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 Briefing Paper เข่ือนปากมูล 
โดย แม่โขงวอช์ 

 
 
เข่ือนปากมูน : เข่ือนระบายน ้าไหลผ่าน สูง 17 เมตร ยาว  300 เมตร ก าลงัการผลติ 136 เมกะวตัต์ 
ทีต่ั้ง: บ้านหัวเห่ว อ าเภอโขงเจียม จังหวดัอุบลราชธานี (เหนือปากแม่น า้มูนไหลบรรจบกบัแม่น า้โขง 
เจ้าของโครงการ: การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (EGAT) 
 
ปัญหาของเข่ือนปากมูล 

เข่ือนปากมูลไดใ้ห้บทเรียนท่ีหลากหลายเก่ียวกบัการพฒันาเข่ือนต่อสังคมในภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง ท่ีกล่าว
วา่ เข่ือนปากมูลมีผลกระทบทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มนอ้ยเพราะว่าเป็นเข่ือนแบบน ้ าไหลผ่าน (Run of River 
Dam) แห่งแรกสร้างข้ึนในลุ่มน ้ าโขง แต่ในความเป็นจริง กลบัมีผลกระทบอยา่งมหาศาล ท าให้ปริมาณทรัพยากร
ปลาในลุ่มน ้ าลดลงอย่างรุนแรง ระบบนิเวศถูกท าลายอย่างยอ่ยยบัและน าไปสู่ความยากจนของชาวบา้นท่ีไดรั้บ
ผลกระทบ  ความลม้เหลวของโครงการต่อวิถีชีวิตของชาวบา้นไดก้ลายเป็นฟันเฟืองในการต่อตา้นเข่ือนปากมูล 
จุดประกายขบวนการคดัคา้นและถูกบนัทึกไวใ้นประวติัศาสตร์ขบวนการเคล่ือนไหวของประชาชนไทย รวมไป
ถึงความล้มเหลวทางเศรษฐกิจ ท่ีงบประมาณค่าชดเชยเร่ิมตน้ด้านการอพยพโยกยา้ยไม่เพียงพอ และไม่มีการ
จดัสรรค่าชดเชยเร่ืองการประมงไวด้ว้ย  เม่ือไม่มีการทบทวนโครงงาน ท าให้ประชาชนเรียกร้องค่าชดเชย เม่ือ
ขบวนการประชาชนเขม้แข็งท าให้ผูเ้สียหายจากเข่ือนไดรั้บค่าชดเชยได้ แต่ท าให้มูลค่าของการสร้างเข่ือนเพิ่ม
สูงข้ึนอยา่งมาก แถมประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบก็ยงัไม่สามารถชดเชยวถีิชีวติท่ีพวกเขาสูญเสียไปได ้เข่ือนแห่งน้ี



เป็นโครงการไม่ใช่เพียงโครงการของประเทศไทย แต่ไดรั้บการสนบัสนุนโดยธนาคารโลก ซ่ึงความลม้เหลวของ
เข่ือนปากมูลน้ีจึงเป็นท่ีรับรู้กนัอยา่งกวา้งขวางไปทัว่โลก  

เข่ือนปากมูล มีการส ารวจคร้ังแรกโดยฝร่ังเศสตั้งแต่ปี พ.ค. 2510   บริเวณตอนล่างจากจุดท่ีตั้งเข่ือน
ปัจจุบนัลงไป แต่โครงการไม่มีการคืบหนา้ในช่วงเวลานั้น แต่หลงัจากการส ารวจในปี  2523 ไดมี้การตดัสินใจลด
ขนาดความสูงของเข่ือนลงจาก 112 เมตร เป็น 108 เมตร จากระดับน ้ าทะเลปานกลาง เพื่อลดผลกระทบต่อ
ชาวบา้นเม่ือเดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2533 รัฐบาลไทยไดอ้นุมติัโครงการระหวา่งการประชุมคณะรัฐมนตรี  โดย
เร่ิมก่อสร้างช่วงปี พ.ศ. 2534 และแลว้เสร็จปี พ.ศ.2537  

 
เขือ่นปากมูลและธนาคารโลก 

เข่ือนปากมูลสร้างเสร็จโดยไดรั้บทุนสนบัสนุนบางส่วนจากธนาคารโลก1   ช่วงท่ีเร่ิมก่อสร้าง มีชาวบา้น
หาปลา นกัวชิาการ และนกัพฒันาองคก์รเอกชน คดัคา้นเข่ือนดงักล่าว โดยช้ีวา่อาจจะส่งผลกระทบอยา่งยิ่งต่อการ
อพยพของปลา ซ่ึงว่ายล่องข้ึนจากแม่น ้ าโขงสู่แม่น ้ ามูน เม่ือคณะกรรมการบริหารของธนาคารโลกไดต้ดัสินใจ
สนับสนุนทุนเม่ือปี 2534  ตวัแทนจากประเทสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นผูจ้ดัท ารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มเอง เช่นเดียวกบัตวัแทนจากเยอรมนัและออสเตรเลีย ไดค้ดัคา้นการลงทุนต่อโครงการดงักล่าว ส่วน
แคนาดางดออกเสียง  ตามรายงานข่าวของส่ือมวลชนวา่ ตวัแทนประเทศญ่ีปุ่นกดดนัให้มีการอนุมติัทุนสนบัสนุน
ดงักล่าว  ในการประเมินโครงการต่อมา ในปี 2541  ธนาคารโลกอา้งวา่  การเตรียมการอพยพโยกยา้ยและผลลพัธ์
ของโครงการดงักล่าว  “เป็น ตวัอยา่งท่ีดีดา้นการอพยพโยกยา้ยตามการช่วยเหลือตามโครงการของธนาคาร"2  ส่ิง
น้ีไดท้  าใหเ้กิดการวพิากษว์จิารณ์ไปทัว่โลก   
จากปี 2542  ชาวบา้นจึงไดจ้ดัตั้งขบวนการเคล่ือนไหวอย่างกวา้งขวาง เรียกร้องให้มีการฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มแทน
ยอมรับค่าชดเชย ขอ้เรียกร้องน้ีสร้างการสนุนอย่างกวา้งขวาง ดึงความสนใจไปท่ีเข่ือนน้ีให้กลายเป็นสัญลกัษณ์
แห่งความล้มเหลวของโครงการพฒันาของธนาคารโลก และถูกเลือกให้เป็นกรณีศึกษาท่ีมีการสอบสวนโดย
คณะกรรมาธิการเข่ือนโลก ซ่ึงถูกตั้งข้ึนเพื่อใหมี้การประเมินผลโครงการเข่ือนขนาดใหญ่ทัว่โลก  
 
แม่น า้มูนและปลา   

ภายใตอิ้ทธิพลมรสุมเขตร้อนช้ืน ภาคอีสานของประเทศไทยมีความแตกต่างกนัชดัเจนมากระหวา่งช่วง
ฤดูฝนและฤดูแลง้ ช่ือ "มูน" มีความหมายวา่ "มรดก" "ปากมูน" หมายถึงพื้นท่ีรอบปากแม่น ้ ามูน ซ่ึงถูกตั้งช่ือของ
เข่ือนอีกดว้ย ระดบัน ้ าในลุ่มน ้ าโขงตอนล่างจะเพิ่มระดบัสูงข้ึนในฤดูฝนข้ึนอยูก่บัปริมาณของฝนตก  ปลาจ านวน
มากจะอพยพข้ึนมายงัพื้นท่ีตอนบนรวมไปถึงบริเวณปากแม่น ้ามูนดว้ย ในช่วงฤดูนั้น  ช่วงฤดูแลง้มาถึงปลาจะวา่ย

                                                   
1 โครงการได้รับเงนิจ านวน 54 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นเงนิจากโครงการ Third Power Project (3) ของธนาคารนานาชาติเพือ่การก่อสร้างใหม่และพฒันา
(IBRD). 
2 ประสบการณ์เกีย่วกับการโยกย้ายที่ไม่สมัครใจ: ปากมูล ประเทศไทย”  ฝ่ายการประเมินผลและการด านเนินการ ธนาคารโลก, 2 มิถุนายน 1998. 



กลบัคืนไปยงัแม่น ้าโขงสายหลกัท่ียงัมีน ้ามาก (ดูตารางภาพประกอบดา้นขวา)  
แม่น ้ ามูนตอนล่าง มีแก่งจ านวนมากและแอ่งน ้ าเป็นลกัษณะส าคญั 

และช่วงตอนกลางมีพื้นท่ีป่าถูกน ้ าท่วม (ป่าบุงป่าทาม) ถึงครอบคลุมเป็น
บริเวณกวา้ง  ซ่ึงมีความเหมาะสมต่อการวางไข่ของปลาในพื้นท่ีตอนกลางของ
ลุ่มน ้าโขง    ในอดีตมีการพบชนิดพนัธ์ุปลามากกวา่ 270 ชนิด3 เป็นท่ีรู้กนัดีวา่
แม่น ้ ามูนตอนล่างมีความอุดมสมบูรณ์ของปลามาก และถึงแมว้า่จะไม่มีพื้นท่ี
ติดต่อกบัทะเล แต่ชุมชนกว่า 60 แห่งในลุ่มน ้ าแห่งน้ีก็สามารถด ารงชีวิตดว้ย
การประมงมากกวา่การท าเกษตรกรรม 

 
 
ผลกระทบจากประเมินค่าทีต่ ่าเกนิไป  

แม่น ้ามูน เป็นหน่ึงในพื้นท่ีส าคญัต่อการวา่งไข่ของปลาช่วงท่ีปลาอพยพข้ึนมาจากแม่น ้ าโขง   เข่ือนปาก
มูลก็เช่ือไดว้า่จะมีผลกระทบต่อปลาอยา่งมหาศาลในแม่น ้าโขงตอนล่าง แต่ไม่มีการสืบคน้ท่ีครบถว้นเพียงพอก่อน
การก่อสร้าง ยิ่งไปกว่านั้น  มูลค่ารวมของค่าชดเชยทั้งหมดท่ีมีการจ่ายไปในการก่อสร้างเข่ือนยงัสูงกว่าการ
ประเมินเบ้ืองตน้ไวเ้กือบ 3 เท่า 

ตาราง แผนงานทีว่างไว้กบัแผนการจ่ายค่ายชดเชยและการลดผลกระทบจริงของเข่ือนปากมูล 
  ค่ า อ พ ย พ

โ ย ก ย้ า ย ถ่ิ น
(บาท) 

ก า ร บั ง คั บ
โยกยา้ย  

พื้ น ท่ี
เกษตรกรรมถูก
น ้าท่วม  

ล ด ผ ล ก ร ะ ท บ
ด้านการประมง 
（บาท） 

ตามแผน  394.77 ล้าน 
(2541) 

248 ครัวเรือน 
(2528) 

-- -- 

ค่าใช้จ่าย
จริง  

 1113.1ล้ า น 
(2542) 

943 ครัวเรือน  
(2537) 

706 ครัวเรือน 
(2537) 

305.55 ลา้น 
(2538-2541) 

(ทีม่า: เข่ือนปากมูล, ลุ่มน า้โขง, ประเทศไทย. กรณีศึกษา คณะกรรมาธิการเข่ือนโลก. 2543) 
 

ชาวบา้นไดค้ดัคา้นการก่อสร้างเข่ือนอย่างหนกั หลงัจากท่ีเข่ือนก าลงัด าเนินการสร้าง  อย่างไรก็ตาม 
รัฐบาลไทยไม่ไดท้บทวนโครงการดงักล่าว  ดงันั้นพวกเขาจึงเพิ่มขอ้เรียกร้องเร่ืองค่าชดเชยและยงัคงประทว้ง
อยา่งต่อเน่ือง     ในปี 2538  รัฐบาลไทยไดอ้นุมติัค่าชดเชยดา้นการประมงรายครอบครัว  จ  านวน 30,000 บาทต่อ
ครอบครัว เป็นระยะเวลา 3 ปี ในช่วงท่ีเข่ือนก าลงัก่อสร้าง  แต่ก็ยงัไม่ไดรั้บ จนกระทัง่ปี 2542 ในท่ีสุดพวกเขา

                                                   
3 อ้างอิงจากรายงานการประเมินผลทางยุทธศาสตร์ส่ิงแวดล้อมโดยคณะกรรมาธิการแม่น า้โขง(MRC)  

การอพยพของปลาในแมน่ า้โขง 

(ที่มา: คณะกรรมาธิการแมน่ า้โขง) 



ไดรั้บค่าชดเชยจ านวน 90,000 บาท (30,000 บาทเป็นเงินสด และอีก 60,000 บาทถูกฝากไวก้บัสหกรณ์การเกษตร) 
จ านวนผูท่ี้ไดรั้บค่าชดเชยคร้ังนั้นประมาณ 3,966 จ านวนเงิน 395.6 ลา้นบาท  

บนัไดปลาโจนและโครงการฟ้ืนฟูด้านการประมงสัตวน์ ้ าได้ถูกจดัท าข้ึน  หลงัจากท่ีเข่ือนสร้างเสร็จ 
และพิสูจน์ว่าไม่มีความคุม้ค่า และสร้างหายนะต่อการประมงในภูมิภาค ชาวบา้นตอ้งอพยพยา้ยถ่ินฐานไปเป็น
แรงงานชัว่คราวในเมืองต่างๆ  แต่ผลกระทบจากวกิฤตเศรษฐกิจเม่ือปี 2540  ท าใหช้าวบา้นจ านวนมากตกงานและ
กลบัมายงัหมู่บา้น จึงมีการเรียกร้องเพื่อใหก้ารจ่ายค่าชดเชยเพิ่มข้ึนอีกให้กบัชาวบา้นสามารถไม่ด ารงชีวิตดว้ยการ
จบัปลาได ้   ปี 2541 ยคุรัฐบาลชวนหลีกภยั 2 คณะรัฐมนตรีไดมี้การประชุมและตดัสินใจไม่จ่ายค่าชดเชยซ ้ าซ้อน
ต่อโครงการเข่ือนท่ีไดมี้การจ่ายค่าชดเชยไปแลว้  

ชาวบา้นสูญส้ินความหวงัต่อรัฐบาล และพิจารณาแลว้วา่ ค่าชดเชยท่ีไดรั้บมานั้นไม่เพียงพอต่อการฟ้ืนฟู
วถีิชีวติได ้พวกเขาจึงเรียกร้องใหมี้การเอาเข่ือนออก เม่ือเดือนมีนาคม ปี 2543  กลุ่มคนหลายพนัคนและชาวบา้นท่ี
ไดรั้บผลกระทบจากเข่ือนอ่ืนๆ ไดย้ึดสันเข่ือนปากมูล สร้าง "หมู่บ้านแม่มูนมั่นยืน" ข้ึนเพื่อเป็นพื้นท่ีส าหรับการ
ปรึกษาหารือกนั จากกิจกรรมน้ีไดท้  าให้เกิดความสนใจจากขบวนการเคล่ือนไหวทัว่ประเทศ นอกจากนั้น  มีการ
ชะลอการสร้างเข่ือนใหญ่แห่งใหม่ในสหรัฐอเมริกา การคดัคา้นเข่ือนขนาดใหญ่ไดก้ระจายไปทัว่โลก และเข่ือน
ปากมูลกลายเป็นท่ีจุดสนใจและเป็นตวัอยา่งของความลม้ของโครงการพฒันาท่ีสนบัสนุนโดยธนาคารโลก  ดงันั้น
ชาวบา้นจึงเรียกร้องให้เอาเข่ือนออกเป็นท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก ขณะนั้น ขณะเดียวกนั จ านวนของครอบครัวท่ีอา้งวา่
ไดรั้บผลกระทบจากเข่ือนปากมูลเพิ่มข้ึนถึง 6,000 ครอบครัว  

 
การทดลองเปิดประตูระบายน า้และการประเมินผลกระทบใหม่  

ปี 2544 พรรคไทยรักไทย โดย ทกัษิณ ชินวตัร  ไดป้ระกาศต่อสู้กบัปัญหาความยากจนและชนะการ
เลือกตั้งอย่างถล่มทลาย นายกรัฐมนตรี ทกัษิณ ชินวตัร อนุมติัให้มีการเปิดประตูระบายน ้ าของเข่ือนเป็นช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ เพื่อให้มีการส ารวจ4  และมีค าสั่งให้มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ท าการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล
ผลกระทบ  หลงัจากประตูระบายน ้ าถูกเปิดแลว้ สภาพธรรมชาติของแม่น ้ าไดเ้ปล่ียนแปลงอยา่งเห็นไดช้ดั มีการ
จบัปลาไดม้ากข้ึน ชาวบา้นและนกัพฒันาองคก์รเอกชนไดร่้วมกนัท างานวจิยัส ารวจ เรียกวา่ "วิจยัไทบา้น" และได้
น าเสนอรายงานการส ารวจทางสังคมบนพื้นฐานความรู้ของชาวบ้าน งานวิจยัช้ินน้ีได้รับการสนับสนุนอย่าง
กวา้งขวางจากนกัวจิยัท่ีมีช่ือเสียงหลายคน  

ทีมวจิยัของมหาวทิยาลยัไดเ้สนอให้มีการเปิดประตูระบายน ้ าเข่ือนตลอดปีเพื่อเป็นการทดสอบเบ้ืองตน้
เป็นระยะเวลา 5 ปี  โดยอา้งถึงตวัเลขระดบัความยากจนของชาวบ้านกบัความไม่คุม้ค่าทางเศรษฐกิจจากการผลิต
ไฟฟ้าของเข่ือน และเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูการประมงระหวา่งท่ีมีการเปิดประตูเข่ือน และมีขอ้สังเกตวา่ การ
เปิดประตูระบายน ้ าไม่ได้มีผลกระทบต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า กลบัจะช่วยปรับปรุงสภาพทางเศรษฐกิจของ

                                                   
4 ช่วงแรก  บานประตูได้ถูกเปิดเพียงสองสามเดือน แต่เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้อยู่อาศัยและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พวกเขาจึงยังคงให้เปิดประตูเข่ือนจากเดือนมิถุนายน ปี 2001 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2002  



ชาวบ้านท่ีประสบปัญหาความยากจนในหมู่บ้าน  อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไทยไม่ได้รับข้อเสนอดังกล่าวและ
ตดัสินใจเปิดประตูเข่ือนเพียง 4 เดือนต่อปี(ช่วงเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม)5 ขณะท่ีมีการอา้งเร่ืองผลกระทบต่อการ
อพยพของทรัพยากรปลา พวกเขาก็เร่ิมเปิดประตูเข่ือนแต่ไม่สัมพนัธ์กบัช่วงท่ีปลาอพยพ6    

                                                                 
การเปิดประตูระบายน า้ประจ าปี 4 เดือน   

ปี 2546  มีการประเปิดประตูระบายน ้ าเป็นคร้ังแรก เป็นเวลา 4 เดือน แต่ไม่ได้ช่วยแกไ้ขเร่ืองประมง
ทอ้งถ่ินใหดี้ข้ึน  ดงันั้นปี 2547  ปีต่อมา  ชาวบา้นจึงเรียกร้องรัฐบาลให้เปล่ียนช่วงเวลาในการเปิดประตูระบาย
น ้าใหส้อดคลอ้งกบัช่วงท่ีปลาอพยพ คณะรัฐมนตรีอนุมติัแผนการเปิดประตูเข่ือนเดิม จากวนัท่ี 1 พฤษภาคม เป็น
วนัท่ี 31 สิงหาคม และมีการเปิดประตูในเดือนมิถุนายนของปีนั้น 

อยา่งไรก็ตาม ในปี 2550  การประเปิดประตูระบายน ้ าไดห้ยุดลง หลงัจากความวุน่วายทางการเมืองเร่ิม
ข้ึนท่ีนายกรัฐมนตรีทกัษิณ ชินวติัตกต ่า และท าให้พลเอกสุรยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีโดยได้อ านาจจากการ
รัฐประหาร คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ไดต้ดัสินใจไม่เปิดประตูเข่ือนอีก และบอกวา่มีส่งคนจดหมายร้องเรียนพร้อม
ดว้ยลายเซ็น 20,000 ลายเซ็น ถึงรัฐบาลให้ปิดประตูเข่ือน  กระบวนการเจรจาต่อรองระหวา่งชาวบา้นและนกัวิจยั
และตวัแทนรัฐบาลถูกเตะถ่วงเวลา โดยคณะกรรมการเพื่อสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาเข่ือนปากมูลไดถู้กแต่งตั้งใน
ปี 2551  ในจงัหวดัอุบลราชธานี หลงัจากท่ีมีการตดัสินใจให้เปิดประตูเข่ือนเป็นระยะเวลา  4 เดือน กฎเกณฑ์ใหม่
ถูกจดัตั้งข้ึนเพื่อให้เกิดผลกระทบคือ เม่ือปริมาณการไหลของน ้ าผา่นจุดเฝ้าระวงัมากเกินกวา่ระดบัปกติ ประตูน ้ า
ถึงจะถูกเปิดข้ึน  แต่ดว้ยมีการเปล่ียนแปลงดา้นบริหารจดัการบ่อยคร้ัง ขอ้ตกลงน้ีจึงพิสูจน์ไดว้า่ไม่เป็นจริง   
อีกคร้ังในปี 2554  ด้วยการกดดนัเรียกร้องของชาวบา้นได้ส่งผลให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญและ
จดัท าขอ้เสนอเก่ียวกบัการเปิดประตูระบายน ้า  แต่รัฐบาลไทยก็ไม่ยอมรับ  
 
ข้อเสนอแนะ 

การพฒันาแม่น ้ าโขงได้ส่งผลกระทบด้านลบต่อปลาทั้งลุ่มน ้ าโขงตอนล่าง  การฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม
ธรรมชาติในแม่น ้ ามูนจะมีผลท่ีส าคญัอยา่งยิ่งท่ีจะปกป้องระบบนิเวศทัว่ทั้งแม่น ้ าโขง รัฐบาลไทย ควรจะปฏิบติั
ตามขอ้เสนอปัจจุบนัท่ีจดัท าโดยมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เม่ือปี 2545 ยกตวัอย่างเช่น การเปิดประตูระบายน ้ า
ตลอดปีเป็นระยะเวลา 5 ปี  

                                                   
5  อ้างอิงจากข้อมูลของนักพัฒนาองค์กรเอกชนในพืน้ที่,  ช่วงระยะเวลา 4 เดือนที่ประตูระบายน า้เปิดนัน้ เป็นช่วงฤดูฝน เม่ือระดับน า้
ในแม่น า้โขงต ่ากว่าเข่ือนเพิ่มสูงขึน้เพียงพอที่จะระบายน า้ในระดับที่ต่างกันระหว่างเข่ือนและท้ายน า้ และเกือบจะไม่จ าเป็นต้องท าการ
ป่ันไฟฟ้า) 
6  อ้างถึงความรู้ท้องถิ่นของชาวบ้าน, ช่วงที่ปลาอพยพมากที่สุดจากปากแม่น า้มูนขึน้มาคือช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ถึงต้นเดือน
กรกฎาคม และพวกมันจะอพยพกลับไปยังตอนล่างอีกครัง้ช่วงเดือนพฤศจิกายน ) 


