รายงาน นําโขงผันผวน ความสูญเสียท้ายนํา: ใครต้องรับผิ ดชอบ?
โดย มนตรี จันทวงศ์
โครงการฟืนฟูนิเวศในภูมภิ าคแม่นําโขง
มีนาคม
สถานการณ์ของความผันผวนของแม่นําโขง ซึงเกิดขึนมาตังแต่เดือนธันวาคม 2556 ระดับนํา
โขงเปลียนแปลงผิดธรรมชาติ โดยมีระดับนําสูงขึนมากกว่า 3 เมตรทีสถานีวดั ระดับนําเชียงแสนและ
เชียงคาน และมากกว่า 2 เมตรทีสถานีวดั ระดับนําโขงเจียม ภายในระยะเวลาเพียง 2-3 วัน ส่งผล
เสียหายต่อระบบนิเวศ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนริมนําโขงตังแต่จงั หวัดเชียงราย และ 7
จังหวัดในภาคอีสานของไทยตลอดลํานําโขงอย่างมหาศาล เหตุการณ์ดงั กล่าวนีทางการจีนยังคงเงียบ
เฉย ไม่ได้แถลงข่าวใดๆ ว่ามีสาเหตุมาจากการเปิดนําของเขือนในจีน ซึงสร้างเสร็จแล้วถึง 6 แห่ง1
หรือไม่อย่างไร

ภาพ แม่นําโขงทีแก่งคุดคู้ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ยังคงมีระดับสูงท่วมหาดหินและหาดทราย ซึงเป็นแหล่ง
ท่องเทียวสําคัญของอําเภอเชียงคานในช่วงฤดูแล้ง ชาวบ้านในพืนทีจะสูญเสียรายได้มหาศาล จากการทีไม่สามารถจัด
กิจกรรมต่างๆบนหาดหินและหาดทรายได้ (ภาพ: มนตรี จันทวงศ์, 13 มีนาคม 2557)

1

จีนสร้างเขือนตัวแรกบนแม่นําโขงมาตังแต่ปี
ผ่านมา ปี จีนสร้างเขือนเสร็จสินไปแล้วถึง เขือน กําลังการผลิตรวม , เม
กะวัตต์ โดยสามารถกักเก็บนํารวมกันได้มหาศาลถึง , ล้านลูกบาศก์เมตร ซึงสามารถควบคุมการไหลของนําโขงตอนบนได้มากถึง
เปอร์เซ็นต์โดยเฉพาะในฤดูแล้ง
1

จากนันในช่วงปลายเดือนมกราคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ประเทศแม่นําโขงตอนล่าง
ต้องเผชิญกับความผันผวนของแม่นําโขงอีกครัง ซึงมีสาเหตุมาจากการทีประเทศจีนปิดเขือนทางตอน
บนเพือซ่อมแซม ทําให้ระดับนําโขงทางตอนล่างลดระดับลงอย่างรวดเร็ว ทีสถานีวดั ระดับนําเชียงแสน,
เชียงคาน และโขงเจียม ระดับนําโขงลดระดับอย่างรวดเร็วโดยเฉลียประมาณ 1 เมตร และป ัจจุบนั (17
มีนาคม 2557) ระดับนําโขงกลับเพิมระดับสูงขึนมาใหม่ และมีแนวโน้มจะสูงกว่าระดับเดิมในช่วงปลาย
เดือนมกราคมทีผ่านมา ดังทีได้แสดงให้ไว้ในกราฟแสดงระดับนําโขง2

โครงการฟืนฟูนิเวศในภูมภิ าคแม่นําโขง(TERRA) และเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตําบลลุ่มนํา
โขง 7 จังหวัดภาคอีสาน(คสข.) ได้ตดิ ตามสถานการณ์และศึกษาป ัญหาผลกระทบเบืองต้น โดยเฉพาะ
ผลกระทบทีเกิดขึนจากนําโขงขึนผิดปกติในเดือนธันวาคม 2556 ในพืนทีตําบลบ้านหม้อ ตําบลเมืองหมี
ตําบลปะโค ตําบลเวียงคุก จังหวัดหนองคาย, ตําบลหอคํา ตําบลไคสี ตําบลบุ่งคล้า ตําบลโคกกว้าง
จังหวัดบึงกาฬ, ตําบลป่งขา ม จังหวัดมุกดาหาร และตําบลโคกสาร ตําบลชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ
จํานวน 158 ราย สามารถประเมินความเสียหายรวมได้ประมาณ 7,143,475 บาท โดยแยกเป็นประเด็น
ป ัญหาต่างๆได้ดงั นี
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ข้อมูลระดับแม่นําโขงจาก www.mrcmekong.org
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1. ภาพรวมลักษณะการขึน-ลง ของระดับนําโขง

ภาพ เศษไม้ เศษขยะทีลอยมากับแม่นําโขงในเดือนธันวาคม 2556 ได้พดั ทําลายเครืองมือประมงและเรือไปเป็นจํานวน
มาก ในเขตตําบลบุง่ คล้า ตําบลโคกกว้าง อําเภอบุง่ คล้า จังหวัดบึงกาฬ (ภาพ: นิชล ผลจันทร์, 22 ธันวาคม 2556)

ระดับนําโขงเริมขึน ในระหว่างวันที 16 - 23 ธันวาคม 2556 จากอําเภอเชียงคาน จ.เลย โดยนํา
โขงขึนต่อเนืองประมาณ 3 วันในอัตรา 0.5 - 1 เมตรต่อวัน และระดับนําขึนสูงสุดประมาณ 1.5 ถึง 2.5
เมตร (สังเกตจากระดับความสูงของป่าอ้อริมตลิง, ไม้หลักสําหรับป ักเรือ, หลักเดินเรือในแม่นําโขง) และ
ลดระดับลงสู่ระดับเดิมในระหว่างวันที 26 - 31 ธันวาคม 2556 ระยะเวลาตังแต่นําโขงขึนจนลดลงสู่ระดับ
ปกติใช้เวลาประมาณ 10 วัน ช่วงเวลาดังกล่าวแม่นําโขงไหลแรงกว่าปกติ มีฟองฟอด มีเศษไม้ (ทัง
ทีมาเป็นขอน, ท่อน และเป็นต้นทีมีรากติดมาด้วย) และมีขยะปนมามาก นําขุน่ จนถึงแดง มีคราบนํามัน
แม่นําโขงขึนสูงสุดทีสถานีเชียงคานทีระดับ 10.68 เมตร ด้วยอัตราการไหลสูงถึง 9,024 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที ขณะทีค่าเฉลียระดับนําโขงทีสถานีเชียงคานระหว่างปี 2510-2535 (ก่อนมีการสร้างเขือนใน
จีน) ณ วันที 20 ธันวาคม อยูท่ ระดั
ี บ 5.31 เมตรเท่านัน3

3

ข้อมูลจาก www.mrcmekong.org
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2. ความเสียหายด้านประมง

ภาพ ระดับนําโขงทีขึนผิดปกติและมีกระแสนําไหลแรงในเขตจังหวัดนครพนม ส่งผลให้ชาวประมงต้องตรวจตราและเฝ้ า
ระวังเรือตลอด 24 ชัวโมง รวมทังไม่สามารถออกหาปลาได้ในช่วงเวลาดังกล่าวนี
(ภาพ: มนตรี จันทวงศ์, 22 ธันวาคม 2556)

การประมวลข้อมูลความเสียหายเบืองต้นจากชาวบ้านทีมีอาชีพประมงจํานวน 115 คน พบว่า
ความเสียหายด้านการประมง เกิดขึนใน 2 ลักษณะคือ ความเสียหายต่อเครืองมือประมง กับการสูญเสีย
รายได้จากการจับปลา มีมลู ค่าความเสียหายรวมกัน 380,000 บาท เครืองมือประมงทีเสียหาย ได้แก่
เรือ, มองหรือตาข่ายดักปลา, เบ็ด, เชือก, เครืองยนต์เรือ ซึงถูกพัดพาหายไปจากกระแสนําทีเพิมขึน
อย่างรวดเร็ว และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเรือ และเครืองยนต์ทเสี
ี ยหายจากการจมนํา มูลค่าความ
เสียหายประมาณ 220,000 บาท
ความเสียหายจากการสูญเสียรายได้จากการขายปลา ชาวบ้านจับปลาลดลงประมาณร้อยละ 5080 เมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน เมือคิดมูลค่ารายได้ทหายไปในช่
ี
วง 10 วันของเหตุการณ์นําโขงขึนลงผิดปกติ พบว่ารายได้สญ
ู เสียไปประมาณ 160,000 บาท และชนิดพันธุป์ ลาทีหายไปในช่วงเวลานัน
ได้แก่ ปลาหมู ปลาตะเพียน ปลานาง ปลายอน ปลาสร้อย ปลากด ปลาคัง ปลาโจก ปลาแค่ ปลาขบ
ปลาหมู ปลาบักบาน ปลาหน้าหนู ปลายาง ปลาเพีย เป็นต้น
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3. ความเสียหายด้านการเกษตรริ มแม่นําโขง

ภาพ แปลงผักริมโขงทีต้องลงทุนปลูกใหม่ทงหมด
ั
ของนางจริน คํากอง (หมู่ 1 ต.บุง่ คล้า) จากความเสียหายทีนําโขง
ขึนผิดปกติในเดือนธันวาคม 2556 ที ตําบลบุง่ คล้า อําเภอบุง่ คล้า จังหวัดบึงกาฬ
(ภาพ: มนตรี จันทวงศ์, 8 มีนาคม 2557)

การประมวลข้อมูลความเสียหายจากการเกษตรบนตลิงริมแม่นําโขง จากชาวบ้านจํานวน 114
ราย พบความเสียหายจากนําโขงขึนผิดปกติ และท่วมพืนทีเกษตรริมโขงใน 2 ลักษณะคือ ต้นทุนทีจ่าย
ไปแล้ว, ค่าเสียโอกาสรายได้จากการขายผลผลิตการเกษตร อย่างไรก็ตามความเสียหายทังหมดนียังไม่
นับรวมการนําพืชผักทีปลูกเพือบริโภคในครอบครัว
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ภาพ แปลงผักถูกนําโขงท่วมเสียหายในเดือนธันวาคม 2556 ในเขตตําบลหอคํา อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
(ภาพ: จินตนา เกสรสมบัต,ิ 20 ธันวาคม 2556)

ความเสียหายในด้านต้นทุนรวมของชาวบ้าน 114 รายคิดเป็นจํานวนเงิน 346,350 บาท จาก
ต้นทุนทีจ่ายไปเป็นค่าเมล็ดพันธุ,์ ต้นกล้า, ปุ๋ ย, ค่าแรง และค่าซ่อมแซมเครืองสูบนําทีจมนําโขง
เนืองจากย้ายขึนมาทีสูงไม่ทนั พืชผักทีเสียหายได้แก่ คะน้า กะหลําปลี หอม กระเทียม ผักบุง้ ผักชี
หอม ถัวลิสง มันเทศ ฟ ักทอง ข้าวโพด ถัวฝ ักยาว มันแกว (มันเพา ในภาษาอีสาน) พริก ผักกาด มะเขือ
เทศ ผักกาดเขียว หอมแดง ผักกวางตุง้ แตงกวา ผักชีลาว ผักกาดหอม ผักตังโอ๋ ผักสลัด สาระแหน่
โหระพา เป็นต้น ชาวบ้านบางส่วน ได้ปลูกพืชผักใหม่ภายหลังนําลด ส่วนใหญ่เป็นพืชชนิดเดิม บนตลิง
ในบริเวณทียังอยูใ่ นสภาพเดิม ซึงทุกคนก็ทราบดีวา่ การปลูกใหม่นี จะได้ผลผลิตไม่ดเี หมือนเดิม เพราะ
กําลังเข้าสู่ช่วงฤดูรอ้ น
ความสูญเสียโอกาสของรายได้จากการขายพืชเกษตรริมโขง ยังไม่สามารถประเมินได้ชดั เจนได้
ในขณะนี

4. ความเสียหายกับผู้เลียงปลากะชังในแม่นําโขง
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ภาพ ปลาในกะชังตายยกกะชัง จากนําโขงขึนผิดปกติระหว่างช่วงวันที 19-20 เดือนธันวาคม 2556 ในพืนทีอําเภอศรี
เชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย (ภาพ: หนองคายข่าว NC News online วันที 23 ธันวาคม 2556)

ความเสียหายทีเกิดขึนกับผูเ้ ลียงปลากะชังในแม่นําโขง ซึงส่วนใหญ่เป็นผูเ้ ลียงปลากะชังใน
ตําบลบ้านหม้อ, ตําบลเมืองหมี และตําบลปะโค จังหวัดหนองคายจํานวน 43 ราย มี 3 กรณีได้แก่ กรณี
แรก ปลาบางส่วนน็อคนําและตาย จะเป็นความเสียหายกับต้นทุนทีลงไปแล้ว โดยเฉพาะต้นทุนค่าลูก
ปลาและค่าอาหาร และการสูญเสียโอกาสรายได้จากปลากะชัง กรณีทสอง
ี ปลาไม่ตาย พบว่าต้องใช้เวลา
เลียงนานขึน จึงจะได้นําหนักทีขายได้ ซึงเพิมต้นทุนค่าแรง ค่าอาหาร ค่ายา ค่าไฟฟ้ า และอาจต้องใส่
สารบํารุงปลา และกรณีทสาม
ี กะชังปลาเสียหายโดยตรง ในด้านโครงสร้าง หรือตาข่ายขาด เนืองจาก
ท่อนไม้ทไหลมาตามนํ
ี
าอย่างกะทันหัน และต้องมีการซ่อมแซม
ความเสียหายทีรุนแรงมากทีสุดคือ ความเสียหายในกรณีแรก ปลาน็อคนําและตาย เพราะขาด
ออกซิเจน เนืองจากนําทีไหลมา มีตะกอนปนอยูม่ ากจนนําแดงขุน่ นําสกปรกและไหลเชียว พบว่าผูเ้ ลียง
ปลากะชัง 43 ราย มีกะชังปลารวมกันประมาณ 400 กะชัง ได้เลียงปลากระชัง รุน่ คือ รุ่นสองเดือน
และรุ่นครึงเดือน ตายไปประมาณร้อยละ 20 (เฉลียกะชังละ 500 ตัว) ผูเ้ ลียงปลากะชังต้องสูญเสีย
โอกาสรายได้จากการขายปลารวมกันมากถึง 6,417,125 บาท (ในจํานวนนีเป็นต้นทุนหลักของค่าลูก
ปลาและค่าอาหารประมาณ 3,417,125 บาท)
5. ความสูญเสียในด้านอืนๆ
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ความสูญเสียยังเกิดขึนในกิจกรรมอืนๆทีต้องพึงพาแม่นําโขง ซึงยังไม่ได้ประมวลข้อมูลตัวเลขที
ชัดเจน เช่น ความเสียหายทีเกิดกับเครืองสูบนําขนาดใหญ่ในแม่นําโขง เพือใช้ผลิตนําประปาในระดับ
หมู่บา้ นและอําเภอ หลายพืนทีต้องหยุดดําเนินการไป 2-3 วัน และต้องซ่อมแซมภายหลังจากนําลดแล้ว
เช่น ระบบสูบนําประปาของตําบลบุ่งคล้า อําเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

ภาพ อุปกรณ์จบั สัตว์นําหลายชนิด เช่น ลอบกุง้ ไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลานําโขงขึนผิดปกติ ในเดือนธันวาคม
2556 และต้องมีการยึดโยงทังอุปกรณ์จบั ปลาและเรืออย่างมันคง (ภาพ: ฐาปณีย์ เมืองโคตร, 21 ธันวาคม 2556)

ความเสียหายทีสําคัญมากอีกประการหนึงคือ ความเสียหายด้านการท่องเทียว เนืองจากโดย
ปกติในฤดูแล้งตังแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนเมษายนทุกปี เมือระดับนําโขงลดลง จะปรากฏเกาะ
แก่ง หาดหิน หาดทรายเป็นจํานวนมาก ซึงเป็นสถานทีท่องเทียวสําคัญทีสร้างรายได้ให้กบั คนในท้องถิน
เป็นจํานวนมาก ต้องสูญเสียโอกาสรายได้ในปีนไป
ี อาทิเช่น บริเวณแก่งคุดคู้ ตังอยูท่ บ้ี านน้อย ตําบล
เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ทุกปีเมือระดับนําโขงลดลง จะปรากฏหาดหินและหาดทราย
ขนาดใหญ่มากกว่า 50 ไร่ เป็นพืนทีสําคัญของการท่องเทียวในช่วงนําลด โดยชาวบ้านจะไปสร้างเพิง
ชัวคราวขายอาหารบนหาดทรายเหล่านี สร้างรายได้จากนักท่องเทียววันหนึงๆรวมกันหลายหมืนบาท
และเป็นพืนทีการประมงทีสําคัญของชาวประมงทังฝงไทยและลาว
ั
แต่ป ัจจุบนั นีระดับนําโขงยังคงสูง
ท่วมพืนทีหาดทังหมด โอกาสการสร้างรายได้ของชาวบ้านจึงแทบจะยุตลิ งทังหมด
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สรุป
ความเสียหายจากนําโขงผันผวนตังแต่กลางเดือนธันวาคมถึงป ัจจุบนั หากมีการสํารวจใน
รายละเอียดคงจะมีมากกว่านีมาก จนถึงขณะนียังไม่มหี น่วยงานใดของไทย ทุกระดับ เข้ามาสํารวจ
ดูแลความเสียหายทีเกิดขึนให้กบั ชาวบ้านอาศัยอยูต่ ดิ แม่นําโขง
สําหรับหน่วยงานทีมีหน้าทีติดตามสถานการณ์ป ัญหาของแม่นําโขงโดยตรงอย่าง เอ็มอาร์ซ ี
(MRC: คณะกรรมาธิการแม่นําโขง) ไม่สามารถให้ขอ้ มูลทีตรงไปตรงมาได้ ต่อสถานการณ์นําโขงขึน
ผิดปกติได้ โดยเห็นได้จาก การออกใบแถลงข่าวระบุเพียงว่า สาเหตุเกิดจากฝนตกหนักในเขตลุ่มนําโขง
ตอนบน จึงเกิดนําท่วมฉับพลันในลุ่มนําโขงตอนล่าง4 โดยหลีกเลียงทีจะกล่าวถึงต้นเหตุนําโขงท่วมทีมา
จากเขือนในประเทศจีน ยิงไปกว่านันใบแถลงข่าวของเอ็มอาร์ซลี ่าสุด5 ยังกล่าวถึงป ัญหานําโขงแห้ง
อย่างรวดเร็วในช่วงปลายเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ทผ่ี านมาว่า อาจจะไม่ได้มตี น้ เหตุจากเขือนในจีน แต่
อาจเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เช่น การดูดทราย ซึงทําให้แม่นําโขงเกิดการเปลียนแปลงรูปร่าง และ
ส่งผลให้ระดับนําโขงแห้งลงในขณะทีปริมาณนําโขงยังมากอยูก่ ไ็ ด้ อาจกล่าวได้วา่ เป็นการแถลงทีทําลาย
ความน่าเชือถือขององค์กร และเป็นเสมือนกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ให้กบั ทางการจีนไปโดยปริยาย
4

http://www.mrcmekong.org/news-and-events/news/sudden-peak-in-water-levels-caused-by-unusually-high-rainfall/ 25 ธันวาคม
2556
5
http://www.mrcmekong.org/news-and-events/news/mekong-water-levels-higher-than-average-despite-local-concerns/ 7 มีนาคม
2557
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ป ัจจุบนั เขือนไซยะบุรกี าํ ลังเริมก่อสร้างปิดกันแม่นําโขงตอนล่างในภาคเหนือประเทศลาว ซึงจะ
แล้วเสร็จในปี 2561 แต่ความเสียหายทีเกิดจากนําโขงผันผวนผิดปกตินี กับระบบนิเวศแม่นําโขง และวิถี
ชีวติ ของผูค้ นริมฝงโขง
ั จากเขือนจีนตลอด 20 ปีทผ่ี านมา ยังไม่เคยมีสกั ครังทีทางการจีนได้แสดงความ
รับผิดชอบใดๆออกมา ในอนาคตความผันผวนของแม่นําโขงจากจีน จะส่งผลโดยตรงต่อการจัดการนํา
ของเขือนไซยะบุร ี นันหมายถึงความเสียงทีเพิมมากขึนต่อระบบนิเวศ และวิถชี วี ติ ของคนในลุ่มนําโขง
ตอนล่าง
ท่ามกลางกระแสการโฆษณาชวนเชือในเรือง “เขือนไฟฟ้ าพลังนําขนาดใหญ่ทยัี งยืน” ไปทัวทัง
ภูมภิ าคแม่นําโขง ของคณะกรรมาธิการแม่นําโขง ทีมุ่งเน้น “การแบ่งป ันผลประโยชน์จากเขือน” และเชือ
ว่าเขือนสามารถถูกจัดการให้เป็นทียอมรับของทุกฝ่ายได้ โดยเฉพาะเมือประชาชนผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
ได้รบั การแบ่งป ันผลประโยชน์ในรูปของ การชดเชยเยียวยา ซึงไม่เคยมีอยูจ่ ริงและประชาชนในลุ่มนํา
โขงของไทยได้ต่อต้านแนวคิดเรืองเขือนไฟฟ้าพลังนําทียังยืนมาโดยตลอด โดยเห็นว่าความยังยืนที
แท้จริงคือ "การปล่อยให้แม่นําไหลอย่างอิสระ” อันเป็นผลประโยชน์สงู สุดของประชาชนทังลุ่มนํา
ตราบเท่าทุกวันนี ความเสียหายทีเกิดขึนกับแม่นําโขงตอนล่างจากเขือนของจีน ก็ยงั ไม่สามารถหา
ผูร้ บั ผิดชอบได้ ซึงเป็นความเสียหายทีมากเกินพอแล้ว ทีจะสร้างเขือนใหม่ๆในแม่นําโขงตอนล่างแม้อกี
เพียงเขือนเดียวก็ตาม
-----------------------------10

