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ผลกระทบของภัยแลงจากวิกฤติแมนํ้าโขง
A Drought Effected During Dry Season by Mekong Crisis 
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บทคัดยอ
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) แบบเรงดวน ใน 
3 พืน้ที ่คอืจังหวดัเลย จงัหวดัหนองคาย และจังหวดันครพนม โดยใชกระบวนการศึกษา
รวบรวมขอมลูจากการสัมภาษณทางโทรศัพท การลงพ้ืนทีส่าํรวจและเก็บขอมลูในพ้ืนที่
จริง ผลการศึกษาพบวาทกุพืน้ท่ีไดรบัผลกระทบจากวิกฤตินํา้โขงแหงในคร้ังนี ้แตละแหง
จะไดรับผลกระทบที่มากนอย ทางตรงหรือทางออม ดานบวกหรือลบอยางไรนั้น ขึ้นอยู
กบัสภาพของน้ําโขงบริเวณน้ันกับการใชประโยชนจากแมนํา้โขงในการทํากจิกรรมตางๆ 
ของแตละพ้ืนที่ โดยผลกระทบดานสิ่งแวดลอมเปนผลกระทบที่มีชุมชนไดรับผลกระทบ
สงูทีส่ดุโดยเฉพาะประเดน็ปลาบางชนดิหายากขึน้จากภาวะนํา้โขงแหง และนํา้โขงแหงทาํ
ใหขาดนํา้ในการอุปโภค เปนประเด็นทีม่หีมูบานไดรบัผลกระทบทุกหมูบาน (24 หมูบาน) 

โดยเฉลี่ยระดับผลกระทบในระดับมาก รองลงมาเปนประเด็นผลกระทบดานเศรษฐกิจ 
ซึ่งพื้นที่ไดรับผลกระทบท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ ในเชิงลบประเด็นที่ไดรับผลกระทบ
มากท่ีสุดคือรายไดลดลงจากพ้ืนที่การเกษตรหายหรือการปลูกพืชบางชนิดไมได ซึ่งทุก

พื้นที่ไดรับผลกระทบ (24 หมูบาน) และมีระดับผลกระทบที่ระดับมาก สวนผลกระทบ

เชิงบวกนั้นการเกิดแหลงทองเที่ยวเปนประเด็นท่ีมีจํานวนหมูบานไดรับผลกระทบมาก
ทีส่ดุ โดยมีถงึ 10 หมูบาน และมีคาเฉลีย่ระดบัผลกระทบในระดบัปานกลาง สวนประเดน็
ผลกระทบดานสังคมพบวาผลกระทบท่ีไดรบัมากท่ีสดุคือการเพ่ิมข้ึนของการขนสงของท่ี
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 fi eld study in order to fi nd 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 fi eld study reveals 
that environment has the most critical effect from this crisis, especially 
to some fi sh 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
 แมนํา้โขงถอืเปนแมนํา้ทีมเีอกลกัษณในเรือ่งความหลากหลายทางชวีภาพและ
วัฒนธรรม ที่มีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของผูคนในแถบลุมนํ้าโขง หรือชุมชนใกลเคียง
เปนอยางยิ่ง ทั้งเร่ืองของ วิถีการดํารงชีวิตและการใชประโยชนจากทรัพยากรตางๆ ใน
ลุมนํ้าโขง ทั้งดิน นํ้า พืชพันธุธรรมชาติ  สัตวนํ้า  แรธาตุและทรัพยากรตางๆ  รวมถึงวิถี
ความเช่ือความศรัทธาของคนในชุมชนทีม่ตีอแมนํา้โขงท่ีลวนแลวแตมคีวามสําคญัตอชวีติ
ความเปนอยูของผูคนในลุมแมนํา้โขงเปนอยางยิง่ จนอาจกลาวไดวาประชาชนประมาณ 
50 ลานคนในลุมแมนํ้าโขงมีชีวิตความเปนอยูที่พึ่งพาอาศัยแมนํ้าโขงโดยตรง
 แมนํ้าโขง มีตนกําเนิดจากเทือกเขาหิมาลัย ไหลผานมณฑลชิงไห ประเทศจีน 
และบริเวณที่ราบสูงธิเบต ไหลลงสูทะเลจีนใต ผานประเทศจีน ประเทศลาว ประเทศ
พมา ประเทศไทย ประเทศกมัพชูา และประเทศเวยีดนาม แมนํา้โขงชวงทีแ่มนํา้ไหลผาน
ประเทศจีนมีชื่อเรียกวา แมนํ้าหลานชางเจียง หรือ แมนํ้าลานชาง และเมื่อไหลผานเขา
เขตประเทศพมา และประเทศลาว เรยีกวา แมนํา้ของ ในภาษาไทยเรียกวา แมนํา้โขงโดย
แมนํา้โขงแบงเปน 2 ชวงตอน คอื ชวงตอนบนก้ันพรมแดนระหวางพืน้ทีจ่งัหวัดเชียงราย
ของประเทศไทยกับพื้นท่ีแขวงบอแกวของประเทศลาว แลวไหลเขาประเทศลาวท่ีเมือง
หวยทราย แขวงบอแกว กลับมาไหลออกจากประเทศลาวอีกที่เมืองสานะคาม กําแพง

นครเวยีงจนัทน และเปนเสนกัน้พรมแดนระหวางประเทศไทยกบัประเทศลาวในชวงตอน

ลางโดยมีความยาวตลอดสายรวมท้ังส้ินประมาณ 4,880 กโิลเมตร(วกิพิเีดยี สารานุกรม
เสร,ี2553)  แมนํา้โขงจงึเปนแมนํา้ท่ีสาํคญัสายหน่ึงในภมูภิาคอษุาคเนย  ทีม่คีวามสาํคัญ
แกผูคนที่อาศัยอยูในสองฝงของแมนํ้าโขงอยางหลีกเลี่ยงไมไดโดย เฉพาะอยางยิ่ง พื้นที่

ในเขตชายฝงแมนํ้าโขงที่กั้นในเขตแดนระหวางไทย-ลาว ประมาณ 976 กิโลเมตร 

 แมนํา้โขงในชวงตอนลางท่ีไหลผานพ้ืนทีใ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของไทยท่ี

กัน้พรมแดนไทยลาวใน 6 จงัหวดัอนัประกอบดวย จงัหวดัเลย จงัหวัดหนองคาย จงัหวัด
นครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอํานาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี กับพื้นที่ของ
ประเทศลาวไดแก กาํแพงนครเวยีงจนัทน แขวงบอลคิาํไซ แขวงคาํมวน แขวงสะหวนันะ
เขต แขวงสาละวัน และแขวงจําปาสัก (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,2553)  แมวาคนไทย-
ลาวท่ีอาศัยอยูรมิแมนํา้สายสําคญัน้ี จะมีคาํเรียกช่ือแมนํา้ผิดเพ้ียนแตกตางกัน กลาวคือ 

คนไทยเรียกวา “แมนํ้าโขง” ในขณะท่ีคนลาวเรียกแมนํ้าสายเดียวกันนี้วา “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) 
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอม จงึหลีกเล่ียงไมไดทีจ่ะสงผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในหลายดานท้ังดานชีวติความเปนอยู เศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดลอม ซึง่ผลกระทบเหลานี้
ยงัอาจเปนปญหาทีเ่ชือ่มโยงกบัผลกระทบอืน่ๆ อกีมากมายทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  
ปจจุบันหนวยงานหลายภาคสวนทั้งภาครัฐและเอกชน กําลังใหความสนใจตระหนักใน
ผลกระทบและปญหาเหลานี้ โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ แตถึงแมวาหนวยงานภาครัฐ
ไดมีกระบวนการแกปญหาหรือบรรเทาปญหาตามสภาพปญหาที่เกิดหรือพบเห็น
ในชมุชนในเบือ้งตน อาท ิการชวยเหลอืในเรือ่งของการแจกจายนํา้เพือ่การอปุโภคบรโิภค
รวมถึงนํ้าเพ่ือการเกษตร แตกระบวนการเหลานี้ทําไดแคเพียงการบรรเทาปญหาจาก
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะสั้นและไดเพียงบางสวนเทานั้น ดังนั้นจึงทําใหมหาวิทยาลัย
ขอนแกนโดยฝายวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยละพัฒนา รวมกับ
คณาจารยและนักวิชาการจากคณะตางๆ เกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญ

ของสภาพปญหาดังกลาว จึงมุงศึกษาถึงผลกระทบและระดับผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจาก
ภาวะวิกฤตินํ้าโขงแหงที่มีตอชุมชนที่อาศัยอยูบริเวณแมนํ้าโขงในเขตจังหวัดหนองคาย 
จังหวัดเลยและนครพนม เพื่อสะทอนความสําคัญของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะนํ้า

โขงแหงทั้งในเชิงบวกและเชิงลบแกหนวยงานท่ีเก่ียวของใชเปนฐานขอมูลองคความรู
ในการพฒันา แกปญหาและรบัมือกบัภาวะวกิฤตนิํา้โขงทีอ่าจเกดิขึน้อกีในอนาคตตอไป

วัตถุประสงค
 เพื่อสํารวจผลกระทบจากวิกฤติแมนํ้าโขงแบบเรงดวนในพื้นที่จังหวัดเลย  
จังหวัดหนองคายและจังหวัดนครพนม
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วิธีการดําเนินการ 
 กระบวนการและวิธีการดําเนินงานการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี เนนกระบวนการ
วิจัยเชิงสํารวจ ( Survey  Research) แบบเรงดวนโดยใชกรอบแนวคิดในการศึกษา
คือ ผลกระทบของภัยแลงจากวิกฤติแมนํ้าโขงในดานสิ่งแวดลอม ดานสังคม และดาน
เศรษฐกิจ  โดยใชกระบวนการศึกษารวบรวมขอมลูใน 3 ขัน้ตอน อนัประกอบดวย ขัน้ตอน
สํารวจกอนลงพื้นที่  ขั้นลงพื้นท่ีภาคสนาม ขั้นตอนการเขียนรายงาน (ภาพที่ 1)
 สาํหรบัเครือ่งมือในการเก็บขอมูลวิจยัประกอบดวยแบบสํารวจผลกระทบจาก
วกิฤตนิํา้โขง แบบสมัภาษณแบบกึง่โครงสราง  (semi–structure in–depth interview) 
แผนทีช่มุชน และแผนทีห่มูบาน ทีใ่ชสาํรวจความคดิเหน็และเกบ็รวบรวมขอมูลเกีย่วกับ
ผลกระทบของชุมชนที่เกิดขึ้นจากภาวะวิกฤตินํ้าโขงท้ังทางดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ  
และสังคม มาตราวัดระดับผลกระทบแบบประมาณคา (Rating scale) ตามเทคนิคของ
ลเิคริท (Likert technique) และแบบรวบรวมและสอบถามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ
โดยใชเทคนคิเดลฟาย (Delphi technique) ทีใ่ชในการวเิคราะหสงัเคราะหขอมลู โดยมี
จาํนวนพ้ืนทีใ่นการเก็บรวบรวมขอมูลจากพ้ืนทีจ่งัหวัดเลยจังหวัดหนองคาย และจังหวัด
นครพนม (ตารางที่ 1)

1. ขั้นสํารวจกอนลงพ้ืนท่ี

 ทบทวนสถานการณ ขาวสาร ขอมูล
ที่เก่ียวของกับวิกฤติแมนํ้าโขงแลง

โทรศัพทสัมภาษณกลุมเปาหมาย

ท้ัง 62 อบต. (3 จังหวัด)
สัมภาษณ ปลายเปด

2. ขั้นลงพ้ืนท่ีภาคสนาม ลงพ้ืนที่ภาคสนามใน 3 จังหวัด

แผนท่ีหมูบาน สัมภาษณเดี่ยว และ

สัมภาษณกลุม

3. ขั้นตอนการเขียน

รายงาน
รวบรวมขอมูลวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคของ

ของลเิคิรท  (Likert technique)

การวิเคราะหขอมูลการประเมินผลกระทบจากทีม

นักวิจัย โดยวิธีเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)

เขียนรายงานการวิจัย

ภาพที่  1 ขั้นตอนการดําเนินการศึกษาวิจัยผลกระทบของภัยแลงจากวิกฤตินํ้าโขง
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ตารางท่ี 1 จาํนวนพืน้ทีใ่นการเกบ็รวบรวมขอมูลการศกึษาผลกระทบของภยัแลงจาก
วิกฤติแมนํ้าโขง

วิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูล

พื้นที่เก็บขอมูล

เลย หนองคาย นครพนม

หมูบาน ตําบล อําเภอ หมูบาน ตําบล อาํเภอ หมูบาน ตําบล อําเภอ

เ ก็บขอ มูลโดย
การ สัมภาษณ
ทางโทรศัพท

- 5 3 - 27 10 - 7 4

เก็บขอมูล โดย
การสํารวจเก็บ
ข อมู ล ในพื้ น ท่ี
จริง

6 4 2 9 3 2 9 8 3

ผลการศึกษา
 กรณีนํา้โขงแหงในปนีม้รีะดับตํา่สดุในรอบ 47 ป โดยมีการเก็บสถิตขิอมลูอยาง
เปนทางการ มาต้ังแตป พ.ศ.2506  ณ สถานีอทุกวิทยา (หนองคาย) สาํนกังานทรัพยากร
นํ้าภาค 3 กรมทรัพยากรน้ํา  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พบวา

วงจรการข้ึนลงของนํ้าในลํานํ้าโขง ในชวงแลง จะมีระดับต่ําสุดเปนวงจรปกติ โดยระดับ

นํ้าจะเร่ิมลดลงตั้งแตเดือนมกราคม และตํ่าสุดอยูที่ระดับประมาณ 0.6 ถึง 1.5 เมตร ใน

ชวงเดือน มีนาคมถึงเมษายน แลวระดับน้ําก็จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในชวงเดือนพฤษภาคม 
สําหรับปที่มีระดับนํ้าลดลงตํ่ามากไดแกป พ.ศ. 2536 ป พ.ศ. 2538  ป พ.ศ. 2551  พ.ศ. 
2552 ทีม่รีะดับตํา่สดุคอื 0.33 เมตร แตในปปจจบุนั (ป 2553) มรีะดับนํา้ตํา่กวาปทีผ่าน
มาคือระดับ  0.32 เมตร ณ เดือน เมษายน 2553 ซึง่หากสังเกตพบวาวงจรการเกิดภาวะ

นํ้าแหงขอดในลํานํ้าโขงนี้มีปรากฏการณเกิดขึ้นถ่ีกวาในอดีตที่ผานมา (แผนภูมิที่ 1)
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แผนภูมิที่ 1  การเปรียบเทียบระดับน้ําโขง ป 2536-2553 
  (ที่มา: สวนอุทุกวิทยา (หนองคาย) สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 3, 2553)

 จากภาวะนํ้าโขงแหงขอดนี้หลีกเลี่ยงมิไดที่จะสงผลกระทบทั้งดานบวกและ

ดานลบตอชุมชนที่อาศัยอยูตามแนวลํานํ้าโขงในเขตพื้นที่จังหวัดเลย  จังหวัดหนองคาย  
และจังหวัดนครพนม  ดังผลจากการศึกษาผลกระทบของภัยแลงจากวิกฤตินํ้าโขง  ดังนี้
 1.  ผลกระทบจากพ้ืนที่ในภาพรวมของจังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย และ
จังหวัดนครพนม จากการสัมภาษณทางโทรศัพท พบวา

  1.1 ดานการใชประโยชนจากแมนํ้าโขง 

   พบวาประชาชนในเขตพื้นที่ดังกลาวไดทั้งหมดใชประโยชนจากแมนํ้า
โขง โดยสวนมากใชในการเกษตรคดิเปนรอยละ 94.87 ของกลุมตวัอยางทัง้หมด รองลงมา
คอืการสูบนํา้เพ่ือการเกษตร (หมายถงึ การตอทอหรอืคลอง) คดิเปนรอยละ 84.61 ของ
กลุมตวัอยางทัง้หมด และเปนการสบูนํา้เพือ่ทําประปา และทาํการประมง การทองเทีย่ว

ดูดทราย ทาเทียบเรือ การเดินเรือ และจุดผอนปรนคิดเปนรอยละ74.35 64.10  
41.00 23.00 15.38 2.56 และ 2.56 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด ตามลําดับ (ตารางที่ 2)



KKU Res J 1 (3) : October-December 

182 KKU Research Journal

ตารางท่ี 2  การใชประโยชนจากแมนํ้าโขง 

การใชประโยชน
จากแมนํ้าโขง

ตําบลที่ไดใชประโยชน
จากแมนํ้าโขง

รอยละของตําบล
ที่ใชประโยชน

ทําการเกษตร 37 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 2.56

หมายเหตุ : จากจํานวนกลุมที่ศึกษาท้ังหมด  39  อบต.

  1.2  ดานการใชประโยชนในพื้นท่ีริมฝงโขง

    การใชประโยชนในพื้นที่ริมฝงโขงพบวาชุมชนสวนใหญมีการใช
ประโยชนจากพ้ืนที่ริมตลิ่งฝงโขง ยกเวน 2 ตําบลที่ไมมีการใชประโยชนจากพื้นที่ริม
ตลิ่งฝงโขงไดแก ตําบลน้ําโมง อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย สาเหตุเนื่องจากพื้นที่
ทํากินสวนใหญติดกับคลองสูบนํ้า (นํ้าโมง) และพื้นที่ทํากินนอยมากที่ติดกับริมตลิ่งฝง

แมนํ้าโขง ดังนั้นจึงไมมีการใชประโยชนจากพ้ืนที่ริมตล่ิงแมนํ้าโขง และตําบลโพธ์ิชัย 

อําเภอเมืองจังหวัดหนองคาย สาเหตุที่ไมไดใชประโยชนจากริมตล่ิงเนื่องจากพื้นที่ของ
ตําบลเปนเมืองจึงไมสามารถใชประโยชนจากริมตลิ่งได
   สําหรับการใชประโยชนจากริมตลิ่งมี 3 ประเด็น คือ 1) การทําการ

เกษตรบริเวณริมตลิ่งมีทั้งสิ้น 34 ตําบล คิดเปนรอยละ 87 จากพื้นที่ทั้งหมด รองลงมา

คือ การชลประทานในพื้นท่ีเกษตรกรรมมีจํานวน 13 ตําบล และเปนเขตพ้ืนที่ทองเที่ยว 
จํานวน 9 ตําบล คิดเปนรอยละ 33 และ 23 จากพื้นท่ีทั้งหมด ตามลําดับ 
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  1.3  ดานผลกระทบของภัยแลงจากวิกฤติแมนํ้าโขง พบวาผลกระทบใน 
3 พื้นที่ คือ
    1.3.1 ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม พบวาพื้นที่ไดรับผลกระทบใน
เชิงลบ กลาวคือ นํ้าแลงไมเพียงพอตอการเกษตรคิดเปนรอยละ 62 ของจํานวนตําบลท่ี
ศึกษาทั้งหมด  ปริมาณสัตวนํ้าลดลงและนํ้าแหงขอดจนเรือใหญไมสามารถขามไปมาได 
คิดเปนรอยละ3 ของจํานวนตําบลที่ศึกษาท้ังหมด  
    1.3.2  ผลกระทบดานเศรษฐกิจ พบวาพื้นที่ไดรับผลกระทบทั้งใน
เชิงบวกและเชิงลบโดยผลกระทบในเชิงบวก มีพื้นท่ีที่ไดรับผลกระทบจํานวน 5 ตําบล 
หรอืคดิเปนรอยละ 8.06 ของจํานวนตําบลท่ีศกึษาท้ังหมด ประกอบดวย 1) ตาํบลกุดบง
อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 2) ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน 3) ตําบล
หาดคัมภีร ตําบลปากชม จังหวัดเลย 4) ตําบลปากชม อาํเภอปากชม จังหวัดเลย และ
5) ตาํบลพานพราว อาํเภอศรีเชยีงใหม จงัหวัดหนองคาย โดยพืน้ทีท่ัง้หมดนีม้ผีลดีในเชงิ
การทองเที่ยวและคาขายผลกระทบในเชิงลบ คือ มีคาใชจายเพ่ิมขึ้นในการขยายทอนํ้า
ไกลขึ้นเพื่อดึงนํ้ามาใช และขุดบอในแมนํ้า คิดเปนรอยละ 11 จํานวนตําบลที่ศึกษา
ทั้งหมด  
    1.3.3  ผลกระทบในดานสงัคม ผลกระทบทางดานสงัคมไมปรากฏ
จากการสัมภาษณ

 2. ผลกระทบจากการสาํรวจรวบรวมขอมูลในพืน้ทีจ่งัหวดัเลย จงัหวดัหนองคาย
และจังหวัดนครพนม พบวา

  2.1 ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม พบวาทั้งหมดไดรับผลกระทบในเชิงลบ 

โดยปลาขนาดใหญบางชนิดหายากขึ้นจากภาวะนํ้าโขงแหง และนํ้าโขงแหงทําใหขาด
นํ้าในการอุปโภค เปนประเด็นท่ีมีหมูบานไดรับผลกระทบทุกหมูบาน (24 หมูบาน) โดย
เฉล่ียระดับผลกระทบในระดับมาก รองลงมาคือ ผลกระทบดานปลาบางชนิดหายากข้ึน

จากภาวะน้ําโขงแหง ที่มีถึง 23 หมูบานและมีคาเฉลี่ยระดับผลกระทบที่ระดับมากและ

ประเด็นการเผยใหเหน็สภาพการกัดเซาะตล่ิงของน้ําโขง เปนประเดน็ทีม่หีมูบานทีไ่ดรบั

ผลกระทบรองลงมาคือจํานวน 20 หมูบาน และปญหาการเกิดเกาะแกงในลําน้ําโขงจน
ทาํใหการสัญจรไปมาลําบากข้ึน โดยมีหมูบานท่ีไดรบัผลกระทบจํานวน 13 หมูบาน โดย
มีระดับผลกระทบท่ีระดับมาก สวนประเด็นผลกระทบท่ีมีหมูบานไดรับผลกระทบนอย
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ที่สุด คือ เรือขนสงสินคาขนาดใหญเดินเรือไมได โดยมีหมูบานท่ีไดรับผลกระทบเพียง 
1 หมูบาน โดยมีคาเฉล่ียผลกระทบท่ีระดับมากท่ีสุด
    สวนผลกระทบหากดูภาพรวมรายหมูบานจะเห็นไดวา หมูบานทีไ่ด
รบัผลกระทบมากท่ีสดุตัง้อยูในพ้ืนท่ีจงัหวัดเลย โดยหมูบานท่ีไดรบัผลกระทบสูงทีส่ดุ คอื 
หมูบานหาดเบี้ย ตําบลปากชม อําเภอปากชม จังหวัดเลย จํานวน 10 ผลกระทบ รอง
ลงมาคือ หมูบานครกไผ ตําบลปากชม อําเภอปากชม และบานหาดคัมภีร ตําบลหาด
คัมภีร อําเภอปากชม จังหวัดเลย มีผลกระทบเทากันจํานวน 9 ผลกระทบ สวนหมูบาน
ทีไ่ดรบัผลกระทบนอยทีส่ดุอยูในพืน้ทีจ่งัหวดัหนองคาย คอื หมูบานตาลชมุ ตาํบลตาํบล
รัตนวาป อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย
  2.2  ผลกระทบดานเศรษฐกิจ พบวาพื้นที่ไดรับผลกระทบท้ังในเชิงบวก
และเชิงลบโดยพบวาประเด็นผลกระทบเชิงบวก คือ เกิดเปนแหลงทองเที่ยวมีจํานวน
หมูบานไดรับผลกระทบมากท่ีสุด โดยมีถึง 10 หมูบาน และมีคาเฉล่ียระดบัผลกระทบ
ในระดับปานกลางรองลงมาคือการ เกดิเกิดอาชีพเก็บหนิขาย ทีม่หีมูบานท่ีไดรบัผลกระทบ
จํานวน 6 หมูบานและมีระดับผลกระทบท่ีปานกลาง และถาพิจารณารายหมูบานเพ่ือ
ดูผลกระทบจะพบวาหมูบานที่ไดรับผลกระทบมากที่สุดอยูในเขตพื้นที่จังหวัดเลย คือ 
บานครกไผ ตําบลปากชม อําเภอปากชม และบานหาดคัมภีร ตําบลหาดคัมภีร อําเภอ
ปากชม จังหวัดเลย ที่ไดรับผลกระทบในเชิงบวกดานเศรษฐกิจจํานวน 4 ผลกระทบ

เทากัน
    สวนผลกระทบเชิงลบพบวาประเด็นที่มีหมูบานไดรับผลกระทบ
มากท่ีสดุคือรายไดลดลงจากพ้ืนทีก่ารเกษตรหายหรือการปลูกพืชบางชนิดไมได ซึง่มีถงึ 

24 หมูบาน ที่ไดรับผลกระทบและมีระดับผลกระทบท่ีระดบัมาก รองลงมาคือประเด็น

คาใชจายในการจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรและน้ําเพ่ือการอุปโภคท่ีเพ่ิมข้ึน ทีม่หีมูบานได
รับผลกระทบจํานวน 21 หมูบาน และมีระดับผลกระทบในระดับปานกลาง
    สาํหรบัการพิจารณาภาพรวมรายหมูบานจะพบวาจังหวดันครพนม

ทกุหมูบานไดรบัผลกระทบมากท่ีสดุ โดยทุกหมูบานไดรบัผลกระทบจํานวน 4 ผลกระทบ
เทากัน และในเขตพ้ืนที่จังหวัดเลย จํานวน 4 หมูบาน ที่ไดรับผลกระทบมากท่ีสุดคือ 

บานคกไผ บานหาดเบ้ีย ตําบลปากชม บานหาดคัมภีร ตําบลหาดคัมภีร อําเภอปากชม
และบานบุฮม ตําบลบุฮม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
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  2.3  ผลกระทบในดานสงัคม พบวามีหมูบานทีไ่ดรบัผลกระทบในประเดน็
การขนสงของท่ีไมถกูตองตามกฎหมายเพ่ิมขึน้โดยมีหมูบานทีไ่ดรบัผลกระทบจํานวน 14 
หมูบาน และมรีะดบัผลกระทบท่ีระดบัปานกลางรองลงมา คอื การเคล่ือนยายแรงงาน มี
หมูบานที่ไดรับผลกระทบจํานวน 6 หมูบาน เหตุที่อพยพแรงงานเพราะวากิจกรรมดาน
การเกษตรในพืน้ทีไ่มสามารถดาํเนนิการไดเนือ่งจากนํา้แลง  และมรีะดบัผลกระทบเฉลีย่
ในระดับ นอย และหากพิจารณารายหมูบานจะพบวาหมูบานที่ไดรับผลกระทบในดาน
สังคมมากท่ีสุด คือ  บานคกไผ ตําบลปากชม อําเภอปากชม จังหวัดเลย โดยไดรับ
ผลกระทบจํานวน 3 ผลกระทบ

บทสรุปและขอเสนอแนะ
 จากผลการศกึษาพบวาผลกระทบดานสิง่แวดลอม เปนดานท่ีมจีาํนวนผลกระทบ

มากท่ีสดุ โดยมีจาํนวนท้ังสิน้ 146 ผลกระทบ จาก 24 หมูบาน และเฉล่ียผลระดบัผลกระทบ
ในแตละประเด็นที่ระดับมาก รองลงมา คือ ผลกระทบทางเศรษฐกิจในเชิงลบ พบวามี
ทั้งสิ้นจํานวน 74 ผลกระทบ และมีระดับผลกระทบท่ีระดับปานกลาง 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
ควรมีการรวบรวมจัดเก็บขอมลูผลกระทบอยางเปนระบบและตอเน่ืองเพ่ือทีจ่ะไดมขีอมูล
ในการติดตามใหความชวยเหลือและรับมือกับปญหาไดถึงแมผลกระทบบางประเด็น
อาจจะไมมีจํานวนหมูบานไดรับผลกระทบมากนักแตบางประเด็นเปนปญหาท่ีเรงดวน
และหนวยงานที่เกี่ยวของควรเขามาแกไข เชน การเคลื่อนยายของสิ่งของผิดกฎหมาย
และยาเสพติด ซึ่งหากหนวยงานที่เกี่ยวของขาดความตระหนักและเห็นความสําคัญกับ
ปญหาผลกระทบเหลาน้ีโดยเฉพาะผลกระทบในเชิงลบอาจจะสงผลในระดับรุนแรงตอ
ชมุชนตอไปในอนาคตหากขาดการสนใจดแูล  และอาจเช่ือมโยงสูปญหาตางๆ  ทีจ่ะตาม
มาอีกมากมายก็เปนได
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