รายงาน : เขื่อนราษีไศล – เขื่อนหัวนา บาดแผลจากโครงการโขง ชี มูล ที่รอเยียวยา (จบ)
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
2. โครงการเขื่อนหัวนา
เขื่อนหัวนาเปนเขื่อนคอนกรีต ขนาด 14 บานประตู กั้นแมน้ํามูนที่บริเวณบานกอก ต.หนองแกว
อ.กันทรารมย กอนที่แมน้ําชีจะไหลบรรจบกับแมน้ํามูนที่ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี เปนเขื่อนตัว
ทายสุดของโครงการ โขง ชี มูล และเปนเขือ
่ นที่ใหญทส
ี่ ุดในโครงการ โขง ชี มูล มีระดับเก็บกักน้ําที่
115 ม.รทก.ทําใหเกิดอางเก็บน้ําทอดยาวตามแมน้ํามูนระยะทาง 90 กิโลเมตร ทายน้าํ จรดบานประตู
เขื่อนราษีไศล และทําใหเกิดอางเก็บน้ําขนาด 18.11 ตร.กม. มีปริมาตรความจุ 115.62 ลานลูกบาศก
เมตร วัตถุประสงคการกอสรางโครงการเพื่อจัดหาน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และทําการเกษตร มีพื้นที่
ชลประทานทั้งหมด 154,000 ไร ครอบคลุมพืน
้ ที่ 61 หมูบานในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ และ จ.อุบลฯ ใช
งบประมาณในการกอสรางทั้งหมด 2,531.74 ลานบาท
สวนพื้นที่ไดรับผลกระทบจากโครงการ ทีผ
่ านมาไมเคยถูกระบุไวในเอกสารของกรมพัฒนาและ
สงเสริมพลังงาน (โดยในเวทีเปดเผยขอมูลโครงการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2543 ณ ศาลาประชาคม
จังหวัดศรีสะเกษ นายชางหัวหนาโครงการเขื่อนหัวนาชี้แจงวายังไมทราบพื้นที่ผลกระทบที่แทจริง)
เขื่อนหัวนาเริ่มกอสรางตั้งแตวน
ั ที่ 16 มิถุนายน 2535 กอนการศึกษาความเหมาะสมของ
โครงการโขง ชี มูล จะแลวเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2536 สวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม เดิมกรม
พัฒนาและสงเสริมพลังงานไดวาจางบริษท
ั ที่ปรึกษาทําการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม แตประเด็น
การศึกษาไมครอบคลุมตามที่กฎหมายกําหนด สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม จึงใหนํามาปรับปรุง
แกไขใหมกอนที่จะนําเขาสูการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายตอไป
ปจจุบันเขื่อนหัวนา อยูระหวางการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อคราวประชุมวันที่ 25
กรกฎาคม 2543 ที่มีมติใหยุตก
ิ ารดําเนินการใดๆ โดยเฉพาะการถมแมน้ํามูนจนกวาจะศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและสังคม พรอมทัง้ ตรวจสอบทรัพยสินของราษฎร แตการดําเนินการศึกษาผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมและสังคม มีเพียงการแตงตั้งคณะกรรมการ ฯ ยังไมมีการดําเนินการใดๆ สําหรับการตรวจสอบ
ทรัพยสินอยูในระหวางการดําเนินการ อยางไรก็ตามระหวางรอการศึกษาผลกระทบตามมติคณะรัฐมนตรี
ไดมีการเคลื่อนไหวเรียกรองของชาวบานในพื้นที่อําเภอกันทรารมย ใหทําคันดินกั้นแมนา้ํ มูนเดิมโดยไมมี
การศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสังคม สวนกรมชลประทานเสนอใหเก็บกักน้ําในระดับ 114 ม.
รทก. โดยไมมก
ี ารศึกษาผลกระทบเชนเดียวกัน
2.1 ผลประโยชนจากเขือ
่ นหัวนา
โครงการเขื่อนหัวนา ระบุวา มีวัตถุประสงคเพือ
่ พัฒนาแหลงน้ําในการอุปโภคบริโภค เกษตร
ชลประทาน มีประชาชนที่ไดรับประโยชนโดยตรง 61 หมูบานของจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลฯ มี
การเก็บกักน้ําสองระยะคือ ระยะแรกเก็บน้ําทีร่ ะดับ 114.00 ม.รทก. (ใชน้ําภายในประเทศ) ระยะทีส
่ องเก็บ
กักน้ําที่ ระดับ 115.00 ม.รทก. (เมื่อมีการสูบน้ําจากแมน้ําโขงเขามา) สามารถสูบน้ําชวยเกษตรกรรมใน
พื้นที่เพื่อเพาะปลูกในระยะแรกไดประมาณ 77,300ไร ในฤดูแลง และ 154,000 ไร ในฤดูฝน
2.2 ผลกระทบจากโครงการเขื่อนหัวนา
โครงการเขื่อนหัวนา นอกจากเขื่อนขนาด 14 บานประตู ซึ่งสรางกั้นลําน้ํามูนที่บานกอก ต.หนอง
แกว และพนังกัน
้ น้ํา ที่เสริมตลิง่ และปดกั้นลําน้ําสาขาที่จะไหลลงแมนา้ํ มูนแลวยังรวมถึงการดําเนินการ
ของราชการที่ตอ
 งการขับเคลื่อนใหโครงการเขื่อนหัวนาบรรลุวัตถุประสงค ดังนั้นผลกระทบของโครงการ

เขื่อนหัวนา ที่จะกลาวถึงจะครอบคลุมความหมายที่กลาวถึงขางตนทั้งหมด เมื่อชาวบานเริม
่ เคลื่อนไหว
เรียกรองสิทธิ์ มักถูกตั้งคําถามวา “ เขื่อนยังสรางไมเสร็จ จะเดือดรอนอะไร?” เปนคําถามทีท
่ ิ่มแทงใจ
ชาวบานตลอดมา จากการศึกษาพบวา ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการเขือ
่ นหัวนา แบงไดเปน 2
ลักษณะ คือ ผลกระทบที่เกิดขึ้นและสงผลเสียหายแลวกับผลกระทบทางดานจิตใจที่ตองวิตกกังวลตอสิ่ง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2.3 ผลกระทบที่เกิดขึ้นและสงผลเสียหายแลว
(1) การสูญเสียที่ดินจากการสรางเขื่อนและพนังกั้นน้ํา
การสรางหัวงานโครงการเขื่อนหัวนา กรมพัฒนาฯ ไดจายคาทดแทนที่ดน
ิ บริเวณหัวงาน
ทั้งหมด 293 ไร แบงเปนทีด
่ ิน น.ส.3 ก.จํานวน 68 ไร ที่ดิน ส.ค.1 จํานวน 220 ไร และทีด
่ ินไมมีเอกสาร
สิทธิแ
์ ตมต
ี อฟาง (รองรอยการทําประโยชน) จํานวน 5 ไร เปนที่ดินทั้งหมด 29 แปลง ของชาวบาน 27
ครอบครัว ยังมีที่ดินอีกจํานวน 31 แปลง จํานวน 350 ไร ทีย
่ งั ไมไดรับคาทดแทน ซึ่งพื้นทีด
่ ังกลาวเปน
ที่ดินที่ไมมีเอกสารสิทธิ์และมีสภาพเปนหัวไรปลายนา และเปนพื้นที่ทาม รวมพื้นทีท
่ ี่สญ
ู เสียจากการ
กอสรางหัวงานทั้งหมดประมาณ 700 ไร นอกจากการสรางหัวงานแลวในชวงป 2536 กรมพัฒนาฯ ได
กอสรางพนังกัน
้ น้ํา เพื่อเสริมตั้งและปดกั้นลําน้ําสาขาที่ไหลลงแมน้ํามูน บริเวณบานหนองบัว บานโพน
ทราย บานอีปุง บานโนนสังข บานหนองโอง บานหนองเทา บานเหมา บานเปอย บานหนองแกว โดยอาง
วาเปนการลดผลกระทบของโครงการ การกอสรางพนังกั้นน้ํามีลักษณะเดียวกันกับพื้นที่หัวงานคือจาย
คาชดเชยเฉพาะที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ และที่มต
ี อฟางเทานั้น โดยที่ชาวบานไมมีโอกาสตอรองคาทดแทน
แตปญหาที่เพิม
่ ขึ้นมาก็คือ ทีบ
่ านหนองโอง ต.โนนสังข บริษัทรับเหมาไปขุดดินในทีส
่ าธารณะของ
หมูบานมาทําพนังกั้นน้ํา เมื่อชาวบานรองเรียนกรมพัฒนาฯ ก็ปฏิเสธความรับผิดชอบโดยอางวาเปนเรื่อง
ของบริษัทรับเหมา
(2) การไมสามารถใชประโยชนในที่ดินไดตามปรกติ การสรางพนังกั้นน้ําของ
โครงการเขื่อนหัวนา ทางโครงการไดชแ
ี้ จงใหชาวบานทราบวาเปนการลดพื้นที่ผลกระทบไมใหน้ําจาก
เขื่อนทะลักเขาที่นาชาวบาน แตเนื่องจากแมนา้ํ คือจุดศูนยรวมของน้ําในพื้นที่ลุมน้ํา เมื่อฝนตกน้ําจะไหล
จากทีส
่ ูงลงสูแมน้ํา แตเมื่อไหลลงมาติดพนังกั้นน้ํา ประตูระบายน้ําของพนังกั้นน้ําไมสามารถระบายไดทัน
ทําใหเกิดน้ําเออขังในที่นาของชาวบาน โดยมากสถานการณดังกลาวจะเกิดประมาณเดือนสิงหาคม กันยายน หลังจากชาวบานดํานาเสร็จแลว ทําใหชาวบานตองทํานาสองครั้งแตไดเก็บเกี่ยวครั้งเดียว
ในป 2543 ในฤดูน้ําหลาก พนังกั้นน้ําบริเวณ บานโนนสังข ต.โนนสังข ไดพังลงทําให
น้ําทวมเออเขามาในที่นาของชาวบาน ทําใหขาวของชาวบานไดรับความเสียหาย ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม
เคยไดรับการศึกษาตรวจสอบหรือแกไขใดๆ จากโครงการ
(3) การสูญเสียสิทธิในทีด
่ น
ิ ชวงป 2531 – 2536 กรมทีด
่ ินรวมกับสภาตําบลหนอง
แค ต.เมืองคง บัวหุง หนองอึ่ง สมปอย อ.ราษีไศล และสภาตําบลรังแรง อุทุมพรพิสัย ออกหนังสือสําคัญ
สําหรับทีห
่ ลวง (นสล.) ในพื้นที่ทาม สองฝงแมน้ํามูน ตอมาในป 2542 จึงมีการแจงแกชาวบานวา ทีด
่ ิน
ดังกลาวกรมทีด
่ ินไดสงมอบใหกรมพัฒนาฯ สรางอางเก็บน้าํ เขื่อนหัวนาแลว
การออก นสล. มีการซอยพื้นทีเ่ ปนแปลงยอยแลวทยอยออกเปนแปลง แตเมื่อนํามา
ทาบในระวางของกรมที่ดิน จะเห็นวาเปนแปลงตอกันครอบคลุมพื้นทีท
่ ามแทบทั้งหมด ในพื้นที่ 6 ตําบล
นายจันทร เข็มโคตร เลาวา “ผูใหญบาน กํานัน ในพื้นที่ แอบนํานายชางกรมที่ดินออกไปรางวัดแนวเขต
ี่ ํากินของชาวบานที่ไดถือครองใชในการทํากินมา
นสล. บางแปลงแอบไปวัดกันตอนกลางคืน” ทําใหทท
อยางยาวนาน ทั้งทีท
่ ด
ี่ ินบางสวนมีเอกสารหลักฐานรับรองสิทธิ์ในลักษณะตางๆ ตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน อยูใ นแนวเขตของ นสล. (หมายเหตุ-อานลอมกรอบ)
หลังจากการออก นสล. ทําใหชาวบานไมสามารถทํากินไดตามปรกติ โดยเฉพาะพื้นที่
ตําบลรังแรง องคการบริหารสวนตําบล ประกาศหามชาวบานไมใหเขาไปทํากินในพื้นทีส
่ าธารณะ และ
คัดคานไมใหคณะทํางานตรวจสอบทรัพยสินสมัชชาคนจนกรณีเขื่อนหัวนา อ.อุทุมพรฯ รังวัดพื้นที่ของ
ชาวบาน
(4) ผลกระทบดานจิตใจที่เกิดจากความวิตกกังวลตอผลกระทบที่จะเกิดใน
อนาคต ผลกระทบดังกลาวเกิดจากการบิดเบือนขอมูลและปดกั้นการมีสวนรวมในการตัดสินใจ บวกกับ
ประสบการณทงั้ ที่เกิดขึ้นกับในพื้นที่ตนเองและพื้นทีใ่ กลเคียง ความวิตกกังวลของชาวบานมีดังตอไปนี้
- ความกังวลวาจะตองถูกอพยพโยกยายบานเรือนของชาวบานหนองโอง
ตามที่นายนรินทร ทองสุข นายชางโครงการเขื่อนหัวนา ไดเขามาประชุมชาวบานบาน
หนองโอง ต.โนนสังข ในป 2542 โดยแจงใหชาวบานยุติการสรางบานหรือตอเติมบานไวกอน เพราะการ
สรางเขื่อนหัวนาจะทําใหนา้ํ ทวมตองอพยพชาวบานประมาณ 30 หลังคา แตชาวบานไมยอมรับและยืนยัน

วาชาวบานอยูกน
ั เปนชุมชน ถายายก็ตองยายดวยกัน หลังจากนั้นเรื่องก็เงียบหายไปกรมพัฒนาและ
สงเสริมพลังงาน กรมชลประทาน จังหวัดศรีสะเกษไมมีหนวยงานใดติดตอกับชาวบานเรื่องการอพยพ
โยกยายอีกเลย สรางความวิตกกังวลใหกับชาวบาน โดยเฉพาะในชวงป 2447 นายเจียง จันทรแจง เลา
้ จงกับชาวบานที่บานหนองหวาย ต.โนน
วา “นายถนอม สงเสริม ผูวา ราชการจังหวัดศรีสะเกษ ไดไปชีแ

สังข วาตนจะขอใหคณะรัฐมนตรีมอบอํานาจใหทางจังหวัด ดําเนินการโครงการเขื่อนหัวนาตอ และจะทํา
ใหเสร็จภายใน 3 เดือนกอนเกษียณ” ชาวบานยิ่งวิตกกังวลเพิ่มขึ้น
-

ความกังวลวาจะตองสูญเสียที่ดินทํากินของชาวบาน 2 ฝงแมนา
้ํ มูน

การสูญเสียที่ดน
ิ เปนเรื่องสําคัญทีส
่ ุดเรื่องหนึง่ สําหรับชาวนา ที่สําคัญการสูญเสียที่ดิน
จากการสรางเขือ
่ นหัวนา ชาวบานไมมีหลักประกันใดๆ เลยวาจะไดรับคาทดแทนหากทีด
่ ินถูกน้ําทวม
เสียหาย ความกังวลในขอนี้คอ
ื สาเหตุสําคัญทีช
่ าวบานลุกขึ้นมาเรียกรองสิทธิ์ หากพิจารณาขอเรียกรอง
ตั้งแตเริม
่ แรกจะเห็นไดวาวนเวียนอยูในเรื่องทีด
่ ิน ตั้งแตการเรียกรองใหเปดเผยพื้นทีผ
่ ลกระทบ การ
ปกหลักที่ระดับเก็บกักน้ํา การเรียกรองใหศึกษาผลกระทบ ลวนแลวแตตองการจะรูวาที่ของตนจะไดรับ
ผลกระทบหรือไม สุดทายจึงเรียกรองใหมีการรังวัดพื้นที่ ทีช
่ าวบานคาดวาจะไดรับผลกระทบเพื่อเปน
หลักประกันไวตั้งแตกอนเขื่อนกักเก็บน้ํา
สิ่งที่เพิ่มความกังวลใหกับชาวบานคือ ทาทีของทางราชการ อธิบดีกรมพัฒนาฯ บอกวา
ยังไมสามารถระบุพื้นทีผ
่ ลกระทบได ชาวบานจึงตองเรียกรองใหปกหลักระดับน้ํา แตหลังจากปกระดับน้าํ
แลว ชาวบานตรวจสอบในฤดูน้ําหลากพบวาไมสามารถเชื่อถือได จึงเปลี่ยนใหมารังวัดพืน
้ ที่ ระหวางการ
รังวัดก็มีขาวตลอดวา เขื่อนจะปดน้ํา อีกสวนหนึ่งของความกังวลในประเด็นดังกลาวมาจากประสบการณ
ของเขื่อนราษีไศล ทีจ
่ นถึงวันนี้ยังจายคาชดเชยไมเสร็จ และยังมีปญหาการทับซอน และการพิสูจนการ
ครอบครองและทําประโยชนทไ
ี่ มมีทท
ี าวาจะไดขอยุติ
-

ความกังวลวาจะสูญเสียพื้นทีบ
่ ุงทาม

การหาอยูห
 ากินในบุงทาม คือ วิถีชีวต
ิ ดั้งเดิมของชาวบานลุม
 แมน้ํามูนตอนกลาง สืบ
สานมาจากบรรพบุรุษ เปนวิถช
ี ีวิตที่ควบคูกับการทําการเกษตร ดังนั้น หากสูญเสียพื้นที่ทาม ในการหา
อยูหากิน เปนปญหาสําคัญอีกประการหนึ่ง เห็นไดจาก การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ชาวบาน
ทําการศึกษาหัวขอปาทาม เปนหัวขอแรกที่ชาวบานทําการศึกษา และจากการสํารวจเบื้องตน พบวาใน
พื้นที่เขื่อนหัวนา พบพืชทามประเภทไมพุมจํานวน 32 ชนิด ไดแก ไมกระโดนตน ไมคา ริ้น ฯลฯ
ประเภทไมเครือพบ จํานวน 25 ชนิด ไดแก เครือหมากพิพวน เครือเบ็นน้ํา เครือหางนาค ฯลฯ
ประเภทตนไผพบ 4 ชนิด ไดแก ไผปา ไผโจด ไผนอย ไผหวาน ประเภทหัวพบ 4 ชนิด ไดแก มัน
แซง มันนก กลอย เผือก หญาพบ จํานวน 24 ชนิด ไดแก หญาแหวหมู หญาหวาย ฯลฯ เห็ดพบ
จํานวน 48 ชนิด ไดแก เห็ดเผิ่งทราย เห็ดปลวกจิก เห็ดเผิ่งทาม เห็ดน้าํ หมาก ฯลฯ พืชทีใ่ ชเปนผัก
พบจํานวน 51 ชนิด ไดแก ผักกูด ผักเม็ก ผักลาม ฯลฯ ประเภทพืชผักในน้ําพบ 31 ชนิด ไดแก ผัก
บักกระจับ ผักอีฮีน ฯลฯ ประเภทพืชผลิตหัตถกรรม เชน กก ผือ ผักตบชวา พื้นที่ปาดิบแลงพบไมยืนตน
จํานวน 16 ชนิดไดแก ตนแดง ตนขี้เหล็ก สะเดา ฯลฯ
สัตวปา ในพื้นทีท
่ ามมี ประเภทสัตวปกจําพวกนกรวบรวมไดถงึ 34 ชนิด ไดแก นก
เหลืองออน นกกระสา นกกาบบัว ฯลฯ สัตวจําพวกแมลง รวบรวมไดถึง 38 ชนิด ไดแก แมลงจี่นูน
ชาง จักจั่น แมลงคาม ฯลฯ ประเภทสัตวบก รวบรวมไดถึง 11 ชนิด ไดแก เห็นอมเห็นหางกาน กระตาย
ฟางฟอน ฯลฯ สัตวครึ่งบกครึง่ น้ํา รวบรวมไดถึง 17 ชนิด ไดแก ตระกวด แลน เฮี้ย เตา กบ เขียด ฯลฯ
สัตวเลื้อยคลาน รวบรวมไดถงึ 11 ชนิด ไดแก งูเหา งูจงอาง งูทําทาน ฯลฯ
-

ความกังวลวาจะเกิดการแพรกระจายของดินเค็มน้ําเค็ม

คลองชลประทานและสถานีสบ
ู น้ําที่ไมมีการใชประโยชน เปนหลักฐานยืนยันวาชาวบาน
มีประสบการณการแพรกระจายของดินเค็มน้าํ เค็มเปนอยางดี สถานีสบ
ู น้ําบานหลุบโมก ต.เมืองคง สถานี
สูบน้ําบานทา ต.สมปอย อ.ราษีไศล สถานีสูบน้ําบานหนองบัว ต.หนองบัว อ.กันทรารมย ลวนเปนสถานี
สูบน้ําที่เคยเกิดปญหาดินเค็มน้าํ เค็ม ตั้งแตหลังเปดใชได เพียง 2 -3 ปเทานั้น ยังมีเพียงสถานีสูบน้าํ บาน
ทา อ.ราษีไศล ที่มีการสูบน้ําขึน
้ มาใชในฤดูฝน ชวงฝนทิ้งชวงเทานั้น
นอกจากประสบการณตรงของชาวบานเองแลว การแพรกระจายของดินเค็มน้ําเค็มจาก
การสรางเขื่อนราษีไศล ที่บา นเหลาขาว ต.ยางคํา อ.โพนทราย จ.รอยเอ็ด จนทําใหคณะรัฐมนตรีเมื่อคราว
ประชุมวันที่ 25 กรกฎาคม 2543 ตองสั่งเปดเขื่อนราษีไศล เพื่อแกปญหาดังกลาว ความกังวลของ

ชาวบานไมใชเปนความไรเหตุผล เพราะเปนหนึ่งในประเด็นที่คณะผูช
 ํานาญการของสํานักงานนโยบาย
และแผนสิ่งแวดลอมไดทวงติงโครงการ โขง ชี มูลไวเชนกัน
-

ความกังวลวาจะสูญเสียแหลงดินปนหมอ

ดินปนหมอ เปนดินที่มล
ี ักษณะพิเศษ ตางจากดินทั่วไป คือตองมีชวงที่ถูกน้ําทวม และ
โผลพนน้ํา ทีส
่ าํ คัญคือ ดินดังกลาวจะเกิดการสรางตัวขึ้นใหมตลอดแมวาในฤดูแลง ชาวบานขุดมาปนหมอ
แตถึงชวงฤดูนา้ํ หลากดินก็จะสรางตัวขึ้นใหมแทนที่ดินทีถ
่ ูกขุดไป ตลอดความยาวของแมน้ํามูนที่จะเปน
อางเก็บน้ําเขื่อนหัวนา ระยะทาง 90 กิโลเมตร พบแหลงดินปนหมอ 3 แหง คือ บานโพนทราย ต.หนองบัว
อ.กันทรารมย บานโก ต.สมปอย อ.ราษีไศล บานโนน ต.รังแรง อ.อุทุมพร แตชาวบานที่ปนหมอยังมีที่
บานโพนทรายกับบานโกเทานั้น ที่บานโนน ก็เคยมีการปนแตเลิกทําไปนานแลว
อาชีพปนหมอเปนอาชีพทีส
่ รางรายไดใหกับผูป
 ระกอบการไดอยางดีอาชีพหนึ่ง ที่บาน
โพนทราย มีชาวบานที่ปนหมอเปนอาชีพ โดยที่ไมมีนา จํานวน 20 ครอบครัว ในชวงฤดูทต
ี่ ีหมอได คือ
เดือนพฤศจิกายน – เมษายน มีรายไดเฉลีย
่ ครอบครัว ละ 8,000 – 10,000 บาทตอเดือน ขึ้นอยูกับความ
ขยันและแรงงานของแตละครอบครัว ในชวงที่มีการรังวัดทีด
่ ินที่บานโพนทราย ชาวบานที่ปนหมอยิ่งมี
ความกังวลเนื่องจาก แหลงดินปนหมอเปนของสวนรวมทีค
่ นปนหมอลงหุนกันซื้อมาเปนพื้นที่สว นรวม
ชาวบานกังวลวาถาน้ําเขื่อนทวมจะประกอบทํามาหากินอะไรตอไป
นอกจากความกังวลในประเด็นดังกลาวขางตนแลว ชาวบานยังมีความกังวลเกี่ยวกับ
ความเสียหายของแหลงโบราณวัตถุ โนนบักคอ ที่บานโนนสัง การแพรระบาดของไมยราพยักษ การ
สูญเสียอาชีพประมง การสูญเสียอาชีพหัตถกรรมกกผือของบานหนองกก อ.ราษีไศล การสูญเสียพื้นที่
เลี้ยงวัวควาย การสูญเสียประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาเกี่ยวกับทาม และผลกระทบอืน
่ ๆ ที่เกิดขึ้นแลว
ที่เขื่อนราษีไศล

หมายเหตุ
แมวา นสล. ไมใชหนังสือสําคัญสําหรับแสดงกรรมสิทธิ์เหมือนอยางโฉนดทีด
่ ินเปนแตหนังสือที่ออกให
เพื่อแสดงแนวเขตทีด
่ ินของทางราชการเทานัน
้ แตพื้นที่ดินทีอ
่ ยูในเขต นสล. ก็คือพื้นทีส
่ าธารณะ
ประโยชนของแผนดิน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1304 บัญญัติวา สาธารณะสมบัติ
ของแผนดินนั้นรวมทรัพยสินทุกชนิดของแผนดินซึ่งใชเพื่อสาธารณะประโยชนหรือสงวนไวเพื่อใช
ประโยชนรวมกัน เชน ทรัพยสน
ิ สําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกันเปนตนวา ที่ชายตลิ่ง ทางน้ํา ทาง
หลวง ทะเลสาบ ซึ่งมีคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1532/2509 พิจารณาตัดสินเปนบรรทัดฐานไววา “ทีด
่ ินที่นา้ํ
ยังคงทวมทุกปในฤดูนา้ํ ตองถือเปนที่ชายตลิง่ อันเปนสาธารณะสมบัติของแผนดิน ประเภททรัพยสิน
สําหรับพลเมืองใชประโยชนรว มกัน ผูใดหามีกรรมสิทธิห
์ รือสิทธิครอบครองไม
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