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การเปลี่ยนแปลงสภาพอุตุ 1 - อุทกวิทยาของลุมน้ําโขง
The Meteorology - hydrology change of the Mekong 
River Basin

วิเชียร ปลื้มกมล (Vichian Plermkamon)*

บทคัดยอ
 แมนํา้โขงเปนแมนํา้นานาชาติ เปนแมนํา้ทีม่คีวามหลากหลายทางชีวภาพมาก
แหงหนึ่งของโลก แมนํ้าโขงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา โดยการเปล่ียนแปลงนั้น
มาจาก 2 สาเหตุหลักที่สําคัญคือการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดจากฝมือมนุษย การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติที่สําคัญ ไดแก การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหปริมาณหิมะทางตอนบนของลุมนํ้าโขง
ลดลง เปนผลใหปริมาณน้ําทาที่เกิดจากการละลายของธารน้ําแข็งมีปริมาณนอยลง 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศยังอาจทําใหฝนตกมีปริมาณนอยลงหรือเพ่ิมขึ้นได 
สงผลใหปรมิาณนํา้ทาในแมนํา้โขงมีการเปล่ียนแปลงตามไปดวย การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิ

จากฝมอืมนุษยนั้น ไดแก การสรางเขื่อน การตัดไมทําลายปา การเปล่ียนแปลงการใช
ทีด่นิในลุมนํา้ ผลของการเปลีย่นแปลงโดยฝมอืมนุษยนีท้าํใหพฤตกิรรมการไหลของนํา้ใน

แมนํ้าโขงไมเปนไปตามธรรมชาติ ระดับนํ้ามีการข้ึนลงอยางไมปกติ มีการพังทลาย

ของตลิ่งมากขึ้น และอาจทําใหเกิดนํ้าทวมหรือนํ้าแลงรุนแรงมากยิ่งขึ้น ผลของการ

เปลี่ยนแปลงจาก 2 สาเหตุหลักนี้ยอมสงผลกระทบตอระบบนิเวศของแมนํ้าโขงตั้งแต
ตนนํ้าถึงทายนํ้าอยางหลีกเล่ียงไมได และประชาชนที่อาศัยอยูตามสองฝงของแมนํ้า
โขงยอมไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงน้ีเชนเดียวกันทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดลอม
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Abstract
 The Mekong River, an international river is one of the largest and 
most biologically diverse ecosystems on Earth. It has changed over time 
according to two main causes; natural change and manmade change. 
The climate change is the major natural change. This change results 
in the amount of snow on the upper Mekong basin is decreased. As a 
result, runoff from the melting of the glaciers was lower. Climate change 
may also result in less or high rainfall. As a result, the amount of runoff 
in the river has changed as well. The manmade change consists of dam 
construction, deforestation, land use change in the watershed. The effect 
of these changes causes the fl ow behavior of the Mekong River no more 
naturally. The water level fl uctuations are not normal. The riverbank 
erosion is increased and can cause more severe fl ooding or drought. The 
two main causes of these changes will inevitably affect the ecology of the 
Mekong River from upstream to downstream. The people who live along 
the banks of the Mekong River would be affected by this change, as well 
as economic, social and environment.

คําสําคัญ: แมนํ้าโขง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นํ้าทา
Keywords: Mekong River, climate change, runoff

บทนํา
 แมนํ้าโขงเปนแมนํ้านานาชาติ เมื่อไหลผานแตละประเทศจะมีชื่อเรียกท่ีแตก
ตางกนัออกไปเมือ่ไหลผานประเทศจนีจะเรยีกวาแมนํา้หลานชางเจยีง (Lancang Jiang) 

ชุมชนไทยลื้อในสิบสองปนนาเรียกแมนํ้าสายนี้วา แมนํ้าลานชาง เม่ือไหลผานพรมแดน

ไทย-ลาวคนทองถิ่นเรียกวา แมนํ้าของ เมื่อไหลผานพรมแดนลาวสูพรมแดนกัมพูชาคน
ถิ่นนี้จะเรียกวา โตนเลของ ในชวงที่ไหลผานประเทศเวียดนามจะเรียกวา แมนํ้าเตียน 
แมนํา้โขงถอืเปนแมนํา้ทีเ่ปนหวัใจและจติวญิญาณของผนืแผนดนิเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต 
มากกวา 60 ลานคนท่ีอาศยัอยูในภมูภิาคน้ีการดาํรงชีวติในแตละวนัของเขาจะขึน้อยูกบั
แมนํา้หลักและแมนํา้สาขาของแมนํา้สายน้ีเปนสาํคญัทัง้ทางดานอาหาร นํา้ การคมนาคม
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ขนสง และอื่นๆ แมนํ้าโขงจัดเปนแมนํ้าที่มีความอุดมสมบูรณดวยปลาหลากหลาย
สายพันธุมากที่สุดแหงหนึ่งของโลก จะเปนรองก็แคเพียงแมนํ้าอะเมซอนเทาน้ัน ใน
ปจจุบันประเทศจีนไดมีการสรางเขื่อนหลายแหงและปรับปรุงเสนทางคมนาคมทางนํ้า
ทางตนนํ้าของแมนํ้าโขงโครงการพัฒนาเหลานี้ไดสงผลกระทบตอระบบนิเวศที่สลับซับ
ซอนของแมนํ้าโขงอยางหลีกเล่ียงไมได ทําใหวัฏจักรของการเกิดนํ้าทวมน้ําแลงตาม
ธรรมชาติในแมนํ้าโขงเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง เกิดการขวางก้ันการเคลื่อน
ยายของตะกอนในลํานํ้า มีการพังทลายของตลิ่งลํานํ้ามากขึ้น ทองนํ้าของลําน้ําโขงดาน
ทายเขื่อนจะถูกกัดเซาะลึกมากขึ้น สงผลกระทบตอระบบนิเวศและการดํารงชีวิตของ
หลายลานชีวิตที่อาศัยอยูทางทายนํ้าอันไดแก ประเทศพมา ประเทศไทย ประเทศลาว 
ประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนาม มีผลกระทบตอระดับนํ้าและการทําประมงซ่ึง
ปรากฏใหเห็นแลวในบริเวณเขตชายแดนไทย-ลาว ในประเทศกัมพูชาก็ไดรับผลกระทบ
เชนเดยีวกันระดับน้ําทวมในโตนเลสาบลดลงทําใหระบบนิเวศเปล่ียนแปลงไป แมนํา้โขง
ไดกอใหเกิดประเด็นทั้งความขัดแยงและความรวมมือกันของ 4 ประเทศไดแก ประเทศ
ลาว ไทย กัมพูชาและเวียดนาม บทความน้ีจะนําเสนอภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงใน
ลุมนํ้าโขงในสภาพปจจุบัน

สภาพทางกายภาพของลุมนํ้าโขง
 แมนํ้าโขงเปนแมนํ้าที่มีความยาวท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ยาว
เปนอันดับที่ 7 ของทวีปเอเชียและเปนอันดับท่ี 12 ของโลก มีความยาวท้ังหมด 4,800 
กิโลเมตร ลักษณะสําคัญของแมนํ้าโขงคือ มีตลิ่งที่สูงชันมากทั้งสองฝง ไหลเล้ียวเลาะไป

ตามไหลเขา กระแสนํ้าจะไหลจากทางเหนือลงสูทางใตตลอดทั้งป ระดับนํ้าในฤดูฝนกับ

ฤดแูลงจะมีความแตกตางกนัอยางมาก ความเร็วของกระแสน้ําจะข้ึนอยูกบัแตละฤดกูาล 

ดนิในแมนํา้โขงเปนดนิทราย มเีกาะแกงนอยใหญกวาหนึง่รอยแหงเรยีงรายตลอดแมนํา้ 
ทําใหไดรับการขนานนามวา แมนํ้าดานูบตะวันออก 
 ตนของแมนํ้าโขงในช่ือทองถ่ินเรียกวา ลําน้ําอางและชา (Ang and Cha 

streams) ซึ่งอยูที่ระดับความสูงมากกวา 4,900 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเลในเทือกเขา

ตางกูลา (T’ang-ku-la mountain) บริเวณทางตอนใตของเขตมณฑลซิงไฮ (Tsinghai 
province) ประเทศจีน ไหลลงมาทางใตผานเขตชานตู (Ch’ang-tu region) ของธิเบต 
ลํานํ้าหลักนี้ตอมาเรียกวา แมนํ้าหลานชาง (Lan-ts’ang river) แลวไหลตํ่าลงมาทางใต
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ผานท่ีราบสูงยูนนานตามแนวไหลเขาและหุบเขาที่เกิดจากการกัดเซาะดินไปยังบริเวณ
ตอนใตของเชียงรุง (Ching-hung) ซึ่งกลายเปนเขตพรมแดนระหวางประเทศพมากับ
ประเทศจีน พืน้ทีลุ่มนํา้โขงบริเวณทีร่าบสงูธเิบตและยูนนานนีส้วนใหญแลวจะเขาถงึยาก
มากและมีประชากรอาศัยอยูเบาบาง จากน้ันแมนํ้าโขงจะไหลตํ่าลงมาทางทิศตะวันตก
เฉยีงใตกลายเปนเสนแบงเขตพรมแดนระหวางประเทศพมากบัประเทศลาว ประเทศไทย
กบัประเทศลาว แลวไหลผานประเทศลาว ประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนามกอนท่ี
จะไหลลงสูทะเลจนีใตทางใตของเมอืงโฮจมินี นครหลวงเวยีงจนัทนเมอืงหลวงของสปป.
ลาว กรุงพนมเปญเมืองหลวงของประเทศกัมพูชาตางก็ตั้งอยูริมแมนํ้าโขง 
 แมนํา้โขงมพีืน้ท่ีลุมน้ําทัง้หมด 795,000 ตารางกโิลเมตร โดยเปนพ้ืนท่ีทีอ่ยูใน
ประเทศจีน 21% อยูในประเทศพมา 3% อยูในประเทศลาว 25% อยูในประเทศไทย 
23% อยูในประเทศกัมพูชา 20% และอยูในประเทศเวียดนาม 8% พื้นที่ลุมนํ้าโขงจะมี
ลักษณะแคบในชวง 1,955 กิโลเมตรแรก ความแตกตางกันระหวางสภาพทางกายภาพ
ทางดานเหนอืนํา้และทางดานทายนํา้เกิดข้ึนอยางชดัเจนเมือ่ไหลมาทางดานลางของพืน้ที่
ราบสูงยูนนาน โดยแมนํ้าโขงจะเริ่มมีความลาดชันลดตํ่าลงมาอยางเห็นไดชัด (รูปที่ 1)  
ลุมนํ้าโขงจึงถูกแบงออกเปน 2 ลุมน้ํายอย (subbasin) คือลุมนํ้าโขงตอนบน (Upper 
Mekong Basin) และลุมน้ําโขงตอนลาง (Lower Mekong Basin) (รูปที่ 2) ลุมนํ้าโขง
ตอนบนจะมีลกัษณะยาว แคบ มพีืน้ทีลุ่มนํา้ประมาณหน่ึงในส่ีของพ้ืนทีลุ่มนํา้โขงท้ังหมด 

ไหลผานเทือกเขาและท่ีราบสูงของประเทศจีน พืน้ทีข่องลุมนํา้สวนใหญจะอยูในประเทศ
จนี แมนํา้โขงในเขตจนีมีความยาวประมาณ 2,047 กโิลเมตร โดยมี 800 กโิลเมตรไหลอยู

ในทิเบต และสวนที่เหลือ 1,247 กิโลเมตรอยูในมณฑลยูนนาน ลุมนํ้าโขงตอนลางจะอยู

ตํา่จากจดุทีแ่มนํา้โขงกลายเปนเสนแบงเขตพรมแดนระหวางประเทศพมากบัประเทศลาว 
มีพื้นที่ลุมนํ้าประมาณสามในสี่สวนของพื้นท่ีลุมน้ําโขงทั้งหมดโดยมีความยาวของลํานํ้า 
2,390 กิโลเมตร มีพื้นท่ีลุมน้ําอยูในฝงประเทศไทยคือที่ราบสูงโคราช อยูในฝงประเทศ

ลาวและประเทศเวียดนามคือ แนวเทือกเขาอันนัม (Annamese Cordillera) และพื้นที่

ทั้งหมดของประเทศกัมพูชากอนที่จะไหลลงสูทะเลท่ีปากแมนํ้าในประเทศเวียดนาม 

รูปที่ 3 แสดงลํานํ้าสาขาของแมนํ้าโขงในพื้นที่ลุมนํ้าโขงตอนลาง โดยมีลําน้ํามูลและ
ลํานํ้าชีอยูในประเทศไทย
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รูปที่ 1  ระดับทองนํ้าของแมนํ้าโขง (ที่มา: คณะกรรมการแมนํ้าโขงแหงชาติไทย)

รูปท่ี 2  ลุมนํ้าโขง (ที่มา: คณะกรรมการ
แมนํ้าโขงแหงชาติไทย)

รูปที่ 3  ลํานํ้าสาขาของแมนํ้าโขง (ที่มา: 
เอกสารอางอิง 8)
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 ใตประเทศพมาลงมา ลุมน้ําโขงจะถูกแบงออกเปน 6 พื้นที่หลักไดแกที่ราบสูง
ตอนเหนือ ที่ราบสูงโคราช ที่ราบสูงตะวันออก พื้นท่ีราบลุมตอนใต พื้นที่ราบสูงตอนใต 
และพ้ืนทีส่ามเหล่ียมปากแมนํา้ โดยทุกพืน้ทีจ่ะมีความคลายคลงึกนัในลกัษณะของพ้ืนที ่
พชืพนัธุและดนิ พชืพนัธุสวนใหญในลุมนํา้โขงตอนลางจะเปนพชืเขตรอนพนัธุใบกวาง ถงึ
แมวาการเกิดของพืชแตละชนิดจะผันแปรไปตามเสนรุงและภูมิประเทศ
 พืน้ทีร่าบสงูตอนเหนือจะมีลกัษณะเปนเทอืกเขาสลับซบัซอนอาจมีระดบัความ
สงูถงึ 2,750 เมตร เหนือระดับนํา้ทะเลและเทอืกเขาหลายแหงมคีวามลาดชนัสูง ขอบเขต
ของพื้นที่จะตํ่าลงมาทางใตจนถึงเสนรุงเดียวกันกับกรุงเวียงจันทน พื้นที่ราบสูงที่ถูกกัด
เซาะน้ีจะถูกปกคลุมดวยปาผลัดใบที่รกชัฏซ่ึงไดถูกทําลายลงแลวจากการบุกรุกทําลาย
ปาเพ่ือทําไรเลื่อนลอย
 ไปทางใตจากดานทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกของแนวลํานํ้าโขงใตกรุง
เวยีงจันทนลงไปจะเปนท่ีราบสูงโคราชซ่ึงพ้ืนท่ีเกือบท้ังหมดจะอยูในประเทศไทยมีเพยีง
ลาํน้ําสาขาทางตอนลางของแมนํา้โขงเทานัน้ท่ีอยูในประเทศลาว พืน้ทีน่ีจ้ะมลีกัษณะลาด
ลอนสลับเนิน (gently rolling hill) สลับท่ีราบตะกอน (alluvial plain) ปาผลัดใบใน
พืน้ทีส่งูจะไมหนาแนนและพืน้ทีป่าไดถกูเปลีย่นเปนทุงหญาแลวเปนผลจากการเล้ียงสตัว
และการเผาปาซํ้าซาก
 พืน้ทีร่าบสูงทางตะวันออกเปนสวนหน่ึงของแนวเทือกเขาอันนมั นํา้ในพ้ืนทีน่ี้
จะไหลไปทางทิศตะวันตกลงสูแมนํ้าโขง ตลอดระยะทางระหวางอําเภอกีสอน (ky son) 

ในประเทศเวียดนามและจังหวัดกระแจะ (kracheh) ในประเทศกัมพชูา เสนสันปนนํา้ของ

ลุมนํา้จะเปนเสนแบงเขตพรมแดนระหวางประเทศเวยีดนามกบัประเทศลาวและประเทศ
เวยีดนามกบัประเทศกัมพชูา ดานเหนอืของพืน้ท่ีจะมลีกัษณะสูงๆต่ําๆ (relief) มากกวา
ดานใตแตในพืน้ทีส่งูโดยท่ัวไปแลวนํา้จะไหลเร็วโดยไหลไปตามหุบเขาแคบๆกอนทีจ่ะไหล
ผานที่ราบสูงโคราชหรือพื้นที่ราบลุมอื่นๆ พื้นที่นี้มีการตัดไมทําลายปาอยางกวางขวาง
เปนผลจากธุรกิจคาไม การทําไรเลื่อนลอยและการทําทุงเล้ียงสัตว

 พื้นที่ราบลุมท้ังสองฝงของแมนํ้าโขงทางตอนใตจะเปนพื้นที่ชายแดนของ

ประเทศลาวจากน้ันแมนํ้าโขงจะไหลเขาสูประเทศกัมพูชาโดยระดับของทองนํ้าของ

แมนํ้าโขงจะลดระดับลงอยางรวดเร็วที่นํ้าตกคอนพะเพ็ง (Khone fall) ระหวางนํ้าตก
กับจังหวัดกระแจะจะเปนพื้นท่ีราบลุมตะกอนจะกระจายออกไปอยางรวดเร็ว ทางตอน
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ลางของจงัหวดักาํปงจามแมนํา้โขงจะมคีวามลาดชนัท่ีแบนราบและไหลผานพืน้ทีร่าบลุม
ตะกอนนํา้ทวมถงึทีก่วางยาว เม่ือใกลถงึกรงุพนมเปญจะมจีดุบรรจบกนัของแมนํา้โขงกบั
แมนํ้าสาบ (sab river) ซึ่งเปนแมนํ้าที่เชื่อมกับโตนเลสาปบางครั้งจะเรียกวา ทะเลสาบ
ใหญ (great lake) ทิศทางของการไหลของแมนํ้าสาบจะผันแปรไปตามฤดูกาลดังแสดง
ในรูปที่ 4 ในฤดูนํ้าหลากเม่ือระดับน้ําในแมนํ้าโขงทวมสูงนํ้าจากแมนํ้าโขงจะไหลเขาไป
ในแมนํ้าสาบสูโตนเลสาบทําใหพื้นท่ีนํ้าทวมของทะเลสาปเพ่ิมขึ้นจาก 2,590 ตาราง
กิโลเมตรเปนสูงสุดถึง 10,360 ตารางกิโลเมตร ในฤดูแลงเมื่อนํ้าหลากลดลงแมนํ้าสาบ
จะเปลี่ยนทิศทางการไหลโดยนํ้าจะไหลกลับลงสูแมนํ้าโขง โตนเลสาบถือวาเปนแหลง
ประมงนํ้าจืดที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก สามารถผลิตอาหารเล้ียงประชากรไดมากกวา 
3 ลานคน และเปนแหลงโปรตีนมากกวา 60% ของโปรตีนที่ชาวกัมพูชาบริโภค

รูปที่ 4  แสดงทิศทางการไหลของน้ําในแมนํา้สาบตามฤดูตางๆ (ทีม่า:เอกสารอางองิ 5)

 เทือกเขาตําแรย (Damrei) และเทือกเขากระวาน (Kravanh) ตั้งอยูทางทิศ

ตะวันตกเฉียงใตของประเทศกัมพชูาจะเปนทีร่าบสูงซึง่ทางตอนใตของพ้ืนทีบ่รเิวณน้ีจะ
เปนตนกําเนิดของลํานํ้าสาขาของแมนํ้าสาบ
 แมนํ้าโขงจะแยกเปน 2 สายทางใตของกรุงพนมเปญ คือตัวแมนํ้าโขงและ

แมนํา้บาแสค (Bassac) จากจดุน้ีเปนตนไปจะเปนลกัษณะของสามเหลีย่มปากแมนํา้โดย

มพีืน้ทีป่ระมาณ 64,750 ตารางกโิลเมตร แบงเปน 3 สวนหลกัไดแกสวนบนเหนอือาํเภอ

โจดก(Chau doc) ในประเทศเวยีดนามพืน้ทีส่วนนีจ้ะมคีนัดนิตามธรรมชาตทิีแ่ขง็แรงตัง้
อยู 2 ฝงของลาํนํา้(เปนคนัดนิทัง้สองฝงของลําน้ําท่ีเกิดจากตะกอนตกทบัทม) ระหวางคนั
ดนิจะเปนแองกวางตํา่ ในพืน้ท่ีสวนกลางบางพืน้ท่ีจะระบายนํา้ไดดบีางพืน้ท่ีระบายนํา้ได



วารสารวิจัย มข. 1 (3) : ตุลาคม-ธันวาคม 2554

155การเปลี่ยนแปลงสภาพอุตุอุทกวิทยาของลุมนํ้าโขง

ยากและเปนหนองน้ํา สวนพืน้ท่ีทางตอนลางจะเปนปากแมนํา้และพืน้ทีท่างทศิตะวันตก
เฉยีงใตตะกอนทีถ่กูพดัพามาตามกระแสนํา้จากดานบนของแมนํา้ จะอยูในกระบวนการ
ของการตกตะกอนน้ําทวมจะไมรุงแรงเทาสวนบนของสามเหล่ียมปากแมนํ้า พื้นที่ทาง
ตอนเหนือของแหลมคาเมา (Ca mau) จะเปนปาและหนองน้ํา
 ลุมนํ้าโขงมีพื้นที่ลุมนํ้าอยูในเขตประเทศไทยคือพื้นที่ราบสูงโคราช มีพื้นที่
ครอบคลมุพืน้ทีลุ่มนํา้อยู 2 สวน คอื สวนภาคเหนอื มพีืน้ทีลุ่มนํา้ประมาณ 10,034 ตาราง
กิโลเมตร อยูในเขตจังหวัดพะเยาท้ังหมดและบางสวนในเขตจังหวัดเชียงราย และสวน
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นท่ีลุมน้ําประมาณ 47,154 ตารางกิโลเมตรอยูในเขต
จงัหวัดเลย หนองคาย อดุรธานี หนองบัวลาํภ ูสกลนคร นครพนม มกุดาหาร อาํนาจเจริญ
และอุบลราชธานี รวมพ้ืนท่ีลุมน้ําโขงสวนท่ีอยูในประเทศไทยทั้งหมดประมาณ 57,188 
ตารางกิโลเมตร (รูปท่ี 5)
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รูปที่ 5 พื้นที่ลุมนํ้าโขงในประเทศไทย
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องคกรในลุมนํ้าโขง
 แมนํ้าโขงมีพื้นท่ีลุมน้ําสากลและมีขนาดใหญ การที่จะพัฒนาโดยนําน้ําขึ้นมา
ใช เพ่ือกอใหเกิดประโยชน ในดานเศรษฐกิจและสังคม และตอประชาชนของประเทศ
ตางๆ ทีอ่าศัยอยูรมิฝงแมนํา้นัน้ จะตองอาศัยปจจยัสนับสนุนท่ีหลากหลาย รวมถึงความ
รวมมือของประเทศตางๆดวย จากแนวความคิดดังกลาวนี้รัฐบาลของ 4 ประเทศในลุม
แมนํ้าโขงตอนลางอันไดแกประเทศ ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนามไดตกลงรวมมือกัน
กอตัง้องคกรขึน้มาเม่ือปพ.ศ. 2500 โดยมชีือ่วา คณะกรรมการประสานงานสาํรวจแมนํา้
โขงตอนลาง รูจกัโดยทัว่ไปสัน้ๆ วา “คณะกรรมการแมนํา้โขง” และตอมาไดววิฒันาการ
เปนคณะกรรมาธิการแมนํา้โขง (Mekong River Commission (MRC)) โดยมกีารลงนาม
ในขอตกลงของความรวมมือการพัฒนาลุมน้ําโขงอยางยั่งยืนเม่ือวันที่ 5 เมษายน 2538 

(1995 Mekong Agreement) คณะกรรมาธิการจะมีหนาทีด่านการประสานการพัฒนา
ทรพัยากรนํา้ การจดัการและปองกันสิง่แวดลอมของภมูภิาค ทาํใหเกดิความมัน่ใจในการ
ใชนํา้นานาชาตินีอ้ยางมเีหตมุผีลและเปนธรรมโดยอยูบนหลักการ “ความเสมอภาคแหง
รฐั” (sovereign equality)เพือ่เรงรดัการพัฒนาลุมแมนํา้โขงใหสามารถอาศยัซ่ึงกนัและ
กนัและนําไปสูรากฐานท่ีมัน่คงสําหรับการพัฒนาอยางย่ังยนืของภูมภิาค การปฏิบตังิาน
ของคณะกรรมาธกิารจะมสีาํนกัเลขาธกิารกลาง (Mekong Secretariat) เปนผูปฏบิตั ิมี
การประสานงานอยางใกลชิดกับหนวยงานตางๆ ของรัฐบาลท้ัง 4 ประเทศ ผานองคกร

จดัตัง้ทีเ่รยีกวา “คณะกรรมการแมนํา้โขงแหงชาต”ิ (National Mekong Committee)

องคกร “คณะกรรมการแมนํา้โขงแหงชาติไทย” (Thai National Mekong Committee) 
จะประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของและผูทรงคุณวุฒิจํานวนประมาณ 22 
คน และมีรฐัมนตรวีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมเปนประธาน โดย

อธบิดกีรมทรัพยากรน้ําเปนคณะกรรมการลุมแมนํา้โขง สงักดัสาํนักประสานความรวมมอื

ระหวางประเทศ กรมทรัพยากรนํ้าทําหนาที่เปนกองเลขาธิการใหแกคณะกรรมการ

โครงการพัฒนาทรัพยากรนํ้าในลุมแมนํ้าโขงตอนบน
 มีการพัฒนาลําน้ําโขงในลุมนํ้าโขงตอนบนเพ่ือการคมนาคมขนสงทางน้ําและ

การผลิตกระแสไฟฟาพลังน้ํา โดยประเทศจีนไดมีโครงการปรับปรุงเสนทางคมนาคม
ขนสงทางน้ําในแมนํา้โขงตอนบน (Upper Mekong Navigation Improvement Project
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(UMNP)) และแผนการสรางเข่ือน 8 แหงแบบข้ันบนัไดในมลฑลยูนนานดังแสดงในรูปที ่
6 และตารางท่ี 1 ประเทศจีนไดกระทําโดยลําพังเพยีงฝายเดียวโดยปราศจากการปรึกษา
หารอืกับประเทศทางดานทายน้ํา โดยอางวาเปนโครงการทีก่ระทาํในผนืแผนดินจีนและ
จนีไมไดเปนสมาชิกของ MRC จงึไมมขีอผกูมดัท่ีจะตองแจงหรือปรึกษาหารือกบัประเทศ
ที่อยูทางดานทายนํ้าของแมนํ้าโขงหรือแบงปนขอมูลเกี่ยวกับเรื่องแผนหรือการดําเนิน
งานเขื่อนที่จีนสรางเสร็จแลว เพื่อที่จะตอกยํ้าถึงจุดยืนนี้ของจีน จีนไดยืนกรานที่จะ
เรียกชือ่แมนํา้โขงในสวนท่ีอยูในประเทศจีนวา หลานชาง (Lancang-Jiang) เพ่ือยนืยนัให
เหน็ความจรงิวาเขือ่นทีจ่นีสรางขึน้มานัน้เปนเขือ่นทีส่รางขึน้บนแมนํา้ของจนี ดงันัน้การ
ตดัสนิใจในการใชงานจงึอยูภายใตผลประโยชนของประเทศจนีเปนหลกั และประเทศจนี
ไดบรรลถุงึการลงนามในขอตกลงการเดินเรอืเชิงพาณชิย แมนํา้โขง-หลานชาง ในปพ.ศ. 
2543 กับประเทศพมา ไทยและลาว อยางไรก็ตามประเทศอ่ืนๆที่ไดรับผลกระทบดวย
เชน ประเทศกัมพูชา มิไดมีสวนรวมในการลงนามดวย เครือขายแมนํ้าแหงเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต (Southeast Asia Rivers Network) ไดทําการประเมินผลกระทบจาก
การปรับปรุงเสนทางคมนาคมขนสงทางนํ้าในแมนํ้าโขงตอนบนทั้งทางดานสิ่งแวดลอม
และทางสงัคมและวฒันธรรม โดยการระเบดิเกาะแกงและการขดุลอกลํานํา้โขงจะทาํให
เกิดผลกระทบดังนี้

1. ทําลายระบบนิเวศที่สลับซับซอนหลากหลายของแมนํ้าโขง

2. คุกคามวัฏจักรชีวิตและพันธุของปลา
3. เกดิการกัดเซาะตล่ิงและการเปล่ียนแปลงเสนทางของลําน้ําสงผลตอคนท่ี

อาศัยอยูในพื้นท่ีทั้งการสัญจรและความปลอดภัย

4. เกิดผลกระทบทางลบทางสังคมตอชุมชนท่ีอาศัยอยูตามริมฝงแมนํา้ทาํให

สูญเสียการประมง สูญเสียแหลงอาหารตามธรรมชาติ ไมสามารถเขาถึง
แหลงอาหารได มีผลกระทบตอรายไดและความปลอดภัยทางอาหาร

5. สูญเสียการประมง ทําใหชุมชนขาดองคความรูในเร่ืองการประมงและ

วัฒนธรรมการจับปลาท่ีบรรพบุรุษไดถายทอดใหไวไมสามารถสืบทอดถึง

ลูกหลานรุนตอไปได
6. ทําใหเกิดมลพิษทางนํ้าเพิ่มความขุนของน้ํา มีผลตอชุมชนที่อาศัยนํ้าจาก

แมนํ้าโขงในการอุปโภคบริโภค
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7. การสญัจรของเรอืขนาดใหญมผีลตอความปลอดภยัของชวีติและทรพัยสนิ
ของคนที่อาศัยอยูตามริมฝงแมนํ้ามีผลกระทบตอรายไดและความ
ปลอดภัยทางอาหาร

รูปที่ 6  โครงการสรางเข่ือนผลิตกระแสไฟฟาพลังนํ้าตามลํานํ้าโขงตอนบนของ
ประเทศจีน 8 แหง(ที่มา:เอกสารอางอิง 14)

ตารางท่ี 1 รายละเอียดของเขื่อนผลิตกระแสไฟฟาพลังนํ้าตามลําน้ําโขงของประเทศ

จีน 8 แหง

ชื่อเขื่อน สมรรถนะ สถานภาพ ปที่เปดใชงาน

1.  มานวาน (Manwan) - ความจุ 920 ลาน ลบ.ม.
- ความสูง 136 ม.

- กาํลงัการผลิตกระแสไฟฟา 1,550 

เมกะวัตต

สรางเสร็จ

แลว

2536
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2.  ตาเฉาซาน (Dachaoshan) - ความจุ 880 ลาน ลบ.ม.

- ความสูง 111 ม.
- กาํลงัการผลิตกระแสไฟฟา 1,350 
เมกะวัตต

สรางเสร็จ

แลว

2544

3.  เสี่ยววาน (Xiaowan) - ความจุ 15,130 ลาน ลบ.ม.
- ความสูง 292 ม.
- กาํลงัการผลิตกระแสไฟฟา 4,200 
เมกะวัตต

กําลัง
กอสราง

2555

4.  จิ่งหง (Jinghong) - ความจุ 1,040 ลาน ลบ.ม.
- ความสูง 118 ม.
- กาํลงัการผลิตกระแสไฟฟา 1,750 
เมกะวัตต

สรางเสร็จ
แลว

2553

5.  กงกวอเฉียว 
 (Guongguoqiao)

- ความจุ 510 ลาน ลบ.ม.
- ความสูง 130 ม.
- กําลังการผลิตกระแสไฟฟา 750 
เมกะวัตต

สรางเสร็จ
แลว

2551

6.  นั่วจาตู (Nuozhado) - ความจุ 24,670 ลาน ลบ.ม.
- ความสูง 216 ม.
- กาํลงัการผลิตกระแสไฟฟา 5,850 
เมกะวัตต

กําลัง
กอสราง

2560

7. กันหลั่นปา (Ganlanba) - ความจุ  ลาน ลบ.ม.
- ความสูง 65 ม.
- กําลังการผลิตกระแสไฟฟา 150 
เมกะวัตต

กําลัง

ออกแบบ

8.  เม็งซอง (Mengsong) - ความจุ  ลาน ลบ.ม.
- ความสูง  ม.
- กําลังการผลิตกระแสไฟฟา 600 
เมกะวัตต

กําลัง

ออกแบบ
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โครงการพัฒนาทรัพยากรนํ้าในลุมแมนํ้าโขงตอนลาง
 สํานักเลขาธิการกลาง ( Mekong Secretariat) มีหนาที่รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการฯ  ในการหาทนุสนับสนนุการปฏบิตัโิครงการซึง่เปนหัวใจของการทาํงาน
ใหเปนรูปธรรม และไดทําการรวบรวมขอมูลตางๆ เก่ียวกับลุมน้ําโขงตอนลาง เพื่อจัด
เปนฐานขอมูล และแบบจําลองทางคณิตศาสตร หรือการพยากรณสถานการณสําคัญ
ทางนํ้า เพ่ือนําไปทําการวางแผนตางๆ นอกจากนี้ยังมีหนาที่เสาะหาวิทยาการใหมๆ 
เพ่ือนํามาประยุกตใชกับทรัพยากรนํ้า เชน การผลิตกระแสไฟฟาพลังนํ้าโดยอาศัยเขื่อน 
หรือฝายบนลํานํ้าโขง แผนงานของคณะกรรมาธิการแมนํ้าโขงประกอบดวย 4 แผนงาน
หลกั ไดแก แผนงานการพัฒนาลุมน้ํา แผนงานการใชนํา้ แผนงานส่ิงแวดลอม และแผนงาน
การจัดการและบรรเทาอุทกภัย 

 สําหรับการสรางเข่ือนในลําน้ําโขงตอนลางน้ันรัฐบาลลาว (สปป.ลาว) และ
รัฐบาลกัมพูชา ไดอนุญาตใหบริษัทของไทย มาเลเซีย และจีน ดําเนินการสํารวจความ
เปนไปไดในการสรางเขื่อนไฟฟาพลังนํ้าบนแมนํ้าโขง ดังรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 รายช่ือเขือ่นไฟฟาพลังน้ําบนแมนํา้โขงตอนลางทีด่าํเนนิการสํารวจความเปน
ไปไดในการกอสราง

ชื่อเขื่อน ตําแหนงของการกอสราง กําลังการผลิตกระแสไฟฟา
(เมกะวัตต)

1. ปากแบง แขวงอุดมไซ ประเทศลาว 1,350

2. ไซยะบุรี แขวงไซยะบุรี ประเทศลาว 1,260

3. ปากลาย ทางตอนใตของแขวงไซยะบุรีติดกับ
แขวงเวียงจันทน  ประเทศลาว

1,320

4. ผามอง อ.ปากชม จ.เลย ประเทศไทย 1,482

5. บานกุม ต.โพธ์ิไทร อ.โขงเจียม จ.อบุลราชธานี 
ประเทศไทย

6. ดอนสะฮอง บริเวณนํ้าตกคอนพระเพ็ง ในเขต

สี่พันดอน ทางตอนใตของประเทศ
ลาว

240

7. ซําบอ ประเทศกัมพูชา 3,300
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สภาพการเปล่ียนแปลงทางดานอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาใน
ลุมแมนํ้าโขง
 นํา้ในแมนํา้โขงสวนหนึง่จะมาจากการละลายของธารนํา้แขง็บนเทอืกเขาสงูใน
ที่ราบสูงธิเบต อีกสวนหน่ึงจะมาจากน้ําฝนท่ีตกลงมาบนพ้ืนที่ลุมนํ้าโดยเฉพาะอยางย่ิง
ในพื้นที่ลุมนํ้าตอนลางนํ้าสวนใหญจะมาจากนํ้าฝน ปริมาณการไหลของแมนํ้าโขงและ
ลํานํ้าสาขาจะมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดกับลักษณะของฝน ระดับนํ้าในแมนํ้าโขง
จะเร่ิมสูงขึ้นในตอนเร่ิมตนของฤดูฝน (เมษายน-พฤษภาคม) อันเน่ืองมาจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตไดพัดพาเอาความชื้นเขามาทําใหเกิดฝนตกในลุมนํ้าปริมาณนํ้าใน
แมนํ้าโขงจึงเร่ิมเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะทางพ้ืนท่ีราบสูงตอนเหนือ และตะวันออกจะเพ่ิมขึ้น
อยางรวดเร็วและระดับน้ําในแมนํ้าโขงจะถึงระดับสูงสุดในเดือนสิงหาคม กันยายนหรือ
ตลุาคม หลงัจากนัน้ระดบันํา้จะเริม่ลดลงอยางรวดเรว็จนถงึเดอืนธันวาคม จากนัน้ระดบั
นํ้าจะคอยๆ ลดลงอยางชาๆ ในชวงฤดูแลงและจะถึงจุดตํ่าสุดในเดือนมีนาคม-เมษายน
กอนถึงฤดูมรสุม แมนํ้าโขงในชวงฤดูฝนจะมีปริมาณการไหลของน้ํามากอยางมหาศาล
เปนผลใหเกิดปญหาน้ําทวมอยางรุนแรงเกิดความเสียหายเกือบทุกปในพ้ืนทีร่าบน้ําทวม
ถึงอันอุดมสมบูรณไปดวยแรธาตุอาหารของพืชและสัตวตามแนวลํานํ้าโขงและลํานํ้า
สาขาหลักรวมทั้งพ้ืนที่นํ้าทวมถึงในสามเหลี่ยมปากแมนํ้า ในทางกลับกันในชวงฤดูแลง
ปริมาณการไหลไดลดลงอยางรุนแรงทําใหนําไปสูการเกิดความแหงแลงซึ่งนอกจากจะ

ทําใหเกิดการขาดแคลนนํ้าสําหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรแลวยังทําใหการ
คมนาคมขนสงทางนํ้ามีขอจํากัดในเรื่องความลึกของนํ้าในลําน้ําโขงดวย บริเวณที่ไดรับ
ผลกระทบอยางรุนแรงท่ีสุดในชวงฤดูแลงคือพ้ืนที่ราบชายฝงของสามเหล่ียมปากแมนํ้า

โขงซึง่นอกจากปรมิาณนํา้ทีต่ํา่จะทาํใหเกิดการขาดแคลนนํา้สําหรบัทัง้คนและการเกษตร

แลวมนัยงัทาํใหนํา้เค็มไหลเขามาทวมยงัพืน้ทีส่ามเหล่ียมปากแมนํา้ โดยมพีืน้ทีป่ระมาณ 

21,000 ตารางกิโลเมตรท่ีไดรับผลกระทบจากน้ําเค็ม
 ภมูอิากาศในบริเวณพืน้ทีลุ่มน้ําโขงตอนบนสวนใหญไดรบัอทิธพิลจากลมมรสุม
อินเดีย อุณหภูมิจะปานกลางคอนขางจะข้ึนอยูกับความสูงโดยปกติอุณหภูมิจะตํ่ากวา 
และแปรผันตามฤดูกาลมากกวาท่ีพบทางตอนลางของลุมนํ้าดังแสดงในรูปท่ี 7 สวน
บรเิวณพ้ืนทีลุ่มนํา้โขงตอนลางน้ันสวนใหญจะไดรบัอทิธพิลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต 

และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากน้ันแลวในแตละปจะไดรับอิทธิพลจากลม
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ดเีพรสช่ันซึง่พดัมาจากทะเลจีนใตดวย อณุหภูมใินลุมน้ําโขงตอนลางจะอบอุนสม่ําเสมอ
ตลอดป อณุหภูมริายวันสงูเฉล่ียในกรุงพนมเปญ 32 oC อณุหภูมติํา่เฉล่ีย 23 oC ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือจะเร่ิมในเดือนพฤศจิกายนในพ้ืนที่ลุมนํ้าตอนลางนําอากาศท่ีแหง
แลงมาสูพื้นที่จนถึงเดือนพฤษภาคม

รูปที่ 7 อุณหภูมิสูงสุดรายเดือนท่ีสถานีวัดตางๆ ในลุมนํ้าโขง

 ฝนเฉลี่ยรายปจะอยูในชวงจาก 1,000 มิลลิเมตรใกลพื้นที่ใจกลางของภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือของประเทศไทยจนถึง 4,000 มลิลเิมตร ในบริเวณเทือกเขาตรังซอน

(Truong-son) กั้นระหวางประเทศลาวกับประเทศเวียดนาม ปริมาณฝนในฤดูฝน

(80-90% ของปริมาณฝนท้ังหมด) มีเพียงพอตอการปลูกขาว (พืชหลัก) แตการกระจาย
ของฝนไมดีในระหวางฤดูการเพาะปลูกเปนเหตุใหเกิดความเสียหายจากภัยแลงขึ้น
ทั่วลุมน้ําเกือบทุกป พื้นท่ีที่มีฝนรายปตั้งแต 2,000 มิลลิเมตรขึ้นไปจะมีปญหาภัยแลง

นอย แตพื้นที่สวนใหญของลุมน้ําจะมีปริมาณฝนรายปอยูในชวงเพียง 1,000 ถึง 1,200 

มิลลิเมตร/ปเทานั้น ดังแสดงในรูปท่ี 8 ถามีปริมาณน้ําเพียงพอจะสามารถเพ่ิมผลผลิต

ขาวไดถึงสองเทา 
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รูปที่ 8  ปริมาณฝนรายปเฉลี่ยที่สถานีวัดตางๆ ในลุมน้ําโขง

 อตัราการไหลเฉลีย่รายปของแมนํา้โขงจะมคีาประมาณ 15,000 ลกูบาศกเมตร/
วนิาที ปรมิาณน้ําทาเฉล่ียรายป 475,000 ลานลูกบาศกเมตร โดยแบงเปนปริมาณน้ําทา
ที่มาจากประเทศจีน 16% มาจากประเทศพมา 2% มาจากประเทศไทย 18% มาจาก
ประเทศลาว 35%  มาจากประเทศกัมพูชา 18% และมาจากประเทศเวียดนาม 11% ที่
กระแจะในประเทศกัมพูชาจะมีคาอตัราการไหลเฉลี่ยรายปประมาณ 14,200 ลูกบาศก
เมตร/วินาทีและอัตราการไหลตํ่าสุดที่กระแจะจะมีคาประมาณหนึ่งในสิบสองเทาของ

คาเฉล่ียและอัตราการไหลสูงสุดรายปจะเปนสี่เทาของคาเฉล่ียใตกระแจะลงไปอัตรา

การไหลสูงสุดจะลดตํ่าลงเนื่องจากนํ้าจะกระจายออกไปสูลําน้ําสาขาและแองที่ลุมสอง
ฝงของลํานํ้า
 จากการทีป่ริมาณน้ําในแมนํา้โขงลดลงต่ํากวาเกณฑปกตเิปนอยางมากในชวง
ตนของเดือนมีนาคมปนีน้ัน้ ไดสรางความเดือดรอนเปนอยางมากตอชมุชนท่ีอาศัยอยูตาม

รมิฝงแมนํา้โขงทัง้ฝงประเทศไทยและประเทศลาว การทีป่รมิาณนํา้ในแมนํา้โขงลดลงตํา่

กวาเกณฑปกติเกิดมาจากสาเหตุอะไร คําตอบก็คือเกิดมาจาก 2 สาเหตุหลักไดแก เปน
ผลมาจากการกระทําของมนุษยและการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศในบริเวณ
พืน้ทีลุ่มนํา้ โดยในขณะท่ีจดุกําเนดิของแมนํา้โขงยงัไมไดระบแุนชดัวาอยูตรงไหน เพยีงแต
รูวาแหลงกาํเนดิอยูบรเิวณเทอืกเขาธเิบต ทกุฤดใูบไมผลเิมือ่ธารนํา้แขง็ละลายนํา้นีจ้ะไหล

ลงสูแมนํา้โขงเปนการเติมน้ําใหแมนํา้โขง ดวยเหตุทีท่วปีเอเชียมอีณุหภูมทิีร่อนขึน้และมี
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ความแหงแลงมากข้ึนอนัเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมอิากาศ ทาํใหธาร
นํ้าแข็งที่เคยปกคลุมตามเทือกเขาธิเบตมีปริมาณลดลงตามเวลา ทําใหมีปริมาณนํ้าที่จะ
มาเติมแมนํ้าโขงลดลงเรื่อยๆ ในปถัดๆมา การลดลงของแหลงใหนํ้านี้ยิ่งทําใหทางดาน
ทายน้ําของแมนํ้าโขงแยลงหนักขึ้นอีกเมื่อมีการนํานํ้าสวนนี้ไปเติมเต็มในเขื่อนตางๆ ที่
สรางในประเทศจีนอีกทําใหมีนํ้าไหลลงไปทางดานทายนํ้านอยลง
 สํานักเลขาธิการกลางคณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง ไดทําการวิเคราะหเปรียบ
เทียบขอมูลสภาพทางอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาท่ีมีอยูในปจจุบันกับในอดีต รูปที่ 
9 แสดงการเปรียบเทียบระหวางขอมูลฝนรายเดือนที่วัดไดจากเดือนมกราคมถึงเดือน
ธันวาคมในป พ.ศ.2552 กับฝนเฉลี่ยรายเดือนระยะยาว (2543-2552)ของ 4 สถานีวัด
นํ้าฝนท่ีติดตั้งอยูทางตอนบนของลุมนํ้าโขงในประเทศจีน จะเห็นไดชัดวาปริมาณฝนใน
ปพ.ศ.2552 มลีกัษณะทีต่ํา่กวาคาฝนเฉลีย่ในแตละเดอืนระหวางเดอืนสิงหาคมถงึเดอืน
ธันวาคม และในเดือนมกราคม 2553 ปริมาณฝนท่ีตกก็มีคาตํ่ากวาคาเฉล่ียเหมือนกัน

รูปที่ 9 แสดงปริมาณฝนรายเดือนทีส่ถานีตางๆ ในลุมแมนํา้โขงตอนบน (ทีม่า:เอกสาร
อางอิง 6)
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 กราฟในรูปที่ 10 เปนการเปรียบเทียบฝนรายเดือนที่วัดไดระหวางเดือน
กรกฎาคมถงึเดอืนธนัวาคม 2552 กบัฝนเฉลีย่รายเดอืนในชวง 50 ป (2503-2552) ในพ้ืนที่
ลุมนํา้โขงตอนลาง 4 สถานีไดแก สถานีวดันํา้ฝนท่ี เชียงแสน หลวงพระบาง เชียงราย และ
เวียงจันทน ปริมาณฝนจากเดือนกรกฎาคม 2552 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2553 มลีักษณะ
ของรปูแบบของฝนคลายกบัฝนเฉลีย่ระยะยาว อยางไรกต็ามจากเดอืนกนัยายน เปนตน
ไปปรมิาณฝนทางภาคเหนอืของลุมนํา้จะตํา่กวาคาปกตเิปนอยางมาก และปรมิาณฝนใน
ป 2553 ชวงนี้ก็จะตํ่ามากอยางที่เห็น

รูปที่ 10 แสดงปริมาณฝนรายเดือนทีส่ถานตีางๆ ในลุมแมนํา้โขงตอนลาง (ทีม่า:เอกสาร
อางอิง 6)

 จากขอมูลฝนเบื้องตนชี้ใหเห็นวาลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตในป 2552 สิ้นสุด

เร็วเกินไปโดยคาเฉล่ียที่สถานีเชียงแสนจะอยูที่อาทิตยแรกของเดือนพฤศจิกายนและ

ที่สถานีเวียงจันทนจะอยูที่อาทิตยแรกของเดือนตุลาคม การที่มรสุมในป 2552 สิ้นสุด
เร็วเกินไปนี้เปนผลใหอัตราการไหลในลํานํ้าโขงและลํานํ้าสาขาทางตอนเหนือลดลง
อยางรวดเร็วดวยสงผลตอปริมาณน้ําผิวดินและใตดินที่มีอยูในลุมนํ้าและเน่ืองจากพ้ืนที่

เก็บกักโดยธรรมชาติและนํ้าใตดินมีขนาดไมใหญมากนักทําใหสภาพการขาดแคลนน้ํา
เกดิขึน้อยางรวดเร็วโดยเฉพาะอยางย่ิงลาํนํา้สาขาขนาดใหญทางตอนเหนือของประเทศ
ลาวจึงนําไปสูสภาพการลดลงอยางมากของการไหลของนํ้าจากลําน้ําสาขาสูแมนํ้าโขง
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 สิ่งที่แยกวานั้นของมรสุมป 2552 ก็คือการไหลในชวงฤดูนํ้าหลาก (fl ood 
season) จะตํา่กวาคาปกตโิดยเฉพาะอยางยิง่ทางตอนเหนือของแมนํา้โขง (รปูที ่11) ยก
ตัวอยางเชน อัตราการไหลสูงสุดและปริมาณน้ําทั้งหมดของป 2552 ที่เวียงจันทนจะมี
คาตํา่สดุอยูในอนัดบัที ่5 ในชวง 98 ป ดงันัน้ปรมิาณการเกบ็กกันํา้โดยธรรมชาตใินตอน
เหนอืของประเทศลาวจงึคาดไดวาจะตองมปีรมิาณทีต่ํา่กวาปกตทิีป่ลายฤดฝูนทําใหเกดิ
ผลตามมาของการไหลในฤดูแลงที่ตํ่ากวาคาเฉลี่ยเชนกัน
 ไมใชแตเพียงแคอัตราการไหลลดลงเทาน้ัน ฤดูนํ้าหลากที่เชียงแสนยังส้ินสุด
เร็วกวากําหนดเกือบสองเดือนซึ่งเปนผลมาจากมรสุมที่สิ้นสุดเร็วกวากําหนด ดวยเหตุ
นี้จึงเปนตัวชี้ไดวาระดับการเก็บกักน้ําโดยธรรมชาติจะมีระดับที่ตํ่ามากท่ีจะใหนํ้าในฤดู
แลงและจุดเริ่มลดท่ีเร็วเกินไปของนํ้าหลากน้ีทําใหการไหลในลํานํ้าสาขาของแมนํ้าโขง
ตํ่ามากในเดือนมกราคมป 2553

รูปที่ 11 แสดงการเปรยีบเทยีบอตัราการไหลของแมนํา้โขงทีส่ถานตีางๆ ในปพ.ศ.2552 
กับคาเฉลี่ย (ที่มา:เอกสารอางอิง 6 )
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 รูปที่ 12 เปนการเปรียบเทียบระดับน้ําในป 2553 ที่วัดไดจาก 4 สถานีใน
แมนํ้าโขงจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันท่ี 23 มีนาคม 2553 กับชวงเดียวกันใน
ป 2535-36, 2550-51, 2551-52 และคาเฉลีย่ 2523-51 จะเหน็วาระดบันํา้ในแมนํา้โขง
ในป 2553 จะตํ่าที่สุดที่เกิดขึ้นในชวง 90 ป
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รูปที่ 12 ระดับนํ้าในแมนํ้าโขงที่สถานีวัดนํ้าทาตางๆ ในปพ.ศ. 2553 เม่ือเทียบกับปอื่น

 ที่เชียงแสนระดับนํ้าชวงกอนปลายเดือนมกราคม 2553 จะสูงกวาเดือน

มกราคม 2536 ระดับน้ําที่สูงกวานี้เปนผลมาจากการปลอยนํ้าจากเข่ือนที่อยูดานเหนือ
นํ้า ในชวงระหวางวันท่ี 24 มกราคมถึงวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2553 ระดับนํ้าจะลดลง 1 
เมตร ซึ่งจะเทียบเทากับอัตราการไหลลดลง 250 ลูกบาศกเมตร/วินาที การลดลงใน
ชวง 3-4 อาทิตยอยางรวดเร็วกวาปกอนๆนี้อาจอธิบายไดวาเกิดจากความแหงแลงทาง
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ดานเหนือนํ้าหมายความวา นํ้าที่เคยระบายผานการผลิตกระแสไฟฟาในชวงตนเดือน
มกราคมไมสามารถทําไดอกีแลว สอดคลองกบัรายงานขาวของสาํนักขาวจนีวาระดับนํา้
ในเขื่อนตํ่ามาก
 การลดลงของระดบันํา้ทางดานเหนอืนํา้นีส้งผลตอหลวงพระบางและหนองคาย
ตั้งแตปลายเดือนมกราคมเปนตนไปและปรากฏชัดวานํ้าที่มาจากลําน้ําสาขาขนาดใหญ
ของแมนํ้าโขงทางตอนเหนือของลาวไดแก นํ้าอู(Nam Ou) และน้ําคาน(Nam Khan) 
มีนอยมากสาเหตุเนื่องมาจากเกิดความแหงแลงและจากการสํารวจพ้ืนที่พบวามี
ปริมาณนํ้าตํ่ามากในลํานํ้าจริง
 รปูที ่13 เปนการเปรยีบเทยีบระดบันํา้ในชวงป 2552-53 ในลํานํา้โขงกบัชวงป 
2535-36 ประเด็นท่ีนาสนใจคอืระดบันํา้ทีเ่ชียงแสนจากเดอืนพฤศจกิายน 2552 เปนตน
ไประดบันํา้จะสูงกวาป 2535-36 แตทีห่ลวงพระบางและเวยีงจนัทนระดบันํา้จะตรงขาม
กนั สิง่ทีเ่กดิขึน้นีบ้อกใหทราบวาท่ีเชยีงแสนนัน้ทีร่ะดบันํา้สูงขึน้เปนเพราะการปลอยน้ํา
จากเขื่อนทางดานเหนือน้ําจนกระทั่งถึงปลายเดือนมกราคมระดับนํ้าจึงเริ่มลดลง สวน
ระดับนํ้าที่หลวงพระบางและเวียงจันทนนั้นจะตํ่ากวาป 2535-36 สะทอนใหเห็นถึง
บริเวณภูมภิาคน้ีเกดิความแหงแลงจากเดือนกนัยายน 2552 เปนตนไปและมีนํา้จากลํานํา้
สาขาขนาดใหญของแมนํา้โขงทางตอนเหนอืของประเทศลาวไหลลงสูแมนํา้โขงนอยทาํให
เกิดสภาวะความแหงแลงอยางรุนแรงในภูมิภาคนี้
 รปูท่ี 14 เปนการยืนยันวาภูมภิาคนีเ้กดิความแหงแลงอยางรุนแรงโดยจากการ
วเิคราะหการไหลจนถงึป 2553 ของ 2 ลาํนํา้สาขาของแมนํา้โขง ไดแก ลาํน้ําอแูละลาํน้ํา

คานทางตอนเหนือของประเทศลาว อัตราการไหลของลํานํ้าอูเกือบทั้งหมดจะตํ่าที่สุด

ขณะท่ีอัตราการไหลของลํานํ้าคานต่ําที่สุดอยางไมเคยมีมากอน โดยต่ํากวาคาที่เคยวัด

ไดในชวง 50 ป
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รูปที่ 13 เปรียบเทียบระดับนํ้าในแมนํ้าโขงในปตางๆ ที่ 3 สถานีวัด (ที่มา:เอกสาร
อางอิง 6)
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รูปที่ 14 อัตราการไหลในลําน้ําสาขาของแมนํ้าโขงทางตอนเหนือของประเทศลาว 
(ที่มา:เอกสารอางอิง 6)
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สรุปและเสนอแนะ
 แมนํ้าโขงก็เหมือนกับทุกสิ่งในโลกน้ีที่ตองเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา การ
เปลี่ยนแปลงนั้นเกิดจาก 2 สาเหตุหลักไดแก การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ และ
การเปลี่ยนแปลงโดยฝมือมนุษย การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาตินั้นที่สําคัญไดแก การ
เปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศของโลก เชน อณุหภมูขิองโลกสงูขึน้ สงผลใหปรมิาณฝน
ทีต่กในลุมนํา้โขงเปลีย่นแปลงตามไปดวย ทาํใหปรมิาณนํา้ทาของแมนํา้โขงเปลีย่นแปลง
ไป การเปล่ียนแปลงตามธรรมชาตินัน้จะมลีกัษณะคอยเปนคอยไป สวนการเปล่ียนแปลง
โดยฝมือมนุษยนั้นเปนผลมาจากการที่มนุษยมีการขยายตัวของจํานวนประชากรอยาง
รวดเร็ว มกีารทําธุรกิจอุตสาหกรรม ทาํใหมคีวามตองการใชทรัพยากรธรรมชาติของโลก
อยางมากมาย ทั้งทรัพยากรนํ้า ปาไม ดินและแรธาตุตางๆ เปนตน มีการสรางเข่ือนเพื่อ
ผลติกระแสไฟฟา มกีารตดัไมทาํลายปา มกีารระเบดิภเูขา มกีารทาํการเกษตรและเลีย้ง
สตัว ทาํใหการใชทีด่นิของลุมน้ําโขงเปล่ียนแปลงไป การกระทาํของมนุษยตอพ้ืนท่ีลุมน้ํา
ในลักษณะอยางน้ีจะเปนสาเหตุทีส่าํคัญทีท่าํใหลุมนํา้โขงเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ทาํให
การไหลของแมนํา้โขงไมเปนไปตามธรรมชาติ ระดับนํา้มกีารข้ึนลงอยางผิดปกติ ตลิง่พงั
ทลายเพ่ิมขึน้ เกดิการกีดขวางการเคล่ือนทีข่องตะกอน ทองนํา้มกีารกดัเซาะมากข้ึน สง
ผลกระทบตอระบบนิเวศของแมนํา้โขงต้ังแตตนน้ําถงึทายน้ํา ผลของการเปล่ียนแปลงน้ี
ยอมสงผลกระทบตอสภาพทางสงัคมเศรษฐกจิของประชาชนทีอ่าศยัอยูสองฝงของแมนํา้

โขงทัง้โดยตรงและโดยออมอยางแนนอน ดงันัน้จงึเปนหนาทีข่องพวกเราทกุคนทีจ่ะตอง

ทําความเขาใจใหทองแทตอการเปลี่ยนแปลงของแมนํ้าโขงเพื่อจะไดหาวิธีการอนุรักษที่
เหมาะสมทําใหแมนํา้โขงยังคงความอุดมสมบูรณเสมอและสามารถใชประโยชนไดอยาง
ยั่งยืนตลอดไป 
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