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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) แบบเรงดวน ใน
3 พืน้ ที่ คือจังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย และจังหวัดนครพนม โดยใชกระบวนการศึกษา
รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณทางโทรศัพท การลงพืน้ ทีส่ าํ รวจและเก็บขอมูลในพืน้ ที่
จริง ผลการศึกษาพบวาทุกพืน้ ทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากวิกฤตินา้ํ โขงแหงในครัง้ นี้ แตละแหง
จะไดรับผลกระทบที่มากนอย ทางตรงหรือทางออม ดานบวกหรือลบอยางไรนั้น ขึ้นอยู
กับสภาพของนํา้ โขงบริเวณนัน้ กับการใชประโยชนจากแมนาํ้ โขงในการทํากิจกรรมตางๆ
ของแตละพื้นที่ โดยผลกระทบดานสิ่งแวดลอมเปนผลกระทบที่มีชุมชนไดรับผลกระทบ
สูงทีส่ ดุ โดยเฉพาะประเด็นปลาบางชนิดหายากขึน้ จากภาวะนํา้ โขงแหง และนํา้ โขงแหงทํา
ใหขาดนํา้ ในการอุปโภค เปนประเด็นทีม่ หี มูบ า นไดรบั ผลกระทบทุกหมูบ า น (24 หมูบ า น)
โดยเฉลี่ยระดับผลกระทบในระดับมาก รองลงมาเปนประเด็นผลกระทบดานเศรษฐกิจ
ซึ่งพื้นที่ไดรับผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ในเชิงลบประเด็นที่ไดรับผลกระทบ
มากที่สุดคือรายไดลดลงจากพื้นที่การเกษตรหายหรือการปลูกพืชบางชนิดไมได ซึ่งทุก
พื้นที่ไดรับผลกระทบ (24 หมูบาน) และมีระดับผลกระทบที่ระดับมาก สวนผลกระทบ
เชิงบวกนั้นการเกิดแหลงทองเที่ยวเปนประเด็นที่มีจํานวนหมูบานไดรับผลกระทบมาก
ทีส่ ดุ โดยมีถงึ 10 หมูบ า น และมีคา เฉลีย่ ระดับผลกระทบในระดับปานกลาง สวนประเด็น
ผลกระทบดานสังคมพบวาผลกระทบทีไ่ ดรบั มากทีส่ ดุ คือการเพิม่ ขึน้ ของการขนสงของที่
ไมถูกตองตามกฎหมายโดยมีหมูบานที่ไดรับผลกระทบจํานวน 14 หมูบานและมีระดับ
ผลกระทบที่ระดับปานกลาง
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Abstract
The approach of this study is a rapid survey research focusing on
the impacts of the Mekong crisis in 3 provinces namely Loei, Nong Khai,
and Nakhon Panom. Methods of this study include rapid data collection,
telephone interview, and field study in order to find out the adaptation
from the communities in above mentioned provinces to the drought
crisis. The results show that all studied areas were affected by the drought
crisis directly and indirectly, negatively and positively depending on each
community’s usage of the Mekong. The results from the field study reveals
that environment has the most critical effect from this crisis, especially
to some fish species from the Mekong, which are rarely caught since the
Mekong dried. Another effect from the drying of Mekong is lacking water
for consumption, which affects all targeted 24 villages in this study; this has
the impact of high average. Besides, economy in the communities has also
got an impact from the drought crisis both positively and negatively. The
most negative impact from which all 24 villages were affected is earning
less income from disappearing land for agriculture as well as being unable
to grow some kinds of plants. The most positive impacts from which 10
villages were affected is occurring of tourist sightseeing, which has the
middle average impact. Lastly, the social impacts found two issues, illegal
logistics, which affected 14 villages for the middle average impact; and
transmitting immigration had the effect on 6 villages for lesser average
impact.
คําสําคัญ : ผลกระทบ แมนํ้าโขง ภัยแลง
Keywords : Impact, Mekong River, During Dry
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บทนํา
แมนาํ้ โขงถือเปนแมนาํ้ ทีมเี อกลักษณในเรือ่ งความหลากหลายทางชีวภาพและ
วัฒนธรรม ที่มีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของผูคนในแถบลุมนํ้าโขง หรือชุมชนใกลเคียง
เปนอยางยิ่ง ทั้งเรื่องของ วิถีการดํารงชีวิตและการใชประโยชนจากทรัพยากรตางๆ ใน
ลุมนํ้าโขง ทั้งดิน นํ้า พืชพันธุธรรมชาติ สัตวนํ้า แรธาตุและทรัพยากรตางๆ รวมถึงวิถี
ความเชือ่ ความศรัทธาของคนในชุมชนทีม่ ตี อ แมนาํ้ โขงทีล่ ว นแลวแตมคี วามสําคัญตอชีวติ
ความเปนอยูข องผูค นในลุม แมนาํ้ โขงเปนอยางยิง่ จนอาจกลาวไดวา ประชาชนประมาณ
50 ลานคนในลุมแมนํ้าโขงมีชีวิตความเปนอยูที่พึ่งพาอาศัยแมนํ้าโขงโดยตรง
แมนํ้าโขง มีตนกําเนิดจากเทือกเขาหิมาลัย ไหลผานมณฑลชิงไห ประเทศจีน
และบริเวณที่ราบสูงธิเบต ไหลลงสูทะเลจีนใต ผานประเทศจีน ประเทศลาว ประเทศ
พมา ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนาม แมนาํ้ โขงชวงทีแ่ มนาํ้ ไหลผาน
ประเทศจีนมีชื่อเรียกวา แมนํ้าหลานชางเจียง หรือ แมนํ้าลานชาง และเมื่อไหลผานเขา
เขตประเทศพมา และประเทศลาว เรียกวา แมนาํ้ ของ ในภาษาไทยเรียกวา แมนาํ้ โขงโดย
แมนาํ้ โขงแบงเปน 2 ชวงตอน คือ ชวงตอนบนกัน้ พรมแดนระหวางพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย
ของประเทศไทยกับพื้นที่แขวงบอแกวของประเทศลาว แลวไหลเขาประเทศลาวที่เมือง
หวยทราย แขวงบอแกว กลับมาไหลออกจากประเทศลาวอีกที่เมืองสานะคาม กําแพง
นครเวียงจันทน และเปนเสนกัน้ พรมแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศลาวในชวงตอน
ลางโดยมีความยาวตลอดสายรวมทัง้ สิน้ ประมาณ 4,880 กิโลเมตร(วิกพิ เี ดีย สารานุกรม
เสรี,2553) แมนาํ้ โขงจึงเปนแมนาํ้ ทีส่ าํ คัญสายหนึง่ ในภูมภิ าคอุษาคเนย ทีม่ คี วามสําคัญ
แกผูคนที่อาศัยอยูในสองฝงของแมนํ้าโขงอยางหลีกเลี่ยงไมไดโดย เฉพาะอยางยิ่ง พื้นที่
ในเขตชายฝงแมนํ้าโขงที่กั้นในเขตแดนระหวางไทย-ลาว ประมาณ 976 กิโลเมตร
แมนาํ้ โขงในชวงตอนลางทีไ่ หลผานพืน้ ทีใ่ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของไทยที่
กัน้ พรมแดนไทยลาวใน 6 จังหวัดอันประกอบดวย จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัด
นครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอํานาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี กับพื้นที่ของ
ประเทศลาวไดแก กําแพงนครเวียงจันทน แขวงบอลิคาํ ไซ แขวงคํามวน แขวงสะหวันนะ
เขต แขวงสาละวัน และแขวงจําปาสัก (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,2553) แมวาคนไทยลาวทีอ่ าศัยอยูร มิ แมนาํ้ สายสําคัญนี้ จะมีคาํ เรียกชือ่ แมนาํ้ ผิดเพีย้ นแตกตางกัน กลาวคือ
คนไทยเรียกวา “แมนํ้าโขง” ในขณะที่คนลาวเรียกแมนํ้าสายเดียวกันนี้วา “แมนํ้าของ”
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(ปฐม,2553) แตผูคนในแถบนี้ไดอาศัยพึ่งพาแมนํ้าโขงในการใชประโยชนทั้งในดานการ
อุปโภค การเกษตร การประมง การสัญจรไปมา รวมถึงสืบทอดวิถีวัฒนธรรมความ
เชื่อที่ดีงามมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ปจจุบันนํ้าโขงประสบภาวะวิกฤติแหงขอดตํ่าสุดในรอบ 47 ป จากการเก็บ
สถิติขอมูลอยางเปนทางการ มาตั้งแตป พ.ศ. 2506 ณ สถานีอุทกวิทยา (หนองคาย)
สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 3 กรมทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอม จึงหลีกเลีย่ งไมไดทจี่ ะสงผลกระทบตอประชาชนในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในหลายดานทัง้ ดานชีวติ ความเปนอยู เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดลอม ซึง่ ผลกระทบเหลานี้
ยังอาจเปนปญหาทีเ่ ชือ่ มโยงกับผลกระทบอืน่ ๆ อีกมากมายทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
ปจจุบันหนวยงานหลายภาคสวนทั้งภาครัฐและเอกชน กําลังใหความสนใจตระหนักใน
ผลกระทบและปญหาเหลานี้ โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ แตถึงแมวาหนวยงานภาครัฐ
ไดมีกระบวนการแกปญหาหรือบรรเทาปญหาตามสภาพปญหาที่เกิดหรือพบเห็น
ในชุมชนในเบือ้ งตน อาทิ การชวยเหลือในเรือ่ งของการแจกจายนํา้ เพือ่ การอุปโภคบริโภค
รวมถึงนํ้าเพื่อการเกษตร แตกระบวนการเหลานี้ทําไดแคเพียงการบรรเทาปญหาจาก
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะสั้นและไดเพียงบางสวนเทานั้น ดังนั้นจึงทําใหมหาวิทยาลัย
ขอนแกนโดยฝายวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยละพัฒนา รวมกับ
คณาจารยและนักวิชาการจากคณะตางๆ เกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญ
ของสภาพปญหาดังกลาว จึงมุงศึกษาถึงผลกระทบและระดับผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
ภาวะวิกฤตินํ้าโขงแหงที่มีตอชุมชนที่อาศัยอยูบริเวณแมนํ้าโขงในเขตจังหวัดหนองคาย
จังหวัดเลยและนครพนม เพื่อสะทอนความสําคัญของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะนํ้า
โขงแหงทั้งในเชิงบวกและเชิงลบแกหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนฐานขอมูลองคความรู
ในการพัฒนา แกปญ
 หาและรับมือกับภาวะวิกฤตินาํ้ โขงทีอ่ าจเกิดขึน้ อีกในอนาคตตอไป

วัตถุประสงค
เพื่อสํารวจผลกระทบจากวิกฤติแมนํ้าโขงแบบเรงดวนในพื้นที่จังหวัดเลย
จังหวัดหนองคายและจังหวัดนครพนม
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วิธีการดําเนินการ
กระบวนการและวิธีการดําเนินงานการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เนนกระบวนการ
วิจัยเชิงสํารวจ ( Survey Research) แบบเรงดวนโดยใชกรอบแนวคิดในการศึกษา
คือ ผลกระทบของภัยแลงจากวิกฤติแมนํ้าโขงในดานสิ่งแวดลอม ดานสังคม และดาน
เศรษฐกิจ โดยใชกระบวนการศึกษารวบรวมขอมูลใน 3 ขัน้ ตอน อันประกอบดวย ขัน้ ตอน
สํารวจกอนลงพื้นที่ ขั้นลงพื้นที่ภาคสนาม ขั้นตอนการเขียนรายงาน (ภาพที่ 1)
สําหรับเครือ่ งมือในการเก็บขอมูลวิจยั ประกอบดวยแบบสํารวจผลกระทบจาก
วิกฤตินาํ้ โขง แบบสัมภาษณแบบกึง่ โครงสราง (semi–structure in–depth interview)
แผนทีช่ มุ ชน และแผนทีห่ มูบ า น ทีใ่ ชสาํ รวจความคิดเห็นและเก็บรวบรวมขอมูลเกีย่ วกับ
ผลกระทบของชุมชนที่เกิดขึ้นจากภาวะวิกฤตินํ้าโขงทั้งทางดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ
และสังคม มาตราวัดระดับผลกระทบแบบประมาณคา (Rating scale) ตามเทคนิคของ
ลิเคิรท (Likert technique) และแบบรวบรวมและสอบถามความคิดเห็นของผูเ ชีย่ วชาญ
โดยใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) ทีใ่ ชในการวิเคราะหสงั เคราะหขอ มูล โดยมี
จํานวนพืน้ ทีใ่ นการเก็บรวบรวมขอมูลจากพืน้ ทีจ่ งั หวัดเลยจังหวัดหนองคาย และจังหวัด
นครพนม (ตารางที่ 1)
ทบทวนสถานการณ ขาวสาร ขอมูล
ที่เกี่ยวของกับวิกฤติแมน้ําโขงแลง
1. ขั้นสํารวจกอนลงพื้นที่

โทรศัพทสัมภาษณกลุมเปาหมาย
ทั้ง 62 อบต. (3 จังหวัด)

2. ขั้นลงพื้นที่ภาคสนาม

ลงพื้นที่ภาคสนามใน 3 จังหวัด

แผนที่หมูบาน
3. ขั้นตอนการเขียน
รายงาน

สัมภาษณ ปลายเปด

สัมภาษณเดี่ยว และ
สัมภาษณกลุม

รวบรวมขอมูลวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคของ
ของลิเคิรท (Likert technique)
การวิเคราะหขอมูลการประเมินผลกระทบจากทีม
นักวิจัย โดยวิ ธีเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)
เขียนรายงานการวิ จัย

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินการศึกษาวิจัยผลกระทบของภัยแลงจากวิกฤตินํ้าโขง
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ตารางที่ 1 จํานวนพืน้ ทีใ่ นการเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาผลกระทบของภัยแลงจาก
วิกฤติแมนํ้าโขง
วิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูล

พื้นที่เก็บขอมูล
เลย
หนองคาย
นครพนม
หมูบาน ตําบล อําเภอ หมูบาน ตําบล อําเภอ หมูบ า น ตําบล อําเภอ

เก็ บ ข อ มู ล โดย
การสั ม ภาษณ
ทางโทรศัพท
เก็ บ ข อ มู ล โดย
การสํ า รวจเก็ บ
ข อ มู ล ในพื้ น ที่
จริง

-

5

3

-

27

10

-

7

4

6

4

2

9

3

2

9

8

3

ผลการศึกษา
กรณีนาํ้ โขงแหงในปนมี้ รี ะดับตํา่ สุดในรอบ 47 ป โดยมีการเก็บสถิตขิ อ มูลอยาง
เปนทางการ มาตัง้ แตป พ.ศ.2506 ณ สถานีอทุ กวิทยา (หนองคาย) สํานักงานทรัพยากร
นํ้าภาค 3 กรมทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พบวา
วงจรการขึ้นลงของนํ้าในลํานํ้าโขง ในชวงแลง จะมีระดับตํ่าสุดเปนวงจรปกติ โดยระดับ
นํ้าจะเริ่มลดลงตั้งแตเดือนมกราคม และตํ่าสุดอยูที่ระดับประมาณ 0.6 ถึง 1.5 เมตร ใน
ชวงเดือน มีนาคมถึงเมษายน แลวระดับนํ้าก็จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในชวงเดือนพฤษภาคม
สําหรับปที่มีระดับนํ้าลดลงตํ่ามากไดแกป พ.ศ. 2536 ป พ.ศ. 2538 ป พ.ศ. 2551 พ.ศ.
2552 ทีม่ รี ะดับตํา่ สุดคือ 0.33 เมตร แตในปปจ จุบนั (ป 2553) มีระดับนํา้ ตํา่ กวาปทผี่ า น
มาคือระดับ 0.32 เมตร ณ เดือน เมษายน 2553 ซึง่ หากสังเกตพบวาวงจรการเกิดภาวะ
นํ้าแหงขอดในลํานํ้าโขงนี้มีปรากฏการณเกิดขึ้นถี่กวาในอดีตที่ผานมา (แผนภูมิที่ 1)
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แผนภูมิที่ 1 การเปรียบเทียบระดับนํ้าโขง ป 2536-2553
(ที่มา: สวนอุทุกวิทยา (หนองคาย) สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 3, 2553)
จากภาวะนํ้าโขงแหงขอดนี้หลีกเลี่ยงมิไดที่จะสงผลกระทบทั้งดานบวกและ
ดานลบตอชุมชนที่อาศัยอยูตามแนวลํานํ้าโขงในเขตพื้นที่จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย
และจังหวัดนครพนม ดังผลจากการศึกษาผลกระทบของภัยแลงจากวิกฤตินํ้าโขง ดังนี้
1. ผลกระทบจากพื้นที่ในภาพรวมของจังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย และ
จังหวัดนครพนม จากการสัมภาษณทางโทรศัพท พบวา
1.1 ดานการใชประโยชนจากแมนํ้าโขง
พบวาประชาชนในเขตพื้นที่ดังกลาวไดทั้งหมดใชประโยชนจากแมนํ้า
โขง โดยสวนมากใชในการเกษตรคิดเปนรอยละ 94.87 ของกลุม ตัวอยางทัง้ หมด รองลงมา
คือการสูบนํา้ เพือ่ การเกษตร (หมายถึง การตอทอหรือคลอง) คิดเปนรอยละ 84.61 ของ
กลุม ตัวอยางทัง้ หมด และเปนการสูบนํา้ เพือ่ ทําประปา และทําการประมง การทองเทีย่ ว
ดูดทราย ทาเทียบเรือ การเดินเรือ และจุดผอนปรนคิดเปนรอยละ74.35 64.10
41.00 23.00 15.38 2.56 และ 2.56 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด ตามลําดับ (ตารางที่ 2)
วารสารวิจัย มข. 1 (3) : ตุลาคม-ธันวาคม 2554
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ตารางที่ 2 การใชประโยชนจากแมนํ้าโขง
การใชประโยชน
จากแมนํ้าโขง
ทําการเกษตร

ตําบลที่ไดใชประโยชน
จากแมนํ้าโขง
37

รอยละของตําบล
ที่ใชประโยชน
94.87

สูบนํ้าเพื่อการเกษตร

33

84.61

สูบนํ้าทํานํ้าประปา

29

74.35

ทําการประมง

25

64.10

การทองเที่ยว

16

41.00

ดูดทราย

9

23.00

มีทาเทียบเรือ

6

15.38

มีการเดินเรือ

1

2.56

จุดผอนปรน
1
หมายเหตุ : จากจํานวนกลุมที่ศึกษาทั้งหมด 39 อบต.

2.56

1.2 ดานการใชประโยชนในพื้นที่ริมฝงโขง
การใชประโยชนในพื้นที่ริมฝงโขงพบวาชุมชนสวนใหญมีการใช
ประโยชนจากพื้นที่ริมตลิ่งฝงโขง ยกเวน 2 ตําบลที่ไมมีการใชประโยชนจากพื้นที่ริม
ตลิ่งฝงโขงไดแก ตําบลนํ้าโมง อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย สาเหตุเนื่องจากพื้นที่
ทํากินสวนใหญติดกับคลองสูบนํ้า (นํ้าโมง) และพื้นที่ทํากินนอยมากที่ติดกับริมตลิ่งฝง
แมนํ้าโขง ดังนั้นจึงไมมีการใชประโยชนจากพื้นที่ริมตลิ่งแมนํ้าโขง และตําบลโพธิ์ชัย
อําเภอเมืองจังหวัดหนองคาย สาเหตุที่ไมไดใชประโยชนจากริมตลิ่งเนื่องจากพื้นที่ของ
ตําบลเปนเมืองจึงไมสามารถใชประโยชนจากริมตลิ่งได
สําหรับการใชประโยชนจากริมตลิ่งมี 3 ประเด็น คือ 1) การทําการ
เกษตรบริเวณริมตลิ่งมีทั้งสิ้น 34 ตําบล คิดเปนรอยละ 87 จากพื้นที่ทั้งหมด รองลงมา
คือ การชลประทานในพื้นที่เกษตรกรรมมีจํานวน 13 ตําบล และเปนเขตพื้นที่ทองเที่ยว
จํานวน 9 ตําบล คิดเปนรอยละ 33 และ 23 จากพื้นที่ทั้งหมด ตามลําดับ
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1.3 ดานผลกระทบของภัยแลงจากวิกฤติแมนํ้าโขง พบวาผลกระทบใน
3 พื้นที่ คือ
1.3.1 ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม พบวาพื้นที่ไดรับผลกระทบใน
เชิงลบ กลาวคือ นํ้าแลงไมเพียงพอตอการเกษตรคิดเปนรอยละ 62 ของจํานวนตําบลที่
ศึกษาทั้งหมด ปริมาณสัตวนํ้าลดลงและนํ้าแหงขอดจนเรือใหญไมสามารถขามไปมาได
คิดเปนรอยละ3 ของจํานวนตําบลที่ศึกษาทั้งหมด
1.3.2 ผลกระทบดานเศรษฐกิจ พบวาพื้นที่ไดรับผลกระทบทั้งใน
เชิงบวกและเชิงลบโดยผลกระทบในเชิงบวก มีพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจํานวน 5 ตําบล
หรือคิดเปนรอยละ 8.06 ของจํานวนตําบลทีศ่ กึ ษาทัง้ หมด ประกอบดวย 1) ตําบลกุดบง
อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 2) ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน 3) ตําบล
หาดคัมภีร ตําบลปากชม จังหวัดเลย 4) ตําบลปากชม อําเภอปากชม จังหวัดเลย และ
5) ตําบลพานพราว อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย โดยพืน้ ทีท่ งั้ หมดนีม้ ผี ลดีในเชิง
การทองเที่ยวและคาขายผลกระทบในเชิงลบ คือ มีคาใชจายเพิ่มขึ้นในการขยายทอนํ้า
ไกลขึ้นเพื่อดึงนํ้ามาใช และขุดบอในแมนํ้า คิดเปนรอยละ 11 จํานวนตําบลที่ศึกษา
ทั้งหมด
1.3.3 ผลกระทบในดานสังคม ผลกระทบทางดานสังคมไมปรากฏ
จากการสัมภาษณ
2. ผลกระทบจากการสํารวจรวบรวมขอมูลในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเลย จังหวัดหนองคาย
และจังหวัดนครพนม พบวา
2.1 ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม พบวาทั้งหมดไดรับผลกระทบในเชิงลบ
โดยปลาขนาดใหญบางชนิดหายากขึ้นจากภาวะนํ้าโขงแหง และนํ้าโขงแหงทําใหขาด
นํ้าในการอุปโภค เปนประเด็นที่มีหมูบานไดรับผลกระทบทุกหมูบาน (24 หมูบาน) โดย
เฉลีย่ ระดับผลกระทบในระดับมาก รองลงมาคือ ผลกระทบดานปลาบางชนิดหายากขึน้
จากภาวะนํ้าโขงแหง ที่มีถึง 23 หมูบานและมีคาเฉลี่ยระดับผลกระทบที่ระดับมากและ
ประเด็นการเผยใหเห็นสภาพการกัดเซาะตลิง่ ของนํา้ โขง เปนประเด็นทีม่ หี มูบ า นทีไ่ ดรบั
ผลกระทบรองลงมาคือจํานวน 20 หมูบาน และปญหาการเกิดเกาะแกงในลํานํ้าโขงจน
ทําใหการสัญจรไปมาลําบากขึน้ โดยมีหมูบ า นทีไ่ ดรบั ผลกระทบจํานวน 13 หมูบ า น โดย
มีระดับผลกระทบที่ระดับมาก สวนประเด็นผลกระทบที่มีหมูบานไดรับผลกระทบนอย
วารสารวิจัย มข. 1 (3) : ตุลาคม-ธันวาคม 2554
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ที่สุด คือ เรือขนสงสินคาขนาดใหญเดินเรือไมได โดยมีหมูบานที่ไดรับผลกระทบเพียง
1 หมูบาน โดยมีคาเฉลี่ยผลกระทบที่ระดับมากที่สุด
สวนผลกระทบหากดูภาพรวมรายหมูบ า นจะเห็นไดวา หมูบ า นทีไ่ ด
รับผลกระทบมากทีส่ ดุ ตัง้ อยูใ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดเลย โดยหมูบ า นทีไ่ ดรบั ผลกระทบสูงทีส่ ดุ คือ
หมูบานหาดเบี้ย ตําบลปากชม อําเภอปากชม จังหวัดเลย จํานวน 10 ผลกระทบ รอง
ลงมาคือ หมูบานครกไผ ตําบลปากชม อําเภอปากชม และบานหาดคัมภีร ตําบลหาด
คัมภีร อําเภอปากชม จังหวัดเลย มีผลกระทบเทากันจํานวน 9 ผลกระทบ สวนหมูบาน
ทีไ่ ดรบั ผลกระทบนอยทีส่ ดุ อยูใ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดหนองคาย คือ หมูบ า นตาลชุม ตําบลตําบล
รัตนวาป อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย
2.2 ผลกระทบดานเศรษฐกิจ พบวาพื้นที่ไดรับผลกระทบทั้งในเชิงบวก
และเชิงลบโดยพบวาประเด็นผลกระทบเชิงบวก คือ เกิดเปนแหลงทองเที่ยวมีจํานวน
หมูบานไดรับผลกระทบมากที่สุด โดยมีถึง 10 หมูบาน และมีคาเฉลี่ยระดับผลกระทบ
ในระดับปานกลางรองลงมาคือการ เกิดเกิดอาชีพเก็บหินขาย ทีม่ หี มูบ า นทีไ่ ดรบั ผลกระทบ
จํานวน 6 หมูบานและมีระดับผลกระทบที่ปานกลาง และถาพิจารณารายหมูบานเพื่อ
ดูผลกระทบจะพบวาหมูบานที่ไดรับผลกระทบมากที่สุดอยูในเขตพื้นที่จังหวัดเลย คือ
บานครกไผ ตําบลปากชม อําเภอปากชม และบานหาดคัมภีร ตําบลหาดคัมภีร อําเภอ
ปากชม จังหวัดเลย ที่ไดรับผลกระทบในเชิงบวกดานเศรษฐกิจจํานวน 4 ผลกระทบ
เทากัน
สวนผลกระทบเชิงลบพบวาประเด็นที่มีหมูบานไดรับผลกระทบ
มากทีส่ ดุ คือรายไดลดลงจากพืน้ ทีก่ ารเกษตรหายหรือการปลูกพืชบางชนิดไมได ซึง่ มีถงึ
24 หมูบาน ที่ไดรับผลกระทบและมีระดับผลกระทบที่ระดับมาก รองลงมาคือประเด็น
คาใชจา ยในการจัดการนํา้ เพือ่ การเกษตรและนํา้ เพือ่ การอุปโภคทีเ่ พิม่ ขึน้ ทีม่ หี มูบ า นได
รับผลกระทบจํานวน 21 หมูบาน และมีระดับผลกระทบในระดับปานกลาง
สําหรับการพิจารณาภาพรวมรายหมูบ า นจะพบวาจังหวัดนครพนม
ทุกหมูบ า นไดรบั ผลกระทบมากทีส่ ดุ โดยทุกหมูบ า นไดรบั ผลกระทบจํานวน 4 ผลกระทบ
เทากัน และในเขตพื้นที่จังหวัดเลย จํานวน 4 หมูบาน ที่ไดรับผลกระทบมากที่สุดคือ
บานคกไผ บานหาดเบี้ย ตําบลปากชม บานหาดคัมภีร ตําบลหาดคัมภีร อําเภอปากชม
และบานบุฮม ตําบลบุฮม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
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2.3 ผลกระทบในดานสังคม พบวามีหมูบ า นทีไ่ ดรบั ผลกระทบในประเด็น
การขนสงของทีไ่ มถกู ตองตามกฎหมายเพิม่ ขึน้ โดยมีหมูบ า นทีไ่ ดรบั ผลกระทบจํานวน 14
หมูบ า น และมีระดับผลกระทบทีร่ ะดับปานกลางรองลงมา คือ การเคลือ่ นยายแรงงาน มี
หมูบานที่ไดรับผลกระทบจํานวน 6 หมูบาน เหตุที่อพยพแรงงานเพราะวากิจกรรมดาน
การเกษตรในพืน้ ทีไ่ มสามารถดําเนินการไดเนือ่ งจากนํา้ แลง และมีระดับผลกระทบเฉลีย่
ในระดับ นอย และหากพิจารณารายหมูบานจะพบวาหมูบานที่ไดรับผลกระทบในดาน
สังคมมากที่สุด คือ บานคกไผ ตําบลปากชม อําเภอปากชม จังหวัดเลย โดยไดรับ
ผลกระทบจํานวน 3 ผลกระทบ

บทสรุปและขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาพบวาผลกระทบดานสิง่ แวดลอม เปนดานทีม่ จี าํ นวนผลกระทบ
มากทีส่ ดุ โดยมีจาํ นวนทัง้ สิน้ 146 ผลกระทบ จาก 24 หมูบ า น และเฉลีย่ ผลระดับผลกระทบ
ในแตละประเด็นที่ระดับมาก รองลงมา คือ ผลกระทบทางเศรษฐกิจในเชิงลบ พบวามี
ทั้งสิ้นจํานวน 74 ผลกระทบ และมีระดับผลกระทบที่ระดับปานกลาง สวนผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจในเชิงบวกและผลกระทบในดานสังคมพบวาเปนดานที่ไดรับผลกระทบ
จํานวนเทากับคือ 25 ผลกระทบ จาก 24 หมูบาน และมีระดับผลกระทบเทากันคือ
ระดับปานกลาง (แผนภูมิที่ 2)
ดานสิ่งแวดลอม (146 ผลกระทบ )
ดานเศรษฐกิจดานลบ( 74ผลกระทบ)
ดานเศรษฐกิจดานบวก( 25 ผลกระทบ)
ดานสังคม(

25

ผลกระทบ)

แผนภูมิที่ 2 รอยละของผลกระทบของภัยแลงจากวิกฤติแมนํ้าโขงในแตละดาน
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จากผลการศึกษาที่คนพบนาจะเปนขอเสนอแนะใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ควรมีการรวบรวมจัดเก็บขอมูลผลกระทบอยางเปนระบบและตอเนือ่ งเพือ่ ทีจ่ ะไดมขี อ มูล
ในการติดตามใหความชวยเหลือและรับมือกับปญหาไดถึงแมผลกระทบบางประเด็น
อาจจะไมมีจํานวนหมูบานไดรับผลกระทบมากนักแตบางประเด็นเปนปญหาที่เรงดวน
และหนวยงานที่เกี่ยวของควรเขามาแกไข เชน การเคลื่อนยายของสิ่งของผิดกฎหมาย
และยาเสพติด ซึ่งหากหนวยงานที่เกี่ยวของขาดความตระหนักและเห็นความสําคัญกับ
ปญหาผลกระทบเหลานี้โดยเฉพาะผลกระทบในเชิงลบอาจจะสงผลในระดับรุนแรงตอ
ชุมชนตอไปในอนาคตหากขาดการสนใจดูแล และอาจเชือ่ มโยงสูป ญ
 หาตางๆ ทีจ่ ะตาม
มาอีกมากมายก็เปนได
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