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ย้อนรอย โขงใส ไร้ตะกอน ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ชาวบ้าน1 

ผ่านมา 2 ปีแล้ว จากปลายปี 2562 ถึงต้นปี 2564 กับปรากฏการณ์ น ้าโขงใส ไร้ตะกอน และการ
ระบาดของสาหร่ายแม่น ้าโขง2 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศแม่น ้าโขง และวิถีการประมงของ
ชุมชนตลอดล าน ้าโขงในภาคอีสานของประเทศไทย แต่ดูเหมือนหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องแม่น ้าโขงโดยตรง 
คือ ส านักงานคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ (สทนช.) และหน่วยงานที่ดูแลเรื่องทรัพยากรการประมงคือ 
กรมประมง จะยังไม่มีค าแถลงอย่างเป็นทางการใด ๆ ในการวิเคราะห์สาเหตุ ที่มาที่ไปของปรากฏการณ์
ดังกล่าวนี้ โดยเฉพาะ สทนช. ในฐานะที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการแม่น ้าโขงแห่งชาติไทย ซึ่งมีการประชุม
คณะกรรมการแม่น ้าโขงแห่งชาติไทย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 “ได้วิเคราะห์ปรากฏการณ์แม่น ้าโขงเปลี่ยนสี
จากสีน ้าตาลของตะกอนที่พัดพาเป็นสีครามใสในภาวะตะกอนต ่ามาก ซึ่งจากการวิเคราะห์คุณภาพน ้าแม่น ้า
โขง ในพ้ืนที ่อ.เมือง นครพนม และ เมืองท่าแขก สปป. ลาว พบว่า ผลการศึกษาโดยทั่วไป อยู่ในเกณฑ์ปกติท่ี
ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น ้าและระบบนิเวศ ทั้งนี้ คุณภาพน ้าในแม่น ้าโขง อยู่ในเกณฑ์ปกติ ยกเว้นตะกอน
แขวนลอยซึ่งลดลงมาก และคาดการณ์ว่าเมื่อเข้าสู่ภาวะช่วงหน้าน ้าในปีนี้ คุณภาพน ้าในด้านตะกอนแขวนลอย
จะเพ่ิมกลับเข้าสู่สภาวะปกติ”3  

 ก่อนหน้านี้ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมาธิการแม่น ้าโขง ได้ออกใบแถลงข่าว4 
ต่อกรณีปรากฏการณ์ดังกล่าวข้างต้นนี้ ได้วิเคราะห์ให้น ้าหนักของสาเหตุไปที่แม่น ้าโขงมีอัตราการไหลต ่ามาก 
จนไม่มีตะกอน และน าไปสู่การระบาดของสาหร่ายแม่น ้าโขง อย่างไรก็ตามรายงานข่าวชิ้นนี้ กล่าวเน้นการ
ตรวจวัดที่สถานีนครพนมเท่านั้น โดยไม่ได้วิเคราะห์เปรียบเทียบไปถึงด้านต้นน ้าโขงที่สถานีเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย ว่ามีปรากฏการณ์แบบเดียวกันหรือไม่ รวมทั้งข่าวในวันที่ 8 ธันวาคม 25635 ของส านักงาน
คณะกรรมาธิการแม่น ้าโขง ได้กล่าวถึงการระบาดของสาหร่ายแม่น ้าโขงที่ยังคงให้เหตุผลมาจากแม่น ้าโขงมีน ้า
น้อยกว่าปกติเช่นเดิม 

 
1 มนตรี จันทวงศ์ และ ชนาง อ าภารักษ์ กลุ่มเสรภีาพแม่น ้าโขง, มิถุนายน 2564 
2 ครั้งแรกเกิดระหว่าง เดือนพฤศจกิายน 2562 ถึง เดือนเมษายน 2563 และครั้งท่ีสองเกิดระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง

เดือนเมษายน 2564 
3 ข่าว สทนช. 25 มีนาคม 2563, https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/872560  
4 Mekong River’s aquamarine hue likely to occur elsewhere due to low flows, bringing possible risks.  
https://www.mrcmekong.org/news-and-events/news/mekong-rivers-aquamarine-hue-likely-to-occur-
elsewhere-due-to-low-flows-bringing-possible-risks/  

5 Mekong River drops to “worrying” levels, some sections turning blue-green.  
https://www.mrcmekong.org/news-and-events/news/pr002-12022021/  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/872560
https://www.mrcmekong.org/news-and-events/news/mekong-rivers-aquamarine-hue-likely-to-occur-elsewhere-due-to-low-flows-bringing-possible-risks/
https://www.mrcmekong.org/news-and-events/news/mekong-rivers-aquamarine-hue-likely-to-occur-elsewhere-due-to-low-flows-bringing-possible-risks/
https://www.mrcmekong.org/news-and-events/news/pr002-12022021/
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ในการเสวนา “นโยบายการพัฒนาแม่น ้าโขงในสถานการณ์ปัจจุบัน และสิทธิด้านสิ่งแวดล้อม” จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ทีศ่าลาประชาคมอ าเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย ตัวแทน สทนช. ได้ตอบค าถามผู้เข้าร่วมการประชุม ต่อสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์น ้าโขงใส ไม่
มีตะกอน ว่า ยังไม่สามารถหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันได้ว่า เกิดจากสาเหตุใด 

ล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคเกษตรจากการ
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของแม่น ้าโขง ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ตัวแทน สทนช. ได้ให้ข้อมูลใน
เรื่องผลการศึกษาด้านคุณภาพน ้า ใน พ.ศ. 2563 และ 2564 ในปีนี้ จ านวน 15 สถานี ครอบคลุม 8 จังหวัด โดย
สรุปคือ มีระดับคุณภาพน ้าตามเกณฑ์ดัชนีคุณภาพน ้า (WQI) ส าหรับการป้องกันสิ่งมีชีวิตในน ้าเท่ากับ 10 หรือ
ระดับดีมาก ซึ่งอยู่ในระดับแนวโน้มเสี่ยงน้อยมาก และเมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินระดับคุณภาพน ้าจาก
ดัชนีคุณภาพน ้าส าหรับป้องกันสิ่งมีชีวิตในน ้า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2564 พบว่า ระดับแนวโน้มด้านคุณภาพน ้า
ยังคงอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมตามมาตรฐานที่ก าหนดของคณะกรรมาธิการแม่น ้าโขง อย่างไรก็ตามคุณภาพของ
น ้าโดยเฉพาะปริมาณสารแขวนลอยในน ้ามีสภาพลดลงเป็นอย่างมากในช่วงฤดูแล้ง (เดือนธันวาคม 2563 และ
เดือนกุมภาพันธ์ 2564) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนริมฝั่งแม่น ้าโขงที่มีการท าประมงในแม่น ้าโขงได้ แต่
ปริมาณสารแขวนลอยมีค่าลดลงอย่างมากในทุกสถานี อย่างไรก็ตามเนื่องจากปริมาณสารแขวนลอยไม่มีค่า
มาตรฐานก าหนดไว้ส าหรับน ้าผิวดิน จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานได้ 

ค าถามใหญ่ยังคงอยู่คือ “ตะกอนแขวนลอยในแม่น ้าโขงทั้งสายหายไปเฉย ๆ ได้อย่างไร” ทั้งท่ีเมื่อ
แม่น ้าโขงไหลเข้าสู่ประเทศไทยที่อ าเภอเชียงแสนยังมีความขุ่นมากจากตะกอนแขวนลอย แตห่ลังจากท่ีไหลเข้า
สู่ประเทศลาวที่แก่งผาได อ าเภอเวียงแก่น และไหลกลับสู่ชายแดนไทย-ลาวอีกครั้ง ที่อ าเภอเชียงคาน จังหวัด
เลยนั้น น ้าโขงกลับใส ไร้ตะกอนเกือบจะโดยสิ้นเชิง หน่วยงานทั้งในประเทศไทย และองค์กรระดับภูมิภาค ที่
รับผิดชอบโดยตรง ดูจะไม่อินังขังขอบ กับปรากฏการณ์นี้และผลกระทบต่อระบบนิเวศและชุมชนเท่าใดนัก 
เพราะยังคงกล่าวอ้างผลการศึกษาว่าน ้าโขงมีคุณภาพตามเกณฑ์ในระดับดีมาก 

 เรื่องท่ีปฏิเสธไม่ได้คือ การเปิดใช้งานเขื่อนไซยะบุรีอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ที่ผ่าน
มา ซ่ึงต้ังบนแม่น า้โขงในแขวงไซยะบุร ี ชว่งท่ีแม่น า้โขงไหลเข้าสู่ประเทศลาว และห่างจากชายแดนไทยเหนือ
อ าเภอเชียงคานประมาณ 200 กิโลเมตร ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นฤดูหนาวของปี เป็นเหตุให้เกิด
ปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และเกิดข้ึนในทันทีหลังการเปิดใช้งานเขื่อนไซยะบุรี คือ ปรากฏการณ์น ้า
โขงใสไร้ตะกอน และการแพร่ระบาดของสาหร่ายในแม่น ้าโขงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 ซึ่งพบได้ตลอดแนว
แม่น ้าโขงที่เป็นพรมแดนไทย-ลาว ของภาคอีสาน โดยปกติแล้วปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้ จะเกิดขึ้นในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์-เมษายน อันเป็นช่วงที่น ้าโขงมีปริมาณน้อยที่สุดในรอบปี และปรากฏการณ์นี้ ไดเ้กิดขึ้นซ ้าอีกครั้งใน
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2564 ดังนั้นเขื่อนไซยะบุรีมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับ
ปรากฏการณ์น ้าโขงใส ไร้ตะกอน จึงเป็นค าถามที่ชุมชนและสังคมต้องได้ค้นหาค าตอบ 
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ภาพน ้าโขงใสจนเกิดสาหร่ายแม่น ้าโขงกินพ้ืนที่กว้างตลอดแนวตลิ่ง ที่แก่งกะเบา อ.หว้านใหญ่ จ.มกุดาหาร 
ถ่ายเมื่อ 9 มกราคม 2563 

 

วิทยาศาสตร์ความขุ่นแม่น ้าโขงของชาวบ้าน 

 ความริเริ่มในการตรวจสอบข้อมูลและการติดตามปริมาณตะกอนโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ของชาวบ้าน ได้เป็นรูปร่างขึ้นในการประชุมจัดตั้งเครือข่ายประชาชนลุ่มน ้าโขง ที่อ าเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 ด้วยความร่วมมือของเครือข่ายทีมวิจัยชุมชน ภายใต้สมาคมเครือข่าย
สภาองค์กรชุมชนลุ่มน ้าโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน (คสข.), กลุ่มรักษ์เชียงของ และกลุ่มเสรีภาพแม่น ้าโขง โดยใช้
ระบบการตรวจวัดความขุ่นของน ้าโขงโดยใช้กระบอกวัดความขุ่น (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 120 
เซนติเมตร) และแผ่นวัดความขุ่น (Secchi Disk)6 โดยมีจุดตรวจวัดความขุ่นรวม 6 จุด ตามตารางนี้  

ล าดับ จุดวัดความขุ่น จังหวัด 
1 โฮงเฮียนน ้าของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

2 บ้านปากชม หมู่ 10 อ.ปากชม จ.เลย 

3 บ้านศรีเวินไชย (แม่น ้าสงคราม) อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 

4 บ้านนาทาม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 

5 บ้านโคกสารท่า อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ 

6 บ้านส าโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 

 
6 กระบอกวัดความขุ่น และแผ่นวดัความขุ่น (Secchi Disk) ถึงแม้ว่าจะไมส่ามารถใช้แทนปริมาณสารหรือตะกอนแขวนลอยได้

ทั้งหมด แต่ในการตรวจวัดครั้งนี้ จะใช้ตัวช้ีวัดปริมาณตะกอนแขวนลอย โดยเปรียบเทียบระหว่างจดุวัดน ้าในจังหวัดต่าง ๆ 
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ภาพที่ 1 ต าแหน่งจุดตรวจวัดความขุ่นของน ้าโขงและน ้าสงครามโดยชุมชน (ภาพตามยาวแม่น ้าโขง) 

 

ภาพที่ 2 แผนผังล าน ้าสาขาแม่น ้าโขงกับจุดตรวจวัดความขุ่นของชุมชน 
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จากภาพที่ 1 ต าแหน่งจุดตรวจวัด มีสถานีโฮงเฮียนน ้าของ อ.เชียงของ เพียงสถานีเดียวที่วัดความขุ่น
ด้านเหนือเขื่อนไซยะบุรี โดยจุดตรวจวัดในภาคอีสานอยู่ด้านท้ายน ้าเขื่อนไซยะบุรีทั้งหมด อย่างไรก็ตามยังมีล า
น ้าสาขาใหญ่หลายสายไหลลงสู่แม่น ้าโขง ซึ่งในช่วงฤดูแล้งล าน ้าสาขาเหล่านี้จะไม่มีผลมากท้ังด้านปริมาณและ
ความขุ่น แต่จะมีผลมากในช่วงฤดูฝน โดยล าน ้าสาขาท่ีส าคัญแสดงไว้ตามภาพที่ 2 

การตรวจวัดความขุ่นเริ่มขึ้นในเดือนมกราคม 2564 โดยมีปฏิทินการตรวจวัดโดยเฉลี่ยเดือนละ 2 ครั้ง 
และเหลื่อมเวลาให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการไหลของน ้าโขง (โดยอ้างอิงข้อมูลช่วงเวลาการไหลของน ้าโขง ของ
ส านักวิจัยและพัฒนาอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน ้า) หลังจากมีการทดลองตรวจวัดให้มีความช านาญและมีความ
พร้อมของทุกพ้ืนที่ จึงได้เริ่มบันทึกข้อมูลการตรวจวัดอย่างจริงจังในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา 

 

(ภาพโดย จิระศักดิ์ อินทะยศ) 

     

ตวัอย่างการทดลองวดั การบนัทกึผล และการประมวลขอ้มูล ในช่วงเดอืนมกราคม (ระยะทดลอง) ของ
กลุ่มประชาชนตดิตามตะกอนแม่น า้โขง 

ผลการตรวจวัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม 2564 ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ความขุ่น
ของแม่น ้าโขงจากโฮงเฮียนน ้าของ มีค่าลดลงอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่จุดตรวจวัดบ้านปากชม หมู่ 10 ไปจนถึงบ้าน
ส าโรง รวมระยะทางกว่า 700 กิโลเมตร โดยค่าวัดความขุ่นมีหน่วยเป็นเซนติเมตร ยิ่งอ่านได้ค่ามาก แสดงว่าน ้า
มีความขุ่นน้อยหรือมีความใสมาก หากอ่านได้ค่าน้อย แสดงว่ามีความขุ่นมากหรือมีความใสน้อย  
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ผลการตรวจวัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 ความขุ่นของน ้าโขงลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน 
จาก โฮงเฮียนน ้าของ มีค่าความขุ่น 79 เซนติเมตร เมื่อตรวจวัดด้านท้ายเขื่อนไซยะบุรี ตั้งแต่บ้านปากชม หมู่ 
10 จนถึงบ้านส าโรง มีค่ามากกว่า 120 เซนติเมตรทุกสถานี และความขุ่นของน ้าโขงท่ีสถานีส าโรง วัดด้วยแผ่น
เหล็ก มีค่าเท่ากับ 177, 233 และ 150 เซนติเมตรตามล าดับ แสดงให้เห็นถึงสภาพน ้าโขงใสมากในภาคอีสาน 
ซึ่งแสดงไว้ในภาพที่ 3 (3-1, 3-2, 3-3) 

ภาพที่ 3-1 

 
 
ภาพที่ 3-2 
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ภาพที่ 3-3 

 
 

ผลการตรวจวัดในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2564 พบว่าความขุ่นของแมน่ ้าโขงยังคงลดลงอย่าง
เห็นได้ชัด จากโฮงเฮียนน ้าของมีค่าความขุ่น 81 และ 46 เซนติเมตร เมื่อตรวจวัดด้านท้ายเขื่อนไซยะบุรี ตั้งแต่
บ้านปากชม หมู่ 10 จนถึงบ้านส าโรง มีค่าใกล้เคียง 120 เซนติเมตร (เกินค่าท่ีท่อวัดวัดได้) ทุกสถานี และความ
ขุ่นของน ้าสงครามมีค่าใกล้เคียงกับความขุ่นน ้าโขงท่ีจุดตรวจวัดบ้านนาทาม อย่างไรก็ตามท่ีสถานีนาทาม จะ
เกดิการรบกวนความขุ่นจากกิจการใกล้เคียงได้แก่ กิจการดูดหินทรายและท่าเรือที่อาจมีวิ่งผ่านช่วงเวลาที่
ตรวจวัด และความขุ่นของน ้าโขงท่ีบ้านศรีเวินไชย น ้าสงคราม มีความขุ่นมากขึ้น เนื่องจากมีฝนตกในพ้ืนที่ต้น
น ้า ดังที่ได้แสดงเปรียบเทียบในภาพที่ 4-1 และ 4-2 

ภาพที่ 4-1      ภาพที่ 4-2  
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ผลการตรวจวัดในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2564 พบว่าความขุ่นของน ้าโขงเริ่มมีความแปรปรวน
เพ่ิมข้ึน จาก โฮงเฮียนน ้าของมีค่าความขุ่น 32 และ 74 เซนติเมตร เมื่อตรวจวัดด้านท้ายเขื่อนไซยะบุรี ตั้งแต่บ้านปาก
ชม หมู่ 10 จนถึงบ้านส าโรง ค่าความขุ่นจะแตกต่างจากช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนมาก เพราะในช่วงนี้ มีฝนตก
กระจายในหลายพ้ืนที่ของลุ่มน ้าโขงจากตอนบนลงมา ส่งผลให้ปริมาณตะกอนแขวนลอย ไม่ได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัด 
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้านี้ ซึ่งแสดงไว้ในภาพ 5-1 และ 5-2 

ภาพที่ 5-1 

 

ภาพที่ 5-2 
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 โดยสรุปของการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ชุมชนเข้าถึงได้ สร้างระบบการตรวจวัดความขุ่นของแม่น ้าโขง 
เปรียบเทียบด้านเหนือและท้ายเขื่อนไซยะบุรี พบว่าค่าความขุ่นมีค่าลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน และวัดไม่ได้ในเดือน
กุมภาพันธ์ เป็นสิ่งที่ยืนยันในสมมุติฐานว่า เขื่อนไซยะบุรมีีอิทธิพลหลักต่อการท าให้ตะกอนแขวนลอยที่ไหลมาจาก อ.
เชียงของ เกิดการตกตะกอนจนกลายเป็นน ้าใส เมื่อระบายลงมาด้านท้ายน ้า 

 

วิทยาศาสตร์ตะกอน/สารแขวนลอย โดยหน่วยงานรัฐ 

ในบทนี้จะได้ติดตามผลการตรวจวัด โดยใช้กระบวนการและเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ที่
ปรากฏในรายงาน “โครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการ
ไฟฟ้าพลังน ้าในแม่น ้าโขงสายประธาน”7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557, 2558, 2559, 2560 โดยกรมทรัพยากรน ้า 
และ พ.ศ. 2563 โดย ส านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ  

เนื่องจากรายงานในแต่ละปีงบประมาณ มีการตรวจวัดในพ้ืนที่ประมาณ 2-3 ช่วงเวลาคือ ฤดูฝน ฤดู
หนาว และฤดูแล้ง และมีความเหลื่อมกันทั้งในจ านวนพื้นที่ตรวจวัดและสถานที่ตรวจวัดคุณภาพแม่น ้าโขง ใน
ที่นี้จะได้ประมวลค่าตัวชี้วัดที่เป็นสารแขวนลอยของแต่ละปีไว้ในตารางดังนี้ 

ตาราง แสดงผลการตรวจวัดสารแขวนลอยในช่วงเวลาต่าง ๆ8 

 
7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557, 2558, 2559, 2560, 2563 
8 ที่มา: โครงการศึกษาตรวผลกระทบและตดิตามจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน ้าในแม่น ้าโขงสาย

ประธาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557, 2558, 2559, 2560, 2563) 
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 จากตารางข้างต้นนี้ พบว่าในเดือนธันวาคม 2563 และมกราคม 2564 ปริมาณสารแขวนลอยด้านท้าย
เขื่อนไซยะบุรี ตั้งแต่ อ.เชียงคานลงมามีค่าน้อยมากจนถึงวัดไม่ได้ในเดือนมกราคม 2564 จนถึงจุดตรวจวัดที ่จ.
อุบลราชธานี แต่การเปรียบเทียบค่าสารแขวนลอยกับปีก่อนหน้านี้เป็นสิ่งที่น ามาเทียบเคียงตรง ๆ ไม่ได้ เพราะ
สภาพน ้าโขงและดินฟ้าอากาศในแต่ละปีแตกต่างกัน ดังนั้นผู้เขียนจึงใช้วิธีการหาสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของการเพ่ิม
หรือลดลงของปริมาณสารแขวนลอย โดยใช้สถานีเชียงแสนเป็นสถานีอ้างอิงหลัก หากในปีไหนไม่มีข้อมูลของ
สถานีเชียงแสน ก็ใช้สถานีอื่นที่ยังอยู่ด้านเหนือเขื่อนไซยะบุรีเป็นค่าอ้างอิงแทน ผลของการหาสัดส่วนในที่นี้ ได้
เปรียบเทียบไว้ 2 แบบคือ สัดส่วนปริมาณสารแขวนลอยที่สถานีเชียงคานเทียบกับสถานีเชียงแสน และสัดส่วน
ปริมาณสารแขวนลอยเฉลี่ยของสถานีเชียงคานถึงสถานีโขงเจียมกับสถานีเชียงแสน ซึ่งสรุปผลได้ตามตาราง 
และภาพที่ 6 และ 7 ดังต่อไปนี้ 

ตาราง แสดงอัตราส่วน(ร้อยละ) ที่เพ่ิมข้ึน/ลดลงของสารแขวนลอย เมื่อเทียบกับจุดวัดเชียงแสนหรือเชียงของ 

 

ภาพที่ 6 
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ภาพที่ 7 

 
 
 ผลการเปรียบเทียบสัดส่วนปริมาณสารแขวนลอยกับสถานีเชียงคาน โดยเฉพาะช่วงฤดูน ้าลดและฤดู

แล้ง ก่อนและหลังการสร้างเขื่อนไซยะบุรี (ภาพท่ี 6) พบว่าปริมาณสารแขวนลอยมีสัดส่วนลดลงอย่างชัดเจน

ภายหลังการสร้างเขื่อนไซยะบุรี โดยในเดือนธันวาคม 2563 และ กุมภาพันธ์ 2564  มีค่าลดลงเฉลี่ย -77 และ 

-98% ตามล าดับ เปรียบเทียบกับก่อนเปิดเขื่อนไซยะบุรี ในปี 2557, 2558, 2559 และ 2560 สัดส่วนสาร

แขวนลอยในแม่น ้าโขงท่ีสถานีเชียงคาน มีค่าลดลงและเพ่ิมขึ้นคือ -10.76, -7.83, -32.14 และ 30.26 ตามล าดับ 

และผลของการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปริมาณตะกอนในทุกสถานีท้ายเขื่อนกับสถานีเชียงแสน ก็ไดผ้ลในทิศทาง

เดียวกนั (ภาพท่ี 7) 

 ดังนั้นข้อมูลจากรายงาน “โครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน

จากโครงการไฟฟ้าพลังน ้าในแม่น ้าโขงสายประธาน”  โดยกรมทรัพยากรน ้า และส านักงานทรัพยากรน ้า

แห่งชาติ สามารถน ามาปรับประยุกต์ให้อยู่ในรูปของสัดส่วนการเพ่ิมหรือลดลงของปริมาณสารแขวนลอย ก็จะ

ท าให้เห็นว่า ปริมาณสารแขวนลอยลดลงอย่างมีนัยส าคัญมาก โดยไม่จ าเป็นต้องมีข้อกล่าวอ้างในเรื่องไม่มีค่า

มาตรฐานขั้นต ่า จึงไม่สามารถวิเคราะห์ได้อีกต่อไป 
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สรุป 

 ข้อมูลจากสภาพแวดล้อมทั้งเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนไซยะบุรี ในรายงานการศึกษาและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน ้าในแม่น ้าโขงสายประธาน ที่จัดท าโดย
หน่วยงานของรัฐ และจากการเก็บข้อมูลโดยชุมชนข้างต้นนั้น เป็นหลักฐานแวดล้อมได้เป็นอย่างดีถึงต้นเหตุ
ของสภาวะน ้าโขงใสไร้ตะกอน ที่เกิดต่อเนื่องผิดปกติมา 2 ปี ในทันทหีลังเปิดใช้เขื่อนไซยะบุรี และในความเป็น
จริงนั้น ข้อมูลการวัดปริมาณสารแขวนลอยหรือตะกอนแขวนลอย ในแม่น ้าโขงตามสถานีวัดระดับน ้าโขง มีการ
วัดอยู่อย่างสม ่าเสมอตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ดังนั้นข้อมูลปริมาณสารแขวนลอยล้วนมีอยู่แล้วในหน่วยงานของรัฐ
ที่รับผิดชอบแต่เป็นข้อมูลที่ไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะ ทั้งท่ีข้อมูลเหล่านั้นแสดงให้เห็นถึงผลกระทบข้าม
พรมแดนของเขื่อนไซยะบุรีได้อย่างชัดเจน และจะสะท้อนให้เห็นถึงการมุ่งรักษาผลประโยชน์แก่ประชาชนไทย 
การเอาใจใส่ดูแลนิเวศแม่น ้าโขง และแสดงถึงความตั้งใจจริงในการใช้ข้อมูลยืนยันปัญหาผลกระทบในเวทีทั้ง
แบบทวิภาคีและพหุภาคเีพ่ือเป็นปากเสียงแทนประชาชน อันล้วนมีคุณค่ามากมายกว่าพิธีกรรมเปิดป้ายปล่อย
ปลาในแม่น ้าโขง เพียงเพ่ือไม่กี่วันถัดมาป้ายก็ถูกรื้อทิ้งโดยไม่มีประโยชน์อย่างยั่งยืนอื่นใดอีก 

 

 

กอไคร้น ้าแห้งตายจากน ้าโขงขึ้น-ลง ผิดฤดูกาล และอาจเกิดจากการขาดแร่ธาตุที่มากับตะกอนในแม่น ้าโขง 
ซ่ึงเป็นแหล่งสารอาหารส าคัญต่อการเติบโต (หาดคัมภีร์ จ.เลย วันที่ 18 ธันวาคม 2563) 

---------------------------------------- 
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การวัดความขุ่นด้วยท่อใส 

บ้านนาทาม อ.ธาตุพนม 

จ.นครพนม 

 

การวัดความขุ่นด้วยท่อใส 

บ้านโคกสารท่า อ.ชานุมาน 

จ.อ านาจเจริญ 

 

การวัดความขุ่นด้วยแผ่นเหล็ก 

บ้านส าโรง อ.โพธิ์ไทร  

จ.อุบลราชธานี 

 

วดัความขุ่นดว้ยแผ่นเหล็กในแมน่ า้สงคราม 

บา้นศรีเวินไชย จ.นครพนม 

วดัความขุ่นดว้ยท่อใส 

อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

วดัความขุ่นดว้ยท่อใส 

อ.ปากชม จ.เลย 
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ระดบัน า้ใสจนเตม็ท่อ(พน้จดุวดัได)้ 

ที่บา้นโคกสารท่า มีนาคม 2564 

ระดบัน า้ใสจนเตม็ท่อ(พน้จดุวดัได)้ 

ที่บา้นโคกสาร จ.อ านาจเจรญิ

มีนาคม 2564 

ระดบัน า้ขุ่น วดัไดร้าว 5 เซนติเมตร 

ที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย  

มิถนุายน 2564 

การวดัความขุ่นดว้ยท่อใส ที่บา้นม่วง 

จ.หนองคาย 

วดัความขุ่นดว้ยท่อใส 

ที่อ.ปากชม จ.เลย 

วดัความขุ่นดว้ยท่อใส ท่ีบา้นโคกสารท่า 

จ.อ านาจเจรญิ 

วดัความขุ่นดว้ยแผ่นเหล็ก 

ที่บา้นนาทาม จ.นครพนม 


