
แม่น�้ำโขง 2563
“หัวปี ท้ำยปี กับ น�้ำโขงใส ไร้ตะกอน 
และกำรระบำดของสำหร่ำยแม่น�้ำโขง”



	 การเริม่ตน้ของของการเปิดใชง้านเขือ่นไซยะบุรใีนวนัที	่ 29	 ตุลาคม	2562	ทีผ่า่นมา	 ไดส้รา้งจดุเปลีย่น

ระบบนิเวศแมน่�้าโขงตอนลา่ง	 พรอ้ม	 ๆ	 กบัการเปลีย่นแปลงของระบบนิเวศแมน่�้าโขง	 อยา่งไมเ่คยเกดิขึน้มา

ก่อนในทนัททีีม่กีารเปิดใชง้านเขือ่นไซยะบุร	ีดว้ยปรากฎการณ์	“น�้ำโขงใส ไร้ตะกอน”	ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน	

2562	จนเขา้สูต่น้ปี	2563	จนถงึเดอืนเมษายน	ปรากฏการณ์น้ีเหน็ไดช้ดัเจนในแมน่�้าโขงดา้นทา้ยน�้าเมือ่ไหลเขา้

สูพ่รมแดนไทย-ลาว	 ในเขตอ�าเภอเชยีงคาน	 จงัหวดัเลย	 ลงไปตามล�าน�้าโขงจนถงึเขตอ�าเภอโขงเจยีม	 จงัหวดั

อุบลราชธานี	รวมระยะทางกวา่	800	กโิลเมตร	และเมือ่เขา้สูช่ว่งปลายปี	2563	ปรากฎการณ์น�้าโขงใส	ไรต้ะกอน	

ไดป้รากฏขึน้อกีครัง้ในชว่งกลางเดอืนพฤศจกิายน	2563	นบัเป็นปรากฎการณ์ทีไ่มเ่คยเกดิขึน้มาก่อน	ก่อนการ

เปิดใชง้านเขือ่นไซยะบุร	ี	ชาวประมงในทกุจงัหวดัตดิแมน่�้าโขงของประเทศไทย	ระบุตรงกนัวา่	สภาวะน�้าโขงใส	

ไรต้ะกอน	ในอดตีจะเกดิในชว่งเวลาสัน้	ๆ	ประมาณ	2-3	เดอืน	คอืระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธถ์งึเมษายนของทกุปี

เทา่นัน้	

 

	 ดงันัน้ปรากฎการณ์ใหมข่องแมน่�้าโขง	คอื “หวัปี ท้ำยปี กบั น�้ำโขงใส ไร้ตะกอน”	จะสรา้งผลกระทบ

ต่อนิเวศแมน่�้าโขงทีม่คีวามซบัซอ้นมากขึน้	 เมือ่พจิารณารว่มกบัผลกระทบทีเ่กดิจากการปลอ่ยน�้าของเขือ่นใน

จนีและเขือ่นบนล�าน�้าสาขา	รวมทัง้การเปลีย่นแปลงดา้นสภาพภมูอิากาศ	

 กลุม่เสรภีาพแมน่�้าโขงไดต้ดิตามการเปลีย่นแปลงของนิเวศแมน่�้าโขง	 และผลกระทบต่อเน่ืองทีเ่กดิขึน้

กบัแมน่�้าโขงและชมุชมทีอ่าศยัอยูร่มิน�้าโขงและน�้าสาขา	 รวมทัง้การตดิตามสถานการณ์การจดัการน�้าของเขือ่น

ต่าง	ๆ	ทีม่อีทิธพิลโดยตรงต่อการเปลีย่นแปลงนิเวศแมน่�้าโขง	โดยสรปุไดด้งัน้ี	

	 1.	ภาพรวมของระบบนิเวศแมน่�้าโขง	และการพึง่พาของชมุชน

	 2.	ภาพรวมการเปลีย่นแปลงการไหลของแมน่�้าโขงปี	2563

	 3.	ผลกระทบแมน่�้าโขงปี	2563

	 4.	เขือ่นไซยะบุร:ี	ความเสีย่งยงัอยูก่บัระบบนิเวศและชมุชน	จากการพยากรณ์น�้าโขง

	 				ผดิพลาด

	 5.	แนวโน้มสถานการณ์ต่อระบบนิเวศและชมุชนลุม่น�้าโขง	ในปี	2564

1. ระบบนิเวศของแม่น�้ำโขง กบักำรพ่ึงพำของชมุชน

	 ระบบนิเวศแมน่�้าโขงทีไ่หลผา่นภาคอสีาน	ทีเ่ป็นเขตแดนไทย-สปป.ลาว	ระยะทางประมาณ	800	

กโิลเมตรนัน้	มคีวามแตกต่างของระบบนิเวศทีเ่หน็ไดช้ดัเจน	2	เขต	คอื	

 เขตท่ี 1	แมน่�้าโขงทีม่รีะบบนิเวศเป็นเกาะ	ดอน	และแก่งหนิเป็นจ�านวนมาก	ล�าน�้าโขงจะมขีนาดเลก็ลง

อยา่งเหน็ไดช้ดัในฤดแูลง้	และจะปรากฏหาด	บุง่	โบก	หนองน�้าธรรมชาตเิป็นจ�านวนมากในล�าน�้าโขงทีแ่หง้

ลงไป	ขณะทีพ่ืน้ทีบ่นฝัง่	จะเป็นภเูขาทีใ่หก้�าเนิดสายหว้ยเลก็	ๆ	ไหลลงสูแ่มน่�้าโขงโดยตรง	แมน่�้าโขงทีม่รีะบบ

นิเวศลกัษณะน้ี	ม	ี2	ชว่งคอื	

  ช่วงแรก	บรเิวณอ�าเภอเชยีงคาน	จงัหวดัเลย	ต่อเน่ืองลงมายงัเขตอ�าเภอสงัคมและอ�าเภอ

ศรเีชยีงใหม	่จงัหวดัหนองคาย		ล�าน�้าสาขาเชน่	น�้าเลย,	น�้าชม

  ช่วงท่ีสอง	บรเิวณอ�าเภอชานุมาน	จงัหวดัอ�านาจเจรญิ	ต่อเน่ืองลงไปยงัอ�าเภอโขงเจยีม	

จงัหวดัอุบลราชธานี	ล�าน�้าสาขาเชน่	น�้ามลู,	น�้าเซบงัเหยีง



แมน่�้าโขงเขตที	่1	ชว่งแรก	บรเิวณ	อ.ปากชม	จ.เลย

 เขตท่ี 2	 คอืแมน่�้าโขงทีม่รีะบบนิเวศเป็นแมน่�้าโขงสายใหญ่	 ถงึแมจ้ะเป็นในชว่งฤดแูลง้	 มเีกาะ,	 ดอน	

และแก่งหนิ	 อยูบ่า้ง	 ตลิง่แมน่�้าโขงสว่นใหญ่เป็นชายหาดไมส่งูชนั	 และพืน้ทีบ่นฝัง่จะเป็นพืน้ทีร่าบสลบัเนินลกู

คลืน่เป็นสว่นใหญ่	มลี�าหว้ยสายเลก็	ๆ	ไหลลงแมน่�้าโขงเป็นจ�านวนมาก	โดยล�าหว้ยเหลา่น้ีจะเชือ่มต่อกบัหนอง

น�้าธรรมชาตทิัง้ขนาดเลก็และขนาดใหญ่	 เป็นระบบนิเวศทีเ่ชือ่มโยงกนักบัแมน่�้าโขง	 แมน่�้าโขงลกัษณะเชน่น้ีจะ

อยูร่ะหวา่งกลาง	จากอ�าเภอทอ่บอ่	จงัหวดัหนองคาย	ลงไปจนถงึเขตรอยต่อระหวา่งจงัหวดัมกุดาหารกบัจงัหวดั

อ�านาจเจรญิ	น�้าสาขาขนาดใหญ่หลายสาย	 ไหลลงมาสมทบทัง้จากเขตไทย	และลาว	 เชน่	น�้าโมง,	น�้าสงคราม,	

หว้ยหลวง,	น�้าก�่า	จากฝัง่ไทย	และ	น�้างมึ,	น�้ามาง,	น�้าเงยีบ,	น�้าซนั,	น�้ากระดิง่,	น�้าเซบงัไฟ	จากฝัง่ประเทศลาว

	 ในรอบปีของระบบนิเวศแมน่�้าโขง	 เมือ่เขา้สูช่ว่งฤดฝูน	 แมน่�้าโขงจะมรีะดบัสงูขึน้อยา่งรวดเรว็พรอ้มกบั

ตะกอนธาตุอาหารในน�้าทีพ่ดัพามาจากแมน่�้าโขงตอนบน	 และน�้าโขงบางสว่นไดไ้หลยอ้นกลบัเขา้ไปยงัล�าน�้า

สาขา	 เชน่	แมน่�้าสงคราม,	น�้าเลย,	น�้ามลู	 รวมทัง้ยงัไดเ้ขา้ไปตามล�าหว้ยทีเ่ชือ่มต่อกบัหนองน�้าต่าง	ๆ	อนัเป็น

ชว่งเวลาส�าคญัทีป่ลาจ�านวนมากจะวา่ยอพยพขึน้มาจากแมน่�้าโขงตอนลา่ง	 และปลาบางสว่นจะเขา้ไปยงัล�าน�้า

สาขาเพือ่ผสมพนัธุแ์ละวางไข	่เป็นสถานทีอ่นุบาลของปลาวยัวยัออ่น	ก่อนทีจ่ะวา่ยกลบัลงสูแ่มน่�้าโขง	เชน่	ปลา

กด,	ปลาหม,ู	ปลานาง,	ปลาเซอืม,	ปลาตอง,	ปลาคา้ว,	ปลาคนัธง,	ปลาหลาด,	ปลาแค,้	ปลาหแูตม้,	ปลาเผาะ	

เป็นตน้	 และในเวลาเดยีวกนั	 สภาพของบุง่	 แก่งหนิ	 ถ�้า	 คนั	 และตน้ไมน้�้านานาชนิดตามธรรมชาตใินล�าน�้าโขง	

(เชน่	ตน้ไครน้�้า,	ตน้หวา้)	ปลาอกีสว่นหน่ึงจะใชเ้ป็นแหลง่ผสมพนัธุแ์ละวางไข	่เป็นสถานทีอ่นุบาลของปลาวยัวยั

ออ่นดว้ยเชน่กนั	

 



 ภำพท่ี 1	แมน่�้าโขงและล�าน�้าสาขาของไทยและสปป.ลาว	แบง่ตามเขตนิเวศ

 

 ภำพท่ี 2	แสดงระบบนิเวศของแมน่�้าโขง	ระหวา่งฤดฝูนและฤดแูลง้

 

					 และในชว่งเวลาเดยีวกนัน้ี	น�้าโขงจะทว่มวชัพชืต่าง	ๆ	ทีข่ ึน้อยูต่ามรมิน�้าใหต้ายไปและตะกอนทีถ่กูพดัพามา	กจ็ะ

สรา้งความสมบรูณ์ใหก้บัตลิง่ของแมน่�้าโขง	 เมือ่แมน่�้าโขงเริม่ลดระดบัลงในตน้ฤดหูนาวและต่อเน่ืองไปจนถงึฤดแูลง้นัน้	

ตลิง่แมน่�้าโขงจะอุดมไปดว้ยธาตุอาหารจากตะกอนแมน่�้าโขง	ซึง่เหน็ไดช้ดัเจนในแมน่�้าโขงเขตทีส่อง	

	 ส�าหรบัแมน่�้าโขงในเขตทีห่น่ึงและสามนัน้	 เมือ่แมน่�้าโขงเริม่ลดระดบัลง	 แก่งหนิใหญ่น้อย	 จะปรากฏใหเ้หน็เป็น

จ�านวนมาก	เกดิเป็นภมูทิศัน์ใหมห่รอืระบบนิเวศยอ่ย	โดยมชีือ่เรยีกในภาษาทอ้งถิน่ทีแ่ตกต่างกนัไป	 เชน่	บุง่	 โบก	กอ้น	

แก่ง	คนั	ถ�้า	เวนิ	หนอง	หาดหนิ	หาดทราย	เป็นตน้	

	 อยา่งไรกต็าม	ยงัมปีลาอกีหลายชนิดทีม่วีงจรชวีติแตกต่างไป	กลา่วคอื	 จะเริม่วา่ยขึน้มาทางเหนือน�้าในชว่งทีน่�้า



โขงเริม่ลดระดบัลง	ตัง้แต่ฤดหูนาวต่อเน่ืองไปจนถงึฤดแูลง้	ชนิดปลาในกลุม่น้ีทีส่�าคญัไดแ้ก่	ปลาเอนิหรอืปลายีส่ก	จะเริม่

วา่ยขึน้ในเดอืนพฤศจกิายนต่อเน่ืองไปจนถงึเดอืนมกราคม	 เพือ่หาพืน้ทีผ่สมพนัธุว์างไข	่ โดยเฉพาะในบรเิวณทีเ่ป็นแก่ง

หนิ	 ชาวบา้นจะพบปลาเอนิจ�านวนมาก	 และในชว่งเวลาน้ีนอกจากมปีลาเอนิแลว้	 ยงัมปีลาโจก	 ปลาไน	 และเมือ่เขา้สูฤ่ดู

รอ้น	กจ็ะพบปลาเขีย้วไก	้ปลารากกลว้ย	และปลาสรอ้ย	ปลาตะเพยีน	จะอพยพในชว่งฤดรูอ้นน้ีดว้ยเชน่กนั

	 ความหลากหลายของชนิดพนัธุป์ลาในแมน่�้าโขงทีเ่คยมกีารส�ารวจไว	้ในปี	2556	พบวา่มอียูป่ระมาณ	158	ชนิด1 

ในชว่งเวลาน�้าลดน้ี	พืน้ทีต่ลิง่หรอืหาดรมิแมน่�้าโขงจะกลายเป็นพืน้ทีก่ารเกษตรขนาดใหญ่ของชมุชน	ซึง่ชมุชนจะปลกูพชื

ผกัและไมด้อกนานาชนิดทัง้เพือ่ไวบ้รโิภคและเป็นรายได	้เชน่	ยาสบู,	ถัว่ลสิง,	มะเขอืเทศ,	มนัแกว(หรอืมนัเพา	ในภาษา

อสีาน),	มนัเทศ(หรอืมนัแกว	ในภาษาอสีาน),	ขา้วโพด,		ถัว่ฝักยาว,	ถัว่พุม่,	พรกิ,	หอม,	กระเทยีม,	ผกัช,ี	ผกัคะน้า,	ผกั

กาด,	ดอกดาวเรอืง	เป็นตน้	นอกจากน้ีในบางพืน้ทีข่อง	อ.เชยีงคาน	และอ.ปากชม	จ.เลย	ชาวบา้นบางสว่น	สามารถสรา้ง

รายไดจ้ากการรอ่นทองในแมน่�้าโขงดว้ยเชน่กนั

	 นอกจากน้ีในชว่งเวลาน�้าลด	แมน่�้าโขงจะปรากฏระบบนิเวศนิเวศยอ่ย	ทีเ่ป็น	หาดทราย	ดอน	เกาะ	แก่ง	บุง่	อยู่

ตลอดแนวแมน่�้าโขง	 ชมุชนทีอ่าศยัอยูต่ดิแมน่�้าโขงและใกลเ้คยีง	 ไดอ้าศยัชว่งเวลาดงักลา่วน้ี	 สรา้งรายไดจ้ากกจิการทอ่ง

เทีย่วของชมุชน	 ซึง่มปีระชาชนจ�านวนมากไดเ้ดนิทางมายงัพืน้ทีท่ีส่วยงามเหลา่น้ี	 กจิการทอ่งเทีย่วของชมุชน	 เป็น

กจิกรรมหน่ึงทีส่รา้งรายไดห้มนุเวยีนใหช้มุชนทอ้งถิน่เป็นจ�านวนมากทกุปี	 เชน่	แก่งคดุคู	้ อ.เชยีงคาน	จ.เลย,	แก่งจนัทร	์

อ.ปากชม	จ.เลย,	พนัโขดแสนไคร	้ต.บา้นมว่ง	อ.สงัคม	จ.หนองคาย,	หาดจอมมณ	ีอ.เมอืง	จ.หนองคาย,	หาดทรายทอง	

อ.ธาตุพนม	จ.นครพนม,	แก่งกะเบา	อ.หวา้นใหญ่	จ.มกุดาหาร,	แก่งสอ่งใหญ่	อ.ชานุมาน	จ.อ�านาจเจรญิ,	หาดสลงึ	อ.โพธิ ์

ไทร	จ.อุบลราชธานี,	สามพนัโบก	อ.โพธิไ์ทร	จ.อุบลราชธานี	เป็นตน้

2.	สถานการณ์แมน่�้าโขงปี	2563

	 แมน่�้าโขงเปลีย่นแปลงมาตัง้แต่การสรา้งเขือ่นไฟฟ้าพลงัน�้าแหง่แรกบนแมน่�้าโขง	 คอืเขือ่นมา่นวาน	 ในมณฑลยนูนาน	

ประเทศจนี	และเริม่ด�าเนินการเปิดใชง้านมาตัง้แต่ปี	พ.ศ.2536	จากนัน้จนถงึปัจจบุนั	ประเทศจนีไดส้รา้งเขือ่นไฟฟ้าพลงั

น�้าขนาดใหญ่อกี	11	เขือ่น	โดยเฉพาะเขือ่นขนาดใหญ่ไดแ้ก่	เขือ่นตา้เฉาซาน,	เขือ่นจนิหง,	เขือ่นเสีย่วหวาน,	เขือ่นนวัจา

ตู,้	เขือ่นกงกวอ่เฉี่ยว,	เขือ่นวุน่อองหลง,	เขือ่นหวงเติง่,	เขือ่นตา้หวัเฉยีว,	เขือ่นเมยีวเวย่)	มกี�าลงัการผลติมากกวา่	14,500	

เมกะวตัตแ์ละสามารถเกบ็กกัน�้ารวมกนัไดม้ากกวา่	41,619	ลา้นลกูบาศกเ์มตร	และลา่สดุคอื	 เขือ่นไฟฟ้าพลงัน�้าไซยะบุร	ี

กัน้แมน่�้าโขงในแขวงไซยะบุร	ีภาคเหนือของประเทศ	สปป.ลาว	ไดเ้ปิดใชอ้ยา่งเป็นทางการตัง้แต่วนัที	่29	ตุลาคม	2562	มี

ก�าลงัผลติตดิตัง้	1,285	เมกะวตัต	์มคีวามจอุา่งเกบ็น�้าขนาด	726.02	ลา้นลกูบาศกเ์มตร	เป็นเขือ่นทีส่รา้งขึน้โดย	บรษิทัไซ

ยะบุร	ี พาวเวอรจ์�ากดั	 อนัมผีูถ้อืหุน้หลกัจากบรษิทัเอกชน	 และบรษิทัยอ่ยของรฐัวสิาหกจิจากประเทศไทย	 และมสีญัญา

ซือ้-ขายไฟฟ้าจ�านวน	1,220	เมกะวตัต	์ใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยเป็นเวลา	31	ปี	

  

	 ตัง้แต่ปี	2536	จนถงึปัจจบุนั	การบรหิารจดัการน�้าของเขือ่นทัง้หมดในประเทศจนี	ซึง่ถกูควบคมุการระบายน�้าโดย

เขือ่นจงิหงนัน้	 ไดส้ง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงการไหลของแมน่�้าโขงทีผ่ดิธรรมชาตแิละดา้นคณุภาพของน�้าทีไ่มอ่าจหวนคนื

ได	้ซึง่กระทบต่อระบบนิเวศของแมน่�้าโขง,	วถิชีวีติและระบบเศรษฐกจิทอ้งถิน่ของชมุชนรมิน�้าโขงใน	4	ประเทศลุม่น�้าโขง

ตอนลา่ง	ไดแ้ก่	ลาว,	ไทย,	กมัพชูา	และเวยีดนาม	

1 จาก	หนงัสอื	นิเวศ	เศรษฐกจิ	วฒันธรรม	ลุม่น�้าโขง	จากแก่งคดุคูถ้งึผาชนั	ในกระแสการเปลีย่นแปลง	โดย	มลูนิธฟ้ืินฟูชวีติและ

ธรรมชาต,ิ	มลูนิธพิทิกัษ์ธรรมชาตเิพือ่ชวีติ,	เครอืขา่ยสภาองคก์รชมุชนต�าบลลุม่น�้าโขง	7	จงัหวดัภาคอสีาน,	พฤษภาคม	2558,	หน้า	84



	 อยา่งไรกต็าม	ในลุม่น�้าโขงตอนลา่ง	เขือ่นกัน้น�้าโขงสายหลกัทีส่รา้งเสรจ็ในปี	2562	คอื	เขือ่นดอนสะโฮง	ในเขตสี่

พนัดอน	 ภาคใตข้องประเทศลาวตดิกบัชายแดนประเทศกมัพชูา	 และยงัมโีครงการเขือ่นกัน้น�้าโขงสายหลกั	 ทีเ่ขา้สู่

กระบวนการ	 PNPCA	 เสรจ็แลว้คอื	 โครงการเขือ่นปากแบง่,	 โครงการหลวงหลวงพระบาง,	 โครงการเขือ่นปากลาย	 และ

ในปี	2563	โครงการเขือ่นสะนะคาม	ไดเ้ขา้สูก่ระบวนการ	PNPCA	ในเดอืนกรกฎาคม	2563	โครงการเขือ่นทัง้	4	แหง่น้ี	จะ

กัน้แมน่�้าโขงในเขตภาคเหนือของประเทศลาว	อนัเป็นโซนเดยีวกนักบัเขือ่นไซยะบุรี

	 ส�าหรบัประเทศไทยนัน้	รฐับาลโดยส�านกังานคณะกรรมการทรพัยากรน�้าแหง่ชาต	ิไดร้เิริม่ผลกัดนัโครงการส�าคญั	

3	 รปูแบบคอื	 โครงการประตรูะบายน�้าปิดปากล�าน�้าสาขาของแมน่�้าโขง,	 โครงการผนัน�้า	 โขง	 เลย	 ช	ี มลู	 และโครงการ

เขือ่น(ฝาย)ปากชมกัน้แมน่�้าโขงสายหลกั2 

ภาพแสดงเขือ่นบนแมน่�้าโขงสายหลกั

 

	 ในชว่งระยะเวลา	 2	 ปี	 (2562-2563)	 เกดิการเปลีย่นแปลงการไหลของแมน่�้าโขงอยา่งสดุขัว้	 ทีม่ลีกัษณะผดิ

ธรรมชาตไิมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหน้าไดเ้ชน่ในอดตี	 โดยเฉพาะตลอดปี	 2562	 แมน่�้าโขงมกีารเปลีย่นแปลงทีเ่รยีกใน

ภาพรวมไดว้า่	“ท่วมหน้ำแล้ง แห้งหน้ำฝน หนำว ใสไร้ตะกอน”	และเมือ่เขา้สูปี่	2563	ตัง้แต่เดอืนมกราคมจนถงึเดอืน

ธนัวาคมนัน้	แมน่�้าโขงไดก้ลบัเขา้สูส่ถานการณ์ใหมก่ลา่วคอื	“หวัปี ท้ำยปี กบัน�้ำโขงใส ไร้ตะกอน”		โดยในฤดแูลง้	กลบั

ปรากฎน�้าโขงแลง้อยา่งหนกั	 เมือ่เขา้สูฤ่ดฝูน	 น�้าโขงมรีะดบัต�่าและขึน้ชา้ไมเ่ตม็ฝัง่	 และในบางพืน้ทีต่อ้งพบกบัน�้าทว่ม

ซ�้าซาก	ในชว่งตน้ฤดหูนาว	ซึง่เป็นปรากฎการณ์ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ไดด้งัเดมิ

2 ส�านกังานทรพัยากรน�้าแหง่ชาต,ิ	24	ธนัวาคม	2563



	 การเปลีย่นแปลงทีม่ลีกัษณะผดิธรรมชาตแิบบสดุขัว้ทีต่่อเน่ืองกนัในปี	 2562-2563	 น้ี	 มาจากปัจจยัส�าคญั	 ๆ	 3	

ประการ	ไดแ้ก่	

	 1.	การบรหิารจดัการน�้าของเขือ่นบนแมน่�้าโขงสายหลกัในประเทศจนี	และสปป.ลาว

	 2.	การบรหิารจดัการน�้าของเขือ่นบนล�าน�้าสาขา	ในไทยและสปป.ลาว	

	 3.	ปรมิาณฝนตกทีน้่อยและไมส่ม�่าเสมอในฤดฝูน	

	 การไหลของน�้าโขงเมือ่วดัทีส่ถานีเชยีงแสน	 มคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงจากการระบายน�้าของเขือ่นจนิหง	 จากขอ้มลู

การระบายน�้าของเขือ่นจนิหงในฤดฝูนของปี	2563	(เผยแพรใ่นวนัที	่1	มถุินายน	2563)	พบวา่มกีารระบายน�้าโขงออกมา

น้อยมาก	ซึง่มคีา่เฉลีย่การระบายน�้าโขงเพยีง	967	ลกูบาศกเ์มตรต่อวนิาทเีทา่นัน้	 (ระหวา่ง	1	มถุินายน	ถงึ	9	ธนัวาคม	

2563)	ผลจากการระบายน�้าลงสูลุ่ม่น�้าโขงตอนลา่งทีน้่อยมากเชน่น้ี	สง่ผลใหป้รมิาณการไหลของน�้าทีส่ถานีเชยีงแสนและ

ทกุสถานีวดัระดบัน�้าโขงของไทย	 มรีะดบัต�่าต่อเน่ืองเป็นปีทีส่องต่อจากปี	 2562	 ระดบัน�้าทีเ่พิม่ขึน้บา้งในลุม่น�้าโขงตอน

ลา่ง	 เป็นอทิธพิลจากฝนตกทัง้จากลมมรสมุและพายทุีพ่ดัเขา้สูภ่มูภิาคแมน่�้าโขงตอนลา่ง	 ทีม่มีากในเดอืนสงิหาคมและ

เดอืนกนัยายน	โดยไดแ้สดงไวใ้นภาพที	่3

ภำพท่ี 3 เปรยีบเทยีบปรมิาณการไหลของแมน่�้าโขง	ของสถานีจนิหง,	สถานีเชยีงแสนและสถานีเชยีงคานปี	2563

 

	 ในขณะเดยีวกนัทีเ่ขือ่นจนิหงระบายน�้าออกมาน้อย	 เขือ่นในล�าน�้าสาขาทีใ่หญ่ทีส่ดุคอืเขือ่นน�้างมึ	 1	 ในประเทศ

สปป.ลาว	 กร็กัษาระดบัน�้าในอา่งเกบ็น�้าไวใ้นระดบัทีส่งูเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี	 2562	 (กราฟเปรยีบเทยีบ	 ตามภาพที	่ 4)	

และเขือ่นกัน้ล�าน�้าสาขาอืน่	ๆ	ทัง้ในไทยและสปป.ลาว	กบ็รหิารจดัการน�้าในลกัษณะเดยีวกนั	สง่ผลใหน้�้าทีไ่หลลงสูแ่มน่�้า

โขงจากล�าน�้าสาขามปีรมิาณน้อยลงไปดว้ยเชน่กนั	

 



ภำพท่ี 4 กราฟเปรยีบเทยีบระดบัน�้าในอา่งเกบ็น�้าเขือ่นน�้างมึ	ปี	2562	และ	2563

 

	 ปี	 2563	 ทกุสถานีวดัระดบัน�้าโขง	 ต่างแสดงผลระดบัน�้าโขงไปในทศิทางเดยีวกนั	 กลา่วคอื	 ในชว่งฤดแูลง้โดย

เฉพาะเดอืนมกราคมถงึมนีาคมนัน้	 ระดบัน�้าโขงมรีะดบัต�่ามาก	 และยงัคงมคีวามผนัผวนของระดบัน�้าอยา่งต่อเน่ือง	 รวม

ทัง้มรีะดบัต�่ากวา่ระดบัน�้าโขงในชว่งเดยีวกนัของปี	2562	อยา่งเหน็ไดช้ดั	สง่ผลใหห้าด	เกาะแก่งจ�านวนมาก	ทีเ่คยถกูน�้า

ทว่มในฤดแูลง้	เพราะเขือ่นจนิหงระบายลงมาจนทว่ม	ไดโ้ผลพ่น้น�้าอยา่งเหน็ไดช้ดั	

	 แต่ในชว่งฤดฝูน	 ในเดอืนกรกฎาคมระดบัน�้าโขงยงัคงมรีะดบัต�่าอยา่งต่อเน่ือง	 จนไมส่ามารถไหลยอ้นเขา้ไปยงั

ล�าน�้าสาขาได	้และเริม่มรีะดบัสงูในชว่งเดอืนสงิหาคมและกนัยายน	แต่เป็นการเพิม่ระดบัน�้าในชว่งเวลาสัน้	ๆ	เทา่นัน้	รวม

ทัง้ระดบัน�้าโขงในฤดฝูนยงัมคีวามผนัผวนไมส่ามารถคาดการณ์เชน่ในอดตีได	้ โดยดไูดจ้ากกราฟเปรยีบเทยีบระดบัน�้า

โขงของ	6	สถานีของไทย	ในภาพที	่5	ถงึ	10

ภำพท่ี 5	กราฟแสดงระดบัน�้าโขงทีส่ถานีวดัระดบัน�้าเชยีงแสน	จ.เชยีงราย	ปี	2562	และ	2563	กบั	ระดบัน�้าโขงเฉลีย่ปี	

2526-2534

 



ภำพท่ี 6	กราฟแสดงระดบัน�้าโขงทีส่ถานีวดัระดบัน�้าเชยีงคาน	จ.เชยีงราย	ปี	2562	และ	2563	กบั	ระดบัน�้าโขงเฉลีย่ปี	

2526-2534

 

ภำพท่ี 7	กราฟแสดงระดบัน�้าโขงทีส่ถานีวดัระดบัน�้าจงัหวดัหนองคาย	จ.เชยีงราย	ปี	2562	และ	2563	กบั	ระดบัน�้าโขง

เฉลีย่ปี	2526-2534

 



ภำพท่ี 8	กราฟแสดงระดบัน�้าโขงทีส่ถานีวดัระดบัน�้าจงัหวดันครพนม	จ.เชยีงราย	ปี	2562	และ	2563	กบั	ระดบัน�้าโขง

เฉลีย่ปี	2526-2534

 

ภำพท่ี 9	กราฟแสดงระดบัน�้าโขงทีส่ถานีวดัระดบัน�้าจงัหวดัมกุดาหาร	จ.เชยีงราย	ปี	2562	และ	2563	กบั	ระดบัน�้าโขง

เฉลีย่ปี	2526-2534

 



ภาพที	่10	กราฟแสดงระดบัน�้าโขงทีส่ถานีวดัระดบัน�้าโขงเจยีม	จงัหวดัอุบลราชธานี	จ.เชยีงราย	ปี	2562	และ	2563	กบั	

ระดบัน�้าโขงเฉลีย่ปี	2526-2534

 

3.	ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของแมน่�้าโขง	ปี	25633 

	 การเปลีย่นแปลงของระดบัน�้าโขงในปี	2562	ต่อเน่ืองตลอดปี	2563	นัน้	ซึง่ไดส้ง่ผลกระทบต่อวถิชีวีติของชมุชน

ตลอดทัง้	 4	 ประเทศแมน่�้าโขงตอนลา่ง	 รวมทัง้ผลกระทบต่อระบบนิเวศของแมน่�้าโขงและวงจรชวีติของสตัวน์�้าทกุชนิด	

สถานการณ์ของแมน่�้าโขงทีช่มุชนตอ้งเผชญิในชว่งปีน้ีทีส่�าคญัไดแ้ก่	

 ประกำรท่ี 1	 เมือ่เขือ่นไฟฟ้าพลงัน�้าไซยะบุร	ี เริม่ด�าเนินการในวนัที	่29	 ตุลาคม	2562	มกีารเกบ็กกัน�้า	และอา่ง

เกบ็น�้าของเขือ่นไฟฟ้าพลงัน�้าไซยะบุร	ีท�าเกดิการตกตะกอน	สง่ผลใหน้�้าทีร่ะบายออกมาจากเขือ่น	เป็นน�้าใส	ไมม่ตีะกอน	

และไดส้รา้งปรากฎการณ์	 “น�้าโขงสคีราม”	 ตลอดระยะทางประมาณ	 800	 กโิลเมตรจากจงัหวดัเลยถงึอุบลราชธานี	 จนถงึ

เดอืนเมษายน	2563	ปรากฎการณ์ทีน่�้าโขงไรต้ะกอนเชน่น้ี	ไดส้ง่ผลกระทบต่อเน่ืองในการกดัเซาะตลิง่เพิม่ขึน้	และแหลง่

อาหารของปลาจ�านวนมากทีอ่าศยัตะกอนแมน่�้าโขงเป็นอาหาร	 จะหายไป	 เป็นการลดทอนความสมบรูณ์ของทรพัยากร

การประมงในแมน่�้าโขง	ซึง่สง่ผลโดยตรงต่อชมุชนทีย่งัคงตอ้งพึง่พาอาหารและรายไดจ้ากการประมงแมน่�้าโขง

	 ชาวประมงจากบา้นศรสีมบรูณ์	ต.ชานุมาน	อ.ชานุมาน	จ.อ�านาจเจรญิ	ใหค้วามเหน็ต่อผลกระทบในปัญหาน�้าโขง

ไรต้ะกอนไวว้า่	จะสง่ผลกระทบต่อชนิดปลาทีก่นิตะกอน	ขีต้ม	หรอืกนิดนิ	ซึง่สงัเกตุไดว้า่ชนิดปลาเหลา่น้ี	จะม	ีขีต้ม	ดนิ	

3	 สรปุบางสว่นจาก	เอกสารประกอบการประชมุ	“ทศิทางการจดัการทรพัยากรลุม่น�้าโขง	จากงานวจิยัเชงิปฏบิตักิารโดยชมุชนลุม่

น�้าโขง”	จดัโดย	โครงการวจิยัและพฒันาชมุชนตน้แบบดา้นสขุภาวะ	บนฐานความมัน่คงทรพัยากรทางอาหารและทรพัยากรธรรมชาต	ิใน

ลุม่น�้าโขง	และความสามารถในการปรบัตวัจากปัจจยัเสีย่งดา้นภยัพบิตั,ิ	วนัที	่5	พฤศจกิายน	2563	ณ	ส�านกังานกองทนุสนบัสนุนการสรา้ง

เสรมิสขุภาพ	(สสส.)	กรงุเทพ



ทราย	หรอืหนิกอ้นเลก็	ๆ	อยูใ่นทอ้งของปลา	มปีระมาณ	20	ชนิด	เชน่	ตระกลูปลาสดู,	ตระกลูปลาขาวมน,	ปลาปากเป่ียน,	

ปลาตาใส,	ปลาหนามเจยี,	ปลาจาก,	.ปลาตะเพยีน,	ปลาบกัมงั,	ปลาปากคบีแดง,	ปลาปีกไก่,	ปลาจนี,	ปลาอไีท,	ปลาโพง,	

ปลานกเขา,	ปลาจาด,	ปลาปากขาว,	ปลาปีกแดง,	ปลาพอน,	ปลาอสีบ,	ตระกลูปลาเอนิ	ผลกระทบอาจจะสง่ผลต่อความ

สมบรูณ์ของอาหารของปลา	และมคีวามเสีย่งทีป่ลาเหลา่น้ีจะลดน้อยลง		

	 โดยปกตสิภาวะน�้าโขงใส	 จะเกดิในชว่งเวลาสัน้	 ประมาณเดอืนมนีาคม-เมษายน	 แต่หลงัจากเปิดใชง้านเขือ่นไซยะบุร	ี

สภาวะน�้าโขงใสไดเ้กดิเรว็ขึน้ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน	ต่อเน่ืองมาถงึ	2	ปีตัง้แต่เขือ่นเริม่เปิดใชง้าน	ซึง่นอกเหนือค�าบอกเลา่ของ

ชาวบา้นทีอ่าศยัอยูต่ดิรมิน�้าโขงในเรือ่งน้ีแลว้	หลกัฐานทีย่นืยนัวา่เกดิปัญหาน้ีจรงิ	ในรายงานน้ีจะแสดงไวอ้กี	2	ประการ	คอื

 ประกำรแรก	การประชมุคณะกรรมการแมน่�้าโขงแหง่ชาตไิทย	ในวนัที	่25	มนีาคม	2563		“ไดส้รปุการศกึษาผลก

ระทบจากปรากฏการณ์แมน่�้าโขงเปลีย่นส	ี จากสนี�้าตาลของตะกอนทีพ่ดัพาเป็นสคีรามใสในภาวะตะกอนต�่ามาก	 ซึง่จาก

การวเิคราะหค์ณุภาพน�้าแมน่�้าโขง	ในพืน้ที	่อ.เมอืง	นครพนม	และ	เมอืงทา่แขก	สปป.ลาว	พบวา่	ผลการศกึษาโดยทัว่ไป	

อยูใ่นเกณฑป์กตทิีไ่มเ่ป็นอนัตรายต่อสตัวน์�้าและระบบนิเวศ	ทัง้น้ี	คาดการณ์วา่เมือ่เขา้สูภ่าวะชว่งหน้าน�้าในปีน้ี	คณุภาพ

น�้าในดา้นตะกอนแขวนลอยจะเพิม่กลบัเขา้สูส่ภาวะปกต	ิ คณุภาพน�้าในแมน่�้าโขง	 อยูใ่นเกณฑป์กต	ิ ยกเวน้ตะกอน

แขวนลอยซึง่ลดลงมาก”	 โดยไมไ่ดแ้สดงขอ้มลูการตรวจวดัตะกอนทัง้ดา้นเหนือและใตเ้ขือ่นไซยะบุร	ี เปรยีบเทยีบของปี	

2562	กบัปียอ้นหลงั	แต่กเ็ป็นการยอมรบัวา่	สภาวะน�้าโขงใสไรต้ะกอน	ไดเ้กดิขึน้จรงิ	

 ประกำรท่ีสอง	การประชมุสาธารณะเรือ่ง	“ทว่มหน้าแลง้	แหง้หน้าฝน	โขงสคีราม”	ในวนัที	่13	ธนัวาคม	25634	นาย

มนตร	ีอุดมพงษ	์ผูส้ ือ่ขา่วรายการ	3	มติขิองสถานีโทรทศัน์ชอ่ง	3	ไดแ้สดงภาพวดิโีอของแมน่�้าโขงทีถ่่ายท�าในเดอืนตุลาคม

และพฤศจกิายน	2562	ทัง้ดา้นเหนือเหนือ	ในเขต	อ.เชยีงของ	จ.เชยีงราย	และเขตเมอืงหลวงพระบาง	สปป.ลาว	และดา้นทา้ย

เขือ่นตัง้แต่แมน่�้าโขงไหลเขา้สูป่ระเทศไทยที	่ อ.เชยีงคาน	 จ.เลย	 ลงมาจนถงึ	 จ.นครพนม	 ไดแ้สดงภาพเชงิประจกัษไ์วอ้ยา่ง

ชดัเจนวา่	 แมน่�้าโขงดา้นเหนือเขือ่นไซยะบุรมีสีขีุน่อยา่งชดัเจน	 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัแมน่�้าโขงดา้นทา้ยเขือ่นที	่ อ.เชยีงคาน	

กลบัมสีใีส	ไรต้ะกอน	และสะทอ้นแสงเป็นสฟ้ีา	ซึง่ชีใ้หเ้หน็วา่เขือ่นไซยะบุรไีดท้�าหน้าทีด่กัตะกอนจ�านวนหน่ึงไวจ้รงิ

แมน่�้าโขงใสสะทอ้นแทสทีอ้งฟ้า	อ.พระธาตุพนม	จ.นครพนม	พ.ศ.2563

4 https://www.facebook.com/watch/live/?v=717371045413873&ref=watch_permalink



	 การศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งตะกอนของ	MRC	ในปี	2561	MRC	ไดร้บัทนุใหเ้ปลา่จาก	GIZ	ของประเทศเยอรมนั	

และ	สหภาพยโุรป	(EU)	จ�านวน	4	และ	4.92	ลา้นเหรยีญสหรฐัตามล�าดบั	เพือ่ตดิตามศกึษาผลกระทบขา้มพรมแดนของ

เขือ่นไซยะบุร	ีและเขือ่นดอนสะโฮง	เป็นเวลา	2	ปี	ภายใตโ้ครงการ	Joint	Environment	Monitoring	of	Mekong	Main-

stream	Hydropower	Projects	 (JEM)	 โดยวางประเดน็การศกึษาไว	้5	ประเดน็ไดแ้ก่	 อุทกวทิยา,	ตะกอน,	คณุภาพน�้า,	

นิเวศแมน่�้าโขง	และปลา	ปัจจบุนัก�าลงัอยูร่ะหวา่งการศกึษา

	 ปรากฎการณ์น�้าโขงใสไรต้ะกอน	 ไดเ้กดิขึน้อกีครัง้ในชว่งกลางเดอืนพฤศจกิายน	2563	 เป็นตน้มา	พรอ้มกบัการ

ระบาดใหมข่องสาหรา่ยแมน่�้าโขง	ซึง่สรา้งผลกระทบต่อการจบัปลาของชาวประมงตลอดแนวแมน่�้าโขงของไทย

 ประกำรท่ี 2	 ปรากฎการณ์การแพรร่ะบาดของสาหรา่ยแมน่�้าโขงในเดอืนธนัวาคม	 2562	 ซึง่สมัพนัธโ์ดยตรงกบั

สภาวะน�้าโขงใส	ท�าใหส้าหรา่ยสามารถเจรญิเตบิโตไดอ้ยา่งรวดเรว็	ซึง่ปกตแิลว้ชมุชนจะเหน็สาหรา่ยเกดิขึน้ในชว่งเดอืน

กุมภาพนัธ-์เมษายน	การแพรร่ะบาดของสาหรา่ยแมน่�้าโขง	สง่ผลใหช้าวประมงไมส่ามารถจบัปลาได	้ดงัเชน่ตวัอยา่งของ

ชมุชนวจิยับา้นป่งขาม	ไดร้ะบุวา่	“ตัง้แต่น�้าโขงเปลีย่นสเีป็นน�้าใสในเดอืนพฤศจกิายนท�าใหป้ลาหนีเอาตวัรอดงา่ยขึน้	และ

เทา(สาหรา่ยแมน่�้าโขง)ทีช่อบเกดิในน�้าใสเกดิจ�านวนมากสง่ผลกระทบต่อเครือ่งมอืหาปลา	 เทาจะลอยไปตามกระแสน�้า

ไปตดิเครือ่งมอืหาปลา	 ท�าใหป้ระมงพืน้บา้นตอ้งน�าอุปกรณ์ขึน้มาตากแดด	 เพือ่ก�าจดัเทา	 สง่ผลกระทบอยา่งมากในการ

หาปลา	 ผลกระทบจากน�้าโขงเปลีย่นสเีริม่สง่ผลกระทบหนกัขึน้ในเดอืนมกราคม	 พ.ศ.	 2563	 ปลาทีเ่คยหาไดเ้ป็นรายได้

หลกั	 ปัจจบุนัไดแ้คพ่อรบัประทานไมเ่พยีงพอทีจ่ะน�าไปขาย”	 และสาหรา่ยแมน่�้าโขงไดก้ลบัมาระบาดอกีครัง้ในเดอืน

พฤศจกิายน	2563	(ดภูาพที	่11)

ภำพท่ี 11	การระบาดของสาหรา่ยแมน่�้าโขง

 



 ประกำรท่ี 3	ระดบัน�้าโขงทา้ยเขือ่นไฟฟ้าพลงัน�้าไซยะบุร	ีในเขตอ�าเภอเชยีงคาน	อ�าเภอปากชม	จงัหวดัเลย	และ

อ�าเภอสงัคม	 จงัหวดัหนองคาย	 ชมุชนวจิยัต่างสงัเกตเหน็การเปลีย่นแปลงระดบัน�้าโขงทีข่ ึน้และลงในรอบวนั	 อยา่งไร

กต็ามระดบัน�้าโขงทีข่ ึน้และลงรายวนัตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน	2562	ต่อเน่ืองถงึปี	2563	เป็นผลรว่มกนัของทัง้จากเขือ่นจนิ

หงและเขือ่นไซยะบุร	ีซึง่ยงัไมม่หีน่วยงานใดสามารถใหข้อ้มลูทีช่ดัเจนแยกแยะผลกระทบทีเ่กดิขึน้น้ีได	้

 ประกำรท่ี 4	สบืเน่ืองจากระดบัน�้าโขงทีอ่ยูใ่นระดบัต�่าในชว่งฤดฝูน	ทัง้จากเขือ่นจนิหงลดการระบายน�้าและมฝีน

ตกน้อยในลุม่น�้าโขง	ดงันัน้เมือ่มมีรสมุเขา้มาในลุม่น�้าโขง	น�้าทีห่ลากลงมาจากลุม่น�้าสาขาของแมน่�้าโขง	สง่ผลใหเ้กดิการ

เปลีย่นแปลงของระดบัน�้าโขงอยา่งมนียัยะส�าคญัดา้นทา้ยน�้า	 ชมุชนทีอ่าศยัอยูร่มิแมน่�้าโขงต่างไดร้บัผลกระทบในดา้น

ต่าง	ๆ 	ในทนัท	ีเชน่	เรอืประมงจมหรอืหลุดลอยไปกบักระแสน�้า,	เครือ่งมอืประมงหายไป,	ระบบสบูน�้าประปาตอ้งซ่อมแซม

ใหม	่การเปลีย่นแปลงระดบัน�้าโขงอยา่งรวดเรว็น้ี	ยงัไมอ่ยูใ่นระบบการแจง้เตอืนภยัพบิตัใิด	ๆ	ไมว่า่จะจากหน่วยงานของ

ไทยหรอืหน่วยงานระดบัภมูภิาคเชน่	คณะกรรมาธกิารแมน่�้าโขง	ตวัอยา่งทีเ่กดิขึน้	เชน่

	 •	 	 ในชว่งสปัดาหแ์รกของเดอืนตุลาคม	2563	มพีายดุเีปรสชัน่พดัผา่นพืน้ทีลุ่ม่น�้าโขงตอนลา่งของประเทศ	สปป.

ลาว	(โดยเฉพาะในพืน้ทีลุ่ม่น�้าเซบงัเหยีง)	และภาคอสีานตอนลา่งของประเทศไทย	สง่ผลใหเ้กดิน�้าทว่มหลากอยา่งรนุแรง

ในลุม่น�้าเซบงัเหยีงใน	 สปป.ลาว	 และไหลลงแมน่�้าโขงดา้นตรงขา้มอ�าเภอเขมราฐ	 จงัหวดัอุบลราชธานี	 โดยระดบัน�้าที่

สถานีบา้นเคนโดน(Ban	kengdone)	ซึง่บรเิวณปากแมน่�้าเซบงัเหยีง	ไดเ้พิม่ขึน้จาก	2.343	เมตร	ของวนัที	่7	ตุลาคม	2563	

(เวลา	18.15	น.)	เป็น	12.255	เมตร	ของวนัที	่9	ตุลาคม	2563	(เวลา	18.45	น.)	หรอืเพิม่ระดบัขึน้ถงึ	9.912	เมตรในเวลา

เพยีง	 2	 วนัเทา่นัน้	 มวลน�้าหลากน้ีสง่ผลใหร้ะดบัน�้าโขงตัง้แต่อ�าเภอเขมราฐเพิม่ขึน้อยา่งฉบัพลนัในคนืวนัที	่ 8	 ตุลาคม	

2563	ขณะทีร่ะดบัน�้าในแมน่�้าโขงยงัคงอยูใ่นระดบัต�่า5		(ดภูาพที	่12)

ภำพท่ี 12 ภาพแผนทีน่�้าทว่มแมน่�้าโขง	จากอทิธพิลของล�าน�้าสาขาหลกัในลาวคอื	แมน่�้าเซบงัไฟ	และ	เซบงัเหยีง	ต่อการ

เปลีย่นแปลงของระดบัโขงอยา่งฉบัพลนัชว่ง	จ.นครพนม	ถงึ	อ.โขงเจยีม	จ.อุบลราชธานี	เริม่ในวนัที	่8	ตุลาคม	2563

 

5  เขา้ถงึขอ้มลูระดบัน�้ารายชัว่โมงไดท้ี	่https://portal.mrcmekong.org/monitoring/river-monitoring-telemetry 



 ประกำรท่ี 5	ระดบัน�้าโขงทีต่�่าผดิปกตมิาตัง้แต่ฤดฝูนปี	2562	และต�่ามากต่อเน่ืองในปี	2563	สง่ผลกระทบในอกี

หลายดา้น	(ดกูราฟระดบัน�้าในภาพที	่5	ถงึ	10	ประกอบ)	เชน่	

	 •		มกีารจบัปลาในบางชว่งของแมน่�้าโขง	ไดป้ลามากขึน้มากอยา่งทีไ่มเ่คยปรากฏมาก่อน	ทัง้ในเขตไทยและสปป.

ลาว	 เน่ืองจากปลาจ�านวนมาก	 ต่างหาทีอ่ยูอ่าศยัในบรเิวณแก่งทีม่วีงัน�้าลกึ	 ซึง่เมือ่น�้าลดระดบัลงมาก	 และมคีวามใสมาก	

จงึท�าใหส้ามารถถกูจบัไดง้า่ยเป็นปรมิาณมาก	ทัง้ประมงในฝัง่ไทยและลาว

	 •		ผลกระทบต่อระบบเกษตรทีต่อ้งอาศยัน�้าจากแมน่�้าโขง	ท�าใหช้าวบา้นตอ้งลงทนุเพิม่มากขึน้ในการสบูน�้าขึน้มา

รดพชืผลทางการเกษตร	 และในบางพืน้ที	่ ไมส่ามารถสบูน�้าขึน้มาได	้ ประกอบกบัสภาวะอากาศทีร่อ้นมาก	 สง่ผลใหพ้ชื

เกษตรรมิตลิง่แมน่�้าโขงจ�านวนมากใหผ้ลผลติทีไ่มส่มบรูณ์

	 •	 	 ผลกระทบต่อ	 ระบบสบูน�้าเพือ่ผลติน�้าประปาของชมุชนและเมอืงใหญ่ทีต่ดิแมน่�้าโขง	 ตอ้งมกีารลงทนุขดุลอก

รอ่งน�้า	เพือ่ดงึน�้าจากแมน่�้าโขง

 ประกำรท่ี 6	 ระดบัน�้าโขงในชว่งตน้ฤดฝูน	 ในเดอืนกรกฎาคม-สงิหาคม	 ของปี	 2563	 อยูใ่นระดบัทีต่�่ามาก	 ไม่

สามารถไหลหลากยอ้นเขา้ล�าหว้ยและล�าน�้าสาขาได	้ ไดส้ง่ผลกระทบโดยตรงต่อวงจรชวีติของปลาในแมน่�้าโขง	 ทีต่อ้ง

อาศยัน�้าหลากในปรมิาณทีม่ากเพยีงพอเพือ่การผสมพนัธุ	์ วางไข	่ และอนุบาลตวัออ่น	 สภาพผลกระทบต่อระบบนิเวศต่อ

วงจรชวีติของปลาในแมน่�้าโขง	 ซ�้าซอ้นถงึ	 2	 ปีตดิต่อกนัน้ี	 ยอ่มสง่ผลต่อความสมบรูณ์ของชนิดและปรมิาณพนัธุป์ลาใน

แมน่�้าโขงในระยะยาว	

	 จากปัญหาน�้าไมห่ลาก	และไมม่รีะดบัสงูไมเ่พยีงพอแลว้	สง่ผลต่อการอพยพของปลาในล�าหว้ยหรอืล�าน�้าสาขา	ที่

มโีครงสรา้งทีเ่ป็นประตนู�้า,	ฝายน�้าลน้	ต่าง	ๆ 	เป็นอุปสรรคทีส่�าคญัของการขดัขวางการเดนิทางของปลาระหวา่งแมน่�้าโขง

กบัหนองน�้าและล�าหว้ยตอน	ดงัภาพที	่13

ภำพท่ี 13	 โครงสรา้งของฝายขนาดเลก็และขนาดกลาง	 สรา้งปิดกัน้ล�าหว้ยหรอืล�าน�้าสาขาแมน่�้าโขง	 ทีส่ง่ผลกระทบต่อ

การอพยพของปลาแมน่�้าโขง	หากน�้าโขงไมม่รีะดบัสงูมากพอถงึระดบัสนัฝาย



4.	เขือ่นไซยะบุร:ี	ภาระความเสีย่งของระบบนิเวศและชมุชน	

จากการพยากรณ์ปรมิาณน�้าโขงผดิพลาด	และการบรหิารจดัการน�้าเพือ่ผลติไฟฟ้า

	 ในรายงานการศกึษาความเป็นไปไดโ้ครงการเขือ่นไซยะบุรี6	 ไดค้�านวณอตัราการไหลเฉลีย่ของแมน่�้าโขงทีเ่ขือ่น

ไซยะบุรไีว	้2	ชดุคอื	

 ชดุท่ี 1	อตัราการไหลเฉลีย่รายเดอืนทีเ่ขือ่นไซยะบุร	ี2503-2548	(รวมการบรหิารน�้าจากเขือ่นเสีย่ววานและนวัจาตู)้	

 ชดุท่ี 2	 อตัราการไหลเฉลีย่รายเดอืนทีเ่ขือ่นไซยะบุร	ี 2503-2548	 โดยในการสรปุไดใ้ชข้อ้มลูชดุที	่ 1	 เป็นฐานใน 

	 	 การค�านวณ	ซึง่ไดร้วมการบรหิารน�้าจากเขือ่นเสีย่ววานและนวัจาตูจ้ากจนีเขา้มารว่มดว้ย

	 จากสภาพการไหลของแมน่�้าโขงจรงิ	 ทีล่ดระดบัลงมาอยา่งต่อเน่ืองตัง้เดอืนพฤศจกิายน	 	 2562	 เป็นตน้มาจนถงึ

เดอืนธนัวาคม	 2563	 ในปัจจบุนัน้ี	 เมือ่น�าอตัราการไหลจรงิมาเปรยีบเทยีบกบัอตัราการไหลเฉลีย่รายเดอืนตามทีร่ายงาน

ไดก้�าหนดไวน้ัน้	 พบวา่ปรมิาณน�้าทีไ่หลจรงิต�่ากวา่การพยากรณ์ไวม้าก	 ดงัทีแ่สดงไวใ้นภาพกราฟที	่ 14	 โดยเสน้กราฟสี

น�้าตาล	คอื	ปรมิาณน�้าทีศ่กึษาส�าหรบัการผลติไฟฟ้า	ใหไ้ดต้ามเป้าหมาย	(เสน้กราฟสดี�า)	แต่ปรมิาณน�้าทีไ่หลจรงิรายวนั	

(เสน้กราฟสนี�้าเงนิ)	 หรอืเฉลีย่รายเดอืน	 (เสน้กราฟสแีดง)	 ต�่ากวา่เป้าหมายทีไ่ดศ้กึษาไว	้ ซึง่จะสง่ผลต่อเน่ืองโดยตรงต่อ

ก�าลงัผลติไฟฟ้าจรงิของเขือ่นไซยะบุร	ี ปรมิาณไฟฟ้าทีผ่ลติไดจ้รงิ	 จงึลดลงไปตามสดัสว่นของปรมิาณน�้าทีไ่หลจรงิดว้ย

เชน่กนั	อยา่งไรกต็ามในระบบขอ้มลูขา่วสารของบรษิทัไซยะบุร	ีพาวเวอร	์และ	กฟผ.	ไมไ่ดเ้ปิดเผยขอ้มลูปรมิาณการรบั

ซือ้ไฟฟ้าจรงิแบบ	real	time	จงึไมส่ามารถระบุคา่พลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติไดจ้รงิได้

ภำพท่ี 14	 กราฟแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งอตัราการไหลของน�้าโขงที	่ อ.เชยีงคาน	 (พฤศจกิายน	 2562	 ถงึ	 ธนัวาคม	

2563)	กบัอตัราการไหลเฉลีย่ทีเ่ขือ่นไซยะบุร	ีและก�าลงัผลติไฟฟ้าเฉลีย่ต่อวนั

6	 ปัจจบุนั	ไฟลร์ายงานการศกึษาความเป็นไปไดโ้ครงการเขือ่นไซยะบุร(ี2009)	บนเวปไซดข์อง	MRC	ถกูถอดออกไปแลว้,	28	

ธนัวาคม	2563



	 ในดา้นการบรหิารจดัการน�้าของเขือ่นไซยะบุร	ี ไดใ้ชร้ปูแบบของการเกบ็น�้าเตม็ความจขุองอา่งเกบ็น�้าไวต้่อเน่ือง

ตัง้แต่เปิดด�าเนินการในวนัที	่29	ตุลาคม	2562	จนถงึปัจจบุนั	และระบายน�้าผา่นเครือ่งก�าเนิดไฟฟ้า	ดงันัน้น�้าโขงทีไ่หลเขา้

เขือ่นไซยะบุรบีรเิวณเมอืงหลวงพระบาง	 จะชะลอความเรว็ลงจนตกตะกอน	 ซึง่เกดิไดช้ดัเจนเมือ่น�้าโขงมปีรมิาณการไหล

ในระดบัต�่าตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายนเป็นตน้ไป	 ดงันัน้เมือ่น�้าโขงดงักลา่วไหลมาถงึตวัเขือ่นไซยะบุร	ี ทีม่รีะยะของอ่างเกบ็

น�้าประมาณ	 90	 กโิลเมตร	 น�้าโขงจงึตกตะกอนไปแลว้เกอืบทัง้หมด	 และกลายเป็นน�้าโขงใส	 ไรต้ะกอน	 เมือ่ระบายผา่น

เครือ่งก�าเนิดไฟฟ้าของเขือ่น

	 สถานการณ์แมน่�้าโขงของปี	2562	ต่อเน่ืองถงึ	2563	ชีใ้หเ้หน็ถงึ	ความผดิพลาดของการพยากรณ์ในเรือ่งการไหล

ของแมน่�้าโขงอยา่งสิน้เชงิ	 สง่ผลใหเ้ขือ่นไซยะบุร	ี ไมม่คีวามพรอ้มจา่ยตามสญัญาได	้ แต่บรษิทัไซยะบุร	ี พาวเวอร	์ ไมม่ี

ความเสีย่งในเรือ่งความผดิพลาดน้ี	 เน่ืองจากระบบสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าเป็นแบบ	 Take	 or	 Pay	 และ	 กฟผ.	 ไดเ้ขา้มารบั

ภาระความเสีย่งของความไมพ่รอ้มจา่ยตามสญัญาให	้ รวมทัง้การจดัการน�้าของอา่งเกบ็น�้าเขือ่นไซยะบุร	ี ทีเ่ป็นตน้เหตุ

ของการตกตะกอนของน�้าโขง	 ผลกระทบโดยรวมนี้ไดต้กอยูก่บัระบบนิเวศแมน่�้าโขงและชมุชนทีอ่าศยัพึง่พาแมน่�้าโขง

ดว้ยเชน่กนั	

 

5.	แนวโน้มสถานการณ์ต่อระบบนิเวศและชมุชนลุม่น�้าโขง	ในปี	2564

	 ในปี	 2564	 สถานการณ์ปัญหาผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากปีก่อนหน้าน้ี	 จะยงัคงด�ารงอยู	่ ขณะเดยีวกนั	 แมน่�้าโขงจะ

ตอ้งเผชญิกบัสถานการณ์ใหม	่ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการใชน้�้าในแมน่�้าโขงโดยตรงไดแ้ก่	

 1.  แผนกำรสร้ำงเข่ือนกัน้น�้ำโขงใหม่

 

	 ประเทศ	สปป.ลาว	ไดเ้สนอแผนการสรา้งเขือ่นไฟฟ้าพลงัน�้าบนแมน่�้าโขง	จ�านวน	5	เขือ่น		ไดแ้ก่	เขือ่นปากแบง่,	

เขือ่นหลวงพระบาง,	เขือ่นปากลาย,	เขือ่นสะนะคาม	และเขือ่นภงูอย	โดย	4	เขือ่นแรก	ตัง้อยูต่อนเหนือน�้าของ	อ.เชยีงคาน	

จ.เลย	 และเขือ่นสดุทา้ย	 ตัง้อยูด่า้นทา้ยน�้าของ	 อ.โขงเจยีม	 จ.อุบลราชธานี	 เขือ่นทีอ่ยูใ่กลช้ายแดนไทยมากทีส่ดุของ	

อ.เชยีงคาน	จ.เลย	เพยีง	2	กโิลเมตรคอื	เขือ่นสะนะคาม

	 ในชว่งครึง่ปีแรกของปี	 2563	 ลาวไดเ้สนอโครงการเขือ่นหลวงพระบาง	 เขา้สูก่ระบวนการ	 การแจง้การปรกึษา

หารอืลว่งหน้า	และขอ้ตกลง	หรอื	PNPCA	ตามความตกลงแมน่�้าโขง	ปี	2538	โดยกระบวนการดงักลา่ว	ส�านกังานคณะ

กรรมการทรพัยากรน�้าแหง่ชาต	ิ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแมน่�้าโขงแหง่ชาตไิทย	 ไดม้กีารจดัรบัฟังความเหน็ใน

ประเทศไทยจ�านวน	3	ครัง้	 และมกีารประชมุสรปุขอ้มลูและทา่ทขีองฝ่ายไทย	 ในการประชมุคณะกรรมการแมน่�้าโขงแหง่

ชาตไิทย	ในวนัที	่25	มนีาคม	2563		

	 การประชมุรว่มของ	4	ประเทศเพือ่สรปุผลในกระบวนการ	PNPCA	ไดเ้ลือ่นออกไปเป็นปลายเดอืนมถุินายน	จาก

เดมิทีก่�าหนดไวใ้นชว่งปลายเดอืนเมษายน	 เน่ืองจากการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19	 ต่อมาในเดอืนพฤษภาคม	 2563	

รฐับาล	สปป.	ลาว	ไดเ้สนอโครงการเขือ่นสะนะคาม	(ซึง่อยูห่า่งจากชายแดนไทยที	่อ.เชยีงคาน	จ.เลย	เพยีง	2	กโิลเมตร

เทา่นัน้)	เขา้สูก่ระบวนการ	PNPCA	โดยเริม่จากการประชมุออนไลน์	10th	MRC	Regional	Stakeholder	Forum7	ในวนัที	่

24	พฤศจกิายน	2563	จดัทีเ่มอืงปากเซ	สปป.ลาว	เพือ่รบัฟังความเหน็จากผูม้สีว่นไดเ้สยีในประเทศแมน่�้าโขงตอนลา่ง

7	http://www.mrcmekong.org/news-and-events/news/snk-sam-imp/	



 2.  โครงกำรผนัน�้ำ โขง เลย ชี มลู

 

	 โครงการสรา้งระบบผนัน�้า	โขง	เลย	ช	ีมลู		เป็นโครงการของกรมชลประทาน	ประเทศไทย	โดยมจีดุเริม่ตน้ผนัน�้า

บรเิวณปากแมน่�้าเลย	ที	่อ.เชยีงคาน	ระบบผนัน�้าจะดงึน�้าของแมน่�้าโขงเขา้สูร่ะบบผนัน�้าเพือ่สง่น�้าใหภ้าคอสีาน	จะสง่ผล

ใหป้รมิาณน�้าโขงหายไปจากระบบอยา่งมนียัยะส�าคญัตลอดระยะทางประมาณ	 800	 กโิลเมตร	 ตัง้แต่	 อ.เชยีงคาน	 ลงไป

จนถงึ	 อ.โขงเจยีม	 ซึง่จะสง่ผลกระทบต่อชมุชนเมอืงและชมุชนรมิน�้าโขง	 รวมทัง้ระบบนิเวศแมน่�้าโขงและวงจรชวีติของ

ปลาอยา่งรนุแรง

 3. โครงกำรสร้ำงเข่ือนกัน้ปำกแม่น�้ำสงครำม  

	 โครงการสรา้งเขือ่นกัน้แมน่�้าสงคราม	โดย	ส�านกังานคณะกรรมการทรพัยากรน�้าแหง่ชาต	ิ(สทนช.)	ไดน้�ากลบัมา

ศกึษาใหมใ่นปี	 2562-63	 หลงัจากทีโ่ครงการน้ีไดย้กเลกิไปตัง้แต่ปี	 2544	 การศกึษาใหมน้ี่	 ไดเ้สนอสรา้งเขือ่นกัน้แมน่�้า

สงคราม	2	แหง่	คอื	บรเิวณปากแมน่�้าสงคราม	(จดุเดยีวกบัทีถ่กูยกเลกิไป)	ทีบ่า้นนาเพยีง	ต.ไชยบุร	ีอ.ทา่อุเทน	จ.นครพนม	

และแมน่�้าสงครามตอนกลางหา่งจากปากแมน่�้าสงครามประมาณ	135	กโิลเมตร	บรเิวณบา้นดอนแดง	ต.ทา่กอ้น	อ.อากาศ

อ�านาย	จ.สกลนคร

 

	 โครงการเขือ่นกัน้น�้าสงคราม	 จะท�าใหเ้กดิอา่งเกบ็น�้าขนาดใหญ่	 ทว่มพืน้ทีบุ่ง่ทามทีค่รอบคลุม	 2	 จงัหวดัคอื	

นครพนม	และสกลนคร	อนัเป็นพืน้ทีส่�าคญัมากทีส่ดุ	ของวงจรชวีติปลาทีอ่พยพจากแมน่�้าโขง	เขา้มาผสมพนัธุ	์วางไขแ่ละ

เป็นทีเ่ตบิโตของปลาวยัออ่น	 เปรยีบไดก้บัเป็นมดลกูของแมน่�้าโขง	 และในทางนิเวศวทิยา	 พืน้ทีลุ่ม่น�้าสงครามมคีวาม

ส�าคญัเทยีบเทา่กบั	โตนเลสาปในกมัพชูา	และมชีือ่เรยีกวา่	“Little	Tonle	Sap”	

	 ในฤดแูลง้	 ชมุชนในลุม่น�้าสงคราม	 ไดอ้าศยัน�้าจากบุง่ทาม	 ในการท�านาในฤดแูลง้	ซึง่ไดผ้ลดกีวา่การท�านาในฤดู

ฝน	การก่อสรา้งเขือ่นจะปิดกัน้การอพยพของปลาจากแมน่�้าโขงตลอดไป	และเกดิน�้าทว่มขงับุง่ทามแบบถาวร

	 ปัจจบุนัลุม่น�้าสงครามตอนลา่ง	ไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นพืน้ทีชุ่ม่น�้าทีม่คีวามส�าคญัระหวา่งประเทศ	(Ramsar	Site)	วนั

ที	่15	พฤษภาคม	2562	ล�าดบัที	่2,420	ของโลก	และล�าดบัที	่15	ของประเทศไทย	ครอบคลุมล�าน�้าสงครามและหนองน�้า

ขนาดใหญ่	ในพืน้ที	่34,381	ไร่

สรปุ

	 สถานการณ์แมน่�้าโขงของปี	 2563	 น้ีมคีวามซบัซอ้นมากขึน้ทัง้จากการใชน้�้าส�าหรบัเขือ่นเพือ่ผลติไฟฟ้าในจนี	

และสปป.ลาว	 และสภาพภมูอิากาศทีเ่ปลีย่นแปลงไปมาก	 และก�าลงัเขา้สูส่ภาวะวกิฤตของนิเวศแมน่�้าโขง	 และความ

เสือ่มโทรมของระบบนิเวศแมน่�้าโขงอยา่งเหน็ไดช้ดั	

	 อยา่งไรกต็ามผลจากการระบาดของโรคโควดิ-19	 เริม่พบในประเทศไทยตัง้แต่กลางเดอืนมกราคม	 2563	 และสง่

ผลกระทบต่อการหยดุกจิกรรมต่าง	 ๆ	 ทัง้ในเมอืงและต่างจงัหวดัทัว่ประเทศ	 เชน่	 กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่ว

ทัง้หมด	ถกูระงบัทัง้หมด,	การเลกิจา้งงาน	ตัง้แต่ปลายเดอืนมนีาคม	สง่ผลใหเ้กดิแรงกดดนัในการใชท้รพัยากรธรรมชาติ

เพิม่มากขึน้	 โดยเฉพาะการจบัปลาทีเ่พิม่มากขึน้ในแมน่�้าโขง	 ทัง้จากคนในชมุชนเองและคนจากชมุชนใกลเ้คยีงทีเ่ขา้มา

หาปลา	ทัง้เพือ่เป็นอาหารและรายได	้เชน่	ทีบ่า้นส�าโรง,	บา้นผาชนั	ต.ส�าโรง	อ.โพธิไ์ทร	จ.อุบลราชธานี



	 การทีแ่มน่�้าโขงยงัคงเป็นแหลง่อาหารโปรตนีส�าคญัใหก้บัชมุชนรมิน�้าโขง	 และรวมถงึชมุชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก 

โควดิ-19	ทีไ่กลออก	แสดงใหเ้หน็ถงึถงึศกัยภาพของการฟ้ืนฟูตวัเองตามธรรมชาต	ิรว่มไปกบัชมุชนรมิน�้าโขงในกระบวนการ

ฟ้ืนฟูนิเวศแมน่�้าโขงดว้ย

	 ในทา้ยทีส่ดุน้ี	 สถานการณ์ปัญหาของแมน่�้าโขงในปี	 2563	 ไดก้ลายเป็นสว่นหน่ึงของความขดัแยง้ในการเมอืง

ระหวา่งประเทศในระดบัโลก	 โดยเฉพาะระหวา่งจนีกบัสหรฐัอเมรกิา8	 	 นอกเหนือจากการเมอืงระหวา่งประเทศในลุม่น�้า

โขงตอนลา่ง	 4	 ประเทศดว้ยกนัเอง	 ความซบัซอ้นของสถานการณ์ปัญหาในระดบัชมุชนและระบบนิเวศแมน่�้าโขงทีเ่ปราะ

บาง	เมือ่ถกูดงึไปเป็นความขดัแยง้ในหลายมติเิชน่น้ีแลว้	ในอนาคตขา้งหน้า	จะเป็นความทา้ทายอยา่งยิง่วา่	กระบวนการ

แกไ้ขปัญหาของชมุชนและนิเวศแมน่�้าโขงจะเกดิขึน้อยา่งเป็นรปูธรรมไดห้รอืไม.่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8		ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากบทความ	“27	ปี	ปัญหาผลกระทบแมน่�้าโขงจากเขือ่นจนี:	อยา่ผลกัไปในเกมสก์ารเมอืงของจนีกบัเมกา”	

https://themekongbutterfly.wordpress.com/2020/08/12/27-ปีของเกมการเมอืงแมน้่/	
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