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แม่น ้ำโขง 2563:  

“หวัปี ท้ำยปี กบั น ้ำโขงใส ไร้ตะกอน และกำรระบำดของสำหร่ำยแม่น ้ำโขง” 1 

การเริม่ตน้ของของการเปิดใชง้านเขือ่นไซยะบรุใีนวนัที ่29 ตุลาคม 2562 ทีผ่า่นมา ไดส้รา้ง
จุดเปลีย่นระบบนิเวศแม่น ้าโขงตอนล่าง พรอ้ม ๆ กบัการเปลีย่นแปลงของระบบนิเวศแม่น ้าโขง อย่างไม่เคย
เกดิขึน้มาก่อนในทนัททีีม่กีารเปิดใชง้านเขือ่นไซยะบุร ีดว้ยปรากฎการณ์ “น ้าโขงใส ไรต้ะกอน” ตัง้แต่เดอืน
พฤศจกิายน 2562 จนเขา้สู่ตน้ปี 2563 จนถงึเดอืนเมษายน ปรากฎการณ์นี้เหน็ไดช้ดัเจนในแม่น ้าโขงดา้น
ทา้ยน ้าเมื่อไหลเขา้สู่พรมแดนไทย-ลาว ในเขตอ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ลงไปตามล าน ้าโขงจนถงึเขต
อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอุบลราชธานี รวมระยะทางกว่า 800 กโิลเมตร และเมือ่เขา้สู่ช่วงปลายปี 2563 
ปรากฎการณ์น ้าโขงใส ไรต้ะกอน ไดป้รากฏขึน้อกีครัง้ในช่วงกลางเดอืนพฤศจกิายน 2563 นับเป็น
ปรากฎการณ์ทีไ่ม่เคยเกดิขึน้มากอ่น กอ่นการเปิดใชง้านเขือ่นไซยะบุร ี ชาวประมงในทุกจงัหวดัตดิแม่น ้า
โขงของประเทศไทย ระบุตรงกนัว่า สภาวะน ้าโขงใส ไรต้ะกอน ในอดตีจะเกดิในช่วงเวลาสัน้ ๆ ประมาณ 2-
3 เดอืน คอืระหว่างเดอืนกมุภาพนัธถ์งึเมษายนของทกุปีเท่านัน้  

ดงันัน้ปรากฎการณ์ใหมข่องแม่น ้าโขง คอื “หวัปี ทา้ยปี กบั น ้าโขงใส ไรต้ะกอน” จะสรา้ง
ผลกระทบต่อนิเวศแม่น ้าโขงทีม่คีวามซบัซอ้นมากขึน้ เมือ่พจิารณาร่วมกบัผลกระทบทีเ่กดิจากการปล่อยน ้า
ของเขือ่นในจนีและเขือ่นบนล าน ้าสาขา รวมทัง้การเปลีย่นแปลงดา้นสภาพภมูอิากาศ  

กลุ่มเสรภีาพแมน่ ้าโขงไดต้ดิตามการเปลีย่นแปลงของนิเวศแม่น ้าโขง และผลกระทบ
ต่อเนื่องทีเ่กดิขึน้กบัแมน่ ้าโขงและชุมชมทีอ่าศยัอยู่รมิน ้าโขงและน ้าสาขา รวมทัง้การตดิตามสถานการณ์การ
จดัการน ้าของเขือ่นต่าง ๆ ทีม่อีทิธพิลโดยตรงต่อการเปลีย่นแปลงนิเวศแม่น ้าโขง โดยสรุปไดด้งันี้  

1. ภาพรวมของระบบนิเวศแม่น ้าโขง และการพึง่พาของชุมชน 
2. ภาพรวมการเปลีย่นแปลงการไหลของแมน่ ้าโขงปี 2563 
3. ผลกระทบแม่น ้าโขงปี 2563 
4. เขือ่นไซยะบุร:ี ความเสีย่งยงัอยู่กบัระบบนิเวศและชุมชน จากการพยากรณ์น ้าโขงผดิพลาด 
5. แนวโน้มสถานการณ์ต่อระบบนิเวศและชุมชนลุ่มน ้าโขง ในปี 2564 

 

1. ระบบนิเวศของแม่น ้ำโขง กบักำรพ่ึงพำของชุมชน 

ระบบนิเวศแม่น ้าโขงทีไ่หลผ่านภาคอสีาน ทีเ่ป็นเขตแดนไทย-สปป.ลาว ระยะทางประมาณ 
800 กโิลเมตรนัน้ มคีวามแตกต่างของระบบนิเวศทีเ่หน็ไดช้ดัเจน 2 เขต คอื  

 
1 สรุปโดย The Mekong Butterfly (กลุ่มเสรภีาพแม่น ้าโขง), ธนัวาคม 2563 
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เขตที ่1 แมน่ ้าโขงทีม่รีะบบนิเวศเป็นเกาะ ดอน และแก่งหนิเป็นจ านวนมาก ล าน ้าโขงจะมี
ขนาดเลก็ลงอย่างเหน็ไดช้ดัในฤดูแลง้ และจะปรากฏหาด บุ่ง โบก หนองน ้าธรรมชาตเิป็นจ านวนมากในล า
น ้าโขงทีแ่หง้ลงไป ขณะทีพ่ืน้ทีบ่นฝัง่ จะเป็นภูเขาทีใ่หก้ าเนดิสายหว้ยเลก็ ๆ ไหลลงสู่แม่น ้าโขงโดยตรง 
แม่น ้าโขงทีม่รีะบบนิเวศลกัษณะนี้ ม ี2 ช่วงคอื  

ช่วงแรก บรเิวณอ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ตอ่เนื่องลงมายงัเขตอ าเภอสงัคมและอ าเภอศรี
เชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย  ล าน ้าสาขาเช่น น ้าเลย, น ้าชม 

ช่วงทีส่อง บรเิวณอ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจรญิ ต่อเนื่องลงไปยงัอ าเภอโขงเจยีม 
จงัหวดัอุบลราชธานี ล าน ้าสาขาเช่น น ้ามูล, น ้าเซบงัเหยีง 

เขตที ่2 คอืแม่น ้าโขงทีม่รีะบบนิเวศเป็นแม่น ้าโขงสายใหญ่ ถงึแมจ้ะเป็นในช่วงฤดูแลง้ มี
เกาะ, ดอน และแก่งหนิ อยู่บา้ง ตลิง่แม่น ้าโขงส่วนใหญ่เป็นชายหาดไม่สงูชนั และพืน้ทีบ่นฝัง่จะเป็นพืน้ที่
ราบสลบัเนินลูกคลื่นเป็นส่วนใหญ่ มลี าหว้ยสายเลก็ ๆ ไหลลงแม่น ้าโขงเป็นจ านวนมาก โดยล าหว้ยเหล่านี้
จะเชื่อมต่อกบัหนองน ้าธรรมชาตทิัง้ขนาดเลก็และขนาดใหญ่ เป็นระบบนิเวศทีเ่ชื่อมโยงกนักับแม่น ้าโขง 
แม่น ้าโขงลกัษณะเช่นนี้จะอยู่ระหว่างกลาง จากอ าเภอทอ่บ่อ จงัหวดัหนองคาย ลงไปจนถงึเขตรอยต่อ
ระหว่างจงัหวดัมุกดาหารกบัจงัหวดัอ านาจเจรญิ น ้าสาขาขนาดใหญ่หลายสาย ไหลลงมาสมทบทัง้จากเขต
ไทย และลาว เช่น น ้าโมง, น ้าสงคราม, หว้ยหลวง, น ้าก ่า จากฝัง่ไทย และ น ้างมึ, น ้ามาง, น ้าเงยีบ, น ้าซนั, 
น ้ากระดิง่, น ้าเซบงัไฟ จากฝัง่ประเทศลาว 

ในรอบปีของระบบนิเวศแม่น ้าโขง เมือ่เขา้สู่ช่วงฤดูฝน แม่น ้าโขงจะมรีะดบัสงูขึน้อยา่ง
รวดเรว็พรอ้มกบัตะกอนธาตุอาหารในน ้าทีพ่ดัพามาจากแม่น ้าโขงตอนบน และน ้าโขงบางส่วนไดไ้หล
ยอ้นกลบัเขา้ไปยงัล าน ้าสาขา เช่น แม่น ้าสงคราม, น ้าเลย, น ้ามูล รวมทัง้ยงัไดเ้ขา้ไปตามล าหว้ยทีเ่ชื่อมต่อ
กบัหนองน ้าต่าง ๆ อนัเป็นช่วงเวลาส าคญัทีป่ลาจ านวนมากจะว่ายอพยพขึน้มาจากแม่น ้าโขงตอนล่าง และ
ปลาบางส่วนจะเขา้ไปยงัล าน ้าสาขาเพื่อผสมพนัธุแ์ละวางไข ่เป็นสถานทีอ่นุบาลของปลาวยัวยัอ่อน ก่อนที่
จะว่ายกลบัลงสู่แมน่ ้าโขง เช่น ปลากด, ปลาหมู, ปลานาง, ปลาเซอืม, ปลาตอง, ปลาคา้ว, ปลาคนัธง, ปลา
หลาด, ปลาแค,้ ปลาหูแตม้, ปลาเผาะ เป็นตน้ และในเวลาเดยีวกนั สภาพของบุ่ง แกง่หนิ ถ า้ คนั และตน้ไม้
น ้านานาชนิดตามธรรมชาตใินล าน ้าโขง (เช่น ตน้ไครน้ ้า, ตน้หวา้) ปลาอกีส่วนหนึ่งจะใชเ้ป็นแหล่งผสมพนัธุ์
และวางไข ่เป็นสถานทีอ่นุบาลของปลาวยัวยัออ่นดว้ยเช่นกนั  

  ภาพเขตระบบนิเวศแม่น ้าโขง ไดแ้สดงไวใ้นภาพที ่1 และภาพที ่2 
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ภำพท่ี 1 แม่น ้าโขงและล าน ้าสาขาของไทยและสปป.ลาว แบ่งตามเขตนิเวศ 

 
 

ภำพท่ี 2 แสดงระบบนิเวศของแม่น ้ำโขง ระหว่ำงฤดูฝนและฤดแูล้ง 

 
     

และในช่วงเวลาเดยีวกนันี้ น ้าโขงจะท่วมวชัพชืต่าง ๆ ทีข่ึน้อยู่ตามรมิน ้าใหต้ายไปและ
ตะกอนทีถ่กูพดัพามา กจ็ะสรา้งความสมบูรณ์ใหก้บัตลิง่ของแม่น ้าโขง เมือ่แม่น ้าโขงเริม่ลดระดบัลงในตน้ฤดู
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หนาวและต่อเนื่องไปจนถงึฤดูแลง้นัน้ ตลิง่แม่น ้าโขงจะอดุมไปดว้ยธาตุอาหารจากตะกอนแมน่ ้าโขง ซึง่เหน็
ไดช้ดัเจนในแม่น ้าโขงเขตทีส่อง  

ส าหรบัแม่น ้าโขงในเขตทีห่นึง่และสามนัน้ เมื่อแม่น ้าโขงเริม่ลดระดบัลง แก่งหนิใหญ่น้อย 
จะปรากฏใหเ้หน็เป็นจ านวนมาก เกดิเป็นภมูทิศัน์ใหม่หรอืระบบนิเวศย่อย โดยมชีื่อเรยีกในภาษาทอ้งถิน่ที่
แตกต่างกนัไป เช่น บุ่ง โบก กอ้น แก่ง คนั ถ า้ เวนิ หนอง หาดหนิ หาดทราย เป็นตน้  

อย่างไรกต็าม ยงัมปีลาอกีหลายชนิดทีม่วีงจรชวีติแตกต่างไป กล่าวคอื จะเริม่ว่ายขึน้มา
ทางเหนอืน ้าในช่วงทีน่ ้าโขงเริม่ลดระดบัลง ตัง้แต่ฤดูหนาวต่อเนื่องไปจนถงึฤดูแลง้ ชนดิปลาในกลุ่มนี้ที่
ส าคญัไดแ้ก่ ปลาเอนิหรอืปลายีส่ก จะเริม่วา่ยขึน้ในเดอืนพฤศจกิายนตอ่เนื่องไปจนถงึเดอืนมกราคม เพือ่หา
พืน้ทีผ่สมพนัธุว์างไข ่โดยเฉพาะในบรเิวณทีเ่ป็นแก่งหนิ ชาวบา้นจะพบปลาเอนิจ านวนมาก และในช่วงเวลา
นี้นอกจากมปีลาเอนิแลว้ ยงัมปีลาโจก ปลาไน และเมื่อเขา้สู่ฤดูรอ้น กจ็ะพบปลาเขีย้วไก ้ปลารากกลว้ย และ
ปลาสรอ้ย ปลาตะเพยีน จะอพยพในช่วงฤดูรอ้นนี้ดว้ยเช่นกนั 

ความหลากหลายของชนิดพนัธุป์ลาในแม่น ้าโขงทีเ่คยมกีารส ารวจไว ้ในปี 2556 พบว่ามอียู่
ประมาณ 158 ชนิด2 

ในช่วงเวลาน ้าลดนี้ พืน้ทีต่ลิง่หรอืหาดรมิแม่น ้าโขงจะกลายเป็นพืน้ทีก่ารเกษตรขนาดใหญ่
ของชุมชน ซึง่ชุมชนจะปลูกพชืผกัและไมด้อกนานาชนิดทัง้เพื่อไวบ้รโิภคและเป็นรายได ้เช่น ยาสบู, ถัว่ลสิง
, มะเขอืเทศ, มนัแกว(หรอืมนัเพา ในภาษาอสีาน), มนัเทศ(หรอืมนัแกว ในภาษาอสีาน), ขา้วโพด,  
ถัว่ฝักยาว, ถัว่พุ่ม, พรกิ, หอม, กระเทยีม, ผกัช,ี ผกัคะน้า, ผกักาด, ดอกดาวเรอืง เป็นตน้ นอกจากนี้ในบาง
พืน้ทีข่อง อ.เชยีงคาน และอ.ปากชม จ.เลย ชาวบา้นบางส่วน สามารถสรา้งรายไดจ้ากการรอ่นทองในแม่น ้า
โขงดว้ยเช่นกนั 

นอกจากนี้ในช่วงเวลาน ้าลด แม่น ้าโขงจะปรากฏระบบนิเวศนิเวศย่อย ทีเ่ป็น หาดทราย 
ดอน เกาะ แกง่ บุ่ง อยู่ตลอดแนวแมน่ ้าโขง ชุมชนทีอ่าศยัอยู่ตดิแม่น ้าโขงและใกลเ้คยีง ไดอ้าศยัช่วงเวลา
ดงักล่าวนี้ สรา้งรายไดจ้ากกจิการท่องเทีย่วของชุมชน ซึง่มปีระชาชนจ านวนมากไดเ้ดนิทางมายงัพืน้ทีท่ี่
สวยงามเหล่านี้ กจิการท่องเทีย่วของชุมชน เป็นกจิกรรมหนึ่งทีส่รา้งรายไดห้มนุเวยีนใหช้มุชนทอ้งถิน่เป็น
จ านวนมากทกุปี เช่น แก่งคุดคู ้อ.เชยีงคาน จ.เลย, แก่งจนัทร ์อ.ปากชม จ.เลย, พนัโขดแสนไคร ้ต.บา้น
ม่วง อ.สงัคม จ.หนองคาย, หาดจอมมณี อ.เมอืง จ.หนองคาย, หาดทรายทอง อ.ธาตพุนม จ.นครพนม, แก่ง
กะเบา อ.หวา้นใหญ่ จ.มกุดาหาร, แก่งสอ่งใหญ่ อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจรญิ, หาดสลงึ อ.โพธิไ์ทร จ.
อุบลราชธานี, สามพนัโบก อ.โพธิไ์ทร จ.อุบลราชธานี เป็นตน้ 

 

 
2 จาก หนงัสอื นิเวศ เศรษฐกิจ วฒันธรรม ลุ่มน า้โขง จากแกง่คดุคูถึ้งผาชนั ในกระแสการเปลี่ยนแปลง โดย มลูนิธิฟ้ืนฟูชวีิตและธรรมชาติ, 
มลูนิธิพทิกัษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต, เครือข่ายสภาองคก์รชุมชนต าบลลุ่มน า้โขง 7 จงัหวดัภาคอีสาน, พฤษภาคม 2558, หนา้ 84 
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2. สถำนกำรณ์แม่น ้ำโขงปี 2563 

แม่น ้าโขงมกีารเปลีย่นแปลงมาตัง้แต่การสรา้งเขือ่นม่านวาน เขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้าบนแม่น ้า
โขงแห่งแรกในมณฑลยูนนาน ประเทศจนี และเริม่ด าเนนิการเปิดใชง้านมาตัง้แต่ปี พ.ศ.2536 จากนัน้จนถงึ
ปัจจุบนั ประเทศจนีไดส้รา้งเขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้าขนาดใหญ่อกี 11 เขือ่น โดยเฉพาะเขือ่นขนาดใหญ่ไดแ้ก ่
เขือ่นตา้เฉาซาน, เขือ่นจนิหง, เขือ่นเสีย่วหวาน, เขือ่นนัวจาตู,้ เขือ่นกงกว่อเฉีย่ว, เขือ่นวุ่นอองหลง, เขือ่น
หวงเติง่, เขือ่นตา้หวัเฉียว, เขือ่นเมยีวเว่ย) มกี าลงัการผลติมากกว่า 14,500 เมกะวตัต์และสามารถเกบ็กกั
น ้ารวมกนัไดม้ากกว่า 41,619 ลา้นลูกบาศก์เมตร และล่าสุดคอื เขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุร ีกัน้แม่น ้าโขงใน
แขวงไซยะบุร ีภาคเหนือของประเทศ สปป.ลาว ไดเ้ปิดใชอ้ย่างเป็นทางการตัง้แต่วนัที ่29 ตุลาคม 2562 มี
ก าลงัผลติตดิตัง้ 1,285 เมกะวตัต์ มคีวามจอุ่างเกบ็น ้าขนาด 726.02 ลา้นลกูบาศก์เมตร เป็นเขือ่นทีส่รา้งขึน้
โดย บรษิทัไซยะบุร ีพาวเวอรจ์ ากดั อนัมผีูถ้อืหุน้หลกัจากบรษิทัเอกชน และบรษิทัย่อยของรฐัวสิาหกจิจาก
ประเทศไทย และมสีญัญาซื้อ-ขายไฟฟ้าจ านวน 1,220 เมกะวตัต์ ใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย
เป็นเวลา 31 ปี  

  ตัง้แต่ปี 2536 จนถงึปัจจุบนั การบรหิารจดัการน ้าของเขือ่นทัง้หมดในประเทศจนี ซึ่งถกู
ควบคุมการระบายน ้าโดยเขือ่นจงิหงนัน้ ไดส้่งผลต่อการเปลีย่นแปลงการไหลของแมน่ ้าโขงทีผ่ดิธรรมชาติ
และดา้นคุณภาพของน ้าทีไ่มอ่าจหวนคนืได้ ซึง่กระทบต่อระบบนิเวศของแม่น ้าโขง, วถิชีวีติและระบบ
เศรษฐกจิทอ้งถิน่ของชุมชนรมิน ้าโขงใน 4 ประเทศลุ่มน ้าโขงตอนล่าง ไดแ้ก ่ลาว, ไทย, กมัพชูา และ
เวยีดนาม  

อย่างไรกต็าม ในลุม่น ้าโขงตอนล่าง เขือ่นกัน้น ้าโขงสายหลกัทีส่รา้งเสรจ็ในปี 2562 คอื 
เขือ่นดอนสะโฮง ในเขตสีพ่นัดอน ภาคใตข้องประเทศลาวตดิกบัชายแดนประเทศกมัพชูา และยงัมโีครงการ
เขือ่นกัน้น ้าโขงสายหลกั ทีเ่ขา้สู่กระบวนการ PNPCA เสรจ็แลว้คอื โครงการเขือ่นปากแบ่ง, โครงการหลวง
หลวงพระบาง, โครงการเขือ่นปากลาย และในปี 2563 โครงการเขือ่นสะนะคาม ไดเ้ขา้สู่กระบวนการ 
PNPCA ในเดอืนกรกฎาคม 2563 โครงการเขือ่นทัง้ 4 แห่งนี้ จะกัน้แมน่ ้าโขงในเขตภาคเหนอืของประเทศ
ลาว อนัเป็นโซนเดยีวกนักบัเขือ่นไซยะบุร ี

ส าหรบัประเทศไทยนัน้ รฐับาลโดยส านักงานคณะกรรมการทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิไดร้เิริม่
ผลกัดนัโครงการส าคญั 3 รูปแบบคอื โครงการประตูระบายน ้าปิดปากล าน ้าสาขาของแมน่ ้าโขง, โครงการผนั
น ้า โขง เลย ช ีมูล และโครงการเขือ่น(ฝาย)ปากชมกัน้แม่น ้าโขงสายหลกั3 

 

 

 
 

3 ส านักงานทรพัยากรน ้าแห่งชาต,ิ 24 ธนัวาคม 2563 
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ภาพแสดงเขือ่นบนแม่น ้าโขงสายหลกั 

 
ในช่วงระยะเวลา 2 ปี (2562-2563) เกดิการเปลีย่นแปลงการไหลของแม่น ้าโขงอยา่งสุดขัว้ 

ทีม่ลีกัษณะผดิธรรมชาตไิม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าไดเ้ช่นในอดตี โดยเฉพาะตลอดปี 2562 แม่น ้าโขงมี
การเปลีย่นแปลงทีเ่รยีกในภาพรวมไดว้่า “ท่วมหน้ำแล้ง แห้งหน้ำฝน หนำว ใสไร้ตะกอน” และเมื่อเขา้สู่
ปี 2563 ตัง้แต่เดอืนมกราคมจนถงึเดอืนธนัวาคมนัน้ แมน่ ้าโขงไดก้ลบัเขา้สูส่ถานการณ์ใหม่กลา่วคอื “หวัปี 
ท้ำยปี กบัน ้ำโขงใส ไร้ตะกอน”  โดยในฤดูแลง้ กลบัปรากฎน ้าโขงแลง้อยา่งหนกั เมื่อเขา้สูฤ่ดูฝน น ้าโขงมี
ระดบัต ่าและขึน้ชา้ไม่เตม็ฝัง่ และในบางพืน้ทีต่อ้งพบกบัน ้าท่วมซ า้ซาก ในช่วงตน้ฤดหูนาว ซึง่เป็น
ปรากฎการณ์ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ไดด้งัเดมิ 

การเปลีย่นแปลงทีม่ลีกัษณะผดิธรรมชาตแิบบสุดขัว้ทีต่่อเนื่องกนัในปี 2562-2563 นี้ มา
จากปัจจยัส าคญั ๆ 3 ประการ ไดแ้ก่  
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1. การบรหิารจดัการน ้าของเขือ่นบนแม่น ้าโขงสายหลกัในประเทศจนี และสปป.ลาว 
2. การบรหิารจดัการน ้าของเขือ่นบนล าน ้าสาขา ในไทยและสปป.ลาว  
3. ปรมิาณฝนตกทีน่้อยและไมส่ม ่าเสมอในฤดูฝน  

การไหลของน ้าโขงเมื่อวดัทีส่ถานีเชยีงแสน มคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงจากการระบายน ้าของ
เขือ่นจนิหง จากขอ้มูลการระบายน ้าของเขือ่นจนิหงในฤดูฝนของปี 2563 (เผยแพร่ในวนัที ่1 มถิุนายน 
2563) พบว่ามกีารระบายน ้าโขงออกมานอ้ยมาก ซึง่มคี่าเฉลีย่การระบายน ้าโขงเพยีง 967 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วนิาทเีท่านัน้ (ระหว่าง 1 มถิุนายน ถงึ 9 ธนัวาคม 2563) ผลจากการระบายน ้าลงสู่ลุม่น ้าโขงตอนล่างทีน่้อย
มากเช่นนี้ ส่งผลใหป้รมิาณการไหลของน ้าทีส่ถานีเชยีงแสนและทกุสถานีวดัระดบัน ้าโขงของไทย มรีะดบัต ่า
ต่อเนื่องเป็นปีทีส่องตอ่จากปี 2562 ระดบัน ้าทีเ่พิม่ขึน้บา้งในลุม่น ้าโขงตอนล่าง เป็นอทิธพิลจากฝนตกทัง้
จากลมมรสุมและพายุทีพ่ดัเขา้สู่ภมูภิาคแมน่ ้าโขงตอนล่าง ทีม่มีากในเดอืนสงิหาคมและเดอืนกนัยายน โดย
ไดแ้สดงไวใ้นภาพที ่3 

ภำพท่ี 3 เปรยีบเทยีบปรมิาณการไหลของแม่น ้าโขง ของสถานจีนิหง, สถานีเชยีงแสนและสถานีเชยีงคานปี 2563 

 
ในขณะเดยีวกนัทีเ่ขือ่นจนิหงระบายน ้าออกมาน้อย เขือ่นในล าน ้าสาขาทีใ่หญ่ทีสุ่ดคอืเขือ่น

น ้างมึ 1 ในประเทศสปป.ลาว กร็กัษาระดบัน ้าในอ่างเกบ็น ้าไวใ้นระดบัทีส่งูเมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2562 
(กราฟเปรยีบเทยีบ ตามภาพที ่4) และเขือ่นกัน้ล าน ้าสาขาอื่น ๆ ทัง้ในไทยและสปป.ลาว กบ็รหิารจดัการน ้า
ในลกัษณะเดยีวกนั ส่งผลใหน้ ้าทีไ่หลลงสู่แม่น ้าโขงจากล าน ้าสาขามปีรมิาณน้อยลงไปดว้ยเชน่กนั  
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ภำพท่ี 4 กราฟเปรยีบเทยีบระดบัน ้าในอ่างเกบ็น ้าเขือ่นน ้างมึ ปี 2562 และ 2563 

 
ปี 2563 ทุกสถานีวดัระดบัน ้าโขง ต่างแสดงผลระดบัน ้าโขงไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื 

ในช่วงฤดูแลง้โดยเฉพาะเดอืนมกราคมถงึมนีาคมนัน้ ระดบัน ้าโขงมรีะดบัต ่ามาก และยงัคงมคีวามผนัผวน
ของระดบัน ้าอยา่งต่อเนื่อง รวมทัง้มรีะดบัต ่ากวา่ระดบัน ้าโขงในช่วงเดยีวกนัของปี 2562 อย่างเหน็ไดช้ดั 
ส่งผลใหห้าด เกาะแก่งจ านวนมาก ทีเ่คยถกูน ้าท่วมในฤดูแลง้ เพราะเขือ่นจนิหงระบายลงมาจนท่วม ไดโ้ผล่
พน้น ้าอย่างเหน็ไดช้ดั  

แต่ในช่วงฤดูฝน ในเดอืนกรกฎาคมระดบัน ้าโขงยงัคงมรีะดบัต ่าอย่างตอ่เนื่อง จนไม่
สามารถไหลยอ้นเขา้ไปยงัล าน ้าสาขาได ้และเริม่มรีะดบัสงูในช่วงเดอืนสงิหาคมและกนัยายน แต่เป็นการ
เพิม่ระดบัน ้าในช่วงเวลาสัน้ ๆ เทา่นัน้ รวมทัง้ระดบัน ้าโขงในฤดูฝนยงัมคีวามผนัผวนไม่สามารถคาดการณ์
เช่นในอดตีได ้โดยดูไดจ้ากกราฟเปรยีบเทยีบระดบัน ้าโขงของ 6 สถานขีองไทย ในภาพที ่5 ถงึ 10 
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ภำพท่ี 5 กราฟแสดงระดบัน ้าโขงทีส่ถานีวดัระดบัน ้าเชยีงแสน จ.เชยีงราย ปี 2562 และ 2563 กบั ระดบัน ้า
โขงเฉลีย่ปี 2526-2534 

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

โขงเฉลีย่ปี 2526-2534 
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ภำพท่ี 7 กราฟแสดงระดบัน ้าโขงทีส่ถานีวดัระดบัน ้าจงัหวดัหนองคาย จ.เชยีงราย ปี 2562 และ 2563 กบั 
ระดบัน ้าโขงเฉลีย่ปี 2526-2534 

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

ระดบัน ้าโขงเฉลีย่ปี 2526-2534 
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ภำพท่ี 9 กราฟแสดงระดบัน ้าโขงทีส่ถานีวดัระดบัน ้าจงัหวดัมุกดาหาร จ.เชยีงราย ปี 2562 และ 2563 กบั 
ระดบัน ้าโขงเฉลีย่ปี 2526-2534 

 
ภำพท่ี 10 กราฟแสดงระดบัน ้าโขงทีส่ถานีวดัระดบัน ้าโขงเจยีม จงัหวดัอุบลราชธานี จ.เชยีงราย ปี 2562 

และ 2563 กบั ระดบัน ้าโขงเฉลีย่ปี 2526-2534 
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3. ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของแม่น ้ำโขง ปี 25634 

การเปลีย่นแปลงของระดบัน ้าโขงในปี 2562 ตอ่เนื่องตลอดปี 2563 นัน้ ซึง่ไดส้่งผลกระทบ
ต่อวถิชีวีติของชุมชนตลอดทัง้ 4 ประเทศแม่น ้าโขงตอนล่าง รวมทัง้ผลกระทบต่อระบบนิเวศของแม่น ้าโขง
และวงจรชวีติของสตัวน์ ้าทุกชนิด สถานการณ์ของแม่น ้าโขงทีชุ่มชนตอ้งเผชญิในช่วงปีนี้ทีส่ าคญัไดแ้ก ่ 

ประการที ่1 เมือ่เขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุร ีเริม่ด าเนนิการในวนัที ่29 ตุลาคม 2562 มกีาร
เกบ็กกัน ้า และอ่างเกบ็น ้าของเขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุร ีท าเกดิการตกตะกอน สง่ผลใหน้ ้าทีร่ะบายออกมา
จากเขือ่น เป็นน ้าใส ไมม่ตีะกอน และไดส้รา้งปรากฎการณ์ “น ้าโขงสคีราม” ตลอดระยะทางประมาณ 800 
กโิลเมตรจากจงัหวดัเลยถงึอุบลราชธานี จนถงึเดอืนเมษายน 2563 ปรากฎการณ์ทีน่ ้าโขงไรต้ะกอนเช่นนี้ 
ไดส้่งผลกระทบตอ่เนื่องในการกดัเซาะตลิง่เพิม่ขึน้ และแหล่งอาหารของปลาจ านวนมากทีอ่าศยัตะกอน
แม่น ้าโขงเป็นอาหาร จะหายไป เป็นการลดทอนความสมบูรณ์ของทรพัยากรการประมงในแมน่ ้าโขง ซึง่
ส่งผลโดยตรงต่อชุมชนทีย่งัคงตอ้งพึง่พาอาหารและรายไดจ้ากการประมงแม่น ้าโขง 

ชาวประมงจากบา้นศรสีมบูรณ์ ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจรญิ ใหค้วามเหน็ต่อ
ผลกระทบในปัญหาน ้าโขงไรต้ะกอนไวว้่า จะส่งผลกระทบต่อชนิดปลาทีก่นิตะกอน ขีต้ม หรอืกนิดนิ ซึง่
สงัเกตุไดว้่าชนิดปลาเหลา่นี้ จะม ีขีต้ม ดนิ ทราย หรอืหนิกอ้นเลก็ ๆ อยู่ในทอ้งของปลา มปีระมาณ 20 
ชนิด เช่น ตระกูลปลาสดู, ตระกูลปลาขาวมน, ปลาปากเป่ียน, ปลาตาใส, ปลาหนามเจยี, ปลาจาก, .ปลา
ตะเพยีน, ปลาบกัมงั, ปลาปากคบีแดง, ปลาปีกไก่, ปลาจนี, ปลาอไีท, ปลาโพง, ปลานกเขา, ปลาจาด, ปลา
ปากขาว, ปลาปีกแดง, ปลาพอน, ปลาอสีบ, ตระกูลปลาเอนิ ผลกระทบอาจจะส่งผลต่อความสมบูรณ์ของ
อาหารของปลา และมคีวามเสีย่งทีป่ลาเหล่านี้จะลดน้อยลง   

โดยปกตสิภาวะน ้าโขงใส จะเกดิในช่วงเวลาสัน้ ประมาณเดอืนมนีาคม-เมษายน แต่
หลงัจากเปิดใชง้านเขือ่นไซยะบุร ีสภาวะน ้าโขงใสไดเ้กดิเรว็ขึน้ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน ตอ่เนื่องมาถงึ 2 ปี
ตัง้แต่เขือ่นเริม่เปิดใชง้าน ซึง่นอกเหนือค าบอกเล่าของชาวบา้นทีอ่าศยัอยู่ตดิรมิน ้าโขงในเรื่องนี้แลว้ 
หลกัฐานทีย่นืยนัวา่เกดิปัญหานี้จรงิ ในรายงานนี้จะแสดงไวอ้กี 2 ประการ คอื 

ประกำรแรก การประชุมคณะกรรมการแม่น ้าโขงแห่งชาตไิทย ในวนัที ่25 มนีาคม 2563  
“ไดส้รุปการศกึษาผลกระทบจากปรากฏการณ์แม่น ้าโขงเปลีย่นส ีจากสนี ้าตาลของตะกอนทีพ่ดัพาเป็นสี
ครามใสในภาวะตะกอนต ่ามาก ซึง่จากการวเิคราะหค์ุณภาพน ้าแมน่ ้าโขง ในพืน้ที ่อ.เมอืง นครพนม และ 
เมอืงทา่แขก สปป.ลาว พบว่า ผลการศกึษาโดยทัว่ไป อยูใ่นเกณฑป์กตทิีไ่ม่เป็นอนัตรายต่อสตัวน์ ้าและ
ระบบนิเวศ ทัง้นี้ คาดการณ์ว่าเมือ่เขา้สู่ภาวะช่วงหน้าน ้าในปีนี้ คุณภาพน ้าในดา้นตะกอนแขวนลอยจะเพิม่

 
4 สรุปบางส่วนจาก เอกสารประกอบการประชุม “ทศิทางการจดัการทรพัยากรลุ่มน ้าโขง จากงานวจิยัเชงิปฏบิตักิารโดย
ชุมชนลุ่มน ้าโขง” จดัโดย โครงการวจิยัและพฒันาชุมชนต้นแบบดา้นสุขภาวะ บนฐานความมัน่คงทรพัยากรทางอาหาร
และทรพัยากรธรรมชาต ิในลุ่มน ้าโขง และความสามารถในการปรบัตวัจากปัจจยัเสีย่งดา้นภยัพบิตัิ, วนัที ่5 พฤศจกิายน 
2563 ณ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพ 
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กลบัเขา้สู่สภาวะปกต ิคุณภาพน ้าในแม่น ้าโขง อยู่ในเกณฑป์กต ิยกเวน้ตะกอนแขวนลอยซึ่งลดลงมาก” โดย
ไม่ไดแ้สดงขอ้มูลการตรวจวดัตะกอนทัง้ดา้นเหนือและใตเ้ขือ่นไซยะบุร ีเปรยีบเทยีบของปี 2562 กบัปี
ยอ้นหลงั แต่กเ็ป็นการยอมรบัว่า สภาวะน ้าโขงใสไรต้ะกอน ไดเ้กดิขึน้จรงิ  

ประกำรท่ีสอง การประชุมสาธารณะเรื่อง “ท่วมหน้าแลง้ แหง้หนา้ฝน โขงสคีราม” ในวนัที ่
13 ธนัวาคม 25635 นายมนตร ีอุดมพงษ ์ผูส้ื่อขา่วรายการ 3 มติขิองสถานีโทรทศัน์ช่อง 3 ไดแ้สดงภาพ
วดิโีอของแมน่ ้าโขงทีถ่า่ยท าในเดอืนตุลาคมและพฤศจกิายน 2562 ทัง้ดา้นเหนือเหนือ ในเขต อ.เชยีงของ จ.
เชยีงราย และเขตเมอืงหลวงพระบาง สปป.ลาว และดา้นทา้ยเขือ่นตัง้แต่แม่น ้าโขงไหลเขา้สู่ประเทศไทยที ่
อ.เชยีงคาน จ.เลย ลงมาจนถงึ จ.นครพนม ไดแ้สดงภาพเชงิประจกัษไ์วอ้ย่างชดัเจนว่า แม่น ้าโขงดา้นเหนือ
เขือ่นไซยะบุรมีสีขีุน่อย่างชดัเจน เมื่อเปรยีบเทยีบกบัแม่น ้าโขงดา้นทา้ยเขือ่นที ่อ.เชยีงคาน กลบัมสีใีส ไร้
ตะกอน และสะทอ้นแสงเป็นสฟ้ีา ซึง่ชีใ้หเ้หน็ว่าเขือ่นไซยะบุรไีดท้ าหน้าทีด่กัตะกอนจ านวนหนึง่ไวจ้รงิ 

การศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องตะกอนของ MRC ในปี 2561 MRC ไดร้บัทุนใหเ้ปล่าจาก GIZ 
ของประเทศเยอรมนั และ สหภาพยุโรป (EU) จ านวน 4 และ 4.92 ลา้นเหรยีญสหรฐัตามล าดบั เพื่อตดิตาม
ศกึษาผลกระทบขา้มพรมแดนของเขือ่นไซยะบรุ ีและเขือ่นดอนสะโฮง เป็นเวลา 2 ปี ภายใตโ้ครงการ Joint 
Environment Monitoring of Mekong Mainstream Hydropower Projects (JEM) โดยวางประเดน็
การศกึษาไว ้5 ประเดน็ไดแ้ก่ อุทกวทิยา, ตะกอน, คุณภาพน ้า, นิเวศแม่น ้าโขง และปลา ปัจจบุนัก าลงัอยู่
ระหว่างการศกึษา 

ปรากฎการณ์น ้าโขงใสไรต้ะกอน ไดเ้กดิขึน้อกีครัง้ในช่วงกลางเดอืนพฤศจกิายน 2563 เป็น
ตน้มา พรอ้มกบัการระบาดใหมข่องสาหร่ายแมน่ ้าโขง ซึง่สรา้งผลกระทบตอ่การจบัปลาของชาวประมง
ตลอดแนวแม่น ้าโขงของไทย 

ประการที ่2 ปรากฎการณ์การแพร่ระบาดของสาหร่ายแมน่ ้าโขงในเดอืนธนัวาคม 2562 ซึง่
สมัพนัธโ์ดยตรงกบัสภาวะน ้าโขงใส ท าใหส้าหรา่ยสามารถเจรญิเตบิโตไดอ้ย่างรวดเรว็ ซึง่ปกตแิลว้ชุมชนจะ
เหน็สาหร่ายเกดิขึน้ในช่วงเดอืนกมุภาพนัธ-์เมษายน การแพร่ระบาดของสาหร่ายแม่น ้าโขง สง่ผลให้
ชาวประมงไม่สามารถจบัปลาได ้ดงัเช่นตวัอย่างของชุมชนวจิยับา้นป่งขาม ไดร้ะบุว่า “ตัง้แต่น ้าโขงเปลีย่นสี
เป็นน ้าใสในเดอืนพฤศจกิายนท าใหป้ลาหนีเอาตวัรอดง่ายขึน้ และเทา(สาหร่ายแม่น ้าโขง)ทีช่อบเกดิในน ้าใส
เกดิจ านวนมากส่งผลกระทบตอ่เครือ่งมอืหาปลา เทาจะลอยไปตามกระแสน ้าไปตดิเครื่องมอืหาปลา ท าให้
ประมงพืน้บา้นตอ้งน าอุปกรณ์ขึน้มาตากแดด เพื่อก าจดัเทา ส่งผลกระทบอย่างมากในการหาปลา ผลกระทบ
จากน ้าโขงเปลีย่นสเีริม่ส่งผลกระทบหนักขึน้ในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2563 ปลาทีเ่คยหาไดเ้ป็นรายไดห้ลกั 
ปัจจุบนัไดแ้คพ่อรบัประทานไม่เพยีงพอทีจ่ะน าไปขาย” และสาหร่ายแมน่ ้าโขงไดก้ลบัมาระบาดอกีครัง้ใน
เดอืนพฤศจกิายน 2563 (ดูภาพที ่11) 

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

https://www.facebook.com/watch/live/?v=717371045413873&ref=watch_permalink
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ภำพท่ี 11 การระบาดของสาหร่ายแมน่ ้าโขง 

 
 

ประการที ่3 ระดบัน ้าโขงทา้ยเขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุร ีในเขตอ าเภอเชยีงคาน อ าเภอ
ปากชม จงัหวดัเลย และอ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย ชุมชนวจิยัต่างสงัเกตเหน็การเปลีย่นแปลงระดบัน ้า
โขงทีข่ึน้และลงในรอบวนั อย่างไรกต็ามระดบัน ้าโขงทีข่ึน้และลงรายวนัตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 2562 
ต่อเนื่องถงึปี 2563 เป็นผลร่วมกนัของทัง้จากเขือ่นจนิหงและเขือ่นไซยะบุร ีซึง่ยงัไม่มหีน่วยงานใดสามารถ
ใหข้อ้มูลทีช่ดัเจนแยกแยะผลกระทบทีเ่กดิขึน้นี้ได ้ 

ประการที ่4 สบืเนื่องจากระดบัน ้าโขงทีอ่ยู่ในระดบัต ่าในช่วงฤดูฝน ทัง้จากเขือ่นจนิหงลด
การระบายน ้าและมฝีนตกน้อยในลุ่มน ้าโขง ดงันัน้เมื่อมมีรสมุเขา้มาในลุ่มน ้าโขง น ้าทีห่ลากลงมาจากลุ่มน ้า
สาขาของแมน่ ้าโขง ส่งผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของระดบัน ้าโขงอย่างมนีัยยะส าคญัดา้นทา้ยน ้า ชุมชนที่
อาศยัอยู่รมิแม่น ้าโขงต่างไดร้บัผลกระทบในดา้นต่าง ๆ ในทนัท ีเช่น เรอืประมงจมหรอืหลดุลอยไปกบั
กระแสน ้า, เครื่องมอืประมงหายไป, ระบบสบูน ้าประปาตอ้งซ่อมแซมใหม่ การเปลีย่นแปลงระดบัน ้าโขงอย่าง
รวดเรว็นี้ ยงัไม่อยู่ในระบบการแจง้เตอืนภยัพบิตัใิด ๆ ไม่ว่าจะจากหน่วยงานของไทยหรอืหน่วยงานระดบั
ภูมภิาคเช่น คณะกรรมาธกิารแมน่ ้าโขง ตวัอยา่งทีเ่กดิขึน้ เชน่ 
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- ในช่วงสปัดาหแ์รกของเดอืนตุลาคม 2563 มพีายุดเีปรสชัน่พดัผา่นพืน้ทีลุ่่มน ้าโขงตอนล่างของ
ประเทศ สปป.ลาว (โดยเฉพาะในพืน้ทีลุ่ม่น ้าเซบงัเหยีง) และภาคอสีานตอนล่างของประเทศไทย 
ส่งผลใหเ้กดิน ้าท่วมหลากอย่างรุนแรงในลุ่มน ้าเซบงัเหยีงใน สปป.ลาว และไหลลงแม่น ้าโขงดา้นตรง
ขา้มอ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธาน ีโดยระดบัน ้าทีส่ถานีบา้นเคนโดน(Ban kengdone) ซึง่
บรเิวณปากแม่น ้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 เมตรใน
เวลาเพยีง 2 วนัเท่านัน้ มวลน ้าหลากนี้ส่งผลใหร้ะดบัน ้าโขงตัง้แต่อ าเภอเขมราฐเพิม่ขึน้อย่าง
ฉับพลนัในคนืวนัที ่8 ตุลาคม 2563 ขณะทีร่ะดบัน ้าในแม่น ้าโขงยงัคงอยู่ในระดบัต ่า6 (ดูภาพที ่12) 

ภำพท่ี 12 ภาพแผนทีน่ ้าท่วมแมน่ ้าโขง จากอทิธพิลของล าน ้าสาขาหลกัในลาวคอื แม่น ้าเซบงัไฟ และ เซบงั
เหยีง ตอ่การเปลีย่นแปลงของระดบัโขงอย่างฉบัพลนัช่วง จ.นครพนม ถงึ อ.โขงเจยีม จ.
อุบลราชธานี เริม่ในวนัที ่8 ตุลาคม 2563 

 
 

 

 
6  เขา้ถึงขอ้มลูระดบัน า้รายชั่วโมงไดท้ี่ https://portal.mrcmekong.org/monitoring/river-monitoring-telemetry  

https://portal.mrcmekong.org/monitoring/river-monitoring-telemetry
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ประการที ่5 ระดบัน ้าโขงทีต่ ่าผดิปกตมิาตัง้แตฤ่ดูฝนปี 2562 และต ่ามากต่อเนื่องในปี 2563 
ส่งผลกระทบในอกีหลายดา้น (ดูกราฟระดบัน ้าในภาพที ่5 ถงึ 10 ประกอบ) เช่น  

• มกีารจบัปลาในบางช่วงของแม่น ้าโขง ไดป้ลามากขึน้มากอยา่งทีไ่ม่เคยปรากฏมาก่อน ทัง้ในเขต
ไทยและสปป.ลาว เนื่องจากปลาจ านวนมาก ตา่งหาทีอ่ยู่อาศยัในบรเิวณแก่งทีม่วีงัน ้าลกึ ซึง่เมื่อน ้า
ลดระดบัลงมาก และมคีวามใสมาก จงึท าใหส้ามารถถูกจบัไดง้่ายเป็นปรมิาณมาก ทัง้ประมงในฝัง่
ไทยและลาว 

• ผลกระทบต่อระบบเกษตรทีต่อ้งอาศยัน ้าจากแม่น ้าโขง ท าใหช้าวบา้นตอ้งลงทุนเพิม่มากขึน้ในการ
สบูน ้าขึน้มารดพชืผลทางการเกษตร และในบางพืน้ที ่ไม่สามารถสบูน ้าขึน้มาได ้ประกอบกบัสภาวะ
อากาศทีร่อ้นมาก ส่งผลใหพ้ชืเกษตรรมิตลิง่แมน่ ้าโขงจ านวนมากใหผ้ลผลติทีไ่ม่สมบูรณ์ 

• ผลกระทบต่อ ระบบสบูน ้าเพือ่ผลติน ้าประปาของชุมชนและเมอืงใหญ่ทีต่ดิแม่น ้าโขง ตอ้งมกีาร
ลงทุนขุดลอกร่องน ้า เพื่อดงึน ้าจากแมน่ ้าโขง 

ประการที ่6 ระดบัน ้าโขงในช่วงตน้ฤดูฝน ในเดอืนกรกฎาคม-สงิหาคม ของปี 2563 อยู่ใน
ระดบัทีต่ ่ามาก ไม่สามารถไหลหลากยอ้นเขา้ล าหว้ยและล าน ้าสาขาได ้ไดส้ง่ผลกระทบโดยตรงต่อวงจรชวีติ
ของปลาในแม่น ้าโขง ทีต่อ้งอาศยัน ้าหลากในปรมิาณทีม่ากเพยีงพอเพื่อการผสมพนัธุ ์วางไข ่และอนุบาลตวั
อ่อน สภาพผลกระทบต่อระบบนิเวศต่อวงจรชวีติของปลาในแม่น ้าโขง ซ ้าซอ้นถงึ 2 ปีตดิต่อกนันี้ ยอ่มส่งผล
ต่อความสมบูรณ์ของชนดิและปรมิาณพนัธุป์ลาในแม่น ้าโขงในระยะยาว  

จากปัญหาน ้าไม่หลาก และไม่มรีะดบัสงูไม่เพยีงพอแลว้ ส่งผลต่อการอพยพของปลาในล า
หว้ยหรอืล าน ้าสาขา ทีม่โีครงสรา้งทีเ่ป็นประตูน ้า, ฝายน ้าลน้ ต่าง ๆ เป็นอุปสรรคทีส่ าคญัของการขดัขวาง
การเดนิทางของปลาระหว่างแม่น ้าโขงกบัหนองน ้าและล าหว้ยตอน ดงัภาพที ่13 

ภำพท่ี 13 โครงสรา้งของฝายขนาดเลก็และขนาดกลาง สรา้งปิดกัน้ล าหว้ยหรอืล าน ้าสาขาแมน่ ้าโขง ทีส่่งผล
กระทบต่อการอพยพของปลาแม่น ้าโขง หากน ้าโขงไมม่รีะดบัสงูมากพอถงึระดบัสนัฝาย 
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4. เข่ือนไซยะบุรี: ภำระควำมเส่ียงของระบบนิเวศและชุมชน จำกกำรพยำกรณ์ปริมำณน ้ำโขง
ผิดพลำด และกำรบริหำรจดักำรน ้ำเพ่ือผลิตไฟฟ้ำ 

ในรายงานการศกึษาความเป็นไปได้โครงการเขือ่นไซยะบุร7ี ไดค้ านวณอตัราการไหลเฉลีย่
ของแม่น ้าโขงทีเ่ขือ่นไซยะบุรไีว ้2 ชุดคอื ชุดที ่1 อตัราการไหลเฉลีย่รายเดอืนทีเ่ขือ่นไซยะบุร ี2503-2548 
(รวมการบรหิารน ้าจากเขือ่นเสีย่ววานและนัวจาตู)้ และชุดที ่2 อตัราการไหลเฉลีย่รายเดอืนทีเ่ขือ่นไซยะบุร ี
2503-2548 โดยในการสรุปไดใ้ชข้อ้มูลชุดที ่1 เป็นฐานในการค านวณ ซึง่ไดร้วมการบรหิารน ้าจากเขือ่น
เสีย่ววานและนัวจาตูจ้ากจนีเขา้มาร่วมดว้ย 

จากสภาพการไหลของแม่น ้าโขงจรงิ ทีล่ดระดบัลงมาอยา่งต่อเนื่องตัง้เดอืนพฤศจกิายน  
2562 เป็นตน้มาจนถงึเดอืนธนัวาคม 2563 ในปัจจุบนันี้ เมือ่น าอตัราการไหลจรงิมาเปรยีบเทยีบกบัอตัรา
การไหลเฉลีย่รายเดอืนตามทีร่ายงานไดก้ าหนดไวน้ัน้ พบว่าปรมิาณน ้าทีไ่หลจรงิต ่ากว่าการพยากรณ์ไว้
มาก ดงัทีแ่สดงไวใ้นภาพกราฟที ่14 โดยเสน้กราฟสนี ้าตาล คอื ปรมิาณน ้าทีศ่กึษาส าหรบัการผลติไฟฟ้า 
ใหไ้ดต้ามเป้าหมาย (เสน้กราฟสดี า) แต่ปรมิาณน ้าทีไ่หลจรงิรายวนั (เสน้กราฟสนี ้าเงนิ) หรอืเฉลีย่รายเดอืน 
(เสน้กราฟสแีดง) ต ่ากว่าเป้าหมายทีไ่ดศ้กึษาไว ้ซึง่จะส่งผลต่อเนื่องโดยตรงต่อก าลงัผลติไฟฟ้าจรงิของ
เขือ่นไซยะบุร ีปรมิาณไฟฟ้าทีผ่ลติไดจ้รงิ จงึลดลงไปตามสดัส่วนของปรมิาณน ้าทีไ่หลจรงิดว้ยเช่นกนั 
อย่างไรกต็ามในระบบขอ้มูลขา่วสารของบรษิทัไซยะบุร ีพาวเวอร ์และ กฟผ. ไม่ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลปรมิาณ
การรบัซื้อไฟฟ้าจรงิแบบ real time จงึไมส่ามารถระบุค่าพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติไดจ้รงิได ้

ในดา้นการบรหิารจดัการน ้าของเขือ่นไซยะบุร ีไดใ้ชรู้ปแบบของการเกบ็น ้าเตม็ความจุของ
อ่างเกบ็น ้าไวต้่อเนื่องตัง้แต่เปิดด าเนินการในวนัที ่29 ตุลาคม 2562 จนถงึปัจจุบนั และระบายน ้าผ่านเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า ดงันัน้น ้าโขงทีไ่หลเขา้เขือ่นไซยะบุรบีรเิวณเมอืงหลวงพระบาง จะชะลอความเรว็ลงจน
ตกตะกอน ซึง่เกดิไดช้ดัเจนเมื่อน ้าโขงมปีรมิาณการไหลในระดบัต ่าตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายนเป็นตน้ไป ดงันัน้
เมื่อน ้าโขงดงักล่าวไหลมาถงึตวัเขือ่นไซยะบุร ีทีม่รีะยะของอ่างเกบ็น ้าประมาณ 90 กโิลเมตร น ้าโขงจงึ
ตกตะกอนไปแลว้เกอืบทัง้หมด และกลายเป็นน ้าโขงใส ไรต้ะกอน เมือ่ระบายผ่านเครื่องก าเนดิไฟฟ้าของ
เขือ่น 

สถานการณ์แม่น ้าโขงของปี 2562 ต่อเนื่องถงึ 2563 ชีใ้หเ้หน็ถงึ ความผดิพลาดของการ
พยากรณ์ในเรือ่งการไหลของแมน่ ้าโขงอย่างสิน้เชงิ ส่งผลใหเ้ขือ่นไซยะบุร ีไมม่คีวามพรอ้มจา่ยตามสญัญา
ได ้แต่บรษิทัไซยะบุร ีพาวเวอร ์ไม่มคีวามเสีย่งในเรื่องความผดิพลาดนี้ เนื่องจากระบบสญัญาซื้อขายไฟฟ้า
เป็นแบบ Take or Pay และ กฟผ. ไดเ้ขา้มารบัภาระความเสีย่งของความไมพ่รอ้มจ่ายตามสัญญาให ้รวมทัง้
การจดัการน ้าของอ่างเกบ็น ้าเขือ่นไซยะบุร ีทีเ่ป็นตน้เหตุของการตกตะกอนของน ้าโขง ผลกระทบโดยรวมนี้
ไดต้กอยู่กบัระบบนิเวศแม่น ้าโขงและชุมชนทีอ่าศยัพึง่พาแม่น ้าโขงดว้ยเช่นกนั  

 
7 ปัจจุบนั ไฟล์รายงานการศกึษาความเป็นไปได้โครงการเขื่อนไซยะบุร(ี2009) บนเวปไซด์ของ MRC ถูกถอดออกไปแลว้, 

28 ธนัวาคม 2563 
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ภำพท่ี 14 กราฟแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราการไหลของน ้าโขงที ่อ.เชยีงคาน (พฤศจกิายน 2562 ถงึ 
ธนัวาคม 2563) กบัอตัราการไหลเฉลีย่ทีเ่ขือ่นไซยะบุร ีและก าลงัผลติไฟฟ้าเฉลีย่ต่อวนั 

 
 

5. แนวโน้มสถำนกำรณ์ต่อระบบนิเวศและชุมชนลุ่มน ้ำโขง ในปี 2564 

ในปี 2564 สถานการณ์ปัญหาผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากปีก่อนหน้านี้ จะยงัคงด ารงอยู่ 
ขณะเดยีวกนั แม่น ้าโขงจะตอ้งเผชญิกบัสถานการณ์ใหม่ ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการใชน้ ้าในแม่น ้าโขงโดยตรงไดแ้ก่  

1. แผนกำรสร้ำงเข่ือนกัน้น ้ำโขงใหม่ 

ประเทศ สปป.ลาว ไดเ้สนอแผนการสรา้งเขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้าบนแม่น ้าโขง จ านวน 5 เขือ่น  
ไดแ้ก่ เขือ่นปากแบ่ง, เขือ่นหลวงพระบาง, เขือ่นปากลาย, เขือ่นสะนะคาม และเขือ่นภูงอย โดย 4 เขือ่นแรก 
ตัง้อยู่ตอนเหนอืน ้าของ อ.เชยีงคาน จ.เลย และเขือ่นสดุทา้ย ตัง้อยู่ดา้นทา้ยน ้าของ อ.โขงเจยีม จ.
อุบลราชธานี เขือ่นทีอ่ยู่ใกลช้ายแดนไทยมากทีสุ่ดของ อ.เชยีงคาน จ.เลย เพยีง 2 กโิลเมตรคอื เขือ่นสะนะ
คาม 

ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2563 ลาวไดเ้สนอโครงการเขือ่นหลวงพระบาง เขา้สู่กระบวนการ 
การแจง้การปรกึษาหารอืล่วงหนา้ และขอ้ตกลง หรอื PNPCA ตามความตกลงแม่น ้าโขง ปี 2538 โดย
กระบวนการดงักล่าว ส านักงานคณะกรรมการทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแมน่ ้า
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โขงแห่งชาตไิทย ไดม้กีารจดัรบัฟังความเหน็ในประเทศไทยจ านวน 3 ครัง้ และมกีารประชุมสรปุขอ้มูลและ
ท่าทขีองฝ่ายไทย ในการประชุมคณะกรรมการแม่น ้าโขงแห่งชาตไิทย ในวนัที ่25 มนีาคม 2563   

การประชุมร่วมของ 4 ประเทศเพื่อสรุปผลในกระบวนการ PNPCA ไดเ้ลื่อนออกไปเป็น
ปลายเดอืนมถิุนายน จากเดมิทีก่ าหนดไวใ้นช่วงปลายเดอืนเมษายน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-
19 ต่อมาในเดอืนพฤษภาคม 2563 รฐับาล สปป. ลาว ไดเ้สนอโครงการเขือ่นสะนะคาม (ซึง่อยู่ห่างจาก
ชายแดนไทยที ่อ.เชยีงคาน จ.เลย เพยีง 2 กโิลเมตรเท่านัน้) เขา้สูก่ระบวนการ PNPCA โดยเริม่จากการ
ประชุมออนไลน์ 10th MRC Regional Stakeholder Forum8 ในวนัที ่24 พฤศจกิายน 2563 จดัทีเ่มอืงปาก
เซ สปป.ลาว เพื่อรบัฟังความเหน็จากผูม้สี่วนไดเ้สยีในประเทศแม่น ้าโขงตอนล่าง 

2. โครงกำรผนัน ้ำ โขง เลย ชี มูล 

โครงการสรา้งระบบผนัน ้า โขง เลย ช ีมูล  เป็นโครงการของกรมชลประทาน ประเทศไทย 
โดยมจีุดเริม่ตน้ผนัน ้าบรเิวณปากแม่น ้าเลย ที ่อ.เชยีงคาน ระบบผนัน ้าจะดงึน ้าของแมน่ ้าโขงเขา้สู่ระบบผนั
น ้าเพื่อส่งน ้าใหภ้าคอสีาน จะส่งผลใหป้รมิาณน ้าโขงหายไปจากระบบอย่างมนีัยยะส าคญัตลอดระยะทาง
ประมาณ 800 กโิลเมตร ตัง้แต่ อ.เชยีงคาน ลงไปจนถงึ อ.โขงเจยีม ซึง่จะสง่ผลกระทบต่อชุมชนเมอืงและ
ชุมชนรมิน ้าโขง รวมทัง้ระบบนิเวศแม่น ้าโขงและวงจรชวีติของปลาอยา่งรุนแรง 

3. โครงกำรสร้ำงเข่ือนกัน้ปำกแม่น ้ำสงครำม   

โครงการสรา้งเขือ่นกัน้แม่น ้าสงคราม โดย ส านกังานคณะกรรมการทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิ
(สทนช.) ไดน้ ากลบัมาศกึษาใหม่ในปี 2562-63 หลงัจากทีโ่ครงการนี้ไดย้กเลกิไปตัง้แต่ปี 2544 การศกึษา
ใหม่นี้ ไดเ้สนอสรา้งเขือ่นกัน้แม่น ้าสงคราม 2 แห่ง คอื บรเิวณปากแม่น ้าสงคราม (จุดเดยีวกบัทีถู่กยกเลกิ
ไป) ทีบ่า้นนาเพยีง ต.ไชยบุร ีอ.ท่าอุเทน จ.นครพนม และแม่น ้าสงครามตอนกลางห่างจากปากแม่น ้า
สงครามประมาณ 135 กโิลเมตร บรเิวณบา้นดอนแดง ต.ท่ากอ้น อ.อากาศอ านาย จ.สกลนคร 

โครงการเขือ่นกัน้น ้าสงคราม จะท าใหเ้กดิอา่งเกบ็น ้าขนาดใหญ่ ท่วมพืน้ทีบุ่่งทามที่
ครอบคลุม 2 จงัหวดัคอื นครพนม และสกลนคร อนัเป็นพืน้ทีส่ าคญัมากทีส่ดุ ของวงจรชวีติปลาทีอ่พยพจาก
แม่น ้าโขง เขา้มาผสมพนัธุ ์วางไขแ่ละเป็นทีเ่ตบิโตของปลาวยัอ่อน เปรยีบไดก้บัเป็นมดลูกของแม่น ้าโขง 
และในทางนิเวศวทิยา พืน้ทีลุ่ม่น ้าสงครามมคีวามส าคญัเทยีบเทา่กบั โตนเลสาปในกมัพชูา และมชีื่อเรยีกว่า 
“Little Tonle Sap”  

ในฤดูแลง้ ชุมชนในลุ่มน ้าสงคราม ไดอ้าศยัน ้าจากบุ่งทาม ในการท านาในฤดูแลง้ ซึง่ไดผ้ล
ดกีว่าการท านาในฤดูฝน การก่อสรา้งเขือ่นจะปิดกัน้การอพยพของปลาจากแมน่ ้าโขงตลอดไป และเกดิน ้า
ท่วมขงับุ่งทามแบบถาวร 

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

http://www.mrcmekong.org/news-and-events/news/snk-sam-imp/
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ปัจจุบนัลุ่มน ้าสงครามตอนลา่ง ไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นพืน้ทีชุ่่มน ้าทีม่คีวามส าคญัระหว่าง
ประเทศ (Ramsar Site) วนัที ่15 พฤษภาคม 2562 ล าดบัที ่2,420 ของโลก และล าดบัที ่15 ของประเทศ
ไทย ครอบคลมุล าน ้าสงครามและหนองน ้าขนาดใหญ่ ในพืน้ที่ 34,381 ไร ่

สรปุ 

สถานการณ์แม่น ้าโขงของปี 2563 นี้มคีวามซบัซอ้นมากขึน้ทัง้จากการใชน้ ้าส าหรบัเขือ่น
เพื่อผลติไฟฟ้าในจนี และสปป.ลาว และสภาพภูมอิากาศทีเ่ปลีย่นแปลงไปมาก และก าลงัเขา้สู่สภาวะวกิฤต
ของนิเวศแม่น ้าโขง และความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศแม่น ้าโขงอย่างเหน็ไดช้ดั  

อย่างไรกต็ามผลจากการระบาดของโรคโควดิ-19 เริม่พบในประเทศไทยตัง้แต่กลางเดอืน
มกราคม 2563 และส่งผลกระทบต่อการหยุดกจิกรรมต่าง ๆ ทัง้ในเมอืงและต่างจงัหวดัทัว่ประเทศ เช่น 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วทัง้หมด ถูกระงบัทัง้หมด, การเลกิจา้งงาน ตัง้แต่ปลายเดอืนมนีาคม 
ส่งผลใหเ้กดิแรงกดดนัในการใชท้รพัยากรธรรมชาตเิพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะการจบัปลาทีเ่พิม่มากขึน้ใน
แม่น ้าโขง ทัง้จากคนในชุมชนเองและคนจากชมุชนใกลเ้คยีงทีเ่ขา้มาหาปลา ทัง้เพือ่เป็นอาหารและรายได ้
เช่น ทีบ่า้นส าโรง, บา้นผาชนั ต.ส าโรง อ.โพธิไ์ทร จ.อุบลราชธาน ี

การทีแ่ม่น ้าโขงยงัคงเป็นแหล่งอาหารโปรตนีส าคญัใหก้บัชุมชนรมิน ้าโขง และรวมถงึชุมชน
ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโควดิ-19 ทีไ่กลออก แสดงใหเ้หน็ถงึถงึศกัยภาพของการฟ้ืนฟูตวัเองตามธรรมชาต ิ
ร่วมไปกบัชุมชนรมิน ้าโขงในกระบวนการฟ้ืนฟนูิเวศแม่น ้าโขงดว้ย 

ในทา้ยทีสุ่ดนี้ สถานการณ์ปัญหาของแม่น ้าโขงในปี 2563 ไดก้ลายเป็นส่วนหนึ่งของความ
ขดัแยง้ในการเมอืงระหว่างประเทศในระดบัโลก โดยเฉพาะระหว่างจนีกบัสหรฐัอเมรกิา9 นอกเหนือจาก
การเมอืงระหว่างประเทศในลุ่มน ้าโขงตอนล่าง 4 ประเทศดว้ยกนัเอง ความซบัซอ้นของสถานการณ์ปัญหา
ในระดบัชุมชนและระบบนิเวศแม่น ้าโขงทีเ่ปราะบาง เมื่อถกูดงึไปเป็นความขดัแยง้ในหลายมติเิช่นนี้แลว้ ใน
อนาคตขา้งหน้า จะเป็นความทา้ทายอย่างยิง่ว่า กระบวนการแกไ้ขปัญหาของชุมชนและนิเวศแม่น ้าโขงจะ
เกดิขึน้อยา่งเป็นรูปธรรมไดห้รอืไม่. 

 

--------------------------------------- 

 

 

 
9 ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากบทความ “27 ปี ปัญหาผลกระทบแม่น ้าโขงจากเขื่อนจนี: อย่าผลกัไปในเกมส์การเมอืงของ
จนีกบัเมกา” https://themekongbutterfly.wordpress.com/2020/08/12/27-ปีของเกมการเมอืงแม่น้/  

 

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