รายงาน : เขื่อนราษีไศล – เขื่อนหัวนา บาดแผลจากโครงการโขง ชี มูล ที่รอเยียวยา (1)
ประชาไท วันที่ : 4/10/2550
หางไปไมกร
ี่ อยกิโลเมตรจากกรุงเทพฯ แตเรื่องราวของที่นั่นดูเหมือนหางไกลยิ่งกวานั้นมากนัก
ชาวบานราษีไศล ชาวบานหัวนา จ.ศรีสะเกษ กําลังตอสูด
 ิ้นรนในเรื่องที่หลายคนอาจไมเคยรู
หลายคนไมเคยสนใจ เรื่องที่มีประวัตค
ิ วาม (เดือดรอน) เปนมายาวนาน เรื่องทีก
่ ลไกตางๆ ยังคง
แกปญหาไมไดมาจนปจจุบน
ั หากชีวต
ิ ไมเรงรีบจนเกินไป รายงานชิ้นนี้จะเปดโลกของทานไปสู
ดินแดนไกลโพน เพื่อทําความรูจก
ั และทําความเขาใจปญหาวา ทําไมชาวบานตองบุกยึดเขือ
่ น
(อันที่จริงแคเพียงยึดขางเขื่อน) เหมือนที่แลวมา และถึงเวลาหรือยังที่จะสรุปบทเรียนวาดวย
โครงการพัฒนาที่มีชอ
ื่ วา “เขื่อน”
สนั่น ชูสกุล
คนอีสานมีความหวังทุกปเพราะธรรมชาติกําหนด สภาพทางภูมิศาสตรของพื้นที่และตาม
หลักฐานทางประวัตศ
ิ าสตรของพื้นที่ที่เคยเปนทะเลมากอนเมื่อหลายลานปกอน ทําใหผืนดินแหงนี้ไม
สามารถกักเก็บน้ําไดเต็มที่ แมวาจะมีแมน้ําขนาดใหญและลําสาขานับหมื่นแหงก็ตาม รัฐบาลทุกสมัยมี
แนวคิดการจัดการน้ําแบบกักเก็บน้ําไวเปนจํานวนมาก เขื่อนขนาดใหญ อางเก็บน้ํา และฝายน้ําลนจํานวน
มาก นับไมถวนจึงเกิดขึ้นพรอมกับ แมน้ําสายหลัก ลําสาขา หวย หนอง คลอง บึงธรรมชาติ ถูกขุดลอก
กักกั้น เพื่อกักเก็บดวยเขื่อนขนาดใหญ อางเก็บน้ํา ฝาย และโครงการขุดลอกตางๆ จนหมดสิ้น เพื่อทําให
แผนดินอีสานเขียวขจี ผูค
 นไรความยากจน
ป 2532 ความหวังครั้งใหญของคนอีสานกําลังเกิดขึ้นอีกครัง้ ดวยโครงการโขง ชี มูล
คนอีสานดีใจหนักหนา แผนดินอีสานกําลังจะกลายเปนสีเขียว เพราะโครงการโขง ชี มูล
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2532 กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน ดวยการสนับสนุนและผลักดันของ
นายประจวบ ไชยสาสน รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมขณะนั้น ได
เสนอโครงการโขง ชี มูล ใหคณะรัฐมนตรีรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เมื่อคราวประชุมคณะรัฐมนตรี
สัญจรที่จังหวัดขอนแกน คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติงบประมาณ 18,000 ลานบาท ในการกอสรางอาคารและ
ระบบสงน้ําชลประทานใหแลวเสร็จภายใน 3 ป คือ พ.ศ. 2533 – 2535 (วราลักษณ อิทธิพล
โอฬาร,2538-2539) สามารถสงน้ําใหพื้นที่การเกษตรประมาณ 4.98 ลานไร ครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัด
(ยกเวน นครพนม มุกดาหาร สกลนครและหนองบัวลําภู) ใชงบประมาณทัง้ สิ้น 228,000 ลานบาท แบง
ระยะการพัฒนาโครงการ ฯ ออกเปน 3 ระยะ ใชเวลาดําเนินการ 42 ป (2534 - 2576) ดังนี้
การดําเนินการตั้งแตป 2536 - ปจจุบัน กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน ไดกอ
 สรางเฉพาะฝาย
และระบบชลปะทานในลุมน้ํามูน ลุมน้ําชี และลุมน้ําสาขาตามแผนระยะที่ 1 จํานวน 14 โครงการ ในวงเงิน
ประมาณ 9,996 ลานบาท , โครงการชลประทานรอบอางหวยหลวงในวงเงิน 350 ลานบาท รวม 10,346
ลานบาท พื้นทีเ่ พาะปลูก 510,480 ไร และเมือ
่ รวมกับเงินงบประมาณที่อนุมต
ั ิครั้งแรก 18,000 บาท
โครงการโขง ชี มูล จึงไดรับอนุมัติงบประมาณใหดําเนินการทั้งสิ้น 28,346 ลานบาท ปจจุบันการดําเนิน
โครงการระยะที่ 1 ไดเสร็จสิน
้ แลว มีการกอสราง 14 โครงการยอย คือ การสรางเขื่อนกั้นแมน้ํามูน 6
เขื่อน คือ เขื่อนชุมพวง เขื่อนบานเขวา เขื่อนตะลุง เขื่อนราษีไศลและเขื่อนหัวนา แมน้ําชี 8 คือ เขื่อนวัง
ยาง เขื่อนธาตุนอย เขื่อนยโสธร เขื่อนชนบท และเขื่อนมหาสารคาม เขื่อนหนองหานกุมภวาป เขื่อนลํา
เซบก เขื่อนลําโดมใหญ
แมวาในป 2536 คณะผูช
 ํานาญการพิจารณารายงานผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอมได
เสนอใหมีการชะลอโครงการไว เพราะจะเกิดปญหาผลกระทบการแพรกระจายดินเค็มในภาคอีสาน และให
ปรับปรุงรายงานหลายเรื่อง แตโครงการก็ยังไดรับการอนุมต
ั แ
ิ ละดําเนินโครงการในระยะที่ 1 เกือบเสร็จทุก
โครงการ
1. โครงการเขื่อนราษีไศล
เขื่อนราษีไศล เริ่มดําเนินการกอสรางตั้งแตเดือนมีนาคม 2535 แลวเสร็จและทําการเก็บกักน้ํา
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2536 ลักษณะโครงการเปนเขื่อนคอนกรีตขนาดความสูง 9 เมตรปด-เปดดวยบาน
ประตูเหล็ก 7 บาน ควบคุมดวยระบบไฮโดรลิค สรางปดกั้นลําน้ํามูนที่บานปากหวย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะ
เกษ และมีการกอสรางคันดินกั้นน้ํา (dike) ระดับความสูง 120 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง (ม.

รทก.) เพื่อกั้นพื้นที่น้ําหลากทวมสองฝงแมน้ํา เปนระยะทาง 45.8 กิโลเมตร ระดับการเก็บกักน้ําสูงสุด
119 ม.รทก. ขณะที่พื้นที่ทองน้ําเทากับ 110 ม.รทก. จะชวยยกระดับน้ําในลําน้ํามูนเปนระยะทาง 120
กิโลเมตร และลําสาขา คือหวยทับทัน 26 กิโลเมตร ลําน้าํ เสียว 15 กิโลเมตร หวยน้าํ เค็ม 5 กิโลเมตร
และลําพลับพลา 7 กิโลเมตร พื้นที่อางเก็บน้ํา 20 ตารางกิโลเมตร (12,500 ไร) สามารถเก็บกักน้ําได
74.43 ลานลูกบาศกเมตร
พื้นที่ชลประทานตามแผนในระยะแรก 34,420 ไร และในอนาคตเมื่อมีการผันน้ํามาจากแมนา้ํ โขง
จะไดพื้นที่ชลประทานจํานวน 143,260 ไร มีศักยภาพในการพัฒนาพื้นทีช
่ ลประทานทั้งหมด 228,000 ไร
โครงการมีแผนการกอสรางเปนเวลา 6 ป นับตั้งแตเดือนมีนาคม 2535 – 2541 ใชงบประมาณในการ
กอสรางทั้งสิ้น 871.9 ลานบาท
หลังจากการกอสรางแลวเสร็จ เขื่อนราษีไศลไดทดลองกักเก็บน้ําในเดือนตุลาคม 2536 ทําให
ชาวบานในพื้นที่ริมฝงแมน้ํามูนไดรับผลกระทบอยางหนัก พื้นที่ทาํ การเกษตรเสียหายเปนวงกวาง ไม
สามารถเก็บเกี่ยวขาวไดทัน ทําใหชาวบานตองรวมตัวกันเปนกลุม เครือขายชาวบานลุกขึ้นเคลื่อนไหว
เพื่อใหหนวยงานที่รับผิดชอบเขามาแกไขปญหา การนําน้ําจากเขื่อนราษีไศลยังไมสามารถให
ผลประโยชนทางชลประทานได เนื่องจากระบบการกระจายน้าํ ที่ไมเสร็จ และความเค็มของน้ําเปนปญหา
ตอการผลิตของชุมชนที่อยูร อบเขื่อน แตการกักเก็บน้ําทําใหเกิดปญหาผลกระทบตอชุมชนและระบบ
นิเวศนอยางหนัก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.2 ผลประโยชนจากเขือ
่ นราษีไศล
ในเอกสารสรุปผลการวิเคราะหปญหาผลกระทบและแนวทางแกไขปญหาการจายคาชดเชยทีด
่ ิน
โครงการฝายราษีไศล ของกรมพัฒนาและสงเสริมพลังระบุวา เขื่อนจะเก็บกักน้ําได 74.43 ลานลูกบาศก
เมตร มีพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 79,120 ไร ในฤดูแลง 28,425 ไร และถามีการสูบน้ําโขงเขามาจะได
พื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 288,000 ไร ฤดูแลง 64,100 ไร
เอกสารดังกลาว สรุปผลประโยชนที่เกิดในชวงเวลานั้นวา ดานอุปโภค บริโภค ราษฎร 98
หมูบาน 48,000 คน ไดประโยชน และราษฎรในเขตเทศบาลทาตูม เทศบาลราษีไศล เทศบาลกันทรารมย
อีก 24,000 คน ไดใชน้ํา 3 ลานลูกบาศกเมตรตอป ดานการชลประทาน ระหวางป 2536 – 2543
โครงการสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟาเดิม 20 สถานี ไดใชน้ําในฤดูฝน 41,760 ไร ฤดูแลง 3,671 ไร
ผลประโยชนดา นการประมง ราษฎรทําการประมงหนาเขื่อนมีรายไดเฉลีย
่ ปละ 4.2 ลานบาท
(กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน, 2543)
จากการศึกษาเกี่ยวกับประโยชนที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่พบวา
่ นราศีไศลยังไมเกิดขึ้นจริง
1. ผลประโยชนจากการใชน้ําของเขือ
ผลประโยชนจริงของเขื่อนราษีไศลจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อมีการใชน้ําชลประทานเพิ่มขึ้นจากเดิม แต
ความจริงก็คือ สถานีสูบน้ําทีส
่ รางใหม 2 สถานี (RSP – 21 และ RSP – 22) ที่อําเภอรัตนบุรีและอําเภอ
บึงบูรพ ซึ่งจะเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 37,360 ไร (เอกสารเผยแพรวา 34,420 ไร) นั้น ยังสรางไมเสร็จ และ
มีการทดลองสูบน้ําสําหรับทํานาปรังในพื้นทีต
่ ําบลดอนแรด อ.รัตนบุรี เพียงครั้งเดียว เมื่อป 2545
ประมาณ 100 ไรเทานั้น
สําหรับตัวเลขพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 41,760 ไรและ 3,671 ไร ในฤดูแลง ตามรายงาน
ดังกลาวเปนตัวเลขตามโครงการเดิม 20 สถานีสูบน้ําทั้งเหนือเขื่อนและทายเขื่อน เปนตัวเลขเต็มตาม
วัตถุประสงคที่โครงการวางไว ไมใชตัวเลขการใชประโยชนจริง และ 11 ใน 20 สถานีดังกลาว เปนพื้นที่ที่
ไมไดรับประโยชนจากเขื่อนราษีไศลโดยตรง เพราะอยูบริเวณใตเขื่อน และเปนพื้นที่ชลประทานของเขื่อน
หัวนา (อีก 1 เขื่อนในโครงการโขง ชี มูลเชนกัน) ตัวเลขในรายงานดังกลาวจึงเปนตัวเลขเหมารวมและ
สําหรับโฆษณาไมใชความจริง
ผลการศึกษาของสถาบันวิจัยสังคมในชวงระยะเวลาเดียวกัน จากคําถามเกี่ยวกับการไดรบ
ั
ผลประโยชนจากการมีเขื่อนราษีไศลของครอบครัวทั้งในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบและพื้นทีท
่ ี่คาดวาจะไดรบ
ั
ผลประโยชน พบวาโดยรวมมีครัวเรือนถึงรอยละ 62.3 ตอบวาไมไดรับประโยชนอะไรจากการมีเขื่อนราษี
ไศล โดยเฉพาะในชุมชนที่โครงการเขื่อนราษีไศลอางวาจะเปนพื้นที่รับประโยชน กลุมตัวอยางถึงรอยละ
67.2 ตอบวาไมไดรับประโยชนอะไรเลย สวนพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ มีผต
ู อบวาไมไดรับประโยชนอะไร
รอยละ 60.7 (สถาบันวิจัยสังคม, 2547)

2. ประโยชนทางดานการอุปโภคบริโภค ใน 3 เทศบาลนั้นก็ไมเปนความจริงเชนกัน เพราะ
การประปาเทศบาลตําบลทาตูม จ.สุรินทร ไมไดใชน้ําจากแมน้ํามูนทําน้าํ ประปา เทศบาลทาตูมมีอางเก็บ
น้ําสําหรับทําน้าํ ประปาของตนเองตางหากเพราะเคยใชนา้ํ จากลําน้ํามูนทําน้าํ ประปาแลวมีปญ
 หาความเค็ม
สําหรับเทศบาลกันทรารมย จ.ศรีสะเกษ นั้นอยูใตเขื่อนราษีไศลลงไปประมาณ 80 กิโลเมตร (อยูเหนือ
เขื่อนหัวนาประมาณ 10 กิโลเมตร) สวนเทศบาลเมืองคง อ.ราษีไศล ซึ่งอยูใ ตเขื่อนราษีไศลลงไป 5
กิโลเมตรก็ไมจาํ เปนตองใชน้ําจากเขื่อนราษีไศลเชนกัน การเก็บกักน้ําของเขื่อนราษีไศลเสียอีกทีจ
่ ะทําให
เทศบาลแหงนีข
้ าดแคลนน้ําทําน้ําประปา
3. ดานการประมง ที่มต
ี ัวเลขผลประโยชนที่ไดรับปละ 4.2 ลานบาท อาจเปรียบกันไมไดเลย
กับผลที่เสียไปตามที่เราทราบเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นแลววา ปลาเศรษฐกิจหายไป กบและหอยหลาย
ชนิดหายไป เครื่องมือประมงพืน
้ บานซึ่งมี 47 ชนิด สวนใหญสามารถใชในการหาปลาในน้ําลึกไดอีก
ตอไป ทั้งยังมีวช
ั พืชและหอยคันระบาด เปนอุปสรรคตอการหาปลา ปลาที่จบ
ั ไดรสจืดเนาเร็ว จาก
การศึกษาของโครงการทามมูล เมื่อป 2538 ศึกษากลุมตัวอยาง 366 ครอบครัว ใน 11 หมูบา น พบวา
รายไดจากการประมง (หาปลา หอย กบเขียด) มีรายไดรวมปละ 3,865,049 บาท เฉลีย
่ ครอบครัวละ
10,560 บาท พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากเขื่อนราษีไศล 141 หมูบาน ถาประมาณวา กอนการสรางเขื่อน มี
คนทําการประมงสัก 5,000 คน ก็จะมีรายไดรวม 52.8 ลานบาท (โครงการทามมูล, 2538)
4. ศักยภาพของการใชน้ําชลประทานในการเกษตร ถามีการเก็บน้ําของเขื่อนราษีไศลแลว
การใชนา้ํ เพื่อการเกษตรในพื้นที่สองฝงลําน้าํ มูนจะเปนอยางไร ?
เรื่องนี้คาดการณไมยาก เพราะประสบการณเดิมในพื้นที่สถานีสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟาทั่วไปใน
ลุมน้ํามูนนั้นประจักษอยูในตัว คือ ชาวบานจะใชประโยชนจากสถานีสูบน้ําดวยพลังไฟฟาในชวงฤดูฝนทิ้ง
ชวงเปนหลัก เพื่อนําน้ํามาหลอเลี้ยงตนขาว
สวนประสบการณการทํานาปรัง พบวา คอนขางลมเหลวเพราะไมคุมทุน การตองซื้อน้ําลงทุนปุย
ยาเคมี และมีปญ
 หาโรคแมลงระบาดในฤดูแลง และที่สําคัญ คือ เมื่อสูบน้ําจากลําน้ํามูนมาใสนาซึ่งเปนนา
ดินทรายซึ่งมีชน
ั้ เกลืออยูใตดน
ิ ผสมกับความเค็มที่ปนเปอนอยูในน้ําจากลําน้ํามูน ทําใหเกิดการ
แพรกระจายของดินเค็มจนขาวเสียหาย และตนไมในนายืนตนตาย ดวยเหตุผลดังกลาว ชาวบานจึงไม
นิยมนําน้ําจากแมน้ํามูนมาทํานาปรัง ดังนั้นวัตถุประสงคที่จะเพิ่มผลผลิตในฤดูแลงจะเกิดผลนอยมาก
ผลประโยชนทจ
ี่ ะเกิดขึ้นจริงจึงเหลือเพียงการสูบน้ําในแมนา้ํ มูนใชในการทํานาในฤดูฝนทิ้งชวง
ซึ่งเกิดขึ้นประมาณเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ของทุกป ซึ่งในฤดูดังกลาวในลําน้ํามูนจะมีน้ําเพียงพอ
สําหรับใหสถานีสูบน้ําดวยพลังไฟฟาใชสูบใหกับชาวนา นั่นหมายถึงไมตองมีการเก็บกักน้ําของเขื่อนราศี
ไศลแตอยางใด
่ นราษีไศล ลงทุนไรละเทาไหร?
5. การจัดหาพื้นที่ชลประทานของเขือ
คากอสรางเขื่อนราษีไศลตามโครงการ 871 ลานบาท เพื่อการจัดหาพื้นที่ชลประทาน 34,420 ไร
นั้นเทากับวาไรหนึ่งตองลงทุน 25,305 บาท
ในความจริง เขือ
่ นราษีไศลไดจายคาชดเชยไปแลว 2 ครั้ง จํานวน 420,925,344 บาท และตอง
จายอีกสําหรับผูเดือดรอนที่เหลืออยู ถาตองจายอีก 52,000 ไร (ตัวเลขการตรวจสอบพืน
้ ที่ทาํ กินลาสุด
มีนาคม 2548) ไรละ 32,000 บาท เปนเงิน 1,664,000,000 บาท รวมคากอสรางและการจายคาชดเชย
ทั้งหมดเปนเงิน 2,956,825,344 บาท โดยยังไมคิดคาดูแล ซอมแซมตลอดอายุเขื่อน คาศึกษาผลกระทบ
ออกแบบ วางแผนแกผลกระทบ และงบโฆษณาประชาสัมพันธ
นั่นจะเทากับวาเขื่อนราษีไศลอาจจะตองจาย 85,904 บาท เพื่อจัดหาพื้นทีช
่ ลประทาน 1 ไร และ
นั่นคือราคาทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพการใชงานของระบบชลประทานอยูที่ 100 เปอรเซ็นต เปรียบเทียบกันไมได
กับการลงทุนของระบบชลประทานในพื้นทีท
่ ามของชาวบานหนองแค – สวนสวรรค ที่ลงทุนในการทํา
โครงสรางระบบชลประทานราคาเฉลีย
่ เพียงไรละ 783.30 บาทเทานัน
้
6. ในปจจุบันที่การกอสรางเขื่อนราษีไศลผานมาแลว 15 ป ผูท
 ี่ไดรับประโยชนจริงคือใคร ?
ในขณะทีผ
่ ลประโยชนทางตรงตามวัตถุประสงคของโครงการยังไมเกิดขึ้นจริง แตก็มี
ผลประโยชนทางออมที่เกิดขึ้นจริง ก็คือ ธุรกิจทาทรายและการเลี้ยงปลาในกระซัง

หลังจากมีการเก็บกักน้ําของเขื่อนราษีไศล ในป 2536 ธุรกิจทาทรายเติบโตเปนอันมากโดยที่
ระดับน้ําเหนือเขื่อนสูงตลอดป สะดวกตอการใชเรือดูดทราย มีธุรกิจทาทราย 5 ทาในปจจุบันที่ทาํ ธุรกิจดูด
ทรายอยางเปนล่ําเปนสัน เปนธุรกิจของนักการเมืองใหญระดับชาติ นักธุรกิจทาทรายจึงมีพลังในการลา
รายชื่อชาวบานในทองถิ่นสนับสนุนผลักดันใหรัฐบาลตัดสินใจเปลี่ยนมติคณะรัฐมนตรี 25 กรกฎาคม 2543
ใหเปดบานประตูเขื่อนใหมีการปดเขื่อนครั้งใหม เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2548
ผูไดประโยชนอีกกลุมหนึ่ง คือ กลุมผูเลี้ยงปลาทับทิมและปลานิลในกระซังที่บานดงแดง ตําบล
ดาน ซึ่งอยูห
 างจากหัวงานเขื่อนไปทางเหนือน้ําประมาณ 7 กิโลเมตร ประมาณ 10 ราย เริม
่ เลี้ยงมา
หลังจากมีการเก็บกักน้ํา กลุมนี้เรียกรองใหมก
ี ารเก็บกักน้ําเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการเลี้ยงปลา ซึ่งจะเปน
ผลประโยชนทข
ี่ ัดแยงกับผูทใี่ ชประโยชนจากพื้นที่ปาบุงปาทามจํานวนหลายพันครัวเรือนอยางสิ้นเชิง
1.4. ผลกระทบจากเขือ
่ นราษีไศล
4.1 การสูญเสียที่ดินทํากินของราษฎร พื้นที่บุงทามในบริเวณที่เขื่อนราษีไศลใชเปนพื้นที่
อางเก็บน้ําแหงนี้ เปนแหลงทีร่ าษฎรสองฝงลําน้ํามูนครอบครองและทําประโยชนมาตามครรลองจารีต
ประเพณีอยางยาวนาน มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจประมาณ 25 กิจกรรม เมื่อเขื่อนราษีไศลกักเก็บน้ําเมื่อ
ปลายป 2536 น้ําไดทวมทีท
่ ํากินนับตั้งแตที่ตา่ํ คือ กุด หนอง เลิง ที่ใชทํานาทาม และที่โนนที่ใชทาํ ขาว
ไรและพืชไร บางบริเวณทีส
่ ูงน้าํ ทวมไมถึงก็กลายเปนการไมสามารถเดินทางหรือนําเครื่องมือไปทําการ
ผลิตใด ๆ ได เรื่องนี้เปนเรื่องที่ยุงยากตามมาเมื่อราษฎรไดเรียกรองใหโครงการแกปญหา เพราะไมมี
หลักฐานที่เปนทางการ คือ เอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายในที่ดน
ิ
ในป 2542 สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดทาํ การศึกษาพบวา ในพื้นทีร่ อบอาง
เก็บน้ําราษีไศล มีครัวเรือนที่นาทามสูญเสียราว 7,856 ครัวเรือน พื้นที่นาทามทีถ
่ ูกน้ําทวมราว 46,937 ไร
ใน 9 ตําบล ผลผลิตขาวนาทามเปรียบเทียบระหวางป 2535 (กอนเก็บกักน้ํา) กับป 2542 รายไดหลักของ
ครัวเรือนที่ทาํ นาทามลดลงราวปละ 11,520 บาท ผลผลิตรวมโดยประมาณทีล
่ ดลงคือราว 540 ลานตอป
(สถาบันวิจย
ั สังคม จุฬา ฯ, 2547 : 4 – 42) ป 2547 ภายหลังกรมชลประทานเขามารับผิดชอบเมื่อป
2545 กรมชลประทานไดระบุวา พื้นที่อางเก็บน้ําของเขื่อนราษีไศล ประมาณ 100,000 ไร
4.2 การสูญเสียพื้นทีท
่ ําเลเลี้ยงสัตว เศรษฐกิจสําคัญอีกอยางหนึ่งทีช
่ ม
ุ ชนตองสูญเสียอยาง
หนักคือ อาชีพการเลี้ยงวัวควาย ครัวเรือนรอยละ 90 เลี้ยงวัวควาย ครัวเรือนละตั้งแต 10-30 ตัว พื้นที่บุง
ทามเปนทําเลที่กวางขวาง มีพืชอาหารสัตวหลากหลายและเพียงพอ มีแหลงน้ําและที่พักสัตว ชุมชนแถบ
นี้มีแบบแผนการเลี้ยงแบบเฉพาะตัวและมีภูมิปญ
 ญาที่สั่งสมมายาวนาน เมื่อมีการเก็บกักน้ํา ปริมาณการ
เลี้ยงวัวควายลดลง ชาวบานตองขายไปเพราะไมมีที่เลีย
้ ง สวนที่เหลือตองหาที่เลีย
้ งใหม ทั้งในทุงนา ปา
โคก และเลีย
้ งที่บาน ขอมูลของสถาบันวิจัยสังคมระบุวา เมือ
่ เปรียบเทียบระหวางกอนและหลังการสราง
เขื่อน (ระหวางป 2535 – 2542) จากการที่ทามถูกน้ําทวมทําใหการเลีย
้ งวัวในพื้นที่บุงทามลดลงรอยละ
75.4 เปลี่ยนมาเลี้ยงที่บานเพิ่มขึ้นรอยละ 446.7 จํานวนผูเลี้ยงวัวลดลง รอยละ 14.9 และจํานวนผูเลีย
้ ง
ควายลดลงรอยละ 77.6 (สถาบันวิจัยสังคม จุฬา ฯ , 2547 : 12)
4.3 ปญหาพืน
้ ที่เสี่ยงตอการถูกน้ําทวมนานอกอางเก็บน้ํา คันดินกั้นน้ํา (Dike) ของเขื่อน
ราษีไศล ซึ่งกอสรางขนาบสองฝงแมน้ํามูนรวมทั้งสองฝงเปนความยาวทั้งสิน
้ 45.8 กิโลเมตร ขอสรุปจาก
คณะกรรมการศึกษาผลกระทบ เมื่อป 2540 พบวา คันดินดังกลาวปดกั้นน้ําจากที่สูงไมใหไหลลงแมนา้ํ มูน
ไดดั่งเดิม สงผลใหน้ําทวมนาบริเวณนอกอางเก็บน้ําเกือบทุกพื้นที่ ราษฎรทีม
่ ีที่นาอยูใ นบริเวณดังกลาว
ตองประสบความเดือดรอนทุกป คณะกรรมการจึงมีมติใหแกโดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ําถาวรบนคันดิน 7
จุด ซอมและเสริมคันดินอีก 1 และ 2 จุดตามลําดับ และตั้งอาสาสมัครชาวบานเพื่อเฝาระวังปญหาที่
เกิดขึ้นทุกป แตหลังจากนั้นก็ไมมีการดําเนินการใด ๆ จนถึงปจจุบัน
ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นคือ การสรางคันดินกั้นน้ําปญหาในบริเวณที่มีการกอสรางคันดินกั้นน้ําเปน
ขอบเขตชัดเจนนั้นมีการกอสรางในพื้นที่เหนือเขื่อนนับระยะทางไดประมาณ 20 กิโลเมตรเทานั้น เหนือนั้น
ขึ้นไปเปนระยะทาง 70-80 กิโลเมตร เปนพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากการเก็บกักน้ําของเขื่อน ในบาง
พื้นที่ เชน ตําบลยางคํา อ.โพนทราย จ.รอยเอ็ด เขื่อนราษีไศลกําหนดเอาฝงแมน้ํามูนเปนขอบเขตอาง
เก็บน้ํา ทุงนาไกลฝงออกไปมีระดับความสูงที่ 117 ม.รทก. ต่ํากวาระดับเก็บกักน้ําของเขื่อน (119 ม.
รทก.) จึงประสบกับน้ําทวมนาทุกปเชนกัน
พื้นที่ที่อยูสูงขึน
้ ไปเกือบสิบตําบล ไดรับผลกระทบจากเขื่อนในฤดูนา้ํ หลากเชนกัน ขณะที่กอ
 น
การสรางเขื่อน การทํานาในพืน
้ ที่ทามและในนาทุงที่สูงขึ้นไปมักตองถูกน้ําทวม แตเปนการทวมในระยะ 12 สัปดาหเทานัน
้ ตนขาวในนายังไมตายและสามารถฟนคืนได แตหลังการกอสรางเขื่อน แรงอัดเออของ
น้ําทําใหเกิดการทวมยาวนานถึง 1-3 เดือน

ความจริงประการหนึ่ง คือ เดิมเมื่อถึงฤดูน้ําหลาก ความกวางของทางเดินน้ําบริเวณกอสราง
เขื่อนคือบุงทามกวางประมาณ 6 กิโลเมตร เมื่อมีการสรางเขื่อน มีการสรางเขื่อนดินเปนถนนฝงซายแมน้ํา
มูนยาว 5 กิโลเมตร ฝงขวายาว 1 กิโลเมตร ปดกั้นพื้นที่น้ําหลาก โดยไมมช
ี องระบายน้ําใด ๆ เลย มีแต
ประตูระบายน้ําที่หัวงานเขื่อนเพียง 7 บาน กวางบานละ 12.5 เมตร รวมเปน 87.5 เมตร น้ําที่เคยมีทาง
ระบาย กวาง 6 กิโลเมตร (6,000 เมตร) กลับเหลือชองไหลเพียง 87.5 เมตร ในฤดูน้ําหลากน้ําจึงไหลไม
ทันและกอผลกระทบอยางมหาศาลตอพื้นที่เหนือเขื่อนขึ้นไปนับ 100 กิโลเมตร
4.4 การสูญเสียปาบุง
 ปาทามแหลงความหลากหลายทางชีวภาพ พืน
้ ที่บุงทามถือไดวาเปน
ระบบนิเวศนทส
ี่ าํ คัญของภาคอีสาน ของประเทศและของโลก มีภูมิสัณฐานที่หลากหลายอันเกิดจาก
อิทธิพลของสายน้ํา จํานวน 19 ลักษณะ เชน บุง ทาม วัง ฮองหรือรองน้ํา คุย วัง เวิน มาบ เลิง ดูน ซํา
คํา หนอง บวก ปาก กุด แกง ฯลฯ สงผลใหมีความหลากหลายของพันธุพืชพันธุสัตวในแตละบริเวณ และ
มีวงจรหวงโซอาหารอันละเอียดซับซอน สัมพันธกับฤดูกาลทีเ่ ปลี่ยนไป ในฤดูแลงพื้นดินมีโอกาสไดตาก
แหง วัชพืชน้ําตายลง ถูกแผดเผาโดยแสงแดดจนแหงรอเปอยเปนอาหารพืชสัตว จะเปนที่อาศัย หากิน
และแพรพันธุของสัตวบก มดปลวก แมลง และเปนที่จาํ ศีลของกบเขียดและหอย เมื่อถึงฤดูน้ําหลากนอง
สัตวเล็ก แมลงและผลไม เมล็ดพืชตาง ๆ เปนอาหารอันโอชะของปลาที่วา ยทวนน้ําขึ้นมาหากินและ
วางไขในพุมไมอยางปลอดภัย เหตุนี้จึงมีการเรียกพื้นทีน
่ ี้วา “มดลูกของแมนา้ํ ”
วงจรของธรรมชาติในพื้นที่ปา บุง ปาทาม อยูบ
 นเงื่อนไขที่ตองมีฤดูน้ําหลากทวมสลับกับฤดูแลง
ทําใหเกิดวิวฒ
ั นาการของพืชสัตวที่มด
ี ุลยภาพในตัวเอง แตเมื่อกลายเปนอางเก็บน้ําถาวร มวลชีวต
ิ ที่มี
วงจรระบบนิเวศนเฉพาะดังกลาวก็ไมสามารถดําเนินวงจรชีวต
ิ ของตนตอไปได
ในพื้นที่อางเก็บน้ําอาณาเขตเกือบแสนไรแหงนี้ มีสภาพนิเวศนแบบตาง ๆ หลากหลายสลับกัน
ไป โดยเฉพาะแหลงน้ําธรรมชาติจํานวนไมนอ
 ยกวา 500 แหลง และระบบภูมิสัณฐาน 19 แบบ ซึ่งมีความ
หลากหลายทางชีวภาพและกายภาพตองจมอยูภายใตอางเก็บน้ําของเขื่อนราษีไศล พบวา มีพันธุพืชใน
พื้นที่บุงทามจํานวน 250 ชนิด แยกเปน ไมยืนตน 67 ชนิด ไมพุม 33 ชนิด ไมเลื้อย 51 ชนิด ประเภทเปน
กอ 43 ชนิด พืชน้ํา 24 ชนิด เห็ด 32 ชนิด เมล็ดพันธุ 47 ชนิด (งานวิจัยไทบานราษีไศล, 2548) พืชที่
เปนสมุนไพร 57 ชนิด (สนั่น ชูสกุลและคณะ,2540) สัตวปา พบสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 10 ชนิด ใน 4
วงศ สัตวเลื้อยคลาน 21 ชนิด ใน 9 วงศ สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 13 ชนิด ใน 6 วงศ และนก 53 ชนิด ใน
31 วงศ (ประสิทธิ์ คุณุรต
ั น,2536.)
ดานพันธุปลา (วิจัยไทบานราษีไศล,2548) พบวา ในลําน้ํามูนและบริเวณบุงทาม มีปลาที่พบ
112 ชนิด ในชวงที่มีการเก็บกักน้ํา พบพันธุปลา 100 ชนิด แตปลาหลายชนิดลดจํานวนลงจนหายากมาก
จนมีคําพูดวา “มีเหมือนไมมี” ปลาทีส
่ ูญพันธุ และปลาหายากเปนปลาอพยพ และลวนเปนปลาทีส
่ ราง
เศรษฐกิจรายไดแกชุมชน เชน ปลาแขเหลือง ปลาเคิงดํา ปลาจอก ปลาจอกขาว ปลาจอกดํา ปลาซวย
หางแดง ปลาเผียะขาว ปลาสูดหางขาว ปลาหมากผาง ปลาสบ เมื่อมีการเปดบานประตูเขือ
่ นตามมติ
คณะรัฐมนตรี 25 กรกฎาคม 2543 ปรากฏวาปลาเหลานี้กลับคืนมา ยกเวน ปลาขบ ปลาแขเหลือง ปลา
ซวยหางแดง และปลาเพียะขาว
อนึ่ง หลังมีการเก็บกักน้ําใหม ๆ ในป 2537 สงกรานต มีงาม โครงการทามมูล ไดศึกษาพบวา
ปลา 37 ชนิดลดจํานวนลงอยางรวดเร็ว แตจาํ พวกปลาชะโด ปลาปกเปา เพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็ว
เชนกัน และปลาที่จับไดรสชาติเปลี่ยนไป มีกลิ่นคาวจัด เนื้อเหลว เนางาย และมีเห็บปลาระบาด บางแหง
จะพบปลาขาวสรอยลอยตายเปนแพเพราะขาดออกซิเจน ทรัพยากรทางชีวภาพเหลานีต
้ องจมหายไปกับ
อางเก็บน้ํา บางชนิดเกิดการสูญพันธุและเกิดเปนพิษตอมนุษยแทนที่
4.5 การแพรกระจายของดินเค็ม น้ําเค็ม พื้นที่ราษีไศลเปนพื้นที่ตอนลางซึ่งเปนแองรับ
น้ําเค็มจากหวยกากวาก ลําน้ําเสียว ทุงกุลารองไห และความเค็มจากการทํานาเกลือจากพิมาย-โนนไทย
ในฤดูนา้ํ หลาก เกลือที่ปนเปอนอยูในน้ําจะถูกน้ํานําพาไปสูปลายน้ํา ไมมผ
ี ลกระทบใดๆ เมือ
่ ถึงฤดูแลงจะมี
สาเกลือตกคางอยูบนผิวดินทามทั่วไป ชาวบานใชเปนวัตถุดบ
ิ สําหรับตมเกลือจนชุมชนแถบนี้สามารถ
พึ่งพิงตนเองไดในเรื่องเกลือ มีแบบแผนการตมเกลือสืบตอกันมาถึงขนาดเกิดความเชื่อและพิธีกรรม
เกี่ยวกับการตมเกลือที่มีลักษณะเฉพาะของตนเอง ในบริเวณขอบเขตบุงทามที่จะกลายเปนอางเก็บน้ําราษี
ไศลมี “บอเกลือ” นับไดประมาณ 150 บอ แตละแหงมีพื้นทีก
่ วางตั้งแต 10 ไร ถึง 100 ไร (งานวิจัยไท
บาน 2548) นอกจากนั้น สาเกลือหรือโปงเกลือ หรือชาวบานเรียกวา “ขี้ตําปวก” เปนอาหารของปลา
จํานวนมากที่วายทวนน้าํ จากแมน้ําโขงเพื่อมาวางไขและอาศัยอยูในปาทามลุมน้ํามูนตอนกลางในชวงฤดู
น้ําหลากอีกดวย

เมื่อพื้นที่บุงทามกลายเปนอางเก็บน้ํา ปริมาณความเค็มจากเกลือก็ถูกสะสมอยูในอางเก็บน้ํา
นั่นเอง ในป 2538 กรมพัฒนาที่ดินไดสํารวจผลกระทบแลวสรุปวา หลังการเก็บกักน้ําของเขื่อนราษีไศล
เกลือถูกสะสมในพื้นที่เหนือเขื่อนมากขึ้นเพราะไมสามารถระบายออกจากระบบได ทําใหชาวบานไม
สามารถใชน้ําในการเพาะปลูกตามปกติได ทัง้ นี้ มีผลการวิเคราะหทั้งในบริเวณเขื่อนในชวงแลงมีความเค็ม
ระดับสูง นําน้ําไปใชทาํ การเกษตรไมได ในพืน
้ ที่รอบอางเก็บน้ําที่ชาวบานเคยสูบน้ําขึ้นมาทํานาปรังและ
ปลูกพืชผักในฤดูแลง หลังมีการเก็บกักน้ําในป 2536 ปรากฏวา พืชผักที่รดน้าํ พากันเหี่ยวเฉาตายทั้งแปลง
เพราะผลจากน้าํ เค็ม ในพื้นที่การทํานาปรังมีความเค็มปนเปอนจนตนขาวตาย และเมื่อน้ําในแปลงนาแหง
ลงก็ปรากฏสาเกลือตกคางอยูใ นนา ตนไมธรรมชาติในแปลงนาก็ตายลงจํานวนมาก (กรมพัฒนาที่ดิน,
2538 ใน วราลักษณ อิทธิพลโอฬาร, 2538 - 2539)
จากการศึกษาแผนที่การกระจายดินเค็มเฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ ของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ พบวา ในขอบเขตอางเก็บน้ําราษีไศลมีชั้นหินเกลือรองรับอยูขางใตเปนพื้นที่ไมนอย
กวา 10 ตารางกิโลเมตร และนอกจากนั้นเขื่อนราษีไศล ก็ไดทําลายอาชีพและวัฒนธรรมการตมเกลือของ
ชาวบาน ชาวบานตองหันไปพึง่ เกลือดิบจากตลาดมาบริโภค และก็มีอาการแพ คันตามเนื้อตัว เอามาทํา
ปลาแดกก็เก็บไวไดมานาน หมดยุคของการตมเกลือพื้นบานไปแลว นายหมื่น สุปรีชา บานผึ้ง หมู 4 ต.
หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ กลาววา “ในอดีตชาวบานผึ้งและบานใกลเคียงเคยตมเกลือกินในพื้นที่

ใกลมูลที่ชาวบานใชเปนบอเกลือหนาดินมาตมกินนานหลายชั่วอายุคน ในแถบนี้มีเปนรอยบอ ชาวบานไม
เคยตองซื้อเกลือกิน และประสบการณจากการสรางคลองชลประทานสูบน้าํ จากมูนขึ้นมาใชในหนาแลงที่
ผานมาไมไดผลเพราะน้ํามูนหนาแลงมันเค็ม สูบขึ้นมารดพืชผักก็บเปนผล ชาวบานผึ้งเคยสูบน้ําเฮ็ดนา
ปรัง พอฮอดปหลังมาดินในทีน
่ าก็เกิดคราบเกลือขึ้น ชาวบานแถวนี้ก็เลยเลิกใชน้ําคลองอีกเดี๋ยวนี้คลอง
กลายเปนคลองลม ปลอยทิ้งไวซือ ๆ (ทิ้งไวเฉย ๆ) ชาวบานก็สงสัยวาถาตันเขื่อนแลวน้าํ จะเค็มเหมือน
กอน
แตทางฝาย (เจาหนาที่ฝาย) เพิ่นบอกวาตะกี้น้ํานอย น้ําเลยเค็ม ถาตันเขื่อนแลวน้ําหลายขึ้น
เกลือก็จะเจือจางเหมือนเราเอาน้ําใสแกวละลายเกลือ ถาใสน้ําหลาย ๆ น้ําก็บเค็ม เพิ่นวาอยางนั้น แต
พอตันเขื่อนขึ้นแลวมันบเปนคือเพิ่นวา (ไมเปนอยางเขาวา) นาของพอที่ติดมูนเนินไหนที่ถก
ู ทวมแลวน้ํา
ลดลงปลอยไวบถึงมื้อ แดดสองมาเห็นคราบเกลือขึ้นขาวจานพาน (ปลอยไวไมถึงวัน แดดสองมาเห็น
คราบเกลือขึ้นขาวไปทั่ว) สังเกตไดเลยวาหลังจากเขื่อนตันน้ํามา น้ําทวมถึงหมองไดเกลือแผไปหมอง
นั่น (น้ําทวมถึงที่ไหนเกลือแพรไปถึงทีน
่ ั่น) และเบิ่งจากคันแทนา (คันนา) ตะกี้มีหญาขึ้นหลายเดีย
๋ วนี้คัน
นาที่ตด
ิ น้ําทวมหญาเหลืองตายหมด” (หมื่น สุปรีชา บานผึ้ง อายุ 48 ป สัมภาษณใน วราลักษณ อิทธิพล

โอฬาร, 2539)

4.6 ปญหาน้า
ํ เนา น้ําเสียและปญหาสุขภาพ เมื่อมีการเก็บกักน้ํา ปาทามทั้งผืนจมอยูใ ตน้ํา
เกิดการเนาเปอยของตนไมใบไม สงผลใหน้ําเนาเสีย น้ํามีสด
ี ํา ยิ่งน้ํานิ่งไมมีการถายเทยิ่งเพิ่มความรุนแรง
เปนแหลงเพาะพันธุของยุง แหลงน้ําที่หลายชุมชนใชผลิตน้าํ ประปา (กุด) เกิดสกปรกเพราะมีเศษซาก
วัชพืชเนาเปอยหมักหมม เกิดผลกระทบตอบอน้ําตื้นทั่วไปทีช
่ าวบานใชบริโภค หลังการสรางเขื่อน ระดับ
น้ําใตดินยกระดับสูงขึ้น น้ําบอในชุมชนจํานวนมากเริ่มมีสนิมปนเปอน บางบอน้ํากลายเปนน้ํากรอย น้ําเค็ม
และเปนสนิม เกิดการระบาดของวัชพืชน้ําจําพวกจอกแหนและหอยคัน เมื่อชาวบานลงน้ําไปหาปลาก็เกิด
อาการคันตามเนื้อตัว การระบาดของหอยเชอรี่ พรอมกับการสูญพันธุของหอยโขง ซึ่งตองวางไขในดินใน
ฤดูแลง หอยเชอรี่ระบาดไปยังทุงนาทุกพื้นที่รอบอางเก็บน้ําราษีไศล โดยเฉพาะพื้นที่ทส
ี่ บ
ู น้ําไปทํา
การเกษตร
ผลกระทบดานสุขภาพ พบวา หลังการสรางเขื่อนชาวบานเกิดเจ็บปวยดวยโรคที่ไมเคยเปนมา
กอนถึงรอยละ 19.0 โรคที่พบมากทีส
่ ุด คือ โรคผิวหนังผื่นคันรอยละ 40 ของโรคที่พบ (สถาบันวิจัยทาง
สังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2547) นอกนั้นก็มีโรคทองรวง ตาแดง หวัดเรื้อรัง ภูมิแพและพยาธิตาง
ๆ ทั้งยังมีอาการปวยจากการกินปลาปกเปา แพทยโรงพยาบาลราษีไศลลงความเห็นวาเกิดจากพิษปลา
ปกเปา (fish poisoning, tetrodo toxin intoxication) มีอาการชารอบริมฝปาก แขนขาและปลายมือ
ปลายเทา กลามเนื้อออนเพลีย ไมมีแรง หายใจขัด ในอดีต ปลาปกเปาเปนปลาทีช
่ าวบานสามารถบริโภค
ไดไมเคยมีอาการแพพิษ และโรคที่มาพรอมกับโรคอื่นๆ ก็คือ โรคเครียด วิตกกังวล เกิดจากการสูญเสียที่
ทํากินอยางไมเปนธรรม เมื่อมีการรวมกลุม
 เพื่อผลักดันใหมีการแกปญหา ซึง่ มีความยากลําบากเพราะมี
การตอสูย
 ืดเยื้อเผชิญหนากับรัฐอยางตึงเครียด และเปนกิจกรรมที่ตองลงทุนลงแรงพอสมควร บาง
ครอบครัวถึงขั้นนําโฉนดทีด
่ ินไปจํานองเพื่อนําเงินมาใชในการตอสู หลายคนเกิดอาการเครียดถึงขนาดไป
หาหมอ และมีไมนอยกวา 10 คนที่เสียชีวิตขณะชุมนุม
4.7 ผลกระทบตอแหลงน้ําชลประทานเดิม ในพื้นที่อางเก็บน้ําของเขื่อนราษีไศลนั้น เดิมเคย
มีโครงการชลประทานขนาดเล็กระดับชุมชนและมีการใชประโยชนรว มกันในทองถิ่นอยูแ
 ลว เปนโครงการ
ของกรมชลประทาน กรมการปกครอง กรมโยธาธิการ สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท (รพช.) กรม

ทรัพยากรธรณี สวนมากจะเปนสระน้ําขนาดใหญ ฝายน้ําลน ทํานบกั้นน้ํา บอน้ําตื้น แหลงน้ําเหลานี้ เมื่อ
กอสรางเสร็จหนวยงานรัฐก็จะมอบใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือชุมชนเปนผูจัดการดูแล เฉพาะใน
พื้นที่อําเภอราษีไศลและอําเภอบึงบูรพ พบวา มีโครงการชลประทานดังกลาว จํานวน 12 โครงการ คือ
อางหวยน้ําเค็ม ฝายบานหนองบัวดง ฝายกุดกอม ฝายน้ําลนกุดปลาเซียม ฝายน้ําลนหวยน้ําเค็ม ฝาย
หนองโดน ฝายน้ําลนหนองตาหวด ทํานบฮองหวาย อางเก็บน้ํารองไผ ฝายน้ําลนอางรองไผ ฝายหนอง
หลม (กั้นหวยทับทัน) อางเก็บน้ํารองจิกปูด อางเก็บน้ําบานโนนลาน รวมงบประมาณในการกอสรางทั้งสิน
้
ประมาณ 40 ลานบาท ในโครงการตาง ๆ ดังกลาว ราษฎรไดใชประโยชนในการใชน้ําอุปโภคบริโภค การ
ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว บางแหงสามารถใชเปนแหลงน้ําในการทํานาปรังในฤดูแลง
เขื่อนราษีไศลไดสรางอางเก็บน้ําขนาดใหญทบ
ั ซอนลงไปในพื้นที่ดังกลาว ทวมทั้งพื้นที่เก็บน้ํา
และทวมทั้งพื้นที่ทาํ กินที่ใชประโยชนรอบอางเก็บน้ําเดิม ถือเปนการทําโครงการทีซ
่ ้ําซอนกับโครงการ
เดิม
4.8 การสูญเสียพื้นทีท
่ างวัฒนธรรม ภูมป
ิ ญญาของชุมชน ปาทามลุม
 น้ํามูนตอนกลางเปน
พื้นที่ทางวัฒนธรรมของชุมชนสองฟากฝง การเขาไปใชประโยชนในการทํามาหากินรวมกัน เชน การเลี้ยง
วัว - ควาย การทํานาหนอง การหาปลา การเอาผือ กก มาทอเสื่อ ฯลฯ ทําใหคนสองฝงหรือระหวางชุมชน
ที่เปนรอยตอกันเกิดมีปฏิสัมพันธกันฉันญาติมต
ิ ร เพื่อน พี่นอง เกิดการแตงงานกันขามหมูบา นสองฟาก
แมน้ํามูน กลายเปนเสี่ยวกัน เปนเสนทางในการคมนาคมของชุมชน การคาขาย หรือแลกเปลี่ยนสินคาซึ่ง
กันและกัน เชน บานทางาม กับบานโนนทราย ซึ่งอยูคนละฟากแมนา้ํ มูน มีเสนทางเชื่อมตอกันเพียง 2
กม. ทําใหคนสองบานนี้ไปมาหาสูกันสะดวก หากมีงานบุญในหมูบาน คนในสองหมูบานก็จะเดิน ปน
จักรยาน ขับมอเตอรไซด ผานปาทามแหงนี้มาชวยเหลือกัน หากเปนฤดูฝนก็จะพายเรือมาตามรองน้ํา กุด
ที่เชื่อมตอกันและขามแมนา้ํ มูนมาอีกฝงหนึ่งได โดยที่ไมตอ
 งเสียเวลาหรือคาใชจายทีส
่ งู เกินไปในการ
เดินทางไปมาหาสูกัน
นอกจากนี้ การสรางเขื่อนราษีไศลทําใหชุมชนสูญเสียภูมิปญ
 ญาในการทํามาหากิน คนรุนหลัง
ขาดโอกาสที่จะลงไปใชชีวิต เรียนรูแ
 ละทํามาหากินเพื่อดํารง สืบทอดภูมิปญ
 ญาดังกลาว เชน การทํานา
ไร การทํานาหนอง การหาปลา หาผัก การตมเกลือ เพราะตองออกไปทํามาหากินนอกชุมชน ขายแรงงาน
ในฐานะเปนคนที่มีกําลังมากทีส
่ ุดในครอบครัว คนหนุมสาว เยาวชนรุนหลังจึงขาดการซึมซับ ถายทอดวิถี
การทํามาหากินที่เปนภูมิปญญาของครอบครัว วิถีการผลิตที่เรียบงายและพึ่งตนเอง ไปหลงไหลกับสมัย
นิยมแทน
http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ID=9796&Key=HilightNews

………………………………………..
โปรดติดตาม ตอนที่ 2 โครงการเขือ
่ นหัวนา ในวันพรุงนี้

