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รายงานการศึกษา 

ต้นทนุท่ีถกูซ่อน: ภยัพิบติัน ้าท่วมจากเข่ือนไฟฟ้าพลงัน ้าใน สปป.ลาว 

สถานการณ์น ้าโขงท่วมสงูและต่อเนื่องในตลอดช่วง 3 เดอืน ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 
ถงึ กนัยายน 2561 โดยเฉพาะในลุ่มน ้าโขงตอนล่างทีเ่ป็นชายแดนระหว่างประเทศไทย ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือกบั สปป.ลาวนัน้ ไดส้่งผลกระทบอยา่งรนุแรงไมเ่พยีงพืน้ทีต่ดิแมน่ ้าโขงของทัง้
สองประเทศเท่านัน้ แต่แมน่ ้าโขงไดไ้หลยอ้นกลบัเขา้ไปตามล าน ้าสาขาทุกสาย ท าใหเ้กดิ
สถานการณ์น ้าท่วมขงัลกึเขา้ไปยงัล าน ้าทุกสาย สรา้งความเสยีหายไมย่ิง่หยอ่นไปกว่ากนั ทัง้ใน 
การประกอบอาชพีทัง้ดา้นการประมง และการเกษตรกรรม ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยงัความมัน่คง
ดา้นอาหาร, วถิชีวีติชุมชน รวมทัง้ความเสยีหายต่อสาธารณูปโภค และความเสื่อมโทรมของ
ทรพัยากรธรรมชาตดิว้ยเช่นกนั 

ภยัพบิตันิ ้าท่วมของปีนี้ ไมไ่ดม้สีาเหตุหลกัมาจากปรมิาณฝนทีต่กหนกัเพยีงประการ
เดยีว แต่ยงัเป็นผลจากการระบายน ้าจ านวนมหาศาลและต่อเน่ือง ของเขือ่นผลติไฟฟ้าพลงัน ้าในประเทศ
ลาว ซึง่ส่งผลใหร้ะดบัน ้าในแมน่ ้าโขงช่วงชายแดนไทย-ลาว ยงัคงระดบัสงูต่อเนื่องทุกสถานีวดัระดบัน ้า
ตัง้แต่สถานีวดัระดบัน ้าเชยีงคาน จ.เลย ลงมาจนถงึสถานีวดัระดบัน ้าโขงเจยีม จ.อุบลราชธานี ขอ้โตแ้ยง้
ว่าการระบายน ้าของเขือ่นไมไ่ดเ้ป็นสาเหตุของน ้าท่วมนัน้ ไดห้มดสิน้ไปทัง้จากสถานการณ์การระบาย
น ้าจากเขือ่นเพชรบุรใีนประเทศไทย ทีส่รา้งความเสยีหายอุทกภยัในลุ่มน ้าเพชรตอนล่าง และในกรณี
แมน่ ้าโขงท่วมนัน้ ค าแถลงของ ดร.สอนไซย สพีนัดอน ประธานคณะกรรมการจดัการภยัพบิตัฉุิกเฉิน 
และรองนายกรฐัมนตร ีของประเทศ สปป.ลาว เมือ่ วนัที ่21 กนัยายน 2561 ว่า รฐับาลประกาศ “ไม่มี
การจา่ยค่าชดเชย” จากเขือ่นไฟฟ้าทีป่ล่อยน ้าเน่ือง จากเป็นเหตุจ าเป็นทุกเขือ่นไม่จ าเป็นตอ้งจ่าย
ค่าชดเชยใหห้มูบ่า้นทีอ่ยูท่า้ยน ้าทางตอนล่างทีไ่ด้รบัผลกระทบ เนื่องจากมคีวามจ าเป็นจะตอ้งปล่อยน ้า 
ตอ้งรกัษาระดบัน ้าในเขือ่น ค าแถลงดงักล่าวน้ี ยงัเป็นการปกป้องผลประโยชน์ใหก้บัผูล้งทุนในเขือ่น
ไฟฟ้าพลงัน ้าของลาวทัง้หมด ซึง่รวมถงึในหลายเขือ่นทีร่ฐับาลลาวเป็นเจา้ของโดยตรงดว้ย ไมต่อ้งเขา้
มารบัผดิชอบใด ๆ ต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 

 ในการบ ารงุดแูลรกัษาเขือ่นนัน้ ทีผ่่านมาการระบายน ้าเพื่อรกัษาความมัน่คง ปลอดภยั
ของเขือ่นทุกแห่ง ไมไ่ดค้ดิค านวณตน้ทุนส าหรบัการเยยีวยาหรอืชดเชยความเสยีหายดา้นทา้ยน ้า ส่งผล 
ใหเ้รือ่งนี้ไมไ่ดอ้ยูใ่นโครงสรา้งของการค านวณอตัราส่วนระหว่างตน้ทุนกบัรายได ้ส่งผลใหอ้ตัราส่วนทีไ่ด้
อยูใ่นระดบัสงูกว่าทีค่วรจะเป็น เพราะไดซ้่อนตน้ทุนเหล่านี้ไว ้และไดผ้ลกัภาระตน้ทุนความสญูเสยีดา้น
ทา้ยน ้าทัง้หมดไปยงัประชาชนทีอ่าศยัอยู่ทา้ยน ้า ทีต่อ้งเป็นผูร้บัภาระตน้ทุนทีถู่กซ่อนน้ี  ถงึแมจ้ะมกีาร
เยยีวยาชดเชยจากทางรฐับาลอยูบ่า้ง กเ็ป็นเพยีงส่วนน้อย และเป็นเงนิทีอ่ยูน่อกระบบของการลงทุน
สรา้งเขือ่น แต่เป็นงบประมาณสาธารณะหรอืภาษขีองประชาชนทัง้ประเทศ ไดถู้กผนัมาใชท้ดแทน โดย
ผูล้งทุนสรา้งเขือ่นไมต่อ้งรบัผดิชอบใด ๆ 
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  เขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้าใน สปป.ลาว ทีต่ ัง้อยูลุ่่มน ้าโขงช่วงพรมแดนไทย-ลาว และดา้นเหนือ
ทีร่ะบายน ้าลงสู่แมน่ ้าโขง ไดแ้ก่  เขือ่นน ้าทา, เขือ่นน ้าอู 2, 5 และ 6, เขือ่นน ้าคาน 2 และ 3 (Nam 
Khan 2 , 3), เขือ่นน ้าลกิ 1, 2)  (Nam Lik), เขือ่นน ้าสอง (Nam Song), เขือ่นน ้างมึ 1, เขือ่นน ้างมึ 2, 
เขือ่นน ้างมึ 5, เขือ่นน ้าลกึ (Nam Leuk), เขือ่นน ้ามาง 3 (Nammang 3), เขือ่นน ้าเงีย๊บ 1, เขือ่นเทนิ
หนิบนูและส่วนต่อขยาย, เขื่อนน ้าเทนิ 1 และเขือ่นน ้าเทนิ 2 ในส่วนของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ประเทศไทย มเีขือ่นน ้าอูน ในจงัหวดัสกลนคร เป็นเขือ่นเพื่อการชลประทาน ไดร้ะบายน ้าลงมายงัลุ่มน ้า
สงคราม ซึง่ไมส่ามารถไหลออกแมน่ ้าโขงได ้ส่งผลใหเ้กดิการท่วมขงั และมรีะดบัสงูเป็นระยะเวลานาน
ถงึ 2 เดอืน 

การประกาศไม่รบัผดิชอบของรฐับาลลาว ส่งผลใหภ้าระตน้ทุนทีถู่กซ่อนไวท้ัง้หมดนี้ 
เป็นผลประโยชน์แฝงอย่างมหาศาลใหแ้ก่บรรดาบรษิทัทีไ่ดส้มัปทานสรา้งเขือ่นไฟฟ้าในประเทศ สปป.
ลาว ซึง่เป็นการรว่มทุนทีซ่บัซอ้น จากบรษิทัทีม่าจากประเทศ เช่น ลาว, ไทย, จนี, ฝรัง่เศส, สวเีดน และ
ไดร้บัเงนิกูแ้ละการค ้าประกนัความเสีย่งจากสถาบนัการเงนิในหลายรปูแบบ อาทเิช่น ธนาคารโลก, 
ธนาคารพฒันาเอเชยี, ธนาคารพาณชิยข์องไทย, ธนาคารเพื่อการน าเขา้และส่งออกของไทยและจนี, 
กองทุนความรว่มมอืทางเศรษฐกจิโพน้ทะเลของญีปุ่น่ เขือ่นไฟฟ้าส่วนใหญ่จะขายไฟฟ้าใหก้บัประเทศ
ไทย รองลงมาคอื เวยีดนาม, จนี, กมัพูชา และการใชภ้ายในประเทศลาว 

  ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดนี้ เปรยีบเสมอืนตน้ทุนการดแูลรกัษาความมัน่คงของ
เขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้าใน สปป.ลาว ไมส่ามารถประเมนิไดท้ัง้หมดในขณะน้ี เพราะมทีัง้ความสญูเสยีที่
เกดิขึน้เฉพาะหน้า กบัการลงทุนดา้นเกษตร ประมง ปศุสตัว ์บา้นเรอืน สาธารณูปโภค และความสญูเสยี
ต่อเนื่อง อาทเิช่น การลงทุนปลกูพชืในครัง้ที ่2 หรอื 3 และตอ้งสญูเสยีไปทัง้หมดจากน ้าท่วมหลาย
ระลอก, การสญูเสยีโอกาสของรายไดใ้นฤดกูาลผลติทัง้ดา้นเกษตรและประมง, การสูญเสยีความมัน่คง
ทางอาหาร เพราะน ้าท่วมเป็นเวลานาน ส่งผลใหพ้ชือาหารตามธรรมชาตติายลงทัง้หมด, ตน้ทุนของการ
ซ่อมแซมบา้นเรอืน เครือ่งมอืการเกษตรและประมง และสภาพจติใจทีท่อ้แท ้หมดหวงั  

การรวบรวมขอ้มลูความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ บนความรว่มมอืระหว่างกลุ่มเสรภีาพแม่น ้าโขง 
(The Mekong Butterfly) และ สมาคมเครอืขา่ยสภาองคก์รชุมชนต าบลลุ่มน ้าโขง 7 จงัหวดัภาคอสีาน 
ในระหว่างเดอืนพฤศจกิายนถงึธนัวาคม 2561 ไดข้อ้มลูความเสยีหายในระดบัต่าง ๆ โดยสรปุดงันี้ 

1. ขอ้มลูความเสยีหายภาพรวม ทีร่ายงานโดยกรมบรรเทาและป้องกนัสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย 
จ านวน 7 จงัหวดั ไดแ้ก่ หนองคาย, บงึกาฬ, นครพนม, มกุดาหาร, อ านาจเจรญิ, อุบลราชธานี และ
สกลนคร โดยสรุป ไดร้บัความเสยีหาย 48 อ าเภอ, 236 ต าบล, 1,809 หมูบ่า้น, 37,883 ครวัเรอืน, 
ประชาชน 109,343 คน, พืน้ทีเ่กษตรเสยีหาย 251,807 ไร,่ บ่อปลาเสยีหาย อยา่งน้อย 417 บ่อ, ปศุสตัว์
เสยีหายอย่างน้อย 120 ตวั และไมม่รีายงานขอ้มลูในเรื่องวงเงนิชดเชย หรอืมลูค่าความเสยีหาย ซึง่
สามารถจ าแนกขอ้มลูความเสยีหายระดบัจงัหวดัไดด้งันี้ 
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1. จงัหวดัหนองคาย  ความเสยีหาย 6 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมอืง, ท่าบ่อ, ศรเีชยีงใหม,่ สงัคม, 
รตันวาปี และโพนพสิยั ในพืน้ทีร่วม 19 ต าบล 56 หมูบ่า้น มคีรวัเรอืนไดร้บัความเสยีหาย 74 
ครวัเรอืน จ านวน 280 คน ในรายงานฯ ไมไ่ดร้ะบุลกัษณะพืน้ทีเ่สยีหายดา้นการเกษตรและ
ประมง หรอือื่น ๆ 

2. จงัหวดับึงกาฬ ความเสยีหาย 8 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมอืง, บุ่งคลา้, โซ่พสิยั, ปากคาด, ศรวีไิล
, พรเจรญิ, บงึโขงหลง, และเซกา  ในพืน้ทีร่วม 44 ต าบล 371 หมูบ่า้น มคีรวัเรอืนไดร้บัความ
เสยีหาย 8,038 ครวัเรอืน จ านวน 29,439 คน มพีืน้ทีเ่กษตรทีค่าดว่าไดร้บัความเสยีหายจ านวน  
41,338 ไร ่และบ่อปลาจ านวน 789 ไร่ 

3. จงัหวดันครพนม ความเสยีหาย 12 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมอืง, เรณูนคร, ปลาปาก, ท่าอุเทน, 
โพนสวรรค,์ ธาตุพนม, บา้นแพง, นาแก, วงัยาง, ศรสีงคราม, นาหวา้ และนาทม ในพืน้ทีร่วม 
94 ต าบล 898 หมูบ่า้น มคีรวัเรอืนไดร้บัความเสยีหาย 17,019 ครวัเรอืน จ านวน 37,540 คน มี
พืน้ทีเ่กษตรทีค่าดว่าไดร้บัความเสยีหายจ านวน  179,704 ไร,่ บ่อปลาจ านวน 248 บ่อ และปศุ
สตัวจ์ านวน 120 ตวั 

4. จงัหวดัมุกดาหาร ความเสยีหาย 7 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมอืง, ดงหลวง, นิคมค าสรอ้ย, ดอน
ตาล, หวา้นใหญ่, หนองสงู และค าชะอ ีในพืน้ทีร่วม 52 ต าบล 406 หมูบ่า้น มคีรวัเรอืนไดร้บั
ความเสยีหาย 11,443 ครวัเรอืน จ านวน 38,355 คน มพีืน้ทีเ่กษตรทีค่าดว่าไดร้บัความเสยีหาย
จ านวน  28,582 ไร,่ บ่อปลาจ านวน 196 บ่อ และรวมถงึความเสยีหายต่อโรงเรยีน 1 แห่ง, ถนน 
42 สาย, คอสะพาน 2 แห่ง และฝาย 4 แห่ง 

5. จงัหวดัอ านาจเจริญ ความเสยีหายไว ้จ านวน 5 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมอืง, เสนางคนิคม, หวั
ตะพาน, ลอือ านาจ และชานุมาน ในพืน้ทีร่วม 8 ต าบล 29 หมูบ่า้น มคีรวัเรอืนไดร้บัความ
เสยีหาย 533 ครวัเรอืน จ านวน 1,922 คน โดยรายงานฯไมไ่ดร้ะบุพืน้ทีเ่กษตรทีค่าดว่าไดร้บั
ความเสยีหาย 

6. จงัหวดัอบุลราชธานี ความเสยีหาย 5 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเขมราฐ, โพธิไ์ทร, โขงเจยีม, นา
ตาลและศรเีมอืงใหม ่ในพืน้ทีร่วม 9 ต าบล 29 หมูบ่า้น มคีรวัเรอืนไดร้บัความเสยีหาย 590 
ครวัเรอืน จ านวน 2,307 คน โดยรายงานฯไมไ่ดร้ะบุพืน้ทีเ่กษตรทีค่าดว่าไดร้บัความเสยีหาย  

7. จงัหวดัสกลนคร เป็นจงัหวดัทีไ่มไ่ดม้อีาณาเขตตดิต่อแมน่ ้าโขง แต่เป็นต้นน ้าของน ้าสงคราม
และเขือ่นน ้าอูน ซึง่จะไหลรวมเป็นน ้าสงครามไหลเขา้สู่จงัหวดันครพนม และไหลลงสู่แมน่ ้าโขง
ต่อไป ความเสยีหาย 5 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอค าตากลา้, นิคมน ้าอูน, พรรณนานิคม, อากาศ
อ านวยและบา้นมว่ง ในพืน้ทีร่วม 10 ต าบล 21 หมู่บา้น มคีรวัเรอืนไดร้บัความเสยีหาย 177 
ครวัเรอืน จ านวน 477 คน โดยรายงานฯไดร้ะบุพืน้ทีเ่กษตรทีค่าดว่าไดร้บัความเสยีหาย จ านวน 
1,533 ไร ่และ โรงเรยีน 1 แห่ง วดั 4 แห่ง 
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2. ขอ้มลูความเสยีหายจากหน่วยงานในระดบัจงัหวดั รวม 6 จงัหวดั ไดแ้ก่ หนองคาย บงึกาฬ, 
นครพนม, มกุดาหาร, อ านาจเจรญิ, อุบลราชธานี มรีายงานความเสยีหายอย่างน้อย 35 อ าเภอ มี
เกษตรกรทีไ่ดร้บัความเสยีหายมากกว่า 66,074 คน และพืน้ทีเ่กษตรไดร้บัความเสยีหายมากกว่า 
249,515 ไร ่พืน้ทีบ่่อปลา เสยีหายมากกว่า 1,752 ไร ่และปศุสตัวเ์สยีหายมากกว่า 603 ตวั วงเงนิ
ชดเชยความเสยีหายอย่างน้อย 207 ลา้นบาท 

3. การรวบรวมขอ้มลูความเสยีหายในระดบัต าบล จ านวน 10 ต าบล ใน 6 จงัหวดัตดิแมน่ ้าโขง ซึง่จะให้
ภาพความเสยีหายในระดบัพืน้ทีไ่ดช้ดัเจน และเหน็ถงึขอ้จ ากดัต่าง ๆ ของการช่วยเหลอืจากทางราชการ
ทีต่อ้งมกีารปรบัปรงุแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัปญัหาทีเ่กดิขึน้จรงิ พืน้ที ่10 ต าบล ไดแ้ก่  

1. ต.ผาตัง้ อ.สงัคม จ.หนองคาย  
2. ต.เวยีงคุก อ.เมอืง จ.หนองคาย  
3. ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย  
4. ต.หอค า อ.เมอืง จ.บงึกาฬ  
5. ต.บุ่งคลา้ อ.บุ่งคลา้ จ.บงึกาฬ  
6. ต.โคกกวา้ง อ.บุ่งคลา้ จ.บงึกาฬ  
7. ต.สามผง อ.ศรสีงคราม จ.นครพนม 
8. ต.ปง่ขาม อ.หวา้นใหญ่ จ.มุกดาหาร 
9. ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจรญิ 
10. ต.สองคอน อ.โพธิไ์ทร จ.อุบลราชธานี 

 
การรวบรวมขอ้มลูในระดบัต าบลนัน้ ไดม้เีวทปีระชุมกบัตวัแทนชุมชนทีไ่ดผ้ลกระทบ 

พบว่า ในบางต าบล เช่น ต าบลหอค า อ.เมอืง จ.บงึกาฬ ไดม้กีารประชุมเพื่อน าเสนอแนวทางแกไ้ข
ปญัหา และมสีาระส าคญัสอดคลอ้งกบัความเหน็ของตวัแทนชุมชนในต าบลอื่น ๆ ดว้ย ไดแ้ก่  

1. หน่วยงานรฐับาลควรปรบัปรงุอตัราค่าชดเชยเยยีวยาใหเ้หมาะสม ใกลเ้คยีงกบัการลงทุน 
เช่นท านา ลงทุนต่อไร ่3,000-5,000 บาท แต่รฐับาลจ่ายเพยีงไรล่ะ 1,113 บาท, ยางพารา 
ปาลม์ ลงทุนไรล่ะ 15,000 บาทแต่รฐัจ่ายชดเชยไรล่ะ 1,690 บาท ซึง่ไม่ยตุธิรรมกบั
เกษตรกร และเมือ่ค านวณการสญูเสยีโอกาสในการมรีายได ้เช่น นาขา้วเสยีหาย 4,834 ไร ่
ผลผลติไดร้าวๆ 400 กโิลกรมัต่อไร ่หากไดร้าคาขายโดยเฉลีย่ 12-15 บาทต่อกก. ชาวบา้น
จะมรีายได ้23,203,200 - 29,004,000 บาทและสญูเสยีขา้วไวก้นิดว้ย 

2. น ้าทีท่่วมในอดตีทีผ่่านมา เคยเป็นไปตามฤดกูาล ไมรุ่นแรงเช่นปีนี้ การเตอืนภยัเรื่องน ้า
ระบายจากเขือ่น จากประเทศเพื่อนบา้นไมม่กีารเตอืนภยัทีช่ดัเจนและเป็นระบบ การที่
ชาวบา้นไดร้บัความเสยีหายจากผลกระทบขา้มพรมแดนเช่นน้ี ควรใหป้ระเทศทีส่รา้งความ
เสยีหายไดม้สี่วนรบัผดิชอบ ไมใ่ช่เป็นภาระภาษขีองคนไทยอยา่งเดยีว 
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3. ชุมชนเหน็ความเหลื่อมล ้าในการก าหนด เรือ่งพืน้ทีส่ าคญัทางเศรษฐกจิ เวลาน ้าท่วม 
จงัหวดัใหค้วามส าคญักบัการขนกระสอบทรายป้องกนัตวัเมอืง ในขณะทีช่าวบา้นไม่ไดร้บั
การเหลยีวแล ขา้วปลาอาหาร เป็นเรือ่งส าคญัทางชวีติทางเศรษฐกจิของชุมชน  

4. การรบัรูข้อ้มลูขา่วสาร การเตอืนภยั ควรมรีะบบทีช่ดัเจน ชุมชนเขา้ถงึได้ ชาวบา้นทีอ่ายุ
มากกว่า 50 ปี ไมส่ามารถตดิตามข่าวสารในสื่อออนไลน์ได ้ไดแ้ต่ฟงัวทิยแุละดทูวี ีการ
สื่อสารจงึตอ้งค านึงถงึโครงสรา้งประชากร หรอืมกีลไกเตอืนภยัทีเ่ป็นเครอืข่ายทีส่ามารถ
เคลื่อนทีเ่รว็ เขา้ถงึคนกลุ่มนี้ในชุมชน น ้าท่วม ผูส้งูอายุหลายคนยงัตดิอยูใ่นบ้าน 

5. หน่วยงานราชการและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ตอ้งสนบัสนุนการท าแผนป้องกนั
ล่วงหน้ากบัชุมชนอยา่งละเอยีด เช่นในเรือ่ง การสรา้งความเขา้ใจเรือ่งระบบการชดเชย 
เยยีวยา, การขึน้ทะเบยีนเกษตรกร, การจดัท าแผนป้องกนั แกไ้ขปญัหาก่อนและขณะเกดิ
เหตุและแผนการฟ้ืนฟูชุมชนหลงัน ้าท่วม,  กลไกการช่วยเหลอื เช่น การขนยา้ยสตัว ์เดก็ 
ผูส้งูอายทุีช่่วยเหลอืตวัเองไมไ่ด ้จดุหนีภยั การสรา้งแหล่งอาหารส ารองใหก้บัคนและสตัว์
เลีย้ง การซกัซอ้มการอพยพ การต่อเรอืใหเ้พยีงพอกบัจ านวนประชากร เป็นต้น 

6. ควรจดัตัง้กองทุนชุมชนเพื่อช่วยเหลอืชาวบา้น หรอืจดัตัง้กองทุนเมลด็พนัธุ ์ ฟ้ืนฟูชุมชน
หลงัน ้าท่วม ทัง้ในระยะสัน้ ปานกลางและระยะยาว 

 

นอกจากนี้ ยงัมกีารรวบรวมขอ้มลูแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหเ้หน็สภาพแวดลอ้มใน
ดา้นสภาพภมูอิากาศ ปรมิาณฝน ซึง่ปรมิาณฝนในภาคอสีานของไทยมคี่าต ่ากว่าค่าเฉลีย่ แต่ฝนส่วน
ใหญ่ตกในประเทศลาว จากอทิธพิลของพายโุซนรอ้น “เอวเินียร”์ (EWINIAR 1804) ในเดอืนมถุินายน, 
พายโุซนรอ้น“เซนิตญิ” (SON-TINH,1809) ในเดอืนกรกฎาคม, พายโุซนรอ้น “เบบนิคา” (BEBINCA 
1816) ในเดอืนสงิหาคม และ พายโุซนรอ้น “บารจีตั (BARIJAT, 1823)”  กบั ใตฝุ้น่ “มงัคุด 
(MANGKHUT ,1822)” ในเดอืนกนัยายน ส่งผลใหเ้ขือ่นไฟฟ้า ในประเทศลาว ตอ้งเรง่ระบายน ้า เพื่อ
รกัษาตวัเขือ่น ตวัอยา่งทีช่ดัเจน เช่น กรณเีขือ่น น ้างมึ 1 มอ่ีางเกบ็น ้าขนาดใหญ่มากถงึ 6,513.9 ลา้น
ลกูบาศกเ์มตร และตอ้งรบัน ้าจากเขือ่นน ้างมึ 2 และเขือ่นน ้างมึ 5 ไดเ้พิม่การระบายน ้าตัง้แต่ปลายเดอืน
กรกฎาคม จนถงึวนัที ่18 สงิหาคม 2561 ระดบัน ้าในเขื่อนเตม็ความจทุีร่ะดบัเกบ็กกั 210.48 เมตรเหนือ
ระดบัน ้าทะเล และยงัคงระดบัสงูกว่าระดบัเกบ็กกัจนถงึสิน้เดอืนธนัวาคม 2561 ส่งผลใหเ้ขือ่นน ้างมึ 1 
ตอ้งระบายน ้าจ านวนมหาศาลลงสู่แมน่ ้าโขงอย่างต่อเนื่องมาไมต่ ่ากว่า 5 เดอืน และจะยงัตอ้งระบายน ้า
ออกอยา่งต่อเนื่องในฤดแูลง้ของปี 2562 เพื่อพรอ่งน ้าในเขือ่นรบักบัฤดฝูนในปี 2562 ดว้ยเช่นกนั 

เมือ่ประกอบกบัลกัษณะภูมสิณัฐานของแม่น ้าโขง ทีม่คีวามลาดชนัต ่ามาก ท าใหน้ ้าใน
แมน่ ้าโขงไหลชา้ เกดิการหนุนซึง่กนัและกนัทัง้ในแม่น ้าโขง และกบัล าน ้าสาขา จงึท าใหร้ะดบัน ้าในแมน่ ้า
โขงระหว่างเดอืนกรกฎาคมถงึกนัยายน 2561 คงระดบัสงูอยา่งต่อเนื่อง  ดงันัน้ภยัพบิตันิ ้าท่วมในลุ่มน ้า
โขงระหว่างชายแดนไทย-ลาวในปีนี้ จงึสาเหตุหลกัจากการระบายน ้าของเขือ่นในประเทศ สปป.ลาว 
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ไมไ่ดเ้ป็นเรือ่งน ้าท่วมแบบปกตเิช่นในอดตีทีผ่่านมา ซึง่ขอ้มลูแต่ละส่วนไดถู้กประมวลไวใ้น
เอกสารรายงานชิน้น้ีแลว้ 

กลุ่มเสรภีาพแม่น ้าโขง (The Mekong Butterfly) และ สมาคมเครอืขา่ยสภาองคก์ร
ชุมชนต าบลลุ่มน ้าโขง 7 จงัหวดัภาคอสีาน ใครข่อขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ในทัง้ในระดบัทอ้งถิน่ 
อ าเภอและจงัหวดั ทีไ่ดใ้หค้วามอนุเคราะหข์อ้มลูตวัเลขความเสยีหาย และเครอืข่ายของชุมชนในระดบั
ต าบลทัง้ 10 ต าบลทีไ่ดร้ว่มกนัใหข้อ้มลูในรายละเอยีด และสุดทา้ยตอ้งขอขอบคุณการสนับสนุนจาก
มลูนิธไิฮรคิเบรลิ ์ท าใหก้ารจดัท ารายงานเอกสารชิน้น้ีมคีวามเป็นไปได้ 

 

กลุ่มเสรภีาพแม่น ้าโขง (The Mekong Butterfly) 
สมาคมเครอืขา่ยสภาองคก์รชุมชนต าบลลุ่มน ้าโขง 7 จงัหวดัภาคอสีาน 

31 ธนัวาคม 2561 

 
แผนท่ี แสดงทีต่ ัง้เขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้าในประเทศ สปป.ลาว และต าบลศกึษา 10 ต าบล 
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4. ต าบลหอค า อ าเภอเมอืง จงัหวดับงึกาฬ 49 

5. ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอบุ่งคลา้ จงัหวดับงึกาฬ 57 

6. ต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคลา้ จงัหวดับงึกาฬ 64 

7. ต าบลสามผง อ าเภอศรสีงคราม จงัหวดันครพนม 69 

8. ต าบลปง่ขาม อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร 75 

9. ต าบลโคกสาร อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจรญิ 81 

10. ต าบลสองคอน อ าเภอโพธิไ์ทร จงัหวดัอุบลราชธานี 86 

ภาคผนวก รายชื่อคณะท างานจดัท ารายงาน 91 
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1. สภาพภมิูอากาศและระดบัน ้าโขงในลุ่มน ้าโขงระหว่าง มิถนุายน ถึง กนัยายน พ.ศ.2561 

  การประมวลขอ้มลูสภาพภูมอิากาศ โดยเฉพาะปรมิาณฝนในลุ่มน ้าโขงตอนล่างนัน้ ได้
ประมวลขอ้มลูหลกัจากเวบ็ไซดข์องกรมอุตุนิยมวทิยา กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม ซึง่ให้
รายละเอยีดของขอ้มลูลกัษณะอากาศและปรมิาณน ้าฝนในระดบัจงัหวดั และเวบ็ไซดข์องคณะกรรมาธกิาร
แมน่ ้าโขง(MRC) ซึง่ใหร้ายละเอยีดของขอ้มลูลกัษณะอากาศ, ปรมิาณน ้าฝนและระดบัน ้าโขงในระดบั
ภมูภิาคลุ่มน ้าโขงตอนล่าง ครอบคลุมประเทศไทย ลาว กมัพชูาและเวยีดนาม 

ขอ้มลูปรมิาณน ้าฝนของกรมอุตุนิยมวทิยา ไดใ้หร้ายละเอยีดเฉพาะในเขตประเทศไทย
เท่านัน้ โดยเฉพาะเมือ่ประมวลขอ้มลูจากจงัหวดัทีต่ดิแม่น ้าโขงและล าน ้าสาขาทีส่ าคญัรวม 7 จงัหวดั
ไดแ้ก่ เชยีงราย, พะเยา, เลย, หนองคาย, นครพนม, สกลนคร, มกุดาหารและอุบลราชธานี พบว่า 
ปรมิาณน ้าฝนเพิม่ขึน้จากค่าปกตใินเดอืน มถุินายนและกรกฎาคม อยู ่11.8 และ 41.6 เปอรเ์ซน็ต์
ตามล าดบั และลดลงในเดอืนสงิหาคมและกนัยายน อยู ่-21.8 และ -17.7 เปอรเ์ซน็ตต์ามล าดบั ขณะที่
ค่าเฉลีย่ปรมิาณน ้าฝนของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือโดยรวมตัง้แต่เดอืนมกราคมถงึกนัยายน เพิม่ขึน้
เพยีง 3 เปอรเ์ซน็ตเ์ท่านัน้ 

ขณะทีข่อ้มลูจาก MRC ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึปรมิาณของฝนทีต่กสะสมในภูมภิาคลุ่มน ้าโขง
ตอนล่าง โดยเฉพาะในประเทศลาว ส่งผลใหร้ะดบัน ้าโขงตัง้แต่เมอืงหลวงพระบาง ของประเทศลาวอยูใ่น
ระดบัสงู ต่อเนื่องลงมาจนถงึระดบัน ้าในแม่น ้าโขงทีส่ถานีวดัระดบัน ้าโขงเจยีม จ.อุบลราชธานี ตัง้แต่ปลาย
เดอืนกรกฎาคมจนถงึเดอืนกนัยายน ขณะทีร่ะดบัน ้าโขงดา้นเหนือน ้าทีส่ถานีวดัระดบัน ้าเชยีงแสน จ.
เชยีงราย กลบัอยูใ่นระดบัต ่าตลอดระยะเวลา 4 เดอืนในฤดฝูนนี้  ดงันัน้ปรมิาณน ้าจากล าน ้าสาขาของ
ประเทศ จงึเป็นปจัจยัส าคญัทีส่่งผลใหร้ะดบัน ้าโขงเพิม่สูงตลอดเดอืนสงิหาคมและกนัยายน  

และถงึแมว้่าในบางช่วงจะมปีรมิาณฝนน้อยลง แต่ระดบัน ้าโขงยงัคงอยูใ่นระดบัสงู ซึง่เป็น
ผลจากการระบายน ้าจากเขื่อนผลติกระแสไฟฟ้าในประเทศลาว ทัง้ทีม่กีารแจง้อยา่งเป็นทางการและไมเ่ป็น
ทางการ และการระบายน ้าจากเขือ่นในประเทศไทยโดยจะไดแ้สดงขอ้มลูในรายละเอยีดต่อไป 

สภาพภมูอิากาศของลุ่มน ้าโขงตอนล่างในปี 2561 ซึง่เขา้สู่ช่วงปรากฏกาลลานีญานัน้ 
ส่งผลใหเ้กดิฝนตกหนกักระจายไปทัว่ทัง้ลุ่มน ้าโขงตอนล่าง ตัง้แต่เดอืนมถุินายนถงึกนัยายน พ.ศ. 2561 
จากอทิธพิลของมรสุมตะวนัตกเฉียงใตท้ีพ่ดัปกคลุมทะเลอนัดามนั ประเทศไทยและอ่าวไทยตลอดทัง้ 4 
เดอืน และจากอทิธพิลของพายโุซนรอ้น “เอวเินียร”์ (EWINIAR 1804) ในเดอืนมถุินายน1, พายโุซนรอ้น
“เซนิตญิ” (SON-TINH,1809) ในเดอืนกรกฎาคม2 , พายโุซนรอ้น “เบบนิคา” (BEBINCA 1816) ในเดอืน

                                                           
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  

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
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
https://www.tmd.go.th/programs/uploads/monthlySummary/July%202561.pdf
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สงิหาคม3 และ พายโุซนรอ้น “บารจีตั (BARIJAT, 1823)”  กบั ใตฝุ้น่ “มงัคุด (MANGKHUT ,1822)” ใน
เดอืนกนัยายน4  

1.1 ประมวลข้อมลูสภาพภมิูอากาศของประเทศไทย 

กรมอุตุนิยมวทิยา ของประเทศไทย ไดส้รปุลกัษณะอากาศรายเดอืนของประเทศไทย 5 
โดยสรุปดงันี้ 

เดือนมิถนุายน บรเิวณประเทศไทยมฝีนตกหนาแน่นเกอืบตลอดเดอืน จากอทิธพิลของ
มรสุมตะวนัตกเฉียงใตท้ีพ่ดัปกคลุมทะเลอนัดามนั ประเทศไทยและอ่าวไทยตลอดเดอืน ประกอบกบัรอ่ง
มรสุมไดพ้าดผ่านบรเิวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบนและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเขา้สู่พายโุซน
รอ้น “เอวเินียร”์ (EWINIAR 1804) ทีเ่คลื่อนตวัอยูบ่รเิวณทะเลจนีใตต้อนบนก่อนจะเคลื่อนขึน้ฝ ัง่ทางตอน
ใตข้องประเทศจนีในช่วงตน้เดอืน อกีทัง้ในช่วงกลางเดอืนรอ่งมรสุมไดพ้าดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนเขา้สู่หยอ่มความกดอากาศต ่าบรเิวณอ่าวตงัเกีย๋ นอกจากนี้ยงัมหียอ่มความ
กดอากาศต ่าปกคลุมบรเิวณประเทศเวยีดนามตอนบนในบางช่วง ปรมิาณฝนสงูสุดบรเิวณประเทศไทยวดั
ได ้180.0 มลิลเิมตร ทีอ่ าเภอโซ่พสิยั จงัหวดัหนองคาย เมือ่วนัที ่10 มถุินายน 2561 

เดือนกรกฎาคม มรสุมตะวนัตกเฉียงใตก้ าลงัแรงพดัปกคลุมทะเลอนัดามนั ประเทศไทย
และอ่าวไทยเกอืบตลอดเดอืน ประกอบกบัรอ่งมรสุมไดพ้าดผ่านประเทศเมยีนมา ภาคเหนือตอนบน และ
ประเทศลาวในระยะกลางช่วง นอกจากนี้ยงัไดร้บัอทิธพิลจากพายโุซนรอ้นทีเ่คลื่อนเขา้มาใกลป้ระเทศไทย
ไดแ้ก่ พายโุซนรอ้น “เซนิตญิ”(SON-TINH,1809) บรเิวณทะเลจนีใตต้อนบนทีเ่คลื่อนตวัผ่านเกาะไหหล า
และอ่าวตงัเกีย๋ขึน้สู่ฝ ัง่บรเิวณเมอืงวญิ ประเทศเวยีดนาม เมือ่วนัที ่19 แลว้อ่อนก าลงัลงตามล าดบัจนเป็น
หยอ่มความกดอากาศต ่าปกคลุมประเทศลาวตอนบนในวนัที ่20 จากนัน้หยอ่มความกดอากาศต ่าดงักล่าว
ไดเ้คลื่อนตวักลบัไปยงัประเทศเวยีดนามก่อนจะเคลื่อนตวัลงสู่อ่าวตงัเกีย๋และทวกี าลงัแรงขึน้เป็นพายุ
ดเีปรสชัน่อกีครัง้ในวนัที ่22 แลว้เคลือ่นผ่านเกาะไหหล าในช่วงค ่าของวนัเดยีวกนั จากนัน้พายุนี้ไดเ้คลื่อน
ตวัไปในทะเลจนีใตต้อนบนก่อนจะขึน้ฝ ัง่บรเิวณประเทศจนีตอนใตใ้นวนัที ่24 แลว้อ่อนก าลงัลงเป็นหยอ่ม
ความกดอากาศต ่าก าลงัแรงปกคลุมประเทศเวยีดนามและประเทศจนีตอนใตใ้นช่วงวนัที ่25 และ 26 
ลกัษณะดงักล่าวท าใหบ้รเิวณประเทศไทยมฝีนตกหนาแน่นเกอืบตลอดเดอืนและมปีรมิาณฝนรวมตลอด
เดอืนสงูกว่าค่าปกต ิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 96.6 มลิลเิมตร (รอ้ยละ 46) ปรมิาณฝนสงูสุดบรเิวณ
ประเทศไทยวดัได ้135.0 มลิลเิมตร ทีอ่ าเภอน ้าเกลีย้ง จงัหวดัศรสีะเกษ เมือ่วนัที ่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  

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
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
https://www.tmd.go.th/programs/uploads/monthlySummary/%E0%B8%81.%E0%B8%A2.%202561.pdf
https://www.tmd.go.th/climate/climate.php?FileID=4
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เดือนสิงหาคม บรเิวณประเทศไทยมฝีนตกตลอดเดอืนจากอทิธพิลของมรสุมตะวนัตก
เฉียงใตท้ีพ่ดัปกคลุมทะเลอนัดามนั ประเทศไทย และอ่าวไทยตลอดเดอืน โดยมกี าลงัแรงในช่วงกลางเดอืน 
ประกอบกบัรอ่งมรสุมไดพ้าดผ่านบรเิวณประเทศเมยีนมา ลาวตอนบน และเวยีดนามตอนบนเขา้สู่หยอ่ม
ความกดอากาศต ่าบรเิวณอ่าวตงัเกีย๋ในช่วงตน้เดอืนและปลายเดอืนและในบางช่วงรอ่งมรสุมไดเ้ลื่อนลงมา
พาดผ่านประเทศไทยบรเิวณภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน นอกจากนี้ในช่วงกลางเดอืน
พายโุซนรอ้น “เบบนิคา” (BEBINCA,1816) ไดเ้คลื่อนเขา้สู่ประเทศไทยบรเิวณจงัหวดัเชยีงรายในช่วงเชา้
มดืของวนัที ่18 ขณะมกี าลงัแรงเป็นพายุดเีปรสชนั จากนัน้ไดเ้คลื่อนผ่านจงัหวดัเชยีงใหมเ่ขา้สู่ประเทศ
เมยีนมาพรอ้มทัง้อ่อนก าลงัลงเป็นหยอ่มความกดอากาศต ่าก าลงัแรงปกคลุมประเทศเมยีนมา อยา่งไรก็
ตามปรมิาณฝนทีต่กบรเิวณประเทศไทยในเดอืนนี้อยูใ่นเกณฑฝ์นเลก็น้อยถงึปานกลาง ท าใหเ้ดอืนน้ีพืน้ที่
ส่วนใหญ่มปีรมิาณฝนรวมต ่ากว่าค่าปกต ิโดยปรมิาณฝนรวมเฉลีย่ทัง้ประเทศต ่ากว่าค่าปกตริอ้ยละ 13 และ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือต ่ากว่าค่าปกตริอ้ยละ 66.5 มลิลเิมตร (รอ้ยละ 25)ปรมิาณฝนมากทีสุ่ดของ
ประเทศไทยวดัได ้174.0 มลิลเิมตร ทีอ่ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย เมือ่วนัที ่25 สงิหาคม  

เดือนกนัยายน บรเิวณประเทศไทยมปีรมิาณฝนต ่ากว่าค่าปกตใินเกอืบทุกภาค และ
ปรมิาณฝนเฉลีย่ทัง้ประเทศต ่ากว่าค่าปกตริอ้ยละ 17 อยา่งไรกต็ามปรมิาณฝนสะสมตัง้แต่ 1 มกราคมถงึ 
30 กนัยายน เฉลีย่ทัง้ประเทศสงูกว่าค่าปกตริอ้ยละ 6 โดยเดอืนน้ีบรเิวณประเทศไทยมฝีนตกต่อเนื่องเกอืบ
ตลอดเดอืน จากอทิธพิลของรอ่งมรสุมทีพ่าดผ่านบรเิวณประเทศไทยตอนบนในระยะครึง่แรกของเดอืน
จากนัน้ไดเ้ลื่อนลงไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใตต้อนบนและภาคตะวนัออก นอกจากนี้ในระยะ
กลางเดอืนยงัไดร้บัอทิธพิลจากพายหุมุนเขตรอ้นทีเ่คลื่อนเขา้ใกลป้ระเทศไทยจ านวน 2 ลกู คอื พายโุซน
รอ้น “บารจีตั (BARIJAT, 1823)” ทีเ่คลื่อนผ่านประเทศเวยีดนามตอนบนเขา้มาสลายตวับรเิวณประเทศ
ลาว และไตฝุ้น่ “มงัคุด (MANGKHUT ,1822)” ทีเ่คลื่อนเขา้มาสลายตวับรเิวณมณฑลยนูนาน ประเทศจนี 
ประกอบกบัมรสุมตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัปกคลุมทะเลอนัดามนั ประเทศไทยและอ่าวไทยเกอืบตลอดเดอืน 
โดยมกี าลงัแรงในช่วงเวลาดงักล่าว ปรมิาณฝนมากทีสุ่ดของบรเิวณประเทศไทยวดัได ้95.8 มลิลเิมตร ที่
อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรษีะเกศ เมือ่วนัที ่21 กนัยายน และปรมิาณฝนเดอืนน้ีต ่ากว่าค่าปกตใิน ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ รอ้ยละ 19 
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ตารางแสดง ปรมิาณน ้าฝนเปรยีบเทยีบกบัค่าปกต ิระหว่างเดอืนมถุินายนถงึกนัยายน พ.ศ. 2561 ของ 7 จงัหวดั 
 จงัหวดั มิถนุายน   กรกฎาคม   สิงหาคม   กนัยายน   

  วดัจริง 
สงูกว่าค่า
ปกติ วดัจริง 

สงูกว่าค่า
ปกติ วดัจริง 

สงูกว่าค่า
ปกติ วดัจริง 

สงูกว่าค่า
ปกติ 

เชียงราย 232.3 53.9 266.2 -44.7 293.8 -64.6 165.6 -118.3 
พะเยา 89.4 -13.4 152.3 10.5 165.2 -38.8 201.1 -2.5 
เลย 187.1 27.5 168.5 22.7 115.9 -69 151.6 -83.4 
หนองคาย 238.4 -23.9 374.1 92.7 294.4 -28.8 207.5 -49.7 
นครพนม 471.2 61.7 1112 609 471.5 -108.8 248.6 -41.6 
สกลนคร 318.3 51.5 559.4 270.7 237.2 -120.7 160.6 -64.2 
มกุดาหาร 274 40.6 751.1 519.2 289.7 -61 246.8 35.1 
อบุลราชธานี 291.1 50.9 309.5 55.1 318.2 14.9 317 23.2 
รวม (%)   11.8   41.6   -21.8   -17.7 

หมายเหต ุขอ้มลูจากกรมอุตุนิยมวทิยา, พฒันาโดยกลุ่มเสรภีาพแมน่ ้าโขง (The Mekong Butterfly) 
 

กราฟ แสดงปรมิาณน ้าฝนเปรยีบเทยีบกบัค่าปกต ิระหว่างเดอืนมถุินายนถงึกนัยายน พ.ศ. 2561 ของ 7 จงัหวดั 

 
หมายเหต ุขอ้มลูจากกรมอุตุนิยมวทิยา, พฒันาโดยกลุ่มเสรภีาพแมน่ ้าโขง (The Mekong Butterfly) 
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กราฟแสดงปริมาณน า้ฝนระหวา่งเดอืนมิถนุายนถงึกนัยายน 2561 เปรียบเทียบกบัคา่ปกติ

เชียงราย พะเยา เลย หนองคาย นครพนม สกลนคร มกุดาหาร อบุลราชธานี รวม (%)
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1.2 ประมวลข้อมลูสภาพภมิูอากาศของลุ่มน ้าโขงตอนล่าง โดยคณะกรรมาธิการแม่น ้าโขง(MRC) 

ขอ้มลูปรมิาณน ้าฝนสะสม6  และระดบัน ้าโขง7 โดยส านกัเลขาธกิารคณะกรรมาธกิาร
แมน่ ้าโขงในระหว่างเดอืนมถุินายนถงึสงิหาคม 2561ไดช้่วยใหเ้หน็ภาพในระดบัลุ่มน ้าไดช้ดัเจนขึน้ 
โดยเฉพาะปรมิาณของฝนทีต่กสะสมในประเทศลาว ส่งผลใหร้ะดบัน ้าโขงตัง้แต่เมอืงหลวงพระบาง ของ
ประเทศลาวอยูใ่นระดบัสงู ต่อเนื่องลงมาจนถงึระดบัน ้าในแมน่ ้าโขงทีส่ถานีวดัระดบัน ้าโขงเจยีม จ.
อุบลราชธานี ตัง้แต่ปลายเดอืนกรกฎาคมจนถงึเดอืนกนัยายน ขณะทีร่ะดบัน ้าโขงดา้นเหนือน ้าทีส่ถานี
วดัระดบัน ้าเชยีงแสน จ.เชยีงราย กลบัอยูใ่นระดบัต ่าตลอดระยะเวลา 4 เดอืนในฤดฝูนนี้  ดงันัน้ปรมิาณ
น ้าจากล าน ้าสาขาของประเทศลาว จงึเป็นปจัจยัส าคญัทีส่่งผลใหร้ะดบัน ้าโขงเพิม่สูงตลอดเดอืนสงิหาคม
และกนัยายน ซึง่แสดงไวใ้นกราฟระดบัน ้าโขง  

กราฟ เปรยีบเทยีบระดบัน ้าโขงทีส่ถานีวดัระดบัน ้าโขงของ MRC ระหว่างเดอืนมถุินายนถงึกนัยายน 2561 

 
หมายเหต ุขอ้มลูจากคณะกรรมาธกิารแมน่ ้าโขง, พฒันาโดยกลุ่มเสรภีาพแมน่ ้าโขง (The Mekong Butterfly) 

ปรมิาณน ้าฝนตกสะสมในรอบสปัดาห ์ซึง่สงูกว่า 250 มลิเิมตรนัน้ เกดิขึน้ในบรเิวณ
กวา้งอยา่งต่อเนื่องในประเทศลาว ตัง้แต่เดอืนมถุินายนถงึสงิหาคม ถอืเป็นปจัจยัหลกัของการเพิม่ระดบั
น ้าในแม่น ้าโขง ซึง่มรีะดบัสูงเกนิระดบัตลิง่ทีส่ถานีวดัระดบัน ้าของ MRC ทีส่ถานีหนองคาย (NK), 
นครพนม (NP), มกุดาหาร (MD) และโขงเจยีม (KJ) โดยมรีะดบัตลิง่เท่ากบั 12.2 , 12 , 12.5 และ 14.5 
เมตรตามล าดบั ขณะทีส่ถานีวดัระดบัน ้าโขงดา้นต้นน ้าไดแ้ก่ เชยีงแสน (CS), หลวงพระบาง (LP) และ

                                                           
6 http://ffw.mrcmekong.org/reportflood.php  
7 http://ffw.mrcmekong.org/overview.php  
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เชยีงคาน (CK) ระดบัน ้าโขงไมล่น้ตลิง่ ซึง่มรีะดบัตลิง่อา้งองิทีส่ถานีวดัระดบัน ้าโขงเท่ากบั 12.8 , 18 
และ 16 เมตรตามล าดบั ขอ้มลูปรมิาณน ้าฝนสะสมในรอบสปัดาหข์องทัง้ 4 เดอืนไดแ้สดงไวต้ามภาพ
ขา้งล่างนี้ 

ภาพ แสดงปรมิาณน ้าฝนสะสมในลุ่มน ้าโขงตอนล่าง ในรอบสปัดาหข์องเดอืนมถุินายน 2561 
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ภาพ แสดงปรมิาณน ้าฝนสะสมในลุ่มน ้าโขงตอนล่าง ในรอบสปัดาหข์องเดอืนกรกฎาคม 2561 
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ภาพ แสดงปรมิาณน ้าฝนสะสมในลุ่มน ้าโขงตอนล่าง ในรอบสปัดาหข์องเดอืนสงิหาคม 2561 
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ภาพ แสดงปรมิาณน ้าฝนสะสมในลุ่มน ้าโขงตอนล่าง ในรอบสปัดาหข์องเดอืนกนัยายน 2561 
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2. เข่ือนในประเทศลาวและไทย ท่ีสร้างกัน้ล าน ้าสาขาของแม่น ้าโขง 

  ประเทศลาวสรา้งเขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้ากัน้ล าน ้าสายส าคญั ๆ ทีเ่ป็นสาขาของแม่น ้าโขง
ไหลลงสู่แมน่ ้าโขงในส่วนทีเ่ป็นพรมแดนตดิต่อกบัประเทศไทยไดแ้ก่ เขือ่นน ้าทา, เขือ่นน ้าอู (2, 5 และ 
6), เขือ่นน ้าคาน (Nam Khan 2 , 3), เขือ่นน ้าลกิ (Nam Lik 1 และ 2), เขือ่นน ้าสอง (Nam Song), 
เขือ่นน ้างมึ 1, เขือ่นน ้างมึ 2, เขือ่นน ้างมึ 5, เขือ่นน ้าลกึ (Nam Leuk), เขือ่นน ้ามาง 3 (Nammang 3), 
เขือ่นน ้าเงีย๊บ 1, เขือ่นเทนิหนิบนู, เขือ่นน ้าเทนิ 1 และเขือ่นน ้าเทนิ 2 

  ในส่วนของประเทศไทย มทีัง้เขือ่นเพื่อการชลประทานและเขือ่นผลติกระแสไฟฟ้า ใน
ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในทีน่ี้จะไดก้ล่าวถงึเฉพาะเขือ่นน ้าอูน และเขือ่นค าชะโนด และ
เขือ่นปากมนู ในจงัหวดัสกลนคร, มกุดาหารและอุบลราชธานีตามล าดบั ซึง่จะมอีทิธพิลโดยตรงต่อ
สถานการณ์น ้าโขงท่วมในปี 2561 

รายละเอยีดโดยสรปุ ตามตารางและแผนผงัเขือ่นดงัต่อไปนี้ 

ตาราง รายชื่อเขือ่นในประเทศลาว และล าน ้าสาขาทีไ่หลลงสู่แมน่ ้าโขง 

เข่ือน 
ก าลงัการผลิต 
(เมกะวตัต)์ 

กัน้ล าน ้าสาขา บริเวณท่ีเข่ือนปล่อยน ้าลงแม่น ้าโขง 

เขือ่นน ้าทา 265 น ้าทา 
ไหลลงแมน่ ้าโขงในเขตแขวงบ่อแกว้  ก่อนไหลเขา้ประเทศไทยที ่อ.เชยีง
คาน จ.เลย 

เขือ่นน ้าอู 2, 5, 6 548 น ้าอู 
ไหลลงแมน่ ้าโขงในเขตแขวงหลวงพระบาง ก่อนไหลเขา้ประเทศไทยที ่อ.
เชยีงคาน จ.เลย 

เขือ่นน ้าคาน 3 60 น ้าคาน 
ไหลลงแมน่ ้าโขงในเขตเมอืงหลวงพระบาง ก่อนไหลเขา้ประเทศไทยที ่อ.
เชยีงคาน จ.เลย 

เขือ่นน ้าคาน 2 130 น ้าคาน ปล่อยน ้าสู่เข ือ่นน ้าคาน 3 

เขือ่นน ้าลกิ 65 น ้าลกิ ปล่อยน ้าลงสู่น ้างมึ ดา้นปลายน ้า 

เขือ่นน ้าสอง 6 น ้าสอง ปล่อยน ้าลงสู่น ้าลกิดา้นทา้ยเขือ่นน ้าลกิ 

เขือ่นน ้างมึ 1 155 น ้างมึ 
ปล่อยน ้าลงสู่แมน่ ้าโขง บรเิวณเมอืงปากงมึ นครหลวงเวยีงจนัทน์ ตรง
ขา้ม บา้นหนองกุง้ ต.กุดบง อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย 

เขือ่นน ้างมึ 2 615 
น ้างมึ เหนือเขือ่น

น ้างมึ 1 
ปล่อยน ้าลงสู่เขือ่นน ้างมึ 1 

เขือ่นน ้างมึ 5 120 
น ้างมึ เหนือเขือ่น

น ้างมึ 1 
ปล่อยน ้าลงสู่เขือ่นน ้างมึ 1 

เขือ่นน ้าลกึ 60 น ้าลกึ ปล่อยน ้าลงสู่น ้ามาง 

เขือ่นน ้ามาง 3 40 น ้ามาง ปล่อยน ้าสู่แมน่ ้าโขง ดา้นตรงขา้ม ต.นากัง้ อ.ปากคาด จ.บงึกาฬ  

เขือ่นน ้าเงีย๊บ 1 289 น ้าเงีย๊บ 
ปล่อยน ้าสู่แมน่ ้าโขงที ่ดา้นตรงขา้ม บา้นพนัล า ต าบลวศิษิฐ ์อ.เมอืง จ.
บงึกาฬ 
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เขือ่นเทนิหนิบนู และ
เทนิหนิบนูส่วนขยาย 

500 น ้าเทนิ 
ปล่อยน ้าสู่น ้าหนิบนู ซึง่ไหลลงแมน่ ้าโขง ดา้นตรงขา้ม อ.ท่าอุเทน จ.
นครพนม  

เขือ่นน ้าเทนิ 1 644.3 
น ้ากระดิง่ (น ้าเทนิ

ตอนล่าง) 
ปล่อยน ้าสู่แมน่ ้าโขงทีป่ากกระดิง่ ดา้นตรงขา้ม อ.บุ่งคลา้ จ.บงึกาฬ 

เขือ่นน ้าเทนิ 2 1,070 น ้าเทนิ ปล่อยน ้าสู่แมน่ ้าเซบัง้ไฟ ดา้นตรงขา้ม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 

 

แผนผงัเข่ือนในประเทศไทยและลาว ท่ีกัน้ล าน ้าสาขาในลุ่มน ้าโขงตอนล่าง 
. 
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2.1 การระบายน ้าจากเข่ือนของประเทศลาวและไทย 

  จากสภาพฝนตกหนกัและต่อเนื่องตัง้แต่ช่วงสปัดาหท์ี ่2 ของเดอืนกรกฎาคม และ
ต่อเนื่องจนถงึปลายเดอืน เนื่องจากอทิธพิลจากรอ่งความกดอากาศต ่า และพายโุซนรอ้น “เซนิตญิ”
(SON-TINH,1809) โดยเฉพาะในเขตประเทศลาว ส่งผลใหเ้ขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้าในประเทศลาวตอ้ง
ด าเนินการระบายน ้าเพื่อความปลอดภยัของตวัเขือ่น8 ในช่วงปลายเดอืนกรกฎาคม และยงัคงมกีาร
ระบายน ้าต่อเนื่องตลอดเดอืนสงิหาคมไปจนถงึตน้เดอืนกนัยายน ซึง่ตดิตามไดจ้ากประกาศอยา่งเป็น
ทางการของรฐับาลลาว และจากสื่อของประเทศไทย อย่างไรกต็ามขอ้มลูการปรมิาณการระบายน ้าของ
เขือ่นในลาวทีช่ดัเจน ยงัคงไมถู่กเปิดเผยจากรฐับาลลาวจนถงึปจัจบุนั 

  วนัที ่27 กรกฎาคม 2561 มปีระกาศเตอืนภยัพบิตัจิากกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม ของลาว ว่าจะมกีารปล่อยน ้าจากเขือ่นน ้าอู 2 เนื่องจากระดบัน ้าอยู่ในขัน้วกิฤตจิาก
ปรมิาณฝนทีต่กมาต่อเนื่อง9 และไมป่รากฏว่ามกีารหยดุการระบายน ้าเมือ่ใด ผลการระบายน ้าจากเขือ่น
น ้าอู ส่งผลใหร้ะดบัน ้าโขงทีเ่มอืงหลวงพระบางเพิม่สงูขึน้อยา่งชดัเจน จากระดบั 12.8 เมตรในวนัที ่27 
กรกฎาคม เป็น 15.77 เมตรในวนัที ่1 สงิหาคม และส่งผลต่อเนื่องไปยงัระดบัน ้าโขงทีส่ถานีวดัระดบัน ้า
เชยีงคาน และหนองคาย 

  จากนัน้ มรีายงานข่าวการปล่อยน ้าออกจากเขือ่นน ้าเทนิ 2 ก่อนทีจ่ะมกีารประกาศ
ปล่อยน ้าจากเขือ่นน ้างมึ 5 ในวนัที ่28 และ 30 กรกฎาคมตามล าดบั 10 การปล่อยน ้าจากเขือ่นน ้าเทนิ 2 
ลงไปยงัแม่น ้าเซบัง้ไฟ ซึง่จะไหลลงสู่แมน่ ้าโขง ส่งผลใหร้ะดบัน ้าโขงในจงัหวดันครพนมทีอ่ าเภอธาตุ
พนม ลงไปถงึจงัหวดัอุบลราชธานี ในอ าเภอโขงเจยีมมรีะดบัสงูขึน้ ในขณะทีก่ารระบายน ้าจากเขือ่นน ้า
งมึ 5 ลงสู่เขือ่นน ้างมึ 1 นัน้ ท าใหเ้ขือ่นน ้างมึ 1 ไดป้ระกาศระบายน ้าเช่นกนั ระหว่างวนัที ่30 กรกฎาคม
ถงึ 25 ตุลาคม ในอตัรา 65-3,300 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนิาท1ี1 น ้างมึจะไหลลงสู่แมน่ ้าโขงดา้นตรงขา้ม
อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย ซึง่จะส่งผลใหร้ะดบัน ้าโขงเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนื่องไปยงัจงัหวดัดา้น
ทา้ยน ้า โดยเฉพาะบงึกาฬ, นครพนม และมกุดาหาร ตลอดระยะเวลาทีม่กีารระบายน ้า 

  ในวนัที ่31 กรกฎาคม มรีายงานขา่วเกดิน ้าท่วมชัน้ใตด้นิในตลาดอนิโดจนี ของจงัหวดั
มกุดาหาร ทัง้ทีร่ะดบัน ้าโขงอยูท่ีร่ะดบั 11.48 เมตรเท่านัน้ ยงัไมถ่งึระดบัน ้าลน้ตลิง่ทีร่ะดบั 12.5 เมตร 
ตามขอ้มลูของ MRC (ขอ้มลูนี้มคีวามขดัแยง้ กบัขอ้มลูศูนยอุ์ทกวทิยามกุดาหาร ว่าระดบัน ้าในแมน่ ้าโขง
อยูท่ี ่12.54 เมตร ระดบัวกิฤตอยูท่ี ่12.50 เมตร เกนิระดบัวกิฤต 4 เซนตเิมตร)12 

                                                           
8 การเร่งระบายจากเขื่อนในลาว สว่นหนึ่งเป็นผลจากกรณีเขื่อนกัน้ช่องเขาต ่า ในโครงการเขื่อนเซเปียนเซน า้น้อย ได้พงัลงมากในวนัท่ี 23 
กรกฎาคม 2561 ในแขวงอตัตะปือ ภาคใต้ของประเทศลาว 

9 https://www.springnews.co.th/global/315406  
10 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  
12 https://mgronline.com/local/detail/9610000075736  

https://www.springnews.co.th/global/315406
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1065178
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1065178
https://www.naewna.com/local/354856
https://mgronline.com/local/detail/9610000075736
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  ในวนัที ่18 สงิหาคม หอ้งว่าการปกครองนครหลวงเวยีงจนัทน์ ไดอ้อกประกาศค าเตอืน
ถงึประชาชน 2 ฝ ัง่ แมน่ ้างมึ ใหย้กของขึน้ทีส่งู และเตรยีมรบัมอืน ้าท่วมเนื่องจากปรมิาณน ้าในอ่างของ
เขือ่นน ้างมึ 1 มจี านวนเพิม่ขึน้ถงึขัน้ระดบัเตอืนภยั หลงัจากทีเ่ขือ่นน ้างมึ 2 และเขื่อนน ้างมึ 5 จงึได้
ปล่อยน ้าเขา้อ่างเขือ่นน ้างมึ 1 และตอ้งปล่อยน ้าเขือ่นน ้างมึ 1 ถงึ 1,200 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนิาท1ี3 หรอื
ประมาณ 103.68 ลา้นลกูบาศกเ์มตรต่อวนั 

  ส าหรบัเขือ่นน ้าอูนกัน้ล าน ้าอูน ทีจ่งัหวดัสกลนคร ในประเทศไทย ไดเ้ริม่ระบายน ้าลงสู่
น ้าอูนและไหลลงสู่น ้าสงครามตัง้แต่ตน้เดอืนสงิหาคม และระบายต่อเนื่องไปจนถงึปลายเดอืนกนัยายน 
รวมระยะเวลาประมาณ 2 เดอืน14 ซึง่ส่งผลใหเ้กดิน ้าท่วมในเขตลุ่มน ้าสงครามอย่างกวา้งขวางและใช้
เวลานาน เนื่องจากไมส่ามารถระบายออกสู่แม่น ้าโขงได ้เพราะระดบัน ้าโขงในช่วงเดอืนสงิหาคมและ
กนัยายนยงัคงสงูอย่างต่อเนื่อง และเป็นทีน่่าสงัเกตว่า การระบายน ้าจากเขือ่นน ้าอูนในปี 2560 ใชเ้วลา
ประมาณ 3 เดอืนจากสงิหาคมถงึตุลาคม มปีรมิาณมากกว่าการระบายในปีนี้กว่าเท่าตวั แต่ในปี 2560 
ไมเ่กดิสถานการณ์น ้าท่วมรุนแรงในลุ่มน ้าสงคราม เนื่องจากระดบัน ้าโขงทีป่ากน ้าสงครามมรีะดบัต ่ากว่า
ในปีนี้มาก 

  ในวนัที ่31 สงิหาคม สถานีวดัระดบัน ้า Ban Mixai ทา้ยเขือ่นน ้าคาน ไดแ้สดงปรมิาณ
น ้าคานทีส่งูขึน้อย่างรวดเรว็จากระดบั 1.8 เมตร ในวนัที ่29 สงิหาคม เพิม่เป็น 15 เมตร ในวนัที ่31 
สงิหาคม15 ซึง่จะไหลลงแมน่ ้าโขง ทีเ่มอืงหลวงพระบาง ระดบัน ้าทีเ่พิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็นี้ ไมม่กีารแจง้
เตอืนอยา่งเป็นทางการใด ๆ  

  ในส่วนของเขือ่นอื่น ๆ ในประเทศลาว ไม่มรีายงานอย่างเป็นทางการในเรือ่งการระบาย
น ้า  

  ความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัน ้าโขงกบัการปล่อยน ้าจากเขือ่นในประเทศลาว ไดแ้สดงไว้
ในภาพดงันี้ 

 

 

 

 

 

                                                           
13 http://www.komchadluek.net/news/regional/339802  
14 www.thaiwater.net  
15 https://monitoring.mrcmekong.org/station/120101  

http://www.komchadluek.net/news/regional/339802
http://www.thaiwater.net/
https://monitoring.mrcmekong.org/station/120101
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ภาพ แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัน ้าโขงกบัการปล่อยน ้าจากเขือ่นในประเทศลาว 

 
หมายเหตุ 
CS คอื สถานวีดัระดบัน ้าเชยีงแสน 
LP คอื สถานีวดัระดบัน ้าหลวงพระบาง 
CK คอื สถานวีดัระดบัน ้าเชยีงคาน 
NK คอื สถานวีดัระดบัน ้าหนองคาย 
NP คอื สถานวีดัระดบัน ้านครพนม 
MD คอื สถานวีดัระดบัน ้ามกุดาหาร 
KJ คอื สถานีวดัระดบัน ้าโขงเจยีม 

 

  ขอ้มลูการระบายน ้าจากเขือ่น ของบรษิทัผลติไฟฟ้าลาว จ ากดั (EDL Generation 
Public Company: EDL-GEN) เป็นอกีขอ้มลูหนึ่งทีย่นืยนัถงึการระบายน ้าของเขือ่นอยา่งต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะเขือ่นน ้างมึ 1 ตามทีม่ปีระกาศตัง้แต่ปลายเดอืนกรกฎาคม  โดยระดบัน ้าในเขือ่นน ้างมึ 1 สงู
เกนิระดบัเกบ็กกัปกตทิีร่ะดบั 210.48 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเลปานกลาง (MASL) ในวนัที ่18 สงิหาคม 
2561 และยงัคงระดบัเกนิระดบัเกบ็กกัอยา่งต่อเนื่องแมก้ระทัง่จนสิน้เดอืนธนัวาคม 2561 แสดงใหเ้หน็
ถงึการระบายน ้าจากเขือ่นน ้างมึ 1 ซึง่ตอ้งรบัน ้าจากเขือ่นน ้างมึ 2 และ 5 ยงัคงมอีย่างต่อเนื่อง ถงึแมจ้ะ
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ไมม่ฝีนตกลงมาแลว้กต็าม ขอ้มลูนี้ไดแ้สดงในเวป็ไซดข์องบรษิทั คอื http://www.edlgen.com.la/water-
availability/?lang=en ดงัภาพขา้งล่างนี้ 

 

 

2.2 ลกัษณะทางภมิูสณัฐานของล าน ้าโขง ท่ีมีผลต่อการไหลของน ้าโขง 

  จากขอ้มลูภูมสิณัฐานของล าน ้าโขงโดยกรมทรพัยากรน ้า ประเทศไทย ไดค้ านวณความ
ชนัของล าน ้าโขงเป็นช่วง ๆ ไว ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความชนัของล าน ้าโขงในช่วงจากจงัหวดัหนองคาย 
ถงึ นครพนม มคี่าเท่ากบั 1:12,822 และจาก นครพนม ถงึ มกุดาหาร มคี่าเท่ากบั 1:30,272 นัน้ ส่งผล
ใหแ้มน่ ้าโขงจะไหลชา้มากในช่วงระยะทางจากหนองคาย ถงึ มกุดาหาร ในระยะทางประมาณ 422 
กโิลเมตร ใชเ้วลานานถงึ 3 วนั 2 ชัว่โมง หรอืมคีวามเรว็เฉลีย่ประมาณ 4.5 กโิลเมตรต่อชัว่โมงเท่านัน้ 
ซึง่เป็นปจัจยัส าคญัท าใหก้ารระบายน ้าของแม่น ้าโขงและล าน ้าสาขา เกดิลกัษณะการหนุนระดบัน ้าซึง่กนั
และกนั 

  แมน่ ้าโขงในช่วงระยะทางดงักล่าวนี้ นอกจากจะตอ้งรองรบัปรมิาณน ้าโขงจากตอนบน
แลว้ ยงัตอ้งรองรบัปรมิาณน ้าจ านวนมาก ทีร่ะบายจากเขือ่นน ้างมึ, เขือ่นน ้าเทนิ 2, เขือ่นน ้าอูนจากไทย 
และเขือ่นอื่น ๆ ทีไ่มไ่ดม้กีารประกาศแจง้เตอืน ไดส้่งผลต่อเนื่องเป็นลกูโซ่ใหเ้กดิน ้าโขงหนุนสงูตลอด
ระยะเวลากว่า 2 เดอืน ในช่วงเดอืนสงิหาคมถงึกนัยายน 2561  
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ระดับน า้ในอ่างเก็บน า้เขื่อนน า้งมึ 1 ระหว่าง 1 กรกฎาคม ถงึ 31 ตุลาคม 2561

ระดับเก็บกัก 210.48 เมตร รทก.

ความสูง เมตร รทก.

อ่างเก็บน า้ เข่ือนน า้งมึ 1

http://www.edlgen.com.la/water-availability/?lang=en
http://www.edlgen.com.la/water-availability/?lang=en
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2.3 ใครเป็นใคร ในการลงทุนสร้างเข่ือนไฟฟ้าพลงัน ้าในประเทศลาว 

  ในการแถลงข่าวโดย ดร.สอนไซย สพีนัดอน ประธานคณะกรรมการจดัการภยัพบิตัิ
ฉุกเฉิน เมือ่ วนัที ่21 กนัยายน 2561 มเีนื้อหาว่า รฐับาลประกาศ “ไมม่กีารจา่ยค่าชดเชย” จากเขือ่น
ไฟฟ้าทีป่ล่อยน ้าเน่ืองจากเป็นเหตุจ าเป็น ซึง่เผยแพรใ่นเพจข่าวเศรษฐกจิลาว Lao Economic Daily 16 
นอกจากจะเป็นการยอมรบัแลว้ว่า เขือ่นเป็นปจัจยัท าใหเ้กดิน ้าท่วม ยงัเป็นการรกัษาผลประโยชน์ใหก้บั
ผูล้งทุนในเขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้าของลาวทัง้หมด ซึง่รวมถงึในหลายเขือ่นทีร่ฐับาลลาวเป็นเจา้ของโดยตรง
ดว้ย ทีผ่่านมาการระบายน ้าเพื่อรกัษาความมัน่คง ปลอดภยัของเขือ่นทุกแห่ง ไมไ่ดค้ านวณตน้ทุน
ส าหรบัการเยยีวยาหรอืชดเชยความเสยีหายดา้นทา้ยน ้า ส่งผลใหเ้รือ่งนี้ไมไ่ดอ้ยูใ่นโครงสรา้งของการ
ค านวณอตัราส่วนระหว่างตน้ทุนกบัรายได ้ดงันัน้จงึเป็นเสมอืนตน้ทุนทีถู่กซ่อนไว ้โดยผลกัตน้ทุน
เหล่านี้ไปยงัความสญูเสยีดา้นทา้ยน ้าทัง้หมด และประชาชนทีอ่าศยัอยู่ทา้ยน ้า ตอ้งกลายเป็นผูร้บัภาระ
ตน้ทุนทีถู่กซ่อนน้ี  ถงึแมจ้ะมกีารเยยีวยาชดเชยจากทางรฐับาลอยูบ่า้ง แต่เป็นเงนิทีอ่ยูน่อกระบบของ
การลงทุนสรา้งเขือ่น เป็นงบประมาณสาธารณะหรอืภาษขีองประชาชนทัง้ประเทศ ไดถู้กผนัมาใช้
ทดแทน โดยผูล้งทุนสรา้งเขื่อนไมต่อ้งรบัผดิชอบใด ๆ 

  เขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้าในประเทศลาวดงัทีก่ล่าวมาขา้งต้น มบีรษิทัทีร่ว่มลงทุนจากหลาย
ประเทศ เช่น ลาว, ไทย, จนี, ฝรัง่เศส, สวเีดน โดยมรีปูแบบการรว่มทุนทีม่คีวามซบัซอ้น และไดร้บั
เงนิกูแ้ละการค ้าประกนัความเสีย่งจากสถาบนัการเงนิในหลายรปูแบบ อาทเิช่น ธนาคารโลก, ธนาคาร
พฒันาเอเชยี, ธนาคารพาณิชยข์องไทย, ธนาคารเพื่อการน าเขา้และส่งออกของไทยและจนี, กองทุน
ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิโพน้ทะเลของญีปุ่่น เขือ่นไฟฟ้าส่วนใหญ่ จะขายไฟฟ้าใหก้บัประเทศไทย 
รองลงมาคอื จนี และการใชภ้ายในประเทศลาว รายละเอยีดตามตารางดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16 https://www.facebook.com/Laoedaily/videos/vb.444383065740586/285642528709230  
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ตาราง แสดงขอ้มลูการลงทุนเขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้าในประเทศลาวโดยสรุป 

เขื่อน 
ก าลงัการ
ผลิต 

(เมกะวตัต)์ 
สรปุข้อมูลการลงทุน 

เขือ่นน ้าทา 265 

ตัง้อยู่แขวงบ่อแกว้ ก่อสรา้งโดย บรษิทัไชน่าเซาทเ์ทอรน์ พาวเวอร ์กรดิ จ ากดั (China 
Southern Power Grid) โดยมกีารลงนามบนัทกึความเขา้ใจกบัฝา่ยลาวในวนัจนัทร ์ที ่28 ส.ค. 
2549 มแีผนสง่ไฟฟ้าขายใหก้บัจนีและไทย 
(https://mgronline.com/indochina/detail/9490000110017 ) 

เขือ่นน ้าอ ู
2, 5, 6 

548 

เขือ่นตัง้บนแม่น ้าอ ูทีเ่ป็นล าน ้าสาขาทีใ่หญ่ของแม่น ้าโขงในลาว ก าเนิดจากภูเขาบรเิวณชายแดน
จนี-ลาว ไหลผ่านแขวงพงสาล ีแขวงอุดมไซ และไหลลงแม่น ้าโขงทีเ่มอืงหลวงพระบาง รวมความ
ยาวทัง้สิน้ 475 กโิลเมตร 
เขือ่นชุดแม่น ้าอมูกี าลงัผลติตดิตัง้รวม 1,280 เมกะวตัต ์โดยโครงการแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ใน
ระยะที ่1 ไดแ้ก่เขือ่นน ้าอ ู2,5,6 เริม่ก่อสรา้งเมื่อปี 2012 ขณะนี้กอ่สรา้งแลว้เสรจ็ทัง้หมด และ
เขือ่นเหล่าน้ีเริม่สง่ไฟฟ้าเขา้สูร่ะบบไฟฟ้าของลาวเมื่อปลายปี 2015 ขณะทีเ่ขือ่นระยะที ่2 ไดแ้ก่
เขือ่นน ้าอ ู1,3,4,7 

เขือ่นน ้า
คาน 3 

60 

เขือ่นก่อสรา้งบนล าน ้าคานตอนตน้น ้า ในเมอืงเชยีงเงนิ แขวงหลวงพระบาง และไหลลงแม่น ้าโขง
ทีเ่มอืงหลวงพระบาง 
รฐับาลจนีและลาวไดล้งนามบนัทกึความเขา้ใจในการก่อสรา้งเขือ่นน ้าคาน 2 และ 3 เมื่อวนัที ่13 
ตุลาคม 2549 จากนัน้บรษิทั Sinohydro Corporation Ltd และ Electricite du Laos (EDL หรอื
การไฟฟ้าลาว ไดล้งนามในสญัญาการก่อสรา้งเขือ่นน ้าคาน 3 ในวนัที ่9 กุมภาพนัธ ์2555 โดยมี
ธนาคาร China Exim Bank ใหเ้งนิกูจ้ านวน 127 ลา้นเหรยีญสหรฐั การก่อสรา้งเขือ่นเสรจ็ในปี 
2560 
(https://china.aiddata.org/projects/47140 ) 

เขือ่นน ้า
คาน 2 

130 

เขือ่นก่อสรา้งบนล าน ้าคานตอนทา้ยน ้า รบัน ้าจากเขือ่นน ้าคาน 3 ในแขวงหลวงพระบาง และไหล
ลงแม่น ้าโขงทีเ่มอืงหลวงพระบาง โดยม ีบรษิทัผลติไฟฟ้าลาว (EDL Generation Public 
Company) เป็นเจา้ของ 100 เปอรเ์ซน็ต ์(http://www.edlgen.com.la/project/nam-khan2-
hydro-power-plant/?lang=en ) 
บรษิทัผลติไฟฟ้าลาว มผีูถ้อืหุน้หลกัคอื ELECTRICITE DU LAOS 75% และ RATCH-LAO 
SERVICES COMPANY LIMITED กบั KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
จากประเทศไทย ถอืหุน้ดว้ยในสดัสว่น 5.56 และ 1.54 เปอรเ์ซน็ตต์ามล าดบั 
(http://www.edlgen.com.la/shareholder-structure/?lang=en ) 

เขือ่นน ้าลกิ 65 

ตัง้อยู่ในเขตเมอืงหนิเหบิ แขวงเวยีงจนัทน์ โดยบรษิทั ไฟฟ้า น ้าลกิ1 จ ากดั (NAMLIK1 
POWER COMPANY LIMITED) โดยมผีูถ้อืหุน้ไดแ้ก ่บรษิทั ไฮโดร เอน็จเินียริง่ จ ากดั, Global 
Power Synergy Public Company Limited,  Posco Engineering and Construction 
Company Limited, และ Electricite du Laos ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ  40, 40, 10 และ 10 
ตามล าดบั  การก่อสรา้งโรงไฟฟ้าน ้าลกิ 1 ไป เริม่ในปี 2556 
(http://www.gpscgroup.com/th/about/subsidiaries-associated-companies ) 

https://mgronline.com/indochina/detail/9490000110017
https://china.aiddata.org/projects/47140
http://www.edlgen.com.la/project/nam-khan2-hydro-power-plant/?lang=en
http://www.edlgen.com.la/project/nam-khan2-hydro-power-plant/?lang=en
http://www.edlgen.com.la/shareholder-structure/?lang=en
http://www.gpscgroup.com/th/about/subsidiaries-associated-companies
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เขือ่นน ้า
สอง 

6 

เป็นเขือ่นขนาดเลก็ มบีรษิทัผลติไฟฟ้าลาว เป็นเจา้ของทัง้หมด เช่นเดยีวกบัเขือ่นน ้าคาน 2 
(http://www.edlgen.com.la/project/nam-khan2-hydro-power-plant/?lang=en ) 
บรษิทัผลติไฟฟ้าลาว มผีูถ้อืหุน้หลกัคอื ELECTRICITE DU LAOS 75% และ RATCH-LAO 
SERVICES COMPANY LIMITED กบั KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
จากประเทศไทย ถอืหุน้ดว้ยในสดัสว่น 5.56 และ 1.54 เปอรเ์ซน็ตต์ามล าดบั 
(http://www.edlgen.com.la/shareholder-structure/?lang=en )  

เขือ่นน ้างมึ 
1 

155 

เขือ่นน ้างมึ 1 ก่อสรา้งเสรจ็เมื่อปี 2514 สมยัราชอาณาจกัรลาวเพื่อผลติกระแสไฟฟ้า และมกีาร
ผลติกระแสไฟฟ้าสง่มาขายใหแ้ก่ภาคอสีานของไทย เป็นเขือ่นผลติกระแสไฟฟ้าแห่งแรกของ
ประเทศลาว ตัง้อยู่ในเขตเมอืงทลุะคม แขวงเวยีงจนัทน์  
ปจัจบุนั บรษิทัผลติไฟฟ้าลาว เป็นเจา้ของทัง้หมด เช่นเดยีวกบัเขือ่นน ้าคาน 2 
(http://www.edlgen.com.la/project/nam_ngum_1hpp/?lang=en )   
บรษิทัผลติไฟฟ้าลาว มผีูถ้อืหุน้หลกัคอื ELECTRICITE DU LAOS 75% และ RATCH-LAO 
SERVICES COMPANY LIMITED กบั KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
จากประเทศไทย ถอืหุน้ดว้ยในสดัสว่น 5.56 และ 1.54 เปอรเ์ซน็ตต์ามล าดบั 
(http://www.edlgen.com.la/shareholder-structure/?lang=en ) 

เขือ่นน ้างมึ 
2 

615 

เขือ่นน ้างมึ 2 ก่อสรา้งดา้นตน้น ้า จะปล่อยน ้าลงสูอ่่างเกบ็น ้าเขือ่นน ้างมึ 1 โดยบรษิทั น ้างมึ 2 
พาวเวอร ์จ ากดั เริม่ด าเนินการก่อสรา้งมาตัง้แต่วนัที ่27 พฤษภาคม 2549 
บรษิทัไฟฟ้าน ้างมึ 2 เป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนใน สปป.ลาว มผีูถ้อืหุน้หลกั 2 ราย ไดแ้ก่ บรษิทั
เซาทอ์สีเอเชยี เอน เนอจ ี(SEAN) (มบีรษิทั ซเีค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้ 56% 
http://ckp-th.listedcompany.com/company_background.html ) ถอืหุน้รอ้ยละ 75 และ  EDL 
ถอืหุน้รอ้ยละ 25 (เงนิลงทุนทีร่ฐับาล สปป.ลาวน ามาให ้EDL เพื่อเขา้มาซือ้หุน้ในสดัสว่น 25% 
ดงักล่าว เป็นเงนิกูอ้ตัราดอกเบีย้ต ่าทีไ่ดจ้ากธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย 
(EXIM) ในวงเงนิ 60 ลา้นดอลลารส์หรฐั) 
SEAN ไดเ้งนิกูใ้นการก่อสรา้งเขือ่นน ้างมึ 2 จากธนาคารพาณิชยไ์ทย 3 แห่ง ไดแ้ก่ 
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย และธนาคารนครหลวงไทย 
(https://www.dailynews.co.th/economic/635877 )  กฟผ.เซน็สญัญารบัซือ้ไฟฟ้า กบั SEAN  
ในวนัที ่26 พฤษภาคม 2549  

เขือ่นน ้างมึ 
5 

120 

เขือ่นน ้างมึ 5 ก่อสรา้งดา้นตน้น ้า จะปล่อยน ้าลงสูอ่่างเกบ็น ้าเขือ่นน ้างมึ 1 โดยมผีูร้่วมลงทุนจาก 
Power China resources และ บรษิทัผลติไฟฟ้าลาว(EDL-GEN) ในสดัสว่นรอ้ยละ 85 และ 15 
ตามล าดบั เริม่ด าเนินงานเมื่อ เดอืนมกราคม 2556 (http://www.edlgen.com.la/project/nam-
ngum-5-hpp/?lang=en ) 
บรษิทัผลติไฟฟ้าลาว มผีูถ้อืหุน้หลกัคอื ELECTRICITE DU LAOS 75% และ RATCH-LAO 
SERVICES COMPANY LIMITED กบั KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
จากประเทศไทย ถอืหุน้ดว้ยในสดัสว่น 5.56 และ 1.54 เปอรเ์ซน็ตต์ามล าดบั 
(http://www.edlgen.com.la/shareholder-structure/?lang=en ) 

http://www.edlgen.com.la/project/nam-khan2-hydro-power-plant/?lang=en
http://www.edlgen.com.la/shareholder-structure/?lang=en
http://www.edlgen.com.la/project/nam_ngum_1hpp/?lang=en
http://www.edlgen.com.la/shareholder-structure/?lang=en
http://ckp-th.listedcompany.com/company_background.html
https://www.dailynews.co.th/economic/635877
http://www.edlgen.com.la/project/nam-ngum-5-hpp/?lang=en
http://www.edlgen.com.la/project/nam-ngum-5-hpp/?lang=en
http://www.edlgen.com.la/shareholder-structure/?lang=en
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เขือ่นน ้าลกึ 60 

ก่อสรา้งกัน้ล าน ้าลกึ และปล่อยลงสูล่ าน ้ามาง ก่อนไหลลงสูแ่ม่น ้าโขง  
โดยม ีบรษิทัผลติไฟฟ้าลาว เป็นเจา้ของทัง้หมด (http://www.edlgen.com.la/hpp-wholly-
owned-business/?lang=en )   
โครงการเขือ่นน ้าลกึ ก่อสรา้งระหว่าง 2539-2543 มมีลูค่าการกอ่สรา้งกว่า 130 ลา้นดอลลาร์
สหรฐั โดยรฐับาลลาวไดกู้ย้มืเงนิจากธนาคารเพื่อการพฒันาเอเชยี (ADB) จ านวน 52 ลา้น
ดอลลารส์หรฐั และไดร้บัเงนิสนับสนุนจากกองทุนความร่วมมอืทางเศรษฐกจิโพน้ทะเลของญีปุ่น่ 
(Japanese Oversea Economic Cooperation Fund) 
(https://www.internationalrivers.org/sites/default/files/attached-
files/final_lao_nam_leuk_report.pdf ) 
การขายไฟฟ้าจากเขือ่นน ้าลกึ ไดผ้นวกเขา้เป็นสว่นหน่ึงของสญัญาโครงการเขือ่นน ้างมึ 1 โดย
เริม่สง่ไฟฟ้าเขา้ระบบเมื่อเดอืนมนีาคม 2545 
(http://www.ppa.egat.co.th/fppdx/index.php/g2g/loa/numngum-1 ) 

เขือ่นน ้า
มาง 3 

40 

เป็นเขือ่นขนาดเลก็ มบีรษิทัผลติไฟฟ้าลาว เป็นเจา้ของทัง้หมด เช่นเดยีวกบัเขือ่นน ้าคาน 2 
(http://www.edlgen.com.la/project/nam-khan2-hydro-power-plant/?lang=en )  
บรษิทัผลติไฟฟ้าลาว มผีูถ้อืหุน้หลกัคอื ELECTRICITE DU LAOS 75% และ RATCH-LAO 
SERVICES COMPANY LIMITED กบั KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
จากประเทศไทย ถอืหุน้ดว้ยในสดัสว่น 5.56 และ 1.54 เปอรเ์ซน็ตต์ามล าดบั 
(http://www.edlgen.com.la/shareholder-structure/?lang=en ) 

เขือ่นน ้า
เงีย๊บ 1 

289 

โครงการไฟฟ้าพลงัน ้าน ้าเงีย้บ 1 ตัง้อยู่บนแม่น ้าเงีย้บ แขวงบอลคิ าไซ ตอนกลางของ สปป.ลาว 
ก่อสรา้งโดย บรษิทั ไฟฟ้าน ้าเงีย้บ 1 จ ากดั (NNP1PC) ประกอบดว้ยบรษิทัร่วมทุนไดแ้ก่ บรษิทั 
KPICNetherlands B.V., บรษิทั EGATi และบรษิทั LHSE ในสดัสว่นรอ้ยละ 45, 30 และ 25 ตามล าดบั 

โครงการไฟฟ้าพลงัน ้าน ้าเงีย้บ 1 จะขายไฟฟ้าใหป้ระเทศไทย โดยท าสญัญาขายไฟฟ้า กบั กฟผ. 
และเขือ่นควบคมุทา้ยน ้า ก าลงัผลติตดิตัง้ 20 เมกะวตัต ์โครงการมกี าหนดจ่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์
พ.ศ. 2562 มลูค่าโครงการประมาณ 27,000 ลา้นบาท 

https://www.egati.co.th/th/th-invesment/th-nam-ngiep-1/17-1.html  

เขือ่นเทนิ
หนิบนู 
และเทนิ
หนิบนูสว่น
ขยาย 

500 

เขือ่นเทนิหนิบนู ก่อสรา้งโดย บรษิทั เทนิ – หนิบนู เพาเวอร ์จ ากดั ตัง้แต่ปี 2537 และได้
ด าเนินการในเชงิพาณิชยม์าตัง้แต่ปี 2541 และโครงการเทนิหนิบนูสว่นขยาย ไดเ้ริม่ก่อสรา้งในปี 
2551 และการก่อสรา้งเสรจ็เรยีบรอ้ยและจ่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชยแ์ลว้ตัง้แต่ปี 2555 
(https://www.banktrack.org/project/theun_hinboun_dam_expansion/pdf )   
บรษิทั เทนิ – หนิบนู เพาเวอร ์จ ากดั ประกอบไปดว้ยผูถ้อืหุน้ดงันี้ 
1. บรษิทั จ ีเอม็ เอส ลาว จ ากดั มสีดัสว่นการถอืหุน้ในโครงการนี้อยู่ที ่20% (มบีรษิทั จ ีเอม็ 
เอส เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) จากประเทศไทยถอืหุน้อยูใ่นบรษิทัจ ีเอม็ เอส ลาว จ ากดั 100% 
และ บรษิทั จ ีเอม็ เอส เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ม ีบรษิทั เอม็ ด ีเอก็ซ ์จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้
ถอืหุน้ใหญ่)  
2. การไฟฟ้าลาว มสีดัสว่นการถอืหุน้อยู่ที ่60% 

http://www.edlgen.com.la/hpp-wholly-owned-business/?lang=en
http://www.edlgen.com.la/hpp-wholly-owned-business/?lang=en
https://www.internationalrivers.org/sites/default/files/attached-files/final_lao_nam_leuk_report.pdf
https://www.internationalrivers.org/sites/default/files/attached-files/final_lao_nam_leuk_report.pdf
http://www.ppa.egat.co.th/fppdx/index.php/g2g/loa/numngum-1
http://www.edlgen.com.la/project/nam-khan2-hydro-power-plant/?lang=en
http://www.edlgen.com.la/shareholder-structure/?lang=en
https://www.egati.co.th/th/th-invesment/th-nam-ngiep-1/17-1.html
https://www.banktrack.org/project/theun_hinboun_dam_expansion/pdf


รายงานการศกึษา ตน้ทุนทีถู่กซ่อน: ภยัพบิตันิ ้ าท่วมจากเขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้าใน สปป.ลาว 

28 
 
 

3. บรษิทั Nordic Hydropower AB :& มสีดัสว่นการลงทุน 20% (บรษิทัฯ บรษิทัSwedish 
Vattenfall และ บรษิทั Norwegian Statkraft ถอืหุน้ร่วมกนัโดยถอืหุน้ร่วมกนัคนละครึง่)  
ธนาคารเพื่อการพฒันาแหง่เอเชยี(ADB)ไดใ้หเ้งนิกูย้มืแก่รฐับาลลาวส าหรบัโครงการน้ีเป็นเงนิ 60 
ลา้นเหรยีญสหรฐัจากงบ ประมาณทัง้หมด 260 ลา้นเหรยีญสหรฐั และNordic Development 
Fund ใหกู้ย้มือกี จ านวน 7.3 ลา้นเหรยีญสหรฐั องคก์รกองทุน NORAD บรจิาค 7 ลา้นเหรยีญ
สหรฐั และทาง UNDP ได ้บรจิาคอกีจ านวนหนึ่ง(http://www.livingriversiam.org/4river-
tran/lao/lao_thb_re1i.htm ) 
บรษิทั เทนิหนิบนู เพาเวอร ์จ ากดั ไดล้งนามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ในขัน้แรกที ่220 เม
กะวตัต ์ต่อมาหลงัจากทีไ่ดม้กีารเพิม่เตมิสว่นขยายกไ็ดม้ขีายไฟฟ้าเพิม่อกี 220 เมกะวตัต ์รวม
เป็น 440 เมกะวตัต ์จากก าลงัการผลติไฟฟ้ารวม 500 เมกะวตัต ์

เขือ่นน ้า
เทนิ 1 

644.3 

โครงการเขือ่นน ้าเทนิ 1 ด าเนินการโดยบรษิทั น ้าเทนิ 1 เพาเวอร ์จ ากดั โดยมผีูถ้อืหุน้ดงันี้  
1. บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) หรอื เอก็โก ้กรุ๊ป (EGCO Group) บรษิทัลกูของ กฟผ. ถอื
หุน้ 25% 
2. บรษิทั พอนสกั กรุ๊ป จ ากดั  (Phonesack Group Co., Ltd.) ถอืหุน้ 60%   
3. บรษิทั.อดีแีอล เจเนอเรชัน่ จ ากดั (EDL-Generation Public Company)  ถอืหุน้ 15% 
(https://www.egco.com/th/news-update/2017/nam-theun-1-ppa-signing ) 
วนัที ่6 ธนัวาคม 2560  บรษิทั น ้าเทนิ 1 เพาเวอร ์จ ากดั ไดร้่วมลงนามในสญัญาขอ้ตกลงทาง
การเงนิกบัธนาคารพาณิชยใ์นไทย โดยมมีลูค่ารวมทัง้สิน้ประมาณ 934.5 ลา้นดอลลารส์หรฐั เพื่อ
พฒันาและก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงัน ้าเทนิ 1 (http://www.thansettakij.com/content/241010 ) ซึง่
ไม่ไดม้กีารระบุอย่างชดัเจนว่ามธีนาคารใดบา้ง 
 
วนัที ่23 กนัยายน 2560 บรษิทั น ้าเทนิ 1 เพาเวอร ์จ ากดั ไดล้งนามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการ
ไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ านวน 514.3 เมกะวตัต ์และกบัรฐัวสิาหกจิไฟฟ้าลาว 
จ านวน 130 เมกะวตัต ์ซึง่สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าทัง้ 2 ฉบบั มอีายสุญัญา 27 ปี นบัจากวนัเริม่
เดนิเครื่องเชงิพาณิชยใ์นปี 2565 (https://www.egco.com/th/news-update/2017/nam-theun-1-
ppa-signing ) 

เขือ่นน ้า
เทนิ 2 

1,070 

เขือ่นน ้าเทนิ 2 สรา้งโดย บรษิทั น ้าเทนิ 2 เพาเวอร ์จ ากดั มผีูถ้อืหุน้คอื 
1. การไฟฟ้าแห่งฝรัง่เศส (Electricite de France – EdF) ซึง่เป็นรฐัวสิาหกจิของฝรัง่เศส มี

สดัสว่นการลงทุนอยู่ที ่40% 
2. บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) หรอื เอก็โก ้กรุ๊ป (ม ีกฟผ. เป็นผูถ้อืหุน้อยู่ที ่25.41%) มี

สดัสว่นการลงทุนอยู่ที ่35% 
3. รฐัวสิาหกจิลาว มสีดัสว่นการลงทุนอยู่ที ่25%  
 
มลูค่าการลงทุนของโครงการน ้าเทนิ 2 จ านวน 1,581.50  ลา้นดอลลารส์หรฐันัน้ นอกเหนือจาก
การสนบัสนุนจากธนาคารโลกและธนาคารพฒันาแห่งเอเชยีแลว้ ยงัมสีถาบนัการเงนิอื่น ๆ ทีม่ี
สว่นในการปล่อยกูใ้หก้บัโครงการนี้ซึง่มทีัง้สถาบนัการเงนิในต่างประเทศและของไทย ไดแ้ก ่

https://www.egco.com/th/news-update/2017/nam-theun-1-ppa-signing
https://www.egco.com/th/news-update/2017/nam-theun-1-ppa-signing
https://www.egco.com/th/news-update/2017/nam-theun-1-ppa-signing
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1. เงนิกูจ้ากธนาคารพาณิชยไ์ทย จ านวน 7 แห่ง  ซึง่ประกอบไปดว้ย ธนาคารกรุงเทพ, 
ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสกิรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย,์ ธนาคารกรุงศรอียุธยา, ธนาคารนคร
หลวงไทย, ธนาคารทหารไทย เป็นเงนิจ านวน 500 ลา้นดอลลารส์หรฐั  
2. เงนิสญัญาพนัธะเพื่ออ านวยความสะดวกเงนิกูแ้ก่โครงการโดยธนาคารเพื่อการสง่ออกและ
น าเขา้แหง่ประเทศไทย จ านวน 131.50 ลา้นดอลลารส์หรฐั 
(ทีม่า: MEE Net, “ตดิตามเสน้ทางการลงทุนของธุรกจิพลงังานในภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง”, 2556) 
 
รฐับาลไทยโดยการไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ไดล้งนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า
โครงการเขือ่นน ้าเทนิ 2 จากลาว จ านวน 920 เมกะวตัต ์เป็นระยะเวลา 25 ปี ในวนัที ่8 
พฤศจกิายน 2546 โดยระบวุ่าจะรบัซือ้ไฟฟ้าในปี 2553 และในเวลาต่อมาไดเ้พิม่เป็น 948 เมกะ
วตัต ์คดิเป็น 95% ก าลงัการผลติของโครงการ (https://www.egco.com/th/business-
group/LaoPDR/all/# , http://www.ppa.egat.co.th/fppdx/index.php/2014-03-10-12-11-
43/nam-theun-2 ) 

 

3. ความเสียหายจากแม่น ้าโขงท่วมและล าน ้าสาขาท่วมในเขตประเทศไทย 

  อุทกภยัทีเ่กดิขึน้ในช่วงเดอืนกรกฎาคมถงึกนัยายน 2561 ไดส้รา้งความเสยีหายในวง
กวา้งกบัจงัหวดัทีอ่ยูต่ดิแม่น ้าโขงในภาคอสีาน และแมบ้างจงัหวดัไมม่เีขตตดิแมน่ ้าโขง แต่มลี าน ้าสาขา
เชื่อมโยงถงึกนั กไ็ดร้บัผลกระทบไปดว้ย ขอ้มลูความเสยีหายในภาพรวมไดก้ระจายไปยงัหน่วยงานต่าง 
ๆ ซึง่ในการศกึษาครัง้นี้ จะไดท้ าการรวบรวมขอ้มูลความเสยีหายดงันี้ 

1. การรวบรวมขอ้มลูความเสยีหายภาพรวม ทีร่ายงานโดยกรมบรรเทาและป้องกนัสาธารณภยั 
กระทรวงมหาดไทย จ านวน 7 จงัหวดั ไดแ้ก่ หนองคาย, บงึกาฬ, นครพนม, มกุดาหาร, 
อ านาจเจรญิ, อุบลราชธานี และสกลนคร โดยสรุป ไดร้บัความเสยีหาย 48 อ าเภอ, 236 ต าบล, 
1,809 หมูบ่า้น, 37,883 ครวัเรอืน, ประชาชน 109,343 คน, พืน้ทีเ่กษตรเสยีหาย 251,807 ไร,่ 
บ่อปลาเสยีหาย อยา่งน้อย 417 บ่อ, ปศุสตัวเ์สยีหายอย่างน้อย 120 ตวั และไมม่รีายงานขอ้มลู
ในเรือ่งวงเงนิชดเชย หรอืมลูค่าความเสยีหาย 

2. การรวบรวมขอ้มลูความเสยีหายจากหน่วยงานในระดบัจงัหวดั รวม 6 จงัหวดัหนองคาย ไดแ้ก่  
บงึกาฬ, นครพนม, มกุดาหาร, อ านาจเจรญิ, อุบลราชธานี มรีายงานความเสยีหายอยา่งน้อย 
35 อ าเภอ มเีกษตรกรทีไ่ดร้บัความเสยีหายมากกว่า 66ม074 คน และพืน้ทีเ่กษตรไดร้บัความ
เสยีหายมากกว่า 249,515 ไร ่พืน้ทีบ่่อปลา เสยีหายมากกว่า 1,752 ไร ่และปศุสตัวเ์สยีหาย
มากกว่า 603 ตวั วงเงนิชดเชยความเสยีหายอยา่งน้อย 207 ลา้นบาท 

3. การรวบรวมขอ้มลูความเสยีหายในระดบัต าบล จ านวน 10 ต าบล ใน 6 จงัหวดัตดิแมน่ ้าโขง ซึง่
จะใหภ้าพความเสยีหายในระดบัพืน้ทีไ่ดช้ดัเจน และเหน็ถงึขอ้จ ากดัต่าง ๆ ของการช่วยเหลอื
จากทางราชการทีต่อ้งมกีารปรบัปรงุแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัปญัหาทีเ่กดิขึน้จรงิ ไดแ้ก่  

1. ต. ผาตัง้ อ.สงัคม จ.หนองคาย  

https://www.egco.com/th/business-group/LaoPDR/all/
https://www.egco.com/th/business-group/LaoPDR/all/
http://www.ppa.egat.co.th/fppdx/index.php/2014-03-10-12-11-43/nam-theun-2
http://www.ppa.egat.co.th/fppdx/index.php/2014-03-10-12-11-43/nam-theun-2
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2. ต.เวยีงคุก อ.เมอืง จ.หนองคาย  
3. ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย  
4. ต.หอค า อ.เมอืง จ.บงึกาฬ  
5. ต.บุ่งคลา้ อ.บุ่งคลา้ จ.บงึกาฬ  
6. ต.โคกกวา้ง อ.บุ่งคลา้ จ.บงึกาฬ  
7. ต.สามผง อ.ศรสีงคราม จ.บงึกาฬ 
8. ต.ปง่ขาม อ.หวา้นใหญ่ จ.มุกดาหาร 
9. ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจรญิ 
10. ต.สองคอน อ.โพธิไ์ทร จ.อุบลราชธานี  

 

3.1 ข้อมลูความเสียหายภาพรวมโดย กรมบรรเทาและป้องกนัสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย 
(www.nirapai.com) 

รายงานสถานการณ์สาธารณภยั กรมบรรเทาและป้องกนัสาธารณภยั 
กระทรวงมหาดไทย โดย ศูนยอ์ านวยการบรรเทาสาธารณภยั (ส่วนปฏบิตักิาร) (www.nirapai.com) ได้
น าเสนอขอ้มลูภาพรวมของสถานการณ์น ้าโขงท่วม แยกตามรายจงัหวดัทีต่ดิแมน่ ้าโขง ในช่วงเดอืน
กรกฎาคมถงึกนัยายน 2561 ไวโ้ดยสรปุดงันี้ 

8. จงัหวดัหนองคาย  รายงานสถานการณ์สาธารณภยัไดร้ะบุถงึสถานการณ์น ้าโขงท่วมครัง้แรก
ในวนัที ่6 สงิหาคม 2561 และรายงานต่อเนื่องไปจนถงึวนัที ่21 สงิหาคม 2561 โดยสรปุความ
เสยีหายไว ้6 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมอืง, ท่าบ่อ, ศรเีชยีงใหม,่ สงัคม, รตันวาปี และโพนพสิยั ใน
พืน้ทีร่วม 19 ต าบล 56 หมู่บา้น มคีรวัเรอืนไดร้บัความเสยีหาย 74 ครวัเรอืน จ านวน 280 คน 
ในรายงานฯ ไมไ่ดร้ะบุลกัษณะพืน้ทีเ่สยีหายดา้นการเกษตรและประมง หรอือื่น ๆ  (รายละเอยีด
ต าบล ใหด้ใูนตารางสรุป) 

9. จงัหวดับึงกาฬ รายงานสถานการณ์สาธารณภยัไดร้ะบุถงึสถานการณ์น ้าโขงท่วมครัง้แรกใน
วนัที ่3 สงิหาคม 2561 และมรีายงานต่อเนื่องไปจนถงึวนัที ่13 กนัยายน 2561 โดยสรปุความ
เสยีหายไวส้งูสุดเมือ่วนัที ่4 กนัยายน 2561 จ านวน 8 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมอืง, บุ่งคลา้, โซ่
พสิยั, ปากคาด, ศรวีไิล, พรเจรญิ, บงึโขงหลง, และเซกา  ในพืน้ทีร่วม 44 ต าบล 371 หมูบ่า้น 
มคีรวัเรอืนไดร้บัความเสยีหาย 8,038 ครวัเรอืน จ านวน 29,439 คน มพีืน้ทีเ่กษตรทีค่าดว่า
ไดร้บัความเสยีหายจ านวน  41,338 ไร ่และบ่อปลาจ านวน 789 ไร ่(รายละเอยีดต าบล ใหด้ใูน
ตารางสรปุ) 

10. จงัหวดันครพนม รายงานสถานการณ์สาธารณภยัไดร้ะบุถงึสถานการณ์น ้าโขงท่วมครัง้แรกใน
วนัที ่1 สงิหาคม 2561 และมรีายงานต่อเนื่องไปจนถงึวนัที ่13 กนัยายน 2561 โดยสรปุความ

http://www.nirapai.com/
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เสยีหายไวส้งูสุดเมือ่วนัที ่10 สงิหาคม 2561จ านวน 12 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมอืง, เรณูนคร, 
ปลาปาก, ท่าอุเทน, โพนสวรรค,์ ธาตุพนม, บา้นแพง, นาแก, วงัยาง, ศรสีงคราม, นาหวา้ และ
นาทม ในพืน้ทีร่วม 94 ต าบล 898 หมูบ่า้น มคีรวัเรอืนไดร้บัความเสยีหาย 17,019 ครวัเรอืน 
จ านวน 37,540 คน มพีืน้ทีเ่กษตรทีค่าดว่าไดร้บัความเสยีหายจ านวน  179,704 ไร่, บ่อปลา
จ านวน 248 บ่อ และปศุสตัวจ์ านวน 120 ตวั (รายละเอยีดต าบล ใหด้ใูนตารางสรปุ) 

11. จงัหวดัมุกดาหาร รายงานสถานการณ์สาธารณภยัไดร้ะบุถงึสถานการณ์น ้าโขงท่วมครัง้แรกใน
วนัที ่1 สงิหาคม 2561 และมรีายงานต่อเนื่องไปจนถงึวนัที ่6 สงิหาคม 2561 โดยสรปุความ
เสยีหายไวส้งูสุดเมือ่วนัที ่6 สงิหาคม 2561จ านวน 7 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมอืง, ดงหลวง, นิคม
ค าสรอ้ย, ดอนตาล, หวา้นใหญ่, หนองสงู และค าชะอ ีในพืน้ทีร่วม 52 ต าบล 406 หมูบ่า้น มี
ครวัเรอืนไดร้บัความเสยีหาย 11,443 ครวัเรอืน จ านวน 38,355 คน มพีืน้ทีเ่กษตรทีค่าดว่า
ไดร้บัความเสยีหายจ านวน  28,582 ไร,่ บ่อปลาจ านวน 196 บ่อ และรวมถงึความเสยีหายต่อ
โรงเรยีน 1 แห่ง, ถนน 42 สาย, คอสะพาน 2 แห่ง และฝาย 4 แห่ง (รายละเอยีดต าบล ใหด้ใูน
ตารางสรปุ) 

12. จงัหวดัอ านาจเจริญ รายงานสถานการณ์สาธารณภยัไดร้ะบุถงึสถานการณ์น ้าโขงท่วมครัง้แรก
ในวนัที ่1 สงิหาคม 2561 และมรีายงานต่อเนื่องไปจนถงึวนัที ่6 สงิหาคม 2561 โดยสรปุความ
เสยีหายไว ้จ านวน 5 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมอืง, เสนางคนิคม, หวัตะพาน, ลอือ านาจ และชานุ
มาน ในพืน้ทีร่วม 8 ต าบล 29 หมูบ่า้น มคีรวัเรอืนไดร้บัความเสยีหาย 533 ครวัเรอืน จ านวน 
1,922 คน โดยรายงานฯไมไ่ดร้ะบุพืน้ทีเ่กษตรทีค่าดว่าไดร้บัความเสยีหาย (รายละเอยีดต าบล 
ใหด้ใูนตารางสรุป) 

13. จงัหวดัอบุลราชธานี รายงานสถานการณ์สาธารณภยัไดร้ะบุถงึสถานการณ์น ้าโขงท่วมครัง้
แรกในวนัที ่1 สงิหาคม 2561 และมรีายงานต่อเนื่องไปจนถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2561 โดยสรุป
ความเสยีหายเมือ่วนัที ่1 สงิหาคม 2561 ไว ้จ านวน 5 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเขมราฐ, โพธิไ์ทร, 
โขงเจยีม, นาตาลและศรเีมอืงใหม ่ในพืน้ทีร่วม 9 ต าบล 29 หมูบ่า้น มคีรวัเรอืนไดร้บัความ
เสยีหาย 590 ครวัเรอืน จ านวน 2,307 คน โดยรายงานฯไมไ่ดร้ะบุพืน้ทีเ่กษตรทีค่าดว่าไดร้บั
ความเสยีหาย (รายละเอยีดต าบล ใหด้ใูนตารางสรุป) 

14. จงัหวดัสกลนคร เป็นจงัหวดัทีไ่มไ่ดม้อีาณาเขตตดิต่อแมน่ ้าโขง แต่เป็นต้นน ้าของน ้าสงคราม
และเขือ่นน ้าอูน ซึง่จะไหลรวมเป็นน ้าสงครามไหลเขา้สู่จงัหวดันครพนม และไหลลงสู่แมน่ ้าโขง
ต่อไป รายงานสถานการณ์สาธารณภยัไดร้ะบุถงึสถานการณ์ล าน ้าอูนและล าน ้าสงครามท่วมครัง้
แรกในวนัที ่6 สงิหาคม 2561 และมรีายงานต่อเนื่องไปจนถงึวนัที ่13 กนัยายน 2561 โดยสรุป
ความเสยีหายเมือ่วนัที ่4 กนัยายน 2561 ไว ้จ านวน 5 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอค าตากลา้, นิคมน ้า
อูน, พรรณนานิคม, อากาศอ านวยและบา้นมว่ง ในพืน้ทีร่วม 10 ต าบล 21 หมู่บา้น มคีรวัเรอืน
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ไดร้บัความเสยีหาย 177 ครวัเรอืน จ านวน 477 คน โดยรายงานฯไดร้ะบุพืน้ทีเ่กษตรทีค่าดว่า
ไดร้บัความเสยีหาย จ านวน 1,533 ไร ่และ โรงเรยีน 1 แห่ง วดั 4 แห่ง (รายละเอยีดต าบล ใหดู้
ในตารางสรุป) 

ตาราง สรปุภาพรวมความเสยีหายจากน ้าโขงท่วม ระหว่าง 1 กรกฎาคม ถงึ 30 กนัยายน 2561 
จงัหวดั อ าเภอ ต าบล หมู่บา้น ครวัเรอื

น 

ประชาชน พืน้ท่ีเกษตร
เสียหาย 

บ่อปลา (ไร)่ ปศสุตัว ์

หนองคาย 6 19 56 74 280 ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ

บงึกาฬ 8 44 371 8,038 29,439 41,338 789 ไม่ระบ ุ

นครพนม 12 94 898 17,019 37,540 179,704 248 บ่อ 120 

มุกดาหาร 7 52 406 11,443 38,355 28,582 169 บ่อ ไม่ระบ ุ

อ านาจเจรญิ 5 8 29 533 922 650 ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ

อุบลราชธาน ี 5 9 29 590 2,307 ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ

สกลนคร 5 10 20 186 500 1,533 ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ
รวม 48 236 1,809 37,883 109,343 251,807 417 บอ่ 120 ตวั 

 
ตาราง สรุปความเสยีหายจากน ้าโขงท่วม จงัหวดัหนองคาย ระหว่างเดอืนกรกฎาคม ถงึ กนัยายน 2561 
จงัหวดัหนองคาย 

 
สรปุความเสียหายในพืน้ท่ี 6 อ าเภอ 19 ต าบล 56 หมูบ่้าน 74 ครวัเรอืน 280 คน ไมมี่
รายงานความเสียหายด้านการเกษตรและประมง 

อ าเภอ ต าบล (หมูบ่้าน) ท่ีได้รบัผลกระทบจากน ้าโขง 
เมอืง เทศบาลเมอืงหนองคาย(ชมุชนจอมมณี), ต าบลเมอืงหม,ี บา้นเดื่อ, เวยีงคุก, กวนวนั 
ท่าบ่อ เทศบาลเมอืงท่าบ่อ, ต าบลกองนาง, โพนสา 

ศรเีชยีงใหม ่ เทศบาลเมอืงศรเีชยีงใหม่,  ต าบลบา้นหมอ้ 
สงัคม ต าบลบา้นมว่ง, แกง้ไก่, ผาตัง้, สงัคม 

รตันวาปี ต าบลรตันวาปี, โพนแพง, พระบาทนาสงิห,์ บา้นตอ้น 
โพนพสิยั ต าบลวดัหลวง, จมุพล, กุดบล, เหล่าต่างค า  
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ทีม่า: nongkhainewsonline : ขา่วออนไลน์หนองคาย 
 
ตาราง สรุปความเสยีหายจากน ้าโขงท่วม จงัหวดับงึกาฬ ระหว่างเดอืนกรกฎาคม ถงึ กนัยายน 2561 

บึงกาฬ 
 

8 อ าเภอ 44 ต าบล 371 หมูบ่้าน 8,038 ครวัเรอืน  29,439 คน เกษตร 41,338 ไร ่ 
ประมง 789 ไร ่

อ าเภอ ต าบล (หมูบ่้าน) ท่ีได้รบัผลกระทบจากน ้าโขง 
อ าเภอเมอืง ต าบลไคส,ี ต าบลหอค า, ต าบลชยัพร, ต าบลโคกก่อง, ต าบลบงึกาฬ, ต าบลวศิษิฐ,์ ต าบลโปง่เปือย,  

ต าบลนาสวรรค,์ ต าบลโนนสว่าง, ต าบลหนองเลงิ, ต าบลโนนสมบรูณ์ 
บุ่งคลา้ ต าบลบุ่งคลา้, ต าบลโคกกวา้ง, ต าบลหนองเติน่ 
ปากคาด ต าบลหนองยอง 
โซ่พสิยั ต าบลโซ่, ต าบลค าแกว้, ต าบลถ ้าเจรญิ, ต าบลเหล่าทอง, ต าบลบวัตมู, ต าบลหนองพนัทา 
ศรวีไิล ต าบลศรวีไิล, ต าบลนาแสง, ต าบลนาสะแบง, ต าบลนาสงิห,์ ต าบลชุมภพูร 
เซกา ต าบลเซกา, ซาง, หนองทุม่, น ้าจัน้, โสกก่าม, ปง่ไฮ, ท่ากกแดง, บา้นตอ้ง 

พรเจรญิ ต าบลวงัชมพ,ู ศรชีมพ,ู ดอนหญา้นาง, หนองหวัชา้ง, ศรสี าราญ 
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ตาราง สรุปความเสยีหายจากน ้าโขงท่วม จงัหวดันครพนม ระหว่างเดอืนกรกฎาคม ถงึ กนัยายน 2561 
นครพนม 
 

12 อ าเภอ 94 ต าบล 898 หมู่บา้น 17,019 ครวัเรอืน  37,540 คน เกษตร 179,704 ไร ่ 
ประมง 248 บอ่ ปศสุตัว ์120 ตวั 

อ าเภอ ต าบล (หมูบ่้าน) ท่ีได้รบัผลกระทบจากน ้าโขง 
เมอืง ต าบลกุรุคุ หนองญาต ิอาจสามารถ ค าเตย โพธิต์าก นาราชควาย นาทราย ท่าคอ้ บา้นผึง้ 

ดงขวาง 
เรณูนคร ต าบลโพนทอง, โคกหนิแฮ่, หนองย่างชิน้, นางาม, เรณู, นาขาม, ท่าลาด, เรณูใต้ 
ปลาปาก ต าบลปลาปาก, หนองฮ,ี กุตาไก,้ นามะเขอื, โคกสงู, โคกสว่าง, มหาชยั, หนองเทาใหญ่ 
ท่าอุเทน ไชยบุร,ี รามราช, ท่าจ าปา, โนนตาล, พนอม, ท่าอุเทน, เวนิพระบาท, พะทาย, หนองเทา 
โพนสวรรค ์ ต าบลโพนจาน, นาหวับ่อ, นาขมืน้, นาใน, โพนสวรรค,์ โพนบก, บา้นตอ้ 
ธาตุพนม ต าบลฝ ัง่แดง, นาหมาด, พระกลางทุ่ง, แสนพนั, โพรแพง, ดอนนางหงส,์ กุดฉมิ, น ้าก ่า, อุม้

เหมา้, นาถ่อน, ธาตุพนม, ธาตุพนมเหนือ 
บา้นแพง ต าบลบา้นแพง, นาเข, โพนทอง, หนองแวง, นางวั, ไผ่ลอ้ม 
นาแก ต าบลนาดู่, พมิชน, หนองสงัข,์ กา้นเหลอืง, นาเลีย่ง, สชีมพ,ู หนองบ่อ, ค าพี,้ นาแก, บา้น

แกง้, พระซอง 
วงัยาง ต าบลหนองโพธิ,์ ยอดาด, โคกส,ี วงัยาง 
ศรสีงคราม ต าบลท่าบ่อสงคราม, นาเดื่อ, ศรสีงคราม, หากแพง, นาค า, โพนสว่าง, บา้นเขา่, บา้นเอือ้ง, 

สามผง 
นาหวา้ ต าบลเหล่าพฒันา, นาหวา้, นางวั, นาเสยีว,ท่าเรอื, นาคณูใหญ่ 
นาทม ต าบลนาทม, ดอนเตย, หนองซน 

 

ตาราง สรุปความเสยีหายจากน ้าโขงท่วม จงัหวดัมกุดาหาร ระหว่างเดอืนกรกฎาคม ถงึ กนัยายน 2561 
มุกดาหาร 7 อ าเภอ 52 ต าบล 406 หมูบ่้าน  11,443 ครวัเรอืน 38,355 คน เกษตร 28,582 ไร ่

บ่อปลา 196 บอ่ โรงเรียน 1 แห่ง ถนน 42 สาย คอสะพาน 2 แห่ง ฝาย 4 แห่ง 
อ าเภอ ต าบล (หมูบ่้าน) ท่ีได้รบัผลกระทบจากน ้าโขง 

ดงหลวง ต าบลพงัแดง, กกตูม, หนองแคน, ดงหลวง, ชะโนดน้อย, หนองบวั 
เมอืง ต าบลผึง่แดง, ดงนอน, บา้นโคก, กุดแข,้ โพนทราย, ค าปา่หลาย, ดงเยน็, นาโสก, ค าอา

ฮวน, บางทรายใหญ่, มุกดาหาร, นาสนีวน 
นิคมค าสรอ้ย ต าบลนิคมค าสรอ้ย, นากอก, หนองแวง, กกแดง, โชคชยั, นาอุดม, ร่มเกลา้ 
ดอนตาล ต าบลดอนตาล, ปา่ไร่, เหล่าหม,ี นาสะเมง็, บา้นบาก, แกง้, โพธิไ์ทร  
หวา้นใหญ่ ต าบลหวา้นใหญ่, บางทรายน้อย, ปง่ขาม, ชะโนด, ดงหม ู
หนองสงู ต าบลหนองสงู, หนองสงูเหนือ, ภูวง, บา้นเป้า, หนองสงูใต,้ โนนยาง 
ค าชะอ ี ต าบลค าชะอ,ี ค าบก, น ้าเทีย่ง, บา้นซ่ง, เหล่าสรา้งถ่อ, หนองเอีย่น, บา้นเหล่า, บา้นคอ้, 

โพนงาม 
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ตาราง สรุปความเสยีหายจากน ้าโขงท่วม จงัหวดัอ านาจเจรญิ ระหว่างเดอืนกรกฎาคม ถงึ กนัยายน 
2561 
อ านาจเจริญ 5 อ าเภอ 8 ต าบล 29 หมู่บา้น 533 ครวัเรอืน 922 คน  เกษตร 650 ไร ่

อ าเภอ ต าบล (หมูบ่้าน) ท่ีได้รบัผลกระทบจากน ้าโขง 
เมอืง ต าบลนาวงั, นาหมอมา้ 
เสนางคนิคม ต าบลหนองสามส,ี นาเวยีง 
หวัตะพาน ต าบลค าพระ 
ลอือ านาจ ต าบลไร่ข ี
ชานุมาน ต าบลชานุมาน, โคกก่ง 

 

 

 
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_1394479 
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ตาราง สรุปความเสยีหายจากน ้าโขงท่วม จงัหวดัอุบลราชธานี ระหว่างเดอืนกรกฎาคม ถงึ กนัยายน 
2561 

อบุลราชธานี 5 อ าเภอ 9 ต าบล 29 หมู่บา้น 590 ครวัเรอืน 2,307 คน อพยพ 14 ครวัเรอืน 52 คน 
อ าเภอ ต าบล (หมูบ่้าน) ท่ีได้รบัผลกระทบจากน ้าโขง 

อ.เขมราฐ ไม่ระบุต าบล 
โพธิไ์ทร ไม่ระบุต าบล 
โขงเจยีม ต าบลโขงเจยีม, ต.หว้ยไผ่, ต.นาโพธิก์ลาง 
นาตาล ไม่ระบุต าบล 
ศรเีมอืงใหม ่ ไม่ระบุต าบล 

 

ตาราง สรปุความเสยีหายจากน ้าโขงท่วม จงัหวดัสกลนคร ระหว่างเดอืนกรกฎาคม ถงึ กนัยายน 2561 
สกลนคร (เขือ่นน ้าอนู, 
ลุ่มน ้าสงคราม) 

5 อ าเภอ 10 ต าบล  20 หมูบ่้าน 186 ครวัเรอืน 500 คน เกษตร 1,533 ไร ่โรงเรียน 1 
แห่ง วดั 4 แห่ง 

อ าเภอ ต าบล (หมู่บา้น) ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากน ้าโขง 
ค าตากลา้ ต าบลหนองบวัสมิ, ค าตากลา้, นาแต ้
นิคมน ้าอนู ต าบลหนองปลงิ 
พรรณานิคม ต าบลชา้งมิง่, นาใน 
อากาศอ านวย ต าบลสามคัคพีฒันา, โพนงาม, ท่ากอ้น 
บา้นม่วง ต าบลดงเหนือ 

หมายเหต ุขอ้มลูในทุกตาราง สรุปจาก รายงานสถานการณ์สาธารณภยั กรมบรรเทาและป้องกนัสาธารณภยั 
กระทรวงมหาดไทย โดย ศนูยอ์ านวยการบรรเทาสาธารณภยั (สว่นปฏบิตักิาร) www.nirapai.com 

3.2 ข้อมลูความเสียหายจากน ้าท่วม ท่ีรวบรวมโดยเครือข่ายสภาองคก์รชุมชนต าบลลุ่มน ้าโขง 7 
จงัหวดัภาคอีสาน (คสข.) 

  การรวบรวมขอ้มลูความเสยีหายจากน ้าท่วมโดย คสข. ด าเนินการใน 2 แนวทางไดแ้ก่ 
แนวทางแรก คอื การรวบรวมขอ้มลูความเสยีหายจากหน่วยงานในระดบัจงัหวดั รวม 6 จงัหวดั
หนองคาย ไดแ้ก่  บงึกาฬ, นครพนม, มกุดาหาร, อ านาจเจรญิ, อุบลราชธาน ีและแนวทางทีส่อง คอื 
การส ารวจความเสยีหายในระดบัต าบล จ านวน 10 ต าบลใน 6 จงัหวดั ซึง่จะท าใหร้ายละเอยีดของความ
เสยีหายและการแกไ้ขปญัหาในระดบัชุมชนไดช้ดัเจนมากขึน้ โดยทัง้สองแนวทางไดป้ระมวลผลไดด้งันี้ 

3.2.1 แนวทางแรก คือ การรวบรวมข้อมลูความเสียหายจากหน่วยงานในระดบัจงัหวดั รวม 6 
จงัหวดัหนองคาย ได้แก่  บึงกาฬ, นครพนม, มกุดาหาร, อ านาจเจริญ, อบุลราชธานี  

โดยด าเนินการขอรบัเอกสารรายงานความเสยีหายจาก ส านกังานเกษตรจงัหวดั/อ าเภอ
, ส านกังานประมงจงัหวดั/อ าเภอ, ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยัจงัหวดั และองคก์าร
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ปกครองส่วนทอ้งถิน่ในพืน้ที ่และน าขอ้มลูทีไ่ดม้าประมวลผลใหเ้หน็ภาพรวมของความเสยีหาย อยา่งไร
กต็ามเนื่องจากขอ้จ ากดัในดา้นช่วงเวลาของการรวบรวมขอ้มลูเพยีง 2 เดอืน จงึท าใหไ้ม่สามารถได้
ขอ้มลูทีค่รบในทุกจงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัมกุดาหารและอ านาจเจรญิ 

  จากขอ้มลูในภาพรวมทัง้หมด 6 จงัหวดั มรีายงานความเสยีหายอย่างน้อย 35 อ าเภอ มี
เกษตรกรทีไ่ดร้บัความเสยีหายมากกว่า 66,074 คน และพืน้ทีเ่กษตรไดร้บัความเสยีหายมากกว่า 
249,515 ไร ่พืน้ทีบ่่อปลา เสยีหายมากกว่า 1,752 ไร ่และปศุสตัวเ์สยีหายมากกว่า 603 ตวั วงเงนิ
ชดเชยความเสยีหายอย่างน้อย 207 ลา้นบาท เป็นไปตามเกณฑข์องทางราชการ ซึง่ต ่ากว่ามลูค่า
เสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิมาก และยงัไม่นบัการเสยีโอกาสในรายไดจ้ากผลผลติทัง้เกษตร ประมง ปศุสตัว ์
และความสญูเสยีจากความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาติ 

  ตวัเลขความเสยีหายไดป้ระมวลไวเ้ป็นตารางขอ้มลู ทัง้ในภาพรวม และรายจงัหวดั 
(หรอือ าเภอ) เท่าทีข่อ้มลูทีไ่ดร้บัจากหน่วยงานต่างในช่วง 2 เดอืน (พฤศจกิายน – ธนัวาคม 2561) ดงันี้ 

ตาราง  ประมวลภาพรวมความเสยีหายจากน ้าท่วม ใน 6 จงัหวดั ช่วง กรกฎาคมถงึกนัยายน 2561 
  หนองคาย บงึกาฬ นครพนม มกุดาหาร อ านาจเจริญ อบุลราชธานี รวม 

จ านวนอ าเภอ ที่
ไดร้บัความเสยีหาย 

8 8 12 
ไมม่ี

รายงาน 
ไมม่รีายงาน 7 > 35 

จ านวนเกษตรกร ที่
ไดร้บัความเสยีหาย 
ดา้นเกษตร 

359 8,683 52,535 
ไมม่ี

รายงาน 
ไมม่รีายงาน 4,497 > 66,074 

พืน้ทีเ่กษตร
เสยีหาย 

6,018.00 76,791.00 166,706.00 
ไมม่ี

รายงาน 
ไมม่รีายงาน ไมม่รีายงาน > 249,515 

จ านวนเกษตรกร ที่
ไดร้บัความเสยีหาย 
ดา้นประมง 

709 978 
รวมในดา้น
เกษตร 

ไมม่ี
รายงาน 

ไมม่รีายงาน ไมม่รีายงาน > 1,687 

พืน้ทีป่ระมง
เสยีหาย 

1,219.15 533.18 
275 บ่อ, 22 
กระชงั 

ไมม่ี
รายงาน 

ไมม่รีายงาน ไมม่รีายงาน > 1,752.33 ไร่ 

จ านวนเกษตรกร ที่
ไดร้บัความเสยีหาย 
ดา้นปศุสตัว ์

ไมม่รีายงาน 
ไมม่ี

รายงาน 
รวมในดา้น
เกษตร 

ไมม่ี
รายงาน 

ไมม่รีายงาน ไมม่รีายงาน ไม่มีรายงาน 

จ านวนปศุสตัว ์ ไมม่รีายงาน 
ไมม่ี

รายงาน 
603 ตวั 

ไมม่ี
รายงาน 

ไมม่รีายงาน ไมม่รีายงาน > 603 ตวั 

วงเงนิชดเชยความ
เสยีหายดา้นเกษตร 

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

ไมม่ขีอ้มลู 
2725171.25 
(เฉพาะ อ.
ชานนุมาน) 

27,893,552 204,778,241.50 

วงเงนิชดเชยความ
เสยีหายดา้นประมง 

ไมม่ขีอ้มลู 2,252,686 ไมม่ขีอ้มลู ไมม่ขีอ้มลู ไมม่ขีอ้มลู ไมม่ขีอ้มลู 2,252,686 
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3.2.2 แนวทางท่ีสอง คือ การส ารวจความเสียหายในระดบัต าบล จ านวน 10 ต าบลใน 6 จงัหวดั 
ซ่ึงจะท าให้รายละเอียดของความเสียหายและการแก้ไขปัญหาในระดบัชุมชนได้ชดัเจนมากขึ้น 
โดยทัง้สองแนวทางได้ประมวลผลได้ดงัน้ี 

1. ต าบลผาตัง้ อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย 

แมน่ ้าโขงไหลเริม่มรีะดบัสงูในช่วงวนัที ่20 สงิหาคมและไหลยอ้นเขา้ไปตามล าหว้ยโสม 
และล าหว้ยหดั ล าหว้ยเดื่อ ส่งผลกระทบต่อพืน้ทีน่า บ่อปลา สวนผกั รวมทัง้บา้นเรอืนบางส่วนทีอ่ยูใ่กล้
ล าหว้ยโสม และท่วมครัง้ทีส่องในช่วงตน้เดอืนกนัยายน ประกอบกบัในพืน้ทีท่ีถู่กน ้าท่วมมที่าทรายตัง้อยู ่
ซึง่ชาวบา้นไดร้อ้งเรยีนตลอดปีทีผ่่านมา การขนยา้ยทรายยงัไม่ยา้ยออก น ้าท่วมไดส้่งผลใหท้รายไหลลง
แมน่ ้าโขง บางส่วนไปอุดตนัล าหว้ย ทีส่าธารณะ เมือ่น ้าโขงท่วมรอบทีส่อง ท าใหเ้กดิปญัหาต่อเน่ือง ใน
การท าการเกษตรหลงัน ้าโขงลดระดบัลง 

1.1 ความเสียหายต่อพื้นท่ีเกษตรและการประมงของต าบลผาตัง้ 

  การรวบรวมขอ้มลูจากส านักงานประมง จ.หนองคาย และส านกังานเกษตรอ าเภอสงัคม 
จ.หนองคาย ไดส้รุปความเสยีหายจากน ้าโขงท่วมไว ้7 หมูบ่า้น มผีูไ้ดร้บัผลกระทบรวม 46 ราย คดิเป็น
พืน้ทีเ่สยีหาย 172.25 ไร ่ในจ านวนน้ีเป็นพืน้ทีน่ามากทีสุ่ดจ านวน 121.5 ไร ่และรองลงมาคอืพชืผกั 
40.25 ไร ่รายละเอยีดดงัตารางขา้งล่างนี้ 

ต าบลผาตัง้  พืน้ท่ี และชนิดของความเสียหาย 
 ท่ีนา พืชไร่ ไม้ผล บอ่ปลา พืชผกั รวม 

หมู่ท่ี 1 บา้นผาตัง้  38 ไร่ 0 ทุเรียน1 ไร่  
1 ราย 

0 37.25 ไร่ รวม 76.25 ไร่ 
24 ราย 

หมู่ท่ี 2 บา้นปากโสม 47.5 ไร่ 0 0 0 0 รวม 47.5 ไร่ 8 
ราย 

หมู่ท่ี 3  บา้นล าภพูาน 
 

36 ไร่ พืชไร่ 9 ไร่ 
(มนัส าปะหลงั 8 
ไร่  2 ราย และ
อ้อย 1 ไร่ 1 ราย) 

0 0 3 ไร่ รวม 48 ไร่ 14 
ราย 

หมู่ท่ี 4  บา้นนาโคก 0 0 0 1 ราย  
1.5 ไร่ 

0 รวม 1 ราย 1.5 
ไร่ 

หมู่ท่ี 5  บา้นห้วยไซงวั 0 0 0 0 0 0 
หมู่ท่ี 6  บา้นดงต้อง 0 0 0 0 0 0 
หมู่ท่ี 7  บา้นไทยพฒันา 0 0 0 0 0 0 

รวม 
 

121.5 ไร่ 9 ไร่ ทุเรียน1 ไร่  
1 ราย 

1 ราย  
1.5 ไร่ 

40.25 ไร่ รวม 172 .25 ไร่ 
46 ราย 

ขอ้มลู จากส านกังานประมง จ.หนองคาย และส านกังานเกษตรอ าเภอสงัคม จ.หนองคาย ปี 2561 
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1.2 ลกัษณะและมลูค่าของความเสียหายจากน ้าท่วม 
 

1.2.1 ความเสียหายต่อบ้านเรือน  
มบีา้นเรอืนเสยีหาย 1 หลงั และมแีนวโน้มจะเสยีหายอกี 20 หลงั บรเิวณรมิแมน่ ้าโขง และล า

หว้ยโสมเหตุน ้ากดัเซาะบา้นพงั คอื บา้นเลขที่ 223 ม.3 บา้นล าภพูาน ต.ผาตัง้ อ.สงัคม จ.
หนองคาย เป็นบ้านของ นางทองค า ชาติราช อาย ุ64 ปี ไดร้บัความเสยีหายจากผลกระทบจาก
อุทกภยัน ้าโขงไหลยอ้นเขา้ล าน ้าโสม ซึง่เป็นล าน ้าสาขาท าใหเ้กดิน ้ากดัเซาะตลิง่ ท าใหบ้า้นดา้นหลงัพงั
ทรดุลงไป ฝนตกหนกัในพืน้ที ่และน ้าโขงกเ็ริม่สงูขึน้ จนกระทัง่วนัที ่20 ส.ค. เวลาประมาณตีสอง ได้
ยินเสียงน ้ากระทบตล่ิง จากนัน้ส่วนของห้องเกบ็ของกพ็งัลงในน ้า เครือ่งใชไ้ฟฟ้าหลายอย่างไดร้บั
ความเสยีหาย ยงัมบีา้นเรอืนประชาชนทีอ่ยูใ่นแนวล าน ้าโสม มคีวามเสีย่งไดร้บัผลกระทบอกีประมาณ 
20 หลงั ส าหรบัแนวทางในระยะยาวตอ้งใชง้บประมาณในการท าแนวกัน้ป้องกนัน ้ากดัเซาะ   

ประเมนิมลูค่าความเสยีหายบา้นของ นางทองค า ชาตริาช 150,000 บาท ส าหรบัการซ่อมแซม 
และเครือ่งใชไ้ฟฟ้า ขา้วของทีห่ล่นน ้า 

1.2.2 ท่ีนา 
น ้าโขงไหลยอ้นเขา้ล าหว้ยโสม และล าหว้ยหดั ล าหว้ยเดื่อ ท าใหท้ีน่า บ่อปลา สวนพรกิเสยีหาย

ในเขตพืน้ทีห่มูบ่า้นทีอ่ยูบ่รเิวณทีร่าบลุ่ม ตดิแมน่ ้าโขงรวมพืน้ที ่121.5 ไร ่เกษตรกรรวม 30 ราย มกีาร
ยืน่ขอรบัค่าชดเชย 

ประเมนิมลูค่าความเสยีหายจากตน้ทุนเฉลีย่ 5,000 บาทต่อไร ่รวมค่าเสยีหายเบือ้งตน้ 607,500 
บาท หากจะตอ้งลงทุนใหม่กจ็ะตอ้งใชว้งเงนิในจ านวนเท่ากนั 

1.2.3 พืชไร่  
น ้าโขงไหลยอ้นเขา้ล าหว้ยโสม และล าหว้ยหดั ล าหว้ยเดื่อ ท าใหไ้รอ่อ้ยเสยีหาย 1 ไร ่1 ราย 

ตน้ทุนเฉลีย่ 4,000 บาทต่อไร ่และ พืน้ทีป่ลกูมนัส าปะหลงั 8 ไร ่ จ านวน 2 รายต้นทุนเฉลีย่ 5,000 บาท
ต่อ ไร ่ค่าเสยีหายเบือ้งตน้ 40,000 บาท 

1.2.4 บ่อปลา 
ขอ้มลูของส านกังานเกษตรอ าเภอสงัคม ระบุว่า มเีกษตรกร1 ราย 1.5 ไร ่ทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

ตน้ทุนเฉลีย่ 30,000 บาทต่อ ไร ่ค่าเสยีหายเบือ้งตน้ 45,000 บาท  

จากการสอบถามกบัชุมชน ไดใ้หข้อ้มลูว่า ชาวบา้นทีม่บี่อปลาตามหวัไร่ปลายนา และปลาออก
จากบ่อจนหมด เป็นการเลีย้งและจบัประจ าปี ประมาณ 9 ราย 9 ไร่ ตอ้งลงทุนหาปลามาปล่อยใหม ่คดิ
เป็นมลูค่าความเสยีหายกว่า 270,000 บาท หรอืหากน ้าไมท่่วม ช่วงหน้าแลง้จะจบัปลาขายไดม้ากกว่า 
600,000 บาท 
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1.2.5 พืชผกั 
พชืผกัทีเ่สยีหายไดแ้ก่ สวนพรกิขีห้นูเมด็ใหญ่ 37.25 ไร ่15 ราย และสวนกลว้ย 3 ไร ่1 ราย 

ตน้ทุนพรกิเฉลีย่ 18,000 บาทต่อไร ่คดิเป็นค่าเสยีหายเบือ้งตน้ 670,500 บาท ตน้ทุนการปลกูกลว้ย 
2,000 บาทต่อไร ่หากน ้าไม่ท่วม ชาวบา้นจะมโีอกาสในการขายพรกิ สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ ๆ ละ 100 
กโิลกรมั ถงึ 300 กก. ราคาเฉลีย่ กก.ละ 60 บาท ตัง้แต่ช่วงเดอืน พย.-มคี. จะมรีายไดต้ลอดฤดกูาลผลติ 
คดิเป็นมลูค่า 192,000-288,000 บาท (พรกิใหผ้ลผลติ 3,200 กก. - 4,800 กก.ต่อไร)่ 

การฟ้ืนฟูหลงัน ้าท่วม นอกจากจะตอ้งเสยีเวลาเริม่ตน้ใหม ่ลงทุนใหม ่ยงัท าใหพ้รกิมเีชือ้โรค ยนื
ตน้ตาย และเสยีโอกาสในการขายพรกิในตอนตน้ฤด ูและการลงทุนครัง้ต่อ ๆ มา ตอ้งกูห้นี้ยมืสนิ ท าให้
ตน้ทุนมดีอกเบีย้มากขึน้ อย่างน้อยดอกเบีย้รอ้ยละ 5 ของตน้ทุนครัง้แรกของตน้ทุน 670,500 บาท 

1.2.6 ไม้ผล 
 มสีวนทุเรยีนเสยีหาย 1 ไร ่1 ราย มตีน้ทุนเฉลีย่ 20,000 บาทต่อ ไร่ 

อยา่งไรกต็าม ผลจากน ้าท่วม ท าใหช้าวบา้นจบัปลาแม่น ้าโขง ทีเ่ขา้มาในล าหว้ยไดม้าก
ขึน้ และรวมถงึปลาทีห่ลุดออกมาจากบ่อดว้ยเช่นกนั 

1.3 การแก้ไขปัญหาของชุมชน  

ชาวบา้นไดป้รบัการเพาะกลา้พรกิในกะบะและยกขึน้สงู ส่วนการแกไ้ขปญัหาดา้นอื่น ๆ 
เช่นเดยีวกนัคอื ยกของขึน้ทีส่งู ส ารวจขอ้มลูเพื่อแจง้หน่วยงาน นอกจากนี้ในระยะยาวตอ้งขยายท่อลอด
ถนนใหเ้หมาะสมกบัปรมิาณน ้า และท าฝายหรอืประตูปิดเปิดไดท้ีล่ าหว้ยเดื่อ และหว้ยหดั ตอ้งการให้
หน่วยงานแจง้เตอืนระดบัน ้า เตอืนภยัเนิ่นๆ และช่วยเหลอืค่าชดเชยเยยีวยาทีเ่สยีหายใหใ้กลเ้คยีงกบั
ค่าใชจ้่ายทีเ่สยีหายจรงิ การปลกูขา้วรอบทีส่อง ชาวบา้นไมส่ามารถหากลา้ และเมลด็พนัธุข์า้วได ้ควร
ช่วยเหลอืเรือ่งการจดัตัง้กองทุนส าหรบัเมลด็พนัธุ ์ และเน่ืองจากต าบลผาตัง้ อยูใ่นเขตปา่สงวนแห่งชาติ
พานพรา้วแกง้ไก่ มชีาวบา้นจ านวนหลายรายทีอ่าศยัทีด่นิงอก จบัจองรมิโขง ท าการเกษตร เมือ่เกดิเหตุ
ไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าชดเชยได ้เพราะไม่มเีอกสารสทิธิใ์นทีด่นิท ากนิ 

1.4 การช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครฐัหรือองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หน่วยงานแจง้เตอืนเมือ่น ้ามาแลว้ ท าไดเ้พยีงการช่วยขนของขึน้ทีส่งู ส าหรบับา้นเรอืน
ทีเ่สยีหายกจ็ะเสนอหน่วยงานเพื่อช่วยสมทบค่าซ่อมแซม ซึง่ยงัไม่มรีะเบยีบช่วยเหลอืทีช่ดัเจน มกีาร
ส ารวจพืน้ทีต่ลิง่หว้ยพงั และครวัเรอืนทีอ่ยูใ่นแนวเสีย่งต่อตลิง่ทรดุ นอกจากนี้มกีารส ารวจขอ้มลูความ
เสยีหาย และส่งต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อช่วยเหลอืเยยีวยาตามภารกจิ ตามระเบยีบแต่ละหน่วยงาน 
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แผนท่ีน ้าท่วมต าบลผาตัง้ 

 
 
ผูร้วบรวมขอ้มลู นายสมาน  แกว้พวงและนางออ้มบญุ  ทพิยส์นุา 
รายชื่อผูใ้หข้อ้มลู 

1. นายค ้า  ดวงจนัทร ์222 หมู่ 1 
2. นางฉลวย  หลวงโคตร 12 หมู่ 1  
3. นายเศษ  ลต่ีางค า 65 หมู่ 1 
4. นายประว ีดปีระเสรฐิ 7 หมู่ 1 
5. นายอนุชา ภธูาตุงา 322 หมู ่1 
6. นายวรีะเดช   ลต่ีางค า 259 หมู ่  
7. นางเนตรนภา  ดปีระเสรฐิ  330 หมู่ 1 
8. นางค าศร ี จนัทาคริ ี364 หมู่ 1 
9. นางศรญัญา  ภูวเิศษ 36 หมู่ 1 
10. นส.ประดษิฐ ์ศรชีา 19 หมู1่ 
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2. ต าบลโพนสา อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย 

  ต าบลโพนสา ประสบกบัปญัหาน ้าท่วมในพืน้ที ่2 ส่วนคอื พืน้ทีน่า ในทีลุ่่มต ่าตดิล าหว้ย
คุก และพืน้ทีด่อนน้อยหรอืดอนต ่า ในแม่น ้าโขง โดยสรุปดงันี้ 

ทางทศิใตข้องต าบลโพนสา มลี าหว้ยคุกลอ้มรอบ ตดิเขตหมู ่1,3,8,9  ล าหว้ยคุก มตีน้
ก าเนิดมาจากอ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอุดรธานี ผ่านอ าเภอท่าบ่อ และอ าเภอเมอืงหนองคาย ก่อนไหลลง
แมน่ ้าโขง ซึง่เป็นเสน้แบ่งเขตแดนระหว่างต าบลเวยีงคุก อ าเภอเมอืงหนองคาย กบัต าบลโพนสา อ าเภอ
ท่าบ่อ น ้าโขงไดห้นุนไหลเขา้ในล าหว้ยคุก แลว้เอ่อลน้ล าหว้ยทีลุ่่มต ่าเขา้ท่วมพืน้ทีก่ารเกษตรทีอ่ยูต่ดิกบั
ล าหว้ยเป็นบรเิวณกวา้ง เนื่องจากน ้าทะลกัเขา้ท่วมนาขา้วเป็นบรเิวณกวา้ง บา้นเรอืนประชาชนทีอ่ยูต่ดิ
กบัล าหว้ยคุก  รวมถงึฟารม์ไก่พืน้เมอืงทีช่าวบา้นเลีย้งไวด้ว้ย แต่สามารถขนสิง่ของภายในตวับา้นและ
ไก่พืน้เมอืงจ านวน 60 ตวัหนีน ้าไดท้นั โดยน ้าท่วมสูงถงึ 50 เซนตเิมตร ถงึ 1 เมตร และเป็นการเกดิน ้า
ท่วมในรอบ 10 ปีทีไ่มเ่คยเกดิน ้าท่วมรอบใน ซึง่เหตุเกดิจากน ้าในล าหว้ยคุกไมส่ามารถระบายลงแมน่ ้า
โขงได ้เนื่องจากแม่น ้าโขงอยูใ่นระดบัสงูกว่าล าหว้ยคุก ถงึแมจ้ะมกีารประสานเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเรง่
เปิดประตูระบายน ้าทีห่ว้ยคุกทัง้ 4 บาน เพื่อช่วยพรอ่งน ้าจากล าหว้ยคุกใหไ้หลลงน ้าโขงกต็าม 

ดอนน้อยหรอืดอนต ่า เป็นดอนกลางน ้าโขงทีเ่ป็นของไทย ตามอนุสญัญาระหว่างสยาม
กบัฝรัง่เศส พ.ศ.2469  ท าขึน้ในสมยั  ร.7 ก่อนหน้านี้ ดอนน้อยมผีนืแผ่นดนิตดิกบัแผ่นดนิไทย สาเหตุที่
ดอนน้อยซึง่มพีืน้ทีร่าว 2,500-3,000 ไร ่แยกออกมาจากแผ่นดนิไทย เนื่องมาจากมกีารสมัปทานดดู
ทรายในล าน ้าโขง ตัง้แต่ปี 2507 มาอย่างต่อเนื่อง จนท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางน ้าไหล ประกอบกบั
ถูกกดัเซาะในฤดนู ้าหลากสะสมเป็นเวลาหลายปี ท าใหด้อนน้อยแยกไกลออกจากแดนไทยมากขึน้เรือ่ยๆ 
บนดอนน้อยมชีาวบา้น 2 ต าบลคอืต าบลโพนสา อ.ท่าบ่อ และ ต.เวยีงคุก อ.เมอืง ราวๆ 150-200  
ครอบครวั ไดอ้าศยัท ามาหากนิ ท าการเกษตร ปลกูยาสูบ พรกิ   มะเขอืเทศ พุทรา มะละกอ  ขา้วโพด
หวาน สบัปะรด สม้โอ สรา้งรายไดใ้หก้บัพีน้่องเกษตรกรไดต้ลอดทัง้ปี และมกีารจดัการท่องเทีย่วเชงิ
เกษตรในบรเิวณนี้  มกีารช าระภาษบี ารงุทอ้งทีเ่กาะดอน ใหก้บั อบจ.หนองคาย อยา่งถูกตอ้ง มานาน
กว่า 50 ปี  

ในปี 2561 น ้าโขงไดท่้วมดอนน้อยหรอื ดอนต ่า(ฝ ัง่ไทยเรยีกดอนต ่า) ในต าบลโพนสา 
อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ระดบัน ้าท่วมสงูสุดกว่า 3 เมตร โดยเฉพาะในส่วนทา้ยของดอน ท าให้
ชาวบา้นส่วนใหญ่ทีไ่ปท าการเกษตรบนดอนดงักล่าว ตอ้งขนยา้ยเครือ่งยนตแ์ละเครื่องมอืทาง
การเกษตรกลบัขึน้ฝ ัง่ก่อนทีจ่ะถูกน ้าท่วมเสยีหาย ส่วนพชืผลทางการเกษตรทีเ่สยีหายส่วนใหญ่ไดแ้ก่ 
สบัปะรด กลว้ย พุทรา ส่วนพชืผกัต่างๆ ไดเ้กบ็เกีย่วผลผลติเสรจ็แลว้ มบีา้นและเถยีงนา 5-10 หลงั ที่
ค่อนขา้งก่อสรา้งถาวรไดร้บัความเสยีหาย ประเมนิมลูค่าความเสยีหายประมาณ 16 ลา้นบาท โดย
ชาวบา้นค านวณจากการเคยขายผลผลติในช่วงปีทีผ่่านมาโดยเฉพาะกลว้ย และพุทรา 3 รส ซึง่พุทรา
สามรสทีน่ี่จะรสชาตดิ ีปลกูบนดอนประมาณ 300-400 ไร ่เป็นเศรษฐกจิหลกัของชุมชนรองจากยาสบู มี
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พุทราพนัธุเ์วยีดนาม และพุทราน ้านม หลงัจากทีน่ ้าท่วมพืน้ทีด่อนกท็ าใหปี้นี้ พุทราออกชา้กว่าทุกปีตอ้ง
รอประมาณเดอืนธนัวาคม  

2.1 ความเสียหายต่อพื้นท่ีเกษตรและการประมงของต าบลโพนสา 

ความเสียหาย หมู่ท่ี จ านวน (ราย) พืน้ท่ี (ไร)่ หมายเหต ุ
ทีน่า 1, 3, 9 ไม่สามารถระบุจ านวนได ้ 450 ไร ่ แจง้ขอรบัค่าชดเชยน ้า

ท่วมเพยีง 6 ราย พืน้ที ่56 
ไร1่7 

บ่อปลา 1, 3, 8, 9 11 54.5 ไร1่8  
พชืผกั 4, 5, 6 ไม่สามารถระบุจ านวนได ้ 2,500 – 3,000 ไร ่  

หมายเหต ุหมู่ 1 บา้นโพนสา, หมู่ที ่3 บา้นศรวีไิล, หมู่ที ่4 บา้นท่ามะเฟือง, หมูท่ี ่5 บา้นน้อย, หมูท่ี ่6 บา้นศลิาเลข, 
หมู่ที ่8 บา้นเทพมงคล, หมู่ที ่9 บา้นโพนสา 

2.2 ลกัษณะและมูลค่าของความเสียหายจากน ้าท่วม 

2.2.1 ความเสียหายต่อบ้านเรือน 
น ้าท่วมบา้นเรอืนทีอ่ยู่ตดิแม่น ้าโขง คอื หมู ่6, 7 จ านวน 10 หลงัคาเรอืน ไม่มคีวามเสยีหายทัง้

หลงั แต่ตอ้งการซ่อมแซมและท าความสะอาด ทาสใีหม่ ประเมนิมลูค่า 20,000 บาท 

2.2.2 ท่ีนา 
น ้าท่วมบรเิวณทีน่าทีต่ดิหว้ยคุก คอืหมู่ 1, 3, 9 เนื่องจากน ้าโขงสงูกว่าน ้าหว้ยคุก น ้าหว้ยไหล

ออกไมไ่ด ้จงึเอ่อท่วมทีน่าบรเิวณรอบหว้ยราวๆ 450 ไร ่ในนี้มบี่อปลา ไก่ไข ่รวมอยู่ดว้ย ค่าใชจ้่ายใน
การลงทุนท านา เฉลีย่ 6,500 บาทต่อไร ่ มลูค่าความเสยีหายเบือ้งตน้ 364,000 บาท และตอ้งลงทุนท า
นาครัง้ทีส่อง 

2.2.3 บ่อปลา 
น ้าท่วมบ่อปลาใน หมู ่1 โพนสา, หมู ่3 ศรวีไิล, หมู ่8 บา้นเทพมงคล , หมู ่9 โพนสา จ านวน 

11 ราย 54.5 ไร ่(มไีก่ไขอ่ยู่ดว้ย) เนื่องจากน ้าหว้ยคุกไมส่ามารถระบายลงแม่น ้าโขงได ้อกีทัง้มนี ้าจาก
น ้าโขงหนุนเขา้มารอบใน เนื่องจากประตูระบายน ้า 4 บาน ช ารดุ น ้าลอดใตป้ระตูปิดเปิดเขา้มา ยงัไม่มี
การซ่อมแซม ประมาณความเสยีหายต่อบ่อปลา และไก่ไข ่ประมาณ 40,000 บาทต่อไร ่รวมตน้ทุน
ทัง้หมดประมาณ 2,180,000 บาท 

                                                           
17 จากรายงานของประมง จ.หนองคาย ระบุว่าชาวบา้นบ่อปลาเสยีหาย 11 ราย 54.5 ไร่  ส่วนส านกังานเกษตรมรีายงานความเสยีหาย 6 
ราย 56 ไร่ ซึง่ขดัแยง้กบัชาวบา้นทีร่ะบุน ้าท่วมมากกว่านัน้ อย่างไรกต็าม เจา้หน้าทีใ่หข้อ้สงัเกตว่า ชาวบา้นถอนการขอรบัค่าชดเชย
เยยีวยาน ้าท่วม เนื่องจากไดเ้พยีงไร่ละ 1,200 บาท ซึง่น้อยกว่าค่าเกบ็เกีย่วและปรบัปรุงพนัธุท์ีร่ฐัจ่ายใหไ้ร่ละ 1,500 บาท 

18 เพิง่อา้ง 
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2.2.4 พืชผกั 

ท่วมพืน้ทีแ่ปลงผกั ขา้วโพด พรกิ ของหมู ่4,5,6 และดอนน้อย ดอนแตงซึง่เป็นเกาะดอนใน
แมน่ ้าโขง 2,500- 3,000 ไร ่คดิมลูค่าความเสยีหายประมาณ 16,000,000 บาท เกษตรบางรายเกบ็
ผลผลติไมท่นั เช่น มเีกบ็ขา้วโพดไมท่นั เสยีหายประมาณ 5 ไร ่แต่ส่วนใหญ่เกบ็เกีย่วผลผลติหมดแลว้ 
(เนื่องจากอยู่บนพืน้ทีด่นิงอก จงึไมไ่ดแ้จง้ขอค่าชดเชย) ประมาณการตน้ทุนขา้วโพดไรล่ะ 2,000 บาท 
เสยีหายเบือ้งตน้ 10,000 บาท 

2.2.5 ความเสียหายต่อส่ิงแวดล้อม และทรพัยากรธรรมชาติของหมู่บ้าน 

น ้าท่วมวดัรมิแม่น ้าโขง ไดแ้ก่ วดัศลิาเลข และวดัเทพนิมติ ตอ้งท าความสะอาด และทาสใีหม ่
ประมาณการตน้ทุนประมาณ 50,000 บาท 

3. การแก้ไขปัญหาของชุมชน  

การแกป้ญัหาเฉพาะหน้าไดแ้ก่ การขนของขึน้ทีส่งู โยกยา้ยเรอื เครือ่งจกัรกลทางการเกษตร
ออกจากดอนต ่าหรอืดอนน้อย ชาวบา้นช่วยกนัอุดกระสอบทรายตามรอ่งระบายน ้า และประสาน
หน่วยงานเปิดประตูระบายน ้าหว้ยคุก แต่ไมเ่ป็นผล เนื่องจากน ้าโขงขึน้สงู น ้าจากหว้ยคุกจงึเอ่อลน้ ท่วม
รอบในอกีระลอก ชาวบา้นเสนอซ่อมแซมประตูปิดเปิดน ้า เพราะมนี ้าลอดใตป้ระตู 

4. การช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครฐัหรือองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ทหารจากกองก าลงัรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยจงัหวดัหนองคาย และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ช่วยกนักรอกกระสอบทรายแลว้น าไปอุดตามท่อ ตามรอยแยกและรอยต่อทีน่ ้าซมึเขา้มา แต่ไมค่่อยเป็น
ผลมากนกั เน่ืองจากมรีอยแยกและรอยต่อยาวตลอดแนวเขือ่นป้องกนัตลิง่แม่น ้าโขง ส่วนชาวบา้นก็
ช่วยกนักรอกกระสอบทรายเพื่อใชป้้องกนัน ้าไหลเขา้ท่วมบา้นเรอืนของตนเอง ส่วนโป๊ะแพทีอ่ยูใ่นแม่น ้า
โขงกไ็ดม้กีารปรบัยดึใหแ้น่นหนาขึน้ พรอ้มตดิตัง้เครือ่งสบูน ้าออกจากหมูบ่า้น โดยมเีจา้หน้าทีต่ ารวจน ้า
หนองคาย เขา้รว่มช่วยเหลอืและขนยา้ยสิง่ของช่วยเหลอืประชาชน อกีทัง้มกีารจดัเตรยีมเรอืไวเ้พื่อช่วย
ขนยา้ยผูป้ว่ยตดิเตยีงไปยงัทีป่ลอดภยัทนัททีีไ่ดร้บัการรอ้งขอ  หลงัน ้าลดไดม้กีารส ารวจขอ้มลู
ผลกระทบรายงานไปตามหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อช่วยเหลอื ค่าชดเชยเยยีวยา ตามเกณฑข์องทาง
ราชการ เช่น เกษตร ปศุสตัว ์ประมง 
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แผนท่ีน ้าท่วมต าบลโพนสา 

 
  

ผูร้วบรวมขอ้มลู นางออ้มบญุ  ทพิยส์นุา 
ผูใ้หข้อ้มลู 

1. นายแสงเพช โพธริตัน์ ก านนัต าบลโพนสา 146 หมู่ที ่6  
2. นางนงลกัษณ์ นาผม 200 หมู่บา้นท่ามะเฟือง หมูท่ี ่4   
3. นาง บงัอร ปญัสวสัดิ ์26/1 หมู่ที ่7  
4. นางสาว เพญ็พยม พรมหาชยั 45 หมู่ที ่4  
5. นาย ศุภชยั พนิธะ เลขที ่164 หมูท่ี ่4  
6. นาย หม่อน โคธเิสน เลขที ่72 หมู่ที ่4  
7. นาง สายฝน บญุตาระวะเลขที ่85 หมู่ที ่9  
8. นาย ประดษิฐ ์ราชป้องขนัธ ์50 หมูท่ี ่7 
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3. ต าบลเวียงคกุ อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย 

  ต าบลเวยีงคุก ประสบกบัปญัหาน ้าท่วมในพืน้ที ่2 ส่วนคอื พืน้ทีน่า ในทีลุ่่มต ่าตดิล า
หว้ยคุก และพืน้ทีด่อนแตง(พืน้ทีด่อนแตง อยูใ่นเขตต าบลโพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย) ในแม่น ้าโขง 
ซึง่มลีกัษณะการท่วมใกลเ้คยีงกบัเขตต าบลโพนสามาก โดยน ้าโขงไหลท่วมบ่าเขา้มาตามล าหว้ยคุก 
และท่อระบายน ้าของเขือ่นกนัตลิง่พงัในทุกจุด รวมทัง้ล าหว้ยบงัพวนทางทศิใตข้องหมูบ่า้นกป็ล่อยน ้ามา
สมทบ ท าใหไ้หลลงแมน่ ้าโขงไมไ่ด ้น ้าจงึท่วมนาขา้วและบ่อปลา และท่วมพืน้ทีด่อนแตงเช่นกนั  

ในปีนี้น ้าท่วม 2 ครัง้ คอืช่วงปลายสงิหาคม ประมาณ 1 สปัดาห ์และท่วมอกีครัง้ช่วง
เดอืน กนัยายน ระยะเวลาประมาณ 1 เดอืน จงึท าใหป้ลกูยาสบูไดช้า้กว่าทุกปี  

3.1 ความเสียหายต่อพื้นท่ีเกษตรและการประมงของต าบลเวียงคกุ 

  ต าบลเวยีงคุก มพีืน้ทีน่าขา้วเสยีหายใน 2 หมูบ่า้น พืน้ที ่100 ไร ่ขณะทีบ่่อปลาที่
เสยีหาย มใีน 8 หมู่บา้น พืน้ที ่347 ไร ่ส าหรบัพืน้ทีด่อนแตง มคีวามเสยีหายน้อย เพราะชาวบา้นไดเ้กบ็
ผลผลติส่วนเป็นใหญ่แลว้ 

ต าบลเวียงคกุ  
 

พืน้ท่ี และชนิดของความเสียหาย  

 ท่ีนา  บ่อปลา 
ชนิด-พืน้ท่ี-จ านวน 

พืชผกั 

หมู่ที ่1 บา้นนาเหล่า 96 186  
หมู่ที ่2 บา้นเวยีงคุกใต ้  37 2 
หมู่ที ่3 บา้นเวยีงคุกกลาง 4 8 3 
หมู่ที ่4 บา้นเวยีงคุกเหนือ  28  
หมู่ที ่5 บา้นโนนสมบรูณ์  10 1 
หมู่ที ่6 บา้นไผ่สทีอง  38  
หมู่ที ่7 บา้นเวยีงชยั  14  
หมู่ที ่8 บา้นเวยีงแกว้  26  

รวม 100 347 6 

3.2 ลกัษณะและมูลค่าของความเสียหายจากน ้าท่วม 

3.2.1 ความเสียหายต่อบ้านเรือน 
น ้าโขงไหลเขา้ท่วมพืน้บา้น ตอ้งยกของขึน้ทีส่งู แต่เสยีหายไมม่าก เพราะมกีารสื่อสารและ

เตรยีมพรอ้ม หลงัน ้าลดตอ้งขดัถูท าความสะอาดเอง 3-5 วนั 
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3.2.2 ท่ีนา 
นาขา้วทัง้หมดไดร้บัความเสยีหาย เนื่องจากอยูใ่นระยะขา้วก าลงัแตกกอ และถูกน ้าท่วมขงั 

ชาวบา้นไดป้ระเมนิต้นทุนนาขา้วต่อ 1 ไร ่เท่ากบั 6,950 บาท (ไดแ้ก่ 1.ค่าไถ คราด 3,500 บาท 2.
ค่าจา้งปกัด า 1,600 บาท 3.ค่าปุ๋ ย 1,500 บาท 4.ค่ายาฆา่หญา้ 250 บาท 5.ค่าจา้งเกีย่ว 1,600 บาท) 
ประเมนิมลูค่าความเสยีหายเบือ้งตน้รวม 695,000 บาท บางรายตอ้งลงทุนใหม ่บางรายไม่มกีลา้ปกัด า 
และส่งผลต่อเนื่องการไม่มขีา้วปลกูไวก้นิเอง 

3.2.3 บ่อปลา 

เนื่องจากพืน้ทีเ่วยีงคุกเป็นทีลุ่่ม มกีารเลีย้งไก่ไขบ่นบ่อปลา เมือ่น ้าไหลเอ่อท่วมบ่อปลา จงึ
เสยีหายทัง้หมด จบัปลาขายไมท่นั ชาวบา้นไดป้ระเมนิตน้ทุนบ่อปลาต่อ 1 ไร ่เท่ากบั 30,000 บาท 
(ไดแ้ก่ พนัธุป์ลาตวัละ 2 บาทจ านวน 12,000 ตวัรวม 24,000 บาท, อาหารปลากระสอบละ 600 บาท 
จ านวน 10 กระสอบ รวม 6,000 บาท) บ่อปลาเสยีหายรวม 347 ไร ่มลูค่าความเสยีหายเบือ้งตน้ 
10,410,000 บาท ทีต่อ้งลงทุนใหม่ ขณะทีค่่าชดเชยเยยีวยา ชาวบา้นไดเ้พยีง 4,000 บาทต่อไรเ่ท่านัน้ 

3.2.4 พืชผกั 
พืน้ทีป่ลกูพชืผกับรเิวณรมิโขงและดอนแตงถูกน ้าท่วมทัง้หมด แต่เนื่องจากชาวบา้นส่วนใหญ่

เกบ็ผลผลติพชืผกัเสรจ็แลว้ จงึเสยีหายน้อย 

3.2.5 สตัวเ์ล้ียง  
ชาวบา้นไมไ่ดร้บัความเสยีหาย ในลกัษณะทีส่ตัวเ์ลีย้งลม้ตาย แต่พืน้ทีทุ่่งหญ้าถูกน ้าท่วม  จงึ

ตอ้งลงทุนซือ้หญา้ใหว้วักนิ ซึง่ไม่มตีวัเลขตน้ทุนทีช่ดัเจน 

3.2.6 ความเสียหายต่อส่ิงแวดล้อม และทรพัยากรธรรมชาติของหมู่บ้าน 
ตลิง่รมิแม่น ้าโขงพงับางส่วน  

3.3 การแก้ไขปัญหาของชุมชน 
เมือ่ชาวบา้นไดร้บัการเตอืนภยั ชาวบา้นไดข้นขา้วของในครวัเรอืนขึน้ทีส่งู พชืผกัรมิโขงส่วน

ใหญ่ไดม้กีารเกบ็เกีย่วผลผลติแลว้ คงเหลอืเฉพาะแปลงขา้วโพดบางส่วน ซึง่ไมส่ามารถเกบ็เกีย่วได ้
เนื่องจากอยู่ระหว่างการเจรญิเตบิโต ส่วนบ่อปลา ไดม้กีารเอาตาขา่ย หรอืมุง้เขยีวกัน้ปลาออกจากบ่อ 
แต่กไ็มส่ามารถป้องกนัได ้ น ้ามาไว น ้าโขงหนุน น ้าจากล าหว้ยลงไมไ่ด ้เมือ่น ้าท่วมตอ้งลงทุนใหม่
ทัง้หมด ตอ้งซือ้ดนิมาถมท าคนัคบู่อปลาใหส้งูขึน้ หลงัจากน ้าท่วมเกษตรกรในพืน้ทีก่เ็จอปญัหาน ้าแลง้ 
ล าหว้ยคุกขาดน ้า ตอ้งซือ้น ้ารดผกั ซือ้เขา้ทีน่าเพื่อท านาปรงั ซือ้น ้าเขา้บ่อปลา เป็นการลงทุนซ ้า บาง
รายตอ้งกูเ้พิม่ บรเิวณดอนต ่าดอนแตงซึง่เป็นบรเิวณดนิงอก อยูใ่นความดแูลของ อบจ.หนองคาย 
ชาวบา้นตอ้งเช่ารายปีเพื่อปลกูพชืผกั แต่พอน ้าท่วมเนื่องจากไมไ่ดท้ าสญัญาเช่า  และความไม่รูใ้นเรือ่ง
ของการแจง้การท าการเกษตรประจ าปี ว่าสามารถไดร้บัค่าชดเชยได ้ชาวบา้นจงึไมไ่ดร้บัค่าชดเชยใด ๆ  
และในบางส่วนทีน่าเสยีหาย น ้าท่วม ชาวบา้นไม่รายงานน ้าท่วม เนื่องจากค่าชดเชยน ้าท่วมไรล่ะ1,200 
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บาท แต่ถา้รอค่าเกบ็เกีย่วและปรบัปรงุพนัธุต์อนสิน้ปีจะได ้ไรล่ะ 1,500 บาท ซึง่ชาวบา้นบอกว่า ได้
มากกว่า ดงันัน้ตวัเลขพืน้ทีน่ ้าท่วมนาขา้ว จงึคลาดเคลื่อนจากความเป็นจรงิ ชาวบา้นมขีอ้เสนอว่า หาก
ราชการมรีะบบเตอืนภยัทีด่กีว่านี้ แจง้ใหช้ดัเจนว่ามวลน ้าจากเหนือ หรอืน ้าโขงทีป่ล่อยมาจากเขือ่น
ปรมิาณมากขนาดไหน จะถงึวนัทีเ่ท่าไหรบ่่อปลาคงไมเ่สยีหายมากขนาดนี้ 

พืน้ทีน่ี้เมือ่ตอนน ้าท่วมทีผ่่านมาถูกน ้าท่วมทัง้หมด ท าใหพ้ชืบางชนิดทีย่งัไมเ่กบ็เกี่ยวเสยีหาย 
การกลา้ต้นกลา้เพื่อรอการเพาะปลกูถูกน ้าท่วมเสยีหายตอ้งเสยีเงนิเสยีเวลาหาซือ้เมลด็พนัธุใ์หม่ซือ้ตน้
พนัธุจ์ากแหล่งอื่นในราคาสูงมาทดแทน 

3.4 การช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครฐัหรือองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หลงัจากทีส่ านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัประกาศเป็นพืน้ทีภ่ยัพบิตันิ ้าท่วม ทาง 

อปท. ก านัน ผญบ. และเจา้หน้าทีส่่วนทีเ่กีย่วขอ้ง ไดด้ าเนินการประชาสมัพนัธแ์จง้สทิธขิองเกษตรกร 
และใหด้ าเนินการส ารวจความเสยีหาย ถ่ายรปูและท าเอกสาร จดัเวทปีระชาคม เพื่อรบัรองขอ้มูล ยนืยนั
จ านวนราย จ านวนพืน้ทีท่ีข่อรบัค่าชดเชยตามระบบ ชาวบา้นทีม่เีอกสารสทิธิแ์ละขึน้ทะเบยีนเกษตรกร
กบัหน่วยงานเช่น เกษตร ปศุสตัว ์ประมง เท่านัน้ทีไ่ดร้บัค่าชดเชย ส่วนพืน้ทีป่ลกูผกับรเิวณดอนต ่าดอน
แตง แมจ้ะเสยีภาษปีระจ าปีใหก้บัอบจ. กไ็มส่ามารถไดร้บัค่าชดเชย เนื่องจากขาดความเขา้ใจทีถู่กตอ้ง
และขาดระบบในการจดัการรว่มกนัระหว่างอบจ. กบัชุมชนหรอืเกษตรกรทีเ่ช่าพืน้ที่ ชาวบา้นเสนอใหม้ี
การแจง้เตอืนเรือ่งการขึน้ลงของแมน่ ้าโขง เนื่องจากเคยไดร้บัความเสยีหายจากน ้าท่วมแปลงผกัในฤดู
หนาวปี 2556 ทีน่ ้าโขงไหลบ่ามาตามหว้ยคุก นอกจากนี้เสนอใหอ้บจ.ท าระบบสญัญาเช่าบรเิวณพืน้ที่
ดอนต ่าดอนแตง และใหเ้กษตรกรทีไ่ดร้บัความเสยีหายสามารถไดร้บัค่าชดเชยดว้ย การจดัการท าฝาย
บรเิวณน ้าหว้ยคุก เพื่อปิดเปิดน ้าได ้ใชน้ ้าฤดแูลง้ และกนัน ้าท่วม และการท าพนงักัน้น ้าใหส้งูขึน้ 

ผูร้วบรวมขอ้มลู นางรมณ ปจัชามาตย,์ นางวลิยัวรรณ ทนิาเทศน์, นางประยรูรตัน์ ทะแพงพนัธุ ์
ผูใ้หข้อ้มลู 
นายอ าพร  ลากุล หมู่ 3  นายพชิยั  ผลาศกัดิ ์หมู่ 7  นางพชัร ีกามะพร หมู่ 2  
นางหนูพนิ  กามะพร หมู่ 2           นางระววิรรณ  ทะแพงพนัธ ์หมู ่1  นายกติศิกัดิ ์ ทะแพงพนัธ ์หมู่ 1 
นายพรเทพ  สวุรรณอ าไพ หมู่ 7 นายประยรูชยั  สมชัชยั หมู่ 4      นายสมภาร  ค าภาจนัทร ์หมู ่1 
นางจรีะภทัร ค าภาจนัทร ์หมู่ 6        นายประภาส สมชัชยั หมู่ 2             นางบวัขาว อุณารกัษ์ หมู ่2 
นางอุไรวรรณ  สวรรคน์ิกร หมู่ 1    นายถวลิ สวรรคน์ิกร หมู่ 1              นางศริพิร ปจัชามาตย ์ หมู่ 1 
นายยงยทุธ  สมชัชยั สวรรคน์ิกร หมู่ 1   นายณรงค ์ ปานมศีร ี หมู่ 1        นายสพุตัร  โพธเิสน หมู่ 2 
นางวลิาวลัย ์ ทนิาเทศน์ หมู่ 5              นางนงเยาว ์ พมิพะนจิ หมู่ 1      นายเฉลมิชยั  สทุธปิระภา หมู่ 3 
นางพนูทรพัย ์ กระแส หมู่ 1                 นางนวลพศิ  พรมภกัษา หมู่ 1    นางวเิศษ กามะพร หมู่ 1 
นายพนม  อนิทะขนิี หมู่ 3                    นายบวร  ปจัทมุมา หมู่ 3                        
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4. ต าบลหอค า อ าเภอเมือง จงัหวดับึงกาฬ 

  แมน่ ้าโขงเริม่มรีะดบัสงูตัง้แต่กลางเดอืนสงิหาคมและลน้ตลิง่ต่อเนื่องไปจนถงึ
กลางเดอืนกนัยายน 2561 ส่งผลใหเ้กดิน ้าท่วมพืน้ทีท่ ากนิและหมู่บา้นทีต่ ัง้ตดิแม่น ้าโขงของต าบลหอค า
ทัง้หมด รวมทัง้แมน่ ้าโขงไดไ้หลยอ้นเขา้ไปตามล าหว้ยส าคญั 2 สายคอื หว้ยอาฮง และหว้ยฮงัฮา้ ซึ่ง
เชื่อมต่อกบัหนองน ้า (เช่น หนองกุดเปง่, หนองปลาดุก) และล าหว้ยอกีหลายสาย (เช่น หว้ยมชียั, หว้ย
หนองหม)ู ประกอบกบัมฝีนตกอยา่งต่อเนื่อง ท าใหน้ ้าจากล าหว้ยต่าง ๆ ไมส่ามารถระบายลงล าหว้ย
อาฮง และล าหว้ยฮงัฮา้ได ้เกดิสภาพน ้าท่วมขงัเป็นเวลานาน ท่วมนาขา้วตาย เสยีหายเป็นวงกวา้ง 
นอกจากนี้ น ้ายงัท่วมแปลงหญา้ และโรงเรอืน ตอ้งขนยา้ยมาอาศยัพกัแรมบนถนนทางหลวง ชาวบา้น
บอกว่าน ้าท่วมปีนี้หนกักว่าทุกคราว รวมทัง้การเตอืนภยัยงัไมเ่ป็นระบบ ไมส่ามรถบอกไดว้่า น ้าจะมี
มากขนาดไหน ชาวบา้นทราบจากปากเพื่อนบา้นว่าน ้าเขือ่นจากลาวปล่อยมา19 แต่ไมไ่ดร้บัการเตอืน
จากหน่วยงานราชการอยา่งทัว่ถงึ มแีต่บอกใหเ้ฝ้าระวงั ขนของขึน้ทีส่งูเท่านัน้ พืน้ทีต่ าบลหอค าเป็น
พืน้ทีห่นึ่งในจงัหวดับงึกาฬทีป่ระสบความเสยีหายอยา่งหนกัจากน ้าท่วมในปีนี้ 

4.1 ความเสียหายต่อพื้นท่ีเกษตรและการประมงของต าบลหอค า 

  ความเสยีหายเกดิขึน้กบัทุกหมูบ่า้นในเขตต าบลหอค า โดยเฉพาะนาขา้วไดร้บัความ
เสยีหายมากถงึ 4,834 ไร ่จ านวน 578 ราย รองลงมาคอืสวนยางพาราและสวนปาลม์ ไดร้บัความ
เสยีหาย 500 ไร ่จ านวน 65 ราย, บ่อปลา ไดร้บัความเสยีหาย 45.85 ไร ่จ านวน 87 ราย, บา้นเรอืนถูก
น ้าท่วม และตอ้งซ่อมแซมภายหลงัน ้าลดประมาณ 79 หลงัคาเรอืน รวมทัง้ชาวประมง สญูเสยีโอกาสใน
การท าประมงเป็นจ านวนวนัสงูถงึ 60 วนั ดงัรายละเอยีดความเสยีหายแต่ละหมูบ่า้นตามตารางดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 เขื่อนจากประเทศลาวท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ท่ีระบายน า้ลงมาคือ เขื่อนน า้งึม 1, เขื่อนน า้มาง 3 และเขื่อนน า้เง๊ียบ 
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ตาราง แสดงความเสยีหายต่อพืน้ทีเ่กษตร ประมง และกจิกรรมอื่นๆของต าบลหอค า 
ต าบลหอค า พืน้ท่ี และชนิดของความเสียหาย 

 ความ
เสียหาย
ต่อ

บ้านเรอืน 

ท่ีนา  พืชสวนและ
อ่ืนๆ 
(ปาลม์ 

ยางพารา 
และอ่ืนๆ) 

บ่อปลา 
 

สตัว์
เล้ียง 

จ านวน
วนัท่ี

ไม่ได้ท า
ประมง 

หมายเหต ุ

หมู่ที ่1  
บา้นหอค า 
 

79  หลงั 1,264.75 
ไร ่
128 ราย 

324.6775 ไร ่
32 ราย 

23.54 ไร ่
40 ราย 

น ้าท่วม
แปลงหญา้ 
และ
โรงเรอืน 
ตอ้งขนยา้ย
มาอาศยั
บนถนน
ทางหลวง 

60 วนั -ใกลห้นองกุดเปง่ และตดิ
แมน่ ้าโขง 
-บ่อปลาชดเชยไรล่ะ 4,225 
บาท 
-ขา้วไร่ละ 1,113 บาท 
-พชืสวนและอื่นๆ ชดเชยไร่
ละ 1,690 บาท   

หมู่ที ่2  
บา้นสะงอ้ 

0 501 ไร ่
62 ราย 

27 ไร ่
3 ราย 

8.91 ไร ่
7 ราย 

 60 วนั -ใกลห้นองปลาดุก และ
ตดิแม่น ้าโขง 
 

หมู่ที ่3  
บา้นหนองเขง็ 

 551.5 ไร ่
70 ราย 

1.82 ไร ่
4 ราย 

0  60 วนั ตดิแม่น ้าโขง 

หมู่ที ่4  
บา้นโคกสะอาด 

 559.5 ไร ่
66 ราย 

3 ไร ่
1 ราย 

0.24 ไร ่
1 ราย 

  ไกลแม่น ้าโขงแต่ตดิหว้ย
หนองฮงัฮา้ 

หมู่ที ่5  
บา้นโนนยาง 

 348.25 ไร ่
51 ราย 

127.25 ไร ่
24 ราย 

0  60 วนั ตดิแม่น ้าโขงและหว้ยมี
ชยั 

หมู่ที ่6  
บา้นม่วงมชียั 

 196.25 ไร ่
24 ราย 

6 ไร ่
1 ราย 

1.91 ไร ่
6 ราย 

  ไกลแม่น ้าโขงแต่ตดิหว้ย
มชียั 

หมู่ที ่7 บา้น
หนองบวัทอง 

 113.5 ไร ่
15 ราย 

 1.31 ไร ่
2 ราย 

  ไกลแม่น ้าโขงแต่ตดิหว้ย
มชียั 

หมู่ที ่8  
บา้นหนองแสง 

 124.75 ไร ่
19 ราย 

0 0   ตดิหนองเขง็และหว้ย
หนองฮงัฮา้ 

หมู่ที ่9  
บา้นนาโซ ่

 127.75 ไร ่
15 ราย 

0 0   ตดิหว้ยสามงาและหว้ย
หนองหม ู

หมู่ที ่10   
บา้นวงัด่าน 

 154 ไร ่
22 ราย 

1 ไร ่
1 ราย 

1.73 ไร ่
5 ราย 

  ไกลแม่น ้าโขงแต่ตดิหว้ย
หนองฮงัฮา้ 

หมู่ที ่11  
บา้นไทยเจรญิ 

 292.25 ไร ่
41 ราย 

0 3.31 ราย 
7 ราย 

  ไกลแมน่ ้าโขงแต่ตดิหนอง
ปลาดุก หนองเมอืก หนอง
กุดเปง่ 
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หมู่ที ่12  
บา้นสมประสงค ์

 24 ไร่ 3 
ราย 

0 0   ไกลโขง ตดิหว้ยบ่อ 

หมู่ที ่13  
บา้นหอค าเหนือ 

14 468.75 ไร่ 
47 ราย 

12 ไร่ 3 ราย 2.81 ไร่ 5 
ราย 

 60 วนั ตดิโขงและหนองกุดเปง่ 

หมู่ที ่14  
บา้นเจรญิรตัน์ 

 107.75 ไร่ 
15 ราย 

0 0   ไกลโขงตดิหว้ยบ่อ 

รวม 93 หลงั 4,834 ไร ่
578 ราย 

500.9275 ไร ่
65 ราย 

45.58 ไร ่ 
87 ราย 

 60 วนั 
5 

หมู่บา้น 

 

 
4.2 ลกัษณะและมูลค่าของความเสียหายจากน ้าท่วม 
 
4.2.1 ความเสียหายต่อบ้านเรือน 

เกดิน ้าท่วมขงับา้นเรอืนเป็นเวลา 2 เดอืน ในหมู ่13 และหมู ่1 บรเิวณหน้าสถานีต ารวจ ขา้ว
ของตอ้งขนเกบ็ไวบ้นทีส่งู มบีางส่วนเสยีหาย ตอ้งใชเ้รอืสญัจร เมือ่น ้าลดตอ้งซ่อมแซมและทาสใีหม ่ 
จ านวน 93 หลงั ประเมนิขัน้ต ่าหลงัละ 5,000 บาท รวมมลูค่าความเสยีหายขัน้ต ่า 465,000 บาท 
 
4.2.2 ท่ีนา 

น ้าโขงไหลเขา้มาตามล าหว้ยและท่อระบายน ้า โดยเฉพาะหว้ยอาฮงและหว้ยฮงัฮา้ ท าใหน้ ้าจาก

ล าหว้ยรอบในไหลลงแมน่ ้าโขงไมไ่ด ้ท่วมนาขา้วตาย เสยีหายโดยสิน้เชงิเป็นวงกวา้งตามลุ่มน ้า หว้ย

หนอง นาขา้ว ตามขอ้มลูของส านกังานเกษตรมนีาขา้วเสยีหายรวม 4,834 ไร่ ตน้ทุนท านาเฉลีย่ไรล่ะ 

3,000-5,000 บาท คดิเป็นมลูค่าความเสยีหาย 14,502,000-24,170,000 บาท และมหีลายรายที่

พยายามจะลงทุน ปลกูใหม ่หลงัน ้าลด และนัน่หมายถงึการลงทุนอกีรอบ และไมไ่ดค้่าชดเชยจาก

หน่วยงานเรือ่งค่าเกบ็เกีย่วเหมอืนเกษตรกรรายอื่นๆ ผลกระทบทีส่ าคญัคอื เกดิการขาดแคลนขา้วกนิ 

ดงักรณตีวัอยา่ง ดงัต่อไปนี้ 

กรณี นางคบั วฒุามนตรี (แม่คบั) ต.หอค า อ.เมอืง จ.บงึกาฬ นาของแมค่บัเองกม็ผีลกระทบ
ไมย่ิง่หยอ่นไปกว่ากนั ระดบัน ้าโขงขึน้สงูหลายเมตร ไหลเขา้ท่วมทีน่า ทีส่วน ทีไ่ร ่ของชาวบา้น 
ครอบครวัแมค่บักเ็ป็นครอบครวัใหญ่ทีต่อ้งเลีย้งดลูกูหลานหลายคน นาขา้วของแมเ่องจ านวน 
15 ไร ่เหลอืรอ่งรอยของตอฟางไวด้ตู่างหน้า แมค่บัไมส่ามารถปลกูใหมไ่ดเ้นื่องจากขาดพนัธุ์
ขา้วและสญูเงนิลงทุน รอบแรกไป 45,000 บาท ในขณะทีไ่ดย้ืน่เอกสารขอรบัค่าชดเชยไรล่ะ 
1,113 บาท รวม 16,695 บาท และกว่าจะไดเ้งนิกห็ลายเดอืน ทีส่ าคญัคอื ไมม่ขีา้วกนิ ตอ้งกูห้นี้
ยมืสนิ เพื่อมาซือ้ขา้วกนิ 
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กรณี นายจนัที ทีหอค า อาศยัอยูบ่า้นหอค า หมู ่1 ต.หอค า อ.เมอืง จ.บงึกาฬ ปีนี้น ้าท่วมนา
ขา้วจ านวน 15 ไร ่บ่อปลา 1 บ่อ 80,000 บาท ครอบครวันี้มอีาชพีหาปลา หาหอย หาผกัขายท า
อาชพีสุจรติ ความเดอืดรอ้นนี้ท าใหน้ายจนัทเีองขาดรายไดม้าก อกีทัง้น ้าท่วมบา้นเรอืนในเดอืน
กนัยาทีผ่่านมา ตอ้งอพยพขา้วของต่าง ๆ หนีน ้าวุ่นวาย ไดก้นิของแจกเช่น มาม่า ปลากระป๋อง 
กว่าสองเดอืน และทีส่ าคญัคอื ไมไ่ดข้ึน้ทะเบยีนเกษตรกร จงึไม่มใีนบญัชรีายชื่อการชดเชย
เยยีวยาจากหน่วยงานรบัผดิชอบ  

กรณี นายทรงศกัด์ิ สายทองมาตร ์(แหลม)  อาศยัอยูบ่า้นเลขที ่5 ม.13 ต.หอค า อ.เมอืง จ.
บงึกาฬ นายแหลมมสีมาชกิในครอบครวัดว้ยกนั 5 คน ลกูสามพ่อและแม ่พีแ่หลมเมือ่ก่อนท า
ประมง หาปลาน ้าโขงและรบัจา้งกรดียางหลายสวนเพื่อใหท้นักบัค่าใชจ้่าย  ปีนี้น ้าท่วมหนกั นา
ขา้ว 2 แปลง 26 ไร ่และบ่อปลา 2 บ่อ 2 ไร ่ไดร้บัความเสยีหายมลูค่า 105,000 บาท ตอนน ้า
ท่วมหนกับา้นของนายแหลมเขา้ออกไมไ่ด ้ตอ้งพายเรอืส่งเดก็ ๆ มาโรงเรยีน  นอกจากจะสญู
เงนิลงทุน แลว้ยงัไม่มขีา้ว ไมม่ปีลากนิ รบัจา้งกไ็มไ่ด ้ เงนิจะลงทุนใหมก่ไ็ม่ม ี

กรณี นางสาวนวลศรี โพธ์ิศาสตร ์(พ่ีต๋อม) บา้นเลขที ่32 ม.1 ต าบลหอค า อ.เมอืง จ.บงึกาฬ 
ครอบครวัพีต๋่อมอยูด่ว้ยกนั 10 คน เป็นครอบครวัใหญ่มาก นาขา้วของพีต๋่อมมจี านวน 2 แปลง 
ประมาณ 30 ไร ่เสยีหายทัง้หมด ลงทุนไป 77,408 บาท สวนปาลม ์1 แปลง จ านวน 8 ไร ่
เสยีหายทัง้หมด แกบอกว่าถา้ปีไหนน ้าท่วมตน้ปาลม์จะไมอ่อกหมาก เสยีหาย 13,000 บาท 
นอกจากนี้มบี่อปลาเสยีหาย 1 บ่อ จ านวน 1 ไร ่ปลาดุก ปลาสวาย จ านวนเป็น 10,000 ตวัหนี
หายจากบ่อไปทัง้หมด บ่อปลาไดล้งทุนประมาณ 40,000 บาท รวมมลูค่าทีล่งทุนไปประมาณ 
130,408 บาท  ปจัจุบนัมปีญัหาหลกัคอื ไมม่ขีา้วกนิ  ครอบครวัทัง้ 10 ชวีติตอ้งดิน้รนแกป้ญัหา
ดว้ยตนเองกนัต่อไป 

4.2.3 สวนปาลม์ 
สภาพน ้าท่วมเป็นเวลานาน ท าใหม้บีางส่วนทีป่ลกูไมถ่งึปี ยนืตน้ตาย และบางส่วนชะงกัการ

เจรญิเตบิโต ไมอ่อกลกู ยงัไมส่ามารถประเมนิความเสยีหายได ้
 

4.2.4 ยางพารา 
มบีางส่วน ท่วมเสยีหาย ยนืตน้ตาย กรดีน ้ายางไมไ่ด ้ตดิเชือ้รา และขาดโอกาสในการกรดีน ้า

ยางขายเป็นเวลา 2 เดอืน ในระบบขอ้มลูของส านกังานเกษตร ไมไ่ดแ้ยกพชืสวน รวมทัง้ยางพาราและ
ปาลม์ ท าใหป้ระเมนิไดย้าก แต่ถา้ใชห้ลกัคดิว่า สมมตุเิป็นการขายน ้ายาง ผลผลติต่อไร ่จะได้ประมาณ 
ๆ 3,000 บาท จ านวนพืน้ทีเ่สยีหายทัง้หมด 500 ไร ่ เกษตรกรไดร้บัผลกระทบ 65 ราย จะมมีลูค่าความ
เสยีหายเบือ้งตน้ 1,500,000 บาท และขาดโอกาสในการขายน ้ายาง กอ้นยางในรอบสองเดอืน และคดิไป 
4 รอบการผลติทีส่ามารถขายได้ 
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4.2.5 บ่อเล้ียงปลา 
น ้าท่วมเป็นบรเิวณกวา้ง ปลาออกจากบ่อเสยีหายรวม 45.58 ไร ่เกษตรกร 87 ราย  หากคดิ

มลูค่าการลงทุนทีไ่รล่ะ 25,000 บาท มลูค่าความเสยีจะสูงถงึ 1,139,500 บาท แต่เนื่องจากการลงทุน
เลีย้งปลาของแต่ละคนแตกต่างกนั บางรายลงทุนประเภทปลาทีม่รีาคาสงู 30,000-40,000 บาทกม็ ี
อยา่งไรกต็าม ชาวบา้นทีม่เีรอื มเีครือ่งมอืหาปลากจ็บัปลาตามล าหว้ย ไดข้ายพอประทงัชวีติ 
 
4.2.6 สตัวเ์ล้ียง 

ววั ควายไมม่หีญา้กนิ และโรงเรอืนถูกน ้าท่วม ไม่มทีีอ่าศยั ตอ้งขนยา้ยมาอยูบ่นถนนทางหลวง 
 
4.2.7 เรือ/เครื่องมือประมง 

มเีรอื 18 ล า และใชเ้ครือ่งมอืหาปลาดกัจบัปลาน ้าโขง และปลาออกจากบ่อ ไมม่เีสยีหาย 
เนื่องจากเกบ็กูไ้ดท้นั 
 
4.2.8 จ านวนวนัท่ีไม่ได้ท าประมง 

ชาวบา้นจาก 5 หมู่บา้น ไม่สามารถลงหาปลา ในแมน่ ้าโขงไดเ้ป็นเวลา 60 วนั แต่หาปลาในล า
หว้ย หนองน ้าเพื่อประทงัเป็นอาหารในครอบครวัแทน ยงัไมส่ามารถประเมนิความเสยีหายได ้

4.3 การแก้ไขปัญหาของชุมชน 

ชาวบา้นตอ้งไดช้่วยเหลอื พึง่พาตวัเองกนัเป็นหลกั การยกของขึน้ทีส่งู การขนยา้ยสตัว์
เลีย้ง เป็นไปแบบทุลกัทุเล ถงึมทีหาร, อบต. หรอื อพปร. มาช่วย กเ็ป็นไปแบบฉุกละหุก หญา้จะใหว้วั
ควายกนิกไ็มม่ ีปลาออกจากบ่อ น ้าท่วมนา ตอ้งปล่อยใหไ้ปกบัน ้า เพราะไม่รูจ้ะท าอยา่งไร ชุมชนทีม่เีรอื
หาปลารวม 18 ล า บา้งกห็าปลา หลงัจากช่วยกนัยา้ยของเสรจ็ เป็ดไก่ ขนยา้ยไมท่นักต็อ้งตายต่อหน้า
ต่อตา ค่าชดเชยเยยีวยาไมไ่ดแ้จง้ เพราะบางรายรูส้กึยุง่ยาก อกีทัง้ไมไ่ดข้ึน้ทะเบยีนเลีย้งกบัประมง และ
ปศุสตัว ์ต่อกรณนี ้าท่วมครัง้นี้ ชาวบา้นต าบลหอค าไดม้คีวามเหน็ เป็นขอ้เสนอในการแกไ้ขปญัหาดงันี้ 

7. หน่วยงานรฐับาลควรปรบัปรงุอตัราค่าชดเชยเยยีวยาใหเ้หมาะสม ใกลเ้คยีงกบัการลงทุน 
เช่นท านา ลงทุนต่อไร ่3,000-5,000 บาท แต่รฐัจา่ยเพยีงไรล่ะ 1,113 บาท ยางพารา ปาลม์ 
ลงทุนไรล่ะ 15,000 บาทแต่รฐัจ่ายชดเชยไรล่ะ 1,690 บาท หากอยากไดเ้พิม่ เกษตรกรตอ้ง
ซือ้ประกนัผลผลติเอง ซึง่ไม่ยตุธิรรมกบัเกษตรกร นอกจากนี้หากคดิเรือ่งอาหาร ชาวบา้น
ไมม่ขีา้วกนิ และสญูเสยีโอกาสในการมรีายได ้เช่น นาขา้วเสยีหาย 4,834 ไร ่ผลผลติได้
ราวๆ 400 กโิลกรมัต่อไร ่หากไดร้าคาขายโดยเฉลีย่ 12-15 บาทต่อกก. ชาวบา้นจะมรีายได้ 
23,203,200 - 29,004,000 บาท และยางพารา ปาลม์ ทีส่ญูเสยีโอกาสในการขายผลผลติถงึ 
2 เดอืน คดิเป็นเงนิประมาณ 1,500,000 บาท ไม่รวมบ่อปลาทีม่มีลูค่าความเสยีหาย 
1,139,500 บาท  เฉพาะเรือ่งรายไดท้ีส่ญูเสยี 3 เรือ่งนี้ของต าบลหอค า หากคดิจาก
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ฐานขอ้มลูของหน่วยงาน สงูถงึ 25,845,482.50-31,646,282.50 บาท ไม่รวมค่าเสยีหายต่อ
บา้นเรอืน  

8. น ้าทีท่่วมในอดตีทีผ่่านมา เคยเป็นไปตามฤดกูาล ไมห่นกัขนาดนี้ การเตอืนภยัเรือ่งน ้าเขือ่น
จาก จากประเทศเพื่อนบา้นไมม่กีารเตอืนภยัทีช่ดัเจนและเป็นระบบ การทีช่าวบา้นไดร้บั
ความเสยีหายจากผลกระทบขา้มพรมแดนเช่นนี้ ควรใหป้ระเทศทีส่ร้างความเสยีหายไดม้ี
ส่วนรบัผดิชอบ ไมใ่ช่ใชภ้าษคีนไทยอยา่งเดยีว 

9. ควรมกีารศกึษาวจิยั และเตอืนภยัชาวบา้นทีม่ากขึน้ ถงึเรือ่งการเปลีย่นแปลงของสภาวะ
ภมูอิากาศโลก หลงัน ้าท่วม กเ็กดิพายหุมนุฤดูรอ้นอยา่งรนุแรง ตน้ยางหกัโค่น 30-100 ตน้  
ในรอบ 50 ปี ชุมชนไมเ่คยมปีญัหาน้ี เกดิอุตเิหตุทางถนนหลายรายในช่วงทีม่พีายุ 

10. ชุมชนเหน็ความเหลื่อมล ้าในการก าหนด เรือ่งพืน้ทีส่ าคญัทางเศรษฐกจิ เวลาน ้าท่วม 
จงัหวดัใหค้วามส าคญักบัการขนกระสอบทรายป้องกนัตวัเมอืง ในขณะทีช่าวบา้นไม่ไดร้บั
การเหลยีวแล ขา้วปลาอาหาร เป็นเรือ่งส าคญัทางชวีติ ทางเศรษฐกจิของชุมชน จงึมคี าถาม
ว่า พืน้ทีส่ าคญัทางเศรษฐกจิ ของหน่วยงานกบัชาวบา้น ท าไมแตกต่างกนั 

11. การรบัรูข้อ้มลูขา่วสาร การเตอืนภยั ควรมรีะบบทีช่ดัเจน ชุมชนเขา้ถงึได ้ชาวบา้นทีอ่ายุ
มากกว่า 50 ปี ไมส่ามารถตดิตามข่าวสารในสื่อออนไลน์ได ้ไดแ้ต่ฟงัวทิยแุละดทูวี ีการ
สื่อสารจงึตอ้งค านึงถงึโครงสรา้งประชากร หรอืมกีลไกเตอืนภยัทีเ่ป็นเครอืข่ายทีส่ามารถ
เคลื่อนทีเ่รว็ เขา้ถงึคนกลุ่มนี้ในชุมชน น ้าท่วม ผูส้งูอายุหลายคนยงัตดิอยูใ่นบา้น 

12. แกนน าชุมชนต าบลหอค าเสนอใหม้กีารส ารวจความเสยีหายรายคนทีช่ดัเจนขึน้ ว่ามคีวาม
เขา้ใจเรือ่งระบบการชดเชย เยยีวยาอยา่งไร การขึน้ทะเบยีนเกษตรกรครบถว้นหรอืไม ่
นอกจากน้ี อยากใหม้กีารประชุมเพื่อจดัท าแผนป้องกนั แกไ้ขปญัหาก่อน ขณะเกดิเหตุและ
แผนการฟ้ืนฟูชุมชนหลงัน ้าท่วม ควรตอ้งทบทวนสรุปบทเรยีนรว่มกนักบัหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง โดยเฉพาะอปท. ว่าเวลาเกดิเหตุจะท าอยา่งไร มใีครบา้ง กลไกใดบา้งจะ
ช่วยเหลอื การขนยา้ยสตัว ์เดก็ ผูส้งูอายทุีช่่วยเหลอืตวัเองไมไ่ด ้จดุหนีภยั การสรา้งแหล่ง
อาหารส ารองใหก้บัคนและสตัวเ์ลีย้ง การซกัซอ้มการอพยพ การต่อเรอืใหเ้พยีงพอกบั
จ านวนประชากร มเีพยีงเรอืหาปลา 18 ล าทีช่่วยเหลอืกนั การส ารวจจ านวนเดก็ ผูสู้งอาย ุ
การท าสญัลกัษณ์ การเตอืนภยั การสื่อสารในชุมชน 

13. การซ่อมแซมพืน้ทีส่าธารณะหลงัเกดิภยั โดยชุมชนมสี่วนรว่ม แต่ชุมชนพบว่า คราวครม.
สญัจรทีบ่งึกาฬหนองคาย ทางจงัหวดัเสนอการแกไ้ขปญัหาเฉพาะน ้าท่วมพืน้ทีเ่มอืง และ
ศาลากลาง ไม่มกีารประสานแผนของชุมชนทีถู่กน ้าท่วมเลย 

14. พชืผกัทีป่ลกูรมิฝ ัง่โขงหลงัน ้าลด มปีญัหาเรือ่งผกัแคระแกรน็ ตดิเชือ้โรค ตอ้งใชปุ้๋ ยมากขึน้ 
หน่วยงานควรน าดนิไปตรวจสอบ 

15. สิง่ก่อสรา้งบางแห่งไมเ่หมาะสม เช่น ฝายมข.บรเิวณหนองเมอืก ฝายสงูชนัมาก ปลาแมน่ ้า
โขงเวลาน ้าหลากเขา้ไมไ่ด้ 
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16. ควรจดัตัง้กองทุนชุมชนเพื่อช่วยเหลอืชาวบ้าน หรอืจดัตัง้กองทุนเมลด็พนัธุ ์ ฟ้ืนฟูชุมชน
หลงัน ้าท่วม ทัง้ในระยะสัน้ ปานกลางและระยะยาว 

4.4 การช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครฐัหรือองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ช่วยขนยา้ยขา้วของ สื่อสารเตอืนภยัแต่ไมท่นัท่วงทแีละเป็นระบบ ไม่รูจ้ะท าอะไร
ก่อนหลงั เตอืนภยัตอนทีน่ ้ามาแลว้ ช่วยอะไรไดไ้ม่มาก การส ารวจขอ้มลูเพื่อขอค่าชดเชยเยยีวยา มี
อตัราไมเ่หมาะสม ล่าชา้ ยุง่ยาก และใชเ้วลานานกว่าจะได้ 

 
แผนท่ี น ้าท่วมต าบลหอค า 

 
 
 

ผูร้วบรวมขอ้มลู นางสาวจนิตนา  เกตพมิล 
ผูใ้หข้อ้มลู 
1. นางสาวนวลศร ีโพธศิาสตร ์32 ม.1 
2. นายทรงศกัดิ ์ สายทองมาตย ์5 ม.13  
3. นายจนัท ีทหีอค า 145 ม.1 
4. นางคบั  วฒุามนตร ี149 ม.1 
5. นางนนัทวนั พลพมิพ ์79 ม.13 
6. นางบุญยงั  ศรสีมโภชน์  156 ม.1  
7. นายบุญสง่  ญาตคิ า   
8. นายบท  พมิเสน 152 ม.1 
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พืน้ทีน่ ้าท่วม ในต าบลหอค า (ภาพโดย จนิตนา เกตุพมิล) 
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5. ต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จงัหวดับึงกาฬ 

ต าบลบุ่งคลา้ ตัง้อยูต่ดิแมน่ ้าโขงดา้นทา้ยน ้าของจงัหวดับงึกาฬลงมาประมาณ 60 
กโิลเมตร สภาพภมูปิระเทศเป็นทีร่าบ ระหว่างเทอืกเขาภวูวักบัแมน่ ้าโขง มหีนองน ้าธรรมชาตเิป็น
จ านวนมาก (เช่น หนองแวง, หนองทุ่มใหญ่, หนองกลางแซง) ซึง่รบัน ้าผ่านล าหว้ยสายยอ่ยต่าง ๆ (เช่น 
หว้ยหว้ยกระต๋อย, หว้ยปุ่ง, หว้ยกกจาน, หว้ยกวางเขา, หว้ยหนองแท่ง, หว้ยหนองดนิแดง) และรวม
เป็นล าหว้ยสายใหญ่คอื หว้ยขามเป้ีย20 และหว้ยสหาย ไหลลงสู่แมน่ ้าโขง การจดัการน ้าชุมชนทีต่ าบล
บุ่งคลา้ไดอ้อกแบบการบรหิารจดัการน ้า ไมส่ามารถแกไ้ขปญัหาน ้าโขงท่วมในปีนี้ได ้ 

เนื่องจากแมน่ ้าโขงเริม่มรีะดบัสงูตัง้แต่กลางเดอืนสงิหาคมและลน้ตลิง่ต่อเนื่องไปจนถงึ
กลางเดอืนกนัยายน 2561 ส่งผลใหเ้กดิน ้าท่วมพืน้ทีท่ ากนิและหมู่บา้นทีต่ ัง้ตดิแม่น ้าโขงของต าบลบุ่ง
คลา้ทัง้หมด รวมทัง้แมน่ ้าโขงไดไ้หลยอ้นเขา้ไปตามล าหว้ยส าคญั 2 สายคอื หว้ยขามเป้ีย และหว้ย
สหาย ประกอบกบั สภาพฝนตกหนกัท าใหเ้กดิน ้าหลากจากภวูวั ไหลลงมาสมทบไม่สามารถระบายออก
แมน่ ้าโขงได ้น ้าจากแมน่ ้าโขงในเขตต าบลบุ่งคลา้ยงัคงไดร้บัอทิธเิช่นเดยีวกบัเขตต าบลหอค า คอืน ้าที่
ปล่อยลงมาจากเขือ่นในลาว ไดแ้ก่ เขือ่นน ้างมึ 1, เขือ่นน ้ามาง 3 และเขือ่นน ้าเงีย๊บ ดา้นตรงขา้มต าบล
บุ่งคลา้ ในประเทศลาวคอืปากกระดิง่ ซึง่มเีขือ่นน ้าเทนิ 1, เขือ่นน ้าเทนิ 2 และเขือ่นเทนิ-หนิบนู มเีพยีง
เขือ่นน ้าเทนิ 1 เท่านัน้ทีร่ะบายน ้าลงสู่ปากกระดิง่ แต่อกีสองเขือ่นไดผ้นัน ้าลงสู่แม่น ้าเซบัง้ไฟ และแมน่ ้า
หนิบนู ตามล าดบั ซึง่ไหลลงสู่แมน่ ้าโขงดา้นทา้ยน ้าในเขต อ.ธาตุพนม และอ.ท่าอุเทน ของ จ.นครพนม 
อยา่งไรกต็ามกม็สี่วนส าคญัทีท่ าใหเ้กดิการหนุนของแม่น ้าโขงดา้นทา้ยน ้า ท าใหแ้ม่น ้าโขงในบรเิวณ จ.
บงึกาฬไมส่ามารถระบายไดเ้รว็ ยงัคงระดบัสูงเกอืบตลอด 2 เดอืนในช่วง สงิหาคม ถงึ กนัยายน  

5.1 ความเสียหายต่อพื้นท่ีเกษตรและการประมงของต าบลบุ่งคล้า 

ต าบลบุ่งคลา้ มพีืน้ทีป่ระสบภยั 8 หมูบ่า้น เกษตรกร 181 ราย พืน้ทีน่าขา้วเสยีหาย 
1,304  ไร ่พชืสวนอื่นๆ  55.25 ไร ่เป็นเงนิช่วยเหลอื 1,544,724.50 บาท ส่วนบ่อปลาจ านวน 61.84 ไร ่
127 ราย เป็นเงนิช่วยเหลอื 261,274 บาท (ขอ้มลูส านกังานเกษตรและส านกังานประมงอ าเภอบุ่งคลา้ 
2561) รายละเอยีดตามตารางดงันี้ 

 
 
 
 
 
 

                                                           
20 ห้วยขามเปีย้ ไหลลงสูแ่มน่ า้โขงในเขตต าบลโคกกว้าง อ.บุง่คล้า จ.บงึกาฬ ซึง่เป็นต าบลท่ีอยู่ติดกนั 
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ตาราง แสดงความเสยีหายต่อพืน้ทีเ่กษตรและการประมง รายหมูบ่า้น ต าบลบุ่งคลา้ 

 
5.2 ลกัษณะและมูลค่าของความเสียหายจากน ้าท่วม (จากผูใ้ห้ข้อมูลจ านวน 15 คน) 

มลูค่าเสยีหายของเกษตรกรทีใ่หข้อ้มลูจ านวน 15 ราย21 คดิเป็นมลูค่าความเสยีหาย
เท่ากบั 1,847,800 บาท ในจ านวนน้ีไมร่วมค่าเสยีโอกาสการกรดียางขายในช่วงสองเดอืนทีน่ ้าท่วม และ
การขาดโอกาสในการท าประมงแมน่ ้าโขง และการซ่อมแซมฝายน ้าลน้ทีเ่สยีหายจากน ้าท่วม ความ
เสยีหายโดยทัว่ไปไดแ้ก่  
 
5.2.1 ความเสียหายต่อบ้านเรือน 

น ้าท่วมบา้นเรอืน บางแห่งเกบ็ของไมท่นั ขา้วของในครวัเรอืนเสยีหาย คดิเป็นมลูค่าความ
เสยีหายเท่ากบั 16,000 บาท หลงัน ้าลดตอ้งซ่อมแซม และจดัหาอุปกรณ์ขา้วของเครือ่งใช้ คดิเป็นมลูค่า 
50,000 บาท 

 

                                                           
21 ตามรายชื่อผูใ้หข้อ้มลูแนบทา้ยเอกสาร 

จ านวนเกษตรกรท่ี
ได้รบัผลกระทบราย
หมู่บา้น หรอืต าบล 

พืน้ท่ี และชนิดของความเสียหาย 

 ท่ีนา  ปาลม์ บ่อปลา อ่ืน ๆ  
หมู่ที ่1 บา้นบุ่งคลา้ 47.75 ไร่ 13 ราย 17 ไร่ 3 ราย 0 ขา้วไร่ละ 1,113 บาท 
หมู่ที ่2 บา้นบุ่งคลา้ทุ่ง 
 

333.75ไร่ 44 ราย 17 ไร่ 4ราย 14.49ไร่ 19 ราย พชืสวนและอื่นๆ ชดเชยไร่ละ 
1,690 บาท   

หมู่ที ่3  
บา้นบุ่งคลา้เหนือ 

295 ไร่ 39 ราย 11 ไร่ 1 ราย 6.07 ไร ่
11 ราย 

 

หมู่ที ่4 บา้นนาจาน 0 0 8.75 ไร่ 22 ราย  
หมู่ที ่5 บา้นดอนจกิ 155.75ไร่ 19 ราย  4.35 ไร่ 5 ราย  
หมู่ที ่6 บา้นดอนแพง 123.75ไร่ 23 ราย  0  
หมู่ที ่7 บา้นขามเป้ีย 6 ไร่ 2 ราย  25.32 ไร่ 63 ราย  
หมู่ที ่8 บา้นซ าบอน 200 ไร่ 27 ราย  2.86 ไร่ 7 ราย  
หมู่ที ่9  
บา้นโนนสะอาด  

135 ไร1่6 ราย 
 

10.25ไร่ 
1 ราย 

  

รวม 
 

1,304ไร ่ 
172 ราย 

55.25ไร ่ 
9 ราย 

61.84 ไร ่
127 ราย 

ข้าวและพชืสวน 1,359.25 ไร ่
181 ราย  

บ่อปลา 17 ไร ่3 ราย 



รายงานการศกึษา ตน้ทุนทีถู่กซ่อน: ภยัพบิตันิ ้ าท่วมจากเขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้าใน สปป.ลาว 

59 
 
 

5.2.2 ท่ีนา 

น ้าโขงไหลเขา้ท่วมไร่นาตามล าหว้ยทีต่ดิแมน่ ้าโขง น ้าปา่จากภวูวัไมส่ามารถไหลลงแมน่ ้าโขงได ้
ท าใหข้า้วตายทัง้หมด คดิเป็นมลูค่าความเสยีหายเฉลีย่ไรล่ะ 5,000 บาท รวมทัง้หมด 1,275,000 บาท 
หลงัน ้าลดหากตอ้งการปลกูซ ้าในพืน้ทีป่ระสพภยั 8 หมูบ่า้น เกษตรกร 181 ราย ในพืน้ทีน่าขา้วเสยีหาย 
1,304 ไร ่ซึง่มตีน้ทุนเฉลีย่ไรล่ะ 5,000 บาท ตอ้งลงทุนเพิม่อกีประมาณ 6,520,000 บาท 
 
5.2.3 สวนปาลม์ 

สภาพน ้าท่วมขงัเกอืบสองเดอืน สวนปาลม์บางแห่งยนืตน้ตายประมาณ 15 ไร ่คดิเป็นมลูค่า
ความเสยีหายไรล่ะ 6,000 บาท  

ขอ้มลูระดบัต าบล 55.25 ไร่ 9 ราย ค่าชดเชย 1,690 บาท แต่ตน้ทุนสวนปาลม์เฉลีย่ไรล่ะ 
15,000 บาท รวมมลูค่าความเสยีหาย 828,750 บาท 
 
5.2.4 ยางพารา 

สภาพน ้าท่วมขงัเกอืบสองเดอืน ท าใหก้รดีน ้ายางไมไ่ด ้และยนืตน้ตาย ขาดโอกาสในการสรา้ง
รายได ้ยางพารา 50 ไร ่คดิเป็นมลูค่าความเสยีหาย 104,000 บาท และขาดโอกาสในการกรดียาง 2 
เดอืน เฉลีย่ไรล่ะ 5,000 บาท รวมมลูค่ายางพาราทีค่วรไดข้าย 250,000 บาท   
 
5.2.5 บ่อเล้ียงปลา 

น ้าท่วมท าใหป้ลาออกจากบ่อ จ านวน  11 ราย  พืน้ที ่13 ไร ่2 งาน คดิเป็นมลูค่าความเสยีหาย 
340,000 บาท หากคดิการลงทุนใหม ่ตน้ทุนไรล่ะ 30,000 บาท จะเป็นเงนิ 396,000 บาท 
 
5.2.6 พืชผกั 

มสีวนกลว้ยไดร้บัความเสยีหาย เคยขายใบและผลได ้ข่าตระไคร ้พรกิ มะเขอื สบัปะรด ออ้ย คดิ
เป็นมลูค่าความเสยีหาย 40,000 บาท 
 
5.2.7 สตัวเ์ล้ียง 

สตัวเ์ลีย้งทัง้ เป็ด ไก่ ควาย กบ จ านวน 556 ตวั น ้าท่วมโรงเรอืน  เป็ด ไก่ ขาดอาหาร แปลง
หญา้ถูกน ้าท่วม กระชงักบแมพ่นัธุห์าย 400 ตวั คดิเป็นมลูค่าความเสยีหาย 22,000 บาท การซ่อมแซม
เลา้ ทีอ่ยู ่ จดัหาแม่พนัธ ์ตอ้งใชเ้งนิลงทุนใหมป่ระมาณ 100,000 บาท 
 
5.2.8 จ านวนวนัท่ีไม่ได้ท าประมง 

น ้าท่วมเป็นเวลา 2 เดอืน ไมส่ามารถหาปลาได ้ประมาณ 15 คน ขาดรายได ้300- 500 บาท/วนั 
เฉลีย่ 30 วนัทีข่าดรายได ้คดิเป็นมลูค่าความเสยีหาย 225,000 บาท 
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5.2.9 ความเสียหายต่อส่ิงแวดล้อม และทรพัยากรธรรมชาติของหมู่บ้าน  
ฝายหว้ยสหาย ตดิแม่น ้าโขงพงัทลาย ประเมนิมลูค่าความเสยีหายเบือ้งตน้ 100,000 บาท 

5.2.10 ความเสียหายอ่ืนๆ  
น ้าไหลบ่าท่วมเทอืกสวนไร่นา เกษตรผสมผสาน คดิเป็นมลูค่าความเสยีหาย 44,800 บาท 

 
5.3 การแก้ไขปัญหาของชุมชน 

สภาพความเสยีหายจากการสุ่มสมัภาษณ์เกษตรกรผูไ้ดร้บัผลกระทบจากน ้าท่วม 
จ านวน 15 ราย พบว่า มผีูไ้ดร้บัผลกระทบดา้นบา้นเรอืน 1 ราย นาขา้วรวม 255 ไร ่ยางพารา 50 ไร ่
เสยีหาย 104,000 บาท และขาดโอกาสในการกรดียาง 2 เดอืน เฉลีย่ไรล่ะ 5,000 บาท รวมมลูค่า
ยางพาราทีค่วรไดข้าย 250,000 บาท  ปาลม์ 5.5 ไร ่ไมผ้ล 1,110 ตน้ บ่อปลา 12.1 ไร ่สตัวเ์ลีย้งทัง้ 
เป็ด ไก่ ควาย กบ จ านวน 556 ตวั และชาวประมงแมน่ ้าโขงไมไ่ดอ้อกหาปลา เพราะตอ้งมภีาระหลกักบั
การแกไ้ขปญัหาครวัเรอืนตนเองเกอืบสองเดอืน  

การแกไ้ขปญัหาในเบือ้งตน้ เรือ่งนาขา้ว ตอ้งปล่อยตามยถากรรม ส่วนบ่อปลาใชต้าขา่ย 
เขยีวลอ้มไว ้แต่ไมส่ามารถดกัปลาได ้เนื่องจากน ้าอยูใ่นระดบัสงู บา้นเรอืนตอ้งขนของขึน้ทีส่งู ตอ้ง
อพยพโยกยา้ยสตัวเ์ลีย้ง หาอาหารสตัว ์เช่นหญ้า ขาดแคลน และไมรู่จ้ะขนยา้ยสตัวเ์ลีย้งไปทีไ่หน บาง
รายไมไ่ดร้บัการชดเชยเยยีวยา เนื่องจากไมไ่ดข้ึน้ทะเบยีนเกษตรกร และแจง้การท าการเกษตร ไม่
เขา้ใจระบบประกนัภยั และระบบการชดเชยไมช่ดัเจน ดงัเช่นกรณตีวัอยา่งดงันี้ 

1. กรณี นางเรียม องัคณ่า  บา้นเลขที ่97 บา้นดอนจกิ เลีย้งปลา 2 ไร ่ลงทุน 20,000 บาท 
ปลาหายกว่า 6,000 ตวั  

2. กรณี นางเมตตา มาตุจฬา ทีไ่ดร้บัผลกระทบทัง้นาขา้ว ปาลม์ ยางพารา บ่อปลา  แมจ้ะ
พยายามเอาดางเขยีวมากัน้บ่อปลา แต่น ้ามรีะดบัสงูกว่า ปลากว่า 4,000 ตวักห็ายไปกบัน ้า 
ยางพาราตดิเชือ้รา และไมส่ามารถกรดียางไดเ้กอืบเดอืนสญูเสยีรายได ้รวมมลูค่าเสยีหาย
เบือ้งตน้ 93,000 บาท และไมไ่ดร้บัค่าชดเชยเยยีวยา เนื่องจากไม่ขา้ใจเรือ่งระบบการยืน่
ขอ้มลู ขึน้ทะเบยีนเกษตรกร 

3. กรณี นางค าบาน อนุทะ ไดร้บัความเสยีหาย ยางพารา 4 ไร ่นาขา้ว 13 ไร ่สวนกลว้ย
น ้าวา้ 4 ไร ่ บ่อปลา 1 ไร ่ไก่ 100 ตวั น ้าท่วมบา้นเรอืน ขา้วของเครือ่งใช ้ตูเ้สือ้ผา้และ
เครือ่งครวัเสยีหาย ยางพาราเปลอืกแตก ไมไ่ดก้รดียาง 1 เดอืน เสยีรายไดจ้ากการขาย
ยางพารา 20,000 บาท นาขา้ว 40,000 บาท  กลว้ย ทีเ่คยขายไดเ้ดอืนละ 8,000 บาท คดิ
เป็นมลูค่าความเสยีหายเบือ้งตน้ 106,000 บาท พยายามเกบ็ของขึน้ทีส่งู แมจ้ะมทีหารมา
ขนยา้ยช่วยกไ็มส่ามารถด าเนินการไดท้นัท่วงท ีไดร้บัการแจกถุงยงัชพี 1 ถุง มขีอ้เสนอใน
การชดเชยเยยีวยาทีใ่กลเ้คยีงอตัราค่าเสยีหายทีเ่ป็นจรงิ ขัน้ตอนไมยุ่่งยากซบัซอ้น รอ
เวลานาน การเริม่ตน้ใหมท่ าไดย้ากเนื่องจากขาดทุนด าเนินการ 
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4. กรณี นางสมยงค ์ ป้องกนั  ไดร้บัผลกระทบนาขา้ว 80 ไรเ่สยีหายโดยสิน้เชงิ ถา้น ้าไม่
ท่วมจะไดข้า้วถงึ 600 กระสอบ แปลงหญา้ถูกน ้าท่วมขงั ควาย 15 ตวัขาดแคลนอาหาร 
เป็นไปดว้ยความยกล าบาก บ่อปลา 1 ไร ่ปลานิล ปลาจนี 4,000 ตวัหายออกจากบ่อ มลูค่า
ความเสยีหายเบือ้งตน้ 215,800 บาท การแกไ้ขปญัหาเป็นไปไดย้าก ตอ้งปล่อยใหทุ้กอยา่ง
เสยีหายเพราะไม่รูจ้ะท าอยา่งไร มขีอ้เสนอเรือ่งการเตอืนภยัน ้าท่วม การชดเชยเยยีวยาใน
อตัราทีเ่ป็นธรรมใกลเ้คยีงกบัความเสยีหาย การช่วยเหลอืสตัวเ์ลีย้ง แมจ้ะไมต่าย แต่ตอ้ง
สนบัสนุนค่าอาหาร ค่าหญ้า กระบวนการขัน้ตอนการชดเชยเยยีวยามขีัน้ตอนมาก ใช้
เวลานาน และไมรู่ว้่ารฐับาลจะมงีบประมาณช่วยเหลอืทุกคนไหม เพราะน ้าท่วมไดร้บั
ผลกระทบจ านวนมาก 

5. กรณี นายเพียรชยั  ค าเสนา น ้าท่วมนาขา้ว เสยีหายสิน้เชงิ 10 ไร ่สญูเงนิลงทุน กว่า 
60,000 บาท บ่อปลา 4 บ่อ ในพืน้ที ่2 ไร ่เสยีหายสิน้เชงิ 200,000 บาท รวม 260,000 
บาท ไมเ่ขา้ใจเรือ่งระบบชดเชยเยยีวยา ว่ามรีะบบชดเชยอยา่งไร  มขีอ้เสนอใหห้น่วยงาน
ท าความเขา้ใจ และมอีตัราชดเชยทีเ่ป็นธรรมนอกเหนือจากเรยีกรอ้งเรือ่งระบบขอ้มลูและ
การเตอืนภยั  

6. กรณี นายสมศกัด์ิ โตด๊สี น ้าท่วมเสยีหาย มะมว่ง 100 ตน้ ขา้ว 20 ไรบ่่อปลา 1 ไร ่
เสยีหายเบือ้งตน้ 83,000 บาท เสนอใหม้กีารจดัการระบบชลประทานทีส่ามารถสบูน ้า 
ระบายน ้าลงแมน่ ้าโขงใหไ้วขึน้ ไมเ่ขา้ใจเรือ่งระบบชดเชยเยยีวยา และมกีระบวนการ
ขัน้ตอนทีไ่มยุ่ง่ยาก 

7. กรณี นายวิมล สวิุจิตร ไดร้บัความเสยีหาย นาขา้ว 10 ไร ่กลว้ย สบัปะรด พรกิ มะเขอื 
ออ้ย ไมผ้ล มะพรา้วน ้าหอม เสยีหายโดยสิน้เชงิ มลูค่า 55,000 บาทบ่อปลา 1 ไรเ่ศษ และ
กบแมพ่นัธุเ์สยีหาย 1 กระชงักว่า 400 ตวั มลูค่า 25,000 บาทรวมเสยีหายเบือ้งตน้  
80,000 บาทมขีอ้เสนอเรือ่งการช่วยเหลอืเมลด็พนัธพ์ชื พนัธส์ตัวท์ีเ่สยีหายไป ระบบการ
ชดเชยทีใ่กลเ้คยีงกบัความเสยีหาย  

8. กรณี นายอานุภาพ อินทุวงศ ์นาขา้วเสยีหาย 10 ไรบ่่อปลา 1 งาน ความเสยีหายเบือ้งตน้ 
80,000 บาทมขีอ้เสนอเรือ่งการช่วยเหลอืทีท่นัท่วงทแีละการตัง้กองทุนเมลด็พนัธพ์ชื พนัธ์
สตัว ์

9. กรณี นายปริญญา  โคตรรตัน์ สญูเสยีนาขา้ว 15 ไร ่โดยสิน้เชงิ เสยีหายการลงทุนกว่า 
75,000 บาท ไม่มขีา้วกนิและเสยีโอกาสในการสรา้งรายได ้และตอ้งลงทุนใหมน่ายทรง พรม
พมิพ ์8 ไร ่บ่อปลา 1 ไร ่เสยีหายกว่า 50,000 บาท ไม่รูร้ายละเอยีดเรือ่งระบบการชดเชย 

10. กรณี นายประเสริฐ  ถิระพนัธุเ์มธี 1  บา้นดอนจกิ นาขา้ว เสยีหาย 4 ไร ่มะพรา้ว 100 
ตน้ กลว้ย 100 กอ ยางนา 50 ตน้ ชมพู่ ฝรัง่ ทุเรยีน  60 ตน้ เสยีหายโดยสิน้เชงิ คดิเป็น
มลูค่าลงทุนกว่า 60,000 บาท ยางพารา 1,000 ตน้ในพืน้ที ่15 ไร ่น ้าท่วมสงู 1.80 เมตร
เกอืบ 2 เดอืน ตาย 3 ตน้ ทยอยตายอกี 10 ตน้  กระทบต่อการกรดียาง 30 ตน้ มลูค่าความ
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เสยีหาย 24,000 บาท และขาดโอกาสในการกรดียางขายในช่วงเวลาดงักล่าว นอกจากนี้บ่อ
ปลา 1 ไร ่เป็ด ไก่ 100 ตวั ตอ้งซ่อมแซมเลา้ ค่าเสยีหาย 13,000 บาท รวมมลูค่าเสยีหาย
เบือ้งตน้ 97,000 บาท ไมไ่ดร้บัค่าชดเชยเยยีวยา มชีื่อในระบบการชดเชยเรือ่งนาขา้วเป็น
จ านวนเงนิ 4,452 บาท  

11. กรณี นายประกาศ  โคตรรตัน์ นาขา้วเสยีหาย 16 ไร ่ กลว้ย มะพรา้ว ขา่ ตระไครร้อบ
สระ รวมเสยีหาย52,000 บาท บ่อปลา 1 ไร ่10,000 บาทรวมมลูค่าเสยีหายเบือ้งตน้ 
61,000 บาท มชีื่อในระบบการชดเชยเรือ่งนาขา้ว 10 ไร ่เป็นจ านวนเงนิ 11,130 บาท 

12. กรณี นางกองแพง  โคตรรตัน์ นาขา้วเสยีหาย 8 ไร ่ ลงทุน -30,000 บาท มชีื่อในระบบ
ไดร้บัค่าชดเชย 8,904 บาท 

13. กรณี นางจริน  ค ากอง นาขา้วเสยีหาย 15 ไร ่มลูค่า 75,000 บาท ยางพารา 5 ไร ่น้ท่วม
ขงัขาดโอกาสในการกรดียาง มลูค่า 30,000 บาท รวมมลูค่าเสยีหายเบือ้งตน้ 105,000 บาท 
มชีื่อในระบบชดเชยนาขา้ว 15 ไร ่2 แปลง จ านวน 16,695 บาท 

14. กรณี นายนักปราชญ ์ โคตรรตัน์ นาขา้วเสยีหาย 10 ไรก่ว่า 50,000 บาท มชีื่อในระบบ
ไดร้บัค่าชดเชย 10 ไร ่11,130 บาท 

 
5.4 การช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครฐัหรือองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ใหข้อ้มลูเตอืนภยั ช่วยในการขนยา้ยขา้วของขึน้ทีส่งู แจกถุงยงัชพี และส ารวจขอ้มลู
ช่วยเหลอืค่าชดเชยเยยีวยาตามระบบ และส ารวจขอ้มลูความเสยีหายต่อสาธารณะ รายงานจงัหวดั 
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แผนท่ี แสดงพืน้ทีน่ ้าท่วมในเขตต าบลบุ่งคลา้ 

 
 
ผูร้วบรวมขอ้มลู นายนิชล  ผลจนัทร ์
ผูใ้หข้อ้มลู 

1. นางเรยีม องัคณ่า  บา้นเลขที ่97 บา้นดอนจกิ 
2. นางเมตตา มาตุจฬา 84 บา้นดอนจกิ  
3. นางค าบาน อุนทะ  369 บา้นบุ่งคลา้ ม.2 
4. นางสมยงค ์ ป้องกนั 9 หมู่ 3 บา้นบุ่งคลา้เหนือ 
5. นางจนิจทุา วงศอ์ุเทน 15 ม.3  
6. นายเพยีรชยั  ค าเสนา 177 หมู่ 2  
7. นายสมศกัดิ ์โต๊ดส ีหมู่ 3 บา้นบุง่คลา้เหนือ  
8. นายวมิล สวุจิติร 58 ม.2  
9. นายอานุภาพ อนิทุวงศ ์17 ม.3  
10. นายปรญิญา  โคตรรตัน์ 66 ม.1  
11. นายทรง พรมพมิพ ์104 บา้นดอนจกิ  
12. นายประเสรฐิ  ถริะพนัธุเ์มธ ี1  บา้นดอนจกิ  
13. นายประกาศ  โคตรรตัน์  154 ม.2  
14. นางกองแพง  โคตรรตัน์ หมู่ 2 
15. นางจรนิ  ค ากอง 1 บา้นบุ่งคลา้ ม.1  
16. นายนกัปราชญ ์ โคตรรตัน์ 152 ม.2  
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6. ต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุ่งคล้า จงัหวดับึงกาฬ 

ต าบลโคกกวา้ง เป็นต าบลทีอ่ยูต่ดิกบัต าบลบุ่งคลา้ มรีะบบนิเวศและภูมปิระเทศแบบ
เดยีวกนั สภาพภูมปิระเทศเป็นทีร่าบ ระหว่างเทอืกเขาภวูวักบัแมน่ ้าโขง มหีนองน ้าธรรมชาตเิป็น
จ านวนมาก (เช่น บงึหมอเฒา่ ซึง่มพีืน้ทีก่กัเกบ็น ้ากว่า 300 ไร)่ ซึง่รบัน ้าผ่านล าหว้ยสายยอ่ยต่าง ๆ 
(เช่น หว้ยกระต๋อย, หว้ยปุง่, หว้ยกกจาน, หว้ยกวางเขา, หว้ยหนองแท่ง, หว้ยหนองดนิแดง) และรวม
เป็นล าหว้ยสายใหญ่คอื หว้ยขามเป้ีย หว้ยฮี ้และหว้ยซนั ไหลลงสู่แมน่ ้าโขง  

เนื่องจากแมน่ ้าโขงเริม่มรีะดบัสงูตัง้แต่กลางเดอืนสงิหาคมและลน้ตลิง่ต่อเนื่องไปจนถงึ
เดอืนกนัยายน 2561 ส่งผลใหเ้กดิน ้าท่วมพืน้ทีท่ ากนิและหมูบ่า้นทีต่ ัง้ตดิแม่น ้าโขงของต าบลโคกกวา้ง
ทัง้หมด รวมทัง้แมน่ ้าโขงไดไ้หลยอ้นเขา้ไปตามล าหว้ยส าคญั 3 สายคอื หว้ยขามเป้ีย หว้ยฮีแ้ละหว้ยซนั 
ประกอบกบั สภาพฝนตกหนกัท าใหเ้กดิน ้าหลากจากภูววั ไหลลงมาสมทบไมส่ามารถระบายออกแม่น ้า
โขงได ้น ้าจากแม่น ้าโขงในเขตต าบลโคกกวา้งยงัคงไดร้บัอทิธเิช่นเดยีวกบัเขตต าบลหอค า คอืน ้าทีป่ล่อย
ลงมาจากเขือ่นในลาว ไดแ้ก่ เขือ่นน ้างมึ 1, เขือ่นน ้ามาง 3 และเขือ่นน ้าเงีย๊บ 1 

 

6.1 ความเสียหายต่อพื้นท่ีเกษตรและการประมงของต าบลโคกกว้าง 

เกษตรกรหมู ่3,4,7 จ านวน 71 ราย ทีต่ดิแม่น ้าโขง ไดร้บัผลกระทบจากการทีแ่มน่ ้าโขง
ไหลเขา้ท่วมบา้นเรอืนและทีน่า สวนยางพารา สวนปาลม์  น ้าจากล าหว้ยขามเป้ีย หว้ยฮี ้และหว้ยซนั ไม่
สามารถไหลลงแม่น ้าโขงได ้ขอ้มลูเบือ้งตน้ทีแ่สดงความเสยีหายของรายหมูบ่า้นในต าบลโคกกวา้ง ได้
แดสงไวใ้นตารางดงันี้ 
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ตาราง แสดงความเสยีหายต่อพืน้ทีเ่กษตรและการประมง รายหมูบ่า้นของต าบลโคกกวา้ง 
ต าบลโคกกว้าง พืน้ท่ี และชนิดของความเสียหาย  

 ท่ีนา พืชสวน 
(ปาลม์ 

ยางพาราและ
อ่ืนๆ) 

บ่อปลา 
 

สตัวเ์ล้ียง อ่ืน ๆ  

หมู่ 1  
บา้นโคกกวา้ง 

26 ไร ่
10 ราย 

1 ไร ่
1ราย 

8 ไร ่
11 ราย 

 ตดิล าหว้ยทราย และมนี ้าปา่จากภู
ววั 

หมู่ 2  
บา้นหนองบ่อทุง่  

119.75 ไร่ 
16 ราย 

0 1.02 ไร่ 
2 ราย 

 ตดิหว้ยซนัซึง่มตีน้น ้าจากภวูวัและ
หว้ยบ่อ 

หมู่ 3  
บา้นหาดแฮ่  

312.75 ไร่ 
50 ราย 

0 6 ไร ่
12 ราย 

 ตดิหว้ยซนั หว้ยขามเป้ียและน ้า
โขง 

หมู่ 4  
บา้นท่าสม้โฮง  

56 ไร ่
10ราย 

0 14.29 ไร ่
17 ราย 

 ตดิหว้ยขามเป้ียและน ้าโขง 

หมู่ 5  
บา้นโนนไพศาล 

4 ไร ่
1 ราย 

0 24.04 ไร ่
42 ราย 

 ตดิหว้ยขามเป้ียและน ้าปา่จากภวูวั 

หมู่ 6  
บา้นดอนใหญ่ 

148.75 ไร่ 
23 ราย 

0 1.22 ไร่ 
3 ราย 

 ตดิหนองบ่อและหว้ยฮิน้  ตน้น ้า
จากภูววั 

หมู่ 7  
บา้นท่าศริขินัธ ์

57.75ไร ่
11 ราย 

0 0  ตดิหว้ยฮิน้  ตน้น ้าจากภวูวั 

หมู่ 8 บา้นสมพร 
 

69.5 ไร ่
13 ราย 

10 ไร ่
2 ราย 

0 โค 46 ตวั 
ควาย 3 ตวั 

8 ราย 

ตดิหว้ยทราย หว้ยซนั ตน้น ้าจากภู
ววั 

หมู่ 9 บา้นบงึ
ส าราญ 

31 ไร ่
7 ราย 

13 ไร ่
3 ราย 

0  ตดิหนองบ่อและหว้ยฮิน้  ตน้น ้า
จากภูววั 

รวม 
 

825.5ไร ่
141 ราย 

24 ไร ่
6 ราย 

54.57 ไร ่
87 ราย 

 1. ค่าชดเชยดา้นพชื 959,341.50 บาท ขา้วไร่
ละ 1,113 บาท เป็นเงนิ 918,781.5 พชืสวน 
24 ไร่ ไร่ละ 1,690 บาท เป็นเงนิ 40,560 
บาท 
2. ค่าชดเชยดา้นประมงไร่ละ 4,225 บาทเป็น
เงนิ 30,558.25 บาท 
3.อตัราค่าชดเชยดา้นปศุสตัว ์ไม่มขีอ้มลู 
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6.2 ลกัษณะและมูลค่าของความเสียหายจากน ้าท่วม 
 
6.2.1 ความเสียหายต่อบ้านเรือน 

ตอ้งขนยา้ยของขึน้ทีส่งู บา้นเรอืนสกปรก ตอ้งท าความสะอาด 1-3 วนั  ในหมู ่3 ,4 ประมาณ 
50 ครวัเรอืน ไมส่ามารถประเมนิมลูค่าความเสยีหายได ้
 
6.2.2 ท่ีนา 

น ้าจากแมน่ ้าโขงไหลทะลกัตามล าหว้ย และน ้าปา่จากป่าภวูวัไหลมาสมทบ ไหลลงแมน่ ้าโขง
ไมไ่ด ้พืน้ทีน่ ้าท่วมนาขา้วเป็นวงกวา้ง มรีายงานเพื่อขอค่าชดเชยจ านวน  825.5 ไร ่ตน้ทุนเฉลีย่ไรล่ะ 
4,500 บาท มลูค่าความเสยีหายเป็นเงนิ 3,714,750 บาท ขาดโอกาสในการสรา้งรายได ้ค านวณที ่400 
กโิลกรมัต่อไร ่ราคากก.ละ 13 บาท มลูค่าความเสยีหายดา้นผลผลติประมาณ 4,292,600 บาท และ
ประสบปญัหาขาดแคลนขา้วกนิ 

 
6.2.3 สวนปาลม์ 

น ้าท่วมนานกว่า  2 เดอืน สวนปาลม์ทีอ่ายนุ้อยกว่า 1 ปี ยนืตน้ตาย จากรายงานของส านกังาน
เกษตรอ าเภอบุ่งคลา้มจี านวน 24 ไร ่6 ราย การลงทุนทีต่น้ทุนไรล่ะ 15,000 บาท มลูค่าความเสยีหาย 
360,000 บาท แต่ไดค้่าชดเชยเพยีงไร่ละ 1,690 บาท เป็นเงนิ 40,560 บาทเท่านัน้ 
 
6.2.4 ยางพารา 

น ้าท่วมนานกว่า 2 เดอืน กรดียางไมไ่ด ้ขาดโอกาสในการสรา้งรายได ้กว่า 3 รอบการผลติ และ
ตน้ยางตดิเชือ้รา โรคใบรว่ง เช่น กรณนีางกรรณกิาร ์ หอมลา บา้นเลขที ่86 หมู ่2 บา้นหนองบ่อ มี
ยางพารา 20 ไร ่ เคยกรดียางวนัเวน้วนั เคยขายไดเ้ดอืนละ 2-3 ครัง้ๆละ 5,000 บาท ไดเ้งนิ 25,000 
บาท แต่ช่วงน ้าท่วมไดข้ายครัง้เดยีว และบางต้นยนืต้นตาย ทีร่อดก็มโีรคใบรว่ง ชะงกัการเจรญิเตบิโต 
สว่นทีน่าไดร้บัความเสยีหาย 4 ไร ่ เคยไดข้า้ว 2,100 กก. หากขายในราคาตลาดปี 2561 ราคา 12 
บาท/กก.จะไดเ้งนิ 25,200 บาท 

ระบบขอ้มลูไมไ่ดแ้ยกยางพาราและปาลม์ ท าให้การค านวณภาพรวมไดย้าก อย่างไรกต็ามพืน้ที่
ปลกูยางพารา คดิเป็น 80% ของพืน้ทีร่าบ 17,532 ไร ่หรอืประมาณ 14,025.6 ไร ่ไดร้บัผลกระทบจาก
น ้าท่วมครัง้นี้กว่า 2 เดอืน จงึหมายถงึการขาดรายไดจ้ากการกรดีน ้ายางขาย คดิเป็นมลูค่าความ
เสยีหายกว่า 14,025,600 บาท (คดิราคาประเมนิเปรยีบเทยีบนางกรรณกิาร ์หอมลา ขาดโอกาสในการ
ขาย 2 ครัง้รวม  20,000 บาทต่อพืน้ทีย่างพารา 20 ไรใ่นช่วงน ้าท่วมขงั) 
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6.2.5 บ่อเล้ียงปลา 
น ้าท่วมบ่อปลา ปลาออกจากบ่อจ านวน 54.57 ไร ่เกษตรกรไดร้บัผลกระทบ  87 ราย ตน้ทุน

การเลีย้งเฉลีย่ 15,000-30,000 บาท มลูค่าความเสยีหาย 818,550 - 1,637,100 บาท ชาวประมงแม่น ้า
โขง เปลีย่นจากหาปลาในแมน่ ้าโขง หาปลาในล าน ้าสาขาแทน แต่เกษตรกรไดร้บัค่าชดเชยดา้นประมง
ไรล่ะ 4,225 บาทเป็นเงนิ 30,558.25 บาท หรอืคดิเป็นเพยีง 14-28% ของตน้ทุนการผลติเท่านัน้ 
 
6.2.6 สตัวเ์ล้ียง 

ท่วมแปลงหญ้า โรงเรอืน ไม่มอีาหาร และทีอ่ยู ่ขนยา้ยไมท่นั ขาดการวางแผนทีอ่ยู่ส าหรบัสตัว ์
โค 46 ตวั ควาย 3 ตวั  ขนยา้ยไมท่นัเป็นเชือ้โรคและขาดแคลนอาหาร  เกษตรกร 8 ราย ไดร้บั
ผลกระทบ ยงัไมส่ามารถประเมนิความเสยีหายได้ 

6.3 การแก้ไขปัญหาของชุมชน 

ชาวบา้นตอ้งช่วยกนัขนของขึน้ทีส่งู และช่วยกนัขนยา้ยตามสภาพ ผูท้ีม่วีวัควาย ขาดอาหาร
และพืน้ทีส่งู ท าใหไ้ดร้บัผลกระทบหนกั มสีตัวปี์กเสยีหาย น ้าทีท่่วมกนิเวลากว่าสองเดอืนกท็ าใหพ้น้ฤดู
ท านาปีไปแลว้ ทัง้ยงัตอ้งปรบัสภาพดนิกนัใหม ่ปาลม์ ยาง และพชืสวนอื่นๆ กเ็ช่นกนั ทีไ่มอ่าจทนต่อน ้า
ขงัเป็นเวลานานได ้แม้จะยืนต้นแขง็แรงขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีมาตรวจ แต่ไม่นานรากกจ็ะเน่าและ
ทยอยตายในท่ีสดุ ชาวสวนยางกต็อ้งหยดุชะงกัการเกบ็เกีย่ว และรอเวลาเปลอืกยางฟ้ืนตวัอกีครัง้เพื่อ
ผลติน ้ายางรอบใหม ่แต่ในหลายตน้กไ็มท่นัการ ชาวบา้นส่วนใหญ่ ไมเ่ขา้ใจระบบการชดเชย การประกนั
พชืผลของหน่วยงานเท่าใดนกั ไดแ้ต่รายงานก านนั ผูใ้หญ่บา้น ตามระบบ  ชาวบา้นทีไ่ดร้บัความ
เสยีหายรอ้งขอใหม้กีารแจง้เตอืน การช่วยขนยา้ย การจดัท าแผนเพื่อแกไ้ขปญัหาในระยะยาว หน่วยงาน
และชาวบา้นต่างโกลาหลเวลาเกดิน ้าท่วมใหญ่ ไม่มกีารสื่อสารทีช่ดัเจน และรอ้งขอเรือ่งอตัราการชดเชย
ค่าเสยีหายทีเ่ป็นธรรมมากกว่านี้ ทัง้จากรฐับาลและประเทศทีป่ล่อยน ้าเขือ่นมาท่วมชาวบา้น 

6.4 การช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครฐัหรือองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

น ้าไหลหลากเขา้ท่วมพืน้ทีก่ารเกษตรของประชาชน นายอ าเภอบุ่งคลา้ และองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลโคกกวา้ง น าเครือ่งมอืเครือ่งจกัรท าการเปิดทางระบายน ้าทีท่่วมสวนยางพาราเพื่อเจาะช่องใหน้ ้า
ไหลลงหว้ยขามเป้ีย จ านวน 6 ช่อง สะพานหว้ยบงับาตรทีม่กีารปล่อยน ้าออกจากอ่างเกบ็น ้าเพื่อระบาย
ลงสู่แมน่ ้าโขงไดพ้ดัพาเอากอวชัพชืและเศษไมม้าตดิตามเสาตอมอ่และคอสะพานจ านวนมาก  
หน่วยงานและชาวบา้นไดช้่วยกนัเอาออกเพื่อใหน้ ้าน ้าไหลระบาย นอกจากนี้  อปท. อส. อปพร. 
อาสาสมคัร มลูนิธเิขา้ใหค้วามช่วยเหลอืในการขนยา้ยสิง่ของขึน้ทีส่งู เพื่อป้องกนัความเสยีหายและ 
สนบัสนุนรถขนยา้ยผูป้ระสบภยัเรอืทอ้งแบน เครือ่งสบูน ้า และรถสบูน ้าท่วมขงั เพื่อสนบัสนุนการสูบ
ระบายน ้าการพรอ่งน ้าในบางจดุ  มกีารแจกถุงยงัชพี และส ารวจขอ้มลูหลงัน ้าท่วม  
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7. ต าบลสามผง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม 

ต าบลสามผง ตัง้อยูใ่นทีร่าบลุ่มตดิล าน ้ายามและแมน่ ้าสงคราม ซึง่เป็นแม่น ้าสาขาของ
แมน่ ้าโขง โดยมหีว้ยอาและหว้ยสาปขนาบลอ้มจนพืน้ทีต่ าบล จนเกอืบเป็นเกาะกลางน ้า ตามปกตแิลว้
ช่วงฤดนู ้าหลาก ต.สามผงจะมนี ้าท่วมสงูเป็นปกตเิพราะเป็นพืน้ทีร่บัน ้าจากเขือ่นน ้าอูน22 และสภาพ
ทัว่ไปเป็นทีร่าบลุ่ม แต่การท่วมตามฤดกูาลจะไมส่งู และกนิระยะเวลานานเช่นเมือ่เดอืนสงิหาคมทีผ่่าน
มา ทีน่ ้าเอ่อท่วมถงึ 3 ระลอก ตัง้แต่สงิหาคมถงึตน้ตุลาคม ระดบัน ้าท่วมสงูประมาณ 5-7 เมตร 

แมน่ ้าสงครามจะไหลผ่านอ าเภอศรสีงคราม และไหลลงสู่แมน่ ้าโขงทีอ่ าเภอท่าอุเทน 
จงัหวดันครพนม ซึง่ดา้นตรงขา้มอ.ท่าอุเทนในฝ ัง่ประเทศลาว คอื ปากน ้าหนิบูน ทีร่องรบัการระบายน ้า
จากเขือ่นเทนิ-หนิบูน และส่วนต่อขยายในช่วงฤดฝูนนี้เช่นกนั เมือ่ระดบัน ้าในแม่น ้าโขงสงูมาจากด้าน
เหนือน ้า และมนี ้าจากเขือ่นเทนิ-หนิบนูไหลลงมาสมทบ จงึส่งผลโดยตรงใหแ้ม่น ้าสงครามไมส่ามารถ
ระบายน ้าออกได ้ในขณะทีด่า้นเหนือน ้า ตอ้งรองรบัการระบายน ้าจากเขือ่นน ้าอูน ดงันัน้สภาพน ้าท่วม
ขงัในพืน้ทีลุ่่มน ้าสงครามและต าบลสามผง จงึท่วมนานและมรีะดบัทีส่งูต่อเนื่องตดิต่อกนั 

  อาชพีของคนในชุมชนคอื ท านา ประมงน ้าจดื ทอผา้ เลีย้งสตัว ์โดยทุกบา้นต่างหาปลา 
ม ี100 กว่าหลงัคาเรอืนทีห่าเป็นประจ า ปลาทีห่าไดถ้า้เป็นปลาสดจะขายไดช้่วงหน้าแลง้ มคีนกลางมา
รบัซือ้ไปขายทีร่บัเฉพาะปลาจากแม่น ้าสงครามเท่านัน้ กระจายไปยงั จ.สกลนคร, มกุดาหาร และพืน้ที่
ใกลเ้คยีง เช่น บา้นแพง เครื่องมอืทีน่ิยมคอื สะดุง้ ส าหรบัหาปลาตลอดแนวน ้าอาทีต่่อตดิกบัน ้าสงคราม 
เครือ่งมอือื่น ๆ คอืตุม้ มอง และแห สภาพน ้าท่วมขงัไดส้่งผลดกีบัการหาปลา โดยชาวบา้นจบัปลาได้
จ านวนมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22 เขื่อนน า้อนู กัน้ล าน า้อนู ซึง่เป็นสาขาของแมน่ า้สงคราม ท่ีไหลผา่นต าบลสามผง 
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7.1 ความเสียหายต่อพื้นท่ีเกษตรและการประมงของต าบลสามผง 

รวบรวมจาก 1. ส านกังานเกษตรอ าเภอศรสีงคราม 20 พฤศจกิายน 2561, 2. ส านกังานประมงอ าเภอศรสีงคราม  
พฤศจกิายน 2561, 3. ปกครองอ าเภอศรสีงคราม พฤศจกิายน 2561 

 
7.2 ลกัษณะและมูลค่าของความเสียหายจากน ้าท่วม 
 
7.2.1 ความเสียหายต่อบ้านเรือน 

น ้าท่วมสงูเป็นเวลานาน ท าใหพ้ืน้ทีท่รดุ, ผนงับา้นแตกรา้ว จากการสมัภาษณ์ นางสาวโสภารณ 
ผงชานัน 144 ม.9 ตอ้งลงทุนซ่อมบา้นเองหมดประมาณ 10,000 บาท และไก่ตาย 50 ตวั, นางสาว
สงกรานต ์โพธิส์ุ ซ่อมบา้นเอง 10,000 บาท ขายหม ูววั ขาดทุนประมาณ 30,000 บาท เป็ดตาย 2,000 
บาท ในภาพรวม การประเมนิความเสยีหายยงัไม่สามารถประเมนิได ้แต่ขอ้มลูจากผูใ้หส้มัภาษณ์ คาด
ว่าขัน้ต ่าไมต่ ่ากว่าหลงัคาเรอืนละ 10,000 บาท เนื่องจากน ้าท่วมขงัเกอืบ 3 เดอืน ระบบไฟฟ้าเสยีหาย สี

ต าบลสามผง  
 

พืน้ท่ี และชนิดของความเสียหาย  

 ความเสียหาย
ต่อบา้นเรือน 

ท่ีนา  บอ่ปลา 
 

พืชผกั พืชสวน
และอ่ืนๆ 

อ่ืน ๆ  

หมูท่ี ่1 บา้นสามผง 98 1,039 ไร่  98 ราย 11.25   
หมูท่ี ่2 บา้นแค 157 1,931.50 ไร่ 157 ราย 35.5   
หมูท่ี ่3 บา้นสามผง 134 1,117.75 ไร่ 134 ราย 9   
หมูท่ี ่4 บา้นปากยาม 9 99 ไร่ ราย    
หมูท่ี ่5 บา้นดงน้อย 70 639.25 ไร่ 70 ราย 1   
หมูท่ี ่6 บา้นศรเีวนิชยั 92 948.5 ไร่  92 ราย 14.25   
หมูท่ี ่7 
บา้นนาหนองหวาย 

77 722.25 ไร่  77 ราย 28.75   

หมูท่ี ่8 บา้นไทยเจรญิ 47 465.75 ไร่  47 ราย 4   
หมูท่ี ่9 บา้นสามผง 162 1,517.25 ไร่ 162 ราย 17.5   
หมูท่ี ่10 บา้นสามผง 88 632.5 ไร่  88 ราย 6 ไร่ 5 ไร่ 1ราย  
หมูท่ี ่11 บา้นไทยสบาย 48 356.5 ไร่  48 ราย 2 ไร่   
หมูท่ี ่12 บา้นดงน้อย 62 549.5 ไร่  62 ราย    
หมูท่ี ่13 บา้นศรเีวนิชยั 99 991.75 ไร่  99 ราย 9 ไร่   
หมูท่ี ่14  
บา้นนาหนองหวาย 

20 134.5 ไร่  20ราย 15.25ไร่   

หมูท่ี ่15 บา้นสามผง 72 662.25 ไร่  72 ราย 6.5ไร ่   
หมูท่ี1่6 บา้นดงน้อย 22 155 ไร่   22 ราย    

รวม 
 

1,257 หลงั 11,692.3 ไร่ 
1,256 ราย 

 

160 ไร่ 5 ไร่  
1 ราย 

รวมเกษตรกรไม่ซ า้ ด้านพืช 
1,167 ราย และได้รบัค่าชดเชย
ด้านพืช  13,322,434.25 บาท 
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ลอก ผนงัแตก ระบบสว้ม ตอ้งท าใหม่ รวม 1,257 หลงัคาเรอืน คดิเป็นมลูค่าความเสยีหายเบือ้งตน้รวม 
12,570,000 บาท 
 
7.2.2 ท่ีนา  

น ้าจากล าน ้าสงครามเอ่อท่วมขา้วตาย ในส่วนของผูใ้หข้อ้มลู 15 คน มทีีน่ารวมกนั 224.25 ไร ่
คดิเป็นมลูค่าความเสยีหาย 293,000 บาท 

เมือ่ประเมนิขอ้มลูของทางราช มขีา้วตายพืน้ที ่11,692.3 ไร ่1,256 ราย ประเมนิตน้ทุน 3,000 
บาทต่อไร ่พบว่าตน้ทุนรวมมมีลูค่าความเสยีหาย เท่ากบั 35,076,000 บาท 

ขณะเดยีวกนั เมือ่ค านวณถงึการขาดโอกาสหรอืรายไดจ้ากการขายขา้ว โดยประมาณการ
ผลผลติ 400 กโิลกรมัต่อไร ่ราคาขายตนัละ 21,000 บาท ขาดโอกาสสรา้งรายได ้เป็นเงนิประมาณ 
98,215,320 บาท 

ดงันัน้สภาพปญัหาไมเ่พยีงขา้วตาย ขาดแคลนขา้วกนิเท่านัน้ แต่ยงัขาดโอกาสในการขายขา้ว 
ซึง่ไมส่ามารถเทยีบกบัการชดเชยของทางการได ้เช่น กรณีนางวาสนา ไอยวนั มนีาขา้ว 2 แปลง ท่วม
หมดทัง้ 40 ไร ่ไมม่เีวลาลงทุน ไม่มเีมลด็พนัธุไ์ดร้บัค่าชดเชยเพยีง 20 ไร ่(นาปรงั) อยากไดพ้นัธุข์า้ว 
อตัราค่าชดเชยทีเ่ป็นธรรม ใกลเ้คยีงกบัการลงทุนจรงิ งบประมาณฟ้ืนฟูหลงัน ้าท่วม ถุงยงัชพี ไม่
เพยีงพอต่อการด ารงชพี 
 
7.2.3 สวนปาลม์ 

น ้าท่วมสวนปาลม์ยนืตน้ตายประมาณ 10 ไร ่คดิมลูค่าความเสยีหายเท่ากบั 30,000 บาท 
(ขอ้มลูจากผูใ้หข้อ้มลู 15 คน) 
 

7.2.4 ยางพารา 

น ้าท่วมสวนยางพารา ท าให้กรดีน ้ายางไมไ่ด ้ขาดรายได ้หลงัน ้าลดหน้ายางตาย ล าตน้ยางแตก 

ขาดโอกาสสรา้งรายได ้เช่น กรณ ีนายเลยีง ผงชานนั/นายชวลติ ไอยวยั มยีางพารา 8 ไร ่ขาดรายได้

จากการกรดีน ้ายางขาย 20,000 บาท, นางหนูอุม้ ผงอนิทร ์ม.10 มยีางพารา 9 ไร ่ขาดรายไดจ้ากการ

กรดีน ้ายางขาย 22,500 บาท, นางศรเีวยีง ผงชานนัท ์ม. 3 มยีางพารา 12 ไร ่ขาดรายไดจ้ากการกรดี

น ้ายางขาย40,000 บาท และมสีวนปาลม์ 10 ไร ่ขาดรายไดจ้ากสวนปาลม์ 30,000 บาท 

จากขอ้มลูของส านกังานเกษตร ไมป่รากฏตวัเลขผลเสยีหายเรือ่งยางพารา 
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7.2.5 บ่อเล้ียงปลา 
ระดบัน ้าท่วมสงู ท าใหป้ลาทีเ่ลีย้งไปกบัน ้าทัง้หมด เฉพาะบ่อปลาของผูใ้หข้อ้มลู 15 คน รวม 20 

ไร ่คดิเป็นตน้ทุนความเสยีหาย 64,050 บาท  
ในภาพรวมของต าบล มบี่อปลาเสยีหาย 160 ไร ่มตีน้ทุนไรล่ะ 30,000 บาท คดิมลูค่าความ

เสยีหายเท่ากบั 4,800,000 บาท ไม่รวมบ่อปลาในเขตอนุรกัษ์ เสยีหาย  2 บ่อ 
 
7.2.6 พืชผกั 

น ้าท่วมนาน ท าใหพ้ชืผกัตาย ของผูใ้หข้อ้มลู 15 คน คดิมลูค่าความเสยีหายเท่ากบั 5000 บาท 
ในพืน้ที ่2 ไร ่ขณะทีค่วามเสยีหายของพชืผกัทัง้ธรรมชาตแิละหวัไรป่ลายนา ไมส่ามารถประเมนิได ้
 
7.2.7 สตัวเ์ล้ียง 

สตัวเ์ลีย้งจ านวนหนึ่งตาย ไมม่แีหล่งอาหาร ววัควาย ผอมโซ ตอ้งอพยพไปอยูท่ีส่งู ตามถนน
ทางหลวง ไมส่ามารถคดิมลูค่าความเสยีหายดา้นปศุสตัวใ์นภาพรวมได ้
 
7.2.8 ความเสียหายต่อส่ิงแวดล้อม และทรพัยากรธรรมชาติของต าบล 

ถนนช ารดุ การเดนิทางไมส่ะดวก เนื่องจากน ้าท่วมสงู 5 - 7 เมตร การสญัจรไปมาไมส่ะดวก ใน
ภาพรวมยงัประเมนิมลูค่าความเสยีหายไมไ่ด ้
 
7.3 การแก้ไขปัญหาของชุมชน 

การแกไ้ขปญัหาน ้าท่วมของชาวบา้น นาขา้วทีเ่พาะปลกูเป็นทีลุ่่ม บ่อปลาเบือ้งตน้ใชต้า
ขา่ยดกัรอบบ่อตนเอง แต่ไม่สามารถแกไ้ขปญัหาได ้ขนขา้วของยกขึน้ทีส่งู ความเสยีหายต่อบา้นเรอืน 
ตอ้งซ่อมแซมเอง  ขาดแคลนพนัธุข์า้วในการปลกูรอบสอง ขา้วนาปรงัตอ้งหาซือ้ไกล ววัควายขาดแคลน
หญา้ ชุมชนมคีวามตอ้งการท าแผนเพื่อป้องกนัแกไ้ขในระยะยาว  

7.4 การช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครฐัหรือองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

การช่วยเหลอืจาก อปท. หรอืภาคราชการ ผูไ้ดร้บัความเดอืนรอ้นจากน ้าท่วม ไดร้บัการ
ช่วยเหลอืแค่ถุงยงัชพีส าหรบัผูท้ีน่ ้าท่วมบา้นเรอืน ดา้นการเกษตรนาขา้ว สวนปาลม์ ยางพาทีเ่สยีหาย
ไดร้บัการเยยีวยาชดเชยค่าเสยีหาย ดา้นการประมงเป็นผลดสี าหรบัคนท าประมง แต่กช็ดเชยความ
เสยีหายในภาพรวมไมไ่ด ้
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แผนท่ีลุ่มน ้าสงครามในเขตอ าเภอศรีสงคราม 

 
 
ภาพพืน้ทีห่มู7่ ต.สามผง อ.ศรสีงคราม จ.นครพนม ทีถู่กน ้าทว่มเป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดอืน 
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ภาพ พืน้ทีห่มู7่ ต.สามผง อ.ศรสีงคราม จ.นครพนม ทีถู่กน ้าท่วมเป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดอืน 

 

 

ผูร้วบรวมขอ้มลู นางสาววมิลจนัทร ์ตยิะบตุร  
ผูใ้หข้อ้มลู 

1. นางจงจติ วรรณวงศ ์บา้นเลขที ่60 ม. 9  
2. นางเตง็ทอง แกว้ก่อง บา้นเลขที ่27 ม. 9  
3. นางยุพา ฝา่ยทะแสง บา้นเลขที ่189 ม. 7 ต.สามผง  
4. นายเลยีง ผงชานนั บา้นเลขที ่103 ม. 7 ต.สามผง  
5. นางทองใบ ตยิะบุตร บา้นเลขที ่90 ม. 3 ต.สามผง  
6. นายจ ารสั ปะทะด ีบา้นเลขที ่93 ม. 9 ต.สามผง  
7. นายค า นีละกุล บา้นเลขที ่101 ม. 9 ต.สามผง  
8. นางบุญน้อม ชนิสาร บา้นเลขที ่38 ม. 15 ต.สามผง  
9. นายชวลติ ไอยวยั บา้นเลขที ่105 ม. 15 ต.สามผง  

10. นางวาสนา ไอยวยั บา้นเลขที ่105 ม. 15 ต.สามผง  
11. นางนงนุช นะคะจดั บา้นเลขที ่39 ม. 15 ต.สามผง  
12. นางหนูอน้ ผงอนิทร ์บา้นเลขที ่75 ม. 10 ต.สามผง  
13. นางศรเีวยีง ผงชานนั บา้นเลขที ่69 ม. 3 ต.สามผง  
14. นางสาวโสภสวรรณ ผงชานนั บา้นเลขที ่144 ม. 9 ต.

สามผง  
15. นางสาวสงกรานต ์โพธิส์ ุบา้นเลขที ่105 ม. 15 ต.

สามผง  
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8. ต าบลป่งขาม อ าเภอหว้านใหญ่ จงัหวดัมุกดาหาร 

  ต าบลปง่ขาม มลี าหว้ยค าชะโนด เป็นล าหว้ยสายหลกัไหลผ่านและลงสู่แม่น ้าโขง ซึง่มี
ล าหว้ยยอ่ยอกีหลายสายไหลลงสู่หว้ยค าชะโนด ตอนบนมกีารสรา้งอ่างเกบ็น ้าค าชะโนด หรอือ่างเกบ็น ้า
หนองหนาว ตัง้อยูท่ีบ่า้นหนองหนาว ต าบลหนองบวั อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร 

  แมน่ ้าโขงทีไ่หลผ่านต าบลป่งขาม ก่อนจะไหลเขา้สู่เขตอ าเภอเมอืงมกุดาหารนัน้ เป็น
แมน่ ้าโขงตอนล่างทีร่บัน ้าจากเขือ่นในประเทศลาวตอนบนทัง้หมด และเขือ่นน ้าอูนจาก จ.สกลนคร 
ปญัหาน ้าท่วมในเขตต าบลป่งขาม เกดิขึน้ตัง้แต่ปลายเดอืนกรกฎาคม 2561 เน่ืองจากน ้าโขงหนุนสงู น ้า
ในหว้ยค าชะโนดทัง้จากน ้าฝน และน ้าจากเขือ่นค าชะโนดไมส่ามารถระบายลงแม่น ้าโขงได ้ถงึแมพ้ืน้ที่
ปง่ขามจะเป็นทีร่าบสงู แต่มลี าหว้ยชะโนดไหลผ่านกลางต าบลก่อนไหลลงแมน่ ้าโขง และมลี าหว้ยสาย
เลก็สายน้อยทีส่ าคญัเช่น หว้ยพุง้แก หว้ยกระเบา มรีอ่งน ้าเลก็ๆ เช่น ฮ่องบง ทางทศิตะวนัตกของชุมชน 
ประกอบกบัการมที่าทราย ทีท่ าใหร้อ่งน ้าลกึเปลีย่น และตลิง่พงั นอกจากนี้ยงัมปีญัหาการก่อสรา้งฝาย 
การท าท่อระบายน ้าเลก็เกนิไปไมเ่หมาะสม การไม่มกีารจดัการคลองระบายน ้า กเ็ป็นปจัจยัเสรมิให้
ปญัหาน ้าท่วมรุนแรงมากขึน้ 

ชาวบา้นปง่ขามเล่าว่า เคยมปีระสบการณ์น ้าท่วมใหญ่ จ านวน 5 ครัง้ เมือ่ปี พศ. 2509 
, 2523, 2526, 2533-2534 และ 2554 แต่น ้าท่วมปีนี้หนักกว่าทุกปี  น ้ามาเรว็ คาดเดาไมไ่ด ้สาเหตุหลกั
ทัง้น ้าฝนและน ้าโขงสงูมากหนุนเขา้ท่วมอยา่งรวดเรว็ ไมม่ทีที่าว่าจะลด  ชาวบา้นทราบจากขา่วว่าน ้า
จากเขือ่นเพื่อนบา้นปล่อยมา  ประกอบกบัเขือ่นหนองหนาว(เขือ่นหว้ยชะโนด) กป็ล่อยมาจากอ าเภอดง
หลวง ล าหว้ยชะโนดและล าหว้ยต่างๆไมส่ามารถไหลลงแมน่ ้าโขงได ้ชาวบา้นใหข้อ้มลูว่า น ้าท่วมในปีนี้
เกดิทัง้หมด 4 รอบ ท าใหไ้ม่สามารถปลกูขา้วได ้ ตัง้แต่ รอบแรก 27 กรกฎาคม - 5 สงิหาคม 2561, 
รอบทีส่อง 7 สงิหาคม - 20 กนัยายน (ช่วงพายเุซนิตญิ), รอบทีส่าม 21 - 30 กนัยายน (ช่วงพายบุนิค), 
รอบทีส่ ี ่ 1 - 4 ตุลาคม (ช่วงพายุมงัคุด) และการปล่อยน ้าเขือ่นจากประเทศเพื่อนบา้น ท าใหไ้มส่ามารถ
ท านารอบใหมไ่ด ้เนื่องจากน ้าไมล่ด ในดา้นขอ้มลูความเสยีหายนัน้ ชาวบา้นระบุว่าตวัเลขทีแ่จง้รอบแรก 
เดอืนกรกฎาคม 2561  คอืขอ้มลูทีใ่กลเ้คยีงความเสยีหายจรงิ อยา่งไรกต็ามการมอีตัราค่าเกบ็เกี่ยว ก็
เป็นตวัแปรทีท่ าใหช้าวบา้นถอนขอ้มลูออกจากขอ้เทจ็จรงิ 

8.1 ความเสียหายต่อพื้นท่ีเกษตรและการประมงของต าบลป่งขาม 

  ขอ้มลูความเสยีหายของต าบลปง่ขาม มกีารรวบรวมหลายครัง้ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 
2561 รวมขอ้มลูในเดอืนกรกฎาคม 2561 ระบุว่ามคีรวัเรอืนไดร้บัความเสยีหาย 886 ครวัเรอืน  มี
ผูป้ระสบภยั 241 ราย พืน้ทีเ่พาะปลกูขา้ว 6,700 ไร ่เป็นพืน้ทีป่ระสบภยัน ้าท่วม 1,206 ไร ่คาดว่าจะ
เสยีหาย 1,206 ไร ่ถัว่ลสิงปลกู 8 ไร ่ประสบภยั 2 ราย รวมพืน้ทีเ่พาะปลกู 6,708 ไร ่ประสบภยั 1,208 
ไร ่คาดว่าจะเสยีหาย 1,208 ไร ่จ านวน 243 ราย  
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จ านวนครวัเรอืนผูป้ระสบภยัคดิเป็น 27% ของจ านวนครวัเรอืนทัง้หมด และจ านวน
พืน้ทีท่ีค่าดว่าน ้าท่วมและคาดว่าจะเสยีหายคดิเป็น 18% ของพืน้ทีป่ลกูทัง้หมด แต่ส านกังานเกษตร
อ าเภอหวา้นใหญ่ ไดย้นืยนัยอดการชดเชยขา้วที ่231.75 ไร ่จ านวน 67 ราย คดิเป็น 3.5% ของพืน้ที่
ปลกูขา้วทัง้หมด 6,700 ไรเ่ท่านัน้ หายไปจากเดมิทีน่ ้าท่วมในระยะแรกคอืเดอืนกรกฎาคมสงูถงึ 80% 
ทัง้ทีฝ่นตกหนกัต่อเนื่อง น ้าโขงสงูต่อเนื่องตลอดทัง้สองเดอืน ขอ้มลูเปรยีบเทยีบไดแ้สดงไวใ้นตาราง
ดงันี้ 

ต าบลป่งขาม 
 

พืน้ท่ี และชนิดของความเสียหาย  

 ท่ีนา** 
(จ่ายชดเชยจริง) 

ท่ีนา*** 
(ข้อมลูคาดการความเสียหาย, กรกฎาคม 2561) 

บ่อปลา 
 

อ่ืน ๆ 

หมู่ที ่1  
บา้นปง่ขาม 
 

3 ไร ่
1 ราย 

เป็นหมู่บา้นตดิแม่น ้าโขง ทัง้หมด 93 ครวัเรอืน  ประสพ
ภยั 3 ราย พืน้ทีเ่พาะปลกูขา้ว 552 ไร่ ประสพภยั 23 ไร่ 3 
ราย คาดว่าจะเสยีหาย 23 ไร่ 3 ราย 

0  

หมู่ที ่2  
บา้นสองคอน 
 

27 ไร ่
7 ราย 

เป็นหมู่บา้นตดิแม่น ้าโขง ทัง้หมด 109 ครวัเรอืน  ประสพ
ภยั 31 ราย พืน้ทีเ่พาะปลกู ขา้ว 889 ไร่ ประสพภยั 161 
ไร่ 3 รายถัว่ลสิง ปลกู 8 ไร่ ประสพภยั 2 ราย รวม
เพาะปลกู897 ไร่ ประสพภยั 163 ไร่ คาดว่าจะเสยีหาย 
163 ไร ่ 

0  

หมู่ที ่3  
บา้นสองคอน 
 

37 ไร ่
7 ราย 

เป็นหมู่บา้นตดิแม่น ้าโขง ทัง้หมด 110 ครวัเรอืน  ประสพ
ภยั 13 ราย พืน้ทีเ่พาะปลกูขา้ว 949 ไร่ ประสพภยั 143 ไร่ 
คาดว่าจะเสยีหาย 143 ไร ่

1 ไร่ 2 
ราย 

พชืไร่ มนั
ส าปะหลงั 3 ไร่ 
1 ราย 

หมู่ที ่4  
บา้นนาด ี
 

50.50 ไร ่
17 ราย 

เป็นหมู่บา้นตดิแม่น ้าโขง ทัง้หมด 58 ครวัเรอืน  ประสพ
ภยั 41 ราย พืน้ทีเ่พาะปลกูขา้ว 425 ไร่ ประสพภยั 194 ไร่ 
คาดว่าจะเสยีหาย 194 ไร ่

0  

หมู่ที ่5  
บา้นนาขอม
ป้อม 

6.25 ไร ่
2 ราย 

เป็นหมู่บา้นตดิล าหว้ยชะโนด  ทัง้หมด 82 ครวัเรอืน  
ประสพภยั 25  ราย พืน้ทีเ่พาะปลกูขา้ว 625 ไร่ ประสพ
ภยั 99 ไร่ คาดว่าจะเสยีหาย 99 ไร ่

0.5 ไร ่
1 ราย 

ขา้วโพดหวาน 
1.75 ไร่ 1 ราย 
ถัว่ลสิง 0.25 ไร่ 1 
ราย 

หมู่ที ่6  
บา้นlสมสะอาด 
 

0 ตดิหว้ยหนองสองพีน้่อง  ทัง้หมด 40 ครวัเรอืน  ประสพ
ภยั 1 ราย พืน้ทีเ่พาะปลกูขา้ว 200 ไร่ ประสพภยั 3 ไร่ 
คาดว่าจะเสยีหาย 3 ไร ่

0  

หมู่ที ่7  
บา้นไผ่ลอ้ม 
 

0 ตดิหว้ยหวัแตกทัง้หมด 78 ครวัเรอืน  ประสพภยั 27 ราย 
พืน้ทีเ่พาะปลกูขา้ว 735 ไร่ ประสพภยั 92 ไร่ คาดว่าจะ
เสยีหาย 92 ไร ่

0  

หมู่ที ่8  
บา้นปง่ขาม
เหนือ 

14.5 ไร ่
8 ราย 

ตดิหว้ยพุง้แก ทัง้หมด 78 ครวัเรอืน  ประสพภยั 27 ราย 
พืน้ทีเ่พาะปลกูขา้ว 735 ไร่ ประสพภยั 92 ไร่ คาดว่าจะ
เสยีหาย 92 ไร ่

0 ขา้วโพดหวาน 
1 ไร่ 1 ราย 
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หมู่ที ่9  
บา้นโคกสวาท 

72 ไร ่
19 ราย 

ตดิหว้ยฮ่องบง ซึง่แยกมาจากหว้ยชะโนด ไกลแม่น ้าโขง 
ทัง้หมด 168  ครวัเรอืน  ประสพภยั 80 ราย พืน้ที่
เพาะปลกูขา้ว 1,210 ไร่ ประสพภยั 396 ไร่ คาดว่าจะ
เสยีหาย 396 ไร ่จุดน้ีเกดิจากการปล่อยน ้าเขือ่นหนอง
หนาวซึง่เป็นอ่างเกบ็น ้าขนาด 200 ไร่ จากอ.ดงหลวง ซึง่
อยู่ห่างหมูท่ี ่9 ประมาณ 50 กม. ฝายน ้าลน้และมที่อ
ระบายขนาดเลก็ น ้าจงึไหลบ่าลงฮ่องบง และล าหว้ยชะโนด 
ท าใหน้ ้าท่วมหมู่ 4 หมู่ 9 ทัง้ทีอ่ยู่ไกลแม่น ้าโขง ล าหว้ยชะ
โนดกไ็หลลงแม่น ้าโขงไม่ได ้

0  

หมู่ที ่10  
บา้นนาแกน้อย 

6.50 ไร ่
2 ราย 

ตดิแก่งกะเบา ทัง้หมด 62 ครวัเรอืน  ประสพภยั 2 ราย 
พืน้ทีเ่พาะปลกูขา้ว 556 ไร่ ประสพภยั 6 ไร่ คาดว่าจะ
เสยีหาย 6 ไร ่

1 ไร่ 2 
ราย 

 

หมู่ที ่11  
บา้นใหม่สอง
คอน 

15 ไร ่
5 ราย 

ตดิล าหว้ยชะโนด ทัง้หมด 86 ครวัเรอืน  ประสพภยั 18 
ราย พืน้ทีเ่พาะปลกูขา้ว 550  ไร่ ประสพภยั 89 ไร่ คาดว่า
จะเสยีหาย 89 ไร ่

0  

รวม 
 

231.75 ไร ่
67 ราย 

รวม 886 ครวัเรอืน  พืน้ท่ีเพาะปลูก 6,708 ไร ่ประสบ
ภยั 1,208 ไร ่คาดว่าจะเสียหาย 1,208 ไร ่243 ราย  

2.50 ไร่ 
5 ราย 

พืชไร่ 3.25 ไร่ 2 ราย 
พืชสวนและอ่ืนๆ 

2.75 ไร่ 2 ราย 

** ส านักงานเกษตรอ าเภอหวา้นใหญ่ยืนยนัยอดการชดเชยข้าวท่ี 231.75 ไร*่ 
*** ขอ้มูลประสบภยั 25-31 กรกฎาคม 2561 ของ ส านักงานเกษตร อ าเภอหว้านใหญ่ 

8.2 ลกัษณะและมูลค่าของความเสียหายจากน ้าท่วม 

8.2.1 ความเสียหายต่อบ้านเรือน 

ไมม่คีวามเสยีหายต่อบา้นเรอืนโดยตรง มคีวามเสยีหายเนื่องจากน ้าท่วมโรงเหด็ของนาย จติตา 
อนนัต ์4 โรงในพืน้ที ่1 ไร ่เสยีหายมลูค่า 32,000 บาท 

8.2.2 ท่ีนา 

น ้าจากแมน่ ้าโขงอยูใ่นระดบัสงู น ้าตามหว้ยรอบในไหลลงไมไ่ด ้น ้าท่วมขงัต้นขา้วทีก่ าลงัแตกกอ 
อกีทัง้มกีารปล่อยน ้าจากเขื่อนค าชะโนด(เขือ่นหนองนาว)มา ไหลตามหว้ยชะโนด และฮ่องบง เกดิน ้า
ท่วมตลอดแนวล าหว้ยและรมิโขง ส านกังานเกษตรอ าเภอหวา้นใหญ่ จา่ยชดเชยพืน้ทีป่ลกูขา้วเพยีง 
231.75 ไร ่ จ านวน 67 ราย 

เกษตรกรบา้นปง่ขามค านวณตน้ทุนการปลกูขา้วต่อไร่ที ่5,240 บาท หากใชต้วัเลขของ
ส านกังานเกษตรทีร่ะบุยอดชดเชยภยัน ้าท่วม จะมมีลูค่าความเสยีหายรวม 1,214,370 บาท และหากน ้า
ไมท่่วม ผลผลติขา้วทีจ่ะไดไ้รล่ะ 500 กโิลกรมั ในปี 2561 ราคาขา้วตนัละ 21,000 บาท หรอืกก.ละ 21 
บาท จะไดเ้งนิรวม 2,496,375  บาท แต่ไดค้่าชดเชยจากรฐัไรล่ะ 1,113 บาท หรอืรวมทัง้หมดเพยีง 
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257,937.75 บาท จงึเป็นการสญูเสยีโอกาสในการมรีายไดแ้ละหรอืมขีา้วกนิเท่ากบั รายไดจ้ากขายขา้ว 
ลบ ค่าชดเชย คงเหลอืเท่ากบั 2,238,437.25 บาท เท่านัน้ ( 2,496,375 - 257,937.75 = 2,238,437.25 
บาท)    

ชาวบา้นเหน็ว่า อตัราการชดเชยเยยีวยาทีม่อีตัราไรล่ะ 1,113 บาท หากไมแ่จง้น ้าท่วม รอค่า
เกบ็เกีย่วและปรบัปรุงเมลด็พนัธุจ์ากรฐับาลไรล่ะ 1,500 บาท กพ็อจะไดเ้งนิเพิม่ขึน้บา้ง เพราะถงึ
อยา่งไรกเ็สยีหายไปแลว้ บางรายพยายามทีป่ลกูใหมแ่ต่ขาดแคลนเมลด็พนัธุ ์ จงึเป็นสาเหตุหนึ่งที่
ตวัเลขการแจง้ยอดเสยีหายจากน ้าท่วมหายไปถงึ 80% ทัง้ทีฝ่นตกหนกัต่อเนื่อง น ้าโขงสงูต่อเนื่องตลอด
ทัง้สองเดอืน 

8.2.3 บ่อเล้ียงปลา 

เกษตรกรทีไ่มไ่ดแ้จง้หรอืขึน้ทะเบยีนกบัประมงไมส่ามารถยืน่ชดเชย เช่น นายกงหนั หลงมวีงศ ์
เลีย้งปลา ครึง่ไร ่ไมส่ามารถรบัค่าชดเชย จากขอ้มลูส านักงานประมงมยีอดชดเชย 2.50 ไร ่ 5 ราย ชดช
เยไรล่ะ 4,225 บาท รวมเป็นเงนิ 10,562.50 บาท ขณะทีต่น้ทุนบ่อปลา อยูท่ีไ่รล่ะ 30,000 บาท  

8.2.4 พืชไร่ 

มนัส าปะหลงัปลกูในพืน้ทีด่อน แต่ถูกน ้าโขงท่วมเสยีหาย หวัมนัจะเน่าและเป็นเสีย้นดนิ เกบ็
ผลผลติไมไ่ด ้มนัส าปะหลงั 3 ไร ่1 ราย ตน้ทุนไรล่ะ 4,500 บาท มลูค่าความเสยีหาย 13,500 บาท ถา้
น ้าไมท่่วม ปกตจิะขายไดไ้ร่ละ 10,000 บาท เป็นการเสยีโอกาสสรา้งรายได้ของเกษตรกร 

8.2.5 ข้าวโพดหวาน 

ขา้วโพดหวานถูกน ้าท่วมขงั และยนืตน้ตายจ านวน 2.75 ไร ่2 ราย มตีน้ทุนไรล่ะ 1,300 บาท 
มลูค่าความเสยีหาย 3,575 บาท 

8.3 การแก้ไขปัญหาของชุมชน 
ชุมชนไมส่ามารถท าอะไรไดม้ากกว่า การยกของขึน้ทีส่งู การกัน้ปลาไมใ่หอ้อกจากบ่อก็

ไมส่ามารถท าได ้ ไดแ้ต่รอใหน้ ้าลด ชาวบา้นรอ้งว่าการเตอืนภยั การชดเชยเยยีวยา การท าประกนัภยั 
ไมเ่ป็นระบบ และมคีวามเขา้ใจไมช่ดัเจน นอกจากน้ี มขีอ้เสนอใหส้ ารวจขอ้มลูเพื่อจดัท าแผนป้องกนั 
แกไ้ขปญัหาอย่างจรงิจงัทัง้ระยะสัน้ระยะยาว  

กรณนีางโสดา  เมอืงโคตร 41 หมู ่4 บา้นนาด ีพืน้ทีท่ าการเกษตรอยูร่ะหว่างหว้ยชะ
โนดกบัชุมชน หลงัน ้าท่วมปี 2533-34 ชุมชนถมพืน้ทีอ่ยู่อาศยัสงูขึน้ ท าใหพ้ืน้ทีข่องตนเป็นแอ่งกระทะ 
และราชการท าฝายน ้าลน้บรเิวณหมู ่4 เวลาน ้าหลากท าใหไ้ดร้บัผลกระทบซ ้าซาก หรอืกรณนีายฉลอง 
เมอืงโคตร  พืน้ทีเ่ป็นแอ่งกระทะอยู่ระหว่างชุมชนกบัหว้ยชะโนด เมือ่ 27 กรกฎาคม 2561 น ้าหว้ยชะ
โนดท่วมสงูกว่า 1.50 เมตร น ้าจากทุกทีไ่หลลงมารวมบรเิวณทีน่า เสยีหายหนกักว่าพืน้ทีอ่ื่นๆ  
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การศกึษาสภาพพืน้ทีใ่หช้ดัเจน มขีอ้เสนอท าพืน้ทีแ่ก้มลงิทีห่มู ่4 เพื่อรองรบัน ้าจาก
เขือ่นที ่อ.ดงหลวง การจดัการท่อระบายน ้าทีม่ขีนาดเลก็ การแกไ้ขปญัหาถนนทีส่งูกว่าชุมชนและกดี
ขวางทางน ้า การขดุลอกคลองไมใ่หต้ืน้เขนิ พรอ้มระบายน ้า การช่วยเหลอืเยยีวยาของรฐัทีล่่าชา้และมี
อตัราทีไ่มเ่หมาะสมท าใหช้าวบา้นขาดแคลนอาหาร ขาดโอกาสขาดรายไดท้ีค่วรจะไดจ้ะเป็น การ
ช่วยเหลอืเมลด็พนัธุห์ลงัน ้าท่วม และทีส่ าคญั หน่วยงานและประเทศเพื่อนบา้นควรมรีะบบการแจง้เตอืน
และรบัผดิชอบมากกว่านี้  กรณทีีป่ล่อยมวลน ้าจากเขือ่นในประเทศลาว หรอืเขือ่นตอนบน ส่งผลให้
ปญัหา ผลกระทบรุนแรงขึน้ ทัง้ในฤดแูลง้ และฤดฝูน อกีประการทีส่ าคญั หากการเยยีวยาทีม่อีตัรา
เหมาะสมเช่นน ้าท่วมควรไดม้ากกว่ากว่าค่าเกบ็เกีย่ว จะท าใหม้ขีอ้มลูทีเ่ป็นจรงิในเรื่องผลกระทบที่
ชดัเจน 

8.4 การช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครฐัหรือองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ทหาร เทศบาล อพปร. มาขนของขึน้ทีส่งูช่วยชาวบา้น บางรายไดร้บัถุงยงัชพี น ้าท่วม
บา้น แต่ตอ้งรบัผดิชอบตนอง นอกจากการใหข้อ้มลูขา่วสารแลว้ หน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น 
ปกครอง เกษตร ประมง ปศุสตัว ์และอปท. ไดด้ าเนินการช่วยเหลอืเกษตรกร รวม 67 รายเป็นเงนิ
ชดเชยรวม 266,316.25 บาท (จา่ยผ่านบญัชธีนาคารของเกษตรกรเมือ่ 13 พฤศจกิายน 2561 โดยใช้
เงนิทอรองจ่ายของราชการในอ านาจของนายอ าเภอ) วงเงนิช่วยเหลอืดา้นประมงของอ าเภอในเขตพืน้ที่
ปง่ขาม 5 ราย จ านวน 10,562.50 บาท นอกจากนี้ ไม่มรีายงานความเสยีหายดา้นปศุสตัวล์ม้ตาย แต่
ขาดแคลนอาหารสตัว ์ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดัมกุดาหาร ไดด้ าเนินการสนับสนุนฟางแหง้อดัฟ่อน
จ านวน 4,000 กก.และแรธ่าตุ ยาถ่ายพยาธ ิ136 ราย ในหมู่ที ่4,9  เพื่อบรรเทาความเดอืดรอ้น 
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แผนท่ีน ้าท่วมต าบลป่งขาม 

 
ผูร้วบรวมขอ้มลู นางหวานฉ ่า นายอร่าม เมอืงโคตร 
ผูใ้หข้อ้มลู 

1. นายสมชยั  เมอืงโคตร 40 ม.4  
2. นายจติตา อนนัต ์1/3 บา้นโคกสวาท 091 7199574  
3. นางภาวด ีสวุอ 109 บา้นนาขามป้อม ม.5 
4. นายกงหนั  หลงมวีงศ ์22 บา้นนาขามป้อม ม.5 
5. นางพสิมยั  เมอืงโคตร 106 บา้นโคกสวาท ม.9 
6. นายอุทศิ  ผวิขาว 27 บา้นนาขามป้อม ม.5 
7. นางส ี วทิยา 10 บา้นโคกสวาท 
8. นางวงเดอืน  อนนัต ์121 บา้นโคกสวาท  
9. นางหนูไตร  เมอืงโคตร 146 บา้นโคกสวาท  
10. นางโสดา  เมอืงโคตร 41 หมู่ 4 บา้นนาด ี  
11. นาย ฉลอง เมอืงโคตร 49 ม.4  
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9. ต าบลโคกสาร อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ 

  ต าบลโคกสาร มสีภาพพืน้ทีท่ ัว่ไปค่อนขา้งสงู มลี าหว้ยสายหลกัคอื หว้ยถ่ม ไหลผ่าน
พืน้ทีต่ าบลโคกสารลงสู่แมน่ ้าโขง และล าหว้ยสายยอ่ยอกีหลายสายเช่น หว้ยศาลา หว้ยผกัช ีหว้ยโปง่ 
หว้ยยาง หว้ยแคน รอ่งหนองเดดิ หว้ยบาง หว้ยหนิปนู เมือ่น ้าโขงหนุนสงูและไหลยอ้นกลบัเขา้ตามล า
หว้ยทุกสาย รวมกบัน ้าปา่ทีม่าจากหว้ยตุม้แตน ซึง่จะไหลหว้ยถ่มนัน้ ท าใหน้ ้าไมส่ามารถไหลลงน ้าโขง
ได ้จงึเอ่อท่วมพืน้ทีท่างการเกษตรทัง้ทีเ่ป็นทีส่งู ทัง้ทีเ่ป็นพชืไร่จ านวนมาก รวมทัง้ท่วมพชืผกัรมิโขง
และตามล าหว้ย พืน้ทีบ่างส่วนทีช่าวบา้นเริม่ท าเกษตรผสมผสาน ลดความเสีย่งจากพชืเศรษฐกจิ  เสรมิ
รายได ้กไ็ดร้บัความเสยีหายไปดว้ย 

9.1 ความเสียหายต่อพืน้ท่ีเกษตรและการประมงของต าบลโคกสาร 

  ความเสยีหายเกดิใน 9 หมู่บา้นของต าบลโคกสาร โดยแยกเป็นพืน้ทีน่าขา้วจ านวน 
406.75 ไร ่จ านวน 99 ราย, พชืไร ่259 ไร ่63 ราย และพชืสวน 4 ไร ่จ านวน 1 ราย รวมพืน้ทีท่ ัง้หมด 
669.75 ไร ่จ านวน 152 ราย โดยมวีงเงนิชดเชยประมาณ 756,804.75 บาท แต่ไม่มขีอ้มลูความเสยีหาย
ดา้นประมงและปศุสตัว ์ดงัทีแ่สดงตามตารางดงันี้ 

ตาราง แสดงความเสยีหายต่อพืน้ทีเ่กษตรของต าบลโคกสาร 
ต าบลโคกสาร พืน้ท่ี และชนิดของความเสียหาย  

 ท่ีนา  พืชไร ่ พืชสวน อ่ืน ๆ  
หมู่ 1 โคกสารเทงิ  
 

17 ไร ่
5 ราย 

53 ไร ่
15 ราย 

 รวม 70ไร่ 19 ราย บา้นโคกสารเทงิอยู่ไกล
แม่น ้าโขง แต่ไดร้บัผลกระทบจากน ้าโขง
หนุนสงู ทะลกัผ่านล าหว้ยบาง ล าหว้ยหนิปนู 
และน ้าจากล าหว้ยตุม้แตนทางทศิตะวนัตก
เอ่อท่วม เมื่อไหลลงแม่น ้าโขงไมไ่ด ้

หมู่ 2 โคกเจรญิ  
 

22 ไร ่
3 ราย 

  น ้าโขงหนุนสงู ทะลกัผ่านล าหว้ยบาง ล าหว้ย
หนิปนู 

หมู่ 3 คนัสงู  71 ไร่ 15 ราย   น ้าโขงหนุนสงู ทะลกัผ่านล าหว้ยไผ่ 
หมู่ 4 หนิขนั  
 

127 ไร ่
33 ราย 

40 ไร ่
12 ราย 

4 ไร ่
1 ราย 

น ้าโขงหนุนสงู ทะลกัผ่านล าหว้ยศาลา ร่อง
โปง่ และหว้ยถ่ม 

หมู่ 5 โคกสารท่า  11 ไร ่4 ราย 3 ไร ่1 ราย  ตดิแม่น ้าโขงและหว้ยแคน 
หมู่ 6 โคกสะอาด  
 

0 129 ไร ่
25 ราย 

 น ้าโขงหนุนสงู ทะลกัผ่านล าหว้ยผกัช ีและ
ร่องหนองเดดิ 

หมู่ 7 โคกนกกระเตน็  
 

107.75 ไร่ 28 
ราย 

19ไร่ 6 ราย  น ้าโขงหนุนสงู ทะลกัผ่านล าหว้ยผกัช ีและ
ร่องหนองเดดิ 

หมู่ 8 โคกเจรญิ  14 ไร่ 3 ราย 10 ไร่ 2 ราย  น ้าโขงหนุนสงู ทะลกัผ่านล าหว้ยแคน 
หมู่ 9 โคกสาร 
 

37 ไร ่
8 ราย 

5 ไร่ 2 ราย  น ้าโขงหนุนสงู ทะลกัผ่านล าหว้ยบาง ล าหว้ย
หนิปนู 
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รวม 
 

406.75ไร ่ 
99 ราย 

พืชไร2่59 ไร ่
63 ราย 

พืชสวน 4 ไร่ 
1 ราย 

669.75 ไร ่152 ราย วงเงินชดเชย 
756,804.75 บาท  

 

9.2 ลกัษณะและมูลค่าของความเสียหายจากน ้าท่วม 

9.2.1 ท่ีนา 
น ้าโขงทะลกัผ่านล าหว้ยสายต่างๆ เช่น หว้ยไผ่ ล าหว้ยบาง ล าหว้ยหนิปนู  หว้ยแคน หว้ยผกัชี

รอ่งหนองเดดิ หว้ยศาลา รอ่งโปง่ และทางทศิใตข้องหมู่บา้นมลี าหว้ยขนาดใหญ่คอืหว้ยถ่ม ตดิต าบลโคก
ก่ง (อยูร่ะหว่างการท าแผนขุดลอกของกรมทรพัยากรน ้า) ทางทศิตะวนัตกเป็นหว้ยตุม้แตน เป็นน ้าปา่ 
แต่ไมส่ามารถไหลลงหว้ยถ่ม และแม่น ้าโขงได ้และแม่น ้าโขงยงัไหลยอ้นผ่านหว้ยถ่ม ท าใหน้ ้าเอ่อท่วมที่
นา และไรอ่อ้ยในวงกวา้ง 

จากการสมัภาษณ์ เกษตรกร 19 ราย มนีาขา้วไดร้บัความเสยีหาย 175 ไร ่เฉลีย่ไรล่ะ 3,825 
บาท เป็นมลูค่าความเสยีหายรวม 669,375 บาท และขาดโอกาสในการไดผ้ลผลติ คดิเฉลีย่  400 
กโิลกรมัต่อไร ่หากเป็นขา้หอมมะล ิไดร้าคา 17 บาทต่อกก. หากเป็นขา้วเหนียว ไดร้าคา 9 บาทต่อกก.
คดิเป็นมลูค่าความเสยีหาย ในลกัษณะการเสยีโอกาสรายไดร้วม 630,000 - 1,190,000 บาท 

จากขอ้มลูของส านกังานเกษตรอ าเภอชานุมาน สรุปยอดความเสยีหายจากน ้าท่วม เพื่อจา่ย
ค่าชดเชยรวม 406.75 ไร ่จ านวน 99 ราย หากคดิมลูค่าความเสยีหายทีต่น้ทุน 3,825 บาทต่อไร ่จะเป็น
เงนิ 1,555,818 บาท และชาวบา้นขาดโอกาสในการขายขา้วราคาตนัละ 21,000 บาทตามทีร่ฐับาล
ประกาศ คดิเฉลีย่ 1 ไรไ่ดผ้ลผลติ 400 กก. จะเป็นเงนิรวม 3,416,700 บาท 

9.2.2 บ่อเล้ียงปลา 
จากการสมัภาษณ์ มเีกษตรกรทีเ่ลีย้งปลา 2 รายคอื นายสมพร  บุญทาป 142 หมู ่9 บา้นโคก

สาร มบี่อปลา 1 ไร ่และนางล าพลู  พละพทิศัน์ 25 หมู ่9 มบี่อปลา 2 งาน รวม 1.2 ไร ่การลงทุนไรล่ะ 
25,000 บาท รวมมลูค่าความเสยีหาย 30,000 บาท หากไดข้ายไดเ้งนิประมาณ 50,000 - 70,000 บาท 

9.2.3 พืชผกั 
พืน้ทีข่องชาวบา้นทีเ่สยีหายเป็นส่วนทีต่ดิแมน่ ้าโขงและล าหว้ยบาง หว้ยหนิปนู  พชืส่วนใหญ่

เป็นขา้วโพด  พชืผกัต่างๆ เช่น  
 นางสมพร  บุญทาป 142 หมู ่9 บา้นโคกสาร พชืผกัสวนครวัไดร้บัความเสยีหาย พรกิ 

50 ตน้, มะเขอื 50 ตน้, มะละกอ 20 ตน้  
 นายบุญยงค ์ ทองอนิทร ์24 บา้นหนิขนั พชืผกัรมิโขงกว่า 2 งานเสยีหายทัง้หมด 

ประเมนิไมไ่ด้ 
 นายสมนึก 93 บา้นหนิขนั พชืผกั 4 ไร ่
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 นางสงัวาล  บ าเพญ็ 75 บา้นหนิขนั พรกิ มะเขอื 2 ไร ่รวม 7 ไร ่ มลูค่าการลงทุนเฉลีย่ 
3,000 บาทไร่ 

รวมในกลุ่มทีส่มัภาษณ์ เสยีหาย 7 ไร ่คดิเป็นเงนิ 21,000 บาท ขาดโอกาสในการสรา้งรายได ้
โดยเฉลีย่ไดไ้รก่ว่า 5,000 บาท รวม 35,000 บาท 

9.2.3 สตัวเ์ล้ียง 
นายสมนึก 93 บา้นหนิขนั มขีา้ว 20 ไร ่แปลงหญา้ส าหรบัเลีย้งววัเสยีหาย 1 ไรม่ลูค่า 2,000 

บาท และมอีกีหลายรายทีเ่ลีย้งววั มปีญัหาเช่นกนั แต่ยงัไมส่ามารถท าการส ารวจได ้

9.2.4 เรือ/เครื่องมือประมง 
เครือ่งมอืประมงถูกน ้าพดัพาไดร้บัความเสยีหาย เช่น กรณ ีนางกุสุมา  พลนาค ู(47 /1 บา้นหนิ

ขนั) อุปกรณ์จบัปลาโดนน ้าซดัเสยีหาย ใชไ้มไ่ดก้ว่า 5,000 บาท หรอืกรณ ีนางล าพลู  พละพทิศัน์ (25 
หมู ่9) บา้นโคกสาร อุปกรณ์จบัปลาโดนน ้าซดัเสยีหาย ใชไ้มไ่ดก้ว่า 3,000 บาท  

9.2.5 จ านวนวนัท่ีไม่ได้ท าประมง 

มชีาวประมงประมาณ 40 รายทีไ่มไ่ดห้ากนิในล าน ้าโขงในช่วงเวลาดงักล่าว เพราะตอ้งเฝ้า
ระแวดระวงัพืน้ทีเ่ทอืกสวนไรน่าตวัเอง เฉลีย่ชาวประมงแมน่ ้าโขง 40 คนทีข่าดโอกาสในการหาปลา 
มลูค่าความเสยีหายประมาณ 200,000 บาท และกรณีนางกุสุมา  พลนาค ู47 /1 บา้นหนิขนั ขาดรายได้
จากการจบัปลา 1 เดอืนเป็นการเสยีรายไดป้ระมาณ 5,000 บาท 

9.2.6 ข้าวโพด 
นายบุญยงค ์ ทองอนิทร ์บา้นหนิขนั ปลกูขา้วโพด 2 ไร ่มตีน้ทุนไรล่ะ 3,000 บาท มลูค่าความ

เสยีหายรวม 6,000 บาท หากไดข้ายจะไดเ้งนิประมาณไรล่ะ 5,000 - 7,000 บาทรวม 10,000 - 12,000 
บาท 

9.2.7 มนัส าปะหลงั 3  
นางสงัวาล  บ าเพญ็ บา้นหนิขนั และนางมะลวิรรณ  แสงสว่าง หมู ่4 ปลกูมนัส าปะหลงั 15 และ 

3  ไรต่ามล าดบั ตน้ทุนมนัส าปะหลงัไรล่ะ 4,000 - 5,000 บาท มลูค่าความเสยีหาย 18 ไร ่เป็นเงนิ 
72,000 - 90,000 บาท ผลผลติต่อไร่เฉลีย่ประมาณ 5 ตนัต่อไร ่ราคากโิลกรมัละ 2 บาท หากไดข้ายจะ
ไดเ้งนิ 180,000 บาท นอกจากนี้ชาวบา้นยงัปลกูออ้ย มตีน้ทุนเฉลีย่ 3,260 บาทต่อไร ่  

จากขอ้มลูส านกังานเกษตร ชาวบา้นโคกสารปลกูพชืไร ่259 ไร ่63 ราย ส่วนใหญ่เป็นไร่มนั
ส าปะหลงั มลูค่าความเสยีหายรวม 1,036,000 - 1,295,000 บาท และขาดโอกาสในการสรา้งรายไดถ้งึ 
2,590,000 บาท แต่ไดร้บัค่าชดเชยเยยีวยาไรล่ะ 1,148 บาท ต่อไรเ่ท่านัน้  
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9.3 การแก้ไขปัญหาของชุมชน 

ชุมชนในต าบลโคกสารไมแ่ตกต่างจากทีอ่ื่น ๆ คอืไดร้บัการแจง้เตอืนใหข้นของขึน้ทีส่งู 
ชุมชนไม่มปีระสบการณ์การจดัการน ้าท่วมใหญ่จงึโกลาหลกนัพอสมควร ชาวบา้นไดร้บัค าแนะน าว่าให้
ปลกูขา้วโพดหลงัฤดทู านา หลงัน ้าท่วม สรา้งรายไดเ้สรมิ ชดเชยการถูกน ้าท่วม และชาวบา้นมขีอ้เสนอ
ใหเ้พิม่ค่าชดเชยเยยีวยาในอตัราทีใ่กลเ้คยีงกบัการลงทุน หรอืราคาทีเ่ป็นธรรมมากกว่านี้ ระบบการ
ชดเชยเยยีวยาไมช่ดัเจน อาสาเกษตรประจ าหมู่บา้นใหข้อ้มลูไมช่ดัเจน การเตอืนภยัจากราชการไม่มี
ช่องทางทีร่วดเรว็ สื่อสารไดท้นัการณ์ การดทูวีไีมอ่พัเดท เป็นภาพรวมไมเ่ฉพาะพื้นที ่หน่วยงานไม่มี
ขอ้มลูปจัจบุนัทีจ่ะตอบชาวบา้น เกดิความโกลาหลในการอพยพขนยา้ยขา้วของขึน้ทีส่งู เกษตรกรขาด
แคลนเมลด็พนัธุใ์นการปลกูพชืรอบสอง ทุกคนถูกน ้าท่วม ไมส่ามารถเกบ็พนัธุปี์ต่อปีได ้ตอ้งการใหม้ี
การจดัหาพนัธุพ์ชื พนัธุส์ตัวท์ีเ่สยีหายมาทดแทน เช่น ฟกัทอง แตงโม หอมแดง หอมแบ่ง ผกัช ีผกับุง้ 
พนัธุห์ญา้ส าหรบัปลกูเลีย้งสตัว ์ชาวบา้นเสนอใหผู้ส้รา้งเขือ่นรบัผดิชอบ เยยีวยาในอตัราทีเ่ป็นธรรม 
และหยดุสรา้งเขือ่นไดแ้ลว้ 
 
9.4 การช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครฐัหรือองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

มบีทบาทในการช่วยขนยา้ยของขึน้ทีส่งู และส ารวจขอ้มลูเพื่อการชดเชย เยยีวยา 
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แผนท่ี น ้าท่วมต าบลโคกสาร 

 
ผูร้วบรวมขอ้มลู นายสมาน บุดด,ี นายเป็นธรรม ธรรมดา, นายสวุทิย ์ ถิน่ระหา, จสต.วรีะ วงศส์วุรรณ  
ผูใ้หข้อ้มลู  

1. นางกุสมุา  พลนาค ู47 /1 บา้นหนิขนั 
2. นายสงวน  ผุเพชร 19 หมู่ 9 บา้นโคกสาร  
3. นางล าพลู  พละพทิกัษ์  25 หมู่ 9 บา้นโคกสาร 
4. นายสมพร  บญุทาป 142 หมู่ 9 บา้นโคกสาร 
5. นายเพชร  เดชบา้ว 28 หมู่ 9 บา้นโคกสาร 
6. นายวริตัน์  พลิา 85 หมู่ 9 บา้นโคกสาร  
7. นายบุญยงค ์ ทองอนิทร ์24 บา้นหนิขนั 
8. นางสาวจริาพร พระภยัทรกัษ์ 4 หมู่ 4 
9. นายไพบลูย ์ สมนึก 93 บา้นหนิขนั 
10. นางสงัวาล  บ าเพญ็ 75 บา้นหนิขนั 
11. นางสาวกนกธร  ถิน่ระหา 62 บา้นโคกนกกระเตน็ 
12. นางไมตร ีถิน่ระหา 53 บา้นโคกนกกระเตน็ 
13. นายดวงตา สแีปลก 27 บา้นโคกนกกระเตน็ 
14. นายสะเตยีม บุญทาป 205 บา้นโคกสาร ม.9 
15. นางสวุรรณี  แสงกุล 53 บา้นโคกนกกระเตน็ 065 2941326 
16. นางมะลวิรรณ  แสงสว่าง 1 หมู่ 4  
17. นางหนุ่น ธรรมปญัญา 7 หมู่ 1 บา้นโคกสาร 
18. นายทรงศลิป์  สอนนาค 65 หมู่ 7  
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10. ต าบลสองคอน อ าเภอโพธ์ิไทร จงัหวดัอบุลราชธานี 

  พืน้ทีต่ าบลสองคอนส่วนใหญ่ค่อนขา้งสงูจากแมน่ ้าโขง มพีืน้ทีร่าบบางส่วนตดิแม่น ้าโขง 
และตามล าหว้ย ซึง่เป็นพืน้ทีท่ านา ท าไร ่ท าสวนดา้นใน ล าหว้ยทีส่ าคญัคอื หว้ยตาหวงั หว้ยธนูทอง 
หว้ยแคน และหว้ยกะจนี และล าหว้ยสายยอ่ย เช่น หว้ยเดื่อ หว้ยกะหลาง หว้ยสวย หว้ยหมาจอก หว้ย
กระเตยีด แม่น ้าโขงในช่วงน้ี มสีภาพเป็นแก่งหนิ และโขดหนิทัง้สองฝ ัง่ เป็นภมูปิระเทศทีส่วยงาม ทัง้ยงั
เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงเช่น สามพนัโบก, หาดสลงึ, ปากบอ้ง, ผาวดัใจ เป็นตน้ 

น ้าท่วมในเขตต าบลสองคอนในปีนี้ มคีวามต่างจากน ้าท่วมใหญ่ในอดตี ในปี 
2521,2554 กล่าวคอื ฝนในพืน้ทีต่กไม่มาก ไม่หนกั แต่น ้าโขงหนุนขึน้สงู และไหลยอ้นกลบัเขา้ล าหว้ย
ทุกสาย โดยเฉพาะหว้ยตาหวงั หว้ยธนูทอง หว้ยแคนและหว้ยกะจนี สรา้งความเสยีหายแมก้ระทัง่ทีด่อน 
ปกตนิ ้าไมเ่คยท่วมขา้มถนนเสน้ทาง เขมราฐ-โขงเจยีม แต่ปีนี้มที่วมขงั ส่งผลกระทบในทุก ๆ ดา้นต่อ
ชาวต าบลสองคอนทีม่วีถิชีวีติทีพ่ึง่พาแม่น ้าโขง เช่น การหาปลา และปลกูพชืรมิโขงในช่วงหน้าแลง้ เช่น 
ถัว่ฝกัยาว ถัว่พุ่ม ถัว่ลสิง มนัแกว มะเขอื พรกิ ขา้วโพด หอมแดง กระเทยีม และเคยมปีญัหาน ้าท่วมใน
ฤดแูลง้ ส่งผลต่อเกษตรรมิโขงในช่วงเดอืนธนัวาคม 2556 ถงึเดอืนมกราคม 2557 

ชาวบา้นเหน็ว่าปญัหาน ้าท่วมในปีน้ี เกดิจากเขือ่นในประเทศจนีและลาวปล่อยน ้าลงมา 
โดยทราบจากขา่วในทวี ีนอกจากนี้ชาวบา้นสองคอนระบุว่า น ้าโขงทีข่ ึน้ลงผดิปกตนิัน้ เกดิมานานเกอืบ
สบิปีทีผ่่านมา โดยเฉพาะชาวบา้นเคยมปีระสบการณ์น ้าท่วมหน้าแลง้ ส่งผลต่อการท่องเทีย่วหาดสลงึ
โดยเฉพาะปีใหมแ่ละสงกรานต ์มาเป็นเวลา 7 ปีแลว้ นกัท่องเทีย่วเคยมาเทีย่วเฉลีย่วนัละ 3,000 - 
7,000 คน ทีห่าดสลงึ ทีน่กัท่องเทีย่วไดพ้กัผ่อนหยอ่นใจ ท าใหช้าวบา้นไดข้ายสนิคา้ ชมรมเรอืมรีายได้
พาท่องเทีย่ว รายไดเ้หล่านี้หายไป และทีส่ าคญัทีสุ่ดคอืความเสยีหายทางดา้นจติใจ ทีค่รอบครวัเคยได้
กลบับา้น อยูก่นัเป็นครอบครวั ท่องเทีย่วยามเทศกาล ตอนน้ีบรรยากาศแบบนัน้หายไปหมด 

10.1 ความเสียหายต่อพื้นท่ีเกษตรและการประมงของต าบลสองคอน 

  ความเสยีหายในต าบลสองคอน เกดิใน 5 หมูบ่า้นทีอ่ยูต่ดิแมน่ ้าโขงและล าหว้ยสาขา 
ขอ้มลูความเสยีหายเบือ้งตน้ดงันี้ พืน้ทีน่าขา้วเสยีหาย 436 ไร ่99 ราย, มนัส าปะหลงั 665 ไร ่188 ราย, 
ยางพารา 3 ไร ่3 ราย, ไมผ้ล 11 ไร ่6 ราย, บ่อปลา 17 ไร ่7 ราย, พชืผกัต่าง ๆ 42.2 ไร ่20 ราย 

  อยา่งไรกต็ามดว้ยระบบการเยยีวยาชดเชยทีไ่มส่มบูรณ์ ท าใหช้าวบา้นบางส่วนไดถ้อน
การแจง้ความเสยีหาย ตามขอ้มลูของส านกังานเกษตร จ.อุบลราชธานี วนัที ่7 ธนัวาคม 2561 ระบุว่า 
ยอดความเสยีหายของต าบลสองคอน  ไมม่ยีอดพืน้ทีข่า้วเสยีหาย แต่มยีอดพชืสวนเสยีหาย 34 ไร ่พชื
ไร ่1,774.5 ไร ่เกษตรไดร้บัผลกระทบ 449 ราย วงเงนิชดเชยรวม 2,060,146 บาท ชาวบา้นใหข้อ้มลูว่า 
ตอ้งถอนการแจง้ยอดค่าเสยีหายจากน ้าท่วมในส่วนของขา้วอกเพราะไดค้่าชดเชยเพยีง 1,113 บาทต่อ
ไร ่แต่ปลายปีจะไดค้่าเกบ็เกี่ยวและปรบัปรุงเมลด็พนัธุ ์1,500 บาท/ไร ่ดงันัน้ขอ้มลูความเสยีหายของ
หน่วยงานล่าสุดจงึมเีพยีงพชืไร ่คอื มนัส าปะหลงั และพชืสวน 
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ตาราง แสดงความเสยีหายต่อพืน้ทีเ่กษตรและการประมงของต าบลสองคอน 
ต าบล 

สองคอน  
พืน้ท่ี และชนิดของความเสียหาย  

 ท่ีนา  มนั
ส าปะหลงั 

ยางพารา ไม้ผล 
(ทุเรียน 
ล าไย) 

บอ่ปลา 
 

พืชผกั 
(กล้วย 

ข้าวโพด มนั
เทศ พริก 
มะละกอ) 

อ่ืน ๆ  

หมูท่ี ่1  
บา้นสองคอน 

25ไร ่
6 ราย 

0    กลว้ย มนัเทศ 
6.2 ไร่ 7 ราย 

พืน้ทีต่ดิแมน่ ้าโขงและล าหว้ยสวย 
ล าหว้ยแคน 

หมูท่ี ่2  
บา้นดอนชาด 
 

159 ไร่  
34 ราย 

206 ไร่ 
69 ราย 

    พืน้ทีอ่ยู่อกีฝ ัง่ถนนของสาย 2112 เขมราฐ-โขง
เจยีมแต่ไดร้บัผลกระทบเนื่องจากน ้าโขงทะลกั
ตามล าหว้ยสวย เขา้ท่วมไร่มนัส าปะหลงั  

หมูท่ี ่5  
บา้นนา
พะเนียงออ 
 

31 ไร ่
12 ราย 

339.5 ไร ่
95 ราย 

  1 ไร่ 1 ราย  พืน้ทีส่ว่นใหญ่เป็นทีด่อนปลกูมนัส าปะหลงั ตดิ
แมน่ ้าโขงและมลี าหว้ยสาขาขนาดใหญ่คอืหว้ย
กะจนี มลี าหว้ยเลก็ๆหลายสายทีถู่กน ้าไหลเขา้
พืน้ทีก่ารเกษตร เช่น หว้ยหวา้ หว้ยโดน หว้ย
ค าเขอื และทางตะวนัออกตดิหว้ยสวย หว้ยธนู
ทอง 

หมูท่ี ่6  
บา้นปากกะ
หลาง 

2 ไร ่
2 ราย 

33 ไร ่
9 ราย 

2ไร่  
2 ราย 

5 ไร่ 2  
ราย 

5 ไร่ 5 ราย 12 ไร่  
9 ราย 

ตดิหว้ยกะหลาง หว้ยเดือ่และแมน่ ้าโขง 

หมูท่ี ่8  
บา้นจอม
ปลวกสงู 
 

215 ไร่ 
38 ราย 

118 ไร่ 
18 ราย 

1 ไร่ 1 
ราย 

11ไร ่
 6 ราย 

11 ไร ่
 1 ราย 

มะละกอ 
24 ไร่  
4 ราย 

เกษตรกรหมู ่8 แต่มพีืน้ทีท่ าการเกษตร
อยู่ทีห่มู ่5,6 ตวัชุมชนตดิล าหว้ยกะเตยีด 
หว้ยหมาจอก และมลี าหว้ยสาขาขนาด
ใหญ่คอื หว้ยตาหวงั เกษตรกรไดร้บั
ผลกระทบบรเิวณหมู ่8 จ านวน 48 ราย 

รวม 
 

463 ไร่ 
99 ราย 

665 ไร่ 
188 ราย 

3 ไร่ 
3 ราย 

11ไร่ 
6 ราย 

17 ไร่ 
7 ราย 

42.2 ไร่ 
20 ราย 

 

ท่ีมาของข้อมูล  
1.ข้อมูลจาก อบต.สองคอนวนัท่ี 21 กนัยายน 2561 
2.ข้อมูลของส านักงานเกษตร จ.อบุลราชธานี วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561 
 

10.2 ลกัษณะและมลูค่าของความเสียหายจากน ้าท่วม 

10.2.1 ท่ีนา 
น ้าโขงไหลทะลกัเขา้ตามล าน ้าสาขาและท่วมแปลงนา ไดร้บัความเสยีหายเบือ้งตน้ 463 ไร ่99 

ราย ค านวณตน้ทุนไรล่ะ 3,000 บาท คดิเป็นมลูค่าความเสยีหาย 1,389,000 บาท และค านวณผลผลติ
ต่อไรท่ี ่300 กโิลกรมัต่อไร ่ราคาขาย 18 บาทต่อกก. ท าใหข้าดโอกาสในการสรา้งรายได ้และมขีา้วกนิ
จากนา 463  ไร ่เป็นเงนิ 2,500,200 บาท 
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เนื่องจากฝนตกไมห่นกัแต่น ้าโขงขึน้สงูและไหลทะลกัท่วมนา ชาวบา้นบางรายลงทุนปลกูขา้ว
ใหมถ่งึ 2-3 ครัง้ ในพืน้ที ่10 ไร ่เช่น นายประเวศ เงาโงน บา้นนาพะเนียงออ สญูเงนิลงทุนกว่า 
100,000 บาท, นางแววตา บวัแกว้ บา้นปากกะหลาง ปลกู 2 ครัง้พืน้ที ่5 ไร ่สญูเสยีเงนิลงทุน 40,000 
บาท 

10.2.2 ยางพารา 
น ้าท่วมสวนยาง 3 ไร ่3 ราย มลูค่าความเสยีหายจากขาดรายไดจ้ากการกรดียางรวม 15,000 

บาท 

10.2.3 บ่อเล้ียงปลา 
น ้าท่วมบ่อปลา 17 ไร ่7 ราย ค านวณตน้ทุนที ่ไรล่ะ 30,000 บาท มลูค่าความเสยีหายรวม 

510,000 บาท 

10.2. 3 พืชผกั 
พชืผกัส่วนใหญ่เป็นพชืสวน เช่น กลว้ย ขา้วโพด มนัเทศ พรกิ รวม 18.2 ไร ่16 ราย ค านวณ

ตน้ทุนทีไ่รล่ะ 3,000 บาท ขาดโอกาสในการสรา้งรายไดก้ว่าครึง่ 54,600 บาท 

10.2.4 จ านวนวนัท่ีไม่ได้ท าประมง  
ชาวประมงแม่น ้าโขง จบัปลาบรเิวณล าหว้ย  มรีายไดจ้ากการจบัปลา ชดเชยความเสยีหายได้

บางส่วน 

10.2.5 มนัส าปะหลงั 
ใชป้ระมาณเวลาปลกูประมาณ 7-8 เดอืน จงึไดเ้กบ็เกีย่วผลผลติ คอืปลกูช่วงเดอืนพฤษภาคม 

และเกบ็มนัช่วงเดอืนพฤศจกิายนถงึมกราคม ค านวณต้นทุนทีไ่รล่ะ 4,800-5,000 บาท ผลผลติ 5,000-
8,000 กก./ไร ่ขายหวัสดทีร่าคา กก.ละ 2 บาท น ้าท่วมครัง้นี้ท่วมเป็นสองรอบ ส่งผลต่อหวัมนัส าปะหลงั
ซึง่หากท่วมขงัเกนิสามวนั หวัจะเน่า และเป็นเสีย้นดนิ ตน้จะยงัเขยีวและใบรว่ง และตายในทีสุ่ด สรา้ง
ความเสยีหายอย่างมาก ขอ้มลูทาง อบต. ระบุช่วงเดอืนกรกฎาคม พืน้ทีม่นัส าปะหลงัถูกน ้าท่วม 665 ไร ่
188 ราย คดิเป็นมลูค่าความเสยีหายประมาณ 6,650,000 - 10,640,000 บาท 

ขอ้มลูส านกังานเกษตรอุบลราชธาน ีเดอืนธนัวาคม 2561 พชืไร ่เสยีหาย 1,774.5 ไร ่หาก
ค านวณตน้ทุน  ไรล่ะ 4,800-5,000 บาท มลูค่าความเสยีหายรวม 5,637,600 - 8,872,500 บาท 
เกษตรกรขาดโอกาสในการสรา้งรายไดป้ระมาณ 17,745,000 - 28,392,000 บาท ในขณะทีร่ฐับาลจา่ย
ค่าชดเชยพชืไรใ่นอตัราไรล่ะ 1,148 บาท แต่ไมเ่กนิรายละ 30 ไร ่คดิเป็นเงนิชดเชยเพยีง 2,037,126 
บาทเท่านัน้ 
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10.2.6 ทุเรียน  
พืน้ทีป่ลกูทุเรยีน จ านวน 11 ไร ่6 ราย น ้าท่วมเสยีหาย ซือ้มาต้นละ 150 บาท และลงทุนไป

ทัง้หมด 8,000 บาทต่อไร ่ปลกูมาสองปี คดิเป็นมลูค่าความเสยีหาย 88,000 บาท ไมร่วมค่าดแูลรกัษา 

10.3 การแก้ไขปัญหาของชุมชน 

ชุมชนยงัไม่มแีนวทางแกป้ญัหาต่อน ้าท่วมในปีนี้ ขอ้เสนอจากชุมชนคอื ขอให้
ผูเ้กีย่วขอ้งโดยเฉพาะรฐัทัง้ไทย จนี ลาว ตอ้งเยยีวยาความเสยีหายในอตัราทีเ่ป็นธรรมทัง้ตน้ทุนการ
ผลติและโอกาสทีเ่สยีไป การพฒันาพนัธุพ์ชื การตัง้กองทุนเมลด็พนัธุ ์และระบบขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็น
ระบบและชดัเจน ชาวบา้นเขา้ถงึได ้

 

10.4 การช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครฐัหรือองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

นอกจากการใหข้อ้มลูขา่วสารและช่วยยกของขึน้ทีส่งูแลว้ ชาวบา้นบอกว่าช่วยอะไรได้
ไมม่ากนกั เพราะขอ้มลูดงักล่าวล่าชา้ ไมเ่ป็นประโยชน์ เพราะจะท าอย่างไรไดก้บัเหตุการณ์นี้ การ
รายงานเพื่อขอค่าชดเชยกไ็ดใ้นอตัราทีไ่มเ่ป็นธรรมกบัชาวบา้นเลย โดยเฉพาะเรือ่งขา้ว ความเสยีหาย 
ไมม่ขีา้วกนิ ท าใหช้าวบา้นเลอืกทีจ่ะรอค่าเกบ็เกี่ยวไรล่ะ 1,500 บาท ไมแ่จง้เสยีหายจากน ้าท่วม เพราะ
จะไดเ้พยีงไรล่ะ 1,113 บาท ชาวบา้นหลายรายบอกว่า พวกเขาไม่มทีางเลอืก เพราะขา้วจะกนิกไ็ม่ม ี
ลงทุนซ ้ากข็าดทุนซ ้า แต่รฐัจา่ยครัง้เดยีว ไมอ่ยากบดิเบอืนขอ้มลู แต่ไม่รูจ้ะตอ้งท าอยา่งไร ไดแ้ต่ปล่อย
ตามยถากรรม รฐัตอ้งด าเนินการใหร้วดเรว็ เป็นธรรม และบรหิารจดัการน ้ากบัประเทศตน้น ้าอย่างจนี
และลาวใหช้ดัเจน 

แผนท่ีน ้าท่วมต าบลสองคอน 
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ผูร้วบรวมขอ้มลู นายรฐัอสิระ จนัทชาล,ี นางยุพนิ, นส.ธนัยน์รยี ์พละไกร 
ผูใ้หข้อ้มลู 

1. นายค าแปง  มัน่ยนื 2 หมู่ 8  
2. นางเทยีมจนัทร ์ เหล่าสงิห ์131/5 ม.5 บา้นนาพะเนียงออ  
3. นายสทุยั  สายใจ 104/5 ม.5 บา้นนาพะเนียงออ 
4. นางสกีา  บวัแกว้ บา้นปากกะหลาง 
5. นางแววตา  บวัแกว้บา้นปากกะหลาง 
6. นายพฒัภมู ิ แสงแดง 134 ม.5 บา้นนาพะเนียงออ  
7. นายทว ี คณูทา 115/5 ม.5 บา้นนาพะเนียงออ 
8. นางสวย ศรวีงศา 61 ม.8                      
9. นางอ าพร  กระสอบค า 30 ม.8                 
10. นางบุญสนอง  ดวงจนัทร ์79 ม.8 
11. นายพงษ์สยาม  จนัทะสอน 93 บา้นจอมปลวกสงู 
12. นายประเวศ  เงาโงน 171 ม.5  
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ภาคผนวก รายช่ือคณะท างานจดัท ารายงาน 
 

ล าดบัที ่ รายชื่อคณะท างาน องคก์ร 
1.  นายมนตร ี จนัทวงศ ์ กลุ่มเสรภีาพแม่น ้าโขง 
2.  นายธรีะชยั ศาลเจรญิกจิถาวร กลุ่มเสรภีาพแม่น ้าโขง 
3.  นางสาวชนาง อ าภารกัษ ์ กลุ่มเสรภีาพแม่น ้าโขง 
4.  นางออ้มบุญ ทพิยส์นุา สมาคมเครอืขา่ยสภาองคก์รชุมชนต าบลลุ่มน ้าโขง 
5.  นายสมาน  แกว้พวง สภาองคก์รชุมชนต าบลบา้นม่วง อ.สงัคม จ.หนองคาย 
6.  นางรมณ ปจัชามาตย ์ ศนูยป์ระสานงานภาคพีฒันาจงัหวดัหนองคาย 
7.  นางวลิยัวรรณ ทนิาเทศน์ องคก์รชุมชนต าบลเวยีงคุก อ.เมอืง จ.หนองคาย 
8.  นางประยรูรตัน์ ทะแพงพนัธุ ์ ผูใ้หญ่บา้นหมู1่ ต าบลเวยีงคุก  
9.  นางสรุมัภา บุญณ์สอาด สมาคมเครอืขา่ยสภาองคก์รชุมชนต าบลลุ่มน ้าโขง 
10.  นางสาวจนิตนา  เกตพมิล สภาองคก์รชุมชนต าบลหอค า อ.เมอืง จ.บงึกาฬ 
11.  นายนิชล  ผลจนัทร ์ สภาองคก์รชุมชนต าบลบุ่งคลา้ อ.บุ่งคลา้ จ.บงึกาฬ 
12.  นายวเิศษ  แกว้ค า สภาองคก์รชุมชนต าบลโคกกวา้ง อ.บุ่งคลา้ จ.บงึกาฬ 
13.  นายทวชียั วบิลูกุล สภาองคก์รชุมชนต าบลโคกกวา้ง อ.บุ่งคลา้ จ.บงึกาฬ 
14.  นางสาววมิลจนัทร ์ตยิะบุตร ขบวนองคก์รชุมชน จ.นครพนม 
15.  นางหวานฉ ่า เมอืงโคตร สภาองคก์รชุมชน ต.ปง่ขาม อ.หวา้นใหญ่ จ.มุกดาหาร 
16.  นายอร่าม เมอืงโคตร สภาองคก์รชุมชน ต.ปง่ขาม อ.หวา้นใหญ่ จ.มุกดาหาร 
17.  นายสมาน บุดด ี สภาองคก์รชุมชน ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจรญิ 
18.  นายเป็นธรรม ธรรมดา ทสม. ต าบลนาสดีา อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจรญิ 
19.  นายสวุทิย ์ ถิน่ระหา สภาองคก์รชุมชน ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจรญิ 
20.  จสต.วรีะ วงศ ์ สภาองคก์รชุมชนต าบลชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจรญิ 
21.  นายรฐัอสิระ จนัทชาล ี องคก์รชุมชน ต าบลสองคอน อ.โพธิไ์ทร จ.อุบลราชธานี 
22.  นางยุพนิ องคก์รชุมชน ต าบลสองคอน อ.โพธิไ์ทร จ.อุบลราชธานี 
23.  นส.ธนัยน์รยี ์พละไกร องคก์รชุมชน ต าบลสองคอน อ.โพธิไ์ทร จ.อุบลราชธานี 
24.  นายแคลว้ มนตรศีร ี นกัพฒันาอสิระจงัหวดัหนองบวัล าภู 
25.  นางสาวพมิมาดา แอศริ ิ นกัพฒันาอสิระจงัหวดัรอ้ยเอด็ 
26.  นางสาวกนกอร กองชนะ นกัศกึษาสาขาพฒันาชมุชน  
27.  นางสาวณฐัธดิา เพื่อนพมิาย คณะมนุษยศาสตร ์และสงัคมศาสตร ์
28.  นางสาวณฐัรกิา กงจนัทร ์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
29.  นางสาวสพุตัรา อนิทะมาตร  
30.  นางสาวศุภรตัน์ อารเีอือ้  
31.  นางสาวอรกานต ์หลกักลาง  

 


