร่าม เมืองโคตร
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
1. นายสมชัย เมืองโคตร 40 ม.4
2. นายจิตตา อนันต์ 1/3 บ้านโคกสวาท 091 7199574
3. นางภาวดี สุวอ 109 บ้านนาขามป้อม ม.5
4. นายกงหัน หลงมีวงศ์ 22 บ้านนาขามป้อม ม.5
5. นางพิสมัย เมืองโคตร 106 บ้านโคกสวาท ม.9
6. นายอุทศิ ผิวขาว 27 บ้านนาขามป้อม ม.5
7. นางสี วิทยา 10 บ้านโคกสวาท
8. นางวงเดือน อนันต์ 121 บ้านโคกสวาท
9. นางหนูไตร เมืองโคตร 146 บ้านโคกสวาท
10. นางโสดา เมืองโคตร 41 หมู่ 4 บ้านนาดี
11. นาย ฉลอง เมืองโคตร 49 ม.4
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9. ตาบลโคกสาร อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริ ญ
ตาบลโคกสาร มีสภาพพืน้ ทีท่ วไปค่
ั ่ อนข้างสูง มีลาห้วยสายหลักคือ ห้วยถ่ม ไหลผ่าน
พืน้ ทีต่ าบลโคกสารลงสู่แม่น้ าโขง และลาห้วยสายย่อยอีกหลายสายเช่น ห้วยศาลา ห้วยผักชี ห้วยโปง่
ห้วยยาง ห้วยแคน ร่องหนองเดิด ห้วยบาง ห้วยหินปูน เมือ่ น้าโขงหนุ นสูงและไหลย้อนกลับเข้าตามลา
ห้วยทุกสาย รวมกับน้ าปา่ ทีม่ าจากห้วยตุม้ แตน ซึง่ จะไหลห้วยถ่มนัน้ ทาให้น้ าไม่สามารถไหลลงน้ าโขง
ได้ จึงเอ่อท่วมพืน้ ทีท่ างการเกษตรทัง้ ทีเ่ ป็นทีส่ งู ทัง้ ทีเ่ ป็ นพืชไร่จานวนมาก รวมทัง้ ท่วมพืชผักริมโขง
และตามลาห้วย พืน้ ทีบ่ างส่วนทีช่ าวบ้านเริม่ ทาเกษตรผสมผสาน ลดความเสีย่ งจากพืชเศรษฐกิจ เสริม
รายได้ ก็ได้รบั ความเสียหายไปด้วย
9.1 ความเสียหายต่ อพืน้ ที่เกษตรและการประมงของตาบลโคกสาร
ความเสียหายเกิดใน 9 หมู่บา้ นของตาบลโคกสาร โดยแยกเป็นพืน้ ทีน่ าข้าวจานวน
406.75 ไร่ จานวน 99 ราย, พืชไร่ 259 ไร่ 63 ราย และพืชสวน 4 ไร่ จานวน 1 ราย รวมพืน้ ทีท่ งั ้ หมด
669.75 ไร่ จานวน 152 ราย โดยมีวงเงินชดเชยประมาณ 756,804.75 บาท แต่ไม่มขี อ้ มูลความเสียหาย
ด้านประมงและปศุสตั ว์ ดังทีแ่ สดงตามตารางดังนี้
ตาราง แสดงความเสียหายต่อพืน้ ทีเ่ กษตรของตาบลโคกสาร
ตาบลโคกสาร
หมู่ 1 โคกสารเทิง

หมู่ 2 โคกเจริญ
หมู่ 3 คันสูง
หมู่ 4 หินขัน
หมู่ 5 โคกสารท่า
หมู่ 6 โคกสะอาด
หมู่ 7 โคกนกกระเต็น
หมู่ 8 โคกเจริญ
หมู่ 9 โคกสาร

ที่นา
17 ไร่
5 ราย

22 ไร่
3 ราย
71 ไร่ 15 ราย
127 ไร่
33 ราย
11 ไร่ 4 ราย
0
107.75 ไร่ 28
ราย
14 ไร่ 3 ราย
37 ไร่
8 ราย

พืน้ ที่ และชนิ ดของความเสียหาย
พืชไร่
พืชสวน
อื่น ๆ
53 ไร่
รวม 70ไร่ 19 ราย บ้านโคกสารเทิงอยู่ไกล
15 ราย
แม่น้าโขง แต่ได้รบั ผลกระทบจากน้าโขง
หนุนสูง ทะลักผ่านลาห้วยบาง ลาห้วยหินปูน
และน้าจากลาห้วยตุม้ แตนทางทิศตะวันตก
เอ่อท่วม เมื่อไหลลงแม่น้าโขงไม่ได้
น้าโขงหนุนสูง ทะลักผ่านลาห้วยบาง ลาห้วย
หินปูน
น้าโขงหนุนสูง ทะลักผ่านลาห้วยไผ่
40 ไร่
4 ไร่ น้าโขงหนุนสูง ทะลักผ่านลาห้วยศาลา ร่อง
12 ราย
1 ราย โปง่ และห้วยถ่ม
3 ไร่ 1 ราย
ติดแม่น้าโขงและห้วยแคน
129 ไร่
น้าโขงหนุนสูง ทะลักผ่านลาห้วยผักชี และ
25 ราย
ร่องหนองเดิด
19ไร่ 6 ราย
น้าโขงหนุนสูง ทะลักผ่านลาห้วยผักชี และ
ร่องหนองเดิด
10 ไร่ 2 ราย
น้าโขงหนุนสูง ทะลักผ่านลาห้วยแคน
5 ไร่ 2 ราย
น้าโขงหนุนสูง ทะลักผ่านลาห้วยบาง ลาห้วย
หินปูน
81

รายงานการศึกษา ต้นทุนทีถ่ ูกซ่อน: ภัยพิบตั นิ ้ าท่วมจากเขือ่ นไฟฟ้าพลังน้ าใน สปป.ลาว

รวม

406.75ไร่
99 ราย

พืชไร่259 ไร่
63 ราย

พืชสวน 4 ไร่
1 ราย

669.75 ไร่ 152 ราย วงเงิ นชดเชย
756,804.75 บาท

9.2 ลักษณะและมูลค่าของความเสียหายจากน้าท่ วม
9.2.1 ที่นา
น้าโขงทะลักผ่านลาห้วยสายต่างๆ เช่น ห้วยไผ่ ลาห้วยบาง ลาห้วยหินปูน ห้วยแคน ห้วยผักชี
ร่องหนองเดิด ห้วยศาลา ร่องโปง่ และทางทิศใต้ของหมู่บา้ นมีลาห้วยขนาดใหญ่คอื ห้วยถ่ม ติดตาบลโคก
ก่ง (อยูร่ ะหว่างการทาแผนขุดลอกของกรมทรัพยากรน้า) ทางทิศตะวันตกเป็นห้วยตุม้ แตน เป็ นน้ าปา่
แต่ไม่สามารถไหลลงห้วยถ่ม และแม่น้าโขงได้ และแม่น้าโขงยังไหลย้อนผ่านห้วยถ่ม ทาให้น้ าเอ่อท่วมที่
นา และไร่ออ้ ยในวงกว้าง
จากการสัมภาษณ์ เกษตรกร 19 ราย มีนาข้าวได้รบั ความเสียหาย 175 ไร่ เฉลีย่ ไร่ละ 3,825
บาท เป็ นมูลค่าความเสียหายรวม 669,375 บาท และขาดโอกาสในการได้ผลผลิต คิดเฉลีย่ 400
กิโลกรัมต่อไร่ หากเป็ นข้าหอมมะลิ ได้ราคา 17 บาทต่อกก. หากเป็นข้าวเหนียว ได้ราคา 9 บาทต่อกก.
คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย ในลักษณะการเสียโอกาสรายได้รวม 630,000 - 1,190,000 บาท
จากข้อมูลของสานักงานเกษตรอาเภอชานุมาน สรุปยอดความเสียหายจากน้าท่วม เพื่อจ่าย
ค่าชดเชยรวม 406.75 ไร่ จานวน 99 ราย หากคิดมูลค่าความเสียหายทีต่ น้ ทุน 3,825 บาทต่อไร่ จะเป็ น
เงิน 1,555,818 บาท และชาวบ้านขาดโอกาสในการขายข้าวราคาตันละ 21,000 บาทตามทีร่ ฐั บาล
ประกาศ คิดเฉลีย่ 1 ไร่ได้ผลผลิต 400 กก. จะเป็นเงินรวม 3,416,700 บาท
9.2.2 บ่อเลี้ยงปลา
จากการสัมภาษณ์ มีเกษตรกรทีเ่ ลีย้ งปลา 2 รายคือ นายสมพร บุญทาป 142 หมู่ 9 บ้านโคก
สาร มีบ่อปลา 1 ไร่ และนางลาพูล พละพิทศั น์ 25 หมู่ 9 มีบ่อปลา 2 งาน รวม 1.2 ไร่ การลงทุนไร่ละ
25,000 บาท รวมมูลค่าความเสียหาย 30,000 บาท หากได้ขายได้เงินประมาณ 50,000 - 70,000 บาท
9.2.3 พืชผัก
พืน้ ทีข่ องชาวบ้านทีเ่ สียหายเป็นส่วนทีต่ ดิ แม่น้ าโขงและลาห้วยบาง ห้วยหินปูน พืชส่วนใหญ่
เป็นข้าวโพด พืชผักต่างๆ เช่น
 นางสมพร บุญทาป 142 หมู่ 9 บ้านโคกสาร พืชผักสวนครัวได้รบั ความเสียหาย พริก
50 ต้น, มะเขือ 50 ต้น, มะละกอ 20 ต้น
 นายบุญยงค์ ทองอินทร์ 24 บ้านหินขัน พืชผักริมโขงกว่า 2 งานเสียหายทัง้ หมด
ประเมินไม่ได้
 นายสมนึก 93 บ้านหินขัน พืชผัก 4 ไร่
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 นางสังวาล บาเพ็ญ 75 บ้านหินขัน พริก มะเขือ 2 ไร่ รวม 7 ไร่ มูลค่าการลงทุนเฉลีย่
3,000 บาทไร่
รวมในกลุ่มทีส่ มั ภาษณ์ เสียหาย 7 ไร่ คิดเป็นเงิน 21,000 บาท ขาดโอกาสในการสร้างรายได้
โดยเฉลีย่ ได้ไร่กว่า 5,000 บาท รวม 35,000 บาท
9.2.3 สัตว์เลี้ยง
นายสมนึก 93 บ้านหินขัน มีขา้ ว 20 ไร่ แปลงหญ้าสาหรับเลีย้ งวัวเสียหาย 1 ไร่มลู ค่า 2,000
บาท และมีอกี หลายรายทีเ่ ลีย้ งวัว มีปญั หาเช่นกัน แต่ยงั ไม่สามารถทาการสารวจได้
9.2.4 เรือ/เครื่องมือประมง
เครือ่ งมือประมงถูกน้าพัดพาได้รบั ความเสียหาย เช่น กรณี นางกุสุมา พลนาคู (47 /1 บ้านหิน
ขัน) อุปกรณ์จบั ปลาโดนน้ าซัดเสียหาย ใช้ไม่ได้กว่า 5,000 บาท หรือกรณี นางลาพูล พละพิทศั น์ (25
หมู่ 9) บ้านโคกสาร อุปกรณ์จบั ปลาโดนน้ าซัดเสียหาย ใช้ไม่ได้กว่า 3,000 บาท
9.2.5 จานวนวันที่ไม่ได้ทาประมง
มีชาวประมงประมาณ 40 รายทีไ่ ม่ได้หากินในลาน้ าโขงในช่วงเวลาดังกล่าว เพราะต้องเฝ้า
ระแวดระวังพืน้ ทีเ่ ทือกสวนไร่นาตัวเอง เฉลีย่ ชาวประมงแม่น้ าโขง 40 คนทีข่ าดโอกาสในการหาปลา
มูลค่าความเสียหายประมาณ 200,000 บาท และกรณีนางกุสุมา พลนาคู 47 /1 บ้านหินขัน ขาดรายได้
จากการจับปลา 1 เดือนเป็นการเสียรายได้ประมาณ 5,000 บาท
9.2.6 ข้าวโพด
นายบุญยงค์ ทองอินทร์ บ้านหินขัน ปลูกข้าวโพด 2 ไร่ มีตน้ ทุนไร่ละ 3,000 บาท มูลค่าความ
เสียหายรวม 6,000 บาท หากได้ขายจะได้เงินประมาณไร่ละ 5,000 - 7,000 บาทรวม 10,000 - 12,000
บาท
9.2.7 มันสาปะหลัง 3
นางสังวาล บาเพ็ญ บ้านหินขัน และนางมะลิวรรณ แสงสว่าง หมู่ 4 ปลูกมันสาปะหลัง 15 และ
3 ไร่ตามลาดับ ต้นทุนมันสาปะหลังไร่ละ 4,000 - 5,000 บาท มูลค่าความเสียหาย 18 ไร่ เป็นเงิน
72,000 - 90,000 บาท ผลผลิตต่อไร่เฉลีย่ ประมาณ 5 ตันต่อไร่ ราคากิโลกรัมละ 2 บาท หากได้ขายจะ
ได้เงิน 180,000 บาท นอกจากนี้ชาวบ้านยังปลูกอ้อย มีตน้ ทุนเฉลีย่ 3,260 บาทต่อไร่
จากข้อมูลสานักงานเกษตร ชาวบ้านโคกสารปลูกพืชไร่ 259 ไร่ 63 ราย ส่วนใหญ่เป็ นไร่มนั
สาปะหลัง มูลค่าความเสียหายรวม 1,036,000 - 1,295,000 บาท และขาดโอกาสในการสร้างรายได้ถงึ
2,590,000 บาท แต่ได้รบั ค่าชดเชยเยียวยาไร่ละ 1,148 บาท ต่อไร่เท่านัน้
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9.3 การแก้ไขปัญหาของชุมชน
ชุมชนในตาบลโคกสารไม่แตกต่างจากทีอ่ ่นื ๆ คือได้รบั การแจ้งเตือนให้ขนของขึน้ ทีส่ งู
ชุมชนไม่มปี ระสบการณ์การจัดการน้ าท่วมใหญ่จงึ โกลาหลกันพอสมควร ชาวบ้านได้รบั คาแนะนาว่าให้
ปลูกข้าวโพดหลังฤดูทานา หลังน้าท่วม สร้างรายได้เสริม ชดเชยการถูกน้าท่วม และชาวบ้านมีขอ้ เสนอ
ให้เพิม่ ค่าชดเชยเยียวยาในอัตราทีใ่ กล้เคียงกับการลงทุน หรือราคาทีเ่ ป็ นธรรมมากกว่านี้ ระบบการ
ชดเชยเยียวยาไม่ชดั เจน อาสาเกษตรประจาหมู่บา้ นให้ขอ้ มูลไม่ชดั เจน การเตือนภัยจากราชการไม่ม ี
ช่องทางทีร่ วดเร็ว สื่อสารได้ทนั การณ์ การดูทวี ไี ม่อพั เดท เป็นภาพรวมไม่เฉพาะพื้นที่ หน่วยงานไม่ม ี
ข้อมูลปจั จุบนั ทีจ่ ะตอบชาวบ้าน เกิดความโกลาหลในการอพยพขนย้ายข้าวของขึน้ ทีส่ งู เกษตรกรขาด
แคลนเมล็ดพันธุใ์ นการปลูกพืชรอบสอง ทุกคนถูกน้ าท่วม ไม่สามารถเก็บพันธุป์ ีต่อปีได้ ต้องการให้ม ี
การจัดหาพันธุพ์ ชื พันธุส์ ตั ว์ทเ่ี สียหายมาทดแทน เช่น ฟกั ทอง แตงโม หอมแดง หอมแบ่ง ผักชี ผักบุง้
พันธุห์ ญ้าสาหรับปลูกเลีย้ งสัตว์ ชาวบ้านเสนอให้ผสู้ ร้างเขือ่ นรับผิดชอบ เยียวยาในอัตราทีเ่ ป็ นธรรม
และหยุดสร้างเขือ่ นได้แล้ว
9.4 การช่วยเหลือจากหน่ วยงานภาครัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
มีบทบาทในการช่วยขนย้ายของขึน้ ทีส่ งู และสารวจข้อมูลเพื่อการชดเชย เยียวยา
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แผนที่ น้ าท่วมตาบลโคกสาร

ผูร้ วบรวมข้อมูล นายสมาน บุดดี, นายเป็ นธรรม ธรรมดา, นายสุวทิ ย์ ถิน่ ระหา, จสต.วีระ วงศ์สวุ รรณ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
1. นางกุสมุ า พลนาคู 47 /1 บ้านหินขัน
2. นายสงวน ผุเพชร 19 หมู่ 9 บ้านโคกสาร
3. นางลาพูล พละพิทกั ษ์ 25 หมู่ 9 บ้านโคกสาร
4. นายสมพร บุญทาป 142 หมู่ 9 บ้านโคกสาร
5. นายเพชร เดชบ้าว 28 หมู่ 9 บ้านโคกสาร
6. นายวิรตั น์ พิลา 85 หมู่ 9 บ้านโคกสาร
7. นายบุญยงค์ ทองอินทร์ 24 บ้านหินขัน
8. นางสาวจิราพร พระภัยทรักษ์ 4 หมู่ 4
9. นายไพบูลย์ สมนึก 93 บ้านหินขัน
10. นางสังวาล บาเพ็ญ 75 บ้านหินขัน
11. นางสาวกนกธร ถิน่ ระหา 62 บ้านโคกนกกระเต็น
12. นางไมตรี ถิน่ ระหา 53 บ้านโคกนกกระเต็น
13. นายดวงตา สีแปลก 27 บ้านโคกนกกระเต็น
14. นายสะเตียม บุญทาป 205 บ้านโคกสาร ม.9
15. นางสุวรรณี แสงกุล 53 บ้านโคกนกกระเต็น 065 2941326
16. นางมะลิวรรณ แสงสว่าง 1 หมู่ 4
17. นางหนุ่น ธรรมปญั ญา 7 หมู่ 1 บ้านโคกสาร
18. นายทรงศิลป์ สอนนาค 65 หมู่ 7
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10. ตาบลสองคอน อาเภอโพธิ์ ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
พืน้ ทีต่ าบลสองคอนส่วนใหญ่ค่อนข้างสูงจากแม่น้ าโขง มีพน้ื ทีร่ าบบางส่วนติดแม่น้ าโขง
และตามลาห้วย ซึง่ เป็ นพืน้ ทีท่ านา ทาไร่ ทาสวนด้านใน ลาห้วยทีส่ าคัญคือ ห้วยตาหวัง ห้วยธนูทอง
ห้วยแคน และห้วยกะจีน และลาห้วยสายย่อย เช่น ห้วยเดื่อ ห้วยกะหลาง ห้วยสวย ห้วยหมาจอก ห้วย
กระเตียด แม่น้ าโขงในช่วงนี้ มีสภาพเป็ นแก่งหิน และโขดหินทัง้ สองฝงั ่ เป็ นภูมปิ ระเทศทีส่ วยงาม ทัง้ ยัง
เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงเช่น สามพันโบก, หาดสลึง, ปากบ้อง, ผาวัดใจ เป็ นต้น
น้าท่วมในเขตตาบลสองคอนในปีน้ี มีความต่างจากน้าท่วมใหญ่ในอดีต ในปี
2521,2554 กล่าวคือ ฝนในพืน้ ทีต่ กไม่มาก ไม่หนัก แต่น้าโขงหนุ นขึน้ สูง และไหลย้อนกลับเข้าลาห้วย
ทุกสาย โดยเฉพาะห้วยตาหวัง ห้วยธนูทอง ห้วยแคนและห้วยกะจีน สร้างความเสียหายแม้กระทังที
่ ด่ อน
ปกติน้าไม่เคยท่วมข้ามถนนเส้นทาง เขมราฐ-โขงเจียม แต่ปีน้มี ที ่วมขัง ส่งผลกระทบในทุก ๆ ด้านต่อ
ชาวตาบลสองคอนทีม่ วี ถิ ชี วี ติ ทีพ่ ง่ึ พาแม่น้าโขง เช่น การหาปลา และปลูกพืชริมโขงในช่วงหน้าแล้ง เช่น
ถัวฝ
่ กั ยาว ถัวพุ
่ ่ม ถัวลิ
่ สง มันแกว มะเขือ พริก ข้าวโพด หอมแดง กระเทียม และเคยมีปญั หาน้ าท่วมใน
ฤดูแล้ง ส่งผลต่อเกษตรริมโขงในช่วงเดือนธันวาคม 2556 ถึงเดือนมกราคม 2557
ชาวบ้านเห็นว่าปญั หาน้ าท่วมในปี น้ี เกิดจากเขือ่ นในประเทศจีนและลาวปล่อยน้ าลงมา
โดยทราบจากข่าวในทีว ี นอกจากนี้ชาวบ้านสองคอนระบุว่า น้าโขงทีข่ น้ึ ลงผิดปกตินนั ้ เกิดมานานเกือบ
สิบปีทผ่ี ่านมา โดยเฉพาะชาวบ้านเคยมีประสบการณ์น้ าท่วมหน้าแล้ง ส่งผลต่อการท่องเทีย่ วหาดสลึง
โดยเฉพาะปีใหม่และสงกรานต์ มาเป็ นเวลา 7 ปีแล้ว นักท่องเทีย่ วเคยมาเทีย่ วเฉลีย่ วันละ 3,000 7,000 คน ทีห่ าดสลึง ทีน่ กั ท่องเทีย่ วได้พกั ผ่อนหย่อนใจ ทาให้ชาวบ้านได้ขายสินค้า ชมรมเรือมีรายได้
พาท่องเทีย่ ว รายได้เหล่านี้หายไป และทีส่ าคัญทีส่ ุดคือความเสียหายทางด้านจิตใจ ทีค่ รอบครัวเคยได้
กลับบ้าน อยูก่ นั เป็นครอบครัว ท่องเทีย่ วยามเทศกาล ตอนนี้บรรยากาศแบบนัน้ หายไปหมด
10.1 ความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรและการประมงของตาบลสองคอน
ความเสียหายในตาบลสองคอน เกิดใน 5 หมูบ่ า้ นทีอ่ ยูต่ ดิ แม่น้ าโขงและลาห้วยสาขา
ข้อมูลความเสียหายเบือ้ งต้นดังนี้ พืน้ ทีน่ าข้าวเสียหาย 436 ไร่ 99 ราย, มันสาปะหลัง 665 ไร่ 188 ราย,
ยางพารา 3 ไร่ 3 ราย, ไม้ผล 11 ไร่ 6 ราย, บ่อปลา 17 ไร่ 7 ราย, พืชผักต่าง ๆ 42.2 ไร่ 20 ราย
อย่างไรก็ตามด้วยระบบการเยียวยาชดเชยทีไ่ ม่สมบูรณ์ ทาให้ชาวบ้านบางส่วนได้ถอน
การแจ้งความเสียหาย ตามข้อมูลของสานักงานเกษตร จ.อุบลราชธานี วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ระบุว่า
ยอดความเสียหายของตาบลสองคอน ไม่มยี อดพืน้ ทีข่ า้ วเสียหาย แต่มยี อดพืชสวนเสียหาย 34 ไร่ พืช
ไร่ 1,774.5 ไร่ เกษตรได้รบั ผลกระทบ 449 ราย วงเงินชดเชยรวม 2,060,146 บาท ชาวบ้านให้ขอ้ มูลว่า
ต้องถอนการแจ้งยอดค่าเสียหายจากน้าท่วมในส่วนของข้าวอกเพราะได้ค่าชดเชยเพียง 1,113 บาทต่อ
ไร่ แต่ปลายปีจะได้ค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ 1,500 บาท/ไร่ ดังนัน้ ข้อมูลความเสียหายของ
หน่วยงานล่าสุดจึงมีเพียงพืชไร่ คือ มันสาปะหลัง และพืชสวน
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ตาราง แสดงความเสียหายต่อพืน้ ทีเ่ กษตรและการประมงของตาบลสองคอน
ตาบล
สองคอน

พืน้ ที่ และชนิ ดของความเสียหาย
ที่นา

มัน
สาปะหลัง

หมูท่ ่ี 1
บ้านสองคอน
หมูท่ ่ี 2
บ้านดอนชาด

25ไร่
6 ราย
159 ไร่
34 ราย

206 ไร่
69 ราย

หมูท่ ่ี 5
บ้านนา
พะเนียงออ

31 ไร่
12 ราย

339.5 ไร่
95 ราย

หมูท่ ่ี 6
บ้านปากกะ
หลาง
หมูท่ ่ี 8
บ้านจอม
ปลวกสูง

2 ไร่
2 ราย

33 ไร่
9 ราย

215 ไร่
38 ราย

118 ไร่
18 ราย

รวม

463 ไร่
99 ราย

ยางพารา

ไม้ผล
(ทุเรียน
ลาไย)

0

665 ไร่
188 ราย

2ไร่ 5 ไร่ 2
2 ราย ราย
1 ไร่ 1
ราย

3 ไร่
3 ราย

พืชผัก
อื่น ๆ
(กล้วย
ข้าวโพด มัน
เทศ พริ ก
มะละกอ)
กล้วย มันเทศ พืน้ ทีต่ ดิ แม่น้าโขงและลาห้วยสวย
6.2 ไร่ 7 ราย ลาห้วยแคน
ั่
พืน้ ทีอ่ ยู่อกี ฝงถนนของสาย
2112 เขมราฐ-โขง
เจียมแต่ได้รบั ผลกระทบเนื่องจากน้าโขงทะลัก
ตามลาห้วยสวย เข้าท่วมไร่มนั สาปะหลัง
1 ไร่ 1 ราย
พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็นทีด่ อนปลูกมันสาปะหลัง ติด
แม่น้าโขงและมีลาห้วยสาขาขนาดใหญ่คอื ห้วย
กะจีน มีลาห้วยเล็กๆหลายสายทีถ่ ูกน้าไหลเข้า
พืน้ ทีก่ ารเกษตร เช่น ห้วยหว้า ห้วยโดน ห้วย
คาเขือ และทางตะวันออกติดห้วยสวย ห้วยธนู
ทอง
5 ไร่ 5 ราย
12 ไร่ ติดห้วยกะหลาง ห้วยเดือ่ และแม่น้าโขง
9 ราย

11ไร่
6 ราย

11ไร่
6 ราย

บ่อปลา

11 ไร่
1 ราย

17 ไร่
7 ราย

มะละกอ เกษตรกรหมู่ 8 แต่มพี น้ื ทีท่ าการเกษตร
24 ไร่ อยู่ทห่ี มู่ 5,6 ตัวชุมชนติดลาห้วยกะเตียด
4 ราย ห้วยหมาจอก และมีลาห้วยสาขาขนาด
ใหญ่คอื ห้วยตาหวัง เกษตรกรได้รบั
ผลกระทบบริเวณหมู่ 8 จานวน 48 ราย
42.2 ไร่
20 ราย

ที่มาของข้อมูล
1.ข้อมูลจาก อบต.สองคอนวันที่ 21 กันยายน 2561
2.ข้อมูลของสานักงานเกษตร จ.อุบลราชธานี วันที่ 7 ธันวาคม 2561

10.2 ลักษณะและมูลค่าของความเสียหายจากน้าท่วม
10.2.1 ที่นา
น้าโขงไหลทะลักเข้าตามลาน้าสาขาและท่วมแปลงนา ได้รบั ความเสียหายเบือ้ งต้น 463 ไร่ 99
ราย คานวณต้นทุนไร่ละ 3,000 บาท คิดเป็ นมูลค่าความเสียหาย 1,389,000 บาท และคานวณผลผลิต
ต่อไร่ท่ี 300 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาขาย 18 บาทต่อกก. ทาให้ขาดโอกาสในการสร้างรายได้ และมีขา้ วกิน
จากนา 463 ไร่ เป็นเงิน 2,500,200 บาท
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เนื่องจากฝนตกไม่หนักแต่น้ าโขงขึน้ สูงและไหลทะลักท่วมนา ชาวบ้านบางรายลงทุนปลูกข้าว
ใหม่ถงึ 2-3 ครัง้ ในพืน้ ที่ 10 ไร่ เช่น นายประเวศ เงาโงน บ้านนาพะเนียงออ สูญเงินลงทุนกว่า
100,000 บาท, นางแววตา บัวแก้ว บ้านปากกะหลาง ปลูก 2 ครัง้ พืน้ ที่ 5 ไร่ สูญเสียเงินลงทุน 40,000
บาท
10.2.2 ยางพารา
น้าท่วมสวนยาง 3 ไร่ 3 ราย มูลค่าความเสียหายจากขาดรายได้จากการกรีดยางรวม 15,000
บาท
10.2.3 บ่อเลี้ยงปลา
น้าท่วมบ่อปลา 17 ไร่ 7 ราย คานวณต้นทุนที่ ไร่ละ 30,000 บาท มูลค่าความเสียหายรวม
510,000 บาท
10.2. 3 พืชผัก
พืชผักส่วนใหญ่เป็นพืชสวน เช่น กล้วย ข้าวโพด มันเทศ พริก รวม 18.2 ไร่ 16 ราย คานวณ
ต้นทุนทีไ่ ร่ละ 3,000 บาท ขาดโอกาสในการสร้างรายได้กว่าครึง่ 54,600 บาท
10.2.4 จานวนวันที่ไม่ได้ทาประมง
ชาวประมงแม่น้าโขง จับปลาบริเวณลาห้วย มีรายได้จากการจับปลา ชดเชยความเสียหายได้
บางส่วน
10.2.5 มันสาปะหลัง
ใช้ประมาณเวลาปลูกประมาณ 7-8 เดือน จึงได้เก็บเกีย่ วผลผลิต คือปลูกช่วงเดือนพฤษภาคม
และเก็บมันช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม คานวณต้นทุนทีไ่ ร่ละ 4,800-5,000 บาท ผลผลิต 5,0008,000 กก./ไร่ ขายหัวสดทีร่ าคา กก.ละ 2 บาท น้าท่วมครัง้ นี้ท่วมเป็นสองรอบ ส่งผลต่อหัวมันสาปะหลัง
ซึง่ หากท่วมขังเกินสามวัน หัวจะเน่ า และเป็นเสีย้ นดิน ต้นจะยังเขียวและใบร่วง และตายในทีส่ ุด สร้าง
ความเสียหายอย่างมาก ข้อมูลทาง อบต. ระบุช่วงเดือนกรกฎาคม พืน้ ทีม่ นั สาปะหลังถูกน้าท่วม 665 ไร่
188 ราย คิดเป็ นมูลค่าความเสียหายประมาณ 6,650,000 - 10,640,000 บาท
ข้อมูลสานักงานเกษตรอุบลราชธานี เดือนธันวาคม 2561 พืชไร่ เสียหาย 1,774.5 ไร่ หาก
คานวณต้นทุน ไร่ละ 4,800-5,000 บาท มูลค่าความเสียหายรวม 5,637,600 - 8,872,500 บาท
เกษตรกรขาดโอกาสในการสร้างรายได้ประมาณ 17,745,000 - 28,392,000 บาท ในขณะทีร่ ฐั บาลจ่าย
ค่าชดเชยพืชไร่ในอัตราไร่ละ 1,148 บาท แต่ไม่เกินรายละ 30 ไร่ คิดเป็นเงินชดเชยเพียง 2,037,126
บาทเท่านัน้
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10.2.6 ทุเรียน
พืน้ ทีป่ ลูกทุเรียน จานวน 11 ไร่ 6 ราย น้ าท่วมเสียหาย ซือ้ มาต้นละ 150 บาท และลงทุนไป
ทัง้ หมด 8,000 บาทต่อไร่ ปลูกมาสองปี คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 88,000 บาท ไม่รวมค่าดูแลรักษา
10.3 การแก้ไขปัญหาของชุมชน
ชุมชนยังไม่มแี นวทางแก้ปญั หาต่อน้าท่วมในปีน้ี ข้อเสนอจากชุมชนคือ ขอให้
ผูเ้ กีย่ วข้องโดยเฉพาะรัฐทัง้ ไทย จีน ลาว ต้องเยียวยาความเสียหายในอัตราทีเ่ ป็นธรรมทัง้ ต้นทุนการ
ผลิตและโอกาสทีเ่ สียไป การพัฒนาพันธุพ์ ชื การตัง้ กองทุนเมล็ดพันธุ์ และระบบข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็น
ระบบและชัดเจน ชาวบ้านเข้าถึงได้
10.4 การช่วยเหลือจากหน่ วยงานภาครัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
นอกจากการให้ขอ้ มูลข่าวสารและช่วยยกของขึน้ ทีส่ งู แล้ว ชาวบ้านบอกว่าช่วยอะไรได้
ไม่มากนัก เพราะข้อมูลดังกล่าวล่าช้า ไม่เป็นประโยชน์ เพราะจะทาอย่างไรได้กบั เหตุการณ์น้ี การ
รายงานเพื่อขอค่าชดเชยก็ได้ในอัตราทีไ่ ม่เป็ นธรรมกับชาวบ้านเลย โดยเฉพาะเรือ่ งข้าว ความเสียหาย
ไม่มขี า้ วกิน ทาให้ชาวบ้านเลือกทีจ่ ะรอค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 1,500 บาท ไม่แจ้งเสียหายจากน้ าท่วม เพราะ
จะได้เพียงไร่ละ 1,113 บาท ชาวบ้านหลายรายบอกว่า พวกเขาไม่มที างเลือก เพราะข้าวจะกินก็ไม่ม ี
ลงทุนซ้าก็ขาดทุนซ้า แต่รฐั จ่ายครัง้ เดียว ไม่อยากบิดเบือนข้อมูล แต่ไม่รจู้ ะต้องทาอย่างไร ได้แต่ปล่อย
ตามยถากรรม รัฐต้องดาเนินการให้รวดเร็ว เป็นธรรม และบริหารจัดการน้ ากับประเทศต้นน้าอย่างจีน
และลาวให้ชดั เจน
แผนที่ น้าท่วมตาบลสองคอน
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ผูร้ วบรวมข้อมูล นายรัฐอิสระ จันทชาลี, นางยุพนิ , นส.ธันย์นรีย์ พละไกร
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
1. นายคาแปง มันยื
่ น 2 หมู่ 8
2. นางเทียมจันทร์ เหล่าสิงห์ 131/5 ม.5 บ้านนาพะเนียงออ
3. นายสุทยั สายใจ 104/5 ม.5 บ้านนาพะเนียงออ
4. นางสีกา บัวแก้ว บ้านปากกะหลาง
5. นางแววตา บัวแก้วบ้านปากกะหลาง
6. นายพัฒภูมิ แสงแดง 134 ม.5 บ้านนาพะเนียงออ
7. นายทวี คูณทา 115/5 ม.5 บ้านนาพะเนียงออ
8. นางสวย ศรีวงศา 61 ม.8
9. นางอาพร กระสอบคา 30 ม.8
10. นางบุญสนอง ดวงจันทร์ 79 ม.8
11. นายพงษ์สยาม จันทะสอน 93 บ้านจอมปลวกสูง
12. นายประเวศ เงาโงน 171 ม.5
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ภาคผนวก รายชื่อคณะทางานจัดทารายงาน
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

รายชื่อคณะทางาน
นายมนตรี จันทวงศ์
นายธีระชัย ศาลเจริญกิจถาวร
นางสาวชนาง อาภารักษ์
นางอ้อมบุญ ทิพย์สนุ า
นายสมาน แก้วพวง
นางรมณ ปจั ชามาตย์
นางวิลยั วรรณ ทินาเทศน์
นางประยูรรัตน์ ทะแพงพันธุ์
นางสุรมั ภา บุญณ์สอาด
นางสาวจินตนา เกตพิมล
นายนิชล ผลจันทร์
นายวิเศษ แก้วคา
นายทวีชยั วิบลู กุล
นางสาววิมลจันทร์ ติยะบุตร
นางหวานฉ่ า เมืองโคตร
นายอร่าม เมืองโคตร
นายสมาน บุดดี
นายเป็ นธรรม ธรรมดา
นายสุวทิ ย์ ถิน่ ระหา
จสต.วีระ วงศ์
นายรัฐอิสระ จันทชาลี
นางยุพนิ
นส.ธันย์นรีย์ พละไกร
นายแคล้ว มนตรีศรี
นางสาวพิมมาดา แอศิริ
นางสาวกนกอร กองชนะ
นางสาวณัฐธิดา เพื่อนพิมาย
นางสาวณัฐริกา กงจันทร์
นางสาวสุพตั รา อินทะมาตร
นางสาวศุภรัตน์ อารีเอือ้
นางสาวอรกานต์ หลักกลาง

องค์กร
กลุ่มเสรีภาพแม่น้าโขง
กลุ่มเสรีภาพแม่น้าโขง
กลุ่มเสรีภาพแม่น้าโขง
สมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตาบลลุ่มน้าโขง
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย
ศูนย์ประสานงานภาคีพฒ
ั นาจังหวัดหนองคาย
องค์กรชุมชนตาบลเวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู1่ ตาบลเวียงคุก
สมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตาบลลุ่มน้าโขง
สภาองค์กรชุมชนตาบลหอคา อ.เมือง จ.บึงกาฬ
สภาองค์กรชุมชนตาบลบุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
สภาองค์กรชุมชนตาบลโคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
สภาองค์กรชุมชนตาบลโคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
ขบวนองค์กรชุมชน จ.นครพนม
สภาองค์กรชุมชน ต.ปง่ ขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
สภาองค์กรชุมชน ต.ปง่ ขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
สภาองค์กรชุมชน ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อานาจเจริญ
ทสม. ตาบลนาสีดา อ.ชานุมาน จ.อานาจเจริญ
สภาองค์กรชุมชน ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อานาจเจริญ
สภาองค์กรชุมชนตาบลชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อานาจเจริญ
องค์กรชุมชน ตาบลสองคอน อ.โพธิไทร
์ จ.อุบลราชธานี
องค์กรชุมชน ตาบลสองคอน อ.โพธิไทร
์ จ.อุบลราชธานี
องค์กรชุมชน ตาบลสองคอน อ.โพธิไทร
์ จ.อุบลราชธานี
นักพัฒนาอิสระจังหวัดหนองบัวลาภู
นักพัฒนาอิสระจังหวัดร้อยเอ็ด
นักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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