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  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สารบัญ 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ            I  รายงานฉบับสมบูรณ์  

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

หน้า 

รายงานฉบับสมบูรณ 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมขามพรมแดน 

จากโครงการไฟฟาพลังนํ้าในแมนํ้าโขงสายประธาน 

สารบัญ 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  
ตารางข้อมูลด้านการสำรวจการให้บริการระบบนิเวศระดับครัวเรือน                ก 1-1 
ตารางข้อมูลด้านการสำรวจการให้บริการระบบนิเวศระดับผู้นำชุมชน   ก 2-1 

ภาคผนวก ข  
แผนงานมาตรการระดับเครือข่ายลุ่มน้ำโขงเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
และแผนงานมาตรการระดับจังหวัด 8 จังหวัด        ข 1-1 

 ภาคผนวก ค       
 รายงานสรุปผลการประชุมเริ่มงาน (กิจกรรมนำร่อง) (เวที 1)            ค 1-1 

 ภาคผนวก ง        
 การประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) (เวที 2) 
 รายงานผลการประชุมสรุปงานระดับแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคม               ง 1-1 
 รายงานผลการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่องจังหวัดเชียงราย)          ง 2-1 
 รายงานผลการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่องจังหวัดเลย)         ง 3-1 

   รายงานผลการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่องจังหวัดหนองคาย)            ง 4-1 
  รายงานผลการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่องจังหวัดบึงกาฬ)            ง 5-1 

    รายงานผลการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่องจังหวัดนครพนม)          ง 6-1 
 รายงานผลการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่องจังหวัดมุกดาหาร)               ง 7-1 
 รายงานผลการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่องจังหวัดอำนาจเจริญ)              ง 8-1 
 รายงานผลการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่องจังหวัดอุบลราชธานี)       ง 9-1 



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สารบัญ 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ            II  รายงานฉบับสมบูรณ์  

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

สารบัญ 

  หน้า  

ภาคผนวก 
 ภาคผนวก จ  
 รายงานสรุปผลการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 1 (เวที 3)                  จ 1-1 

 ภาคผนวก ฉ  
 รายงานสรุปผลการประชุมถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 2 (เวที 4)           ฉ 1-1 

 ภาคผนวก ช 
 รายงานผลการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
 รายงานผลการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย        ช 1-1 
 รายงานผลการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดเลย         ช 2-1 

  รายงานผลการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดหนองคาย              ช 3-1 
    รายงานผลการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดบึงกาฬ               ช 4-1 

 รายงานผลการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดนครพนม           ช 5-1 
 รายงานผลการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดมุกดาหาร             ช 6-1    
 รายงานผลการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดอำนาจเจริญ              ช 7-1 
  รายงานผลการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี   ช 8-1 



     
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

    ตารางข้อมูลด้านการสำรวจการใหบ้ริการระบบนิเวศ                   

ระดับครัวเรือนและตารางข้อมูลด้านการสำรวจการให้บริการ             

ระบบนิเวศระดับผูน้ำชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ   ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน ก 1-1  รายงานฉบับสมบูรณ์  

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน      

ภาคผนวก ก 1 ตารางข้อมูลด้านการสำรวจการให้บริการระบบนิเวศระดับครัวเรือน

รายละเอียด 
เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธาน ี รวมท้ังหมด 

n=100 ร้อยละ n=69 ร้อยละ n=74 ร้อยละ n=71 ร้อยละ n=78 ร้อยละ n=77 ร้อยละ n=69 ร้อยละ n=71 ร้อยละ N=609 ร้อยละ 

1 เพศ 

ชาย 74 74.0 39 56.5 40 54.1 45 63.4 46 59.0 52 67.5 52 75.4 55 77.5 403 66.2 

หญิง 26 26.0 30 43.5 34 45.9 26 36.6 32 41.0 25 32.5 17 24.6 16 22.5 206 33.8 

รวม 100 100.0 69 100 74 100.0 71 100 78 100.0 77 100.0 69 100.0 71 100.0 609 100 
2 อาย ุ

20-29 ปี 7 7.0 2 2.9 1 1.4 1 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 11 1.8 

30-39 ปี 18 18.0 8 11.6 3 4.1 11 15.5 0 0.0 4 5.2 3 4.3 6 8.5 53 8.7 

40-49 ปี 26 26.0 11 15.9 17 23.0 20 28.2 24 30.8 12 15.6 10 14.5 23 32.4 143 23.5 

50-59 ปี 25 25.0 21 30.4 35 47.3 23 32.4 30 38.5 27 35.1 29 42.0 26 36.6 216 35.5 

60 ปีขึ้นไป 23 23.0 25 36.2 17 23.0 15 21.1 24 30.8 33 42.9 24 34.8 16 22.5 177 29.1 

missing 1 1.0 2 2.9 1 1.4 1 1.4 0 0.0 1 1.3 3 4.3 0 0.0 9 1.5 

รวม 100 100 69 100 74 100 71 100 78 100.0 77 100 69 100 71 100.0 609 100 
3 สถานภาพ 

โสด 18 18.0 4 5.8 5 6.8 2 2.8 4 5.1 1 1.3 6 8.7 3 4.2 43 7.1 

สมรส 80 80.0 60 87.0 64 86.5 60 84.5 64 82.1 73 94.8 50 72.5 62 87.3 513 84.2 

หย่าร้าง 0 0.0 3 4.3 1 1.4 4 5.6 3 3.8  0 0.0 2 2.9 2 2.8 15 2.5 

หม้าย 2 2.0 1 1.4 4 5.4 4 5.6 7 9.0 3 3.9 7 10.1 3 4.2 31 5.1 

missing 0 0.0 1 1.4 0 0.0 1 1.4 0 0.0 0 0.0 4 5.8 1 1.4 7 1.1 

รวม 100 100 69 100 74 100 71 100 78 100.0 77 100 69 100 71 100.0 609 100 



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ   ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน ก 1-2  รายงานฉบับสมบูรณ์  

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน      

ภาคผนวก ก 1 ตารางข้อมูลด้านการสำรวจการให้บริการระบบนิเวศระดับครัวเรือน

รายละเอียด 
เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธาน ี รวมท้ังหมด 

n=100 ร้อยละ n=69 ร้อยละ n=74 ร้อยละ n=71 ร้อยละ n=78 ร้อยละ n=77 ร้อยละ n=69 ร้อยละ n=71 ร้อยละ N=609 ร้อยละ 

4 ระดับการศึกษา 

ไม่ได้เรียนหนังสอื 3 3.0 3 4.3 0 0.0 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 1.1 

ประถมศกึษา 66 66.0 43 62.3 44 59.5 32 45.1 56 71.8 72 93.5 60 87.0 53 74.6 426 70.0 

มัธยมศึกษา 23 23.0 21 30.4 28 37.8 17 23.9 13 16.7 3 3.9 8 11.6 17 23.9 130 21.3 

อนุปรญิญา 4 4.0 1 1.4 2 2.7 12 16.9 3 3.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 22 3.6 

ปริญญาตรี 3 3.0 0 0.0 0 0.0 7 9.9 4 5.1 2 2.6 1 1.4 0 0.0 17 2.8 

สูงกว่าปรญิญาตร ี 0 0.0 1 1.4 0 0.0 2 2.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.4 4 0.7 

missing 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 1.4 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.5 

รวม 100 100 69 100 74 100 71 100 78 100.0 77 100 69 100 71 100.0 609 100 
5 อาชีพหลัก 

เกษตรกร 18 18.0 32 46.4 59 79.7 33 46.5 49 62.8 62 80.5 65 94.2 54 76.1 372 61.1 

ประมง 10 10.0 18 26.1 5 6.8 3 4.2 17 21.8 14 18.2 2 2.9 15 21.1 84 13.8 

รับราชการ 1 1.0 0 0.0 0 0.0 4 5.6 3 3.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 1.3 

รัฐวิสาหกิจ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0  0 0.0 1 0.2 

ธุรกจิส่วนตัว  10 10.0 0 0.0 0 0.0 3 4.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.4 14 2.3 

ค้าขาย 17 17.0 10 14.5 0 0.0 5 7.0 9 11.5 0 0.0 1 1.4  0 0.0 42 6.9 

รับจ้าง 39 39.0 4 5.8 5 6.8 20 28.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.4 69 11.3 
missing 5 5.0 5 7.2 5 6.8 2 2.8 0 0.0 1 1.3 1 1.4 0 0.0 19 3.1 
รวม 100 100 69 100 74 100 71 100 78 100.0 77 100 69 100 71 100.0 609 100 



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ   ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน ก 1-3  รายงานฉบับสมบูรณ์  

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน      

ภาคผนวก ก 1 ตารางข้อมูลด้านการสำรวจการให้บริการระบบนิเวศระดับครัวเรือน

รายละเอียด 
เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธาน ี รวมท้ังหมด 

n=100 ร้อยละ n=69 ร้อยละ n=74 ร้อยละ n=71 ร้อยละ n=78 ร้อยละ n=77 ร้อยละ n=69 ร้อยละ n=71 ร้อยละ N=609 ร้อยละ 

6 นับถือศาสนา 

พุทธ 99 99.0 69 100.0 74 100.0 69 97.2 78 100.0 76 98.7 69 100.0 71 100.0 605 99.3 

คริสต์ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

อิสลาม 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

ฮินดู 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

missing 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.8 0.0 0.0 1.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 4 0.7 

รวม 100 100 69 100 74 100 71 100 78 100.0 77 100 69 100 71 100.0 609 100 
7 รายได้ 

ต่ำกว่า 15,000 บาท 46 46.0 33 47.8 43 58.1 6 8.5 60 76.9 69 89.6 57 82.6 46 64.8 360 59.1 

15,001-30,000 บาท 45 45.0 26 37.7 29 39.2 39 54.9 8 10.3 4 5.2 10 14.5 17 23.9 178 29.2 

30,001-45,000 บาท 7 7.0 5 7.2 1 1.4 22 31.0 10 12.8 1 1.3 1 1.4 6 8.5 53 8.7 

45,001-60,000 บาท 1 1.0 0 0.0 1 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 2.8 4 0.7 

มากกว่า 60,001 บาท 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 2 0.3 

missing 0 0.0 5 7.2 0.0 0.0 4 5.6 0 0.0 2 2.6 1 1.4 0 0.0 12 2.0 

รวม 100 100 69 100 74 100 71 100 78 100.0 77 100 69 100 71 100.0 609 100 
8 การเปลี่ยนแปลงของรายได้ใน 5 ปีที่ผ่านมา 

น้อยกว่าเดิม 43 43.0 47 68.1 30 40.5 19 26.8 28 35.9 27 35.1 34 49.3 43 60.6 271 44.5 

เท่าเดิม 26 26.0 16 23.2 16 21.6 12 16.9 22 28.2 2 2.6 18 26.1 10 14.1 122 20.0 

มากกว่าเดมิเลก็นอ้ย 26 26.0 0 0.0 28 37.8 33 46.5 26 33.3 46 59.7 15 21.7 15 21.1 189 31.0 

มากกว่าเดมิมาก 2 2.0 0 0.0 0 0.0 3 4.2 1 1.3 2 2.6 2 2.9 1 1.4 11 1.8 

missing 3 3.0 6 8.7 0 0.0 4 5.6 1 1.3 0 0.0 0 0.0 2 2.8 16 2.6 

รวม 100 100 69 100 74 100 71 100 78 100.0 77 100 69 100 71 100.0 609 100 



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ   ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน ก 1-4  รายงานฉบับสมบูรณ์  

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน      

ภาคผนวก ก 1 ตารางข้อมูลด้านการสำรวจการให้บริการระบบนิเวศระดับครัวเรือน

รายละเอียด 
เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธาน ี รวมท้ังหมด 

n=100 ร้อยละ n=69 ร้อยละ n=74 ร้อยละ n=71 ร้อยละ n=78 ร้อยละ n=77 ร้อยละ n=69 ร้อยละ n=71 ร้อยละ N=609 ร้อยละ 

9 การเปลี่ยนแปลงของรายได้ครัวเรือนเกีย่วข้องกับการเปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขง 

เกีย่วขอ้ง 62 62.0 36 52.2 72 97.3 15 21.1 60 76.9 75 97.4 51 73.9 54 76.1 425 69.8 

ไม่เกีย่วขอ้ง 35 35.0 15 21.7 0 0.0 29 40.8 12 15.4 0 0.0 7 10.1 16 22.5 114 18.7 

missing 3 3.0 18 26.1 2 2.7 27 38.0 6 7.7 2 2.6 11 15.9 1 1.4 70 11.5 

รวม 100 100 69 100 74 100 71 100 78 100.0 77 100 69 100 71 100.0 609 100 
10 รายได้เพียงพอกับรายจ่าย 

เพียงพอ 78 78.0 6 8.7 61 82.4 41 57.7 50 64.1 65 84.4 6 8.7 45 63.4 352 57.8 

ไม่เพียงพอ 21 21.0 57 82.6 13 17.6 19 26.8 24 30.8 10 13.0 61 88.4 26 36.6 231 37.9 

missing 1 1.0 6 8.7 0 0.0 11 15.5 4 5.1 2 2.6 2 2.9 0 0.0 26 4.3 

รวม 100 100 69 100 74 100 71 100 78 100.0 77 100 69 100 71 100.0 609 100 
11 แหล่งน้ำในการอุปโภค (น้ำใช้) เป็นประจำ 

ประปา  99 99.0 50 72.5 72 97.3 62 87.3 64 82.1 60 77.9 61 88.4 52 73.2 520 85.4 

แม่น้ำ/น้ำคลอง 12 12.0 34 49.3 3 4.1 11 15.5 20 25.6 5 6.5 23 33.3 26 36.6 134 22.0 

น้ำฝน 6 6.0 13 18.8 4 5.4 2 2.8 4 5.1 2 2.6 13 18.8 40 56.3 84 13.8 

น้ำบาดาล 15 15.0 3 4.3 1 1.4 4 5.6 2 2.6 29 37.7 14 20.3 11 15.5 79 13.0 

อ่างเก็บน้ำ 3 3.0 8 11.6 0 0.0 1 1.4 0 0.0 3 3.9 9 13.0 26 36.6 50 8.2 
12 ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา แหล่งน้ำในการอุปโภค (น้ำใช้) มีการเปลีย่นแปลงหรือไม่ อย่างไร 

คุณภาพน้ำเน่าเสยี 0 0.0 9 13.0 5 6.8 0 0.0 7 9.0 1 1.3 3 4.3 16 22.5 41 6.7 

มีการปนเป้ือน 31 31.0 3 4.3 13 17.6 23 32.4 18 23.1 15 19.5 9 13.0 9 12.7 121 19.9 

ปริมาณน้ำลดลง 58 58.0 56 81.2 44 59.5 32 45.1 30 38.5 52 67.5 28 40.6 59 83.1 359 58.9 

ปริมาณน้ำมากขึ้น 1 1.0 2 2.9 1 1.4 0 0.0 1 1.3 6 7.8 14 20.3 9 12.7 34 5.6 



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ   ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน ก 1-5  รายงานฉบับสมบูรณ์  

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน      

ภาคผนวก ก 1 ตารางข้อมูลด้านการสำรวจการให้บริการระบบนิเวศระดับครัวเรือน

รายละเอียด 
เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธาน ี รวมท้ังหมด 

n=100 ร้อยละ n=69 ร้อยละ n=74 ร้อยละ n=71 ร้อยละ n=78 ร้อยละ n=77 ร้อยละ n=69 ร้อยละ n=71 ร้อยละ N=609 ร้อยละ 

13 แหล่งน้ำในการบริโภค (น้ำดื่ม) เป็นประจำ 

ประปา 31 31.0 2 2.9 1 1.4 1 1.4 14 17.9 25 32.5 4 5.8 12 16.9 90 14.8 

แม่น้ำ/น้ำคลอง 0 0.0 1 1.4 0 0.0 3 4.2 2 2.6 0 0.0 0 0.0 8 11.3 14 2.3 

น้ำฝน 7 7.0 7 10.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 26 37.7 39 54.9 79 13.0 

น้ำบาดาล 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13 16.9 0 0.0 1 1.4 14 2.3 

อ่างเก็บน้ำ  1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 12 16.9 13 2.1 

ซ้ือน้ำบรรจุขวด 46 46.0 41 59.4 73 98.6 49 69.0 52 66.7 37 48.1 39 56.5 59 83.1 396 65.0 

ตู้น้ำหยอดเหรียญ 13 13.0 2 2.9 0 0.0 11 15.5 5 6.4 0 0.0 0 0.0 20 28.2 51 8.4 

กรองน้ำดืม่เอง 1 1.0 14 20.3 0 0.0 5 7.0 1 1.3 2 2.6 1 1.4 5 7.0 29 4.8 
14 ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา แหล่งน้ำในการบริโภค (น้ำดื่ม) มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อยา่งไร 

ไม่ได้มาตรฐานน้ำดื่ม 16 16.0 19 27.5 6 8.1 7 9.9 18 23.1 20 26.0 4 5.8 34 47.9 124 20.4 

มีการปนเป้ือน 29 29.0 5 7.2 5 6.8 7 9.9 9 11.5 9 11.7 5 7.2 13 18.3 82 13.5 

ปริมาณน้ำลดลง 22 22.0 21 30.4 1 1.4 0 0.0 13 16.7 47 61.0 15 21.7 32 45.1 151 24.8 

ปริมาณน้ำมากขึ้น 3 3.0 2 2.9 0 0.0 2 2.8 2 2.6 2 2.6 8 11.6 15 21.1 34 5.6 

น้ำดื่มมรีาคาแพงขึ้น 47 47.0 31 44.9 7 9.5 26 36.6 20 25.6 16 20.8 39 56.5 47 66.2 233 38.3 
15 แหล่งน้ำท่ีใช้ในการเกษตรเป็นประจำ 

ประปา 20 20.0 14 20.3 7 9.5 14 19.7 7 9.0 7 9.1 13 18.8 8 11.3 90 14.8 

แม่น้ำ/น้ำคลอง 30 30.0 40 58.0 42 56.8 44 62.0 45 57.7 41 53.2 43 62.3 46 64.8 331 54.4 

น้ำฝน 15 15.0 4 5.8 11 14.9 19 26.8 3 3.8 33 42.9 29 42.0 56 78.9 170 27.9 

น้ำบาดาล 9 9.0 1 1.4 20 27.0 3 4.2 0 0.0 5 6.5 16 23.2 1 1.4 55 9.0 

อ่างเก็บน้ำ 2 2.0 13 18.8 1 1.4 1 1.4 3 3.8 3 3.9 14 20.3 19 26.8 56 9.2 



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ   ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน ก 1-6  รายงานฉบับสมบูรณ์  

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน      

ภาคผนวก ก 1 ตารางข้อมูลด้านการสำรวจการให้บริการระบบนิเวศระดับครัวเรือน

รายละเอียด 
เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธาน ี รวมท้ังหมด 

n=100 ร้อยละ n=69 ร้อยละ n=74 ร้อยละ n=71 ร้อยละ n=78 ร้อยละ n=77 ร้อยละ n=69 ร้อยละ n=71 ร้อยละ N=609 ร้อยละ 

16 การเปลี่ยนแปลงแหล่งน้ำท่ีใช้ในการเกษตรในเวลา 5 ป ี

คุณภาพน้ำเสือ่มโทรม 3 3.0 17 24.6 16 21.6 4 5.6 15 19.2 11 14.3 10 14.5 28 39.4 104 17.1 

มีการปนเป้ือน 16 16.0 5 7.2 25 33.8 4 5.6 15 19.2 13 16.9 12 17.4 22 31.0 112 18.4 

ปริมาณน้ำลดลง 39 39.0 32 46.4 74 100.0 52 73.2 43 55.1 62 80.5 34 49.3 69 97.2 405 66.5 

ปริมาณน้ำมากขึ้น 5 5.0 0 0.0 4 5.4 1 1.4 1 1.3 6 7.8 18 26.1 17 23.9 52 8.5 
17 แหล่งน้ำท่ีใช้ในการทำปศุสัตว์เปน็ประจำ 

ประปา 7 7.0 3 4.3 12 16.2 6 8.5 0 0.0 6 7.8 12 17.4 11 15.5 57 9.4 

แม่น้ำ/น้ำคลอง 5 5.0 13 18.8 1 1.4 11 15.5 9 11.5 8 10.4 9 13.0 24 33.8 80 13.1 

น้ำฝน 7 7.0 3 4.3 0 0.0 1 1.4 0 0.0 2 2.6 0 0.0 15 21.1 28 4.6 

น้ำบาดาล 3 3.0 4 5.8 4 5.4 0 0.0 1 1.3 5 6.5 0 0.0 4 5.6 21 3.4 

อ่างเก็บน้ำ 1 1.0 2 2.9 1 1.4 1 1.4 1 1.3 1 1.3 3 4.3 10 14.1 20 3.3 
18 การเปลี่ยนแปลงแหล่งน้ำท่ีใช้ในการทำปศุสัตว์ในเวลา 5 ปี 

คุณภาพน้ำเสือ่มโทรม 2 2.0 13 18.8 2 2.7 2 2.8 1 1.3 3 3.9 9 13.0 17 23.9 49 8.0 

มีการปนเป้ือน 10 10.0 10 14.5 5 6.8 2 2.8 5 6.4 5 6.5 10 14.5 16 22.5 63 10.3 

ปริมาณน้ำลดลง 9 9.0 12 17.4 11 14.9 14 19.7 7 9.0 16 20.8 13 18.8 32 45.1 114 18.7 

ปริมาณน้ำมากขึ้น 2 2.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 3.9 12 17.4 11 15.5 28 4.6 
19 แหล่งน้ำท่ีใช้ในการทำประมง (จับสัตว์น้ำและพืชน้ำ) เป็นประจำ 

ประปา 7 7.0 4 5.8 0 0.0 0 0.0 1 1.3 3 3.9 9 13.0 0 0.0 24 3.9 

แม่น้ำ/น้ำคลอง 21 21.0 22 31.9 27 36.5 8 11.3 22 28.2 38 49.4 43 62.3 57 80.3 238 39.1 

น้ำฝน 10 10.0 3 4.3 2 2.7 0 0.0 1 1.3 4 5.2 10 14.5 0 0.0 30 4.9 

น้ำบาดาล 2 2.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.3 3 3.9 9 13.0 0 0.0 15 2.5 

อ่างเก็บน้ำ 0 0.0 0 0.0 1 1.4 1 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.3 



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ   ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน ก 1-7  รายงานฉบับสมบูรณ์  

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน      

ภาคผนวก ก 1 ตารางข้อมูลด้านการสำรวจการให้บริการระบบนิเวศระดับครัวเรือน

รายละเอียด 
เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธาน ี รวมท้ังหมด 

n=100 ร้อยละ n=69 ร้อยละ n=74 ร้อยละ n=71 ร้อยละ n=78 ร้อยละ n=77 ร้อยละ n=69 ร้อยละ n=71 ร้อยละ N=609 ร้อยละ 

20 การเปลี่ยนแปลงแหล่งน้ำท่ีใช้ในการทำประมง (จับสัตว์น้ำและพืชน้ำ) ในเวลา 5 ปี 

คุณภาพน้ำเสือ่มโทรม 4 4.0 13 18.8 16 21.6 2 2.8 9 11.5 16 20.8 17 24.6 37 52.1 114 18.7 

มีการปนเป้ือน 11 11.0 6 8.7 18 24.3 1 1.4 12 15.4 12 15.6 11 15.9 26 36.6 97 15.9 

ปริมาณน้ำลดลง 24 24.0 15 21.7 29 39.2 8 11.3 14 17.9 38 49.4 37 53.6 52 73.2 217 35.6 

ปริมาณน้ำมากขึ้น 3 3.0 0 0.0 4 5.4 0 0.0 3 3.8 10 13.0 16 23.2 32 45.1 68 11.2 
21 แหล่งน้ำท่ีใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเปน็ประจำ 

ประปา 6 6.0 3 4.3 6 8.1 1 1.4 1 1.3 2 2.6 8 11.6 1 1.4 28 4.6 

แม่น้ำ/น้ำคลอง 8 8.0 20 29.0 4 5.4 10 14.1 7 9.0 7 9.1 13 18.8 12 16.9 81 13.3 

น้ำฝน 9 9.0 6 8.7 2 2.7 3 4.2 1 1.3 2 2.6 10 14.5 4 5.6 37 6.1 

น้ำบาดาล 1 1.0 1 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 6.5 7 10.1 0 0.0 14 2.3 

อ่างเก็บน้ำ  0 0.0 8 11.6 1 1.4 2 2.8 4 5.1 0 0.0 9 13.0 7 9.9 31 5.1 
22 การเปลี่ยนแปลงแหล่งน้ำท่ีใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตวน์้ำในเวลา 5 ป ี

คุณภาพน้ำเสือ่มโทรม 0 0.0 11 15.9 2 2.7 3 4.2 3 3.8 1 1.3 3 4.3 5 7.0 28 4.6 

มีการปนเป้ือน 6 6.0 2 2.9 2 2.7 1 1.4 2 2.6 1 1.3 5 7.2 2 2.8 21 3.4 

ปริมาณน้ำลดลง 10 10.0 10 14.5 9 12.2 8 11.3 4 5.1 10 13.0 7 10.1 13 18.3 71 11.7 

ปริมาณน้ำมากขึ้น 1 1.0 1 1.4 1 1.4 0 0.0 0 0.0 2 2.6 5 7.2 1 1.4 11 1.8 
23 ครัวเรือนที่หาเลี้ยงชีพ 

ประมง 14 14.0 9 13.0 55 74.3 4 5.6 30 38.5 61 79.2 47 68.1 51 71.8 271 44.5 

เพาะเลีย้งสัตวน์้ำ 1 1.0 3 4.3 11 14.9 9 12.7 2 2.6 11 14.3 6 8.7 7 9.9 50 8.2 

เกษตรบนฝั่ง 26 26.0 23 33.3 52 70.3 45 63.4 51 65.4 60 77.9 57 82.6 62 87.3 376 61.7 

เกษตรริมฝั่ง 2 2.0 7 10.1 46 62.2 11 15.5 18 23.1 32 41.6 36 52.2 51 71.8 203 33.3 

การท่องเทีย่ว 17 17.0 2 2.9 9 12.2 5 7.0 0 0.0 41 53.2 11 15.9 12 16.9 97 15.9 



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ   ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน ก 1-8  รายงานฉบับสมบูรณ์  

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน      

ภาคผนวก ก 1 ตารางข้อมูลด้านการสำรวจการให้บริการระบบนิเวศระดับครัวเรือน

รายละเอียด 
เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธาน ี รวมท้ังหมด 

n=100 ร้อยละ n=69 ร้อยละ n=74 ร้อยละ n=71 ร้อยละ n=78 ร้อยละ n=77 ร้อยละ n=69 ร้อยละ n=71 ร้อยละ N=609 ร้อยละ 

24 การเปลี่ยนแปลงการทำประมงจากแหล่งน้ำธรรมชาติในเวลา 5 ปี 

1) จำนวนสัตว์นำ้

เพิ่มขึน้ 1 1.0 3 4.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.3 1 1.4 2 2.8 8 1.3 

เท่าเดิม 3 3.0 13 18.8 0 0.0 0 0.0 12 15.4 1 1.3 2 2.9 1 1.4 32 5.3 

ลดลง 14 14.0 5 7.2 27 36.5 7 9.9 20 25.6 56 72.7 43 62.3 48 67.6 220 36.1 

2) จำนวนชาวประมง

เพิ่มขึน้ 0 0.0 5 7.2 12 16.2 2 2.8 10 12.8 19 24.7 25 36.2 8 11.3 81 13.3 

เท่าเดิม 10 10.0 14 20.3 11 14.9  0 0.0 15 19.2 9 11.7 7 10.1 37 52.1 103 16.9 

ลดลง 8 8.0 1 1.4 3 4.1 5 7.0 7 9.0 27 35.1 13 18.8 6 8.5 70 11.5 

3) รายได้จากการขายสัตว์น้ำ

เพิ่มขึน้ 2 2.0 3 4.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 2.6 3 4.3 1 1.4 11 1.8 

เท่าเดิม 1 1.0 15 21.7 0 0.0 0 0.0 16 20.5 1 1.3 2 2.9 4 5.6 39 6.4 

ลดลง 13 13.0 3 4.3 27 36.5 7 9.9 16 20.5 49 63.6 39 56.5 46 64.8 200 32.8 
25 การเปลี่ยนแปลงการเพาะเลีย้งสัตวใ์นเวลา 5 ป ี

1) จำนวนสัตว์นำ้ที่เพาะเลี้ยง

เพิ่มขึน้ 0 0.0 0 0.0 1 1.4 0 0.0 0 0.0 1 1.3 1 1.4 1 1.4 4 0.7 

เท่าเดิม 2 2.0 13 18.8 8 10.8 2 2.8 2 2.6 1 1.3 0 0.0 1 1.4 29 4.8 

ลดลง 0 0.0 3 4.3 1 1.4 1 1.4 1 1.3 8 10.4 9 13.0 3 4.2 26 4.3 

2) จำนวนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

เพิ่มขึน้ 2 2.0 0 0.0 0 0.0 1 1.4 1 1.3 1 1.3 1 1.4 0 0.0 6 1.0 

เท่าเดิม 0 0.0 13 18.8 9 12.2 1 1.4 1 1.3 2 2.6 0 0.0 2 2.8 28 4.6 

ลดลง 0 0.0 3 4.3 1 1.4 1 1.4 1 1.3 7 9.1 8 11.6 3 4.2 24 3.9 



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ   ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน ก 1-9  รายงานฉบับสมบูรณ์  

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน      

ภาคผนวก ก 1 ตารางข้อมูลด้านการสำรวจการให้บริการระบบนิเวศระดับครัวเรือน

รายละเอียด 
เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธาน ี รวมท้ังหมด 

n=100 ร้อยละ n=69 ร้อยละ n=74 ร้อยละ n=71 ร้อยละ n=78 ร้อยละ n=77 ร้อยละ n=69 ร้อยละ n=71 ร้อยละ N=609 ร้อยละ 

3) รายได้จากการขายสัตว์น้ำ

เพิ่มขึน้ 0 0.0 0 0.0 1 1.4 0 0.0 0 0.0 1 1.3 0 0.0 1 1.4 3 0.5 

เท่าเดิม 2 2.0 13 18.8 6 8.1  0 0.0 2 2.6 1 1.3 0 0.0  0 0.0 24 3.9 

ลดลง 0 0.0 3 4.3 3 4.1 3 4.2 1 1.3 10 13.0 9 13.0 4 5.6 33 5.4 
26 การเปลี่ยนแปลงการทำเกษตรบนฝั่งในเวลา 5 ปี 

1) ปริมาณผลผลิต

เพิ่มขึน้ 4 4.0  0 0.0 8 10.8 24 33.8 2 2.6 16 20.8 3 4.3 6 8.5 63 10.3 

เท่าเดิม 5 5.0 15 21.7 6 8.1 3 4.2 25 32.1 9 11.7 16 23.2 23 32.4 102 16.7 

ลดลง 24 24.0 11 15.9 34 45.9 20 28.2 23 29.5 44 57.1 36 52.2 32 45.1 224 36.8 

2) การเจริญเติบโตของพืช

เพิ่มขึน้ 2 2.0  0 0.0 13 17.6 21 29.6 3 3.8 17 22.1 2 2.9 6 8.5 64 10.5 

เท่าเดิม 7 7.0 16 23.2 4 5.4 2 2.8 27 34.6 11 14.3 16 23.2 19 26.8 102 16.7 

ลดลง 23 23.0 8 11.6 29 39.2 24 33.8 20 25.6 36 46.8 35 50.7 36 50.7 211 34.6 

3) รายได้จากการขายผลผลิต

เพิ่มขึน้ 3 3.0 0 0.0 8 10.8 14 19.7 5 6.4 12 15.6 2 2.9 3 4.2 47 7.7 

เท่าเดิม 4 4.0 16 23.2 4 5.4 3 4.2 21 26.9 3 3.9 8 11.6 9 12.7 68 11.2 

ลดลง 24 24.0 2 2.9 34 45.9 30 42.3 24 30.8 49 63.6 43 62.3 49 69.0 255 41.9 

4) จำนวนเกษตรกร

เพิ่มขึน้ 2 2.0  0 0.0 3 4.1 30 42.3 11 14.1 8 10.4 11 15.9 2 2.8 67 11.0 

เท่าเดิม 7 7.0 16 23.2 38 51.4 9 12.7 34 43.6 13 16.9 25 36.2 54 76.1 196 32.2 

ลดลง 22 22.0 3 4.3 4 5.4 7 9.9 5 6.4 38 49.4 17 24.6 5 7.0 101 16.6 



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ   ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน ก 1-10  รายงานฉบบัสมบูรณ์   

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน      

ภาคผนวก ก 1 ตารางข้อมูลด้านการสำรวจการให้บริการระบบนิเวศระดับครัวเรือน

รายละเอียด 
เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธาน ี รวมท้ังหมด 

n=100 ร้อยละ n=69 ร้อยละ n=74 ร้อยละ n=71 ร้อยละ n=78 ร้อยละ n=77 ร้อยละ n=69 ร้อยละ n=71 ร้อยละ N=609 ร้อยละ 

5) พ้ืนที่การเกษตร

เพิ่มขึน้ 0 0.0 0 0.0 2 2.7 26 36.6 4 5.1 2 2.6 2 2.9 1 1.4 37 6.1 

เท่าเดิม 20 20.0 17 24.6 33 44.6 16 22.5 41 52.6 24 31.2 39 56.5 55 77.5 245 40.2 

ลดลง 11 11.0 2 2.9 11 14.9 4 5.6 5 6.4 25 32.5 14 20.3 5 7.0 77 12.6 

6) การใช้ปุย๋ชีวภาพ

เพิ่มขึน้ 3 3.0 0 0.0 12 16.2 24 33.8 23 29.5 58 75.3 17 24.6 17 23.9 154 25.3 

เท่าเดิม 12 12.0 15 21.7 30 40.5 2 2.8 25 32.1 6 7.8 27 39.1 39 54.9 156 25.6 

ลดลง 14 14.0 2 2.9 4 5.4 20 28.2 3 3.8 0 0.0 7 10.1 5 7.0 55 9.0 

7) การใช้ปุย๋สารเคมี สารกำจัดศัตรูพืช

เพิ่มขึน้ 12 12.0 15 21.7 30 40.5 2 2.8 25 32.1 6 7.8 27 39.1 39 54.9 156 25.6 

เท่าเดิม 3 3.0  0 0.0 12 16.2 24 33.8 23 29.5 58 75.3 17 24.6 17 23.9 154 25.3 

ลดลง 14 14.0 2 2.9 4 5.4 20 28.2 3 3.8 0 0.0 7 10.1 5 7.0 55 9.0 
27 การเปลี่ยนแปลงการทำเกษตรริมฝั่งในเวลา 5 ป ี

1) ปริมาณผลผลิต

เพิ่มขึน้ 1 1.0 1 1.4 11 14.9 1 1.4 0 0.0 3 3.9 1 1.4 4 5.6 22 3.6 

เท่าเดิม 4 4.0 15 21.7 1 1.4 1 1.4 13 16.7 3 3.9 6 8.7 7 9.9 50 8.2 

ลดลง 4 4.0 7 10.1 32 43.2 12 16.9 12 15.4 29 37.7 25 36.2 38 53.5 159 26.1 

2) การเจริญเติบโตของพืช

เพิ่มขึน้ 2 2.0 1 1.4 12 16.2 1 1.4 0 0.0 3 3.9 0 0.0 4 5.6 23 3.8 

เท่าเดิม 3 3.0 14 20.3 6 8.1 1 1.4 15 19.2 5 6.5 8 11.6 9 12.7 61 10.0 

ลดลง 4 4.0 7 10.1 25 33.8 12 16.9 10 12.8 24 31.2 23 33.3 36 50.7 141 23.2 



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ   ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน ก 1-11  รายงานฉบบัสมบูรณ์   

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน      

ภาคผนวก ก 1 ตารางข้อมูลด้านการสำรวจการให้บริการระบบนิเวศระดับครัวเรือน

รายละเอียด 
เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธาน ี รวมท้ังหมด 

n=100 ร้อยละ n=69 ร้อยละ n=74 ร้อยละ n=71 ร้อยละ n=78 ร้อยละ n=77 ร้อยละ n=69 ร้อยละ n=71 ร้อยละ N=609 ร้อยละ 

3) รายได้จากการขายผลผลิต

เพิ่มขึน้ 1 1.0 1 1.4 9 12.2 1 1.4 0 0.0 4 5.2 0 0.0 3 4.2 19 3.1 

เท่าเดิม 5 5.0 15 21.7 7 9.5 1 1.4 9 11.5 4 5.2 4 5.8 3 4.2 48 7.9 

ลดลง 3 3.0 6 8.7 28 37.8 12 16.9 15 19.2 28 36.4 28 40.6 43 60.6 163 26.8 

4) จำนวนเกษตรกร

เพิ่มขึน้ 1 1.0 3 4.3 4 5.4 6 8.5 5 6.4 3 3.9 9 13.0 1 1.4 32 5.3 

เท่าเดิม 5 5.0 15 21.7 39 52.7 5 7.0 15 19.2 9 11.7 16 23.2 38 53.5 142 23.3 

ลดลง 3 3.0 4 5.8 1 1.4 3 4.2 4 5.1 19 24.7 6 8.7 10 14.1 50 8.2 

5) พ้ืนที่การเกษตร

เพิ่มขึน้ 0 0.0 1 1.4 1 1.4 2 2.8 4 5.1 2 2.6 1 1.4 0 0.0 11 1.8 

เท่าเดิม 5 5.0 17 24.6 36 48.6 9 12.7 18 23.1 10 13.0 29 42.0 36 50.7 160 26.3 

ลดลง 3 3.0 3 4.3 7 9.5 1 1.4 3 3.8 18 23.4 3 4.3 13 18.3 51 8.4 

6) การใช้ปุย๋ชีวภาพ

เพิ่มขึน้ 3 3.0 1 1.4 15 20.3 6 8.5 17 21.8 27 35.1 13 18.8 4 5.6 86 14.1 

เท่าเดิม 3 3.0 17 24.6 29 39.2 4 5.6 7 9.0 3 3.9 18 26.1 42 59.2 123 20.2 

ลดลง 2 2.0 3 4.3 0 0.0 2 2.8 1 1.3 2 2.6 0 0.0 3 4.2 13 2.1 

7) การใช้ปุย๋สารเคมี สารกำจัดศัตรูพืช

เพิ่มขึน้ 1 1.0 1 1.4 26 35.1 0 0.0 9 11.5 0 0.0 11 15.9 3 4.2 51 8.4 

เท่าเดิม 5 5.0 15 21.7 18 24.3 6 8.5 7 9.0 0 0.0 11 15.9 30 42.3 92 15.1 

ลดลง 2 2.0 4 5.8 0 0.0 5 7.0 9 11.5 25 32.5 4 5.8 16 22.5 65 10.7 



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ   ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน ก 1-12  รายงานฉบบัสมบูรณ์   

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน      

ภาคผนวก ก 1 ตารางข้อมูลด้านการสำรวจการให้บริการระบบนิเวศระดับครัวเรือน

รายละเอียด 
เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธาน ี รวมท้ังหมด 

n=100 ร้อยละ n=69 ร้อยละ n=74 ร้อยละ n=71 ร้อยละ n=78 ร้อยละ n=77 ร้อยละ n=69 ร้อยละ n=71 ร้อยละ N=609 ร้อยละ 

28 การเปลี่ยนแปลงธุรกิจการท่องเท่ียวในเวลา 5 ป ี

1) จำนวนรีสอร์ท โฮมสเตย์ โรงแรม

เพิ่มขึน้ 26 26.0 1 1.4 9 12.2 38 53.5 4 5.1 26 33.8 26 37.7 1 1.4 131 21.5 

เท่าเดิม 29 29.0 2 2.9 3 4.1 7 9.9 21 26.9 2 2.6 7 10.1 52 73.2 123 20.2 

ลดลง 17 17.0 0 0.0 0 0.0 4 5.6 5 6.4 7 9.1 14 20.3 12 16.9 59 9.7 

2) พ้ืนที่ท่องเท่ียวตามธรรมชาติ

เพิ่มขึน้ 14 14.0 1 1.4 8 10.8 18 25.4 1 1.3 16 20.8 11 15.9 5 7.0 74 12.2 

เท่าเดิม 39 39.0 3 4.3 1 1.4 29 40.8 23 29.5 2 2.6 27 39.1 52 73.2 176 28.9 

ลดลง 16 16.0 0 0.0 2 2.7 2 2.8 6 7.7 15 19.5 11 15.9 8 11.3 60 9.9 

3) กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

เพิ่มขึน้ 10 10.0 0 0.0 8 10.8 12 16.9 0 0.0 16 20.8 10 14.5 4 5.6 60 9.9 

เท่าเดิม 40 40.0 3 4.3 0 0.0 35 49.3 24 30.8 0 0.0 27 39.1 53 74.6 182 29.9 

ลดลง 18 18.0 0 0.0 2 2.7 2 2.8 6 7.7 17 22.1 12 17.4 8 11.3 65 10.7 

4) กิจกรรมการจัดงานประเพณีวฒันธรรม

เพิ่มขึน้ 11 11.0 1 1.4 6 8.1 29 40.8 0 0.0 13 16.9 12 17.4 2 2.8 74 12.2 

เท่าเดิม 36 36.0 2 2.9 2 2.7 17 23.9 24 30.8 5 6.5 32 46.4 59 83.1 177 29.1 

ลดลง 24 24.0 0 0.0 4 5.4 2 2.8 7 9.0 16 20.8 12 17.4 4 5.6 69 11.3 

5) จำนวนนักท่องเท่ียว

เพิ่มขึน้ 13 13.0 1 1.4 7 9.5 25 35.2 4 5.1 16 20.8 15 21.7 6 8.5 87 14.3 

เท่าเดิม 15 15.0 2 2.9 0 0.0 0 0.0 20 25.6 1 1.3 13 18.8 23 32.4 74 12.2 

ลดลง 40 40.0 0 0.0 4 5.4 24 33.8 7 9.0 15 19.5 24 34.8 36 50.7 150 24.6 



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ   ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน ก 1-13  รายงานฉบบัสมบูรณ์   

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน      

ภาคผนวก ก 1 ตารางข้อมูลด้านการสำรวจการให้บริการระบบนิเวศระดับครัวเรือน

รายละเอียด 
เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธาน ี รวมท้ังหมด 

n=100 ร้อยละ n=69 ร้อยละ n=74 ร้อยละ n=71 ร้อยละ n=78 ร้อยละ n=77 ร้อยละ n=69 ร้อยละ n=71 ร้อยละ N=609 ร้อยละ 

6) จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจเกีย่วกบัท่องเท่ียว

เพิ่มขึน้ 18 18.0 1 1.4 8 10.8 34 47.9 3 3.8 25 32.5 13 18.8 0 0.0 102 16.7 

เท่าเดิม 20 20.0 2 2.9 0 0.0 12 16.9 20 25.6 2 2.6 12 17.4 49 69.0 117 19.2 

ลดลง 30 30.0 0 0.0 2 2.7 3 4.2 7 9.0 5 6.5 24 34.8 16 22.5 87 14.3 

7) รายได้จากการให้บริการด้านการท่องเท่ียว

เพิ่มขึน้ 16 16.0  0 0.0 2 2.7 21 29.6 4 5.1 15 19.5 5 7.2 2 2.8 65 10.7 

เท่าเดิม 18 18.0 1 1.4  0 0.0 1 1.4 18 23.1 2 2.6 10 14.5 18 25.4 68 11.2 

ลดลง 32 32.0 0 0.0 7 9.5 27 38.0 6 7.7 15 19.5 17 24.6 41 57.7 145 23.8 
29 ครัวเรือนได้รับผลกระทบ (ความเปราะบาง) 

การสะสมตะกอน 16 16.0 7 10.1 33 44.6 28 39.4 26 33.3 65 84.4 31 44.9 55 77.5 261 42.9 

การพังทลายของตลิ่ง 15 15.0 14 20.3 40 54.1 15 21.1 18 23.1 67 87.0 47 68.1 57 80.3 273 44.8 

น้ำท่วม 9 9.0 13 18.8 44 59.5 31 43.7 35 44.9 71 92.2 39 56.5 55 77.5 297 48.8 

ภัยแล้ง 36 36.0 16 23.2 46 62.2 22 31.0 25 32.1 77 100.0 51 73.9 66 93.0 339 55.7 
30 การเปลี่ยนแปลงปริมาณตะกอนในเวลา 5 ปี 

เพิ่มขึน้ 16 16.0 4 5.8 24 32.4 16 22.5 17 21.8 26 33.8 17 24.6 4 5.6 124 20.4 

เท่าเดิม 12 12.0 14 20.3 3 4.1 0 0.0 8 10.3 6 7.8 1 1.4 0 0.0 44 7.2 

ลดลง 4 4.0 10 14.5 13 17.6 16 22.5 9 11.5 40 51.9 23 33.3 53 74.6 168 27.6 
31 สาเหตุของการพังทลายของตลิ่งและการสะสมตะกอน 

การไหลของกระแสน้ำ 60 60.0 26 37.7 48 64.9 34 47.9 43 55.1 56 72.7 55 79.7 70 98.6 392 64.4 

คลื่นในแม่น้ำโขงสายประธาน 55 55.0 24 34.8 45 60.8 32 45.1 32 41.0 50 64.9 46 66.7 61 85.9 345 56.7 

การไหลของน้ำผวิดิน 55 55.0 26 37.7 35 47.3 32 45.1 34 43.6 34 44.2 42 60.9 55 77.5 313 51.4 

การเพิ่ม-ลดของระดับน้ำกะทันหัน 58 58.0 25 36.2 46 62.2 34 47.9 38 48.7 53 68.8 52 75.4 70 98.6 376 61.7 



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ   ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน ก 1-14  รายงานฉบบัสมบูรณ์   

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน      

ภาคผนวก ก 1 ตารางข้อมูลด้านการสำรวจการให้บริการระบบนิเวศระดับครัวเรือน

รายละเอียด 
เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธาน ี รวมท้ังหมด 

n=100 ร้อยละ n=69 ร้อยละ n=74 ร้อยละ n=71 ร้อยละ n=78 ร้อยละ n=77 ร้อยละ n=69 ร้อยละ n=71 ร้อยละ N=609 ร้อยละ 

กิจกรรมการดูดทราย 51 51.0 23 33.3 33 44.6 29 40.8 34 43.6 49 63.6 55 79.7 8 11.3 282 46.3 

ลม 35 35.0 20 29.0 12 16.2 25 35.2 17 21.8 24 31.2 33 47.8 11 15.5 177 29.1 

เรือประมง 33 33.0 20 29.0 3 4.1 17 23.9 3 3.8 11 14.3 31 44.9 5 7.0 123 20.2 

เรือท่องเที่ยว 43 43.0 14 20.3 1 1.4 4 5.6 2 2.6 1 1.3 26 37.7 4 5.6 95 15.6 

การสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง 46 46.0 22 31.9 46 62.2 34 47.9 21 26.9 15 19.5 43 62.3 70 98.6 297 48.8 

การสร้างเขื่อนกนัตลิ่ง 43 43.0 17 24.6 19 25.7 25 35.2 17 21.8 7 9.1 33 47.8 35 49.3 196 32.2 
32 การเปลี่ยนแปลงการพังทลายของตลิ่งในเวลา 5 ปี 

เพิ่มขึน้ 17 17.0 4 5.8 36 48.6 21 29.6 13 16.7 13 16.9 36 52.2 70 98.6 210 34.5 

เท่าเดิม 19 19.0 17 24.6 8 10.8 1 1.4 16 20.5 5 6.5 12 17.4 0 0.0 78 12.8 

ลดลง 31 31.0 3 4.3 2 2.7 10 14.1 11 14.1 55 71.4 4 5.8 0 0.0 116 19.0 
33 ผลกระทบที่เกิดจากการพังทลายของตลิ่ง 

บ้านเรอืนเสียหาย 24 24.0 25 36.2 2 2.7 22 31.0 15 19.2 27 35.1 23 33.3 18 25.4 156 25.6 

ทรัพย์สินเสียหาย 26 26.0 25 36.2 14 18.9 22 31.0 20 25.6 25 32.5 37 53.6 53 74.6 222 36.5 

ต้องย้ายที่อยู่อาศยั 21 21.0 20 29.0 2 2.7 4 5.6 9 11.5 12 15.6 29 42.0 21 29.6 118 19.4 

พื้นทีท่ำกนิลดลง 38 38.0 24 34.8 31 41.9 27 38.0 24 30.8 52 67.5 48 69.6 70 98.6 314 51.6 

ปริมาณสัตวน์้ำลดลง 38 38.0 23 33.3 25 33.8 28 39.4 27 34.6 43 55.8 47 68.1 68 95.8 299 49.1 

เสียค่าก่อสร้างเขื่อนกนัตลิ่ง 32 32.0 22 31.9 5 6.8 14 19.7 16 20.5 33 42.9 36 52.2 53 74.6 211 34.6 

ความเครยีด 30 30.0 8 11.6 28 37.8 24 33.8 21 26.9 23 29.9 41 59.4 70 98.6 245 40.2 
34 ผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้ง 

ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค 43 43.0 29 42.0 17 23.0 25 35.2 17 21.8 62 80.5 43 62.3 48 67.6 284 46.6 

กระทบต่อการทำการเกษตร 35 35.0 29 42.0 44 59.5 27 38.0 29 37.2 73 94.8 50 72.5 66 93.0 353 58.0 

กระทบต่อการทำประมง 30 30.0 25 36.2 23 31.1 27 38.0 24 30.8 62 80.5 42 60.9 63 88.7 296 48.6 



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ   ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน ก 1-15  รายงานฉบบัสมบูรณ์   

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน      

ภาคผนวก ก 1 ตารางข้อมูลด้านการสำรวจการให้บริการระบบนิเวศระดับครัวเรือน

รายละเอียด 
เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธาน ี รวมท้ังหมด 

n=100 ร้อยละ n=69 ร้อยละ n=74 ร้อยละ n=71 ร้อยละ n=78 ร้อยละ n=77 ร้อยละ n=69 ร้อยละ n=71 ร้อยละ N=609 ร้อยละ 

กระทบต่อการทำปศุสัตว ์ 28 28.0 24 34.8 12 16.2 23 32.4 13 16.7 39 50.6 40 58.0 63 88.7 242 39.7 

ปริมาณสัตวน์้ำในแม่น้ำลดลง 37 37.0 26 37.7 29 39.2 27 38.0 30 38.5 61 79.2 49 71.0 65 91.5 324 53.2 

ทำให้ระดับและปริมาณน้ำลดลง 39 39.0 25 36.2 41 55.4 27 38.0 28 35.9 60 77.9 49 71.0 66 93.0 335 55.0 

คุณภาพน้ำเปลีย่นแปลง 36 36.0 26 37.7 39 52.7 26 36.6 26 33.3 48 62.3 46 66.7 66 93.0 313 51.4 

ระดับน้ำในดินเปลี่ยนแปลง 41 41.0 26 37.7 30 40.5 26 36.6 24 30.8 44 57.1 45 65.2 65 91.5 301 49.4 

เกิดการกัดเซาะของดิน 37 37.0 24 34.8 28 37.8 21 29.6 12 15.4 35 45.5 43 62.3 65 91.5 265 43.5 

เกิดไฟป่า 23 23.0 18 26.1 4 5.4 23 32.4 12 15.4 30 39.0 39 56.5 48 67.6 197 32.3 
35 ผลกระทบที่เกิดจากน้ำท่วม 

โรคภัยไขเ้จ็บ 17 17.0 24 34.8 3 4.1 24 33.8 25 32.1 65 84.4 35 50.7 47 66.2 240 39.4 

มีคนบาดเจ็บ 16 16.0 24 34.8 0 0.0 4 5.6 8 10.3 25 32.5 19 27.5 27 38.0 123 20.2 

มีคนเสยีชีวติ 15 15.0 23 33.3 0 0.0 1 1.4 2 2.6 19 24.7 18 26.1 10 14.1 88 14.4 

ทรัพย์สินเสียหาย 15 15.0 26 37.7 25 33.8 28 39.4 23 29.5 31 40.3 33 47.8 47 66.2 228 37.4 

ขาดไฟฟ้าใช้เกนิ 3 วนั 14 14.0 23 33.3 0 0.0 0 0.0 3 3.8 17 22.1 25 36.2 23 32.4 105 17.2 

ขาดแคลนน้ำดืม่ 15 15.0 25 36.2 0 0.0 6 8.5 7 9.0 29 37.7 31 44.9 53 74.6 166 27.3 

ไม่มีห้องน้ำ/ห้องส้วม 13 13.0 25 36.2 1 1.4 8 11.3 11 14.1 20 26.0 26 37.7 18 25.4 122 20.0 

อันตรายจากสตัว์เลือ้ยคลานและสัตวม์ีพิษ 17 17.0 24 34.8 5 6.8 28 39.4 28 35.9 35 45.5 31 44.9 55 77.5 223 36.6 

พืชผลทางการเกษตรเสยีหาย 22 22.0 25 36.2 44 59.5 27 38.0 33 42.3 52 67.5 39 56.5 54 76.1 296 48.6 

รายได้ลดลง 23 23.0 25 36.2 43 58.1 25 35.2 36 46.2 50 64.9 36 52.2 55 77.5 293 48.1 

ไม่มีรายได ้ 22 22.0 23 33.3 29 39.2 12 16.9 23 29.5 28 36.4 33 47.8 53 74.6 223 36.6 

สัตว์น้ำที่เลีย้งสูญหาย 16 16.0 23 33.3 3 4.1 11 15.5 8 10.3 33 42.9 28 40.6 50 70.4 172 28.2 

ดินทรุด 17 17.0 19 27.5 17 23.0 7 9.9 17 21.8 29 37.7 30 43.5 54 76.1 190 31.2 



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ   ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน ก 1-16  รายงานฉบบัสมบูรณ์   

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน      

ภาคผนวก ก 1 ตารางข้อมูลด้านการสำรวจการให้บริการระบบนิเวศระดับครัวเรือน

รายละเอียด 
เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธาน ี รวมท้ังหมด 

n=100 ร้อยละ n=69 ร้อยละ n=74 ร้อยละ n=71 ร้อยละ n=78 ร้อยละ n=77 ร้อยละ n=69 ร้อยละ n=71 ร้อยละ N=609 ร้อยละ 

36 การปรับตัวของครัวเรือนเพ่ือรับมือปัญหาด้านต่าง ๆ 

การประมง 7 7.0 17 24.6 24 32.4 18 25.4 23 29.5 58 75.3 43 62.3 38 53.5 228 37.4 

การเกษตร 11 11.0 16 23.2 53 71.6 44 62.0 33 42.3 55 71.4 11 15.9 45 63.4 268 44.0 

วัฒนธรรมและการทอ่งเที่ยว 5 5.0 9 13.0 13 17.6 19 26.8 16 20.5 33 42.9 39 56.5 42 59.2 176 28.9 

พังทลายของตลิ่ง 7 7.0 12 17.4 20 27.0 8 11.3 21 26.9 50 64.9 41 59.4 31 43.7 190 31.2 

ภัยแล้ง 19 19.0 15 21.7 51 68.9 52 73.2 26 33.3 63 81.8 43 62.3 47 66.2 316 51.9 

น้ำท่วม 6 6.0 12 17.4 39 52.7 34 47.9 27 34.6 59 76.6 46 66.7 44 62.0 267 43.8 
37 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านการประมง 

การเฝ้าระวังการปล่อยน้ำจากเขือ่น 11 11.0 26 37.7 25 33.8 21 29.6 26 33.3 49 63.6 43 62.3 38 53.5 239 39.2 

เฝ้าระวังระดับและอัตราการไหลของน้ำ 10 10.0 27 39.1 24 32.4 14 19.7 25 32.1 48 62.3 41 59.4 36 50.7 225 36.9 

การป้องกนัน้ำเสีย 12 12.0 27 39.1 21 28.4 14 19.7 24 30.8 45 58.4 45 65.2 36 50.7 224 36.8 

เปลี่ยนรอบการเลี้ยงสตัว์น้ำ 12 12.0 24 34.8 12 16.2 12 16.9 15 19.2 22 28.6 33 47.8 20 28.2 150 24.6 

ไม่จับสัตว์น้ำในฤดูวางไข ่ 14 14.0 26 37.7 17 23.0 16 22.5 24 30.8 43 55.8 38 55.1 30 42.3 208 34.2 

การอนุบาลสัตว์น้ำ 9 9.0 25 36.2 9 12.2 9 12.7 20 25.6 29 37.7 39 56.5 31 43.7 171 28.1 

ใช้อุปกรณ์จับสัตวน์้ำทีเ่หมาะสม 13 13.0 24 34.8 19 25.7 13 18.3 24 30.8 42 54.5 39 56.5 35 49.3 209 34.3 

เฝ้าระวังพันธุ์สตัว์น้ำต่างถิน่ 10 10.0 24 34.8 15 20.3 6 8.5 19 24.4 26 33.8 38 55.1 29 40.8 167 27.4 

รับความช่วยเหลอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 8 8.0 24 34.8 19 25.7 11 15.5 22 28.2 26 33.8 43 62.3 35 49.3 188 30.9 
38 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านการเกษตร 

การเฝ้าระวังการปล่อยน้ำจากเขือ่น 10 10.0 24 34.8 39 52.7 36 50.7 35 44.9 42 54.5 49 71.0 47 66.2 282 46.3 

เฝ้าระวังระดับและอัตราการไหลของน้ำ 8 8.0 24 34.8 40 54.1 35 49.3 34 43.6 36 46.8 48 69.6 47 66.2 272 44.7 

การป้องกนัน้ำเสีย 11 11.0 24 34.8 31 41.9 31 43.7 35 44.9 37 48.1 49 71.0 47 66.2 265 43.5 

การขดุเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใชเ้พื่อการเกษตร 12 12.0 24 34.8 39 52.7 34 47.9 27 34.6 45 58.4 42 60.9 36 50.7 259 42.5 



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ   ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน ก 1-17  รายงานฉบบัสมบูรณ์   

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน      

ภาคผนวก ก 1 ตารางข้อมูลด้านการสำรวจการให้บริการระบบนิเวศระดับครัวเรือน

รายละเอียด 
เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธาน ี รวมท้ังหมด 

n=100 ร้อยละ n=69 ร้อยละ n=74 ร้อยละ n=71 ร้อยละ n=78 ร้อยละ n=77 ร้อยละ n=69 ร้อยละ n=71 ร้อยละ N=609 ร้อยละ 

เปลี่ยนรอบการทำเกษตร 10 10.0 22 31.9 17 23.0 31 43.7 33 42.3 38 49.4 43 62.3 24 33.8 218 35.8 

ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 11 11.0 20 29.0 19 25.7 41 57.7 35 44.9 41 53.2 49 71.0 39 54.9 255 41.9 

รับความช่วยเหลอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 10 10.0 24 34.8 33 44.6 39 54.9 33 42.3 34 44.2 50 72.5 46 64.8 269 44.2 
39 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านวัฒนธรรมและการท่องเท่ียว 

รับจำนวนนกัท่องเทีย่วที่เหมาะสม 9 9.0 12 17.4 12 16.2 14 19.7 14 17.9 20 26.0 34 49.3 43 60.6 158 25.9 

ให้คำแนะนำด้านการท่องเทีย่วเชิงอนุรกัษ์ 12 12.0 16 23.2 13 17.6 19 26.8 18 23.1 23 29.9 42 60.9 43 60.6 186 30.5 

อำนวยความสะดวกให้แก่นกัทอ่งเทีย่ว 10 10.0 13 18.8 13 17.6 21 29.6 16 20.5 18 23.4 38 55.1 43 60.6 172 28.2 

รับฟังความคิดเหน็และคำติชม 11 11.0 13 18.8 13 17.6 22 31.0 17 21.8 19 24.7 45 65.2 44 62.0 184 30.2 

ไม่ให้มีการฉวยโอกาสแสวงหากำไร 10 10.0 12 17.4 12 16.2 21 29.6 14 17.9 16 20.8 38 55.1 40 56.3 163 26.8 

มีระบบรกัษาความปลอดภัย 10 10.0 10 14.5 13 17.6 21 29.6 15 19.2 18 23.4 43 62.3 43 60.6 173 28.4 

บำบัดน้ำก่อนปล่อยทิง้ 8 8.0 12 17.4 11 14.9 15 21.1 14 17.9 15 19.5 44 63.8 43 60.6 162 26.6 

การป้องกนัน้ำเสีย 10 10.0 14 20.3 13 17.6 22 31.0 15 19.2 22 28.6 43 62.3 41 57.7 180 29.6 

ลดการใช้พลังงาน  0 0.0  0 0.0 0 0.0  0 0.0  0 0.0  0 0.0  0 0.0 0 0.0 0 0.0 

มีการอนรุกัษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 10 10.0 13 18.8 13 17.6 22 31.0 12 15.4 24 31.2 45 65.2 43 60.6 182 29.9 
40 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาการพังทลายของตลิ่ง 

ย้ายที่อยูอ่าศัย 4 4.0 1 1.4  0 0.0 3 4.2 3 3.8 2 2.6 29 42.0 4 5.6 46 7.6 

ทำไม้ปักทำแนวกัน้น้ำ 5 5.0 24 34.8 5 6.8 6 8.5 11 14.1 17 22.1 29 42.0 26 36.6 123 20.2 

ปลูกต้นไม ้ 9 9.0 27 39.1 8 10.8 10 14.1 22 28.2 29 37.7 45 65.2 32 45.1 182 29.9 

รับความช่วยเหลอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 10 10.0 26 37.7 20 27.0 11 15.5 20 25.6 37 48.1 46 66.7 32 45.1 202 33.2 
41 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาภยัแล้ง 

การกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดแูล้ง 15 15.0 27 39.1 18 24.3 50 70.4 29 37.2 64 83.1 55 79.7 45 63.4 303 49.8 

การขดุเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช ้ 16 16.0 27 39.1 43 58.1 30 42.3 23 29.5 48 62.3 49 71.0 41 57.7 277 45.5 



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ   ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน ก 1-18  รายงานฉบบัสมบูรณ์   

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน      

ภาคผนวก ก 1 ตารางข้อมูลด้านการสำรวจการให้บริการระบบนิเวศระดับครัวเรือน

รายละเอียด 
เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธาน ี รวมท้ังหมด 

n=100 ร้อยละ n=69 ร้อยละ n=74 ร้อยละ n=71 ร้อยละ n=78 ร้อยละ n=77 ร้อยละ n=69 ร้อยละ n=71 ร้อยละ N=609 ร้อยละ 

การใชน้้ำอย่างประหยัด 11 11.0 27 39.1 15 20.3 51 71.8 28 35.9 52 67.5 52 75.4 48 67.6 284 46.6 

การป้องกนัน้ำเสีย 13 13.0 25 36.2 16 21.6 41 57.7 25 32.1 43 55.8 50 72.5 47 66.2 260 42.7 

เปลี่ยนรอบการทำเกษตร ปศุสัตว์และเลีย้งสัตว์น้ำ 6 6.0 25 36.2 19 25.7 32 45.1 22 28.2 36 46.8 40 58.0 20 28.2 200 32.8 

หาความรู้เรื่องน้ำท่วม 10 10.0 24 34.8 15 20.3 43 60.6 24 30.8 26 33.8 43 62.3 49 69.0 234 38.4 

หางานทำนอกพื้นที ่ 15 15.0 25 36.2 2 2.7 15 21.1 17 21.8 26 33.8 37 53.6 14 19.7 151 24.8 

ทำสินค้าขาย 9 9.0 26 37.7 2 2.7 30 42.3 19 24.4 21 27.3 37 53.6 19 26.8 163 26.8 

ขายทรัพย์สินที่มี 6 6.0 26 37.7 1 1.4 13 18.3 7 9.0 10 13.0 26 37.7 6 8.5 95 15.6 

รับความช่วยเหลอืจากญาตแิละเพื่อน 11 11.0 26 37.7 5 6.8 20 28.2 20 25.6 15 19.5 44 63.8 46 64.8 187 30.7 

รับความช่วยเหลอืจากหน่วยงานต่าง ๆ 14 14.0 21 30.4 28 37.8 42 59.2 23 29.5 20 26.0 46 66.7 45 63.4 239 39.2 
42 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำท่วม 

กักตนุอาหาร 7 7.0 14 20.3 9 12.2 8 11.3 28 35.9 39 50.6 46 66.7 38 53.5 189 31.0 

กักตนุน้ำดื่มและน้ำใช ้ 8 8.0 21 30.4 11 14.9 12 16.9 27 34.6 36 46.8 45 65.2 44 62.0 204 33.5 

ย้ายของขึ้นที่สูง 8 8.0 26 37.7 37 50.0 24 33.8 22 28.2 41 53.2 47 68.1 36 50.7 241 39.6 

ยกบ้านให้สูงขึ้น 5 5.0 23 33.3 5 6.8 5 7.0 17 21.8 27 35.1 35 50.7 25 35.2 142 23.3 

ปรับปรุงบ้านให้แข็งแรง 6 6.0 25 36.2 10 13.5 28 39.4 29 37.2 35 45.5 48 69.6 45 63.4 226 37.1 

ย้ายไปอยู่ในพืน้ที่ปลอดภัย 7 7.0 25 36.2 30 40.5 4 5.6 17 21.8 31 40.3 36 52.2 31 43.7 181 29.7 

เปลี่ยนรอบการทำเกษตร ปศุสัตว์และเลีย้งสัตว์น้ำ 6 6.0 21 30.4 6 8.1 19 26.8 25 32.1 25 32.5 44 63.8 17 23.9 163 26.8 

หาความรู้เรื่องน้ำท่วม 8 8.0 23 33.3 15 20.3 33 46.5 30 38.5 36 46.8 46 66.7 46 64.8 237 38.9 

หางานทำนอกพื้นที ่ 5 5.0 23 33.3 3 4.1 3 4.2 13 16.7 19 24.7 32 46.4 11 15.5 109 17.9 

ทำสินค้าขาย 3 3.0 20 29.0 2 2.7 20 28.2 20 25.6 17 22.1 37 53.6 19 26.8 138 22.7 

ขายทรัพย์สินที่ม ี 4 4.0 20 29.0 0 0.0 4 5.6 4 5.1 8 10.4 23 33.3 7 9.9 70 11.5 

รับความช่วยเหลอืจากญาต ิพี่นอ้งและเพื่อน 7 7.0 23 33.3 15 20.3 10 14.1 16 20.5 14 18.2 45 65.2 46 64.8 176 28.9 
รับความช่วยเหลอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ   ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน ก 1-19  รายงานฉบบัสมบูรณ์   

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน      

ภาคผนวก ก 1 ตารางข้อมูลด้านการสำรวจการให้บริการระบบนิเวศระดับครัวเรือน

รายละเอียด 
เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธาน ี รวมท้ังหมด 

n=100 ร้อยละ n=69 ร้อยละ n=74 ร้อยละ n=71 ร้อยละ n=78 ร้อยละ n=77 ร้อยละ n=69 ร้อยละ n=71 ร้อยละ N=609 ร้อยละ 

43 ข้อเสนอแนะสำหรับภาครัฐ 

สร้างความเข้าใจให้กับชมุชนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 37 37.0 18 26.1 25 33.8 31 43.7 24 30.8 11 14.3 11 15.9  0 0.0 157 25.8 

แจ้งมาตรการป้องกันให้ชมุชนรับทราบอย่างรวดเร็ว 12 12.0 5 7.2 19 25.7 20 28.2 8 10.3 11 14.3 6 8.7 5 7.0 86 14.1 

ให้ชุมชนได้จัดทำแผนยทุธศาสตรท์้องถิน่ 17 17.0  0 0.0  0 0.0 1 1.4 11 14.1 6 7.8 3 4.3 56 78.9 94 15.4 

ให้ชุมชนมีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกบัภาครัฐ 6 6.0 1 1.4 2 2.7 2 2.8 12 15.4 15 19.5 23 33.3 2 2.8 63 10.3 

มีมาตรการเยยีวยากับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ  0 0.0  0 0.0 15 20.3 3 4.2 10 12.8 13 16.9 10 14.5  0 0.0 51 8.4 

ซ้อมเตอืนภยัให้กับชุมชนเพื่อรองรับเหตุการณ์ 4 4.0  0 0.0 1 1.4 1 1.4 1 1.3 6 7.8 7 10.1  0 0.0 20 3.3 
44 ข้อเสนอแนะสำหรับชุมชน 

ปรับรูปแบบการใช้ประโยชนท์รพัยากรธรรมชาติ 28 28.0 13 18.8 2 2.7 27 38.0 21 26.9 13 16.9 12 17.4 0 0.0 116 19.0 

รวมกลุ่มชมุชนและสร้างเครือข่าย 16 16.0 6 8.7 23 31.1 2 2.8 19 24.4 12 15.6 29 42.0 62 87.3 169 27.8 

พัฒนาทกัษะอาชีพและส่งเสริมอาชีพเสริม 19 19.0 7 10.1 20 27.0 20 28.2 11 14.1 6 7.8 3 4.3 2 2.8 88 14.4 

จัดหาแหล่งน้ำในระดับไร่นาครวัเรือนของตนเอง 4 4.0 1 1.4 14 18.9 3 4.2 5 6.4 21 27.3 11 15.9 0 0.0 59 9.7 

เรียนรูแ้ละพฒันาองค์ความรู้ในด้านทีเ่กีย่วข้อง 4 4.0 0 0.0 2 2.7 5 7.0 10 12.8 5 6.5 3 4.3 2 2.8 31 5.1 

ฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คนรอบข้าง 3 3.0 0 0.0 6 8.1 1 1.4 0 0.0 4 5.2 7 10.1 2 2.8 23 3.8 
45 กิจกรรมท่ีได้ดำเนินการเพ่ือรับมือผลกระทบ 

การสร้างเขื่อนกนัตลิ่ง หรอืคันดิน 17 17.0 14 20.3 24 32.4 27 38.0 34 43.6 26 33.8 37 53.6 13 18.3 192 31.5 

การเพิ่มความตระหนัก/การเตอืนภยั 19 19.0 9 13.0 13 17.6 12 16.9 12 15.4 22 28.6 26 37.7 18 25.4 131 21.5 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำเกษตร 10 10.0 6 8.7 7 9.5 13 18.3 22 28.2 23 29.9 28 40.6 7 9.9 116 19.0 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำประมง 8 8.0 3 4.3 8 10.8 7 9.9 6 7.7 18 23.4 25 36.2 9 12.7 84 13.8 
46 รูปแบบสื่อสำหรับแจ้งเตือนภยัล่วงหน้าทีค่รัวเรือนต้องการ 

วิทย ุ 11 11.0 11 15.9 0 0.0 0 0.0 11 14.1 2 2.6 7 10.1 2 2.8 44 7.2 

โทรทัศนท์้องถิ่น 2 2.0  0 0.0 0 0.0 14 19.7 14 17.9 1 1.3 15 21.7 1 1.4 47 7.7 



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ   ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน ก 1-20  รายงานฉบบัสมบูรณ์   

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน      

ภาคผนวก ก 1 ตารางข้อมูลด้านการสำรวจการให้บริการระบบนิเวศระดับครัวเรือน

รายละเอียด 
เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธาน ี รวมท้ังหมด 

n=100 ร้อยละ n=69 ร้อยละ n=74 ร้อยละ n=71 ร้อยละ n=78 ร้อยละ n=77 ร้อยละ n=69 ร้อยละ n=71 ร้อยละ N=609 ร้อยละ 

ข้อความ SMS 2 2.0 1 1.4 0 0.0 0 0.0 5 6.4 0 0.0 1 1.4 4 5.6 13 2.1 

หอเตือนภยั 10 10.0 0 0.0 0 0.0 8 11.3 5 6.4 19 24.7 2 2.9 2 2.8 46 7.6 

อินเตอร์เนต็ 7 7.0 20 29.0 0 0.0 7 9.9 7 9.0 5 6.5 15 21.7 4 5.6 65 10.7 

แอพพลิเคชั่นไลน ์ 21 21.0 0 0.0 5 6.8 20 28.2 1 1.3 16 20.8 2 2.9 23 32.4 88 14.4 

เสียงตามสาย 31 31.0 14 20.3 66 89.2 18 25.4 26 33.3 32 41.6 21 30.4 25 35.2 233 38.3 



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน ก 2-1  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน      

ภาคผนวก ก 2 ข้อมูลด้านการสำรวจการให้บริการระบบนิเวศระดับผู้นำชุมชน 
 รายละเอียด N=43 ร้อยละ 

1 เพศ 
ชาย 38 88.4 
หญิง 5 11.6 
รวม 43 100.0 

2 อาชีพ 
เกษตรกรรม 17 39.5 
ประมง 2 4.7 
รับราชการ 6 14.0 
ธุรกิจส่วนตัว 1 2.3 
ค้าขาย 3 7.0 
รับจ้าง 4 9.3 
อ่ืน ๆ 5 11.6 
รวม 38 88.4 
missing 5 11.6 

3 ภูมิประเทศของหมู่บ้าน 
ริมฝั่งแม่น้ำ 27 62.8 
พ้ืนที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง 4 9.3 
เนินเขา/ภูเขา 2 4.7 



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน ก 2-2  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน      

ภาคผนวก ก 2 ข้อมูลด้านการสำรวจการให้บริการระบบนิเวศระดับผู้นำชุมชน 
 รายละเอียด N=43 ร้อยละ 

ที่ราบสูง 5 11.6 
อ่ืน ๆ 2 4.7 
รวม 40 93.0 
missing 3 7.0 

4 การประกอบอาชีพหลักของประชาชนในชุมชน 
เกษตรกรรม 33 76.7 
ธุรกิจส่วนตัว 1 2.3 
ค้าขาย 2 4.7 
รับจ้าง 1 2.3 
เกษตรกรรมและประมง 3 7.0 
รวม 40 93.0 
missing 3 7.0 

5 ประเภทของการทำประมง 
ประมงพื้นบ้าน/จับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ 38 88.4 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังริมฝั่งแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขา 1 2.3 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อน้ำขุดเอง 2 4.7 
อื่น ๆ 1 2.3 
รวม 42 97.7 
missing 1 2.3 



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน ก 2-3  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน      

ภาคผนวก ก 2 ข้อมูลด้านการสำรวจการให้บริการระบบนิเวศระดับผู้นำชุมชน 
 รายละเอียด N=43 ร้อยละ 

6 ลักษณะการเกษตรริมฝั่งแม่น้ำโขง 
การปลูกแบบผสมผสาน เช่น การปลูกพืชสวนครัว ผักกวางตุ้ง กะหล่ำปลี เป็นต้น 27 62.8 
การปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น มะเขือเทศ ยาสูบ เป็นต้น 8 18.6 
รวม 35 81.4 
missing 8 18.6 

7 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 
เพ่ิมข้ึน 11 25.6 
เท่าเดิม 7 16.3 
ลดลง 18 41.9 
รวม 36 83.7 
missing 7 16.3 

8 ปัญหาการกัดเซาะ การพังทลายของตลิ่ง ในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา 
มี 29 67.4 
ไม่มี 10 23.3 
รวม 39 90.7 
missing 4 9.3 



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน ก 2-4  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน      

ภาคผนวก ก 2 ข้อมูลด้านการสำรวจการให้บริการระบบนิเวศระดับผู้นำชุมชน 
 รายละเอียด N=43 ร้อยละ 

9 การเปลี่ยนแปลงการกัดเซาะการพังทลายของตลิ่ง ในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา 
เพ่ิมข้ึน 14 32.6 
เท่าเดิม 11 25.6 
น้อยลง 14 32.6 
รวม 39 90.7 
missing 4 9.3 

10 การเปลี่ยนแปลงปริมาณตะกอน ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 
เพ่ิมข้ึน 12 27.9 
เท่าเดิม 8 18.6 
น้อยลง 19 44.2 
รวม 39 90.7 
missing 4 9.3 

11 ปัญหาภัยแล้ง ในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา 
 มี 30 69.8 
ไม่มี 10 23.3 
รวม 40 93.0 
missing 3 7.0 



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน ก 2-5  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน      

ภาคผนวก ก 2 ข้อมูลด้านการสำรวจการให้บริการระบบนิเวศระดับผู้นำชุมชน 
 รายละเอียด N=43 ร้อยละ 

12 
ปัญหาภัยน้ำท่วม ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 
 มี 29 67.4 
ไม่มี 11 25.6 
รวม 40 93.0 
missing 3 7.0 

13 การเปล่ียนแปลงแหล่งระบบนิเวศ ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 
ดีขึ้น 2 4.7 
เท่าเดิม 5 11.6 
แย่ลง 31 72.1 
รวม 38 88.4 

missing 5 11.6 
14 รูปแบบระบบการเตือนภัยล่วงหน้า 

วิทยุ 2 4.7 
โทรทัศน์/เคเบ้ิลทีวีท้องถิ่น 8 18.6 
ข้อความ SMS 6 14.0 
หอเตือนภัย 11 25.6 
แอพพลิเคชั่นไลน์ 10 23.3 
รวม 37 86.0 

missing 6 14.0 



     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

    แผนงานมาตรการระดับเครือข่ายลุม่น้ำโขงเพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งและแผนงานมาตรการระดับจังหวัด 8 จังหวัด 

 

 

 

 

 

 



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ       ข 1-1  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

แผนงานมาตรการระดับเครือข่ายลุ่มน้ำโขงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง-จังหวัดเชียงราย 
ที ่ ทำอะไร/ทำไมต้องทำ มีเป้าหมายอย่างไร วิธีการอย่างไร ใครควรเข้ามามีส่วนร่วม ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1 สร้างเครือข่ายลุม่แม่น้ำโขง
แห่งประเทศไทย 

• 8 จังหวัด • ประชุมเครือข่าย/วางแผน

• กำหนดแผนพัฒนาร่วมกัน

• พัฒนาความร่วมมือกับรัฐและ
เอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 8 จังหวัด

• จัดทำแผนงานงบประมาณ
เสนอหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

• อาสาสมัครพิทักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมหมูบาน 8 จังหวัด

• เครือขายลุมนํ้าโขง 8 จังหวัด

• สํานักงานทรัพยากรนํ้า    
แหงชาติ

• กรมทรัพยากรนํ้า

• สํานักทรัพยากรนํ้าแหงชาติ

• คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง

• สถาบันการศึกษา

• องคกรพัฒนาเอกชน

• ผูวาราชการจังหวัด

• เกิดกลุม่เครือข่ายระดับประเทศ

• เกิดแผนงาน/โครงการ

• เกิดแผนงบประมาณ

• เกิดความตระหนัก

• ปัญหาได้รับการสะท้อนแก้ไข



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ       ข 1-2  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

แผนงานมาตรการระดับจังหวัด สร้างเครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ำโขงเชียงราย 
ที ่ สถานการณ์ แนวทางการแก้ไข ทำอย่างไร ทำที่ไหน ใครเข้ามามีส่วนร่วม เป็นมาตรการระดับใด 

1 สร้างเครือข่าย
อนุรักษ์แม่น้ำโขง
เชียงราย 

• ประชุมเครือข่าย/ช้ีแจง

• วางแผนร่วมกัน

• ประชุม/วางแผน พื้นที ่

• เชียงแสน

• เชียงของ

• เชียงแกน      

     ทองถิ่น

• เชียงแสน     

     จังหวัด

• เชียงแสน 

• ประธานกลุมเหมืองฝายทุกฝาย

• ประธานเครือขายลุมนํ้า

• คณะกรรมการลุมนํ้าจังหวัด

• สถาบันอุดมการณศึกษา ม.แมฟาหลวง 

ม.ราชภัฏเชียงราย

• ชมรมอนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอม

• NGO, กลุมฮักเชียงของ, สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด, 

อุทกวิทยา, มชพ, เชียงแสนนาอยู,               

กรมเจาทา

• นายอําเภอพื้นที่ องคการปกครองสวน

ทองถิ่น

• สมาคมสรางสรรคชีวิตและสิ่งแวดลอม

• สภาวัฒนธรรม

• สถาบันการศึกษา

• เขตพื้นที่การศึกษา เขต 3,4 

• ระดับชุมชน

• ระดับท้องถิ่น

• ระดับจังหวดั

2 จัดเวทีพัฒนา
เครือข่าย 

• สร้างความเข้มแข็ง

• ถอดบทเรียน

• อ.เชียงแสน

• อ.เชียงของ

• อ.เวียงแก่น

• ภาครัฐ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวดั อุทก หน่วยปฏิบัติการ
ตามลำแม่น้ำโขง กรมการปกครอง

• ระดับชุมชน

• ระดับท้องถิ่น

• ระดับจังหวดั



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ       ข 1-3  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

แผนงานมาตรการระดับจังหวัด สร้างเครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ำโขงเชียงราย (ต่อ)
ที ่ สถานการณ์ แนวทางการแก้ไข ทำอย่างไร ทำที่ไหน ใครเข้ามามีส่วนร่วม เป็นมาตรการระดับใด 

• พัฒนาศักยภาพ
เครือข่าย

• หาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา

• สร้างความเข้าใจ

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ศิลปากร ท้องที ่

• ภาคประชาชน อาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
ฮักเชียงของ เชียงแสนน่าอยู่ สภาคนฮัก
เจียงฮาย สภาเกษตร สภาวัฒนธรรม

• องค์กรพัฒนาเอกชน สมาคมสร้างสรรค์ชีวิต
และสิ่งแวดล้อม YMCA มลูนิธิพัฒนาชุมชน
เขตภูเขา สถาบันการศึกษา (ม.แมฟ่้าหลวง
ม.เทคโนโลยรีาชมงคลเชียงราย)

3 ฮักฮอม ฮ่วมใจ 
ห่วงใยแม่โขง 

• คืนข้อมูลขยายผล

• พัฒนาสู่ความยั่งยืน

• เกิดความรู้ความ
เข้าใจตระหนัก

• ติดตาม
สถานการณ์
ทันท่วงที

• เวทีสาธารณะ
(เวทีวิถีชาวบ้าน)

• อ.เชียงแสน • ส่วนภาครัฐ

• สถาบันการศึกษา

• องค์กรภาคประชาชน

• ภาคีเครือข่าย

• ระดับชุมชน

• ระดับท้องถิ่น

• ระดับจังหวดั



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ       ข 1-4  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

แผนงานมาตรการระดับจังหวัด สร้างเครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ำโขงเชียงราย (ต่อ)
ที ่ สถานการณ์ แนวทางการแก้ไข ทำอย่างไร ทำที่ไหน ใครเข้ามามีส่วนร่วม เป็นมาตรการระดับใด 

• นำเสนอองค์
ความรู้ภมูิปัญญา
(บวงสรวงแม่โขง
ก่อนจับปลา)



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ       ข 1-5  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

แผนงานมาตรการระดับเครือข่ายลุ่มน้ำโขงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง-จังหวัดเลย 
ที ่ ทำอะไร/ทำไมต้องทำ มีเป้าหมายอย่างไร วิธีการอย่างไร ใครควรเข้ามามีส่วนร่วม ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1 • ศูนยเผยแพรขอมูล 

ขาวสาร 

• เพื่อที่กระจายขอมูล 

ขาวสารการ

เปลี่ยนแปลงกับแมนํ้า 

โขงทั้งทางดาน

กายภาพ ชีวภาพจาก 

ตนนํ้าสูปลายนํ้า 

• จัดตั้งศูนย์ประจำจังหวัด • ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน • สามารถรับรู้การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำ
ได้ทันเหตุการณ์

2 • ศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพ • เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ให้เหมาะสมกับบริบท
ของพื้นที่

• แลกเปลีย่นการแนะนำ
วิชาชีพกับทุกภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วนในระดับความ
ต้องการที่ตรงกัน

• ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน • สามารถไดร้ับการแลกเปลี่ยนวิชาชีพท่ี
ต้องการตามวตัถุประสงค์



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ       ข 1-6  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

แผนงานมาตรการระดับจังหวัดเลย 
ที ่ สถานการณ์ แนวทางการแก้ไข ทำอย่างไร ทำที่ไหน ใครเข้ามามสี่วนร่วม เป็นมาตรการระดับใด 

1 น้ำแล้ง • ทำฝายกักเก็บน้ำไว้ใช้

• เจาะบาดาล

• ขุดบ่อแก้มลิง

• ทำฝายตามแม่น้ำ
สาขาเล็ก

• ขุดลอกคองให้ลึก
กว่าเดิม

ขอความร่วมมือ
จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

• อ.เชียงคาน

• อ.ปากชม

ชาวบ้าน 

• หมู่ 3 บ.โคกมาด อ.เชียงคาน

• หมู่ 8 บ.โนนสวรรค์ สวาง ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม

• หมู่ 5 บ.ปากมัง ต.หาดคมัภรี์ อ.ปากชม

• องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน

• กรมชลประทาน

• สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด

• สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4

• สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 กรมพัฒนาท่ีดิน

• ระดับชุมชน

• ระดับท้องถิ่น

• ระดับจังหวดัและระดับ
ภาค

2 เศรษฐกิจของชุมชน   
(การปรับเปลี่ยนอาชีพ
ตามสภาวะการปัจจุบัน
เนื่องจากการขึ้นลงของ
น้ำโขงไม่คงท่ี) 

• ปรับเปลีย่นอาชีพ

• เสรมิสร้างอาชีพให้กับ
ที่ไม่สามารถประกอบ
อาชีพเกษตรริมฝั่งโขง
หรือประมงได้ เช่น
กรีดยาง,ค้าขาย,
รับจ้าง,เก็บผลไม้

ขอความร่วมมือ
จาก กรมการ
ศึกษานอก
โรงเรียน และศูนย์
วิชาชีพอ่ืน ๆ 

ต.เชียงคาน 
ต.ห้วยพิชัย 
ต.หาดคมัภีร ์

• กลุ่มชาวบ้าน

• องค์การบริหารส่วนตำบล, กรมการศึกษานอก
โรงเรียน

• แรงงานจังหวัด, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

• ระดับชุมชน

• ระดับท้องถิ่น

• ระดับจังหวดั



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ       ข 1-7  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

แผนงานมาตรการระดับเครือข่ายลุ่มน้ำโขงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง-จังหวัดหนองคาย 
ที ่ ทำอะไร/ทำไมต้องทำ มีเป้าหมายอย่างไร วิธีการอย่างไร ใครควรเข้ามามีส่วนร่วม ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1 • เพื่อสร้างความเข้าใจ

• เพื่อให้เกิดการมสี่วน
ร่วมทุกภาคส่วน

• จัดทำแผนในการ
ขับเคลื่อนเครือข่าย

• เพื่อให้มีน้ำใช้ในการ
อุปโภค บริโภค การทำ
การเกษตร และการ
เดินเรือเพื่อการ
ท่องเที่ยว

• เพื่อให้เกิดแหล่งอนุรักษ์
พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของภาคประชาชน 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม  
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน      
ทั้ง 6 อำเภอ ตามแม่น้ำ
สายหลัก ให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน 

• ประสานงานสร้างความมั่นใจแกนนำ 6
อำเภอ

• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้รู้เท่าทัน
สถานการณ์

• จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวัง เขตและอำเภอ

• มีศูนย์ข้อมูล ศูนย์ประสานงาน และศูนย์
เฝ้าระวัง

• จัดหางบประมาณแหล่งทุนในการ
ดำเนินงาน

• ประสานงานพื้นที่นำร่องเพื่อขุดคลองชักนำ้
หรือร่องน้ำ แบ่งเป็น 3 กิจกรรม

• สร้างเครือข่าย

• ขุดคลองชักน้ำ

• เขตอนุรักษ์

• ติดตามและประเมินผล

• หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

• ประชาชน

• ผู้นำทางการ/ไมเ่ป็นทางการ

• องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

• กรมชลประทาน สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวดั 

• คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง
(Mekong River
Commission: MRC)

• สำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ

• สถาบันทางการศึกษา
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม

• มีเครือข่ายในระดับพื้นท่ี
อำเภอ จังหวัด

• ได้รับการแก้ไขปญัหาการ
ขาดแคลนน้ำ อุปโภค
บริโภค การเกษตรในชุมชน

• การสญัจรสะดวก

• มีเขตฟื้นฟรูะบบนิเวศ



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ       ข 1-8  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

แผนงานมาตรการระดับจังหวัดหนองคาย 
ที ่ สถานการณ์ แนวทางการแก้ไข ทำอย่างไร ทำที่ไหน ใครเข้ามามีส่วนร่วม เป็นมาตรการระดับใด 

1 ปี 2551 น้ำท่วม 
ปี 2553 น้ำแล้ง 
ปี 2554 น้ำท่วม 
ปี 2555 ระดับน้ำ
ขึ้นลงผิดปกต ิ
ปี 2557 เดือน
ธันวาคม น้ำข้ึน 2
เมตร 
ปี 2560-2561 น้ำ
ขึ้นเร็วลงเร็ว 
ปี 2562-2563 น้ำ
แล้ง 

• สรางความเขมแข็งเครือขาย 

ภาคประชาสังคมลุมนํา้โขง 

จังหวัดหนองคาย

• ฟนฟูภูมินิเวศแมนํ้าโขง

• จัดทําเขตอนุรักษพันธุปลา 

ไครนํ้า 

• จัดเวทีสร้างความเข้าใจ ระดับ
ชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด

• ประสานงานแกนนำและ
ผู้เกี่ยวข้อง

• ประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา
ร่วมกัน

• ประชุมจัดตั้งเครือข่าย กรม
ประชาสมัพันธ์

• วางแผนในการขับเคลื่อน

• เวทีเสนอแผนงานโครงการ
กิจกรรมต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

• ขุดคลองชักน้ำ ร่องน้ำ

• นำเสนอต่อหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง

• ติดตามประเมินผล

• บ้านหม้อ หมู่ที ่1
ต.บ้านหม้อ
อ.ศรีเชียงใหม่
จ.หนองคาย

• บ้านภูเขาทอง
ต.บ้านม่วง
อ.สังคม
จ.หนองคาย

• หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน

• ประชาชน

• ผู้นำทางการ/ไม่
เป็นทางการ

• องค์การบริหารส่วน
จังหวัด องค์การ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรม
ชลประทาน
สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัด

• คณะกรรมาธิการ
แม่น้ำโขง
(Mekong River
Commission:
MRC) สำนักงาน

• ระดับชุมชน

• ระดับท้องถิ่น

• ระดับจังหวดั

• ระดับประเทศ



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ       ข 1-9  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

ที ่ สถานการณ์ แนวทางการแก้ไข ทำอย่างไร ทำที่ไหน ใครเข้ามามีส่วนร่วม เป็นมาตรการระดับใด 

ทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ 

• สถาบันทาง
การศึกษา
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ       ข 1-10  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

แผนงานมาตรการระดับเครือข่ายลุ่มน้ำโขงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง-จังหวัดบึงกาฬ 
ที ่ ทำอะไร/ทำไมต้องทำ มีเป้าหมายอย่างไร วิธีการอย่างไร ใครควรเข้ามามีส่วนร่วม ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1 เกษตรริมโขง 

• เพื่อปรับตัวกับสภาพน้ำ
โขงที่เปลี่ยนไป

• เป็นการน้อมนำ
เศรษฐกิจพอพียง

• สร้างความรู้ ความ
เข้าใจให้กับกลุ่ม
เกษตรรมิโขง

• สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ะหว่างกลุ่ม

• ให้เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องมา
เสนอแนะปรึกษาหารือ 

• สร้างกฎกติการ่วมกัน
(บัญญัติ5ประการ)

• เจ้าหน้าท่ีส่วนงานท่ีเกี่ยวข้อง

• ชลประทาน ประมง

• องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมการจัดการน้ำ
ชุมชน อำเภอ และภาคี
เครือข่าย

• ชุมชนเครือขายมีความรู ความเขาใจ กับ 

สถานการณวิกฤตินํ้าโขงที่เปลี่ยนไป

• ชุมชนเครือขายเกษตรริมโขงสามารถ   

ปลูกพืช พันธุพืช สอดคลองกับวิกฤตินํ้า

โขงที่ เปลี่ยนไปได

• ทาํใหเกษตรกรริมโขงมีผลิตผลทาง

การเกษตรที่ดีขึ้น สรางรายไดและโอกาส

• เครือขายเกษตรริมโขงสามารถปฏิบัติตาม 

กติกา 

2 การจัดการน้ำชุมชน 

• เพื่อนําการจัดการ 

บริหารนํ้าในประเทศ 

เพื่อชดเชยทดแทนการ 

ใชนํ้าจากแมนํ้าโขง 

• เพื่อให้เกษตรรมิโขงมี
น้ำใช้เพื่อการเกษตร
อย่างพอเพียงตลอด
ฤดูกาล

• เป็นการบรหิารจดัการ
น้ำอย่างคุ้มค่าคุ้มทุน
(ใช้น้ำซ้ำ)

• ทำฝายชะลอน้ำ ท่ีปากลำน้ำ
สาขา ก่อนท่ีจะลงสู่นำ้โขง

• ยกระดับนำ้ให้เกิดความต่าง
ระดับ ต่อท่อส่งไปให้กับ
เกษตรกร

• ใช้โซล่าเซลลส์บูน้ำข้ึนหอสูง
และทำระบบกระจายน้ำสู่
พื้นที่เกษตรริมโขงด้านลา่ง

• กลุ่มเกษตรรมิโขง • เกษตรกรริมฝั่งโขงลดต้นทุนการผลิต

• เกษตรกรริมฝั่งโขงมีความรู้ ความเข้าใจใน
การใช้น้ำ

• เกษตรกรริมฝั่งโขงสามารถใช้นวัตกรรมมา
ใช้ในการเกษตร เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย

• เกษตรกรริมโขงมรีะเบียบ มีข้อตกลงการ
ใช้น้ำร่วมกัน



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ       ข 1-11  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

แผนงานมาตรการระดับจังหวัดบึงกาฬ 
ที ่ สถานการณ์ แนวทางการแก้ไข ทำอย่างไร ทำที่ไหน ใครเข้ามามีส่วนร่วม เป็นมาตรการระดับใด 

1 ภาวะภัยแล้ง • การจัดการน้ำชุมชน

• จัดทำแผนแม่บท แผน
ยุทธศาสตร์ การจดัการน้ำท้ัง
ระดับท้องถิ่นและ
ระดับจังหวัด

• ให้มีการจัดทำผังน้ำในทุก
ระดับ ชุมชน-จังหวัด

• ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้ามาแก้ไข เช่น ข้อมูลนำ้

• การคาดการณ์พยากรณ์

• เชื่อมแหล่งน้ำ โครงสร้างน้ำ
ให้เช่ือมโยงกันเป็นระบบ 
(แก้มลิง) 

1. สร้างความรูค้วามเข้าใจในการ
บริหารจัดการน้ำทั้งระบบ เช่น น้ำ
อุปโภค บริโภค, น้ำเพื่อการเกษตร,
น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม, น้ำเสยี

2. ทำโครงการเพิ่มปริมาณในแหลง่
น้ำท้ังจังหวัด โดยการเช่ือมแหลง่
น้ำโครงสร้างน้ำใหเ้ชื่อมโยงกันเป็น
ระบบ และสามารถส่งน้ำเข้าสู่พืน้ท่ี
การเกษตรและพื้นท่ีเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ทำการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำใน

พื้นที่ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ

ปลายน้ำ (น้ำโขง)

• พื้นที่ชุมชนทุกชุมชน
ทุกตำบล ทุกอำเภอ
ร่วมกัน

• พื้นที่ตัวอย่าง
บุ่งคล้า และพื้นท่ี
สนใจและมีความ
พร้อม

• พื้นที่การเกษตรที่
สำคัญในจังหวัด
ห้วย หนอง คลอง 
บึง ท่ีสาธารณะใน
จังหวัด 

• เครือข่ายประชาชน

• ทุกองค์การ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

• ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

• หน่วยงานทุก
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับน้ำ 

• สาธารณสุข

• อุตสาหกรรม
จังหวัด 

• สื่อมวลชนในพื้นที่

• สำนักทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ

• ฯลฯ

• ประกาศเป็นวาระที่
สำคัญของจังหวัด

• ดำเนินการเป็นระยะ
เร่งด่วนหลังจากนั้นทำ
แผนในระยะกลาง
ระยะยาว ต่อไป



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ       ข 1-12  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

แผนงานมาตรการระดับเครือข่ายลุ่มน้ำโขงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง-จังหวัดนครพนม 
ที ่ ทำอะไร/ทำไมต้องทำ มีเป้าหมายอย่างไร วิธีการอย่างไร ใครควรเข้ามามีส่วนร่วม ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1 ขยายแกนนำ 8 จังหวัด • หนุนเสรมิเครือข่ายให้
เกิดความเข้มแข็ง
จังหวัดละ 25 คน

• จัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมลู
ข่าวสาร เรื่อง ผลกระทบจาก
การสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง

• ผู้นำชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน

• กลุ่มเกษตรกร(รมิฝั่งโขง)

• พี่น้องชาวประมง

• หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด
ภาคีทุกภาคส่วน

• เกิดกลไกนักสื่อสารดานการสื่อสารการ 

จัดการทรัพยากรนํ้าและสิ่งแวดลอมใน 

สายแมนํ้าโขงสายชลประธาน 

2 นำข้อมูลขยายให้แกนนำ    
8 จังหวัด 

• ศูนย์เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร
(ท้ัง 8  จังหวัด)

• จัดตั้งคณะกรรมการศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร

• ได้รับข้อมลูข่าวสารที่ถูกต้องและรวดเร็ว

3 ข้อตกลงร่วมระหว่าง
เครือข่าย 

• สร้างข้อระเบียบ
ข้อบังคับร่วมกัน

• ประชุม ปรึกษาหารือ        

เพื่อออก ขอระเบียบ/                

ขอบังคับทั้ง 8 จังหวัด 

• ความสามัคคีของเครือข่ายเพื่อให้เป็น
แนวทางอันหนึ่งอันเดียวกัน

• ความอุดมสมบูรณ์เกดิขึ้นในชุมชนลุ่มน้ำ
โขง



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ       ข 1-13  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

แผนงานมาตรการระดับจังหวัดนครพนม 
ที ่ สถานการณ์ แนวทางการแก้ไข ทำอย่างไร ทำที่ไหน ใครเข้ามามีส่วนร่วม เป็นมาตรการระดับใด 

1 • จัดเวทีทำ
ความเข้าใจ
แลกเปลีย่น
เรียนรู้

• วางแผน
ดำเนินงาน
ร่วมกัน 

• ดำเนินงาน
ตามแผน

• สรุปผลการ
ดำเนินงาน

• ติดตามผล
การ
ดำเนินงาน

• เพื่อจะการศึกษาพันธุ์ปลา
และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ
แม่น้ำโขง

• จัดหาคณะทำงาน

• เพื่อกำหนดขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

• กำหนดบทบาทหน้าท่ีให้กับ
คณะทำงาน

1. สำรวจ/กำหนดพื้นท่ีดำเนินการ
กำหนดคณะกรรมการ

2. กำหนดระเบยีบในการการศึกษา
พันธุ์ปลาและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบ
นิเวศแม่น้ำโขง

3. จัดเวทีขอมติในการกำหนด
ระเบียบในการศึกษาพันธุ์ปลาและ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบนิเวศแม่น้ำโขง
เพื่อประกาศใช้

4. กำหนดแนวทางในการฟื้นฟูและ
อนุรักษ์

ตำบลน้ำก่ำ 11 หมู่บ้าน 
ม.11 บ้านน้ำก่ำ 
ม.3 บ้านน้ำก่ำใต ้
ม.4 บ้านคับพวง 
ม.5 บ้านนาคำ 
ม.7 บ้านทรายมลู 
ม.8 บ้านผักแพรว 
ม.10 บ้านน้ำก่ำเหนือ 
ม.13 บ้านนาคำเจรญิ 
ม.17 บ้านน้ำก่ำ 
ม.18 บ้านน้ำก่ำใหม่
พัฒนา 
ม.20 บ้านใหม่ทรายมลู 

• หน่วยงานราชการ

• ประมงจังหวัด

• สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัด

• เกษตรและสหกรณ์
จังหวัด

• เทศบาล

• ชาวบ้านและผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสีย

• ระดับจังหวดั

• ระดับท้องถิ่น

• ระดับชุมชน



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ       ข 1-14  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

แผนงานมาตรการระดับเครือข่ายลุ่มน้ำโขงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง-จังหวัดมุกดาหาร 
ที ่ ทำอะไร/ทำไมต้องทำ มีเป้าหมายอย่างไร วิธีการอย่างไร ใครควรเข้ามามีส่วนร่วม ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1 ทำวังปลาเพราะปลาเริ่ม   
สูญพันธ์ุ 

• ปล่อยสู่ธรรมชาติเพื่อ
ขยายพันธุ์ต่อไป

• น้ำโขดหินลงไปในน้ำ

• ขนท่อน้ำลงน้ำ

• ทำเขตกั้นดักอันตรายไม่ให้มา
ทำลายพันธุ์ปลา (ลูกปลา)

• ทำบ่ออนุบาลปลาให้อยู่
ข้างบน (จนแข็งแรงถึงปล่อย
ลงสู่แม่น้ำ)

• จัดเวทีแลกเปลี่ยนทุกจังหวัด

• ประมง

• พื้นที่ท้องถิ่น

• วิสาหกิจชุมชน

• นักเรียน นักศึกษา

• องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล

• คณะกรรมการร่วม
ภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อ
แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

• ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

• มีแหล่งอาหารอดุมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี



   
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                                                                   ข 1-15                                                                                                 รายงานฉบับสมบูรณ์                                                                                                

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน      
 

แผนงานมาตรการระดับจังหวัดมุกดาหาร 
ที ่ สถานการณ์ แนวทางการแก้ไข ทำอย่างไร ทำที่ไหน ใครเข้ามามีส่วนร่วม เป็นมาตรการระดับใด 

1 น้ำไม่คงท่ี
เปลี่ยนแปลงบ่อย
ทำให้ปลาสญูหาย 
ทำประมงยาก 

• ทำวังปลา 

• ปล่อยพันธ์ุปลา 

• กั้นแม่น้ำสาขา 

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น เกษตรกร ประมง องค์การ
บริหารส่วนตำบล 
 

ชุมชนท่าไคร้นาแล หมู่ 6,7  
ต.นาสีนวล           
จ.มุกดาหาร 
ห้วยมุก ห้วยทราย ห้วยบังอ่ี 
ห้วยเชิงชาย หว้ยกอก  
จ.มุกดาหาร 

• คนในชุมชน 

• วิสาหกิจชุมชนท่า
ไคร้นาแล 

• สำนักบริหารการ
ปกครองท้องที่ 

• กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น  

• กรมการปกครอง 

• กรมชลประทาน 

• กรมทรัพยากรน้ำ 

ระดับชุมชน 
ระดับท้องถิ่น 
ระดับจังหวดั 
 
 
 

2 พื้นที่ทำกินน้อยน้ำ
มีไมเ่พียงพอ 

• ยกพื้นที่ริมฝั่ง 

• คลองน้ำย่อย 

• เจาะน้ำบาดาล 

ขอความร่วมมือจากเทศบาล 
สำนักงานเกษตรอำเภอ 
สำนักงานเกษตรจังหวัด พด. 

ชุมชนท่าไคร้นาแล หมู่ 6,7  
ต.นาสีนวล                    
จ.มุกดาหาร 
ห้วยมุก ห้วยทราย ห้วยบังอ่ี 
ห้วยเชิงชาย ห้วยกอก        
จ.มุกดาหาร 

  

 

 
 

 



   
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                                                                   ข 1-16                                                                                                 รายงานฉบับสมบูรณ์                                                                                                

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน      
 

แผนงานมาตรการระดับเครือข่ายลุ่มน้ำโขงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง-จังหวัดอำนาจเจริญ 
ที ่ ทำอะไร/ทำไมต้องทำ มีเป้าหมายอย่างไร วิธีการอย่างไร ใครควรเข้ามามีส่วนร่วม ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1 แลกเปลีย่นข้อมูลระดบั
เครือข่าย 8 จังหวัด 

• เพื่อจัดทำแผนระดับ
เครือข่าย 8 จังหวัด 

• จัดประชุมในระดับเครือข่าย 
8 จังหวัด 

• กรรมการระดับจังหวัด        
(8 จังหวัด) 

• ภาคีที่เกี่ยวข้อง 

• ได้แผนร่วมกัน 8 จังหวัด 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                                                                   ข 1-17                                                                                                 รายงานฉบับสมบูรณ์                                                                                                

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน      
 

แผนงานมาตรการระดับจังหวัด เสนอข้อมูลเพื่อการฟื้นฟูด้านสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ 
ที ่ สถานการณ์ แนวทางการแก้ไข ทำอย่างไร ทำที่ไหน ใครเข้ามามีส่วนร่วม เป็นมาตรการระดับใด 

1 ความมั่นคงทางอาหาร (ปลา
,พืช) 

• นำเสนอข้อมูล
ผลกระทบ 
(ผลกระทบเรื่องปลา 
พืช การประมง 
เกษตรรมิฝั่ง) 

• จัดให้มีเวทีผู้ทีไ่ดร้ับ
ผลกระทบ (ภาคี
เครือข่าย) 

• องค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกสาร 

• กลุ่มผู้ทีไ่ดร้ับผลกระทบ 

• ผู้นำชุมชน 

• ปราชญ์ชาวบ้าน 

• ภาคี (ประมง ที่ดิน เกษตรกร) 
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

• ระดับจังหวดั 

2 สิ่งแวดล้อม • พัฒนากลุ่มผู้ทีไ่ด้รบั
ผลกระทบ 
กระตือรือร้น 

• รณรงค ์
 

• จัดเวทีเสวนาเรื่อง
สิ่งแวดล้อม 

• องค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกสาร 

• เครือข่าย อาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

• กลุ่มภาคีเครือข่าย 

• ผู้นำชุมชน/ท้องถิ่น 

• เยาวชน 

• กรมส่งเสรมิสิ่งแวดล้อม 

• ระดับจังหวดั 

3 การวางแผนตั้งรับมือภัย
พิบัติ (เคยมีภยัพิบัติในพื้นที่ 
เช่น อุทกภัย วาตภัย) 
(นอกเหนือจากในเล่ม) 

• สร้างเครือข่าย       
เฝ้าระวัง 

• จัดประชุมภาคี
เครือข่าย 

• กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั/
โรงพยาบาล 

• องค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกสาร 

• ผู้ที่ไดร้ับผลกระทบ (คนใน
ชุมชน) 

• ปราชญ์ชาวบ้าน 

• ระดับจังหวดั 



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ       ข 1-18  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

แผนงานมาตรการระดับจังหวัด เสนอข้อมูลเพื่อการฟื้นฟูด้านสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ (ต่อ) 
ที ่ สถานการณ์ แนวทางการแก้ไข ทำอย่างไร ทำที่ไหน ใครเข้ามามีส่วนร่วม เป็นมาตรการระดับใด 

• ปราชญ์ชาวบ้าน

• องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น

4 ศักยภาพกรรมการเครือข่าย 
(นอกเหนือจากในเล่ม) 

• จัดประชุม
คณะกรรมการ
เครือข่าย ฯลฯ

• ประชุมชี้แจง
แนวทาง/สร้างความ
เข้าใจแนวทางการ
พัฒนาร่วมกัน

• องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล/
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

• หน่วยงานภาครัฐร่วมกับภาคี
ภาคประชาชน

• ระดับจังหวดั



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ       ข 1-19  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

แผนงานมาตรการระดับเครือข่ายลุ่มน้ำโขงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง-จังหวัดอุบลราชธานี 
ที ่ ทำอะไร/ทำไมต้องทำ มีเป้าหมายอย่างไร วิธีการอย่างไร ใครควรเข้ามามีส่วนร่วม ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1 เวทีพัฒนาศักยภาพของผู้นำ
หรือเชื่อมโยงเครือข่าย 

• เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่าย

• เพื่อเรียนรูเ้ครื่องมือ
และนำใช้เครื่องมือ
อย่างมีประสิทธิภาพ

• เพื่อเช่ือมโยงและ
ถักทอเครือข่าย

• จัดตั้งกลไกร่วม

• เปิดพื้นที่ทำความเข้าใจ
ร่วมกันเพื่อสร้างความ
ตระหนัก

• ออกแบบวางแผนร่วมและ
แบ่งบทบาทหน้าท่ี

• เครือภาคประชาชน

• ตัวแทนท้องถิ่น ท้องที ่ท้องทุ่ง

• ภาคีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เช่น ผู้บริหารท้องถิ่น
นายอำเภอ ประมง เกษตร
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย สำนัก
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวดั

• เกิดเครือข่ายที่หลากหลาย

• เกิดการเชื่อมโยงและประสานงานที่ชัดเจน

• ได้แผนปฏิบัติการร่วมกันฯลฯ

2 กระบวนการนำเครื่องมือสู่
การปฏิบัต ิ

• สร้างเครื่องมือท่ีสอด
รับและสอดคล้องกับ
ลักษณะนเิวศวิถี
วัฒนธรรม

• สร้างเครื่องเพื่อนำไปใช้
สำรวจ/การเก็บรวบรวม
ข้อมูล เช่นแบบบันทึก แบบ
สัมภาษณ์

• ผู้นำชุมชน

• ชาวบ้านในชุมชน

• ปราชญ์ชาวบ้าน

• ได้ข้อมลูที่เป็นจริง

3 เวทีประมวลผลรวบรวม
ข้อมูล 

• เพื่อรวบรวมข้อมลู
จำแนก
และประมวลผล

• รวบรวมข้อมลู/ประมวลผล/
จำแนก

• แกนนำเครือข่ายและภาคีที่
เกี่ยวข้อง

• ได้ชุดข้อมลูที่สะท้อนข้อเท็จจริงและเกดิ
การยอมรับข้อมูล



   
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                                                                   ข 1-20                                                                                                 รายงานฉบับสมบูรณ์                                                                                                

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน      
 

แผนงานมาตรการระดับจังหวัดอุบลราชธานี 
ที ่ สถานการณ์ แนวทางการแก้ไข ทำอย่างไร ทำที่ไหน ใครเข้ามามีส่วนร่วม เป็นมาตรการระดับใด 

1 ปลามีจำนวน
ลดลง 

• ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์
ปลาและขยายพันธ์ุปลา 

• กำหนดขอบเขตอนุรักษ์
หรือวังปลาเป็นเขต
อภัยทาน 

• เพราะพันธุ์ปลาที่ใกล้
สูญพันธ์ุ 

• บุ่งกระเจียน หมู่ 6,8 

• บุ่งพระละคร หมู่ 7 

• บุ่งเป่งใหญ่ 

• กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ปลา 

• กลุ่มสภาองค์กรชุมชน         
ต.สำโรง 

• กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ต.
นาตาล(หาดชมดาว บุ่งเซะ
น้อย บุ่งเซะใหญ่ บุ่งซวย)    
แก่งหินงาม 

• ระดับชุมชน 

2 ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชน 

• พัฒนาและประชาสัมพันธ์
แหล่งทอ่งเที่ยว 

• ประชาสมัพันธ์ทางสื่อ 

• สร้างมัคคเุทศก ์

• สร้างแหล่งการค้าชุมชน 

• โฮมสเตย ์

• เรือท่องเที่ยว 

• ท่องเรือจาก 
หินร้อยไร่ ดอนสม้โฮง 
สามหมื่นรู ผาชัน ศลิาเลข 
หินหมาว้อ ถ้ำเต่า       
แก่งหินงาม ดอนสองคอน 
เสาเสลยีงใหญ ่

• การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

• หน่วยงานท้องถิ่น 

• กรมเจ้าท่า 

• องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

• องค์การปกครองส่วนจังหวัด 

• สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

• ระดับชุมชน 

• ระดับเครือข่าย 

3 เมลด็พันธ์ุที่ดีขาด
แคลนทาง
การเกษตร 

• ส่งเสริมเมล็ดพันธ์ุทาง
การเกษตร 

• การร่วมมือและ
สนับสนุนกองทุนเมล็ด
พันธุ์จากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

• ต.สำโรง 

• ต.นาตาล 

• ต.สองคอน 

• หน่วยงานภาครัฐ เช่น เกษตร
จังหวัด เกษตรอำเภอ
หน่วยงานเอกชน 
มหาวิทยาลยัต่าง ๆ 

• ระดับชุมชน 

• ระดับเครือข่าย 

 



     
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

      รายงานสรุปผลการประชุมเริ่มงาน (กิจกรรมนำร่อง) (เวที 1) 

 

 

 

 

 

 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

 โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน                      ค 1-1                 รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

รายงานสรุปผลการประชุมเร่ิมงาน (กิจกรรมนำร่อง) 
 

รายงานสรุปผลการประชุมเริ่มงาน (กิจกรรมนำร่อง) 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.  

ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ NK 2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

................................................................................................................................................................ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ และ กำหนดกรอบแนวทางการศึกษาของโครงการ 

2. เพ่ือทบทวนผลการศึกษาผลกระทบและการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน

จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

3. เพ่ือเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมใน

การนำมาสู่การสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือนำมาสู่การวางแผนเชิงปฏิบัติการ 
 

ผู้มาประชุม 

ประธาน  

1. นางศิริวรรณ สุดาจันทร์         ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 

     สิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย 

 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างท่ีปรึกษา 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  

1. นางสาววชิราภรณ์ กำเนิดเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม 

2. นายจรัล เทพอวยพร        ผู้เชี่ยวชาญด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3. นางสาวนันทวัน สุวรรณสถิต     นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ 

4. นางอัญชุรีพร ก่อเกิด         เศรษฐกรชำนาญการ 

 

 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

 โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน                      ค 1-2                 รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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คณะที่ปรึกษา   

1. ผศ.ดร.รัชนี นามมาตย์               ผู้จัดการโครงการ 

2. ผศ.ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล       ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมและการมีส่วนร่วม 

3. ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์           ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ 

4. อ.นิรันดร คำนุ                      นักวิชาการสนับสนุนด้านสังคมและการมีส่วนร่วม 

5. อ.ดร.พิมพ์พร ภูครองเพชร        นักวิชาการสนับสนุนด้านสังคมและการมีส่วนร่วม 

6. อ.วชิราภรณ์ วรรณโชติ             นักวิชาการสนับสนุนด้านสังคมและการมีส่วนร่วม 

7. นางอ้อมบุญ ทิพย์สุนา             นักวิชาการด้านการมีส่วนร่วมสาธารณะ 

8. อ.ดร.ฐานิดา ศรีหาวงศ์            นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและผู้ประสานงานโครงการ 

9. อ.ดร.ปานปั้น รองหานาม         นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 

10. นางสุชญา โคตรวงษ์            ผู้ประสานงานด้านการมีส่วนร่วม 

11. นายชินพัฒน์ เฉลิมรัมย์           นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและเลขานุการโครงการ 

 

ส่วนราชการ 

1. นางวิระวรรณ ระยัน   นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ 

2. นางสาวอัญรินทร์ ชันบุญ   นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

3. นายสุริยา อาโนชา   ประมงจังหวัดหนองคาย 

4. ว่าที่ร้อยตรี ภูวเดช กุลรักษา  ประมงอำเภอเมืองหนองคาย 

5. นางศิริวรรณ สุดาจันทร์   ผู้อำนวยการทรัพยากรจังหวัดหนองคาย 

6. นายโชควัตร ภูรินทร์เศรษฐภูมิ  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ 

 

เครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงราย 

1. นายบุญนาค จอมธรรม  ประธานเครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

2. นายรัตเขต ฐานะมูล  เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

3. นายอุดร จับใจนาย  เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

4. นายวรินทร์ เรืองศรี  เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

5. นายบัณฑิต ไชยวงศ์  เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

6. นางศิริพร ชมตูสมษา  เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

7. นางชฎาพรรณ จอมธรรม  เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

8. นายสง่า ก้อนวงศ์ปวง  เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 
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9. นายสวย ศิร ิ   เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

10. นายคุณาธิป อินต๊ะ   เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

 

เครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดเลย 

1. นายกัญจน์ วงศ์อาจ   ประธานเครือข่าย จังหวัดเลย 

2. นางลำใย จันทะมี   เครือข่าย จังหวัดเลย 

3. นางจารุณีย์ วงศ์อาจ   เครือข่าย จังหวัดเลย 

4. นางสาววิภาพร ชาวเหนือ   เครือข่าย จังหวัดเลย 

5. นางสาวสุวัฒนา สะปะกา  เครือข่าย จังหวัดเลย 

6. นายดวงดาว บรรดาศักดิ์  เครือข่าย จังหวัดเลย 

7. นางสาววรรณีย์ แพงพันตอง เครือข่าย จังหวัดเลย 

8. นายบุญสิทธิ์ ทุมมาลา  เครือข่าย จังหวัดเลย 

9. นายนุสรณ์ สร้อยโสม  เครือข่าย จังหวัดเลย 

10. นางอมร สร้อยโสม  เครือข่าย จังหวัดเลย 

11. นางลม ไชยสิทธิ์   เครือข่าย จังหวัดเลย 

 

เครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดหนองคาย 

1. นางสาวศุภมาศ ปุณประเสริฐ ประธานเครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

2. นายอิทธิพล คำสุข   เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

3. นายปพน โคตรจรัส   เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

4. นายกำพล เจริญทรัพย์   เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

5. นายภูเบศ ใจขาน   เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

6. นางลัดดา ธาตุเสียว  เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

7. นายอรรคเดช ธาตุเสียว   เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

8. นางรุ่งรุจี พิบูรณ์   เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

9. นางศุภรา ใจขาน   เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

10. นางเจนจิรา ชานัย  เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 
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เครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดบึงกาฬ 

1.นายนริศ อาจหาญ   ประธานเครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

2. นางกานดาภร ไชยปากดี  เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

3. นายชัยโรจน์ อโคตมี  เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

4. นายบุญเยี่ยม โคตรทองวงศ์ เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

5. นายพดเรศ ไชยปากดี  เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

6. นางสาวจินตนา เกตุพิมล  เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

7. นางมะลิ แสงสว่าง   เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

8. นางสุรัมภา บุญณ์สอาด  เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

9. นางสาวพิมมาดา แอศรี  เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

10. นายวรพงษ์ สาระรัตน์  เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

 

เครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดนครพนม 

1.นายอภิชาต หงษาวงษ์  ประธานเครือข่าย จังหวัดนครพนม 

2. นายสุริยา โคตะมี   เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

3. นายปรารถนา ไชยศล  เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

4. นายบุญช่วย ราชิวงศ ์  เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

5. นายพงศ์สิษฐิ์ ผายม  เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

6. นายอำนาจ ไตรจักร  เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

7. นางสาววิมลจันทร์ ติยะบุตร เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

8. นายวุฒิศักดิ์ มาจานิตย์  เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

9. นางวัลภา ขันติยะ   เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

10. นางเพ็ชร ประมัง  เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

 

เครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดมุกดาหาร 

1.นายพรรณนา ราชิวงศ์  ประธานเครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

2. นางสุดี โคตรสขึง   เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

3. นางอรัญญา พิกุลศรี  เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

4. นายมวลชัย โคตรสขึง  เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

5. นางสีไว กมลรักษ์   เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 
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6. นางวิลัย โคชขึง   เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

7. นางสมพร โคชขึง   เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

8. นายสุรพร ผิวงาม                     เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

9. นางลา โคตรสขึง   เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

10. นางคำจันทร์ ศรีลาศักดิ์  เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

 

เครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดอำนาจเจริญ 

1.นางสาวปานทอง กอแก้ว  ประธานเครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

2. นายเอกลักษณ์ ศรีเมืองคุณ เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

3. นายแก้วกล้า ปัญญาวร  เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

4. นายบุญมา บุญทิพย์  เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

5. นายหงส์ สีทา   เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

6. นายวีระ วงศ์สุวรรณ  เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

7. นายเป็นธรรม ธรรมดา  เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

8. นายสมาน บุดดี   เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

9. นายบุญยงค์ ทองอินทร์  เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

10. นายดรุณศักดิ์ ใจเกื้อ  เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

11. นางวันดี สีทา   เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

12. นายสมบูรณ์ชัย รูปคำ  เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 
 

เครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดอุบลราชธานี 

1.นายพิฐิพัสจ์ พวงพันธ์  ประธานเครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

2. นายสมพงษ์ ดาวเรืองรัมย์  เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

3. นายณรงค์ ทิพย์เนตร  เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

4. นายสมเกียรติ สมตัว  เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

5. นายคมสันต์ ปัญญาคล่อง  เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

6. นายอัญชลี เหนือโอน  เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

7. นายรัฐศาสตร์ จันทะศรี  เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

8. นางสาวน้ำฝน ปราบภัย  เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

9. นางสอน จำปาดอก  เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

10. นายนิพาชล สุขสนาน  เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 
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1. สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเริ่มงาน (กิจกรรมนำร่อง) 

มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 104 ราย โดยมีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จำนวน 4 ราย คณะที่

ปรึกษาเข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ราย หน่วยงานราชการเข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ราย เครือข่ายภาคประชา

สังคมเข้าร่วมประชุม จำนวน 83 ราย จังหวัดเชียงรายเข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ราย จังหวัดเลยเข้าร่วม

ประชุม จำนวน 11 ราย จังหวัดหนองคายเข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ราย จังหวัดบึงกาฬเข้าร่วมประชุม 

จำนวน 10 ราย จังหวัดนครพนมเข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ราย จังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมประชุม จำนวน 10 

ราย จังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมประชุม จำนวน 12 ราย จังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ราย 

(ร้อยละ 100) จากจำนวนที่กำหนดไว้ 78 ราย รายละเอียดดังตารางที่ 1 และภาพบรรยากาศการประชุม     

เริ่มงาน (กิจกรรมนำร่อง) ดังรูปที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเริ่มงาน (กิจกรรมนำร่อง) 

ลำดับ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน (ราย) 
1 ผู้ดำเนินการจัดทำโครงการ 

- สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 4 
- คณะที่ปรึกษา 11 

2 หน่วยงานราชการ 6 
3 เครือข่ายภาคประชาสังคม 

- จังหวัดเชียงราย 10 
- จังหวัดเลย 11 
- จังหวัดหนองคาย 10 
- จังหวัดบึงกาฬ 10 
- จังหวัดนครพนม 10 
- จังหวัดมุกดาหาร 10 
- จังหวัดอำนาจเจริญ 12 
- จังหวัดอุบลราชธานี 10 

รวม 104 
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รูปที่ 1 บรรยากาศการจัดประชุมเริ่มงาน (กิจกรรมนำร่อง) 
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2. กิจกรรมการประชุม 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. โดย นางศิริวรรณ สุดาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม จังหวัดหนองคาย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม แทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และ

กล่าวรายงานโดย นายจรัล เทพอวยพร ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

 

การบรรยายวัตถุประสงค์ ความเป็นมา ที่มาและความสำคัญ กรอบแนวทางการศึกษาของ

โครงการ ทบทวนการศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดน การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ

และภาคประชาชน และแผนการดำเนินงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี นามมาตย์ ผู้จัดการ

โครงการ  

 

ที่มาและความสำคัญ 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจาก
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ผลการศึกษาทำให้สามารถ
รวบรวมข้อมูลและมีการจัดทำฐานข้อมูลของผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนด้านต่าง ๆ มากขึ้นตามลำดับ 
ตลอดการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา ได้ศึกษาและปรับปรุงแนวทาง วิธีการศึกษา ขอบเขตพื้นที่ศึกษา และ
แสวงหาเครื่องมือต่าง ๆ ที่เหมาะสมมาใช้ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน เพ่ือเป้าหมายให้ได้
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที ่มีความถูกต้องทางวิชาการ และทำให้ข้อมูลเหล่านั ้นสามารถบ่งชี ้ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนที่อาจเกิดขึ้น และนำไปสู่การประเมินแนวโน้มความเสี่ยงในพื้นที่ต่าง ๆ ตลอดแม่น้ำ
โขงสายประธานในอาณาเขตของประเทศไทย โดยให้ความสำคัญของการสร้างความเข้าใจของประชาชนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที ่ถูกต้อง น่าเชื ่อถือ ตลอดจนสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ            
ภาคประชาชน ทั้งนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เห็นควรปรับปรุงขอบเขตการศึกษาในปี พ.ศ. 2562 โดย
เน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการศึกษาการสร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการดำเนินงานตาม
มาตรการลดและบรรเทาผลกระทบ มาตรการเกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ 
มาตรการในการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคประชา
สังคมและชุมชนในพื้นที่ ตลอดจนการเผยแพร่และใช้ข้อมูลผลการศึกษาที่ผ่านมาให้แก่ภาคประชาชน ควบคู่
กันไปกับการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ซึ่งกิจกรรมในการศึกษา  ปี พ.ศ. 2562     
มุ่งศึกษาข้อเท็จจริงของผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน โดยใช้แนวทางและวิธีการศึกษาไปประยุกต์ใช้      
เพ่ือศึกษาสะท้อนข้อเท็จจริงของผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนที่เกิดจากการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำใน
แม่น้ำโขงสายประธาน พร้อมกับตอบสนองข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างทันท่วงที สร้างขีดความสามารถในการ
ลดและบรรเทาผลกระทบ ส่งเสริมให้เกิดการวางแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนที่อาศัยใน
พื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการศึกษาของโครงการให้มากขึ้น
ตามลำดับ 
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ความสำคัญและเป้าหมายของการศึกษานี้ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 
มีความก้าวหน้าตามแผนแม่บทระยะเวลา 15 ปี เมื่อจบการศึกษาในรอบปีที่ 4 (พ.ศ. 2560) บรรลุกิจกรรม
หลักแล้ว ดังนี้ 

1) การจัดทำฐานข้อมูลพ้ืนฐานและสภาพการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรน้ำ สิ่งแวดล้อม และ
สังคมของพ้ืนที่ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขงสายประธาน เน้นประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน  

2) การคัดเลือกและพัฒนาวิธีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมเศรษฐกิจข้าม
พรมแดน เนื่องจากการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ให้เป็นแบบแผนและพ้ืนฐานที่จะใช้
ตลอด 15 ปี 

3) นำองค์ความรู้และข้อมูลที่ได้จากการศึกษา เผยแพร่และแลกเปลี่ยนกับประชาชน ที่
อยู่ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง พร้อมรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาในระยะ 10 ปี
ถัดไป นำสู่การพัฒนาองค์ความรู้ที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้ตามหลักวิชาการ 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เน้นการสนับสนุนการศึกษาโดยภาคประชาชน การมีส่วนร่วมในการศึกษาร่วมกับนักวิจัยและ
นักวิชาการ ทำให้เกิดกิจกรรมดำเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. เพื่อนำองค์ความรู้และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาของโครงการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง     
พ.ศ. 2561 และองค์ความรู้ใหม่จากภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหามาขยายผล เผยแพร่และแลกเปลี่ยน 
และปรับปรุงเพิ่มเติมร่วมกับประชาชน เครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง  

2. นำร่องกิจกรรมในระดับพื ้นที ่เพื ่อสนับสนุนประชาชนใช้มาตรการลดและบรรเทาฯ
มาตรการในการวางแผนแก้ไขปัญหา รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่มี
แนวโน้มได้รับความเสี่ยง 

3. ยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมคิดร่วมตัดสินใจ และสร้างขีด
ความสามารถของเครือข่ายชุมชนในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี ่ยง ในการจัดการแก้ไขปัญหาจากการ
เปลี่ยนแปลง ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสังคมเศรษฐกิจ ของลุ่มน้ำโขง  

 
วัตถุประสงค์ของการประชุมเริ่มงาน (กิจกรรมนำร่อง) 

1. เพื ่อทบทวนข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิของการสำรวจวิเคราะห์ภาคสนามที ่ได ้จาก
การศึกษาของโครงการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง 2561 รวมถึงเผยแพร่และแลกเปลี่ยน ปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูล
ร่วมกับประชาชน เครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ีมีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง  

2. เพื ่ออภิปรายสภาพปัญหา ผลกระทบ สาเหตุ แนวทางแก้ไข และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบด้านสิ ่งแวดล้อม การเสริมสร้าง และร่วมระดมความคิดให้เกิดแนวทางการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน เครือข่ายความร่วมมือภาคประชาสังคม ให้มีแนวทางการพัฒนาอย่าง



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

 โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน                      ค 1-10                 รายงานฉบับสมบูรณ ์

 จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

เป็นรูปธรรม รวมถึงแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจและสังคม
ร่วมกัน 

3. เพื่อออกแบบและวิเคราะห์เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการขยายผลให้ผู้ร่วมเวที
ออกแบบเนื้อหาที่จะเผยแพร่ 

4. เพื ่อกำหนดขอบเขตแผนงานกิจกรรม และการบริหารจัดการร่วมกับนักว ิชาการ 
ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานราชการ และเครือข่ายชุมชนระดับจังหวัดและเครือข่ายชุมชนของพื้นที่มีแนวโน้มไดร้ับ
ความเสี่ยงใน 8 จังหวัด  

5. เพื ่อคัดเลือกพื้นที ่ตัวอย่างนำร่อง ระดับอำเภอขึ ้นไป (Focus groups) พร้อมทั้งการ
วางแผนพื้นที่เปราะบางเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาของชุมชนเพื่อรองรับความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศในแม่น้ำโขง 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. รายงานผลการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน
จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

2. การใช้มาตรการลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้ง
มาตรการในการวางแผนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาในระดับเครือข่ายและระดับชุมชน เพื ่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง 

3. เกิดแนวทางในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการ
ไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในพ้ืนที่เป้าหมาย 

4. เครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจในการ
ติดตามผลกระทบจากการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานและกลไกการประสานงานระหว่าง
ภาครัฐและภาคประชาชน 

 
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาต้องพิจารณาให้ครอบคลุมพ้ืนที่มี
แนวโน้มได้รับความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำโขง 8 จังหวัด 
ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ซึ่งครอบคลุม
พื ้นที ่ 15 กิโลเมตร จากริมฝั ่งแม่น้ำโขง รวมทั ้งสิ ้น จำนวน 50 อำเภอ 1,699 หมู ่บ้าน มีพื ้นที ่ทั ้งสิ้น                   
12,978.27 ตารางกิโลเมตร 
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ขอบเขตการดำเนินงาน 
ที่ปรึกษาได้วางแผนการดำเนินงานโครงการ ตลอดจนแนวคิด แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการ

ดำเนินงาน ดังนี้ 
1. การรวบรวม ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน

ด้านต่าง ๆ ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย  
1) กิจกรรมนำร่องเรื ่องการส่งเสริมและใช้มาตรการลดและบรรเทา โดยจัดให้มี       

การประชุมเริ่มงานและการประชุมสรุปงาน 
2) ดำเนินการจัดประชุมเพ่ือขยายผล เผยแพร่ แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดองค์ความรู้  
3) ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู ้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและ

ประชาสัมพันธ์              
4) ดำเนินการจัดทำคู่มือ เอกสารการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้นำชุมชน  
5) ดำเนินการจัดทำเอกสารสรุปผลการศึกษา เผยแพร่ ฐานข้อมูล องค์ความรู้          

แก่ประชาชนในพื้นท่ีมีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน 
6) รวมองค์ความรู้เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลโครงการและการจัดทำรายงานสรุปฉบับ

ผู้บริหาร 
2. การทบทวนข ้อม ู ลท ุต ิ ยภ ู ม ิ และปฐมภ ูม ิ โ ดยสำรวจวิ เคราะห ์ภาคสนาม                  

สำหรับผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนด้านต่าง ๆ ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ย งหรือพื้นที่เสี่ยงที่ได้
ทำการศึกษาในโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจาก
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นแนวทาง และ
เป็นข้อมูลในการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงใน
พ้ืนที่ 8 จังหวัด ริมแม่น้ำโขง โดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้ 

1) การรวบรวมและสำรวจข้อมูลอดีตถึงปัจจุบันที ่เก ี ่ยวข้องโดยให้ได้ข ้อมูลที่
ทำการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2561 มากที่สุด เช่น สภาพแวดล้อมทั่วไป ทั้งด้านนโยบาย      
แผนกิจกรรมที่เกิดขึ้น ปัญหาและแนวทางแก้ไขเบื้องต้นที่เกิดขึ้น สภาพแวดล้อมทางกายภาพชีวภาพที่ได้รับ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนด้านต่าง ๆ ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง 

2) ทำการกำหนดกรอบ แผนการและเป้าหมาย (Expert Meeting) รวมทั้งวิเคราะห์
กลุ ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) โดยใช้ข้อมูลที ่ทำการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง      
พ.ศ. 2561 และข้อมูลสถานการณ์จริงของพ้ืนที่  

3. แผนการดำเนินงานตามแนวทางการศึกษา 
1) การประชุมเริ ่มงาน (กิจกรรมนำร่อง) เพื ่อดำเนินกิจกรรมนำร่องของชุมชน 

ประกอบด้วยการกำหนดขอบเขตแผนงานกิจกรรมและการบริหารจัดการร่วมกับนักวิชาการ ผู้เชี่ ยวชาญ 
หน่วยงานราชการ และเครือข่ายชุมชนระดับจังหวัด และเครือข่ายชุมชนของพ้ืนที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงใน 
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8 จังหวัด กลุ่มจังหวัดละ 10 คน รวม 80 คน ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 
NK 2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

2) การประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) เพื่อสรุปผลการดำเนินกิจกรรมชุมชน และ
ข้อมูลองค์ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมนำร่องในพื้นที่แต่ละจังหวัด รวม 8 จังหวัด ในช่วงวันที่ 10-21 มกราคม 
2563 ของพ้ืนที่แต่ละจังหวัด  

3) การประชุมถ่ายทอดองค์ความรู ้ ครั ้งที ่ 1 เพื ่อขยายผล เผยแพร่ แลกเปลี ่ยน 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ กลุ ่มจังหวัดละ 10 คน รวม 80 คน ในช่วงวันที ่ 29-30 มกราคม 2563 ณ จังหวัด
อุบลราชธานี 

4) การประชุมถ่ายทอดองค์ความรู ้ ครั ้งที ่ 2 เพื ่อขยายผล เผยแพร่ แลกเปลี ่ยน 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ กลุ่มจังหวัดละ 10 คน รวม 80 คน ในช่วงวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัด
นครพนม 

5) การฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อการตอบสนองและการวางแผนแก้ไข
ปัญหาของประชาชน จังหวัดละ 1 ครั้ง รวม 8 ครั้ง โดยกำหนดผู้เข้าร่วมจังหวัดละ 30 คน รวม 240 คน 
ในช่วงวันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2563 ของพ้ืนที่แต่ละจังหวัด 

 
การอภิปรายผลกระทบด้านกายภาพ ชีวภาพ ประเด็นผลกระทบข้ามพรมแดนอื่น ๆ และสรุป

พื้นที่ความเสี่ยงสูง (Hotspot Area) โดย อ.ดร.ปานปั้น รองหานาม  
 

การทบทวนด้านกายภาพ และชีวภาพ 

การดำเนินงานตามขอบเขตโครงการมีการดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้าน

กายภาพและชีวภาพมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 – 2561 ในแต่ละช่วงปีที่ทำการศึกษามีการเพ่ิมระดับการเก็บข้อมูล

ทั้งในเชิงจำนวนปริมาณและเชิงลักษณะของข้อมูล ทั้งนี้เพื่อศึกษาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงสายประธานของประเทศ

ไทยที่มีแนวโน้มได้รับความเสี ่ยง โดยการศึกษาทางด้านกายภาพและชีวภาพที่ผ่านมาประกอบไปด้วย 

การศึกษาข้อมูลอัตราการไหลของน้ำและระดับน้ำ การศึกษาข้อมูลสัณฐานของตลิ่งริมน้ำและปริมาณ ความ

เข้มข้นตะกอนพัดพา การศึกษาคุณภาพของน้ำ การศึกษาข้อมูลด้านประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและนิเวศ

ทางน้ำ และการศึกษาข้อมูลด้านการให้บริการระบบนิเวศ สามารถสรุปข้อมูลที่เก่ียวข้องได้ดังต่อไปนี้  

การศึกษาในปี พ.ศ. 2557-2558 ได้ทำการศึกษาในด้านอัตราการไหลและปริมาณน้ำ   

การสะสมตะกอน/พังทลายของตลิ่ง คุณภาพน้ำ ชีวภาพและนิเวศวิทยา นิเวศบริการ เศรษฐกิจ และสังคม 

การศึกษาในปี พ.ศ. 2558-2559 ได้ทำการศึกษาในด้านอัตราการไหลและปริมาณน้ำ การ

สะสมตะกอน/พังทลายของตลิ่ง คุณภาพน้ำ ประมง ชีวภาพและนิเวศวิทยา เศรษฐกิจ เครือข่ายประชาสังคม 

8 จังหวัด เกณฑ์/มาตรการ การบรรเทา ผลกระทบ การพัฒนาสถานการณ์จำลอง และการปรับปรุงฐานข้อมูล 
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การศึกษาในปี พ.ศ. 2560-2561 ได้ทำการศึกษาในด้านอัตราการไหลและปริมาณน้ำ   

การสะสมตะกอน/พังทลายของตลิ่ง คุณภาพน้ำ ประมง ชีวภาพและนิเวศวิทยา นิเวศบริการ เศรษฐกิจ สังคม 

เครือข่ายประชาสังคม 8 จังหวัด เกณฑ์/มาตรการ การบรรเทา ผลกระทบ การพัฒนาสถานการณ์จำลอง    

และการปรับปรุงฐานข้อมูล 

ผลการศึกษาจากโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้าม

พรมแดน จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานในช่วงปี พ.ศ. 2557-2561 สามารถสรุปประเด็น

แนวโน้มและความสำคัญด้านต่าง ๆ ได้แก่ ระดับน้ำ อัตราการไหลของน้ำ การพังของตลิ ่ง การสะสม           

ของตะกอน การประมง และคุณภาพของน้ำออกเป็นพื ้นที ่จำนวน 28 อำเภอที ่ต ิดร ิมฝั ่งแม่น ้ำโขง                 

โดยแต่ละพื้นที่นั้นมีระดับของแนวโน้มด้านความเสี่ยงและความสำคัญในแต่ละประเด็นแตกต่างกันออกไป     

แต่ละพ้ืนที่จึงมีข้อควรระวังและระดับของปรากฏการณ์เฉพาะด้านที่แตกต่างออกไปเช่นเดียวกัน ได้ดังนี้ 

ด้านอัตราการไหลและระดับน้ำ พบว่าพื้นที่ริมแม่น้ำโขงในทั้ง 28 อำเภอ มีแนวโน้มได้รับ

ความเสี่ยงสูงมาก (ระดับ 5) 

ด้านการพังทลายของตลิ่ง พบว่าพื้นที่ริมแม่น้ำโขงในอำเภอเชียงคาน ปากชม สังคม      

ท่าบ่อ เมืองหนองคาย และเมืองบึงกาฬ มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงสูงมาก (ระดับ 5) 

ด้านระดับความสำคัญของการทับถมตะกอน พบว่าพื้นที่ริมแม่น้ำโขงในอำเภอสังคม           

เมืองหนองคาย บ้านแพง และธาตุพนม มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงสูงมาก (ระดับ 5) 

ด้านการประมง พบว่าพื้นที่ริมแม่น้ำโขงในอำเภอเชียงแสน เชียงคาน สังคม ศรีเชียงใหม่        

ท่าอุเทน และธาตุพนม มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงสูง (ระดับ 4) 

ด้านคุณภาพน้ำ พบว่าพื้นที่ริมแม่น้ำโขงในทั้ง 28 อำเภอ มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง     

น้อยมาก (ระดับ 1) หมายความว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

 
การอภิปรายผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน ระบบนิเวศของแม่น้ำโขงโดยรวมและ

แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ด้านสิ่งแวดล้อม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช 
เชาวรัตน์  

 
การทบทวนด้านเศรษฐกิจ 

การศึกษาข้อมูลในด้านเศรษฐกิจในช่วงปี 2557 – 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความ

เสี่ยงและศึกษาการปรับตัวด้านเศรษฐกิจของชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีแนวโน้มเสี่ยงเนื่องจากผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนที่อาจเกิดขึ้นจากเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 8 

จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี สามารถ
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 โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน                      ค 1-14                 รายงานฉบับสมบูรณ ์

 จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

จำแนกพื้นที่ศึกษาไปตามแหล่งอำเภอต่าง ๆ ที่มีพื้นที่ติดกับริมแม่น้ำโขงรวมทั้งสิ้น 28 อำเภอ โดยวิธีการเก็บ

ข้อมูลประกอบไปด้วย  

1) การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่  ประชากร 

สภาพเศรษฐกิจ อาชีพและรายได้ เป็นต้น ทั้งนี้ได้จากการข้อมูลที่หน่วยงานของภาครัฐทั้งที่เป็นหน่วยงาน

กลางและหน่วยงานท้องถิ่นได้จัดทำรายงานสถิติไว้ เช่น กรมการปกครอง สำนักงานสถิติจังหวัด และอ้างอิง

ข้อมูลทุติยภูมิจากการศึกษาของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRCs) เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดี ข้อมูลดังกล่าวยัง

เป็นการรวบรวมข้อมูลในภาพรวมระดับจังหวัด ทำให้การอธิบายภาพรวมของข้อมูลอยู่ในระดับที่กว้างเกินไป 

ซึ่งในหลายพ้ืนที่ของจังหวัดอาจไม่ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยตรงหรือเห็นได้ชัดเจนที่อาจเกิดขึ้นจากเขื่อน

ไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

2) การเก็บข้อมูลปฐมภูมิจากลงสำรวจ การเก็บสอบถามและการออกแบบสัมภาษณ์

ประชาชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ริมแม่น้ำโขงของประเทศไทย ข้อมูลภาคสนามด้านเศรษฐกิจ กรรมาชีพและความ

เป็นอยู่ ความเปราะบางของหมู่บ้าน ครัวเรือน การปรับตัว ปัญหาอุทกภัย และปัญหาความแห้งแล้ง เป็นต้น 

ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับการสำรวจเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน นอกจากนี้ หากมีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ด้านเศรษฐกิจสังคมต่อไปอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ทราบถึงแนวโน้มหรือทิศทางสถานภาพเศรษฐกิจสังคมใน

ระดับหมู่บ้านและครัวเรือนที่อยู่ในพ้ืนที่โครงการฯ ข้อมูลเหล่านี้สามารถใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการสนับสนุน

และประสานงาน การจัดการและพัฒนาน้ำและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์

ร่วมกัน และมีความกินดีอยู่ดีของประชาชน 

 การศึกษาครั้งนี้ได้พิจารณาการเพ่ิมรายละเอียดข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูล

ปฐมภูมิ ในด้านการเก็บข้อมูลทุติยภูมิจะทำการรวบรวมข้อมูลสถิติที่เกี ่ยวข้องในด้านประชากร เศรษฐกิจ      

ของพื้นที่โดยระบุขอบเขตพื้นที่ศึกษาในระดับอำเภอที่มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำโขงซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ซึ่ง        

มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมโดยตรงจากพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

จากนั ้นจะทำการเก็บข้อมูลปฐมภูมิด้วยการออกแบบสอบถามและสัมภาษณ์ เพื ่อให้ได้กลุ ่มตัวอย่าง          

(Sample Size) อันเป็นตัวแทนของข้อมูลที่แสดงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่อาศัยอยู่

ริมแม่น้ำโขงโดยตรง 
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 จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

กระบวนการคัดเลือกพื้นที่นำร่อง ดำเนินกิจกรรมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระ
กุล อาจารย์นิรันดร คำนุ และคณะ ประกอบด้วย 

 

1) การกำหนดขอบเขตแผนงานเพื่อคัดเลือกพ้ืนที่ต้นแบบนำร่อง 

2) คัดเลือกพ้ืนที่ตัวอย่างนำร่อง ระดับอำเภอขึ้นไป (Focus groups) พร้อมทั้งการวางแผนพ้ืนที่

เปราะบางเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาของชุมชนเพื่อรองรับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง

ทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศในแม่น้ำโขง  

3) ออกแบบเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เพื่อเผยแพร่ ขยายผลให้ผู้ร่วมเวทีออกแบบเนื ้อหาที่      

จะเผยแพร่  

ผลการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้จากเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง 

พบว่าสภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ ามพรมแดนมีความเกี่ยวข้องใน

ด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ และด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งที่เหมือนและแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนมี

แนวทางในการแก้ไขปัญหา และพื้นที่ตัวอย่างนำร่อง เพื่อเป็นตัวอย่างในการวางแผนยุทธศาสตร์การแก้ไข

ปัญหาและสามารถใช้เป็นบทเรียนหรือพ้ืนที่เรียนรู้ในการขยายผลต่อชุมชนหรือพ้ืนที่อ่ืน ๆ ต่อไป โดยแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหา ได้มีการนำเสนอใน 2 ประเด็น คือ 

1) การวิเคราะห์เครือข่ายลุ ่มน้ำโขงที ่มีอยู ่ การเชื ่อมประสาน เชื ่อมร้อยเวทีเครือข่าย                 

ทุกภาคส่วน  

2) การสร้างการมีส่วนร่วม เพื ่อนำไปสู ่การขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์เครือข่าย 8 จังหวัด                       

ลุ่มน้ำโขง ให้เป็นแผนชีวิตของชุมชนคนลุ่มน้ำโขง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะต้องประกอบด้วย กิจกกรม

ดังต่อไปนี้ 

- การสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนทั้งลุ่มน้ำ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและ

นำมาสู่การจัดการปัญหาร่วมกันทุกภาคส่วน 

- กิจกรรมที่ควรเกิดขึ้นต้องเป็นระบบนิเวศที่สอดคล้องกับชุมชน ให้มีการอนุรักษ์และ

ฟ้ืนฟูทรัพยากรริมฝั่งโขง 

- มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต้องมาจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

- การพัฒนาระบบข้อมูลชุมชน การพัฒนาระบบเตือนภัย รวมถึงระบบการสื ่อสาร       

เพ่ือสังคม 

- จัดตั้งกองทุนส่งเสริมอาชีพ 

- การทบทวนกฎหมายสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนจากผลกระทบข้ามพรมแดน 
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 จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

เลิกประชุม เวลา : 16.30 น. 
   
สรุปผลการประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบวัตถุประสงค์ ความเป็นมา ที่มาและความสำคัญ กรอบแนวทางการศึกษา

ของโครงการ ทบทวนการศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดน การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ

และภาคประชาชน แผนการดำเนินงาน และผลการทบทวนการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ในปี  พ.ศ. 2557 – 

2561 เครือข่ายภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง สามารถคัดเลือกพ้ืนที่ตัวอย่างนำร่องและแนว

ทางการแก้ไขปัญหาของชุมชนเพื่อรองรับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศใน   

แม่น้ำโขง และสามารถร่วมวิเคราะห์เครื่องมือในการเก็บข้อมูล เพื่อเผยแพร่ ขยายผลให้ผู้ร่วมเวทีออกแบบ

เนื้อหาที่จะเผยแพร่ 
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 จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 
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 จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 
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 โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน                      ค 1-19                 รายงานฉบับสมบูรณ ์

 จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 
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 จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 
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 จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 
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 จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 
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 จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 
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 จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 
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 โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน                      ค 1-25                 รายงานฉบับสมบูรณ ์

 จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 
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 โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน                      ค 1-26                 รายงานฉบับสมบูรณ ์

 จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 
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 โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน                      ค 1-27                 รายงานฉบับสมบูรณ ์

 จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

 

 



     
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

          การประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) (เวที 2) 

 

 

 

 

 

 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ง 1-1                  รายงานฉบับสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

รายงานผลการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) 
 

การประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) ระดับแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคม 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

วันเสาร์ที ่11 มกราคม 2563 เวลา 09.30 - 17.00 น.  

ณ โรงแรมตาฮักยายรีสอร์ต ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

................................................................................................................................................................... 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื ่อหามาตรการในการวางแผน แก้ไขปัญหาของประชาชน ในพื ้นที ่ ได ้ร ับความเสี ่ยง                  

ในแต่ละจังหวัด 

2. พัฒนาศักยภาพผู้แทน/แกนนำเครือข่ายที่ได้รับการคัดเลือกจากเครือข่ายภาคประชาชนและ

ชุมชน ในการทำหน้าที่ผู้จัดกิจกรรมนำร่องของจังหวัด  

3. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน โดยการสนับสนุนของนักวิชาการ 

ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานราชการ 
 

ผู้มาประชุม 

คณะกรรมการดำเนินงาน 

1. ผศ.ดร.รัชนี นามมาตย์          ผู้จัดการโครงการ 

2. ผศ.ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล       ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมและการมีส่วนร่วม 

3. ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์           ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ 

4. อ.ดร.มนตรี พิมพ์ใจ                    นักวิชาการด้านภูมิสารสนเทศ  

5. อ.นิรันดร คำนุ                       นักวิชาการด้านสังคมและการมีส่วนร่วม 

6. อ.ดร.พิมพ์พร ภูครองเพชร         นักวิชาการด้านสังคมและการมีส่วนร่วม 

7. อ.วชิราภรณ์ วรรณโชติ                นักวิชาการด้านสังคมและการมีส่วนร่วม 

8. อ.ดร.ฐานิดา ศรีหาวงศ์             นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและผู้ประสานงานโครงการ 

9. นางสุชญา โคตรวงษ์                ผู้ประสานงานด้านการมีส่วนร่วม 

10. นายชินพัฒน์ เฉลิมรัมย์        นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและเลขานุการโครงการ 
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โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ง 1-2                  รายงานฉบับสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

แกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคม 

1. นายกัญจน์ วงศ์อาจ             ประธานเครือข่าย จังหวัดเลย 

2. นายอิทธิพล คำสุข                  เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

3. นายนริศ อาจหาญ                   เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

4. นายอภิชาต หงษาวงษ์             ประธานเครือข่าย จังหวัดนครพนม 

5. นายสุริยา โคตะมี                   เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

6. นายพรรณนา ราชิวงค์              เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

7. ด.ต.วีระ วงศ์สุวรรณ               เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

8. นายพิฐิพัสจ์ พวงพันธ์             ประธานเครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

               (ผู้ประสานงานแกนนำเครือข่ายของโครงการ) 

 

1. สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) 

มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 28 ราย โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมประชุม จำนวน 10 

ราย แกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคม 8 จังหวัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ราย (ร้อยละ 100) รายละเอียดดัง

ตารางที่ 1 และภาพบรรยากาศการจัดการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) ดังรูปที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) 

ลำดับ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน (ราย) 
1 ผู้ดำเนินการจัดทำโครงการ 

- คณะกรรมการดำเนินงาน 10 
- แกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคม 8 

รวม 18 
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โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ง 1-3                  รายงานฉบับสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

    
 

    
 

    
 

รูปที่ 1 บรรยากาศการจัดการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) 
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โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ง 1-4                  รายงานฉบับสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

2. กิจกรรมการประชุม 

เวลา 09.30 – 09.45 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร   

เวลา 09.45 – 10.00 น. บรรยายวัตถุประสงค์ กรอบแนวทางการศึกษา และแผนการดำเนินงาน

               ของกิจกรรม  

                                โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี นามมาตย์ ผู้จัดการโครงการ  

เวลา 10.00 – 11.30 น. วิเคราะห์และอภิปรายเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล (SIMVA) เพื่อเผย

               แพร่ และขยายผล  

                                โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์  

      (ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์) และคณะ  

เวลา 11.30 – 12.00 น. เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น  

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

เวลา 13.00 – 14.15 น. เรียนรู้และฝึกการใช้งานเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ด้วยระบบกูเกิลฟอร์ม                                

     (Google Forms) ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน 

     โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ 

     (ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์) และคณะ    

เวลา 14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

เวลา 14.30 – 15.00 น. ร่วมออกแบบคู่มือและเอกสาร เพื่อใช้ในการฝึกอบรมให้กับประชาชน         

      ในพ้ืนที่                                      

                                โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล 

     (ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมและการมีส่วนร่วม) และคณะ  

เวลา 15.00 – 15.30 น. ร่วมออกแบบกระบวนการและวางแผนการดำเนินงานประชุมสรุปงาน                                 

     (กิจกรรมนำร่อง) เพื่อเก็บข้อมูลและเพิ่มเติมข้อมูลในพื้นที่นำร่องแต่ละ

     จังหวัด (Focus groups) การสำรวจพื้นที่จริงที่ได้รับผลกระทบ และการ

     จัดทำคู่มือสำหรับใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้  

     โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล 

     (ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมและการมีส่วนร่วม) และคณะ  

เวลา 15.30 – 17.00 น. สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น  

     โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล 

     (ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมและการมีส่วนร่วม) และคณะ  
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โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ง 1-5                  รายงานฉบับสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

พิธีเปิดการประชุม และกล่าวรายงาน บรรยายวัตถุประสงค์ กรอบแนวทางการศึกษาของโครงการ 

และความเข้าใจในการจัดกิจกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี นามมาตย์ ผู้จัดการโครงการ 

ที่มาและความสำคัญ 
โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจาก

โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ได้ดำเนินงานตั้งแต่ปี พ .ศ. 2557 จนถึง พ.ศ. 2561 ผล
การศึกษาทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลและมีการจัดทำฐานข้อมูลของผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนด้าน
ต่าง ๆ มากขึ้นตามลำดับ ตลอดการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา ได้ศึกษาและปรับปรุงแนวทาง วิธีการศึกษา
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา และแสวงหาเครื่องมือต่าง ๆ ที่เหมาะสมมาใช้ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้าม
พรมแดนเพื่อเป้าหมายให้ได้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ มีความถูกต้องทางวิชาการ และทำให้ ข้อมูลเหล่านั้น
สามารถบ่งชี้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนที่อาจเกิดขึ้น และนำไปสู่การประเมินแนวโน้มความเสี่ยงใน
พื้นที่ต่าง ๆ ตลอดแม่น้ำโขงสายประธานในอาณาเขตของประเทศไทย โดยให้ความสำคัญของการสร้างความ
เข้าใจของประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ตลอดจนสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชน ทั้งในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ วิพากย์ โต้แย้ง หรือเห็นด้วย 
ตลอดกระบวนการศึกษา และเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิชาการและวิทยาศาสตร์ของการศึกษา ไปสู่การประเมนิผล
กระทบด้านสังคมเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของประชาชน อีกทั้งสามารถนำข้อมูลจากการศึกษาไว้ใช้ในการ
แลกเปลี่ยน การแจ้งให้สาธารณะได้ทราบ ทั้งภายในประเทศ และกับประเทศเพื่อนบ้านในลุ่มน้ำโขง ทั้งนี้
รายละเอียดของกิจกรรมหลักที่จะดำเนินตามแผนการดำเนินงานของโครงการฯ ระหว่าง พ .ศ. 2557 - พ.ศ. 
2571 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ เป็นระยะเวลารวม 15 ปี  
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อนำองค์ความรู้และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาของโครงการ ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 

2561 มาขยายผล เผยแพร่และแลกเปลี่ยน และปรับปรุงเพิ่มเติมร่วมกับประชาชน เครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง 

2. นำร่องกิจกรรมในระดับพื ้นที ่เพื ่อสนับสนุนประชาชนใช้มาตรการลดและบรรเทาฯ 
มาตรการในการปรับตัวฯ รวมทั้งแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับ
ความเสี่ยง 

3. ยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมคิดร่วมตัดสินใจ และสร้างขีด
ความสามารถของเครือข่ายชุมชนในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสังคมเศรษฐกิจ ของลุ่มน้ำโขง 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. รายงานผลการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน

จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปี พ.ศ. 2562 
2. คู่มือองค์ความรู้เพื่อลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ ามพรมแดนในพื้นที ่เสี ่ยง 

รวมทั้งมาตรการในการแก้ไขปัญหา เพื ่อรองรับการเปลี ่ยนแปลง และการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง 

3. เกิดแนวทางในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการ
ไฟฟ้าพลังงานน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในพ้ืนที่เป้าหมาย 

4. เครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจในการ
ติดตามผลกระทบจากการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานและกลไกการประสานงานระหว่าง
ภาครัฐและภาคประชาชน 

 
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาต้องพิจารณาให้ครอบคลุม พ้ืนที่
มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำโขง 8 จังหวัด 
ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ซึ่งครอบคลุม
พ้ืนที่ 15 กิโลเมตร จากริมฝั่งแม่น้ำโขงรวมทั้งสิ้น จำนวน 50 อำเภอ 1,699 หมู่บ้าน มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 12,978.27 
ตารางกิโลเมตร 

 
ขอบเขตการดำเนินงาน 

ที่ปรึกษาได้วางแผนการดำเนินงานโครงการ ตลอดจนแนวคิด แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 

1. การรวบรวม ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนด้าน
ต่าง ๆ ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย  

  1) กิจกรรมนำร่องเรื่องการส่งเสริมและใช้มาตรการลดและบรรเทา โดยจัดให้มีการ
ประชุมเริ่มงานและการประชุมสรุปงาน 

  2) ดำเนินการจัดประชุมเพ่ือขยายผล เผยแพร่ แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดองค์ความรู้  
  3) ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและ

ประชาสัมพันธ์              
  4) ดำเนินการจัดทำคู่มือ เอกสารการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้นำชุมชน  
  5) ดำเนินการจัดทำเอกสารสรุปผลการศึกษา เผยแพร่ ฐานข้อมูล องค์ความรู้       

แก่ประชาชนในพื้นท่ีมีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน 
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  6) รวมองค์ความรู ้เข้าสู ่ระบบฐานข้อมูลโครงการและการจัดทำรายงานสรุป         
ฉบับผู้บริหาร 

2. การทบทวนข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิโดยสำรวจวิเคราะห์ภาคสนาม สำหรับผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนด้านต่าง ๆ ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง และ/หรือพื้นที่เสี่ยงที่ได้ทำการศึกษา
ในโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลัง
น้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นแนวทาง และเป็นข้อมูลในการ
สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงในพื้นที่ 8 จังหวัด ริม
แม่น้ำโขง โดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้ 

  1) การรวบรวมและสำรวจข้อมูลอดีตถึงปัจจุบันที ่เกี ่ยวข้องโดยให้ได้ข้อมูลที่
ทำการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2561 มากที่สุด เช่น สภาพแวดล้อมทั่วไป ทั้งด้านนโยบาย แผน 
กิจกรรมที่เกิดขึ้น ปัญหาและแนวทางแก้ไขเบื้องต้นที่เกิดขึ้น สภาพแวดล้อมทางกายภาพชีวภาพที่ได้รับ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนด้านต่าง ๆ ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง 

  2) ทำการกำหนดกรอบ แผนการและเป้าหมาย (Expert Meeting) รวมทั้งวิเคราะห์
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) โดยใช้ข้อมูลที่ทำการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 
2561 และข้อมูลสถานการณ์จริงของพ้ืนที่  

3. แผนการดำเนินงานตามแนวทางการศึกษา 
  1) การประชุมเริ ่มงาน (กิจกรรมนำร่อง) เพื ่อดำเนินกิจกรรมนำร่องของชุมชน 

ประกอบด้วยการกำหนดขอบเขตแผนงานกิจกรรมและการบริหารจัดการร่วมกับนักวิชาการ ผู้เชี ่ยวชาญ 
หน่วยงานราชการ และเครือข่ายชุมชนระดับจังหวัด และเครือข่ายชุมชนของพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง    
ใน 8 จังหวัด กลุ ่มจังหวัดละ 10 คน รวม 80 คน ในวันจันทร์ ที ่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม
อเนกประสงค์ NK 2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัด
หนองคาย 

  2) การประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) เพ่ือสรุปผลการดำเนินกิจกรรมชุมชน และ
ข้อมูลองค์ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมนำร่องในพ้ืนที่แต่ละจังหวัด รวม 8 จังหวัด ดังนี้ 

วันอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม 2563 ณ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
วันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2563 ณ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 
วันอาทิตย์ ที่ 19 มกราคม 2563 ณ ศาลาริมโขง บ้านบุ่งคล้าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งคล้า 

อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ  
วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 ณ ส่วนอุทกวิทยาที่ 3 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย 
วันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2563 ณ บ้านนาแล ตำบลนาสีนวล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  
วันพุธ ที่ 22 มกราคม 2563 ณ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสารท่า อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 
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วันพฤหัสบดี ที ่ 23 มกราคม 2563 ณ บ้านสำโรง หมู ่ที ่ 5 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ ์ไทร     
จงัหวัดอุบลราชธานี 

วันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดพระธาตุผาเงา หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย 

  3) การประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 1 เพื่อขยายผล เผยแพร่ แลกเปลี่ยน 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ กลุ่มจังหวัดละ 10 คน รวม 80 คน ในช่วงวันอาทิตย์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัด
อุบลราชธานี 

  4) การประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 2 เพื่อขยายผล เผยแพร่ แลกเปลี่ยน 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ กลุ่มจังหวัดละ 10 คน รวม 80 คน ในช่วงวันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัด
อุบลราชธานี 

  5) การฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อการตอบสนองและการวางแผนแก้ไข
ปัญหาของประชาชน จังหวัดละ 1 ครั้ง รวม 8 ครั้ง โดยกำหนดผู้เข้าร่วมจังหวัดละ 30 คน รวม 240 คน 
ในช่วงวันที่ 9-22 มีนาคม 2563 ของพ้ืนที่แต่ละจังหวัด 

 
บรรยายวัตถุประสงค์ กรอบแนวทางการศึกษา และแผนการดำเนินงานของกิจกรรม  

วิเคราะห์และอภิปรายเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล (SIMVA) เพื่อเผยแพร่ และขยายผล  

เรียนรู้และฝึกการใช้งานเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ด้วยระบบกูเกิลฟอร์ม (Google Forms) 

ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน 

ร่วมออกแบบคู่มือและเอกสาร เพื่อใช้ในการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่                                  

ร่วมออกแบบกระบวนการและวางแผนการดำเนินงานประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) เพื่อ

เก็บข้อมูลและเพิ่มเติมข้อมูลในพื้นที่นำร่องแต่ละจังหวัด (Focus groups) การสำรวจพื้นที่จริงที่ได้รับ

ผลกระทบ และการจัดทำคู่มือสำหรับใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้  

สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น  
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เลิกประชุม เวลา : 17.00 น. 

สรุปผลการประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบวัตถุประสงค์ ความเป็นมา ที่มาและความสำคัญ กรอบแนวทางการศึกษา

ของโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน  จากโครงการไฟฟ้า

พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน และ

แผนการดำเนินงานของกิจกรรม เครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง สามารถเรียนรู้

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล (SIMVA) ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการ

เก็บข้อมูล เรียนรู้และฝึกการใช้งานเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ด้วยระบบกูเกิลฟอร์ ม (Google Forms) ผ่าน

อุปกรณ์สมาร์ทโฟน ผู้เข้าประชุมร่วมออกแบบคู่มือและเอกสาร เพ่ือใช้ในการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 

ร่วมกันออกแบบกระบวนการและวางแผนการดำเนินงานประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) เพ่ือเก็บข้อมูลและ

เพิ่มเติมข้อมูลในพื้นที่นำร่องแต่ละจังหวัด (Focus groups) การสำรวจพื้นที่จริงที่ได้รับผลกระทบ และการ

จัดทำคู่มือสำหรับใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้ และร่วมกันสรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น   
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โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ง 1-10                  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 
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โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ง 1-11                  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน ง 2-1  รายงานฉบับสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน  

รายงานผลการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

วันเสาร์ที ่1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.  

ณ วัดพระธาตุผาเงา หมู่ที ่5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

................................................................................................................................................................... 

วัตถุประสงค์ 

1. จัดทำฐานข้อมูล องค์ความรู้ของชุมชน ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงเนื่องจากผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและสังคม ข้ามพรมแดน ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงจากการศึกษาร่วมกับ สำนักงาน

ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

2. จัดทำกิจกรรมนำร่องระดับพื้นที่ของ 8 จังหวัดริมน้ำโขงสายประธาน ในการใช้มาตรการลดและ

บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการปรับตัวเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3. ประเมินกิจกรรมนำร่องและการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของเครือข่ายชุมชนในกิจกรรม

การติดตามตรวจสอบ การเฝ้าระวัง การปรับตัวต่อความเสี่ยงเนื่องจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม  

ข้ามพรมแดน 

4. จัดทำข้อเสนอแนะกรอบแนวคิดในการขยายขอบเขตในการศึกษา และกำหนดกรอบดัชนีด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดล้อม และสังคมเศรษฐกิจ ที่ใช้ในการติดตามประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน 

โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ผู้มาประชุม 

คณะกรรมการดำเนินงาน 

1. ผศ.ดร.รัชนี นามมาตย์ ผู้จัดการโครงการ 

2. ผศ.ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมและการมีส่วนร่วม 

3. อ.ดร.มนตรี พิมพ์ใจ นักวิชาการด้านภูมิสารสนเทศ  

4. อ.นิรันดร คำนุ    นักวิชาการด้านสังคมและการมีส่วนร่วม 

5. อ.ดร.ฐานิดา ศรีหาวงศ์  นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและผู้ประสานงานโครงการ 



 สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน ง 2-2  รายงานฉบับสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน  

เครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงราย 

1. นายบุญนาค จอมธรรม           ประธานเครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

2. นางสาวณัฐวดี เขื่อนคำ  เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

3. นางอาคม ภานุวงค์  เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

4. นางสาวนงคราญ มหาผล  เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

5. นายก้านแก้ว สุพันธ์  เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

6. นายแสง โกฏิยี่   เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

7. นายสุรนาท ศิริโชติ  เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

8. นายอินพง ทะสุมา  เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

9. นายสมเดช ธนาดุลยกุล  เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

10. นายอำนาจ ศรีสวัสดิ์  เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

1. สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง)

มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 15 ราย โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมประชุม จำนวน 5 ราย 

เครือข่ายภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ราย (ร้อยละ 100) รายละเอียดดังตารางที่ 1 และภาพ

บรรยากาศการจัดการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) ดังรูปที่ 1 

ตารางท่ี 1 จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) 

ลำดับ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน (ราย) 
1 ผู้ดำเนินการจัดทำโครงการ 

- คณะกรรมการดำเนินงาน 5 
2 เครือข่ายภาคประชาสังคม 

- จังหวัดเชียงราย 10 
รวม 15 
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โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ง 2-3                   รายงานฉบับสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน  

    
 

    
 

    
 

รูปที่ 1 บรรยากาศการจัดการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) 
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โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน ง 2-4  รายงานฉบับสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน  

2. กิจกรรมการประชุม

เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร ชมนิทรรศการ  

เวลา 09.00 – 09.15 น. พิธีการเปิดการประชุม และกล่าวรายงาน 

เวลา 09.15 – 10.30 น. - อภิปรายผลการจัดทำแผนกิจกกรมนำร่องจากเวทีที่ 1 สังเคราะห์ปัญหา

  ผลกระทบ การเปลี่ยนแปลง ศักยภาพชุมชน เล่าสภาพปัญหา/ผลกระทบ

  ในมุมมองของแต่ละคน 

- ระดมความคิดเห็นเพื่อเติมข้อมูลให้เห็นประโยชน์/โทษของโครงการ

สร้างเข่ือนในแม่น้ำ

- แบ่งกลุ่มจัดแนวทางลดผลกระทบตามสภาพปัญหา วิเคราะห์ศักยภาพ

ของชุมชน เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงการวางแผนกลยุทธศาสตร์เพื่อรับมือ

กับผลกระทบและการประเมินการแก้ไขปัญหาของชุมชนต่อการไหลของ

น้ำ

- แบ่งกลุ่มจัดทำเกณฑ์ในการเฝ้าระวังผลกระทบ

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

เวลา 10.45 – 11.30 น. - แบ่งกลุ่มจัดทำโครงการเสนอ 

- สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือ เพื่อจัดทำคู่มือสำหรับใช้ใน

การเผยแพรอ่งค์ความรู้ ข้อมูล 5 ด้าน

เวลา 11.30 – 12.00 น. สรุปประเด็น และคัดเลือกผู้แทนในพ้ืนที่ตัวอย่างนำร่อง 

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 15.00 น. ผู้แทนกลุ่มอภิปรายผลการแลกเปลี่ยนในประเด็นต่าง ๆ 

เวลา 15.00 – 16.30 น. สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยน 
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พิธีเปิดการประชุม และกล่าวรายงาน บรรยายวัตถุประสงค์ กรอบแนวทางการศึกษาของโครงการ 

และความเข้าใจในการจัดกิจกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี นามมาตย์ ผู้จัดการโครงการ 

ที่มาและความสำคัญ 
โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจาก

โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ได้ดำเนินงานตั้งแต่ปี พ .ศ. 2557 จนถึง พ.ศ. 2561    
ผลการศึกษาทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลและมีการจัดทำฐานข้อมูลของผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน
ด้านต่าง ๆ มากขึ ้นตามลำดับ ตลอดการดำเนินงานโครงการที ่ผ่านมา ได้ศึกษาและปรับปรุงแนวทาง            
วิธีการศึกษาขอบเขตพื้นที่ศึกษา และแสวงหาเครื่องมือต่าง ๆ ที่เหมาะสมมาใช้ในการศึกษาผล กระทบ
สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนเพื่อเป้าหมายให้ได้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ มีความถูกต้องทางวิชาการ และทำให้
ข้อมูลเหล่านั้นสามารถบ่งชี้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนที่อาจเกิดขึ้น และนำไปสู่การประเมินแนวโน้ม
ความเสี่ยงในพ้ืนที่ต่าง ๆ ตลอดแม่น้ำโขงสายประธานในอาณาเขตของประเทศไทย โดยให้ความสำคัญของการ
สร้างความเข้าใจของประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ตลอดจนสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ทั้งในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ วิพากย์ โต้แย้ง 
หรือเห็นด้วย ตลอดกระบวนการศึกษา และเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิชาการและวิทยาศาสตร์ของการศึกษา       
ไปสู ่การประเมินผลกระทบด้านสังคมเศรษฐกิจ ความเป็นอยู ่ของประชาชน อีกทั ้งสามารถนำข้อมูล             
จากการศึกษาไว้ใช้ในการแลกเปลี่ยน การแจ้งให้สาธารณะได้ทราบ ทั้งภายในประเทศ และกับประเทศ      
เพื่อนบ้านในลุ่มน้ำโขง ทั้งนี้รายละเอียดของกิจกรรมหลักที่จะดำเนินตามแผนการดำเนินงานของโครงการฯ 
ระหว่าง พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2571 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ เป็นระยะเวลารวม 15 ปี  
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อนำองค์ความรู ้และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาของโครงการ ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2557 ถึง     

พ.ศ. 2561 มาขยายผล เผยแพร่และแลกเปลี่ยน และปรับปรุงเพิ่มเติมร่วมกับประชาชน เครือข่าย ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง 

2. นำร่องกิจกรรมในระดับพื ้นที ่เพื ่อสนับสนุนประชาชนใช้มาตรการลดและบรรเทาฯ 
มาตรการในการปรับตัวฯ รวมทั้งแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับ
ความเสี่ยง 

3. ยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมคิดร่วมตัดสินใจ และสร้างขีด
ความสามารถของเครือข่ายชุมชนในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง      
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสังคมเศรษฐกิจ ของลุ่มน้ำโขง 
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โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ง 2-6                   รายงานฉบับสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. รายงานผลการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน

จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปี พ.ศ. 2562 
2. คู่มือองค์ความรู้เพื่อลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนในพื้นที่เสี ่ยง 

รวมทั้งมาตรการในการแก้ไขปัญหา เพื ่อรองรับการเปลี ่ยนแปลง และการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง 

3. เกิดแนวทางในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการ
ไฟฟ้าพลังงานน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในพ้ืนที่เป้าหมาย 

4. เครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจในการ
ติดตามผลกระทบจากการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานและกลไกการประสานงานระหว่าง
ภาครัฐและภาคประชาชน 

 
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาต้องพิจารณาให้ครอบคลุม พ้ืนที่
มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำโขง 8 จังหวัด 
ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ซึ่งครอบคลุม
พื ้นที ่ 15 กิโลเมตร จากริมฝั ่งแม่น้ำโขงรวมทั ้งสิ ้น จำนวน 50 อำเภอ 1,699 หมู ่บ้าน มีพื ้นที ่ทั ้งสิ้น                   
12,978.27 ตารางกิโลเมตร 

 
ขอบเขตการดำเนินงาน 

ที่ปรึกษาได้วางแผนการดำเนินงานโครงการ ตลอดจนแนวคิด แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 

1. การรวบรวม ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนด้าน
ต่าง ๆ ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย  

  1) กิจกรรมนำร่องเรื่องการส่งเสริมและใช้มาตรการลดและบรรเทา โดยจัดให้มีการ
ประชุมเริ่มงานและการประชุมสรุปงาน 

  2) ดำเนินการจัดประชุมเพ่ือขยายผล เผยแพร่ แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดองค์ความรู้  
  3) ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและ

ประชาสัมพันธ์              
  4) ดำเนินการจัดทำคู่มือ เอกสารการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้นำชุมชน  
  5) ดำเนินการจัดทำเอกสารสรุปผลการศึกษา เผยแพร่ ฐานข้อมูล องค์ความรู้ แก่

ประชาชนในพื้นท่ีมีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน 
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  6) รวมองค์ความรู้เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลโครงการและการจัดทำรายงานสรุปฉบับ
ผู้บริหาร 

2. การทบทวนข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิโดยสำรวจวิเคราะห์ภาคสนาม สำหรับผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนด้านต่าง ๆ ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง และ/หรือพื้นที่เสี่ยงที่ได้ทำการศึกษา
ในโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลัง
น้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นแนวทาง และเป็นข้อมูลในการ
สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงในพื้นที่ 8 จังหวัด     
ริมแม่น้ำโขง โดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้ 

  1) การรวบรวมและสำรวจข้อมูลอดีตถึงปัจจุบันที ่เกี ่ยวข้องโดยให้ได้ข้อมูลที่
ทำการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2561 มากที่สุด เช่น สภาพแวดล้อมทั่วไป ทั้งด้านนโยบาย       
แผน กิจกรรมที่เกิดขึ้น ปัญหาและแนวทางแก้ไขเบื้องต้นที่เกิดขึ้น สภาพแวดล้อมทางกายภาพชีวภาพที่ไดร้ับ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนด้านต่าง ๆ ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง 

  2) ทำการกำหนดกรอบ แผนการและเป้าหมาย (Expert Meeting) รวมทั้งวิเคราะห์
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) โดยใช้ข้อมูลที่ทำการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 
2561 และข้อมูลสถานการณ์จริงของพ้ืนที่  

3. แผนการดำเนินงานตามแนวทางการศึกษา 
  1) การประชุมเริ ่มงาน (กิจกรรมนำร่อง) เพื ่อดำเนินกิจกรรมนำร่องของชุมชน 

ประกอบด้วยการกำหนดขอบเขตแผนงานกิจกรรมและการบริหารจัดการร่วมกับนักวิชาการ ผู้เชี ่ยวชาญ 
หน่วยงานราชการ และเครือข่ายชุมชนระดับจังหวัด และเครือข่ายชุมชนของพ้ืนที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงใน 
8 จังหวัด กลุ่มจังหวัดละ 10 คน รวม 80 คน ในวันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 
NK 2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

  2) การประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) เพ่ือสรุปผลการดำเนินกิจกรรมชุมชน และ
ข้อมูลองค์ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมนำร่องในพ้ืนที่แต่ละจังหวัด รวม 8 จังหวัด ดังนี้ 

วันอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม 2563 ณ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
วันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2563 ณ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 
วันอาทิตย์ ที่ 19 มกราคม 2563 ณ ศาลาริมโขง บ้านบุ่งคล้าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งคล้า 

อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ  
วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 ณ ส่วนอุทกวิทยาที่ 3 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย 
วันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2563 ณ บ้านนาแล ตำบลนาสีนวล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  
วันพุธ ที่ 22 มกราคม 2563 ณ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสารท่า อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 ณ บ้านสำโรง หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัด

อุบลราชธานี 
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วันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดพระธาตุผาเงา หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย 

  3) การประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 1 เพื่อขยายผล เผยแพร่ แลกเปลี่ยน 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ กลุ่มจังหวัดละ 10 คน รวม 80 คน ในช่วงวันอาทิตย์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัด
อุบลราชธานี 

  4) การประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 2 เพื่อขยายผล เผยแพร่ แลกเปลี่ยน 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ กลุ่มจังหวัดละ 10 คน รวม 80 คน ในช่วงวันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัด
อุบลราชธานี 

  5) การฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อการตอบสนองและการวางแผนแก้ไข
ปัญหาของประชาชน จังหวัดละ 1 ครั้ง รวม 8 ครั้ง โดยกำหนดผู้เข้าร่วมจังหวัดละ 30 คน รวม 240 คน 
ในช่วงวันที่ 9-22 มีนาคม 2563 ของพ้ืนที่แต่ละจังหวัด 

 
อภ ิปรายผลการจ ัดทำแผนกิจกรรมนำร ่องจากเวทีท ี ่  1 ส ังเคราะห์ป ัญหาผลกระทบ                

การเปลี่ยนแปลง ศักยภาพชุมชน เล่าสภาพปัญหา/ผลกระทบในมุมมองของแต่ละคน 

ระดมความคิดเห็นเพื่อเติมข้อมูลให้เห็นประโยชน์/โทษของโครงการสร้างเขื่อนในแม่น้ำ 

สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือ เพื่อจัดทำคู่มือสำหรับใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้ 

ข้อมูล 5 ด้าน 

สรุปประเด็น และคัดเลือกผู้แทนในพื้นที่ตัวอย่างนำร่อง 

ผู้แทนกลุ่มอภิปรายผลการแลกเปลี่ยนในประเด็นต่าง ๆ 

สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยน 

 

เลิกประชุม เวลา : 16.30 น. 

 

สรุปผลการประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบวัตถุประสงค์ ความเป็นมา ที่มาและความสำคัญ กรอบแนวทางการศึกษา

ของโครงการ ทบทวนการศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดน การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ

และภาคประชาชน และแผนการดำเนินงาน พื้นที่นำร่องตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สภาพ

ปัญหาที่พบในพื้นที่ ด้านกายภาพ การไหลของน้ำในแม่น้ำโขงมีความเร็วและแรงมากขึ้น กระแสน้ำเปลี่ยน

ทิศทาง และร่องน้ำลึกเปลี่ยนตำแหน่ง การระเบิดเกาะแก่ง ระดับน้ำที่ผิดปกติ น้ำขึ้นและลงไม่แน่นอน       

การพังทลายของตลิ ่งสาเหตุมาจากการดูดทราย การทับถมตะกอนลดลง น ้ำท่วม ปร ิมาณน้ำฝน              

คุณภาพน้ำไม่ดี มีสารพิษ สาเหตุมาจากการปนเปื้อนสารเคมีในน้ำ ด้านชีวภาพ ระบบนิเวศในแม่น้ำโขง       



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 
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จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน  

เกิดการเปลี่ยนแปลง ปลาลดน้อยลง พืชน้ำ เช่น ไก (สาหร่ายน้ำจืด) ลดลง ด้านเศรษฐกิจและสังคม พ้ืนที่และ

ผลผลิตจากเกษตรริมชายฝั่งเสียหาย ปัญหายาเสพติดพบมากขึ้น การค้าชายแดนและทางเรือ บรรทุกสินค้า

ยากข้ึน การข้ึนและลงของระดับน้ำที่ผิดปกติ ประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สาเหตุ

มาจากระบบนิเวศในแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลง ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน มิติด้านสังคม       

วิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น อุปกรณ์ในการทำประมงต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน เกิดการ

กังวลในการใช้ชีวิต มิติด้านเศรษฐกิจ รายได้ของเกษตรกรและชาวประมงลดลง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนการ

ประกอบอาชีพ พื ้นที ่และผลผลิตจากเกษตรร ิมฝ ั ่งเส ียหาย การเพาะปลูกร ิมฝ ั ่งไม ่สามารถทำได้                     

มิติด้านระบบนิเวศ ปลาจำนวนลดลง และไม่มีแหล่งวางไข่ ไกหรือสาหร่ายน้ำจืด เกิดความเสียหาย มิติด้าน

ประเพณีวัฒนธรรม วัฒนธรรมประเพณีสูญหาย เปลี่ยนแปลง แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพ่ือ

นำไปสู ่การแก้ไขปัญหาจากการเปลี ่ยนแปลงทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศในแม่น้ำโขง ประกอบด้วย            

การพัฒนาเครือข่ายภาคประชาสังคม ด้วยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม            

การเชื่อมโยงส่งต่อข้อมูลข่าวสาร และความร่วมมือจาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

(ทสจ.) และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และจังหวัดเชียงราย       

เป็นผู้ขับเคลื่อน การทำข้อตกลงการเดินทางทางเรืออย่างเสรี และไม่จำกัดระยะทาง การทำแนวป้องกันการ

พลังทลายและการทรุดของริมตลิ่ง แนวทางและข้อตกลงการนำน้ำในแม่น้ำโขงที่ติดที่ดินเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 

4-01 มาใช้ในการเกษตร การสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม กลุ่มเครือข่าย เครือข่ายภาคประชาสังคม ได้แก่ 

กลุ่มเรือประมง กลุ่มฮักเชียงแสน กลุ่มฮักเชียงของ กลุ่มรักษ์น้ำงาว กลุ่มฮักเวียงหนองหล่ม เครือข่ายพ้ืนที่ชุ่ม

น้ำเชียงแสน กลุ่มครูแดง เตือนใจ สมาคมสร้างสรรค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และองค์กรพัฒนาเอกชน (Non-governmental Organization: NGO) 

สำนักงานประมงจังหวัด และส่วนอุทกวิทยาที ่ 2 (เชียงราย) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู ่บ้าน (ชรบ.) 

สถาบันการศึกษา และผู้นำทางศาสนา หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ความเข้มแข็งของเครือข่าย จุดแข็ง คือ     

มีเครือข่ายภาคประชาสังคมหลากหลายกลุ่ม แกนนำมีความเข้มแข็งในการทำงาน และมีการวางมาตรการ

แก้ไขปัญหาจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จุดอ่อน คือ ขาดการเชื่อมโยงส่งต่อข้อมูลข่าวสาร ขาด

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขาดการร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
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รายงานผลการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) 
 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

วันจันทร์ที ่20 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.  

ณ ส่วนอุทกวิทยาที่ 3 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

................................................................................................................................................................... 

วัตถุประสงค์ 

1. จัดทำฐานข้อมูล องค์ความรู้ของชุมชน ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงเนื่องจากผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและสังคม ข้ามพรมแดน ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงจากการศึกษาร่วมกับ สำนักงาน

ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

2. จัดทำกิจกรรมนำร่องระดับพื้นที่ของ 8 จังหวัดริมน้ำโขงสายประธาน ในการใช้มาตรการลดและ

บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการปรับตัวเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3. ประเมินกิจกรรมนำร่องและการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของเครือข่ายชุมชนในกิจกรรม

การติดตามตรวจสอบ การเฝ้าระวัง การปรับตัวต่อความเสี่ยงเนื่องจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้าม

พรมแดน 

4. จัดทำข้อเสนอแนะกรอบแนวคิดในการขยายขอบเขตในการศึกษา และกำหนดกรอบดัชนีด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคมเศรษฐกิจ ที่ใช้ในการติดตามประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน โดย

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

ผู้มาประชุม 

คณะกรรมการดำเนินงาน 

1. ผศ.ดร.รัชนี นามมาตย์          ผู้จัดการโครงการ 

2. นายชินพัฒน์ เฉลิมรัมย์              นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและเลขานุการโครงการ 
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เครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดเลย 

1. นายกัญจน์ วงศ์อาจ       ประธานเครือข่าย จังหวัดเลย 

2. นางสาวชาลิสา สาสมัคร          เครือข่าย จังหวัดเลย 

3. นายนคร อนุมา                         เครือข่าย จังหวัดเลย 

4. นางสาววิภาพร ชาวเหนือ             เครือข่าย จังหวัดเลย 

5. นายจักรี วรรัตน์   เครือข่าย จังหวัดเลย 

6. นายบุญค้ำ ดาจันทร์  เครือข่าย จังหวัดเลย 

7. นายสมัคร ธุระดี                       เครือข่าย จังหวัดเลย 

8. นางสาวจารุณีย์ วงศ์อาจ             เครือข่าย จังหวัดเลย 

9. นายบุณยสิทธิ์ ทุมมาลา              เครือข่าย จังหวัดเลย 

10. นายชาญชัย สมกำพ้ี                 เครือข่าย จังหวัดเลย 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายธนพล ศรีหาดา      เครือข่าย จังหวัดเลย 

2. นายสรพล สุวะธี                     เครือข่าย จังหวัดเลย 

 

1. สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) 

มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 20 ราย โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมประชุม จำนวน 10 

ราย เครือข่ายภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ราย (ร้อยละ 100) รายละเอียดดังตารางที่ 1 และ

ภาพบรรยากาศการจัดการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) ดังรูปที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) 

ลำดับ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน (ราย) 
1 ผู้ดำเนินการจัดทำโครงการ 

- คณะกรรมการดำเนินงาน 10 
2 เครือข่ายภาคประชาสังคม 

- จังหวัดเลย 10 
รวม 20 
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รูปที่ 1 บรรยากาศการจัดการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) 
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โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ง 3-4                   รายงานฉบับสมบูรณ ์
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2. กิจกรรมการประชุม 

เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร ชมนิทรรศการ  

เวลา 09.00 – 09.15 น. พิธีการเปิดการประชุม และกล่าวรายงาน 

เวลา 09.15 – 10.30 น. - อภิปรายผลการจัดทำแผนกิจกกรมนำร่องจากเวทีที่ 1 สังเคราะห์ปัญหา

     ผลกระทบ การเปลี่ยนแปลง ศักยภาพชุมชน เล่าสภาพปัญหาหรือ          

                               ผลกระทบในมุมมองของแต่ละคน 

     - ระดมความคิดเห็นเพื่อเติมข้อมูลให้เห็นประโยชน์/โทษของโครงการ

     สร้างเข่ือนในแม่น้ำ 

     - แบ่งกลุ่มจัดแนวทางลดผลกระทบตามสภาพปัญหา วิเคราะห์ศักยภาพ

     ของชุมชน เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงการวางแผนกลยุทธศาสตร์เพื่อรับมือ

     กับผลกระทบและการประเมินการแก้ไขปัญหาของชุมชนต่อการไหล       

                                ของน้ำ 

     - แบ่งกลุ่มจัดทำเกณฑ์ในการเฝ้าระวังผลกระทบ 

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

เวลา 10.45 – 11.30 น. - แบ่งกลุ่มจัดทำโครงการเสนอ 

     - สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือ เพื่อจัดทำคู่มือสำหรับใช้ใน

     การเผยแพร่องค์ความรู้ ข้อมูล 5 ด้าน 

เวลา 11.30 – 12.00 น. สรุปประเด็น และคัดเลือกผู้แทนในพ้ืนที่ตัวอย่างนำร่อง 

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 15.00 น. ผู้แทนกลุ่มอภิปรายผลการแลกเปลี่ยนในประเด็นต่าง ๆ 

เวลา 15.00 – 16.30 น. สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยน 
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พิธีเปิดการประชุม และกล่าวรายงาน บรรยายวัตถุประสงค์ กรอบแนวทางการศึกษาของโครงการ 

และความเข้าใจในการจัดกิจกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี นามมาตย์ ผู้จัดการโครงการ 

ที่มาและความสำคัญ 
โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจาก

โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ได้ดำเนินงานตั้งแต่ปี พ .ศ. 2557 จนถึง พ.ศ. 2561     
ผลการศึกษาทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลและมีการจัดทำฐานข้อมูลของผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน
ด้านต่าง ๆ มากขึ้นตามลำดับ ตลอดการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา ได้ศึกษาและปรับปรุงแนวทาง วิธี
การศึกษาขอบเขตพื้นที ่ศึกษา และแสวงหาเครื ่องมือต่าง ๆ ที ่เหมาะสมมาใช้ในการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนเพื่อเป้าหมายให้ได้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ มีความถูกต้องทางวิชาการ และทำให้
ข้อมูลเหล่านั้นสามารถบ่งชี้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนที่อาจเกิดขึ้น และนำไปสู่การประเมินแนวโน้ม
ความเสี่ยงในพ้ืนที่ต่าง ๆ ตลอดแม่น้ำโขงสายประธานในอาณาเขตของประเทศไทย โดยให้ความสำคัญของการ
สร้างความเข้าใจของประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ตลอดจนสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ทั้งในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ วิพากย์ โต้แย้ง 
หรือเห็นด้วย ตลอดกระบวนการศึกษา และเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิชาการและวิทยาศาสตร์ของการศึกษา ไปสู่
การประเมินผลกระทบด้านสังคมเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของประชาชน อีกทั้งสามารถนำข้อมูลจากการศึกษา
ไว้ใช้ในการแลกเปลี่ยน การแจ้งให้สาธารณะได้ทราบ ทั้งภายในประเทศ และกับประเทศเพื่อนบ้านในลุ่มน้ำ
โขง ทั ้งนี ้รายละเอียดของกิจกรรมหลักที ่จะดำเนินตามแผนการดำเนินงานของโครงการฯ ระหว่าง                              
พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2571 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ เป็นระยะเวลารวม 15 ปี  
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อนำองค์ความรู ้และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาของโครงการ ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2557 ถึง                

พ.ศ. 2561 มาขยายผล เผยแพร่และแลกเปลี่ยน และปรับปรุงเพิ่มเติมร่วมกับประชาชน เครือข่าย ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง 

2. นำร่องกิจกรรมในระดับพื ้นที ่เพื ่อสนับสนุนประชาชนใช้มาตรการลดและบรรเทาฯ 
มาตรการในการปรับตัวฯ รวมทั้งแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่มีแนวโน้ มได้รับ
ความเสี่ยง 

3 .  ยกระด ั บการม ี ส ่ ว นร ่ ว มของภาคประชาชนในการร ่ ว มค ิ ด ร ่ วมต ั ดส ิ น ใจ                                                  
และสร้างขีดความสามารถของเครือข่ายชุมชนในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี ่ยง ในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลง ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสังคมเศรษฐกิจ ของลุ่มน้ำโขง 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. รายงานผลการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน

จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปี พ.ศ. 2562 
2. คู่มือองค์ความรู้เพื่อลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนในพื้นที่เสี ่ยง 

รวมทั้งมาตรการในการแก้ไขปัญหา เพื ่อรองรับการเปลี ่ยนแปลง และการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง 

3. เกิดแนวทางในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการ
ไฟฟ้าพลังงานน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในพ้ืนที่เป้าหมาย 

4. เครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจในการ
ติดตามผลกระทบจากการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานและกลไกการประสานงานระหว่าง
ภาครัฐและภาคประชาชน 

 
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาต้องพิจารณาให้ครอบคลุม พ้ืนที่
มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำโขง 8 จังหวัด 
ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ซึ่งครอบคลุม
พื ้นที่ 15 กิโลเมตร จากริมฝั ่งแม่น้ำโขงรวมทั ้งสิ ้น จำนวน 50 อำเภอ 1 ,699 หมู ่บ้าน มีพื ้นที ่ทั ้งสิ้น                   
12,978.27 ตารางกิโลเมตร 

 
ขอบเขตการดำเนินงาน 

ที่ปรึกษาได้วางแผนการดำเนินงานโครงการ ตลอดจนแนวคิด แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 

1. การรวบรวม ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนด้าน
ต่าง ๆ ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย  

  1) กิจกรรมนำร่องเรื่องการส่งเสริมและใช้มาตรการลดและบรรเทา โดยจัดให้มีการ
ประชุมเริ่มงานและการประชุมสรุปงาน 

  2) ดำเนินการจัดประชุมเพ่ือขยายผล เผยแพร่ แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดองค์ความรู้  
  3) ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและ

ประชาสัมพันธ์              
  4) ดำเนินการจัดทำคู่มือ เอกสารการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้นำชุมชน  
  5) ดำเนินการจัดทำเอกสารสรุปผลการศึกษา เผยแพร่ ฐานข้อมูล องค์ความรู้ แก่

ประชาชนในพื้นท่ีมีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน 
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  6) รวมองค์ความรู ้เข้าสู ่ระบบฐานข้อมูลโครงการและการจัดทำรายงานสรุป        
ฉบับผู้บริหาร 

2. การทบทวนข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิโดยสำรวจวิเคราะห์ภาคสนาม สำหรับผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนด้านต่าง ๆ ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงหรือพื้นที่เสี่ยงที่ได้ทำการศึกษาใน
โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ
ในแม่น้ำโขงสายประธาน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นแนวทาง และเป็นข้อมูลในการ
สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงในพื้นที่ 8 จังหวัด ริม
แม่น้ำโขง โดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้ 

  1) การรวบรวมและสำรวจข้อมูลอดีตถึงปัจจุบันที ่เกี ่ยวข้องโดยให้ได้ข้อมูลที่
ทำการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2561 มากที่สุด เช่น สภาพแวดล้อมทั่วไป ทั้งด้านนโยบาย แผน 
กิจกรรมที่เกิดขึ้น ปัญหาและแนวทางแก้ไขเบื้องต้นที่เกิดขึ้น สภาพแวดล้อมทางกายภาพชีวภาพที่ได้รับ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนด้านต่าง ๆ ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง 

  2) ทำการกำหนดกรอบ แผนการและเป้าหมาย (Expert Meeting) รวมทั้งวิเคราะห์
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) โดยใช้ข้อมูลที่ทำการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 
2561 และข้อมูลสถานการณ์จริงของพ้ืนที่  

3. แผนการดำเนินงานตามแนวทางการศึกษา 
  1) การประชุมเริ ่มงาน (กิจกรรมนำร่อง) เพื ่อดำเนินกิจกรรมนำร่องของชุมชน 

ประกอบด้วยการกำหนดขอบเขตแผนงานกิจกรรมและการบริหารจัดการร่วมกับนักวิชาการ ผู้เชี ่ยวชาญ 
หน่วยงานราชการ และเครือข่ายชุมชนระดับจังหวัด และเครือข่ายชุมชนของพ้ืนที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงใน 
8 จงัหวัด กลุ่มจังหวัดละ 10 คน รวม 80 คน ในวันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 
NK 2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

  2) การประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) เพ่ือสรุปผลการดำเนินกิจกรรมชุมชน และ
ข้อมูลองค์ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมนำร่องในพ้ืนที่แต่ละจังหวัด รวม 8 จังหวัด ดังนี้ 

วันอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม 2563 ณ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
วันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2563 ณ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 
วันอาทิตย์ ที่ 19 มกราคม 2563 ณ ศาลาริมโขง บ้านบุ่งคล้าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งคล้า 

อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ  
วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 ณ ส่วนอุทกวิทยาที่ 3 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย 
วันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2563 ณ บ้านนาแล ตำบลนาสีนวล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  
วันพุธ ที่ 22 มกราคม 2563 ณ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสารท่า อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 
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วันพฤหัสบดี ที ่ 23 มกราคม 2563 ณ บ้านสำโรง หมู ่ที ่ 5 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ ์ไทร     
จังหวัดอุบลราชธานี 

วันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดพระธาตุผาเงา หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย 

  3) การประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 1 เพื่อขยายผล เผยแพร่ แลกเปลี่ยน 
ถ่ายทอดองค์ความรู ้ กลุ ่มจังหวัดละ 10 คน รวม 80 คน ในช่วงวันอาทิตย์ ที ่ 16 กุมภาพันธ์ 2563                 
ณ จังหวัดอุบลราชธานี 

  4) การประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 2 เพื่อขยายผล เผยแพร่ แลกเปลี่ยน 
ถ่ายทอดองค์ความรู ้ กลุ ่มจ ังหวัดละ 10 คน รวม 80 คน ในช่วงว ันจันทร์ ที ่ 17 กุมภาพันธ์ 2563                                  
ณ จังหวัดอุบลราชธานี 

  5) การฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อการตอบสนองและการวางแผนแก้ไข
ปัญหาของประชาชน จังหวัดละ 1 ครั้ง รวม 8 ครั้ง โดยกำหนดผู้เข้าร่วมจังหวัดละ 30 คน รวม 240 คน 
ในช่วงวันที่ 9-22 มีนาคม 2563 ของพ้ืนที่แต่ละจังหวัด 

 
อภิปรายผลการจัดทำแผนกิจกรรมนำร่องจากเวทีที ่ 1 สังเคราะห์ปัญหาผลกระทบ การ

เปลี่ยนแปลง ศักยภาพชุมชน เล่าสภาพปัญหา/ผลกระทบในมุมมองของแต่ละคน 

ระดมความคิดเห็นเพื่อเติมข้อมูลให้เห็นประโยชน์/โทษของโครงการสร้างเขื่อนในแม่น้ำ 

สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือ เพื่อจัดทำคู่มือสำหรับใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้ 

ข้อมูล 5 ด้าน 

สรุปประเด็น และคัดเลือกผู้แทนในพื้นที่ตัวอย่างนำร่อง 

ผู้แทนกลุ่มอภิปรายผลการแลกเปลี่ยนในประเด็นต่าง ๆ 

สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยน 
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เลิกประชุม เวลา : 16.30 น. 

 

สรุปผลการประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบวัตถุประสงค์ ความเป็นมา ที่มาและความสำคัญ กรอบแนวทางการศึกษา

ของโครงการ ทบทวนการศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดน การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ

และภาคประชาชน และแผนการดำเนินงาน พื้นที ่นำร่องตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย        

สภาพปัญหาที่พบในพื้นที ่ ด้านกายภาพ การไหลของน้ำในแม่น้ำโขงมีความเร็วและแรงมากขึ ้นในช่วง           

ฤดูน้ำหลาก สาเหตุมาจาก การเปิดใช้งานของเขื่อนในแม่น้ำโขง ระดับน้ำที่ผิดปกติ น้ำขึ้นและลงไม่แน่นอน 

สาเหตุมาจากการเปิดใช้งานของเขื ่อนในแม่น้ำโขง ระดับน้ำในลำน้ำสาขาลดลง การพังทลายของตลิ่ง             

มีความเร็วและแรงมากขึ้น การทับถมตะกอน และปริมาณตะกอนแขวนลอยลดลง น้ำใสและเขียว ปริมาณ

ตะกอนแขวนลอยลดลง ด้านชีวภาพ ปลาหลายชนิดสูญหายไปจากพื้นที่ แหล่งอาศัยและแหล่งวางไข่ลดลง 

แหล่งอาหารตามธรรมชาติลดลง การรุกรานของปลาต่างถิ่น พืชและพืชสมุนไพรหลายชนิดสูญหายไปจากพ้ืนที่ 

การพังทลายของตลิ่ง สัตว์ที่อาศัยริมน้ำบางชนิดสูญหายไปจากพื้นที่ การพังทลายของตลิ่ง แหล่งอาหารตาม

ธรรมชาติลดลง นกบางชนิดที่อาศัยตามหาดทรายและเกาะสูญหายไปจากพื้นที่ แหล่งอาหารตามธรรมชาติ

ลดลง ด้านเศรษฐกิจและสังคม การเกษตรริมฝั่งเพาะปลูกได้น้อยลง การพังทลายของตลิ่ง พื้นที่ทำการเกษตร

เสียหาย และลดลง การพังทลายของตลิ่ง การท่องเที่ยวประสบปัญหานักท่องเที่ยวลดลงกว่า  80% การ

พังทลายของตลิ่ง ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน มิติด้านสังคม วิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม มิติ

ด้านเศรษฐกิจ รายได้ของเกษตรกรและชาวประมงลดลง การท่องเที่ยวประสบปัญหา นักท่องเที่ยวลดลง 

ผู้ประกอบการรายได้ลดลง ธุรกิจการท่องเที่ยวไม่สามารถทำได้ เช่น การล่องเรือ และร้านค้าริมฝั่งบริเวณแก่ง

คุดคู้ อำเภอเชียงคาน ผู้ประกอบการรายได้ลดลง พื้นที่ร้านค้าริมตลิ่งแก่งคุดคู้เสียหายจากน้ำท่วมและตลิ่ง

พังทลาย มิติด้านระบบนิเวศ พืชและพืชสมุนไพรบางชนิดได้สูญหายไปจากพื้นที่ ปลาหลายชนิดสูญหาย     

สัตว์ที่อาศัยริมน้ำบางชนิดได้สูญหายไปจากพื้นที่ นกบางชนิดสูญหาย มิติด้านประเพณีวัฒนธรรม ประเพณี

บางอย่างทำได้ยากข้ึน และสูญหายไป แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพ่ือนำไปสู่การแก้ไขปัญหาจาก

การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศในแม่น้ำโขง ประกอบด้วย แนวทางในการแก้ไขปัญหาระดับ

ชุมชน การส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพเกษตรริมฝั่งหรือประมงได้ เช่น รับจ้างกรีดยาง 

เก็บผลไม้ ค้าขาย และเกษตรบนพื้นราบ การส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ำจากแหล่งน้ำ

ธรรมชาติ เช่น ห้วย หนอง คลอง และบึง เพื่อทดแทนแหล่งน้ำจากแม่น้ำโขง การส่งเสริมและฝึกอบรมการ

ขยายพันธุ์ปลา การอนุบาลพันธุ์ปลาในแม่น้ำโขง และการจัดกิจกรรมปล่อยปลาโดยใช้เงินส่วนกลาง รวมถึง

การสร้างกติกาชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชน การรักษาวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน และลดภาระ

ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน การส่งเสริมการสร้างตลาดชุมชน เช่น ตลาดสีเขียว หรือตลาด 3 ปลอด เพื่อให้ชุมชน
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วางขายผลผลิตทางการเกษตรได้โดยปลอดภาษี ปลอดสารพิษ และปลอดพ่อค้าคนกลาง รวมถึงสามารถ

ต่อรองพื้นที่สินค้าเกษตรชุมชนในร้านค้าสะดวกซื้อ เอกชน หรือตลาดกลาง ให้มีส่วนร่วมในพื้นที่ การส่งเสริม

แก้ไขปัญหาขยะจากการท่องเที ่ยวในชุมชน ด้วยการคัดแยกขยะในชุมชน การส่งเสริมจัดการแบ่งเขต 

(Zoning) แหล่งท่องเที่ยวให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการรบกวน ชาวชุมชนจากนักท่องเที่ยว แนวทางในการแก้ไข

ปัญหาระดับเครือข่าย มาตรการชดเชย หรือเยียวยาจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไม่ปกติ ด้วยการควบคุมระดับ

น้ำหรือปล่อยน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับฤดูกาลและวัฒนธรรมประเพณี และลดผลกระทบต่อวิถี

ชีวิตชุมชน มาตรการจำลองต้นแบบในการ ลดผลกระทบข้ามพรมแดนที่ครอบคลุม การวางแผนความเชื่อมโยง

การสื่อสารกับลำน้ำสาขา เพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ที่ร้อยละ 18 มาตรการการเตือนภัยจากปัญหาระดับน้ำ   

โดยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ การวางแผนซ้อมป้องกันภัยพิบัติในระดับ

ชุมชน โดยการสนับสนุนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เพื่อการแจ้งเหตุและการแก้ปัญหา

อย่างเป็นระบบ มีแบบแผน และการประเมินความรุนแรงของภัยพิบัติ การวางแผนเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเก็บข้อมูลขั้นปฐมภูมิ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

การสร้างกลไกการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของเครือข่าย โดยการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครั ฐ ส่งเสริม

การประสานงานเครือข่ายอย่างเป็นระบบ หรือเสมือนเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รัฐ จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูและปรับปรุง

ริมน้ำโขงจาก 2% ของรายได้เอกชน โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศริมน้ำโขง ด้วยการเพาะพันธุ์ปลาที่หายาก 
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รายงานผลการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) 

 
โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

วันเสาร์ที ่18 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.  

ณ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 

................................................................................................................................................................... 

วัตถุประสงค์ 

1. จัดทำฐานข้อมูล องค์ความรู้ของชุมชน ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงเนื่องจากผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและสังคม ข้ามพรมแดน ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงจากการศึกษาร่วมกับ สำนักงาน

ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

2. จัดทำกิจกรรมนำร่องระดับพื้นที่ของ 8 จังหวัดริมน้ำโขงสายประธาน ในการใช้มาตรการลดและ

บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการปรับตัวเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3. ประเมินกิจกรรมนำร่องและการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของเครือข่ายชุมชนในกิจกรรม

การติดตามตรวจสอบ การเฝ้าระวัง การปรับตัวต่อความเสี่ยงเนื่องจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้าม

พรมแดน 

4. จัดทำข้อเสนอแนะกรอบแนวคิดในการขยายขอบเขตในการศึกษา และกำหนดกรอบดัชนีด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคมเศรษฐกิจ ที่ใช้ในการติดตามประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน โดย

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 

ผู้มาประชุม 

คณะกรรมการดำเนินงาน 

1. ผศ.ดร.รัชนี นามมาตย์          ผู้จัดการโครงการ 

2. ผศ.ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล         ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมและการมีส่วนร่วม 

3. อ.ดร.มนตรี พิมพ์ใจ                    นักวิชาการด้านภูมิสารสนเทศ  

4. อ.นิรันดร คำนุ                          นักวิชาการด้านสังคมและการมีส่วนร่วม 
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5. อ.ดร.พิมพ์พร ภูครองเพชร           นักวิชาการด้านสังคมและการมีส่วนร่วม 

6. อ.วชิราภรณ์ วรรณโชติ                นักวิชาการด้านสังคมและการมีส่วนร่วม 

7. นางสุชญา โคตรวงษ์                   ผู้ประสานงานด้านการมีส่วนร่วม 

8. นายชินพัฒน์ เฉลิมรัมย์              นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและเลขานุการโครงการ 

 

เครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดหนองคาย 

1. นายอิทธิพล คำสุข            ประธานเครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

2. นายอรรคเดช ธาตุเสียว             เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

3. นางลัดดา ธาตุเสียว                    เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

4. นายภูเบศ ใจขาน                      เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

5. นางศุภรา ใจขาน                       เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

6. นายอานันท์ จำปาทอง  เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

7. นางวนิดา โทอุดทา                   เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

8. นางนิภัตน์ นิลกำเนิด                 เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

9. นางจรรยาภรณ์ นิลกำเนิด          เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

10. นายปพน โคตรจรัส                 เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

 

1. สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) 

มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 18 ราย โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ราย 

เครือข่ายภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ราย (ร้อยละ 100) รายละเอียดดังตารางที่ 1 และภาพ

บรรยากาศการจัดการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) ดังรูปที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) 

ลำดับ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน (ราย) 
1 ผู้ดำเนินการจัดทำโครงการ 

- คณะกรรมการดำเนินงาน 8 
2 เครือข่ายภาคประชาสังคม 

- จังหวัดหนองคาย 10 
รวม 18 
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รูปที่ 1 บรรยากาศการจัดการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) 
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2. กิจกรรมการประชุม 

เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร ชมนิทรรศการ  

เวลา 09.00 – 09.15 น. พิธีการเปิดการประชุม และกล่าวรายงาน 

เวลา 09.15 – 10.30 น. - อภิปรายผลการจัดทำแผนกิจกกรมนำร่องจากเวทีที่ 1 สังเคราะห์ปัญหา

     ผลกระทบ การเปลี่ยนแปลง ศักยภาพชุมชน เล่าสภาพปัญหา/ผลกระทบ

     ในมุมมองของแต่ละคน 

     - ระดมความคิดเห็นเพื่อเติมข้อมูลให้เห็นประโยชน์/โทษของโครงการ

     สร้างเข่ือนในแม่น้ำ 

     - แบ่งกลุ่มจัดแนวทางลดผลกระทบตามสภาพปัญหา วิเคราะห์ศักยภาพ

     ของชุมชน เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงการวางแผนกลยุทธศาสตร์เพื่อรับมือ

     กับผลกระทบและการประเมินการแก้ไขปัญหาของชุมชนต่อการไหลของ

               น้ำ 

     - แบ่งกลุ่มจัดทำเกณฑ์ในการเฝ้าระวังผลกระทบ 

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

เวลา 10.45 – 11.30 น. - แบ่งกลุ่มจัดทำโครงการเสนอ 

     - สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือ เพื่อจัดทำคู่มือสำหรับใช้ใน

     การเผยแพร่องค์ความรู้ ข้อมูล 5 ด้าน 

เวลา 11.30 – 12.00 น. สรุปประเด็น และคัดเลือกผู้แทนในพื้นท่ีตัวอย่างนำร่อง 

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 15.00 น. ผู้แทนกลุ่มอภิปรายผลการแลกเปลี่ยนในประเด็นต่าง ๆ 

เวลา 15.00 – 16.30 น. สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยน 
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พิธีเปิดการประชุม และกล่าวรายงาน บรรยายวัตถุประสงค์ กรอบแนวทางการศึกษาของโครงการ 

และความเข้าใจในการจัดกิจกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี นามมาตย์ ผู้จัดการโครงการ 

ที่มาและความสำคัญ 
โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจาก

โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ได้ดำเนินงานตั้งแต่ปี พ .ศ. 2557 จนถึง พ.ศ. 2561    
ผลการศึกษาทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลและมีการจัดทำฐานข้อมูลของผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน
ด้านต่าง ๆ มากขึ ้นตามลำดับ ตลอดการดำเนินงานโครงการที ่ผ่านมา ได้ศึกษาและปรับปรุงแนวทาง             
วิธีการศึกษาขอบเขตพื้นที่ศึกษา และแสวงหาเครื่องมือต่าง ๆ ที่เหมาะสมมาใช้ในการศึกษาผล กระทบ
สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนเพื่อเป้าหมายให้ได้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ มีความถูกต้องทางวิชาการ และทำให้
ข้อมูลเหล่านั้นสามารถบ่งชี้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนที่อาจเกิดขึ้น และนำไปสู่การประเมินแนวโน้ม
ความเสี่ยงในพ้ืนที่ต่าง ๆ ตลอดแม่น้ำโขงสายประธานในอาณาเขตของประเทศไทย โดยให้ความสำคัญของการ
สร้างความเข้าใจของประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ตลอดจนสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ทั้งในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ วิพากย์ โต้แย้ง 
หรือเห็นด้วย ตลอดกระบวนการศึกษา และเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิชาการและวิทยาศาสตร์ของการศึกษา       
ไปสู่การประเมินผลกระทบด้านสังคมเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของประชาชน อีกทั้งสามารถนำข้อมูลจาก
การศึกษาไว้ใช้ในการแลกเปลี่ยน การแจ้งให้สาธารณะได้ทราบ ทั้งภายในประเทศ และกับประเทศเพื่อนบา้น
ในลุ่มน้ำโขง ทั้งนี้รายละเอียดของกิจกรรมหลักที่จะดำเนินตามแผนการดำเนินงานของโครงการฯ ระหว่าง 
พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2571 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ เป็นระยะเวลารวม 15 ปี  
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อนำองค์ความรู ้และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาของโครงการ ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2557 ถึง     

พ.ศ. 2561 มาขยายผล เผยแพร่และแลกเปลี่ยน และปรับปรุงเพิ่มเติมร่วมกับประชาชน เครือข่าย ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง 

2. นำร่องกิจกรรมในระดับพื ้นที ่เพื ่อสนับสนุนประชาชนใช้มาตรการลดและบรรเทาฯ 
มาตรการในการปรับตัวฯ รวมทั้งแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับ
ความเสี่ยง 

3. ยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมคิดร่วมตัดสินใจ และสร้างขีด
ความสามารถของเครือข่ายชุมชนในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสังคมเศรษฐกิจ ของลุ่มน้ำโขง 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. รายงานผลการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน
จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปี พ.ศ. 2562 

2. คู่มือองค์ความรู้เพื่อลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนในพื้นที่เสี ่ยง 
รวมทั้งมาตรการในการแก้ไขปัญหา เพื ่อรองรับการเปลี ่ยนแปลง และการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง 

3. เกิดแนวทางในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการ
ไฟฟ้าพลังงานน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในพ้ืนที่เป้าหมาย 

4. เครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจในการ
ติดตามผลกระทบจากการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานและกลไกการประสานงานระหว่าง
ภาครัฐและภาคประชาชน 

 
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาต้องพิจารณาให้ครอบคลุม พ้ืนที่
มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำโขง 8 จังหวัด 
ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ซึ่งครอบคลุม
พื ้นที ่ 15 กิโลเมตร จากริมฝั ่งแม่น้ำโขงรวมทั ้งสิ ้น จำนวน 50 อำเภอ 1 ,699 หมู ่บ้าน มีพื ้นที ่ทั ้งสิ้น                                           
12,978.27 ตารางกิโลเมตร 

 
ขอบเขตการดำเนินงาน 

ที่ปรึกษาได้วางแผนการดำเนินงานโครงการ ตลอดจนแนวคิด แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 

1. การรวบรวม ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน     
ด้านต่าง ๆ ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย  

 1) กิจกรรมนำร่องเรื่องการส่งเสริมและใช้มาตรการลดและบรรเทา โดยจัดให้มีการ
ประชุมเริ่มงานและการประชุมสรุปงาน 

 2) ดำเนินการจัดประชุมเพ่ือขยายผล เผยแพร่ แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดองค์ความรู้  
  3) ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและ

ประชาสัมพันธ์              
  4) ดำเนินการจัดทำคู่มือ เอกสารการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้นำชุมชน  
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  5) ดำเนินการจัดทำเอกสารสรุปผลการศึกษา เผยแพร่ ฐานข้อมูล องค์ความรู้       
แก่ประชาชนในพื้นท่ีมีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน 

  6) รวมองค์ความรู้เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลโครงการและการจัดทำรายงานสรุปฉบับ
ผู้บริหาร 

2. การทบทวนข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิโดยสำรวจวิเคราะห์ภาคสนาม สำหรับผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนด้านต่าง ๆ ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงหรือพื้นที่เสี่ยงที่ได้ทำการศึกษาใน
โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ
ในแม่น้ำโขงสายประธาน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นแนวทาง และเป็นข้อมูลในการ
สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงในพื้นที่ 8 จังหวัด ริม
แม่น้ำโขง โดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้ 

  1) การรวบรวมและสำรวจข้อมูลอดีตถึงปัจจุบันที ่เกี ่ยวข้องโดยให้ได้ข้อมูลที่
ทำการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2561 มากที่สุด เช่น สภาพแวดล้อมทั่วไป ทั้งด้านนโยบาย แผน 
กิจกรรมที ่เก ิดขึ ้น ปัญหาและแนวทางแก้ไขเบื ้องต้นที ่ เกิ ดขึ ้น สภาพแวดล้อมทางกายภาพชีวภาพ                  
ที่ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนด้านต่าง ๆ ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง 

  2) ทำการกำหนดกรอบ แผนการและเป้าหมาย (Expert Meeting) รวมทั้งวิเคราะห์
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) โดยใช้ข้อมูลที่ทำการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 
2561 และข้อมูลสถานการณ์จริงของพ้ืนที่  

3. แผนการดำเนินงานตามแนวทางการศึกษา 
  1) การประชุมเริ ่มงาน (กิจกรรมนำร่อง) เพื ่อดำเนินกิจกรรมนำร่องของชุมชน 

ประกอบด้วยการกำหนดขอบเขตแผนงานกิจกรรมและการบริหารจัดการร่วมกับนักวิชาการ ผู้เชี ่ยวชาญ 
หน่วยงานราชการ และเครือข่ายชุมชนระดับจังหวัด และเครือข่ายชุมชนของพ้ืนที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงใน 
8 จังหวัด กลุ่มจังหวัดละ 10 คน รวม 80 คน ในวันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 
NK 2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

  2) การประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) เพ่ือสรุปผลการดำเนินกิจกรรมชุมชน และ
ข้อมูลองค์ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมนำร่องในพ้ืนที่แต่ละจังหวัด รวม 8 จังหวัด ดังนี้ 

วันอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม 2563 ณ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
วันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2563 ณ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 
วันอาทิตย์ ที่ 19 มกราคม 2563 ณ ศาลาริมโขง บ้านบุ่งคล้าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งคล้า 

อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ  
วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 ณ ส่วนอุทกวิทยาที่ 3 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย 
วันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2563 ณ บ้านนาแล ตำบลนาสีนวล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  
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วันพธุ ที่ 22 มกราคม 2563 ณ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสารท่า อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 
วันพฤหัสบดี ที ่ 23 มกราคม 2563 ณ บ้านสำโรง หมู ่ที ่ 5 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ ์ไทร    

จังหวัดอุบลราชธานี 
วันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดพระธาตุผาเงา หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน 

จังหวัดเชียงราย 
  3) การประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 1 เพื่อขยายผล เผยแพร่ แลกเปลี่ยน 

ถ่ายทอดองค์ความรู ้ กลุ ่มจังหวัดละ 10 คน รวม 80 คน ในช่วงวันอาทิตย์ ที ่ 16 กุมภาพันธ์ 2563                
ณ จังหวัดอุบลราชธานี 

  4) การประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 2 เพื่อขยายผล เผยแพร่ แลกเปลี่ยน 
ถ่ายทอดองค์ความรู ้ กลุ ่มจ ังหวัดละ 10 คน รวม 80 คน ในช่วงว ันจันทร์ ที ่ 17 กุมภาพันธ์ 2563                  
ณ จังหวัดอุบลราชธานี 

  5) การฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อการตอบสนองและการวางแผนแก้ไข
ปัญหาของประชาชน จังหวัดละ 1 ครั้ง รวม 8 ครั้ง โดยกำหนดผู้เข้าร่วมจังหวัดละ 30 คน รวม 240 คน 
ในช่วงวันที่ 9-22 มีนาคม 2563 ของพ้ืนที่แต่ละจังหวัด 

 
อภิปรายผลการจัดทำแผนกิจกรรมนำร่องจากเวทีที ่ 1 สังเคราะห์ปัญหาผลกระทบ การ

เปลี่ยนแปลง ศักยภาพชุมชน เล่าสภาพปัญหา/ผลกระทบในมุมมองของแต่ละคน 

ระดมความคิดเห็นเพื่อเติมข้อมูลให้เห็นประโยชน์/โทษของโครงการสร้างเขื่อนในแม่น้ำ 

สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือ เพื่อจัดทำคู่มือสำหรับใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้ 

ข้อมูล 5 ด้าน 

สรุปประเด็น และคัดเลือกผู้แทนในพื้นที่ตัวอย่างนำร่อง 

ผู้แทนกลุ่มอภิปรายผลการแลกเปลี่ยนในประเด็นต่าง ๆ 

สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยน 
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เลิกประชุม เวลา : 16.30 น. 

 

สรุปผลการประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบวัตถุประสงค์ ความเป็นมาและความสำคัญ กรอบแนวทางการศึกษาของ

โครงการ ทบทวนการศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดน การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ

ภาคประชาชน และแผนการดำเนินงานพื้นที่นำร่องตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 

สภาพปัญหาที่พบในพื้นที่ ด้านกายภาพ การไหลของน้ำช้าและนิ่ง ร่องน้ำลึกในแม่น้ำโขงเปลี่ยนตำแหน่ง การ

ไหลของน้ำช้าและนิ่ง ริมตลิ่งพังทลาย สาเหตุมาจากการขึ้นและลงของระดับน้ำที่ผิดปกติ ตะกอนในน้ำลดลง 

สาเหตุมาจากการสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง สันดอนทราย บริเวณดอนชิงชู้  มีดินงอกมาทางฝั่งไทยเพิ่มมาก ร่อง

น้ำลึกเปลี่ยนตำแหน่ง น้ำใสและเขียว สาเหตุมาจากตะกอนในน้ำลดลง ด้านชีวภาพ ปลาบางชนิดลดลงและ

สูญหายไปจากพื้นที่ นกบางชนิดในระบบนิเวศแม่น้ำโขงสูญหายไปจากพื้นที่ แหล่งอาศัยและแหล่งวางไข่

หายไป อาหารตามธรรมชาติลดลง พืชน้ำบางชนิดเริ่มสูญหายไปจากพื้นที่ เช่น ต้นไคร้น้ำ สาเหตุมาจากการ

ขึ้นและลงของระดับน้ำที่ผิดปกติ ด้านเศรษฐกิจและสังคม ผู้ประกอบอาชีพเกษตรริมฝั่งแม่น้ำโขงมีจำนวน

ลดลงไม่สามารถเพาะปลูก ริมตลิ่งพังทลาย แหล่งท่องเที่ยวริมหาดหายไป สาเหตุมาจากหาดทรายในฤดูแล้ง

ลดลง ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน มิติด้านสังคม วิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม ปัญหายาเสพติด

มีมากขึ้น เกิดความวิตกกังวล ความสัมพันธ์ของคนสองฟากฝั่งลดลง มิติด้านเศรษฐกิจ รายได้ของเกษตรกร

และชาวประมงลดลง จับปลาได้น้อยลง เกษตรกรต้องเปลี่ยนมาปลูกผักบริเวณบ้าน บางคนไม่มีที่ทำกิน และ

ต้นทุนในการปลูกผักเพิ่มสูงขึ้น เศรษฐกิจตกต่ำ ขาดแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ อาชีพค้าขายในริมหาดหยุด

ประกอบการ มิติด้านระบบนิเวศ พืชบางชนิดสูญหาย ปลาหลายชนิดสูญหาย นกบางชนิดสูญหาย คุณภาพ

ของน้ำในแม่น้ำโขงลดลง มีการเสียพื้นที่ดินริมฝั่งแม่น้ำโขงไป ต้องทำชลประทานเพื่อการเกษตร การผลิต

น้ำประปาในพื้นที่ขาดแคลน มิติด้านประเพณีวัฒนธรรม วัฒนธรรมประเพณีสูญหายและเปลี ่ยนแปลง 

ความสัมพันธ์ของคนสองฟากฝั่งลดลง ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำเครื่องมือจับปลาสูญหาย การแก้ไขปัญหาของ

ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดหนองคายที่ผ่านมา จากผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำใน

แม่น้ำโขงสายประธาน ประกอบด้วย การประชาคมในการสร้างความตระหนักการใช้น้ำในชุมชนอย่างประหยัด 

เพื่อให้สามารถจัดการน้ำกับพื้นที่ทางการเกษตรได้อย่างเพียงพอ  การสร้างเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำ

โขง (พอช.) จากการสนับสนุนของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เข้ามาจัดทำศูนย์ใน

การช่วยเหลือและประสานงาน และได้มีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นช่วง ๆ ตาม

สถานการณ์ และเพ่ือการแจ้งเตือนภัยเครือข่าย ด้วยการเก็บภาพ และส่งข่าวสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (Line) 

และแอปพลิเคชันเฟซบุ๊ก (Facebook) การประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารการสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงสาย

ประธาน ด้วยการทำป้ายติดรณรงค์การสร้างเขื่อน ในปี พ.ศ. 2551 – 2552 แนวทางแก้ไขปัญหาระดับชุมชน 
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กิจกรรมขุดลอกร่องน้ำ ในตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ ให้สัญจรทางน้ำได้และทำการเกษตรได้ เพ่ือการ

ทำงานร่วมกัน จัดทำแผนจังหวัดให้สอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) 

อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) หนองคาย การแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค โดยการจัดซื้อถังน้ำ การ

เจาะบ่อน้ำบาดาล และการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ แนวทางในการแก้ไขปัญหาระดับเครือข่าย 

โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศริมน้ำโขง ด้วยการเพาะพันธุ์ปลาที่หายาก เป็นการฟ้ืนฟูและส่งเสริมระบบนิเวศแม่น้ำ

โขง เพื่อร่วมปฏิบัติการตรวจสอบและติดตามผล โดยชลประทานจังหวัด เครือข่ายภาคประชาสังคม และผู้ว่า

ราชการจังหวัดหนองคาย ในตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จัดเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดับเครือข่าย 

โดยมีสถาบันวิชาการเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนการสังเคราะห์ประเด็น ชุดข้อมูลกลาง และมีคลังข้อมูลข่าวสารรว่ม 

จัดเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดับจังหวัด โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ร่วมสังเคราะห์ข้อมูล 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการทำงาน การมีส่วนร่วมขององค์กรต่าง ๆ การกำหนดบทบาทที่ให้ชัดเจน 

การสร้างอำนาจในการต่อรอง และมีตัวตนที่แท้จริง การสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม ให้มีองค์ความรู้ และ

มีกระบวนการในการทำกิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดความเข้มแข็งและแรงขับเคลื่อนในสังคม การสร้างมาตรการใน

การต่อรองกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้มีการสร้างระบบการแจ้งเตือนข้อมูลการปิด/เปิดน้ำจากเขื่อนใน

ประเทศจนี การรักษาและควบคุมระดับน้ำอย่างสม่ำเสมอ การแปรผลข้อมูล (ระบบข้อมูลมีความทันสมัยและ

เข้าใจง่าย) มีการฟื้นฟู เยียวยา และมีกองทุนชดเชย มีการศึกษาต่อประเด็นเฉพาะพ้ืนที่ปลายน้ำ ส่งเสริมเรื่อง

บ่อน้ำขนาดเล็กในครัวเรือน ทำการศึกษาเขื่อนไชยบุรีเป็นต้นแบบ และควรมีผลการศึกษาก่อนทั้งนี้ควรมีการ

หยุดการก่อสร้างเขื่อน พัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำ สำรวจฟื้นฟูระบบนิเวศทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ำโขง และการส่งเสริม

สนับสนุนสร้างเสริมองค์ความรู้ให้กับเครือข่าย การสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม กลุ่มเครือข่ายภาคประชา

สังคม อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) คณะทำงานแม่น้ำโขงสาย

ประธาน ประชาชนในพื้นที่ ผู้นำชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน (Non-governmental Organization: NGO)

สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เช่น ประมงจังหวัด ความเข้มแข็งของเครือข่าย จุดแข็ง คือ มีเครือข่าย

ภาคประชาสังคมหลากหลายกลุ่ม แกนนำมีความเข้มแข็งในการทำงาน มีการวางมาตรการแก้ไขปัญหาเป็น

รายประเด็นจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน มีอุดมการณ์ และเป้าหมายที่ชัดเจน จุดอ่อน คือ ไม่มี

งบประมาณในการดำเนินการงานเครือข่าย โดยเฉพาะเวทีในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ ง 

เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงเครือข่ายงานกันอย่างต่อเนื่อง การถูกมองภาพลักษณ์ว่าเป็นกลุ่มต่อต้าน และ

หน่วยงานภาครัฐไม่ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินงาน 
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รายงานผลการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) 

 
โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

วันอาทิตยท์ี ่19 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.  

ณ ศาลาริมโขง บ้านบุ่งคล้าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

................................................................................................................................................................... 

วัตถุประสงค์ 

1. จัดทำฐานข้อมูล องค์ความรู้ของชุมชน ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงเนื่องจากผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและสังคม ข้ามพรมแดน ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงจากการศึกษาร่วมกับ สำนักงาน

ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

2. จัดทำกิจกรรมนำร่องระดับพื้นที่ของ 8 จังหวัดริมน้ำโขงสายประธาน ในการใช้มาตรการลดและ

บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการปรับตัวเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3. ประเมินกิจกรรมนำร่องและการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของเครือข่ายชุมชนในกิจกรรม

การติดตามตรวจสอบ การเฝ้าระวัง การปรับตัวต่อความเสี่ยงเนื่องจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม       

ข้ามพรมแดน 

4. จัดทำข้อเสนอแนะกรอบแนวคิดในการขยายขอบเขตในการศึกษา และกำหนดกรอบดัชนีด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคมเศรษฐกิจ ที่ใช้ในการติดตามประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน โดย

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 

ผู้มาประชุม 

คณะกรรมการดำเนินงาน 

1. ผศ.ดร.รัชนี นามมาตย์          ผู้จัดการโครงการ 

2. ผศ.ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล        ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมและการมีส่วนร่วม 

3. ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์             ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ 

4. อ.ดร.มนตรี พิมพ์ใจ                    นักวิชาการด้านภูมิสารสนเทศ  
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5. อ.นิรันดร คำนุ                          นักวิชาการด้านสังคมและการมีส่วนร่วม 

6. อ.ดร.พิมพ์พร ภูครองเพชร          นักวิชาการด้านสังคมและการมีส่วนร่วม 

7. อ.วชิราภรณ์ วรรณโชติ                นักวิชาการด้านสังคมและการมีส่วนร่วม 

8. อ.ดร.ฐานิดา ศรีหาวงศ์                นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและผู้ประสานงานโครงการ 

9. นางสุชญา โคตรวงษ์                   ผู้ประสานงานด้านการมีส่วนร่วม 

10. นายชินพัฒน์ เฉลิมรัมย์             นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและเลขานุการโครงการ 

 

เครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดบึงกาฬ 

1. นายนริศ อาจหาญ           ประธานเครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

2. นายเกียรติศักดิ์ ป้องกัน   เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

3. นายไพโรจน์ ปานราษฎ์   เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

4. นายแสวง คำแก้ว   เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

5. นายพรมมี เข้ารักษา  เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

6. นางพิกุล มูลเพีย   เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

7. นายธงชัย โคตรรัตน์   เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

8. นายสายันต์ ดาราศ ี  เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

9. นายสมศักดิ์ โตดสี   เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

10. นางธิดาจันทร์ วิชิต   เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

11. นางสาวจันตนา เกตุพิมล  เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

12. นางจารุพักตร์ วุฒามนตรี  เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

13. ณัฐชยา ทีหอคำ   เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 
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1. สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) 

มีผ ู ้ เข ้าร ่วมประช ุมรวมทั ้ งส ิ ้น  23 ราย โดยมีคณะกรรมการดำเน ินงานเข ้าร ่วมประชุม                              

จำนวน 10 ราย เครือข่ายภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุม จำนวน 13 ราย (ร้อยละ 100) รายละเอียดดัง

ตารางที่ 1 และภาพบรรยากาศการจัดการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) ดังรูปที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) 

ลำดับ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน (ราย) 
1 ผู้ดำเนินการจัดทำโครงการ 

- คณะกรรมการดำเนินงาน 10 
2 เครือข่ายภาคประชาสังคม 

- จังหวัดบึงกาฬ 13 
รวม 23 
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รูปที่ 1 บรรยากาศการจัดการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) 
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2. กิจกรรมการประชุม 

เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร ชมนิทรรศการ  

เวลา 09.00 – 09.15 น. พิธีการเปิดการประชุม และกล่าวรายงาน 

เวลา 09.15 – 10.30 น. - อภิปรายผลการจัดทำแผนกิจกกรมนำร่องจากเวทีที่ 1 สังเคราะห์ปัญหา

     ผลกระทบ การเปลี่ยนแปลง ศักยภาพชุมชน เล่าสภาพปัญหา/ผลกระทบ

     ในมุมมองของแต่ละคน 

     - ระดมความคิดเห็นเพื่อเติมข้อมูลให้เห็นประโยชน์/โทษของโครงการ

     สร้างเข่ือนในแม่น้ำ 

     - แบ่งกลุ่มจัดแนวทางลดผลกระทบตามสภาพปัญหา วิเคราะห์ศักยภาพ

     ของชุมชน เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงการวางแผนกลยุทธศาสตร์เพื่อรับมือ

     กับผลกระทบและการประเมินการแก้ไขปัญหาของชุมชนต่อการไหลของ

               น้ำ 

     - แบ่งกลุ่มจัดทำเกณฑ์ในการเฝ้าระวังผลกระทบ 

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

เวลา 10.45 – 11.30 น. - แบ่งกลุ่มจัดทำโครงการเสนอ 

     - สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือ เพื่อจัดทำคู่มือสำหรับใช้ใน

     การเผยแพร่องค์ความรู้ ข้อมูล 5 ด้าน 

เวลา 11.30 – 12.00 น. สรุปประเด็น และคัดเลือกผู้แทนในพ้ืนที่ตัวอย่างนำร่อง 

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 15.00 น. ผู้แทนกลุ่มอภิปรายผลการแลกเปลี่ยนในประเด็นต่าง ๆ 

เวลา 15.00 – 16.30 น. สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยน 
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พิธีเปิดการประชุม และกล่าวรายงาน บรรยายวัตถุประสงค์ กรอบแนวทางการศึกษาของโครงการ 

และความเข้าใจในการจัดกิจกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี นามมาตย์ ผู้จัดการโครงการ 

ที่มาและความสำคัญ 
โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจาก

โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ได้ดำเนินงานตั้งแต่ปี พ .ศ. 2557 จนถึง พ.ศ. 2561    
ผลการศึกษาทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลและมีการจัดทำฐานข้อมูลของผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน
ด้านต่าง ๆ มากขึ ้นตามลำดับ ตลอดการดำเนินงานโครงการที ่ผ่านมา ได้ศึกษาและปรับปรุงแนวทาง            
วิธีการศึกษาขอบเขตพื้นที่ศึกษา และแสวงหาเครื่องมือต่าง ๆ ที่เหมาะสมมาใช้ในการศึกษาผล กระทบ
สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนเพื่อเป้าหมายให้ได้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ มีความถูกต้องทางวิชาการ และทำให้
ข้อมูลเหล่านั้นสามารถบ่งชี้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนที่อาจเกิดขึ้น และนำไปสู่การประเมินแนวโน้ม
ความเสี่ยงในพ้ืนที่ต่าง ๆ ตลอดแม่น้ำโขงสายประธานในอาณาเขตของประเทศไทย โดยให้ความสำคัญของการ
สร้างความเข้าใจของประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ตลอดจนสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ทั ้งในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ วิพากย์          
โต้แย้ง หรือเห็นด้วย ตลอดกระบวนการศึกษา และเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิชาการและวิทยาศาสตร์ของการศึกษา 
ไปสู่การประเมินผลกระทบด้านสังคมเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของประชาชน อีกทั้งสามารถนำข้อมูลจาก
การศึกษาไว้ใช้ในการแลกเปลี่ยน การแจ้งให้สาธารณะได้ทราบ ทั้งภายในประเทศ และกับประเทศเพื่อนบา้น
ในลุ่มน้ำโขง ทั้งนี้รายละเอียดของกิจกรรมหลักที่จะดำเนินตามแผนการดำเนินงานของโครงการฯ ระหว่าง 
พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2571 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ เป็นระยะเวลารวม 15 ปี  
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื ่อนำองค์ความรู ้และข้อมูลที ่ได้จากการศึกษาของโครงการ ตั ้งแต่ปี พ .ศ. 2557            

ถึง พ.ศ. 2561 มาขยายผล เผยแพร่และแลกเปลี่ยน และปรับปรุงเพิ่มเติมร่วมกับประชาชน เครือข่าย ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง 

2. นำร่องกิจกรรมในระดับพื ้นที ่เพื ่อสนับสนุนประชาชนใช้มาตรการลดและบรรเทาฯ 
มาตรการในการปรับตัวฯ รวมทั้งแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับ
ความเสี่ยง 

3. ยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมคิดร่วมตัดสินใจ และสร้างขีด
ความสามารถของเครือข่ายชุมชนในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสังคมเศรษฐกิจ ของลุ่มน้ำโขง 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. รายงานผลการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน

จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปี พ.ศ. 2562 
2. คู่มือองค์ความรู้เพื่อลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนในพื้นที่เสี ่ยง 

รวมทั้งมาตรการในการแก้ไขปัญหา เพื ่อรองรับการเปลี ่ยนแปลง และการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง 

3. เกิดแนวทางในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการ
ไฟฟ้าพลังงานน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในพ้ืนที่เป้าหมาย 

4. เครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจในการ
ติดตามผลกระทบจากการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานและกลไกการประสานงานระหว่าง
ภาครัฐและภาคประชาชน 

 
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาต้องพิจารณาให้ครอบคลุม พ้ืนที่
มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำโขง 8 จังหวัด 
ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ซึ่งครอบคลุม
พื ้นที ่ 15 กิโลเมตร จากริมฝั ่งแม่น้ำโขงรวมทั ้งสิ ้น จำนวน 50 อำเภอ 1,699 หมู ่บ้าน มีพื ้นที ่ทั ้งสิ้น                
12,978.27 ตารางกิโลเมตร 

 
ขอบเขตการดำเนินงาน 

ที่ปรึกษาได้วางแผนการดำเนินงานโครงการ ตลอดจนแนวคิด แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 

1. การรวบรวม ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน       
ด้านต่าง ๆ ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย  

  1) กิจกรรมนำร่องเรื่องการส่งเสริมและใช้มาตรการลดและบรรเทา โดยจัดให้มีการ
ประชุมเริ่มงานและการประชุมสรุปงาน 

  2) ดำเนินการจัดประชุมเพ่ือขยายผล เผยแพร่ แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดองค์ความรู้  
  3) ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและ

ประชาสัมพันธ์              
  4) ดำเนินการจัดทำคู่มือ เอกสารการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้นำชุมชน  
  5) ดำเนินการจัดทำเอกสารสรุปผลการศึกษา เผยแพร่ ฐานข้อมูล องค์ความรู้       

แก่ประชาชนในพื้นท่ีมีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน 
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  6) รวมองค์ความรู้เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลโครงการและการจัดทำรายงานสรุปฉบับ
ผู้บริหาร 

2. การทบทวนข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิโดยสำรวจวิเคราะห์ภาคสนาม สำหรับผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนด้านต่าง ๆ ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงหรือพื้นที่เสี่ยงที่ได้ทำการศึกษาใน
โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ
ในแม่น้ำโขงสายประธาน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นแนวทาง และเป็นข้อมูลในการ
สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงในพื้นที่ 8 จังหวัด     
ริมแม่น้ำโขง โดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้ 

  1) การรวบรวมและสำรวจข้อมูลอดีตถึงปัจจุบันที ่เกี ่ยวข้องโดยให้ได้ข้อมูลที่
ทำการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2561 มากที่สุด เช่น สภาพแวดล้อมทั่วไป ทั้งด้านนโยบาย แผน 
กิจกรรมที่เกิดขึ้น ปัญหาและแนวทางแก้ไขเบื้องต้นที่เกิดขึ้น สภาพแวดล้อมทางกายภาพชีวภาพที่ได้รับ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนด้านต่าง ๆ ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง 

  2) ทำการกำหนดกรอบ แผนการและเป้าหมาย (Expert Meeting) รวมทั้งวิเคราะห์
กลุ ่มผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสีย (Stakeholder Analysis) โดยใช้ข้อมูลที ่ทำการศึกษามาตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2557             
ถึง พ.ศ. 2561 และข้อมูลสถานการณ์จริงของพ้ืนที่  

3. แผนการดำเนินงานตามแนวทางการศึกษา 
  1) การประชุมเริ ่มงาน (กิจกรรมนำร่อง) เพื ่อดำเนินกิจกรรมนำร่องของชุมชน 

ประกอบด้วยการกำหนดขอบเขตแผนงานกิจกรรมและการบริหารจัดการร่วมกับนักวิชาการ ผู้เชี ่ยวชาญ 
หน่วยงานราชการ และเครือข่ายชุมชนระดับจังหวัด และเครือข่ายชุมชนของพ้ืนที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงใน 
8 จังหวัด กลุ่มจังหวัดละ 10 คน รวม 80 คน ในวันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 
NK 2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

  2) การประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) เพ่ือสรุปผลการดำเนินกิจกรรมชุมชน และ
ข้อมูลองค์ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมนำร่องในพ้ืนที่แต่ละจังหวัด รวม 8 จังหวัด ดังนี้ 

วันอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม 2563 ณ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
วันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2563 ณ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 
วันอาทิตย์ ที่ 19 มกราคม 2563 ณ ศาลาริมโขง บ้านบุ่งคล้าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งคล้า 

อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ  
วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 ณ ส่วนอุทกวิทยาที่ 3 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย 
วันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2563 ณ บ้านนาแล ตำบลนาสีนวล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  
วันพุธ ที่ 22 มกราคม 2563 ณ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสารท่า อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 ณ บ้านสำโรง หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัด

อุบลราชธานี 
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วันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดพระธาตุผาเงา หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย 

  3) การประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 1 เพื่อขยายผล เผยแพร่ แลกเปลี่ยน 
ถ่ายทอดองค์ความรู ้ กลุ ่มจังหวัดละ 10 คน รวม 80 คน ในช่วงวันอาทิตย์ ที ่ 16 กุมภาพันธ์ 2563                 
ณ จังหวัดอุบลราชธานี 

  4) การประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 2 เพื่อขยายผล เผยแพร่ แลกเปลี่ยน 
ถ่ายทอดองค์ความรู ้ กลุ ่มจ ังหวัดละ 10 คน รวม 80 คน ในช่วงว ันจันทร์ ที ่ 17 กุมภาพันธ์ 2563                  
ณ จังหวัดอุบลราชธานี 

  5) การฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อการตอบสนองและการวางแผนแก้ไข
ปัญหาของประชาชน จังหวัดละ 1 ครั้ง รวม 8 ครั้ง โดยกำหนดผู้เข้าร่วมจังหวัดละ 30 คน รวม 240 คน 
ในช่วงวันที่ 9-22 มีนาคม 2563 ของพ้ืนที่แต่ละจังหวัด 

 
อภิปรายผลการจัดทำแผนกิจกรรมนำร่องจากเวทีที ่ 1 สังเคราะห์ปัญหาผลกระทบ การ

เปลี่ยนแปลง ศักยภาพชุมชน เล่าสภาพปัญหา/ผลกระทบในมุมมองของแต่ละคน 

ระดมความคิดเห็นเพื่อเติมข้อมูลให้เห็นประโยชน์/โทษของโครงการสร้างเขื่อนในแม่น้ำ 

สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือ เพื่อจัดทำคู่มือสำหรับใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้ 

ข้อมูล 5 ด้าน 

สรุปประเด็น และคัดเลือกผู้แทนในพื้นที่ตัวอย่างนำร่อง 

ผู้แทนกลุ่มอภิปรายผลการแลกเปลี่ยนในประเด็นต่าง ๆ 

สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยน 
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เลิกประชุม เวลา : 16.30 น. 

 

สรุปผลการประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบวัตถุประสงค์ ความเป็นมา ที่มาและความสำคัญ กรอบแนวทางการศึกษา

ของโครงการ ทบทวนการศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดน การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ

และภาคประชาชน และแผนการดำเนินงานพื้นที่นำร่องตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ สภาพ

ปัญหาที่พบในพ้ืนที่ ด้านกายภาพ การไหลของน้ำช้าลง ระดับน้ำที่ผิดปกติ น้ำขึ้นและลงไม่แน่นอน ริมตลิ่งถูก

กัดเซาะและพังทลาย สาเหตุมาจากการไหลของน้ำที่ผิดปกติ และการดูดทราย ประสบปัญหาน้ำท่วมในปี พ.ศ. 

2551 2554 และ 2561 สาเหตุมาจากการก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง ฝนตกหนัก น้ำใส แต่คุณภาพน้ำเปลี่ยน 

น้ำประปามีกลิ่นคาว ตะกอนในน้ำลดลง (น้ำไม่มีความขุ่น) ด้านชีวภาพ ระบบนิเวศในแม่น้ำโขงเกิดการ

เปลี่ยนแปลง ริมตลิงถูกกัดเซาะและพังทลาย ด้านชีวภาพ ระบบนิเวศในแม่น้ำโขงเกิดการเปลี่ยนแปลง ปลามี

จำนวนลดน้อยลง แหล่งอาศัยและแหล่งวางไข่หายไป อาหารตามธรรมชาติลดลง การจับปลาผิดวิธี หอยกาบ

ตายเป็นจำนวนมาก เกิดปรากฏการณ์หอยกาบฟู พืชน้ำ อย่างเช่น ไคร้น้ำตายมากขึ้น ผักริมตลิ่ง พืชในท้องถิ่น 

และพืชสมุนไพรริมแม่น้ำโขงสูญหาย ด้านเศรษฐกิจและสังคม ภาวะเศรษฐกิจประสบปัญหา การท่องเที่ยว

ลดลง การค้าชายแดนได้รับผลกระทบ ผู้ประกอบอาชีพริมแม่น้ำโขงมีจำนวนลดลง คุณภาพน้ำลดลง ไม่มีน้ำใน

การทำเกษตร ต้นทุนสูงขึ้น สถานการณ์ปัญหาด้านความมั่นคงและยาเสพติดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สาเหตุมา

จากรายได้จากการประกอบอาชีพริมฝั่งลดลง ประสบปัญหาค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ภูมิปัญญาท้องถิ่นบางส่วน

เริ่มหายไปจากชุมชน ระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไป ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน มิติด้าน

สังคม วิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม เกิดการกังวลในการใช้ชีวิต ปัญหายาเสพติด คนในพ้ืนที่เปลี่ยนอาชีพ พ้ืนที่ริม

โขงสูญหายหรือบ้านทรุด (เหลือแต่ฉโนด) ปัญหาร่องน้ำลึก ที่ทำให้ความขัดแย้งของคนสองฝั่ง (ดอนกลางโขง) 

มิติด้านเศรษฐกิจ รายได้ของเกษตรกรและชาวประมงลดลง เศรษฐกิจตกต่ำ การท่องเที่ยวลดลง น้ำท่วมที่นา 

ท่วมที่ทำการเกษตรริมโขง และท่วมบ้านเรือน เกษตรริมฝั่งพัง มิติด้านระบบนิเวศ ปลาขึ้นไปวางไข่ไม่ได้ ปลา

สูญพันธ์ และหลงฤดู ไกหรือสาหร่ายน้ำจืด เกิดความเสียหาย มิติด้านประเพณีวัฒนธรรม วัฒนธรรมประเพณี

สูญหาย เปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์สองฝั่งโขงเริ่มหายไป ความเชื่อท้องถิ่นและความผูกพันของผู้คนริมน้ำโขง

กำลังจะสูญหายไป การแก้ไขปัญหาของชุมชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬที่ผ่านมา จากผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้าม

พรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ประกอบด้วย ระดมทุน งบประมาณ และสิ่ งของ

บริโภคและอุปโภค เก็บข้อมูลสถานการณ์ และทำแผนส่งต่อหน่วยงาน สื่อสารสังคมสาธารณะ และเปิดเวที

ชุมชน สร้างวังปลา หรือวังสงวน ยกระดับการจัดการน้ำ หรือแก้มลิง เสนอของบประมาณมาแก้ปัญหา ปรับ

ระดับการท่องเที่ยวในชุมชน (สร้างโอกาส) เครือข่ายการสร้างการแลกเปลี่ยนสถานการณ์ สืบชะตาแม่น้ำโขง 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรน้ำและ



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                             ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ง 5-11                   รายงานฉบับสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

ระบบนิเวศในแม่น้ำโขง ประกอบด้วยแนวทางในการแก้ไขปัญหาระดับชุมชน ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 

และฟื้นฟูพืชที่สูญหาย พัฒนาประสิทธิภาพระบบการเตือนภัยให้รวดเร็วทั่วถึงและทันสถานการณ์ (น้ำท่วม  

น้ำแล้ง และแผ่นดินไหล) อีกทั้งทำการวิจัยการชาวบ้าน และทีมงาน ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมอาชีพ 

ฟื้นฟู ชดเชย และเยียวยา ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนปลา และสร้างกฎกติกาชุมชนในการอนุรักษ์ดูแลแหลง่น้ำ 

ส่งเสริมการเข้าถึงระบบข้อมลูที่ส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตของชุมชน สถานการณ์จริง ส่งต่อสถานการณ์ และ

นโยบาย จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมเพียงพอสามารถทำให้ชุมชนทำงานได้สมบูรณ์และต่อเนื่อง ทบทวน

พัฒนากฎหมายระเบียบ ทั้งในและระหว่างประเทศที่เกี ่ยวข้องกับแม่น้ำโขง หรือหลักกฎหมายสากล จัด

กิจกรรมรณรงค์หยุดการสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงและสร้างความตระหนักต่อผลกระทบคัดเลือกลุ่มน้ำที ่มี

ผลกระทบระยะ 15 กิโลเมตร และเชื่อมโยงกับแม่น้ำสาขา เช่น แม่น้ำสงคราม แม่น้ำชี กุดทิง และบึงโขงหลง 

เพ่ือเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม ส่งเสริมการดำเนินการวางแผน การจัดทำหนังสือถึงกรมชลในเรื่อง

ของการหาแหล่งน้ำจากแหล่งอ่ืนในการทำการเกษตรในพ้ืนที่ ส่งเสริมการทำโครงการผู้ประกอบการธุรกิจการ

ท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงอาชีพ จัดทำแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาในหลาย ๆ ชุมชน แนวทางในการ

แก้ไขปัญหาระดับเครือข่าย ส่งเสริมเครือข่ายการจัดการน้ำชุมชน และระดับตำบลให้เกิดความเข้มแข็ง เพ่ือ

รายงานสถานการณ์การขึ้น-ลงของระดับน้ำ การสนับสนุน ประสานงาน และให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงาน

ภาครัฐในการชดเชยหรือเยียวยา เช่น น้ำท่วม ซึ่งชุมชนหอคำมีกองทุนชาวประมง เพื่อใช้ในการทำกิจกรรม

ต่าง ๆ ภายในกลุ่ม และจัดหาวัสดุในการประกอบอาชีพ การสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม กลุ่มเครือข่าย 

ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ชาวประมง และธุรกิจการทิองเที่ยวริมแม่น้ำโขง หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

ในพ้ืนที่ พระสงฆ์ในทุกวัดริมแม่น้ำโขง สื่อมวลชนในพ้ืนที่ หรือประชาสัมพันธ์ เครือข่าย เยาวชน และโรงเรียน 

ผู้นำชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน (Non-governmental Organization: NGO) ความเข้มแข็งของเครือข่าย จุด

แข็ง คือ มีเครือข่ายภาคประชาสังคมหลากหลายกลุ่ม แกนนำมีความเข้มแข็งในการทำงานมีฐานองค์ความรู้ใน

การทำงาน มีการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิ ภาคีที่หลากหลาย และมีเครือข่ายเชื่อมโยงกัน

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จุดอ่อน คือ ผู้ประสานงานและแกนนำมีภาระหน้าที่มากเกินไป เครือข่ายภาคประชาสังคม

ส่วนใหญ่ยังขาดองค์ความรู้ในการทำงาน และไม่มีงบประมาณในการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง 
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รายงานผลการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) 

 
โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

วันอาทิตยท์ี ่12 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.  

ณ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

................................................................................................................................................................... 

วัตถุประสงค์ 

1. จัดทำฐานข้อมูล องค์ความรู้ของชุมชน ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงเนื่องจากผลกระทบ

สิ ่งแวดล้อมและสังคม ข้ามพรมแดน ที ่ประชาชนมีส ่วนร่วมในการปรับปรุงจากการศึกษาร่วมกับ          

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

2. จัดทำกิจกรรมนำร่องระดับพื้นที่ของ 8 จังหวัดริมน้ำโขงสายประธาน ในการใช้มาตรการลดและ

บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการปรับตัวเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3. ประเมินกิจกรรมนำร่องและการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของเครือข่ายชุมชนในกิจกรรม

การติดตามตรวจสอบ การเฝ้าระวัง การปรับตัวต่อความเสี่ยงเนื่องจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้าม

พรมแดน 

4. จัดทำข้อเสนอแนะกรอบแนวคิดในการขยายขอบเขตในการศึกษา และกำหนดกรอบดัชนีด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคมเศรษฐกิจ ที่ใช้ในการติดตามประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน โดย

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 

ผู้มาประชุม 

คณะกรรมการดำเนินงาน 

1. ผศ.ดร.รัชนี นามมาตย์           ผู้จัดการโครงการ 

2. ผศ.ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล        ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมและการมีส่วนร่วม 

3. ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์              ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ 

4. อ.ดร.มนตรี พิมพ์ใจ                    นักวิชาการด้านภูมิสารสนเทศ  
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5. อ.นิรันดร คำนุ                         นักวิชาการด้านสังคมและการมีส่วนร่วม 

6. อ.ดร.พิมพ์พร ภูครองเพชร         นักวิชาการด้านสังคมและการมีส่วนร่วม 

7. อ.วชิราภรณ์ วรรณโชติ                นักวิชาการด้านสังคมและการมีส่วนร่วม 

8. อ.ดร.ฐานิดา ศรีหาวงศ์                นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและผู้ประสานงานโครงการ 

9. นางสุชญา โคตรวงษ์                   ผู้ประสานงานด้านการมีส่วนร่วม 

10. นายชินพัฒน์ เฉลิมรัมย์          นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและเลขานุการโครงการ 

 

แกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคม 

1. นายกัญจน์ วงศ์อาจ                   ประธานเครือข่าย จังหวัดเลย 

2. นายอิทธิพล คำสุข                     เครือข่าย จงัหวัดหนองคาย 

3. นายนริศ อาจหาญ                     เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

4. นายอภิชาต หงษาวงษ์              ประธานเครือข่าย จังหวัดนครพนม 

5. นายสุริยา โคตะมี                      เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

6. นายพรรณนา ราชิวงค์                เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

7. ด.ต.วีระ วงศ์สุวรรณ                   เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

8. นายพิฐิพัสจ์ พวงพันธ์              ประธานเครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

            (ผู้ประสานงานแกนนำเครือข่ายของโครงการ) 

 

เครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดนครพนม 

1. นายอภิชาต หงษาวงษ์          ประธานเครือข่าย จังหวัดนครพนม 

2. นายพงศ์สิษฐิ์ ผายม                 เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

3. นายวิชิต ปู่กระสิงห์                  เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

4. นายธีระพงษ์ ผายม                 เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

5. นายวุฒิศักดิ์ มาจานิตย์                เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

6. นางวัลภา ขันติยะ   เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

7. นางสุภัค ทีระฆัง             เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

8. นางเพ็ชร ประวัง                    เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

9. นางสาวรุ้งรัตน์ นนพิบุตร          เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

10. นางเสาวลักณ์ พิพัฒน์             เครือข่าย จังหวัดนครพนม 
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1. สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) 

มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 28 ราย โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมประชุม จำนวน 10 

ราย แกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ราย เครือข่ายภาคประชาสังคมเข้าร่วม

ประชุม จำนวน 10 ราย (ร้อยละ 100) รายละเอียดดังตารางที่ 1 และภาพบรรยากาศการจัดการประชุมสรุป

งาน (กิจกรรมนำร่อง) ดังรูปที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) 

ลำดับ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน (ราย) 
1 ผู้ดำเนินการจัดทำโครงการ 

- คณะกรรมการดำเนินงาน 10 
- แกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคม 8 

2 เครือข่ายภาคประชาสังคม 
- จังหวัดนครพนม 10 

รวม 28 
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รูปที่ 1 บรรยากาศการจัดการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) 
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2. กิจกรรมการประชุม 

เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร ชมนิทรรศการ  

เวลา 09.00 – 09.15 น. พิธีการเปิดการประชุม และกล่าวรายงาน 

เวลา 09.15 – 10.30 น. - อภิปรายผลการจัดทำแผนกิจกกรมนำร่องจากเวทีที่ 1 สังเคราะห์ปัญหา

     ผลกระทบ การเปลี่ยนแปลง ศักยภาพชุมชน เล่าสภาพปัญหา/ผลกระทบ

     ในมุมมองของแตล่ะคน 

     - ระดมความคิดเห็นเพื่อเติมข้อมูลให้เห็นประโยชน์/โทษของโครงการ

     สร้างเข่ือนในแม่น้ำ 

     - แบ่งกลุ่มจัดแนวทางลดผลกระทบตามสภาพปัญหา วิเคราะห์ศักยภาพ

     ของชุมชน เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงการวางแผนกลยุทธศาสตร์เพื่อรับมือ

     กับผลกระทบและการประเมินการแก้ไขปัญหาของชุมชนต่อการไหล 

                 ของน้ำ 

     - แบ่งกลุ่มจัดทำเกณฑ์ในการเฝ้าระวังผลกระทบ 

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

เวลา 10.45 – 11.30 น. - แบ่งกลุ่มจัดทำโครงการเสนอ 

     - สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือ เพื่อจัดทำคู่มือสำหรับใช้ใน

     การเผยแพร่องค์ความรู้ ข้อมูล 5 ด้าน 

เวลา 11.30 – 12.00 น. สรุปประเด็น และคัดเลือกผู้แทนในพ้ืนที่ตัวอย่างนำร่อง 

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 15.00 น. ผู้แทนกลุ่มอภิปรายผลการแลกเปลี่ยนในประเด็นต่าง ๆ 

เวลา 15.00 – 16.30 น. สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยน 
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จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

พิธีเปิดการประชุม และกล่าวรายงาน บรรยายวัตถุประสงค์ กรอบแนวทางการศึกษาของโครงการ 

และความเข้าใจในการจัดกิจกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี นามมาตย์ ผู้จัดการโครงการ 

ที่มาและความสำคัญ 
โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจาก

โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ได้ดำเนินงานตั้งแต่ปี พ .ศ. 2557 จนถึง พ.ศ. 2561 ผล
การศึกษาทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลและมีการจัดทำฐานข้อมูลของผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนด้าน
ต่าง ๆ มากขึ้นตามลำดับ ตลอดการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา ได้ศึกษาและปรับปรุงแนวทาง วิธีการศึกษา
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา และแสวงหาเครื่องมือต่าง ๆ ที่เหมาะสมมาใช้ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้าม
พรมแดนเพื่อเป้าหมายให้ได้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ มีความถูกต้องทางวิชาการ และทำให้ ข้อมูลเหล่านั้น
สามารถบ่งชี้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนที่อาจเกิดขึ้น และนำไปสู่การประเมินแนวโน้มความเสี่ยงใน
พื้นที่ต่าง ๆ ตลอดแม่น้ำโขงสายประธานในอาณาเขตของประเทศไทย โดยให้ความสำคัญของการสร้างความ
เข้าใจของประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ตลอดจนสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชน ทั้งในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ วิพากย์ โต้แย้ง หรือเห็นด้วย 
ตลอดกระบวนการศึกษา และเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิชาการและวิทยาศาสตร์ของการศึกษา ไปสู่การประเมนิผล
กระทบด้านสังคมเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของประชาชน อีกทั้งสามารถนำข้อมูลจากการศึกษาไว้ใช้ในการ
แลกเปลี่ยน การแจ้งให้สาธารณะได้ทราบ ทั้งภายในประเทศ และกับประเทศเพื่อนบ้านในลุ่มน้ำโขง ทั้งนี้
รายละเอียดของกิจกรรมหลักที่จะดำเนินตามแผนการดำเนินงานของโครงการฯ ระหว่าง พ .ศ. 2557 - พ.ศ. 
2571 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ เป็นระยะเวลารวม 15 ปี  
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อนำองค์ความรู้และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาของโครงการ ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 

2561 มาขยายผล เผยแพร่และแลกเปลี่ยน และปรับปรุงเพิ่มเติมร่วมกับประชาชน เครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง 

2. นำร่องกิจกรรมในระดับพื ้นที ่เพื ่อสนับสนุนประชาชนใช้มาตรการลดและบรรเทาฯ 
มาตรการในการปรับตัวฯ รวมทั้งแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่มีแนวโน้ มได้รับ
ความเสี่ยง 

3. ยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมคิดร่วมตัดสินใจ และสร้างขีด
ความสามารถของเครือข่ายชุมชนในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสังคมเศรษฐกิจ ของลุ่มน้ำโขง 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. รายงานผลการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน

จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปี พ.ศ. 2562 
2. คู่มือองค์ความรู้เพื่อลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนในพื้นที่เสี ่ยง 

รวมทั้งมาตรการในการแก้ไขปัญหา เพื ่อรองรับการเปลี ่ยนแปลง และการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง 

3. เกิดแนวทางในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการ
ไฟฟ้าพลังงานน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในพ้ืนที่เป้าหมาย 

4. เครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจในการ
ติดตามผลกระทบจากการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานและกลไกการประสานงานระหว่าง
ภาครัฐและภาคประชาชน 

 
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตพื้นที่ศึกษาต้องพิจารณาให้ครอบคลุม      
พื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ในจังหวัดที่มีพื ้นที่ติดแม่น้ำโขง          
8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลร าชธานี ซึ่ง
ครอบคลุมพื้นที่ 15 กิโลเมตร จากริมฝั่งแม่น้ำโขงรวมทั้งสิ้น จำนวน 50 อำเภอ 1,699 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งสิ้น 
12,978.27 ตารางกิโลเมตร 

 
ขอบเขตการดำเนินงาน 

ที่ปรึกษาได้วางแผนการดำเนินงานโครงการ ตลอดจนแนวคิด แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 

1. การรวบรวม ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน      
ด้านต่าง ๆ ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย  

  1) กิจกรรมนำร่องเรื่องการส่งเสริมและใช้มาตรการลดและบรรเทา โดยจัดให้มีการ
ประชุมเริ่มงานและการประชุมสรุปงาน 

  2) ดำเนินการจัดประชุมเพ่ือขยายผล เผยแพร่ แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดองค์ความรู้  
  3) ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและ

ประชาสัมพันธ์              
  4) ดำเนินการจัดทำคู่มือ เอกสารการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้นำชุมชน  
  5) ดำเนินการจัดทำเอกสารสรุปผลการศึกษา เผยแพร่ ฐานข้อมูล องค์ความรู้ แก่

ประชาชนในพื้นท่ีมีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน 
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  6) รวมองค์ความรู ้เข้าสู ่ระบบฐานข้อมูลโครงการและการจัดทำรายงานสรุป        
ฉบับผู้บริหาร 

2. การทบทวนข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิโดยสำรวจวิเคราะห์ภาคสนาม สำหรับผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนด้านต่าง ๆ ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ย งหรือพื้นที่เสี่ยงที่ได้ทำการศึกษาใน
โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ
ในแม่น้ำโขงสายประธาน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นแนวทาง และเป็นข้อมูลในการ
สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงในพื้นที่ 8 จังหวัด ริม
แม่น้ำโขง โดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้ 

  1) การรวบรวมและสำรวจข้อมูลอดีตถึงปัจจุบันที ่เกี ่ยวข้องโดยให้ได้ข้อมูลที่
ทำการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2561 มากที่สุด เช่น สภาพแวดล้อมทั่วไป ทั้งด้านนโยบาย แผน 
กิจกรรมที่เกิดขึ้น ปัญหาและแนวทางแก้ไขเบื้องต้นที่เกิดขึ้น สภาพแวดล้อมทางกายภาพชีวภาพที่ได้รับ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนด้านต่าง ๆ ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง 

  2) ทำการกำหนดกรอบ แผนการและเป้าหมาย (Expert Meeting) รวมทั้งวิเคราะห์
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) โดยใช้ข้อมูลที่ทำการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 
2561 และข้อมูลสถานการณ์จริงของพ้ืนที่  

3. แผนการดำเนินงานตามแนวทางการศึกษา 
  1) การประชุมเริ ่มงาน (กิจกรรมนำร่อง) เพื ่อดำเนินกิจกรรมนำร่องของชุมชน 

ประกอบด้วยการกำหนดขอบเขตแผนงานกิจกรรมและการบริหารจัดการร่วมกับนักวิชาการ ผู้เชี ่ยวชาญ 
หน่วยงานราชการ และเครือข่ายชุมชนระดับจังหวัด และเครือข่ายชุมชนของพ้ืนที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงใน 
8 จังหวัด กลุ่มจังหวัดละ 10 คน รวม 80 คน ในวันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 
NK 2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

  2) การประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) เพ่ือสรุปผลการดำเนินกิจกรรมชุมชน และ
ข้อมูลองค์ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมนำร่องในพ้ืนที่แต่ละจังหวัด รวม 8 จังหวัด ดังนี้ 

วันอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม 2563 ณ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
วันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2563 ณ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 
วันอาทิตย์ ที่ 19 มกราคม 2563 ณ ศาลาริมโขง บ้านบุ่งคล้าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งคล้า 

อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ  
วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 ณ ส่วนอุทกวิทยาที่ 3 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย 
วันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2563 ณ บ้านนาแล ตำบลนาสีนวล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  
วันพุธ ที่ 22 มกราคม 2563 ณ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสารท่า อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 
วันพฤหัสบดี ที ่ 23 มกราคม 2563 ณ บ้านสำโรง หมู ่ที ่ 5 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ ์ไทร      

จังหวัดอุบลราชธานี 
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วันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดพระธาตุผาเงา หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย 

  3) การประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 1 เพื่อขยายผล เผยแพร่ แลกเปลี่ยน 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ กลุ่มจังหวัดละ 10 คน รวม 80 คน ในช่วงวันอาทิตย์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัด
อุบลราชธานี 

  4) การประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 2 เพื่อขยายผล เผยแพร่ แลกเปลี่ยน 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ กลุ่มจังหวัดละ 10 คน รวม 80 คน ในช่วงวันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัด
อุบลราชธานี 

  5) การฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อการตอบสนองและการวางแผนแก้ไข
ปัญหาของประชาชน จังหวัดละ 1 ครั้ง รวม 8 ครั้ง โดยกำหนดผู้เข้าร่วมจังหวัดละ 30 คน รวม 240 คน 
ในช่วงวันที่ 9-17 มีนาคม 2563 ของพ้ืนที่แต่ละจังหวัด 

 
 อภิปรายผลการจัดทำแผนกิจกรรมนำร่องจากเวทีที ่ 1 สังเคราะห์ปัญหาผลกระทบ การ

เปลี่ยนแปลง ศักยภาพชุมชน เล่าสภาพปัญหา/ผลกระทบในมุมมองของแต่ละคน 

ระดมความคิดเห็นเพื่อเติมข้อมูลให้เห็นประโยชน์/โทษของโครงการสร้างเขื่อนในแม่น้ำ 

สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือ เพื่อจัดทำคู่มือสำหรับใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้ 

ข้อมูล 5 ด้าน 

สรุปประเด็น และคัดเลือกผู้แทนในพื้นที่ตัวอย่างนำร่อง 

ผู้แทนกลุ่มอภิปรายผลการแลกเปลี่ยนในประเด็นต่าง ๆ 

สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยน 
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เลิกประชุม เวลา : 16.30 น. 

 

สรุปผลการประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบวัตถุประสงค์ ความเป็นมา ที่มาและความสำคัญ กรอบแนวทางการศึกษา

ของโครงการ ทบทวนการศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดน การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ

และภาคประชาชน และแผนการดำเนินงาน พื้นที่นำร่องตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม สภาพ

ปัญหาที่พบในพื้นที่ ด้านกายภาพ ระดับน้ำที่ผิดปกติ น้ำขึ้นและลงไม่แน่นอน  ปี พ.ศ. 2561 เกิดภัยพิบัติน้ำ

ท่วม กระแสน้ำเปลี่ยนทิศทาง และร่องน้ำลึกมีการเปลี่ยนตำแหน่ง การดูดทราย การพังทลายของริมตลิ่ง การ

ทับถมของตะกอนลดลง สาเหตุมาจากการก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง น้ำใสผิดปกติ ตะกอนในน้ำลดลง ด้าน

ชีวภาพ ปลามีจำนวนลดน้อยลง หลงฤดู และอพยพหาที่อยู่ใหม่ที่น้ำลึกกว่า แหล่งอาศัยและแหล่งวางไข่

หายไป อาหารตามธรรมชาติลดลง ด้านเศรษฐกิจและสังคม การเกษตรริมฝั่งไม่สามารถเพาะปลูกได้ สาเหตุมา

จากระดับน้ำที่ผิดปกติ ภาวะเศรษฐกิจประสบปัญหา การท่องเที่ยวลดลง ริมตลิ่งพังทลาย ระบบนิเวศในแม่น้ำ

โขงเกิดการเปลี่ยนแปลง ประเพณีแข่งเรือทำได้ยากขึ้น วัฒนธรรมไทยและลาวที่เคยปฏิบัติร่วมกัน ลดน้อยลง 

สาเหตุมาจากวิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน มิติด้านสังคม วิถีชีวิต

เปลี่ยนไปจากเดิม พ่ีน้องไทยและลาว มีความสัมพันธ์กันน้อยลง คนเปลี่ยนอาชีพ มิติด้านเศรษฐกิจ รายได้ของ

เกษตรกรและชาวประมงลดลง เศรษฐกิจตกต่ำ มีความเสี่ยงต่อการลงทุน พื้นที่ริมโขงสูญหาย ขาดพื้นที่

ประกอบอาชีพ มิติด้านระบบนิเวศ ปลาขึ้นไปวางไข่ไม่ได้ ปลาสูญพันธุ์ และหลงฤดู เกษตรริมชายฝั่งพัง มิติ

ด้านประเพณีวัฒนธรรม พี่น้องไทยและลาว ขาดความเอื้ออาทรต่อกัน และการแบ่งปันซึ้งกันและกัน วิถีชีวิต 

และวัฒนธรรม พี่น้องไทยและลาว มีความลดน้อยลง แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่ การ

แก้ไขปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศในแม่น้ำโขง ประกอบด้วย จัดเก็บข้อมูลการทำ

การเกษตรริมโขงอย่างลึกซึ้งและชัดเจนมากขึ้น ให้ชุมชนได้จัดทำแผนเพ่ือรับมือในการแก้ปัญหา ปรับรูปแบบ

การใช้ประโยชน์ทรัพยากรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง เรียนรู้ข้อมู ลข่าวสารและพัฒนาองค์ความรู้ที่

เกี่ยวข้อง การสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน 8 หมู่บ้านที่ติดริมโขง  

 

 

 

 

 

 
 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 
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โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ง 7-1                  รายงานฉบับสมบูรณ ์
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รายงานผลการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) 

 
โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

วันอังคารที ่21 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.  

ณ บ้านนาแล ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

................................................................................................................................................................... 

วัตถุประสงค์ 

1. จัดทำฐานข้อมูล องค์ความรู้ของชุมชน ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงเนื่องจากผลกระทบ

สิ ่งแวดล้อมและสังคม ข้ามพรมแดน ที ่ประชาชนมีส ่วนร่วมในการปรับปรุงจากการศึกษาร่วมกับ                      

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

2. จัดทำกิจกรรมนำร่องระดับพื้นที่ของ 8 จังหวัดริมน้ำโขงสายประธาน ในการใช้มาตรการลดและ

บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการปรับตัวเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3. ประเมินกิจกรรมนำร่องและการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของเครือข่ายชุมชนในกิจกรรม

การติดตามตรวจสอบ การเฝ้าระวัง การปรับตัวต่อความเสี่ยงเนื่องจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม        

ข้ามพรมแดน 

4. จัดทำข้อเสนอแนะกรอบแนวคิดในการขยายขอบเขตในการศึกษา และกำหนดกรอบดัชนีด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดล้อม และสังคมเศรษฐกิจ ที่ ใช้ในการติดตามประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน     

โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 

ผู้มาประชุม 

คณะกรรมการดำเนินงาน 

1. ผศ.ดร.รัชนี นามมาตย์           ผู้จัดการโครงการ 

2. นายชินพัฒน์ เฉลิมรัมย์              นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและเลขานุการโครงการ 
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จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

เครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดมุกดาหาร 

1. นายพรรณนา ราชิวงค์              ประธานเครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

2. นางสุดี โคตรสขึง                     เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

3. นางพิศสมัย พาลึก  เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

4. นางคำจันทร์ ศรีลาศักดิ์               เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

5. นายพานิช โคตรรสขึง     เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

6. นายคำพา พิกุลศรี                    เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

7. นายมวลชัย โคตรสขึง              เครือข่าย จงัหวัดมุกดาหาร 

8. นายมวลชัย โคตรสขึง  เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

9. นางสีไว กมลรักษ์    เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

9. นางวิลัย โคชขึง                     เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

10. นางสมพร โคชขึง                 เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

 

1. สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) 

มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ราย โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ราย

เครือข่ายภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ราย (ร้อยละ 100) รายละเอียดดังตารางที่ 1 และภาพ

บรรยากาศการจัดการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) ดังรูปที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) 

ลำดับ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน (ราย) 
1 ผู้ดำเนินการจัดทำโครงการ 

- คณะกรรมการดำเนินงาน 2 
2 เครือข่ายภาคประชาสังคม 

- จังหวัดมุกดาหาร 10 
รวม 12 
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รูปที่ 1 บรรยากาศการจัดการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) 
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2. กิจกรรมการประชุม 

เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร ชมนิทรรศการ  

เวลา 09.00 – 09.15 น. พิธีการเปิดการประชุม และกล่าวรายงาน 

เวลา 09.15 – 10.30 น. - อภิปรายผลการจัดทำแผนกิจกกรมนำร่องจากเวทีที่ 1 สังเคราะห์ปัญหา

     ผลกระทบ การเปลี่ยนแปลง ศักยภาพชุมชน เล่าสภาพปัญหา/ผลกระทบ

     ในมุมมองของแต่ละคน 

     - ระดมความคิดเห็นเพื่อเติมข้อมูลให้เห็นประโยชน์/โทษของโครงการ

     สร้างเข่ือนในแม่น้ำ 

     - แบ่งกลุ่มจัดแนวทางลดผลกระทบตามสภาพปัญหา วิเคราะห์ศักยภาพ

     ของชุมชน เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงการวางแผนกลยุทธศาสตร์เพื่อรับมือ

     กับผลกระทบและการประเมินการแก้ไขปัญหาของชุมชนต่อการไหล 

                 ของน้ำ 

     - แบ่งกลุ่มจัดทำเกณฑ์ในการเฝ้าระวังผลกระทบ 

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

เวลา 10.45 – 11.30 น. - แบ่งกลุ่มจัดทำโครงการเสนอ 

     - สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือ เพื่อจัดทำคู่มือสำหรับใช้ใน

     การเผยแพร่องค์ความรู้ ข้อมูล 5 ด้าน 

เวลา 11.30 – 12.00 น. สรุปประเด็น และคัดเลือกผู้แทนในพ้ืนที่ตัวอย่างนำร่อง 

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 15.00 น. ผู้แทนกลุ่มอภิปรายผลการแลกเปลี่ยนในประเด็นต่าง ๆ 

เวลา 15.00 – 16.30 น. สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยน 
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พิธีเปิดการประชุม และกล่าวรายงาน บรรยายวัตถุประสงค์ กรอบแนวทางการศึกษาของโครงการ 

และความเข้าใจในการจัดกิจกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี นามมาตย์ ผู้จัดการโครงการ 

ที่มาและความสำคัญ 
โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจาก

โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ได้ดำเนินงานตั้งแต่ปี พ .ศ. 2557 จนถึง พ.ศ. 2561 ผล
การศึกษาทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลและมีการจัดทำฐานข้อมูลของผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน     
ด้านต่าง ๆ มากขึ ้นตามลำดับ ตลอดการดำเนินงานโครงการที ่ผ่านมา ได้ศึกษาและปรับปรุงแนวทาง            
วิธีการศึกษาขอบเขตพื้นที่ศึกษา และแสวงหาเครื่องมือต่าง ๆ ที่เหมาะสมมาใช้ในการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนเพื่อเป้าหมายให้ได้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ มีความถูกต้องทางวิชาการ และทำให้
ข้อมูลเหล่านั้นสามารถบ่งชี้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนที่อาจเกิดขึ้น และนำไปสู่การประเมินแนวโน้ม
ความเสี่ยงในพ้ืนที่ต่าง ๆ ตลอดแม่น้ำโขงสายประธานในอาณาเขตของประเทศไทย โดยให้ความสำคัญของการ
สร้างความเข้าใจของประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ตลอดจนสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ทั้งในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ วิพากย์ โต้แย้ง 
หรือเห็นด้วย ตลอดกระบวนการศึกษา และเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิชาการและวิทยาศาสตร์ของการศึกษา ไปสู่
การประเมินผลกระทบด้านสังคมเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของประชาชน อีกทั้งสามารถนำข้อมูลจากการศึกษา
ไว้ใช้ในการแลกเปลี่ยน การแจ้งให้สาธารณะได้ทราบ ทั้งภายในประเทศ และกับประเทศเพื่อนบ้านในลุ่มน้ำ
โขง ทั ้งนี ้รายละเอียดของกิจกรรมหลักที ่จะดำเนินตามแผนการดำเนินงานของโครงการฯ ระหว่าง                                        
พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2571 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ เป็นระยะเวลารวม 15 ปี  
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อนำองค์ความรู ้และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาของโครงการ ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2557 ถึง      

พ.ศ. 2561 มาขยายผล เผยแพร่และแลกเปลี่ยน และปรับปรุงเพิ่มเติมร่วมกับประชาชน เครือข่าย ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ในพ้ืนที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง 

2. นำร่องกิจกรรมในระดับพื ้นที ่เพื ่อสนับสนุนประชาชนใช้มาตรการลดและบรรเทาฯ 
มาตรการในการปรับตัวฯ รวมทั้งแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับ
ความเสี่ยง 

3. ยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมคิดร่วมตัดสินใจ และสร้างขีด
ความสามารถของเครือข่ายชุมชนในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสังคมเศรษฐกิจ ของลุ่มน้ำโขง 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. รายงานผลการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน

จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปี พ.ศ. 2562 
2. คู่มือองค์ความรู้เพื่อลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนในพื้นที่เสี ่ยง 

รวมทั้งมาตรการในการแก้ไขปัญหา เพื ่อรองรับการเปลี ่ยนแปลง และการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง 

3. เกิดแนวทางในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการ
ไฟฟ้าพลังงานน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในพ้ืนที่เป้าหมาย 

4. เครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจในการ
ติดตามผลกระทบจากการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานและกลไกการประสานงานระหว่าง
ภาครัฐและภาคประชาชน 

 
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาต้องพิจารณาให้ครอบคลุม พ้ืนที่
มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำโขง 8 จังหวัด 
ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ซึ่งครอบคลุม
พ้ืนที่ 15 กิโลเมตร จากริมฝั่งแม่น้ำโขงรวมทั้งสิ้น จำนวน 50 อำเภอ 1,699 หมู่บ้าน มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 12,978.27 
ตารางกิโลเมตร 

 
ขอบเขตการดำเนินงาน 

ที่ปรึกษาได้วางแผนการดำเนินงานโครงการ ตลอดจนแนวคิด แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 

1. การรวบรวม ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนด้าน
ต่าง ๆ ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย  

 1) กิจกรรมนำร่องเรื่องการส่งเสริมและใช้มาตรการลดและบรรเทา โดยจัดให้มีการ
ประชุมเริ่มงานและการประชุมสรุปงาน 

 2) ดำเนินการจัดประชุมเพ่ือขยายผล เผยแพร่ แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดองค์ความรู้  
  3) ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและ

ประชาสัมพันธ์              
  4) ดำเนินการจัดทำคู่มือ เอกสารการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้นำชุมชน  
  5) ดำเนินการจัดทำเอกสารสรุปผลการศึกษา เผยแพร่ ฐานข้อมูล องค์ความรู้ แก่

ประชาชนในพื้นท่ีมีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน 
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  6) รวมองค์ความรู้เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลโครงการและการจัดทำรายงานสรุปฉบับ
ผู้บริหาร 

2. การทบทวนข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิโดยสำรวจวิเคราะห์ภาคสนาม สำหรับผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนด้านต่าง ๆ ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง และ/หรือพื้นที่เสี่ยงที่ได้ทำการศึกษา
ในโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลัง
น้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นแนวทาง และเป็นข้อมูลในการ
สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงในพื้นที่ 8 จังหวัด ริม
แม่น้ำโขง โดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้ 

  1) การรวบรวมและสำรวจข้อมูลอดีตถึงปัจจุบันที ่เกี ่ยวข้องโดยให้ได้ข้อมูลที่
ทำการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2561 มากที่สุด เช่น สภาพแวดล้อมทั่วไป ทั้งด้านนโยบาย แผน 
กิจกรรมที่เกิดขึ้น ปัญหาและแนวทางแก้ไขเบื้องต้นที่เกิดขึ้น สภาพแวดล้อมทางกายภาพชีวภาพที่ได้รับ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนด้านต่าง ๆ ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง 

  2) ทำการกำหนดกรอบ แผนการและเป้าหมาย (Expert Meeting) รวมทั้งวิเคราะห์
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) โดยใช้ข้อมูลที่ทำการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 
2561 และข้อมูลสถานการณ์จริงของพ้ืนที่  

3. แผนการดำเนินงานตามแนวทางการศึกษา 
  1) การประชุมเริ ่มงาน (กิจกรรมนำร่อง) เพื ่อดำเนินกิจกรรมนำร่องของชุมชน 

ประกอบด้วยการกำหนดขอบเขตแผนงานกิจกรรมและการบริหารจัดการร่วมกับนักวิชาการ ผู้เชี ่ยวชาญ 
หน่วยงานราชการ และเครือข่ายชุมชนระดับจังหวัด และเครือข่ายชุมชนของพ้ืนที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงใน 
8 จงัหวัด กลุ่มจังหวัดละ 10 คน รวม 80 คน ในวันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 
NK 2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

  2) การประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) เพ่ือสรุปผลการดำเนินกิจกรรมชุมชน และ
ข้อมลูองค์ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมนำร่องในพ้ืนที่แต่ละจังหวัด รวม 8 จังหวัด ดังนี้ 

วันอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม 2563 ณ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
วันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2563 ณ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 
วันอาทิตย์ ที่ 19 มกราคม 2563 ณ ศาลาริมโขง บ้านบุ่งคล้าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งคล้า 

อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ  
วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 ณ ส่วนอุทกวิทยาที่ 3 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย 
วันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2563 ณ บ้านนาแล ตำบลนาสีนวล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  
วันพุธ ที่ 22 มกราคม 2563 ณ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสารท่า อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 ณ บ้านสำโรง หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัด

อุบลราชธานี 
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วันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดพระธาตุผาเงา หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย 

  3) การประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 1 เพื่อขยายผล เผยแพร่ แลกเปลี่ยน 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ กลุ่มจังหวัดละ 10 คน รวม 80 คน ในช่วงวันอาทิตย์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัด
อุบลราชธานี 

  4) การประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 2 เพื่อขยายผล เผยแพร่ แลกเปลี่ยน 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ กลุ่มจังหวัดละ 10 คน รวม 80 คน ในช่วงวันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัด
อุบลราชธานี 

  5) การฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อการตอบสนองและการวางแผนแก้ไข
ปัญหาของประชาชน จังหวัดละ 1 ครั้ง รวม 8 ครั้ง โดยกำหนดผู้เข้าร่วมจังหวัดละ 30 คน รวม 240 คน 
ในช่วงวันที่ 9-17 มีนาคม 2563 ของพ้ืนที่แต่ละจังหวัด 

 
อภิปรายผลการจัดทำแผนกิจกรรมนำร่องจากเวทีที ่ 1  สังเคราะห์ปัญหาผลกระทบ การ

เปลี่ยนแปลง ศักยภาพชุมชน เล่าสภาพปัญหา/ผลกระทบในมุมมองของแต่ละคน 

ระดมความคิดเห็นเพื่อเติมข้อมูลให้เห็นประโยชน์/โทษของโครงการสร้างเขื่อนในแม่น้ำ 

สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือ เพื่อจัดทำคู่มือสำหรับใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้ 

ข้อมูล 5 ด้าน 

สรุปประเด็น และคัดเลือกผู้แทนในพื้นที่ตัวอย่างนำร่อง 

ผู้แทนกลุ่มอภิปรายผลการแลกเปลี่ยนในประเด็นต่าง ๆ 

สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยน 
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โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ง 7-9                  รายงานฉบับสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

เลิกประชุม เวลา : 16.30 น. 

 

สรุปผลการประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบวัตถุประสงค์ ความเป็นมา ที่มาและความสำคัญ กรอบแนวทางการศึกษา

ของโครงการ ทบทวนการศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดน การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ

และภาคประชาชน และแผนการดำเนินงาน พื้นที่นำร่องตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร สภาพ

ปัญหาที่พบในพื้นที่ ด้านกายภาพ ระดับน้ำที่ผิดปกติ น้ำขึ้นและลงไม่แน่นอน การไหลของน้ำในแม่น้ำโขงมี

ความเร็วและแรงมากขึ้นในฤดูน้ำหลาก กระแสน้ำ เปลี่ยนทิศทาง และร่องน้ำลึกเปลี่ยนตำแหน่ง ริมตลิ่งถูกกัด

เซาะและพังทลาย สาเหตุมาจากการไหลของน้ำที่ผิดปกติ การทับถมตะกอนลดลง และพบปริมาณตะกอน

แขวนลอยลดลง น้ำใสและเขียว ตะกอนในน้ำลดลง เกิดภัยน้ำท่วมหนัก ปี 2556 และ 2560 สาเหตุการ

ก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง ด้านชีวภาพ ชนิดปลาและปริมาณปลาลดน้อยลง สาหร่ายมีมากขึ้น พืชริมฝั่งบาง

ชนิดเริ่มสูญหายไปจากพ้ืนที่ สาเหตุมาจากการข้ึนและลงของระดับน้ำที่ผิดปกติ น้ำท่วม พืชน้ำ ได้แก่ สาหร่าย

น้ำจืด พบมากขึ้น สาเหตุมาจากตะกอนแขวนลอยในน้ำลดลง น้ำใสและเขียว ด้านเศรษฐกิจและสังคม การ

ประกอบอาชีพเกษตรริมฝั่งไม่สามารถเพาะปลูกได้ การค้าชายแดนลดลง ริมตลิ่งพังทลาย ประเพณีสงกรานต์ 

ประเพณีแข่งเรือ ไหลเรือไฟ และตักบาตรเทโวริมน้ำ ลอยกระทง ทำได้ยากขึ้น นักท่องเที่ยวลดลง ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน มิติด้านสังคมวิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม พ่ีน้องไทยและลาว มีความสัมพันธ์

กันน้อยลง ชาวประมงซึ่งทำประมงเป็นอาชีพหลักต้องเปลี่ยนการประกอบอาชีพ มิติด้านเศรษฐกิจรายได้ของ

เกษตรกรและชาวประมงลดลง พื้นที่ริมโขงสูญหาย ขาดพื้นที่ประกอบอาชีพ การค้าชายแดนลดลง การ

ประกอบอาชีพเกษตรริมฝั่งลดลง มิติด้านระบบนิเวศ ชนิดปลาและปริมาณปลาลดน้อยลงและเริ่มสูญหายไป

จากพื้นที่ พืชริมฝั่งบางชนิดเริ่มสูญหายไปจากพื้นที่ มิติด้านประเพณีวัฒนธรรม พี่น้องไทยและลาว ขาดความ

เอ้ืออาทรต่อกัน และการแบ่งปันซึ้งกันและกัน ประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับแม่น้ำโขงมีความสำคัญลดลง แนวทางใน

การแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศใน

แม่น้ำโขง ประกอบด้วย แนวทางในการแก้ไขปัญหาระดับชุมชน ส่งเสริมการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ปลาใน

แม่น้ำโขงที่ใกล้สูญพันธุ์ ด้วยการกำหนดขอบเขตอนุรักษ์หรือวังปลาเป็นเขตอภัยทาน สร้างกติกาหรือธรรมนูญ

ชุมชนไม่ให้มีการจับปลาในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐหรือ

ภาคเอกชน ในการให้ความรู้และสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีการเกษตรกับเกษตรกรริมฝั่ง การสนับสนุนจาก

หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ในการให้ความรู้ด้านการตลาดและพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับเกษตรกรริมฝั่ง  

ส่งเสริมเกษตรกรริมฝั่ง ให้เปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกริมฝั่งแม่น้ำโขงเป็นไร่นาแบบเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมและสร้าง

ความตระหนักให้กับชาวประมง ในการปรับเปลี่ยนเครื่องมือจับปลา ให้ใช้ตาข่ายที่มีขนาดกว้างขึ้น เพ่ือป้องกัน

การสูญพันธุ์ของปลาในแม่น้ำโขง แนวทางในการแก้ไขปัญหาระดับเครือข่าย จัดเวทีในการแลกเปลี่ยนความ
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โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ง 7-10                  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

คิดเห็นระดับเครือข่าย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักต่อผลกระทบข้ามพรมแดน เพื่อแก้ไข

ปัญหาได้ทันท่วงที การสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับพื้นที่ ให้มีองค์ความรู้ มีกระบวนการในการทำ

กิจกรรม และการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือก่อให้เกิดความเข้มแข็งและแรงขับเคลื่อนในสังคม การ

สนับสนุนมาตรการชดเชย และเยียวยา ต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชน การสนับสนุนจากนักวิชาการในการให้

ความรู้ ความร่วมมือช่วยเหลือด้านการประมง และพันธุ์พืชที่เหมาะสม การวางมาตรการกำหนดขอบเขตของ

ธุรกิจดูดทรายที่ล่วงล้ำเขตทำประมง การสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม กลุ่มเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ 

หน่วยงานส่วนท้องถิ่น ชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และกำนัน กลุ่มประมง กลุ่มเกษตร ความเข้มแข็งของเครือข่าย จุด

แข็ง คือ มีเครือข่ายกลุ่มประมงและเกษตรริมฝั่ง แกนนำมีความเข้มแข็งในการทำงาน สามารถระดมเครือข่าย

ชุมชนริมโขงได้ทันท่วงที และมีการประชาสัมพันธ์หรือกระจายข่าวในชุมชน จุดอ่อน คือ ขาดการแจ้งเตือน

ผลกระทบอย่างเป็นระบบ และประชาชนส่วนใหญ่ขาดความตระหนักด้านปัญหาและผลกระทบข้ามพรมแดน 
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โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ง 7-11                  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 
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โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ง 8-1                  รายงานฉบับสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

 
รายงานผลการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) 

 
โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

วันอังคารที ่21 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.  

ณ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสารท่า อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 

................................................................................................................................................................... 

วัตถุประสงค์ 

1. จัดทำฐานข้อมูล องค์ความรู้ของชุมชน ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงเนื่องจากผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและสังคม ข้ามพรมแดน ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงจากการศึกษาร่วมกับ สำนักงาน

ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

2. จัดทำกิจกรรมนำร่องระดับพื้นที่ของ 8 จังหวัดริมน้ำโขงสายประธาน ในการใช้มาตรการลดและ

บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการปรับตัวเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3. ประเมินกิจกรรมนำร่องและการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของเครือข่ายชุมชนในกิจกรรม

การติดตามตรวจสอบ การเฝ้าระวัง การปรับตัวต่อความเสี่ยงเนื่องจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้าม

พรมแดน 

4. จัดทำข้อเสนอแนะกรอบแนวคิดในการขยายขอบเขตในการศึกษา และกำหนดกรอบดัชนีด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคมเศรษฐกิจ ที่ใช้ในการติดตามประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน โดย

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 

ผู้มาประชุม 

คณะกรรมการดำเนินงาน 

1. ผศ.ดร.รัชนี นามมาตย์          ผู้จัดการโครงการ 

2. นายชินพัฒน์ เฉลิมรัมย์             นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและเลขานุการโครงการ 
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โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ง 8-2                  รายงานฉบับสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

เครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดอำนาจเจริญ 

1. นายวีระ วงศ์สุวรรณ            ประธานเครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

2. นายเป็นธรรม ธรรมดา              เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

3. นายประจวบ กรรณิการ์ตระกูล     เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

4. นายบุญรอด สอนนาค     เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

5. นายบุญยงค์ ทองอินทร์             เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

6. นายสมาน บุดดี                       เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

7. นางละมัย ถวิลไพร  เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

8. นางน้ำฝน กุระจินดา  เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

9. นางหนุ่น ธรรมปัญญา  เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

10. นางหนูพร วันเวียน  เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

11. นางนงค์ลักษณ์ ดีมาก  เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

12. นางสาวปานทอง กอแก้ว          เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

13. นายไพบูลย์ ปรือทอง   เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

 

1. สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) 

มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 15 ราย โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ราย 

เครือข่ายภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุม จำนวน 13 ราย (ร้อยละ 100) รายละเอียดดังตารางที่ 1 และ     

ภาพบรรยากาศการจัดการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) ดังรูปที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) 

ลำดับ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน (ราย) 
1 ผู้ดำเนินการจัดทำโครงการ 

- คณะกรรมการดำเนินงาน 2 
2 เครือข่ายภาคประชาสังคม 

- จังหวัดอำนาจเจริญ 13 
รวม 15 
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โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ง 8-3                  รายงานฉบับสมบูรณ ์
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รูปที่ 1 บรรยากาศการจัดการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) 
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2. กิจกรรมการประชุม 

เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร ชมนิทรรศการ  

เวลา 09.00 – 09.15 น. พิธีการเปิดการประชุม และกล่าวรายงาน 

เวลา 09.15 – 10.30 น. - อภิปรายผลการจัดทำแผนกิจกกรมนำร่องจากเวทีที่ 1 สังเคราะห์ปัญหา

     ผลกระทบ การเปลี่ยนแปลง ศักยภาพชุมชน เล่าสภาพปัญหา/ผลกระทบ

     ในมุมมองของแตล่ะคน 

     - ระดมความคิดเห็นเพื่อเติมข้อมูลให้เห็นประโยชน์/โทษของโครงการ

     สร้างเข่ือนในแม่น้ำ 

     - แบ่งกลุ่มจัดแนวทางลดผลกระทบตามสภาพปัญหา วิเคราะห์ศักยภาพ

     ของชุมชน เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงการวางแผนกลยุทธศาสตร์เพื่อรับมือ

     กับผลกระทบและการประเมินการแก้ไขปัญหาของชุมชนต่อการไหลของ

               น้ำ 

     - แบ่งกลุ่มจัดทำเกณฑ์ในการเฝ้าระวังผลกระทบ 

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

เวลา 10.45 – 11.30 น. - แบ่งกลุ่มจัดทำโครงการเสนอ 

     - สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือ เพื่อจัดทำคู่มือสำหรับใช้ใน

     การเผยแพร่องค์ความรู้ ข้อมูล 5 ด้าน 

เวลา 11.30 – 12.00 น. สรุปประเด็น และคัดเลือกผู้แทนในพ้ืนที่ตัวอย่างนำร่อง 

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 15.00 น. ผู้แทนกลุ่มอภิปรายผลการแลกเปลี่ยนในประเด็นต่าง ๆ 

เวลา 15.00 – 16.30 น. สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยน 
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พิธีเปิดการประชุม และกล่าวรายงาน บรรยายวัตถุประสงค์ กรอบแนวทางการศึกษาของโครงการ 

และความเข้าใจในการจัดกิจกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี นามมาตย์ ผู้จัดการโครงการ 

ที่มาและความสำคัญ 
โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน         

จากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ได้ดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึง พ.ศ. 2561 
ผลการศึกษาทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลและมีการจัดทำฐานข้อมูลของผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน
ด้านต่าง ๆ มากขึ้นตามลำดับ ตลอดการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา ได้ศึกษาและปรับปรุงแนวทาง วิธี
การศึกษาขอบเขตพื้นที ่ศึกษา และแสวงหาเครื ่องมือต่าง ๆ ที ่เหมาะสมมาใช้ในการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนเพื่อเป้าหมายให้ได้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ มีความถูกต้องทางวิชาการ และทำให้
ข้อมูลเหล่านั้นสามารถบ่งชี้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนที่อาจเกิดขึ้น และนำไปสู่การประเมินแนวโน้ม
ความเสี่ยงในพ้ืนที่ต่าง ๆ ตลอดแม่น้ำโขงสายประธานในอาณาเขตของประเทศไทย โดยให้ความสำคัญของการ
สร้างความเข้าใจของประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ตลอดจนสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ทั้งในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ วิพากย์ โต้แย้ง 
หรือเห็นด้วย ตลอดกระบวนการศึกษา และเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิชาการและวิทยาศาสตร์ของการศึกษา ไปสู่
การประเมินผลกระทบด้านสังคมเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของประชาชน อีกทั้งสามารถนำข้อมูลจากการศึกษา
ไว้ใช้ในการแลกเปลี่ยน การแจ้งให้สาธารณะได้ทราบ ทั้งภายในประเทศ และกับประเทศเพื่อนบ้านในลุ่มน้ำ
โขง ทั้งนี ้รายละเอียดของกิจกรรมหลักที ่จะดำเนินตามแผนการดำเนินงานของโครงการฯ ระหว่าง                                 
พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2571 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ เป็นระยะเวลารวม 15 ปี  
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อนำองค์ความรู้และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาของโครงการ ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 

2561 มาขยายผล เผยแพร่และแลกเปลี่ยน และปรับปรุงเพิ่มเติมร่วมกับประชาชน เครือข่าย ผู้มีส่วนได้      
ส่วนเสีย ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง 

2. นำร่องกิจกรรมในระดับพื ้นที่ เพื ่อสนับสนุนประชาชนใช้มาตรการลดและบรรเทาฯ 
มาตรการในการปรับตัวฯ รวมทั้งแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับ
ความเสี่ยง 

3. ยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมคิดร่วมตัดสินใจ และสร้างขีด
ความสามารถของเครือข่ายชุมชนในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง      
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสังคมเศรษฐกิจ ของลุ่มน้ำโขง 

 
 
 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ง 8-6                  รายงานฉบับสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. รายงานผลการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน

จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปี พ.ศ. 2562 
2. คู่มือองค์ความรู้เพื่อลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนในพื้นที่เสี ่ยง 

รวมทั้งมาตรการในการแก้ไขปัญหา เพื ่อรองรับการเปลี ่ยนแปลง และการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง 

3. เกิดแนวทางในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการ
ไฟฟ้าพลังงานน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในพ้ืนที่เป้าหมาย 

4. เครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจในการ
ติดตามผลกระทบจากการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานและกลไกการประสานงานระหว่าง
ภาครัฐและภาคประชาชน 

 
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตพื้นที่ศึกษาต้องพิจารณาให้ครอบคลุม     
พื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำโขง 8 
จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ซึ่ง
ครอบคลุมพื้นที่ 15 กิโลเมตร จากริมฝั่งแม่น้ำโขงรวมทั้งสิ้น จำนวน 50 อำเภอ 1 ,699 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งสิ้น 
12,978.27 ตารางกิโลเมตร 

 
ขอบเขตการดำเนินงาน 

ที่ปรึกษาได้วางแผนการดำเนินงานโครงการ ตลอดจนแนวคิด แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 

1. การรวบรวม ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนด้าน
ต่าง ๆ ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย  

  1) กิจกรรมนำร่องเรื่องการส่งเสริมและใช้มาตรการลดและบรรเทา โดยจัดให้มีการ
ประชุมเริ่มงานและการประชุมสรุปงาน 

  2) ดำเนินการจัดประชุมเพ่ือขยายผล เผยแพร่ แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดองค์ความรู้  
  3) ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและ

ประชาสัมพันธ์              
  4) ดำเนินการจัดทำคู่มือ เอกสารการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้นำชุมชน  
  5) ดำเนินการจัดทำเอกสารสรุปผลการศึกษา เผยแพร่ ฐานข้อมูล องค์ความรู้        

แก่ประชาชนในพืน้ที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน 
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  6) รวมองค์ความรู้เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลโครงการและการจัดทำรายงานสรุปฉบับ
ผู้บริหาร 

2. การทบทวนข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิโดยสำรวจวิเคราะห์ภาคสนาม สำหรับผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนด้านต่าง ๆ ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงหรือพื้นที่เสี่ยงที่ได้ทำการศึกษาใน
โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ
ในแม่น้ำโขงสายประธาน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นแนวทาง และเป็นข้อมูลในการ
สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงในพื้นที่ 8 จังหวัด ริม
แม่น้ำโขง โดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้ 

  1) การรวบรวมและสำรวจข้อมูลอดีตถึงปัจจุบันที ่เกี ่ยวข้องโดยให้ได้ข้อมูลที่
ทำการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2561 มากที่สุด เช่น สภาพแวดล้อมทั่วไป ทั้งด้านนโยบาย แผน 
กิจกรรมที่เกิดขึ้น ปัญหาและแนวทางแก้ไขเบื้องต้นที่เกิดขึ้น สภาพแวดล้อมทางกายภาพชีวภาพที่ได้รับ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนด้านต่าง ๆ ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง 

  2) ทำการกำหนดกรอบ แผนการและเป้าหมาย (Expert Meeting) รวมทั้งวิเคราะห์
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) โดยใช้ข้อมูลที่ทำการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 
2561 และข้อมูลสถานการณ์จริงของพ้ืนที่  

3. แผนการดำเนินงานตามแนวทางการศึกษา 
  1) การประชุมเริ ่มงาน (กิจกรรมนำร่อง) เพื ่อดำเนินกิจกรรมนำร่องของชุมชน 

ประกอบด้วยการกำหนดขอบเขตแผนงานกิจกรรมและการบริหารจัดการร่วมกับนักวิชาการ ผู้เชี ่ยวชาญ 
หน่วยงานราชการ และเครือข่ายชุมชนระดับจังหวัด และเครือข่ายชุมชนของพ้ืนที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงใน 
8 จังหวัด กลุ่มจังหวัดละ 10 คน รวม 80 คน ในวันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 
NK 2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

  2) การประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) เพื่อสรุปผลการดำเนินกิจกรรมชุมชนและ
ข้อมูลองค์ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมนำร่องในพ้ืนที่แต่ละจังหวัด รวม 8 จังหวัด ดังนี้ 

วันอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม 2563 ณ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
วันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2563 ณ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 
วันอาทิตย์ ที่ 19 มกราคม 2563 ณ ศาลาริมโขง บ้านบุ่งคล้าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งคล้า 

อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ  
วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 ณ ส่วนอุทกวิทยาที่ 3 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย 
วันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2563 ณ บ้านนาแล ตำบลนาสีนวล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  
วันพุธ ที่ 22 มกราคม 2563 ณ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสารท่า อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 
วันพฤหัสบดี ที ่ 23 มกราคม 2563 ณ บ้านสำโรง หมู ่ที ่ 5 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ ์ไทร      

จังหวัดอุบลราชธานี 
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วันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดพระธาตุผาเงา หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย 

  3) การประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 1 เพื่อขยายผล เผยแพร่ แลกเปลี่ยน 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ กลุ่มจังหวัดละ 10 คน รวม 80 คน ในช่วงวันอาทิตย์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัด
อุบลราชธานี 

  4) การประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 2 เพื่อขยายผล เผยแพร่ แลกเปลี่ยน 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ กลุ่มจังหวัดละ 10 คน รวม 80 คน ในช่วงวันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัด
อุบลราชธานี 

  5) การฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อการตอบสนองและการวางแผนแก้ไข
ปัญหาของประชาชน จังหวัดละ 1 ครั้ง รวม 8 ครั้ง โดยกำหนดผู้เข้าร่วมจังหวัดละ 30 คน รวม 240 คน 
ในช่วงวันที่ 9-22 มีนาคม 2563 ของพ้ืนที่แต่ละจังหวัด 

 
อภิปรายผลการจัดทำแผนกิจกรรมนำร่องจากเวทีที ่ 1 สังเคราะห์ปัญหาผลกระทบ การ

เปลี่ยนแปลง ศักยภาพชุมชน เล่าสภาพปัญหา/ผลกระทบในมุมมองของแต่ละคน 

ระดมความคิดเห็นเพื่อเติมข้อมูลให้เห็นประโยชน์/โทษของโครงการสร้างเขื่อนในแม่น้ำ 

สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือ เพื่อจัดทำคู่มือสำหรับใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้ 

ข้อมูล 5 ด้าน 

สรุปประเด็น และคัดเลือกผู้แทนในพื้นที่ตัวอย่างนำร่อง 

ผู้แทนกลุ่มอภิปรายผลการแลกเปลี่ยนในประเด็นต่าง ๆ 

สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยน 
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เลิกประชุม เวลา : 16.30 น. 

 

สรุปผลการประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบวัตถุประสงค์ ความเป็นมา ที่มาและความสำคัญ กรอบแนวทางการศึกษา

ของโครงการ ทบทวนการศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดน การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ

และภาคประชาชน และแผนการดำเนินงาน พื้นที่นำร่องตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 

ด้านกายภาพ ระดับน้ำที่ผิดปกติ น้ำขึ้นและลงไม่แน่นอน ปี 2561 เกิดภัยน้ำท่วมหนัก การไหลของน้ำในแม่น้ำ

โขงมีความเร็วและแรงมากขึ้น กระแสน้ำเปลี่ยนทิศทาง และร่องน้ำลึกเปลี่ยนตำแหน่ง ริมตลิ่งถูกกัดเซาะและ

พังทลาย การทับถมตะกอนลดลง และปริมาณตะกอนแขวนลอยลดลง การไหลของน้ำที่ผิดปกติ การดูดทราย 

น้ำใสและเขียว ตะกอนในน้ำลดลง น้ำเสีย สาเหตุมาจากการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานแป้งมัน ด้านชีวภาพ  

ปลามีจำนวนลดน้อยลง น้ำใสผิดปกติ แหล่งอาศัยและแหล่งวางไข่หายไป อาหารตามธรรมชาติลดลง      

สาหร่ายมีมากขึ้น พืชบางชนิดสูญหาย สาเหตุมาจากการขึ้นและลงของระดับน้ำที่ผิดปกติ ริมตลิ่งถูกกัดเซาะ

และพังทลาย น้ำท่วม สาหร่ายน้ำจืดมีมากขึ้น การไหลของน้ำนิ่ง ด้านเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่ทำการเกษตร

ร ิมฝ ั ่งลดลง และไม่สามารถทำการเพาะปลูกได ้ ประเพณีท ี ่ เก ี ่ยวข ้องกับแม่น ้ำโขงทำได ้ยากขึ้น         

นักท่องเที่ยวลดลง ปัญหายาเสพติดมีมากขึ้น สาเหตุมาจากรายได้ในครอบครัวที่ลดลง ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และสังคมข้ามพรมแดน มิติด้านสังคม วิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม วิธีการหาปลาการจับปลาต้องเปลี่ยนเครื่องมือ 

คนในพื้นที่เปลี่ยนอาชีพ พื้นที่ริมโขงสูญหาย ทำให้เสียที่ดินเสียดินแดน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าประเทศ

ลาวสูงขึ้น ปัญหายาเสพติดมีมากขึ้น มิติด้านเศรษฐกิจ รายได้ของเกษตรกรและชาวประมงลดลง เศรษฐกิจ

ตกต่ำ พื้นที่ริมโขงสูญหาย ขาดพื้นที่ประกอบอาชีพ มิติด้านระบบนิเวศ ปลาขึ้นไปวางไข่ไม่ได้ ปลาสูญพันธ์ 

และหลงฤดู เกษตรริมฝั่งเสียหาย ความอุดมสมบูรณ์ลดลง มิติด้านประเพณีวัฒนธรรม มีการเชื่อเรื่องพญานาค

เหมือนเดิม แต่ไม่สามารถบวงสรวงเหมือนเดิม ประเพณีแข่งเรือไม่สามารถทำไม่ได้ ประเพณีเนาแก่ง (การเอา

พระไปเกาะแก่ง) น้ำท่วมทำให้ไม่สามารถได้ ต้องทำบนฝั่งแทน ฮีต 12 คอง 14 ยังเหลืออยู่ แต่ไม่ครบ

เหมือนเดิม การสวดชะตาแม่น้ำ การต่อชะตาแม่น้ำ สูญหาย มีประเพณีเกิดใหม่ ป ระเพณีแห่ย ักษ์              

ช่วงเดือนเมษายน ที่บ้านยักษ์คูอำเภอชานุมาน มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มาแห่ยักษ์ช่วงสงกรานต์ 

วัฒนธรรมประเพณีบางอย่างเริ่มไม่ได้รับการสืบทอดต่อ เหตุเพราะทั้งอาจด้วยน้ำที่ท่วมหรือน้ำที่น้อยเกินไป 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรน้ำและ

ระบบนิเวศในแม่น้ำโขง ประกอบด้วย แนวทางในการแก้ไขปัญหาระดับชุมชน ส่งเสริมและสร้างความตระหนัก

ให้กับชาวประมง ในการปรับเปลี่ยนเครื่องมือจับปลา ให้ใช้ตาข่ายที่มีขนาดกว้างขึ้น และลดเวลาในการออก

เรือ เพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ของปลาในแม่น้ำโขง และส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อดินมากขึ้น การสร้างแนว

ป้องกันการพลังของริมตลิ่ง ส่งเสริมเกษตรกรริมฝั่ง ให้เปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกริมฝั่งแม่น้ำโขงเป็นไร่นาหรือพ้ืนที่
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ราบมากข้ึน ส่งเสริมการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ปลาในแม่น้ำโขงที่ใกล้สูญพันธุ์ ด้วยการกำหนดขอบเขตอนุรักษ์

หรือวังปลาเป็นเขตอภัยทาน แนวทางในการแก้ไขปัญหาระดับเครือข่าย สร้างเครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์ปลาใน

แม่น้ำโขงที่ใกล้สูญพันธุ์ ในระดับชุมชน ส่งเสริมการประชาคมแผนโครงการตามบริบทท้องถิ่น เพื่อเสนอ

งบประมาณ กำหนดแผนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น และกลไกของชุมชน 
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โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ง 9-1                  รายงานฉบับสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

 
รายงานผลการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) 

 
โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

วันพฤหัสบดีที ่23 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.  

ณ บ้านสำโรง หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 

................................................................................................................................................................... 

วัตถุประสงค์ 

1. จัดทำฐานข้อมูล องค์ความรู้ของชุมชน ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงเนื่องจากผลกระทบ

สิ ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน ที ่ประชาชนมีส ่วนร ่วมในการปร ับปร ุงจากการศึกษาร่วมกับ           

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

2. จัดทำกิจกรรมนำร่องระดับพื้นที่ของ 8 จังหวัดริมน้ำโขงสายประธาน ในการใช้มาตรการลด   

และบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการปรับตัวเพ่ือ

รองรับการเปลี่ยนแปลง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3. ประเมินกิจกรรมนำร่องและการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของเครือข่ายชุมชนในกิจกรรม

การติดตามตรวจสอบ การเฝ้าระวัง การปรับตัวต่อความเสี่ยงเนื่องจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม       

ข้ามพรมแดน 

4. จัดทำข้อเสนอแนะกรอบแนวคิดในการขยายขอบเขตในการศึกษาและกำหนดกรอบดัชนีด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดล้อม และสังคมเศรษฐกิจ ที่ใช้ในการติดตามประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน     

โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 

ผู้มาประชุม 

คณะกรรมการดำเนินงาน 

1. ผศ.ดร.รัชนี นามมาตย์          ผู้จัดการโครงการ 

2. นายชินพัฒน์ เฉลิมรัมย์             นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและเลขานุการโครงการ 

 

 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ง 9-2                  รายงานฉบับสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

เครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดอุบลราชธานี 

1. นายพิฐิพัสจ ์พวงพันธ์           ประธานเครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

2. นายพิจิต จันทร์ศรี  เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

3.นางสอน จำปาดอก  เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

4. นายถาวร สืบสุข                 เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

5. นายวินัย กระฉอดนอก  เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

6. นายสมพงษ์ ดาวเรืองรัมย์  เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

7. นายจำลอง มะลิซึ่ง  เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

8. นายวิเชียร คะพิมพ์  เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

9. นางพัสรา จันทพันธ์  เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

10. นางวัลภา จิทราช  เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

11. นางสมศรี จำปาแดง  เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

12. นายณรงค์ ทิพย์เนตร               เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

    

1. สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) 

มีผ ู ้ เข ้าร ่วมประช ุมรวมทั ้ งส ิ ้น  22 ราย โดยมีคณะกรรมการดำเน ินงานเข ้าร ่วมประชุม                 

จำนวน 10 ราย เครือข่ายภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุม จำนวน 12 ราย (ร้อยละ 100) รายละเอียด         

ดังตารางที่ 1 และภาพบรรยากาศการจัดการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) ดังรูปที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) 

ลำดับ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน (ราย) 
1 ผู้ดำเนินการจัดทำโครงการ 

- คณะกรรมการดำเนินงาน 10 
2 เครือข่ายภาคประชาสังคม 

- จังหวัดอุบลราชธานี 12 
รวม 22 
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โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ง 9-3                  รายงานฉบับสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

 

    
 

    
 

    
 

รูปที่ 1 บรรยากาศการจัดการประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) 
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โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ง 9-4                  รายงานฉบับสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

 

2. กิจกรรมการประชุม 

เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร ชมนิทรรศการ  

เวลา 09.00 – 09.15 น. พิธีการเปิดการประชุม และกล่าวรายงาน 

เวลา 09.15 – 10.30 น. - อภิปรายผลการจัดทำแผนกิจกกรมนำร่องจากเวทีที่ 1 สังเคราะห์ปัญหา

     ผลกระทบ การเปลี่ยนแปลง ศักยภาพชุมชน เล่าสภาพปัญหา/ผลกระทบ

     ในมุมมองของแต่ละคน 

     - ระดมความคิดเห็นเพื่อเติมข้อมูลให้เห็นประโยชน์/โทษของโครงการ

     สร้างเข่ือนในแม่น้ำ 

     - แบ่งกลุ่มจัดแนวทางลดผลกระทบตามสภาพปัญหา วิเคราะห์ศักยภาพ

     ของชุมชน เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงการวางแผนกลยุทธศาสตร์เพื่อรับมือ

     กับผลกระทบและการประเมินการแก้ไขปัญหาของชุมชนต่อการไหลของ

               น้ำ 

     - แบ่งกลุ่มจัดทำเกณฑ์ในการเฝ้าระวังผลกระทบ 

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

เวลา 10.45 – 11.30 น. - แบ่งกลุ่มจัดทำโครงการเสนอ 

     - สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือ เพื่อจัดทำคู่มือสำหรับใช้ใน

     การเผยแพร่องค์ความรู้ ข้อมูล 5 ด้าน 

เวลา 11.30 – 12.00 น. สรุปประเด็น และคัดเลือกผู้แทนในพ้ืนที่ตัวอย่างนำร่อง 

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 15.00 น. ผู้แทนกลุ่มอภิปรายผลการแลกเปลี่ยนในประเด็นต่าง ๆ 

เวลา 15.00 – 16.30 น. สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยน 
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โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ง 9-5                  รายงานฉบับสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

 

พิธีเปิดการประชุม และกล่าวรายงาน บรรยายวัตถุประสงค์ กรอบแนวทางการศึกษาของโครงการ 

และความเข้าใจในการจัดกิจกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี นามมาตย์ ผู้จัดการโครงการ 

ที่มาและความสำคัญ 
โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจาก

โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ได้ดำเนินงานตั้งแต่ปี พ .ศ. 2557 จนถึง พ.ศ. 2561    
ผลการศึกษาทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลและมีการจัดทำฐานข้อมูลของผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน
ด้านต่าง ๆ มากขึ้นตามลำดับ ตลอดการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา ได้ศึกษาและปรับปรุงแนวทาง วิธี
การศึกษาขอบเขตพื้นที ่ศึกษา และแสวงหาเครื ่องมือต่าง ๆ ที ่เหมาะสมมาใช้ในการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนเพื่อเป้าหมายให้ได้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ มีความถูกต้องทางวิชาการ และทำให้
ข้อมูลเหล่านั้นสามารถบ่งชี้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนที่อาจเกิดขึ้น และนำไปสู่การประเมินแนวโน้ม
ความเสี่ยงในพ้ืนที่ต่าง ๆ ตลอดแม่น้ำโขงสายประธานในอาณาเขตของประเทศไทย โดยให้ความสำคัญของการ
สร้างความเข้าใจของประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ตลอดจนสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ทั้งในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ วิพากย์ โต้แย้ง 
หรือเห็นด้วย ตลอดกระบวนการศึกษา และเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิชาการและวิทยาศาสตร์ของการศึกษา ไปสู่
การประเมินผลกระทบด้านสังคมเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของประชาชน อีกทั้งสามารถนำข้อมูลจากการศึกษา
ไว้ใช้ในการแลกเปลี ่ยน การแจ้งให้สาธารณะได้ทราบ ทั ้งภายในประเทศ และกับประเทศเพื ่อนบ้านใน         
ล ุ ่มน้ำโขง ทั ้งน ี ้รายละเอียดของกิจกรรมหลักที ่จะดำเน ินตามแผนการดำเน ินงานของโครงการฯ                   
ระหว่าง พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2571 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ เป็นระยะเวลารวม 15 ปี  
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อนำองค์ความรู ้และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาของโครงการ ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2557 ถึง    

พ.ศ. 2561 มาขยายผล เผยแพร่และแลกเปลี่ยน และปรับปรุงเพิ่มเติมร่วมกับประชาชน เครือข่าย ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง 

2. นำร่องกิจกรรมในระดับพื ้นที ่เพ่ือสนับสนุนประชาชนใช้มาตรการลดและบรรเทาฯ 
มาตรการในการปรับตัวฯ รวมทั้งแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับ
ความเสี่ยง 

3. ยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมคิดร่วมตัดสินใจ และสร้างขีด
ความสามารถของเครือข่ายชุมชนในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง      
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสังคมเศรษฐกิจ ของลุ่มน้ำโขง 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. รายงานผลการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน
จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปี พ.ศ. 2562 

2. คู่มือองค์ความรู้เพื่อลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนในพื้นที่เสี ่ยง 
รวมทั้งมาตรการในการแก้ไขปัญหา เพื ่อรองรับการเปลี ่ยนแปลง และการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง 

3. เกิดแนวทางในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการ
ไฟฟ้าพลังงานน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในพ้ืนที่เป้าหมาย 

4. เครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจในการ
ติดตามผลกระทบจากการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานและกลไกการประสานงานระหว่าง
ภาครัฐและภาคประชาชน 

 
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาต้องพิจารณาให้ครอบคลุม พ้ืนที่
มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำโขง 8 จังหวัด 
ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ซึ่งครอบคลุม
พื ้นที ่ 15 กิโลเมตร จากริมฝั ่งแม่น้ำโขงรวมทั ้งสิ ้น จำนวน 50 อำเภอ 1 ,699 หมู ่บ้าน มีพื ้นที ่ทั ้งสิ้น           
12,978.27 ตารางกิโลเมตร 

 
ขอบเขตการดำเนินงาน 

ที่ปรึกษาได้วางแผนการดำเนินงานโครงการ ตลอดจนแนวคิด แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 

1. การรวบรวม ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนด้าน
ต่าง ๆ ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย  

  1) กิจกรรมนำร่องเรื่องการส่งเสริมและใช้มาตรการลดและบรรเทา โดยจัดให้มีการ
ประชุมเริ่มงานและการประชุมสรุปงาน 

  2) ดำเนินการจัดประชุมเพ่ือขยายผล เผยแพร่ แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดองค์ความรู้  
  3) ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและ

ประชาสัมพันธ์              
  4) ดำเนินการจัดทำคู่มือ เอกสารการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้นำชุมชน  
  5) ดำเนินการจัดทำเอกสารสรุปผลการศึกษา เผยแพร่ ฐานข้อมูล องค์ความรู้ แก่

ประชาชนในพื้นท่ีมีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน 
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  6) รวมองค์ความรู้เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลโครงการและการจัดทำรายงานสรุปฉบับ
ผู้บริหาร 

2. การทบทวนข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิโดยสำรวจวิเคราะห์ภาคสนาม สำหรับผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนด้านต่าง ๆ ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงหรือพื้นที่เสี่ยงที่ได้ทำการศึกษาใน
โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ
ในแม่น้ำโขงสายประธาน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นแนวทาง และเป็นข้อมูลในการ
สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงในพื้นที่ 8 จังหวัด ริม
แม่น้ำโขง โดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้ 

  1) การรวบรวมและสำรวจข้อมูลอดีตถึงปัจจุบันที ่เกี ่ยวข้องโดยให้ได้ข้อมูล ที่
ทำการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2561 มากที่สุด เช่น สภาพแวดล้อมทั่วไป ทั้งด้านนโยบาย แผน 
กิจกรรมที่เกิดขึ้น ปัญหาและแนวทางแก้ไขเบื้องต้นที่เกิดขึ้น สภาพแวดล้อมทางกายภาพชีวภาพที่ได้รับ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนด้านต่าง ๆ ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง 

  2) ทำการกำหนดกรอบ แผนการและเป้าหมาย (Expert Meeting) รวมทั้งวิเคราะห์
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) โดยใช้ข้อมูลที่ทำการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 
2561 และข้อมูลสถานการณ์จริงของพ้ืนที่  

3. แผนการดำเนินงานตามแนวทางการศึกษา 
  1) การประชุมเริ ่มงาน (กิจกรรมนำร่อง) เพื ่อดำเนินกิจกรรมนำร่องของชุมชน 

ประกอบด้วยการกำหนดขอบเขตแผนงานกิจกรรมและการบริหารจัดการร่วมกับนักวิชาการ ผู้เชี ่ยวชาญ 
หน่วยงานราชการ และเครือข่ายชุมชนระดับจังหวัด และเครือข่ายชุมชนของพ้ืนที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงใน 
8 จงัหวัด กลุ่มจังหวัดละ 10 คน รวม 80 คน ในวันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 
NK 2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

  2) การประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) เพ่ือสรุปผลการดำเนินกิจกรรมชุมชน และ
ข้อมูลองค์ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมนำร่องในพ้ืนที่แต่ละจังหวัด รวม 8 จังหวัด ดังนี้ 

วันอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม 2563 ณ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
วันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2563 ณ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 
วันอาทิตย์ ที่ 19 มกราคม 2563 ณ ศาลาริมโขง บ้านบุ่งคล้าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งคล้า 

อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ  
วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 ณ ส่วนอุทกวิทยาที่ 3 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย 
วันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2563 ณ บ้านนาแล ตำบลนาสีนวล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  
วันพุธ ที่ 22 มกราคม 2563 ณ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสารท่า อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 ณ บ้านสำโรง หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัด

อุบลราชธานี 
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วันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดพระธาตุผาเงา หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย 

  3) การประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 1 เพื่อขยายผล เผยแพร่ แลกเปลี่ยน 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ กลุ่มจังหวัดละ 10 คน รวม 80 คน ในช่วงวันอาทิตย์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัด
อุบลราชธานี 

  4) การประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 2 เพื่อขยายผล เผยแพร่ แลกเปลี่ยน 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ กลุ่มจังหวัดละ 10 คน รวม 80 คน ในช่วงวันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัด
อุบลราชธานี 

  5) การฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อการตอบสนองและการวางแผนแก้ไข
ปัญหาของประชาชน จังหวัดละ 1 ครั้ง รวม 8 ครั้ง โดยกำหนดผู้เข้าร่วมจังหวัดละ 30 คน รวม 240 คน 
ในช่วงวันที่ 9-22 มีนาคม 2563 ของพ้ืนที่แต่ละจังหวัด 

 
อภิปรายผลการจัดทำแผนกิจกรรมนำร่องจากเวทีที ่ 1 สังเคราะห์ปัญหาผลกระทบ การ

เปลี่ยนแปลง ศักยภาพชุมชน เล่าสภาพปัญหา/ผลกระทบในมุมมองของแต่ละคน 

ระดมความคิดเห็นเพื่อเติมข้อมูลให้เห็นประโยชน์/โทษของโครงการสร้างเขื่อนในแม่น้ำ 

สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือ เพื่อจัดทำคู่มือสำหรับใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้ 

ข้อมูล 5 ด้าน 

สรุปประเด็น และคัดเลือกผู้แทนในพื้นที่ตัวอย่างนำร่อง 

ผู้แทนกลุ่มอภิปรายผลการแลกเปลี่ยนในประเด็นต่าง ๆ 

สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยน 
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เลิกประชุม เวลา : 16.30 น. 

 

สรุปผลการประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบวัตถุประสงค์ ความเป็นมา ที่มาและความสำคัญ กรอบแนวทางการศึกษา

ของโครงการ ทบทวนการศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดน การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ

และภาคประชาชน และแผนการดำเนินงาน พื้นที่นำร่องตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 

สภาพปัญหาที่พบในพื้นที่ ด้านกายภาพ ระดับน้ำที่ผิดปกติ น้ำขึ้นและลงไม่แน่นอน ปี 2554 และ 2562 เกิด

ภัยพิบัติน้ำแล้ง สาเหตุมาจากการก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง การไหลของน้ำในแม่น้ำโขงมีความเร็วและแรง

มากขึ้น กระแสน้ำเปลี่ยนทิศทาง และร่องน้ำลึกเปลี่ยนตำแหน่ง สาเหตุมาจากการก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง 

การดูดทราย ริมตลิ่งถูกกัดเซาะและพังทลาย สาเหตุจากการการไหลของน้ำที่ผิดปกติ การดูดทราย การทับถม

ของตะกอนลดลง การไหลของน้ำที่ผิดปกติ น้ำใสและเขียว สาเหตุมาจากการก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง 

ตะกอนในน้ำลดลง ด้านชีวภาพ ปลามีจำนวนลดน้อยลง สาเหตุมาจากการขึ้นและลงของระดับน้ำที่ผิดปกติ 

น้ำใสผิดปกติ แหล่งอาศัยและแหล่งวางไข่หายไป อาหารตามธรรมชาติลดลง สาหร่ายมีมากขึ้น การจับปลาผิด

วิธี สัตว์น้ำที่เคยพบและได้สูญหายไปจากพื้นที่ สาเหตุมาจากการขึ้นและลงของระดับน้ำที่ผิดปกติ ริมตลิ่งถูก

กัดเซาะและพังทลาย การดูดทราย น้ำแล้ง พืชบางชนิดสูญหาย ริมตลิ่งถูกกัดเซาะและพังทลาย การดูดทราย 

การทับถมของตะกอนลดลง ด้านเศรษฐกิจและสังคม การประกอบอาชีพเกษตรริมฝั่งไม่สามารถเพาะปลูกได้ 

ริมตลิ่งพังทลาย การชะล้างหน้าดิน และการทับถมตะกอนลดลง น้ำแล้ง ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำโขง ทำ

ได้ยากข้ึน ปัญหายาเสพติดมีมากข้ึน สาเหตุมาจากรายได้ในครอบครัวที่ลดลง ร้านค้าริมฝั่งได้รับความเสียหาย 

ริมตลิ ่งพังทลาย จำนวนนักท่องเที ่ยวลดลง สาเหตุมาจากร้านค้าริมฝั ่งได้รับความเสียหาย ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน มิติด้านสังคม วิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม พื้นที่ทำการเกษตรริมฝั่งเสียหาย 

คนในพื้นที่เปลี่ยนอาชีพ ปัญหาสังคมมีมากขึ้น ปัญหายาเสพติดมีมากขึ้น มิติด้านเศรษฐกิจ ผลิตผลทาง

การเกษตรเสียหายรายได้ของเกษตรกรและชาวประมงลดลง เศรษฐกิจตกต่ำ กระทบไปถึงการค้าขาย การ

ท่องเที่ยว เกษตรริมโขง เกษตรริมฝั่งและการประมง ยอดขายลดลงประมาณ 70% ความต้องการสินค้าลดลง 

มิติด้านระบบนิเวศ ปลามีจำนวนลดน้อยลง สัตว์น้ำที่เคยพบและได้สูญหายไปจากพื้นที่ พืชบางชนิดสูญหาย 

มิติด้านประเพณีวัฒนธรรม ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำโขง ทำได้ยากขึ้น การแก้ไขปัญหาของชุมชนในพื้นที่

จังหวัดอุบลราชธานีที่ผ่านมา จากผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขง

สายประธาน ประกอบด้วย มีการเตือนภัยเรื่องระดับน้ำ โดยเครือข่ายภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ การเพาะพันธุ์

และอนุบาลพันธุ์ปลาแม่น้ำโขงโดยชุมชน และบางครอบครัวสามารถยึดทำเป็นอาชีพหลัก การกำหนดกติกา

อนุรักษ์พันธุ์ปลาหรือชาวบ้านเรียกว่า ธรรมนูญชุมชน ด้วยการกำหนดขอบเขตอนุรักษ์หรือวังปลาเป็นเขต

อภัยทาน และกำหนดให้ช่วงฤดูฝนจะมีการปล่อยปลาตามธรรมชาติ (อนุรักษ์ไว้ที่บุ่ง) ซึ่งมีกฎว่าห้ามช็อตปลา 
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โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ง 9-10                  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

ห้ามใช้อวนตาถี่ และห้ามดักปลา ส่วนช่วงฤดูแล้งมีการอนุบาลปลาให้เจริญเติบโตเต็มที่แล้วจึงปล่อยลงสู่แม่น้ำ

โขง โดยจะมีชีวิตรอดประมาณ 40-60% การชดเชยจากรัฐบาลและจากนายทุน การสูบน้ำขึ้นมาใช้เองใน

ชุมชน เปลี่ยนพืชการเกษตรเป็นการปลูกฝ้ายที่ทนต่อความแล้ง และช่วยอุ้มหน้าดิน แนวทางในการแก้ไข

ปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่แก้ไขปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศในแม่น้ำโขง 

ประกอบด้วยแนวทางในการแก้ไขปัญหาระดับชุมชน การส่งเสริมการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ปลาในแม่น้ำโขงที่

ใกล้สูญพันธุ์ ด้วยการกำหนดขอบเขตอนุรักษ์หรือวังปลาเป็นเขตอภัยทาน ร่วมกับการใช้กติกาอนุรักษ์พันธุ์

ปลาหรือชาวบ้านเรียกว่า ธรรมนูญชุมชน ด้วยการกำหนดขอบเขตอนุรักษ์หรือวังปลาเป็นเขตอภัยทานบริเวณ

บุงกระเจียน หมู่ 6 และหมู่ 8 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร และการกำหนดให้ช่วงฤดูฝนจะมีการปล่อยปลาตาม

ธรรมชาติ ซึ่งมีกฎว่าห้ามช็อตปลา ห้ามใช้อวนตาถี่ และห้ามดักปลา ส่วนช่วงฤดูแล้งมีการอนุบา ลปลาให้

เจริญเติบโตเต็มที่แล้วจึงปล่อยลงสู่แม่น้ำโขง โดยต้องการทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และ

การให้ความรู้ในด้านวิธีการเพาะพันธุ์ปลาจากนักวิชาการ และหน่วยงานประมง เพื่อสร้างชุมชนอนุรักษ์พันธุ์

ปลาในแม่น้ำโขง การส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ทางการเกษตร โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ใน

การให้ความรู้เรื่องชนิดพันธุ์ การเก็บเมล็ดพันธุ์ การขยายพันธุ์ ระยะเวลาในการเพาะปลูก ช่วงเวลาในการเก็บ

ผลผลิต การดูแลรักษา และการปรับปรุงพันธุ์พืชท้องถิ่น การส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยการพัฒนาและ

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ดอนส้มโฮง ท่องเรือจากหินร้อยไร่-ดอนส้มโฮง- สามหมื่นรู-ผาชัน-ศิลา

เลข-หินหมาว้อ-ถ้ำเต่า รวมระยะทางไป-กลับ 10 กิโลเมตร และขึ้นฝั่งไปเที่ยวชมเสาเฉลียงที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

รวมถึงสนับสนุนจัดหาเรือท่องเที่ยว โฮมสเตย์ และร้านอาหาร โดยความร่วมมือและการสนับสนุนจากการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หน่วยงานท้องถิ่น ชุมชน และการสนับสนุนเสื้อชูชีพจากกรมเจ้าท่า 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาระดับเครือข่าย จัดเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดับเครือข่าย เพื่อสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักต่อผลกระทบข้ามพรมแดน อย่างนน้อยเดือนละ 1 ครั้ง สร้างเครือข่าย

การเตือนภัยจากปัญหาระดับน้ำให้ข้อมูลแก่ชาวบ้านผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (Line) โดยความร่วมมือจาก

เครือข่ายภาคประชาสังคม และประชาชนในพื้นที่ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในชุมชน ผ่านหอกระจาย

ข่าวหรือเสียงตามสาย การสร้างกลไกการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของเครือข่าย โดยการเชื่อมโยงภาคี

เครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมการประสานงานเครือข่ายอย่างเป็นระบบ เพ่ือการเก็บข้อมูลขั้นปฐมภูมิ 

และการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน ส่งเสริมการสร้างศูนย์เรียนรู้หรือแหล่งข้อมูลแม่น้ำโขง โดยมีแกนนำเยาวชน

ที่สามารถใช้เครื่องมือเทคโนโลยีได้ ส่งเสริมกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน การสร้างเครือข่ายภาค

ประชาสังคม กลุ่มเครือข่าย เครือข่ายภาคประชาสังคม ได้แก่ แกนนำเครือข่ายลุ่มน้ำโขงและลุ่มน้ำสาขา 

อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และองค์ กรพัฒนาเอกชน (Non-

governmental Organization: NGO) หน่วยงานท้องถิ่น ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน องค์การบริหารส่วนตำบล 

อำเภอ และจังหวัด ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) สถาบันการศึกษา และผู้นำทางศาสนา หน่วยงาน
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โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ง 9-11                  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ความเข้มแข็งของเครือข่าย จุดแข็ง คือ มีเครือข่ายภาคประชาสังคมหลากหลายกลุ่ม แกน

นำมีความเข้มแข็งในการทำงานมีฐานองค์ความรู้ในการทำงาน มีการวางมาตรการแก้ไขปัญหาเป็นรายประเด็น

จากผลกระทบสิ ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน และมีจิตอาสาต่อการทำงาน จุดอ่อน คือ ขาดแหล่งทุนและ

งบประมาณในการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ขาดการสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้จากนักวิชาการ 

ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความตระหนักด้านปัญหาและผลกระทบข้ามพรมแดน และชุมชนบางส่วนขาดการมี

ส่วนร่วมงานอย่างต่อเนื่อง 
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โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ง 9-12                  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

 



     
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ  

รายงานสรุปผลการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ ครัง้ที่ 1 (เวที 3)         

 

 

 

 
 

 
 

 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     จ 1-1                   รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน  

 
รายงานสรุปผลการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 1 

 
โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

วันอาทิตยท์ี ่16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 23.00 น.  

ณ ปลายฟ้ารีสอร์ต ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 

................................................................................................................................................................... 

วัตถุประสงค์ 

1. จัดทำฐานข้อมูล องค์ความรู้ของชุมชน ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงเนื่องจากผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและสังคม ข้ามพรมแดน ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงจากการศึกษาร่วมกั บสำนักงาน

ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

2. จัดทำกิจกรรมนำร่องระดับพื้นที่ของ 8 จังหวัดริมน้ำโขงสายประธาน ในการใช้มาตรการลดและ

บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการปรับตัวเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3. ประเมินกิจกรรมนำร่องและการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของเครือข่ายชุมชนในกิจกรรม

การติดตามตรวจสอบ การเฝ้าระวัง การปรับตัวต่อความเสี่ยงเนื่องจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้าม

พรมแดน 

4. จัดทำข้อเสนอแนะกรอบแนวคิดในการขยายขอบเขตในการศึกษา และกำหนดกรอบดัชนีด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคมเศรษฐกิจ ที่ใช้ในการติดตามประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน โดย

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

ผู้มาประชุม 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

1. นางสาววชิราภรณ์ กำเนิดเพ็ชร      ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม 

2. นายจรัล เทพอวยพร                 ผู้เชี่ยวชาญด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3. นางสาวนันทวัน สุวรรณสถิตย์       นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ 
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โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     จ 1-2                   รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน  

คณะกรรมการดำเนินงาน 

1. ผศ.ดร.รัชนี นามมาตย์         ผู้จัดการโครงการ 

2. ผศ.ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมและการมีส่วนร่วม 

3. ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์              ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ 

4. อ.นิรันดร คำนุ                      นักวิชาการสนับสนุนด้านสังคมและการมีส่วนร่วม 

5. อ.ดร.พิมพ์พร ภูครองเพรช         นักวิชาการสนับสนุนด้านสังคมและการมีส่วนร่วม 

6. อ.วชิราภรณ์ วรรณโชติ               นักวิชาการสนับสนุนด้านสังคมและการมีส่วนร่วม 

7. อ.ดร.ฐานิดา ศรีหาวงศ์             นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและผู้ประสานงานโครงการ 

8. อ.ดร.ปานปั้น รองหานาม           นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 

9. นางสุชญา โคตรวงษ์                 ผู้ประสานงานด้านการมีส่วนร่วม 

10. นายชินพัฒน์ เฉลิมรัมย์           นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและเลขานุการโครงการ 

 

นิสิตช่วยงานโครงการ 

1. นางสาวอมรรัตน์ ท่ามาหมั่น นิสิตช่วยงานโครงการ 

2. นายศิริเวศ ศรีสิทธิประภา           นิสิตช่วยงานโครงการ 

3. นายธนพล ปะกะตัง                  นิสิตช่วยงานโครงการ               

4. นายไชยา หอมอ่อน           นิสิตช่วยงานโครงการ 

5. นางสาวอารีรัตน์ คำสิงห์            นิสิตช่วยงานโครงการ 

6. นางสาวอณิชิตา ยอดศิริสุวรรณ     นิสิตช่วยงานโครงการ 

7. นางสาวอักษราภัค บุญญานุสนธิ์    นิสิตช่วยงานโครงการ 

8. นางสาวพัชราภา แฟงดาหาร        นิสิตช่วยงานโครงการ 

9. นางสาวนันทกาญจน์ ศรีดวงดี      นิสิตช่วยงานโครงการ 

 

วิทยากรรับเชิญ 

1. ดร.วิเทศ ศรีเนตร                  ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลกระทบสะสมและข้าม 

   พรมแดน 

2. อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์    ผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกวิทยาและชลศาสตร์ความปลอดภัย

              เขื่อนและการเดินเรือ 

 

 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     จ 1-3                   รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน  

เครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงราย 

1. นายบุญนาค จอมธรรม       ประธานเครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

2. นายรัตเขต ฐานะกล               เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

3. นายอุดร จับใจนาย                    เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

4. นายวรินทร์ เรืองศรี                 เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

5. นายบัณฑิต ไชยวงศ์                   เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

6. นางศิริพร สมษา                     เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

7. นางชฎาพรรณ จอมธรรม           เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

8. นายสง่า ก้อนวงศ์ปวง                เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

9. นายสวย ศิริ                          เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

10. นายคุณาธิป อินต๊ะ                   เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

 

เครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดเลย 

1. นายกัญจน์ วงศ์อาจ        ประธานเครือข่าย จังหวัดเลย 

2. นางเจนตา เหง่าศรี                    เครือข่าย จังหวัดเลย 

3. นางจารุณีย์ วงศ์อาจ                   เครือข่าย จังหวัดเลย 

4. นางสาววิภาพร ชาวเหนือ             เครือข่าย จังหวัดเลย 

5. นางสาวสุวัฒนา สะปะภา           เครือข่าย จังหวัดเลย 

6. นายดวงดาว บรรดาศักดิ์            เครือข่าย จังหวัดเลย 

7. นางสาววรรณีย์ แพงพันตอง        เครือข่าย จังหวัดเลย 

8. นายบุณยสิทธิ์ ทุมมาลา               เครือข่าย จังหวัดเลย 

9. นายนุสรณ์ สร้อยโสม                  เครือข่าย จังหวัดเลย 

10. นางอมร สร้อมโสม                   เครือข่าย จังหวัดเลย 

11. นายลม ไชยสิทธิ์                      เครือข่าย จังหวัดเลย 

 

เครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดหนองคาย 

1. นายอิทธิพล คำสุข            ประธานเครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

2. นายปพน โคตรจรัส                    เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

3. นายภูเบศ ใจขาน                    เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

4. นายอรรคเดช ธาตุเสียว             เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     จ 1-4                   รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน  

5. นางลัดดา ธาตุเสียว             เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

6. นางรุ้งรุจี พิบูรณ์                    เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

7. นางสาวเจนจิรา ชานัย              เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

8. นางสาวกนกลักษณ์ นันทะ         เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

9. นางศุภรา ใจขาน                    เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

10. นางมธุรา โคตรจรัส               เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

 

เครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดบึงกาฬ 

1. นายนริศ อาจหาญ            ประธานเครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

2. นายชัยโรจน์ อโคตมี                   เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

3. นางสาวสุจิรา ดิษฐธรรม            เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

4. นายบุญเยี่ยม โคตรทองวงศ์        เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

5. นายอุภาพ อินธุวงศ์                 เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

6. นางอรทัย อะโคตรมี                 เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

7. นางเสงี่ยมทรัพย์ วงษ์อุเทน         เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

8. นางจินต์จุฑา วงษ์อุเทน             เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

9. นายแสวง คำแก้ว                   เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

10. นางสุกัญญา โคตรรัตน์            เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

 

เครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดนครพนม 

1. นายอภิชาติ หงษาวงษ์            ประธานเครือข่าย จังหวัดนครพนม 

2. นายพงศ์สิษฐิ์ ผายม                   เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

3. นางเสา พูลผล                       เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

4. นายธีระพงษ์ ผายม                 เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

5. นายวุฒิศักดิ์ มาจานิตย์                เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

6. นางวัลภา ขันติยะ                      เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

7. นางสุภัค ทีระฆัง                    เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

8. นางเพ็ชร ประวัง                    เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

9. นางสาวรุ้งรัตน์ นนพิบุตร          เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

10. นางเสาวลักณ์ พิพัฒน์               เครือข่าย จังหวัดนครพนม 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     จ 1-5                   รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน  

เครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดมุกดาหาร 

1. นายพรรณนา ราชิวงค์            ประธานเครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

2. นางสุดี โคตรสขึง                       เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

3. นางอรัญญา พิกุลศรี                 เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

4. นายมวลชัย โคตรสขึง               เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

5. นางสีไว กมลรักษ์                    เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

6. นางวิลัย โคชขึง                         เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

7. นางสมพร โคชขึง                     เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

8. นายสุรพร ผิวงาม                      เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

9. นางลา โคตรรสขึง                      เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

10. นางคำจันทร์ ศรีลาศักดิ์             เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

 

เครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดอำนาจเจริญ 

1. นายวีระ วงศ์สุวรรณ            ประธานเครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

2. นายเป็นธรรม ธรรมดา                เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

3. นายสมาน บุดดี                      เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

4. นายบุญยงค์ ทองอินทร์             เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

5. นายไทยวัน ปิ่นทอง                   เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

6. นายประจวบ กรรณิการ์ตระกูล    เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

7. นางสาวปานทอง กอแก้ว           เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

8. นายเอกลักษณ์ ศรีเมืองคุณ           เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

9. นายแก้วกล้า ปัญญาวร                เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

10. นางสาวรงลักษณ์ จึงเจริญ        เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

 

เครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดอุบลราชธานี 

1. นายพิฐิพัสจ ์พวงพันธ์            ประธานเครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

2. นายสมพงษ์ ดาวเรืองรัมย์         เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

3. นายณรงค์ ทิพย์เนตร            เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

4. นายคมสันต์ ปัญญาคล่อง        เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

5. นายสมเกียรติ สมตัว                เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     จ 1-6                   รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน  

6. นายธนกฤต สายใจ                 เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

7. นายรัฐอิสระ จันทะชารี             เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

8. นายวิรัตน์ เหล่าสิงห์                เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

9. นางสาวนวลศรี สองสี               เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

10. นางบุญมา เจริญชาติ              เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

11. นายวิเชียร คะพิมพ์                เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

12. นายประศักดิ์ ศิริวาลย์            เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

13. นางสีดา ศรีประจัน                   เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

14. นายประจักษ์ สิมกันยา           เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายภูเบศ ใจขาน           เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

2. นางสุภัค ทีระฆัง                       เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

3. นางสาวรุ้งรัตน์ นนพิบุตร         เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

4. นางเสาวลักณ์ พิพัฒน์  เครือข่าย จังหวัดนครพนม 
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โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     จ 1-7                   รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน  

1. สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 1 

มีผู ้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ ้น 105 ราย โดยมีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเข้าร่วมประชุม            

จำนวน 3 ราย คณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ราย นิสิตช่วยงานโครงการเข้าร่วมประชุม 

จำนวน 9 รายวิทยากรรับเชิญเข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ราย เครือข่ายภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุม 

จำนวน 81 ราย จังหวัดเชียงรายเข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ราย จังหวัดเลยเข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ราย 

จ ังหว ัดหนองคายเข ้าร ่วมประช ุม จำนวน 9 ราย จังหว ัดบึงกาฬเข้าร ่วมประช ุม จำนวน 10 ราย                                   

จังหวัดนครพนมเข้าร ่วมประช ุม จำนวน 7 ราย จังหวัดมุกดาหารเข ้าร ่วมประช ุม จำนวน 10 ราย                      

จังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ราย จังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมประชุม จำนวน 14 ราย     

(ร้อยละ 100) รายละเอียดดังตารางที่ 1 และภาพบรรยากาศการจัดการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 1 

ดังรูปที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 1 

ลำดับ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน (ราย) 
1 ผู้ดำเนินการจัดทำโครงการ 

- สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 3 
- คณะกรรมการดำเนินงาน 10 
- นิสิตช่วยงานโครงการ 9 

2 วิทยากรรับเชิญ 2 
3 เครือข่ายภาคประชาสังคม 

- จังหวัดเชียงราย 10 
- จังหวัดเลย 11 
- จังหวัดหนองคาย 9 
- จังหวัดบึงกาฬ 10 
- จังหวัดนครพนม 7 
- จังหวัดมุกดาหาร 10 
- จังหวัดอำนาจเจริญ 10 
- จังหวัดอุบลราชธานี 14 

รวม 105 
 

 

 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     จ 1-8                   รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน  

 

 

    
 

    
 

    
 

รูปที่ 1 บรรยากาศการจัดการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 1 
 

 

 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     จ 1-9                   รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน  

 

2. กิจกรรมการประชุม 

เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร  

เวลา 09.00 – 09.15 น. บรรยายวัตถุประสงค์ กรอบแนวทางการศึกษาของโครงการ และความ

      เข้าใจในการจัดกิจกรรม 

เวลา 09.15 – 10.00 น. อภิปรายผลการเก็บข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์

     เชิงลึก (SIMVA) ในกลุ่มตัวอย่างภาคประชาชนของพ้ืนที่ที่มีแนวโน้มได้รับ

     ความเสี่ยง 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง 

เวลา 10.00 – 10.30 น. อภิปรายผลการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาการเปลี่ยนแปลงในรอบ 5 

     ปี ที่ผ่านมา รวมทั้งแผนและมาตรการแก้ไขปัญหาของชุมชนจากข้อคิด

     เห็นของภาคประชาชนในพื้นท่ีนำร่อง (Focus Group Discussion) 

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

เวลา 10.45 – 11.15 น. อภิปรายผลและถ่ายทอดองค์ความรู้ผลจากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจาก

      การศึกษาที่เกี ่ยวข้องในปี 2557 – 2561 ผลกระทบและติดตามตรวจ

      สอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลัง

                น้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

เวลา 11.15 – 12.00 น. แต่ละจังหวัด วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาการ

      เปลี่ยนแปลงในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา รวมทั้งแผนและมาตรการแก้ไขปัญหา

      ของชุมชนจากข้อคิดเห็นของภาคประชาชนในระดับจังหวัดและระดับ

      พ้ืนที่นำร่อง 

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทาอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 15.00 น. แต่ละจังหวัดนำเสนอต่อเวที (จังหวัดละ 15 นาที/แจกอาหารว่างในห้อง

     ประชุม)  

     1) แผนและมาตรการแก้ไขปัญหาของชุมชนของแต่ละพ้ืนที่ 

     2) สรุปภาพรวมแผนและมาตรการแก้ไขปัญหาของชุมชน 

เวลา 15.00 – 18.00 น. อภิปรายผล แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น สังเคราะห์และสรุปผลองค์ความรู้ 

      ระหว่างภาคประชาชน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญจาก

      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้เชี่ยวชาญรับเชิญ ได้แก่ 

- ดร.วิเทศ ศรีเนตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลกระทบสะสมและ

ข้ามพรมแดน 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     จ 1-10                   รายงานฉบบัสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน  

- ดร.พงษ์ศักดิ ์ สุทธินนท์ ผู ้เชี ่ยวชาญด้านอุทกวิทยาและชลศาสตร์   

ความปลอดภัยเขื่อนและการเดินเรือ 

เวลา 18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

             เวลา 19.00 – 23.00 น. แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น สังเคราะห์และสรุปผลองค์ความรู้ในรายละเอียด 

      ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     จ 1-11                   รายงานฉบบัสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน  

พิธีเปิดการประชุม และกล่าวรายงาน บรรยายวัตถุประสงค์ กรอบแนวทางการศึกษาของโครงการ 

และความเข้าใจในการจัดกิจกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี นามมาตย์ ผู้จัดการโครงการ 

ที่มาและความสำคัญ 
โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจาก

โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ได้ดำเนินงานตั้งแต่ปี พ .ศ. 2557 จนถึง พ.ศ. 2561 ผล
การศึกษาทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลและมีการจัดทำฐานข้อมูลของผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนด้าน
ต่าง ๆ มากขึ้นตามลำดับ ตลอดการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา ได้ศึกษาและปรับปรุงแนวทาง วิธีการศึกษา
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา และแสวงหาเครื่องมือต่าง ๆ ที่เหมาะสมมาใช้ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้าม
พรมแดนเพื่อเป้าหมายให้ได้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ มีความถูกต้องทางวิชาการ และทำให้ข้อมูลเหล่านั้น
สามารถบ่งชี้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนที่อาจเกิดขึ้น และนำไปสู่การประเมินแนวโน้มความเสี่ยงใน
พื้นที่ต่าง ๆ ตลอดแม่น้ำโขงสายประธานในอาณาเขตของประเทศไทย โดยให้ความสำคัญของการสร้างความ
เข้าใจของประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ตลอดจนสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชน ทั้งในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ วิพากย์ โต้แย้ง หรือเห็นด้วย 
ตลอดกระบวนการศึกษา และเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิชาการและวิทยาศาสตร์ของการศึกษา ไปสู่การประเมนิผล
กระทบด้านสังคมเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของประชาชน อีกทั้งสามารถนำข้อมูลจากการศึกษาไว้ใช้ในการ
แลกเปลี่ยน การแจ้งให้สาธารณะได้ทราบ ทั้งภายในประเทศ และกับประเทศเพื่อนบ้านในลุ่มน้ำโขง ทั้ งนี้
รายละเอียดของกิจกรรมหลักที ่จะดำเนินตามแผนการดำเนินงานของโครงการฯ ระหว่าง พ .ศ. 2557 -       
พ.ศ. 2571 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ เป็นระยะเวลารวม 15 ปี  

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
เน้นการสนับสนุนการศึกษาโดยภาคประชาชน การมีส่วนร่วมในการศึกษาร่วมกับนักวิจัยและ

นักวิชาการ ทำให้เกิดกิจกรรมดำเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1. เพื่อนำองค์ความรู้และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาของโครงการ ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 

2560 มาขยายผล เผยแพร่และแลกเปลี่ยน และปรับปรุงเพิ่มเติมร่วมกับประชาชน เครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ในพื้นทีม่ีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง 

2. นำร่องกิจกรรมในระดับพื ้นที ่เพื ่อสนับสนุนประชาชนใช้มาตรการลดและบรรเทาฯ 
มาตรการในการปรับตัวฯ รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับ
ความเสี่ยง 

3. ยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมคิดร่วมตัดสินใจ และสร้างขีด
ความสามารถของเครือข่ายชุมชนในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสังคมเศรษฐกิจ ของลุ่มน้ำโขง 
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โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     จ 1-12                   รายงานฉบบัสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. รายงานผลการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน

จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 
2. การใช้มาตรการลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้ง

มาตรการในการแก้ไขปัญหา เพื ่อรองรับการเปลี ่ยนแปลง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง 

3. เกิดแนวทางในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการ
ไฟฟ้าพลังงานน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในพ้ืนที่เป้าหมาย 

4. เครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจในการ
ติดตามผลกระทบจากการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานและกลไกการประสานงานระหว่ าง
ภาครัฐและภาคประชาชน 

 
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาต้องพิจารณาให้ครอบคลุมพ้ืนที่มี
แนวโน้มได้รับความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำโขง 8 จังหวัด 
ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี 

 
ขอบเขตการดำเนินงาน 

ที่ปรึกษาได้วางแผนการดำเนินงานโครงการ ตลอดจนแนวคิด แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 

1. การรวบรวม ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนด้าน
ต่าง ๆ ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย  

  1) กิจกรรมนำร่องเรื่องการส่งเสริมและใช้มาตรการลดและบรรเทา โดยจัดให้มีการ
ประชุมเริ่มงานและการประชุมสรุปงาน 

  2) ดำเนินการจัดประชุมเพ่ือขยายผล เผยแพร่ แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดองค์ความรู้  
  3) ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและ

ประชาสัมพันธ์              
  4) ดำเนินการจัดทำคู่มือ เอกสารการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้นำชุมชน  
  5) ดำเนินการจัดทำเอกสารสรุปผลการศึกษา เผยแพร่ ฐานข้อมูล องค์ความรู้ แก่

ประชาชนในพื้นท่ีมีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน 
  6) รวมองค์ความรู้เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลโครงการและการจัดทำรายงานสรุปฉบับ

ผู้บริหาร 
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2. การทบทวนข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิโดยสำรวจวิเคราะห์ภาคสนาม สำหรับผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนด้านต่าง ๆ ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง และ/หรือพื้นที่เสี่ยงที่ได้ทำการศึกษา
ในโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลัง
น้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นแนวทาง และเป็นข้อมูลในการ
สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงในพื้นที่ 8 จังหวัด ริม
แม่น้ำโขง โดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้ 

  1) การรวบรวมและสำรวจข้อมูลอดีตถึงปัจจุบันที ่เกี ่ยวข้องโดยให้ได้ข้ อมูลที่
ทำการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2561 มากที่สุด เช่น สภาพแวดล้อมทั่วไป ทั้งด้านนโยบาย แผน 
กิจกรรมที่เกิดขึ้น ปัญหาและแนวทางแก้ไขเบื้องต้นที่เกิดขึ้น สภาพแวดล้อมทางกายภาพชีวภาพที่ได้รับ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนด้านต่าง ๆ ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง 

  2) ทำการกำหนดกรอบ แผนการและเป้าหมาย (Expert Meeting) รวมทั้งวิเคราะห์
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) โดยใช้ข้อมูลที่ทำการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 
2561 และข้อมูลสถานการณ์จริงของพ้ืนที่  

3. แผนการดำเนินงานตามแนวทางการศึกษา 
  1) การประชุมเริ ่มงาน (กิจกรรมนำร่อง) เพื ่อดำเนินกิจกรรมนำร่องของชุมชน 

ประกอบด้วยการกำหนดขอบเขตแผนงานกิจกรรมและการบริหารจัดการร่วมกับนักวิชาการ ผู้เชี ่ยวชาญ 
หน่วยงานราชการ และเครือข่ายชุมชนระดับจังหวัด และเครือข่ายชุมชนของพ้ืนที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงใน 
8 จังหวัด กลุ่มจังหวัดละ 10 คน รวม 80 คน ในวันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 
NK 2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

  2) การประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) เพ่ือสรุปผลการดำเนินกิจกรรมชุมชน และ
ข้อมูลองค์ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมนำร่องในพ้ืนที่แต่ละจังหวัด รวม 8 จังหวัด ดังนี้ 

วันอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม 2563 ณ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
วันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2563 ณ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 
วันอาทิตย์ ที่ 19 มกราคม 2563 ณ ศาลาริมโขง บ้านบุ่งคล้าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งคล้า 

อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ  
วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 ณ ส่วนอุทกวิทยาที่ 3 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย 
วันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2563 ณ บ้านนาแล ตำบลนาสีนวล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  
วันพุธ ที่ 22 มกราคม 2563 ณ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสารท่า อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 ณ บ้านสำโรง หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัด

อุบลราชธานี 
วันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดพระธาตุผาเงา หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน 

จังหวัดเชียงราย 
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  3) การประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 1 เพื่อขยายผล เผยแพร่ แลกเปลี่ยน 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ กลุ่มจังหวัดละ 10 คน รวม 80 คน ในช่วงวันอาทิตย์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัด
อุบลราชธานี 

  4) การประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 2 เพื่อขยายผล เผยแพร่ แลกเปลี่ยน 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ กลุ่มจังหวัดละ 10 คน รวม 80 คน ในช่วงวันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัด
อุบลราชธานี 

  5) การฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อการตอบสนองและการวางแผนแก้ไข
ปัญหาของประชาชน จังหวัดละ 1 ครั้ง รวม 8 ครั้ง โดยกำหนดผู้เข้าร่วมจังหวัดละ 30 คน รวม 240 คน 
ในช่วงวันที่ 9-22 มีนาคม 2563 ของพ้ืนที่แต่ละจังหวัด 

 
การบรรยายวัตถุประสงค์ กรอบแนวทางการศึกษาของโครงการ และความเข้าใจในการจัด

กิจกรรม  

การอภิปรายผลการเก็บข้อมูลและผลวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (SIMVA) ในกลุ่ม

ตัวอย่างภาคประชาชนของพ้ืนที่ท่ีมีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง 8 จังหวัด ริมแม่น้ำโขง 

การอภิปรายผลการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาการเปลี่ยนแปลงในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา 

รวมทั้งแผนและมาตรการแก้ไขปัญหาของชุมชนจากข้อคิดเห็นของภาคประชาชนในพื้นที่นำร่อง (Focus 

Group Discussion) 

การอภิปรายผลและถ่ายทอดองค์ความรู้จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากการศึกษาที่เกี่ยวข้องใน

ปี 2557-2561 ผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการพัฒนา

ไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

การอภิปรายผล แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น สังเคราะห์และสรุปผลองค์ความรู้ ระหว่างภาคประชาชน 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้เชี่ยวชาญรับเชิญ ได้แก่ 

ดร.วิเทศ ศรีเนตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลกระทบสะสมและข้ามพรมแดน 

ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกวิทยาและชลศาสตร์ ความปลอดภัยเขื่อนและการ

เดินเรือ 

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น สังเคราะห์และสรุปผลองค์ความรู้ในรายละเอียด ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ 
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เลิกประชุม เวลา : 23.00 น. 

สรุปผลการประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบวัตถุประสงค์ ความเป็นมา ที่มาและความสำคัญ กรอบแนวทางการศึกษา

ของโครงการ ทบทวนการศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดน การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ

และภาคประชาชน และแผนการดำเนินงาน เครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที ่ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง    

สามารถนำองค์ความรู้ผลจากการศึกษาเพ่ือนำมาใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหา

การเปลี ่ยนแปลงในรอบ 5 ปี ที ่ผ่านมา รวมทั้งแผนและมาตรการแก้ไขปัญหาของชุมชนจากข้อคิดเห็น        

ของภาคประชาชนในระดับจังหวัดและระดับพื ้นที ่นำร่อง โดยเครือข่ายภาคประชาสังคมได้แลกเปลี ่ยน

ข้อคิดเห็น สังเคราะห์และสรุปผลองค์ความรู้ในรายละเอียด ระหว่างภาคประชาชน สำนักงานทรัพยากรน้ำ

แห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้เชี่ยวชาญรับเชิญ ดังนี้  

แผนงานมาตรการระดับเครือข่ายลุ่มน้ำโขงเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งจังหวัดเชียงราย ทำการสร้าง

เครือข่ายลุมแม่น้ำโขงแห่งประเทศไทย มีเป้าหมาย 8 จังหวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกิดกลุ ่มเครือข่าย

ระดับประเทศเกิดแผนงาน/โครงการ เกิดแผนงบประมาณ เกิดความตระหนัก ปัญหาได้รับการสะท้อนแก้ไข  

แผนงานมาตรการระดับจังหวัด สร้างเครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ำโขงเชียงราย สถานการณ์ สร้าง

เครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ำโขงเชียงราย แนวทางการแก้ไข คือ ประชุมเครือข่าย/ชี ้แจง วางแผนร่วมกัน 

สถานการณ์ จัดเวทีพัฒนาเครือข่าย แนวทางการแก้ไข คือ สร้างความเข้มแข็ง ถอดบทเรียน พัฒนาศักยภาพ

เครือข่าย สถานการณ์ ฮักฮอม ฮ่วมใจ ห่วงใยแม่โขง แนวทางการแก้ไข คือ คืนข้อมูลขยายผล พัฒนาสู่ความ

ยั่งยืน 

แผนงานมาตรการระดับเครือข่ายลุ่มน้ำโขงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งจังหวัดเลย ทำศูนย์เผยแพร่

ข้อมูลข่าวสาร มีเป้าหมายเพื่อที่กระจายข้อมูลข่าวสารการเปลี่ยนแปลงกับน้ำโขงทั้งทางด้านกายภาพและ  

ด้านชีวภาพจากต้นน้ำน้ำสู่ปลายน้ำ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สามารถรับรู้การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำได้ทัน

เหตุการณ์ ทำศูนย์การเรียนรู ้วิชาชีพ มีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่          

ผลที่คาดว่าจะได้รับ สามารถได้รับการแลกเปลี่ยนวิชาชีพที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ 

 แผนงานมาตรการระดับจังหวัดเลย สถานการณ์ น้ำแล้ง แนวทางการแก้ไข คือ ทำฝายกักเก็บน้ำไว้

ใช้ เจาะบาดาล ขุดบ่อแก้มลิง ทำฝายตามแม่น้ำสาขาเล็ก ขุดลอกคลองให้ลึกกว่าเดิม สถานการณ์ เศรษฐกิจ

ของชุมชน (การปรับเปลี่ยนอาชีพตามสภาวะการปัจจุบันเนื่องจากการขึ้นลงของน้ำโขงไม่คงที่) แนวทางการ

แก้ไข คือ ปรับเปลี่ยนอาชีพ เสริมสร้างอาชีพให้กับที่ไม่สามารถประกอบอาชีพเกษตรริมฝั่งโขงหรือประมงได้ 

เช่น กรีดยา ค้าขาย รับจ้างและเก็บผลไม ้

แผนงานมาตรการระดับเครือข่ายลุ่มน้ำโขงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งจังหวัดหนองคาย เพื่อสร้าง

ความเข้าใจ เพื ่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน จัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื ่อนเครือข่าย          



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     จ 1-16                   รายงานฉบบัสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน  

เพื่อให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค การทำการเกษตร และการเดินเรือเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดแหล่ง

อนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม  

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ทั้ง 6 อำเภอ ตามแม่น้ำสายหลัก ให้มีความเข้มแข็ง

และยั ่งย ืน ผลที ่คาดว่าจะได้ร ับ มีเครือข่ายในระดับพื ้นที ่ อำเภอ จังหวัด ได้ร ับกา รแก้ไขป ัญหา                   

การขาดแคลนน้ำ อุปโภค บริโภค การเกษตรในชุมชน การสัญจรสะดวก มีเขตฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 

 แผนงานมาตรการระดับจังหวัดหนองคาย สถานการณ์ ปี 2551 น้ำท่วม ปี 2553 น้ำแล้ง ปี 2554 

น้ำท่วม ปี 2555 ระดับน้ำขึ้นลงผิดปกติ ปี 2557 เดือนธันวาคม น้ำขึ้น2เมตร ปี 2560-2561 น้ำขึ้นเร็วลงเร็ว 

ปี 2562-2563 น้ำแล้ง แนวทางการแก้ไข คือ สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาสังคมลุ่มน้ำโขง     

จังหวัดหนองคาย ฟ้ืนฟูภูมินิเวศแม่น้ำโขง จัดทำเขตอนุรักษ์ พันธุ์ปลา ไคร้น้ำ 

แผนงานมาตรการระดับเครือข่ายลุ่มน้ำโขงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งจังหวั ดบึงกาฬ ทำเกษตร   

ริมโขงเพื่อปรับตัวกับสภาพน้ำโขงที่เปลี่ยนไป เป็นการน้อมนำเศรษฐกิจพอพียง มีเป้าหมาย คือ สร้างความรู้ 

ความเข้าใจให้กับกลุ่มเกษตรริมโขง ผลที่คาดว่าจะได้รับ ชุมชนเครือข่ายมีความรู้ ความเข้าใจ กับสถานการณ์

วิกฤติน้ำโขงที่เปลี่ยนไป ชุมชนเครือข่ายเกษตรริมโขงสามารถปลูกพืช พันธุ์พืช สอดคลองกับวิกฤติน้ำโขงที่

เปลี่ยนไปได้ ทำให้เกษตรกรริมโขงมีผลิตผลทางการเกษตรที่ดีขึ้น สร้างรายได้และโอกาส เครือข่ายเกษตรริม

โขงสามารถปฏิบัติตามกติกา ทำการจัดการน้ำชุมชน มีเป้าหมาย คือ เพื่อนำการจัดการบริหารน้ำในประเทศ 

เพื่อชดเชยทดแทนการใช้น้ำจากน้ำโขง มีเป้าหมาย คือ เพื่อให้เกษตรริมโขงมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่าง

พอเพียงตลอดฤดูกาล เป็นการบริหารจัดการน้ำอย่างคุ้มค่าคุ้มทุน (ใช้น้ำซ้ำ) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ชุมชน

เครือข่ายมีความรู้ ความเข้าใจ กับสถานการณ์วิกฤติน้ำโขงที่เปลี่ยนไป ชุมชนเครือข่ายเกษตรริมโขงสามารถ

ปลูกพืช พันธุ์พืช สอดคลองกับวิกฤติน้ำโขงที่เปลี่ยนไปได้ ทำให้เกษตรกรริมโขงมีผลิตผลทางการเกษตรที่ดีขึ้น 

สร้างรายได้และโอกาส เครือข่ายเกษตรริมโขงสามารถปฏิบัติตามกติกา  

แผนงานมาตรการระดับจังหวัดบึงกาฬ สถานการณ์ ภาวะภัยแล้ง แนวทางการแก้ไข คือ                        

การจัดการน้ำชุมชน จัดทำแผนแม่บท/แผนยุธศาสตร์ การจัดการน้ำทั้งระดับท้องถิ่น ,จังหวัด ให้มีการจัดทำ    

ผังน้ำในทุกระดับ ชุมชน-จังหวัด ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาแก้ไข เช่น ข้อมูลน้ำ การคาดการณ์

พยากรณ์ เชื่อมแหล่งน้ำ โครงสร้างน้ำ ให้เชื่อมโยงกันเป็นระบบ (แก้มลิง)  

แผนงานมาตรการระดับเครือข่ายลุ ่มน้ำโขงเพื ่อเสริมสร้างความเข้มแข็งจังหวัดนครพนม                             

ทำการขยายแกนนำ 8 จังหวัด มีเป้าหมายเพื่อหนุนเสริมเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็ง จังหวัดละ 25 คน                  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกิดกลไกนักสื่อสารด้านการสื่อสารการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมในสายน้ำโขง

สายชลประทาน นำข้อมูลขยายให้แกนนำ 8 จังหวัด มีเป้าหมาย คือ ศูนย์เผยแพร่ข ้อมูลข ่าวสาร                            

(ทั้ง 8  จังหวัด) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและรวดเร็ว ทำข้อตกลงร่วมระหว่าง



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     จ 1-17                   รายงานฉบบัสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน  

เครือข่าย มีเป้าหมายเพื่อสร้างข้อระเบียบ ข้อบังคับร่วมกัน ผลที่คาดว่าจะได้รับ ความสามัคคีของเครือข่าย

เพ่ือให้เป็นแนวทางอันหนึ่งอันเดียวกัน ความอุดมสมบูรณ์เกิดข้ึนในชุมชนลุ่มน้ำโขง  

แผนงานมาตรการระดับจังหวัดนครพนม สถานการณ์ จัดเวทีทำความเข้าใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

วางแผนดำเน ินงานร่วมกัน ดำเน ินงานตามแผน สร ุปผลการดำเนินงานติดตามผลการดำเน ินงาน                          

แนวทางการแก้ไข คือ ศึกษาพันธุ์ปลาและอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศแม่น้ำโขง จัดหาคณะทำงาน เพื่อกำหนด

ขั้นตอนการดำเนินงาน กำหนดบทบาทหน้าที่ให้กับคณะทำงาน 

แผนงานมาตรการระดับเครือข่ายลุ่มน้ำโขงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งจังหวัดมุกดาหาร ทำวังปลา

เพราะปลาเริ่มสูญพันธุ์ปล่อยสู่ธรรมชาติเพื่อขยายพันธุ์ต่อไป มีเป้าหมายเพื่อปล่อยสู่ธรรมชาติเพื่อขยายพันธุ์

ต่อไป ผลที่คาดว่าจะได้รับ ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ตลอดท้ังปี  

แผนงานมาตรการระดับจังหวัดมุกดาหาร สถานการณ์ น้ำไม่คงท่ีเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้ปลาสูญหาย  

ทำการประมงยาก แนวทางการแก้ไข คือ ทำวังปลา ปล่อยพันธุ์ปลา กั้นแม่น้ำสาขา สถานการณ์ พื้นที่ทำกิน

น้อยน้ำมีไม่เพียงพอ แนวทางการแก้ไข คือ ยกพ้ืนที่ริมฝั่ง คลองน้ำย่อย เจาะน้ำบาดาล  

แผนงานมาตรการระดับเครือข่ายลุ่มน้ำโขงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งจังหวัดอำนาจเจริญ ทำการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลระดับเครือข่าย 8 จังหวัด มีเป้าหมายเพื่อจัดทำแผนระดับเครือข่าย 8 จังหวัด ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ ได้แผนร่วมกัน 8 จังหวัด 

แผนงานมาตรการระดับจังหวัด เสนอข้อมูลเพื ่อการฟื้นฟูด้านสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ 

สถานการณ์ ความมั่นคงทางอาหาร (ปลาและพืช) แนวทางการแก้ไข คือ นำเสนอข้อมูลผลกระทบ (ผลกระทบ

เรื่องปลา พืช การประมง เกษตรริมฝั่ง) สถานการณ์ สิ่งแวดล้อม แนวทางการแก้ไข คือ พัฒนากลุ่มผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบ กระตือรือร้น รณรงค์ สถานการณ์ การวางแผนตั้งรับมือภัยพิบัติ (เคยมีภัยพิบัติในพื้นที่ เช่น 

อุทกภัย วาตภัย) (นอกเหนือจากในเล่ม) แนวทางการแก้ไข คือ สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง สถานการณ์ ศักยภาพ

กรรมการเครือข่าย (นอกเหนือจากในเล่ม) แนวทางการแก้ไข คือ จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ฯลฯ  

แผนงานมาตรการระดับเครือข่ายลุ่มน้ำโขงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งจังหวัดอุบลราชธานี ทำเวที

พัฒนาศักยภาพของผู้นำ/เชื่อมโยงเครือข่าย มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย เพื่อเรียนรู้

เครื่องมือและนำใช้เครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเชื่อมโยงและถักทอเครือข่าย ผลที่คาดว่าจะได้รับ      

เกิดเครือข่ายที ่หลากหลาย เกิดการเชื ่อมโยงและประสานงานที่ชัดเจน ได้แผนปฏิบัติการร่วมกันฯลฯ            

ทำกระบวนการนำเครื่องมือสู่การปฏิบัติ มีเป้าหมายเพื่อเครื่องมือที่สอดรับและสอดคล้องกับลักษณะนิเวศวิถี

วัฒนธรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้ข้อมูลที่เป็นจริงทำเวทีประมวลผลรวบรวมข้อมูล มีเป้าหมายเพื่อรวบรวม

ข้อมูล จำแนก ละประมวลผล ผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้ชุดข้อมูลที่สะท้อนข้อเท็จจริงและเกิดการยอมรับข้อมูล 

           แผนงานมาตรการระดับจังหวัดอุบลราชธานีสถานการณ์ ปลามีจำนวนลดลง แนวทางการแก้ไข คือ 

ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ปลาและขยายพันธุ์ปลา สถานการณ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน แนวทางการแก้ไข 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     จ 1-18                   รายงานฉบบัสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน  

คือ พัฒนาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว สถานการณ์ เมล็ดพันธุ์ที ่ดีขาดแคลนทางการเกษตร แนว

ทางการแก้ไข ส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ทางการเกษตร  

 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     จ 1-19                   รายงานฉบบัสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน  

 
 
 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     จ 1-20                   รายงานฉบบัสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน  

 
 
 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     จ 1-21                   รายงานฉบบัสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน  

 
 
 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     จ 1-22                   รายงานฉบบัสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน  

 
 
 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     จ 1-23                   รายงานฉบบัสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน  

 
 
 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     จ 1-24                   รายงานฉบบัสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน  

 
 
 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     จ 1-25                   รายงานฉบบัสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน  

 
 
 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     จ 1-26                   รายงานฉบบัสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน  

 
 
 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     จ 1-27                   รายงานฉบบัสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน  

 
 
 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     จ 1-28                   รายงานฉบบัสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน  

 
 
 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     จ 1-29                   รายงานฉบบัสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน  

 
 
 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     จ 1-30                   รายงานฉบบัสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน  

 



     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

    รายงานสรุปผลการประชุมถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 2 (เวที 4)       

 

 

 

 

 

 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ฉ 1-1                  รายงานฉบับสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

 
รายงานสรุปผลการประชุมถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 2 

 
โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

วันจันทร์ที ่17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 17.30 น.  

ณ ปลายฟ้ารีสอร์ต ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 

................................................................................................................................................................... 

วัตถุประสงค์ 

1. จัดทำฐานข้อมูล องค์ความรู้ของชุมชน ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงเนื่องจากผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและสังคม ข้ามพรมแดน ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงจากการศึกษาร่วมกับ สำนักงาน

ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

2. จัดทำกิจกรรมนำร่องระดับพื้นที่ของ 8 จังหวัดริมน้ำโขงสายประธาน ในการใช้มาตรการลดและ

บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการปรับตัวเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3. ประเมินกิจกรรมนำร่องและการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของเครือข่ายชุมชนในกิจกรรม

การติดตามตรวจสอบ การเฝ้าระวัง การปรับตัวต่อความเสี่ยงเนื่องจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้าม

พรมแดน 

4. จัดทำข้อเสนอแนะกรอบแนวคิดในการขยายขอบเขตในการศึกษา และกำหนดกรอบดัชนีด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดล้อม และสังคมเศรษฐกิจ ที่ใช้ในการติดตามประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน     

โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 

ผู้มาประชุม 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

1. นางสาวนันทวัน สุวรรณสถิตย์    นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ 

 

 

 

 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ฉ 1-2                  รายงานฉบับสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

คณะกรรมการดำเนินงาน 

1. ผศ.ดร.รัชนี นามมาตย์            ผู้จัดการโครงการ 

2. ผศ.ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมและการมีส่วนร่วม 

3. ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์             ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ 

4. อ.นิรันดร คำนุ                     นักวิชาการสนับสนุนด้านสังคมและการมีส่วนร่วม 

5. อ.ดร.พิมพ์พร ภูครองเพรช           นักวิชาการสนับสนุนด้านสังคมและการมีส่วนร่วม 

6. อ.วชิราภรณ์ วรรณโชติ                นักวิชาการสนับสนุนด้านสังคมและการมีส่วนร่วม 

7. อ.ดร.ฐานิดา ศรีหาวงศ์               นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและผู้ประสานงานโครงการ 

8. อ.ดร.ปานปั้น รองหานาม            นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 

9. นางสุชญา โคตรวงษ์                   ผู้ประสานงานด้านการมีส่วนร่วม 

10. นายชินพัฒน์ เฉลิมรัมย์            นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและเลขานุการโครงการ 

 

นิสิตช่วยงานโครงการ 

1. นางสาวอมรรัตน์ ท่ามาหมั่น นิสิตช่วยงานโครงการ 

2. นายศิริเวศ ศรีสิทธิประภา            นิสิตช่วยงานโครงการ 

3. นายธนพล ปะกะตัง                   นิสิตช่วยงานโครงการ               

4. นายไชยา หอมอ่อน            นิสิตช่วยงานโครงการ 

5. นางสาวอณิชิตา ยอดศิริสุวรรณ     นิสิตช่วยงานโครงการ 

6. นางสาวอารีรัตน์ คำสิงห์              นิสิตช่วยงานโครงการ 

7. นางสาวนันทกาญจน์ ศรีดวงดี       นิสิตช่วยงานโครงการ 

8. นางสาวอักษราภัค บุญญานุสนธิ์    นิสิตช่วยงานโครงการ 

9. นางสาวพัชราภา แฟงดาหาร        นิสิตช่วยงานโครงการ 

 

เครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงราย 

1. นายบุญนาค จอมธรรม         ประธานเครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

2. นายรัตเขต ฐานะกล                  เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

3. นายอุดร จับใจนาย                    เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

4. นายวรินทร์ เรืองศรี                    เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

5. นายบัณฑิต ไชยวงศ์                   เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

6. นางศิริพร สมษา                       เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ฉ 1-3                  รายงานฉบับสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

7. นางชฎาพรรณ จอมธรรม             เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

8. นายสง่า ก้อนวงศ์ปวง                 เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

9. นายสวย ศิริ                             เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

10. นายคุณาธิป อินต๊ะ                   เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

 

เครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดเลย 

1. นายกัญจน์ วงศ์อาจ          ประธานเครือข่าย จังหวัดเลย 

2. นางเจนตา เหง่าศรี                    เครือข่าย จังหวัดเลย 

3. นางจารุณีย์ วงศ์อาจ                 เครือข่าย จังหวัดเลย 

4. นางสาววิภาพร ชาวเหนือ            เครือข่าย จังหวัดเลย 

5. นางสาวสุวัฒนา สะปะภา            เครือข่าย จังหวัดเลย 

6. นายดวงดาว บรรดาศักดิ์             เครือข่าย จังหวัดเลย 

7. นางสาววรรณีย์ แพงพันตอง         เครือข่าย จังหวัดเลย 

8. นายบุณยสิทธิ์ ทุมมาลา              เครือข่าย จังหวัดเลย 

9. นายนุสรณ์ สร้อยโสม                 เครือข่าย จังหวัดเลย 

10. นางอมร สร้อมโสม                   เครือข่าย จังหวัดเลย 

11. นายลม ไชยสิทธิ์                     เครือข่าย จังหวัดเลย 

 

เครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดหนองคาย 

1. นายอิทธิพล คำสุข            ประธานเครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

2. นายปพน โคตรจรัส                    เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

3. นายภูเบศ ใจขาน                      เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

4. นายอรรคเดช ธาตุเสียว              เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

5. นางลัดดา ธาตุเสียว                  เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

6. นางรุ้งรุจี พิบูรณ์                      เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

7. นางสาวเจนจิรา ชานัย                เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

8. นางสาวกนกลักษณ์ นันทะ          เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

9. นางศุภรา ใจขาน                     เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

10. นางมธุรา โคตรจรัส                เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ฉ 1-4                  รายงานฉบับสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

เครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดบึงกาฬ 

1. นายนริศ อาจหาญ            ประธานเครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

2. นายชัยโรจน์ อโคตมี                 เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

3. นางสาวสุจิรา ดิษฐธรรม              เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

4. นายบุญเยี่ยม โคตรทองวงศ์          เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

5. นายอุภาพ อินธุวงศ์                   เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

6. นางอรทัย อะโคตรมี                   เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

7. นางเสงี่ยมทรัพย์ วงษ์อุเทน          เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

8. นางจินต์จุฑา วงษ์อุเทน              เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

9. นายแสวง คำแก้ว                      เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

10. นางสุกัญญา โคตรรัตน์             เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

 

เครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดนครพนม 

1. นายอภิชาติ หงษาวงษ์             ประธานเครือข่าย จังหวัดนครพนม 

2. นายพงศ์สิษฐิ์ ผายม                   เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

3. นางเสา พูลผล                         เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

4. นายธีระพงษ์ ผายม                    เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

5. นายวุฒิศักดิ์ มาจานิตย์               เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

6. นางวัลภา ขันติยะ                    เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

7. นางสุภัค ทีระฆัง                       เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

8. นางเพ็ชร ประวัง                     เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

9. นางสาวรุ้งรัตน์ นนพิบุตร             เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

10. นางเสาวลักณ์ พิพัฒน์             เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

 

เครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดมุกดาหาร 

1. นายพรรณนา ราชิวงค์            ประธานเครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

2. นางสุดี โคตรสขึง                       เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

3. นางอรัญญา พิกุลศรี                   เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

4. นายมวลชัย โคตรสขึง               เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

5. นางสีไว กมลรักษ์                    เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 
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โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ฉ 1-5                  รายงานฉบับสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

6. นางวิลัย โคชขึง                       เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

7. นางสมพร โคชขึง                    เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

8. นายสุรพร ผิวงาม                      เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

9. นางลา โคตรรสขึง                     เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

10. นางคำจันทร์ ศรีลาศักดิ์             เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

 

เครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดอำนาจเจริญ 

1. นายวีระ วงศ์สุวรรณ            ประธานเครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

2. นายเป็นธรรม ธรรมดา               เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

3. นายสมาน บุดดี                       เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

4. นายบุญยงค์ ทองอินทร์              เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

5. นายไทยวัน ปิ่นทอง                    เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

6. นายประจวบ กรรณิการ์ตระกูล     เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

7. นางสาวปานทอง กอแก้ว             เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

8. นายเอกลักษณ์ ศรีเมืองคุณ           เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

9. นายแก้วกล้า ปัญญาวร                เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

10. นายสมบูรณ์ชัย รูปคำ               เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

 

เครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดอุบลราชธานี 

1. นายพิฐิพัสจ ์พวงพันธ์            ประธานเครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

2. นายสมพงษ์ ดาวเรืองรัมย์            เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

3. นายณรงค์ ทิพย์เนตร                เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

4. นายคมสันต์ ปัญญาคล่อง          เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

5. นายสมเกียรติ สมตัว               เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

6. นายธนกฤต สายใจ                  เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

7. นายรัฐอิสระ จันทะชารี              เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

8. นายวิรัตน์ เหล่าสิงห์                   เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

9. นางสาวนวลศรี สองสี                 เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

10. นางบุญมา เจริญชาติ                เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธาน ี

11. นายวิเชียร คะพิมพ์                เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 
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12. นายประศักดิ์ ศิริวาลย์           เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

13. นางสีดา ศรีประจัน                เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

14. นายประจักษ์ สิมกันยา            เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางสุภัค ทีระฆัง                    เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

2. นางสาวรุ้งรัตน์ นนพิบุตร           เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

3. นางเสาวลักณ์ พิพัฒน์   เครือข่าย จังหวัดนครพนม 
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1. สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 2 

มีผู ้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ ้น 102 ราย โดยมีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเข้าร่วมประชุม    

จำนวน 1 ราย คณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ราย นิสิตช่วยงานโครงการเข้าร่วมประชุม 

จำนวน 9 รายเครือข่ายภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุม จำนวน 82 ราย จังหวัดเชียงรายเข้าร่วมประชุม 

จำนวน 10 ราย จังหวัดเลยเข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ราย จังหวัดหนองคายเข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ราย 

จ ังหว ัดบ ึงกาฬเข ้าร ่วมประช ุม  จำนวน 10 ราย จ ังหว ัดนครพนมเข ้าร ่วมประช ุม จำนวน 7 ราย                

จังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ราย จังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ราย                  

จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร ่วมประชุม จำนวน 14 ราย (ร้อยละ 100) รายละเอียดดังตารางที ่ 1 และ             

ภาพบรรยากาศการจัดการประชุมถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 2 ดังรูปที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 2 

ลำดับ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน (ราย) 
1 ผู้ดำเนินการจัดทำโครงการ 

- สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 1 
- คณะกรรมการดำเนินงาน 10 
- นิสิตช่วยงานโครงการ 9 

2 เครือข่ายภาคประชาสังคม 
- จังหวัดเชียงราย 10 
- จังหวัดเลย 11 
- จังหวัดหนองคาย 10 
- จังหวัดบึงกาฬ 10 
- จังหวัดนครพนม 7 
- จังหวัดมุกดาหาร 10 
- จังหวัดอำนาจเจริญ 10 
- จังหวัดอุบลราชธานี 14 

รวม 102 
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รูปที่ 1 บรรยากาศการจัดการประชุมถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 2 
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2. กิจกรรมการประชุม 

เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร  

เวลา 09.00 – 10.30 น. อภิปรายผลการสังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ 

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

เวลา 10.45 – 12.00 น. แบ่งกลุ่มตามรายจังหวัด เพื่อนำเสนอต่อเวที (จังหวัดละ 15 นาที) 

1) ออกแบบแผนและมาตรการแก้ไขปัญหาของชุมชนที่จะดำเนินการต่อไป 

จากข้อคิดเห็นของภาคประชาชนในพื้นท่ีนำร่อง 

 2) นำเสนอแผนและมาตรการแก้ไขปัญหาของชุมชนของแต่ละพ้ืนที ่

 - คัดเลือกผู้แทนเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ จังหวัดละ 1 คน 

 - ซักซ้อมการนำเสนอต่อเวที 

 3) สรุปภาพรวมแผนและมาตรการแก้ไขปัญหาของชุมชน 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 14.45 น. ร่างคู ่มือ (Draft) เอกสารการฝึกอบรมสำหรับผู ้นำชุมชน เครือข่าย       

      ภาคประชาชนสำหรับใช้ในการอบรมและให้ความรู้กับประชาชนในพ้ืนที่

               มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง 

เวลา 14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

เวลา 15.00 – 16.00 น. สรุปคู่มือ เอกสารการฝึกอบรมสำหรับผู้นำชุมชน เครือข่ายภาคประชาชน

     สำหรับใช้ในการอบรมและให้ความรู้กับประชาชนในพ้ืนที่มีแนวโน้มได้รับ

     ความเสี่ยง 

เวลา 16.00 – 17.00 น. สรุปประเด็นและวางแผนการนำคู่มือไปขยายผล ในการ 

   - อบรมผู้แทนเพื่อถ่ายทอดองคค์วามรู้ จังหวัดละ 10 คน 

   - มอบหมายให้แกนนำแต่ละจังหวัดทบทวนคู่มือ 

   - นัดหมายและวางแผนการจัดเวที ครั้งที่ 5 การฝึกอบรมให้กับประชาชน

               ในพ้ืนที ่

เวลา 17.00 – 17.30 น. - แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

                                 - สรุปการประชุม 
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พิธีเปิดการประชุม และกล่าวรายงาน บรรยายวัตถุประสงค์ กรอบแนวทางการศึกษาของโครงการ 

และความเข้าใจในการจัดกิจกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี นามมาตย์ ผู้จัดการโครงการ 

ที่มาและความสำคัญ 
โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจาก

โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ได้ดำเนินงานตั้งแต่ปี พ .ศ. 2557 จนถึง พ.ศ. 2561    
ผลการศึกษาทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลและมีการจัดทำฐานข้อมูลของผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้า มพรมแดน
ด้านต่าง ๆ มากขึ ้นตามลำดับ ตลอดการดำเนินงานโครงการที ่ผ่านมา ได้ศึกษาและปรับปรุงแนวทาง            
วิธีการศึกษาขอบเขตพื้นที่ศึกษา และแสวงหาเครื่องมือต่าง ๆ ที่เหมาะสมมาใช้ในการศึกษาผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนเพื ่อเป ้าหมายให้ได ้ข ้อม ูลทางวิทยาศาสตร ์ ม ีความถูกต ้อง ทางว ิชาการ                   
และทำให้ข้อมูลเหล่านั้นสามารถบ่งชี้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนที่อาจเกิดขึ้น และนำไปสู่การประเมิน
แนวโน ้มความเส ี ่ยงในพ ื ้นท ี ่ต ่าง ๆ ตลอดแม ่น ้ำโขงสายประธานในอาณาเขตของประเทศไทย                           
โดยให้ความสำคัญของการสร้างความเข้าใจของประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกตอ้ง 
น่าเชื่อถือ ตลอดจนสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ทั้งในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ วิพากย์ โต้แย้ง หรือเห็นด้วย ตลอดกระบวนการศึกษา และเชื ่อมโยงข้อมูลด้านวิชาการและ
วิทยาศาสตร์ของการศึกษา ไปสู่การประเมินผลกระทบด้านสังคมเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของประชาชน           
อีกทั้งสามารถนำข้อมูลจากการศึกษาไว้ใช้ในการแลกเปลี่ยน การแจ้งให้สาธารณะได้ทราบ ทั้งภายในประเทศ 
และกับประเทศเพื่อนบ้านในลุ่มน้ำโขง ทั้งนี้รายละเอียดของกิจกรรมหลักที่จะดำเนินตามแผนการดำเนินงาน
ของโครงการฯ ระหว่าง พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2571 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ เป็นระยะเวลารวม 15 ปี  
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
เน้นการสนับสนุนการศึกษาโดยภาคประชาชน การมีส่วนร่วมในการศึกษาร่วมกับนักวิจัยและ

นักวิชาการ ทำให้เกิดกิจกรรมดำเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1. เพื่อนำองค์ความรู ้และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาของโครงการ ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2557 ถึง     

พ.ศ. 2560 มาขยายผล เผยแพร่และแลกเปลี่ยน และปรับปรุงเพิ่มเติมร่วมกับประชาชน เครือข่าย ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง 

2. นำร่องกิจกรรมในระดับพื ้นที ่เพื ่อสนับสนุนประชาชนใช้มาตรการลดและบรรเทาฯ 
มาตรการในการปรับตัวฯ รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับ
ความเสี่ยง 

3. ยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมคิดร่วมตัดสินใจ และสร้างขีด
ความสามารถของเครือข่ายชุมชนในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง       
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสังคมเศรษฐกิจ ของลุ่มน้ำโขง 

 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ฉ 1-11                  รายงานฉบับสมบูรณ ์
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. รายงานผลการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน

จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 
2. การใช้มาตรการลดและบรรเทาผลกระทบสิ ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนในพื ้นที ่เส ี ่ยง       

รวมทั้งมาตรการในการแก้ไขปัญหา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง 

3 .  เก ิ ดแนวทางในการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมข ้ ามพร มแดน                              
จากโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำในแม่น ้ำโขงสายประธานโดยการมีส ่วนร ่วมของภาคประชาส ังคม                       
ในพ้ืนที่เป้าหมาย 

4. เครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจในการ
ติดตามผลกระทบจากการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานและกลไกการประสานงานระหว่ าง
ภาครัฐและภาคประชาชน 

 
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาต้องพิจารณาให้ครอบคลุมพ้ืนที่มี
แนวโน้มได้รับความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำโขง 8 จังหวัด 
ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี 

 
ขอบเขตการดำเนินงาน 

ที่ปรึกษาได้วางแผนการดำเนินงานโครงการ ตลอดจนแนวคิด แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 

1. การรวบรวม ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนด้าน
ต่าง ๆ ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย  

  1) กิจกรรมนำร่องเรื่องการส่งเสริมและใช้มาตรการลดและบรรเทา โดยจัดให้มีการ
ประชุมเริ่มงานและการประชุมสรุปงาน 

  2) ดำเนินการจัดประชุมเพ่ือขยายผล เผยแพร่ แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดองค์ความรู้  
  3) ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและ

ประชาสัมพันธ์              
  4) ดำเนินการจัดทำคู่มือ เอกสารการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้นำชุมชน  
  5) ดำเนินการจัดทำเอกสารสรุปผลการศึกษา เผยแพร่ ฐานข้อมูล องค์ความรู้ แก่

ประชาชนในพื้นท่ีมีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน 
  6) รวมองค์ความรู้เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลโครงการและการจัดทำรายงานสรุปฉบับ

ผู้บริหาร 
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 2. การทบทวนข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิโดยสำรวจวิเคราะห์ภาคสนาม สำหรับผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนด้านต่าง ๆ ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงและพื้นที่เสี่ยงที่ได้ทำการศึกษาใน
โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ
ในแม่น้ำโขงสายประธาน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นแนวทาง และเป็นข้อมูลในการ
สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงในพื้นที่ 8 จังหวัด     
ริมแม่น้ำโขง โดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้ 

  1) การรวบรวมและสำรวจข้อมูลอดีตถึงปัจจุบันที ่เกี ่ยวข้องโดยให้ได้ข้อมูลที่
ทำการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2561 มากที่สุด เช่น สภาพแวดล้อมทั่วไป ทั้งด้านนโยบาย แผน 
กิจกรรมที่เกิดขึ้น ปัญหาและแนวทางแก้ไขเบื้องต้นที่เกิดขึ้น สภาพแวดล้อมทางกายภาพชีวภาพที่ได้รับ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนด้านต่าง ๆ ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง 

  2) ทำการกำหนดกรอบ แผนการและเป้าหมาย (Expert Meeting) รวมทั้งวิเคราะห์
กลุ ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) โดยใช้ข้อมูลที ่ทำการศึกษามาตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง     
พ.ศ. 2561 และข้อมูลสถานการณ์จริงของพ้ืนที่  

3. แผนการดำเนินงานตามแนวทางการศึกษา 
  1) การประชุมเริ ่มงาน (กิจกรรมนำร่อง) เพื ่อดำเนินกิจกรรมนำร่องของชุมชน 

ประกอบด ้วยการกำหนดขอบเขตแผนงานก ิจกรรมและการบร ิหารจ ัดการร ่วมก ับน ักว ิชาการ                    
ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานราชการ และเครือข่ายชุมชนระดับจังหวัด และเครือข่ายชุมชนของพ้ืนที่มีแนวโน้มได้รับ
ความเสี่ยงใน 8 จังหวัด กลุ่มจังหวัดละ 10 คน รวม 80 คน ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม
อเนกประสงค์ NK 2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัด
หนองคาย 

  2) การประชุมสรุปงาน (กิจกรรมนำร่อง) เพ่ือสรุปผลการดำเนินกิจกรรมชุมชน และ
ข้อมูลองค์ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมนำร่องในพ้ืนที่แต่ละจังหวัด รวม 8 จังหวัด ดังนี้ 

วันอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม 2563 ณ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
วันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2563 ณ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 
วันอาทิตย์ ที่ 19 มกราคม 2563 ณ ศาลาริมโขง บ้านบุ่งคล้าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งคล้า 

อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ  
วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 ณ ส่วนอุทกวิทยาที่ 3 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย 
วันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2563 ณ บ้านนาแล ตำบลนาสีนวล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  
วันพุธ ที่ 22 มกราคม 2563 ณ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสารท่า อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 
วันพฤหัสบดี ที ่ 23 มกราคม 2563 ณ บ้านสำโรง หมู ่ที ่ 5 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ ์ไทร   

จังหวัดอุบลราชธานี 
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วันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดพระธาตุผาเงา หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย 

  3) การประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 1 เพื่อขยายผล เผยแพร่ แลกเปลี่ยน 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ กลุ่มจังหวัดละ 10 คน รวม 80 คน ในช่วงวันอาทิตย์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัด
อุบลราชธานี 

  4) การประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 2 เพื่อขยายผล เผยแพร่ แลกเปลี่ยน 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ กลุ่มจังหวัดละ 10 คน รวม 80 คน ในช่วงวันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัด
อุบลราชธานี 

  5) การฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อการตอบสนองและการวางแผนแก้ไข
ปัญหาของประชาชน จังหวัดละ 1 ครั้ง รวม 8 ครั้ง โดยกำหนดผู้เข้าร่วมจังหวัดละ 30 คน รวม 240 คน 
ในช่วงวันที่ 9-22 มีนาคม 2563 ของพ้ืนที่แต่ละจังหวัด 

 
อภิปรายผลการสังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้  

ร่างคู่มือ (Draft) เอกสารการฝึกอบรมสำหรับผู้นำชุมชน เครือข่ายภาคประชาชน สำหรับใช้ใน

การอบรมและให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง 

สรุปคู่มือ เอกสารการฝึกอบรมสำหรับผู้นำชุมชน เครือข่ายภาคประชาชน สำหรับใช้ในการ

อบรมและให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง 

สรุปประเด็นและวางแผนการนำคู่มือไปขยายผล ในการอบรมผู้แทนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ 

จังหวัดละ 10 คน 

สรุปประเด็นและวางแผนการนำคู่มือไปขยายผล ในการมอบหมายให้แกนนำแต่ละจังหวัด

ทบทวนคู่มือ  

สรุปประเด็นและวางแผนการนำคู่มือไปขยายผล ในการนัดหมายและวางแผนการจัดเวที ครั้งท่ี 

5 การฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่ 

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
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โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ฉ 1-14                  รายงานฉบับสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

เลิกประชุม เวลา : 17.30 น. 
 

สรุปผลการประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบวัตถุประสงค์ ความเป็นมา ที่มาและความสำคัญ กรอบแนวทางการศึกษา

ของโครงการ ทบทวนการศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดน การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ

และภาคประชาชน และแผนการดำเนินงาน เครือข่ายภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง สามารถ

สังเคราะห์และสรุปผลองค์ความรู้ ออกแบบแผนและมาตรการแก้ไขปัญหาของชุมชน จากข้อคิดเห็นของภาค

ประชาชนในพื้นที่นำร่อง สามารถนำเสนอแผนและมาตรการแก้ไขปัญหาของชุมชนของแต่ละพื้นที่ และ

สามารถสรุปภาพรวมและมาตรการแก้ไขปัญหาของชุมชน ทำให้เห็นภาพรวมทั้ง 8 จังหวัด ดังนี้ 

โดยการทำเกษตรริมโขงเพื่อปรับตัวกับสภาพน้ำโขงที่เปลี่ยนไป สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับกลุ่ม

เกษตรริมโขง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ กับสถานการณ์วิกฤติน้ำโขงที่เปลี่ยนไป ชุมชนเครือข่ายเกษตรริมโขง

สามารถปลูกพืช พันธุ ์พืช สอดคลองกับวิกฤติน้ำโขงที่เปลี่ยนไปได้ ทำให้เกษตรกรริมโขงมีผลิตผลทาง

การเกษตรที่ดีขึ้น สร้างรายได้และโอกาส เครือข่ายเกษตรริมโขงสามารถปฏิบัติตามกติกา ทำการจัดการน้ำ

ชุมชน เพื่อนำการจัดการบริหารน้ำในประเทศ เพื่อชดเชยทดแทนการใช้น้ำจากน้ำโขง เพื่อให้เกษตรริมโขงมี

น้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างพอเพียงตลอดฤดูกาล เป็นการบริหารจัดการน้ำอย่างคุ้มค่าคุ้มทุน (ใช้น้ำซ้ำ)         

การจัดการน้ำชุมชน จัดทำแผนแม่บท/แผนยุธศาสตร์ การจัดการน้ำทั ้งระดับท้องถิ ่นและระดับจังหวัด              

ให้มีการจัดทำผังน้ำในทุกระดับ ชุมชน-จังหวัด ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาแก้ไข เช่น ข้อมูลน้ำ การ

คาดการณ์พยากรณ์ เชื่อมแหล่งน้ำ โครงสร้างน้ำ ให้เชื่อมโยงกันเป็นระบบ (แก้มลิง) สร้างความเข้าใจ เพื่อให้

เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน จัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเครือข่าย เพื่อให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค 

บริโภค การทำการเกษตร และการเดินเรือเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ มี

เป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในชุมชนตามแม่น้ำสายหลัก ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน มีเครือข่ายในระดับพื้นที่ อำเภอ จังหวัด 

ได้รับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ อุปโภค บริโภค การเกษตรในชุมชน การสัญจรสะดวก มีเขตฟื้นฟู

ระบบนิเวศ 

ฟ้ืนฟูภูมินิเวศแม่น้ำโขง จัดทำเขตอนุรักษ์ พันธุ์ปลา ไคร้น้ำ ทำวังปลาเพราะปลาเริ่มสูญพันธุ์ปล่อยสู่

ธรรมชาติเพื่อขยายพันธุ์ต่อไป มีเป้าหมายเพื่อปล่อยสู่ธรรมชาติเพื่อขยายพันธุ์ต่อไป ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มี

แหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี ทำวังปลา ปล่อยพันธุ์ปลา กั้นแม่น้ำสาขา ยกพื้นที่ริมฝั่ง คลองน้ำย่อย 

เจาะน้ำบาดาล ทำศูนย์เผยแพรข้อมูลข่าวสาร มีเป้าหมายเพื่อที่กระจายข้อมูลข่าวสารการเปลี่ยนแปลงกับน้ำ

โขงทั้งทางด้านกายภาพ,ชีวภาพจากต้นน้ำน้ำสู่ปลายน้ำ สามารถรับรู้การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำได้ทัน

เหตุการณ์ ทำศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ ทำฝายกักเก็บน้ำไว้
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โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ฉ 1-15                  รายงานฉบับสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

ใช้ เจาะบาดาล ขุดบ่อแก้มลิง ทำฝายตามแม่น้ำสาขาเล็ก ขุดลอกคองให้ลึกกว่าเดิม ปรับเปลี่ยนอาชีพ 

เสริมสร้างอาชีพให้กับที่ไม่สามารถประกอบอาชีพเกษตรริมฝั่งโขงหรือประมงได้ เช่น กรีดยาง  ค้าขายรับจ้าง

เก็บผลไม้ ฯลฯ ทำเวทีพัฒนาศักยภาพของผู้นำ/เชื่อมโยงเครือข่าย มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งของ

เครือข่าย เพื่อเรียนรู้เครื่องมือและนำใช้เครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเชื่อมโยงและถักทอเครือข่าย       

เกิดการเชื่อมโยงและประสานงานที่ชัดเจน ได้แผนปฏิบัติการร่วมกันฯลฯ ทำกระบวนการนำเครื่องมือสู่การ

ปฏิบัติ มีเป้าหมายเพื่อเครื่องมือที่สอดรับและสอดคล้องกับลักษณะนิเวศวิถีวัฒนธรรม ทำเวทีประมวลผล

รวบรวมข้อมูล เพื ่อรวบรวมข้อมูล จำแนก และประมวลผล ได้ชุดข้อมูลที ่สะท้อนข้อเท็จจริง/เกิดการ       

ยอมรับข้อมูล ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ปลาและขยายพันธุ์ปลา ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน พัฒนาและ

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ทางการเกษตร ทำการขยายแกนนำ 8 จังหวัด เพ่ือหนุนเสริม

เครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็ง จังหวัดละ 25 คน เกิดกลไกนักสื่อสารด้านการสื่อสารการจัดการทรัพยากรน้ำ

และสิ่งแวดล้อมในสายน้ำโขงสายชลประทาน นำข้อมูลขยายให้แกนนำ 8 จังหวัด ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

(ทั ้ง 8  จ ังหวัด) เพื ่อได้ร ับข้อมูลข่าวสารที ่ถ ูกต้องและรวดเร็ว ทำข้อตกลงร่วมระหว่างเครือข ่าย                  

เพื่อสร้างข้อระเบียบ ข้อบังคับร่วมกัน ความสามัคคีของเครือข่ายเพื่อให้เป็นแนวทางอันหนึ่งอันเดียวกัน    

ความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นในชุมชนลุ่มน้ำโขง จัดเวทีทำความเข้าใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วางแผนดำเนินงาน

ร่วมกัน ดำเนินงานตามแผน สรุปผลการดำเนินงานติดตามผลการดำเนินงาน ศึกษาพันธุ์ปลาและอนุรักษ์ฟ้ืนฟู

ระบบนิเวศแม่น้ำโขง จัดหาคณะทำงาน เพื่อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน กำหนดบทบาทหน้าที่ให้กับ

คณะทำงาน ทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลระดับเครือข่าย 8 จังหวัด เพ่ือจัดทำแผนระดับเครือข่าย 8 จังหวัด เสนอ

ข้อมูลเพื่อการฟื้นฟูด้านสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางอาหาร (ปลา พืช) นำเสนอข้อมูลผลกระทบ (ผลกระทบ

เรื่องปลา พืช การประมง เกษตรริมฝั่ง) พัฒนากลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบ กระตือรือร้น รณรงค์ สถานการณ์    

การวางแผนตั้งรับมือภัยพิบัติ (เคยมีภัยพิบัติในพื้นที่ เช่น อุทกภัย วาตภัย) (นอกเหนือจากในเล่ม) สร้าง

เครือข่ายเฝ้าระวัง ศักยภาพกรรมการเครือข่าย จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ฯลฯ ทำการสร้างเครือข่าย

ลุมแม่น้ำโขงแห่งประเทศไทย มีเป้าหมาย 8 จังหวัด เกิดกลุ่มเครือข่ายระดับประเทศเกิดแผนงาน/โครงการ 

เกิดแผนงบประมาณ เกิดความตระหนัก ปัญหาได้รับการสะท้อนแก้ไข สร้างเครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ำโขง ประชุม

เครือข่าย/ชี้แจง วางแผนร่วมกัน สถานการณ์ จัดเวทีพัฒนาเครือข่าย แนวทางการแก้ไข คือ สร้างความ

เข้มแข็ง ถอดบทเรียน พัฒนาศักยภาพเครือข่าย สถานการณ์ ฮักฮอม ฮ่วมใจ ห่วงใยแม่โขง คืนข้อมูลขยายผล 

พัฒนาสู่ความยั่งยืน พร้อมทั้งร่างคู่มือ (Draft) เอกสารการฝึกอบรมสำหรับผู้นำชุมชน เครือข่ายภาคประชาชน 

สำหรับใช้ในการอบรมและให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง สามารถสรุปคู่มือ เอกสาร

การฝึกอบรมสำหรับผู้นำชุมชน เครือข่ายภาคประชาชนสำหรับใช้ในการอบรมและให้ความรู้กับประชาชนใน

พ้ืนที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง สามารถสรุปประเด็นและวางแผนการนำคู่มือไปขยายผล   
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จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 
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จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 
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จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 
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โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ฉ 1-19                  รายงานฉบับสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 
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โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ฉ 1-22                  รายงานฉบับสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 
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จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 
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โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ฉ 1-26                  รายงานฉบับสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

 

 
 



     
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

    รายงานผลการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่ 
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โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ช 1-1                   รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

 
รายงานผลการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 

 
โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.  

ณ ห้องประชุมวัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

................................................................................................................................................................... 

วัตถุประสงค์ 

1. จัดทำฐานข้อมูล องค์ความรู้ของชุมชน ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงเนื่องจากผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและสังคม ข้ามพรมแดน ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงจากการศึกษาร่วมกับสำนักงาน

ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

2. จัดทำกิจกรรมนำร่องระดับพื้นที่ของ 8 จังหวัดริมน้ำโขงสายประธาน ในการใช้มาตรการลดและ

บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการปรับตัวเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3. ประเมินกิจกรรมนำร่องและการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของเครือข่ายชุมชนในกิจกรรม

การติดตามตรวจสอบ การเฝ้าระวัง การปรับตัวต่อความเสี่ยงเนื่องจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้าม

พรมแดน 

4. จัดทำข้อเสนอแนะกรอบแนวคิดในการขยายขอบเขตในการศึกษา และกำหนดกรอบดัชนีด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคมเศรษฐกิจ ที่ใช้ในการติดตามประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน โดย

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 

ผู้มาประชุม 

คณะกรรมการดำเนินงาน 

1. ผศ.ดร.รัชนี นามมาตย์            ผู้จัดการโครงการ 

2. อ.ดร.ปานปั้น รองหานาม         นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
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โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ช 1-2                   รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

ส่วนราชการ 

1. นายจำนรรจ์ ภิระบรรน์  ช่างฝีมือสนาม 

2. นายทรงกรด เพชรรัตน์  พนักงานวัดระดับน้ำ 

เครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงราย 

1. นายบุญนาค จอมธรรม           ประธานเครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

2. นายดำรง โกฏยี่    เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

3. นายก้านแก้ว สุพันธ์  เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

4. นายปศุรัตน์   เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

5. นายอำนวย ชัยวร   เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

6. นายเดียว ธรรมวร   เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

7. นางสมใจ จันทร์จรูญศรี  เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

8. นางวันรนี อินตะคำ  เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

9. นางปันแก้ว ทองยาง  เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

10. นางจันทร์ อินทจักร์  เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

11. นายแสง โกฎยี่    เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

12. นายสนธยา มหาเทพ  เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

13. นายมิด ป้องปก   เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

14. นางสาวดารัญ สุวรรณ  เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

15. นางชฎาพรรณ จอมธรรม  เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

16. นางรุ้งลาวัลย์ จินดาธรรม  เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

17. นางเทียนคำ ไชยจินต์   เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

18. นางผ่องศรี ลุ่มคำไพ   เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

19. นายพี ลุ่มคำไพ   เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

20. นางเล็ก สมพันธ์   เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

21. นางสาวประภาภัทร ดอกพรม เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

22. นายสุชาติ กัลยา   เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

23. นางสุรัชนา สมพันธ์  เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

24. นางจำปี สุวรรณ   เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

25. นางบุญส่ง มหาเทพ  เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

26. นางนงเยาว์ ทองผาง  เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 
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โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ช 1-3                   รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

27. นางจันทร์ แสงเพชร  เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

28. นายจิรชัย สุวรรณ  เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

29. นางลาวัลย์ จันนวล  เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

30. นางดวงรัตน์ ทรายเหนือ  เครือข่าย จังหวัดเชียงราย 

31. นายประดิษฐ์ พงษ์สวัสดิ์  ประสาน ทสม. เชียงแสน 
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โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ช 1-4                   รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

1. สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 34 ราย โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ราย 

ส่วนราชการเข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ราย เครือข่ายภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุม จำนวน 30 ราย (ร้อยละ 

100) รายละเอียดดังตารางที่ 1 และภาพบรรยากาศการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย       

ดังรูปที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย 

ลำดับ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน (ราย) 
1 ผู้ดำเนินการจัดทำโครงการ 

- คณะกรรมการดำเนินงาน 2 
2 ส่วนราชการ  

- จังหวัดเชียงราย 2 
3 เครือข่ายภาคประชาสังคม 

- จังหวัดเชียงราย 30 
รวม 34 
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จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

   

 
 

รูปที่ 1 บรรยากาศการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย 
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จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

 

 

 
 

รูปที่ 1 บรรยากาศการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย 
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จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

2. กิจกรรมการประชุม 

เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร 

เวลา 09.00 – 09.15 น. พิธีการเปิดการประชุม และกล่าวรายงาน 

เวลา 09.15 – 10.30 น . การบรรยายวัตถุประสงค์ ความเป็นมา เหตุผลและความจำเป็น       

      กรอบแนวทางการศึกษาของโครงการ เพ่ือฝึกอบรมและถ่ายทอด                         

                                องค์ความรู้ 

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

เวลา 10.45 – 12.00 น. - อภิปรายผลและถ่ายทอดองค์ความรู้ผลจากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจาก

     การศึกษาที่เก่ียวข้องในปี 2557-2560  

     - อภิปรายผลกระทบ การเปลี่ยนแปลง ศักยภาพชุมชน และการแก้ไข

     ปัญหาของประชาชน/มาตรการลดผลกระทบพื้นท่ีตัวอย่างนำร่อง 

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 15.00 น. - ถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก และการ 

     ประชาสัมพันธ์ 

เวลา 15.00 – 16.30 น. - แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสรุปการประชุม 
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เลิกประชุม เวลา : 16.30 น. 

 

สรุปผลการประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบวัตถุประสงค์ ความเป็นมา ที่มาและความสำคัญ กรอบแนวทางการศึกษา

ของโครงการ ทบทวนการศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดน การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ

และภาคประชาชน โดยการแจกคู่มือและการรับฟังวีดีโอถ่ายทอดความรู้โดยผู้เ ชี่ยวชาญ พร้อมทั้งแกนนำ

เครือข่ายได้นำเสนอผลการศึกษาโครงการผ่านสถานีวิทยุ ครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะแผนการดำเนินงาน 

พ้ืนที่นำร่องตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สภาพปัญหาที่พบในพ้ืนที่ ด้านกายภาพ การไหลของ

น้ำในแม่น้ำโขงมีความเร็วและแรงมากขึ้น กระแสน้ำเปลี่ยนทิศทาง และร่องน้ำลึกเปลี่ยนตำแหน่ง การระเบิด

เกาะแก่ง ระดับน้ำที่ผิดปกติ น้ำขึ้นและลงไม่แน่นอน โดยไม่ได้รับการแจ้งล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การพังทลายของตลิ่งสาเหตุมาจากการดูดทราย การทับถมตะกอนลดลง น้ำท่วม ปริมาณน้ำฝน คุณภาพน้ำไม่

ดี มีสารพิษ สาเหตุมาจากการปนเปื้อนสารเคมีในน้ำ ด้านชีวภาพ ระบบนิเวศในแม่น้ำโขงเกิดการเปลี่ยนแปลง 

ปลาลดน้อยลง พืชน้ำ เช่น ไก (สาหร่ายน้ำจืด) ลดลงและไม่นิยมรับประทานเช่นเดิมเพราะมีสารปนเปื้อนใน

แม่น้ำโขง ด้านเศรษฐกิจและสังคม พ้ืนที่และผลผลิตจากเกษตรริมชายฝั่งเสียหาย ปัญหายาเสพติดพบมากขึ้น 

การค้าชายแดนและทางเรือ บรรทุกสินค้ายากขึ้น การข้ึนและลงของระดับน้ำที่ผิดปกติ ประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับ

แม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สาเหตุมาจากระบบนิเวศในแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลง ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และสังคมข้ามพรมแดน มิติด้านสังคม วิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น อุปกรณ์ในการทำประมงต้องปรับเปลี่ยน

ไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน เกิดการกังวลในการใช้ชีวิต มิติด้านเศรษฐกิจ รายได้ของเกษตรกรและชาวประมง

ลดลง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนการประกอบอาชีพ พื้นที่และผลผลิตจากเกษตรริมฝั่งเสียหาย การเพาะปลูกริม

ฝั่งไม่สามารถทำได ้มิติด้านระบบนิเวศ ปลาจำนวนลดลง และไม่มีแหล่งวางไข่ ไกหรือสาหร่ายน้ำจืด เกิดความ

เสียหาย มิติด้านประเพณีวัฒนธรรม วัฒนธรรมประเพณีสูญหาย เปลี่ยนแปลง แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่จะ

เกิดข้ึนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศในแม่น้ำโขง ประกอบด้วย 

การพัฒนาเครือข่ายภาคประชาสังคม ด้วยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม การ

เชื่อมโยงส่งต่อข้อมูลข่าวสาร และความร่วมมือจาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

(ทสจ.) และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และจังหวัดเชียงราย เป็นผู้

ขับเคลื่อน การทำข้อตกลงการเดินทางโดยทางเรืออย่างเสรี และไม่จำกัดระยะทาง การทำแนวป้องกันการ

พังทลายและการทรุดของริมตลิ ่ง แนวทางและข้อตกลงการนำน้ำในแม่น้ำโขงที ่ติดที ่ดินเอกสารสิทธิ                               

ส.ป.ก. 4-01 มาใช้ในการเกษตร การสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม กลุ่มเครือข่าย เครือข่ายภาคประชา

สังคม ได้แก่ กลุ่มเรือประมง กลุ่มฮักเชียงแสน กลุ่มฮักเชียงของ กลุ่มรักษ์น้ำงาว กลุ่มฮักเวียงหนองหล่ม 
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เครือข่ายพื้นที่ชุ่มน้ำเชียงแสน กลุ่มครูแดง เตือนใจ สมาคมสร้างสรรค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาสาสมัครพิทั กษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมหมู ่บ้าน (ทสม.) และองค์กรพัฒนาเอกชน (Non-governmental 

Organization: NGO) สำนักงานประมงจังหวัด และส่วนอุทกวิทยาที่ 2 (เชียงราย) ชุดรักษาความปลอดภัย

หมู่บ้าน (ชรบ.) สถาบันการศึกษา และผู้นำทางศาสนา หน่วยงานภาครัฐที่เกี ่ยวข้อง ความเข้มแข็งของ

เครือข่าย จุดแข็ง คือ มีเครือข่ายภาคประชาสังคมหลากหลายกลุ่ม แกนนำมีความเข้มแข็งในการทำงาน และมี

การวางมาตรการแก้ไขปัญหาจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จุดอ่อน คือ ขาดการเชื่อมโยงส่งต่อ

ข้อมูลข่าวสาร ขาดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขาดการร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และมีข้อเสนอเพิ่มเติม คือ การสร้างคลองชลประธานเพื่อการเกษตร โดยการสูบน้ำด้วย

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และอยากทราบข้อมูลการปล่อยน้ำที่ชัดเจนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
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รายงานผลการฝกึอบรมใหก้บัประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัเลย 
 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มข้ามพรมแดน 

จากโครงการไฟฟา้พลงันำ้ในแมน่ำ้โขงสายประธาน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

สำนักงานทรัพยากรนำ้แหง่ชาติ 

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม จังหวัดเลย 

............................................................................................................................. ...................................... 

วตัถปุระสงค ์

1. จัดทำฐานข้อมูล องค์ความรู้ของชุมชน ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงเนื่องจากผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและสังคม ข้ามพรมแดน ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงจากการศึกษาร่วมกับสำนักงาน

ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

2. จัดทำกิจกรรมนำร่องระดับพื้นที่ของ 8 จังหวัดริมน้ำโขงสายประธาน ในการใช้มาตรการลดและ

บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการปรับตัวเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3. ประเมินกิจกรรมนำร่องและการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของเครือข่ายชุมชนในกิจกรรม

การติดตามตรวจสอบ การเฝ้าระวัง การปรับตัวต่อความเสี่ยงเนื่องจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม       

ข้ามพรมแดน 

4. จัดทำข้อเสนอแนะกรอบแนวคิดในการขยายขอบเขตในการศึกษา และกำหนดกรอบดัชนีด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคมเศรษฐกิจ ที่ ใช้ในการติดตามประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน โดย

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

คณะกรรมการดำเนินงาน 

    1. นางเจนตา เหง่าศรี  ผู้ประสานงานในพ้ืนที่จังหวัดเลย 
 

สว่นราชการ 

1. นายเฉวียน กงสิมมา   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 

2. นายศักดิ์ชัย สองผกา  เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 

3. พ.ต.ท.จิรัสย์ แสนประสิทธิ์  รองผู้กำกับการ (สอบสวนฯ) สถานีตำรวจภูธรปากชม 
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เครอืขา่ยภาคประชาสงัคม จงัหวดัเลย 

1. นายกัญจน์ วงศ์อาจ       ประธานเครือข่าย จังหวัดเลย 

2. นางลำไย จันทะมี   เครือข่าย จังหวัดเลย 

3. นางสาววรรณมล แหวนงาม  เครือข่าย จังหวัดเลย 

4. นายบุณยสิทธิ์ ทุมมาลา               เครือข่าย จังหวัดเลย 

5. นางสาววิภาพร ชาวเหนือ             เครือข่าย จังหวัดเลย 

6. นายสมพร สืบสาย   เครือข่าย จังหวัดเลย 

7. นางลำดวน คำจันทร์  เครือข่าย จังหวัดเลย 

8. นางสุภี ผิวพันธ์มิตร   เครือข่าย จังหวัดเลย 

9. นายอัมคา คำภูษา   เครือข่าย จังหวัดเลย 

10. นายเผ่าพันธุ์ สุขโม้   เครือข่าย จังหวัดเลย 

11. นายผดุงยศ ชฎาวงค์   เครือข่าย จังหวัดเลย 

12. นางรัตน์ ตาเดช    เครือข่าย จังหวัดเลย 

13. นางธนภร อุมรีที   เครือข่าย จังหวัดเลย 

14. นางลม ไชยสิทธิ์   เครือข่าย จังหวัดเลย 

15. นางเสาวรักษ์ อทมี  เครือข่าย จังหวัดเลย 

16. นางสงบ ตุ่นลำ   เครือข่าย จังหวัดเลย 

17. นายไสว นาสมชัย   เครือข่าย จังหวัดเลย 

18. นายสถิตย์ สมบัติ  เครือข่าย จังหวัดเลย 

19. นางสาวต้าย รัตนประเสริฐ  เครือข่าย จังหวัดเลย 

20. นางสุภาพร รัตนประเสริฐ  เครือข่าย จังหวัดเลย 

21. นางสุนิสา ท้องสิงห์  เครือข่าย จังหวัดเลย 

22. นายเกียรติ เขียวน้ำเพชร  เครือข่าย จังหวัดเลย 

23. นางละออง มูลทากรม  เครือข่าย จังหวัดเลย 

24. นายสุภาพ มูลทากรม  เครือข่าย จังหวัดเลย 

25. นายสรพล สุวะที  เครือข่าย จังหวัดเลย 

26. นายณรงค์ศักดิ์ พสุมนต์เดโช เครือข่าย จังหวัดเลย 

27. นางสาวจิราพร เพ็งคำ  เครือข่าย จังหวัดเลย 

28. นางแพร ผาโคตร  เครือข่าย จังหวัดเลย 

29. นายนุสรณ์ สร้อยโสม  เครือข่าย จังหวัดเลย 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ช 2-3                   รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน  

30. นางอมร สร้อยโสม  เครือข่าย จังหวัดเลย 

31. นายก้องแก้ว เศษจำปา  เครือข่าย จังหวัดเลย 

32. นายศักดิ์ชัย สบายตา  เครือข่าย จังหวัดเลย 

33. นางจันทร์เพ็ง ราคาแพง  เครือข่าย จังหวัดเลย 

34. นางแตง มานสิงห์  เครือข่าย จังหวัดเลย 

35. นางมะลิวัลย์ ชัยวาลย์  เครือข่าย จังหวัดเลย 

36. นางฉวีวรรณ เจริญใจ  เครือข่าย จังหวัดเลย 

37. ด.ญ.สายสุรี หอมมะลิ  เครือข่าย จังหวัดเลย 

38. นายมนตรี ยาลา   เครือข่าย จังหวัดเลย 

39. ด.ช.รัฐภูมิ บุตรโพวินโท  เครือข่าย จังหวัดเลย 

40. นางนิสากร ชฎาวงศ์  เครือข่าย จังหวัดเลย 

41. นางสกล กงภูธร   เครือข่าย จังหวัดเลย 
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1. สรปุจำนวนผูเ้ข้ารว่มการฝกึอบรมใหก้บัประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัเลย 

มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 45 ราย โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ราย 

ส่วนราชการเข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ราย เครือข่ายภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุม จำนวน  41 ราย         

(ร้อยละ 100) รายละเอียดดังตารางที่ 1 และภาพบรรยากาศการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย 

ดังรูปที่ 1 

 

ตารางที ่1 จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดเลย 

ลำดับ กลุม่เป้าหมาย จำนวน (ราย) 
1 ผู้ดำเนินการจัดทำโครงการ 

- คณะกรรมการดำเนินงาน (ผู้ประสานงานในพื้นที)่ 1 
2 ส่วนราชการ 

- จังหวัดเลย 3 
3 เครือข่ายภาคประชาสังคม 

- จังหวัดเลย 41 
รวม 45 
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รปูที ่1 บรรยากาศการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดเลย 
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2. กิจกรรมการประชุม 

เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร 

เวลา 09.00 – 09.15 น. พิธีการเปิดการประชุม และกล่าวรายงาน 

เวลา 09.15 – 10.30 น. การบรรยายวัตถุประสงค์ ความเป็นมา เหตุผลและความจำเป็น กรอบ

     แนวทางการศึกษาของโครงการ เพ่ือฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ 

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

เวลา 10.45 – 12.00 น. - อภิปรายผลและถ่ายทอดองค์ความรู้ผลจากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจาก

     การศึกษาที่เก่ียวข้องในปี 2557-2560  

     - อภิปรายผลกระทบ การเปลี่ยนแปลง ศักยภาพชุมชน และการแก้ไข

     ปัญหาของประชาชน/มาตรการลดผลกระทบพื้นท่ีตัวอย่างนำร่อง 

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 15.00 น. - ถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก และการ 

     ประชาสัมพันธ์ 

เวลา 15.00 – 16.30 น. - แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสรุปการประชุม 
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เลิกประชมุ เวลา : 16.30 น. 
 
สรปุผลการประชมุ 
 นายกัญจน์ วงศ์อาจ ตัวแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดเลย ได้บรรยายวัตถุประสงค์ 

ความเป็นมา เหตุผลและความจำเป็น กรอบแนวทางการศึกษาของโครงการ เพื่อฝึกอบรม และถ่ายทอดองค์

ความรู้โดยใช้ข้อมูลจาก คู่มืออบรมเชิงปฏิบัติการ จังหวัดเลย ได้เล่าถึงที่มาของโครงการศึกษาผลกระทบ     

และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำโขงสายประธาน ซึ่งได้

ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึง ปี พ.ศ. 2561 โดยกรมทรัพยากรน้ำ ในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560       

มีการจัดตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายด้านการ

บริหารทรัพยากรน้ำของประเทศ รวมทั้งทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย 

ดังนั้นในปี พ.ศ.2562 การศึกษาในโครงการดังกล่าวจึงได้มาอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากร

น้ำแห่งชาติหรือ สทนช. โดยได้กำหนดขอบเขตการศึกษา  ลักษณะพื้นที่เป้าหมายและสภาพปัญหา พื้นที่มี

แนวโน้มได้รับความเสียงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำโขง 8 จังหวัด 

ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ซึ ่งแบ่งเป็น

ลักษณะทางกายภาพ ตั้งแต่ ลุ่มน้ำโขงตอนบน ลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ลุ่มน้ำโขงในประเทศ วัตถุประสงค์ของ

การศึกษา มุ่งเน้นการสนับสนุนการศึกษาโดยภาคประชาชน การมีส่วนร่วมในการศึกษาร่วมกับนักวิจัยและ

นักวิชาการ ทำให้เกิดกิจกรรมดำเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้  1) เพื่อนำองค์

ความรู้และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาของโครงการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2557-2561 และองค์ความรู้ใหม่จากภาค

ประชาชนในการแก้ไขปัญหามาขยายผล เผยแพร่และแลกเปลี่ยน และปรับปรุงเพิ่มเติมร่วมกับประชาชน 

เครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพ้ืนที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง 2) นำร่องกิจกรรมในระดับพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุน

ประชาชนใช้มาตรการลดและบรรเทา มาตรการในการวางแผนแก้ไขปัญหา รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแผดล้อม ในพื้นที่ที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง 3) ยกระดับการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการ

ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และการเพิ่มขีดความสามารถในการรับการเปลี ่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อมและสังคมเศรษฐกิจของลุ่มน้ำโขง ช่วงอภิปรายผลและถ่ายทอดองค์ความรู้ผลจากการศึกษาข้อมูล

ทุติยภูมิจากการศึกษาที่เกี ่ยวข้องในปี 2557 - 2561 โดยประชาชนผู้มีสวนได้เสียได้ถกแถลงในประเด็นที่

เกี่ยวข้องและสนใจได้เสนอประเด็นปัญหาด้านต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น ด้านกายภาพ ในจังหวัดเลย มีอัตรา

การไหลและระดับของน้ำโขงลดลง ระดับน้ำขึ้นและลงในแต่ละวันไม่คงที่ ซึ่งได้ย้อนแย้งกับปี พ.ศ.  2561        

ซึ่งเกิดน้ำท่วมในจังหวัดเลย แต่ในปี พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบันเกิดภาวะน้ำโขงแห้ง การพังทลายของตลิ่งและ

ตะกอนดินในจังหวัดเลย มีแนวโน้มลดลง คุณภาพน้ำใส และเขียว มีกลิ่นเหม็นคาว ด้านชีวภาพ ด้านประมง 

พบว่าจำนวนชนิดและพันธุ์ปลาประจำถิ่นมีจำนวนลดลง เช่น ปลาคบ ปลายอน และที่หายไปเลยคือปลาซวย 
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(ยี่สก) ปลาหว้า เกิดปรากฏการณ์หอยโผล่ เช่นหอยทราย หอยหินและหอยกิ๊บกี้ อีกทั้งยังมี พืชน้ำมีตะไคร้น้ำ

และต้นไคร้ มีจำนวนลดลงเรื่อย ๆ ด้านเศรษฐกิจและสังคม การเกษตรริมโขงมีผลผลิตลดลงเช่น ข้าวโพด     

มันแกว ฟักทอง และมะเขือเทศ เกิดจากความอุดมสมบูรณ์ลดน้อยลงและปัญหาอยู่ห่างไกลแหล่งน้ ำมากขึ้น 

ด้านวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตประเพณีต่าง ๆ กำลังจะสูญหายไป เช่น ประเพณีไหลเรือไฟ ลอยกระทง 

แข่งเรือ ฤดูกาลสถานที่ไม่เหมาะสมกับกิจกรรม การค้าชายแดนมีปัญหาพ้ืนที่หาดทรายเพ่ิมขึ้นทำให้ระยะทาง

จากท่าเรือถึงตัวด่านจุดผ่อนปรนเพิ ่มขึ ้น ค่าใช้จ่ายในการขนส่งมากขึ ้นต้นทุนของสินค้าก็เพิ ่มขึ ้นตาม            

ทำให้ประชาชน สปป.ลาว ข้ามมาซื้อสินค้าลดลงตามไปด้วย สาเหตุของปัญหาสามารถสรุปได้ดังนี้ 1) เกิดจาก

การพัฒนาของมนุษย์ การสร้างเขื่อนไฟฟ้าในแม่น้ำโขง การก่อสร้างเขื่อนกั้นตลิ่งพัง การดูดทราย การเดินเรือ 

2) เกิดจากธรรมชาติ เกิดจากภาวะโลกร้อน ปริมาณน้ำฝนลดลง ลมพายุ 3) เกิดจากกระทำและจิตสำนึกของ

คนที่ไม่รักษาธรรมชาติ เห็นแก่ตัวในการประกอบอาชีพ เช่นประมง การดูดทราย เกษตรริมโขง  ฯลฯ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน 1) ด้านสังคมวิถีชีวิตเปลี่ยน เกิดความกังวล ปัญหายาเสพติด 

คนเปลี่ยนอาชีพ พ้ืนที่ริมโขงเพ่ิมมากข้ึนความอุดมสมบูรณ์กลับลดลง 2) ด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจย่ำแย่ รายได้

การท่องเที่ยวการค้าชายแดนด้านประมงและอาชีพเกษตรริมโขง ลดลงกว่าร้อยละ 50 3) ด้านระบบนิเวศน์ 

ปลาและพันธ์ปลาลดลง ปลาไม่สามารถขึ้นไปวางไข่ ที่ต้นน้ำและแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงได้ ปรากฏการณ์

ปลางงหลงฤดูวางไข่ สิ ่งแวดล้อมเดิมและระบบนิเวศถูกทำลาย เช่น แพลงก์ตอน สาหร่ายน้ำโขง ต้นไคร้      

สูญหายไป 4) ด้านประเพณีวัฒนธรรม กำลังสูญสลายหรืออาจปรับวัฒนธรรมใหม่ ให้สอดคลองกับธรรมชาติ 

ความเชื ่อท้องถิ ่นและความผูกพันของผู ้คนริมแม่น้ำโขงกำลังหายไป เช่น ก่อเจดีย์ทราย ลอยกระทง           

และการแข่งเรือ จากข้อมูลสภาพปัญหา สาเหตุ ของผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสังคมข้ามพรมแดนในพื้นที่

จังหวัดเลยในเวที 5 ครั้งนี้ มีข้อสรุปดังนี้คือ จังหวัดเลยต้องการน้ำในระบบของแม่น้ำโขง ซึ่งปัจจุบันแม่น้ำโขง

ไม่มีน้ำในระบบเลย ดังนั้นข้อเสนอของจังหวัดเลยจึงขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องจัดระบบน้ำของแม่น้ำโขงเพ่ือ

บริหารจัดการในล่มน้ำสาขาต่อไป 
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รายงานผลการฝกึอบรมใหก้บัประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัหนองคาย 

 
โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มข้ามพรมแดน 

จากโครงการไฟฟา้พลงันำ้ในแมน่ำ้โขงสายประธาน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

สำนักงานทรัพยากรนำ้แหง่ชาติ 

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.  

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 

............................................................................................................................. ...................................... 

วตัถปุระสงค ์

1. จัดทำฐานข้อมูล องค์ความรู้ของชุมชน ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงเนื่องจากผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและสังคม ข้ามพรมแดน ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงจากการศึกษาร่วมกับ สำนักงาน

ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

2. จัดทำกิจกรรมนำร่องระดับพื้นที่ของ 8 จังหวัดริมน้ำโขงสายประธาน ในการใช้มาตรการลดและ

บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการปรับตัวเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3. ประเมินกิจกรรมนำร่องและการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของเครือข่ายชุมชนในกิจกรรม

การติดตามตรวจสอบ การเฝ้าระวัง การปรับตัวต่อความเสี่ยงเนื่องจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้าม

พรมแดน 

4. จัดทำข้อเสนอแนะกรอบแนวคิดในการขยายขอบเขตในการศึกษา และกำหนดกรอบดัชนีด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคมเศรษฐกิจ ที่ใช้ในการติดตามประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน โดย

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 

ผูม้าประชมุ 

สำนักงานทรัพยากรนำ้แหง่ชาติ 

1. นางสาววชิราภรณ์ กำเนิดเพ็ชร      ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม 
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สว่นราชการ 

1. นายจักริน พิชาลี    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

2. ร.ท.ธนพล ภลูับ             ผก.เรือ รตล. สน.เรือศรีเชียงใหม่ 

3. นายปฏิวัติ เยี่ยมเวหา               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

4. นายวิษณุกร คุณระ               พนักงานประจำท่าเรือ เจ้าท่าหนองคาย 

5. นายชูชาติ สิงกสินสู                สารวัตรกำนันตำบลบ้านหม้อ 

6. นายชูศักดิ์ อุตมะ    นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

 

เครอืขา่ยภาคประชาสงัคม จงัหวดัหนองคาย 

1. นางลัดดา ธาตุเสียว   เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

2. นางแสงจันทร์ ผลทำ            เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

3. นายอรรคเดช ธาตุเสียว             เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

4. นายสนอง เข็มพรมมา                 เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

5. นางศุภรา ใจขาน                       เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

6. นายภูเบศ ใจขาน   เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

7. นางวนิดา โทอุดทา                 เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

8. นางนิภัตน์ นิลกำเนิด               เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

9. นายอนันต์ จำปางาม             เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

10. นางสาวกนกลักษณ์ นันทะ        เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

11. นางนกน้อย จินดา   เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

12. นางสาวทิราวรรณ ศิลป์นาท เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

13. นายสมพงษ์ นวลใสธงค์   เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

14. นายอุทัย ศรีสัมพุธ   เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

15. นายอนันท์ จิตกุล  เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

16. นายธนกร วิเศษ   เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

17. นายเดิม เทียนทอง   เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

18. นายศักดิ์ดา ดีวิทยา  เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

19. นางสมรรัตน์ จุดสีดา   เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

20. นางปรียานุช เพชรธรรม  เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

21. นางสาวศุภมาศ มุ่นประภา เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 
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22. นายบันลัง  ดอนเกิด  เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 

23. นายทองสา ใจขาน  เครือข่าย จังหวัดหนองคาย 
 

1. สรปุจำนวนผูเ้ข้ารว่มการฝกึอบรมใหก้บัประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัหนองคาย 

มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 30 ราย โดยมีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 

ราย ส่วนราชการเข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ราย เครือข่ายภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุม จำนวน 23 ราย 

(ร้อยละ 100) รายละเอียดดังตารางที ่ 1 และภาพบรรยากาศการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื ้นที่                                     

จังหวัดหนองคาย ดังรูปที่ 1 

 

ตารางที ่1 จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดหนองคาย 

ลำดับ กลุม่เป้าหมาย จำนวน (ราย) 
1 ผู้ดำเนินการจัดทำโครงการ 

- สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 1 
2 ส่วนราชการ 

- จังหวัดหนองคาย 6 
3 เครือข่ายภาคประชาสังคม 

- จังหวัดหนองคาย 23 
รวม 30 
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รปูที ่1 บรรยากาศการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดหนองคาย 
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2. กิจกรรมการประชุม 

เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร 

เวลา 09.00 – 09.15 น. พิธีการเปิดการประชุม และกล่าวรายงาน 

เวลา 09.15 – 10.30 น. การบรรยายวัตถุประสงค์ ความเป็นมา เหตุผลและความจำเป็น กรอบ

     แนวทางการศึกษาของโครงการ เพ่ือฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ 

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

เวลา 10.45 – 12.00 น. - อภิปรายผลและถ่ายทอดองค์ความรู้ผลจากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจาก

     การศึกษาท่ีเกี่ยวข้องในปี 2557-2560  

     - อภิปรายผลกระทบ การเปลี่ยนแปลง ศักยภาพชุมชน และการแก้ไข

     ปัญหาของประชาชน/มาตรการลดผลกระทบพื้นท่ีตัวอย่างนำร่อง 

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 15.00 น. - ถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก และการ 

     ประชาสัมพันธ์ 

เวลา 15.00 – 16.30 น. - แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสรุปการประชุม 
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เลิกประชมุ เวลา : 16.30 น. 

 

สรปุผลการประชมุ 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมจังหว ัดหนองคาย  กล ่าวรายงานและเปิดการประชุม                                

นายภูเบศ ใจขาน ตัวแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดหนองคาย ได้บรรยายวัตถุประสงค์                               

ความเป็นมา เหตุผลและความจำเป็น กรอบแนวทางการศึกษาของโครงการ เพื่อฝึกอบรมและถ่ายทอด                    

องค์ความรู้โดยใช้ข้อมูลจาก คู่มืออบรมเชิงปฏิบัติการ จังหวัดหนองคาย ได้เล่าถึงที่มาของโครงการศึกษา

ผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำโขงสายประธาน 

ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึง ปี พ.ศ. 2561 โดยกรมทรัพยากรน้ำ ในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 

มีการจัดตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายด้านการ

บริหารทรัพยากรน้ำของประเทศ รวมทั้งทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย 

ดังนั ้นในปี พ.ศ. 2562 การศึกษาในโครงการดังกล่าวจึงได้มาอยู ่ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงาน

ทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือ สทนช. โดยได้กำหนดขอบเขตการศึกษา ลักษณะพื้นที่เป้าหมายและสภาพปัญหา

พื้นที่ ๆ มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำโขง 8 

จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ซึ่ง

แบ่งเป็นลักษณะทางกายภาพ ตั้งแต่ ลุ่มน้ำโขงตอนบน ลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ลุ่มน้ำโขงในประเทศ วัตถุประสง ค์

ของการศึกษา มุ่งเน้นการสนับสนุนการศึกษาโดยภาคประชาชน การมีส่วนร่วมในการศึกษาร่วมกับนักวิจัย

และนักวิชาการ ทำให้เกิดกิจกรรมดำเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้ 1) เพื่อนำ

องค์ความรู้และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาของโครงการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2557-2561 และองค์ความรู้ใหม่จากภาค

ประชาชนในการแก้ไขปัญหามาขยายผล เผยแพร่และแลกเปลี่ยน และปรับปรุงเพิ่มเติมร่วมกับประชาชน 

เครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพ้ืนที่มีแนวโนมได้รับความเสี่ยง 2) นำร่องกิจกรรมในระดับพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุน

ประชาชนใช้มาตรการลดและบรรเทา มาตรการในการวางแผนแก้ไขปัญหา รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแผดล้อม ในพื้นที่ที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง 3) ยกระดับการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการ

ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และการเพิ่มขีดความสามารถรในการรับการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อมและสังคมเศรษฐกิจของลุ่มน้ำโขง อภิปรายผลและถ่ายทอดองค์ความรู้ผลจากการศึกษาข้อมูลทุติย

ภูมิจากการศึกษาที่เกี่ยวข้องในปี 2557 - 2561 โดยประชาชนผู้มีสวนได้เสียได้ถกแถลงในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

และสนใจได้เสนอประเด็นปัญหาด้านต่าง ๆ ที ่หลากหลาย เช่น ด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ ด้านประมง       

ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตต่าง ๆ ด้านกายภาพ 1) อัตราการไหลของน้ำและ

ระดับน้ำ มีการไหลของน้ำในแม่น้ำโขงมีความเร็วและแรงมากขึ้น กระแสน้ำเปลี่ยนทิศทาง ส่งผลให้ร่องน้ำลึก

เปลี่ยนตำแหน่ง ระดับน้ำผิดปกติ น้ำขึ้นและลงไม่คงที่เป็นรายวัน และรายสัปดาห์ ปี พ.ศ.2551 น้ำท่วม        
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ปี พ.ศ.2553 น้ำแล้ง ปี พ.ศ.2554 น้ำท่วม ปี พ.ศ.2555 ระดับน้ำขึ้นลงผิดปกติ ปี พ.ศ.2557 เดือนธันวาคม 

น้ำขึ้น 2 เมตร ปี พ.ศ.2560-พ.ศ.2561 น้ำขึ้นเร็ว และลงเร็ว ปี พ.ศ.2562 - พ.ศ.2563 น้ำแล้ง และการไหล

ของน้ำในแม่น้ำโขงช้าลง 2) การพังทลายของตลิ่ง ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีการพังทลายของตลิ่งมากขึ้น 3) 

ระดับความสำคัญของการทับถมตะกอน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บริเวณดอนชิงชู้มีดอนหรือดินงอกในฝั่งไทยเพ่ิม

มากขึ้น ทำให้หัวดอนขาด ดินทับถมบริเวณกว้างมากขึ้น และตะกอนทรายเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้น้ำตื้นเขิน 4) 

คุณภาพน้ำ ปี พ.ศ. 2562 พบว่าน้ำใสและเขียว ด้านชีวภาพ 1) ประมง ปลาบางชนิดลดลงและสูญหายไปจาก

พ้ืนที่ เช่น ปลาเลิม ปลาส่วย ปลานาง ปลาสร้อย ปลาหมู ปลาคาบของ ปลาคบ ปลาค้าว และปลาบึก เป็นผล

จากระดับน้ำที่ลดลงอย่างรวดเร็วทำให้ปลาออกจากต้นไคร้น้ำไม่ได้ ส่งผลให้ปลาตาย เนื่องจากต้นไคร้น้ำเป็น

แหล่งที่ปลามาอาศัยวางไข่ 2) ระบบนิเวศริมฝั่ง และการให้บริการระบบนิเวศ นกบางชนิดในระบบนิเวศแม่น้ำ

โขงสูญหายไปจากพ้ืนที่ สัตว์น้ำบางชนิดเริ่มสูญหายไปจากพ้ืนที่ เช่น แมลงชีปะขาว หอยทราย และหอยกิ๊บกี้ 

พืชน้ำบางชนิดเริ่มสูญหายไปจากพ้ืนที่ เช่น ต้นไคร้น้ำ ด้านเศรษฐกิจและสังคม 1) การเกษตรริมฝั่งและประมง 

การเกษตรริมฝั่งไม่สามารถเพาะปลูกได้ เนื่องจากระดับน้ำลดลงและพื้นที่ทำเกษตรลดลงจากการทำแนว

ป้องกันริมตลิ่ง เช่น พริก ข้าวโพด ยาสูบ กระหล่ำปลี และมันแกว ชาวประมงจับปลาต้องเปลี่ยนอาชีพไปทำ

อย่างอ่ืน เช่น รับจ้าง และเกษตรบนพื้นที่ราบ 2) การใช้ประโยชน์ด้านส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต 

ประเพณีสงกรานต์ในเดือนเมษายน ทำได้ยากขึ้น ประเพณีแข่งเรือ และไหลเรือไฟในเดือนตุลาคม ทำได้ยาก

ขึ้น ประเพณีลอยกระทงในเดือนพฤศจิกายน ทำได้ยากขึ้น พิธีลอยอังคาร (เถ้ากระดูก) ไม่สามารถทำได้  

ประเพณีจับปลาร่วมกันสูญหาย เครื่องมือจับปลาบางชนิดสูญหาย เช่น ขา และตุ้ม พบปัญหายาเสพติดมาก

ขึ้น 3) การท่องเที่ยว ชุมชนไม่สามารถจัดแหล่งท่องเที่ยวตามฤดูกาลประเพณีได้ ส่งผลให้รายได้ของชุมชน

ลดลง สาเหตุของปัญหา 1) การสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง 2) การตกตะกอนของทรายอยู่หน้าเขื่อน 3) ระดับน้ำ

ในแม่น้ำโขงไม่ปกติ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน 1) มิติด้านสังคม วิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม 

ปัญหายาเสพติดมีมากขึ้น เกิดความวิตกกังวล ความสัมพันธ์ของคนสองฟากฝั่งลดลง 2) มิติด้านเศรษฐกิจ 

รายได้ของเกษตรกรและชาวประมงลดลง จับปลาได้น้อยลง เกษตรกรต้องเปลี่ยนมาปลูกผักบริเวณบ้าน บาง

คนไม่มีพื้นที่ประกอบอาชีพ และต้นทุนในการปลูกผักเพิ่มสูงขึ้น เศรษฐกิจตกต่ำ ขาดแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 

อาชีพค้าขายในริมหาดหยุดประกอบการ แหล่งอาหารในท้องถิ่นลดลง 3) มิติด้านระบบนิเวศ พืชบางชนิดสูญ

หาย ปลาหลายชนิดสูญหาย นกบางชนิดสูญหาย คุณภาพของน้ำในแม่น้ำโขงลดลง มีการเสียพื้นที่ดินริมฝั่ง

แม่น้ำโขงไป  ต้องทำชลประทานเพื่อการเกษตร การผลิตน้ำประปาในพื้นที่ขาดแคลน 4) มิติด้านประเพณี

วัฒนธรรม วัฒนธรรมประเพณีสูญหาย และเปลี่ยนแปลง ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำเครื่องมือจับปลาสูญหาย 

มาตรการการวางแผนแก้ไขปัญหาของชุมชน การแก้ไขปัญหาของชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดหนองคายที่ผ่านมา จาก

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำ โขงสายประธาน ประกอบด้วย การ

ประชาคมในการสร้างความตระหนักการใช้น้ำในชุมชนอย่างประหยัด เพื่อให้สามารถจัดการน้ำกับพื้นที่
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ทางการเกษตรได้อย่างเพียงพอ การสร้างเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง (พอช.) จาการสนับสนุนของ

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เข้ามาจัดทำศูนย์ในการช่วยเหลือและประสานงาน และ

ได้มีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นช่วง ๆ ตามสถานการณ์ และเพื่อการแจ้งเตือนภัย

เครือข่าย ด้วยการเก็บภาพ และส่งข่าวสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (Line) และแอปพลิเคชันเฟซบุ๊ก 

(Facebook) การประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารการสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงสายประธาน ด้วยการทำป้ายติด

รณรงค์การสร้างเขื่อน ในปี พ.ศ. 2551-2552 แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การแก้ไข

ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศในแม่น้ำโขง ประกอบด้วย  1) แนวทางในการแก้ไข

ปัญหาระดับชุมชน กิจกรรมขุดลอกร่องน้ำ ในตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ ให้สัญจรทางน้ำได้และทำ

การเกษตรได้ เพ่ือการทำงานร่วมกัน จัดทำแผนจังหวัดให้สอดคล้องกับปัญหาในพ้ืนที่ โดยสำนักงานทรัพยากร

น้ำแห่งชาติ (สทนช.) อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้ าน (ทสม.) และสำนักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) หนองคาย การแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค 

โดยการจัดซื้อถังน้ำ การเจาะบ่อน้ำบาดาล และการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ  2) แนวทางในการแก้ไข

ปัญหาระดับเครือข่าย โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศริมน้ำโขง ด้วยการเพาะพันธุ์ปลาที่หายาก เป็นการฟื้นฟูและ

ส่งเสริมระบบนิเวศแม่น้ำโขง เพื่อร่วมปฏิบัติการตรวจสอบและติดตามผล โดยชลประทานจังหวัด เครือข่าย

ภาคประชาสังคม และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ในตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม  จัดเวทีในการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นระดับเครือข่าย โดยมีสถาบันวิชาการเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนการสังเคราะห์ประเด็น ชุดข้อมูลกลาง 

และมีคลังข้อมูลข่าวสารร่วม จัดเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดับจังหวัด โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่

เกี่ยวข้อง ร่วมสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการทำงาน การมีส่วนร่วมขององค์กรต่าง ๆ 

การกำหนดบทบาทที่ให้ชัดเจน การสร้างอำนาจในการต่อรอง และมีตัวตนที่แท้จริง  การสร้างเครือข่ายภาค

ประชาสังคม ให้มีองค์ความรู ้ และมีกระบวนการในการทำกิจกรรม  เพื ่อก่อให้เกิดความเข้มแข็งและ            

แรงขับเคลื่อนในสังคม การสร้างมาตรการในการต่อรองกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้มีการสร้างระบบการ    

แจ้งเตือนข้อมูลการปิด/เปิดน้ำจากเขื ่อนในประเทศจีน การรักษาและควบคุมระดับน้ำอย่างสม่ำเสมอ                     

การแปรผลข้อมูล (ระบบข้อมูลมีความทันสมัยและเข้าใจง่าย) มีการฟื้นฟู เยียวยา และมีกองทุนชดเชย มี

การศึกษา ต่อประเด็นเฉพาะพ้ืนที่ปลายน้ำ ส่งเสริมเรื่องบ่อน้ำขนาดเล็กในครัวเรือน ทำการศึกษาเขื่อนไชยบุรี 

เป็นต้นแบบ และควรมีผลการศึกษาก่อนทั้งนี้ควรมีการหยุดการก่อสร้างเขื่อน พัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำ สำรวจ

ฟ้ืนฟูระบบนิเวศท้ัง 2 ฝั่งแม่น้ำโขง และการส่งเสริมสนับสนุนสร้างเสริมองค์ความรู้ให้กับเครือข่าย 

 

 
 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ช 3-9                   รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

 

 
 

 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ช 3-10                   รายงานฉบบัสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

 

 
 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ช 3-11                   รายงานฉบบัสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

 

 

 
 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ช 3-12                   รายงานฉบบัสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

 

 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ช 4-1                   รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

 
รายงานผลการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ 

 
โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.  

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

................................................................................................................................................................... 

วัตถุประสงค์ 

1. จัดทำฐานข้อมูล องค์ความรู้ของชุมชน ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงเนื่องจากผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและสังคม ข้ามพรมแดน ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงจากการศึกษาร่วมกับสำนักงาน

ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

2. จัดทำกิจกรรมนำร่องระดับพื้นที่ของ 8 จังหวัดริมน้ำโขงสายประธาน ในการใช้มาตรการลดและ

บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการปรับตัวเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3. ประเมินกิจกรรมนำร่องและการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของเครือข่ายชุมชนในกิจกรรม

การติดตามตรวจสอบ การเฝ้าระวัง การปรับตัวต่อความเสี่ยงเนื่องจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้าม

พรมแดน 

4. จัดทำข้อเสนอแนะกรอบแนวคิดในการขยายขอบเขตในการศึกษา และกำหนดกรอบดัชนีด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคมเศรษฐกิจ ที่ใช้ในการติดตามประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน โดย

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 

ผู้มาประชุม 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

1. นางสาววชิราภรณ์ กำเนิดเพ็ชร          ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม 

 

 

 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ช 4-2                   รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

ส่วนราชการ 

1. นายชัยโรจน์ อโคตมี   ประธานองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบุ่งคล้า 

2. นายชัยรัตน์ สีหาพรม   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลบุ่งคล้า 

3. นายวิลัย พรมพิมพ์   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ตำบลบุ่งคล้า 

4. นายพุฒ สุขนาม    กำนัน 

5. นายเพียรชัย คำเสมา   องค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2 อำเภอบุ่งคล้า 

6. นายชิดสม หนูผาน   สารวัตรกำนัน ตำบลบุ่งคล้า 

7. นายชนะ พรมอารักษ์   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบุ่งคล้า 

8. ร.ต.ท.สุกัน อำคา    ร.ท.ส. 

9. นางสาวเยาวรัตน์ หนูผาน   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ตำบลบุ่งคล้า 

10. นายเกียรติศักดิ์ ป้องกัน   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลบุ่งคล้า 

11. นายอิทธิชัย วิชิต   กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า 

12. นายมนตรี รักโคตร  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตำบลบุ่งคล้า 

13. นายสายันต์ ดาราษี   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลบุ่งคล้า 

14. นายไพโรจน์ ปานราษฎ์   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลบุ่งคล้า 

 

เครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดบึงกาฬ 

1. นายนริศ อาจหาญ           ประธานเครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

2. นายแสวง คำแก้ว   เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

3. นายบุญเยี่ยม โคตรทองวงศ์ เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

4. นายอรุณ ไชยปากดี  เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

5. นางกัญญารัตน์ ภูเกตุ  เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

6. นายสมหวัง สาคร   เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

7.นางสาวนิภาภรณ์ โสชัย  เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

8. นางกานดากร ไชยปากดี  เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

9. นางสาวเยาวรัตน์ หนูผาน  เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

10. นายบุญรวม พรมอารักษ์  เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

11. นางชงศรี แสงสว่าง  เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

12. นางจันทร์หอม มากเรียว  เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

13. นางสมยงค์ ป้องกัน  เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ช 4-3                   รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

14. นางเสงี่ยมทรัพย์ วงศ์อุเทน เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

15. นายหัส อุทวงศ์   เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

16. นายธงชัย โคตรรัตน์   เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

17. นางสาวนันติยา สุพร  เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

18. นางสาวพรรณิภา วงศ์อุเทน  เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

19. นางสุภารัตน์ ตระแก้วชัย  เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

20. นายประเทือง ธาแสงบง  เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

21. นางรัตจันทร์ วิชิต  เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

22. นางพิกุล มูลเพีย   เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

23. นางสุกัญญา หอมสมบัติ  เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

24. นายชาญชัย วิเศษ  เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

25. นางสุกัญญา โคตรรัตน์     เครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ช 4-4                   รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

1. สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ 

มีผ ู ้ เข ้าร ่วมประช ุมรวมทั ้งส ิ ้น  40 ราย โดยมีสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เข ้าร ่วมประชุม           

จำนวน 1 ราย ส่วนราชการเข้าร่วมประชุม จำนวน 14 ราย เครือข่ายภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุม      

จำนวน 25 ราย (ร้อยละ 100) รายละเอียดดังตารางที่ 1 และภาพบรรยากาศการฝึกอบรมให้กับประชาชน   

ในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ ดังรูปที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดบึงกาฬ 

ลำดับ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน (ราย) 
1 ผู้ดำเนินการจัดทำโครงการ 

- สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 1 
2 ส่วนราชการ 

- จังหวัดบึงกาฬ 14 
3 เครือข่ายภาคประชาสังคม  

- จังหวัดบึงกาฬ 25 
รวม 40 

 

    

 

 

 



 สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน ช 4-5  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

รูปที่ 1 บรรยากาศการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดบึงกาฬ 



 สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน ช 4-6  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

2. กิจกรรมการประชุม

เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร 

เวลา 09.00 – 09.15 น. พิธีการเปิดการประชุม และกล่าวรายงาน 

เวลา 09.15 – 10.30 น. การบรรยายวัตถุประสงค์ ความเป็นมา เหตุผลและความจำเป็น กรอบ

  แนวทางการศึกษาของโครงการ เพ่ือฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ 

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

เวลา 10.45 – 12.00 น. - อภิปรายผลและถ่ายทอดองค์ความรู้ผลจากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจาก

  การศึกษาที่เก่ียวข้องในปี 2557-2560 

- อภิปรายผลกระทบ การเปลี่ยนแปลง ศักยภาพชุมชน และการแก้ไข

ปัญหาของประชาชน/มาตรการลดผลกระทบพื้นท่ีตัวอย่างนำร่อง

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 15.00 น. - ถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก และการ 

  ประชาสัมพันธ์ 

เวลา 15.00 – 16.30 น. - แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสรุปการประชุม 



 สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน ช 4-7  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

เลิกประชุม เวลา : 16.30 น. 

สรุปผลการประชุม 

นายอุดม อยู่อินไกร นายอำเภอบุ่งคล้า กล่าวรายงานและเปิดการประชุม นายนริศ อาจหาญ ตัวแกน

นำเครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดบึงกาฬ ได้บรรยายวัตถุประสงค์ ความเป็นมา เหตุผลและความจำเป็น 

กรอบแนวทางการศึกษาของโครงการ เพื่อฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้โดยใช้ข้อมูลจาก คู่มืออบรมเชิง

ปฏิบัติการ จังหวัดบึงกาฬ ได้เล่าถึงที ่มาของโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำโขงสายประธาน ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.  2557 

จนถึงปี พ.ศ. 2561 โดยกรมทรัพยากรน้ำ ในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 มีการจัดตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำ

แห่งชาติ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรน้ำของประเทศ 

รวมทั้งทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ดังนั้นในปี พ.ศ.  2562 การศึกษาใน

โครงการดังกล่าวจึงได้มาอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือ สทนช.  โดยได้

กำหนดขอบเขตการศึกษา ลักษณะพื้นที่เป้าหมายและสภาพปัญหาพื้นที่ ๆ มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงจาก

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำโขง 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย 

บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ซึ่งแบ่งเป็นลักษณะทางกายภาพ ตั้งแต่ ลุ่มน้ำโขง

ตอนบน ลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ลุ่มน้ำโขงในประเทศ วัตถุประสงค์ของการศึกษา มุ่งเน้นการสนับสนุนการศึกษา

โดยภาคประชาชน การมีส่วนร่วมในการศึกษาร่วมกับนักวิจัยและนักวิชาการ ทำให้เกิดกิจกรรมดำเนินงานของ

เครือข่ายภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้ 1) เพื่อนำองค์ความรู ้และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาของ

โครงการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2561 และองค์ความรู้ใหม่จากภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหามาขยายผล 

เผยแพร่และแลกเปลี่ยน และปรับปรุงเพิ่มเติมร่วมกับประชาชน เครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพื้นที่มี

แนวโน้มได้รับความเสี่ยง 2) นำร่องกิจกรรมในระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนประชาชนใช้มาตรการลดและบรรเทา 

มาตรการในการวางแผนแก้ไขปัญหา รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ที่มี

แนวโน้มได้รับความเสี่ยง 3) ยกระดับการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และการเพ่ิมขีด

ความสามารถรในการรับการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสังคมเศรษฐกิจของลุ่มน้ำ

โขง อภิปรายผลและถ่ายทอดองค์ความรู ้ผลจากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากการศึกษาที ่เกี ่ยวข้องใน 

ปี พ.ศ.2557 - 2561 โดยประชาชนผู ้มีส่ วนได้ส่วนเสียได้ถกแถลงในประเด็นที ่เก ี ่ยวข้องและสนใจ 

ได้เสนอประเด็นปัญหาด้านต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น ด้านกายภาพ ในจังหวัดบึงกาฬมีอัตราการไหลและระดับ

ของน้ำโขงลดลง ระดับน้ำขึ้นและลงในแต่ละวันไม่คงที่ ซึ่งได้ย้อนแย้งกับปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเกิดน้ำท่วมในจังหวัด

บึงกาฬ แต่ในปี พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบันเกิดภาวะน้ำโขงแห้ง การพังทลายของตลิ่งและตะกอนดินในจังหวัด

บึงกาฬ มีแนวโน้มลดลง คุณภาพน้ำใสและเขียว มีกลิ่นเหม็นคาว ด้านชีวภาพ ด้านประมงพบว่าจำนวนชนิด



 สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน ช 4-8  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

และพันธุ์ปลาประจำถิ่นมีจำนวนลดลง เช่น ปลาคบ ปลายอน และที่หายไปเลยคือปลาซวย (ยี่สก) ปลาหว้า 

เกิดปรากฏการ์ณหอยโผล่ เช่น หอยทราย หอยหินและหอยกิบกี้ อีกทั้งยังมี พืชน้ำมีตะไคร้น้ำและต้นไคร้  

มีจำนวนลดลงเรื่อย ๆ ด้านเศรษฐกิจและสังคม การเกษตรริมโขงมีผลผลิตลดลงเช่น ข้าวโพด มันแกว ฟักทอง 

และมะเขือเทศ เกิดจากความอุดมสมบูรณ์ลดน้อยลงและปัญหาอยู่ห่างไกลแหล่งน้ำมากขึ้น  ด้านวัฒนธรรม 

ประเพณีและวิถีชีวิตต่าง ๆกำลังจะสูญหายไป เช่น ประเพณีไหลเรือไฟ ลอยกระทง แข่งเรือ ฤดูกาลสถานที่ 

ไม่เหมาะสมกับกิจกรรม การค้าชายแดนมีปัญหาพ้ืนที่หาดทรายเพ่ิมขึ้นทำให้ระยะทางจากท่าเรือถึงตัวด่านจุด

ผ่อนปรนเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขนส่งมากขึ้นต้นทุนของสินค้าก็เพิ่มขึ้นตาม ทำให้ประชาชน สปป.ลาว ข้าม

มาซื้อสินค้าลดลงตามไปด้วย สาเหตุของปัญหาสามารถสรุปได้ดังนี้ 1) เกิดจาการพัฒนาของมนุษย์ การสร้าง

เขื่อนไฟฟ้าในแม่น้ำโขง การก่อสร้างเขื่อนกั้นตลิ่งพัง การดูดทราย  การเดินเรือ 2) เกิดจากธรรมชาติ เกิดจาก

ภาวะโลกร้อน ปริมาณน้ำฝนลดลง ลมพายุ 3) เกิดจากกระทำและจิตสำนึกของคนที่ไม่รักษาธรรมชาติ เห็นแก่

ตัวในการประกอบอาชีพ เช่นประมง การดูดทราย เกษตรริมโขงฯลฯ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้าม

พรมแดน 1) ด้านสังคมวิถีชีวิตเปลี่ยน เกิดความกังวล ปัญหายาเสพติด คนเปลี่ยนอาชีพ พื้นที่ริมโขงเพิ่มมาก

ขึ้นความอุดมสมบูรณ์กลับลดลง 2) ด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจย่ำแย่ รายได้การท่องเที่ยวการค้าชายแดนด้าน

ประมงและอาชีพเกษตรริมโขง ลดลงกว่าร้อยละ 50 3) ด้านระบบนิเวศ ปลาและพันธุ์ปลาลดลง ปลาไม่

สามารถขึ้นไปวางไข่ ที่ต้นน้ำและแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงได้ ปรากฏการณ์ปลาหลงฤดูวางไข่ สิ่งแวดล้อมเดิม

และระบบนิเวศถูกทำลาย เช่น แพลงตรอน สาหร่ายน้ำโขง ต้นไคร้ สูญหายไป 4) ด้านประเพณีวัฒนธรรม 

กำลังสูญสลายหรืออาจปรับวัฒนธรรมใหม่ ให้สอดคลองกับธรรมชาติ ความเชื่อท้องถิ่นและความผูกพันของ

ผู้คนริมแม่น้ำโขงกำลังหายไป เช่น ความเชื่อเรื่องบังไฟพญานาค พิธีสืบชะตา พิธีเลี้ยงลวงมอง พิธีแห่พระอุป

คุตในบุญพระเหวด ก่อเจดีย์ทราย ลอยกระทง และการแข่งเรือ จากข้อมูลสภาพปัญหา สาเหตุและผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬในเวที 5 ครั้งนี้ มีข้อสรุปและมีข้อเสนอในการทำ

โครงการการกำหนดเขตพื้นที่เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาสัตว์น้ำและพืชน้ำโขงในพื้นที่ 3 ชุมชน 3 ตำบล ในพื้นที่

จังหวัดบึงกาฬร่วมกัน เป็นมาตรการแรกและมาตรการอื่น ๆ รองลงมา ดังนี้ 1) เสนอให้มีการเก็บข้อมูลลำดับ  

สถานการณ์ เพ่ือเป็นข้อมูลและทำแผนส่งต่อหน่วยงาน 2) การสร้างพื้นที่กลางเพ่ือการสื่อสารสาธารณะให้กับ

ชุมชนและเครือข่าย เปิดเวทีชุมชนสร้างความตระหนักรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 3) การยกระดับการจัดการน้ำ

ชุมชน เสนอเป็นวาระของจังหวัดเพื่อทำโครงการของบประมาณในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งน้ำท่วม และการ

ท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดบึงกาฬ 4) เสนอให้มีการสร้างทักษะ เรียนรู้และพัฒนาระบบเตือนภัยสื่อสารให้

รวดเร็วทันเหตุการณ์เช่น น้ำท่วม น้ำแล้ง แผ่นดินไหว 5) เสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนปลา สร้างกฎ กติกาชุมชน

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดเขตอนุรักษ์วังปลาวังสงวน ในแม่น้ำโขงและแหล่งน้ำ

ที ่ใกล้แม่น้ำโขง 6) เสนอให้รัฐ เช่น กรมประมง ทบทวนระเบียบกฎหมายประมงใหม่ให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ให้เหมือนกันทั้งในและต่างประเทศ เป็นกฎหมายสากล  7) เสนอให้มีการสร้าง
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โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน ช 4-9  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

เครือข่ายลุ่มน้ำโขงทั้งลุ่มน้ำโขง ตอนล่าง ตั้งแต่ พม่า ไทย สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกันทั้งลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ถ่ายทอดประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เรื่องการจัดทำผังน้ำชุมชนตำบลบุ่งคล้า 

โดย นายชนะ พรหมอารักษ์ ปลัด อบต.บุ่งคล้า ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. เพื่อเป็นข้อมูลแหล่งน้ำต่าง  ๆ 

ในชุมชนในพื้นที่เขตตำบล ประโยชน์คือ เพื่อง่ายต่อการทำแผนพัฒนา ระบบบริหารจัดการน้ำให้กับองค์กร

หน่วยงานสามรถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ  การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

และสรุปการประชุม โดย นางสาววชิราภรณ์ กำเนิดเพ็ชร  ได้ชื่นชมภาคีเครือข่ายที่มีความหลากหลาย และ

รวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นโดยมีหน่วยงานรัฐฯ ท้องถิ่น คือองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยงานหนุนเสริม 

ทำให้การทำงานของเครือข่าย ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย และภาคีที่เกี ่ยวข่อง ที่สำคัญคืออำเภอบุ่งคล้า  

ให้ความสำคัญและท่านนายอำเภอได้ให้ความสนใจ ร่วมการประชุมจนจบการประชุม ถือเป็นเรื่องที่ดี ในส่วน

ของตนเองถือเป็นตัวแทนของ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือ สทนช. ในฐานะผู้สังเกตการณ์ ในเวทีครั้งนี้ 

จะรวบรวมข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในเวทีวันนี้ ไปรวบรวมนำเสนอให้กับหน่วยงานของตนในลำดับต่อไป และ

ขอแจ้งว่าในอนาคตภาคประชาสังคมมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรน้ำ  

เช่นการก่อเกิด พรบ.น้ำ มีการสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำ คณะอนุกรรมการน้ำจังหวัดในทุกจังหวัดของ

ประเทศ เพื่อจะได้ไปพิจารณา กลั่นกรอง โครงการงบประมาณ เกี่ยวกับการพัฒนาของ หน่วยงาน โครงการ

ต่าง ๆ ในเรื่องน้ำ ในแต่ระดับต่อไป  
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โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ช 4-10                   รายงานฉบบัสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 
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จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

 

 
 



 สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน ช 4-12  รายงานฉบบัสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 
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โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ช 4-13                   รายงานฉบบัสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 
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จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

 
รายงานผลการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม 

 
โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.  

ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 3 ศาลากลางหลังใหม่ จังหวัดนครพนม 

................................................................................................................................................................... 

วัตถุประสงค์ 

1. จัดทำฐานข้อมูล องค์ความรู้ของชุมชน ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงเนื่องจากผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและสังคม ข้ามพรมแดน ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงจากการศึกษาร่วมกับ สำนักงาน

ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

2. จัดทำกิจกรรมนำร่องระดับพื้นที่ของ 8 จังหวัดริมน้ำโขงสายประธาน ในการใช้มาตรการลดและ

บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการปรับตัวเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3. ประเมินกิจกรรมนำร่องและการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของเครือข่ายชุมชนในกิจกรรม

การติดตามตรวจสอบ การเฝ้าระวัง การปรับตัวต่อความเสี่ยงเนื่องจากผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและสังคมข้าม

พรมแดน 

4. จัดทำข้อเสนอแนะกรอบแนวคิดในการขยายขอบเขตในการศึกษา และกำหนดกรอบดัชนีด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคมเศรษฐกิจ ที่ใช้ในการติดตามประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน โดย

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 

ผู้มาประชุม 

คณะกรรมการดำเนินงาน 

1. ผศ.ดร.รัชนี นามมาตย์            ผู้จัดการโครงการ 
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โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน ช 5-2  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

ส่วนราชการ 

1. นายไพฑูรย์ สุขต่าย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดนครพนม 

2. นายไพโรจน์ โกพล นายช่างโยธาอาวุโส สำนักงานป้องกันและ            

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม 

3. นายวิจิตร งามชื่น วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและผัง

เมืองจังหวัดนครพนม 

4. นายประพัตร กาญจนะ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

5. นายพหัส ทวีทรัพย์ เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส สถานีพัฒนาที่ิดินนครพนม 

6. นางอภิชญาพัชร์ เติมพันธุ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม 

7. นายพิพัฒน์ สาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

8. นายจรัญศักดิ์ ดวงศรี รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม 

9. นางสาวอุทุมพร สมอุดม รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ 

10. นายธีวัฒน์ กาศรุญ นายช่างโยธาชำนาญงาน เทศบาลตำบลน้ำก่ำ 

11. นายศราวุฒิ เหล่าสาย ผู้จัดการมูลนิธิวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัด

นครพนม 

12. นายสมหวัง สุ่มเพ็ชร ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงาน  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม 

13. นายสงัด ชนะชัย กำนัน ตำบลน้ำก่ำ 

14. นายสุวรรณ อาชวงค์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

นครพนม 

15. นางสาวนริตา หงษ์ทอง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

นครพนม 

16. นายรังสรรค์ อินสูงเนิน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

นครพนม 
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จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

เครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดนครพนม 

1. นายอภิชาต หงษาวงษ์          ประธานเครือข่าย จังหวัดนครพนม 

2 .นายสุริยา อะโคตรมี  เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

3. นายพงศ์สิษฐิ์ ผายม                เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

4. นายวุฒิศักดิ์ มาจานิตย์  เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

5. นางวัลภา ขันติยะ   เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

6. นางสุภัค ทีระฆัง             เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

7. นายธีระพงษ์ ผายม                  เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

8. นางเสาวลักณ์ พิพัฒน์             เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

9. นายวิชิต ปู่กระสิงห์                 เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

10. นางนิภาพร แสงสุวรรณ  เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

11. นายวรพล อุทุมธิสาร  เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

12. นางสาวปัทมา นาก้อนทอง เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

13. นายปรารถนา ไชยศล  เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

14. นายสุนทร สุขคนนท์  เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

15. นายสมเกียรติ เชียงแสน  เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

16. นางเพ็ชร ประวัง   เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

17. นางสาวยุรฉัตร นุคันทัง  เครือข่าย จังหวัดนครพนม 

18. นายภานุวัฒน์ แสงกล้า  เครือข่าย จังหวัดนครพนม 
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1. สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม 

มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 35 ราย โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ราย 

ส่วนราชการเข้าร่วมประชุม จำนวน 16 ราย เครือข่ายภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุม จำนวน  18 ราย       

(ร้อยละ 100) รายละเอียดดังตารางที่ 1 และภาพบรรยากาศการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัด

นครพนม ดังรูปที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดนครพนม 

ลำดับ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน (ราย) 
1 ผู้ดำเนินการจัดทำโครงการ 

- คณะกรรมการดำเนินงาน 1 
2 ส่วนราชการ 

- จังหวัดนครพนม 16 
3 เครือข่ายภาคประชาสังคม  

- จังหวัดนครพนม 18 
รวม 35 
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รูปที่ 1 บรรยากาศการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดนครพนม 
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2. กิจกรรมการประชุม 

เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร 

เวลา 09.00 – 09.15 น. พิธีการเปิดการประชุม และกล่าวรายงาน 

เวลา 09.15 – 10.30 น. การบรรยายวัตถุประสงค์ ความเป็นมา เหตุผลและความจำเป็น กรอบ

     แนวทางการศึกษาของโครงการ เพ่ือฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ 

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

เวลา 10.45 – 12.00 น. - อภิปรายผลและถ่ายทอดองค์ความรู้ผลจากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจาก

     การศึกษาที่เก่ียวข้องในปี 2557-2560  

     - อภิปรายผลกระทบ การเปลี่ยนแปลง ศักยภาพชุมชน และการแก้ไข

     ปัญหาของประชาชน/มาตรการลดผลกระทบพื้นท่ีตัวอย่างนำร่อง 

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 15.00 น. - ถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก และการ 

     ประชาสัมพันธ์ 

เวลา 15.00 – 16.30 น. - แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสรุปการประชุม 
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เลิกประชุม เวลา : 16.30 น. 

 

สรุปผลการประชุม 

 ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนมกล่าวเปิดการประชุม กล่าวถึงการ
เปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขงท่ีมีผ่านมานอกจากจะเป็นการกระทำที่มาจากมนุษย์แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่พวกเรามองข้ามคือ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกิดน้ำแล้งในรอบหลายสิบปี สิ ่งที่เราจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้คือการ
ปรับตัวและสิ่งที่สำคัญท่ีสุดตอนนี้คือทุกคน ทุกภาคีเครือข่ายต้องร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมวางแผน 
 กล่าวรายงานข้อมูล ความเป็นมาโครงการฯโดย ผศ .ดร. รัชนี นามมาตย์ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชลประทานจังหวัดนครพนม กล่าวถึงผลกระทบน้ำโขงส่วนหนึ่งมาจากลำน้ำสาขา 
และเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตอนนี้ เครือข่ายแม่น้ำโขงมีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เช่น
นอกจากจะมีประเทศไทย ลาว เขมร เวียดนามแล้วตอนนี้จะมีจีน และพม่าเข้าร่วมด้วยรวม 6 ประเทศ ในการ
ช่วยเหลือภัยแล้งของกลุ่มเกษตรกรให้เกษตรกรรวบรวมแปลงทำการเกษตรรวมกันประมาณ 300 ไร่สามารถ
ขอเครื่องสูบน้ำได้หนึ่งเครื่องเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ส่วนโครงการทำประตูระบายน้ำแม่น้ำสงครามตอนล่าง
กำลังศึกษา ออกแบบ คาดว่าจะดำเนินโครงการได้ในปี 65 ตามแผนยุทธศาสตร์น้ำชาติ 20 ปี ของสำนัก
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม กล่าวถึงข้อดีข้อเสียของความแห้งแล้งในแม่น้ำ
โขง การเปลี่ยนแปลงร่องน้ำโขง หาดทรายโผล่ทำให้เราได้ที่ดินเพ่ิมขึ้น ข้อเสียคือ ร่องน้ำตื้นเขินอาจมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มในการสูบน้ำเพื ่ออุปโภค บริโภค ป้องกันภัยจังหวัดนครพนม พูดถึงการสำรองแหล่งน้ำของจังหวัด
นครพนมวิธีหนึ่งคือการจัดหาแหล่งน้ำที่มีอยู่ เช่น เขตอำเภอธาตุพนมและบริเวณไกล้เคียงจะมีเขื่อนลำน้ำก่ำ
เป็นแหล่งน้ำสำรองการแก้ใขอีกวิธีหนึ่งคือการขุดบ่อบาดาล  รถส่งน้ำ เครื่องสูบน้ำ ชุมชนที่เดือดร้อนสามารถ
ทำหนังสือขอมาได้ ทสจ.นพ.(ผอ.สมหวัง) พูดถึงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่จะมาถึงตอนนี้กำลังขุดลอกแหล่งน้ำ
อยู่ 2 แห่งคือเขตอำเภอศรีสงคราม 1 แห่ง และเขตอำเภอโพนสวรรค์ 1 แห่งพื้นที่ใหนที่มีการซ่อมแซมระบบ
ส่งน้ำสามารถแจ้งเข้ามาได้ที่ ทสจ.นครพนม นายวุฒิศักดิ์ นาจานมิตร พูดถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำโขง
ว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งขาดการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวให้กับพี่น้องประชาชนในพ้ืนที่ จะต้องมีหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวการปล่อยน้ำ/การขึ้น -ลงน้ำโขงให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วย นายอภิชาต 
หงษาวง (ประธานเครือข่ายฯ นครพนม) กล่าวถึงแนวทางร่วมในการปรับตัวของชุมชนคือการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย ทสม. ทสจ. อ.กล้า ม.นครพนม 
พูดถึง การขยายเครือข่าย ความเสี ่ยงในการดำรงชีวิต การปรับเปลี ่ยนวิถีชีวิต ด้านใหนที่จะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยน และจะปรับเปลี่ยนอย่างไรเมื่อเกิดปัญหา และจะต้องหาทางแก้ใขปัญหาอื่น ๆ ที่ตามมา เช่น 
ปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคง สุขภาพ อ.สราวุฒิ  เหล่าสาย กล่าวถึง แนวทางแก้ใขปัญหาของชุมชน 
คือ 1) ชุมชนจะต้องมีแผนงานในพ้ืนที่ เช่นจะต้องมีกลไกลร่วมระหว่างภาครัฐและประชาชน แผนร่วมระหว่าง 
อปท.กลุ่มองค์กร ผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหา 2) จะต้องมีข้อมูลทาง
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วิชาการเพื่อเสนอให้กับชาวบ้านเพื่อเป็นสื่อ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร 3) จะต้องมีแผนในการปรับตัวของ
ชุมชนระหว่างภาครัฐ-ประชาชน (นโยบายระสั้น-ยาว) เช่นแผนปรับตัวร่วมอปท.3-5ปี การทำหลักสูตรท้องถิ่น
ในสถานศึกษา-ชุมชน 4) การจัดการด้านสุขภาพ จะต้องมีการสร้างกลไก-การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างระหว่าง
ภาครัฐ-ประชาชนในพื้นที่ เช่นกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ กลุ่มประมง กลุ่มเกษตรริมน้ำ อบจ.นครพนม พูดถึง 
สถาณการณ์ในแม่น้ำโขงจะต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในแม่น้ำโขง เช่น
ภัยแล้ง น้ำท่วม มีการรายงาน มีการเตือนภัย ส่วนแนวทางช่วยเหลือของของหน่วยงานอบจ.นครพนม ตอนนี้มี
การสนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาลและสูบน้ำด้วยระบบโซล่าเซลล์ให้ประชาชนรวมกลุ่มมา 7 คน รวมพื้นที่ 
15 ไร่เสนอเรื่องมาที่อบจ.นครพนม เพ่ือจะไปดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน
โซล่าเซลล์ ตัวแทนอบต.น้ำก่ำ กล่าวถึง ผลกระทบพ่ีน้องประชาชนตำบลน้ำก่ำตอนนี้เกิดผลกระทบหลายอย่าง 
เช่นผลกระทบด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว ด้านการประมง การเลี้ยงปลาในกระชัง แนวทางแก้ไขปัญหา 
คือการสร้างกลไกและกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันทุกภาคส่วน กำนันตำบลน้ำก่ำ กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นใน
แม่น้ำโขงส่วนหนึ่งคือไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า การสัมปทานดูดหิน -ดูดทรายในแม่น้ำโขง ไม่มีหน่วยงาน
รับผิดชอบ ไม่มีมาตรการในการแก้ไขปัญหา ส่วนแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งคือการขุดเจาะบ่อน้ำ
บาดาลและสูบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์ 
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รายงานผลการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร 

 
โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.  

ณ ศาลาริมโขงวัดศรีไคร้ท่า บ้านนาแล หมู่ที่ 7 ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 

................................................................................................................................................................... 

วัตถุประสงค์ 

1. จัดทำฐานข้อมูล องค์ความรู้ของชุมชน ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงเนื่องจากผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและสังคม ข้ามพรมแดน ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงจากการศึกษาร่วมกับ สำนักงาน

ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

2. จัดทำกิจกรรมนำร่องระดับพื้นที่ของ 8 จังหวัดริมน้ำโขงสายประธาน ในการใช้มาตรการลดและ

บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการปรับตัวเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3. ประเมินกิจกรรมนำร่องและการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของเครือข่ายชุมชนในกิจกรรม

การติดตามตรวจสอบ การเฝ้าระวัง การปรับตัวต่อความเสี่ยงเนื่องจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้าม

พรมแดน 

4. จัดทำข้อเสนอแนะกรอบแนวคิดในการขยายขอบเขตในการศึกษา และกำหนดกรอบดัชนีด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคมเศรษฐกิจ ที่ใช้ในการติดตามประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน โดย

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

ผู้มาประชุม 

คณะกรรมการดำเนินงาน 

1. ผศ.ดร.รัชนี นามมาตย์            ผู้จัดการโครงการ 

2. ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์             ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ 

3. ผศ.ดร.เอกพล  วังคะฮาต  ผู้เชี่ยวชาญด้านประมงและระบบนิเวศทางน้ำ 

4. อ.ดร.ฐานิดา ศรีหาวงศ์              นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและผู้ประสานงานโครงการ 

5. อ.ดร.ปานปั้น รองหานาม         นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
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เครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดมุกดาหาร 

1. นายพรรณนา ราชิวงค์              ประธานเครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

2. นางแก้วอุดร แข็งแรง  เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

3. นางพรทิพย์ รุ่งโรจน์  เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

4. นางสมปอง โคตรสขึง  เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

5. นางสุริยา ทองเภา   เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

6. นางสมชาย ทองเภา  เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

7. นางสิน โคตรสขึง   เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

8. นายสุข โคตรสขึง   เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

9. นายสุพล ยศการี   เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

10. นายบุญทัน โคตรสะขึง  เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

11. นายพานิช โคตรสะขึง  เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

12. นางกา โคตรสะขึง  เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

13. นายกอง โคตรสะขึง  เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

14. นายหลัง โคตรสะขึง  เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

15. นางวิลัย โคตรสะขึง  เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

16. นายมวลชัย โคตรสะขึง  เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

17. นางพิสมัย พาลึก  เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

18. นางสุดี โคตรสะขึง  เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

19. นางสมพร โคตรสะขึง  เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

20. นางสีไว กมลรักษ์  เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

21. นายเจริญ คำนนท์  เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

22. นายเฉลิมศักดิ์ ทองเภา   เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

23. นายอำนาจ โคชขึง   เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

24. นายจิตรติ โคชขึง   เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

25. นางคำจันทร์ ศรีลาศักดิ์   เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

26. นายพิลพล โคชขึง  เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

27. นางสีไว โคชขึง    เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

28. นางทองเลื้อน โคชขึง  เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

29. นางอมรรัตน์ ราชิวงค์  เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 
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30. นางปาริชาติ โคชขึง  เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 

31. นางอรพร คำสอน  เครือข่าย จังหวัดมุกดาหาร 
 

1. สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร 

มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 36 ราย โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมประชุม จำนวน 5 ราย 

เครือข่ายภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุม จำนวน 31 ราย (ร้อยละ 100) รายละเอียดดังตารางที่ 1 และภาพ

บรรยากาศการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดมุกดาหาร ดังรูปที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดมุกดาหาร 

ลำดับ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน (ราย) 
1 ผู้ดำเนินการจัดทำโครงการ 

- คณะกรรมการดำเนินงาน 5 
2 เครือข่ายภาคประชาสังคม 

- จังหวัดมุกดาหาร 31 
รวม 36 
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รูปที่ 1 บรรยากาศการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดมุกดาหาร 
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2. กิจกรรมการประชุม 

เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร 

เวลา 09.00 – 09.15 น. พิธีการเปิดการประชุม และกล่าวรายงาน 

เวลา 09.15 – 10.30 น. การบรรยายวัตถุประสงค์ ความเป็นมา เหตุผลและความจำเป็น กรอบ

     แนวทางการศึกษาของโครงการ เพ่ือฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ 

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

เวลา 10.45 – 12.00 น. - อภิปรายผลและถ่ายทอดองค์ความรู้ผลจากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจาก

     การศึกษาที่เก่ียวข้องในปี 2557-2560  

     - อภิปรายผลกระทบ การเปลี่ยนแปลง ศักยภาพชุมชน และการแก้ไข

     ปัญหาของประชาชน/มาตรการลดผลกระทบพื้นท่ีตัวอย่างนำร่อง 

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 15.00 น. - ถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก และการ 

     ประชาสัมพันธ์ 

เวลา 15.00 – 16.30 น. - แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสรุปการประชุม 
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เลิกประชุม เวลา : 16.30 น. 

 

สรุปผลการประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบวัตถุประสงค์ ความเป็นมา ที่มาและความสำคัญ กรอบแนวทางการศึกษา

ของโครงการ ทบทวนการศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดน การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ

และภาคประชาชน ประชาชน โดยการแจกคู ่มือและการรับฟังวีดีโอถ่ายทอดความรู ้โดยผู ้เช ี ่ยวชาญ                  

พร้อมทั้งแกนนำเครือข่ายได้นำเสนอผลการศึกษาโครงการให้กับประชาชนในพื้นที่ ครอบคลุมทุกด้านใน

แผนการดำเนินงาน พื้นที่นำร่องตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร สภาพปัญหาที่พบในพื้นที่ ด้      

านกายภาพ ระดับน้ำที่ผิดปกติ น้ำขึ้นและลงไม่แน่นอน การไหลของน้ำในแม่น้ำโขงมีความเร็วและแรงมากขึ้น

ในฤดูน้ำหลาก กระแสน้ำ เปลี่ยนทิศทาง และร่องน้ำลึกเปลี่ยนตำแหน่ง ริมตลิ่งถูกกัดเซาะและพังทลาย 

สาเหตุมาจากการไหลของน้ำที่ผิดปกติ การทับถมตะกอนลดลง และพบปริมาณตะกอนแขวนลอยลดลง น้ำใส

และเขียว ตะกอนในน้ำลดลง เกิดภัยน้ำท่วมหนัก ปี 2556 และ 2560 สาเหตุการก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง 

ด้านชีวภาพ ชนิดปลาและปริมาณปลาลดน้อยลง สาหร่ายมีมากขึ้น พืชริมฝั่งบางชนิดเริ่มสูญหายไปจากพื้นที่ 

สาเหตุมาจากการขึ้นและลงของระดับน้ำที่ผิดปกติ น้ำท่วม พืชน้ำ ได้แก่ สาหร่ายน้ำจืด พบมากขึ้น สาเหตุมา

จากตะกอนแขวนลอยในน้ำลดลง น้ำใสและเขียว ด้านเศรษฐกิจและสังคม การประกอบอาชีพเกษตรริมฝั่งไม่

สามารถเพาะปลูกได้ การค้าชายแดนลดลง ริมตลิ่งพังทลาย ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแข่งเรือ ไหลเรือไฟ 

และตักบาตรเทโวริมน้ำ ลอยกระทง ทำได้ยากขึ้น นักท่องเที่ยวลดลง ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและสังคมข้าม

พรมแดน มิติด้านสังคมวิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม พี่น้องไทยและลาว มีความสัมพันธ์กันน้อยลง ชาวประมงซึ่ง

ทำประมงเป็นอาชีพหลักต้องเปลี่ยนการประกอบอาชีพ มิติด้านเศรษฐกิจรายได้ของเกษตรกรและชาวประมง

ลดลง พื้นที่ริมโขงสูญหาย ขาดพื้นที่ประกอบอาชีพ การค้าชายแดนลดลง การประกอบอาชีพเกษตรริมฝั่ง

ลดลง มิติด้านระบบนิเวศ ชนิดปลาและปริมาณปลาลดน้อยลงและเริ่มสูญหายไปจากพื้นที่ พืชริมฝั่งบางชนิด

เริ่มสูญหายไปจากพื้นที่ มิติด้านประเพณีวัฒนธรรม พี่น้องไทยและลาว ขาดความเอื้ออาทรต่อกัน และการ

แบ่งปันซึ่งกันและกัน ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำโขงมีความสำคัญลดลง แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่จะ

เกิดขึ ้น เพื ่อนำไปสู ่การแก้ไขปัญหาจากการเปลี ่ยนแปลงทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศในแม่น้ำโขง 

ประกอบด้วย แนวทางในการแก้ไขปัญหาระดับชุมชน ส่งเสริมการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ปลาในแม่น้ำโขงที่

ใกล้สูญพันธุ์ ด้วยการกำหนดขอบเขตอนุรักษ์หรือวังปลาเป็นเขตอภัยทาน สร้างกติกาหรือธรรมนูญชุมชนไม่ให้

มีการจับปลาในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ในการ

ให้ความรู้และสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีการเกษตรกับเกษตรกรริมฝั่ง การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

หรือภาคเอกชน ในการให้ความรู้ด้านการตลาดและพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับเกษตรกรริมฝั่ง ส่งเสริมเกษตรกรริม

ฝั่ง ให้เปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกริมฝั่งแม่น้ำโขงเป็นไร่นาแบบเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้กับ
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ชาวประมง ในการปรับเปลี่ยนเครื่องมือจับปลา ให้ใช้ตาข่ายที่มีขนาดกว้างขึ้น เพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ของ

ปลาในแม่น้ำโขง แนวทางในการแก้ไขปัญหาระดับเครือข่าย จัดเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดับ

เครือข่าย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักต่อผลกระทบข้ามพรมแดน เพื่อแก้ไขปัญหาได้

ทันท่วงที การสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับพื้นที่ ให้มีองค์ความรู้ มีกระบวนการในการทำกิจกรรม 

และการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เพื ่อก่อให้เกิดความเข้มแข็งและแรงขับเคลื ่อนในสังคม การ

สนับสนุนมาตรการชดเชย และเยียวยา ต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชน การสนับสนุนจากนักวิชาการในการให้

ความรู้ ความร่วมมือช่วยเหลือด้านการประมง และพันธุ์พืชที่เหมาะสม การวางมาตรการกำหนดขอบเขตของ

ธุรกิจดูดทรายที่ล่วงล้ำเขตทำประมง การสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม กลุ่มเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ 

หน่วยงานส่วนท้องถิ่น ชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และกำนัน กลุ่มประมง กลุ่มเกษตร ความเข้มแข็งของเครือข่าย จุด

แข็ง คือ มีเครือข่ายกลุ่มประมงและเกษตรริมฝั่ง แกนนำมีความเข้มแข็งในการทำงาน สามารถระดมเครือข่าย

ชุมชนริมโขงได้ทันท่วงที และมีการประชาสัมพันธ์หรือกระจายข่าวในชุมชน จุดอ่อน คือ ขาดการแจ้งเตือน

ผลกระทบอย่างเป็นระบบ และประชาชนส่วนใหญ่ขาดความตระหนักด้านปัญหาและผลกระทบข้ามพรมแดน 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นในแม่น้ำโขง พร้อมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาระหว่างผู้เข้าร่วม

ประชุมและคณะผู้ดำเนินงาน โดยพบว่า ในพ้ืนที่มีจำนวนปลาลดน้อยลง ปลาบางชนิดพบน้อยลง และไม่มีการ

พบเห็นปลาบางชนิด ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีการขึ ้นและลงแบบฉับพลัน ไม่ได้รับการแจ้งล่วงหน้าจาก

หน่วยงานทำให้ส่งผลต่อการหาปลาของชาวบ้านและการทำเกษตรริมฝั่งในพื้นที่ และธุรกิจการดูดทรายใน

พ้ืนที่ลุกล้ำเขตหาปลาของชาวบ้าน มีข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ สร้างเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาในพ้ืนที่

นำร่อง การเข้าถึงข้อมูลการจัดการน้ำ เวลาน้ำขึ้นน้ำลงในแม่น้ำโขงของชาวบ้านจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำโขง ปลูกต้นไคร้น้ำเพิ่ม จัดทำหนังสือรวบรวมพันธุ์ปลาที่พบในแม่น้ำโขง สื่อสิ่งพิมพ์

ต่าง ๆ เอกสารประกอบโครงการฯ พร้อมการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่าง  ๆ สร้างความเข้มแข็งของ

เครือข่ายโดยการกิจกรรมการมีส่วนร่วมมีในปีงบประมาณ 2563 
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รายงานผลการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดอำนาจเจริญ 

 
โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.  

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 

................................................................................................................................................................... 

วัตถุประสงค์ 

1. จัดทำฐานข้อมูล องค์ความรู้ของชุมชน ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงเนื่องจากผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและสังคม ข้ามพรมแดน ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงจากการศึกษาร่วมกับสำนักงาน

ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

2. จัดทำกิจกรรมนำร่องระดับพื้นที่ของ 8 จังหวัดริมน้ำโขงสายประธาน ในการใช้มาตรการลดและ

บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการปรับตัวเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3. ประเมินกิจกรรมนำร่องและการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของเครือข่ายชุมชนในกิจกรรม

การติดตามตรวจสอบ การเฝ้าระวัง การปรับตัวต่อความเสี่ยงเนื่องจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้าม

พรมแดน 

4. จัดทำข้อเสนอแนะกรอบแนวคิดในการขยายขอบเขตในการศึกษา และกำหนดกรอบดัชนีด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคมเศรษฐกิจ ที่ใช้ในการติดตามประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน โดย

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 

ผู้มาประชุม 

คณะกรรมการดำเนินงาน 

1. ผศ.ดร.รัชนี นามมาตย์            ผู้จัดการโครงการ 
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ส่วนราชการ 

1. นายวิทยา ม่วงทอง  นักวิชาการ 

2. นายบรรพต โพธิ์เมือง  มาแทน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลโคกก่ง 

3. นายวิทูรย์ คุณทอง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ตำบลโคกก่ง 

4. นางสาวพลมี ทองแก้ว  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลโคกก่ง 

5. นายจัตรภพ กลิ่นหอม   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตำบลชานุมาน 

6. นายบุญกัน มณีพันธ์   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลลำเขื่อน 

7. นายสูง แสนคูณ    ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ตำบลโคกก่ง 

8. นายสุวิท ถิ่นชบา   ผู้ช่วยปกครอง หมู่ 7 

9. นายจำลอง ภูระจินดา   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 

10. นายสุพรรณ สืบทรัพย์  ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

     และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จงัหวัดอำนาจเจริญ 

11. นายขันตี โมลา    สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล กระทรวงมหาดไทย  

12. นางสาวธิรดา ยืนยง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

13. นายเหรียญ บุญทาน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

14. นายวัฒนา กล่อมใจ   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

15. นายยนต์ อินทรีย์ใหญ่   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

16. นางสาวสุธรรมมา ฝ่ายบุตร  เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

17. นายดำรง สมัครการ   เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญการ 

 

เครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดอำนาจเจริญ 

1. นายวีระ วงศ์สุวรรณ            ประธานเครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

2. นายเป็นธรรม ธรรมดา             เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

3. นางละมัย กาลิไมร  เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

4. นางหนุ่น ธรรมปัญญา  เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

5. นายบุญยงค์ ทองอินทร์  เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

6. นางสาวธงลักษณ์ จึงเจริญ  เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

7. นายประจวบ กรรณิการ์ตระกูล     เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

8. นายบุญรอด สอนนาค            เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

9. นายสมาน บุดดี    เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 
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10. นางวาสนา บุญมี   เครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ 

11. นายประสาด นาคสวัสดิ์  กลุ่มชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ 

12. นางบังอร ไชยโยธา  กลุ่มชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ 

13. นางบุญมี สีทอง    กลุ่มชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ 

14. นายพิฐิพัสจ์ พวงพันธ์     ประธานเครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 

15. นายประศักดิ์ ศรีวาลย์  พิเศษรับเชิญ 

16. นางทิพย์ ศรีสุราช   กลุ่มชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ 

17. นายนิพนธ์ ช่างเหล็ก   กลุ่มชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ 

18. นายวิชัย ดาบุดดี   กลุ่มชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ 

 

1. สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 

มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 36 ราย โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ราย 

ส่วนราชการเข้าร่วมประชุม จำนวน 17 ราย เครือข่ายภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุม จำนวน 18 ราย (ร้อย

ละ 100) รายละเอียดดังตารางที ่ 1 และภาพบรรยากาศการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื ้นที ่จ ังหวัด

อำนาจเจริญ ดังรูปที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดอำนาจเจริญ 

ลำดับ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน (ราย) 
1 ผู้ดำเนินการจัดทำโครงการ 

- คณะกรรมการดำเนินงาน 1 
2 ส่วนราชการ 

- จังหวัดอำนาจเจริญ 17 
3 เครือข่ายภาคประชาสังคม  

- จังหวัดอำนาจเจริญ 18 
รวม 36 
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รูปที่ 1 บรรยากาศการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดอำนาจเจริญ 
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2. กิจกรรมการประชุม 

เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร 

เวลา 09.00 – 09.15 น. พิธีการเปิดการประชุม และกล่าวรายงาน 

เวลา 09.15 – 10.30 น. การบรรยายวัตถุประสงค์ ความเป็นมา เหตุผลและความจำเป็น กรอบ

     แนวทางการศึกษาของโครงการ เพ่ือฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ 

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

เวลา 10.45 – 12.00 น. - อภิปรายผลและถ่ายทอดองค์ความรู้ผลจากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจาก

     การศึกษาที่เก่ียวข้องในปี 2557-2560  

     - อภิปรายผลกระทบ การเปลี่ยนแปลง ศักยภาพชุมชน และการแก้ไข

     ปัญหาของประชาชน/มาตรการลดผลกระทบพื้นท่ีตัวอย่างนำร่อง 

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 15.00 น. - ถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก และการ 

       ประชาสัมพันธ์ 

เวลา 15.00 – 16.30 น. - แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสรุปการประชุม 
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เลิกประชุม เวลา : 16.30 น. 

 

สรุปผลการประชุม 

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสาร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสาร ตำบลโคกสาร อำเภอ

ชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวเปิดการประชุม เมื่อประธานในพิธีกล่าวเปิดประชุม และได้บรรยายพิเศษ

ให้กับผู้เข้ารับการอบรมเสร็จสิ้นลงแล้ว นายวีระ วงศ์สุวรรณ แกนนำเครือข่ายแม่น้ำโขงอำนาจเจริญ ได้กล่าว

ขอบคุณประธานในพิธีและให้ผู้เข้ารับการอบรม ปรบมือให้เกียรติประธานอีกครั้ง นายพิฐิพัสจ์ พวงพันธุ์      

ได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน ที่ผ่านมาของเครือข่ายมีน้ำโขง 8 จังหวัด โดยการนำเสนอเป็นแบบ    

Power point ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เห็นกระบวนการการทำงาน ข้อมูลที่ได้ ผลของการศึกษาในมิติต่าง ๆ ทั้ง

ทางด้านกายภาพ ระบบทางชีวภาพ อัตราการไหลของน้ำ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดในแม่น้ำโขงสานประธาน    

ซึ่งในแต่ละพื้น 8 จังหวัดได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันบ้าง ในรายละเอียดตามแต่บริบทของแต่ละพื้นที่และ

ชี้ให้เห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาของภาคประชาชนสังคม  ที่ผ่านมาของ 8 จังหวัดว่ามีความแตกต่างหรือ        

มีความคล้ายคลึงกันในแต่ละประเด็นปัญหา  นายสุพรรณ สืบสิงห์ ประธาน ทสม.จังหวัดอำนาจเจริญ            

ได้นำเสนอแผนการดำเนินงานด้วย Power point การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ โดยการผันน้ำด้วย

ระบบการสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์จากห้วยทม ช่วงบ้านหินขัน ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัด

อำนาจเจริญ เพ่ือนำน้ำเข้าสู่ระบบการพักน้ำ การเติมน้ำ ทั้งในระบบการสร้างที่พักน้ำบนหอสูงแล้วปล่อยน้ำสู่

แปลงเกษตรของเกษตรกร และการเติมน้ำลงตามแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพ่ือเป็นการกักเก็บน้ำให้พอเพียงจาก

พื้นที่อำเภอชานุมานต่อเนื่องกับพื้นที่อำเภอปทุมราชวงษา จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการนี้ได้ดำเนินการมา

แล้วแต่ปี พ.ศ. 2562 อยู่ในระหว่างเก็บข้อมูลทั้งในด้านพื้นที่และกลุ่มบุคคล  นายวีระ วงศ์สุวรรณ แกนนำ

จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เปิดประเด็นผลกระทบข้ามพรมแดนจาก การพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสาย

ประทานในพื้นที่ของจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมอบรมเพิ่มเติมประเด็นหรือทบทวนประเด็น

ผลกระทบ เพื่อจะได้รับทราบข้อมูลและรวบรวมจัดทำเป็นแผนงานเชิงนโยบายเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ซึ่งพอจะรวบรวมประเด็นปัญหาต่าง ๆ จากผู้เข้าร่วมการประชุมดังนี้ ทางด้านกายภาพ เช่น การเปลี่ยนแปลง

ของระดับน้ำในแม่น้ำโขงไม่เป็นไปตามธรรมชาติ มีน้ำขึ้นน้ำลงอย่างรวดเร็ว มีน้ำเพิ่มขึ้นในฤดูแล้งหรือมีน้ำ

ลดลงในฤดูฝน การเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของน้ำ ผลกระทบกับตลิ่งพังทลาย น้ำขาดตะกอน น้ำมีสีเขียว 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้รับผลกระทบ เช่น เกาะแก่ง ไม่มีแก่งในหน้าแล้งซึ่งเป็นช่วงเวลามีนักท่องเที่ยว 

มีน้ำท่วมในห้วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต เช่น นาข้าว พืชสวนต่าง ๆ ได้รับความเสียหาย ร้านค้าชุมชนตามแหล่ง

ท่องเทียวได้รับผลกระทบ แหล่งอาหารของปลาถูกทำลาย เช่น การดูดทรายจากผู้ประกอบการ คุณภาพน้ำ 

ขยะและสารเคมีปนเปื้อน ทางด้านชีวภาพ เช่น พืชไม้น้ำที่เป็นที่อยู่อาศัยของปลาได้รับความเสียหาย  มี

สาหร่ายเกิดขึ ้นมากผิดปกติเป็นอุปสรรคต่อการหาปลา  ปลาอพยพเพื ่อเดินทางขึ ้นเหนือน้ำหลายชนิด           
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ได้เดินทางผิดช่วงเวลาต่างไปจากปีที่ผ่านมาโดยไม่ทราบสาเหตุ ปลาบางชนิดที่ชาวบ้านเคยจับได้กลับหายไป 

ปลาบางชนิดที่ไม่เคยจับได้มาหลายปีกลับพบเห็นในแม่น้ำโขง  ผลกระทบกับพืชน้ำธรรมชาติ มีจำนวนชนิด

ลดลง การปลูกผัก ริมตลิ่งได้รับผลกระทบเช่นมีน้ำเพิ่มระดับขึ้นและท่วมได้รับความเสียหาย  ดินริมตลิ่งขาด

ตะกอนไม่มีความอุดมสมบูรณ์ เนื ่องจากไม่มีน้ำหลากในฤดูฝน พื ้นที ่ริมตลิ ่งถูกทำเขื ่อนกันตลิ ่งพังของ

หน่วยงานรัฐทำให้พื้นที่เพาะปลูกลดลง ภัยจากธรรมชาติ น้ำท่วม ฝนแล้ง นาข้าว ได้รับความเสียหาย ด้าน

เศรษฐกิจและสังคม ชาวบ้านรายได้ลดลงจากการจับปลาเพื่อจำหน่าย ร้านค้าชุมชนตามแหล่งเที่ยวได้รับ

ผลกระทบจากนักท่องเที่ยวลดลง การเปลี่ยนแปลงอาชีพ การย้ายแรงงานเข้าเมืองเพ่ือขายแรงงาน ครอบครัว

ขาดผู้นำ ขาดความอบอุ่น ปัญหายาเสพติดในพื้นที่เนื ่องจากมีการขนย้ายมาจากประเทศเพื่อนบ้าน แนว

ทางการแก้ไขปัญหา สร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมให้มีความเข้มแข็ง เพื่อร่วมปรึกษาหารือ หรือเป็น

เครือข่ายเตือนภัย กู้ภัยในเบื้องต้นในกรณีเกิดภัยพิบัติ  การกำหนดพื้นที่อนุรักษ์สัตว์น้ำในแม่น้ำโขงสาย

ประธานหรือลำห้วยสาขา เพ่ือเป็นแหล่งอาหารของหมู่บ้าน ชุมชน อย่างยั่งยืน การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์

น้ำ หรือการฝึกอบรมการเพาะพันธุ์ปลาให้กับชุมชน การฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในแม่น้ำโขงหรือลำห้วยสาขา การ

จัดหาแหล่งน้ำสำรอง เพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค การให้องค์ความรู้ทางด้านการเกษตร เพื่อการปรับตัว

และพัฒนาการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน 
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             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ช 7-10                  รายงานฉบับสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

 
 

 



 สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน ช 7-11  รายงานฉบับสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ช 8-1                   รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

 

 
รายงานผลการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 

 
โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.  

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 

................................................................................................................................................................... 

วัตถุประสงค์ 

1. จัดทำฐานข้อมูล องค์ความรู้ของชุมชน ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงเนื่องจากผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและสังคม ข้ามพรมแดน ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงจากการศึกษาร่วมกับ สำนักงาน

ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

2. จัดทำกิจกรรมนำร่องระดับพื้นที่ของ 8 จังหวัดริมน้ำโขงสายประธาน ในการใช้มาตรการลดและ

บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการปรับตัวเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3. ประเมินกิจกรรมนำร่องและการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของเครือข่ายชุมชนในกิจกรรม

การติดตามตรวจสอบ การเฝ้าระวัง การปรับตัวต่อความเสี่ยงเนื่องจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้าม

พรมแดน 

4. จัดทำข้อเสนอแนะกรอบแนวคิดในการขยายขอบเขตในการศึกษา และกำหนดกรอบดัชนีด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคมเศรษฐกิจ ที่ใช้ในการติดตามประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน โดย

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 

ผู้มาประชุม 

คณะกรรมการดำเนินงาน 

1. ผศ.ดร.รัชนี นามมาตย์            ผู้จัดการโครงการ 

 

 

  



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ช 8-2                   รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

 

เครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดอุบลราชธานี 

1. นายพิฐิพัสจ ์พวงพันธ์           ประธานเครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 
2. นายณรงค์  ทิพย์เนตร  เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 
3. นายประศักดิ์  ศิริวาลย์  เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 
4. นายจำลอง  มะลิซึ่ง             เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 
5. นายสุทิสิทธิ์  อินทร์ทอง  เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 
6. นายทนง  เรืองเนตร  เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 
7. นางสาวธันวรัตน์  ถนอม  เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 
8. นางบุญมา  เจริญชาติ  เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 
9. นายสมเกียรติ  สมตัว  เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 
10. นายรัฐอิสระ  จันทะชารี  เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 
11. นายสมพงษ์  ดาวเรืองรัมย์ เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 
12. นางสาวชันนรีย์  หลใคร  เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 
13. นายธวัชชัย  พาใบศรี   เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 
14. นายธนกฤต  สายใจ   เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 
15. นายสุนทร  ภาระเวช   เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 
16. นางสุจินดา  ศรีประไพ   เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 
17. นานนันทนา  คำสุข   เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 
18. จ.ส.อ.กำชัย  จันทะเสน   เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 
19. นายสุทธิศักดิ์  อรรคบุตร  เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 
20. นายอนุพงษ์  บุญพาร   เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 
21. นายสัมฤทธิ์  ดวงกล้า   เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 
22. นายวิเชียร  คะหิมห์   เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 
23. นายคงชิต  รักษารอด   เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 
24. นายสมัย  เหล่ามา   เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 
25. นายสมภาร  นันทะรักษ์   เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 
26. นางสาวสุนิสา  พิมพ์วงษ์  เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 
27. นางสาวกวีรักษ์  วงค์ละคร  เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 
28. นายคมสันต์  ปัญญาคล่อง  เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 
29. นางบัวผัน  อำนาจปืน   เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 
30. นางพิกุล  พิมายกุล   เครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี 
    



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ช 8-3                   รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

 

1. สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 

มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 31 ราย โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ราย 

เครือข่ายภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุม จำนวน 30 ราย (ร้อยละ 100) รายละเอียดดังตารางที่ 1 และภาพ

บรรยากาศการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ดังรูปที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี 

ลำดับ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน (ราย) 
1 ผู้ดำเนินการจัดทำโครงการ 

- คณะกรรมการดำเนินงาน 1 
2 เครือข่ายภาคประชาสังคม 

- จังหวัดอุบลราชธานี 30 
รวม 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ช 8-4                   รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

 

  
 

  
 

  
   

รูปที่ 1 บรรยากาศการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ช 8-5                   รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

 

2. กิจกรรมการประชุม 

เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร 

เวลา 09.00 – 09.15 น. พิธีการเปิดการประชุม และกล่าวรายงาน 

เวลา 09.15 – 10.30 น. การบรรยายวัตถุประสงค์ ความเป็นมา เหตุผลและความจำเป็น กรอบ

     แนวทางการศึกษาของโครงการ เพ่ือฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ 

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

เวลา 10.45 – 12.00 น. - อภิปรายผลและถ่ายทอดองค์ความรู้ผลจากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจาก

     การศึกษาที่เก่ียวข้องในปี 2557-2560  

     - อภิปรายผลกระทบ การเปลี่ยนแปลง ศักยภาพชุมชน และการแก้ไข

     ปัญหาของประชาชน/มาตรการลดผลกระทบพื้นท่ีตัวอย่างนำร่อง 

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 15.00 น. - ถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก และการ 

     ประชาสัมพันธ์ 

เวลา 15.00 – 16.30 น. - แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสรุปการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ช 8-6                   รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

 

เลิกประชุม เวลา : 16.30 น. 

 

สรุปผลการประชุม 

 การจัดเวทีในครั้งนี้เป็นการจัดฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อการตอบสนองและการวางแผน

แก้ไขปัญหาของประชาชน โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ ่งเป็นการจัดเวทีครั้ งที่ 5 ของ

เครือข่ายภาคประชาสังคมลุ่มน้ำโขงตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อการตอบสนอง

และการวางแผนแก้ไขปัญหาของประชาชน ของโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ที่สำนัก งานทรัพยากรน้ำ

แห่งชาติ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมกันจัดขึ้น 2) เพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงครอบคลุมพื้นที่ 8 

จังหวัดริมแม่น้ำโขง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และ

โดยเฉพาะครั้งนี้ ที่พ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 3) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลผลการศึกษาที่ผ่านมาแก่ภาคประชาชนและ

สร้างเสริมขีดความสามารถในการดำเนินงานตามมาตรการลดและบรรเทาผลกระทบ และการวางแผนการ

แก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ ที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากการมี

ส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและชุมชนในพื้นที่ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่

ข้างเคียง เช่น ตำบลสองคอน ตำบลนาตาล เพื่อรายงานความคืบหน้า สถานการณ์การดำเนินงาน สรุป

บทเรียนการทำงานในช่วงที่ผ่านมาและร่วมแลกเปลี่ยนตลอดจนร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายภาค

ประชาสังคม ภาคองค์กรชุมชน ภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ  ภาคท้องถิ่น ภาคท้องที่ และภาคท้องทุ่ง ให้

เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนแผน การตั้งรับ ปรับตัว และฟื้นฟู รวมทั้งสร้างกระบวนการพัฒนาเ ครือข่าย

ขบวนองค์กรชุมชนสู่ความเข้มแข็ง รวมถึงกระบวนการขับเคลื่อนงานพัฒนาเครือข่ายขบวนชุมชนลุ่มน้ำโขง 

จังหวัดอุบลราชธานีและเตรียมความพร้อมทีมงานในการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมแผนงานโครงการเพ่ือ

สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนลุ ่มน้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานีสู่การขับเคลื ่อนภารกิจ 

มาตรการ ที่ราษฎร์ รัฐ ต้องบัญญัติ ร่วมให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป 

            เมื่อผู้เข้าร่วมประชุม มาครบองค์ประชุมแล้ว นายพิฐิพัสจ์ พวงพันธ์ ประธานคณะทำงานเครือข่าย

ภาคประชาสังคมลุ่มน้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมเวทีและทำการกล่าวรายงาน  

จากนั้น นายทะนง  เรืองเนตร ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลสำโรง ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าว

เปิดการประชุมเวที การฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อการตอบสนองและการวางแผนแก้ไขปัญหาของ
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ประชาชน โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการ

ไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน จังหวัดอุบลราชธานี เวทีครั้งที่ 5 นายทะนง  เรืองเนตร ประธานสภา

องค์กรชุมชนตำบลสำโรง ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมได้กล่าวมอบหมายให้ นายพิฐิพัสจ์  พวงพันธ์ 

ประธานคณะทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคมลุ่มน้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการนำเสนอความเป็นมา

และวัตถุประสงค์ของโครงการ ข้อมูลที่ได้มาจากกระบวนการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ในช่วงที่ผ่านมา โดยการนำเสนอ

ข้อมูลผ่าน Power point ให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นกระบวนการและข้อมูลที่ได้จาก ผลของการศึกษาในมิติต่าง ๆ   

ทั้งด้านกายภาพ  ระบบทางชีวภาพ อัตราการไหลของน้ำ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งระบบนิเวศ

วัฒนธรรมชุมชน ที่เกิดขึ้นในแม่น้ำโขงสายประธาน ต่อจากนั้น นายพิฐิพัสจ์  พวงพันธ์ ประธานคณะทำงาน

เครือข่ายภาคประชาสังคมลุ่มน้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานี ได้เปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ที่

ประชุมช่วยระดมความคิดเห็น เพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กันอย่างกว้างขวาง และที่สำคัญที่ประชุมมีข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาทั้งในเชิงประเด็น และเชิงพื้นที่ 

ตลอดจนเชิงนโยบาย ที่สามารถ พอสรุปได้ ประมาณ 10 ข้อเสนอ ดังนี้ 1) ควรมีการส่งเสริมการสร้างกระบวน

ปลูกพืชริมฝั่งกันอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ 2) ควรมีกระบวนการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังอย่างไร         

3)  ควรม ีแผนหร ือมาตรการช ุมชน 4)  ควรม ีแผนการแก ้ ไขป ัญหาเร ื ่ องน ้ ำ  อ ุป โภค/บร ิ โภค                                         

5) ข้อเสนอต่อหน่วยงานประมงควรมีแผนเพาะสายพันธุ์ปลาแม่น้ำโขง 6) ควรมีกระบวนการสร้างกองทุนปลา

และธนาคารปลา 7) ควรมีกระบวนการสร้างหลักสูตรชุมชนสู่โรงเรียนในชุมชน 8) ควรมีกระบวนการสร้างเขต

อภัยทาน 9) ควรมีมาตรการฟ้ืนฟูเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบ และ 10) ที่สำคัญมากคือต้องมีแผนเสริมสร้างความ

เข้มแข็งเครือข่ายหรือการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างชัดเจนต่อเนื่อง และที่ประชุม  ได้เห็นพ้องต้องกันว่าทุก

ข้อเสนอล้วนแต่มีความสำคัญเป็นอย่างมากและควรมีการวางแผนงานร่วมกันให้ข้อเสนอทั้งหมดเกิดเป็น

รูปธรรม จากนั้น นายพิฐิพัสจ์  พวงพันธ์ ประธานคณะทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคมลุ่มน้ำโขง จังหวัด

อุบลราชธานี ได้ลองนำเสนอและทบทวนข้อมูล ข้อค้นพบ เพ่ือจัดทำ ร่าง แผน ที่ได้ดำเนินงานร่วมกันเบื้องต้น

ในช่วงที่ผ่านมาเพื่อให้ที่ประชุมช่วยกันระดมความคิดเห็นร่วมกันอีกครั้ง สภาพปัญหาที่พบในพื้นที่จังหวัด

อุบลราชธานี ด้านกายภาพ มีระดับน้ำที่ผิดปกติ น้ำขึ้นและลงไม่แน่นอน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงมา

มากกว่า 3-4 ปีที่ผ่านมา และในช่วงฤดูฝนปริมาณน้ำจะลดลงทำให้ไม่สามารถทำการเกษตรได้ แต่ในเดือน

กรกฎาคมที่เป็นช่วงหน้าแล้งนั้นก็จะแล้งหนัก สลับกับน้ำท่วมในบางครั้ง เกิดการพังทลายของตลิ่ง จากการกัด

เซาะของน้ำ น้ำใสผิดปกติ ตะกอนน้ำลดลง เกิดภัยน้ำท่วมหนัก น้ำเปลี่ยนทิศทาง ร่องน้ำมี การเปลี่ยนแปลง 

คุณภาพน้ำมีการเปลี่ยนแปลง การทับถมของตะกอนลดลง ด้านชีวภาพ มีจำนวนชนิดปลาลดลง แต่พบปลา
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รากกล้วยที่มีมากกว่าทุกปี ในบางหมู่บ้าน พืชบางชนิดสูญหาย เช่น ไคร้นุ่น และกระโดนน้ำ ด้านเศรษฐกิจและ

สังคม ภาวะเศรษฐกิจประสบปัญหา สาเหตุของปัญหา เกิดจากการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขง น้ำขึ้นลงผิดปกติ 

การดูดทราย ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน 1) มิติด้านสังคม วิถีชีวิต

เปลี่ยนไปจากเดิม คนเปลี่ยนอาชีพ ปัญหาสังคมมีมากขึ้น บางครอบครัวต้องแยกย้ายกันออกไปทำงานที่อ่ืน

ไม่ได้อยู่บ้านดูแลครอบครัวเหมือนเดิมทำให้ปัญหาครอบครัวตามมา ลูกหลานที่ไม่มีคนคอยดูแลอบรมเอาใจใส่

จนทำให้ติดเพื่อน เป็นเหตุให้เข้าถึงพวกอบายมุขได้ง่าย 2) มิติด้านเศรษฐกิจ รายได้ของเกษตรกรและ

ชาวประมงลดลง เศรษฐกิจตกต่ำ กระทบไปถึงการค้าขาย การท่องเที่ยว เกษตรริมโขง เกษตรริมฝั่งและการ

ประมง ยอดขายลดลงประมาณ 70% ความต้องการสินค้าลดลง 3) มิติด้านระบบนิเวศ ปลาขึ้นไปวางไข่ไม่ได้ 

ปลาสูญพันธุ์ และหลงฤดู เกษตรริมชายฝั่งพัง ความอุดมสมบูรณ์ลดลง ไส้เดือนที่เคยตัวยาวใหญ่ 2-3 เมตร 

หายไป 4) มิติด้านประเพณีวัฒนธรรม การจะประกอบประเพณีมีความยากมากขึ้น และปัจจัยที่ทำให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น เศรษฐกิจ รูปแบบการจัด สถานที่จัด มาตรการการวางแผนแก้ไข

ปัญหาของชุมชนที่ผ่านมา 1) มีการเตือนภัยเรื่องระดับน้ำ 2) การอนุบาลพันธุ์ปลาที่เพาะพันธุ์เอง ปลาที่นำมา

เพาะพันธุ์มาจากแม่น้ำโขง ส่วนบางครอบครัวยึดทำเป็นอาชีพหลัก  3) การอนุรักษ์พันธุ์ปลาหรือชาวบ้าน

เรียกว่า ธรรมนูญชุมชน ช่วงฤดูฝนจะปล่อยตามธรรมชาติ (อนุรักษ์ไว้ที่บุ่ง) ส่วนใหญ่จะเป็นปลาช่อนตัวใหญ่ 

จะมีกฎว่าห้ามช็อตปลา ห้ามใช้อวนตาถี่ ห้ามดักปลาช่วงฤดูแล้งมีการอนุบาลให้เจริญเติบโตเต็มที่แล้วจึงค่อย

ปล่อย ส่วนมากจะรอดประมาณ 40-60% ในช่วงนี้ห้ามจับปลาเช่นเดียวกัน 4) การชดเชยจากรัฐบาลและจาก

นายทุน 5) สูบน้ำขึ้นมาใช้เอง 6) เปลี่ยนพืชการเกษตรเป็นการปลูกฝ้ายที่ทนต่อความแล้ง และช่วยอุ้มหน้าดิน 

การสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม เจ้าหน้าที ่ร ัฐ อบต./ผู ้ใหญ่บ้าน/กำนัน กลุ ่มประมง กลุ ่มเกษตร                  

เครือข่ายภาคประชาชนพ้ืนที่ตัวอย่างนำร่อง ประกอบด้วย 1) พ้ืนที่ คือ อำเภอโพธิ์ไทร ตำบลสำโรง เชื่อมโยง

ถึงโขงเจียม 2) ตำบลสองคอนเชื่อมโยงถึงอำเภอนาตาล 3) อำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล 4) อำเภอที่เหลือ

ทั้งหมดในจังหวัดอุบลราชธานี เหตุผลการคัดเลือก เป็นพื้นที่เปราะบาง มีคนทำงานหลายกลุ่มที่เข้มแข็ง เป็น

พ้ืนที่ที่มีความพร้อม จากนั้น นายพิฐิพัสจ์  พวงพันธ์ ประธานคณะทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคมลุ่มน้ำโขง 

จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการนำเสนอบทเรียนที่ได้จากกระบวนการวิเคราะห์ชุมชนในช่วงที่ผ่านมาให้ผู้เข้าร่วม

ได้ช่วยกันระดมความคิดเห็น ซึ่งเวทีที่ประชุมส่วนใหญ่มีฉันทามติตามที่นำเสนอผลการวิเคราะห์ชุมชนทั้งหมด 

ที่ประชุมได้เสนอว่าควรให้มีการจัดทำแผน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนให้เกิด

รูปธรรม นายพิฐิพัสจ์  พวงพันธ์ ได้นำเสนอร่างแผนที่เคยมีการออกแบบร่วมกันมาแล้วครั้งหนึ่ง เพื่อให้ที่

ประชุมช่วยกันระดมความคิดเห็นเพ่ิมเติมให้สอดคล้องและมีความสมบูรณ์ เพ่ือที่จะได้เกิดกระบวนการรับรอง

แผนร่วมกัน ในครั้งนี้  
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จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

แนวทางในการแก้ไขปัญหา 

ลำดับ กิจกรรม การดำเนินงาน ผู้ที่มีส่วนร่วม ผลลัพธ์ที่ได้ 

1 ขยายพันธุ์ปลา(อนุบาล) 
สร้างแหล่งพันธุ์ปลา 
เช่น ปลาพอน 

การอนุบาลพันธุ์ปลา อบต ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน
นักวิชาการ ประมง
อำเภอประมงจังหวัด 

จำนวนพันธุ์ปลา
เพ่ิมข้ึน ชนิดพันธุ์
ปลามากขึ้น 

2 เกษตรริมฝั่งมีต้นทุน
น้อยลง/ส่งเสริม
การตลาดรองรับการค้า 

- ปลูกพืชที่ต้นทุน
น้อย เช่น ฝ้าย
- หาพืชพันธุ์ที่ดีมาให้
ชาวบ้าน

กระทรวงเกษตร จังหวัด
อำเภอ 

เกษตรกร
สามารถดำรง
อาชีพได้ 

3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ ชุมชน และภาครัฐ รายได้ของชุมชน
เพ่ิมข้ึน  

4 สร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง - พัฒนาศักยภาพ
แกนนำ
- เชื่อมโยงเครือข่าย
,ถักทอเครือข่าย
- มีกระบวนการการ
จัดการจัดเก็บข้อมูล
- สร้างระบบการ
สื่อสาร(ซอฟต์แวร์)
ชุมชน
- แผนชีวิตชุมชน
- มาตรการชุมชน

- แกนนำเครือข่ายลุ่มน้ำ
โขงและลุ่มน้ำสาขา
- องค์ประกอบท้องถิ่น
(อำเภอ จังหวัด)/ท้องที่
(ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน)/ท้อง
ทุ่ง(ชาวบ้าน)
- ฝ่ายวิชาการ
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ประมงกระทรวงเกษตร
กลาโหม ปศุสัตว สนทช
กรมชลประทาน กรมป่า
ไม้และอีก 200 กรม 20
กระทรวง และสุดท้าย
คือ นายกรัฐมนตรี

- ได้มาตรการที่
ยั่งยืน
- ได้ยุทธศาสตร์
การจัดการน้ำ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- วิธีการ/
แนวทาง
- มาตรการเชิง
พ้ืนที,่เชิงนโยบาย
- ได้ข้อเสนอที่
เป็นรูปธรรมเชิง
ประเด็น

5 ศึกษาผลกระทบเพ่ือ
ชะลอการสร้างเขื่อน 

- ศึกษาผลกระทบ
ก่อน
- ยื่นข้อเสนอเชิง
นโยบาย

แนวโน้มจะได้รับ
ผลประโยชน์ทุบ
เขื่อน 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ช 8-10                   รายงานฉบบัสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

 

  

 ที่ประชุมได้ช่วยกันระดมความคิดเห็นต่อแนวทางในการแก้ไขปัญหา จากนั้น นายพิฐิพัสจ์  พวงพันธ์ 

ประธานคณะทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคมลุ่มน้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานี  ได้กล่าวสรุปทบทวนผลการ

พูดคุยและระดมความคิดเห็น รวมทั้งแผนงาน ข้อเสนอที่ได้จากเวทีทั้งหมดในวันนี้ ให้ผู ้เข้าร่วมประชุม

รับทราบ จากนั้น นายพิฐิพัสจ์  พวงพันธ์ ได้ส่งมอบเวทีให้ท่าน ทะนง เรืองเนตร ประธานสภาองค์กรชุมชน

ตำบลสำโรง ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมทั้งหมด และกล่าวปิดการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน ช 8-11  รายงานฉบบัสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 



     
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                              ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                     ช 8-12                   รายงานฉบบัสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

 

 

 



 สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน ช 8-13  รายงานฉบบัสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 



 สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  ภาคผนวก 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน ช 8-14  รายงานฉบบัสมบูรณ ์

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 



 สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  QR CODE 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน  รายงานฉบับสมบูรณ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 
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