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         ข้ามพรมแดนและแผนการปรับตัว 
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6.2 ข้อเสนอเชิงแผนงาน โครงการ มาตรการ และนโยบาย 
6.3 แนวทางการขับเคลื่อน การสร้างกรอบนโยบาย แผนงานและโครงการ/กิจกรรม 
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สารบัญตาราง 

ตารางท่ี                                                                                                             หน้า 
1-1 รายละเอียดกิจกรรมหลักที่จะดำเนินตามแผนการดำเนินงานของโครงการ                                            
.     ระหว่าง พ.ศ. 2557 – 2571                                                                                     1-2 
1-2 พ้ืนที่รับน้ำของลุ่มน้ำโขงที่ครอบคลุม 6 ประเทศ                                                               1-6 
1-3 จำนวนหมู่บ้านและขนาดพ้ืนที่แต่ละจังหวัดในระยะรัศมี 15 กิโลเมตร จากแม่น้ำโขง                   1-11 
2-1 รายละเอียดการศึกษาของโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม        .     
.     ข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ระหว่างปี พ.ศ.2557-2561           2-2 
2-2 อัตราการไหลของน้ำในแม่น้ำโขงตอนล่างในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน ณ สถานีวัดระดับน้ำ                         
.     พ.ศ. 2528 – 2559 (ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)                                                                  2-5 
2-3 อัตราการไหลของน้ำในแม่น้ำโขงตอนล่าง ในช่วงฤดูน้ำแล้ง ณ สถานีวัดระดับน้ำ                             .     
.     พ.ศ. 2528 – 2559 (ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)                                                                   2-6 
2-4 อัตราการไหลของน้ำในแม่น้ำโขงตอนล่าง ในช่วงฤดูน้ำหลาก ณ สถานีวัดระดับน้ำ                        .     
.     พ.ศ. 2528 – 2559 (ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)                                                                  2-7 
2-5 ระดับน้ำในแม่น้ำโขงตอนล่างในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน ณ สถานีวัดระดับน้ำ                                .     
.     พ.ศ. 2528 – 2559 (เมตร)                                                                                        2-8 
2-6 ระดับน้ำในแม่น้ำโขงตอนล่างในช่วงฤดูน้ำแล้ง ณ สถานีวัดระดับน้ำ                                         .     
.     พ.ศ. 2528 – 2559 (เมตร)                                                                                        2-9 
2-7 ระดับน้ำของน้ำในแม่น้ำโขงตอนล่าง ในช่วงฤดูน้ำหลาก ณ สถานีวัดระดับน้ำ                              .     
.     พ.ศ. 2528 – 2559 (เมตร)                                                                                     2-10 
2-8 เกณฑ์การประเมินพ้ืนที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงด้านระดับน้ำและอัตราการไหลของน้ำ               2-11 
2-9 ผลการประเมินระดับแนวโน้มได้รับความเสี่ยงด้านอัตราการไหลของน้ำ ปี พ.ศ. 2558-2561          2-12 
2-10 ผลการประเมินระดับแนวโน้มได้รับความเสี่ยงด้านระดับน้ำ ปี พ.ศ. 2558-2561                       2-12 
2-11 ผลการประเมินพ้ืนที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงด้านอัตราการไหลของน้ำและระดับน้ำ                      .     
.      ปี พ.ศ. 2561                                                                                                    2-13 
2-12 การพังทลายของตลิ่ง และระดับความสำคัญของการทับถมตะกอน ในช่วงปี พ.ศ. 2535-2561      2-16 
2-13 ปริมาณตะกอนพัดพาที่ตรวจวัดในสถานีวัดระดับน้ำในประเทศไทย                                      2-17
2-14 เกณฑ์การพิจารณาระดับความเสี่ยงของการพัดพาตะกอน                                                 2-17 
2-15 เกณฑ์การประเมินพ้ืนที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงด้านการพังทลายของตลิ่ง                            2-18 
2-16 เกณฑ์การประเมินพ้ืนที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงด้านระดับความสำคัญของการทับถมตะกอน      2-18 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางท่ี                                                                                                             หน้า 
2-17 สรุประดับแนวโน้มความเสี่ยงด้านการพังทลายของตลิ่งและระดับความสำคัญของการทับถม                 
.      ของตะกอน ของพื้นที่ริมแม่น้ำโขง                                                                            2-19 
2-18 สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ                                                                                       2-20 
2-19 เกณฑ์การประเมินดัชนีคุณภาพน้ำ (Water Quality Index; WQI)                                       2-21 
2-20 สรุปผลการประเมินดัชนีคุณภาพน้ำ (Water Quality Index; WQI)                                     2-22 
2-21 จำนวนพันธุ์ปลาและการจำแนกที่มา                                                                          2-23 
2-22 เกณฑ์การประเมินการประมงและระบบนิเวศทางน้ำของพ้ืนที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง             2-24 
2-23 พ้ืนที่มีแนวโน้มความเสี่ยงด้านการประมงและนิเวศทางน้ำ                                                 2-25 
2-24 พ้ืนที่ได้รับผลกระทบ แนวโน้มได้รับความเสี่ยง และระดับความสำคัญ                                    .     .     
.         ระดับพ้ืนที่อำเภอริมแม่น้ำโขง                                                                    
2-25 ประเด็นการศึกษาและการเก็บข้อมูล โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ.     .     .     

.          สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน พ.ศ. 2557                     
2-26 ประเด็นการศึกษาและการเก็บข้อมูล โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ          .          

.          สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน พ.ศ. 2558             2-34 
2-27 การเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมในโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบ                 .           

.          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน พ.ศ. 2559                     
2-28 การเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมในโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบ                            

.          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน พ.ศ. 2560                     
2-29 กลุ่มตัวอย่างการเก็บบันทึกข้อมูลปฐมภูมิด้านเศรษฐกิจและสังคม                                        2-57 
2-30 ข้อมูลประชากรและการดำรงชีวิต                                                                             2-59 
2-31 ข้อมูลแหล่งน้ำดื่ม                                                                                               2-61 
2-32 โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับน้ำ                                                                            2-66 
2-33 ข้อมูลเครื่องมือประมง                                                                                          2-67 
2-34 กิจกรรมที่ป้องกันภัยพิบัติ                                                                                       2-68 
2-35 การเปรียบเทียบการศึกษาในปี พ.ศ. 2557-2561                                                           2-73 
2-36 จำนวนประชากรและความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนที่รายอำเภอพ้ืนที่ริมแม่น้ำโขง                    .         

.          ปี พ.ศ. 2561                                                                                                    2-76 
2-37 จำนวนและสัดส่วนประชากรวัยแรงงานของพ้ืนที่อำเภอแม่น้ำโขง                                     
2-38 จำนวนและสัดส่วนครัวเรือนที่มีอาชีพเกษตรกรรมในพ้ืนที่อำเภอแม่น้ำโขง                          
2-39 การใช้ที่ดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ รายอำเภอพ้ืนที่แม่น้ำโขง                                    
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางท่ี                                                                                                             หน้า 
3-1 กลุ่มเป้าหมายเครือข่ายภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง                                    3-2 
3-2 รายชื่อกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายภาคประชาสังคม                                                                3-4 
4-1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม        
4-2 จำนวนและร้อยละของความคิดเห็นระหว่างการเปลี่ยนรายของประชากรได้จาก 5 ปีที่ผ่านมา 
      และการเปลี่ยนแปลงรายได้จากการขายผลผลิตจากการทำเกษตรบนฝั่ง                   
4-3 จำนวนและร้อยละของความคิดเห็นระหว่างการเปลี่ยนรายของประชากรได้จาก 5 ปีที่ผ่านมา                  
      และการเปลี่ยนแปลงรายได้จากการขายผลผลิตจากการทำเกษตรริมฝั่ง                          
4-4 จำนวนและร้อยละของความคิดเห็นระหว่างการเปลี่ยนรายของประชากรได้จาก 5 ปีที่ผ่านมา                 
      และการเปลี่ยนแปลงรายได้จากการขายสัตว์น้ำจากการทำประมง 
4-5 จำนวนและร้อยละของความคิดเห็นระหว่างการเปลี่ยนรายของประชากรได้จาก 5 ปีที่ผ่านมา                
      และการเปลี่ยนแปลงรายได้จากการท่องเที่ยว      
4-6 จำนวนและร้อยละของความคิดเห็นระหว่างความพอเพียงของรายได้และการปรับตัวด้านน้ำท่วม 
4-7 จำนวนและร้อยละของความคิดเห็นระหว่างความพอเพียงของรายได้และ                                                  
      การปรับตัวด้านการพังทลายของตลิ่ง 
4-8 จำนวนและร้อยละของความคิดเห็นระหว่างความพอเพียงของรายได้และ 
     การปรับตัวด้านการท่องเที่ยว 
4-9 จำนวนและร้อยละของความคิดเห็นระหว่างความพอเพียงของรายได้และการปรับตัวด้านประมง 
4-10 จำนวนและร้อยละของความคิดเห็นระหว่างความพอเพียงของรายได้และ 
       การปรับตัวด้านภัยแล้ง 
4-11 จำนวนและร้อยละของความคิดเห็นระหว่างความพอเพียงของรายได้ 
       และการปรับตัวด้านการเกษตร 
4-12 การปรับตัวด้านแหล่งอาหาร 
4-13 การปรับตัวด้านคุณค่าทางวัฒนธรรม 
4-14 การปรับตัวด้านคุณภาพและสภาพแวดล้อม 
4-15 กิจกรรมเพ่ือป้องกันภัยพิบัติหรือผลกระทบที่ชุมชนได้ดำเนินการ                                        4-14 
4-16 ข้อเสนอแนะสำหรับภาครัฐในการช่วยเหลือชุมชน 
4-17 ข้อเสนอแนะสำหรับชุมชนในการช่วยเหลือชุมชน                                                          4-16 
5-1 สรุปภาพรวมของพ้ืนที่ศึกษาทั้ง 8 จังหวัด                                                                          
5-2 สภาพปัญหา สาเหตุ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
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2-32 ชนิดของพืชผลที่ทำการเพาะปลูก                                                                             2-55 
2-33 การประมง                                                                                                        2-55 
2-34 การได้ประโยชน์                                                                                                  2-56 
2-35 ประเภทผลประโยชน์ที่ได้รับ                                                                                   2-56 
2-36 จำนวนครัวเรือนเฉลี่ย                                                                                           2-59 
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สารบัญรูป (ต่อ) 
รูปที ่                                                                                                                 หน้า 
2-37 หมู่บ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม                                                                         2-60 
2-38 ร้อยละของหมู่บ้านที่ทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ด้านจับปลา การปศุสัตว์ และงานตามฤดูกาล        2-60 
2-39 ร้อยละของแหล่งน้ำที่ใช้ในหมู่บ้านช่วงฤดูฝน                                                                2-62 
2-40 ร้อยละของแหล่งน้ำที่ใช้ในหมู่บ้านช่วงฤดูแล้ง                                                               2-62 
2-41 การให้บริการไฟฟ้า                                                                                              2-63 
2-42 การให้บริการสัญญาณโทรศัพท์และโทรศัพท์มือถือ                                                         2-64 
2-43 การให้บริการอินเตอร์เน็ต                                                                                       2-64 
2-44 การให้บริการโรงเรียนมัธยมต้นในหมู่บ้าน                                                                    2-65 
2-45 การให้บริการศูนย์สุขภาพ คลินิก ร้านขายยา อนามัย                                                      2-65 
2-46 ข้อมูลการดำรงชีวิต รายได้และทรัพย์สิน การเกษตรและการประมง                                     2-69 
2-47 การเปรียบเทียบรายได้ครัวเรือนในระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561                                           2-70 
2-48 จำนวนครอบครัวที่มีสมาชิกในครัวเรือนป่วยและต้องพักท่ีโรงพยาบาล คลินิกสุขภาพ 
.         ศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพ                                                                                               2-71 
2-49 แหล่งน้ำดื่มหลักของครัวเรือน                                                                                  2-71 
2-50 การบำบัดน้ำก่อนดื่ม                                                                                            2-72 
2-51 ครัวเรือนที่ยากจน                                                                                               2-72 
2-52 จำนวนประชากรรายอำเภอ พ้ืนที่ริมแม่น้ำโขงของประเทศไทย                                           2-78
2-53 สัดส่วนประชากรวัยแรงงานของพื้นที่อำเภอริมแม่น้ำโขง                                                  2-81 
2-54 สัดส่วนการใช้ที่ดินเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจการเกษตรพ้ืนที่อำเภอแม่น้ำโขง                            2-82 
4-1 จัดฝึกอบรมชี้แจงวิธีการใช้งานระบบกรอกข้อมูลแบบสอบถาม SIMVA ออนไลน์ให้กับแกนนำ     .      
.     เครือข่ายภาคประชาสังคมทั้ง 8 จังหวัด                                                              4-5 
4-2 จัดฝึกอบรมเพ่ือชี้แจงการใช้งานระบบกรอกข้อมูลแบบสอบถาม SIMVA ออนไลน์ให้แก่ผู้นำหรือ    .      
.     แกนนำชุมชน/หมู่บ้านและประชากรผู้ได้รับผลกระทบ                                                      4-6 
4-3 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม                                                                                        4-8 
4-4 อายุ                                                                                                                   4-8 
4-5 ระดับการศึกษา                                                                                                      4-9 
4-6 อาชีพหลัก                                                                                                            4-9 
4-7 รายได้ครัวเรือน                                                                                                    4-10 
4-8 การเปลี่ยนแปลงของรายได้ครัวเรือน ในช่วงเวลา 5 ปี                                                       4-10 
4-9 การเปลี่ยนแปลงของรายได้ครัวเรือนกับการเปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขง                                        4-11 
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สารบัญรูป (ต่อ) 
รูปที่                                                                                                                  หน้า 
4-10 รายได้เพียงพอกับรายจ่าย                                                                                      4-11 
4-11 แหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค (น้ำใช้)                                                                            4-12 
4-12 แหล่งน้ำสำหรับการบริโภค (น้ำดื่ม)                                                                           4-12 
4-13 แหล่งน้ำใช้สำหรับทำเกษตร                                                                                    4-13 
4-14 แหล่งน้ำที่ใช้ในการทำปศุสัตว์                                                                                  4-14 
4-15 แหล่งน้ำที่ใช้ในการทำประมง                                                                                  4-14 
4-16 แหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                                                                          4-15 
4-17 การเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำด้านต่างๆในระยะเวลา 5 ปี                                                 4-16 
4-18 การเปลี่ยนแปลงในการหารายได้ต่าง ๆ                                                                       4-18 
4-19 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ                                                                                     4-19 
4-20 สาเหตุของการกัดเซาะพ้ืนที่ริมตลิ่ง การพังทลายของตลิ่ง และการสะสมตะกอน                       4-20 
4-21 ผลกระทบจากการกัดเซาะและการพังทลายของตลิ่ง                                                       4-20 
4-22 ผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม                                                                                   4-21 
4-23 ผลกระทบของครัวเรือนที่มีปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ำ                                          4-22 
4-24 การปรับตัวเพ่ือรับมือปัญหาด้านต่างๆ                                                                        4-23 
4-25 การเตรียมรับมือกับปัญหาด้านการท่องเที่ยว เกษตร และประมง                                         4-25 
4-26 การเตรียมรับมือกับปัญหาด้านน้ำท่วม ภัยแล้ง และการพังทลายของตลิ่ง                               4-26 
4-27 เปรียบเทียบจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบต่อจำนวนครัวเรือนที่มีการปรับตัวในด้านต่าง ๆ     4-27 
4-28 ข้อเสนอแนะสำหรับภาครัฐ                                                                                     4-28 
4-29 ข้อเสนอแนะสำหรับชุมชน                                                                                      4-29 
4-30 รูปแบบของระบบการเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการปล่อยน้ำจากเขื่อนในแม่น้ำโขงสาย               4-30 
4-31 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม                                                                                     4-32 
4-32 อายุ                                                                                                                4-32 
4-33 ระดับการศึกษา                                                                                                  4-33 
4-34 อาชีพหลัก                                                                                                        4-33 
4-35 รายได้ครัวเรือน                                                                                                  4-34 
4-36 การเปลี่ยนแปลงของรายได้ครัวเรือน ในช่วงเวลา 5 ปี                                                     4-34 
4-37 ความเกี่ยวข้องของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนกับการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง                         4-35 
4-38 ความเพียงพอระหว่างรายได้กับรายจ่าย                                                                      4-35
4-39 แหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค (น้ำใช้)                                                                            4-36 
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สารบัญรูป (ต่อ) 
รูปที ่                                                                                                                 หน้า 
4-40 แหล่งน้ำสำหรับการบริโภค (น้ำดื่ม)                                                                           4-36 
4-41 แหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตร                                                                                      4-37 
4-42 แหล่งน้ำที่ใช้ในการทำปศุสัตว์                                                                                  4-38 
4-43 แหล่งน้ำที่ใช้ในการทำประมง                                                                                  4-38 
4-44 แหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                                                                          4-39 
4-45 การเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำด้านต่างๆในระยะเวลา 5 ปี                                                 4-40 
4-46 การเปลี่ยนแปลงในการหารายได้ต่าง ๆ                                                                       4-42 
4-47 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ                                                                                     4-43 
4-48 สาเหตุของการกัดเซาะพ้ืนที่ริมตลิ่ง การพังทลายของตลิ่ง และการสะสมตะกอน                       4-44 
4-49 ผลกระทบจากการกัดเซาะและการพังทลายของตลิ่ง                                                       4-44 
4-50 ผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม                                                                                   4-45 
4-51 ผลกระทบจากความแห้งแล้ง และการขาดแคลนน้ำ                                                        4-46 
4-52 การปรับตัวของครัวเรือนเพื่อรับมือกับปัญหาด้านต่างๆ                                                    4-47 
4-53 วิธีป้องกันเพ่ือเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านการท่องเที่ยว การเกษตร การประมง                     4-49 
4-54 วิธีป้องกันเพ่ือเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านน้ำท่วม ภัยแล้ง และการพังทลายของตลิ่ง                4-51 
4-55 เปรียบเทียบจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบต่อจำนวนครัวเรือนที่มีการปรับตัวในด้านต่าง ๆ     4-52 
4-56 ข้อเสนอแนะสำหรับภาครัฐ                                                                                     4-53 
4-57 ข้อเสนอแนะสำหรับชุมชน                                                                                      4-54 
4-58 รูปแบบของระบบการเตือนภัยล่วงหน้า                                                                       4-55 
4-59 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม                                                                                     4-57 
4-60 อายุ                                                                                                                4-57 
4-61 ระดับการศึกษา                                                                                                  4-58 
4-62 อาชีพหลัก                                                                                                        4-58 
4-63 รายได้ครัวเรือน                                                                                                  4-59 
4-64 การเปลี่ยนแปลงรายได้ครัวเรือนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา                                                       4-59 
4-65 ความเกี่ยวข้องของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนกับการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง                         4-60 
4-66 ความเพียงพอระหว่างรายได้กับรายจ่าย                                                                      4-60
4-67 แหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค (น้ำใช้)                                                                            4-61 
4-68 แหล่งน้ำสำหรับการบริโภค (น้ำดื่ม)                                                                           4-61 
4-69 แหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตร                                                                                      4-62 
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สารบัญรูป (ต่อ) 
รูปที ่                                                                                                                 หน้า 
4-70 แหล่งน้ำที่ใช้ในการทำปศุสัตว์                                                                                  4-63 
4-71 แหล่งน้ำที่ใช้ในการทำปศุสัตว์                                                                                  4-64 
4-72 แหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                                                                          4-65 
4-73 การเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำด้านต่างๆ ในช่วงเวลา 5 ปี                                                  4-66 
4-74 การเปลี่ยนแปลงในการหารายได้ต่าง ๆ                                                                       4-68 
4-75 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ                                                                                     4-69 
4-76 สาเหตุของการกัดเซาะพ้ืนที่ริมตลิ่ง การพังทลายของตลิ่ง และการสะสมตะกอน                       4-70 
4-77 ผลกระทบของครัวเรือน                                                                                         4-70 
4-78 ผลกระทบของครัวเรือนที่มีปัญหาน้ำท่วม                                                                    4-71 
4-79 ผลกระทบของครัวเรือนที่มีปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ำ                                          4-72 
4-80 การปรับตัวเพ่ือรับมือปัญหาด้านต่างๆ                                                                        4-73 
4-81 วิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านการเกษตร                               .       
.      การประมงและด้านการท่องเที่ยว                                                                            4-75 
4-82 วิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำท่วม                                          .      
.      ภัยแล้งและการพังทลายของตลิ่ง                                                                             4-77 
4-83 เปรียบเทียบจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบต่อจำนวนครัวเรือนที่มีการปรับตัวในด้านต่าง ๆ     4-78 
4-84 แนวทางในการพัฒนาของภาครัฐเพ่ือให้ชุมชนสามารถปรับตัว                                            4-79 
4-85 การปรับตัวของชุมชนเพ่ือรับมือกับความเปลี่ยนแปลง                                                      4-80 
4-86 รูปแบบของระบบการเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการปล่อยน้ำจากเขื่อนในแม่น้ำโขงสาย               4-81 
4-87 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม                                                                                     4-83 
4-88 ช่วงอายุผู้ตอบแบบสอบถาม                                                                                    4-83 
4-89 ระดับการศึกษา                                                                                                  4-84 
4-90 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม                                                                                 4-84 
4-91 รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม                                                                                 4-85 
4-92 ข้อมูลเปรียบเทียบรายได้ครัวเรือนในปัจจุบันกับเม่ือ 5 ปีที่ผ่านมา                                        4-86 
4-93 ความเกี่ยวข้องของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนกับการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง                         4-86 
4-94 ความเพียงพอระหว่างรายได้กับรายจ่าย                                                                      4-87
4-95 แหล่งน้ำในการอุปโภค (น้ำใช้)                                                                                 4-87 
4-96 แหล่งน้ำในการบริโภค (น้ำดื่ม)                                                                                 4-88 
4-97 แหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตร                                                                                      4-88 
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             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                        สารบัญ 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                     XVI                                                   รายงานฉบับสมบูรณ์                                       

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน      
 

  
             

สารบัญรูป (ต่อ) 
รูปที ่                                                                                                                 หน้า 
4-98 แหล่งน้ำที่ใช้ในการทำปศุสัตว์                                                                                  4-89 
4-99 แหล่งน้ำที่ใช้ในการทำประมง                                                                                  4-89 
4-100 แหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                                                                        4-90 
4-101 การเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำต่างๆในระยะเวลา 5 ปี                                                     4-91 
4-102 การเปลี่ยนแปลงในการหารายได้ต่าง ๆ                                                                     4-93 
4-103 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบด้านต่าง ๆ                                                                       4-94 
4-104 สาเหตุของการกัดเซาะพ้ืนที่ริมตลิ่ง การพังทลายของตลิ่ง และการสะสมตะกอน                     4-95 
4-105 ผลกระทบจากการกัดเซาะและการพังทลายของตลิ่ง                                                      4-95 
4-106 ผลกระทบของครัวเรือนที่มีปัญหาน้ำท่วม                                                                   4-96 
4-107 ผลกระทบของครัวเรือนที่มีปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ำ                                        4-97 
4-108 การปรับตัวเพ่ือรับมือปัญหาด้านต่าง ๆ                                                                     4-98 
4-109 วิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านการเกษตร                               .      
.        การประมงและด้านการท่องเที่ยว                                                                          4-100 
4-110 วิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำท่วม                                           
.        ภัยแล้งและการพังทลายของตลิ่ง                                                                          4-101 
4-111 เปรียบเทียบจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบต่อจำนวนครัวเรือนที่มีการปรับตัวในด้านต่าง ๆ  4-102 
4-112 แนวทางในการพัฒนาของภาครัฐเพ่ือให้ชุมชนสามารถปรับตัว                                         4-103 
4-113 ข้อเสนอแนะสำหรับชุมชนในการปรับตัวของชุมชนเพ่ือรับมือกับความเปลี่ยนแปลง                4-104
4-114 รูปแบบของระบบการเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการปล่อยน้ำจากเขื่อนในแม่น้ำโขงสาย            4-105 
4-115 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม                                                                                 4-107 
4-116 อายุ                                                                                                             4-107 
4-117 ระดับการศึกษา                                                                                               4-108
4-118 อาชีพหลัก                                                                                                     4-108 
4-119 รายได้ครัวเรือน                                                                                               4-109 
4-120 ข้อมูลเปรียบเทียบรายได้ครัวเรือนในปัจจุบันกับเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา                                    4-109 
4-121 ความเกี่ยวข้องของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนกับการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง                      4-110 
4-122 ความเพียงพอระหว่างรายได้กับรายจ่าย                                                                   4-110 
4-123 แหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค (น้ำใช้)                                                                        4-111 
4-124 แหล่งน้ำสำหรับการบริโภค (น้ำดื่ม)                                                                        4-111 
4-125 แหล่งน้ำใช้สำหรับทำเกษตร                                                                                4-112 
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             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                        สารบัญ 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                     XVII                                                   รายงานฉบบัสมบูรณ์                                       

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน      
 

  
             

สารบัญรูป (ต่อ) 
รูปที ่                                                                                                                 หน้า 
4-126 แหล่งน้ำใช้สำหรับทำประมง                                                                                4-113 
4-127 แหล่งน้ำใช้สำหรับทำปศุสัตว์                                                                               4-113 
4-128 แหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                                                                      4-114 
4-129 การเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำต่าง ๆ ในระยะเวลา 5 ปี                                                 4-115 
4-130 การเปลี่ยนแปลงในการหารายได้ต่าง ๆ                                                                   4-117 
4-131 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ                                                                                  4-118 
4-132 สาเหตุของการกัดเซาะพ้ืนที่ริมตลิ่ง การพังทลายของตลิ่ง และการสะสมตะกอน                   4-119 
4-133 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงการกัดเซาะพ้ืนที่ริมตลิ่ง การพังทลายของตลิ่ง                              4-119 
4-134 ผลกระทบของครัวเรือนที่มีปัญหาน้ำท่วม                                                                 4-120 
4-135 ผลกระทบของครัวเรือนที่มีปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ำ                                      4-121 
4-136 การปรับตัวเพ่ือรับมือปัญหาด้านต่างๆ                                                                     4-122 
4-137 วิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านการเกษตร                               .      
.        การประมงและด้านการท่องเที่ยว                                                                          4-124 
4-138 วิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำท่วม                                         .        
.        ภัยแล้งและการพังทลายของตลิ่ง                                                                           4-125 
4-139 เปรียบเทียบจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบต่อจำนวนครัวเรือนที่มีการปรับตัวในด้านต่าง ๆ  4-126 
4-140 ข้อเสนอแนะสำหรับภาครัฐ                                                                                 4-127 
4-141 ข้อเสนอแนะสำหรับชุมชน                                                                                  4-128 
4-142 รูปแบบของระบบการเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการปล่อยน้ำจากเขื่อนในแม่น้ำโขงสาย            4-129 
4-143 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม                                                                                 4-131 
4-144 อายุ                                                                                                             4-131 
4-145 ระดับการศึกษา                                                                                               4-132
4-146 อาชีพหลัก                                                                                                     4-132 
4-147 รายได้ครัวเรือน                                                                                               4-133 
4-148 ข้อมูลเปรียบเทียบรายได้ครัวเรือนในปัจจุบันกับเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา                                    4-133 
4-149 ความเกี่ยวข้องของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนกับการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง                      4-134 
4-150 ความเพียงพอระหว่างรายได้กับรายจ่าย                                                                   4-134 
4-151 แหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค (น้ำใช้)                                                                        4-135  
4-152 แหล่งน้ำสำหรับการบริโภค (น้ำดื่ม)                                                                        4-135 
4-153 แหล่งน้ำใช้สำหรับทำเกษตร                                                                     4-136 
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             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                        สารบัญ 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                     XVIII                                                   รายงานฉบับสมบูรณ์                                       

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน      
 

  
             

สารบัญรูป (ต่อ) 
รูปที ่                                                                                                                 หน้า 
4-154 แหล่งน้ำใช้สำหรับทำประมง               4-137 
4-155 แหล่งน้ำใช้สำหรับทำปศุสัตว์                                                             4-137 
4-156 แหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                                                                      4-138 
4-157 การเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำต่าง ๆ ในระยะเวลา 5 ปี                                         4-139 
4-158 การเปลี่ยนแปลงในการหารายได้ต่าง ๆ                                                                   4-142 
4-159 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ                                                                                  4-143  
4-160 สาเหตุของการกัดเซาะพ้ืนที่ริมตลิ่ง การพังทลายของตลิ่ง และการสะสมตะกอน                  
4-161 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงการกัดเซาะพ้ืนที่ริมตลิ่ง การพังทลายของตลิ่ง                              4-144 
4-162 ผลกระทบของครัวเรือนที่มีปัญหาน้ำท่วม                                                                 4-145 
4-163 ผลกระทบของครัวเรือนที่มีปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ำ                                    
4-164 การปรับตัวเพ่ือรับมือปัญหาด้านต่างๆ                                                                     4-147 
4-165 วิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านการเกษตร                              .     
.        การประมงและด้านการท่องเที่ยว                                                                          4-149 
4-166 วิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำท่วม                                        .        
.        ภัยแล้งและการพังทลายของตลิ่ง                                                                           4-150 
4-167 เปรียบเทียบจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบต่อจำนวนครัวเรือนที่มีการปรับตัวในด้านต่าง ๆ  4-151 
4-168 ข้อเสนอแนะสำหรับภาครัฐ                                                                                 4-152 
4-169 ข้อเสนอแนะสำหรับชุมชน                                                                                  4-153 
4-170 รูปแบบของระบบการเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการปล่อยน้ำจากเขื่อนในแม่น้ำโขงสาย            4-154 
4-171 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม                                                                               
4-172 อายุ                                                                                                             4-156 
4-173 ระดับการศึกษา                                                                                               4-157
4-174 อาชีพหลัก                                                                                                     4-157 
4-175 รายได้ครัวเรือน                                                                                               4-158 
4-176 ข้อมูลเปรียบเทียบรายได้ครัวเรือนในปัจจุบันกับเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา                                   
4-177 ความเกี่ยวข้องของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนกับการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง                      4-159 
4-178 ความเพียงพอระหว่างรายได้กับรายจ่าย                                                                   4-159 
4-179 แหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค (น้ำใช้)                                                                        4-160 
4-180 แหล่งน้ำสำหรับการบริโภค (น้ำดื่ม)                                                                        4-160 
4-181 แหล่งน้ำใช้สำหรับทำเกษตร                                                                                4-161 
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             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                        สารบัญ 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                     XIX                                                   รายงานฉบับสมบูรณ์                                       

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน      
 

  
             

สารบัญรูป (ต่อ) 
รูปที ่                                                                                                                 หน้า 
4-182 แหล่งน้ำใช้สำหรับทำประมง                                                                                4-162 
4-183 แหล่งน้ำใช้สำหรับทำปศุสัตว์                                                        4-162 
4-184 แหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                                                                      4-163 
4-185 การเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำต่าง ๆ ในระยะเวลา 5 ปี                                                 4-164 
4-186 การเปลี่ยนแปลงในการหารายได้ต่าง ๆ                                                                   4-167 
4-187 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ                                                                                  4-168 
4-188 สาเหตุของการกัดเซาะพ้ืนที่ริมตลิ่ง การพังทลายของตลิ่ง และการสะสมตะกอน                   4-169 
4-189 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงการกัดเซาะพ้ืนที่ริมตลิ่ง การพังทลายของตลิ่ง                              4-169 
4-190 ผลกระทบของครัวเรือนที่มีปัญหาน้ำท่วม                                                                 4-170 
4-191 ผลกระทบของครัวเรือนที่มีปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ำ                                      4-171 
4-192 การปรับตัวเพ่ือรับมือปัญหาด้านต่างๆ                                                                     4-172 
4-193 วิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านการเกษตร                               ... 
.        การประมงและด้านการท่องเที่ยว                                                                         4-174 
4-194 วิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำท่วม                                         .        
.        ภัยแล้งและการพังทลายของตลิ่ง                                                                           4-176 
4-195 เปรียบเทียบจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบต่อจำนวนครัวเรือน                                           
.        ที่มีการปรับตัวในด้านต่าง ๆ                                                                                4-177 
4-196 ข้อเสนอแนะสำหรับภาครัฐ                                                                                 4-178 
4-197 ข้อเสนอแนะสำหรับชุมชน                                                                                  4-179 
4-198 รูปแบบของระบบการเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการปล่อยน้ำจากเขื่อนในแม่น้ำโขงสาย            4-180 
4-199 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม                                                                                 4-182 
4-200 อายุ                                                                                                             4-182 
4-201 ระดับการศึกษา                                                                                               4-183
4-202 อาชีพหลัก                                                                                                     4-183 
4-203 รายได้ครัวเรือน                                                                                               4-184 
4-204 ข้อมูลเปรียบเทียบรายได้ครัวเรือนในปัจจุบันกับเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา                                    4-184 
4-205 ความเกี่ยวข้องของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนกับการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง                      4-185 
4-206 ความเพียงพอระหว่างรายได้กับรายจ่าย                                                                   4-185 
4-207 แหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค (น้ำใช้)                                                                        4-186 
4-208 แหล่งน้ำสำหรับการบริโภค (น้ำดื่ม)                                                                        4-186 

4-158
4-159
4-159
4-160
4-163
4-164
4-165
4-165
4-166
4-167
4-168
 
4-170
 
4-172
 
4-173
4-174
4-175
4-175
4-177
4-177
4-178
4-178
4-179
4-179
4-180
4-180
4-181
4-181
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สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน      
 

  
             

สารบัญรูป (ต่อ) 
รูปที่                                                                                                                  หน้า 
4-209 แหล่งน้ำใช้สำหรับทำเกษตร                                                                                4-187 
4-210 แหล่งน้ำใช้สำหรับทำประมง                                                                                4-188 
4-211 แหล่งน้ำใช้สำหรับทำปศุสัตว์                4-188 
4-212 แหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                             4-189 
4-213 การเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำต่าง ๆ ในระยะเวลา 5 ปี                                                 4-190 
4-214 การเปลี่ยนแปลงในการหารายได้ต่าง ๆ                                                                   4-193 
4-215 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ                                                                                  4-194 
4-216 สาเหตุของการกัดเซาะพ้ืนที่ริมตลิ่ง การพังทลายของตลิ่ง และการสะสมตะกอน                   4-195 
4-217 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงการกัดเซาะพ้ืนที่ริมตลิ่ง การพังทลายของตลิ่ง                              4-195 
4-218 ผลกระทบของครัวเรือนที่มีปัญหาน้ำท่วม                                                                 4-196 
4-219 ผลกระทบของครัวเรือนที่มีปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ำ                                      4-197 
4-220 การปรับตัวเพ่ือรับมือปัญหาด้านต่างๆ                                                                     4-198 
4-221 วิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านการเกษตร                         .     
.        การประมงและด้านการท่องเที่ยว                                                                         4-200 
4-222 วิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำท่วม                                        .        
.        ภัยแล้งและการพังทลายของตลิ่ง                                                                          4-202 
4-223 เปรียบเทียบจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบต่อจำนวนครัวเรือน                                           
.        ที่มีการปรับตัวในด้านต่าง ๆ                                                                       4-203 
4-224 ข้อเสนอแนะสำหรับภาครัฐ                                                                                 4-204 
4-225 ข้อเสนอแนะสำหรับชุมชน                        4-205 
4-226 รูปแบบของระบบการเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการปล่อยน้ำจากเขื่อนในแม่น้ำโขงสาย            4-206 
4-227 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม                                                                                 4-208 
4-228 อายุ                                                                                                             4-208 
4-229 ระดับการศึกษา                                                 4-209 
4-230 อาชีพหลัก                  4-209 
4-231 รายได้ครัวเรือน                                     4-210 
4-232 ข้อมูลเปรียบเทียบรายได้ครัวเรือนในปัจจุบันกับเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา                                    4-210 
4-233 ความเกี่ยวข้องของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนกับการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง                      4-211 
4-234 ความเพียงพอระหว่างรายได้กับรายจ่าย                                              4-211 
4-235 แหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค (น้ำใช้)                4-212 
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สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน      
 

  
             

สารบัญรูป (ต่อ) 
รูปที่                                                                                                                  หน้า 
4-236 แหล่งน้ำสำหรับการบริโภค (น้ำดื่ม)                                      4-212 
4-237 แหล่งน้ำใช้สำหรับทำเกษตร                                                                                4-213 
4-238 แหล่งน้ำใช้สำหรับทำประมง                                                                                4-214 
4-239 แหล่งน้ำใช้สำหรับทำปศุสัตว์                                                                               4-214 
4-240 แหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                           4-215  
4-241 การเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำต่างๆในระยะเวลา 5 ปี              4-216 
4-242 การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆในระยะเวลา 5 ปี                4-219 
4-243 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ                 4-220 
4-244 สาเหตุของการกัดเซาะพ้ืนที่ริมตลิ่ง การพังทลายของตลิ่ง และการสะสมตะกอน           4-221 
4-245 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงการกัดเซาะพ้ืนที่ริมตลิ่ง การพังทลายของตลิ่ง                     4-221 
4-246 ผลกระทบของครัวเรือนที่มีปัญหาน้ำท่วม                4-222 
4-247 ผลกระทบของครัวเรือนที่มีปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ำ                         4-223 
4-248 การปรับตัวเพ่ือรับมือปัญหาด้านต่างๆ                        4-224 
4-249 วิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านการเกษตร                              .        
.        การประมงและด้านการท่องเที่ยว                       4-226 
4-250 วิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำท่วม                                        .        
.        ภัยแล้งและการพังทลายของตลิ่ง                         4-227 
4-251 เปรียบเทียบจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบต่อจำนวนครัวเรือนที่มีการปรับตัวในด้านต่าง ๆ  4-228 
4-252 ข้อเสนอแนะสำหรับภาครัฐ                  4-229 
4-253 ข้อเสนอแนะสำหรับชุมชน                 4-230 
4-254 รูปแบบของระบบการเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการปล่อยน้ำจากเขื่อนในแม่น้ำโขงสายประธาน  4-231 
4-255 แสดงสรุปผล SIMVA กลุ่มหัวหน้าครัวเรือน       
4-256 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม        
4-257 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม                                   4-233 
4-258 ลักษณะภูมิประเทศของหมู่บ้าน                4-234 
4-259 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม                4-234 
4-260 ประเภทของการทำประมงในพ้ืนที่                         4-235 
4-261 ลักษณะการเกษตรริมฝั่งแม่น้ำโขง                  4-235 
4-262 การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา                            
4-263 จำนวนชุมชนที่ได้รับผลกระทบในด้านต่าง ๆ ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 
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สารบัญรูป (ต่อ) 
รูปที่                                                                                                                  หน้า 
4-264 การเปลี่ยนแปลงการกัดเซาะการพังทลายของตลิ่ง ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 
4-265 รูปแบบระบบการเตือนภัยล่วงหน้า          
4-266 แสดงสรุปผล SIMVA กลุ่มผู้นำชุมชน        
5-1 ความถี่สะสมด้านสาเหตุของปัญหาที่พบในพ้ืนที่ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง                                    5-39 
5-2 ความถี่สะสมของสภาพปัญหาด้านกายภาพในพ้ืนที่ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง                                5-40 
5-3 ความถี่สะสมของสภาพปัญหาด้านชีวภาพในพ้ืนที่ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง                                  5-41 
5-4 ความถี่สะสมของสภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง                   5-43 
5-5 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนมิติด้านสังคมในพ้ืนที่ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง             5-44 
5-6 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนมิติด้านเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง         5-45 
5-7 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนมิติด้านระบบนิเวศในพ้ืนที่ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง       5-47 
5-8 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนมิติด้านประเพณีและวัฒนธรรมในพ้ืนที่ 8 จังหวัด 
.     ริมแม่น้ำโขง                                                                                                        5-48 
6-1 แสดงสรุปผล SIMVA กลุ่มหัวหน้าครัวเรือน                                                                6-5 
6-2 แสดงสรุปผล SIMVA กลุ่มผู้นำชุมชน                                                                           6-5 
6-3 แสดงสรุปผลเวทีเครือข่ายภาคประชาชน                                                                6-6 
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             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห�งชาติ                                                                            บทท่ี 1 บทนำและความเข�าใจโครงการ 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                   1-1                                                      รายงานฉบับสมบูรณ-

สิ่งแวดล�อมข�ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ0าพลังน้ำในแม�น้ำโขงสายประธาน      

 

บทท่ี  1  บทนำและความเข�าใจโครงการ 

1.1 หลักการและเหตุผล 

          โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล�อมข�ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ0า
พลังน้ำในแม�น้ำโขงสายประธาน ได�ดำเนินงานตั้งแต�ป3งบประมาณ พ.ศ. 2557 จนถึงป3งบประมาณ พ.ศ. 2561 
โดยกรมทร ัพยากรน ้ำ ในเด ือนต ุลาคม พ.ศ.  2560 ม ีการจ ัดต ั ้ งสำน ักงานทร ัพยากรน ้ำแห �งชาติ                   
สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน�าที่ดูแลและกำกับนโยบายด�านการบริหารทรัพยากรน้ำของประเทศ รวมถึง       
ทำหน�าที ่เป>นฝ@ายเลขานุการคณะกรรมการแม�น้ำโขงแห�งชาติไทย ดังนั้นในป3งบประมาณ พ.ศ. 2562 
การศึกษานี ้จึงอยู �ภายใต�ความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห�งชาติ ผลการศึกษาระหว�างป3           
พ.ศ. 2557 - 2561 ทำให�สามารถรวบรวมข�อมูลและมีการจัดทำฐานข�อมูลของผลกระทบสิ ่งแวดล�อม          
ข�ามพรมแดนด�านต�าง ๆ มากข้ึนตามลำดับ ตลอดการดำเนินงานโครงการท่ีผ�านมาได�มีการศึกษาและปรับปรุง
แนวทางวิธีการศึกษา ขอบเขตพื ้นที ่ศึกษา และแสวงหาเครื ่องมือต�าง ๆ ที่เหมาะสมมาใช�ในการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล�อมข�ามพรมแดน เพื่อเป0าหมายให�ได�ข�อมูลทางวิทยาศาสตร-ท่ีมีความถูกต�องทางวิชาการ 
และทำให�ข�อมูลเหล�านั้นสามารถบ�งชี้ผลกระทบสิ่งแวดล�อมข�ามพรมแดนที่อาจเกิดข้ึน และนำไปสู�การประเมิน
แนวโน�มความเสี ่ยงในพื ้นที ่ต �าง ๆ ตลอดแม�น้ำโขงสายประธานในอาณาเขตของประเทศไทย โดยให�
ความสำคัญกับการสร�างความเข�าใจของประชาชน ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ให�ได�รับข�อมูลข�าวสารที่ถูกต�อง 
น�าเชื่อถือ ตลอดจนสร�างกระบวนการมีส�วนร�วมของภาคประชาชน ทั้งในการแสดงความคิดเห็น ให�ข�อมูล    
เชิงประจักษ- วิพากษ- โต�แย�ง หรือเห็นด�วย ตลอดกระบวนการศึกษา และเชื่อมโยงข�อมูลด�านวิชาการและ
วิทยาศาสตร-ของการศึกษาไปสู�การประเมินผลกระทบด�านสังคมเศรษฐกิจ ความเป>นอยู�ของประชาชน อีกทั้ง
สามารถนำข�อมูลจากการศึกษาไว�ใช�ในการแลกเปลี่ยน การแจ�งให�สาธารณะได�รับทราบ ทั้งภายในประเทศ 
และกับประเทศเพื่อนบ�านในลุ�มน้ำโขง ท้ังนี้ รายละเอียดของกิจกรรมหลักที่จะดำเนินตามแผนการดำเนินงาน
ของโครงการ ระหว�าง พ.ศ. 2557 - 2571 แบ�งออกเป>น 3 ระยะ รวมระยะเวลา 15 ป3 ดังรายละเอียดในตาราง
ที่ 1-1 
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โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                                                                   1-2                                                                                                       รายงานฉบับสมบูรณ-

สิ่งแวดล�อมข�ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ0าพลังน้ำในแม�น้ำโขงสายประธาน      
 

ตารางที่ 1-1 รายละเอียดกิจกรรมหลักที่จะดำเนินตามแผนการดำเนินงานของโครงการ ระหว�าง พ.ศ. 2557 - 2571  
กิจกรรมหลัก ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

ป%งบประมาณ 
พ.ศ.2557- 2561 

ป%งบประมาณ 
พ.ศ.2562- 2566 

ป%งบประมาณ 
พ.ศ.2567- 2571 

    

1. ศึกษาและจัดทำฐานข�อมูลพื้นฐานและสภาพการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรน้ำ สิ่งแวดล�อม และสังคมของพื้นที่ 8 จังหวัดริมแม�น้ำโขงสาย
ประธาน เน�นประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล�อมและสังคมข�ามพรมแดน  

พื ้นท ี ่  8 จ ังหว ัดริม
แ ม � น้ ำ โ ข ง ส า ย
ประธาน 

พื้นที่มีแนวโน�มเสี่ยงที่ได�
บ�งชี้ในการศึกษา ช�วง 5 ป3
แรก 
 

 

    

2. ศึกษา คัดเลือกและพัฒนาวิธีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล�อมและสังคมเศรษฐกิจข�ามพรมแดน เนื่องจากการพัฒนาเขื่อนไฟฟ0าพลังน้ำ
ในแม�น้ำโขงสายประธาน ให�เป>นแบบแผนและพื้นฐานที่จะใช�ตลอด 15 ป3 

   

    

3. นำองค-ความรู�และข�อมูลที่ได�จากการศึกษา เผยแพร�และแลกเปลี่ยนกับประชาชน ที่อยู�ในพื้นที่มีแนวโน�มได�รับความเสี่ยง พร�อมรับฟHง
ความเห็นและข�อเสนอแนะสำหรับการศึกษาในระยะ 10 ป3ถัดไป นำสู�การพัฒนาองค-ความรู�ที่ถูกต�อง และเชื่อถือได�ตามหลักวิชาการ  

   

    

4. นำข�อมูลและความรู�จากการศึกษาของประเทศไทยแจ�งและหารือประเทศเพื่อนบ�านลุ�มน้ำโขง เพื่อให�พิจารณาแนวทางและมาตรการ
บรรเทาผลกระทบข�ามพรมแดน สำหรับพื้นที่เสี่ยงของประเทศไทย และส�งเสริมความเข�าใจในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ ระดับท�องถิ่น 
และประชาชน 

   

    

5. ขยายขอบเขตการศึกษาและติดตามประเมินผลกระทบข�ามพรมแดน เนื่องจากการพัฒนาเขื่อนไฟฟ0าพลังน้ำของแม�น้ำโขงทั ้งหมด 
ครอบคลุมทั้งในสายประธานและสาขาสำคัญ ในช�วง 5 ป3ที่สอง เพื่อสร�างองค-ความรู�ด�านผลกระทบสิ่งแวดล�อมและสังคมข�ามพรมแดน ทั้ง
ลุ�มน้ำโขง 

   

    

6. ศึกษากำหนดดัชนีด�านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม และสังคมเศรษฐกิจ ที่ใช�ในการติดตามประเมินผลกระทบข�ามพรมแดน เพื่อ
เป>นกรอบการพัฒนาฐานข�อมูลอย�างต�อเนื่อง และติดตามได�อย�างต�อเนื่องและให�สอดคล�องกับประเทศเพื่อนบ�าน และเป>นสากล 

   

    

7. ศึกษาและส�งเสริมประชาชนในพื้นที่เสี่ยงของประเทศไทย ในขีดความสามารถในการวางแผนยุทธศาสตร-ในการแก�ไขปHญหาระดับพื้นที่
ที่สัมพันธ-กับการเปลี่ยนแปลงด�านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อมและสังคมเศรษฐกิจ ของลุ�มน้ำโขง รวมถึงกลไก และมาตรการชดเชย
และแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อมและสังคม 

   

    

8. สร�างกลไกและกระบวนการให�ประชาชนในพื้นที่เสี ่ยง ให�มีขีดความสามารถในการติดตาม เฝ0าระวังและประเมินผลกระทบข�าม
พรมแดน โดยการใช�แนวทางวิธีการที่ได�รับการยอมรับทางวิชาการและบูรณาการกับภูมิปHญญาท�องถิ่น และนำไปสู�การพึ่งพาตนเอง โดย
การสนับสนุนอย�างต�อเนื่องของภาครัฐและเอกชน 

   

    

9. ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชน ความเข�าใจอันดีระหว�างภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา เพื่อบรรลุตามยุทธศาสตร-ชาติ 
ให�เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย�างต�อเนื่อง ตลอด 15 ป3 โดยการเพิ่มกิจกรรมและยกระดับการมีส�วนร�วม ตามลำดับทุกรอบ 5 ป3 
เพื่อการใช�ประโยชน-แม�น้ำโขงร�วมกับประเทศเพื่อนบ�านอย�างยั่งยืน  

   
 



    
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห�งชาติ                                                                            บทท่ี 1 บทนำและความเข�าใจโครงการ 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                   1-3                                                      รายงานฉบับสมบูรณ-

สิ่งแวดล�อมข�ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ0าพลังน้ำในแม�น้ำโขงสายประธาน      

 ผลการศึกษาของโครงการในป3งบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งได�ทบทวนข�อมูลทุติยภูมิจากการศึกษาก�อน
หน�าระหว�างป3งบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 ด�วย ทำให�ได�ข�อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิประเด็นข�ามพรมแดน    
6 ด�าน ประกอบด�วย 1) ระดับน้ำและอัตราการไหลของน้ำ 2) ตะกอนและการพังทลายของตลิ่ง 3) คุณภาพน้ำ 
4) ประมง 5) เกษตรริมฝHMง และ 6) การให�บริการของระบบนิเวศ ข�อมูลผลการศึกษาในประเด็นข�ามพรมแดน
เหล�าน้ี ได�นำไปสรุปและระบุพ้ืนท่ีมีแนวโน�มได�รับความเสี่ยงด�านกายภาพ ชีวภาพและเศรษฐกิจสังคม ซึ่งอยู�ใน 
28 อำเภอ 8 จังหวัดติดแม�น้ำโขง อีกทั้งผลการศึกษาคาดการณ-การเปลี่ยนแปลงของอัตราการไหล ระดับน้ำ
และตะกอนในน้ำ สำหรับกรณีการดำเนินงานของเขื่อนไฟฟ0าพลังน้ำในแม�น้ำโขงสายประธาน ทั้งที่ดำเนินการ
แล�วและมีแผนการในอนาคต ได�ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 8 จังหวัด ข�อมูลจากผลการศึกษาที่เพิ ่มมากขึ้น และ
เพียงพอในระยะแรก ได�นำไปสู�การพัฒนาและปรับปรุงระบบจัดการข�อมูล รูปแบบฐานข�อมูลสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร- และเว็บไซต-เพื่อเผยแพร�ข�อมูลต�อประชาชน 
 นอกจากน้ี การศึกษาในป3 พ.ศ. 2561 มีการศึกษาต�อเนื่องในการติดตามความเสี่ยงจากผลกระทบ
สิ่งแวดล�อมข�ามพรมแดนเพื่อทำให�ฐานข�อมูลมีความต�อเนื่อง และปNดช�องว�างข�อมูลบางด�าน และทำให�ข�อมูล   
มีความละเอียดมากขึ้นในพื้นที่มีแนวโน�มได�รับความเสี่ยงสูง และทบทวนมาตรการลดและบรรเทา มาตรการ
แก�ไขปHญหาของประชาชน ท่ีศึกษาไว�ในป3 พ.ศ. 2560 
 ความสำคัญและเป0าหมายของการศึกษานี ้ได�ดำเนินงานอย�างต�อเนื ่องมาตั ้งแต�ป3 พ.ศ. 2557              
มีความก�าวหน�าตามแผนแม�บทระยะเวลา 15 ป3 เมื่อจบการศึกษาในรอบป3ที่ 5 (พ.ศ. 2561) บรรลุกิจกรรม
หลักแล�ว ดังน้ี 
 1.1.1 การจัดทำฐานข�อมูลพื้นฐานและสภาพการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรน้ำ สิ่งแวดล�อม และสังคม
ของพ้ืนที่ 8 จังหวัดริมแม�น้ำโขงสายประธาน เน�นประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล�อมและสังคมข�ามพรมแดน  
 1.1.2 การคัดเลือกและพัฒนาวิธีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล�อมและสังคมเศรษฐกิจข�ามพรมแดน 
เนื่องจากการพัฒนาเขื่อนไฟฟ0าพลังน้ำในแม�น้ำโขงสายประธาน ให�เป>นแบบแผนและพื้นฐานที่จะใช�ตลอด     
15 ป3 
 1.1.3 นำองค-ความรู�และข�อมูลที่ได�จากการศึกษา เผยแพร�และแลกเปลี่ยนกับประชาชน ท่ีอยู�ในพ้ืนท่ี
มีแนวโน�มได�รับความเสี่ยง พร�อมรับฟHงความเห็นและข�อเสนอแนะสำหรับการศึกษาในระยะ 10 ป3ถัดไป นำสู�
การพัฒนาองค-ความรู�ที่ถูกต�อง และเชื่อถือได�ตามหลักวิชาการ 
 ผลจากความคืบหน�าของการดำเนินโครงการดังกล�าว ทำให�สำนักงานทรัพยากรน้ำแห�งชาติเห็นควร
ปรับปรุงขอบเขตการศึกษาในป3 พ.ศ. 2562 โดยเน�นส�งเสริมการมีส�วนร�วมในการศึกษา การสร�างความเข�มแข็ง
และขีดความสามารถในการดำเนินงานตามมาตรการลดและบรรเทา มาตรการเกี่ยวกับวางแผนการแก�ไข
ปHญหาระดับพื้นที่ ตลอดจนการเผยแพร�และใช�ข�อมูลผลการศึกษาที่ผ�านมาให�แก�ภาคประชาชน ควบคู�กับการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล�อมข�ามพรมแดน โดยการศึกษาป3 พ.ศ. 2562 ครั้งนี้ มุ�งศึกษาข�อเท็จจริง
ของผลกระทบข�ามพรมแดนโดยใช�แนวทางและวิธีการศึกษาไปประยุกต-ใช�เพื่อศึกษาสะท�อนข�อเท็จจริงของ
ผลกระทบข�ามพรมแดนที่เกิดจากการพัฒนาเขื่อนไฟฟ0าพลังน้ำในแม�น้ำโขงสายประธาน พร�อมกับตอบสนอง
ข�อมูลข�าวสารท่ีถูกต�อง และทันเวลา ช�วยเหลือและสร�างขีดความสามารถในการลดบรรเทาผลกระทบ ส�งเสริม
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สิ่งแวดล�อมข�ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ0าพลังน้ำในแม�น้ำโขงสายประธาน      

ให�เกิดการวางแผนการแก�ไขปHญหาให�แก�ประชาชนท่ีอาศัยในพื้นที่มีแนวโน�มได�รับความเสี่ยง และทำให�การ
เข�าถึงการมีส�วนร�วมของประชาชนกับการศึกษาของโครงการมีมากข้ึนตามลำดับ 

1.2 ลักษณะพ้ืนท่ีเป/าหมายและสภาพป2ญหา 

          พื้นที่มีแนวโน�มได�รับความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล�อมข�ามพรมแดน ในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแม�น้ำ
โขง 8 จังหวัด ได�แก� เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี 

 ลักษณะทางกายภาพ 
                ต�นกำเนิดของแม�น้ำโขงมาจากการละลายของภูเขาหิมะบริเวณมณฑลชิงไห� ประเทศจีน และ
บริเวณเทือกเขาทางทิศเหนือของทิเบต ซึ่งเป>นแหล�งกำเนิดของแม�น้ำอีก 2 สาย ได�แก� แม�น้ำแยงซีเกียง และ
แม�น้ำสาละวิน แม�น้ำโขงไหลลงทางทิศใต�ขนาบด�วยแม�น้ำแยงซีเกียงทางทิศตะวันออก และแม�น้ำสาละวินทาง
ทิศตะวันตก แม�น้ำโขงซึ่งชาวจีนเรียกว�า “แม�น้ำหลานชางเจียง” (Lancang Jiang) ไหลผ�านแก�งหินและซอก
เขา จนถึงบริเวณเมืองเชียงรุ�งจึงเป>นที่ราบเชิงเขา ผ�านมณฑลยูนนานเข�าสู�พรมแดนที่มีแม�น้ำโขงกั้นระหว�าง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และสาธารณรัฐแห�งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) จากนั้น
ไหลลงสู�จุดร�วมระหว�างประเทศไทย สปป.ลาว และ เมียนมา หรือที่รู�จักกันในชื่อ สามเหลี่ยมทองคำ ที่อำเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย แล�วไหลไปทางตะวันออกเป>นเส�นแบ�งเขตแดนระหว�างประเทศไทย และสปป.ลาว 
เป>นระยะสั้น ๆ จนถึงเมืองหลวงพระบาง แล�วไหลวกลงใต�จนถึงอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จากนั้นไหลไป
ทางทิศตะวันออกเป>นเส�นแบ�งเขตแดนระหว�างประเทศไทย และสปป.ลาว อีกครั้งหนึ่ง จนถึงจังหวัดนครพนม 
แล�ววกลงใต�อีกครั้งจนถึงอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี แล�วจึงไหลเข�าสู� สปป.ลาว และราชอาณาจักร
กัมพูชา (กัมพูชา) ตามลำดับ จากนั้นแม�น้ำโขงแยกเป>นแม�น้ำ 2 สาย ที่กรุงพนมเปญบริเวณแม�น้ำโตนเลสาบ
ไหลมาบรรจบกับแม�น้ำโขงสายใหญ� ส�วนสายเล็กคือ แม�น้ำบาสัก (Bassac) แม�น้ำสองสายนี้ไปบรรจบกันอีก
ครั้งหน่ึงที่บริเวณช�องวามเนา (VamNao) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม) ก�อนลงสู�ทะเลจีนใต� 
                แม�น้ำโขงไหลจากต�นกำเนิดไปยังจุดออกที่ทะเลจีนใต�เป>นระยะทางประมาณ 4,880 กิโลเมตร 
ครอบคลุมพ้ืนที่รับน้ำกว�า 795,000 ตารางกิโลเมตร เป>นแม�น้ำสายหลักของลุ�มน้ำโขง และหากมองในภาพรวม
สามารถแบ�งลุ�มน้ำโขงออกเป>น 2 ส�วน คือ ลุ�มน้ำโขงตอนบน (Upper Mekong Basin, UMB) และลุ�มน้ำโขง
ตอนล�าง (Lower Mekong Basin, LMB) โดยลุ�มน้ำโขงตอนบนเริ ่มจากต�นกำเนิดของแม�น้ำโขงที่ไหลจาก
ทิเบต และประเทศจีน สำหรับลุ�มน้ำโขงตอนล�างเริ่มต้ังแต�มณฑลยูนนานในประเทศจีนไหลผ�านประเทศต�าง ๆ 
ได�แก� เมียนมา ไทย สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ก�อนไหลลงสู�ทะเลจีนใต� ดังแสดงในรูปที่ 1-1 โดยพื้นท่ี
ลุ �มน้ำในประเทศต�าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 1-2 แสดงให�เห็นว�าลุ �มน้ำโขงตอนล�างตั้งแต� สปป.ลาว ไทย 
กัมพูชา มีบทบาท มีพื้นที่รับน้ำและปริมาณน้ำไหลเข�ามากกว�าลุ�มน้ำโขงตอนบน ซึ่งประเทศในลุ�มน้ำโขง
ตอนล�างที่มีพื้นที่รับน้ำมากที่สุดคือ สปป.ลาว มีพื้นที่ประมาณ 202,000 ตารางกิโลเมตร มีน้ำไหลผ�านมาก
ที่สุดร�อยละ 41.20 ของปริมาณน้ำทั้งหมด ประเทศที่มีปริมาณน้ำรองลงมาคือ ประเทศกัมพูชา และ      
ประเทศไทย ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 1-2 พ้ืนท่ีรับน้ำของลุ�มน้ำโขงท่ีครอบคลุม 6 ประเทศ 

พ้ืนที่ จีน เมียนมา ลาว ไทย กัมพูชา เวียดนาม รวม 

พ้ืนท่ีรับน้ำ (ตร.กม.) 165,000 24,000 202,000 184,000 155,000 65,000 795,000 
% ของพ้ืนที่ 21 3 25 23 20 8 100 
% ของปริมาณน้ำ 16.5 0.5 41.2 14.5 19.3 8.0 100 

ที่มา: Mekong River Commission (2007) 
 

         1.2.1 ลุ8มน้ำโขงตอนบน 

          ลุ�มน้ำโขงตอนบนเริ่มตั้งแต�จุดกำเนิดของแม�น้ำโขงคือที่ราบสูงทิเบต ไหลผ�านประเทศจีน ครอบคลุม
พื้นที่ร�อยละ 21 ของพ้ืนที่ลุ�มน้ำท้ังหมด และมีปริมาณน้ำท�าไหลลงแม�น้ำโขงประมาณร�อยละ 15-20 มีลักษณะ
ทางน้ำที่สูงชันและแคบ มักจะเกิดการพังทลายและการกัดเซาะของดิน และกว�าร�อยละ 50 ของตะกอนใน    
ลำน้ำโขงล�วนมาจากลุ�มน้ำโขงตอนบนทั้งสิ้น ลักษณะทางน้ำของแม�น้ำโขงตอนบนมีลักษณะที่ลาดชัน (slope) 
มากกว�าร�อยละ 25 ดังแสดงในรูปที่ 1-2  

         1.2.2 ลุ8มน้ำโขงตอนล8าง 

          ลุ�มน้ำโขงตอนล�างเริ่มตั้งแต�มณฑลยูนนานในประเทศจีนไหลผ�านประเทศต�าง ๆ ได�แก� เมียนมา ไทย 
สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ก�อนไหลลงสู�ทะเลจีนใต�ครอบคลุมพื้นที่ร�อยละ 79 ของพื้นที่ลุ�มน้ำทั้งหมด 
ลักษณะของทางน้ำจะแผ�กว�าง ประกอบไปด�วยชายฝHMง หาดทราย และจะพบเกาะแก�งเป>นจำนวนมาก ซึ่ง
ลักษณะดังกล�าวพบเห็นได�ในบริเวณตั้งแต� สปป.ลาว และช�วงกั้นระหว�างพรมแดนประเทศไทยและ สปป.ลาว 
ด�วยลักษณะของทางน้ำดังกล�าวทำให�เกิดเป>นแหล�งท�องเที่ยว เกิดเป>นศูนย-กลางของประเพณีและวัฒนธรรม 
กิจกรรม กีฬา หรือการละเล�นของคนริมฝHMงแม�น้ำโขง สำหรับความลาดชันของทางน้ำไม�ชันมากเมื่อเทียบกับ  
ลุ�มน้ำโขงตอนบน แต�ก็ยังได�รับการศึกษาและพัฒนาด�านไฟฟ0าพลังน้ำทั้งบนลำน้ำสายหลักและบนลำน้ำสาขา
ของแม�น้ำโขง 
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รูปที่ 1-1 แผนผังทางภูมิศาสตร-ของลุ�มน้ำโขง 

 
          แม�น้ำโขงตอนล�างมีแม�น้ำสาขาใหญ�ที่สำคัญ 2 สาขา ได�แก� ทางฝHMงขวาของแม�น้ำโขง คือ แม�น้ำชี-มูล 
อยู�ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และทางฝHMงซ�ายของแม�น้ำโขงคือแม�น้ำเซซาน (Sesan) แม�น้ำ
เซรย-ปก (Srepok) และแม�น้ำเซกอง (Sekong) หรือแม�น้ำ 3S ซึ่งไหลผ�าน 3 ประเทศ คือ สปป.ลาว กัมพูชา 
และเวียดนาม แม�น้ำโขงเมื่อไหลเข�าสู�ประเทศกัมพูชาจะมีปริมาณน้ำประมาณร�อยละ 95 ของปริมาณน้ำ
ทั้งหมดที่ไหลในแม�น้ำโขง ตั ้งแต�ประเทศกัมพูชาลงมานับว�าเป>นช�วงท�ายน้ำของแม�น้ำโขงก�อนไหลลง            
สู �ทะเลจีนใต� ภูมิประเทศและทางน้ำ มีลักษณะเป>นพื้นที่ราบลุ�ม มีลักษณะเด�นของการเปลี่ยนแปลงของ     
ระดับน้ำข้ึน-ลง ที่พนมเปญ ซึ่งเป>นผลมาจากการไหลย�อนกลับของแม�น้ำโขงเข�าสู�ทะเลสาบโตนเลสาบ (Tonle 
Sap) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม�น้ำโขงทำให�ปริมาณสัตว-น้ำลดลงและตะกอนดินที่ไหล
มาตามธรรมชาติพร�อมกับสายน้ำลดลง ส�งผลให�พ้ืนท่ีตามแนวชายฝHMงถูกกัดเซาะเร็วกว�าปกติ 
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รูปที่ 1-2 พื้นท่ีลุ�มน้ำโขงในประเทศไทย 

ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห�งชาติ (2563) 
 

         1.2.3 ลุ8มน้ำโขงในประเทศไทย 

 พื้นที่ลุ�มน้ำโขงในประเทศไทยส�วนใหญ�อยู�ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งสิ้น 
1 84,814.13 ตร . กม .  หร ื อประมา ณ 184 ,000  ตร . กม .  ป ระกอบด � ว ย  ล ุ � มน ้ ำ โ ข ง  ( เ หน ื อ )                                       
ม ีพ ื ้น ท่ี 17,435.28 ตร.กม. ล ุ �มน ้ำโขง (ตะว ันออกเฉ ียงเหนือ) ม ีพ ื ้นที ่  47,161.97 ตร.กม. ล ุ �มน ้ำชี                    
มีพื้นที่ 49,273.86 ตร.กม. และลุ�มน้ำมูล มีพ้ืนที่ 70,943.01 ตร.กม.  (สำนักงานทรัพยากรน้ำแห�งชาติ, 2563)
นอกจากนี้ ยังมีพ้ืนท่ีลุ�มน้ำโขงในประเทศไทยอีกส�วนหนึ่งอยู�ในพ้ืนที่ลุ�มน้ำโตนเลสาบ พื้นท่ี 4,148.12 ตร.กม. 
 แม�น้ำโขงในภาคเหนือไหลจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข�าสู�พรมแดน 
ไทยลาว ที่ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ไหลเรื่อยไปจนถึงตำบลม�วงยาย อำเภอเวียงแก�น
จังหวัดเชียงราย ก�อนไหลวกเข�าสู�ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกคร้ัง 
 สภาพภูมิประเทศของลุ�มน้ำโขง (เหนือ) พื้นที่ลุ�มน้ำส�วนใหญ�ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
และพะเยา ลุ�มน้ำโขง (เหนือ) มีอาณาเขตติดต�อ คือ ทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐแห�งสหภาพเมียนมา และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศใต�ติดกับลุ�มน้ำยม ทิศตะวันออกติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และทิศตะวันตกติดกับลุ�มน้ำกก สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของลุ�มน้ำโขง (เหนือ) ล�อมรอบไป
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ด�วยเทือกเขา มีระดับความสูงระหว�าง 300-1,550 ม.รทก. เทือกเขาที่สำคัญ ได�แก�เทือกเขาดอยภูลังกา ดอย
สันปHนน้ำ ดอยแม�สุก ดอยขุนแม�ต๋ำ และดอยขุนแม�ตrอม เป>นต�น 
 ส�วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแม�น้ำโขงไหลจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวเข�าสู�พรมแดนไทยลาวที่ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไหลเรื่อยไปจนไปถึงตำบลโขงเจียม 
อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร 
นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี 
               สภาพภูมิประเทศของลุ�มน้ำโขง (ตะวันออกเฉียงเหนือ) มีอาณาเขตติดกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวทางทิศเหนือ ทิศใต�ติดกับลุ�มน้ำป@าสัก ลุ�มน้ำชี และลุ�มน้ำมูล ทิศตะวันออกติดกับ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และทิศตะวันตกติดกับลุ�มน้ำน�าน โดยทั่วไปจัดเป>นพื้นท่ี    
ราบสูง มีระดับอยู�เหนือระดับน้ำทะเลปานกลางระหว�าง 100-200 ม.รทก. มีเทือกเขาทางด�านทิศใต�และ      
ทิศตะวันตกของลุ�มน้ำ เทือกเขาที่สำคัญ คือ เทือกเขาเพชรบูรณ- เทือกเขาดงพญาเย็น เทือกเขาภูพาน และ
เทือกเขาพนมดงรัก ทำให�พื ้นที ่ของลุ �มน้ำด�านทิศตะวันตกและทิศใต�มีแนวเขาเป>นตัวแบ�งเขต สภาพ            
ภูมิประเทศมีความลาดเทจากด�านทิศใต�ไปทางทิศเหนือ และเป>นแหล�งกำเนิดของแม�น้ำที่สำคัญหลายสาย 
ได�แก� แม�น้ำเลย แม�น้ำโมง แม�น้ำสวย ห�วยหลวง แม�น้ำสงคราม และห�วยน้ำก่ำ (กรมทรัพยากรน้ำ, 2547) 
สำหรับพื้นที่ครอบคลุมของลุ�มน้ำโขงในพ้ืนท่ีฝHMงขวาของแม�น้ำโขงในประเทศไทยจำแนกตามขอบเขตตำบลท่ีอยู�
ในรัศมี 15 กิโลเมตรจากแม�น้ำโขง 

1.3 วัตถุประสงค;ของโครงการ 

          1.3.1 จัดทำฐานข�อมูล องค-ความรู�ของชุมชน ในพื้นที่มีแนวโน�มได�รับความเสี่ยงเนื่องจากผลกระทบ
สิ่งแวดล�อมและสังคม ข�ามพรมแดน ที่ประชาชนมีส�วนร�วม 
          1.3.2 จัดทำกิจกรรมนำร�องระดับพื้นที่ของ 8 จังหวัดริมน้ำโขงสายประธาน ในการใช�มาตรการลดและ
บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล�อมและสังคมข�ามพรมแดนในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งมาตรการวางแผนแก�ไขปHญหาเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล�อม 
          1.3.3 ประเมินกิจกรรมนำร�องและการฝsกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวางแผนแก�ไขปHญหา เพ่ือ
เพิ่มขีดความสามารถของเครือข�ายชุมชนในกิจกรรมการติดตามตรวจสอบ การเฝ0าระวัง การจัดการปHญหาต�อ
ความเสี่ยงเนื่องจากผลกระทบสิ่งแวดล�อมและสังคมข�ามพรมแดน  
          1.3.4 จัดทำข�อเสนอแนะกรอบแนวคิดในการขยายขอบเขตในการศึกษา และกำหนดกรอบดัชนีด�าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม และสังคมเศรษฐกิจ ที่ใช�ในการติดตามประเมินผลกระทบข�ามพรมแดน โดย
การมีส�วนร�วมของภาคประชาชน 

1.4 วัตถุประสงค;ของการศึกษา 

          เน�นการสนับสนุนการศึกษาโดยภาคประชาชน การมีส�วนร�วมในการศึกษาร�วมกับนักวิจัยและ
นักวิชาการ ทำให�เกิดกิจกรรมดำเนินงานของเครือข�ายภาคประชาชนและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
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          1.4.1 เพื่อนำองค-ความรู�และข�อมูลที่ได�จากการศึกษาของโครงการ ตั้งแต�ป3 พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2561 
และองค-ความรู�ใหม�จากภาคประชาชนในการแก�ไขปHญหามาขยายผล เผยแพร�และแลกเปลี่ยน และปรับปรุง
เพ่ิมเติมร�วมกับประชาชน เครือข�าย ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ในพ้ืนท่ีมีแนวโน�มได�รับความเสี่ยง  
          1.4.2 นำร�องกิจกรรมในระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนประชาชนใช�มาตรการลดและบรรเทาฯ มาตรการใน
การวางแผนแก�ไขปHญหา รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล�อม ในพื้นที่มีแนวโน�มได�รับ
ความเสี่ยง 
          1.4.3 ยกระด ับการม ีส �วนร �วมของภาคประชาชนในการร �วมค ิด ร �วมต ัดส ินใจ และสร �าง                    
ขีดความสามารถของเครือข�ายชุมชนในพื้นที่มีแนวโน�มได�รับความเสี่ยง ในการจัดการแก�ไขปHญหาจากการ
เปลี่ยนแปลงด�านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม และสังคมเศรษฐกิจของลุ�มน้ำโขง  

1.5 ผลท่ีคาดว8าจะได�รับ 

          1.5.1 รายงานผลการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล�อมข�ามพรมแดนจาก
โครงการไฟฟ0าพลังน้ำในแม�น้ำโขงสายประธาน 
          1.5.2 การใช�มาตรการลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล�อมข�ามพรมแดนในพื้นที ่เสี ่ยง รวมทั้ง
มาตรการในการวางแผนแก�ไขปHญหาในระดับเครือข�ายและระดับชุมชน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล�อม ในพ้ืนที่มีแนวโน�มได�รับความเสี่ยง 
          1.5.3 เกิดแนวทางในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล�อมข�ามพรมแดน จากโครงการไฟฟ0า
พลังน้ำในแม�น้ำโขงสายประธานโดยการมีส�วนร�วมของภาคประชาสังคมในพื้นท่ีเป0าหมาย 
          1.5.4 เกิดเครือข�ายความร�วมมือระหว�างภาครัฐและภาคประชาชนที่มีความรู�ความเข�าใจในการ
ติดตามผลกระทบจากการพัฒนาไฟฟ0าพลังน้ำในแม�น้ำโขงสายประธาน และกลไกการประสานงานระหว�าง
ภาครัฐและภาคประชาชน 

1.6 ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา 

 เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค-ของการศึกษา ขอบเขตพื้นที่ศึกษาต�องพิจารณาให�ครอบคลุมพ้ืนท่ีมีแนวโน�ม
ได�รับความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล�อมข�ามพรมแดน ในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแม�น้ำโขง 8 จังหวัด ได�แก� 
เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี (รูปที่ 1-3 ถึง รูปท่ี      
1-11) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 15 กิโลเมตร จากริมฝHMงแม�น้ำโขง รวมทั้งสิ้น จำนวน 50 อำเภอ 1,699 หมู�บ�าน มี
พื้นที่ทั้งสิ้น 13,029.91 ตร.กม. ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1-3 
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ตารางท่ี 1-3 จำนวนหมู�บ�านและขนาดพ้ืนที่แต�ละจังหวัดในระยะรัศมี 15 กิโลเมตร จากแม�น้ำโขง 

จังหวัด อำเภอ จำนวนหมู8บ�าน พื้นที่ (ตร.กม.) 
เชียงราย  เชียงแสน 56 457.08 

เชียงของ 37 430.55 
เทิง 1 0.79 
เวียงแก�น 23 340.66 
แม�จัน 16 103.28 
แม�สาย 14 56.45 
ดอยหลวง 14 204.65 

รวม 7 อำเภอ 160 หมู�บ�าน 1,593.46  
เลย เชียงคาน 41 613.96 

เมืองเลย 1 1.44 
ท�าลี่ 4 96.34 
ปากชม 24 484.83 

รวม 4 อำเภอ 69 หมู�บ�าน 1,196.57  
หนองคาย เฝ0าไร� 6 51.84 

 เมืองหนองคาย 129 440.71 
 โพธิ์ตาก 17 113.06 
 โพนพิสัย 89 554.42 
 ท�าบ�อ 49 330.81 
 รัตนวาป3 48 273.20 
 ศรีเชียงใหม� 33 150.85 
 สระใคร 5 71.10 
 สังคม 33 456.59 

รวม 9 อำเภอ 409 หมู�บ�าน 2,494.22  
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ตารางท่ี 1-3 จำนวนหมู�บ�านและขนาดพื้นที่แต�ละจังหวัดในระยะรัศมี 15 กิโลเมตร จากแม�น้ำโขง (ต�อ) 

จังหวัด อำเภอ จำนวนหมู8บ�าน พื้นที่ (ตร.กม.) 
บึงกาฬ เซกา 9 131.14 

 เมืองบึงกาฬ 108 793.18 
 โซ�พิสัย 7 43.23 
 บึงโขงหลง 28 270.21 
 บุ�งคล�า 23 272.18 
 ปากคาด 41 243.87 
 ศรีวิไล 5 102.42 

รวม 7 อำเภอ 221 หมู�บ�าน 1,856.23  
นครพนม เมืองนครพนม 95 488.10 

เรณูนคร 56 167.76 
โพนสวรรค- 15 109.87 
ท�าอุเทน 84 559.49 
ธาตุพนม 107 344.48 

นาแก 9 31.00 
นาทม 6 103.50 
บ�านแพง 48 299.10 
ปลาปาก 1 9.36 
ศรีสงคราม 15 168.52 

รวม 10 อำเภอ 435 หมู�บ�าน 2,281.18  
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 53 578.37 

ดงหลวง 2 36.17 
ดอนตาล 36 322.74 
หว�านใหญ� 44 110.29 

รวม 4 อำเภอ 135 หมู�บ�าน 1,047.57  
อำนาจเจริญ ชานุมาน 33 367.07 

 ปทุมราชวงศา 1 7.73 
รวม 2 อำเภอ 34 หมู�บ�าน 374.80  
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ตารางท่ี 1-3 จำนวนหมู�บ�านและขนาดพื้นที่แต�ละจังหวัดในระยะรัศมี 15 กิโลเมตร จากแม�น้ำโขง (ต�อ) 

จังหวัด อำเภอ จำนวนหมู8บ�าน พื้นที่ (ตร.กม.) 
อุบลราชธานี เขมราฐ 72 415.75 

 โขงเจียม 41 634.26 
 โพธิ์ไทร 49 451.49 
 นาตาล 46 203.38 
 พิบูลมังสาหาร 1 18.84 
 ศรีเมืองใหม� 12 303.58 
 สิรินธร 15 158.58 

รวม 7 อำเภอ 236 หมู�บ�าน 2,185.88  
รวมทั้งสิ้น 50 อำเภอ 1,699 หมู�บ�าน 13,029.91  

 

 

 รูปที่ 1-3 ภาพรวมพ้ืนท่ี 8 จังหวัด ริมแม�น้ำโขง ในระยะรัศมี 15 กิโลเมตร จากแม�น้ำโขง 

 

อ.สังคม

อ.โขงเจียม

อ.เมืองบึงกาฬ

อ.เชียงคาน

อ.ท�าอเุทน

อ.ปากชม
อ.โพนพิสัย

อ.โพธ์ิไทร

อ.เขมราฐ

อ.ท�าบ�อ

อ.เชียงแสน
อ.เชียงของ

อ.เมืองมุกดาหาร

อ.ชานุมาน

อ.ธาตุพนม

อ.เวียงแก�น

อ.บุ�งคล6า

อ.เมืองนครพนม

อ.บ6านแพง
อ.เมืองหนองคาย

อ.รัตนวาป>
อ.ปากคาด

อ.บึงโขงหลง

อ.ท�าล่ี

อ.โพธ์ิตาก
อ.นายูง

แม�นํ้าโขง

ดงนา

ห6อม

สวนสนท�าแพ

ยางคําสามขา

ดงมัน

นางาม

โนนสูง

โบกม�วง

บ6านดอย

บ6านนาดุ

บ6านหอคํา

บ6านม�วงบ6านหนอง

บ6านร6อง

บ6านผามุม

บ6านหาดพระ

บ6านดอนที่

บ6านห6วยลึก

จ.น�าน

จ.เลย

จ.ชัยภูมิ

จ.อุดรธานี

จ.เพชรบูรณA

จ.พษิณุโลก

จ.สกลนคร
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โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล6อม
ข6ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ8าพลังน้ําในแม�น้ําโขงสายประธาน

แผนท่ีหมู�บ6านในระยะรัศมี 15 กิโลเมตร จากแม�น้ําโขง
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โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                   1-13                                                      รายงานฉบับสมบูรณ-

สิ่งแวดล�อมข�ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ0าพลังน้ำในแม�น้ำโขงสายประธาน      

 

รูปที่ 1-4 พื้นที่จังหวัดเชียงรายในระยะรัศมี 15 กิโลเมตร จากแม�น้ำโขง 

 

 
รูปท่ี 1-5 พ้ืนที่จังหวัดเลยในระยะรัศมี 15 กิโลเมตร จากแม�น้ำโขง 
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แผนที่หมู�บ6านในระยะรัศมี 15 กิโลเมตร จากแม�น้ําโขงจังหวัดเลย

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล6อม
ข6ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ8าพลังน้ําในแม�น้ําโขงสายประธาน



    
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห�งชาติ                                                                            บทท่ี 1 บทนำและความเข�าใจโครงการ 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                   1-14                                                      รายงานฉบับสมบูรณ-

สิ่งแวดล�อมข�ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ0าพลังน้ำในแม�น้ำโขงสายประธาน      

 

รูปที่ 1-6 พื้นท่ีจังหวัดหนองคายในระยะรัศมี 15 กิโลเมตร จากแม�น้ำโขง 

 

 

รูปที่ 1-7 พ้ืนท่ีจังหวัดบึงกาฬในระยะรัศมี 15 กิโลเมตร จากแม�น้ำโขง 
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แผนท่ีหมู�บ6านในระยะรัศมี 15 กิโลเมตร จากแม�น้ําโขงจังหวัดบึงกาฬ

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล6อม
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สิ่งแวดล�อมข�ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ0าพลังน้ำในแม�น้ำโขงสายประธาน      

 

รูปท่ี 1-8 พ้ืนท่ีจังหวัดนครพนมในระยะรัศมี 15 กิโลเมตร จากแม�น้ำโขง 
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แผนที่หมู�บ6านในระยะรัศมี 15 กิโลเมตร จากแม�น้ําโขงจังหวัดมุกดาหาร

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล6อม
ข6ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ8าพลังน้ําในแม�น้ําโขงสายประธาน



    
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห�งชาติ                                                                            บทท่ี 1 บทนำและความเข�าใจโครงการ 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                   1-16                                                      รายงานฉบับสมบูรณ-

สิ่งแวดล�อมข�ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ0าพลังน้ำในแม�น้ำโขงสายประธาน      

 

รูปที่ 1-10 พื้นท่ีจังหวัดอำนาจเจริญในระยะรัศมี 15 กิโลเมตร จากแม�น้ำโขง 

 

 

รูปท่ี 1-11 พ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานีในระยะรัศมี 15 กิโลเมตร จากแม�น้ำโขง 
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แผนท่ีหมู�บ6านในระยะรัศมี 15 กิโลเมตร จากแม�น้ําโขงจังหวัดอุบลราชธานี

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล6อม
ข6ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ8าพลังน้ําในแม�น้ําโขงสายประธาน



    
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห�งชาติ                                                                            บทท่ี 1 บทนำและความเข�าใจโครงการ 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                   1-17                                                      รายงานฉบับสมบูรณ-

สิ่งแวดล�อมข�ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ0าพลังน้ำในแม�น้ำโขงสายประธาน      

1.7 ขอบเขตการดำเนินงาน 

          มหาวิทยาลัยมหาสารคามได�วางแผนการดำเนินงานโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล�อมข�ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ0าพลังน้ำในแม�น้ำโขงสายประธาน ตลอดจนแนวคิด 
แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการดำเนินงานโดยจะดำเนินการให�แล�วเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 180 วัน (6 เดือน) 
โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามได�แบ�งกิจกรรมหลักตามขอบเขตการศึกษา ผลการศึกษาและการส�งมอบรายงาน
ดังน้ี 
          1.7.1 แผนการรวบรวม/ศึกษา/ทบทวน/วิเคราะห-ข�อมูลผลกระทบสิ ่งแวดล�อมข�ามพรมแดน          
ด�านต�าง ๆ ในพื้นท่ีมีแนวโน�มได�รับความเสี่ยง แผนการดำเนินงาน ประกอบด�วย  
            1) กิจกรรมนำร�องเรื่องการส�งเสริมและใช�มาตรการลดและบรรเทา โดยจัดให�มีการประชุมเริ่มงาน
และการประชุมสรุปงาน  
            2) ดำเนินการจัดประชุมเพ่ือขยายผล เผยแพร� แลกเปลี่ยน ถ�ายทอดองค-ความรู�  
            3) ดำเนินการจัดกิจกรรมส�งเสริมความรู� ความเข�าใจ สร�างความตระหนักและประชาสัมพันธ-              
            4) ดำเนินการจัดทำคู�มือ เอกสารการฝsกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู�นำชุมชน  
            5) ดำเนินการจัดทำเอกสารสรุปผลการศึกษา เผยแพร� ฐานข�อมูล องค-ความรู� แก�ประชาชนในพื้นท่ี
มีแนวโน�มได�รับความเส่ียงจากผลกระทบสิ่งแวดล�อมและสังคมข�ามพรมแดน 
            6) รวมองค-ความรู�เข�าสู�ระบบฐานข�อมูลโครงการและการจัดทำรายงานสรุปฉบับผู�บริหาร 
            กิจกรรมดังกล�าวข�างต�นมีระยะเวลาตามที ่กำหนดไว�ใน TOR โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม      
จะต�องนำส�งรายงานการผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล�อมข�ามพรมแดนจากโครงการ
ไฟฟ0าพลังน้ำในแม�น้ำโขงสายประธาน รายงานแผนปฏิบัติการด�านการส�งเสริมและใช�มาตรการลดและบรรเทา
ผลกระทบสิ่งแวดล�อมข�ามพรมแดน และรายงานศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (Feasibility Study) 
ภายใน 180 วัน ให�สำนักงานทรัพยากรน้ำแห�งชาติ นับจากวันเริ่มปฏิบัติงาน ดังนั้น แผนการดำเนินงานของ
โครงการจะต�องรัดกุมและต�อเน่ือง มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได�จัดทำแผนการศึกษารายงานการผลกระทบ
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล�อมข�ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ0าพลังน้ำในแม�น้ำโขงสายประธาน  
          1.7.2 แผนทบทวนข�อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิโดยการสำรวจวิเคราะห-ภาคสนาม 
          การทบทวนข�อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิโดยการรวบรวม ศึกษา ทบทวนและวิเคราะห-ข�อมูลปฐมภูมิ 
หรือข�อมูลทุติยภูมิสำหรับผลกระทบสิ่งแวดล�อมข�ามพรมแดนด�านต�าง ๆ ในพื้นที่มีแนวโน�มได�รับความเสี่ยง 
และ/หรือพื้นที่เสี่ยงที่ได�ทำการศึกษาในโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล�อม
ข�ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ0าพลังน้ำในแม�น้ำโขงสายประธาน มาตั้งแต�ป3 พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2561 เพ่ือ
นำมาเป>นแนวทาง และเป>นข�อมูลในการสนับสนุนกระบวนการมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนเกี่ยวข�องในพื้นที่มี
แนวโน�มได�รับความเส่ียงในพ้ืนท่ี 8 จังหวัดของประเทศไทย ได�แก� เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 
มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี จะดำเนินการให�แล�วเสร็จภายใน 30 วัน (ภายใน 1 เดือน) นับจาก
วันเร่ิมปฏิบัติงานตามสัญญา โดยมีลำดับข้ันตอนดังนี้ 
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สิ่งแวดล�อมข�ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ0าพลังน้ำในแม�น้ำโขงสายประธาน      

                        1) การรวบรวมและสำรวจข�อมูลอดีตถึงปHจจุบันที่เก่ียวข�องโดยให�ได�ข�อมูลท่ีทำการศึกษา
มาตั้งแต�ป3 พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2561 มากที่สุด เช�น สภาพแวดล�อมทั่วไป ทั้งด�านนโยบาย แผน กิจกรรมท่ี
เกิดขึ้น ปHญหาและแนวทางแก�ไขเบื้องต�นที่เกิดขึ้น สภาพแวดล�อมทางกายภาพและชีวภาพที่ได�รับผลกระทบ
สิ่งแวดล�อมข�ามพรมแดนด�านต�าง ๆ ในพื้นที่มีแนวโน�มได�รับความเสี่ยง โดยจะดำเนินการอยู�ในช�วง 30 วันแรก 
ของการศึกษานับจากวันเร่ิมปฏิบัติงาน 
                        2) ทำการกำหนดกรอบ แผนการและเป0าหมาย (Expert Meeting) รวมทั ้งว ิเคราะห-     
กลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย (Stakeholder Analysis) โดยใช�ข�อมูลที่ทำการศึกษามาตั้งแต�ป3 พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 
2561 และข�อมูลสถานการณ-จริงของพื้นที่ จะดำเนินการอยู�ในช�วง 30 วัน ของการศึกษานับจากวันเริ่ม
ปฏิบัติงาน 
         1.7.3 แผนการดำเนินงานตามแนวทางการศึกษา 
          แผนการดำเนินงานตามแนวทางการศึกษาให�ชุมชนได�ร ับรู �ถ ึงข�อมูลของผลกระทบสิ ่งแวดล�อม           
ข�ามพรมแดนด�านต�าง ๆ มากขึ้นตามลำดับ ตลอดการดำเนินงานโครงการที่ผ�านมาซึ่งได�ศึกษาและปรับปรุง
แนวทาง วิธีการศึกษา ขอบเขตพื้นที่ศึกษา และแสวงหาเครื่องมือต�าง ๆ ที่เหมาะสมมาใช�ในการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล�อมข�ามพรมแดน โดยให�ความสำคัญกับการสร�างความเข�าใจของประชาชน ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ให�ได�รับ
ข�อมูลข�าวสารที่ถูกต�อง น�าเชื่อถือ ตลอดจนสร�างกระบวนการมีส�วนร�วมของภาคประชาชน ทั้งในการแสดง
ความคิดเห็น ให�ข�อมูลเชิงประจักษ- วิพากษ- โต�แย�ง หรือเห็นด�วย ตลอดกระบวนการศึกษา และเชื่อมโยงข�อมูล
ด�านวิชาการและวิทยาศาสตร-ของการศึกษา ไปสู�การประเมินผลกระทบด�านสังคมเศรษฐกิจ ความเป>นอยู�ของ
ประชาชน อีกทั้งสามารถนำข�อมูลจากการศึกษาไว�ใช�ในการแลกเปลี่ยน การแจ�งให�สาธารณะได�รับทราบ ทั้ง
ภายในประเทศ และกับประเทศเพ่ือนบ�านในลุ�มน้ำโขง ทั้งนี้จึงจัดกิจกรรมโดยมีลำดับข้ันตอนกิจกรรมย�อย ดังน้ี 
                        1) แผนการจัดกิจกรรมนำร�องเรื่องการส�งเสริมและใช�มาตรการลดและบรรเทา โดยจัดให�
มีการประชุมเริ่มงานและการประชุมสรุปงาน 
                         ดำเนินการจัดกิจกรรมนำร�องระดับพื ้นที่ เรื่องการส�งเสริมและใช�มาตรการลดและ
บรรเทา หรือมาตรการในการวางแผนแก�ไขปHญหาของประชาชนในพื้นที่มีแนวโน�มได�รับความเสี่ยง ตาม
ความเห็นของผู�มีส�วนเกี่ยวข�องในพื้นที่ในแต�ละจังหวัด จังหวัดละ 1 โครงการ พร�อมบุคลากรสนับสนุนจาก
ผู�แทนเครือข�ายภาคประชาชนและชุมชน จังหวัดละ 1 คน รวม 8 คน ซึ่งได�รับการเสนอและคัดเลือกจาก
เครือข�ายภาคประชาชน และองค-กรปกครองส�วนท�องถิ่น ซึ่งมีภูมิลำเนาและประสบการณ-การทำงานในพื้นท่ี
ศึกษา ทำหน�าที่ผู�จัดการกิจกรรมนำร�องของจังหวัด โดยกิจกรรมต�องเกิดจากการมีส�วนร�วมของเครือข�ายภาค
ประชาชน และการสนับสนุนของนักวิชาการ ผู�เชี่ยวชาญและหน�วยงานราชการ ในพื้นที่มีแนวโน�มได�รับความ
เส ี ่ยงส ูง จากผลการศึกษาในโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล�อม             
ข�ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ0าพลังน้ำในแม�น้ำโขงสายประธาน ที่ผ�านมาระหว�างป3 พ.ศ. 2557-2561 จะ
ดำเนินการให�แล�วเสร็จภายใน 120 วัน นับจากวันเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา โดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้กิจกรรม
ย�อย ดังนี้ 
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สิ่งแวดล�อมข�ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ0าพลังน้ำในแม�น้ำโขงสายประธาน      

                                 1.1) การประชุมเร ิ ่มงาน คร ั ้ งท ี ่  1 เพ ื ่อดำเน ินกิจกรรมนำร �องของชุมชน 
ประกอบด�วยการกำหนดขอบเขตแผนงานกิจกรรมและการบริหารจัดการร�วมกับนักวิชาการ ผู�เชี ่ยวชาญ 
หน�วยงานราชการ และเครือข�ายชุมชนระดับจังหวัด และเครือข�ายชุมชนของพื้นที่มีแนวโน�มได�รับความเสี่ยงใน 
8 จังหวัด ได�แก� เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี จะ
ดำเนินการให�แล�วเสร็จภายใน 90 วัน นับจากวันเร่ิมปฏิบัติงานตามสัญญา 
                                 1.2) การประชุมสรุปงานจัดขึ้น 2 ครั้ง ระดับจังหวัดและเครือข�ายชุมชนของพื้นท่ี
ที่มีแนวโน�มได�รับความเสี่ยง เพื่อสรุปผลการดำเนินกิจกรรมชุมชน และข�อมูลองค-ความรู�ที่ได�รับจากกิจกรรม
นำร�องใน 8 จังหวัด ได�แก� เช ียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และ
อุบลราชธานี จะดำเนินการให�แล�วเสร็จภายใน 120 วัน นับจากวันเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา 
                        2) แผนการจัดประชุมเพื่อขยายผล เผยแพร� แลกเปลี่ยน ถ�ายทอดองค-ความรู� ทำการ
ประชุมเพ่ือถ�ายทอดองค-ความรู�จากผลการศึกษาข�อมูลทุติยภูมิจากการศึกษาท่ีเก่ียวข�อง และจากผลการศึกษา
โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล�อมข�ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ0าพลังน้ำ
ในแม�น้ำโขงสายประธาน ระหว�างป3 พ.ศ. 2557 - 2561 
                        การจัดทำเอกสารผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล�อมข�ามพรมแดนจาก
โครงการไฟฟ0าพลังน้ำในแม�น้ำโขงสายประธาน ข�อมูลด�านกายภาพ และชีวภาพต�าง ๆ ประกอบด�วยการศึกษา
ด�านอุทกวิทยา การดักตะกอนการเปลี่ยนแปลงขนาดพ้ืนท่ีริมฝHMงแม�น้ำและแนวการกัดเซาะของตลิ่ง การศึกษา
ด�านสิ่งแวดล�อมกายภาพ (คุณภาพน้ำ พื้นที่ชุ �มน้ำ และทรัพยากรดิน) การศึกษาข�อมูลชีวภาพและระบบ
นิเวศวิทยาในแม�น้ำโขง (สัตว-หน�าดิน ปลา นิเวศทางน้ำ และป@าไม�) การศึกษาด�านเศรษฐกิจและสังคม 
การศึกษาด�านการบริการของระบบนิเวศ จะดำเนินการให�แล�วเสร็จภายใน 150 วัน นับจากวันเริ่มปฏิบัติงาน
ตามสัญญา โดยมีลำดับข้ันตอนดำเนินการจัดประชุมจำนวน 2 ครั้ง 
                             2.1) ประชุมครั ้งที ่  1 ภายในเวลา 150 ว ัน เพื ่อขยายผล เผยแพร� แลกเปลี ่ยน 
ถ�ายทอดองค-ความรู� กับตัวแทนที่ได�คัดเลือกจากพื้นที่การศึกษาในจังหวัดที่มีพื ้นที่ติดแม�น้ำโขง 8 จังหวัด 
ได�แก� เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี (กลุ�มจังหวัดละ 
10 คน ผู�เข�าร�วม 80 คน) 
                             2.2) ประชุมครั้งที่ 2 ภายในเวลา 150 วัน ประชุมเพื่อขยายผล เผยแพร� แลกเปลี่ยน 
ถ�ายทอดองค-ความรู� กับตัวแทนที่ได�คัดเลือกจากพื้นที่การศึกษาในจังหวัดที่มีพื ้นที่ติดแม�น้ำโขง 8 จังหวัด 
ได�แก� เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี (กลุ�มจังหวัดละ 
10 คน ผู�เข�าร�วม 80 คน) 
                        3) แผนการจัดกิจกรรมส�งเสริมความรู� ความเข�าใจ สร�างความตระหนักการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนและการประชาสัมพันธ- 
                            มหาวิทยาลัยมหาสารคามได�จัดทำแผนการจัดกิจกรรมส�งเสริมความรู� ความเข�าใจ 
สร�างความตระหนักในการมีส�วนร�วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ- ตลอดระยะเวลาของการศึกษา
ตั้งแต�เริ่มต�นศึกษาจนสิ้นสุดโครงการ โดยจัดทำคู�มือ เอกสารการฝsกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู�นำชุมชน 
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เครือข�ายภาคประชาชน สำหรับใช�ในการอบรมและให�ความรู�กับประชาชนในพื้นที่มีแนวโน�มได�รับความเสี่ยง 
ในหัวข�อการฝsกอบรม กิจกรรมส�งเสริมความรู � ความเข�าใจ สร�างความตระหนักและประชาสัมพันธ- 
รายละเอียดแผนงานของกิจกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมส�งเสริมความรู� ความเข�าใจ สร�างความตระหนัก
และประชาสัมพันธ- ตลอดจนการเสริมสร�างขีดความสามารถของประชาชนในพื้นที่มีแนวโน�มได�รับความเสี่ยง 
โดยการจัดฝsกอบรมให�กับประชาชนในพื้นที่เพื่อการตอบสนองและการแก�ไขปHญหาของประชาชนจังหวัดละ   
1 ครั้ง จำนวน 8 ครั้ง ครั้งละไม�น�อยว�า 30 คน การจัดประชุมรายจังหวัด จำนวน 8 ครั้ง โดยเน�นหมู�บ�านที่มี
ความเปราะบาง โดยจะดำเนินการภายใน 150 วัน (เดือนที่ 5) นับจากวันเร่ิมปฏิบัติงานตามสัญญา ในจังหวัด
ที่มีพื้นที่ติดแม�น้ำโขง 8 จังหวัด ได�แก� เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ 
และอุบลราชธานี 
                             3.1) จัดทำคู�มือ เอกสารการฝsกอบรมสำหรับผู�นำชุมชน เครือข�ายภาคประชาชน 
สำหรับใช�ในการอบรมและให�ความรู�กับประชาชนในพื้นที่มีแนวโน�มได�รับความเสี่ยง ในหัวข�อการฝsกอบรม 
กิจกรรมส�งเสริมความรู� ความเข�าใจ สร�างความตระหนักและประชาสัมพันธ- โดยจะดำเนินการภายใน 90 วัน 
(เดือนท่ี 3) นับจากวันเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา 
                             3.2) จัดฝsกอบรมให�กับประชาชนในพื้นที่เพื่อการตอบสนองและส�งเสริมการวางแผน
แก�ไขปHญหาของประชาชนจังหวัดละ 1 ครั้ง จำนวน 8 ครั้ง คร้ังละไม�น�อยว�า 30 คน การจัดประชุมรายจังหวัด 
จำนวน 8 ครั้ง โดยเน�นหมู�บ�านที่มีความเปราะบาง โดยจะดำเนินการภายใน 150 วัน (เดือนที่ 5) นับจากวัน
เร่ิมปฏิบัติงานตามสัญญา 
         1.7.4 แผนการรวมองค-ความรู�เข�าสู�ระบบฐานข�อมูลโครงการและการจัดทำรายงานสรุปฉบับผู�บริหาร 
         แผนการรวมองค-ความรู�เข�าสู�ระบบฐานข�อมูลโครงการ ประกอบด�วย การรวบรวมและนำเข�าข�อมูล 
และการวิเคราะห-ข�อมูลตามความต�องการของการศึกษาด�านต�าง ๆ พร�อมจัดทำแผนท่ีและนำเสนอข�อมูล โดย
จะดำเนินการเป>นระยะ ๆ ตามความก�าวหน�าของผลการศึกษาโดยการรวบรวมองค-ความรู �เข�าสู �ระบบ
ฐานข�อมูลให�แล�วเสร็จและส�งมอบภายใน 180 วัน (ประมาณเดือนท่ี 6) 
         1.7.5 รายงานโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล�อมข�ามพรมแดนจาก
โครงการไฟฟ0าพลังน้ำในแม�น้ำโขงสายประธาน (Final Report) 

1.8 ระยะเวลาของการศึกษา 

          มหาวิทยาลัยมหาสารคามได�วางแผนดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานให�เสร็จเรียบร�อยครบถ�วน

ตามรายละเอียดและข�อกำหนดที่ระบุในสัญญาภายใน 180 วัน นับจากวันเริ่มต�นปฏิบัติงานตามสัญญา (วันท่ี

เร่ิมต�นสัญญา 26 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 24 มีนาคม 2563) 
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1.9 เนื้อหาในรายงานฉบับสมบูรณ; (Final Report) 

          มหาวิทยาลัยมหาสารคามได�จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ- จำนวน 100 ฉบับ พร�อมภาคผนวกภาษาไทย

และรายงานสรุปสำหรับผู�บริหาร ไทยและอังกฤษ จำนวนอย�างละ 100 ชุด และเอกสารอ่ืนที่เก่ียวข�อง และส�ง

มอบต�อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ�างที่ปรึกษา โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล�อมข�ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ0าพลังน้ำในแม�น้ำโขงสายประธาน และได�จัดทำแผนการ

ดำเนินงานดังรายละเอียดในตารางที่ 1-4  ซึ่งรายละเอียดในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมตามข�อกำหนดขอบเขต

การดำเนินงาน โดยแบ�งเน้ือหาการนำเสนอเป>น 6 บท ดังน้ี 

                - บทที่ 1 บทนำและความเข�าใจโครงการ  

                - บทที่ 2 การทบทวนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อมข�ามพรมแดน 

                - บทที่ 3 กระบวนการและวิธีการศึกษา 

                - บทที่ 4 การศึกษาผลกระทบและการประเมินความเปราะบางของชุมชน 

     - บทท่ี 5 องค-ความรู�ของชุมชน 

    - บทท่ี 6 ข�อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการเพื่อลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล�อม      

          ข�ามพรมแดนและแผนการปรับตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                              บทที่ 2 การทบทวนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                2-1                                                          รายงานฉบับสมบูรณ์                                       

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน      

  
             

 

บทที่  2  การทบทวนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

 
การดำเนินงานโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน

จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 – 2561 ได้มีการรวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมูลทางด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ และด้านเศรษฐกิจและสังคม พบว่าในแต่ละช่วงปีที่ทำการศึกษามีการ

เพิ่มระดับการเก็บข้อมูลทั้งในเชิงจำนวนปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาพื้นที่ที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง 

(Potential risk area) ในประเด็นข้ามพรมแดนด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1) ด้านกายภาพ ได้ทำการวิเคราะห์และประเมินในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย 

- ระดับน้ำและอัตราการไหลของน้ำ 
- การพังทลายของตลิ่ง 
- ระดับความสำคัญของการทับถมตะกอน 
- คุณภาพน้ำ 

2) ด้านชีวภาพ ได้ทำการวิเคราะห์และประเมินในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
- การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและนิเวศทางน้ำ 
- ระบบนิเวศริมฝั่ง และการให้บริการระบบนิเวศ 

3) ด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้ทำการวิเคราะห์และประเมินในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
- การเกษตรริมฝั่งและประมง (Riverbank plantation and fisheries harvest) 
- การใชป้ระโยชน์จากพ้ืนที่ชุ่มน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพ  
- การท่องเที่ยว  
- การใชป้ระโยชน์ด้านส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณ ีและวิถีชีวิต 

นอกจากนี้ การศึกษาที่ผ่านมาในแต่ละปีการศึกษามีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป โดยส่วนรวม

แล้วเป็นการเสริมสร้างให้องค์ประกอบของข้อมูลที่มีอยู่เดิม สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้ละเอียด

มากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะการศึกษาข้อมูลในช่วงปี  พ.ศ. 2560-2561 ได้มีการศึกษาและเก็บข้อมูลทางด้าน

กายภาพและชีวภาพ รวมไปถึงข้อมูลด้านอื ่น ๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจและสังคม การสร้างเครือข่ายภาค     

ประชาสังคม เกณฑ์หรือมาตรการแก้ไขปัญหาของชุมชน การพัฒนาสถานการณ์จำลอง และการปรับปรุง

ฐานข้อมูล สามารถสรุปข้อมูลที่เก่ียวข้องได้ดังตารางที ่2-1 
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ตารางที ่2-1 รายละเอียดการศึกษาของโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ระหว่างปี พ.ศ.2557-2561 
ลำดับ รายละเอียดการศึกษา 2557-2558 2558-2559 2560 2561 

1 อัตราการไหลและระดับน้ำ / / / / 
2 การพังทลายของตลิ่ง และระดับความสำคัญ

ของการทับถมตะกอน 
/ / / / 

3 คุณภาพน้ำ / / / / 
4 การประมง 

 
/ / / 

5 ชีวภาพและนิเวศวิทยา / / / / 
6 นิเวศบริการ / 

 
/ / 

7 เศรษฐกิจ / / / / 
8 สังคม / 

 
/ / 

9 การสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม  
 

/ / / 
10 เกณฑห์รือมาตรการแก้ไขปัญหาของชุมชน 

 
/ / / 

11 การพัฒนาสถานการณ์จำลอง 
 

/ / / 
12 การปรับปรุงฐานข้อมูล 

 
/ / / 

 

2.1 การศึกษาด้านกายภาพ 
2.1.1 อัตราการไหลของน้ำและระดับน้ำ 
การศึกษาข้อมูลอัตราการไหลของน้ำและระดับน้ำ ทำการเก็บข้อมูล ณ สถานีวัดระดับน้ำบนแม่น้ำโขง

สายประธานของประเทศไทยทั้ง 6 สถานี ได้แก่ สถานีเชียงแสน สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย สถานี

นครพนม สถานีมุกดาหาร และสถานีโขงเจียม (รูปที่ 2-1) ทั้งนี้การรวบรวมข้อมูลอัตราการไหลและระดับน้ำ

คิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528-2559 โดยแบ่งเป็นช่วงเวลาต่าง ๆ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ก่อนจะมีการใช้งาน

เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ ช่วงการเริ่มใช้งานเขื่อนต่าง ๆ ในแม่น้ำโขงสายประธานตอนบน ประกอบไปด้วย เขื่อน    
ม่านวัน (พ.ศ. 2535-2545) เขื่อนเต้าฉาน (พ.ศ. 2546-2551) เขื่อนจิ่งหง (พ.ศ. 2546-2552) เขื่อนเสี่ยววัน 

(พ.ศ. 2545-2555)  และเขื่อนกงกั่วเฉียว (พ.ศ. 2555-2556) เขื่อนนูตาจู้ (พ.ศ. 2557-2559) จนกระทั่งในปี 

พ.ศ. 2557 จึงเริ่มมีการก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรี (ช่วงเดียวกันกับการเริ่มใช้เขื่อนนูตาจู้) เขื่อนไซยะบุรีเป็น

โครงการสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำแห่งแรกของแม่น้ำโขงตอนล่าง 
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รูปที่ 2-1 ตำแหน่งสถานีวัดระดับน้ำในพ้ืนที่ศึกษา 
 

 โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการ

ไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานที่ผ่านมา (ในช่วงปี พ.ศ. 2528 -2559) ได้แบ่งการพิจารณาข้อมูลอัตรา

การไหลของน้ำและระดับน้ำออกเป็น 2 ช่วงเวลาหลัก ได้แก่ ช่วงฤดูน้ำแล้ง คือ ช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึ ง

เดือนพฤษภาคม และช่วงฤดูน้ำหลาก คือ ช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนตุลาคม โดยแต่ละช่วงเวลานั้นมีผลการ

พิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันออกไป ดังรายละเอียดในตารางที่ 2-2 โดยรายละเอียด      

ของข้อมูลแต่ละช่วงเวลา มีดังนี ้
2.1.1.1 อัตราการไหลของน้ำ 
ข้อมูลอัตราการไหลของน้ำโดยเฉลี่ยต่อปีของแต่ละสถานีวัดน้ำสามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 2-2 

การรวบรวมข้อมูลอัตราการไหลของน้ำในฤดูน้ำแล้ง (เดือนพฤศจิกายน - เดือนพฤษภาคม) พบว่าอัตราการ

ไหลของน้ำทุกสถานีมีแนวโน้มสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนมีการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำใน

แม่น้ำโขงตอนบน แสดงดังรูปที่ 2-2 และตารางที่ 2-3 เช่นเดียวกันกับข้อมูลอัตราการไหลของน้ำในฤดู         
น้ำหลาก (เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนตุลาคม) ที่อัตราการไหลของน้ำทุกสถานีมีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งนี้ก่อนมีการ

พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำแสดงดังรูปที่ 2-3 และตารางที่ 2-4 การไหลของน้ำจากต้นทางไปจนถึงปลายทาง      

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 วัน แต่ข้อมูลในปัจจุบันระบุว่าใช้เวลาเพียง 3 วันเท่านั้น (โครงการศึกษาผลกระทบ



   
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                              บทที่ 2 การทบทวนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 
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และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน  

กรมทรัพยากรน้ำ, 2560)  
2.1.1.2 ระดับน้ำ 
ข้อมูลระดับน้ำโดยเฉลี่ยต่อปีของแต่ละสถานีวัดน้ำสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2-5 การรวบรวม

ข้อมูลระดับน้ำในฤดูน้ำแล้ง (เดือนพฤศจิกายน - เดือนพฤษภาคม) พบว่าค่าเฉลี่ยต่อปีของระดับน้ำมีแนวโน้ม

สูงขึ้นเล็กน้อยในทุกสถานีเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนมีการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขง     

สายประธาน แสดงดังรูปที่ 2-4 และตารางที ่2-6 ในขณะที่ข้อมูลระดับน้ำในฤดูน้ำหลาก (เดือนมิถุนายนจนถึง

เดือนตุลาคม) ค่าเฉลี่ยต่อปีของระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้า   

พลังน้ำแสดงดังรูปที่ 2-5 และตารางที ่2-7 
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ตารางที ่2-2 อัตราการไหลของน้ำในแม่น้ำโขงตอนล่างในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน ณ สถานีวัดระดับน้ำ พ.ศ. 2528 – 2559 (ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) 

ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2561) 
หมายเหตุ : พ.ศ. 2528-2535 ก่อนมีเขื่อน  

   พ.ศ. 2535-2545 สร้างเขื่อนม่านวัน  
   พ.ศ. 2546-2551 สร้างเขื่อนเต้าฉาน  
   พ.ศ. 2546-2552 สร้างเขื่อนจิ่งหง  
   พ.ศ. 2545-2555 สร้างเขื่อนเสี่ยววัน  
   พ.ศ. 2555-2556 สร้างเขื่อนกงกั่วเฉียว 
   พ.ศ. 2557-2559 สร้างเขื่อนนูจาตู้ 

สถานีวัดน้ำ  พ.ศ. 2528-2535  พ.ศ. 2535-2545  พ.ศ. 2546-2551  พ.ศ. 2546-2552  พ.ศ. 2545-2555  พ.ศ. 2555-2556  พ.ศ. 2557-2559 
ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน 

สถานีเชียงแสน 1,212 4,854 1,157 5,069 1,063 4,631 1,201 3,766 1,124 3,726 1,307 3,210 2,082 3,310 
สถานีเชียงคาน 1,620 7,780 1,666 8,949 1,736 8,693 1,741 7,477 1,625 8,452 2,111 7,655 2,419 6,297 
สถานีหนองคาย 1,682 8,175 1,730 9,766 1,734 9,193 1,749 7,420 1,528 8,607 2,055 7,569 2,838 7,612 
สถานีนครพนม 2,027 12,286 2,513 17,187 2,155 16,891 2,023 14,033 1,973 18,246 2,614 14,108 3,338 13,609 
สถานีมุกดาหาร 2,094 14,146 2,567 17,778 2,283 17,702 2,328 14,781 2,428 19,803 3,039 14,995 3,524 13,678 
สถานีโขงเจียม 2,765 18,470 2,670 19,452 2,641 19,001 2,778 17,658 2,928 21,429 3,149 16,448 3,466 14,899 
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รูปที ่2-2 อัตราการไหลของน้ำในแม่น้ำโขงตอนล่าง ในช่วงฤดูน้ำแล้ง ณ สถานีวัดระดับน้ำ พ.ศ. 2528 – 2559 (ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) 

ตารางที ่2-3 อัตราการไหลของน้ำในแม่น้ำโขงตอนล่าง ในช่วงฤดูน้ำแล้ง ณ สถานีวัดระดับน้ำ พ.ศ. 2528 – 2559 (ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) 
สถานีวัดน้ำ  พ.ศ. 2528-2535  พ.ศ. 2535-2545  พ.ศ. 2546-2551  พ.ศ. 2546-2552  พ.ศ. 2545-2555  พ.ศ. 2555-2556  พ.ศ. 2557-2559 

สถานีเชียงแสน 1,212 1,157 1,063 1,201 1,124 1,307 2,082 
สถานีเชียงคาน 1,620 1,666 1,736 1,741 1,625 2,111 2,419 
สถานีหนองคาย 1,682 1,730 1,734 1,749 1,528 2,055 2,838 
สถานีนครพนม 2,027 2,513 2,155 2,023 1,973 2,614 3,338 
สถานีมุกดาหาร 2,094 2,567 2,283 2,328 2,428 3,039 3,524 
สถานีโขงเจียม 2,765 2,670 2,641 2,778 2,928 3,149 3,466 

ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2561) 
หมายเหตุ : พ.ศ. 2528-2535 ก่อนมีเขื่อน, พ.ศ. 2535-2545 สร้างเขื่อนม่านวัน, พ.ศ. 2546-2551 สร้างเขื่อนเต้าฉาน, พ.ศ. 2546-2552 สร้างเขื่อนจิ่งหง, พ.ศ. 2545-2555 สร้างเขื่อนเสี่ยววัน  

   พ.ศ. 2555-2556 สร้างเขื่อนกงกั่วเฉียว, พ.ศ. 2557-2559 สร้างเขื่อนนูจาตู้ 

 -
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 4,000

ก่อนมีการพัฒนาโครงการฯ
(พ.ศ. 2528-2535)

เขื่อนม่านวัน: เขื่อนที่ 1
(พ.ศ. 2535-2545)

เขื่อนเต้าฉาน: เขื่อนที่ 2
(พ.ศ. 2546-2551)

เขื่อนจิ่งหง: เขื่อนที่ 3
(พ.ศ. 2552)

เขื่อนเสี่ยววัน: เขื่อนที่ 4
(พ.ศ. 2553-2554)

เขื่อนกงกั่วเฉียว: เขื่อนที่ 5
(พ.ศ. 2555-2556)

เขื่อนนูจาตู้: เขื่อนที่ 6
(พ.ศ. 2557-2559)

สถานีเชียงแสน สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร สถานีโขงเจียม

(พ.ศ. 2546-2552) (พ.ศ. 2545-2555) 
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รูปที ่2-3 อัตราการไหลของน้ำในแม่น้ำโขงตอนล่าง ในช่วงฤดูน้ำหลาก ณ สถานีวัดระดับน้ำ พ.ศ. 2528 – 2559 (ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)  

ตารางที ่2-4 อัตราการไหลของน้ำในแม่น้ำโขงตอนล่าง ในช่วงฤดูน้ำหลาก ณ สถานีวัดระดับน้ำ พ.ศ. 2528 – 2559 (ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) 
สถานีวัดน้ำ  พ.ศ. 2528-2535  พ.ศ. 2535-2545  พ.ศ. 2546-2551  พ.ศ. 2546-2552  พ.ศ. 2545-2555  พ.ศ. 2555-2556  พ.ศ. 2557-2559 

สถานีเชียงแสน 4,854 5,069 4,631 3,766 3,726 3,210 3,310
สถานีเชียงคาน 7,780 8,949 8,693 7,477 8,452 7,655 6,297
สถานีหนองคาย 8,175 9,766 9,193 7,420 8,607 7,569 7,612
สถานีนครพนม 12,286 17,187 16,891 14,033 18,246 14,108 13,609
สถานีมุกดาหาร 14,146 17,778 17,702 14,781 19,803 14,995 13,678
สถานีโขงเจียม 18,470 19,452 19,001 17,658 21,429 16,448 14,899

ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2561) 
หมายเหตุ : พ.ศ. 2528-2535 ก่อนมีเขื่อน, พ.ศ. 2535-2545 สร้างเขื่อนม่านวัน, พ.ศ. 2546-2551 สร้างเขื่อนเต้าฉาน, พ.ศ. 2546-2552 สร้างเขื่อนจิ่งหง, พ.ศ. 2545-2555 สร้างเขื่อนเสี่ยววัน  

   พ.ศ. 2555-2556 สร้างเขื่อนกงกั่วเฉียว, พ.ศ. 2557-2559 สร้างเขื่อนนูจาตู้ 

 -
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 20,000
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ก่อนมีการพัฒนาโครงการฯ
(พ.ศ. 2528-2535)

เขื่อนม่านวัน: เขื่อนที่ 1
(พ.ศ. 2535-2545)

เขื่อนเต้าฉาน: เขื่อนที่ 2
(พ.ศ. 2546-2551)

เขื่อนจิ่งหง: เขื่อนที่ 3
(พ.ศ. 2552)

เขื่อนเสี่ยววัน: เขื่อนที่ 4
(พ.ศ. 2553-2554)

เขื่อนกงกั่วเฉียว: เขื่อนที่ 5
(พ.ศ. 2555-2556)

เขื่อนนูจาตู้: เขื่อนที่ 6
(พ.ศ. 2557-2559)

สถานีเชียงแสน สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร สถานีโขงเจียม

(พ.ศ. 2546-2552) (พ.ศ. 2545-2555) 
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ตารางที ่2-5 ระดับน้ำในแม่น้ำโขงตอนล่างในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน ณ สถานีวัดระดับน้ำ พ.ศ. 2528 – 2559 (เมตร) 
สถานีวัดน้ำ  พ.ศ. 2528-2535  พ.ศ. 2535-2545  พ.ศ. 2546-2551  พ.ศ. 2546-2552  พ.ศ. 2545-2555  พ.ศ. 2555-2556  พ.ศ. 2557-2559 

ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน 
สถานีเชียงแสน 1.69 5.16 2.01 5.66 2.09 5.58 2.27 4.87 2.14 4.86 2.35 4.37 2.85 3.98 
สถานีเชียงคาน 3.86 9.85 4.07 10.53 3.96 10.25 4.00 9.32 3.74 9.93 4.32 9.33 5.13 8.93 
สถานีหนองคาย 2.02 7.58 2.15 8.20 2.05 8.08 2.03 7.09 1.72 8.23 2.07 7.08 2.63 6.51 
สถานีนครพนม 1.35 7.38 1.50 8.37 1.44 8.18 1.38 7.24 1.30 8.59 1.77 7.20 2.08 6.89 
สถานีมุกดาหาร 1.81 7.44 1.84 8.34 1.76 8.12 1.64 7.06 1.69 8.55 2.04 7.09 2.30 8.80 
สถานีโขงเจียม 2.13 8.88 2.25 9.71 2.26 9.52 2.13 8.68 2.25 10.17 2.52 8.49 2.56 7.71 

ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2561) 
หมายเหตุ : พ.ศ. 2528-2535 ก่อนมีเขื่อน 

   พ.ศ. 2535-2545 สร้างเขื่อนม่านวัน 
   พ.ศ. 2546-2551 สร้างเขื่อนเต้าฉาน 
   พ.ศ. 2546-2552 สร้างเขื่อนจิ่งหง 
   พ.ศ. 2545-2555 สร้างเขื่อนเสี่ยววัน  
   พ.ศ. 2555-2556 สร้างเขื่อนกงกั่วเฉียว 
   พ.ศ. 2557-2559 สร้างเขื่อนนูจาตู้ 
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จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน      

  

 
รูปที ่2-4 ระดับน้ำในแม่น้ำโขงตอนล่าง ในช่วงฤดูน้ำแล้ง ณ สถานีวัดระดับน้ำ พ.ศ. 2528 – 2559 (เมตร) 

ตารางที ่2-6 ระดับน้ำในแม่น้ำโขงตอนล่างในช่วงฤดูน้ำแล้ง ณ สถานีวัดระดับน้ำ พ.ศ. 2528 – 2559 (เมตร) 
สถานีวัดน้ำ  พ.ศ. 2528-2535  พ.ศ. 2535-2545  พ.ศ. 2546-2551  พ.ศ. 2546-2552  พ.ศ. 2545-2555  พ.ศ. 2555-2556  พ.ศ. 2557-2559 

สถานีเชียงแสน 1.69 2.01 2.09 2.27 2.14 2.35 2.85
สถานีเชียงคาน 3.86 4.07 3.96 4.00 3.74 4.32 5.13
สถานีหนองคาย 2.02 2.15 2.05 2.03 1.72 2.07 2.63
สถานีนครพนม 1.35 1.50 1.44 1.38 1.30 1.77 2.08
สถานีมุกดาหาร 1.81 1.84 1.76 1.64 1.69 2.04 2.30
สถานีโขงเจียม 2.13 2.25 2.26 2.13 2.25 2.52 2.56

ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2561) 
หมายเหตุ : พ.ศ. 2528-2535 ก่อนมีเขื่อน, พ.ศ. 2535-2545 สร้างเขื่อนม่านวัน, พ.ศ. 2546-2551 สร้างเขื่อนเต้าฉาน, พ.ศ. 2546-2552 สร้างเขื่อนจิ่งหง, พ.ศ. 2545-2555 สร้างเขื่อนเสี่ยววัน  

   พ.ศ. 2555-2556 สร้างเขื่อนกงกั่วเฉียว, พ.ศ. 2557-2559 สร้างเขื่อนนูจาตู้ 

 -
 1.00
 2.00
 3.00
 4.00
 5.00
 6.00

ก่อนมีการพัฒนาโครงการฯ
(พ.ศ. 2528-2535)

เขื่อนม่านวัน: เขื่อนที่ 1
(พ.ศ. 2535-2545)

เขื่อนเต้าฉาน: เขื่อนที่ 2
(พ.ศ. 2546-2551)

เขื่อนจิ่งหง: เขื่อนที่ 3 (พ.ศ. 
2552)

เขื่อนเสี่ยววัน: เขื่อนที่ 4
(พ.ศ. 2553-2554)

เขื่อนกงกั่วเฉียว: เขื่อนที่ 5
(พ.ศ. 2555-2556)

เขื่อนนูจาตู้: เขื่อนที่ 6
(พ.ศ. 2557-2559)

สถานีเชียงแสน สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร สถานีโขงเจียม

(พ.ศ. 2546-2552) (พ.ศ. 2545-2555)
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จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน      

  

 
รูปที ่2-5 ระดับน้ำในแม่น้ำโขงตอนล่าง ในช่วงฤดูน้ำหลาก ณ สถานีวัดระดับน้ำ พ.ศ. 2528 – 2559 (เมตร)  

ตารางที ่2-7 ระดับน้ำของน้ำในแมน่้ำโขงตอนล่าง ในช่วงฤดูน้ำหลาก ณ สถานีวัดระดับน้ำ พ.ศ. 2528 – 2559 (เมตร) 
สถานีวัดน้ำ  พ.ศ. 2528-2535  พ.ศ. 2535-2545  พ.ศ. 2546-2551  พ.ศ. 2546-2552  พ.ศ. 2545-2555  พ.ศ. 2555-2556  พ.ศ. 2557-2559 

สถานีเชียงแสน 5.16 5.66 5.58 4.87 4.86 4.37 3.98 
สถานีเชียงคาน 9.85 10.53 10.25 9.32 9.93 9.33 8.93 
สถานีหนองคาย 7.58 8.20 8.08 7.09 8.23 7.08 6.51 
สถานีนครพนม 7.38 8.37 8.18 7.24 8.59 7.20 6.89 
สถานีมุกดาหาร 7.44 8.34 8.12 7.06 8.55 7.09 8.80 
สถานีโขงเจียม 8.88 9.71 9.52 8.68 10.17 8.49 7.71 

ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2561) 
หมายเหตุ : พ.ศ. 2528-2535 ก่อนมีเขื่อน, พ.ศ. 2535-2545 สร้างเขื่อนม่านวัน, พ.ศ. 2546-2551 สร้างเขื่อนเต้าฉาน, พ.ศ. 2546-2552 สร้างเขื่อนจิ่งหง, พ.ศ. 2545-2555 สร้างเขื่อนเสี่ยววัน  

   พ.ศ. 2555-2556 สร้างเขื่อนกงกั่วเฉียว, พ.ศ. 2557-2559 สร้างเขื่อนนูจาตู้ 

 -

 5.00

 10.00

 15.00

ก่อนมีการพัฒนาโครงการฯ
(พ.ศ. 2528-2535)

เขื่อนม่านวัน: เขื่อนที่ 1
(พ.ศ. 2535-2545)

เขื่อนเต้าฉาน: เขื่อนที่ 2
(พ.ศ. 2546-2551)

เขื่อนจิ่งหง: เขื่อนที่ 3
(พ.ศ. 2552)

เขื่อนเสี่ยววัน: เขื่อนที่ 4
(พ.ศ. 2553-2554)

เขื่อนกงกั่วเฉียว: เขื่อนที่ 5
(พ.ศ. 2555-2556)

เขื่อนนูจาตู้: เขื่อนที่ 6
(พ.ศ. 2557-2559)

สถานีเชียงแสน สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร สถานีโขงเจียม

(พ.ศ. 2546-2552) (พ.ศ. 2545-2555)
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สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน      

  
             

2.1.1.3 ผลการประเมินแนวโน้มความเสี่ยงด้านอัตราการไหลของน้ำและระดับน้ำ 
ผลการวิเคราะห์ร้อยละการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลของน้ำและระดับน้ำในแต่ละสถานีซึ่งแบ่ง

ออกเป็น 2 ช่วงได้แก่ ช่วงฤดูน้ำแล้ง (เดือนพฤศจิกายน-เดือนพฤษภาคม) และช่วงฤดูน้ำหลาก (เดือน 

มิถุนายน-เดือนตุลาคม) ทำการพิจารณาความแตกต่างของอัตราการไหลของน้ำและระดับน้ำด้วยการ

เปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงด้านระดับน้ำและอัตราการไหลของน้ำ 

(ตารางท่ี 2-8) ในช่วงก่อนมีเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ ซึ่งเมื่อพิจารณาร้อยละการเปลี่ยนแปลงแล้วพบว่า ในฤดูแล้งมี

ความกว้างของระดับชั้น ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ช่วงร้อยละ -12.0 จนถึง ร้อยละ 288.5 และในช่วงฤดู  

น้ำหลากอยู่ในช่วงร้อยละ  -36.9 จนถึงร้อยละ 19.9 โดยสรุปแล้วหมายความว่า ในช่วงฤดูน้ำแล้งนั้นมี

แนวโน้มได้รับความเสี่ยงจากอัตราการไหลของน้ำและระดับน้ำที่เปลี่ยนแปลงในระดับสูงมาก โดยเฉพาะ

ในช่วงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนในทุกพื ้นที ่ที ่ติดริมแม่น้ำโขง สามารถสรุปได้ดังรายละเอียดใน          

ตารางที่ 2-9  

ตารางท่ี 2-8 เกณฑ์การประเมินพ้ืนที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงด้านระดับน้ำและอัตราการไหลของน้ำ 

ระดับแนวโน้ม ระดับการเปลี่ยนแปลงเดิม

ระดับแนวโน้มเสี่ยงน้อยมาก 0-20%

ระดับแนวโน้มเสี่ยงน้อย 21-40%

ระดับแนวโน้มเสี่ยงปานกลาง 41-60%

ระดับแนวโน้มเสี่ยงสูง 61-80%

ระดับแนวโน้มเสี่ยงสูงมาก มากกว่า 80%

ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้า 
        พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2561) 
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สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน      

  
             

ตารางที ่2-9 ผลการประเมินระดับแนวโน้มได้รับความเสี่ยงด้านอัตราการไหลของน้ำ ปี พ.ศ. 2558-2561 
ระดับแนวโน้มความเสี่ยง 2558 2559 2560 2561 

ไม่มีหัวข้อ
การศึกษานี ้

ไม่มีหัวข้อ
การศึกษานี ้

จำนวน
ข้อมูล 

การเปลี่ยนแปลง 
(%) 

จำนวน
ข้อมูล 

การเปลี่ยนแปลง 
(%) 

ระดับแนวโน้มเสี่ยงน้อยมาก 0-20% - -  38 -35.1 ถึง 20.5 39 -36.9 ถึง 19.9 

ระดับแนวโน้มเสี่ยงน้อย 21-40% 7 22.5 ถึง 37.9 7 24.3 ถึง 40.4 

ระดับแนวโน้มเสี่ยงปานกลาง 41-60% 4 44.0 ถึง 60.2 6 42.5 ถึง 58.7 

ระดับแนวโน้มเสี่ยงสูง 61-80% 10 61.2 ถึง 79.8 8 61.3 ถึง 77.6 

ระดับแนวโน้มเสี่ยงสูงมาก > 80% 13 82 ถึง 191.7 13 86.0 ถึง 178.6 
ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้า 
        พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2561) 

ตารางที ่2-10 ผลการประเมินระดับแนวโน้มได้รับความเสี่ยงด้านระดับน้ำ ปี พ.ศ. 2558-2561 
ระดับแนวโน้มความเสี่ยง 2558 2559 2560 2561 

ไม่มีหัวข้อ
การศึกษานี ้

ไม่มีหัวข้อ
การศึกษานี ้

จำนวน
ข้อมูล 

การเปลี่ยนแปลง 
(%) 

จำนวน
ข้อมูล 

การเปลี่ยนแปลง 
(%) 

ระดับแนวโน้มเสี่ยงน้อยมาก 0-20% มีแนวโน้ม
ลดลงในทุก
สถานี ทั้งใน
ฤดูน้ำน้อย 
และฤดูน้ำ
มาก  

 พื้นที่ จ. 
เชียงราย เลย 
และหนองคาย  
ช่วงฤดูแล้ง จะ
เพิ่มขึ้น 0.5-1.1 
เมตร  
ช่วงฤดูฝน ลดลง  
0.4-1.03 เมตร  

43 -32.7 ถึง 19.7  42 -32.1 ถึง 20.7 

ระดับแนวโน้มเสี่ยงน้อย 21-40% 9 23.7 ถึง 39.7 12 21.6 ถึง 38.6 

ระดับแนวโน้มเสี่ยงปานกลาง 41-60% 5 41.4 ถึง 58.2 5 41.8 ถึง 60.1 

ระดับแนวโน้มเสี่ยงสูง 61-80%  5 62.5 ถึง 75.6 4 63.4 ถึง 74.3 
ระดับแนวโน้มเสี่ยงสูงมาก > 80% 10 82.3 ถึง 178.3 9 92.1 ถึง 228.5 

ที่มา : ประยุกต์จากโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้า 
        พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2561) 
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ตารางที ่2-11 ผลการประเมินพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงด้านอัตราการไหลของน้ำและระดับน้ำ ปี พ.ศ. 
2561 

พ้ืนที่ ระดับแนวโน้มได้รับความเสี่ยง (เดือน) 
สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก 

จังหวัดเชียงราย  
อ. เชียงแสน มี.ค., เม.ย. ม.ค., ก.พ. พ.ค. ก.ค.-ต.ค., ธ.ค. มิ.ย., พ.ย. 
อ. เชียงของ มี.ค., เม.ย. ม.ค., ก.พ. พ.ค. ก.ค.-ต.ค., ธ.ค. มิ.ย., พ.ย. 
อ. เวียงแก่น มี.ค., เม.ย. ม.ค., ก.พ. พ.ค. ก.ค.-ต.ค., ธ.ค. มิ.ย., พ.ย. 
จังหวัดเลย  
อ. เชียงคาน มี.ค., เม.ย. -  ม.ค., ก.พ. ก.ค.-ต.ค., ธ.ค. มิ.ย., ส.ค.-ก.ย., พ.ย.-ธ.ค. 
อ. ปากชม มี.ค., เม.ย. -  ม.ค., ก.พ. ก.ค.-ต.ค., ธ.ค. มิ.ย., ส.ค.-ก.ย., พ.ย.-ธ.ค. 
จังหวัดหนองคาย  
อ. สังคม มี.ค., เม.ย. -  ม.ค., ก.พ. ก.ค.-ต.ค., ธ.ค. มิ.ย., ส.ค.-ก.ย., พ.ย.-ธ.ค. 
อ. ท่าบ่อ มี.ค., เม.ย. ม.ค., ก.พ. พ.ค. ก.ค., ธ.ค. มิ.ย., ส.ค.-ต.ค., พ.ย. 
อ. เมืองหนองคาย มี.ค., เม.ย. ม.ค., ก.พ. พ.ค. ก.ค., ธ.ค. มิ.ย., ส.ค.-ต.ค., พ.ย. 
อ. ศรีเชียงใหม่ มี.ค., เม.ย. ม.ค., ก.พ. พ.ค. ก.ค., ธ.ค. มิ.ย., ส.ค.-ต.ค., พ.ย. 
อ. โพนพิสัย มี.ค., เม.ย. ม.ค., ก.พ. พ.ค. ก.ค., ธ.ค. มิ.ย., ส.ค.-ต.ค., พ.ย. 
อ. รัตนวาปี มี.ค., เม.ย. ม.ค., ก.พ. พ.ค. ก.ค., ธ.ค. มิ.ย., ส.ค.-ต.ค., พ.ย. 
จังหวัดบึงกาฬ 
อ. ปากคาด มี.ค., เม.ย. ม.ค., ก.พ. พ.ค. ก.ค., ธ.ค. มิ.ย., ส.ค.-ต.ค., พ.ย. 
อ. เมืองบึงกาฬ มี.ค., เม.ย. ม.ค., ก.พ. พ.ค. ก.ค., ธ.ค. มิ.ย., ส.ค.-ต.ค., พ.ย. 
อ. บุ่งคล้า มี.ค., เม.ย. ก.พ. พ.ค. ธ.ค. มิ.ย.-ต.ค., พ.ย. 
อ. บึงโขงหลง มี.ค., เม.ย. ก.พ. พ.ค. ธ.ค. มิ.ย.-ต.ค., พ.ย. 
จังหวัดนครพนม 
อ. บ้านแพง มี.ค., เม.ย. ก.พ. พ.ค. ธ.ค. มิ.ย.-ต.ค., พ.ย. 
อ. ท่าอุเทน มี.ค., เม.ย. ก.พ. พ.ค. ธ.ค. มิ.ย.-ต.ค., พ.ย. 
อ. เมืองนครพนม มี.ค., เม.ย. ก.พ. พ.ค. ธ.ค. มิ.ย.-ต.ค., พ.ย. 
อ. ธาตุพนม  มี.ค., เม.ย. ม.ค., ก.พ.  - มิ.ย., ธ.ค. ก.ค.-ต.ค., พ.ย. 
จังหวัดมุกดาหาร  
อ. หว้านใหญ่ มี.ค., เม.ย. ม.ค., ก.พ.  - มิ.ย., ธ.ค. ก.ค.-ต.ค., พ.ย. 
อ. เมืองมุกดาหาร มี.ค., เม.ย. ม.ค., ก.พ.  - มิ.ย., ธ.ค. ก.ค.-ต.ค., พ.ย. 
อ. ดอนตาล มี.ค., เม.ย. ม.ค., ก.พ.  - มิ.ย., ธ.ค. ก.ค.-ต.ค., พ.ย. 
จังหวัดอำนาจเจริญ  
อ. ชานุมาน มี.ค., เม.ย. ม.ค., ก.พ.  - มิ.ย., ธ.ค. ก.ค.-ต.ค., พ.ย. 
จังหวัดอุบลราชธานี  
อ. เขมราฐ เม.ย. มี.ค.  - ก.พ., พ.ค., มิ.ย., ต.ค. ก.ค., ส.ค-ก.ย., พ.ย., ม.ค. 
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ตารางที ่2-11 ผลการประเมินพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงด้านอัตราการไหลของน้ำและระดับน้ำ ปี พ.ศ. 

2561 (ต่อ) 
พ้ืนที่ ระดับแนวโน้มได้รับความเสี่ยง (เดือน) 

สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
จังหวัดอุบลราชธาน ี
อ. นาตาล เม.ย. มี.ค.  - ก.พ., พ.ค., มิ.ย., ต.ค. ก.ค., ส.ค-ก.ย., พ.ย., ม.ค. 
อ. โพธิ์ไทร เม.ย. มี.ค.  - ก.พ., พ.ค., มิ.ย., ต.ค. ก.ค., ส.ค-ก.ย., พ.ย., ม.ค. 
อ. ศรีเมืองใหม ่ เม.ย. มี.ค.  - ก.พ., พ.ค., มิ.ย., ต.ค. ก.ค., ส.ค-ก.ย., พ.ย., ม.ค. 
อ. โขงเจียม เม.ย. มี.ค.  - ก.พ., พ.ค., มิ.ย., ต.ค. ก.ค., ส.ค-ก.ย., พ.ย., ม.ค. 

ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้า 
        พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2561) 
 

2.1.2 การพังทลายของตลิ่ง และระดับความสำคัญของการทับถมตะกอน 
 พื้นที่ริมแม่น้ำโขงสายประธานในเขตพรมแดนประเทศไทยมีความยาวประมาณ 958 กิโลเมตรอยู่ใน

พื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และ อุบลราชธานี  

มีการเปลี่ยนแปลงสัณฐานริมตลิ่งเกิดขึ้นโดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การพังทลายของตลิ่ง และระดับ

ความสำคัญของการทับถมตะกอน จากรูปที่ 2-6 และตารางที่ 2-10 แสดงปริมาณพื้นที่ริมตลิ่งซึ่งถูกกัดเซาะ

และทับถมในภาพรวมพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2534 – 2561 จะเห็นได้ว่า ใน

ภาพรวมปริมาณพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะมีมากกว่าพื้นที่ซึ่งถูกทับถม สาเหตุสำคัญมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

ความเร็วในการไหลของน้ำและระดับน้ำ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ทางกายภาพตลอดริมฝั่งแม่น้ำโขง  

สายประธาน เช่น การสร้างคันกั้นการพังทลายริมแม่น้ำ การใช้พื้นที่ริมน้ำในการเพาะปลูก เกษตรกรรม เป็น

ต้น เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มของการกัดเซาะและทับถมของพ้ืนที่สัณฐานริมฝั่งแม่น้ำที่มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย 

แต่ยังถือว่ายังเกิดการเปลี่ยนแปลงสัณฐานในระดับที่รุนแรงอยู่ในหลายพื้นที่ (โครงการศึกษาผลกระทบและ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน กรม

ทรัพยากรน้ำ, 2561) 

 

 

 

 

 

 



   
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                              บทที่ 2 การทบทวนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ           2-15                                                              รายงานฉบบัสมบูรณ์                                       

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน      

  
             

   หนว่ย (ไร่) 

 

 
 
 

รูปที ่2-6 ภาพรวมพ้ืนที่มีการพังทลายของตลิ่ง และมีระดับความสำคัญของการทับถมตะกอน 
ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 

    ในแม่น้ำโขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2561) 
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ตารางที ่2-12 การพังทลายของตลิ่ง และระดับความสำคัญของการทับถมตะกอน ในช่วงปี พ.ศ. 2534-2561 

ช่วงเวลา พ้ืนที่พังทลายของริมตลิ่ง รวม 8 จังหวัด  พ้ืนที่ทับถมตะกอน รวม 8 จังหวัด 

ตร.กม.  ไร ่ ตร.กม.  ไร ่

ช่วงเวลา ที่ 1 
พ.ศ. 2534 - 2545 

51.29 
(สูงสุดที่หนองคาย 

13.43) 

32,056.05 
(สูงสุดที่หนองคาย 

8,395.48) 

42.98 
(สูงสุดที่นครพนม 

12.56) 

26,860.83 
(สูงสุดที่นครพนม 

7,849.28) 

ช่วงเวลา ที่ 2 
พ.ศ. 2546 - 2552 

62.14 
(สูงสุดที่เลย 23.29) 

38,834.58 
(สูงสุดที่เลย 
14,555.80) 

35.25 
(สูงสุดที่หนองคาย 

10.83) 

22,030.45 
(สูงสุดที่หนองคาย 

6,766.09) 

ช่วงเวลา ที่ 3 
พ.ศ. 2553 - 2554 

25.38 
(สูงสุดที่นครพนม 

7.33) 

15,860.88 
(สูงสุดที่นครพนม 

4,584.11) 

31.75 
(สูงสุดที่นครพนม 

8.73) 

19,843.44 
(สูงสุดที่นครพนม 

5,455.25) 

ช่วงเวลา ที่ 4 
พ.ศ. 2555 - 2557 

43.90 
(สูงสุดที่เลย 11.80) 

27,436.27 
(สูงสุดที่เลย 
7,377.85) 

10.83 
(สูงสุดที่หนองคาย 

3.01) 

6,766.90 
(สูงสุดที่หนองคาย 

1,881.31) 

ช่วงเวลา ที่ 5 
พ.ศ. 2558 - 2561 

46.39 
(สูงสุดที่หนองคาย 

13.13) 

28,993.67 
(สูงสุดที่หนองคาย 

8,206.44) 

23.87 
(สูงสุดที่นครพนม 

6.45) 

14,918.29 
(สูงสุดที่นครพนม 

4,034.20) 

ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้า 
        พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2561) 
 
 การสะสมของตะกอน สามารถพิจารณาปริมาณตะกอนพัดพา ได้ดังตารางที่ 2-11  มีค่ารายวันอยู่ท่ี 

550 ตัน – 5 ล้านตันต่อวัน และรายปีอยู่ที่ 56,800 ตัน – 47 ล้านตัน โดยปริมาณตะกอนจะถูกสะสมตั้งแต่ 

ต้นทางสถานีเชียงแสนจนถึงปลายทางที่ทำการวัดระดับที่สถานีโขงเจียม เมื่อพิจารณาแนวโน้ม ของการพัดพา

ตะกอน (ตารางท ี ่  2 -14) ทำให ้สามารถแบ ่งระด ับแนวโน ้มความเส ี ่ยงต ่อการเปล ี ่ยนแปลงทาง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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ตารางที ่2-13 ปริมาณตะกอนพัดพาที่ตรวจวัดในสถานีวัดระดับน้ำในประเทศไทย 
สถานี ปริมาณตะกอนพัดพา 

(ต่อวัน) 
ปริมาณตะกอนพัดพา 

(รายปี) 
เชียงแสน 550 ตัน – 5 ล้านตัน 56,800 ตัน – 47 ล้านตัน 
เชียงคาน 920 ตัน – 2.8 ล้านตัน 29,670 ตัน – 55 ล้านตัน 
หนองคาย 920 ตัน – 2.8 ล้านตัน 41,000 ตัน – 53 ล้านตัน 
นครพนม 920 ตัน – 2 ล้านตัน 41,000 ตัน – 53 ล้านตัน 
มุกดาหาร 2,470 ตัน – 5 ล้านตัน 100,00 ตัน – 229 ล้านตัน 
โขงเจียม 2,280 ตัน – 6 ล้านตัน 84,160 ตัน – 125 ล้านตัน 

ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้า 
        พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2561) 

ตารางที ่2-14 เกณฑ์การพิจารณาระดับความเสี่ยงของการพัดพาตะกอน 
ระดับแนวโน้มความเสี่ยง ข้อมูลตะกอนพัดพา 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
จำนวน
ข้อมูล 

การเปลีย่นแปลง 
(%) 

จำนวน
ข้อมูล 

การเปลีย่นแปลง 
(%) 

ระดับแนวโน้มเสี่ยงน้อยมาก 0-40% 14 -78.5 – 27.0 13 -67.3 – 38.9 
ระดับแนวโน้มเสี่ยงน้อย 41-80% 2 65.4 – 69.3 2 47.1 – 56.9 
ระดับแนวโน้มเสี่ยงปานกลาง 81-120% 0 0 1 81.8 
ระดับแนวโน้มเสี่ยงสูง 121-160% 3 137.6 – 145.1 4 127.2 – 160.6 
ระดับแนวโน้มเสี่ยงสูงมาก > 160% 5 162.6 – 376.1 4 188.9 – 450.2 

หมายเหตุ : ปริมาณตะกอนในช่วงฤดูฝน ระหว่างเดือน พ.ค. – ต.ค. ในช่วงปี พ.ศ. 2506 - 2559 
ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้า 
        พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2561) 
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โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ           2-18                                                              รายงานฉบบัสมบูรณ์                                       

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน      

  
             

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการพังทลายของตลิ่งของพ้ืนที่ริมแม่น้ำโขงในช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2561 พบว่า 

พ้ืนที่ริมฝั่งที่เป็นที่ตั้งของทั้ง 28 อำเภอ เกิดการกัดเซาะตั้งแต่ 0.004-7.769 ตารางกิโลเมตร ในขณะที่จากการ

วิเคราะห์ข้อมูลระดับความสำคัญของการทับถมตะกอนพบว่า เกิดขึ้นตั้งแต่ 0.049-2.231 ตารางกิโลเมตร 

และเมื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาการกระจายของข้อมูล และอ้างอิงการแบ่งระดับข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ 

โดยการพิจารณาจากค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 20, 40, 60 และ 80 ของข้อมูล สามารถแบ่งระดับออกเป็น 5 ระดับ 

ดังตารางที่ 2-15 และตารางที่ 2-16 

ตารางท่ี 2-15 เกณฑ์การประเมินพ้ืนที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงด้านการพังทลายของตลิ่ง 

ระดับแนวโน้มความเสี่ยง ระดับการเปลี่ยนแปลงเดิม

ระดับแนวโนม้การเปลีย่นแปลงนอ้ยมาก ขนาดพื้นท่ีที่เกิดการกัดเซาะอยู่ระหว่าง 0-0.34 ตร.กม.

ระดับแนวโนม้การเปลีย่นแปลงเสีย่งน้อย ขนาดพื้นท่ีที่เกิดการกัดเซาะอยู่ระหว่าง >0.34-0.85 ตร.กม.

ระดับแนวโนม้การเปลีย่นแปลงปานกลาง ขนาดพื้นท่ีที่เกิดการกัดเซาะอยู่ระหว่าง >0.85-1.06 ตร.กม.

ระดับแนวโนม้การเปลีย่นแปลงสูง ขนาดพื้นท่ีที่เกิดการกัดเซาะอยู่ระหว่าง >1.06-3.17 ตร.กม.

ระดับแนวโนม้การเปลีย่นแปลงสูงมาก ขนาดพื้นท่ีที่เกิดการกัดเซาะ >3.17 ตร.กม.

ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้า 
        พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2561) 

ตารางท่ี 2-16 เกณฑ์การประเมินพ้ืนที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงด้านระดับความสำคัญของการทับถมตะกอน 

ระดับแนวโน้มความเสี่ยง ระดับการเปลี่ยนแปลงเดิม

ระดับแนวโนม้การเปลีย่นแปลงนอ้ยมาก ขนาดพื้นท่ีที่เกิดการทับถมตะกอน อยู่ระหว่าง 0-0.22 ตร.กม.

ระดับแนวโนม้การเปลีย่นแปลงเสีย่งน้อย ขนาดพื้นท่ีที่เกิดการทับถมตะกอน อยู่ระหว่าง >0.22-0.46 ตร.กม.

ระดับแนวโนม้การเปลีย่นแปลงปานกลาง ขนาดพื้นท่ีที่เกิดการทับถมตะกอน อยู่ระหว่าง >0.46-1.00 ตร.กม.

ระดับแนวโนม้การเปลีย่นแปลงสูง ขนาดพื้นท่ีที่เกิดการทับถมตะกอน อยู่ระหว่าง >1.00-1.38 ตร.กม.

ระดับแนวโนม้การเปลีย่นแปลงสูงมาก ขนาดพื้นท่ีที่เกิดการทับถมตะกอน >1.38 ตร.กม.

ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้า 
        พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2561) 
 
 
 



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  บทที่ 2 การทบทวนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ 2-19  รายงานฉบบัสมบูรณ์   

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

  

เมื่อพิจารณาระดับแนวโน้มความเสี่ยงด้านการพังทลายของตลิ่งและระดับความสำคัญของการสะสม
ของตะกอน พบว่าพ้ืนที่มีระดับแนวโน้มความเสี่ยงด้านการพังทลายของตลิ่งในระดับที่สูงมาก ได้แก่ เชียงคาน 
ปากชม ท่าบ่อ เมืองหนองคาย สังคม เมืองบึงกาฬ ในขณะที่พื้นที่ซึ่งมีความสำคัญของการทับถมตะกอนใน
ระดับสำคัญมาก ได้แก่ ท่าบ่อ เมืองหนองคาย ธาตุพนม บ้านแพง เมืองมุกดาหาร โดยในรายละเอียดเชิงพ้ืนที่
อ่ืน ๆ สามารถสรุปข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ดังตารางที่ 2-17 

ตารางท่ี 2-17 สรุประดับแนวโน้มความเสี่ยงด้านการพังทลายของตลิ่งและระดับความสำคัญของการทับถม  

ของตะกอน ของพ้ืนที่ริมแม่น้ำโขง 

ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 
 ในแม่น้ำโขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2561) 

2.1.3 ด้านคุณภาพน้ำ 
การทบทวนการศึกษาการเก็บคุณภาพน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานจากรายงานการติดตามคุณภาพน้ำ

ผิวดินในแม่น้ำโขงตอนล่างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (MRC, 2016) โดยทางคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงได้

เริ่มติดตามและบันทึกข้อมูลคุณภาพน้ำผิวดินในแม่น้ำโขงสายประธานและแม่น้ำสาขา ผ่าน Water Quality 
Monitoring Network (WQMN) โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 ถึงปี พ.ศ. 2557  

สำหรับการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดินในแม่น้ำโขงของโครงการศึกษาผลกระทบและติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปี พ.ศ. 

2561 ได้กำหนดสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำไว้จำนวน 15 สถานี (ตารางที่ 2-18) โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ประกอบด้วย อุณหภูมิ การนำไฟฟ้า ปริมาณสารแขวนลอย (TSS) 
ความขุ่น (Turbidity) สี/ลักษณะของน้ำ และปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) และด้านเคมีและสารอาหาร 

ประกอบด้วยความเป็นกรด-ด่าง (pH) แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) ไนไตรท-์ไนโตรเจน (NO2- -N) ไนเตรท-

ไนโตรเจน (NO3- -N) และฟอสฟอรัส (PO43--P) และประเมินดัชนีคุณภาพน้ำ (Water Quality Index; WQI) 



   
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                              บทที่ 2 การทบทวนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ           2-20                                                              รายงานฉบบัสมบูรณ์                                       

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน      

  
             

ตามเกณฑ์ของ MRC สำหรับการประเมินคุณภาพน้ำ สำหรับสิ่งมีชีวิตในน้ำ และจัดระดับชั้นดัชนีคุณภาพน้ำ 

(ตารางที่ 2-19) แบ่งการเก็บข้อมูลทั้งในช่วงฤดูน้ำแล้งและฤดูน้ำหลาก  

ตารางท่ี 2-18 สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ 

ลำดับ สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ จังหวัด

1 อ.เชียงแสน บริเวณบ้านสบคำ เชียงราย

2 อ.เชียงของ บริเวณบ้านหาดไคร้ เชียงราย

3 อ.เวียงแก่น บริเวณผาได เชียงราย

4 อ.เชียงคาน บริเวณผานางคอย เลย

5 อ.ปากชม บริเวณบ้านห้วยเหียม เลย

6 อ.ศรีเชียงใหม่ บริเวณบ้านหม้อ หนองคาย

7 อ.โพนพิสัย บริเวณบ้านจุมพล หนองคาย

8 อ.เมืองบึงกาฬ บริเวณบ้านหอคำ บึงกาฬ

9 อ.บุ่งคล้า บริเวณบ้านบุ่งคล้าเหนอื บึงกาฬ

10 อ.ท่าอุเทน บริเวณปากแม่น้ำสงคราม นครพนม

11 อ.ธาตุพนม บริเวณบ้านคับพวง นครพนม

12 อ.ดอนตาล บริเวณบ้านดอนตาล มุกดาหาร

13 อ.ชานุมาน บริเวณบ้านศรสีมบรูณ์ อำนาจเจริญ

14 อ.โพธ์ิไทร บริเวณบา้นสำโรง อุบลราชธานี

15 อ.โขงเจียม บริเวณสถานีตำรวจน้ำโขงเจียม อุบลราชธานี

ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้า 
        พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2561) 
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สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน      

  
             

ตารางท่ี 2-19 เกณฑ์การประเมินดัชนีคุณภาพน้ำ (Water Quality Index; WQI) 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพน้ำ

9.5 ≤ WQI ≤ 10 A: คุณภาพดีมาก

8 ≤ WQI ≤ 9.5 B: คุณภาพดี

6.5 ≤ WQI ≤ 8 C: คุณภาพปานกลาง

4.5 ≤ WQI ≤ 6.5 D: คุณภาพไม่ดี

WQI ‹ 4 E: คุณภาพไม่ดีมาก

ที่มา : MRC Technical Paper No.60 (2559) 

 ผลการตรวจสอบค่าคุณภาพน้ำ หรือ Water Quality Index (WQI) พบว่าคุณภาพน้ำในแม่น้ำโขง
สายประธานที่ไหลผ่านประเทศไทยมีคุณภาพดี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกดัชนีหรือตัวชี้วัด เหมาะสมสำหรับ
การอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในน้ำ การชลประทาน การเกษตร ทั้งนี้สามารถพิจารณารายละเอียดของพื้นที่เก็บ
ข้อมูล รวมไปถึงระดับการประเมินและชี้วัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานดังตารางที่ 2-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                              บทที่ 2 การทบทวนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 
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ตารางท่ี 2-20 สรุปผลการประเมินดัชนีคุณภาพน้ำ (Water Quality Index; WQI) 

สถานี ระดับคุณภาพน้ำ

2559 2560 2561 2562

อ.เชียงแสน A A A A

อ.เชียงของ A A A A

อ.เวียงแก่น A A A A

อ.เชียงคาน A A A A

อ.ปากชม B A A A

อ.ศรีเชียงใหม่ A A A A

อ.โพนพิสัย A A A A

อ.เมืองบึงกาฬ A A A A

อ.บุ่งคล้า B A A A 

อ.ท่าอุเทน - - A A 

อ.ธาตุพนม A A A A 

อ.ดอนตาล B A A A 

อ.ชานุมาน A A A A 

อ.โพธ์ิไทร A A A A 

อ.โขงเจียม - A A A 

ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้า 
        พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2561) 

2.2 การศึกษาด้านชีวภาพ 
 การศึกษาข้อมูลด้านประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และนิเวศทางน้ำ ทำการศึกษาข้อมูลด้านประมง 

การเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำ และนิเวศทางน้ำ ในพื้นที ่ที ่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงสูง ภายใต้โครงการศึกษา

ผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสาย

ประธานในช่วงปี พ.ศ. 2559-2561  การศึกษาด้านจำนวนพันธุ์ปลา และรวมไปถึงการจำแนกท่ีมาของปลาแต่

ละหมวด ผลการศึกษาแสดงตามตารางที ่2-21 
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สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน      

  
             

ตารางที ่2-21 จำนวนพันธุ์ปลาและการจำแนกที่มา  
จำนวนชนิดปลา ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2  ครั้งที่ 3 รวม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2  ครั้งที่ 3 รวม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2  รวม 

น้ำเริม่ขึน้  
(ก.ค.-ส.ค.) 

น้ำขึ้น
สูงสุด 
(ต.ค.) 

น้ำลด 
(ธ.ค.)  

3 
ครั้ง 

น้ำเริม่ขึน้ 
(เม.ย.-
พ.ค.) 

น้ำขึ้น
สูงสุด 
(ก.ค.-
ส.ค.)  

น้ำลด 
(ธ.ค.
2560 
-ม.ค.
2561) 

3 ครั้ง น้ำลด 
(พ.ค.) 

น้ำเริม่ขึน้ 
(ธ.ค.)  

2 ครั้ง 

จำนวนปลาที่กินได้ 
และหรือมีประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ 

80 70 82 127 65 80 63 170 114 99 130

จำนวนปลาอพยพ 
ระยะสั้น 
 ในลำน้ำโขง 
 และลำนำ้สาขา 

12 16 18 20 17 16 15 18 27 27 31 

จำนวนปลาที่อยู่ใน
สถานภาพ 
ถูกคุกคาม 

7 6 8 13 8  7 10 13 5 5 6 

จำนวนปลาต่างถิ่น  
(รวมจากการ
เพาะเลี้ยง) 

5 7  6 15 6 4  7 15 7  5 9 

ชนิดปลาที่พบ
ทั้งหมด 

102 98 122 191 82 101 84 196 144 122 162

ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 
        ในแม่น้ำโขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2559, 2560, 2561) 
 

เมื่อพิจารณาถึงการศึกษาแนวโน้มความเสี่ยงด้านการประมงและนิเวศทางน้ำ ข้อมูลจากโครงการ

ศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำ

โขงสายประธานปี พ.ศ. 2561 กำหนดเกณฑ์การประเมินการประมงและนิเวศทางน้ำของพ้ืนที่มีแนวโน้มได้รับ

ความเสี่ยงออกเป็น 4 ด้าน คือ บริเวณที่มีความหลากหลายชนิดพันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณแหล่งจับคู่ผสมพันธุ์หรือ

เลี้ยงตัวอ่อน บริเวณที่มีการประกอบอาชีพประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในปริมาณมาก และจำนวนชนิดของ

ปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ (ตารางที ่2-22) 

 

 



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  บทที่ 2 การทบทวนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ 2-24  รายงานฉบบัสมบูรณ์   

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

  

ตารางที ่2-22 เกณฑ์การประเมินการประมงและระบบนิเวศทางน้ำของพ้ืนที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง 

ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 
 ในแม่น้ำโขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2561) 

เกณฑ์การประเมินการประมงและนิเวศทางน้ำของพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง  หมายถึง การเป็น

ระบบนิเวศทางน้ำที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในน้ำ  ประกอบด้วย 1) การขาดความเชื่อมต่อ 

แยกส่วน และขัดขวางการอพยพย้ายถิ่น ยังรวมไปถึงการอพยพของปลาอพยพระยะไกล และระยะสั้นในแม่น้ำ

โขงสายประธาน 2) การเข้าถึงและมีอยู่ของแหล่งที่อยู่อาศัย นอกจากนี้  ยังพบปลาที่อพยพในช่วงเวลาต่าง ๆ 

ใกล้เคียงกับระยะเวลาเดิม แต่จากการบันทึกข้อมูล และสอบถามชาวประมง พบว่ามีปริมาณน้อยลง 3) การ

เปลี่ยนแปลงความหลากหลายและความอุดมชนิดพันธุ์ ค่าเฉลี่ยของดัชนีความหลากหลายของแต่ละพื้นที่มี

แนวโน้มคงที่ ค่าความอุดมสมบูรณ์ในช่วงน้ำลงและช่วงน้ำเริ่มขึ้นสูงขึ้น และ 4) การเปลี่ยนแปลงของปริมาณ

ผลผลิตประมง อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาในปี พ.ศ. 2561 ยังไม่สามารถนำไปเปรียบเทียบแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงผลผลิตประมงได้ เนื่องจากเป็นการเก็บข้อมูลในปีแรก 
จากข้อมูลการศึกษาด้านประมงและนิเวศทางน้ำ ในปี พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 

รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มีความสำคัญด้านการประมงและนิเวศทางน้ำ (Hot Spot) จาก

เอกสารวิชาการต่าง ๆ เช่น รายงานการศึกษาของ MRC และเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้อง โครงการได้นำข้อมูล

ดังกล่าวมาประเมินพื้นที่ที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง รวมไปถึงการศึกษาเกณฑ์การประเมินการประมงและ

นิเวศทางน้ำของพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงดังกล่าว สามารถสรุปพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง ดัง

ตารางที่ 2-23 โดยพื้นที่ที่มีแนวโน้มความเสี่ยงสูงมาก ได้แก่ แม่น้ำโขงพื้นที่อำเภอโขงเจียม รองลงมาได้แก่ 

อำเภอเชียงแสน เชียงคาน ศรีเชียงใหม่ สังคม ท่าอุเทน และธาตุพนม 

ระดับแนวโนมความเสี่ยงดานการ 

เปนระบบนิเวศทางนํ้าที่เหมาสมตอ 

การอยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตในนํ้า

ระดับความสําคัญ

ระดับแนวโนมความเสี่ยงสูงมาก พื้นที่ที่เปนเเหลงความสําคัญครบทั้ง 4 ดาน 

ระดับแนวโนมความเสี่ยงสูง พื้นที่ที่เปนเเหลงความสําคัญ 3 ดาน 

ระดับแนวโนมความเสี่ยงสูงปานกลาง พื้นที่ที่เปนเเหลงความสําคัญ 2 ดาน 

ระดับแนวโนมความเสี่ยงนอย 

พื้นที่ที่เปนเเหลงความสําคัญ 1 ดาน หรือพื้นที่ที่ ขอมูล

ทุติยภูมิระบุวามีความสําคัญดานใดดานหนึ่งใน อดีตแต

ปจจุบันยังไมระบุชัดเจน 

ระดับแนวโนมความเสี่ยงนอยมาก พื้นที่ที่ไมมีความสําคัญดานใดเลย 



   
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                              บทที่ 2 การทบทวนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ           2-25                                                              รายงานฉบบัสมบูรณ์                                       

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน      

  
             

ตารางที ่2-23 พ้ืนที่มีแนวโน้มความเสี่ยงด้านการประมงและนิเวศทางน้ำ 
พื้นที่ได้รับผลกระทบ ความสำคัญ ระดับแนวโน้มเสี่ยง 

ด้านที่ 1  ด้านที่ 2  ด้านที่ 3  ด้านที่ 4 

เชียงราย เชียงแสน √ √ - √ เส่ียงสูง 

เชียงของ - √ - - เส่ียงน้อย 

เวียงแก่น √ - - √ เส่ียงปานกลาง 

เลย เชียงคาน √ - - √ เส่ียงสูง 

ปากชม √ - √ √ เส่ียงปานกลาง 

หนองคาย สังคม - √ - √ เส่ียงสูง 

ศรีเชียงใหม่ √ - √ √ เส่ียงสูง 

ท่าบ่อ - - √ - เส่ียงน้อยมาก 

เมืองหนองคาย - - - - เส่ียงน้อยมาก 

โพนพิสัย - - - - เส่ียงน้อยมาก 

รัตนวาป ี - - - - เส่ียงน้อยมาก 

บึงกาฬ 
 
 
 

 

ปากคาด  - √ - - เส่ียงน้อย 

เมืองบึงกาฬ - - - - เส่ียงน้อยมาก 

บุ่งคล้า  √ - - √ เส่ียงปานกลาง 

บึงโขงหลง - - - - เส่ียงน้อยมาก 

นครพนม บ้านแพง - - - - เส่ียงน้อยมาก 

ท่าอุเทน  √ - √ √ เส่ียงสูง 

เมืองนครพนม  - - √ √ เส่ียงปานกลาง 

ธาตุพนม √ √ - √ เส่ียงสูง 

มุกดาหาร หว้านใหญ ่ - √ - - เส่ียงน้อย 

เมืองมุกดาหาร - - - - เส่ียงน้อยมาก 

ดอนตาล - - - √ เส่ียงน้อย 

อำนาจเจริญ ชานุมาน - - - √ เส่ียงน้อย 

ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้า 
        พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2561) 
 



   
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                              บทที่ 2 การทบทวนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ           2-26                                                              รายงานฉบบัสมบูรณ์                                       

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน      

  
             

ตารางที ่2-23 พ้ืนที่มีแนวโน้มความเสี่ยงด้านการประมงและนิเวศทางน้ำ (ต่อ) 

พ้ืนที่ได้รับผลกระทบ ความสำคัญ ระดับแนวโน้มเสี่ยง 

ด้านที่ 1  ด้านที่ 2  ด้านที่ 3  ด้านที่ 4 

อุบลราชธานี เขมราฐ - √ √ - เสี่ยงน้อย 

นาตาล - - - - เสี่ยงน้อยมาก 

โพธิ์ไทร  - - √ √ เสี่ยงปานกลาง 

ศรีเมืองใหม ่ - - - - เสี่ยงน้อยมาก 

โขงเจียม √ √ √ √ เสี่ยงสูงมาก 

ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้า 
        พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2561) 
 

ผลการศึกษาจากโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน

จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานในช่วงปี พ.ศ. 2557-2561 สามารถสรุปประเด็นแนวโน้ม

และความสำคัญด้านต่าง ๆ ได้แก่ ระดับน้ำ อัตราการไหลของน้ำ การพังของตลิ่ง การสะสมของตะกอน การ

ประมง และคุณภาพของน้ำออกเป็นพื้นที่จำนวน 28 อำเภอ ที่ติดริมฝั่งแม่น้ำโขง โดยแต่ละพื้นที่นั้นมีระดับ

ของแนวโน้มด้านความเสี่ยงและความสำคัญในแต่ละประเด็นแตกต่างกันออกไป แต่ละพ้ืนที่ควรมีข้อควรระวัง

และระดับของปรากฏการณ์เฉพาะด้านที่แตกต่างออกไป ดังรายละเอียดในตารางที ่2-24 

 



 
  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                                                               บทที ่2 การทบทวนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                          2-27                                                                                                          รายงานฉบับสมบูรณ์                                       

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน      

  

ตารางที่ 2-24 พ้ืนที่ได้รับผลกระทบ แนวโน้มได้รับความเสี่ยง และระดับความสำคัญ ระดับพื้นที่อำเภอริมแม่น้ำโขง 
พื้นที่ได้รับผลกระทบ ระดับน้ำ อัตราการไหลของน้ำ การพังของตล่ิง การสะสมตะกอน ประมง คุณภาพน้ำ 

แนวโน้มได้รับความเส่ียง/ระดับความสำคัญ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

เชียงราย 
เชียงแสน                                              
เชียงของ                                              
เวียงน่าน                                                             

พื้นที่ได้รับผลกระทบ ระดับน้ำ อัตราการไหลของน้ำ การพังของตล่ิง การสะสมตะกอน ประมง คุณภาพน้ำ 
แนวโน้มได้รับความเส่ียง/ระดับความสำคัญ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

เลย 
เชียงคาน                                            
ปากชม                                                             

พื้นที่ได้รับผลกระทบ ระดับน้ำ อัตราการไหลของน้ำ การพังของตล่ิง การสะสมตะกอน ประมง คุณภาพน้ำ 
แนวโน้มได้รับความเส่ียง/ระดับความสำคัญ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

หนองคาย 

สังคม                                      x      
ศรีเชียงใหม่                                              

 ท่าบ่อ                                    x      
เมืองหนองคาย                                    x      

โพนพิสัย                                                             
รัตนวาป ี                          x     

พื้นที่ได้รับผลกระทบ ระดับน้ำ อัตราการไหลของน้ำ การพังของตล่ิง การสะสมตะกอน ประมง คุณภาพน้ำ 
แนวโน้มได้รับความเส่ียง/ระดับความสำคัญ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

บึงกาฬ 

ปากคาด                                       x      
เมืองบึงกาฬ                                            

บุ้งคล้า                                              
บึงโขงหลง                                                   x        

                                 



 
  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                                                               บทที ่2 การทบทวนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน                          2-28                                                                                                          รายงานฉบับสมบูรณ์                                       

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน      

  

ตารางที่ 2-24 พ้ืนที่ได้รับผลกระทบ แนวโน้มได้รับความเสี่ยง และระดับความสำคัญ ระดับพื้นที่อำเภอริมแม่น้ำโขง (ต่อ) 
พื้นที่ได้รับผลกระทบ ระดับน้ำ อัตราการไหลของน้ำ การพังของตล่ิง การสะสมตะกอน ประมง คุณภาพน้ำ 

แนวโน้มได้รับความเส่ียง/ระดับความสำคัญ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

นครพนม 

บ้านแพง                                     x      
ท่าอุเทน                                              

เมืองนครพนม                                       x      
ธาตุพนม                                                             

พื้นที่ได้รับผลกระทบ ระดับน้ำ อัตราการไหลของน้ำ การพังของตล่ิง การสะสมตะกอน ประมง คุณภาพน้ำ 
แนวโน้มได้รับความเส่ียง/ระดับความสำคัญ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

มุกดาหาร 
หว้านใหญ ่                                       x      

เมืองมุกดาหาร                                    x      
ดอนตาล                                                             

พื้นที่ได้รับผลกระทบ ระดับน้ำ อัตราการไหลของน้ำ การพังของตล่ิง การสะสมตะกอน ประมง คุณภาพน้ำ 
แนวโน้มได้รับความเส่ียง/ระดับความสำคัญ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
อำนาจเจริญ ชานุมาน                                                             

พื้นที่ได้รับผลกระทบ ระดับน้ำ อัตราการไหลของน้ำ การพังของตล่ิง การสะสมตะกอน ประมง คุณภาพน้ำ 
แนวโน้มได้รับความเส่ียง/ระดับความสำคัญ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

อุบลราชธาน ี

เขมราฐ                                       x      
นาตาล                                     x      
โพธิ์ไทร                                              

ศรีเมืองใหม่                                    x      
โขงเจียม                                                             

ที่มา : ประยุกต์จากโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2561) 



   
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                              บทที่ 2 การทบทวนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                2-29                                                         รายงานฉบบัสมบูรณ์                                       

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน      

  
             

2.3 การศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการ
ไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานได้ทำการศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งประกอบด้วยการศึกษาด้าน
เกษตรริมฝั่ง การประมง การท่องเที่ยว และความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งองค์ประกอบด้านอื่น ๆ ที่มี
ข้อมูลสนับสนุน ซึ่งแต่ละปีมีเงื่อนไขและองค์ประกอบการจัดทำข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ สามารถพิจารณาได้
ดังต่อไปนี้ 

2.3.1 การทบทวนข้อมูลการศึกษาในปี พ.ศ. 2557 
โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้า

พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน พ.ศ. 2557 เป็นการเริ ่มทำโครงการในชุดนี ้ ซึ ่งต่อเนื ่องกันไปจนถึงปี         
พ.ศ.2561 ทั้งนี ้การศึกษาในด้านเศรษฐกิจถูกจัดอยู่ในส่วนการศึกษาผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย ์ส่วนด้านสังคมถูกจัดอยู่ในส่วนของการศึกษาผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต รายละเอียดมีดังนี้ 

1) ระเบียบวิธีวิจัย 
1.1) ประเด็นและพ้ืนที่ศึกษา 

การศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน พ.ศ. 2557 ในด้าน
เศรษฐกิจ ประกอบด้วย การศึกษาเกษตรริมฝั่ง การชลประทาน การคมนาคม พลังงาน อุตสาหกรรม และการ
ประมง และในด้านสังคม ประกอบด้วย การศึกษาด้านสังคม (ประชากร) สุขอนามัย โรคที่มากับน้ำ การ
ท่องเที่ยว ประเพณี และวัฒนธรรม โดยแบ่งพื้นที่ศึกษาออกเป็น 8 พื้นที่ตามจังหวัดริมแม่น้ำโขง ได้แก่ 
เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี 

1.2) วิธีการเก็บข้อมูล 
- ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บข้อมูลตัวอย่างด้วยวิธีการสำรวจข้อมูลภาคสนามร่วมกับ

ภาคประชาชน เช่น เวทีปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่เตรียมการเก็บข้อมูลภาคสนาม การเก็บข้อมูลภาคสนาม 
ครั้งที่ 1 ด้วยเครื่องมือ SIMVA และการประชุมกลุ่มย่อย ในการจัดทำแผนที่ทรัพยากรท่องเที่ยว การเกษตร 
และการประมงในแม่นำ้โขง 

- ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องจากหน่วยงานราชการ เช่น สถานีพัฒนา
ที่ดินจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานสถิติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง โดยได้ดำเนินการขอ
ความอนุเคราะห์ข้อมูลจากกรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานจังหวัดที่
เป็นพืน้ที่ศึกษา 8 จังหวัด รายละเอียดการเก็บข้อมูลแต่ละประเด็นสามารถพิจารณาได้ดังตารางที่    2-25 
 
 
 



   
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                              บทที่ 2 การทบทวนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                2-30                                                         รายงานฉบบัสมบูรณ์                                       

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน      

  
             

ตารางท่ี 2-25 ประเด็นการศึกษาและการเก็บข้อมูล โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน พ.ศ. 2557 
ประเด็นการศึกษา การเก็บข้อมูล หมวดของข้อมลู 
เกษตรริมฝั่ง 1) การทำเกษตรริมฝั่งแม่น้ำโขง 

2) ความเสียหายจากปัญหาตลิ่งพัง 
เศรษฐกิจ 

การชลประทาน 1) ปริมาณน้ำ 
2) ระดับน้ำในแม่น้ำโขง ท่ีส่งผลกระทบต่อโครงการชลประทานพื้นที่ลุ่มน้ำโขง 

เศรษฐกิจ 

การคมนาคม 1) ระดับน้ำในแม่น้ำโขง 
2) ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขง 
3) ลักษณะทางกายภาพของแม่น้ำโขง ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมในช่วง 
    ระดับน้ำ และปริมาณน้ำโขงทีล่ดลง 
4) ความตกลงการเดินเรือในแม่น้ำโขงระหว่างประเทศภาคี  

เศรษฐกิจ 

พลังงาน 1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
2) ความแตกต่างของการใช้ไฟฟ้าสูงสุดและต่ำสุดในแต่ละวัน 
3) รูปแบบของการใช้ไฟฟ้า 

เศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรม 1) ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 
2) วัตถุดิบ 
3) จำนวนแรงงาน 
4) แหล่งวัตถุดิบของโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละประเภทพ้ืนท่ีเป้าหมาย  
    8 จังหวัด 

เศรษฐกิจ 

ประมง 1) การจับปลาเพื่อบริโภค  
2) การจับปลาเพื่อจำหน่ายและแปรรูป 

เศรษฐกิจ 

สังคม 1) ประชากร  
2) ลักษณะทางชาติพันธ์ุ  
3) วัฒนธรรมและประเพณี  
4) ทรัพยากรท่องเที่ยวในแม่น้ำโขง 
5) กระบวนการกลุ่ม 

สังคม 

สุขอนามัย  1) โรคที่ติดต่อทางน้ำโดยการปนเปื้อนผ่านอุจจาระของมนุษย์  
2) โรคที่เกิดจากพาหะนำโรค โดยมีน้ำเป็นสภาพที่อยู่อาศัยของพาหะนำโรคได้ 
3) ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 

สังคม 
โรคท่ีมากับน้ำ สังคม 

การท่องเท่ียว 1) ทรัพยากรการท่องเที่ยวธรรมชาติและนิเวศในแม่น้ำโขง 
2) ทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมชุมชน 

สังคม 
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

สังคม 

ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำ  
        โขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2557) 
 
 



   
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                              บทที่ 2 การทบทวนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                2-31                                                         รายงานฉบบัสมบูรณ์                                       

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน      

  
             

2) ผลการศึกษา 
2.1) ผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจ 

- การศึกษาพ้ืนที่เกษตรริมฝั่ง  
จากการศึกษาพบว่า ผลิตผลทางการเกษตรริมฝั่งแม่น้ำโขงนอกจากใช้ประโยชน์

จากการเพาะปลูกข้าวเป็นหลักแล้ว ยังใช้ประโยชน์สำหรับการปลูกยาสูบ พืชสวนครัว มะเขือเทศ ข้าวโพด    
มันแกวหรือมันเพา อย่างไรก็ดี พื้นที่ยังประสบปัญหาจากการพังทลายตลิ่งริมฝั่งแม่น้ำ โดยเฉพาะบริเวณ
อำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล อำเภอโพธิ์ไทร และพบปัญหาการชะล้างน้ำของดิน ทำให้ดินขาดอินทรีย์สาร
และมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ 

- การชลประทาน 
การศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและโครงการชลประทานของโครงการศึกษา

ผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสาย
ประธาน พ.ศ. 2557 ทำการศึกษาในส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ามีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งหมด 
2,252 โครงการ มีพ้ืนที่ชลประทาน 70,200 ไร่ 

- การคมนาคม 
โครงการศ ึกษาผลกระทบและต ิดตามตรวจสอบผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อม             

ข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน พ.ศ. 2557 แสดงผลการศึกษาซึ่งเกี่ยวข้อง
กับการคมนาคมขนส่งในแม่น้ำโขงสายประธานเป็นหลัก พบว่าการขนส่งในแม่น้ำโขงส่วนมากใช้ในการ       
ขนสินค้าจากจีนถึงไทยและขึ้นที่ท่าเรือเชียงแสนสำคัญที่สุด ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการขนส่งสินค้าทาง
เรือในแม่น้ำโขง คือ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ธันวาคม สามารถเดินเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ระวางน้ำหนัก
ตั้งแต่ 120 – 150 ตัน ท่าเรือเชียงแสนเชื่อมกับเมืองท่าสำคัญของจีน มีระยะทาง 344 กิโลเมตร ในช่วงเดือน
สิงหาคม-ธันวาคม มีเรือขนส่งสินค้าไม่ต่ำกว่า 200 ลำ/เดือน รองรับการขนส่งสินค้าได้ 536,162 ตัน/ปี 
ประชาชนในพ้ืนที่ริมแม่น้ำโขงมีการเดินทางด้วยเรือหางยาวไปมาภายในท้องถิ ่น และระหว่าง ไทย-ลาว       
การขนส่งสินค้า และการท่องเที่ยวผ่านจุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรนต่าง ๆ 

- พลังงาน 
การศึกษาด้านพลังงานในโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปี พ.ศ. 2557 มุ่งเน้น
ทำการศึกษาไปที่พลังงานไฟฟ้า ทั้งนี้ผลการศึกษาระบุว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการโดย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 7 โรง (ไม่รวมโรงไฟฟ้าเอกชน) มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 
1,453.2 เมกะวัตต์ และผลิตไฟฟ้าได้ 5,559 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยมีโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำพองซึ่งใช้ก๊าซ
ธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ด้วยกำลังการผลิตติดตั้ง 710 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าลำตะคอง ซึ่งใช้พลังน้ำเป็นแรง
หมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มีกำลังการผลิตติดตั้ง 500 เมกะวัตต์ กระทรวงพลังงานมีแผนปลดโรงไฟฟ้าน้ำพอง
ออกจากระบบภายในปี พ.ศ. 2558 เนื่องจากมีประสิทธิภาพการผลิตต่ำ หากยังไม่มีแหล่งไฟฟ้าที่ทดแทน   
คาดว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะต้องซ้ือไฟฟ้าจาก สปป.ลาว เพิ่มขึ้น 



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  บทที่ 2 การทบทวนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ 2-32  รายงานฉบบัสมบูรณ์   

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

  

- อุตสาหกรรม
การอุตสาหกรรมในพ้ืนที ่8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง ส่วนมากเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

จากการใช้วัตถุดิบจากภาคเกษตรกรรมในพ้ืนที่ เช่น มันสำปะหลัง ข้าว และยางพารา โดยเฉพาะในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีผลผลิตมะเขือเทศ ยาสูบ และข้าวโพด ที่ปลูกริมฝั่งแม่น้ำโขงป้อนโรงงานในท้องถิ่น 
และมีอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตรของท้องถิ่น เช่น มะเขือเทศ และ
สับปะรด รวมถึงผลผลิตจากแม่น้ำโขง 

- การประมง
ผลการศึกษาด้านการประมงในลุ่มแม่น้ำโขงของประเทศไทยพบว่า ส่วนใหญ่เป็น

การทำประมงแบบพื้นบ้านหรือการทำประมงขนาดเล็ก ชาวประมงในลุ่มแม่น้ำโขงรายงานว่าสามารถจับปลา
ได้น้อยลงเรื่อย ๆ ขนาดของปลาที่จับได้โดยเฉลี่ยมีขนาดเล็กลง ปริมาณของปลาที่จับได้ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์
การอพยพของปลา 

2.2) ผลการศึกษาด้านสังคม 
- ประชากร

การศึกษาด้านประชากรที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงสายประธานพบว่า ในพื้นที่ 16 ตำบล
นำร่องของการศึกษาในโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน
จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน พ.ศ. 2557 มีจำนวนครัวเรือนเท่ากับ 20,161 ครัวเรือน 
และมีประชากรเท่ากับ 111,045 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมเป็นหลัก ส่วนชุมชนที่ตั้ง
ใกล้กับแม่นำ้โขงมีการประกอบอาชีพประมง และปลูกพืชริมแม่น้ำโขงเป็นอาชีพเสริม แต่ละพ้ืนที่จะมีลักษณะ
ชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะความแตกต่างทางชาติพันธุ์ซึ่งสามารถแบ่งแยกได้ตามภูมิประเทศที่ตั้ง
ถิ ่นฐาน ได้แก่ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ประชากรริมแม่น้ำโขงมีลักษณะชาติพันธุ์ เป็นชาวไทยภูเขา 
(ม้ง มูเซอ) ชาวไทยพื ้นเมืองเดิม ไทลื ้อ จ ีนฮ่อ เป็นต้น ในขณะที ่ประชากรริมฝั ่งแม่น ้ำโขงในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะชาติพันธุ์เป็นชาวไทยอีสาน ไทย-ลาว ไทย-เวียดนาม ไทย-จีน เป็นต้น  

- สุขอนามัยและโรคที่มากับน้ำ
จากการศึกษารวบรวมข้อมูลพบว่า โรคที่ประชากรในพื้นที่ริมแม่น้ำโขงพบมาก

5 อันดับแรก ได้แก่ อุจจาระร่วง (ร้อยละ 78.9) อาหารเป็นพิษ (ร้อยละ 10.96) โรคตาแดง (ร้อยละ 5.48) 
ไข้เลือดออก (ร้อยละ 2.91) และ ตับอักเสบ (ร้อยละ 1.13) อย่างไรก็ดี โรคภัยไข้เจ็บที่กล่าวมานี้มีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ จากการเก็บข้อมูลปฐมภูมิโดยการเก็บตัวอย่างน้ำจำนวน 16 จุด ในแม่น้ำโขง
เพ่ือทำการวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม พบว่าปริมาณฟิคอลโคลิฟอร์มในช่วงฤดูแล้งสูงกว่า
ฤดูฝน เนื่องจากปริมาณและระดับน้ำที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ความเข้มข้นของปริมาณฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ที่อยู่ในน้ำและในพื้นทีสู่งขึ้น 



   
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                              บทที่ 2 การทบทวนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 
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- การท่องเที่ยว ประเพณ ีและวัฒนธรรม 
จากสถิตินักท่องเที่ยวทุกประเภทในจังหวัดริมแม่น้ำโขง ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 

ประเพณี และวัฒนธรรม ที่ได้จากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานจังหวัดทั้ง 8 แห่ง 
สรุปได้ว่า จังหวัดเชียงราย มีนักท่องเที่ยวทุกประเภทสูงที่สุด รองลงมาคือ อุบลราชธานี  

 
2.3.2 การทบทวนข้อมูลการศึกษาในปี พ.ศ. 2558 
การศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคมของโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานในปี พ.ศ. 2558 ในด้านเศรษฐกิจ
ถูกจัดทำอยู่ในส่วนคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ โดยหมายถึง การแปรสภาพสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ   
ให้กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแก่มนุษย์ ส่วนด้านสังคมหรือประชากรถูกจัดอยู่ในส่วนคุณภาพชีวิต รายละเอียด     
มีดังนี ้

1) ระเบียบวิธีวิจัย 
1.1) ประเด็นและพ้ืนที่ศึกษา 

การศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน  พ.ศ. 2558 ในด้าน
เศรษฐกิจ ประกอบด้วย การศึกษาเกษตรริมฝั่ง การคมนาคม พลังงาน อุตสาหกรรม และการประมง  และใน
ด้านสังคม ประกอบด้วย การศึกษาด้านสังคม (ประชากร) สุขอนามัย โรคที่มากับน้ำ การท่องเที่ยว ประเพณี 
และวัฒนธรรม โดยแบ่งพื้นที่ศึกษาออกเป็น 8 พื้นที่ตามจังหวัดริมแม่น้ำโขง ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย 
บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี  

1.2) วิธีการเก็บข้อมูล  
- ข้อมูลปฐมภูมิ ได้มีการเก็บตัวอย่างด้วยแบบสัมภาษณ์ 392 ตัวอย่าง การสำรวจ

ข้อมูลภาคสนามร่วมกับภาคประชาชน เช่น เวทีปฐมนิเทศโครงการ เวทีเตรียมการเก็บข้อมูลภาคสนาม      
การเก็บข้อมูลภาคสนาม ครั้งที่ 1 ด้วยเครื่องมือ SIMVA และการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ในการ
จัดทำแผนทีท่รัพยากรท่องเที่ยว การเกษตร และการประมงในแม่น้ำโขง 

- ข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานราชการ เช่น สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ฐานข้อมูลจาก
รายงาน กชช.2ค ปี พ.ศ. 2556 ของกรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานสถิติแห่งชาติ กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย สำนกังานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่ศึกษา 8 จังหวัด 
รายละเอียดการเก็บข้อมูลแต่ละประเด็นสามารถพิจารณาได้ดังตารางที่ 2-26 
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ตารางท่ี 2-26 ประเด็นการศึกษาและการเก็บข้อมูล โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน พ.ศ. 2558 
ประเด็นการศึกษา การเก็บข้อมูล หมวดของข้อมลู 

เกษตรริมฝั่ง 1) ระดับน้ำในแม่น้ำโขงซึ่งจะสัมพันธ์กับพ้ืนท่ีทำการเกษตร 
2) อัตราการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำต่อวัน 
3) ระดับน้ำใต้ดินที่จำกดัความลึกของรากพืช โดยระดับนำ้ใต้ดินจะสัมพันธ์ 
    กับระดับนำ้ในแม่น้ำโขง 
4) การกัดเซาะตลิ่งและการเกิดตลิ่งพัง 
5) ชนิดของพืช ปริมาณและมูลค่าผลผลิต 

เศรษฐกิจ 

การชลประทาน 1) ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขง 
2) ระดับน้ำโขง 

เศรษฐกิจ 

การคมนาคม 1) ระดับน้ำในแม่น้ำโขง  
2) ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขง  
3) ลักษณะทางกายภาพของแม่น้ำโขง เช่น เกาะ แก่ง และดอนทรายใน   
    แม่น้ำโขงที่เป็นอุปสรรคต่อการคมนาคม 
4) ความตกลงการเดินเรือในแม่น้ำโขงระหว่างประเทศภาคี 

เศรษฐกิจ 

พลังงาน 1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า  
2) ความแตกต่างของการใช้ไฟฟ้าสูงสุดและต่ำสุดในแต่ละวัน 
3) รูปแบบของการใช้ไฟฟ้า (load pattern) 

เศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรม 1) ระดับน้ำในแม่น้ำโขงขึ้นลงมากกว่าปกติ  
2) ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงที่มีอัตราการไหลเปลี่ยนแปลงผิดปกติ 
3) ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม  
4) วัตถุดิบ  
5) จำนวนแรงงาน 
6) แหล่งวัตถุดิบของโรงงานอุตสาหกรรม 

เศรษฐกิจ 

ประมง 1) ปริมาณน้ำก่อนและหลังมีเขื่อน  
2) ปริมาณตะกอนแขวนลอยและสารอาหารในน้ำก่อนและหลังมีเขื่อน  
3) การจับปลาเพื่อบริโภค  
4) การจับปลาเพื่อจำหน่ายและแปรรูป 

เศรษฐกิจ 

สังคม 1) ประชากร  
2) ลักษณะทางชาติพันธ์ุ  
3) วัฒนธรรมและประเพณี  
4) ทรัพยากรท่องเที่ยวในแม่นำ้โขง 
5) กระบวนการกลุ่ม 

สังคม 
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ตารางท่ี 2-26 ประเด็นการศึกษาและการเก็บข้อมูล โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน พ.ศ. 2558 (ต่อ) 

ประเด็นการศึกษา การเก็บข้อมูล หมวดของข้อมลู 
สุขอนามัย  1) โรคที่ติดต่อทางน้ำโดยการปนเปื้อนผ่านอุจจาระของมนุษย์ 

2) โรคที่เกิดจากพาหะนำโรคโดยมีน้ำเป็นสภาพที่อยู่อาศัยของพาหะนำโรคได ้
3) ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 

สังคม 
โรคท่ีมากับน้ำ สังคม 

การท่องเท่ียว 1) ทรัพยากรการท่องเที่ยวธรรมชาติและนิเวศในแม่น้ำโขง 
2) ทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมชุมชน 

สังคม 
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

สังคม 

ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำ  
        โขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2558) 
 

2) ผลการศึกษา 
2.1) ผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจ 

- การศึกษาพ้ืนที่เกษตรริมฝั่ง 
การศึกษาพบว่าพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง เป็นพื้นที่ระหว่างแผ่นดินถาวรและแนวขอบ

แม่น้ำโขง มีลักษณะเป็นดินที่มีการสะสมของตะกอนดินและธาตุอาหารสูง สามารถใช้ทำการเพาะปลูกได้ดี 
พื้นที่ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงส่วนใหญ่จึงเป็นพื้นที่เกษตรกรรม จากการศึกษาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ ยวข้อง    
พบว่าส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบว่าพื้นที่เกษตรกรรม
มากกว่าร้อยละ 80 ใช้สำหรับการปลูกข้าว มีทั้งข้าวเหนียว ข้าวเจ้าขาว และข้าวเจ้าหอมมะลิ โดยอาจเป็นการ
ปลูกข้าวร่วมกับพืชที่เติบโตได้ดีในพ้ืนที่สูง เช่น หอม กระเทียม ข้าวโพด มันแกว มะเขือเทศ ยาสูบ และพืชผัก
สวนครัว  

อย่างไรก็ดี จากการศึกษาพบว่า ผลิตผลทางการเกษตรริมฝั่งแม่น้ำโขงไม่แน่นอน
โดยเป็นอิทธิพลจากความผันผวนของแม่น้ำโขง ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งในฤดูแล้งซึ่งไม่มี      
น้ำใช้ และในฤดูฝนที่มีน้ำท่วมพ้ืนที่ทางการเกษตร กอรปกับพ้ืนที่ทางการเกษตรริมฝั่งแม่น้ำโขงลดลงเนื่องจาก
มีการขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เกษตรกรต้องได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนการขึ้นลง
ของแม่น้ำโขงและแนวทางการปรับตัว 

- การชลประทาน 
โครงการแหล่งน้ำและโครงการชลประทานในปัจจุบันที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในพื้นที่

ลุ ่มน้ำโขง ทั้งภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด เป็นโครงการแหล่งน้ ำ โครงการสูบน้ำ       
ด้วยไฟฟ้า โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 2,388 โครงการ มีปริมาณความจุเก็บกักน้ำรวม 1,996.50 ล้าน ลบ.ม. และมีพื้นที่
โครงการรวม 2,989,391 ไร่ สำหรับผลการสำรวจข้อมูลเฉพาะบริเวณริมแม่น้ำโขงสายประธานพบว่า ทั้งหมด
เป็นโครงการขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจำนวนทั้งสิ้น 1,681 โครงการ ความจุเก็บกักน้ำรวม 
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295.63 ล้าน ลบ.ม. พ้ืนที่รับประโยชน์ 786,771 ไร่ ภาคเหนือ มีจำนวน 196 โครงการ ความจุเก็บกักน้ำ รวม 
112.31 ล้าน ลบ.ม. มีพ้ืนที่รับประโยชน์ 296,555 ไร่ 

- การคมนาคม 
โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อมข้าม

พรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน พ.ศ. 2558 แสดงผลการศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การคมนาคมขนส่งในแม่น้ำโขงสายประธานเป็นหลัก โดยจากการทบทวนเอกสารพบว่า การขนส่งทาง         
ลำน้ำโขงระหว่างประเทศจีนกับไทยส่วนใหญ่เป็นการขนส่งสินค้าขึ้นที่ท่าเรือเชียงแสน จังหวัด เชียงราย       
ร้อยละ 70 ของสินค้าทั้งหมด เพื่อส่งสินค้าไปยังด่านแม่สาย ส่วนท่าเรือเชียงของมีการนำสินค้าจากจีนขึ้นท่า
น้อยมาก เนื่องจากอยู่ห่างจากท่าเรือเชียงแสนเพียง 70 กิโลเมตร ทั้งยังมีเกาะแก่งจำนวนมาก ทำให้ยากแก่
การเดินทาง สำหรับการขนส่งทางน้ำในแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงแสน และเชื่อมโยงเมืองท่าสำคัญของจีน ได้แก่ 
กวนเล่ย ซือเหมา และจิ่งหง มีระยะทางการเดินเรือประมาณ 344 กิโลเมตร สำหรับการขนส่งภายในชุมชน
ของประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำโขงมีการเดินทางด้วยเรือหางยาวไปมาภายในท้องถิ่น และระหว่างไทย-ลาว 
รวมทั้งบริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศ ข้ามฝั่งลำน้ำโขง และฝั่งไทย 

- พลังงาน 
การศึกษาด้านพลังงานในโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน พ.ศ. 2558  มุ่งเน้น
การศึกษาไปที่พลังงานไฟฟ้า ทั้งนี้ผลการศึกษาระบุว่า พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความต้องการใช้ไฟฟ้า
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับแนวโน้มสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย อย่างไรก็ดี ศักยภาพใน
การผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานเสมอมา ทำให้จำเป็นต้องซื้อพลังงาน
ไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งทำให้ประเทศไทยมีระดับความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าอยู่ในระดับต่ำ 

จากการศึกษาด้านพลังงานไฟฟ้าพบว่า โรงไฟฟ้าที ่ดำเนินการโดยการไฟฟ้า      
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กฟผ.) จำนวน 7 โรง (ไม่รวมโรงไฟฟ้าเอกชน)  
มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 1,453.2 เมกะวัตต์ และผลิตไฟฟ้าได้ 5,559 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม กระทรวง
พลังงานมีแผนจะปลดโรงไฟฟ้าน้ำพองออกจากระบบภายในปี 2558 เนื ่องจากเป็นโรงไฟฟ้าเก่าและมี
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าต่ำเพียงร้อยละ 30  ทำให้ยังไม่มีแหล่งไฟฟ้าจากภายในที่พอจะทดแทนได้       
ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความจำเป็นที่จะต้อง
นำเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศในปริมาณที่สูงขึ้นเช่นกัน 

การรับซื้อไฟฟ้าจาก สปป.ลาว อยู่ในกรอบความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าที่ไทย   
ลงนาม MOU กับ สปป.ลาว โดยฉบับแรกลงนามเมื่อปี พ.ศ. 2536 หลังจากนั้นไทยมีการขยายการรับซ้ือ     
ใน MOU ฉบับถัดไปเรื่อยมา 
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- อุตสาหกรรม 
ตามข้อมูลและสถิติจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่เป้าหมาย 8 จังหวัด 

พบว่าส่วนมากเป็นอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการผลิตในภาคการเกษตร ได้แก่ โรงงานแปรรูปมะเขือเทศ     
มันสำปะหลัง ข้าวโพด แปรรูปอาหาร แปรรูปยางพารา โรงสีข้าว โรงงานน้ำตาล และผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 
(OTOP) รวมทั้งอุตสาหกรรมในครัวเรือน ได้แก่ การแปรรูปอาหาร หัตถกรรม และของฝากของที่ระลึก        
ผลการศึกษาจากระบบฐานข้อมูลสถิติของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั้ง 8 แห่ง พบว่าโรงงานอุตสาหกรรม
ข้างต้น ตั ้งอยู ่ในพื ้นที ่อำเภอเชียงของ 45 โรงงาน เชียงคาน 14 โรงงาน (ส่วนมากเป็นโรงงานแป้งมัน
สำปะหลัง) หนองคาย 712 โรงงาน (ปี 2557) บึงกาฬ 257 โรงงาน (ปี  2556) นครพนม รวม 1,670 แห่ง    
(ปี 2557) มุกดาหาร รวม 417 แห่ง (ปี 2557) อำนาจเจริญ รวม 356 แห่ง (ปี 2557) และอุบลราชธานี 3,821 
แห่ง (ปี 2543) นอกจากนี้ยังพบว่า มีอุตสาหกรรมในครัวเรือนของชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานติดกับแม่น้ำโขง ซึ่งมีการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตร เช่น มะเขือเทศ ฟักทอง และสับปะรด รวมถึงผลผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติ
จากแม่น้ำโขง เช่น ไก หรือสาหร่ายน้ำจืด และการแปรรูปปลา (กชช.2ค ปี 2556) 

- การประมง 
ผลการศึกษาด้านการประมงในลุ่มแม่น้ำโขงของประเทศไทยพบว่า ส่วนใหญ่เป็น

การทำประมงแบบพื้นบ้านหรือการทำประมงขนาดเล็ก ชาวประมงในลุ่มแม่น้ำโขงรายงานว่าสามารถจับปลา
ได้น้อยลงเรื่อย ๆ ขนาดของปลาที่จับได้โดยเฉลี่ยมีขนาดเล็กลง ปริมาณของปลาที่จับได้ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์
การอพยพของปลา ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับระดับน้ำ และการไหลของน้ำในแม่น้ำโขง การมีวงจรน้ำท่วมตามฤดูกาล
ของแม่น้ำโขงช่วยทำให้สถานการณ์ด้านประมงไม่เลวร้ายเกินไปนัก เนื่องจากปลาสามารถวางไข่และเลี้ยงตัว
อ่อน ส่งผลให้ลูกปลาจำนวนมากใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่น้ำท่วมถึงที่มีอยู่ทั่วไปในลุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้งปลาขนาด
ใหญ่ชนิดที่กินเนื้อเป็นอาหารก็จับได้ในปริมาณท่ีลดลง 

2.2) ผลการศึกษาด้านสังคม 
- ประชากร 

การศึกษาด้านประชากรที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงสายประธานพบว่า ในพื้นที่ 16 ตำบล
นำร่องของการศึกษาในโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน
จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน พ.ศ. 2558 มีจำนวนครัวเรือนเท่ากับ 20,161 ครัวเรือน 
และมีประชากรเท่ากับ 111,045 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในด้านการเกษตรเป็นหลัก ส่วนชุมชนที่ตั้งใกล้
กับแมน่้ำโขงมีการประกอบอาชีพประมง และปลูกพืชริมแม่น้ำโขงเป็นอาชีพเสริม แต่ละพ้ืนที่จะมีลักษณะชาติ
พันธุ์ที่แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะความแตกต่างทางชาติพันธุ์ซึ่งสามารถแบ่งแยกได้ตามภูมิประเทศที่ตั้งถิ่น
ฐาน ได้แก่ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ประชากรริมแม่น้ำโขงมีลักษณะชาติพันธุ์เป็นชาวไทยภูเขา (ม้ง มูเซอ) 
ชาวไทยพื้นเมืองเดิม ไทลื้อ จีนฮ่อ เป็นต้น ในขณะที่ประชากรริมฝั่งแม่น้ำโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ลักษณะชาติพันธุ์เป็นชาวไทยอีสาน ไทย-ลาว ไทย-เวียดนาม ไทย-จีน เป็นต้น  
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- สุขอนามัยและโรคที่มากับน้ำ 
จากการศึกษารวบรวมข้อมูลพบว่า โรคที่พบมากของประชากรในพ้ืนที่ริมแม่น้ำโขง

ได้แก่ อุจจาระร่วง (ร้อยละ 78.94) อาหารเป็นพิษ (ร้อยละ 10.96) โรคตาแดง (ร้อยละ 5.48) ไข้เลือดออก 
(ร้อยละ 2.91) และตับอักเสบ (ร้อยละ 1.13) อย่างไรก็ดี โรคภัยไข้เจ็บที่กล่าวมานี้มีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ จากการเก็บข้อมูลปฐมภูมิโดยการเก็บตัวอย่างน้ำจำนวนในแม่น้ำโขง 16 จุด เพื่อทำการ
วิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม พบว่าปริมาณฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรียในช่วงฤดูแล้งสูงกว่า
ฤดฝูน เนื่องจากปริมาณและระดับน้ำที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ความเข้มข้นของปริมาณฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ที่อยู่ในน้ำและในพื้นทีสู่งขึ้น 

แบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์มคือกลุ่มแบคทีเรียซึ่งนำมาสู่การเกิดโรคภัยไข้เจ็บ
ของมนุษย ์ ด ังน ั ้น น้ำที่นำมาใช ้เพ ื ่อการอุปโภคและบริโภคต้องผ ่านการฆ่า เช ื ้อโรคตามปกติและ                  
ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไป ก่อนที่จะนำน้ำมาใช้ในชีวิตประจำวัน 

- การท่องเที่ยว ประเพณ ีและวัฒนธรรม 
การเก็บข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ประเพณี และวัฒนธรรม จากข้อมูลของสำนักงาน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดทั้ง 8 แห่ง และได้จากการจัดเสวนาเวทีกลุ่มย่อยกับประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อแสดงแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่จัดงานประเพณี และวัฒนธรรมของพื้นที่ จากการศึกษาพบว่า       
การท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขงโดยส่วนมากมีความเกีย่วพันกับความเชื่อ พิธีกรรม เกี่ยวกับพุทธศาสนา ความลี้ลับ 
เช่น ตำนานพญานาค เทศกาลตามงานบุญ งานประเพณี พิธีเข้าพรรษา เป็นต้น 

 
2.3.3 การทบทวนข้อมูลการศึกษาในปี พ.ศ. 2559 
การศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคมของโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน พ.ศ. 2559 มีประเด็นการศึกษา
เช่นเดียวกันกับโครงการฯ ในปี พ.ศ.2558 แต่มีการเพิ่มเติมรายละเอียดของการศึกษาในประเด็นย่อย ซึ่งส่งผล
ให้ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมมีเนื้อหาเพ่ิมเติมข้ึนจากเดิมที่ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลทุติยภูมิ ที่ได้จากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ ของรัฐเป็นหลัก ซึ ่งแสดงให้เห็นถึงภาพรวมด้านเศรษฐกิจและสังคม การดำเนินโครงการใน                  
ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมาเป็นการเก็บข้อมูลเชิงลึกจากการเก็บแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และข้อมูลที่ได้การ
จัดเวท ี

1) ระเบียบวิธีวิจัย 
1.1) ประเด็นและพ้ืนที่ศึกษา 

การศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน พ.ศ. 2559 จัดอยู่ใน
ส่วนการศึกษาด้านการบริการของระบบนิเวศ โดยโครงการฯ ได้ดำเนินการออกแบบแบบสำรวจสำหรับเก็บ
ข้อมูลภาคสนามเป็นหลัก เพื่อใช้ประกอบการสัมภาษณ์ และประเมินความเปราะบางและการปรับตัวด้าน
เศรษฐกิจสังคมและความเป็นอยู ่ของประชาชนที่อาศัยในพื ้นที ่ที ่มีแนวโน้มเสี ่ยง  เนื ่องจากผลกระทบ
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สิ ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนที่อาจเกิดขึ ้นจากเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน โดยแบบสำรวจ  
ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่อยู่อาศัยและสถานที่ประกอบ
อาชีพ ส่วนที่ 3 ข้อมูลทั่วไปด้านเศรษฐกิจสังคม ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านคุณค่าและประโยชน์ของแม่น้ำโขง      
ส่วนที่ 5 การตอบสนอง การปรับตัว/เตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน  

1.2) วิธีการเก็บข้อมูล 
แนวทางและวิธีการดำเนินศึกษาด้านเศรษฐกิจสังคม สังคม โครงการศึกษา

ผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสาย
ประธาน พ.ศ. 2559 มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงให้เกิดการเชื่อมโยง (Causal linkages) ระหว่างการศึกษา
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้านสังคมเศรษฐกิจในประเด็นข้ามพรมแดน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
เป็นผลกระทบหลัก ผลกระทบต่อด้านสังคมและเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลกระทบที่ต่อเนื่องตามมา และเชื่อมโยงกับ
ผลกระทบข้ามพรมแดนในขอบเขตพ้ืนที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงสูง 

- ข้อมูลปฐมภูมิ มีการเก็บตัวอย่างด้วยแบบสัมภาษณ์ การสำรวจข้อมูล
ภาคสนามร่วมกับภาคประชาชน เช่น เวทีปฐมนิเทศโครงการ เวทีเตรียมการเก็บข้อมูลภาคสนาม การเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม และการประชุมกลุ ่มย่อย (Focus group) ประกอบกับการใช้ระบบภูมิสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ และภาพถ่ายทางอากาศ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่บริเวณริมแม่น้ำโขงในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ได้แก่ 
เชียงราย เลย หนองคาย และบึงกาฬ 

- ข้อมูลทุติยภูมิ จากหน่วยงานราชการ เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถิติประชากร
ในพื้นที ่ริมแม่น้ำโขง ข้อมูลสังคม วัฒนธรรม แหล่งท่องเที ่ยว และเศรษฐกิจการเกษตร และข้อมูลทาง
เศรษฐกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่มาของข้อมูลส่วนใหญ่มาจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ฐานข้อมูลจากรายงาน
ของกรมทรัพยากรน้ำ ข ้อมูลจากกรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานสถิต ิแห่งชาติ กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น รายละเอียดการเก็บข้อมูลแต่ละประเด็น
สามารถพิจารณาได้จากตารางที ่2-27  

 
ตารางท่ี 2-27 การเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมในโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน พ.ศ. 2559 
จังหวัด จำนวนแบบสอบถาม 

1. เชียงราย 250 
2. เลย 251 
3. หนองคาย 250 
4. บึงกาฬ 249 

รวม 1,000 
ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำ 
        โขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2559) 
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2) ผลการศึกษา 
2.1) ผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ผลการศึกษาจากการเก็บแบบสอบถามทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้ง 4 จังหวัด
พิจารณาได้ดังนี้ 

2.1.1) ความมั่นคงทางด้านความเป็นอยู่และเศรษฐกิจในครัวเรือน 
จากการสัมภาษณ์ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของผู ้ที ่อาศัยอยู ่บริเวณ      

ริมแม่น้ำโขงพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีรายได้ที่ไม่แน่นอน จากความไม่แน่นอนของตลาดและราคาสนิค้า 
ไม่ว่าจะเป็นสินค้าทางการเกษตร สินค้าแปรรูป และสินค้าอ่ืน ๆ ความไม่แน่นอนของทรัพยากรธรรมชาติ และ
ปริมาณของจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ และปริมาณงานที่ทำ มีการประกอบอาชีพที่มีลักษณะการพึ่งพา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากแม่น้ำโขง 

ผู ้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม เช่น การทำนา ไร่ข้าวโพด สวน
ยางพารา และสวนพุทรา อาชีพด้านการประมง และอาชีพด้านการท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เห็นว่าสภาพความเป็นอยู่และสภาพสังคมจะมีความเกี่ยวข้องอยู่ในระดับ “ปานกลาง” หมายถึงสภาพความ
เป็นอยู่ในการใช้ชีวิตประจำวันที่เกิดจากการพึ่งพาการใช้งานแม่น้ำโขง 

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการศึกษา ความวิตกกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ของแม่น้ำโขงในด้านต่าง ๆ (รูปที่ 2-9 ถึง รูปที่ 2-13) การปรับตัวเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขง (รูปที่ 2-14 ถึง รูปที่ 2-18) และแนวทางการพัฒนา การปรับตัว และ
เตรียมความพร้อมของชุมชนและภาครัฐ เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจากกรณีผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้าม
พรมแดนจากโครงการไฟฟ้า (รูปที่ 2-19 ถึง รูปที่ 2-21) ประเด็นการศึกษาประกอบไปด้วย ความมั่นคงทาง
อาหาร (ประมงและเกษตรริมฝั่ง) สภาพความเป็นอยู่ เศรษฐกิจและสังคม รายได้ ทัศนียภาพ สุนทรียภาพ 
และการท่องเที่ยว ระบบนิเวศ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศาสนา ผลการศึกษาสามารถแสดงได้
ตามข้อมูลจากแผนภูมิดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  บทที่ 2 การทบทวนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ 2-41  รายงานฉบบัสมบูรณ์   

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

  

- การสำรวจพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง

รูปที่ 2-9 ร้อยละความวิตกกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของแม่น้ำโขงด้านความมั่นคงทางอาหาร 
ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำ 

 โขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2559) 

รูปที่ 2-10 ร้อยละความวิตกกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของแม่น้ำโขงด้านสภาพความเป็นอยู่   
    เศรษฐกิจและสังคม 

ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำ  
 โขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2559) 
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             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                              บทที่ 2 การทบทวนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                2-42                                                         รายงานฉบบัสมบูรณ์                                       

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน      

  
             

 

รูปที่ 2-11 ร้อยละความวิตกกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของแม่น้ำโขงด้านระบบนิเวศ 
ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำ 
        โขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2559) 
 

 

รูปที่ 2-12 ร้อยละความวิตกกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของแม่น้ำโขงด้านทัศนียภาพ ธรรมชาติ   
     สุนทรียภาพ การท่องเที่ยว 
ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำ 
        โขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2559) 
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             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                              บทที่ 2 การทบทวนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                2-43                                                         รายงานฉบบัสมบูรณ์                                       

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน      

  
             

 

รูปที่ 2-13 ร้อยละความวิตกกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของแม่น้ำโขงด้านวัฒนธรรม    
     ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศาสนา 
ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำ 
        โขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2559) 
 

 

รูปที่ 2-14 ร้อยละการปรับตัวเพ่ือรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขงด้านความ
     มั่นคงทางอาหาร 
ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำ 
        โขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2559) 
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             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                              บทที่ 2 การทบทวนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                2-44                                                         รายงานฉบบัสมบูรณ์                                       

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน      

  
             

 

รูปที่ 2-15 ร้อยละการปรับตัวเพ่ือรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขงด้านสภาพ
     ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจสังคม 
ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำ 
        โขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2559) 

 

 

รูปที่ 2-16  ร้อยละการปรับตัวเพ่ือรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขงด้านระบบ
      นิเวศ 
ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำ 
        โขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2559) 
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             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                              บทที่ 2 การทบทวนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                2-45                                                         รายงานฉบบัสมบูรณ์                                       

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน      

  
             

 

รูปที่ 2-17  ร้อยละการปรับตัวเพ่ือรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขงด้าน    
      ทัศนียภาพ ธรรมชาติ สุนทรียภาพ การท่องเที่ยว 
ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำ 
        โขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2559) 
 

 

รูปที่ 2-18  ร้อยละการปรับตัวเพ่ือรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขง ด้าน   
      วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศาสนา 
ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำ 
        โขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2559) 
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             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                              บทที่ 2 การทบทวนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                2-46                                                         รายงานฉบบัสมบูรณ์                                       

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน      

  
             

 

รูปที่ 2-19 ร้อยละแนวทางการพัฒนา การปรับตัว และเตรียมความพร้อมของชุมชนและภาครัฐเพ่ือรับมือกับ
     ความเปลี่ยนแปลงจากกรณีผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 
ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำ 
        โขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2559) 
 

 

รูปที่ 2-20 ร้อยละประเด็นที่ควรมีการปรับตัวของชุมชน เพ่ือรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจากกรณีผลกระทบ 
     สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานในอนาคต 
ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำ 
        โขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2559) 
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ให้ชุมชน/ผู้น าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกับ…

มีมาตรการเยียวยากับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

ซ้อมเตือนภัยให้กับชุมชน เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
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รูปที่ 2-21 ร้อยละความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมของชุมชนด้านการซ้อมเตือนภัยและสื่อสารในชุมชน
     เพ่ือรับมือความเปลี่ยนแปลงจากกรณีผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลัง
     น้ำในแม่น้ำโขงสายประธานในอนาคต 
ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำ 
        โขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2559) 
 

2.3.4 การทบทวนข้อมูลการศึกษาในปี พ.ศ. 2560 
การศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคมของโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานใน พ.ศ. 2560 ยังคงมีประเด็น
การศึกษาเช่นเดียวกันกับการศึกษา ในปี พ.ศ. 2559 แต่มีการเพิ่มเติมรายละเอียดของการศึกษาในประเด็น
ย่อย ซึ่งส่งผลให้ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมมีเนื้อหาเพิ่มเติมขึ้น และยังทำการขยายขอบเขตการศึกษาให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบบริเวณริมแม่น้ำโขงตลอดแนวเขตของประเทศไทย 

1) ระเบียบวิธีวิจัย 
1.1) ประเด็นและพ้ืนที่ศึกษา 

การศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน  พ.ศ. 2560 ใน
ระยะห่างริมฝั่งโขง ไม่เกิน 15 กิโลเมตร ในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 
มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี โดยการเก็บแบบสำรวจสำหรับเก็บข้อมูลภาคสนามเป็นหลัก เพ่ือ
ประเมินความเปราะบางและการปรับตัวด้านเศรษฐกิจสังคมและความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่ที่มี
แนวโน้มเสี่ยงเนื่องจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนที่อาจเกิดขึ้นจากเข่ือนไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสาย
ประธาน  

1.2) วิธีการเก็บข้อมูล 
การดำเนินการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจสังคมของประชาชนอยู่อาศัยพื้นที่     

ริมแม่น้ำโขงสายประธาน โดยมีเป้าหมายในการสำรวจด้านการให้บริการระบบนิเวศ ตามเกณฑ์การพิจารณา
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พื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเส่ียงต่อการสูญเสียการให้บริการระบบนิเวศ พร้อมทั้งข้อมูลด้านวิถีชีวิต ความ
เป็นอยู่ การตอบสนอง และความเปราะบางต่อการสูญเสียการให้บริการระบบนิเวศของแม่น้ ำโขงเนื่องจาก
ผลกระทบข้ามพรมแดน รายละเอียดการเก็บข้อมูลแต่ละประเด็นสามารถพิจารณาได้จากตารางที่ 2-28 

 
ตารางท่ี 2-28 การเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมในโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน พ.ศ. 2560 
จังหวัด จำนวนแบบสอบถาม 

1. เชียงราย 125 
2. เลย 125 
3. หนองคาย 125 
4. บึงกาฬ 125 
5. นครพนม 125 
6. มุกดาหาร 125 
7. อำนาจเจริญ 125 
8. อุบลราชธาน ี 125 

รวม 1,000 
ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำ 
        โขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2560) 
 

2) ผลการศึกษา 
2.1) ผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคม 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน
จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานในปี พ.ศ. 2560 มีการศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่งถูก
จัดทำในส่วนของการให้บริการระบบนิเวศ ตามเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงต่อการ
สูญเสียการให้บริการระบบนิเวศ โดยใช้แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ และประเมินผลกระทบต่อการ
ให้บริการของระบบนิเวศ ความเปราะบาง และการปรับตัวด้านเศรษฐกิจ สังคมและความเป็นอยู ่ของ
ประชาชน ผลการศึกษาในภาพรวมของทั้ง 8 จังหวัด สามารถพิจารณาได้จากรูปที่ 2-22 ถึง รูปที่ 2-24 
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รูปที่ 2-22 ลักษณะของอาคารบ้านเรือนและที่พักอาศัย 

ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำ  
        โขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2560) 
 

 

รูปที่ 2-23 การใช้ประโยชน์อาคาร 
ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำ  
        โขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2560) 
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รูปที่ 2-24 ข้อมูลที่อยู่อาศัยและสถานที่ประกอบอาชีพ ด้านการประกอบอาชีพ 
ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำ  
        โขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2560) 
 

2.2) ความมั่นคงทางรายได้ 
ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมด้านรายได้ของประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัดริมฝั่งแม่น้ำโขง

พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 52.2) รองลงมา ได้แก่ อยู่ในช่วง
ระหว่าง 15,000 – 30,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 38.7) และมีรายได้อยู่ในช่วงระหว่าง 30 ,000 – 45,000 
บาทต่อเดือน (ร้อยละ 6.1) ในขณะที่ส่วนใหญ่มีรายได้ไม่แน่นอน (ร้อยละ 72.3) (รูปที่ 2-26) เนื่องจาก
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รายได้จากผลผลิตทางการเกษตรสัมพันธ์กับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น สภาพดิน
ฟ้าอากาศ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ประชาชนที่มีรายได้แน่นอนเป็นพนักงานประจำ (ร้อยละ 
18.7) และมีส่วนน้อยที่มีอาชีพเสริม (ร้อยละ 9.1) (รูปที่ 2-26) 

 

 

รูปที่ 2-25 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของประชาชนในพ้ืนที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง 
ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำ  
        โขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2560) 
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2.3) รายจ่ายครัวเรือน 
ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมด้านค่าใช้จ่ายของประชาชนในพื้นที ่ 8 จังหวัดริมฝั่ง       

แม่น้ำโขงพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายระหว่าง 9,000 -  15,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 50.1) 
รองลงมาได้แก่ ต่ำกว่า 9,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 29.9) และมีค่าใช้จ่ายอยู่ในช่วงระหว่าง 15 ,000 – 
20,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 11.5) ในขณะที่ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนไม่เพียงพอต่อการเหลือออม (ร้อยละ 
52.5) รองลงมามีรายได้เพียงพอและเหลือออม (ร้อยละ 17.9) และไม่เพียงพอต้องกู้ยืม (ร้อยละ 16.3) 
ตามลำดับ ดังรายละเอียดใน รูปที่ 2-26 ถึง รูปที่ 2-28 

 

 

รูปที่ 2-26 ความมั่นคงทางรายได้ 
ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำ 
        โขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2560) 
 

 

รูปที่ 2-27 รายจ่ายครัวเรือน 
ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำ 
        โขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2560) 
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รูปที่ 2-28 เปรียบเทียบรายจ่ายต่อรายได้ครัวเรือน 
ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำ 
        โขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2560) 

 
จากข้อมูลทางด้านรายได้และรายจ่ายของครัวเรือนแสดงให้เห็นว่าประชากรในพื้นที่

ส่วนใหญ่นั้นมีรายได้ไม่สูงนักหากเทียบกับค่าใช้จ่าย ประชาชนส่วนใหญ่จึงขาดสภาพคล่องทางการเงินภายใน
ครัวเรือน อันจะมีผลต่อการเจริญเติบโตด้วยความเป็นอยู่ที่ดี เนื่องจากไม่มีเงินทุนสำรองที่สามารถนำไปใช้จ่าย
ในเวลาฉุกเฉิน เช่น ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลส่วนเกิน ค่าใช้จ่ายจำเป็นที่เพิ่มสูงขึ้น เช่น การมีบุตรและ
การเลี้ยงดู ค่าซ่อมแซมบ้าน รวมไปถึงความสามารถในการใช้จ่ายด้านการอุปโภคบริโภคท่ีมีคุณภาพ เป็นต้น 

 
2.4) การใช้บริการระบบนิเวศ ด้านความวิตกกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงที่

ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงแหล่งอาหาร 
ผลการศึกษาการใช้บริการระบบนิเวศด้านความวิตกกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงของ

แม่น้ำโขงที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงแหล่งอาหารพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ไม่มีความวิตกกังวลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงแหล่งอาหาร (ร้อยละ 40.8) รองลงมามีความ
วิตกกังวลเล็กน้อย (ร้อยละ 23.5) มีความวิตกกังวลมาก (ร้อยละ 26.8) มีความวิตกกังวลปานกลาง          
(ร้อยละ 16.8) รายละเอียดสามารถพิจารณาได้จากรูปที่ 2-29 ถึง รูปที่ 2-30 
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รูปที่ 2-29 ความวิตกกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงแหล่งอาหาร 
ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำ 
        โขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2560) 
 

 

รูปที่ 2-30 สาเหตุต่อความกังวล 
ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำ 
        โขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2560) 
 

2.5) การใช้บริการระบบนิเวศ ด้านการเกษตรริมฝั่งแม่น้ำโขง 
ผลการศึกษาด้านการเกษตรริมฝั ่งแม่น ้ำโขงพิจารณาได้จากรูปที ่ 2-31 พบว่า 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรริมฝั่งโขงเป็นหลัก (ร้อยละ 52.2) รองลงมา ได้แก่ มีการทำ
การเกษตรริมฝั่งโขงเป็นอาชีพเสริม (ร้อยละ 19.5) การเพาะปลูกเพื่อรับประทานในครัวเรือน (ร้อยละ 9.1) 
และทำการขายเป็นรายได้เสริม (ร้อยละ 6.7) จากผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า ประชากรในพ้ืนที่ริมฝั่งแม่น้ำ
โขงเกินกึ่งหนึ่งมีอาชีพที่ผูกติดกับการใช้งานแม่น้ำโขง ดังนั้นผู้คนในกลุ่มดังกล่าวมีความเปราะบางต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพของลุ่มแม่น้ำโขง 
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40.8
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วิตกกังวลมาก

วิตกกังวลปานกลาง

วิตกกังวลเล็กน้อย

ไม่มีความวิตกกังวล

38.4 

25.2 

13.4 

มีรายจ่ายมากข้ึน จาเป็นต้องหาซื้อ
อาหารจากแหล่งอื่นมาทดแทน

ไม่สามารถหาแหล่งอาหารอื่นมาทดแทนได้

ไม่สามารถผลิตอาหาร ปลูกพืช หรือเลี้ยงสัตว์ ให้
เพียงพอต่อการบริโภคของครอบครัว
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มีรายจ่ายมากข้ึน จำเป็นต้องซื้อหา 
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รูปที่ 2-31 ด้านการเกษตรริมฝั่งโขง 
ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำ 
        โขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2560) 
 

2.6) การใช้บริการระบบนิเวศ ด้านพืชผลที่ทำการเพาะปลูก และการประมง 
การศึกษาพืชผลที่ทำการเพาะปลูก และการประมง ดังรูปที่ 2-32 ผลการศึกษาพบว่า 

พืชผลส่วนใหญ่ที่ทำการเพาะปลูกได้แก่ ข้าว (ร้อยละ 33.0) รองลงมาได้แก่ ข้าวโพด (ร้อยละ 2 4.7) กล้วย 
(ร้อยละ 19.0) ยางพารา (ร้อยละ 16.2) ส้มโอ (ร้อยละ 7.5) และอ่ืน ๆ ได้แก่ ผักสวนครัว เช่น พริก ข่า ตะไคร้ 
โหระพา (ร้อยละ 41.4) 

ในขณะที่ในด้านการประมง ผลการศึกษาพบว่าประชากรที่ประกอบอาชีพด้านการ
ประมงส่วนใหญ่ไม่ทำเป็นอาชีพหลัก (ร้อยละ 34.0) อาจมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของ
แม่น้ำโขง ที่ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของการประมง ทำให้ประชากรส่วนใหญ่ทำเป็นอาชีพเสริมจากอาชีพหลัก
ที่เป็นเกษตรกร รองลงมามีการประกอบอาชีพด้านการประมงเป็นอาชีพหลัก (ร้อยละ 25.8) ทำการประมง
เพ่ือบริโภคอย่างเดียว (ร้อยละ 21.8) และทำเป็นอาชีพรอง (ร้อยละ 15.5) ตามลำดับ (รูปที่ 2-33) 
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รูปที่ 2-32 ชนิดของพืชผลที่ทำการเพาะปลูก 
ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำ 
        โขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2560) 
 

 

รูปที่ 2-33 การประมง 
ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำ 
        โขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2560) 
 

2.7) การใช้บริการระบบนิเวศ ด้านการใช้ผลประโยชน์จากการกิจกรรมการท่องเที่ยวและ
สันทนาการ 

การศึกษาด้านการใช้ผลประโยชน์จากกิจกรรมการท่องเที่ยวและสันทนาการในพื้นที่   
8 จังหวัดริมฝั่งแม่น้ำโขง พบว่าประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือไม่ได้รับผลประโยชน์จาก

24.7 

33.0 

7.5 

19.0 

16.2 

41.4 

ข้าวโพด
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  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  บทที่ 2 การทบทวนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ 2-56  รายงานฉบบัสมบูรณ์   

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

  

การท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 67.8 และมีประชาชนบางส่วนเท่านั้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 32.2 (รูปที่ 2-34) โดยหากพิจารณาไปยังผลประโยชน์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยว สามารถแบ่ง
ออกในเชิงของการค้าและการบริการได้ดังต่อไปนี้ ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวที่ได้รับในรูปของการค้าและ
การบริการอาหารและเครื่องดื่มมีสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 35.6) รองลงมาได้แก่ การจำหน่ายสินค้าที่ระลึก
ประจำท้องถิ ่น (ร ้อยละ 20.3) และผลประโยชน์จากการจัดการกับกิจกรรมการท่องเที ่ยวและการ
ประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 13.2) ตามลำดับ สามารถพิจารณาข้อมูลได้ดังรูปที่ 2-35 

รูปที่ 2-34 การได้ประโยชน์ 
ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำ 

 โขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2560) 

รูปที่ 2-35 ประเภทผลประโยชน์ที่ได้รับ 
ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำ 

 โขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2560) 

2.3.5 การทบทวนข้อมูลการศึกษาในปี พ.ศ. 2561 
1) ระเบียบวิธีวิจัย

การสำรวจเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมในปี พ.ศ. 2561 ได้อ้างอิงข้อมูลทุติยภูมิ ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่างตามแนวทางการศึกษาของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) ในคู่มือ 
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Guideline for Social Impact Monitoring and Vulnerability Assessment (SIMVA) 2018                    
การสุ่มตัวอย่างตามคู่มือ SIMVA 2018 แบ่งพ้ืนที่การศึกษาตามเขตสังคมนิเวศออกเป็น 4 เขต ในประเทศไทย 
( Zone 2B-Subzone Upper Thailand, Zone 2C-Subzone Lower Thailand, Zone 3B-Subzone 
Thailand Mainstream, Zone 3C-Subzone Thailand Songkhram) จึงมีผลทำให้จำนวนครัวเรือน (n) 
หรือหมู่บ้าน (n) ในแต่ละจังหวัดไม่เท่ากัน ได้พื้นที่กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 44 ชุมชน มีจำนวนผู้ตอบแบบ
สัมภาษณ์ระดับครัวเรือนจำนวน 616 ครัวเรือน แสดงในตารางที่ 2-29 

1.2) เครื่องมือในการสำรวจ 
แบบสัมภาษณ์จากแนวทางการศึกษาของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) ในคู่มือ 

Guideline for Social Impact Monitoring and Vulnerability Assessment (SIMVA) 2018 ประกอบด้วย 
แบบสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลหมู่บ้านและแบบสัมภาษณ์ครัวเรือน 

ตารางท่ี 2-29 กลุ่มตัวอย่างการเก็บบันทึกข้อมูลปฐมภูมิด้านเศรษฐกิจและสังคม 
จังหวัด จำนวนหมู่บ้าน ครัวเรือน ช่วงเวลาดำเนินการ 

1. เชียงราย 14 196 16 – 23 พ.ย. 61 
2. เลย 7 98 30 พ.ย. – 3 ธ.ค. 61 
3. หนองคาย 5 70 5 – 7 ธ.ค. 61 
4. บึงกาฬ 4 56 8 – 9 ธ.ค. 61 
5. นครพนม 9 126 16 พ.ย. – 5 ธ.ค. 61 
6. มุกดาหาร 1 14 5 ธ.ค. 61 
7. อำนาจเจริญ 1 14 22 ธ.ค. 61 
8. อุบลราชธาน ี 3 42 20 – 22 ธ.ค. 61 

รวม 44 616  
ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำ 
        แม่น้ำโขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2561) 
 

1.3) การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม โดยผู้เชี่ยวชาญและ

ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความรับผิดชอบ สถิติที่ใช้เป็นสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
ได้แก่ จำนวน (N) ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่ามากท่ีสุด (Max) และค่าน้อยท่ีสุด (Min) 
โดยใช้โปรแกรม Statistical Package for the Social Science for Windows : SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิต ิ

1.4) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
โครงการได้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิของโครงการ SIMVA 2018 ซึ ่งนำเฉพาะข้อมูลในพื้นที่          

7 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี และได้
ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิเพิ่มเติมในจังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 โดยใช้วิธีการ
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สัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ SIMVA 2018 แล้วบันทึกคำตอบลงในแบบสัมภาษณ์ โดยหัวหน้าทีมและ
เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม และการสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ได้รับการอบรม ทดลอง
และซักซ้อมการทำแบบสัมภาษณ์ ตลอดจนการทำความเข้าใจกับวัตถุประสงค์ แผนการดำเนินโครงการ  
ภาพรวมข้อมูลโครงการ รายละเอียดการลงพื้นที่เก็บแบบสัมภาษณ์ของ SIMVA 2018 และการลงพื้นที่เก็บ
แบบสัมภาษณ์ของโครงการ 

2) ผลการศึกษา 
ประเด ็นการศึกษาแบ่งออกเป็น 7 ประเด ็น ได ้แก่ 1) ประชากรและการดำรงช ีวิต                 

2) ทรัพยากรในหมู่บ้านและการให้บริการในหมู ่บ้าน  3) ความพร้อมของสาธารณูปโภค สาธารณูปการ            
4) โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับน้ำและข้อมูลเครื่องมือประมง  5) ประเด็นการปรับตัว 6) การดำรงชีวิต 
รายได้และทรัพย์สิน การเกษตรและการประมง และ 7) ประเด็นความเปราะบาง โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

2.1) ประชากรและการดำรงชีวิต 
จากการลงพื้นที่สำรวจ พบว่า มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้าน 42 – 360 ครัวเรือน 

(เฉลี่ย 173 ครัวเรือน) มีจำนวนประชากรทั้งหมดในหมู่บ้าน 112 – 1,500 คน (เฉลี่ย 619 คน) โดยเป็น
ประชากรเพศหญิงจำนวน 60 – 800 คน (เฉลี่ย 311 คน) (ตารางที่ 2-30) ประชากรทั้งหมดประกอบอาชีพ
การเกษตร จำนวน 44 หมู่บ้าน (ร้อยละ 100.0) รองลงมาเป็นการจับปลากับการปศุสัตว์เท่ากัน จำนวน       
27 หมู่บ้าน (ร้อยละ 61.4) และแรงงานตามฤดูกาล (งานที่ทำได้เฉพาะช่วงที่จำกัดของปี ทั้งนี้ขึ้นกับ สภาพ
อากาศ ความผันแปรของปริมาณวัตถุดิบ และปัจจัยอื่น ๆ) จำนวน 15 หมู่บ้าน (ร้อยละ 31.4) (รูปที่ 2-37 
และ รูปที่ 2-38) 

 
 
. 
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ตารางท่ี 2-30 ข้อมูลประชากรและการดำรงชีวิต 
พ้ืนที่ จำนวนหมู่บ้าน 

ที่เก็บข้อมูล 
จำนวนครัวเรือนใน
หมู่บ้าน (ครัวเรือน) 

ค่าเฉลี่ย จำนวนประชากรทั้งหมดใน
หมู่บ้าน (คน) 

ค่าเฉลี่ย 

ต่ำสุด สูงสุด ต่ำสุด สูงสุด 
เชียงราย 14 64 265 147 239  1350 502 
เลย 7 120 311 206 400  1002 736 
หนองคาย 5 42 329 215 112 924 682 
บึงกาฬ 4 121 130 193 363 1500 816 
นครพนม 9 81 232 143 405 681 511 
มุกดาหาร 1 115 N/A 115 N/A N/A 385 
อำนาจเจริญ 1 125 N/A 125 N/A N/A 356 
อุบลราชธาน ี 3 181 360 251 611 1180 885 
รวม  44 42 360 173 112 1500 619 

ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำ 
        โขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2561) 
 

 

รูปที่ 2-36 จำนวนครัวเรือนเฉลี่ย 
ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 
        ในแม่น้ำโขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2561) 
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รูปที่ 2-37 หมู่บ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 
        ในแม่น้ำโขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2561) 
 

 
รูปที่ 2-38 ร้อยละของหมู่บ้านที่ทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ด้านจับปลา การปศุสัตว์ และงานตามฤดูกาล 

ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 
        ในแม่น้ำโขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2561) 
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2.2) ทรัพยากรในหมู่บ้านและการให้บริการในหมู่บ้าน  
ล ักษณะของแหล ่งท ี ่มาของน ้ำด ื ่มในหมู ่บ ้าน มาจากบ ่อน ้ำบาดาลชนิดบ ่อขุด           

จำนวน 3 – 64 ครัวเรือน (เฉลี่ย 2 ครัวเรือน) บ่อน้ำบาดาลชนิดบ่อเจาะ จำนวน 10 – 180 ครัวเรือน      
(เฉลี่ย 16 ครัวเรือน) มาจากน้ำประปา จำนวน 10 – 320 ครัวเรือน (เฉลี่ย 20 ครัวเรือน) มาจากน้ำฝน 
จำนวน 1- 106 ครัวเรือน (เฉลี ่ย 6 ครัวเรือน) และมาจากน้ำขวด/น้ำในภาชนะบรรจุภัณฑ์ จำนวน              
20 – 1,002 ครัวเรือน (เฉลี ่ย 143 ครัวเรือน) สำหรับแหล่งน้ำทั ่วไปของหมู่บ้าน (รวมแหล่งน้ำอื ่น ๆ 
นอกเหนือจากแหล่งน้ำดื่ม) ซึ่งมีในฤดูฝนและฤดูแล้ง โดยในฤดูฝนทุกหมู่บ้าน (ร้อยละ 100.0) มีน้ำฝนใช้ 
รองลงมาคือมีน้ำประปา (ร้อยละ 95.5) และมีน้ำจากแม่น้ำ (ร้อยละ 70.5) สำหรับใช้เพื่อกิจกรรมต่าง ๆ      
ในหมู่บ้าน ส่วนในฤดูแล้งหมู่บ้านส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75.0) มีน้ำประปาใช้ รองลงมาคือมีน้ำจากบ่อน้ำบาดาล
ชนิดบ่อเจาะ (ร้อยละ 65.9) และน้ำจากน้ำฝน (ร้อยละ 47.7) ดังรายละเอียดในตารางที่ 2-31 รูปที่ 2-39 และ
รูปที่ 2-40 

 
ตารางท่ี 2-31  ข้อมูลแหล่งน้ำดื่ม 
   ครัวเรือน 
 
พ้ืนที่ 

บ่อน้ำ
บาดาลชนิด

บ่อขุด 

เฉลี่ย บ่อน้ำ
บาดาลชนิด

บ่อเจาะ 

เฉลี่ย น้ำประปา เฉลี่ย น้ำฝน เฉลี่ย น้ำขวด/น้ำ
ในภาชนะ
บรรจุภัณฑ ์

เฉลี่ย 

ต่ำสุด สูงสุด ต่ำสุด สูงสุด ต่ำสุด สูงสุด ต่ำสุด สูงสุด ต่ำสุด สูงสุด 
เชียงราย N/A N/A N/A 12 180 41 10 165 24 N/A N/A N/A 20 230 102 
เลย N/A N/A N/A 90 N/A N/A 44 N/A N/A 20 70 13 76 1002 275 
หนองคาย N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10 45 11 6 N/A N/A 37 250 163 
บึงกาฬ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 79 280 172 
นครพนม 3 64 9 10 25 4 123 N/A N/A 5 10 N/A 31 210 117 
มุกดาหาร N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 125 N/A 125 
อำนาจเจรญิ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 97 N/A 97 
อุบลราชธาน ี N/A N/A N/A N/A N/A N/A 320 N/A N/A 50 106 N/A 150 N/A 150 
รวม  3 64 2 10 180 16 10 320 20 1 106 6 20 1,002 143 

ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น   
        โขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2561) 
 



   
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                              บทที่ 2 การทบทวนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                2-62                                                         รายงานฉบบัสมบูรณ์                                       

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน      

  
             

  
รูปที่ 2-39 ร้อยละของแหล่งน้ำที่ใช้ในหมู่บ้านช่วงฤดูฝน 

ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำ 
        โขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2561) 

 

 

รูปที่ 2-40 ร้อยละของแหล่งน้ำที่ใช้ในหมู่บ้านช่วงฤดูแล้ง 
ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำ   
        โขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2561) 
 

2.3) ความพร้อมของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
การบริการจากภาครัฐและภาคเอกชนที่มีในหมู ่บ้าน สิ ่งอำนวยความสะดวก  หรือ

โครงสร้างพื้นฐานหลัก ได้แก่ 
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น้ำจากบ่อน้ำบาดาลชนิดบอ่เจาะ 

(หน่วย: รอ้ยละ) 

(หน่วย: รอ้ยละ) 
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- ไฟฟ้าหรือโครงข่ายไฟฟ้า ส ่วนใหญ่อยู ่ในสภาพพอใช้ จำนวน 18 หมู ่บ ้าน           
(ร้อยละ 40.9) อยู่ในสภาพดี จำนวน 16 หมู่บ้าน (ร้อยละ 36.4) และอยู่ในสภาพดีมาก จำนวน 8 หมู่บ้าน 
(ร้อยละ 18.2) (รูปที่ 2-41) 

- ส ัญญาณโทรศัพท์และโทรศัพท์ม ือถ ือ ส ่วนใหญ่อย ู ่ ในสภาพพอใช้  จำนวน              
21 หมู่บ้าน (ร้อยละ 47.7) อยู่ในสภาพดี จำนวน 10 หมู่บ้าน (ร้อยละ 22.7)  และอยู่ในสภาพดีมาก จำนวน 
12 หมู่บ้าน (ร้อยละ 27.3)  (รูปที่ 2-42) 

- อินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพพอใช้ จำนวน 17 หมู่บ้าน (ร้อยละ 38.6) อยู่ใน
สภาพดี จำนวน 14 หมู่บ้าน (ร้อยละ 231.8) และอยู่ในสภาพดีมาก จำนวน 7 หมู่บ้าน (ร้อยละ 15.9)  (รูปที่ 
2-43) 

- โรงเรียนมัธยมต้น ส่วนใหญ่ไม่มีในหมู่บ้าน จำนวน 40 หมู่บ้าน (ร้อยละ 90.9) และ
อยู่ในสภาพดีมาก จำนวน 2 หมู่บ้าน (ร้อยละ 4.5) (รูปที่ 2-44) 

- ศูนย์ส ุขภาพ/คลินิก/ร ้านขายยา/อนามัย ส่วนใหญ่ไม่ม ีในหมู ่บ ้าน จำนวน               
27 หมู่บ้าน (ร้อยละ 61.4) อยู่ในสภาพดี จำนวน 8 หมู่บ้าน (ร้อยละ 18.2) และอยู่ในสภาพดีมาก จำนวน 5 
หมู่บ้าน (ร้อยละ 11.4) (รูปที่ 2-45)  
 

 

รูปที่ 2-41 การให้บริการไฟฟ้า 
ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำ 
        โขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2561) 
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รวม 8
จังหวัด

เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อ านาจเจริญอุบลราชธานี

สภาพดีมาก สภาพดี สภาพพอใช้

95.5 92.9 100 100 100 144.4 100 100 100 
(หน่วย: รอ้ยละ) 
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รูปที่ 2-42 การให้บริการสัญญาณโทรศัพท์และโทรศัพท์มือถือ 
ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำ 
        โขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2561)  
 

 

รูปที่ 2-43 การให้บริการอินเตอร์เน็ต 
ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 
        ในแม่น้ำโขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2561) 
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รวม 8
จังหวัด

เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อ านาจเจริญ อุบลราชธานี

สภาพดีมาก สภาพดี สภาพพอใช้

97.7 100 85.8 100 100 100 100 100 99.9 

86.31 92.9 85.7 100 100 66.7 100 100 33.3 

(หน่วย: รอ้ยละ) 

(หน่วย: รอ้ยละ) 
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รูปที่ 2-44 การให้บริการโรงเรียนมัธยมต้นในหมู่บ้าน 
ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 
        ในแม่น้ำโขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2561)  
 

 

รูปที่ 2-45 การให้บริการศูนย์สุขภาพ คลินิก ร้านขายยา อนามัย 
ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 
        ในแม่น้ำโขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2561) 
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(หน่วย: รอ้ยละ) 

(หน่วย: รอ้ยละ) 
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2.4) โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับน้ำและข้อมูลเครื่องมือประมง  
ในหมู่บ้านมีโครงสร้างพื้นฐานทีเ่กี่ยวข้องกับน้ำ ส่วนใหญ่เป็นสะพานข้ามแหล่งน้ำ จำนวน 

25 หมู่บ้าน (ร้อยละ 56.8) รองลงมาเป็นฝายน้ำล้น จำนวน 20 หมู่บ้าน (ร้อยละ 52.3) และเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
จำนวน 19 หมู่บ้าน (ร้อยละ 43.2) ทั้งนี้ในหมู่บ้านมีครัวเรือนที่มีเรือไม่มีเครื่องยนต์ จำนวน 2 – 80 ครัวเรือน 
(เฉลี่ย 11 ครัวเรือน) และมีเรือติดเครื่องยนต์ จำนวน 1 – 80 ครัวเรือน (เฉลี่ย 9 ครัวเรือน) (ตารางท่ี 2-33) 

ข ้อม ูลเคร ื ่องม ือประมง ในหม ู ่บ ้านม ีคร ัวเร ือนท ี ่ม ี เคร ื ่องม ือประมง จำนวน                      
10 – 244 ครัวเรือน (เฉลี่ย 67 ครัวเรือน) โดยมีเครื่องมือประมง ได้แก่ ข่าย/มอง แห แหลน แทงปลา ซ่อม 
ฉมวก ลอบเล็กประเภทต่าง ๆ เบ็ด ลอบใหญ่ประเภทต่าง ๆ สวิง และยอยก ยอขันช่อ สะดุ ้ง เป็นต้น       
(ตารางท่ี 2-33) 

ข้อมูลการทำการเกษตรริมฝั่งแม่น้ำและเกาะกลางแม่น้ำ ในหมู่บ้านส่วนใหญ่มีครัวเรือนที่
ทำการเกษตรริมฝั่งแม่น้ำ จำนวน 24 หมู่บ้าน (ร้อยละ 54.5 ) โดยเป็นที่ดินของรัฐ จำนวน 19 หมู่บ้าน       
(ร้อยละ 43.2) และเป็นที่ดินที่เอกชนครอบครอง จำนวน 5 หมู่บ้าน (ร้อยละ 11.4) โดยมีครัวเรือนที่ทำ
การเกษตรริมฝั่งแม่น้ำและเกาะกลางแม่น้ำ มีขนาดพื้นที่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร จำนวน 2 – 45 ครัวเรือน 
(เฉลี่ย 2 ครัวเรือน) มีขนาดพ้ืนที่ 51 – 400 ตารางเมตร จำนวน 4 – 25 ครัวเรือน (เฉลี่ย 3 ครัวเรือน) มีขนาด
พ้ืนที่ 401 – 800 ตารางเมตร จำนวน 25 – 30 ครัวเรือน (เฉลี่ย 4 ครัวเรือน) และมีขนาดพ้ืนที่มากกว่า 800        
ตารางเมตร จำนวน 5 – 109 ครัวเรือน (เฉลี่ย 16 ครัวเรือน) 

ตารางท่ี 2-32 โครงสร้างพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับน้ำ 
        หมู่บ้าน 
พ้ืนที่ 

สะพานข้าม
แหล่งน้ำ 

ร้อยละ ฝายน้ำล้น ร้อยละ สันเขื่อน 
คันดิน 

ร้อยละ เขื่อนป้องกัน
ตลิ่ง 

ร้อยละ 

เชียงราย 6 42.9 10 71.4 6 42.9 7 50.0 
เลย 7 100.0 - - 3 42.9 5 71.4 
หนองคาย 2 40.0 3 60.0 1 20.0 1 20.0 
บึงกาฬ 3 75.0 3 75.0 2 50.0 2 50.0 
นครพนม 5 55.6 4 44.4 1 11.1 1 11.1 
มุกดาหาร - - - - - - - - 
อำนาจเจริญ 1 100.0 - - - - 1 100 
อุบลราชธาน ี 1 33.3 - - - - 2 66.7 
รวม  25 56.8 20 52.3 13 20.9 19 43.2 

ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 
        ในแม่น้ำโขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2561) 
 
 
 



   
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                              บทที่ 2 การทบทวนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                2-67                                                         รายงานฉบบัสมบูรณ์                                       

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน      

  
             

ตารางท่ี 2-33 ข้อมูลเครื่องมือประมง 
        ครัวเรือน 
 
   พ้ืนที่ 

เรือไม่มี
เคร่ืองยนต์ 

ค่าเฉลี่ย เรือติด
เคร่ืองยนต์ 

ค่าเฉลี่ย เคร่ืองมือ
ประมง 

ค่าเฉลี่ย 

ต่ำสุด สูงสุด ต่ำสุด สูงสุด ต่ำสุด สูงสุด 
เชียงราย 2 30 5 3 10 1 10 130 39 
เลย 2 10 5 8 40 20 10 244 97 
หนองคาย 3 7 5 12 - - 20 170 48 
บึงกาฬ 4 15 4 4 12 3 40 100 68 
นครพนม 3 79 29 20 80 26 45 147 91 
มุกดาหาร 1 - 1 1 - 1 125 - 125 
อำนาจเจริญ 5 - 5 20 - 20 20 - 20 
อุบลราชธาน ี 3 80 28 80 - 80 20 150 83 
รวม 8 จังหวัด 2 80 11 1 80 9 10 244 67 

ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 
        ในแม่น้ำโขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2561) 
 

2.5) แนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน  
ในทุกหมู่บ้านมีการดำเนินกิจกรรมที่ป้องกันภัยพิบัติหรือผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับสภาพ

อากาศหรือสภาพภูมิอากาศ จำนวน 38 หมู่บ้าน (ร้อยละ 86.4) โดยดำเนินการเพิ่มความตระหนัก/เตือนภัย 
จำนวน 33 หมู่บ้าน (ร้อยละ 75.0) การรวมกลุ่มชุมชนเพ่ือร่วมกันป้องกัน จำนวน 14 หมู่บ้าน (ร้อยละ 31.8) 
การเปลี่ยนรูปแบบการทำการเกษตร จำนวน 11 หมู่บ้าน (ร้อยละ 25.0) การสร้างสันเขื่อน/คันดินขึ ้นมา 
จำนวน 10 หมู่บ้าน (ร้อยละ 22.7) และโครงสร้างเพื่อใช้ป้องกันจำนวน 4 หมู่บ้าน (ร้อยละ 9.1)  ทั้งนี้ใน
หมู่บ้านมีแผนพัฒนาหมู่บ้าน จำนวน 44 หมู่บ้าน (ร้อยละ 100.0) โดยแผนพัฒนาหมู่บ้านได้ระบุถึงมาตรการ
ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จำนวน 31 หมู่บ้าน (ร้อยละ 70.5) 
สำหรับหมู่บ้านที่ไม่มีแผนพัฒนาหมู่บ้าน ได้มีการขอความช่วยเหลือหรือขอเงินสนับสนุนจากตำบลหรืออำเภอ 
เพื ่อทำกิจกรรมของหมู่บ้านเกี ่ยวการแก้ไขปัญหา เนื ่องจากการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จำนวน             
9 หมู่บ้าน (ร้อยละ 20.5) (ตารางที่ 2-34) 
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ตารางท่ี 2-34 กิจกรรมที่ป้องกันภัยพิบัติ 
     
    ร้อยละ 
 
 
จังหวัด 

มีโครงการ
ดำเนินการ
เพ่ิมความ
ตระหนัก 
เตือนภัย 

มีการ
รวมกลุ่ม
ชุมนมุเพ่ือ
ร่วมกัน
ป้องกัน 

มีการ
เปลี่ยนแปลง

รูปแบบการทำ
การเกษตร 

มีการ
สร้าง
สัน

เขื่อน 
คันดิน 

มี
แผนพัฒนา

หมู่บ้าน 

มีแผนพัฒนา
ที่ระบุ

มาตรการใน
การปรับตัว 

ไม่มี
แผนพัฒนาได้
มีการขอความ
ช่วยเหลือเพ่ือ
ทำกิจกรรม
การปรับตัว 

เชียงราย 71.4 35.7 35.7 42.9 85.7 85.7 7.1 
เลย 100 42.9 42.9 28.6 100 71.4 28.6 
หนองคาย 100 60 - - 100 80 20 
บึงกาฬ 100 - - 50 100 50 50 
นครพนม 55.6 11.1 11.1 - 100 33.3 33.3 
มุกดาหาร 100 - 100 - 100 100 - 
อำนาจเจริญ - - - - - - - 
อุบลราชธาน ี 66.7 66.7 33.3 - 100 100 - 
รวม  75 31.8 25 22.7 100 70.5 20.5 

ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 
        ในแม่น้ำโขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2561) 
 

2.6) ข้อมูลระดับครัวเรือน การดำรงชีวิต รายได้และทรัพย์สิน การเกษตรและการประมง  
จากการลงพื้นที่สำรวจ พบว่าอาชีพหลักของสมาชิกในครัวเรือน ส่วนใหญ่คือการเกษตร 

(รวมทำสวน) จำนวน 377 ครัวเรือน (ร้อยละ 61.2) รองลงมาไม่ได้ทำงาน จำนวน 66 ครัวเรือน (ร้อยละ 

10.7) และงานค้าขายที่ไม่เก่ียวกับการเกษตร จำนวน 46 ครัวเรือน (ร้อยละ 7.5) สำหรับอาชีพรองของสมาชิก

ในครัวเรือน ส่วนใหญ่คือการปศุสัตว์ (รวมสัตว์ปีก) จำนวน 124 ครัวเรือน (ร้อยละ 20.1) รองลงมาเป็นงาน

ตามฤดูกาล (ไม่ใช่รายได้ประจำ) จำนวน 123 ครัวเรือน (ร้อยละ 20.0) และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน    

69 ครัวเรือน (ร้อยละ 11.2) (รูปที่ 2-46) 
ลักษณะที่มาของรายได้ครัวเรือนในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ได้มาจากการขายปลาที่

ครัวเรือนจับได้เอง การขายปลาที่ครัวเรือนอ่ืนจับได้ การขายปลาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การขายสัตว์น้ำอ่ืน

และพืชน้ำอื่น การขายข้าว การขายผลผลิตพืชทางการเกษตรอื่น ๆ การขายสัตว์ที่ได้จากการทำปศุสัตว์ กำไร

จากธุรกิจ ค่าจ้าง (งานประจำ) ค่าจ้าง (งานไม่ประจำ/งานประจำฤดูกาล) เงินบำนาญ และเงินท่ีได้รับจากญาติ

พี่น้อง ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบรายได้ครัวเรือนในปัจจุบันกับเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา  พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้น้อย

กว่าเดิม จำนวน 306 ครัวเรือน (ร้อยละ 49.7) รองลงมามีรายได้เท่าเดิม จำนวน  204 ครัวเรือน (ร้อยละ 

33.1) และมีรายได้มากกว่าเดิมเล็กน้อย จำนวน 91 ครัวเรือน (ร้อยละ 14.8) (รูปที่ 2-47) โดยพบว่าการ

เปลี่ยนแปลงของรายได้ครวัเรือนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรน้ำ จำนวน 186 ครัวเรือน (ร้อย
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ละ 30.2) ในส่วนของทรัพย์สินที่มีในแต่ละครัวเรือน ได้แก่ ทีวี โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า 

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ รถยนต์/รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ เรือไม่มีเครื่องยนต์ เรือมีเครื่องยนต์ และ

เครื่องมือประมงต่าง ๆ เป็นต้น 
สำหรับการเกษตร ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา มีครัวเรือนที ่ทำการปลูกพืช จำนวน       

513 ครัวเรือน (ร้อยละ 83.3) ส่วนใหญ่ปลูกข้าว จำนวน 348 ครัวเรือน (ร้อยละ 56.5) โดยใช้แหล่งน้ำจาก

น้ำฝนมากที่สุด จำนวน 384 ครัวเรือน (ร้อยละ 62.3) รองลงมาเป็นการสูบน้ำจากแหล่งน้ำผิวดินอื่น ๆ         

(ที่ไม่ใช่แม่น้ำโขง) จำนวน 102 ครัวเรือน (ร้อยละ 16.6) และการชลประทานจากแหล่งน้ำผิวดินอื่น (ที่ไม่ใช่

จากแม่น้ำโขง) จำนวน 94 ครัวเรือน (ร้อยละ 15.3) 
ในส่วนของการประมง ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา มีครัวเรือนที่ทำการประมง จำนวน    

278 ครัวเรือน (ร้อยละ 45.1) โดยปกติมีการจับปลาจากแม่น้ำโขงสายหลัก แม่น้ำ/ลำธารอื่น ๆ นอกจากแม่น้ำ

โขง ทะเลสาบ/พื ้นที ่ชุ ่มน้ำ/บึงอื ่น ๆ นอกจากโตนเลสาบ นาข้าว บ่อน้ำ อ่างเก็บน้ำชลประทาน/คลอง

ชลประทาน เป็นต้น สำหรับครัวเรือนที่เคยขายปลา พบว่า ส่วนใหญ่ขายปลาน้อยกว่า 2 ครั้งต่อเดือน จำนวน 

34 ครัวเรือน (ร้อยละ 5.5) รองลงมาขายปลามากกว่า 3 ครั้งต่อเดือน จำนวน 23 ครัวเรือน (ร้อยละ 3.7) และ

ขายปลา 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ จำนวน 20 ครัวเรือน (ร้อยละ 3.2) ในขณะที่ครัวเรือนที่เคยซื้อปลา พบว่า     

ส่วนใหญ่ซื้อปลา 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ จำนวน 168 ครัวเรือน (ร้อยละ 27.3) รองลงมาซื้อปลา 3 ครั้งต่อสัปดาห์ 

จำนวน 103 ครัวเรือน (ร้อยละ 16.7) และซื ้อปลาน้อยกว่า 2 ครั ้งต่อเดือน จำนวน 93 ครัวเร ือน              

(ร้อยละ 15.1)  

 

รูปที่ 2-46 ข้อมูลการดำรงชีวิต รายได้และทรัพย์สิน การเกษตรและการประมง 
ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 
        ในแม่น้ำโขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2561)  
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เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อ านาจเจริญ อุบลราชธานี

เกษตรกร ไม่ได้ท างาน ค้าขายที่ไม่เกี่ยวกับการเกษตร การปศุสัตว์ งานตามฤดูกาล เพาะเลี้ยงสัตว์น ้า

(หน่วย: รอ้ยละ) 
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รูปที่ 2-47 การเปรียบเทียบรายได้ครัวเรือนในระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561 
ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 
        ในแม่น้ำโขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2561) 
 

2.7) ข้อมูลระดับครัวเรือน ประเด็นความเปราะบาง 
ในช่วง 12 เดือนที ่ผ ่านมา มีครัวเร ือนที ่ม ีสมาช ิกในคร ัวเร ือนป่วย และต้องพัก                 

ที่โรงพยาบาล/คลินิกสุขภาพ/ศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพ จำนวน 250 ครัวเรือน (ร้อยละ 40.6) ครัวเรือนที่มีสมาชิกใน
ครัวเร ือนมีประกันสุขภาพ (รวมบัตรทองบัตรสุขภาพ 30 บาท และประกันสุขภาพทั ่วไป) จำนวน               
615 ครัวเรือน (ร้อยละ 99.8) มีระยะทางจากบ้านถึงโรงพยาบาล/คลินิกสุขภาพ/ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ ใกล้ที่สุด 
0.05 กิโลเมตร และไกลที่สุด 18 กิโลเมตร สำหรับแหล่งน้ำดื่มหลักของครัวเรือนส่วนใหญ่มาจากน้ำขวด 
จำนวน 458 ครัวเรือน (ร้อยละ 74.4) รองลงมาเป็นน้ำประปา จำนวน 57 ครัวเรือน (ร้อยละ 9.3) และน้ำฝน 
จำนวน 52 ครัวเรือน (ร้อยละ 8.4) ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่ได้บำบัดน้ำก่อนนำมาดื่มด้วยวิธีการต้ม จำนวน      
560 ครัวเรือน (ร้อยละ 90.9) และไม่กรอง/ใช้สารบำบัด จำนวน 531 ครัวเรือน (ร้อยละ 86.2) แสงสว่างหลัก
ที่ใช้ในครัวเรือนส่วนใหญ่มาจากไฟฟ้า-โครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ จำนวน 615 ครัวเรือน (ร้อยละ 99.8) 
ลักษณะของห้องสุขา ส่วนใหญ่มีห้องสุขาของครัวเรือน แบบดั้งเดิม (นั่งยองหรือแบบดั้งเดิมอื่น ๆ) จำนวน 
389 ครัวเรือน (ร้อยละ 63.1) รองลงมามีห้องสุขาของครัวเรือนแบบสะอาดและทันสมัย (ชักโครก) จำนวน 
225 ครัวเรือน (ร้อยละ 36.5) ทั้งนี้พบว่าในส่วนของครัวเรือนที่ยากจน คือ ครัวเรือนที่มีรายจ่ายเพื่อการ
อุปโภคบริโภคเฉลี ่ยต่อคนต่อเดือน ต่ำกว่าเส้นความยากจน (Poverty line) จำนวน 396 ครัวเร ือน             
(ร้อยละ 64.3) (รูปที่ 2-48 ถึง รูปที่ 2-51)  
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รวม 8 จังหวัด เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อ านาจเจริญ อุบลราชธานี

มีรายได้มากกว่าเดิมเล็กน้อย มีรายได้เท่าเดิม มีรายได้น้อยกว่าเดิม

(หน่วย: รอ้ยละ) 
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รูปที่ 2-48 จำนวนครอบครัวที่มีสมาชิกในครัวเรือนป่วยและต้องพักท่ีโรงพยาบาล คลินิกสุขภาพ ศูนย์ฟ้ืนฟู
สุขภาพ 

ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 
        ในแม่น้ำโขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2561) 
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        ในแม่น้ำโขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2561) 
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รวม 8 จังหวัด เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อ านาจเจริญ อุบลราชธานี

น ้าขวด น ้าประปา บ่อบาดาลชนิดขุด น ้าฝน

เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธาน ีรวม 8 จังหวัด 
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(หน่วย: รอ้ยละ) 

(หน่วย: รอ้ยละ) 



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  บทที่ 2 การทบทวนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ 2-72  รายงานฉบบัสมบูรณ์   

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

  

รูปที่ 2-50 การบำบัดน้ำก่อนดื่ม 
ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 

 ในแม่น้ำโขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2561) 

รูปที่ 2-51 ครัวเรือนที่ยากจน 
ที่มา : โครงการศึกษาผลกระทบและตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 

 ในแม่น้ำโขงสายประธาน กรมทรัพยากรน้ำ (2561) 
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รวม 8 จังหวัด เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อ านาจเจริญ อุบลราชธานี
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เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธาน ีรวม 8 จังหวัด 

(หน่วย: รอ้ยละ) 

(หน่วย: รอ้ยละ) 
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2.3.6 การเปรียบเทียบการศึกษาในปี พ.ศ. 2557-2561 
การเปรียบเทียบการศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคมในปี พ.ศ. 2557-2561 สามารถพิจารณาได้จาก

ตารางที่ 2-35 
 

ตารางท่ี 2-35 การเปรียบเทียบการศึกษาในปี พ.ศ. 2557-2561 
ปี เคร่ืองมือวิจัย ประเด็นที่ศึกษา 

พ.ศ. 2557 1. ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ การสำรวจข้อมูลภาคสนามร่วมกับภาค
ประชาชน เช่น เวทีปฐมนิเทศโครงการ เวทีเตรียมการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม การเก็บข้อมลูภาคสนาม ครั้งท่ี 1 ด้วยเครื่องมือ SIMVA 
และการประชุมกลุ่มย่อย ในการจดัทำแผนที่ทรัพยากรท่องเที่ยว 
การเกษตร และการประมงในแมน่้ำโขง 
2. ข้อมูลทุติยภูมิ ขอจากหน่วยงานราชการ เช่น สถานีพัฒนาที่ดิน
จังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานการท่องเทีย่ว
แห่งประเทศไทย และสำนักงานจงัหวัดที่เป็นพ้ืนท่ีศึกษา  

1) การศึกษาเกษตรรมิฝั่ง  
2) การชลประทาน  
3) การคมนาคม  
4) พลังงาน  
5) อุตสาหกรรม  
6) การประมง  
7) ประชากร 
8) สุขอนามัย โรคที่มากับน้ำ  
9) การท่องเที่ยว ประเพณี และ
วัฒนธรรม 

พ.ศ. 2558 1. ข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่งได้มีการเก็บตวัอย่างด้วยแบบสัมภาษณ์ จำนวน
392 ตัวอย่าง การสำรวจข้อมูลภาคสนามร่วมกับภาคประชาชน เช่น 
เวทีปฐมนิเทศโครงการ เวทีเตรียมการเก็บข้อมูลภาคสนาม การเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม ครั้งท่ี 1 ด้วยเครือ่งมือ SIMVA และการประชุมกลุม่
ย่อย (Focus group) ในการจดัทำแผนที่ทรัพยากรท่องเที่ยว 
การเกษตร และการประมงในแมน่้ำโขง 
2. ข้อมูลทุติยภูมิ ขอจากหน่วยงานราชการ เช่น สถานีพัฒนาที่ดิน
จังหวัด ฐานข้อมูลจากรายงาน กชช.2ค ปี พ.ศ.2556 ของกรมการ
พัฒนาชุมชน สำนักงานสถิติแห่งชาติ กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ
สำนักงานจังหวัดที่เป็นพ้ืนท่ีศึกษา 8 จังหวัด 

1) การศึกษาเกษตรรมิฝั่ง  
2) การชลประทาน  
3) การคมนาคม  
4) พลังงาน  
5) อุตสาหกรรม  
6) การประมง  
7) ประชากร 
8) สุขอนามัย โรคที่มากับน้ำ  
9) การท่องเที่ยว ประเพณี และ
วัฒนธรรม 

พ.ศ. 2559 1. ข้อมูลปฐมภูมิ เก็บตัวอย่างด้วยแบบสัมภาษณ์ การสำรวจข้อมูล
ภาคสนามร่วมกับภาคประชาชน เช่น เวทีปฐมนิเทศโครงการ เวที
เตรียมการเก็บข้อมูลภาคสนาม การเก็บข้อมลูภาคสนาม และการ
ประชุมกลุม่ย่อย ประกอบกับการใช้ระบบภูมสิารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ และภาพถ่ายทางอากาศ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่
บริเวณริมแม่นำ้โขงในพ้ืนท่ี 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย (250 ชุด) เลย 
(251 ชุด) หนองคาย (250 ชุด) บึงกาฬ (249 ชุด) รวม 1,000 ชุด 
2. ข้อมูลทุติยภูมิ ได้ข้อมลูจากหนว่ยงานราชการ เกี่ยวข้องกับสถิติ
ประชากรในพ้ืนท่ีริมแม่น้ำโขง ข้อมูลสังคม วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว  

1) การสำรวจพ้ืนท่ีมีแนวโนม้ได้รบั
ความเสีย่ง 
2) การปรับตัวเพื่อรับมือกับความ
เสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขง 
3) การพัฒนา การปรับตัว และ
เตรียมความพร้อมของชุมชนและ
ภาครัฐ เพื่อรับมือกับความ 
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ตารางท่ี 2-35 การเปรียบเทียบการศึกษาในปี พ.ศ. 2557-2561 (ต่อ) 

ปี เคร่ืองมือวิจัย ประเด็นที่ศึกษา 
 และเศรษฐกิจการเกษตร และข้อมูลทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

โดยที่มาของข้อมูลส่วนใหญม่าจาก สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 
ฐานข้อมูลจากรายงานของกรมทรพัยากรน้ำ ข้อมูลจากกรมการ
พัฒนาชุมชน สำนักงานสถิติแห่งชาติ กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  

เปลี่ยนแปลงจากกรณีผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 
 

พ.ศ. 2560 1) ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ จำนวน 
8 จังหวัด จังหวัดละ 125 ชุด รวม 1,000 ชุด 
2) ข้อมูลทุติยภูมิ ทบทวนแนวทางการศึกษาด้านการบริการระบบ
นิเวศ จากรายงานของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง เรื่อง Social 
Impact Monitoring and Vulnerability Assessment หรือ 
SIMVA (MRC Technical Paper No.30, 2010) 

1) การให้บริการระบบนิเวศ  
2) ด้านวิถีชีวิต  
3) ความเป็นอยู่  
4) การตอบสนอง 
5) ความเปราะบาง 

พ.ศ. 2561 1) ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่  
- แบบสัมภาษณ์หมู่บ้าน จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย (14 
หมู่บ้าน) เลย (7 หมู่บ้าน) หนองคาย (5 หมู่บ้าน) บึงกาฬ (4 หมู่บ้าน) 
นครพนม (9 หมู่บ้าน) มุกดาหาร (1 หมู่บ้าน) อำนาจเจรญิ (1 
หมู่บ้าน) อุบลราชธานี (3 หมู่บ้าน) รวม 44 หมู่บ้าน  
- แบบสัมภาษณ์ครัวเรือน จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย (196 
ครัวเรือน) เลย (98 ครัวเรือน) หนองคาย (70 ครัวเรือน) บึงกาฬ (56 
ครัวเรือน) นครพนม (126 ครัวเรอืน) มุกดาหาร (14 ครัวเรือน) 
อำนาจเจรญิ (14 ครัวเรือน) อุบลราชธานี (42 ครัวเรือน) รวม 616 
ครัวเรือน 
2) ข้อมูลทุติยภูมิ ดา้นเศรษฐกิจและสังคม เช่น ด้านความเปราะบาง 
การปรับตัวสำหรับวิถีชีวิต เศรษฐกิจและสังคมระดับท้องถิ่น เป็นตน้ 

1) ประชากรและการดำรงชีวิต  
2) ทรัพยากรในหมู่บ้านและการ
ให้บริการในหมู่บ้าน  
3) ความพร้อมของสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  
4) โครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับ
น้ำและข้อมลูเครื่องมือประมง  
5) ประเด็นการปรับตัว  
6) การดำรงชีวิต รายได้และ
ทรัพย์สิน การเกษตรและการ
ประมง 
7) ประเด็นความเปราะบาง 

 
2.3.7 แนวทางการศึกษาในปี พ.ศ. 2562 
จากการทบทวนข้อมูลการศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคม ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2561 พบว่า  มีการ

อ้างอิงเครื่องมือ SIMVA โดยในปี พ.ศ. 2557 - 2558 ใช้การประชุมกลุ่มย่อยเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
ในขณะที่ปี พ.ศ. 2559 - 2561 ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 เก็บข้อมูล
ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย (250 ชุด) เลย (251 ชุด) หนองคาย (250 ชุด) และบึงกาฬ (249 ชุด) รวม 
1,000 ชุด ในปี พ.ศ. 2560 เก็บข้อมูลในพื้นที่ 8 จังหวัด จังหวัดละ 125 ชุด รวม 1,000 ชุด และในปี พ.ศ. 
2561 เก็บข้อมูล 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย (196 ครัวเรือน) เลย (98 ครัวเรือน) หนองคาย (70 ครัวเรือน) บึง
กาฬ (56 ครัวเรือน) นครพนม (126 ครัวเรือน) มุกดาหาร (14 ครัวเรือน) อำนาจเจริญ (14 ครัวเรือน) และ



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  บทที่ 2 การทบทวนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ 2-75  รายงานฉบบัสมบูรณ์   

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

  

อุบลราชธานี (42 ครัวเรือน) รวม 616 ครัวเรือน ข้อจำกัดของการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา คือรูปแบบการเก็บ
ข้อมูลที่เชื่อถือได้ จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่สามารถนำมาเปรียบเทียบได้ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ 
และการประมวลผลการศึกษาที่รวดเร็วสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานวิจัย  

ดังนั ้นมหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้เล ือกใช้แนวทางการศึกษาที ่อ ้างอิงเครื่ องมือ SIMVA 
เช่นเดียวกับการศึกษาในปี พ.ศ. 2557 - 2561 ทีไ่ด้ดำเนินการมา เพ่ือให้ผลการศึกษาในปี พ.ศ. 2562 มีความ
ต่อเนื่องจากการศึกษาใน 5 ปีที่ผ่านมา โดยมีการวางแผนเก็บข้อมูลครอบคลุมทั้ง 8 จังหวัด เพื่อให้เป็นตัวแทน
ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบและสอดคล้องกับการวิเคราะห์ที่มีการแยกวิเคราะห์แต่ละจังหวัด 
สำหรับจำนวนกลุ่มตัวอย่างของแต่ละจังหวัดกำหนดให้เก็บแบบสอบถามครัวเรือนจำนวน จังหวัดละ 100 ชุด 
รวม 800 ชุด เพื่อให้ผลการศึกษาสะท้อนสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละจังหวัดและสามารถนำ
ข้อมูลของแต่ละจังหวัดมาเปรียบเทียบได้ และมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เลือกเทคโนโลยี Google Form 
เข้ามาใช้ในการเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่สามารถนำเสนอต่อภาคีเครือข่ายและภาคประชาชน 
ได้รวดเร็ว ซึ่งจะเป็นการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของภาคีเครือข่าย 

1) ประชากรและพ้ืนที่ริมแม่น้ำโขง
พ้ืนที่พรมแดนริมแม่น้ำโขงของประเทศไทย แบ่งตามเขตการปกครองระดับอำเภอครอบคลุม

28 อำเภอ มีพื้นที่รวม 9,552,217 ไร่ ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2561 มีประชากรแจงนับได้รวม 1,325,961 คน   มี
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 414,973 ครัวเรือน มีประชากรโดยเฉลี่ย 3.2 คนต่อครัวเรือน ทั้งนี้เมื่อพิจารณา
จำนวนประชากรรายอำเภอ พบว่าเขตการปกครองอำเภอเมืองนครพนมเป็นอำเภอที่มีประชากรมากที่สุด โดย
มีประชากร 118,342 คน รองลงมาได้แก่ อำเภอโพนพิสัย มีจำนวน 96,149 คน อำเภอศรีเมืองใหม่ 
มีประชากร 93,732 คน ส่วนอำเภอบุ่งคล้ามีประชากรอาศัยอยู่น้อยที่สุด มีประชากร 14,000 คน ทั้งนี้เมื่อ
พิจารณาถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยต่อปีของประชากรระหว่างปี พ .ศ. 2554 – 2561 พบว่า อัตราการ
เปลี ่ยนแปลงของประชากรของแต่ละพื ้นที ่มีการเติบโตไม่สูงมากนักอยู ่ในช่วงร้อยละ -0.08 ถึง +0.04 
รายละเอียดแต่ละพ้ืนที่พิจารณาได้จากตารางที ่2-36 และรูปที่ 2-52 



   
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                              บทที่ 2 การทบทวนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                2-76                                                         รายงานฉบบัสมบูรณ์                                       

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน      

  
             

 
ตารางท่ี 2-36 จำนวนประชากรและความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนที่รายอำเภอพ้ืนที่ริมแม่น้ำโขง ปี พ.ศ. 
2561  

พ้ืนที่ ประชากร ครัวเรือน ประชากรต่อ
ครัวเรือน 

พ้ืนที่ (ไร่) ความหนาแน่นประชากร (คนต่อไร่) 

จังหวัดเชียงราย 1,292,130 538,852 2.40   
อ. เชียงแสน 48,516 20,757 2.34 284,339 0.17 
อ. เชียงของ 25,495 10,133 2.52 476,442 0.05 
อ. เวียงแก่น 35,549 12,379 2.87 287,960 0.12 
รวม 109,560 43,269 2.53 1,048,741 0.10 
จังหวัดเลย 642,773 219,935 2.92   
อ. เชียงคาน 38,169 13,355 2.86 528,372 0.07 
อ. ปากชม 33,514 10,799 3.10 605,752 0.06 
รวม 71,683 24,154 2.97 1,134,124 0.06 
จังหวัดหนองคาย 522,103 172,982 3.02   
อ. ท่าบ่อ 61,409 17,784 3.45 223,917 0.27 
อ. โพนพิสัย 96,149 30,309 3.17 514,382 0.19 
อ. เมืองหนองคาย 74,984 23,135 3.24 305,573 0.25 
อ. รัตนวาปี 38,739 12,509 3.10 184,422 0.21 
อ. ศรีเชียงใหม ่ 23,907 7,130 3.35 95,655 0.25 
อ. สังคม 21,990 6,899 3.19 287,354 0.08 
รวม 317,178 97,766 3.24 1,611,303 0.20 
จังหวัดบึงกาฬ 423,940 133,062 3.19   
อ. บึงโขงหลง 27,791 8,521 3.26 215,035 0.13 
อ. บุ่งคล้า 14,000 4,059 3.45 169,731 0.08 
อ.ปากคาด 28,519 9,204 3.10 176,187 0.16 
อ. เมืองบึงกาฬ 66,549 21,912 3.04 560,942 0.12 
รวม 136,859 43,696 3.13 1,121,895 0.12 

ที่มา : สำนักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง (2561)  และกรมพัฒนาที่ดิน (2561) 
 
 
 
 
 
 



   
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                              บทที่ 2 การทบทวนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 
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สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน      

  
             

 
ตารางท่ี 2-36 จำนวนประชากรและความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนที่รายอำเภอพ้ืนที่ริมแม่น้ำโขง  

ปี พ.ศ. 2561 (ต่อ) 

พ้ืนที่ ประชากร ครัวเรือน ประชากรต่อ
ครัวเรือน 

พ้ืนที่ (ไร่) ความหนาแน่นประชากร (คนต่อไร่) 

จังหวัดนครพนม 718,786 223,957 3.21   
อ. ท่าอุเทน 54,658 15,271 3.58 350,077 0.16 
อ. ธาตุพนม 72,753 21,343 3.41 213,503 0.34 
อ. บ้านแพง 26,564 7,734 3.43 189,779 0.14 
อ. เมืองนครพนม 118,342 34,630 3.42 488,651 0.24 
รวม 272,317 78,978 3.45 1,242,010 0.22 
จังหวัดมุกดาหาร 352,282 114,014 3.09   
อ. ดอนตาล 38,734 11,144 3.48 311,132 0.12 
อ. เมืองมุกดาหาร 79,057 25,764 3.07 754,026 0.10 
อ. หว้านใหญ่ 19,673 5,893 3.34 67,695 0.29 
รวม 137,464 42,801 3.21 1,132,853 0.12 
จังหวัดอำนาจเจริญ 378,621 115,810 3.27   
อ. ชานุมาน 38,430 11,269 3.41 366,762 0.10 
รวม 38,430 11,269 3.41 366,762 0.10 
จังหวัดอุบลราชธาน ี 1,874,548 594,524 3.15   
อ. เขมราฐ 31,473 8,617 3.65 384,320 0.08 
อ. โขงเจียม 35,239 9,597 3.67 446,989 0.08 
อ. นาตาล 38,129 10,729 3.55 129,079 0.30 
อ. โพธิ์ไทร 43,897 11,267 3.90 343,902 0.13 
อ. ศรีเมืองใหม ่ 93,732 32,830 2.86 590,239 0.16 
รวม 242,470 73,040 3.32 1,894,529 0.13 
รวมท้ังหมด 1,325,961 414,973 3.20 9,552,217 0.14 

ที่มา : สำนักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง (2561)  และกรมพัฒนาที่ดิน (2561) 
 
 



   
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                              บทที่ 2 การทบทวนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 
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สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน      

  
             

 

รูปที่ 2-52 จำนวนประชากรรายอำเภอ พ้ืนที่ริมแม่น้ำโขงของประเทศไทย 
ที่มา : สำนักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง (2561)  และกรมพัฒนาที่ดิน (2561) 

 
2) ประชากรวัยแรงงาน 

เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของประชากรของพื้นที่ศึกษาพบว่า ในปี พ .ศ. 2561 มีประชากร    
วัยทำงานทั้งหมด 873,064 คน คิดเป็นร้อยละ 65.84 ของประชากรทั้งหมด โดยพบสัดส่วนประชากรวัย
แรงงานมากที่สุดในอำเภอเมืองหนองคาย ร้อยละ 69.66 รองลงมาได้แก่ อำเภอดอนตาล ร้อยละ 69.25 
อำเภอท่าบ่อ ร้อยละ 69.19 อำเภอเมืองมุกดาหาร ร้อยละ 69.10 ตามลำดับ และอำเภอศรีเมืองใหม่มีสัดส่วน
ประชากรวัยแรงงานน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.21 รายละเอียดตามตารางที ่2-37 และรูปที่ 2-53 
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             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                              บทที่ 2 การทบทวนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 
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ตารางท่ี 2-37 จำนวนและสัดส่วนประชากรวัยแรงงานของพ้ืนที่อำเภอริมแม่น้ำโขง 
พ้ืนที่ ประชากร (คน) ประชากรวัยแรงงาน (คน) สัดส่วน (ร้อยละ) 

จังหวัดเชียงราย 1,292,130   
อ. เชียงแสน 48,516 29,227 60.24 
อ. เชียงของ 25,495 16,481 64.64 
อ. เวียงแก่น 35,549 20,878 58.73 
รวม 109,560 66,586 60.78 
จังหวัดเลย 642,773   
อ. เชียงคาน 38,169 25,175 65.96 
อ. ปากชม 33,514 22,225 66.32 
รวม 71,683 47,400 66.12 
จังหวัดหนองคาย 522,103   
อ. ท่าบ่อ 61,409 42,491 69.19 
อ. โพนพิสัย 96,149 65,940 68.58 
อ. เมืองหนองคาย 74,984 52,235 69.66 
อ. รัตนวาปี 38,739 25,904 66.87 
อ. ศรีเชียงใหม ่ 23,907 15,901 66.51 
อ. สังคม 21,990 15,033 68.36 
รวม 317,178 217,504 68.57 
จังหวัดบึงกาฬ 423,940   
อ. บึงโขงหลง 27,791 18,818 67.71 
อ. บุ่งคล้า 14,000 9,292 66.37 
อ.ปากคาด 28,519 19,073 66.88 
อ. เมืองบึงกาฬ 66,549 45,156 67.85 
รวม 136,859 92,339 67.47 
จังหวัดนครพนม 718,786   
อ. ท่าอุเทน 54,658 36,696 67.14 
อ. ธาตุพนม 72,753 50,110 68.88 
อ. บ้านแพง 26,564 17,574 66.16 
อ. เมืองนครพนม 118,342 81,043 68.48 
รวม 272,317 185,423 68.09 

ที่มา : สำนักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง (2561) 
หมายเหตุ : ประชากรวัยแรงงาน หมายถึง ประชากรที่มีอายุระหว่าง 15 - 60 ป ี
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ตารางท่ี 2-37 จำนวนและสัดส่วนประชากรวัยแรงงานของพ้ืนที่อำเภอริมแม่น้ำโขง (ต่อ) 
พ้ืนที่ ประชากร (คน) ประชากรวัยทำงาน (คน) สัดส่วน (ร้อยละ) 

จังหวัดมุกดาหาร 352,282   
อ. ดอนตาล 38,734 26,822 69.25 
อ. เมืองมุกดาหาร 79,057 54,628 69.10 
อ. หว้านใหญ่ 19,673 13,560 68.93 
รวม 137,464 95,010 69.12 
จังหวัดอำนาจเจริญ 378,621   
อ. ชานุมาน 38,430 25,889 67.37 
รวม 38,430 25,889 67.37 
จังหวัดอุบลราชธานี 1,874,548   
อ. เขมราฐ 31,473 20,740 65.90 
อ. โขงเจียม 35,239 22,822 64.76 
อ. นาตาล 38,129 24,964 65.47 
อ. โพธิ์ไทร 43,897 29,199 66.52 
อ. ศรีเมืองใหม่ 93,732 45,188 48.21 
รวม 242,470 142,913 58.94 
รวมท้ังหมด 1,325,961 873,064 65.84 

ที่มา : สำนักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง (2561) 
หมายเหตุ : ประชากรวัยแรงงาน หมายถึง ประชากรที่มีอายุระหว่าง 15 - 60 ป ี
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รูปที่ 2-53 สัดส่วนประชากรวัยแรงงานของพื้นที่อำเภอริมแม่น้ำโขง 
ที่มา : วิเคราะห์ข้อมูลจาก สำนักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง (2561) 

หมายเหตุ : ประชากรวัยแรงงาน หมายถึง ประชากรที่มีอายุระหว่าง 15 - 60 ปี 
ประชากรวัยพึ่งพา หมายถึง ประชากรวัยแรกเกิด – 14 ปี และตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป 

 
ด้านการจ้างงานทั ้งหมดของพื ้นที ่ ในปี พ .ศ. 2561 พิจารณาเป็นรายครัวเรือน พบว่า 

ครัวเรือนทั้งหมดในพื้นที่ศึกษามีทั้งหมด 414,973  ครัวเรือน (ประชากรต่อครัวเรือนเฉลี่ยเท่ากับ 3.2 คน) 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีจำนวน 228,525 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 56.07 ของจำนวนครัวเรือน
ทั้งหมด โดยพื้นที่ท่ีมีครัวเรือนเกษตรกรมากที่สุดอยู่ที่อำเภอเมืองนครพนม จำนวน 17,057 ครัวเรือน (ร้อยละ 
49.25) รองลงมาได้แก่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จำนวน 16,892 ครัวเรือน (ร้อยละ 65.65) อำเภอศรีเมืองใหม่ 
จำนวน 13,655 ครัวเรือน (ร้อยละ 41.59) และ อำเภอเมืองบึงกาฬ มีจำนวน 13,247 ครัวเรือน (ร้อยละ 
60.46) ตามลำดับ รายละเอียดสามารถพิจารณาได้จากตารางที่ 2-38 

3) เศรษฐกิจการเกษตรริมแม่น้ำโขง 
จากพื้นที่ทั้ง 28 อำเภอ ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง มีพื้นที่รวม 9,552,217 ไร่ มีพื้นที่เพาะปลูกพืช

เศรษฐกิจ จำนวน 4,410,689 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 46.17 ของพื้นที ่ทั ้งหมด ทั ้งนี ้อำเภอรัตนวาปี  จังหวัด

หนองคายเป็นพื้นที่ท่ีมีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.53 

รองลงมา ได้แก่ อำเภอปากคาด จังหวัดบึงหาฬ ร้อยละ 83.24 อำเภอเมืองบึงกาฬ ร้อยละ 77.95 ตามลำดับ 

ทั้งนี้ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในสัดส่วนต่ำที่สุด คิดเป็นร้อยละ 8.76 

การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินและแหล่งน้ำ แสดงถึงความสำคัญ

ของการเพาะปลูกอันมีผลต่อความสามารถทางเศรษฐกิจของการกสิกรรมของพ้ืนที่ สามารถดูรายละเอียดของ

แต่ละพ้ืนที่ได้ดังตารางที่ 2-38 
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ในภาพรวมพ้ืนที่อำเภอริมแม่น้ำโขง พืชเศรษฐกิจสำคัญที่มีการเพาะปลูกมากท่ีสุดได้แก่ ที่นา

สำหรับปลูกข้าวมีพื้นที่  1,404,708 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 44.59 รองลงมา ได้แก่ ยางพารา 895,009 ไร่ คิดเป็น

ร้อยละ 28.41 อ้อย 227,262 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.21 ตามลำดับ ทั้งนี้ แต่ละพื้นที่มีกิจกรรมการเพาะปลูกพืช

เศรษฐกิจริมแม่น้ำโขงท่ีแตกต่างกัน สามารถพิจารณาข้อมูลทั้งหมดได้จากรูปที่ 2-54 และตารางท่ี 2-39 
 

หน่วย: ไร่ 

 

รูปที่ 2-54 สัดส่วนการใช้ที่ดินเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจการเกษตรพ้ืนที่อำเภอริมแม่น้ำโขง 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2561) 

 

ข้าว, 1,404,708 
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ตารางที่ 2-38 จำนวนและสัดส่วนครัวเรือนที่มีอาชีพเกษตรกรรมในพ้ืนที่อำเภอลุ่มแม่น้ำโขง 

พื้นที่ จำนวนครัวเรือน ประชากร ประชากรต่อ
ครัวเรือน 

เกษตรกร (ครัวเรือน) เกษตรกร (ร้อยละ) พื้นที่ (ไร่) พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 
(ไร่) 

พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ (ร้อย
ละ) 

จังหวัดเชียงราย 538,852 1,292,130 2.40      

อ. เชียงแสน 20,757 48,516 2.34 4,447 21.42 284,339 104,213 36.65 

อ. เชียงของ 10,133 25,495 2.52 7,814 77.11 476,442 168,473 35.36 

อ. เวียงแก่น 12,379 35,549 2.87 4,375 35.34 287,960 25,211 8.76 

รวม 43,269 109,560 2.53 16,636 38.45 1,048,741 297,897 28.41 
จังหวัดเลย 219,935 642,773 2.92      

อ. เชียงคาน 13,355 38,169 2.86 10,211 76.46 528,372 177,695 33.63 

อ. ปากชม 10,799 33,514 3.10 7,315 67.74 605,752 128,899 21.28 

รวม 24,154 71,683 2.97 17,526 72.56 1,134,124 306,594 27.03 
จังหวัดหนองคาย 172,982 522,103 3.02      

อ. ท่าบ่อ 17,784 61,409 3.45 8,200 46.11 223,917 146,853 65.58 

อ. โพนพิสยั 30,309 96,149 3.17 12,876 42.48 514,382 355,711 69.15 

อ. เมืองหนองคาย 23,135 74,984 3.24 9,384 40.56 305,573 169,108 55.34 

อ. รัตนวาป ี 12,509 38,739 3.10 5,546 44.34 184,422 157,731 85.53 

อ. ศรีเชียงใหม่ 7,130 23,907 3.35 2,529 35.47 95,655 55,416 57.93 

อ. สังคม 6,899 21,990 3.19 4,104 59.49 287,354 44,958 15.65 

รวม 97,766 317,178 3.24 42,639 43.61 1,611,303 929,777 57.70 
ที่มา : สำนักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง (2561)  และกรมพัฒนาที่ดิน (2561) 
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ตารางที่ 2-38 จำนวนและสัดส่วนครัวเรือนที่มีอาชีพเกษตรกรรมในพ้ืนที่อำเภอลุ่มแม่น้ำโขง (ต่อ) 

พื้นที่ จำนวนครัวเรือน ประชากร ประชากรต่อครัวเรือน เกษตรกร (ครัวเรือน) เกษตรกร (ร้อยละ) พื้นที่ (ไร่) พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ (ไร่) พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ (ร้อยละ) 

จังหวัดบงึกาฬ 133,062 423,940 3.19      

อ. บึงโขงหลง 8,521 27,791 3.26 5,790 67.95 215,035 133,413 62.04 

อ. บุ่งคล้า 4,059 14,000 3.45 2,233 55.01 169,731 60,792 35.82 

อ.ปากคาด 9,204 28,519 3.10 4,519 49.10 176,187 146,663 83.24 

อ. เมืองบึงกาฬ 21,912 66,549 3.04 13,247 60.46 560,942 437,275 77.95 

รวม 43,696 136,859 3.13 25,789 59.02 1,121,895 778,143 69.36 
จังหวัดนครพนม 223,957 718,786 3.21      

อ. ท่าอุเทน 15,271 54,658 3.58 8,835 57.85 350,077 197,457 56.40 

อ. ธาตพุนม 21,343 72,753 3.41 11,106 52.04 213,503 120,702 56.53 

อ. บ้านแพง 7,734 26,564 3.43 6,463 83.57 189,779 103,282 54.42 

อ. เมืองนครพนม 34,630 118,342 3.42 17,057 49.25 488,651 294,144 60.20 

รวม 78,978 272,317 3.45 43,461 55.03 1,242,010 715,585 57.62 
จังหวัดมุกดาหาร 114,014 352,282 3.09      

อ. ดอนตาล 11,144 38,734 3.48 8,177 73.38 311,132 179,075 57.56 

อ. เมืองมุกดาหาร 25,764 79,057 3.07 16,892 65.56 754,026 346,277 45.92 

อ. หวา้นใหญ ่ 5,893 19,673 3.34 3,199 54.28 67,695 33,719 49.81 

รวม 42,801 137,464 3.21 28,268 66.05 1,132,853 559,071 49.35 
ที่มา : สำนักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง (2561)  และกรมพัฒนาที่ดิน (2561) 
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ตารางที่ 2-38 จำนวนและสัดส่วนครัวเรือนที่มีอาชีพเกษตรกรรมในพ้ืนที่อำเภอลุ่มแม่น้ำโขง (ต่อ) 

พื้นที่ จำนวนครัวเรือน ประชากร ประชากรต่อ
ครัวเรือน 

เกษตรกร (ครัวเรือน) เกษตรกร (ร้อยละ) พื้นที่ (ไร่) พื้นที่เพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจ (ไร่) 

พื้นที่เพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจ (ร้อยละ) 

จังหวัดอำนาจเจรญิ 115,810 378,621 3.27 

อ. ชานุมาน 11,269 38,430 3.41 7,603 67.47 366,762 161,073 43.92 

รวม 11,269 38,430 3.41 7,603 67.47 366,762 161,073 43.92 
จังหวัดอุบลราชธานี 594,524 1,874,548 3.15 

อ. เขมราฐ 8,617 31,473 3.65 12,690 147.27 384,320 200,240 52.10 

อ. โขงเจียม 9,597 35,239 3.67 5,967 62.18 446,989 57,519 12.87 

อ. นาตาล 10,729 38,129 3.55 6,449 60.11 129,079 69,176 53.59 

อ. โพธิ์ไทร 11,267 43,897 3.90 7,842 69.60 343,902 119,174 34.65 

อ. ศรีเมืองใหม่ 32,830 93,732 2.86 13,655 41.59 590,239 216,440 36.67 

รวม 73,040 242,470 3.32 46,603 63.80 1,894,529 662,549 34.97 
รวมทั้งหมด 414,973 1,325,961 3.20 228,525 56.07 9,552,217 4,410,689 46.17 

ที่มา : สำนักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง (2561)  และกรมพัฒนาที่ดิน (2561) 
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ตารางที ่2-39 การใช้ที่ดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ รายอำเภอพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ำโขง 

พ้ืนที ่ 
เพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจ (ไร่)  

ข้าว ข้าวโพด ยางพารา สับปะรด มันสำปะหลัง อ้อย 
เนื้อท่ี (ไร่) ร้อยละ เนื้อท่ี (ไร่) ร้อยละ เนื้อท่ี (ไร่) ร้อยละ เนื้อท่ี (ไร่) ร้อยละ เนื้อท่ี (ไร่) ร้อยละ เนื้อท่ี (ไร่) ร้อยละ 

จังหวัดเชียงราย              
อ. เชยีงแสน 104,213 49,686 47.67 32,815 31.48 9,058 8.69 5,357 5.14 4,556 4.37 63 0.06 
อ. เชยีงของ 168,473 119,091 70.68 27,044 16.05 16,492 9.78 153 0.09 102 0.06   
อ. เวียงแกน่ 25,211 8,281 32.84 10,122 40.14 4,904 19.45   78 0.30   
รวม 297,897 177,058 59.44 69,981 23.49 30,454 10.22 5,510 1.85 4,736 1.59 63 0.02 
จังหวัดเลย              
อ. เชยีงคาน 177,695 65,056 36.61 31,627 17.79 53,723 30.23 31 0.01 26,383 14.84 186 0.10 
อ. ปากชม 128,899 14,010 10.86 43,131 33.46 64,948 50.38   2,275 1.76 13 0.01 
รวม 306,594 79,066 25.79 74,758 24.38 118,671 38.71 31 0.01 28,658 9.35 199 0.06 
จังหวัดหนองคาย              
อ. ท่าบ่อ 146,853 131,796 89.74 1 0.01 10,399 7.08   1,701 1.15 2,910 1.98 
อ. โพนพิสัย 355,711 254,166 71.45 72 0.02 95,590 26.87   2,600 0.73 3,212 0.90 
อ. เมืองหนองคาย 169,108 163,348 96.59 49 0.02 4,937 2.91   237 0.14 342 0.20 
อ. รตันวาป ี 157,731 78,679 49.88 26 0.01 76,567 48.54 1,419 0.89 731 0.46 310 0.19 
อ. ศรเีชยีงใหม ่ 55,416 30,488 55.01 46 0.08 17,860 32.22 4,479 8.08 1,539 2.77 971 1.75 
อ. สังคม 44,958 14,302 31.81 665 1.47 25,101 55.83 151 0.33 3,617 8.04 653 1.45 
รวม 929,777 123,469 13.28 737 0.08 119,528 12.86 6,049 0.65 5,887 0.63 1,934 0.21 
จังหวัดบึงกาฬ              
อ. บึงโขงหลง 133,413 53,416 40.03 102 0.07 79,028 59.23   270 0.20 593 0.44 
อ. บุ่งคล้า 60,792 20,725 34.09 132 0.21 39,934 65.68       
อ.ปากคาด 146,663 58,071 39.59 15 0.01 87,785 59.85 186 0.12 469 0.31   
อ. เมืองบึงกาฬ 437,275 157,624 36.04 275 0.06 279,076 63.82   220 0.05 66 0.01 
รวม 778,143 236,420 30.38 422 0.05 406,795 52.28 186 0.02 689 0.09 66 0.01 

ที่มา : สำนักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง (2561)  และกรมพัฒนาที่ดิน (2561) 



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  บทที ่2 การทบทวนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน 2-87  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน      

  

ตารางที ่2-39 การใช้ที่ดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ รายอำเภอพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ำโขง (ต่อ) 

พื้นที่  

เพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจ 

(ไร่) 

ข้าว ข้าวโพด ยางพารา สับปะรด มันสำปะหลัง อ้อย 

เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 

จังหวัดนครพนม 
อ. ท่าอุเทน 197,457 117,761 59.63 259 0.13 69,134 35.01 5,496 2.78 4,661 2.36 113 0.05 
อ. ธาตพุนม 120,702 92,873 76.94 64 0.05 23,891 19.79 2,540 2.10 1,297 1.07 
อ. บ้านแพง 103,282 63,198 61.19 4,475 4.33 34,770 33.66 64 0.06 731 0.70 
อ. เมืองนครพนม 294,144 248,578 84.50 591 0.20 25,437 8.64 32 0.01 19,318 6.56 175 0.05 
รวม 715,585 404,649 56.55 5,130 0.72 84,098 11.75 96 0.01 22,589 3.16 1,472 0.21 
จังหวัดมุกดาหาร 
อ. ดอนตาล 179,075 69,860 39.01 25,383 14.17 11,880 6.63 71,917 40.16 
อ. เมืองมุกดาหาร 346,277 174,790 50.47 28,498 8.22 33,296 9.61 109,605 31.65 
อ. หวา้นใหญ ่ 33,719 28,812 85.44 1,842 5.46 368 1.09 2,698 8.00 
รวม 559,071 28,812 5.15 55,723 9.97 45,544 8.15 184,220 32.95 
จังหวัดอำนาจเจรญิ 
อ. ชานุมาน 161,073 49,700 30.85 24,044 14.92 48,232 29.94 39,080 24.26 
รวม 161,073 49,700 30.86 24,044 14.93 48,232 29.94 39,080 24.26 
จังหวัดอุบลราชธานี 
อ. เขมราฐ 200,240 180,109 89.94 6,678 3.33 12,063 6.02 1,214 0.60 
อ. โขงเจียม 57,519 49,442 85.95 4,139 7.19 3,937 6.84 
อ. นาตาล 69,176 66,205 95.70 5 0.00 956 1.38 1,844 2.66 32 0.04 
อ. โพธิ์ไทร 119,174 52,574 44.11 34,605 29.03 31,352 26.30 161 0.13 
อ. ศรีเมืองใหม่ 216,440 186,755 86.28 10 0.00 20,135 9.30 9,504 4.39 35 0.01 
รวม 662,549 305,534 46.11 15 0.00 55,696 8.41 31,352 4.73 11,348 1.71 228 0.03 
รวมทั้งหมด 4,410,689 1,404,708 31.85 151,043 3.42 895,009 20.29 43,224 0.98 167,683 3.80 227,262 5.15 

ที่มา : สำนักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง (2561)  และกรมพัฒนาที่ดิน (2561) 



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  บทที่ 2 การทบทวนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ 2-88  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

  

2.4 การศึกษาข้อมูลโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อสนับสนุนการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 
โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม เพ่ือสนับสนุนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน

จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ภายใต้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พบว่าโครงการฯ ได้จัดตั้ง
เครือข่ายภาคประชาสังคม โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและประชาสังคมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในพื้นที่ 8 จังหวัด ซึ่งแม่น้ำโขงไหลผ่าน ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร 
อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี มุ่งเน้นให้ภาคประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจ และสร้างความร่วมมือระหว่าง
ภาคประชาชนเพื่อให้ได้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมในระดับชุมชนท้องถิ่น โดยผู้มีส่วนได้สว่น
เสียจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูล ทำให้เกิดความเข้มแข็งของภาคประชา
สังคมในการสนับสนุนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสาย
ประธาน เพ่ือการพัฒนาแหล่งพลังงานควบคู่ไปกับการรักษาสมดุลนิเวศวิทยา 

2.4.1 การจัดตั้งคณะทำงานภาคประชาสังคม 
จัดตั ้งคณะทำงานภาคประชาสังคมระดับจังหวัด  โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมเพ่ือ

สนับสนุนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 
และมีการแต่งตั้งคณะทำงานหรือผู้ประสานงานภาคประชาสังคมของแต่ละจังหวัด ซึ่งมีบทบาทในการพัฒนา
หลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่ศึกษา ให้คำปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมของโครงการ ประสานงานให้เกิดความ
ร่วมมือในการสนับสนุนการศึกษาของโครงการ และพัฒนากลไกในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่าย
ภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขง 

2.4.2 การสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขง ระดับจังหวัด 
การสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขง  ระดับจังหวัด เป็นการสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่  8 จังหวัด เพื่อติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแม่น้ำโขง โดยการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาสังคมเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขง 
ระดับจังหวัด 

2.4.3 การคัดเลือกพื้นที่ศึกษา 
ตัวแทนภาคประชาสังคมจาก 8 จังหวัด ได้ร่วมกันเสนอพื้นท่ี เพื่อคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ศึกษาในการ

สร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขง โดยคัดเลือกพ้ืนที่หมู่บ้านที่ติดริมแม่น้ำโขง
สายประธานหรือหมู่บ้านติดลำน้ำสาขา มีระยะทางความยาวตามลำน้ำโขง ประมาณ 800 กิโลเมตร รวม
ทั้งหมด 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี 
ซ่ึงมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนที่มีวิถีชีวิตพ่ึงพาแม่น้ำโขง และลำน้ำสาขาเข้า-ออก แม่น้ำ
โขงสายประธานและพื้นที่อ่อนไหว ไม่น้อยกว่า 14 พื้นที่ โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกพื้นที่อ่อนไหวของ
คณะทำงานระดับจังหวัดและระดับพื้นท่ีศึกษา       



   
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                              บทที่ 2 การทบทวนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                2-89                                                        รายงานฉบับสมบูรณ์                                       

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน      
 

  
             

2.5 มาตรการลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนและแผนการแก้ไขปัญหาจากผลกระทบ 
โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้า

พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับพื้นที่ในการดำเนินงานตามมาตรการ
ลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน และแผนการแก้ไขปัญหาของภาคประชาชนในพื้นที่มี
แนวโน้มได้รับความเสี่ยง โดยกำหนดและเสนอมาตรการการลดและบรรเทาผลกระทบข้ามพรมแดนของ
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ในการศึกษานี้ จะพิจารณาสำหรับพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง  โดยจะมุ่งเน้น
มาตรการสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงสูง
ก่อน ซึ ่งจะอ้างอิงแนวทางจาก Guidelines for hydropower environmental impact mitigation and 
risk management in the Lower Mekong mainstream and tributaries (ISH0306) ที่ดำเนินการศึกษา
โดยคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับประเทศสมาชิก
อ่ืนๆ รวมทั้งจะนำข้อเสนอของภาคประชาชนที่ได้รับระหว่างการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และจากการ
สำรวจแบบสอบถามด้านเศรษฐกิจและสังคมมาพิจารณาร่วมด้วย  เพื ่อให้ได้มาตรการและแผนปฏิบัติที่
สอดคล้อง ความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด 

แต่เนื่องจากการศึกษาของโครงการนี้เป็นการศึกษาแบบระยะยาวและต่อเนื่อง  รวมทั้งในแต่ละปี
การศึกษาโครงการจะมีรายละเอียดข้อมูล และข้อเท็จจริงเพิ่มเติมมากขึ้น ซึ่งถือเป็นการเพิ่มองค์ความรู้และ
ฐานข้อมูลในการทำงานการติดตามผลกระทบข้ามพรมแดนอย่างต่อเนื่อง และอาจชี้นำสู่บทสรุปในระยะยาว
หลายปีได ้ดังนั้น การพิจารณากำหนดมาตรการภายใต้การศึกษาของโครงการนี้ จึงสามารถปรับปรุงได้ต่อเนื่อง 
หากมีข้อมูลเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไป โดยโครงการเห็นว่าสามารถนำมาตรการที่กำหนดขึ้นไปใช้ในระหว่าง
การศึกษา และคอยติดตามผลอย่างต่อเนื ่อง และเน้นว่ามาตรการต่าง ๆ นั้นมิใช่มาตรการสุดท้าย ของ
การศึกษา แต่เป็นมาตรการระหว่างการศึกษาระยะยาว เนื้อหาผลการศึกษาในส่วนมาตรการฯ นี้ถือเป็น 
Working document ที่ใช้ในการแสดงผลการศึกษาในช่วงปีที่ศึกษา โดยโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ
ทบทวนมาตรการลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนและแผนการแก้ไขปัญหาของภาค
ประชาชนในพื้นท่ีมีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง ซึ่งจะแบ่งมาตรการออกเป็น 4 เรื่อง ดังนี้ 

2.5.1 มาตรการการลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Mitigation measures) 
การกำหนดมาตรการลดและบรรเทาผลกระทบฯ ของแต่ละด้าน โครงการฯ จะอาศัย 3 แนวทาง

ควบคู่กันไป และจะเน้นแนวทางใดขึ้นกับระดับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และลำดับความเร่งด่วนของปัญหาที่
เกิดข้ึน ในด้านอัตราการไหลของน้ำ ระดับน้ำ การสะสมและพังทลายของตลิ่ง คุณภาพน้ำ ประมง เกษตรริมฝั่ง 
การให้บริการระบบนิเวศ เศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่น เนื่องจากการกำหนดมาตรการดังกล่าว  จำเป็นต้อง
พิจารณาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานตามมาตรการในทางปฏิบัติ เนื่องจากเป็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
ความเสี่ยงข้ามพรมแดนจากการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ที่ไม่อยู่ในอำนาจ
อธิปไตยของประเทศ ดังนั้น การกำหนดมาตรการดังกล่าว มีกระบวนงานและกิจกรรมที่ต้องเลือกใช้เป็นลำดับ
จากที่สามารถดำเนินงานได้เองในระดับประเทศ และเพิ่มกิจกรรมในการประสานความร่วมมือกับประเทศ
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เพื่อนบ้าน จนไปถึงการบูรณาการการดำเนินงานกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งในระดับประเทศ จังหวัด และ
ท้องถิ่น  

มาตรการโดยอาศัยความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านดังกล่าว  จะนำไปสู่แผนงานมาตรการที่ เป็น
การบูรณาการในที่สุด เกิดความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม การเป็น
เจ้าของร่วมกันในการดำเนินงานตามมาตรการทั้งสามด้าน  การบูรณาการองค์กรในการติดตามตรวจสอบ
มาตรการ ตลอดถึงการลงทุนที่ได้ประโยชน์ร่วมกันและแบ่งปันการใช้ประโยชน์ของการใช้น้ำร่วมกัน อย่างไรก็
ตาม การบูรณการดังกล่าว สามารถดำเนินงานทีละระดับ ตั้งแต่การริเริ่มปฏิบัติฝ่ายเดียวก่อน (Unilateral 
action) โดยประเทศใดประเทศหนึ่ง เพื่อลดและบรรเทาผลกระทบข้ามพรมแดนที่มีความเร่งด่วน และอย่าง
รอบคอบด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านวิทยาศาสตร์ดังเช่นในการศึกษานี้ แล้วเพิ่มระดับเป็นการประสานงาน  
(Coordination) ให้ประเทศเพ่ือนบ้านรับทราบและตระหนักถึงปัญหาผลกระทบที่ประเทศไทยกำลังเผชิญและ
ท้าทาย นำไปสู่ระดับความร่วมมือ (Cooperation) แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ทำความเข้าใจและร่วมกันแก้ไข
ปัญหาด้วยมาตรการร่วมกัน จนในที่สุดเกิดการปฏิบัติร่วมกัน (Joint action) มาตรการโดยอาศัยความร่วมมือ
กับประเทศเพื่อนบ้านดังกล่าว การก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายการบูรณาการได้ ต้องสร้างกระบวนการให้ลงไปสู่
ความเชื่อมโยงจากระดับประเทศ สู่ระดับพื้นที่ จังหวัด และท้องถิ่นในที่สุด สร้างความเข้าใจความร่วมมือ
ระหว่างประชาชนของประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

มาตรการทั้งสามแนวทาง ประกอบด้วย การหลีกเลี่ยง การลดและบรรเทา และการชดเชยความ
เสียหาย ต้องมีการกำหนดเป็นแผนงานกิจกรรมที่เพิ่มระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านของลุ่มน้ำโขง
ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและนำไปสู่การบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงาน
ตามมาตรการทั้งสามแนวทาง 

2.5.2 มาตรการการวางแผนเพื่อการแก้ไขปัญหาต่อผลกระทบและความเสี่ยง 

(Adaptation measures) 
จากผลการศึกษาโครงการที่ผ่านมา พบว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงสูง  

บางส่วนได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรับสัมผัส (Exposure) ความเสี่ยงแล้วใน 5 ปีที่ผ่านมา จากผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนด้านต่าง ๆ บางส่วนมีความอ่อนไหวต่อผลกระทบฯ (Sensitivity) และมีความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันไป โดยประชาชนบางส่วนได้จัดการปัญหาจากการเปลี่ยนแปลง ต่อผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมแล้ว แต่มีบางส่วนที่ความสามารถในการแก้ไขปัญหาไม่เพียงพอ ต้องการมาตรการการแก้ไขปัญหา
มาสนับสนุนช่วยเหลือ ดังนี้ 

- การแก ้ไขป ัญหาโดยใช ้ฐานของช ุมชน  (Community-based Strategic Plan for
Problem Solving) 

- การแก ้ไขป ัญหาโดยใช ้ฐานระบบนิเวศ  (Ecosystem-based Strategic Plan for
Problem Solving) 
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มาตรการวางแผนแก้ไขปัญหาดังกล่าว จะช่วยตอบสนองต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงที่
เกิดขึ้น โดยจากการศึกษานี้ สามารถสรุปมาตรการการวางแผนแก้ไขปัญหาและได้รวบรวมมาตรการซึ่งได้รับ
การเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของเครือข่ายประชาชน แยกตามประเด็นผลกระทบข้าม
พรมแดน และได้เสนอหน่วยงานสนับสนุนในท้องถิ่นแก่ประชาชน และแสดงการวางแผนแก้ไขปัญหา ดังกล่าว 
จะช่วยตอบสนองต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงที่เกิดข้ึน 

2.5.3 มาตรการเชิงนโยบาย (Policy-driven measures) สำหรับระดับพื้นที่เสี่ยง เพื่อใช้ในการ

สนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย 
เนื่องจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย มีภารกิจหนึ่งที่มี

บทบาทสำคัญในการผลักดันการนำมาตรการลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนและมาตรการ
การแก้ไขปัญหาของประชาชน เนื่องจากการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน  ยังไม่
สามารถสรุปได ้อย่างชัดเจนว่ามีผลกระทบหรือไม่อย ่างไร จึงดำเนินงานศึกษาอย่างต่อเนื ่องตาม                 
มติคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 เพ่ือนำไปสู่
แนวทาง การหลีกเลี่ยง ลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ให้แก่ประชาชนในพื้นที ่ที ่มี
แนวโน้มได้รับความเสี ่ยง และมีบทบาทในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน          
ที ่เกี ่ยวข้อง โครงการฯ จะเสนอมาตรการเชิงนโยบาย ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทย          
ซึ่งอย่างน้อย จะประกอบด้วย 

1) การใช้ความรู้ ข้อมูลจากผลการศึกษา เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับประชาชนในพ้ืนที่
เสี่ยง อย่างรวดเร็ว ทันที และต่อเนื่อง โดยส่งเสริมการเข้าถึงฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ เพื่อแก้ปัญหา
ความเข้าใจผิด คลายความกังวล สงสัย และความไม่แน่นอน สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง 

2) การเผยแพร่ สร้างความเข้าใจและการยอมรับของผลการศึกษากับประเทศลุ่มน้ำโขง  
ให้เกิดความเข้าใจและการเคารพในเขตอธิปไตยเหนือแม่น้ำโขงในส่วนของประเทศไทย  ที่ได้รับผลกระทบ        
ข้ามพรมแดนแล้วบางส่วน ดังข้อมูลเชิงประจักษ์จากการศึกษานี้ โดยมีเวทีการหารือและเจรจาแบบทวิภาคี
และพหุภาคี เพื่อทำให้เกิดความร่วมมือในมาตรการหลีกเลี่ยง ลดและบรรเทา ตลอดจนการเยียวยาและการ
วางแผนแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 

3) การศึกษาเพิ่มเติมความรู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อไป โดย
เริ่มกระจายความร่วมมือและความรับผิดชอบให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยความสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ 
ในส่วนกลาง จังหวัด และท้องถิ่น 

4) การส่งเสริมสนับสนุนประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงสูง สร้างขีดความสามารถ เพ่ือใช้มาตรการ
การวางแผนแก้ไขปัญหา และมาตรการการลดและบรรเทาผลกระทบ ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการ
ตัดสินใจ โดยการสนับสนุนของหน่วยงานราชการที่มีภารกิจเกี่ยวข้องโดยตรง  ซึ่งระบุไว้ในการศึกษาและ         
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ที่ได้รับการเสนอจากประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ในประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนที่ระบุได้จาก
การศึกษานี้ 

2.5.4 มาตรการติดตามและเฝ้าระวังสำหรับภาคประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง 
โครงการจะนำเสนอมาตรการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง  โดย

เน้นให้เกิดการสร้างกลไกและเครือข่ายการติดตามตรวจสอบแบบมีส่วนร่วม  และสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เครือข่ายให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง หลังจากท่ีโครงการได้ดำเนินการเก็บและสำรวจข้อมูลครบทุก
ด้านแล้ว โครงการจะดำเนินการทบทวน ปรับปรุง และเพ่ิมเติมมาตรการลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้ามพรมแดน และแผนการแก้ไขปัญหาของภาคประชาชนในพ้ืนที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงที่ได้นำเสนอไว้ใน
การศึกษาปีที่ผ่านมา เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และนโยบายของประเทศไทยในปัจจุบันมากที่สุด 
2.6 สรุปผลทบทวนการศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2561 

การดำเนินงานโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน  
จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2561 ได้มีการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลทางด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ และด้านเศรษฐกิจและสังคม พบว่า ในแต่ละช่วงปีที่ทำการศึกษามีการ
เพิ่มระดับการเก็บข้อมูลทั้งในเชิงจำนวนปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาพื้นที่ที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง 
(Potential risk area) ในประเด็นข้ามพรมแดนด้านต่าง ๆ ซึ่งสามารถขยายขอบเขตการศึกษาและติดตาม
ประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน และขยายกรอบแนวคิดในการศึกษาตแผนดำเนินการในช่วงการดำเนินการ
โครงการระหว่างปี พ.ศ. 2562-2566 เพื่อเป็นการกำหนดดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดล้อม และ
เศรษฐกิจสังคม ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลกระทบข้ามพรมแดนเพื่อเป็นเพื่อกรอบพัฒนาฐานข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

1. ด้านกายภาพ ได้ทำการวิเคราะห์และประเมินในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย
- ระดับน้ำและอัตราการไหลของน้ำ
- การพังทลายของตลิ่ง
- การสะสมของตะกอน
- คุณภาพน้ำ

2. ด้านชีวภาพ ได้ทำการวิเคราะห์และประเมินในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
- การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและนิเวศทางน้ำ
- ระบบนิเวศริมฝั่ง และการให้บริการระบบนิเวศ

3. ด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้ทำการวิเคราะห์และประเมินในประเด็นที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย
- การเกษตรริมฝั่งและประมง (Riverbank plantation and fisheries harvest)
- การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ชุ่มน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพ
- การท่องเที่ยว
- การใช้ประโยชน์ด้านส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  บทที่ 2 การทบทวนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ 2-93  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

  

นอกจากนี้ การศึกษาที่ผ่านมาในแต่ละปีการศึกษามีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป โดยส่วนรวม
แล้ว เป็นการเสริมสร้างให้องค์ประกอบของข้อมูลที่มีอยู่เดิม สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้ละเอียด
มากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะการศึกษาข้อมูลในช่วงปี พ.ศ. 2560-2561 ได้มีการศึกษาและเก็บข้อมูลทางด้าน
กายภาพและชีวภาพ รวมไปถึงข้อมูลด้านอื่น ๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจและสังคม การสร้างเครือข่ายภาคประชา
สังคม เกณฑ์หรือมาตรการแก้ไขปัญหาของชุมชน การพัฒนาสถานการณ์จำลอง และการปรับปรุงฐานข้อมูล
สามารถสรุปข้อมูลที่เก่ียวข้องได้ ดังนี้ 

 ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2558 เป็นการศึกษาข้อมูลกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม 
ได้ฐานข้อมูลเกี่ยวกับลุ่มแม่น้ำโขงของประเทศไทยและข้อมูลสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ได้วางรากฐานการศึกษา
เพ่ือสร้างระบบตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของแม่น้ำโขง 

  ในช่วงปี พ.ศ. 2559 มีการขยายขอบเขตการทำงาน โดยการลงรายละเอียดการเก็บข้อมูล ขยาย
พ้ืนที่เก็บข้อมูลและเริ่มมีเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยคาดหวังว่าภาคประชาสังคมจะเข้ามามี
ส่วนร่วมมากขึ้น ทั้งในเชิงสังคมและเชิงการตรวจสอบการเปลี ่ยนแปลงสถานการณ์แม่น้ำโขง เริ ่มสร้าง
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการ 

  ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2561 มีการปรับวิธีการวิจัยที่มีความชัดเจนในการทำงานมากขึ้น ทำให้มี
ข้อมูลกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคมที่มีความละเอียดและค่อนข้างสมบูรณ์ พร้อมกันนี้ยังได้เริ่มมีการ
ประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ลุ่มแม่น้ำโขง และเริ่มทำต้นแบบด้วยการใช้เทคโนโลยี 
(เว็บไซต)์ เพ่ือการตรวจสอบข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการ 



   
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                             บทที ่3 กระบวนการและวิธีการศึกษา 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                   3-1                                                        รายงานฉบบัสมบูรณ์

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน      

  
             

 

บทที่  3  กระบวนการและวิธีการศึกษา 

 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้กำหนดกระบวนการ วิธีการศึกษา และแผนการดำเนินงาน ในการ

รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ของชุมชนจากเครือข่ายภาคประชาสังคมในการประชุมเริ่มงาน (กิจกรรมนำร่อง) 
โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ
ในแม่นำ้โขงสายประธาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน  

3.1 การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย 
การกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมถึงกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 8 จังหวัด

ริมแม่น้ำโขง (ตารางที่ 3-1) ดำเนินการโดยทบทวนเอกสารแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 
สิงหาคม 2549) รวมทั้งเอกสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้มีเก่ียวข้องประกอบด้วย 

1) กลุ่มท่ี 1 เครือข่ายภาคประชาสังคมที่อาศัยอยู่ในชุมชนติดริมแม่น้ำโขง 8 จังหวัด 
2) กลุ่มท่ี 2 ชุมชนที่มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในแม่น้ำโขง 8 จังหวัด 
3) กลุ่มท่ี 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4) กลุ่มท่ี 4 หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น) 
5) กลุ่มที่ 5 สถาบันการศึกษา ผู้นำทางศาสนา องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร โดยเฉพาะองค์กร

พัฒนาเอกชนในพื้นท่ีลุ่มน้ำ ปราชญ์ชุมชน และผู้นำทางศาสนา เป็นต้น 
6) กลุ่มท่ี 6 สื่อมวลชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารโครงการ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ทบทวนข้อมูลโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อสนับสนุน
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน  โดยทำการ
คัดเลือกและจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ 8 จังหวัด       
ริมแม่น้ำโขง จังหวัดละ 10 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 80 คน (ตารางที่ 3-2) ดังนี้ 

3.1.1 คณะทำงานภาคประชาสังคม 
จัดตั้งคณะทำงานภาคประชาสังคมระดับจังหวัดหรือผู้ประสานงานภาคประชาสังคมของแต่ละจังหวัด 

โดยมีบทบาททำหน้าที่ในการพัฒนาหลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่ศึกษา ให้คำปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมของ
โครงการ ประสานงานให้เกิดความร่วมมือในการสนับสนุนการศึกษาของโครงการ  และพัฒนากลไกในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวังการเปลี ่ยนแปลงแม่น้ำโขง  
ประกอบด้วย ประธานเครือข่ายแต่ละจังหวัด จำนวน 1 คน 

 



 สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  บทที ่3 กระบวนการและวิธีการศึกษา 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ 3-2  รายงานฉบบัสมบูรณ์

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

3.1.2 เครือข่ายภาคประชาสังคมระดับพื้นที่ 
เครือข่ายภาคประชาสังคมเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขงระดับจังหวัด เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน

พื้นที่ 8 จังหวัด เพื่อติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแม่น้ำโขงมาจากการจัดตั้ง  
เครือข่ายภาคประชาสังคมเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขง ระดับจังหวัด จำนวน 9 คน 

ตารางท่ี 3-1 กลุ่มเป้าหมายเครือข่ายภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง 
จังหวัด องค์ประกอบของกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย 
เชียงราย 1) กรรมการเครือข่าย ทสม. เชียงราย

2) ประมงจังหวัด
กลุ่มที่ 1 
กลุ่มที่ 3 

10 

เลย 1) กรรมการเครือข่าย ทสม.
2) คณะทำงานลุ่มน้ำสาขาแม่นำ้โขง
3) ประธานเครือข่ายจังหวัดเลย
4) ปราชญ์ชาวบ้าน และกลุม่การค้าชุมชน
5) ผู้นำชุมชน
6) ประมงจังหวัด

กลุ่มที่ 1 
กลุ่มที่ 1 
กลุ่มที่ 1 
กลุ่มที่ 2 
กลุ่มที่ 4 
กลุ่มที่ 3 

10 

บึงกาฬ 1) ประธานเครือข่ายจังหวัดบึงกาฬ
2) ศูนย์ประสานงานภาคีการพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ
3) ปราชญ์ชาวบ้าน
4) ประมงจังหวัด

กลุ่มที่ 1 
กลุ่มที่ 3 
กลุ่มที่ 2 
กลุ่มที่ 3 

10 

หนองคาย 1) เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ทสม.)

2) ประธานเครือข่ายจังหวดัหนองคาย
3) เครือข่ายประชาชนลุม่น้ำโขง 8  จังหวัด
4) หอการค้าจังหวัดหนองคาย
5) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดั

หนองคาย (ทสจ.)
6) สภาองค์กรชุมชนตำบลลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน
7) ประมงจังหวัด

กลุ่มที่ 1 

กลุ่มที่ 1 
กลุ่มที่ 1 
กลุ่มที่ 3 
กลุ่มที่ 3 

กลุ่มที่ 1 
กลุ่มที่ 3 

10 

นครพนม 1) เครือข่ายจังหวัดนครพนม
2) ตัวแทนชาวบ้านลุ่มน้ำสงคราม
3) ผู้นำชุมชน
4) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดนครพนม
5) สภาองค์กรชุมชนตำบลลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน
6) ประมงจังหวัด

กลุ่มที่ 1 
กลุ่มที่ 1 
กลุ่มที่ 4 
กลุ่มที่ 3 

กลุ่มที่ 1 
กลุ่มที่ 3 

10 



 สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  บทที ่3 กระบวนการและวิธีการศึกษา 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ 3-3  รายงานฉบบัสมบูรณ์

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

ตารางท่ี 3-1 กลุ่มเป้าหมายเครือข่ายภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง (ต่อ)
จังหวัด องค์ประกอบของกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย 
มุกดาหาร 1) ประธานเครือข่ายจังหวัดมุกดาหาร

2) ประมงจังหวัดมุกดาหาร
3) ประธานสภาองค์กรชุมชน
4) ผู้นำชุมชน

กลุ่มที่ 1 
กลุ่มที่ 3 
กลุ่มที่ 4 
กลุ่มที่ 4 

10 

อำนาจเจรญิ 1) ประธานเครือข่ายจังหวดัอำนาจเจรญิ
2) เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
3) ประมงจังหวัด

กลุ่มที่ 1 
กลุ่มที่ 1 
กลุ่มที่ 3 

10 

อุบลราชธาน ี 1) ประธานเครือข่ายจังหวดัอุบลราชธานี
2) เครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานี
3) ประมงจังหวัด
4) ผู้นำชุมชน

กลุ่มที่ 1 
กลุ่มที่ 1 
กลุ่มที่ 3 
กลุ่มที่ 4 

10 



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  บทที ่3 กระบวนการและวธิีการศึกษา 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน 3-4  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน      

  

ตารางท่ี 3-2 รายชื่อกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายภาคประชาสังคม 
ลำดับ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร ความเชี่ยวชาญ หมายเหตุ 
จังหวัดเชียงราย 

1 นายบุญนาค จอมธรรม 173 หมู่ 6 ต.เวยีงกาหลง อ.เวยีงป่าเป้า 0979689109 ประธานเครอืข่ายอาสาสมัครพทิักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม (ทสม.) เชยีงราย ประธานเครอืข่ายเชียงราย 

เครือข่ายเดิม 

2 นายปรชีา แพงพิบูลย ์ 273 หมู่ 16 ต.รอบเวียง อ.เวียงแก่น 0819505627 
0960908845 

กรรมการเครือข่าย ทสม. เชยีงราย เครือข่ายเดิม 

3 นายเรวัตร ชนิะข่าย 21 หมู่ 3 ต.ม่วงยาย อ.เวยีงแก่น 091-0691653 ปราชญ์ชาวบ้าน /ผูน้ำชุมชน เครือข่ายเดิม 
4 นายสมศักดิ ์นันชัย 128 หมู่ หมู่ 5 ต.ม่วงยาย อ.เวยีงแก่น 093-1752461 ทสม. เชยีงราย เครือข่ายเดิม 
5 นายสมเกียรติ  เขื่อนเชียงสา 260 หมู่ 1 ต.เวยีง อ.เชยีงของ 0899557890 เครือข่ายจังหวัดเชียงราย เครือข่ายใหม ่
6 นายจีระศกัดิ์  อินทะยศ 260 หมู่ 1 ต.เวยีง อ.เชยีงของ 0815318203 เครือข่ายจังหวัดเชียงราย เครือข่ายใหม ่
7 นายพิษณกุรณ์  ดแีก้ว 51 หมู่ 3 ต.เวยีง อ.เชยีงของ 0856529492 เครือข่ายจังหวัดเชียงราย เครือข่ายใหม ่
8 นายทองสขุ  อินทะวงศ ์ บ้านห้วยลกึ ต.ม่วงยาย อ.เวียงแกน่ 0801242816 เครือข่ายจังหวัดเชียงราย เครือข่ายใหม ่
9 นายประชิด  จันเพ็ง 21/1 หมู่ 16 ต.ศรีดอนชยั อ.เชยีงของ 0946267452 เครือข่ายจังหวัดเชียงราย เครือข่ายใหม ่
10 นายจารุวฒัน์ ผึ้งทอง 419 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมอืง 0816041035 ประมงจังหวดั สำนกังานประมงจังหวัดเชียงราย เครือข่ายใหม ่

จังหวัดเลย 
1 นายกัญจน์  วงศ์อาจ 24 หมู่ 2 ต.เชยีงคาน อ.เชียงคาน  0872271928 ประธานกรรมการเครอืข่าย ทสม. คณะทำงานลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำ

โขง ประธานเครอืข่ายจังหวัดเลย 
เครือข่ายเดิม 

2 นายถวิล  สีสวัสดิ ์ 449/1 หมู่ 2 ต.เชยีงคาน อ.เชียงคาน  ปราชญ์ชุมชน (ประมงพื้นบ้าน) เครือข่ายเดิม 
3 นางลำไย จนัทะม ี 201 หมู่ 2 ต.เชยีงคาน อ.เชียงคาน 0872379200 ปราชญ์ชุมชน (วิถ ีวัฒนธรรม) เครือข่ายเดิม 
4 นางจารณุีย์ วงศ์อาจ 24 หมู่ 2 ต.เชยีงคาน อ.เชียงคาน กลุ่มการค้าชมุชน เครือข่ายเดิม 
5 นายยุทธ บุญเกษตร 291หมู่ 8 ต.วังสะพุง อ.วังสะพงุ ผู้นำทอ้งถิน่ กลุม่น้ำเลย เครือข่ายเดิม 
6 นายบุญค้ำ ดาจนัทร ์ 100 หมู่ 1 ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม 0860669296 ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายใหม ่
7 นายกุศล พทุธทองศร ี 179 หมู่ 10 ต.ปากชม อ.ปากชม 0872224336 เครือข่ายจังหวัดเลย เครือข่ายใหม ่
8 นายประกอบ พัฒนกิจชัยกุล 1 หมู่ 10 ต.ปากชม อ.ปากชม 0810590303 เครือข่ายจังหวัดเลย เครือข่ายใหม ่
9 นายอภิสิทธิ์ สุนทราธิรัตน ์ 38/1 หมู่ 1 ต.ปากชม อ.ปากชม 0648523664 เครือข่ายจังหวัดเลย เครือข่ายใหม ่
10 นายอิทธิพล ขวาไทย ศาลากลางจังหวดัเลย ถ.มลิวรรณ ต.กดุป่อง อ.เมือง 0918235478 ประมงจังหวดั สำนกังานประมงจังหวัดเลย เครือข่ายใหม ่



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  บทที ่3 กระบวนการและวธิีการศึกษา 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน 3-5  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน      

  

ตารางท่ี 3-2 รายชื่อกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายภาคประชาสังคม (ต่อ) 
ลำดับ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร ความเชี่ยวชาญ หมายเหตุ 
จังหวัดหนองคาย 

1 นางสาวศุภมาศ ปุณประเสริฐ 161 หมู่ 1 ต.จุมพล อ.โพนพิสยั 0807601226 ประธาน ทสม. หนองคาย ประธานเครือข่ายจังหวัด
หนองคาย  

เครือข่ายเดิม 

2 นายอิทธิพล คำสุข 119 หมู่ 2 ต.เมืองหมี อ.เมือง 0969239023  ประธานกลุ่มน้ำโขงสายประธาน เครือข่ายเดิม 
3 นายปพน โคตรจรัส 899 หมู่ 14 ต.ในเมือง อ.เมือง 0815966136  ประธานหอการค้าจังหวัดหนองคาย เครือข่ายเดิม 
4 นายกำพล เจริญทรัพย ์ ศาลากลาจังหวัดหนองคาย 0872444010 ผู้อำนายการกองทรัพยากรน้ำ เครือข่ายเดิม 
5 นายภูเบศ ใจขาน 173 หมู่ 1 ต.บ้านหมอ้ อ.ศรีเชียงใหม่ 0885521636 ประธานกองทุนผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผอช.) เครือข่ายเดิม 
6 นางสาวกาญจนา แกว้พิมพ ์ 203 หมู่ 1 ต.สังคม อ.สังคม 0819657629 เครือข่ายจังหวัดหนองคาย เครือข่ายใหม ่
7 นายพงษ์พันธ์ วิชัยยนต ์ 99 หมู่ 3 ต.บ้านมว่ง อ.สังคม เครือข่ายจังหวัดหนองคาย เครือข่ายใหม ่
8 นางกรรณิการ์  วงค์ศิริ 152 หมู่ 6 ต.ผาตั้ง อ.สังคม 0833321095 เครือข่ายจังหวัดหนองคาย เครือข่ายใหม ่
9 นายชัยวัฒน์ พาระคุณ 182 หมู่ 2 ต.บ้านม่วง อ.สังคม 0642130172 เครือข่ายจังหวัดหนองคาย เครือข่ายใหม ่
10 นายสุริยา จงโยธา 177 หมู่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง 0910612452 ประมงจังหวัด สำนกังานประมงจังหวัดหนองคาย เครือข่ายใหม ่

จังหวัดบึงกาฬ 
1 นางกานดาภร ไชยปากดี 104 หมู่ 4 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง 0810515639 การจัดการน้ำแบบมีสว่นร่วมในท้องถิ่น 

ประธานเครือข่ายจังหวัดบึงกาฬ 
เครือข่ายเดิม 

2 นายนริศ  อาจหาญ 37 หมู่ 1 ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า 0810598026 การตรวจวัดคุณภาพน้ำและการเฝ้าระวงัน้ำขึ้นน้ำลง เครือข่ายเดิม 
3 นายชัยโรจน์  อโคตมี 53/3 ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า 0625955410 เร่ืองการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายเดิม 
4 นายบุญเยีย่ม   โคตรทองวงศ์ หมู่ 2 ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า พรานปลาประมงพื้นที ่ เครือข่ายเดิม 
5 นายคมกฤษ  ภาษ ี 83 หมู่ 12 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง เครือข่ายจังหวัดบึงกาฬ เครือข่ายเดิม 
6 นางสาวจินตนา เกตุพิมล 14 หมู่ 13 ต.หอคำ อ.เมือง 0629191536 เครือข่ายจังหวัดบึงกาฬ เครือข่ายใหม ่
7 นายนิชล ผลจันทร์  47 หมู่ 5  ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า 047206591 เครือข่ายจังหวัดบึงกาฬ เครือข่ายใหม ่
8 นายวิเศษ  แกว้คำ 221 หมู่ 5 ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า 0813651635 เครือข่ายจังหวัดบึงกาฬ เครือข่ายใหม ่
9 นายนิพันธ์ ตะแก้วจิตร 2 หมู่ 6 ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า เครือข่ายจังหวัดบึงกาฬ เครือข่ายใหม ่
10 นายวรพงษ สาระรัตน ์ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ต.บึงกาฬ อ.เมือง 0864486258 ประมงจังหวัด สำนกังานประมงจังหวัดบึงกาฬ เครือข่ายใหม ่



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  บทที ่3 กระบวนการและวธิีการศึกษา 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน 3-6  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน      

  

ตารางท่ี 3-2 รายชื่อกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายภาคประชาสังคม (ต่อ) 
ลำดับ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร ความเชี่ยวชาญ หมายเหตุ 
จังหวัดนครพนม 

1 นายอภิชาติ  หงษาวงษ ์ 98 หมู่ 9 ต.หนองยา่งชิ้น อ.เรณุนคร 0857416853 ประธานเครือข่ายจังหวัดนครพนม เครือข่ายเดิม 
2 นายสุริยา โคตะม ี 9 หมู่ 4 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม เครือข่ายจังหวัดนครพนม เครือข่ายเดิม 
3 นายปรารถนา ไชยศล 15/1 หมู่ 4 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน เครือข่ายจังหวัดนครพนม เครือข่ายเดิม 
4 นายสมหวัง ตุ้มเพชร สำนักทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เครือข่ายเดิม 
5 นายพงศ์สิษฐิ์ ผายม 137 หมู่ 4 ต.น้ำกำ่ อ.ธาตุพนม เครือข่ายจังหวัดนครพนม เครือข่ายเดิม 
6 นายอำนาจ ไตรจักร 108 หมู่ 6 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพระนม 0885551975 เครือข่ายจังหวัดนครพนม เครือข่ายใหม ่
7 น.ส.วิมลจันทร์ ติยะบุตร 7 หมู่ 3 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม 0935604989 เครือข่ายจังหวัดนครพนม เครือข่ายใหม ่
8 นายบรรเจิด เสนจันฒิไชย 66 หมู่ 2 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพระนม 0801895089 เครือข่ายจังหวัดนครพนม เครือข่ายใหม ่
9 นายสมคิด  จันโทวาส 163 หมู่ 6 ต.หนองบ่อ อ.นาแก 0648490683 เครือข่ายจังหวัดนครพนม เครือข่ายใหม ่
10 นายสำราญ รื่นนาค 213 ถ.นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง 0818776492 รักษาราชการแทนประมงจังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด

นครพนม 
เครือข่ายใหม ่

จังหวัดมุกดาหาร 
1 นายอร่าม  เมืองโคตร 28/5 หมู่ 5 ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ ่ 0844183818 ประธานเครือข่ายจังหวัดมกุดาหาร เครือข่ายเดิม 
2 ร.ต.ต.ทรงพล เป้าบาง เทศบาลตำบลหว้านใหญ ่ นายกเทศมนตรี  เครือข่ายเดิม 
3 นายอำพล สุดนิคม สำนักงานประปาส่วนภูมภิาคจังหวัดมุกดาหาร ผู้จัดการประปาส่วนภูมภิาคจังหวัดมุกดาหาร เครือข่ายเดิม 
4 นายวันชยั ประยงค์หอม สำนักงานเกษตรจังหวัดมกุดาหาร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เครือข่ายเดิม 
5 นายเฉลิมพล เพชรัตน ์ สำนักงานเพาะพันธุ์สัตว์นำ้มุกดาหาร หัวหน้าสำนักงานเพาะพันธุ์สัตว์น้ำมกุดาหาร เครือข่ายเดิม 
6 นายอานัน ทวีสขุ 33 หมู่ 1 ต.ป่งขาม อ.หวา้นใหญ ่ 0644376956 เครือข่ายจังหวัดมกุดาหาร เครือข่ายใหม ่
7 นายทองพัว่ เมืองโคตร 74 หมู่ 1 ต.ป่งขาม อ.หวา้นใหญ่ 0833751103 เครือข่ายจังหวัดมกุดาหาร เครือข่ายใหม ่
8 นายโพธิ์ชัย กุลสุทธิ ์ หมู่ 1 ต.ป่งขาม อ.หวา้นใหญ ่ 0847883537 เครือข่ายจังหวัดมกุดาหาร เครือข่ายใหม ่
9 นายศิริพงษ์ ยาทองไชย 28 หมู่ 1 ต.ป่งขาม อ.หวา้นใหญ ่ 0810681383 เครือข่ายจังหวัดมกุดาหาร เครือข่ายใหม ่
10 นายสมบุญ ธัญญาผล 194 ถนนเมืองใหม่ ต.มุกดาหาร อ.เมือง 0871198866 ประมงจังหวัด สำนกังานประมงจังหวัดมุกดาหาร เครือข่ายใหม ่



  สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  บทที ่3 กระบวนการและวธิีการศึกษา 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้มพรมแดน 3-7  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากโครงการไฟฟา้พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน      

  

ตารางท่ี 3-2 รายชื่อกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายภาคประชาสังคม (ต่อ) 
ลำดับ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร ความเชี่ยวชาญ หมายเหตุ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1 นางสาวปานทอง  กอแก้ว 374 หมู่ 4 ต.บุ่ง อ.เมือง  0879624331 ประธานเครอืข่ายจังหวัดอำนาจเจรญิ เครือข่ายเดิม 
2 นายเอกลักษณ ์ศรีเมืองคณุ 34 หมู่ 9 ต.ห้วยไร ่อ.เมอืง 0951908106 เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ เครือข่ายเดิม 
3 นายแก้วกล้า ปัญญาวร 21 หมู่ 4 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา 0644356705 เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ เครือข่ายเดิม 
4 นายบุญมา บุญทิพย ์ 50 หมู่ 2 ต.นาเวียง อ.เสนานิคม 0872366284 เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ เครือข่ายเดิม 
5 นายหงษ์ สทีา 120 หมู่8 ต.ชานุมาน อ.ชานมุาน 0625432914 เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ เครือข่ายเดิม 
6 นายวรีะ วงศ์สุวรรณ 98/1 หมู่ 1 ต.ชานมุาน อ.ชานุมาน 0878696841 เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ เครือข่ายใหม ่
7 นายเป็นธรรม ธรรมดา 53 หมู่ 2 ต.ชานมุาน อ.ชานุมาน 0981570968 เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ เครือข่ายใหม ่
8 นายสมหมาย พุทธรกัษา 43 หมู่ 7 ต.โชคสาคร อ.ชานุมาน 0838085471 เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ เครือข่ายใหม ่
9 นายบุญยงค์ ทองอินทร ์ 2 หมู่ 4 ต.โคกสาธร อ.ชานุมาน 0966949042 เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ เครือข่ายใหม ่
10 นายดรุณศกัดิ์ ใจเกือ้ 143 หมู่ 5 ต.โนนโพธิ์ อ.เมือง 0899467103 ประมงจังหวดั สำนกังานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ เครือข่ายใหม ่

จังหวัดอุบลราชธาน ี
1 นายพฐิิพัสจ์ พวงพันธ ์ 150 หมู่ 19 ต.บุ่งหวาย อ.วารนิชำราบ 0611471654 ประธานกรรมการเครอืข่าย ทสม. อุบลราชธานี  

ประธานเครอืข่ายจังหวัดอุบลราชธาน ี 
(ผู้ประสานงานแกนนำเครอืข่ายของโครงการ) 

เครือข่ายเดิม 

2 นายสมพงษ์ ดาวเรอืงรัมย ์ 57 หมู่ 8 ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร 0829348263 เครือข่ายอุบลราชธาน ี เครือข่ายเดิม 
3 นายณรงค์ ชนิเนตร ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร เครือข่ายอุบลราชธาน ี เครือข่ายเดิม 
4 นายสมเกียรติ สมตัว 97 หมู่ 10 ต.นาตาล อ.นาตาล เครือข่ายอุบลราชธาน ี เครือข่ายเดิม 
5 นายวสันต์ ปญัญาวอ่ง 53 หมู่ 18 ต.นาตาล อ.นาตาล เครือข่ายอุบลราชธาน ี เครือข่ายเดิม 
6 นายธนกฤต สายใจ 137 หมู่ 6 บ้านปากกะหลง ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร 0818794689 เครือข่ายอุบลราชธาน ี เครือข่ายใหม ่
7 นายรัฐอิสระ จนัทะชาร ี 298 หมู่ 1 บ้านสองคอน ต.สองคอน อ.โพธิไ์ทร 0622465389 เครือข่ายอุบลราชธาน ี เครือข่ายใหม ่
8 นายสนุทร ภาระเวช 127 หมู่ 4 บ้านโป่งเป้า ต.เหล่างสม อ.โพธิไ์ทร 0800569693 เครือข่ายอุบลราชธาน ี เครือข่ายใหม ่
9 นางสอน จำปาดอก 9/1 หมู่ 5 บ้านสำโรง ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร 0647405420 เครือข่ายอุบลราชธาน ี เครือข่ายใหม ่
10 นายประชุม ดวนใหญ ่ 48 ซ.แจ้งสนทิ 1 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมือง 0810738093 รักษาราชการแทนประมงจังหวัด สำนักงานประมงจังหวดั

อุบลราชธาน ี
เครือข่ายใหม ่



 สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  บทที ่3 กระบวนการและวิธีการศึกษา 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ 3-8  รายงานฉบับสมบูรณ์

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

3.2 แนวทางเพิ่มขีดความสามารถในการวางแผนแก้ไขปัญหา 
เพื่อเป็นการส่งเสริมและใช้มาตรการลดและบรรเทา หรือ มาตรการในการวางแผนแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง ดังนั้นจึงจัดกิจกรรมนำร่องในพ้ืนที่เพ่ือแลกเปลี่ยนความเห็นและ
สร้างความตระหนัก สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อการแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังในด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้ามพรมแดนด้านต่าง ๆ ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง และ/หรือพื้นที่เสี่ยงที่ได้ทำการศึกษามาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2557 - 2561 ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นท่ีของแต่ละจังหวัด จังหวัดละ 1 โครงการ พร้อมบุคลากร
สนับสนุนจากผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชนและชุมชน จังหวัดละ 1 คน รวม  8 คน ซึ่งได้รับการเสนอและ
คัดเลือกจากเครือข่ายภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีภูมิลำเนาและประสบการณ์การ
ทำงานในพื้นที่ศึกษา ทำหน้าที่ผู้จัดการกิจกรรมนำร่องของจังหวัด โดยกิจกรรมต้อง เป็นการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายภาคประชาชน และการสนับสนุนของนักวิชาการ ผู้เชี ่ยวชาญและหน่วยงานราชการ ในพื้นที่มี
แนวโน้มได้รับความเสี่ยงสูง จากผลการศึกษาปี  พ.ศ. 2557-2561 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

3.2.1 การทบทวนข้อมูลการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ/หรือข้อมูลทุติยภูมิ 
       การรวบรวม/ศึกษา/ทบทวน/วิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนด้านต่าง ๆ ในพ้ืนที่มี

แนวโน้มได้รับความเสี่ยงจากข้อมูลการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ/หรือข้อมูลทุติยภูมิสำหรับผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้ามพรมแดนด้านต่าง ๆ ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง และ/หรือพื้นที่เสี่ยงที่ได้ทำการศึกษามาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2557 - 2561 เพื่อนำมาเป็นแนวทาง และเป็นข้อมูลในการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มสี่วน
เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง 

3.2.2 แนวทางการศึกษา 
 เพ่ือให้ชุมชนได้รับรู้ถึงข้อมูลผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนด้านต่าง ๆ มากขึ้นตามลำดับตลอดการ

ดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา ซึ่งได้ศึกษาและปรับปรุงแนวทาง วิธีการศึกษา ขอบเขตพื้นที่ศึกษา และแสวงหา
เครื่องมือต่าง ๆ ที่เหมาะสมมาใช้ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน โดยให้ความสำคัญของการ
สร้างความเข้าใจกับประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ตลอดจนสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ทั้งในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ วิพาก ษ์ โต้แย้ง 
หรือเห็นด้วย ตลอดกระบวนการศึกษา และเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิชาการและวิทยาศาสตร์ของการศึกษาไปสู่การ
ประเมินผลกระทบด้านสังคมเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของประชาชน อีกทั้งสามารถนำข้อมูลจากการศึกษาไว้ใช้ใน
การแลกเปลี่ยน การแจ้งให้สาธารณะได้รับทราบทั้งภายในประเทศ และกับประเทศเพ่ือนบ้านในลุ่มน้ำโขง โดยมี
กิจกรรม ดังนี้ 

       3.2.2.1 กิจกรรมนำร่องเรื่องการส่งเสริมและใช้มาตรการลดและบรรเทา โดยจัดให้มีการ
ประชุมเริ่มงานและการประชุมสรุปงาน  

        ดำเนินการจัดกิจกรรมนำร่องระดับพื้นที่ เรื ่องการส่งเสริมและใช้มาตรการลดและ
บรรเทา หรือมาตรการในการวางแผนแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื ้นที ่มีแนวโน้มได้ร ับความเสี ่ยง 
ตามความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ในแต่ละจังหวัด จังหวัดละ 1  โครงการ พร้อมบุคลากรสนับสนุน 



 สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  บทที ่3 กระบวนการและวิธีการศึกษา 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ 3-9  รายงานฉบับสมบูรณ์

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

จากผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชนและชุมชน จังหวัดละ 1 คน รวม 8 คน ซึ่งได้รับการเสนอและคัดเลือก  
จากเครือข่ายภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีภูมิลำเนาและประสบการณ์การทำงานใน
พื้นที่ศึกษา ทำหน้าที่ผู้จัดการกิจกรรมนำร่องของจังหวัด โดยกิจกรรมต้อง เป็นการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
ภาคประชาชน และการสนับสนุนของนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานราชการ ในพื้นที่ มีแนวโน้มได้รับ
ความเสี่ยงสูง จากผลการศึกษาปี พ.ศ. 2557-2561 ดังนี้ 

1) การประชุมเริ ่มงานจัดขึ้น 1 ครั้ง ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 โดยมีผู ้เข้าร่วม
ประชุมซึ่งเป็นตัวแทนจากพื้นที่การศึกษาในจังหวัดที่มีพื ้นที่ติดแม่น้ำโขง 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เลย 
หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี 

2) การประชุมสรุปงานจัดขึ้น 3 ครั้ง ในวันที่ 12 มกราคม 2563 วันที่ 18 - 23
มกราคม 2563 และ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นตัวแทนจากพื้นที่การศึกษาใน
จังหวัดที ่มีพื ้นที ่ติดแม่น้ำโขง 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร 
อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี 

         3.2.2.2 ดำเนินการจัดประชุมเพื่อขยายผล เผยแพร่ แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทำ
การประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ผลจากการศึกษาข้อมูลมูลทุติยภูมิจากการศึกษาที่เกี่ยวข้องในปี พ.ศ. 
2557 - 2561 พบว่าโครงการฯ มีข้อมูลด้านกายภาพ และชีวภาพต่าง ๆ ประกอบด้วย การศึกษาด้านอุทก
วิทยาและการดักตะกอนการเปลี่ยนแปลงขนาดพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำและแนวการกัดเซาะของตลิ่ง  การศึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อมกายภาพ (คุณภาพน้ำ พ้ืนที่ชุ่มน้ำ และทรัพยากรดิน) การศึกษาข้อมูลชีวภาพและระบบนิเวศวิทยา
ในแม่น้ำ โขง (สัตว์หน้าดิน ปลา นิเวศทางน้ำ และป่าไม)้ การศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาด้านการ
บริการของระบบนิเวศ  

        ดำเนินการจัดประชุมจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้คัดเลือกจากพื้นที่การศึกษาใน
จังหวัดที ่มีพื ้นที ่ติดแม่น้ำโขง 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร 
อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี (กลุ่มจังหวัดละ 10 คน ผู้เข้าร่วม 80 คน) ในวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2563 

 3.2.2.3 ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและ
ประชาสัมพันธ์ 

        ดำเนินการจัดทำคู่มือ เอกสารการฝึกอบรมสำหรับผู้นำชุมชน เครือข่ายภาคประชาชน 
สำหรับใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวางแผนแก้ไขปัญหา และให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่มี
แนวโน้มได้รับความเสี่ยง เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและประชาสัมพันธ์ 
ตลอดจนการเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชนในพ้ืนที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง โดยการจัดฝึกอบรม
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือการตอบสนองและการแก้ไขปัญหาของประชาชนจังหวัดละ 1 ครั้ง จำนวน 8 ครั้ง 
ครั้งละไม่น้อยว่า 30 คน ในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำโขง 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ 
นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ในวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2563 



 สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  บทที ่3 กระบวนการและวิธีการศึกษา 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ 3-10  รายงานฉบับสมบูรณ์

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

       3.2.2.4 ดำเนินการจัดทำเอกสารสรุปผลการศึกษา เผยแพร่ ฐานข้อมูล องค์ความรู้ แก่
ประชาชนในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน ประจำปี พ.ศ. 
2562 อย่างน้อยประกอบด้วย  

1) การติดตามการใช้มาตรการลดและบรรเทา มาตรการการวางแผนแก้ไขปัญหาของ
ประชาชน จากกิจกรรมนำร่องในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงสูง 

2) การส่งเสริมความรู ้ ขีดความสามารถของประชาชน จากกิจกรรมการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชน 

3) ข้อเสนอแนะกรอบแนวคิดในการขยายขอบเขตในการศึกษา และกำหนดกรอบดัชนี
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคมเศรษฐกิจ ที่ใช้ในการติดตามประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน 
โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 3.2.2.5 รวมองค์ความรู้เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลโครงการและการจัดทำรายงานสรุปฉบับ
ผู้บริหาร 

3.3 กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน 
ที่ปรึกษาได้กำหนดกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนของเครือข่ายภาค

ประชาสังคมที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ี 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง มีรายละเอียดดังนี้ 
3.3.1 นำเสนอผลการทบทวนการศึกษาปี พ.ศ. 2557 – 2561 ดังนี้ 

1) ด้านกายภาพ ได้ทำการวิเคราะห์และประเมินในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย

- ระดับน้ำและอัตราการไหลของน้ำ

- การพังทลายของตลิ่ง

- ระดับความสำคัญของการทับถมตะกอน

- คุณภาพน้ำ

2) ด้านชีวภาพ ได้ทำการวิเคราะห์และประเมินในประเด็นที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย

- การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและนิเวศทางน้ำ

- ระบบนิเวศริมฝั่ง และการให้บริการระบบนิเวศ

3) ด้านเศรษฐกิจและสังคม  ได ้ทำการว ิเคราะห์และประเมินในประเด ็นที ่ เก ี ่ยวข ้อง

ประกอบด้วย 
- การเกษตรริมฝั่งและประมง (Riverbank plantation and fisheries harvest)
- การใชป้ระโยชน์จากพ้ืนที่ชุ่มน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพ

- การท่องเที่ยว

- การใชป้ระโยชน์ด้านส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณ ีและวิถีชีวิต



 สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  บทที ่3 กระบวนการและวิธีการศึกษา 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ 3-11  รายงานฉบับสมบูรณ์

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

3.3.2 เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและกรอบแนวทางในการศึกษา แบ่งกลุ่มย่อยรายจังหวัด โดย

กำหนดกรอบคำถามดังนี้

- สภาพ หรือสถานการณ์ปัญหาที่พบในพ้ืนที่ บริเวณใด อย่างไร

- สาเหตุของปัญหา

- ผลกระทบที่เกิดขึ้น มิติทางสังคม (ความสัมพันธ์ การดำรงชีวิต) เศรษฐกิจ ระบบนิเวศ (ปลา

พรรณไม้ท้องถิ่น) ความเชื่อ และประเพณีวัฒนธรรม

- ที่ผ่านมาเครือข่ายชุมชน ดำเนินการอย่างไรในการจัดการปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้น เมื่อ

ทำแล้วผลเป็นอย่างไร (ทุนเดิมของชุมชนในการจัดการปัญหาที่ได้รับผลกระทบ)

- แนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื ่อนำไปสู ่การจัดการแก้ไขปัญหาจากการเปลี ่ยนแปลง

ทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศในแม่น้ำโขง

- คน เครือข่าย และกลไกที่มีอยู่จะบูรณาการทำงานร่วมกันได้อย่างไร (ออกแบบร่วมกัน)

- คัดเลือกพื้นที่ตัวอย่างนำร่อง ที่มีความเปราะบาง (ระดับอำเภอขึ้นไป) เพื่อจัดทำแผนในการ

แก้ไขปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศในแม่น้ำโขง เหตุผลการเลือกพื้นที่นำร่อง และ

เกณฑ์ในการคัดเลือก



   
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                      บทที ่4 การศึกษาผลกระทบและการประเมินความเปราะบางของชุมชน 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                   4-1                                                        รายงานฉบบัสมบูรณ์

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน      

  
             

 

บทที่  4  การศึกษาผลกระทบและการประเมินความเปราะบางของชุมชน 
 
4.1 หลักการเหตุผลและแนวทางการศึกษา 

น้ำโขงเป็นแม่น้ำหลักที่ก่อให้เกิดการใช้บริการระบบนิเวศของชุมชนชาวบ้านริมฝั่งโขงในประเทศจีน 
เวียดนาม ลาว รวมทั้งชุมชนริมโขงทั้ง 8 จังหวัดของประเทศไทย ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย นครพนม บึง
กาฬ มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี น้ำโขงมีประโยชน์หลายด้าน ได้แก่ ด้านการเป็นแหล่งผลิต
อาหาร (Provisioning) ด้านวัฒนธรรม (Cultural) ด้านการควบคุมสภาวะสิ ่งแวดล้อม (Environmental 
regulation) และด้านการสนับสนุน (Supporting) จากภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพของลุ่มแม่น้ำโขงซึ่ง
อาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น การแปรปรวนของสภาพอากาศ (Climate Variability) การเปลี่ยนแปลง
สภาพของลุ่มน้ำโขงหรือการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติการไหลของน้ำโขงเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่น 
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน รวมทั้งจากการใช้บริการระบบนิเวศแม่น้ำโขงที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายจากฝีมือมนุษย์ เป็นต้น ทำให้ชุมชนที่อยู่ริมน้ำโขงได้รับผลกระทบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อความเป็นอยู่ของชุมชนริมน้ำโขงอย่างประเมินค่ามิได้ เช่น การเกิดการสะสมของตะกอน การ
เกิดการกัดเซาะตลิ่ง การเกิดภาวะน้ำท่วม และการเกิดภาวะแห้งแล้งหรือการขาดแคลนน้ำ  ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนในการใช้ประโยชน์แม่น้ำโขงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
มาตรการเพื่อลดผลกระทบหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และเกิดผลลัพธ์เชิงประจักษ์      
จะทำให้ประชากรริมโขงสามารถเรียนรู้ (Learning) ปรับตัว (Adaptation) และเตรียมรับมือเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและระบบนิเวศแม่น้ำโขงจากปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปได้อย่าง
ยั่งยืน  

การศึกษาข้อมูลผลกระทบและความเปราะบางจากผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ใช้
น้ำโขงจะทำให้ได้แนวทางหรือข้อมูลสำคัญที่จะนำไปสู่การหามาตรการเยียวยาหรือการลดปัญหาผลกระทบที่
เกิดขึ้นได้ เครื่องมือเพื่อสำรวจข้อมูลผลกระทบและการประเมินความเปราะบางของชุมชน (Social Impact 
Monitoring and Vulnerability Assessment หรือ SIMVA) เป็นเครื่องมือประเภทแบบสอบถามซึ่งจัดทำขึ้น
ภายใต้กรอบความร่วมมือของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission: MRC) โดยมี
ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่มีส่วนได้เสียจากการเปลี่ยนแปลงสภาพของลุ่มแม่น้ำโขงร่วมกับประเทศ   
เพื่อนบ้าน ในประเทศไทยเครื่องมือ SIMVA ถูกนำมาใช้เพื่อเก็บข้อมูลการใช้บริการระบบนิเวศและข้อมูล
ผลกระทบของชุมชนที่ตั ้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2561 การศึกษาผลกระทบมีความ
จำเป็นต้องศึกษาจากผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ตลอดทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ
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โขงของประเทศไทย จะได้ฐานข้อมูลภาพรวมผู้ที่ได้รับกระทบทั้งหมดซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหาได้ครอบคลุมและ
สอดคล้องตามสภาพพ้ืนที่ริมโขงในประเทศได้ 

ดังนั้นการศึกษาในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ติดตาม
ผลกระทบและความเปราะบางของชุมชนริมโขงทั้ง 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ 
นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี  โดยใช้เครื่องมือ SIMVA ซึ่งเปลี่ยนแปลงวิธีจากการ
สัมภาษณ์ผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่เป็นการให้ผู ้รับผลกระทบกรอกข้อมูลออนไลน์ผ่านระบบกูเกิ ้ลฟอร์ม 
(Google form) โดยมุ่งศึกษาประเด็นหลักที่สำคัญดังนี้ 1) การเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง 2) รูปแบบการ
ดำรงชีวิตของประชาชนริมแม่น้ำโขง 3) ความเปราะบางของประชาชนริมน้ำโขง และ 4) การปรับตัวของ
ประชาชนริมน้ำโขง โดยกลุ่มเป้าหมายแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มหัวหน้าครัวเรือน ที่สามารถสะท้อน
ผลกระทบและสถานการณ์ในระดับครัวเรือนได้เป็นอย่างดี 2) กลุ่มผู้นำชุมชน ที่สามารถสะท้อนข้อมูลชุมชน
และการปรับตัวในระดับชุมชนได้เป็นอย่างดี และ 3) กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน ที่ทำงานในประเด็นลุ่มน้ำ
โขงมาอย่างยาวนาน และสามารถสะท้อนการทำงานในระดับภูมิภาคได้เป็นอย่างดี ข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้
จะนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อหามาตรการลดผลกระทบและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของผู้ใช้บริการระบบนิเวศริมน้ำโขงได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป  

4.2 จุดประสงค์ของการศึกษา 
4.2.1 เพื่อศึกษาผลกระทบของประชากรริมน้ำโขงจากการเปลี่ยนสภาพลุ่มแม่น้ำโขงในปี พ.ศ. 2562 
4.2.2 เพื่อเพิ่มฐานข้อมูลและวางมาตรการลดผลกระทบหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียของผู้ใช้บริการระบบนิเวศริมน้ำโขง 

4.3 ขั้นตอนการศึกษา 
4.3.1 เครื่องมือที่ใช้ศึกษา 
แบบสอบถามนี้ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย ในช่วงเดือนมกราคม ถึง 

เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ด้วยเครื่องมือแบบสอบถาม SIMVA (อ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ
การศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ ำใน
แม่น้ำโขงสายประธาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) โดยปรับเปลี่ยนให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
ผ่านการกรอกข้อมูลผ่านออนไลน์ด้วยระบบ Google form ซ่ึงแบบสอบถาม SIMVA ประกอบด้วย 2 ชุด ดังนี้  

1) แบบสอบถามสำหรับกลุ่มเป้าหมายประเภทกลุ่มครัวเรือนผู้ได้รับผลกระทบ ซ่ึงประกอบด้วย
6 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2 โครงสร้างครัวเรือน  
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านรายได้ รายจ่าย และทรัพย์สิน 
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลการให้บริการระบบนิเวศ (Ecosystem Services)  ประกอบ ด้วย 4 ด้าน คือ 
1) ด้านการผลิตอาหารหรือ เป็นแหล่งอาหาร (Provisioning) 2) ด้านวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต (Cultural
and Livelihood)  3) ด้านการควบคุมสภาวะแวดล้อม (Regulating) 4) ด้านการสนับสนุน (Supporting)

ส่วนที่ 5 ภัยคุกคามต่อการบริการระบบนิเวศ (Ecosystem Services) 
ส่วนที่ 6 การปรับตัว/เตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ

เปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขงจากผลกระทบข้ามพรมแดน  
2) แบบสอบถามเชิงลึกสำหรับสำหรับกลุ่มเป้าหมายประเภทผู้นำหรือแกนนำชุมชน ซ่ึงประกอบด้วย

4 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการให้บริการระบบนิเวศ (Ecosystem Services) ซ่ึงประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 

1) ด้านการผลิตอาหารหรือเป็นแหล่งอาหาร (Provisioning) 2) ด้านวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต (Cultural
and Livelihood) 3) ด้านการควบคุมสภาวะแวดล้อม (Regulating) 4) ด้านการสนับสนุน (Supporting)

ส่วนที่ 3 ภัยคุกคามต่อการบริการระบบนิเวศ (Ecosystem Services) และ 
ส่วนที่ 4 การปรับตัว/เตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการ 

เปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขงจากผลกระทบข้ามพรมแดน  
4.3.2 พ้ืนที่ศึกษาและจำนวนกลุ่มเป้าหมาย 
แบบสอบถามกลุ ่มครัวเรือนกำหนดจำนวนเป้าหมายเป็นประชากรในพื ้นที่ผู ้ได้ร ับผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 8 จังหวัดริมน้ำโขงในระยะห่างจากแม่น้ำโขงระยะทาง 15 กิโลเมตร ได้แก่ จังหวัด
เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี  รวมทั้งสิ ้นจำนวน 
609 ครัวเรือน (ตารางที่ 4-1) และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกกำหนดกลุ่มเป้าหมายคือผู้นำหรือแกนนำชุมชน/
หมู่บ้าน ในพ้ืนที่ผู้ได้รับผลกระทบทั้ง 8 จังหวัด จังหวัดละ 5 ชุมชน/หมู่บ้าน รวมจำนวน 40 ราย  
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ตารางที ่4-1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

ลำดับ พ้ืนที่เป้าหมาย 
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายอำเภอ 
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายจังหวัด (%)  

1 จังหวัดเชียงราย 
อ.เชียงแสน 99 

100 (16.42) 
อ.เวียงแก่น 1 

2 จังหวัดเลย 
อ.เชียงคาน 38 

69 (11.33) 
อ.ปากชม 31 

3 จังหวัดหนองคาย 

อ.ท่าบ่อ 29 

74 (12.15) 
อ.ศรีเชียงใหม่ 30 
อ.สังคม 13 
อ.เมือง 2 

4 จังหวัดบึงกาฬ 
อ.บุ่งคล้า 62 

70 (11.49) 
อ.เมือง 8 

5 จังหวัดนครพนม 
อ.ธาตุพนม 77 

78 (12.81) 
อ.เรณูนคร 1 

6 จังหวัดมุกดาหาร 
อ.เมือง 62 

77 (12.65) 
อ.ดอนตาล 15 

7 จังหวัดอำนาจเจริญ อ.ชานุมาน 70 70 (11.49) 

8 จังหวัดอุบลราชธาน ี
อ.โพธ์ิไทร 68 

71 (11.66) อ.สำโรง 2 
อ.วารินชำราบ 1 

รวมจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (%) 609 (100) 
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 4.3.3 จัดประชุมแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมทั้ง 8 จังหวัดเพื่อคัดเลือกพื้นที่กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับผลกระทบแบบเจาะจงและจัดฝึกอบรมเพื่อชี้แจงวิธีการใช้งานระบบกรอกข้อมูลแบบสอบถาม SIMVA 
ออนไลน์ โดยทีมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 

 
 

  
 
รูปที่ 4-1 จัดฝึกอบรมชี้แจงวิธีการใช้งานระบบกรอกข้อมูลแบบสอบถาม SIMVA ออนไลน์ให้กับแกนนำ  
   เครือข่ายภาคประชาสังคมทั้ง 8 จังหวัดริมน้ำโขง 
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 4.3.4 จัดฝึกอบรมเพ่ือชี้แจงการใช้งานระบบกรอกข้อมูลแบบสอบถาม SIMVA ออนไลน์ให้แก่ผู้นำ
หรือแกนนำชุมชน/หมู่บ้านและประชากรผู้ได้รับผลกระทบ โดยทีมแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมแต่ละ
จังหวัด (รูปที่ 4-2) 
 

  
  

  
  

 

 
 
รูปที่ 4-2 จัดฝึกอบรมเพ่ือชี้แจงการใช้งานระบบกรอกข้อมูลแบบสอบถาม SIMVA ออนไลน์ให้แก่ผู้นำหรือ
    แกนนำชุมชน/หมู่บ้านและประชากรผู้ได้รับผลกระทบ 
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4.3.5 การประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบและความเปราะบางของชุมชน ข้อมูลที่ได้จากระบบ

ประมวลผลจากออนไลน์ผ่านระบบ Google form นําข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็น

จากแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) รายงานผลเป็นค่าความถี่ (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของประเด็นความคิดเห็นที่สำคัญด้านผลกระทบและ

ความเปราะบางในภาพรวม 8 จังหวัด ด้วยวิธีการทดสอบไคสแควร์ Chi-square (p  0.05) โดยใช้โปรแกรม

สำเร็จรูป SPSS  
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4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบและการประเมินความเปราะบางของชุมชนกลุ่มครัวเรือนรายจังหวัด
1. จังหวัดเชียงราย 
1.1 ข้อมูลทั่วไป ลักษณะประชากรและการดำรงชีวิต 

ผลการวิเคราะห์นี้เป็นข้อมูลความคิดเห็นจากประชากรส่วนใหญ่ที่ อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย รวมทั้งสิ้น 100 คน เป็นเพศชาย (ร้อยละ 74) และเพศหญิง (ร้อยละ 26.00) (รูปที่ 4-3) ส่วน
ใหญ่มีอายุระหว่าง 40-49 ปี (ร้อยละ 26.00)  รองลงมา คือ อายุระหว่าง 50-59 ปี  (ร้อยละ 25.00) อายุ    
60 ปี  ขึ้นไป (ร้อยละ 23.00) และ อายุ 30-39 ปี  (ร้อยละ 18.00) (รูปที่ 4-4)  มีระดับการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา (ร้อยละ 66.00) (รูปที่ 4-5) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง (ร้อยละ 39.00) รองลงมาคือ
เกษตรกร (ร้อยละ 18..00) ค้าขาย (ร้อยละ 17.00) ประมง (ร้อยละ 10.00) ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 10.00) 
และประกอบอาชีพอื่น (ร้อยละ 5) (รูปที่ 4-6) โดยรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนส่วนใหญ่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อ
เดือน (ร้อยละ 46.00) รองลงมาคือ 15,001-30,000 บาท (ร้อยละ 45.00) และมากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป 
(ร้อยละ 9) (รูปที่ 4-7) 

 
รูปที่ 4-3 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
รูปที่ 4-4 อายุ 
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รูปที่ 4-5 ระดับการศึกษา 
 

 
รูปที่ 4-6 อาชีพหลัก 
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รูปที่ 4-7 รายได้ครัวเรือน 

จากการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยในครัวเรือนในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่
มีรายได้ครัวเรือนน้อยลงกว่าเดิม (ร้อยละ 43.00) (รูปที่ 4-8) โดยครัวเรือนส่วนใหญ่เห็นว่าการเปลี่ยนแปลง
ของรายได้ครัวเรือนมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง (ร้อยละ 64.00) (รูปที่ 4-9) อย่างไรก็
ตามถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงรายได้ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงใน
ระยะเวลา 5 ปีนั้น แต่รายได้ในครัวเรือนยังเพียงพอกับรายจ่าย (ร้อยละ 79) (รูปที่ 4-10) แสดงให้เห็นว่าใน
ระดับครัวเรือน ประชากรในพื้นที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย มีความสามารถในการปรับตัวเพื่อการดำรงชีวิตที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของครัวเรือน 

 
รูปที่ 4-8 การเปลี่ยนแปลงของรายได้ครัวเรือน ในช่วงเวลา 5 ปี 
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รูปที่ 4-9 การเปลี่ยนแปลงของรายได้ครัวเรือนกับการเปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขง 

รูปที่ 4-10 รายได้เพียงพอกับรายจ่าย 
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1.2 การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงน้ำโขง 
1.2.1 แหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค (น้ำใช้) และบริโภค (น้ำดื่ม) 
ประชากรระดับครัวเรือนในพื้นที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ใช้น้ำประปาเพื่อการอุปโภค (น้ำใช้) ใน

ครัวเรือนมากที่สุด (ร้อยละ 73) รองลงมาคือ น้ำบาดาล (ร้อยละ 11) แม่น้ำลำคลอง (น้ำโขงหรือลำน้ำสาขา) 
(ร้อยละ 9) น้ำฝน (ร้อยละ 5) และอ่างเก็บน้ำ (ร้อยละ 2) (รูปที่ 4-11) ส่วนแหล่งน้ำสำหรับบริโภคส่วนใหญ่จะ
นิยมซื้อน้ำบรรจุขวด (ร้อยละ 47) รองลงมาคือ ประปา (ร้อยละ 31) ตู้น้ำหยอดเหรียญ (ร้อยละ 13) น้ำฝน 
(ร้อยละ 7) กรองน้ำดื่มเอง (ร้อยละ 1) และอ่างเก็บน้ำ (ร้อยละ 1) (รูปที่ 4-12) 

รูปที่ 4-11 แหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค (น้ำใช้) 

 
รูปที่ 4-12 แหล่งน้ำสำหรับการบริโภค (น้ำดื่ม) 
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จากการเปลี่ยนแปลงของน้ำโขงในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าแหล่งน้ำในการอุปโภค (น้ำใช้) ของ

ครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ ปริมาณน้ำลดลง (ร้อยละ 58) รองลงมาคือ มีการปนเปื้อน (ร้อยละ 31) และปริมาณน้ำ
มากขึ ้น (ร้อยละ 1) (รูปที่ 4-17) โดยลักษณะการเปลี ่ยนแปลงของแหล่งน้ำในการบริโภค (น้ำดื ่ม) ของ
ครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ น้ำดื่มมีราคาแพงขึ้น (ร้อยละ 47) รองลงมาคือ มีการปนเปื้อน (ร้อยละ 29) ปริมาณน้ำ
ลดลง (ร้อยละ 22) คุณภาพน้ำไม่ได้มาตรฐานน้ำดื่ม (ร้อยละ 16) และปริมาณน้ำมากขึ้น (ร้อยละ 3.00)      
(รูปที่ 4-17) 

1.2.2 แหล่งน้ำสำหรับการทำเกษตรกรรม (Agriculture) 
แหล่งน้ำที่ประชากรระดับครัวเรือนในพ้ืนที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ใช้สำหรับ การทำเกษตร

บนฝั่งและริมฝั่งแม่น้ำโขง ส่วนใหญ่คือใช้แหล่งน้ำจาก แม่น้ำ/ลำคลอง (แม่น้ำโขงหรือ ลำน้ำสาขา) (ร้อยละ 
39) รองลงมาคือ น้ำประปา (ร้อยละ 26) น้ำฝน (ร้อยละ 20) น้ำบาดาล (ร้อยละ 12) และอ่างเก็บน้ำ (ร้อยละ 
3) (รูปที่ 4-13) โดยลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตร ของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ 
ปริมาณน้ำลดลง (ร้อยละ 39) รองลงมาคือ มีการปนเปื้อน (ร้อยละ 16) ปริมาณน้ำมากขึ้น (ร้อยละ 5) และ
คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม (ร้อยละ 3) (รูปที่ 4-17) 

 
รูปที่ 4-13 แหล่งน้ำใช้สำหรับทำเกษตร 
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แหล่งน้ำที่ใช้ในการทำปศุสัตว์ของครัวเรือน คือ น้ำประปา (ร้อยละ 31) และ น้ำฝน (ร้อยละ 30) และ 
รองลงมาคือ แม่น้ำ/ ลำคลอง (น้ำโขงหรือลำน้ำสาขา) (ร้อยละ 5) น้ำบาดาล (ร้อยละ 3) และ อ่างเก็บน้ำ 
(ร้อยละ 1) (รูปที่ 4-14) โดยลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำที่ใช้ในการทำปศุสัตว์ ของครัวเรือนส่วน
ใหญ่ คือ มีการปนเปื้อน (ร้อยละ 10) รองลงมา คือ ปริมาณน้ำลดลง (ร้อยละ 9) คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม     
(ร้อยละ 2) และ ปริมาณน้ำมากขึ้น (ร้อยละ 2) (รูปที่ 4-17) 

 
รูปที่ 4-14 แหล่งน้ำที่ใช้ในการทำปศุสัตว์ 

แหล่งน้ำที่ใช้ในการทำประมงของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ แม่น้ำ/ลำคลอง (น้ำโขงหรือลำน้ำสาขา) 
(ร้อยละ 52) รองลงมา คือ น้ำฝน (ร้อยละ 25) ประปา (ร้อยละ 18) และน้ำบาดาล (ร้อยละ 5) (รูปที่ 4-15) 
โดยลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำที่ใช้ในการทำประมง ของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ ปริมาณน้ำลดลง 
(ร้อยละ 24) รองลงมา คือ มีการปนเปื้อน (ร้อยละ 11) คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม จำนวน (ร้อยละ 4) และปริมาณ
น้ำมากขึ้น (ร้อยละ 3) (รูปที่ 4-17) 

 

 
รูปที่ 4-15 แหล่งน้ำที่ใช้ในการทำประมง 
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แหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ของครัวเรือน คือ น้ำฝน (ร้อยละ 38) แม่น้ำ/ลำคลอง (น้ำโขง
หรือลำน้ำสาขา) (ร้อยละ 33) น้ำประปา (ร้อยละ 25) และน้ำบาดาล (ร้อยละ 4) (รูปที่ 4-16) โดยลักษณะการ
เปลี ่ยนแปลงของแหล่งน้ำที ่ใช้ในการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำ ของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ ปริมาณน้ำลดลง           
(ร้อยละ 10) รองลงมา คือ มีการปนเปื้อน (ร้อยละ 6) และปริมาณน้ำมากขึ้น (ร้อยละ 1) (รูปที่ 4-17) 

 
 

รูปที่ 4-16 แหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
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รูปที่ 4-17 การเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำด้านต่างๆในระยะเวลา 5 ปี 
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1.3 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงต่ออาชีพของประชากร 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าการประกอบอาชีพของประชากร อ.เชียงแสน จ.เชียงราย มีลักษณะ
การประกอบอาชีพที่ผสมผสานและทำควบคู่กันไป ได้แก่ อาชีพประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เกษตรกรรมและ
การท่องเที่ยว ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.3.1 อาชีพประมง 
 การเปลี่ยนแปลงของการประมงจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ครัวเรือนส่วนใหญ่คิดว่า จำนวนสัตว์น้ำ      
(ร้อยละ 14)  และรายได้จากการขายสัตว์น้ำลดลง (ร้อยละ 13) แต่จำนวนชาวประมงเท่าเดิม (ร้อยละ 10)  
(รูปที่ 4-18) 
 1.3.2 อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
 การเปลี่ยนแปลงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าจำนวนสัตว์น้ำที่เพาะเลี้ยง
และรายได้จากการขายสัตว์น้ำเท่าเดิม (ร้อยละ 2)  ในขณะที่จำนวนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 2)  
(รูปที่ 4-18) 
 1.3.3 อาชีพเกษตรกรรม 
 การทำเกษตรกรรมประกอบด้วยการทำการเกษตรบนฝั่งและริมฝั่งแม่น้ำโขง การเปลี่ยนแปลงการทำ
เกษตรบนฝั่งในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ครัวเรือนส่วนใหญ่เห็นว่า ปริมาณผลผลิตลดลง (ร้อยละ 24) การ
เจริญของพืชลดลง (ร้อยละ 23) รายได้จากการขายผลผลิตลดลง (ร้อยละ 24) จำนวนเกษตรกรลดลง        
(ร้อยละ 22) การใช้ปุ๋ยชีวภาพลดลง (ร้อยละ 14) การใช้ปุ๋ยสารเคมี สารกำจัดศัตรูพืชลดลง (ร้อยละ 14)  
ในขณะที่พ้ืนที่การเกษตรเท่าเดิม (ร้อยละ 20)  (รูปที่ 4-18) 
 การเปลี่ยนแปลงการทำเกษตรริมฝั่งแม่น้ำโขงในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าปริมาณผลผลิตเท่า
เดิมและลดลง (ร้อยละ 4) การเจริญเติบโตของพืชลดลง (ร้อยละ 4) รายได้จากการขายผลผลิตเท่าเดิม    
(ร้อยละ 5) จำนวนเกษตรกรเท่าเดิม (ร้อยละ 5) พ้ืนที่การเกษตรเท่าเดิม (ร้อยละ 5) การใช้ปุ๋ยชีวภาพเท่าเดิม
และเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 3) และการใช้ปุ๋ยสารเคมี สารกำจัดศัตรูพืชเท่าเดิม (ร้อยละ 5) (รูปที่ 4-18) 
 1.3.4 อาชีพธุรกิจการท่องเที่ยว 
 จากการเปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขงในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาพบว่า ลักษณะของการให้บริการท่องเที่ยวมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ลดลง ได้แก่ จำนวนนักท่องเที่ยว (ร้อยละ 40) จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับท่องเที่ยว 
(ร้อยละ 30) รายได้จากการให้บริการด้านการท่องเที่ยว (ร้อยละ 32) ในขณะที่จำนวนรีสอร์ทและโฮมสเตย์/
โรงแรม พ้ืนที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติมีจำนวนเท่าเดิม (ร้อยละ 39) รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆในพ้ืนที่ยังเท่า
เดิมด้วย ได้แก่ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ร้อยละ 40) กิจกรรมการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมเท่าเดิม 
(ร้อยละ 36) (รูปที ่ 4-18) จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการเปลี ่ยนแปลงของแม่น้ำโขงส่งผลกระทบต่อการ
ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง ทำให้จำนวนผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวอาจต้องยกเลิกกิจการ ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการท่องเที่ยวลดลงไปด้วย 
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รูปที่ 4-18 การเปลี่ยนแปลงในการหารายได้ต่าง ๆ 
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1.4 ความเปราะบาง 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงความคิดเห็นจากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง ในระยะเวลา 5 ปี         

ที่ผ่านมา ทำให้เกิดภาวะผลกระทบด้านต่าง ๆ เช่น การสะสมตะกอน (ร้อยละ 16.00)  การกัดเซาะ การ
พังทลายของตลิ่ง (ร้อยละ 15.00) น้ำท่วม (ร้อยละ 9.00) ภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำ (ร้อยละ 36.00) (รูปที่ 
4-19) โดยมีลักษณะการเปลี่ยนแปลง ดังนี้  

 
  

รูปที่ 4-19 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ 
 

1.4.1 การสะสมตะกอน การกัดเซาะ การพังทลายของตลิ่ง 
การเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาพบการกัดเซาะพื้นที่ริมตลิ่ง การพังทลาย

ของตลิ่ง สาเหตุของการกัดเซาะพ้ืนที่ริมตลิ่ง การพังทลายของตลิ่ง และการสะสมตะกอนเกิดจากการไหลของ
กระแสน้ำ (ร้อยละ 60) รองลงมาคือ การเพิ่มลดของระดับน้ำในแม่น้ำอย่างกะทันหัน (ร้อยละ 58) คลื่นใน
แม่น้ำโขงสายประธาน (ร้อยละ 55) กิจกรรมการดูดทราย (ร้อยละ 51) การไหลของน้ำผิวดิน (ร้อยละ 55) การ
สร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงสายประธาน (ร้อยละ 46) การสร้างแนวกั้นชายฝั่ง/ เขื่อนกันตลิ่ง (ร้อยละ 43) เรือ
ท่องเที่ยว (ร้อยละ 43) ลม (ร้อยละ 35)  เรือประมง (ร้อยละ 33) (รูปที่ 4-20)  
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รูปที่ 4-20 สาเหตุของการพังทลายของตลิ่ง และการสะสมตะกอนตามความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือน 

ผลกระทบจากการกัดเซาะและการพังทลายของตลิ่ง ส่งผลต่อปริมาณสัตว์ลดลง (ร้อยละ 38) พื้นที่  
ทำกินลดลง (ร้อยละ 38) เสียค่าก่อสร้างเขื ่อนกันตลิ่ง (ร้อยละ 32) เกิดภาวะความเครียด (ร้อยละ 30) 
ทรัพย์สินเสียหาย (ร้อยละ 26) บ้านเรือนเสียหาย (ร้อยละ 24) และต้องย้ายที ่อยู ่อาศัย (ร้อยละ 21)           
(รูปที่ 4-21) 

 
รูปที่ 4-21 ผลกระทบจากการกัดเซาะและการพังทลายของตลิ่ง 

60.0
55.0
55.0

58.0
51.0

35.0
33.0

43.0
46.0

43.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

การไหลของกระแสน ้า

คลื่นในแม่น ้าโขงสายประธาน

การไหลของน ้าผิวดิน

การเพิ่ม-ลดของระดับน ้ากะทันหัน

กิจกรรมการดูดทราย

ลม

เรือประมง

เรือท่องเที่ยว

การสร้างเขื่อนในแม่น ้าโขง

การสร้างเขื่อนกันตลิ่ง

ร้อยละ

สาเหตุของการพังทลายของตลิ่ง และการสะสมตะกอนตามความคิดเห็นของหัวหนา้ครัวเรือน
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ผลกระทบจากการกัดเซาะและการพังทลายของตลิ่ง 
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1.4.2 น้ำท่วม 
การเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าครัวเรือนมีปัญหาน้ำท่วมและส่งผล

กระทบต่อครัวเรือนในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ได้แก่ รายได้ลดลง (ร้อยละ 23) รองลงมาคือ พืชผลทางการเกษตร
เสียหาย (ร้อยละ 22) ไม่มีรายได้ (ร้อยละ 22) อันตรายจากสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์มีพิษ (ร้อยละ 17) ดินทรุด 
(ร้อยละ 17) โรคภัยไข้เจ็บ (ร้อยละ 17) สัตว์น้ำที่เลี ้ยงสูญหาย (ร้อยละ 16)  มีคนบาดเจ็บ (ร้อยละ 16) 
ทรัพย์สินเสียหาย (ร้อยละ 15) ขาดแคลนน้ำดื่ม (ร้อยละ 15) มีคนเสียชีวิต (ร้อยละ 15) ขาดไฟฟ้าใช้เกิน       
3 วัน (ร้อยละ 14) และไม่มีห้องน้ำ/ห้องส้วม (ร้อยละ 13) (รูปที่ 4-22) แสดงให้เห็นว่าการเกิดน้ำท่วมมี
ผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชากรในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทำให้รายได้ลดลง และพืชผลทางเกษตร
ได้รับความเสียหาย  

 
รูปที่ 4-22 ผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม 
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ร้อยละ
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1.4.3 ภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำ  
การเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าครัวเรือนได้รับผลกระทบด้านภัยแล้ง

และส่งผลกระทบดังนี้ การขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค (ร้อยละ 43) รองลงมา คือ ระดับน้ำใต้ดินเปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ 41) ทำให้ระดับและปริมาณน้ำลดลง (ร้อยละ 39) ปริมาณสัตว์น้ำในแม่น้ำลดลง (ร้อยละ 37) เกิดการ
กัดเซาะของดิน (ร้อยละ 37) คุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ 36) กระทบต่อการทำการเกษตร (ร้อยละ 35)  
กระทบต่อการทำประมง (ร้อยละ 30) กระทบต่อการทำปศุสัตว์ (ร้อยละ 28) และเกิดไฟป่า (ร้อยละ 23)     
(รูปที่ 4-23) จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงเกิดผลกระทบทำให้เกิดภาวะแห้งแล้ง
หรือการขาดแคลนน้ำเพ่ือใช้อุปโภคและบริโภค รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำใต้ดินและกระทบต่อการ
ทำเกษตรกรรมในพื้นท่ีด้วย 

 

รูปที่ 4-23 ผลกระทบของครัวเรือนที่มีปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ำ 

 

 

 

 

 

 
 

43.0

35.0

30.0

28.0

37.0

39.0

36.0

41.0

37.0

23.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

ขาดแคลนน ้าอุปโภค-บริโภค

กระทบต่อการท าการเกษตร

กระทบต่อการท าประมง

กระทบต่อการท าปศุสัตว์

ปริมาณสัตว์น ้าในแม่น ้าลดลง

ท าให้ระดับและปริมาณน ้าลดลง

คุณภาพน ้าเปลี่ยนแปลง

ระดับน ้าในดินเปลี่ยนแปลง

เกิดการกัดเซาะของดิน

เกิดไฟป่า

ร้อยละ

ผลกระทบจากความแห้งแล้งและการขาดแคลนน ้า
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1.5 การปรับตัว 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะการปรับตัวของประชากร ใน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย จากการ
เปลี ่ยนแปลงของแม่น้ำโขง ในระยะเวลา 5 ปีที ่ผ่านมา ในด้านต่างๆ ได้แก่ การปรับตัวทางด้านประมง       
(ร้อยละ 7) การเกษตร (ร้อยละ 11) วัฒนธรรมและการท่องเที ่ยว (ร้อยละ 5) การพังทลายของตลิ่ง          
(ร้อยละ 7.0) ภัยแล้ง (ร้อยละ 19.0) และน้ำท่วม (ร้อยละ 6.0) (รูปที่ 4-24) โดยมีลักษณะการปรับตัวดังนี้  

 
รูปที่ 4-24 การปรับตัวเพ่ือรับมือปัญหาด้านต่างๆ 

1.5.1 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านประมง 
จากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา มีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านการ

ประมง โดยวิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านการประมง ครัวเรือนส่วนใหญ่มี
มาตรการ คือ ไม่จับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ (ร้อยละ 14) รองลงมาคือ ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์จับสัตว์น้ำที่
เหมาะสม (ร้อยละ 13) การเปลี่ยนรอบการเลี้ยงสัตว์น้ำ (ร้อยละ 12) การป้องกันน้ำเสีย การไม่ทิ้งขยะสิ่ง
ปฏิกูลและสารพิษลงในแม่น้ำ (ร้อยละ 12) การเฝ้าระวังการปล่อยน้ำจากเขื่อน (ร้อยละ 11) เฝ้าระวังเรื่อง
ระดับ อัตราการไหลและความเร็วของกระแสน้ำ (ร้อยละ 10) การเฝ้าระวังสัตว์น้ำต่างถิ่นที่เป็นภัยต่อสัตว์น้ำ
ประจำถิ่น (ร้อยละ 10) การอนุบาลสัตว์น้ำ (ร้อยละ 9) และรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง          
(ร้อยละ 8) (รูปที่ 4-25) 

1.5.2 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านการเกษตร 
จากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา มีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้าน

การเกษตร โดยวิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผนเพ่ือเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านการเกษตรและพ้ืนที่เพาะปลูก
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีวิธี คือ การขุดเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เพื่อการเกษตร (ร้อยละ 12) รองลงมา คือ ลดการใช้
สารเคมีทางการเกษตร (ร้อยละ 11) การป้องกันน้ำเสีย การไม่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลและสารพิษลงในแม่น้ำ (ร้อยละ 
11) การเฝ้าระวังการปล่อยน้ำจากเขื่อน (ร้อยละ 10) รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องหรือ
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หน่วยงานอื่น (ร้อยละ 10)  การเปลี่ยนรอบการทำเกษตร (ร้อยละ 10) และเฝ้าระวังเรื่องระดับน้ำ อัตราการ
ไหลและความเร็วของกระแสน้ำ (ร้อยละ 8) (รูปที่ 4-25) 

1.5.3 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
จากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ประชากรในพ้ืนที่มีการเตรียมตัวรับมือ

กับปัญหาด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โดยวิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหา
ด้านวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ครัวเรือนส่วนใหญ่มีวิธี คือ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
(ร้อยละ 12) รองลงมา คือ รับฟังความคิดเห็น/คำติชม (ร้อยละ 11) การป้องกันน้ำเสีย การไม่ทิ้งขยะ สิ่ง
ปฏิกูลและสารพิษลงในแม่น้ำหรือที่สาธารณะ (ร้อยละ 10) มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น (ร้อยละ 10) มีการ
อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยว (ร้อยละ 10) มีระบบรักษาความปลอดภัย (ร้อยละ 10) 
ไม่มีการฉวยโอกาสแสวงหากำไร (ร้อยละ 10) รับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เหมาะสม (ร้อยละ 9)  และบำบัดน้ำ
ก่อนปล่อยทิ้ง (ร้อยละ 8) (รูปที่ 4-25) 

1.5.4 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาการกัดเซาะ และการพังทลายของตลิ่ง 
จากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ประชากรในพ้ืนที่มีการเตรียมตัวรับมือ

กับปัญหาการกัดเซาะ และการพังทะลายของตลิ่ง โดยการจัดการหรือมีการวางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับ
ปัญหากัดเซาะ และการพังทลายของตลิ่ง ครัวเรือนส่วนใหญ่มีการจัดการ คือ ขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
(ร้อยละ 10) รองลงมา คือ การปลูกต้นไม้ (ร้อยละ 9) ทำไม้ปักทำแนวกั้นน้ำ (ร้อยละ 5) และย้ายที่อยู่อาศัย 
(ร้อยละ 4) (รูปที่ 4-26) 

1.5.5 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาภัยแล้ง 
จากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ประชากรมีการเตรียมตัวรับมือกับ

ปัญหาภัยแล้งโดยการจัดการหรือมีการวางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาภัยแล้ง ครัวเรือนส่วนใหญ่มีการ
จัดการ คือ การขุดเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ (ร้อยละ 16) รองลงมา คือ การกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง เช่น การ
สร้างเขื่อน อ่างเก็บน้ำ สระน้ำ เป็นต้น (ร้อยละ 15) หางานทำนอกพื้นที่ (ร้อยละ 15) รับความช่วยเหลอืจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 14) การป้องกันน้ำเสีย การไม่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลและสารพิษลงในแม่น้ำ (ร้อยละ 
13) การใช้น้ำอย่างประหยัด (ร้อยละ 11) รับความช่วยเหลือจากญาติพ่ีน้อง เพ่ือน (ร้อยละ 11) หาความรู้เรื่อง
ภัยแล้ง (ร้อยละ 10) ทำสินค้าขาย (ร้อยละ 9) การเปลี่ยนรอบการทำเกษตร/ ปศุสัตว์/ เลี้ยงสัตว์น้ำ (ร้อยละ 
6) และขายทรัพย์สินที่มี เช่น ที่ดิน เรือ รถ สัตว์เลี้ยง เป็นต้น (ร้อยละ 6) (รูปที่ 4-26) 

1.5.6 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำท่วม 
จากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ประชากรในพื้นที่ ไม่มีการเตรียมตัว

รับมือกับปัญหาน้ำท่วม (ร้อยละ 77) และมีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำท่วม (ร้อยละ 6) (รูปที ่4-59) โดย
การจัดการหรือมีการวางแผนในระยะยาวเพ่ือเตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำท่วม ครัวเรือนส่วนใหญ่มีการจัดการ 
คือ หาความรู้เรื่องน้ำท่วม (ร้อยละ 8) ย้ายของขึ้นที่สูง (ร้อยละ 8) กักตุนน้ำดื่ม/ น้ำใช้ (ร้อยละ 8) รองลงมา
คือ กักตุนอาหาร (ร้อยละ 7) ย้ายไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย (ร้อยละ 7) รับความช่วยเหลอืจากญาติพี่น้อง เพื่อน 
(ร ้อยละ 7) ปรับปรุงบ้านให้แข็งแรง (ร ้อยละ 6) เปลี ่ยนรอบการทำเกษตร/ ปศุส ัตว์/เล ี ้ยงสัตว ์น้ำ              
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(ร้อยละ 6) ยกบ้านให้สูงขึ้น (ร้อยละ 5) ทำงานนอกพ้ืนที่ (ร้อยละ 5) ขายสินทรัพย์ที่มี เช่น ที่ดิน เรือ รถ สัตว์
เลี้ยง เป็นต้น (ร้อยละ 4) และทำสินค้าขาย (ร้อยละ 3) (รูปที่ 4-26) 

 
 

 

รูปที่ 4-25 การเตรียมรับมือกับปัญหาด้านการท่องเที่ยว เกษตร และประมง  
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การเฝ้าระวังการปล่อยน ้าจากเขื่อน
เฝ้าระวังระดับและอัตราการไหลของน ้า

การป้องกันน ้าเสีย 
เปลี่ยนรอบการเลี้ยงสัตว์น ้า

ไม่การจับสัตว์น ้าในฤดูวางไข่
การอนุบาลสัตว์น ้า

ใช้อุปกรณ์จับสัตว์น ้าที่เหมาะสม
เฝ้าระวังพันธุ์สัตว์น ้าต่างถิ่น

รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

การเฝ้าระวังการปล่อยน ้าจากเขื่อน
เฝ้าระวังระดับและอัตราการไหลของน ้า

การป้องกันน ้าเสีย 
การขุดเจาะน ้าบาดาลขึน้มาใชเ้พื่อการเกษตร

เปลี่ยนรอบการท าเกษตร
ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร

รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

รับจ านวนนักท่องเที่ยวที่เหมาะสม
ให้ค าแนะน าด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

อ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว
รับฟังความคิดเห็นและค าติชม

ไม่ให้มีการฉวยโอกาสแสวงหาก าไร
มีระบบรักษาความปลอดภัย

บ าบัดน ้าก่อนปล่อยทิ้ง
การป้องกันน ้าเสีย 

มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

ร้อยละ

วิธีป้องกันเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านต่าง ๆ 
ด้านการท่องเที่ยว

ด้านการเกษตร

ด้านการประมง
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รูปที่ 4-26 การเตรียมรับมือกับปัญหาด้านน้ำท่วม ภัยแล้ง และการพังทลายของตลิ่ง
โดยสรุปจะเห็นว่า จังหวัดเชียงรายมีจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบแล้วมีการปรับตัวค่อนข้างน้อย 

โดยมีปัญหาน้ำท่วมที่มีสัดส่วนครัวเรือนที่ปรับตัวค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับปัญหาอื่น ๆ ปัญหาที่มีสัด ส่วนการ
ปรับตัวน้อยคือปัญหาภัยแล้งและการเกษตรบนฝั่ง (รูปที่ 4-27) 
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ย้ายที่อยู่อาศัย
ท าไม้ปักท าแนวกั้นน ้า

ปลูกต้นไม้
รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

การกักเก็บน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
การขุดเจาะน ้าบาดาลขึน้มาใช้

การใช้น ้าอย่างประหยัด
การป้องกันน ้าเสีย 

เปลี่ยนรอบการท าเกษตร ปศุสัตว์และเลี้ยงสัตว์น ้า
หาความรู้เรื่องน ้าท่วม

หางานท านอกพ้ืนที่
ท าสินค้าขาย

ขายทรัพย์สินที่มี 
รับความช่วยเหลือจากญาตแิละเพื่อน

รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ

กักตุนอาหาร
กักตุนน ้าดื่มและน ้าใช้

ย้ายของขึ้นที่สูง
ยกบ้านให้สูงขึ้น

ปรับปรุงบ้านให้แขง็แรง
ย้ายไปอยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัย

เปลี่ยนรอบการท าเกษตร ปศุสัตว์และเลี้ยงสัตว์น ้า
หาความรู้เรื่องน ้าท่วม

หางานท านอกพ้ืนที่
ท าสินค้าขาย

ขายทรัพย์สินที่มี
รับความช่วยเหลือจากญาต ิพี่น้องและเพื่อน

ร่อยละ

วิธีป้องกันเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านต่าง ๆ 
ด้านน ้าท่วม

ด้านน ้าแล้ง

ด้านการพังทลายของตลิ่ง
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รูปที่ 4-27 เปรียบเทียบจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบต่อจำนวนครัวเรือนที่มีการปรับตัวในด้านต่าง ๆ 

1.5.7 ข้อเสนอแนะสำหรับภาครัฐ  
แนวทางในการพัฒนาของภาครัฐเพื่อให้ชุมชนสามารถปรับตัว/เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความ

เปลี่ยนแปลงจากกรณีผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 
ครัวเรือนส่วนใหญ่คิดว่า ภาครัฐควรมีแนวทางในการพัฒนาในเรื่อง ควรทำความเข้าใจกับชุมชนให้รับทราบ
อย่างใกล้ชิด/ต่อเนื่อง (ร้อยละ 37) รองลงมา คือ ควรให้ชุมชนได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อรับมือกับ
ปัญหา (ร้อยละ 17) ควรแจ้งมาตรการป้องกันและแก้ไขให้ชุมชนรับทราบอย่างรวดเร็ว (ร้อยละ 12) ให้ชุมชน/ 
ผู้นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกับภาครัฐ (ร้อยละ 6) และซ้อมเตือนภัยให้กับชุมชนเพ่ือ
รองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึน (ร้อยละ 4) (รูปที่ 4-28) 
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ด้านการประมง

ด้านการเกษตรบนฝ่ัง

ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

ด้านการพังทลายของตลิ่ง

ด้านภัยแล้ง

ด้านน ้าท่วม

ร้อยละ

เปรียบเทียบครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบต่อครัวเรือนที่มีการปรับตัว

มีการเตรียมตัวรับมอื ได้รับผลกระทบ
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รูปที่ 4-28 ข้อเสนอแนะสำหรับภาครัฐ 

1.5.8 ข้อเสนอแนะสำหรับชุมชน 
การปรับตัวของชุมชนเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจากกรณีผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน

จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานในอนาคต ครัวเรือนส่วนใหญ่คิดว่าชุมชนควรมีการปรับตัว
ในเรื่อง ปรับรูปแบบการใช้ประโยชน์ทรัพยากรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ 28) รองลงมา คือ 
พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้/ส่งเสริมอาชีพเสริม (ร้อยละ 19) รวมกลุ่มชุมชนและสร้าง
เครือข่ายเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ร้อยละ 16) จัดหา/พัฒนาแหล่งน้ำในระดับไร่นา/ครัวเรือนของ
ตนเอง (ร้อยละ 4) เรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาองค์ความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 4) และฝึกอบรม
และถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้ครอบครัว และคนรอบข้าง (ร้อยละ 3) (รูปที่ 4-29) 

 
รูปที่ 4-29 ข้อเสนอแนะสำหรับชุมชน 
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สร้างความเข้าใจให้กับชมุชนอย่างใกล้ชิดและตอ่เนื่อง

แจ้งมาตรการป้องกันให้ชุมชนรับทราบอย่างรวดเร็ว

ให้ชุมชนได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ท้องถิ่น

ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหารว่มกับภาครัฐ

ซ้อมเตือนภัยให้กับชุมชนเพื่อรองรับเหตุการณ์

ร้อยละ

ข้อเสนอแนะส าหรับภาครัฐ
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พัฒนาทักษะอาชีพและส่งเสริมอาชีพเสริม

จัดหาแหล่งน ้าในระดับไร่นาครัวเรือนของตนเอง

เรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้อง

ฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คนรอบข้าง

ร้อยละ

ข้อเสนอแนะส าหรับชุมชน
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1.5.9 รูปแบบส่ือสำหรับแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า 
ครัวเรือนส่วนใหญ่คิดว่า รูปแบบของระบบการเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการปล่อยน้ำจากเขื่อนใน

แม่น้ำโขงสายประธาน คือ เสียงตามสาย (ร้อยละ 31) รองลงมา คือ แอพพลิเคชั่นไลน์ (ร้อยละ 21) วิทยุ  
(ร้อยละ 11) หอเตือนภัย (ร้อยละ 10) อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 7) ข้อความ SMS (ร้อยละ 2) และโทรทัศน์/ 
เคเบิ้ลทีวีท้องถ่ิน (ร้อยละ 2) (รูปที่ 4-30) 

 

รูปที่ 4-30 รูปแบบของระบบการเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการปล่อยน้ำจากเข่ือนในแม่น้ำโขงสาย

สรุปภาพรวมการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงน้ำโขงของประชากรจังหวัดเชียงราย 
จากผลการศึกษาจังหวัดเชียงรายจะพบว่า แม่น้ำโขงมีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ โดยการ

เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติสูงที่สุดในเรื่องภัยแล้งหรือปริมาณน้ำลดลง เช่นเดียวกับพื้นที่อื่น ๆ ส่วนใหญ่ 
ตามมาด้วยการสะสมตะกอน การพังทลายของตลิ่งและน้ำท่วม ผลกระทบสูงสุดที่เกิดขึ้นจากภัยแล้งคือการ
ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ในขณะที่พื ้นที ่อื ่น ๆ ส่วนใหญ่กระทบต่อการเกษตรเสียหาย ปัญหาการ
พังทลายของตลิ่งกระทบต่อพื้นที่ทำกินและปริมาณสัตว์น้ำที่ลดลง ในขณะที่ปัญหาน้ำท่วมกระทบสูงสุดต่อ
รายได้ที่ลดลง 

แม่น้ำโขงมีความสัมพันธ์กับประชาชนชาวเชียงรายที่อาศัยในพื้นที่ริมแม่น้ำโขงอย่างมาก โดยแม่น้ำ
โขงเป็นแหล่งน้ำหลักสำหรับการหาเลี้ยงชีพในด้านการเกษตร ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการปศุสัตว์ 
เมื่อแม่น้ำโขงมีการเปลี่ยนแปลงย่อมทำให้รายได้ระดับครัวเรือนของประชากรที่พึ่งพาทรัพยากรจากแม่น้ำ
โขงมีการเปลี ่ยนแปลงรายได้ไปในทิศทางเดียวกัน ประชากรกลุ ่มนี ้จ ึงเป็นกลุ ่มเปราะบางจากการ
เปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง นอกจากนี้ประชากรกลุ่มนี้ ยังเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อย ส่วนใหญ่มีรายได้ไม่
เพียงพอกับรายจ่าย โดยมีรายได้ครัวเรือนน้อยกว่า 15,000 บาท และยังมีแนวโน้มที่รายได้ต่อเดือนน้อย
กว่าเดิมในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา แต่เมื่อพิจารณาแยกตามแหล่งรายได้จะเห็นว่าทั ้งการประมง การ
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ร้อยละ

รูปแบบสื่อส าหรับแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่ครัวเรือนต้องการ
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เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเกษตรบนฝั่ง การเกษตรริมฝั่งและการท่องเที่ยวมีแนวโน้มของผลผลิตและรายได้เท่า
เดิม  

ในด้านการปรับตัว ประชากรชาวเชียงรายส่วนใหญ่ประสบปัญหาทางธรรมชาติในเรื่องภัยแล้งสูงสุด 
โดยชาวเชียงรายมีการรับมือกับปัญหาภัยแล้งโดยการขุดเจาะน้ำบาดาล ส่วนปัญหาน้ำท่วมรับมือโดยการ
ย้ายของขึ้นที่สูง การตุนน้ำดื่มน้ำใช้ และการหาความรู้เรื่องน้ำท่วม ปัญหาการพังทลายของตลิ่งรับมือโดย
การรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนการรับมือด้านอาชีพ ประชากรชาวเชียงรายได้รับ
ผลกระทบและมีการปรับตัวสูงในกลุ่มเกษตรบนฝั่ง โดยมีมาตรการรับมือที่หลากหลาย ข้อเสนอแนะที่ชาว
เชียงรายต้องการให้ภาครัฐดำเนินการสูงสุด คือ การสร้างความเข้าใจกับชุมชนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ซึ่ง
เป็นแนวทางที่พ้ืนที่อ่ืน ๆ ต้องการมากที่สุดเช่นกัน เช่นเดียวกับสื่อที่ต้องการให้ใช้ในระบบเตือนภัยคือเสียง
ตามสาย และข ้อเสนอแนะสำหรับการปร ับต ัวของช ุมชนคือการปร ับร ูปแบบการใช ้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
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2. จังหวัดเลย
2.1 ข้อมูลทั่วไป ลักษณะประชากรและการดำรงชีวิต

ผลการวิเคราะห์นี้เป็นข้อมูลความคิดเห็นจากประชากรที่อยู่ในพื้นที่ อำเภอเชียงคานและปากชม 
จังหวัดเลย  จำนวนทั้งหมด 69 คน เป็นเพศชาย  (ร้อยละ 55) และเพศหญิง (ร้อยละ 45) (รูปที่ 4-31) ส่วน
ใหญ่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป  (ร้อยละ 36.2) รองลงมาคือ อายุระหว่าง 50-59 ปี  (ร้อยละ 30.4)  40-49 ปี  
(ร้อยละ 15.9) 30-39 ปี ไป (ร้อยละ 11.6) และ 20-29 ปี (ร้อยละ 2.9) (รูปที่ 4-32) มีระดับการศึกษาใน
ระดับระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 62.3 (รูปที ่ 4-33) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 46.4) 
รองลงมา คือ ประมง (ร้อยละ 26.1) ค้าขาย (ร้อยละ 14.5) และรับจ้าง (ร้อยละ 5.8)  (รูปที่ 4-34) โดย
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีรายได้ครัวเรือนอยู่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 47.83) รองลงมา คือ 15,001-
30,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 37.68)  30,001-40,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 7.25) (รูปที่ 4-35) 

รูปที่ 4-31 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

รูปที่ 4-32 อายุ 
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รูปที่ 4-33 ระดับการศึกษา 

 

 
รูปที่ 4-34 อาชีพหลัก 
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รูปที่ 4-35 รายได้ครัวเรือน 

จากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาพบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่มีรายได้
ครัวเรือนน้อยลงกว่าเดิม (ร้อยละ 68.1) (รูปที่ 4-36) โดยครัวเรือนส่วนใหญ่เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของรายได้
ครัวเรือนมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง (ร้อยละ 52.2) (รูปที่ 4-37) ทำให้ครัวเรือนส่วน
ใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย (ร้อยละ 90) (รูปที่ 4-38) จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของ
แม่น้ำโขงมีผลกระทบต่อรายได้หลักของประชากรที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำโขงในการประกอบอาชีพของ
ครัวเรือนหรืออาจมีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงแบบฉับพลันจึงเป็นสาเหตุให้ประชากรไม่
สามารถปรับตัวเพ่ือบริหารจัดการรายจ่ายให้เพียงพอต่อรายได้ 

รูปที่ 4-36 การเปลี่ยนแปลงของรายได้ครัวเรือน ในช่วงเวลา 5 ปี 
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รูปที่ 4-37 ความเกี่ยวข้องของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนกับการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง 

 
รูปที่ 4-38 ความเพียงพอระหว่างรายได้กับรายจ่าย 
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2.2 การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงน้ำโขง 
 2.2.1 แหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค (น้ำใช้) และบริโภค (น้ำดื่ม) 

ประชากรระดับครัวเรือนในพื้นที่ ใช้น้ำประปาเพื่อการอุปโภค (น้ำใช้) ในครัวเรือนมากที่สุด (ร้อยละ 
46) รองลงมาคือ แม่น้ำ/ น้ำคลอง (ร้อยละ 32) น้ำฝน (ร้อยละ 12) อ่างเก็บน้ำ (ร้อยละ 7) น้ำบาดาล (ร้อยละ 
3) (รูปที่ 4-39) ส่วนแหล่งน้ำสำหรับบริโภคส่วนใหญ่จะนิยมซื้อน้ำบรรจุขวด (ร้อยละ 61) รองลงมาคือ กรอง
น้ำดื่มเอง (ร้อยละ 21) น้ำฝน (ร้อยละ 10) ประปา (ร้อยละ 3) ตู้น้ำหยอดเหรียญ (ร้อยละ 3) และแม่น้ำ/ น้ำ
คลอง (ร้อยละ 2) (รูปที่ 4-40) 

 
รูปที่ 4-39 แหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค (น้ำใช้) 

 

 
รูปที่ 4-40 แหล่งน้ำสำหรับการบริโภค (น้ำดื่ม) 
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จากการเปลี่ยนแปลงของน้ำโขงในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าแหล่งน้ำในการอุปโภค (น้ำใช้) ของ
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีปริมาณน้ำลดลง (ร้อยละ 81.16) รองลงมาคือ คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม (ร้อยละ 13.04) มี
การปนเปื้อน (ร้อยละ 4.35) โดยลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำในการบริโภค (น้ำดื่ม) ของครัวเรือน
ส่วนใหญ่ คือดื่มมีราคาแพงขึ้น (ร้อยละ 44.9) รองลงมาคือ ปริมาณน้ำลดลง (ร้อยละ 30.4) คุณภาพน้ำไม่ได้
มาตรฐานน้ำดื่ม (ร้อยละ 27.5) และมีการปนเปื้อน (ร้อยละ 7.2) (รูปที่ 4-45) 

2.2.2 แหล่งน้ำสำหรับการทำเกษตรกรรม (Agriculture) 
แหล่งน้ำที่ประชากรระดับครัวเรือนในพื้นที่ ใช้ในการเกษตร ของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ แม่น้ำ/ น้ำ

คลอง (ร้อยละ 56) รองลงมาคือ ประปา (ร้อยละ 19) อ่างเก็บน้ำ (ร้อยละ 18) น้ำฝน (ร้อยละ 6) และบาดาล 
(ร้อยละ 1) (รูปที่ 4-41) การเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตร ของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ ปริมาณ
น้ำลดลง (ร้อยละ 46.4) รองลงมาคือ คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม (ร้อยละ 24.6) และมีการปนเปื้อน จำนวน (ร้อย
ละ 7.2)  (รูปที่ 4-45) 

 
รูปที่ 4-41 แหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตร 
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แหล่งน้ำที่ใช้ในการทำปศุสัตว์ของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ แม่น้ำ/ น้ำคลอง (ร้อยละ 52) รองลงมาคือ 
น้ำบาดาล (ร้อยละ 16) น้ำฝน (ร้อยละ 12) ประปา (ร้อยละ 12) และ อ่างเก็บน้ำ (ร้อยละ 8) (รูปที่ 4-42) การ
เปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำที่ใช้ในการทำปศุสัตว์ ของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม (ร้อยละ 
18.8) รองลงมา คือ ปริมาณน้ำลดลง (ร้อยละ 17.4) และมีการปนเปื้อน (ร้อยละ 14.5) (รูปที่ 4-45) 

 
รูปที่ 4-42 แหล่งน้ำที่ใช้ในการทำปศุสัตว์ 

แหล่งน้ำที่ใช้ในการทำประมงของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ แม่น้ำ/ น้ำคลอง (ร้อยละ 76) รองลงมา คือ 
ประปา (ร้อยละ 14) และน้ำฝน (ร้อยละ 10) (รูปที่ 4-43) การเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำที่ใช้ในการทำประมง 
ของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ ปริมาณน้ำลดลง (ร้อยละ 21.7) รองลงมา คือ คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม (ร้อยละ 
18.8) และ มีการปนเปื้อน (ร้อยละ 8.7) (รูปที่ 4-45) 

 

 
 

รูปที่ 4-43 แหล่งน้ำที่ใช้ในการทำประมง 
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แหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ แม่น้ำ/ น้ำคลอง (ร้อยละ 52) 
รองลงมา คือ อ่างเก็บน้ำ (ร้อยละ 21) น้ำฝน (ร้อยละ 16) ประปา  (ร้อยละ 8) และน้ำบาดาล (ร้อยละ 3) (รูป
ที่ 4-44) การเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ คุณภาพน้ำ
เสื่อมโทรม (ร้อยละ 15.9) รองลงมา คือ ปริมาณน้ำลดลง (ร้อยละ 14.5) มีการปนเปื้อน (ร้อยละ 2.9) และ
ปริมาณน้ำมากขึ้น (ร้อยละ 1.4) (รูปที่ 4-45) 

 
รูปที่ 4-44 แหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
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รูปที่ 4-45 การเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำด้านต่างๆในระยะเวลา 5 ปี  
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2.3 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงต่ออาชีพของประชากร 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าการประกอบอาชีพของประชากร อ.เชียงคาน และ อ.ปากชม จ.เลย 

มีลักษณะการประกอบอาชีพที่ผสมผสานและทำควบคู่กันไป ได้แก่ อาชีพประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา โดยมี
รายละเอียดดังนี้   

2.3.1 อาชีพประมง 
 การเปลี ่ยนแปลงของการประมงจากแหล่งน้ำธรรมชาติจากการเปลี ่ยนแปลงแม่น้ำโขง พบว่า
ประชากรในครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบด้านการประกอบอาชีพประมงโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้ง
จำนวนสัตว์น้ำเท่าเดิม (ร้อยละ 18.84) รายได้จากการขายสัตว์น้ำเท่าเดิม (ร้อยละ 20.29)  และจำนวน
ชาวประมงเท่าเดิม (ร้อยละ 18.84) (รูปที่ 4-46) จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของน้ำโขงไม่ส่งผล
กระทบต่อการประกอบอาชีพประมง  
 2.3.2 อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
 จากการเปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขงในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาพบว่าประชากรในครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่ได้
รับผลกระทบด้านการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยไม่พบการเปลี่ยนแปลงทั้ง จำนวนสัตว์น้ำที่
เพาะเลี้ยงเท่าเดิม (ร้อยละ 18.84) รายได้จากการขายสัตว์น้ำเท่าเดิม (ร้อยละ 18.84) จำนวนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำเท่าเดิม (ร้อยละ 18.84) (รูปที่ 4-46) จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของน้ำโขงไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
 2.3.3 อาชีพเกษตรกรรม 

การเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าประชากรในครัวเรือนส่วนใหญ่มี
แนวโน้มไม่ได้รับผลกระทบด้านการประกอบอาชีพทำเกษตรบนฝั่ง โดยส่วนใหญ่ไม่พบการเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน
ปริมาณผลผลิต (ร้อยละ 21.7) การเจริญของพืช (ร้อยละ 23.2) รายได้จากการขายผลผลิต (ร้อยละ 23.19) 
จำนวนเกษตรกร (ร้อยละ 23.2) การใช้ปุ๋ยชีวภาพ (ร้อยละ 21.7) และพ้ืนที่การเกษตร (ร้อยละ 24.6) แต่ที่พบ
การเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมข้ึนคือ การใช้ปุ๋ยสารเคมแีละสารกำจัดศัตรูพืช (ร้อยละ 21.70) (รูปที่ 4-46) 
 ครัวเรือนที่มีอาชีพเกษตรริมฝั่งโขง โดยการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 
พบว่าส่วนใหญ่ไม่พบการเปลี่ยนแปลงที่กระทบด้านปริมาณผลผลิต (ร้อยละ 21.74) การเจริญเติบโตของพืช 
(ร้อยละ 20.29) รายได้จากการขายผลผลิต (ร้อยละ 21.74) จำนวนเกษตรกร (ร้อยละ 21.74) พ้ืนที่การเกษตร 
(ร้อยละ 24.64) การใช้ปุ๋ยชีวภาพ (ร้อยละ 24.64) และการใช้ปุ๋ยสารเคมี สารกำจัดศัตรูพืช (ร้อยละ 21.74) 
(รูปที่ 4-46) 
 2.3.4 อาชีพท่องเที่ยวและคุณค่าทางวัฒนธรรม 

จากข้อมูลพบว่าธุรกิจการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ไม่ได้รับผลกระทบจากมีการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงใน
ระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา โดยพบว่าจำนวนผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเท่าเดิม (ร้อยละ 2.90) 
จำนวนนักท่องเที่ยวเท่าเดิม (ร้อยละ 2.90) กิจกรรมการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมเท่าเดิม (ร้อยละ 2.90) 
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กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เท่าเดิม จำนวน (ร้อยละ 4.35) พ้ืนที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติเท่าเดิม (ร้อยละ 
2.90) และจำนวนรีสอร์ท โฮมสเตย์ โรงแรมเท่าเดิม (ร้อยละ 2.90) (รูปที่ 4-46) 

 
รูปที่ 4-46 การเปลี่ยนแปลงในการหารายได้ต่าง ๆ 
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2.4 ความเปราะบาง 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงความคิดเห็นจากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่าน

ทำให้เกิดภาวะผลกระทบด้านต่างๆเช่น การสะสมตะกอน (ร้อยละ 10.1)  การกัดเซาะ การพังทลายของตลิ่ง 
(ร้อยละ 20.3)  น้ำท่วม (ร้อยละ 18.8)  ภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำ (ร้อยละ 23.2)  (รูปที่ 4-47) 

 
รูปที ่4-47 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ 

 
2.4.1 การสะสมตะกอน การกัดเซาะ การพังทลายของตลิ่ง 
ครัวเรือนมีปัญหาการกัดเซาะ การพังทลายของตลิ่ง โดยสาเหตุของการกัดเซาะพื้นที่ริมตลิ่ง การ

พังทลายของตลิ่ง และการสะสมตะกอน ครัวเรือนส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าสาเหตุของการกัดเซาะพื้นที่ริม
ตลิ่ง การพังทลายของตลิ่ง และการสะสมตะกอนเกิดจาก การไหลของกระแสน้ำ (ร้อยละ 37.68) การไหลของ
น้ำผิวดิน (ร้อยละ 37.68)  รองลงมาคือ การเพ่ิมลดของระดับน้ำในแม่น้ำอย่างกะทันหัน (ร้อยละ 36.23) คลื่น
ในแม่น้ำโขงสายประธาน (ร้อยละ 34.78) กิจกรรมการดูดทราย (ร้อยละ 33.33) การสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง
สายประธาน (ร้อยละ 31.88) ลม (ร้อยละ 28.99) เรือประมง (ร้อยละ 29.99) การสร้างแนวกั้นชายฝั่ง/ เขื่อน
กันตลิ่ง (ร้อยละ 24.64) และ เรือท่องเที่ยว (ร้อยละ 20.29) (รูปที่ 4-48)  
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รูปที ่4-48 สาเหตุของการพังทลายของตลิ่ง และการสะสมตะกอนตามความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือน 

 
รูปที ่4-49 ผลกระทบจากการกัดเซาะและการพังทลายของตลิ่ง 
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สาเหตุของการพังทลายของตลิ่ง และการสะสมตะกอนตามความคิดเห็นของหัวหนา้ครัวเรือน
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2.4.2 น้ำท่วม 
ครัวเรือนที่มีปัญหาน้ำท่วมในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา โดยผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม ครัวเรือนส่วน

ใหญ่ระบุว่าปัญหาน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อครัวเรือนในเรื่อง ทรัพย์สินเสียหาย (ร้อยละ 37.68) ขาดแคลนน้ำ
ดื่ม (ร้อยละ 36.23) ไม่มีห้องน้ำ/ห้องส้วม (ร้อยละ 36.23)  พืชผลทางการเกษตรเสียหาย (ร้อยละ 36.23) 
รายได้ลดลง (ร้อยละ 36.23) อันตรายจากสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์มีพิษ (ร้อยละ 34.78)  มีโรคภัยไข้เจ็บ (ร้อย
ละ 34.78)  มีคนบาดเจ็บ (ร้อยละ 34.78)  มีคนเสียชีวิต (ร้อยละ 33.33)  ขาดไฟฟ้าใช้เกิน 3 วัน (ร้อยละ 
33.33)   ไม่มีรายได้ (ร้อยละ 33.33)  สัตว์น้ำที่เลี้ยงสูญหาย (ร้อยละ 33.33)  และดินทรุด (ร้อยละ 27.54)  
(รูปที่ 4-50) 

 
รูปที ่4-50 ผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม 
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2.4.3 ภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำ  
ครัวเรือนมีปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำ โดยผลกระทบจากความแห้งแล้ง และการขาดแคลน

น้ำ ครัวเรือนส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายหรือผลกระทบจากความแห้งแล้งและการขาดแคลนน้ำในเรื่อง 
กระทบต่อการทำการเกษตร (ร้อยละ 42.03) ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค (ร้อยละ 42.03) รองลงมา คือ 
ระดับน้ำในดินเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ 37.68) จำนวน 26 ครัวเรือน คุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ 37.68) 
ปริมาณสัตว์น้ำในแม่น้ำลดลง (ร้อยละ 37.68) ทำให้ระดับและปริมาณน้ำลดลง (ร้อยละ 37.23) กระทบต่อ
การทำประมง (ร้อยละ 37.23) กระทบต่อการทำปศุสัตว์ (ร้อยละ 34.78) เกิดการกัดเซาะของดิน (ร้อยละ 
34.78) และเกิดไฟป่า (ร้อยละ 26.08) (รูปที่ 4-51) 

 
รูปที ่4-51 ผลกระทบจากความแห้งแล้ง และการขาดแคลนน้ำ 
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2.5 การปรับตัว  
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรในพื้นที่ อ.เชียงคานและ อ.ปากชม จ.เลย มีการปรับตัวต่อปัญหา

ด้านต่างๆ ได้แก่ การประมง (ร้อยละ 24.6) การเกษตร (ร้อยละ 23.2) วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 
13.0) การพังทลายของตลิ่ง (ร้อยละ 17.4) ภัยแล้ง (ร้อยละ 21.7) และน้ำท่วม (ร้อยละ 17.4) (รูปที่ 4-52) 

 
รูปที ่4-52 การปรับตัวของครัวเรือนเพ่ือรับมือกับปัญหาด้านต่างๆ 

 

2.5.1 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านประมง 
ครัวเรือนมีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านประมง โดยวิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผนเพื่อเตรียมตัว

รับมือกับปัญหาด้านการประมง ครัวเรือนส่วนใหญ่มีมาตรการ คือ การป้องกันน้ำเสีย การไม่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูล
และสารพิษลงในแม่น้ำ (ร้อยละ 39.13) เฝ้าระวังเรื่องระดับ อัตราการไหลและความเร็วของกระแสน้ำ (ร้อยละ 
39.13) รองลงมาคือ การเฝ้าระวังการปล่อยน้ำจากเขื่อน (ร้อยละ 37.68) ไม่จับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ (ร้อยละ 
37.68) การอนุบาลสัตว์น้ำ (ร้อยละ 36.23) รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานเอกชน (ร้อยละ 34.78) การเฝ้า
ระวังสัตว์น้ำต่างถิ่นที่เป็นภัยต่อสัตว์น้ำประจำถิ่น (ร้อยละ 34.78)  ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์จับสัตว์น้ำที่
เหมาะสม (ร้อยละ 34.78) และ การเปลี่ยนรอบการเลี้ยงสัตว์น้ำ (ร้อยละ 34.78)  (รูปที ่4-53) 

2.5.2 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านการเกษตร 
ครัวเรือนมีการเตรยีมตัวรับมือกับปัญหาด้านการเกษตรโดยวิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผนเพื่อเตรียม

ตัวรับมือกับปัญหาด้านการเกษตรและพื้นที่เพาะปลูกครัวเรือนส่วนใหญ่มีวิธี คือ รับความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานอื่น (ร้อยละ 34.78)  การขุดเจาะน้ำบาลขึ้นมาใช้เพื่อการเกษตร (ร้อยละ 
34.78)  การป้องกันน้ำเสีย การไม่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลและสารพิษลงในแม่น้ำ (ร้อยละ 34.78)   เฝ้าระวังเรื่อง
ระดับน้ำ อัตราการไหลและความเร็วของกระแสน้ำ (ร้อยละ 34.78)  การเฝ้าระวังการปล่อยน้ำจากเขื่อน (ร้อย
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ละ 34.78)  การเปลี่ยนรอบการทำเกษตร (ร้อยละ 31.88)  และ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร (ร้อยละ 
28.90)  (รูปที ่4-53) 

2.5.3 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
ครัวเรือนมีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โดยวิธีป้องกัน แก้ไข และ

วางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวครัวเรือนส่วนใหญ่มีวิธี คือ ให้
คำแนะนำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ร้อยละ 23.19)  รองลงมา คือ การป้องกันน้ำเสีย การไม่ทิ้งขยะ 
สิ่งปฏิกูลและสารพิษลงในแม่น้ำหรือที่สาธารณะ (ร้อยละ 20.29)  มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น (ร้อยละ 
18.84)  รับฟังความคิดเห็น/คำติชม (ร้อยละ 18.84)  มีการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให ้แก่
นักท่องเที่ยว (ร้อยละ 18.84)  รับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เหมาะสม (ร้อยละ 17.39)  บำบัดน้ำก่อนปล่อยทิ้ง 
(ร้อยละ 17.39)  ไม่มีการฉวยโอกาสแสวงหากำไร (ร้อยละ 17.39)  และ มีระบบรักษาความปลอดภัย (ร้อยละ 
14.49)  (รูปที ่4-53) 
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รูปที ่4-53 วิธีป้องกันเพ่ือเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านการท่องเที่ยว การเกษตร การประมง 

2.5.4 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาการกัดเซาะ และการพังทลายของตลิ่ง 
ครัวเรือนมีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาการกัดเซาะ และการพังทะลายของตลิ่ง โดยการจัดการหรือ

มีการวางแผนเพ่ือเตรียมตัวรับมือกับปัญหากัดเซาะ และการพังทลายของตลิ่ง ครัวเรือนส่วนใหญ่มีการจัดการ 
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คือ การปลูกต้นไม้ (ร้อยละ 39.13)  รองลงมา คือ ขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ (ร้อยละ 37.68)  ทำไม้ปักทำ
แนวกั้นน้ำ (ร้อยละ 34.78)  และย้ายที่อยู่อาศัย (ร้อยละ 1.45)  (รูปที ่4-54) 

 
2.5.5 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาภัยแล้ง 
ครัวเรือนมีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาภัยแล้ง (ร้อยละ 21.74) (รูปที่ 4-54) โดยการจัดการหรือมี

การวางแผนเพ่ือเตรียมตัวรับมือกับปัญหาภัยแล้ง ครัวเรือนส่วนใหญ่มีการจัดการ คือ การกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดู
แล้ง เช่น การสร้างเขื่อน อ่างเก็บน้ำ สระน้ำ เป็นต้น (ร้อยละ 39.13)  การขุดเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ (ร้อยละ 
39.13)  การใช้น้ำอย่างประหยัด (รอ้ยละ 39.13)  รองลงมา คือรับความช่วยเหลือจากญาติพ่ีน้อง เพ่ือน (ร้อย
ละ 37.68)  ทำสินค้าขาย เพ่ือน (ร้อยละ 37.68) ขายทรัพย์สินที่มี เช่น ที่ดิน เรือ รถ สัตว์เลี้ยง เป็นต้น เพ่ือน 
(ร้อยละ 37.68) การป้องกันน้ำเสีย การไม่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลและสารพิษลงในแม่น้ำ (ร้อยละ 36.23) การเปลี่ยน
รอบการทำเกษตร/ปศุสัตว์/เลี ้ยงสัตว์น้ำ (ร้อยละ 36.23) หางานทำนอกพื้นที่ ร้อยละ 36.23) หาความรู้    
เรื่องน้ำท่วม (ร้อยละ 34.78) และรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานอื่น (ร้อยละ 30.44) 
(รูปที ่4-54) 

2.5.6 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำท่วม 
ครัวเรือนมีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำท่วมโดยการจัดการหรือมีการวางแผนในระยะยาวเพ่ือ

เตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำท่วม ครัวเรือนส่วนใหญ่มีการจัดการ คือ ย้ายของขึ้นที่สูง (ร้อยละ 37.68) 
รองลงมา คือ ปรับปรุงบ้านให้แข็งแรง (ร้อยละ 36.23) ย้ายไปอยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัย (ร้อยละ 36.23) หาความรู้
เรื ่องน้ำท่วม (ร้อยละ 33.33) ยกบ้านให้สูงขึ้น (ร้อยละ 33.33) รับความช่วยเหลือจากญาติพี่น้อง เพื่อน     
(ร้อยละ 33.33) ทำงานนอกพื้นที่ (ร้อยละ 33.33) กักตุนน้ำดื่ม/น้ำใช้ (ร้อยละ 30.44) เปลี่ยนรอบการทำ
เกษตร/ปศุสัตว์/เลี้ยงสัตว์น้ำ (ร้อยละ 30.44) ทำสินค้าขาย (ร้อยละ 29.00)  ขายสินทรัพย์ที่มี เช่น ที่ดิน เรือ 
รถ สัตว์เลี้ยง เป็นต้น (ร้อยละ 29.00) และกักตุนอาหาร (ร้อยละ 20.29) (รูปที ่4-54) 
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รูปที ่4-54 วิธีป้องกันเพ่ือเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านน้ำท่วม ภัยแล้ง และการพังทลายของตลิ่ง 
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ย้ายไปอยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัย

เปลี่ยนรอบการท าเกษตร ปศุสัตว์และเลี้ยงสัตว์น ้า

หาความรู้เรื่องน ้าท่วม

หางานท านอกพ้ืนที่

ท าสินค้าขาย

ขายทรัพย์สินที่มี

รับความช่วยเหลือจากญาต ิพี่น้องและเพื่อน

รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

ร้อยละ

วิธีป้องกันเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านต่าง ๆ 
ด้านน ้าท่วม

ด้านน ้าแล้ง

ด้านการพังทลายของตลิ่ง
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โดยสรุปจะเห็นว่า จังหวัดเลยมีการเตรียมตัวรับมือที่ดีในเรื่องการพังทลายของตลิ่ง ภัยแล้ง น้ำท่วม 
ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และด้านประมง ในขณะที่ปัญหาด้านเกษตรบนฝั่งยังมีสัดส่วนครัวเรือนที่มี
การเตรียมรับเมือน้อยเม่ือเทียบกับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ (รูปที่ 4-55) 

 
รูปที่ 4-55 เปรียบเทียบจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบต่อจำนวนครัวเรือนที่มีการปรับตัวในด้านต่าง ๆ 
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ด้านการประมง

ด้านการเกษตรบนฝ่ัง

ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

ด้านการพังทลายของตลิ่ง

ด้านภัยแล้ง

ด้านน ้าท่วม

ร้อยละ

เปรียบเทียบครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบต่อครัวเรือนที่มีการปรับตัว

มีการเตรียมตัวรับมอื ได้รับผลกระทบ
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 2.5.7 ข้อเสนอแนะสำหรับภาครัฐ 
แนวทางในการพัฒนาของภาครัฐเพื่อให้ชุมชนสามารถปรับตัว/เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความ

เปลี่ยนแปลงจากกรณีผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสาย
ประธาน ครัวเรือนส่วนใหญ่คิดว่า ภาครัฐควรมีแนวทางในการพัฒนาในเรื่อง ควรทำความเข้าใจให้ กับชุมชน
รับทราบอย่างใกล้ชิด/ต่อเนื่อง (ร้อยละ 26.09) รองลงมา คือ ควรแจ้งมาตรการป้องกันและแก้ไขให้ชุมชน
รับทราบอย่างรวดเร็ว (ร้อยละ 7.25) ควรให้ชุมชนได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อรับมือกับปัญหา (ร้อย
ละ 2.90) และ ให้ชุมชน/ ผู้นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกับภาครัฐ จำนวน 1 ครัวเรือน 
(ร้อยละ 1.44) (รูปที ่4-56) 

 

 
รูปที ่4-56 ข้อเสนอแนะสำหรับภาครัฐ 
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สร้างความเข้าใจให้กับชมุชนอย่างใกล้ชิดและตอ่เนื่อง

แจ้งมาตรการป้องกันให้ชุมชนรับทราบอย่างรวดเร็ว

ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหารว่มกับภาครัฐ

ร่อยละ

ข้อเสนอแนะส าหรับภาครัฐ
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2.5.8 ข้อเสนอแนะสำหรับชุมชน 
การปรับตัวของชุมชนเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจากกรณีผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรหมแดน

จากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานในอนาคต ครัวเรือนส่วนใหญ่คิดว่าชุมชนควรมีการ
ปรับตัวในเรื่อง ปรับรูปแบบการใช้ประโยชน์ทรัพยากรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ 18.84) 
รองลงมา คือ พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้/ส่งเสริมอาชีพเสริม  (ร้อยละ 10.14) รวมกลุ่ม
ชุมชนและสร้างเครือข่ายเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ร้อยละ 8.70)  และ จัดหา/พัฒนาแหล่งน้ำในระดับ
ไร่นา/ครัวเรือนของตนเอง (ร้อยละ 1.45) (รูปที่ 4-57) 

 

 
รูปที ่4-57 ข้อเสนอแนะสำหรับชุมชน 
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ปรับรูปแบบการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ

รวมกลุ่มชุมชนและสร้างเครือข่าย

พัฒนาทักษะอาชีพและส่งเสริมอาชีพเสริม

จัดหาแหล่งน ้าในระดับไร่นาครัวเรือนของตนเอง

ร้อยละ

ข้อเสนอแนะส าหรับชุมชน
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 2.5.9 รูปแบบของระบบการเตือนภัยล่วงหน้า 
รูปแบบของระบบการเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการปล่อยน้ำจากเขื่อนในแม่น้ำโขงสาย ครัวเรือนส่วน

ใหญ่คิดว่า ช่องทางสำหรับระบบการเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการปล่อยน้ำจากเขื่อนในแม่น้ำโขงสายประธาน 
คือ อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 29.0) รองลงมา คือ เสียงตามสาย (ร้อยละ 20.29) วิทยุ (ร้อยละ 15.94) และ
ข้อความ SMS (ร้อยละ 1.45) (รูปที ่4-58) 

 
รูปที ่4-58 รูปแบบของระบบการเตือนภัยล่วงหน้า 

สรุปภาพรวมการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงน้ำโขงของประชากรจังหวัดเลย 
จากผลการศึกษาจังหวัดเลยจะพบว่า แม่น้ำโขงมีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ โดยการเปลี่ยนแปลง

ทางธรรมชาติสูงที่สุดในเรื่องภัยแล้ง เช่นเดียวกับพื้นที่อื่น ๆ ส่วนใหญ่ ตามมาด้วยการพังทลายของตลิ่ง น้ำ
ท่วมและการสะสมตะกอน ผลกระทบสูงสุดที่เกิดขึ้นจากภัยแล้งคือกระทบต่อการทำเกษตรและการขาดน้ำ
สำหรับอุปโภคและบริโภค ปัญหาการพังทลายของตลิ่งและปัญหาน้ำท่วมกระทบต่อทรัพย์สินที่เสียหาย แม่น้ำ
โขงมีความสัมพันธ์กับประชาชนชาวจังหวัดเลยที่อาศัยในพื้นที่ริมแม่น้ำโขง โดยเป็นแหล่งน้ำหลักสำหรับการ
หาเลี้ยงชีพในด้านการเกษตร ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการปศุสัตว์  

แม่น้ำโขงมีการเปลี่ยนแปลงทำให้รายได้ระดับครัวเรือนของประชากรที่พ่ึงพาทรัพยากรจากแม่น้ำโขง
มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน ประชากรกลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงของแมน่้ำ
โขง นอกจากนี้ประชากรกลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อย ส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย โดยมีรายได้
ครัวเรือนน้อยกว่า 15,000 บาท และยังมีแนวโน้มที่รายได้ต่อเดือนน้อยกว่าเดิมในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา  

แต่เมื่อพิจารณาแยกตามแหล่งรายได้จะเห็นว่าทั้งการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเกษตรบนฝั่ง 
การเกษตรริมฝั่งและการท่องเที่ยวมีแนวโน้มของผลผลิตและรายได้เท่าเดิม เช่นเดียวกับจังหวัดเชียงราย 

ในด้านการปรับตัว ประชากรชาวจังหวัดเลยส่วนใหญ่ประสบปัญหาทางธรรมชาติในเรื่องภัยแล้งสูงสุด 
ตามมาด้วยการพังทลายของตลิ่ง น้ำท่วมและการสะสมตะกอน โดยชาวจังหวัดเลยมีการรับมือกับปัญหา ภัย
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วิทยุ ข้อความ SMS อินเตอร์เน็ต เสียงตามสาย 

รูปแบบสื่อส าหรับแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่ครัวเรือนต้องการ
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แล้งสูงสุดโดยการขุดเจาะน้ำบาดาล การกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและการใช้น้ำอย่างประหยัด ในปัญหาน้ำท่วม
โดยการย้ายของขึ้นท่ีสูง และในปัญหาการพังทลายของตลิ่งโดยการปลูกต้นไม้ 

ส่วนการรับมือด้านอาชีพ ประชากรชาวจังหวัดเลยได้รับผลกระทบสูงในกลุ่มอาชีพด้านการเกษตรบน
ฝั่งและเป็นกลุ่มที่มีการเตรียมการน้อย รัฐควรเข้ามาดูแลในเรื่องนี้ โดยรูปแบบการสื่อสารที่ประชาชนชาว
จังหวัดเลยต้องการมีความแตกต่างจากจังหวัดอื่น ๆ คือต้องการอินเตอร์เน็ต  และข้อเสนอแนะสำหรับการ
ปรับตัวของชุมชนคือการปรับรูปแบบการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติเช่นเดียวกับจังหวัดเชียงราย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



   
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                      บทที ่4 การศึกษาผลกระทบและการประเมินความเปราะบางของชุมชน 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                   4-56                                                    รายงานฉบับสมบูรณ์ 

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน      

  
             

3. จังหวัดหนองคาย 
3.1 ข้อมูลทั่วไป ลักษณะประชากรและการดำรงชีวิต 

ผลการวิเคราะห์นี้เป็นข้อมูลความคิดเห็นจากประชากรที่อยู่ในพื้นที่ อำเภอท่าบ่อ ศรีเชียงใหม่ สังคม 
และอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย รวมทั้งหมด  74 คน ประกอบด้วยเพศชาย (ร้อยละ 62.86)  และเพศหญิง 
(ร้อยละ 37.14) (รูปที่ 4-59) ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป โดยแบ่งช่วงอายุดังนี้ อายุ 30-39 ปี (ร้อยละ 
15.71) อายุ 40-49  ปี (ร้อยละ 28.57) อายุระหว่าง 50-59 ปี (ร้อยละ 32.86) และอายุ 60 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 
21.43) (รูปที่ 4-60) มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 59.5) (รูปที่ 4-61) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกร (ร้อยละ 79.7) รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง (6.8) ประมง (ร้อยละ 6.8) (รูปที ่4-62) โดยครัวเรือนส่วน
ใหญ่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 58.11) รองลงมาคือ 15,001-30,000 บาท (ร้อยละ 
39.19) 30,001-45,000 บาท (ร้อยละ 1.4) (รูปที ่4-63) 

 
รูปที ่4-59 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
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รูปที ่4-61 ระดับการศึกษา 

รูปที่ 4-62 อาชีพหลัก 
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รูปที ่4-63 รายได้ครัวเรือน 

การเปลี่ยนแปลงของรายได้จาก 5 ปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ครัวเรือนส่วนใหญ่มีรายได้ครัวเรือนน้อย
กว่าเดิม (ร้อยละ 40.5) รองลงมาคือมากกว่าเดิมเล็กน้อย (ร้อยละ 37.84) และเท่าเดิม (ร้อยละ 21.62) (รูปที่ 
4-64) โดยครัวเรือนมีความคิดเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของรายได้ครัวเรือนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
แม่น้ำโขง (ร้อยละ 100.0) (รูปที่ 4-65)  แต่รายได้เฉลี่ยในครัวเรือนยังเพียงพอกับรายจ่าย (ร้อยละ 82) (รูปที่ 
4-66) แสดงให้เห็นว่าประชากรในพ้ืนที่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและมีการดำรงชีวิตที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลงได้ในระดับดี 

 
รูปที ่4-64 การเปลี่ยนแปลงรายได้ครัวเรือนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
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รูปที ่4-65 ความเกี่ยวข้องของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนกับการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง 

 
รูปที ่4-66 ความเพียงพอระหว่างรายได้กับรายจ่าย 

3.2 การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงน้ำโขง 
 3.2.1 แหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค (น้ำใช้) และบริโภค (น้ำดื่ม) 
 ประชากรระดับครวัเรือนในพื้นที่ ใช้น้ำประปา (ร้อยละ 90) เพื่อการอุปโภค (น้ำใช้) ในครัวเรือนมาก
ที่สุด รองลงมาคือ แม่น้ำ/ น้ำคลอง (ร้อยละ 4) (รูปที่ 4-67)  ส่วนแหล่งน้ำสำหรับบริโภคส่วนใหญ่จะนิยมซื้อ
น้ำบรรจุขวด (ร้อยละ 99) (รูปที่ 4-68)  
  

เกี่ยวข้อง
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การเปลี่ยนแปลงของรายได้ครัวเรือนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงแม่น ้าโขง

เพียงพอ
82%

ไม่เพียงพอ
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รายได้เพียงพอกับรายจ่าย
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รูปที ่4-67 แหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค (น้ำใช้) 

 
รูปที ่4-68 แหล่งน้ำสำหรับการบริโภค (น้ำดื่ม) 

 

จากการเปลี่ยนแปลงของน้ำโขงในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าแหล่งน้ำในการอุปโภค (น้ำใช้) ของ
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีปริมาณน้ำลดลง (ร้อยละ 59.5) รองลงมาคือ มีการปนเปื้อน (ร้อยละ 17.6) คุณภาพน้ำ
เสื่อมโทรม (ร้อยละ 6.8) (รูปที่ 4-73)  โดยลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำในการบริโภค (น้ำดื่ม) ของ
ครัวเรือนส่วนใหญ่ คือน้ำดื่มมีราคาแพงขึ้น (ร้อยละ 9.5) รองลงมาคือ มีการปนเปื้อน (ร้อยละ 6.8) คุณภาพ
น้ำไม่ได้มาตรฐานน้ำดื่ม (ร้อยละ 8.1) และปริมาณน้ำลดลง (ร้อยละ 1.4) (รูปที่ 4-73)   

 

97.3

4.1

5.4

1.4

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

ประปา  

แม่น ้า/น ้าคลอง

น ้าฝน 

น ้าบาดาล

แหล่งน ้าในการอุปโภค (น ้าใช้)

1.4

98.6

ประปา 

ซื้อน้้าบรรจุขวด

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

แหล่งน ้าในการบริโภค (น ้าดื่ม)



   
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                      บทที ่4 การศึกษาผลกระทบและการประเมินความเปราะบางของชุมชน 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                   4-61                                                    รายงานฉบับสมบูรณ์ 

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน      

  
             

3.2.2 แหล่งน้ำสำหรับการทำเกษตรกรรม (Agriculture) 
แหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ แม่น้ำ/ น้ำคลอง (ร้อยละ 52) รองลงมาคือ น้ำ

บาดาล (ร้อยละ 25) น้ำฝน (ร้อยละ 13) น้ำประปา (ร้อยละ 9) และอ่างเก็บน้ำ (ร้อยละ 1) (รูปที่ 4-69)  โดย
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตร ของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ ปริมาณน้ำลดลง (ร้อยละ 
100) รองลงมาคือ มีการปนเปื้อน (ร้อยละ 33.8) และคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม (ร้อยละ 21.6) และมีปริมาณน้ำ
มากขึ้น (ร้อยละ 5.4) (รูปที่ 4-73)   

 
รูปที ่4-69 แหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตร 

แหล่งน้ำที่ใช้ในการทำปศุสัตว์ ของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ น้ำประปา (ร้อยละ 16.2) รองลงมาคือ น้ำ
บาดาล (ร้อยละ 5.4)  แม่น้ำ/ น้ำคลอง (ร้อยละ 1.4) และอ่างเก็บน้ำ จำนวน 1 ครัวเรือน (ร้อยละ 1.4) (รูปที่ 
4-70)  โดยลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำที่ใช้ในการทำปศุสัตว์ ของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ มีปริมาณ
น้ำลดลง (ร้อยละ 14.9) รองลงมา คือ มีการปนเปื้อน (ร้อยละ 6.8) และมีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม (ร้อยละ 2.7) 
และ (รูปที่ 4-19) (รูปที่ 4-73)   
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รูปที ่4-70 แหล่งน้ำที่ใช้ในการทำปศุสัตว์ 

 

แหล่งน้ำที่ใช้ในการทำประมง ของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ แม่น้ำ/ น้ำคลอง (ร้อยละ 36.49) รองลงมา 
คือ น้ำฝน (ร้อยละ 2.7.0) (รูปที่ 4-71) โดยลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำที่ใช้ในการทำประมง ของ
ครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ ปริมาณน้ำลดลง จำนวน 27 ครัวเรือน (ร้อยละ 47.0) รองลงมา คือ มีการปนเปื้อน 
จำนวน 17 ครัวเรือน (ร้อยละ 29.0) และคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม จำนวน 14 ครัวเรือน (ร้อยละ 24.0) (รูปที่ 4-
73)   

 

รูปที ่4-71 แหล่งน้ำที่ใช้ในการทำประมง 
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แหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ ประปา จำนวน 5 ครัวเรือน (ร้อยละ 
46.0) รองลงมา คือ แม่น้ำ/ น้ำคลอง จำนวน 3 ครัวเรือน (ร้อยละ 27.0) น้ำฝน จำนวน 2 ครัวเรือน (ร้อยละ 
18.0) น้ำโขง จำนวน 1 ครัวเรือน (ร้อยละ 9.0) (รูปที่ 4-72)  โดยลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำที่ใช้ใน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ ปริมาณน้ำลดลง จำนวน 8 ครัวเรือน (ร้อยละ 67.0) 
รองลงมา คือ มีการปนเปื ้อน จำนวน 2 ครัวเรือน (ร้อยละ 17.0) และคุณภาพน้ำเสื ่อมโทรม จำนวน 2 
ครัวเรือน (ร้อยละ 17.0) (รูปที่ 4-73)   

 
รูปที ่4-72 แหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
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รูปที ่4-73 การเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำด้านต่างๆ ในช่วงเวลา 5 ปี 
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ร้อยละ

การเปลี่ยนแปลงของแหล่งน ้าด้านต่าง ๆ ในระยะเวลา 5 ปี
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3.3 การประกอบอาชีพของประชากรและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขง 
3.3.1 อาชีพประมง 

 การเปลี่ยนแปลงของการประมงจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ครัวเรือนส่วนใหญ่คิดว่า จำนวนสัตว์น้ำลดลง
และรายได้จากการขายสัตว์น้ำลดลง (ร้อยละ 36.5) ในขณะที่จำนวนชาวประมงเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 16.2)  (รูปที่ 
4-74)  
 3.3.2 อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

การเปลี่ยนแปลงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ครัวเรือนส่วนใหญ่เห็นว่า จำนวน
สัตว์น้ำที่เพาะเลี้ยงเท่าเดิม (ร้อยละ 10.8) รายได้จากการขายสัตว์น้ำเท่าเดิม (ร้อยละ 12.2) และจำนวนผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเท่าเดิม (ร้อยละ 8.1) (รูปที่ 4-74) 

3.3.3 อาชีพเกษตรกรรม 
โดยการเปลี่ยนแปลงการทำเกษตรบนฝั่งในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ครัวเรือนส่วนใหญ่เห็นว่า ปริมาณ

ผลผลิตลดลง (ร้อยละ 45.9) การเจริญของพืชลดลง (ร้อยละ 39.2) รายได้จากการขายผลผลิตลดลง (ร้อยละ 
45.9)  จำนวนเกษตรกรเท่าเดิม (ร้อยละ 51.4) พื้นที่การเกษตรเท่าเดิม (ร้อยละ 44.6) การใช้ปุ๋ยชีวภาพเท่า
เดิม (ร้อยละ 40.5) การใช้ปุ๋ยสารเคมี สารกำจัดศัตรูพืชเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 40.5) (รูปที่ 4-74) 

การเปลี่ยนแปลงการทำเกษตรริมฝั่งแม่น้ำโขงในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ครัวเรือนส่วนใหญ่เห็นว่า 
ปริมาณผลผลิตลดลง (ร้อยละ 43.2) การเจริญเติบโตของพืชลดลง (ร้อยละ 33.8) รายได้จากการขายผลผลิต
ลดลง (ร้อยละ 37.8) ในขณะเดียวกันมีจำนวนเกษตรกรเท่าเดิม (ร้อยละ 52.7) พื้นที่การเกษตรเท่าเดิม (ร้อย
ละ 48.6) และมีการใช้ปุ๋ยสารเคมี สารกำจัดศัตรูพืชเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 35.1) (รูปที่ 4-74) 

3.3.4 อาชีพท่องเที่ยว 
ธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงในระยะ 5 ปี ครัวเรือนส่วนใหญ่เห็นว่า จำนวนรีสอร์ท

และโฮมสเตย์ โรงแรมเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 12.2) จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 
10.8)  พื้นที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 10.8) และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพิ่มขึ้นเดิม 
(ร้อยละ 10.8)  ส่วนรายได้จากการให้บริการด้านการท่องเที ่ยวลดลง (ร้อยละ 9.5) กิจกรรมการจัดงาน
ประเพณีวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 9.5) และจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง (ร้อยละ 9.5) (รูปที่ 4-74) 
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รูปที่ 4-74 การเปลี่ยนแปลงในการหารายได้ต่าง ๆ 
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3.4 ความเปราะบาง 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงความคิดเห็นจากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่าน

ทำให้เกิดภาวะผลกระทบด้านต่างๆเช่น การสะสมตะกอน (ร้อยละ 44.6) การกัดเซาะ การพังทลายของตลิ่ง 
(ร้อยละ 54.1) น้ำท่วม (ร้อยละ 59.5)  ภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำ (ร้อยละ 62.2) (รูปที่ 4-75) 

 
รูปที่ 4-75 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ 

3.4.1 การสะสมตะกอน การกัดเซาะ การพังทลายของตลิ่ง 
ครัวเรือนมีปัญหาการกัดเซาะ การพังทลายของตลิ่ง โดยสาเหตุของการกัดเซาะพื้นที่ริมตลิ่ง การ

พังทลายของตลิ่ง และการสะสมตะกอน ครัวเรือนส่วนใหญ่คิดว่าเกิดจากการไหลของกระแสน้ำ (ร้อยละ 64.9) 
รองลงมาคือ การเพิ่มลดของระดับน้ำในแม่น้ำอย่างกะทันหัน (ร้อยละ 62.2) การสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงสาย
ประธาน (ร้อยละ 62.2) คลื่นในแม่น้ำโขงสายประธาน (ร้อยละ 60.8) การไหลของน้ำผิวดิน (ร้อยละ 47.3) 
กิจกรรมดูดทราย (ร้อยละ 44.6) การสร้างแนวกั้นชายฝั่ง/ เขื่อนกันตลิ่ง (ร้อยละ 25.7) ลม (ร้อยละ 16.2) 
เรือประมง (ร้อยละ 4.1) และเรือท่องเที่ยว (ร้อยละ 1.4) (รูปที่ 4-76) ครัวเรือนระบุว่ากัดเซาะพื้นที่ริมตลิ่ง 
การพังทลายของตลิ่ง และการสะสมตะกอนเพ่ิมขึ้นมีต่อพ้ืนที่ทำกินลดลง (ร้อยละ 41.9) ปริมาณสัตว์น้ำลดลง 
(ร้อยละ 33.8) ภาวะความเครียด (ร้อยละ 37.8) เสียค่าก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่ง (ร้อยละ 6.8) เกิดทรัพย์สิน
เสียหาย (ร้อยละ 18.9) บ้านเรือนเสียหาย (ร้อยละ 2.7) และต้องย้ายที่อยู่อาศัย (ร้อยละ 2.7) (รูปที่ 4-77) 
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รูปที่ 4-76 สาเหตุของการพังทลายของตลิ่ง และการสะสมตะกอนตามความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือน 

รูปที่ 4-77 ผลกระทบของครัวเรือน 
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การสร้างเขื่อนกันตลิ่ง

ร้อยละ

สาเหตุของการพังทลายของตลิ่ง และการสะสมตะกอนตามความคิดเห็นของหัวหนา้ครัวเรือน
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ผลกระทบจากการกัดเซาะและการพังทลายของตลิ่ง 
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3.4.2 ภาวะน้ำท่วม 
ครัวเรือนมีปัญหาน้ำท่วมในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา  โดยผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม ครัวเรือนส่วน

ใหญ่ระบุว่าปัญหาน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อครัวเรือน โดย มี โดยพืชผลทางการเกษตรเสียหาย (ร้อยละ 59.5) 
รองลงมาคือ รายได้ลดลง (ร้อยละ 58.1) ไม่มีรายได้ (ร้อยละ 39.2) ทรัพย์สินเสียหาย (ร้อยละ 33.8) ดินทรุด 
(ร้อยละ 23.0) อันตรายจากสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์มีพิษ (ร้อยละ 6.8) โรคภัยไข้เจ็บ (ร้อยละ 4.1) สัตว์น้ำที่
เลี้ยงสูญหาย (ร้อยละ 4.1) และไม่มีห้องน้ำ/ห้องส้วม (ร้อยละ 1.4) (รูปที่ 4-78) 

 
รูปที่ 4-78 ผลกระทบของครัวเรือนที่มีปัญหาน้ำท่วม 

3.4.3 ภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำ  
ครัวเรือนมีปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำ โดยความเสียหายจากความแห้งแล้ง และการขาด

แคลนน้ำ ครัวเรือนส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายและผลกระทบต่อการทำการเกษตร (ร้อยละ 59.5) รองลงมา
คือ ทำให้ระดับและปริมาณน้ำลดลง (ร้อยละ 55.4) คุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ 52.7) ระดับน้ำในดิน
เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ 40.5) ปริมาณสัตว์น้ำในแม่น้ำลดลง (ร้อยละ 39.2) เกิดการกัดเซาะของดิน (ร้อยละ 
37.8) กระทบต่อการทำประมง (ร้อยละ 31.1) การขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค (ร้อยละ 23.0) กระทบต่อการ
ทำปศุสัตว์ (ร้อยละ 16.2) และเกิดไฟป่า (ร้อยละ 5.4) (รูปที่ 4-79) 
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อันตรายจากสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์มีพิษ

พืชผลทางการเกษตรเสียหาย
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ไม่มีรายได้

สัตว์น ้าที่เลี้ยงสูญหาย

ดินทรุด

ร่อยละ

ผลกระทบจากปัญหาน ้าท่วม
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รูปที่ 4-79 ผลกระทบของครัวเรือนที่มีปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ำ 

3.5 การปรับตัว  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะการปรับตัวของประชากร ประชากรริมน้ำโขง 8 จังหวัดพบว่าจากการ

เปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่าน ประชากรมีการปรับตัวในด้านต่างๆ ได้แก่ การปรับตัว
ทางด้านประมง (ร้อยละ 32.4) การเกษตร (ร้อยละ 71.6)  วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 17.6)  การ
พังทลายของตลิ่ง (ร้อยละ 27.0) ภัยแล้ง (ร้อยละ 68.9) และน้ำท่วม (ร้อยละ 52.7) (รูปที่ 4-80)  โดยมี
ลักษณะการปรับตัวดังนี้  

 
รูปที่ 4-80 การปรับตัวเพ่ือรับมือปัญหาด้านต่างๆ 
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เกิดการกัดเซาะของดิน

เกิดไฟป่า

ร้อยละ

ผลกระทบจากความแห้งแล้งและการขาดแคลนน ้า
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3.5.1 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านประมง 
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านประมง โดยวิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผนเพ่ือ

เตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านการประมง คือ การเฝ้าระวังการปล่อยน้ำจากเขื่อน (ร้อยละ 33.8) การป้องกัน
น้ำเสีย การไม่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลและสารพิษลงในแม่น้ำ (ร้อยละ 28.4) ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์จับสัตว์น้ำที่
เหมาะสม (ร้อยละ 25.7) มีมาตรการไม่จับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ (ร้อยละ 23.0) การเฝ้าระวังสัตว์น้ำต่างถิ่นที่เป็น
ภัยต่อสัตว์น้ำประจำถิ่น (ร้อยละ 20.3) การเปลี่ยนรอบการเลี้ยงสัตว์น้ำ (ร้อยละ 16.2) การอนุบาลสัตว์น้ำ 
(ร้อยละ 12.2) เฝ้าระวังเรื่องระดับ อัตราการไหลและความเร็วของกระแสน้ำ (ร้อยละ 32.4) และรับความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (ร้อยละ 33.8) (รูปที่ 4-81) 

3.5.2 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านการเกษตร 
ครัวเรือนส่วนใหญ่ มีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านการเกษตร โดยวิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผน

เพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านการเกษตรและพื้นที่เพาะปลูกครัวเรือนมีวิธี คือ เฝ้าระวังเรื่องระดับน้ำ 
อัตราการไหลและความเร็วของกระแสน้ำ (ร้อยละ 54.1) การเฝ้าระวังการปล่อยน้ำจากเขื่อน (ร้อยละ 52.7)  
การขุดเจาะน้ำบาลขึ้นมาใช้เพื่อการเกษตร (ร้อยละ 52.7) รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานเอกชนหรือ
หน่วยงานอื่น (ร้อยละ 44.6) การป้องกันน้ำเสีย การไม่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลและสารพิษลงในแม่น้ำ (ร้อยละ 41.9) 
ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร (ร้อยละ 25.7) และการเปลี่ยนรอบการทำเกษตร (ร้อยละ 23.0) (รูปที่ 4-81) 

3.5.3 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
ครัวเรือนมีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โดยวิธีป้องกัน แก้ไข และ

วางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวครัวเรือนมีวิธี คือ รับฟังความคิดเห็น/
คำติชม การป้องกันน้ำเสีย การไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลและสารพิษลงในแม่น้ำหรือที่สาธารณะ มีระบบรักษาความ
ปลอดภัย ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ร้อยละ 17.6) มีการอำนวยความสะดวกในการ
เดินทางให้แก่นักท่องเที่ยว (ร้อยละ 17.6) มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น (ร้อยละ 17.6) รองลงมา คือ ไม่มี
การฉวยโอกาสแสวงหากำไร (ร้อยละ 16.2) รับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เหมาะสม (ร้อยละ 16.2) และการบำบัด
น้ำก่อนปล่อยทิ้ง (ร้อยละ 14.9) (รูปที่ 4-81) 
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รูปที่ 4-81 วิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านการเกษตร การประมงและด้าน

     การท่องเที่ยว 
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3.5.4 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาการกัดเซาะ และการพังทลายของตลิ่ง 
ครัวเรือนมีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาการกัดเซาะ และการพังทลายของตลิ่ง โดยการจัดการหรือมี

การวางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหากัดเซาะ และการพังทลายของตลิ่ง ครัวเรือนมีการจัดการ คือ ขอ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 27.0) การปลูกต้นไม้ (ร้อยละ 10.8) และทำไม้ปักทำแนว
กั้นน้ำ (ร้อยละ 6.8) (รูปที่ 4-82) 

3.5.5 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาภัยแล้ง 
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาภัยแล้ง โดยการจัดการหรือมีการวางแผนเพ่ือเตรียม

ตัวรับมือกับปัญหาภัยแล้ง ครัวเรือนมีการจัดการ คือ การขุดเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ (ร้อยละ 58.1) รับความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานอื่น (ร้อยละ 37.8) การเปลี่ยนรอบการทำเกษตร/ ปศุสัตว์/ 
เลี้ยงสัตว์น้ำ (ร้อยละ 25.7) การกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง เช่น การสร้างเขื่อน อ่างเก็บน้ำ สระน้ำ เป็นต้น (ร้อย
ละ 24.3) การป้องกันน้ำเสีย การไม่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลและสารพิษลงในแม่น้ำ (ร้อยละ 21.6) การใช้น้ำอย่าง
ประหยัด (ร้อยละ 20.3) หาความรู้เรื่องน้ำท่วม (ร้อยละ 20.3) รับความช่วยเหลือจากญาติพี่น้อง เพื่อน (ร้อย
ละ 6.8) หางานทำนอกพ้ืนที่ (ร้อยละ 2.7) ทำสินค้าขาย (ร้อยละ 2.7) และขายทรัพย์สินที่มี เช่น ที่ดิน เรือ รถ 
สัตว์เลี้ยง เป็นต้น (ร้อยละ 1.4) (รูปที่ 4-82) 

3.5.6 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำท่วม 
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำท่วมโดยการจัดการหรือมีการวางแผนในระยะ

ยาวเพ่ือเตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำท่วม ครัวเรือนมีการจัดการ คือ ย้ายของขึ้นท่ีสูง (ร้อยละ 50.0) ย้ายไปอยู่
ในพื้นที่ปลอดภัย (ร้อยละ 40.5) หาความรู้เรื่องน้ำท่วม (ร้อยละ 20.3) รับความช่วยเหลือจากญาติพี่น้อง 
เพ่ือน (ร้อยละ 20.3) กักตุนน้ำดื่ม/ น้ำใช้ (ร้อยละ 14.9) ปรับปรุงบ้านให้แข็งแรง (ร้อยละ 13.5) กักตุนอาหาร 
(ร้อยละ 12.2) เปลี่ยนรอบการทำเกษตร/ ปศุสัตว์/ เลี้ยงสัตว์น้ำ (ร้อยละ 8.1) และทำสินค้าขาย (ร้อยละ 2.7)  
ยกบ้านให้สูงขึน้ (ร้อยละ 6.8) ทำงานนอกพ้ืนที่ (ร้อยละ 4.1) (รูปที่ 4-82) 
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รูปที่ 4-82 วิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้งและการพังทลายของ

     ตลิ่ง 
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การกักเก็บน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

การขุดเจาะน ้าบาดาลขึน้มาใช้

การใช้น ้าอย่างประหยัด

การป้องกันน ้าเสีย 

เปลี่ยนรอบการท าเกษตร ปศุสัตว์และเลี้ยงสัตว์น ้า

หาความรู้เรื่องน ้าท่วม

หางานท านอกพ้ืนที่

ท าสินค้าขาย

ขายทรัพย์สินที่มี 

รับความช่วยเหลือจากญาตแิละเพื่อน

รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ

กักตุนอาหาร

กักตุนน ้าดื่มและน ้าใช้

ย้ายของขึ้นที่สูง

ยกบ้านให้สูงขึ้น

ปรับปรุงบ้านให้แขง็แรง

ย้ายไปอยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัย

เปลี่ยนรอบการท าเกษตร ปศุสัตว์และเลี้ยงสัตว์น ้า

หาความรู้เรื่องน ้าท่วม

หางานท านอกพ้ืนที่

ท าสินค้าขาย

รับความช่วยเหลือจากญาต ิพี่น้องและเพื่อน

ร่อยละ

วิธีป้องกันเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านต่าง ๆ 
ด้านน ้าท่วม

ด้านน ้าแล้ง

ด้านการพังทลายของตลิ่ง
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โดยสรุปจะเห็นว่า จังหวัดหนองคายจำนวนครัวเรือนที่มีการเตรียมตัวรับมือสอดคล้องกับจำนวน
ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบในปัญหาเกษตรบนฝั่ง ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ด้านภัยแล้ง และด้านน้ำ
ท่วม ในขณะที่ปัญหาด้านการประมงและด้านการพังทลายของตลิ่งยังมีจำนวนที่มีการเตรียมตัวรับมือน้อยเมื่อ
เทียบกับจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ (รูปที่ 4-83) 

 
รูปที่ 4-83 เปรียบเทียบจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบต่อจำนวนครัวเรือนที่มีการปรับตัวในด้านต่าง ๆ 
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ร้อยละ

เปรียบเทียบครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบต่อครัวเรือนที่มีการปรับตัว

มีการเตรียมตัวรับมอื ได้รับผลกระทบ
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3.5.7 ข้อเสนอแนะของภาครัฐ 
แนวทางในการพัฒนาของภาครัฐเพื่อให้ชุมชนสามารถปรับตัว/เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความ

เปลี่ยนแปลงจากกรณีผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสาย
ประธาน ครัวเรือนคิดว่าภาครัฐควรมีมาตรการเยียวยากับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ  (ร้อยละ 
20.3) ควรแจ้งมาตรการป้องกันและแก้ไขให้ชุมชนรับทราบอย่างรวดเร็ว (ร้อยละ 25.7) ควรทำความเข้าใจ
ให้กับชุมชนรับทราบอย่างใกล้ชิด/ต่อเนื่อง (ร้อยละ 33.8) ให้ชุมชน/ ผู้นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกับภาครัฐ (ร้อยละ 2.7)  ภาครัฐควรมีแนวทางในการพัฒนาในเรื่องซ้อมเตือนภัยให้กับชุมชนเพ่ือ
รองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึน (ร้อยละ 1.4) (รูปที ่4-84) 
 

 
รูปที่ 4-84 แนวทางในการพัฒนาของภาครัฐเพ่ือให้ชุมชนสามารถปรับตัว 
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แจ้งมาตรการป้องกันให้ชุมชนรับทราบอย่างรวดเร็ว

ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหารว่มกับภาครัฐ

มีมาตรการเยียวยากับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ

ซ้อมเตือนภัยให้กับชุมชนเพื่อรองรับเหตุการณ์

ร่อยละ

ข้อเสนอแนะส าหรับภาครัฐ
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3.5.8 ข้อเสนอแนะสำหรับชุมชน 
การปรับตัวของชุมชนเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจากกรณีผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรหมแดน

จากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานในอนาคต ครัวเรือนคิดว่าชุมชนควรมีการปรับตัวใน
เรื่อง รวมกลุ่มชุมชนและสร้างเครือข่าย (ร้อยละ 31.1) พัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้/ส่งเสริม
อาชีพเสริม (ร้อยละ 27) จัดหา/พัฒนาแหล่งน้ำในระดับไร่นา/ครัวเรือนของตนเอง (ร้อยละ 18.9) เรียนรู้
ข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาองค์ความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 2.7) และฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้
ต่าง ๆ ให้ครอบครัว และคนรอบข้าง (ร้อยละ 8.1) (รูปที ่4-85) 

 
รูปที่ 4-85 การปรับตัวของชุมชนเพ่ือรับมือกับความเปลี่ยนแปลง 
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พัฒนาทักษะอาชีพและส่งเสริมอาชีพเสริม

จัดหาแหล่งน ้าในระดับไร่นาครัวเรือนของตนเอง

เรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้อง

ฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คนรอบข้าง

ร้อยละ

ข้อเสนอแนะส าหรับชุมชน
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 3.5.9 รูปแบบส่ือสำหรับแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า 
รูปแบบของระบบการเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการปล่อยน้ำจากเขื่อนในแม่น้ำโขงสาย ครัวเรือนส่วน

ใหญ่คิดว่า ช่องทางสำหรับระบบการเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการปล่อยน้ำจากเขื่อนในแม่น้ำโขงสายประธาน 
คือ เสียงตามสาย (ร้อยละ 87.0) แอพพลิเคชั่นไลน์ (ร้อยละ 13.0) (รูปที ่4-86) 

 

 

รูปที่ 4-86 รูปแบบของระบบการเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการปล่อยน้ำจากเข่ือนในแม่น้ำโขงสาย 

     สรุปภาพรวมการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงน้ำโขงของประชากรจังหวัดหนองคาย 
จากผลการศึกษาจังหวัดหนองคายจะพบว่า แม่น้ำโขงมีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ โดยการ

เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติสูงที่สุดในเรื่องภัยแล้ง เช่นเดียวกับพื้นที่อื่น ๆ ส่วนใหญ่ ตามมาด้วยน้ำท่วม การ
พังทลายของตลิ่งและการสะสมของตะกอน ผลกระทบสูงสุดที่เกิดขึ้นจากภัยแล้งและน้ำท่วมคือกระทบต่อการ
ทำเกษตร ส่วนปัญหาการพังทลายของตลิ่งกระทบต่อพ้ืนที่ทำกินที่ลดลง  

แม่น้ำโขงมีความสัมพันธ์กับประชาชนชาวหนองคายที่อาศัยในพื้นที่ริมแม่น้ำโขง โดยเป็นแหล่งน้ำ
หลักสำหรับการหาเลี้ยงชีพในด้านการเกษตรและประมง การเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงทำให้รายได้ระดั บ
ครัวเรือนของประชากรที่พ่ึงพาทรัพยากรจากแม่น้ำโขงมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน ประชากรกลุ่ม
นี้จึงเป็นกลุ่มเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง นอกจากนี้ประชากรกลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มที่มีรายได้
น้อย โดยมีรายได้ครัวเรือนน้อยกว่า 15,000 บาท และยังมีแนวโน้มที่รายได้ต่อเดือนน้อยกว่าเดิมในช่วงเวลา 5 
ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีรายได้เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่าย เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขา
พบว่ากลุ่มที่หารายได้จากการประมง การเกษตรบนฝั่งและการเกษตรริมฝั่งมีปริมาณผลผลิตที่ลดลง นำไปสู่
รายได้ที่ลดลง ในขณะที่กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีผลผลิตและรายได้เท่าเดิม และในกลุ่มการท่องเที่ยวมีจำนวน
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โรงแรม นักท่องเที ่ยวเพ่ิมขึ ้น แต่มีรายได้จากการให้บริการน้อยลง ซึ ่งคาดว่าเกิดจากการมีจำนวน
ผู้ประกอบการที่มากข้ึนเช่นกัน  

ในด้านการปรับตัว ประชากรชาวจังหวัดหนองคายส่วนใหญ่ประสบปัญหาทางธรรมชาติในเรื่องภัย
แล้งสูงสุด ตามมาด้วยน้ำท่วม การพังทลายของตลิ่งและการสะสมของตะกอน ซึ่งทั้ง 4 ปัญหาอยู่ในสัดส่วนที่
ใกล้เคียงกัน โดยชาวหนองคายมีการรับมือกับปัญหาภัยแล้งสูงสุดโดยการขุดเจาะนำ้บาดาล ในปัญหาน้ำทว่ม
โดยการย้ายของขึ ้นที่สูง และในปัญหาการพังทลายของตลิ่งโดยการรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในส่วนการรับมือด้านอาชีพ ประชากรชาวหนองคายได้รับผลกระทบสูงในกลุ่มอาชีพด้านการประมง 
แต่เป็นกลุ่มที่มีการเตรียมตัวรับมือน้อย วิธีการรับมือโดยส่วนใหญ่คือการเฝ้าระวังการปล่อยน้ำจากเข่ือน ซึ่งรัฐ
ควรจะเข้ามาช่วยดำเนินการในเรื่องนี้ โดยรูปแบบการสื่อสารที่ประชาชนชาวหนองคายต้องการมีความ
สอดคล้องกับจังหวัดอ่ืน ๆ คือระบบเสียงตามสาย  และข้อเสนอแนะสำหรับการปรับตัวของชุมชนคือรวมกลุ่ม
ชุมชนและสร้างเครือข่ายซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคประชาชน 
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4. จังหวัดบึงกาฬ  
4.1 ข้อมูลทั่วไป ลักษณะประชากร และการดำรงชีวิต 

ผลการวิเคราะห์นี้เป็นข้อมูลความคิดเห็นจากประชากรที่อยู่ในพ้ืนที่ อ. บุ่งคล้า และอ.เมือง จ.บึงกาฬ 
รวมทั้งหมด  70 คน ประกอบด้วย เพศชาย (ร้อยละ 62.86)  และเพศหญิง (ร้อยละ 37.14)  (รูปที่ 4-87) ส่วน
ใหญ่มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป โดยแบ่งช่วงอายุดังนี้ อายุ 30-39 ปี (ร้อยละ 15.71) อายุ 40-49  ปี (ร้อยละ 
28.57) ระหว่าง 50-59 ปี (ร้อยละ 32.86) และ อายุ 60 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 21.43) (รูปที่ 4-88) มีการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 45) (รูปที่ 4-89) อาชีพ สมาชิกในครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร 
(ร้อยละ 46.5) รองลงมาคือรับจ้าง (ร้อยละ 28.2) ค้าขาย (ร้อยละ 7.0) รับราชการ (ร้อยละ 5.6)  ประมง 
(ร้อยละ 4.2) ธรุกิจส่วนตัว (ร้อยละ 4.2) (รูปที่ 4-90) โดยครัวเรือนส่วนใหญ่มีรายได้ช่วง 15,001-30,000 
บาทต่อเดือน (ร้อยละ 54.9) รองลงมาคือ 30,001-45,000 บาท (ร้อยละ 31.0) และต่ำกว่า 15,000 บาทต่อ
เดือน (ร้อยละ 8.5) (รูปที่ 4-91) 

 
รูปที่ 4-87 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
รูปที่ 4-88 ช่วงอายุผู้ตอบแบบสอบถาม 
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รูปที่ 4-89 ระดับการศึกษา 

 
รูปที่ 4-90 อาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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รูปที่ 4-91 รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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จากการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยในครัวเรือนในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า ครัวเรือนส่วน
ใหญ่มีรายได้ครัวเรือนมากกว่าเดิมเล็กน้อย (ร้อยละ 46.5) รองลงมาคือ น้อยกว่าเดิม (ร้อยละ 26.8) เท่า
เดิม (ร้อยละ 16.9) เท่าเดิม และมากกว่าเดิมมาก (ร้อยละ 4.2)  (รูปที่ 4-92) โดยครัวเรือนส่วนใหญ่เห็นว่า
การเปลี่ยนแปลงของรายได้ครัวเรือนไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง  (ร้อยละ 66) มี
เพียงส่วนน้อยที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง (ร้อยละ 34) (รูปที่ 4-93) ซึ่งครัวเรือน
ส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย จำนวน 41 ครัวเรือน (ร้อยละ 68) (รูปที่ 4-94) จากข้อมูลแสดงให้
เห็นว่าการดำรงชีวิตของประชากรในพื้นที่ อ. บุ่งคล้า และอ.เมือง จ.บึงกาฬ มีความเกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงค่อนข้างน้อย ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงจึงไม่กระทบต่อรายได้หลัก
ของครอบครัว  

 
รูปที่ 4-92 ข้อมูลเปรียบเทียบรายได้ครัวเรือนในปัจจุบันกับเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา 

 
รูปที่ 4-93 ความเกี่ยวข้องของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนกับการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง 
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รูปที่ 4-94 ความเพียงพอระหว่างรายได้กับรายจ่าย 

4.2 การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงน้ำโขง 
4.2.1 แหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค (น้ำใช้) และบริโภค (น้ำดื่ม) 

     ประชากรในพ้ืนที่ใช้แหล่งน้ำสำหรับในการอุปโภค (น้ำใช้) ของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ น้ำประปา (ร้อย
ละ 77) (รูปที่ 4-95) และ นิยมซื้อน้ำบรรจุขวด (ร้อยละ 71) เพื่อใช้สำหรับการบริโภค (น้ำดื่ม) (รูปที่ 4-96) 
จากการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจาก
การใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค เช่น น้ำสำหรับการอุปโภค (น้ำใช้) มีปริมาณที่ลดลง (ร้อยละ 
45.1)  และน้ำดื่มมีราคาแพงมากขึ้น (ร้อยละ 36.6) (รูปที่ 4-101) 

รูปที่ 4-95 แหล่งน้ำในการอุปโภค (น้ำใช้) 
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รูปที่ 4-96 แหล่งน้ำในการบริโภค (น้ำดื่ม) 

4.2.2 แหล่งน้ำสำหรับการทำเกษตรกรรม (Agriculture) 
     แหล่งน้ำที่ประชากรระดับครัวเรือนในพ้ืนที่ 8 จังหวัดริมน้ำโขงท่ีใช้สำหรับการทำเกษตรบนฝั่งและริม

ฝั่งแม่น้ำโขง ส่วนใหญ่คือ คือ แม่น้ำ/ น้ำคลอง (แม่น้ำโขงหรือลำน้ำสาขา) จำนวน (ร้อยละ 54) รองลงมาคือ 
ประปา (ร้อยละ 17) น้ำฝน (ร้อยละ 24) น้ำบาดาล (ร้อยละ 4) และอ่างเก็บน้ำ  (ร้อยละ 1) (รูปที่ 4-97) โดย
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตร ของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ ปริมาณน้ำลดลง (ร้อยละ 
73.2) รองลงมาคือ มีการปนเปื้อน (ร้อยละ 5.6) คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม (ร้อยละ 5.6) และ ปริมาณน้ำมากข้ึน 
(ร้อยละ 1.4) (รูปที่ 4-101) 

 
รูปที่ 4-97 แหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตร 
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แหล่งน้ำที่ใช้ในการทำปศุสัตว์ ของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ แม่น้ำ/ น้ำคลอง จำนวน 11 ครัวเรือน  
(ร้อยละ 58) รองลงมาคือ น้ำประปา จำนวน 6 ครัวเรือน (ร้อยละ 32) น้ำฝน (ร้อยละ 5) ) และ อ่างเก็บน้ำ 
(ร้อยละ 5) (รูปที่ 4-98) โดยลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำที่ใช้ในการทำปศุสัตว์ ของครัวเรือนส่วน
ใหญ่ คือ ปริมาณน้ำลดลง (ร้อยละ 19.7) รองลงมา คือ มีการปนเปื้อน (ร้อยละ 2.8) และ คุณภาพน้ำเสื่อม
โทรม (ร้อยละ 2.8) (รูปที่ 4-101) 

 

 
รูปที่ 4-98 แหล่งน้ำที่ใช้ในการทำปศุสัตว์ 

แหล่งน้ำที่ใช้ในการทำประมง ของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ แม่น้ำ/ น้ำคลอง จำนวน 8 ครัวเรือน (ร้อย 
ละ 89) รองลงมา คือ อ่างเก็บมา (ร้อยละ 11) (รูปที่ 4-99) โดยลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำที่ใช้ใน
การทำประมง ของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ ปริมาณน้ำลดลง (ร้อยละ 11.3)  มี รองลงมา คือ คุณภาพน้ำเสื่อม
โทรม (ร้อยละ 2.8) และมีการปนเปื้อน (ร้อยละ 1.4 ) ปริมาณน้ำมากขึ้น (ร้อยละ 1.4) (รูปที่ 4-101) 

 
รูปที่ 4-99 แหล่งน้ำที่ใช้ในการทำประมง 
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แหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ แม่น้ำ/ น้ำคลอง (ร้อยละ 63) 
รองลงมา คือ น้ำฝน (ร้อยละ 19) อ่างเก็บน้ำ (ร้อยละ 12) และ ประปา (ร้อยละ 6) (รูปที่ 4-100) โดย
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ ปริมาณน้ำ
ลดลง (ร้อยละ 11.3) รองลงมา คือ คุณภาพเสื่อมโทรม (ร้อยละ 4.2) และ มีการปนเปื้อน (ร้อยละ 1.4) (รูป
ที่ 4-101) 

 

 
รูปที่ 4-100 แหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
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รูปที่ 4-101 การเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำต่างๆในระยะเวลา 5 ปี 
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4.3 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงต่ออาชีพของประชากร 
 4.3.1 การประกอบอาชีพประมง 
 การเปลี่ยนแปลงในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงมีผลกระทบทางด้าน
ประมงจากแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่พบว่ามีปริมาณหรือจำนวนสัตว์น้ำลดลง (ร้อยละ 9.9) รายได้จากการ
ขายสัตว์น้ำลดลง (ร้อยละ 9.9) และจำนวนชาวประมงลดลง (ร้อยละ 7.0) (รูปที่ 4-102) 

4.3.2 การประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
 การเปลี่ยนแปลงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
น้ำโขงทำให้รายได้จากการขายสัตว์น้ำลดลง (ร้อยละ 4.2) ส่วนจำนวนสัตว์น้ำและจำนวนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ไม่ได้รับผลกระทบ (รูปที่ 4-102) 
 4.3.3 การประกอบอาชีพเกษตรกรรม (บนฝั่ง) 

การเปลี่ยนแปลงการทำเกษตรบนฝั่งในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาครัวเรือนส่วนใหญ่เห็นว่าลักษณะการ
ทำเกษตรบนฝั่งเปลี่ยนแปลงดังนี้ ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 33.8)  การเจริญเติบโตของพืชลดลง (ร้อย
ละ 33.8) รายได้จากการขายผลผลิต (ร้อยละ 42.3)  จำนวนเกษตรกรเพ่ิมข้ึน  (ร้อยละ 42.3)  พ้ืนที่การเกษตร 
(ร้อยละ 36.6)  การใช้ปุ๋ยชีวภาพ (ร้อยละ 33.8)  และ การใช้ปุ๋ยสารเคมีเท่าเดิม (ร้อยละ 33.8)   (รูปที่ 4-
102) 

4.3.4 การประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ริมฝั่ง) 
จากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการทำเกษตรริมฝั่งแม่น้ำโขงใน

ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้ ปริมาณผลผลิตลดลง (ร้อยละ 16.9) การเจริญเติบโตของพืชลดลง (ร้อยละ 
16.9) รายได้จากการขายผลผลิตลดลง (ร้อยละ 16.9) จำนวนเกษตรกรเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 8.5) พื้นที่การเกษตร 
เท่าเดิม (ร้อยละ 12.7) การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 8.5)  และการใช้ปุ๋ยสารเคมีเท่าเดิม (ร้อยละ 8.5) แต่
มีแนวโน้มลดลง (ร้อยละ 7.0) (รูปที่ 4-102) 

4.3.5 การประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว 
ธุรกิจการท่องเที่ยวในพ้ืนที่มีการเปลี่ยนแปลงในระยะ 5 ปี ครัวเรือนส่วนใหญ่เห็นว่าการเปลี่ยนแปลง

ของแม่น้ำโขงมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นท่ี ดังนี้ จำนวนรีสอร์ทและโฮมสเตย์ 
โรงแรมเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 53.5) พื้นที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติเท่าเดิม (ร้อยละ 40.8) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ เท่าเดิม (ร้อยละ 49.3) กิจกรรมการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมเพิ่มขึ ้น (ร้อยละ 40.8)  จำนวน
นักท่องเที่ยวลดลง (ร้อยละ 33.8) เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 35.2)  จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึน  (ร้อยละ 47.5)  รายได้จากการให้บริการด้านการท่องเที่ยวลดลง (ร้อยละ 38.0) (รูปที่ 4-102) 
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รูปที่ 4-102 การเปลี่ยนแปลงในการหารายได้ต่าง ๆ 
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4.4 ผลกระทบด้านความเปราะบาง 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงความคิดเห็นจากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่าน

ทำให้เกิดภาวะผลกระทบด้านต่างๆเช่น การสะสมตะกอน (ร้อยละ 39.4)  การกัดเซาะ การพังทลายของตลิ่ง 
(ร้อยละ 21.1) น้ำท่วม (ร้อยละ 43.7) ภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำ (ร้อยละ 31.0)  (รูปที่ 4-103) โดยมี
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงดังนี้  

 
รูปที่ 4-103 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบด้านต่าง ๆ 

 4.4.1 การสะสมตะกอน การกัดเซาะ การพังทลายของตลิ่ง 
ครัวเรือนมีปัญหาการกัดเซาะ โดยสาเหตุของการกัดเซาะพ้ืนที่ริมตลิ่ง การพังทลายของตลิ่ง และการ

สะสมตะกอน ครัวเรือนส่วนใหญ่คิดว่าสาเหตุของการการสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงสายประธาน (ร้อยละ 47.9) 
การเพิ ่มลดของระดับน้ำในแม่น้ำอย่างกะทันหัน (ร้อยละ 47.9) การไหลของกระแสน้ำ (ร้อยละ 47.9) 
รองลงมาคือ การไหลของน้ำผิวดิน (ร้อยละ 45.1) คลื่นในแม่น้ำโขงสายประธาน (ร้อยละ 45.1) กิจกรรมการ
ดูดทราย (ร้อยละ 40.8) การสร้างแนวกั้นชายฝั่ง/ เขื่อนกันตลิ่ง (ร้อยละ 35.2) ลม (ร้อยละ 35.2) เรือประมง 
(ร้อยละ 23.9) และ เรือท่องเที่ยว (ร้อยละ 5.6) (รูปที่ 4-104) ครัวเรือนระบุว่ากัดเซาะพื้นที่ริมตลิ่ง การ
พังทลายของตลิ่งและการสะสมตะกอนเพ่ิมขึ้นมีต่อพ้ืนที่ทำกินลดลง (ร้อยละ 38.0) ปริมาณสัตว์น้ำลดลง (ร้อย
ละ 39.4) ภาวะความเครียด (ร้อยละ 33.8) เสียค่าก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่ง (ร้อยละ 19.7) เกิดทรัพย์สินเสียหาย 
(ร้อยละ 31.0) บ้านเรือนเสียหาย (ร้อยละ 31.0) และต้องย้ายที่อยู่อาศัย (ร้อยละ 5.6) (รูปที่ 4-105) 
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รูปที่ 4-104 สาเหตุของการพังทลายของตลิ่ง และการสะสมตะกอนตามความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือน 

รูปที่ 4-105 ผลกระทบจากการกัดเซาะและการพังทลายของตลิ่ง 
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ร้อยละ

สาเหตุของการพังทลายของตลิ่ง และการสะสมตะกอนตามความคิดเห็นของหัวหนา้ครัวเรือน
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4.4.2 น้ำท่วม 
ครัวเรือนที่มีปัญหาน้ำท่วมในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา โดยผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม ครัวเรือนส่วน

ใหญ่ระบุว่าปัญหาน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อครัวเรือนในเรื่อง อันตรายจากสัตว์มีพิษ (ร้อยละ 39.4) พืชผลทาง
การเกษตรเสียหาย (ร้อยละ 38.0) มีคนเสียชีวิต (ร้อยละ 1.4) รายได้ลดลง (ร้อยละ 35.2) โรคภัยไข้เจ็บ (ร้อย
ละ 33.8) ไม่มีรายได้ (ร้อยละ 16.9) ดินทรุด (ร้อยละ 9.9) และไม่มีห้องน้ำ/ห้องส้วม (ร้อยละ 11.3) (รูปที่ 4-
106) 

 

 
รูปที่ 4-106 ผลกระทบของครัวเรือนที่มีปัญหาน้ำท่วม 

4.4.3 ภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำ  
ครัวเรือนมีปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำ โดยความเสียหายจากความแห้งแล้ง และการขาด

แคลนน้ำ ครัวเรือนส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายหรือส่งผลกระทบในเรื่อง ทำให้ระดับและปริมาณน้ำลดลง 
(ร้อยละ 38.0) ปริมาณสัตว์น้ำในแม่น้ำลดลง (ร้อยละ 38.0) กระทบต่อการทำประมง (ร้อยละ 38.0) กระทบ
ต่อการทำการเกษตร (ร้อยละ 38.0) ระดับน้ำในดินเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ 36.6) คุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลง (ร้อย
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ละ 36.6)  ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค (ร้อยละ 35.2) เกิดไฟป่า (ร้อยละ 32.4) กระทบต่อการทำปศุสัตว์ 
(ร้อยละ 32.4) และ เกิดการกัดเซาะของดิน (ร้อยละ 29.6) (รูปที ่4-107) 

 
รูปที่ 4-107 ผลกระทบของครัวเรือนที่มีปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ำ 
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ผลกระทบจากความแห้งแล้งและการขาดแคลนน ้า
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4.5 การเตรียมตัวรับมือและการปรับตัว  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะการปรับตัวของประชากรในพื้นที่ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่าน ประชากรมี
การปรับตัวในด้านต่างๆ ได้แก่ การปรับตัวทางด้านประมง (ร้อยละ 25.4) การเกษตร (ร้อยละ 62.0)  
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 26.8)  การพังทลายของตลิ่ง (ร้อยละ 11.3) ภัยแล้ง (ร้อยละ 73.2) และ
น้ำท่วม (ร้อยละ 47.9) (รูปที่ 4-108)  โดยมีลักษณะการปรับตัวดังนี้  

 
รูปที่ 4-108 การปรับตัวเพ่ือรับมือปัญหาด้านต่าง ๆ 

4.5.1 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านประมง 
ครัวเรือนมีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านการประมงโดยวิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผนเพื่อเตรียม

ตัวรับมือกับปัญหาด้านการประมง ครัวเรือนส่วนใหญ่มีมาตรการ คือ การเฝ้าระวังการปล่อยน้ำจากเขื่อน (ร้อย
ละ 29.6) ไม่จับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ (ร้อยละ 22.5) การป้องกันน้ำเสีย การไม่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลและสารพิษลงใน
แม่น้ำ (ร้อยละ 19.7) เฝ้าระวังเรื ่องระดับ อัตราการไหลและความเร็วของกระแสน้ำ (ร้อยละ 19.7) ใช้
เครื่องมือหรืออุปกรณ์จับสัตว์น้ำที่เหมาะสม (ร้อยละ 18.3) การเปลี่ยนรอบการเลี้ยงสัตว์น้ำ (ร้อยละ 16.9)  
การเฝ้าระวังสัตว์น้ำต่างถิ่นที่เป็นภัยต่อสัตว์น้ำประจำถิ่น (ร้อยละ 8.5) การอนุบาลสัตว์น้ำ (ร้อยละ 12.7)  
และรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (ร้อยละ 15.5) (รูปที ่4-109) 

4.5.2 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านการเกษตร 
ครัวเรือนส่วนใหญ่ มีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านการเกษตรโดยวิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผน

เพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านการเกษตรและพื้นที่เพาะปลูกครัวเรือนส่วนใหญ่มีวิธี คือ ลดการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร (ร้อยละ 55.7) รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 54.9) การเฝ้าระวังการ
ปล่อยน้ำจากเขื่อน (ร้อยละ 50.7) เฝ้าระวังเรื่องระดับน้ำ อัตราการไหลและความเร็วของกระแสน้ำ (ร้อยละ 
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49.3) การขุดเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เพื่อการเกษตร (ร้อยละ 47.9) การเปลี่ยนรอบการทำเกษตร (ร้อยละ 
43.7) และการป้องกันน้ำเสีย การไม่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลและสารพิษลงในแม่น้ำ (ร้อยละ 43.7)  (รูปที ่4-109) 

4.5.3 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
ครัวเรือนมีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โดยวิธีป้องกัน แก้ไข และ

วางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวครัวเรือนส่วนใหญ่มีวิธี คือ ให้
คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันน้ำเสีย การไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลและสารพิษลงในแม่น้ำหรือที่สาธารณะ (ร้อยละ 
31.0)  การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น (ร้อยละ 31.0)  รับฟังความคิดเห็น/คำติชม (ร้อยละ 31.0)  มีระบบ
รักษาความปลอดภัย (ร้อยละ 29.6)  ไม่มีการฉวยโอกาสแสวงหากำไร (ร้อยละ 29.6)  มีการอำนวยความ
สะดวกในการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยว (ร้อยละ 29.6)  ให้คำแนะการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ร้อยละ 26.8)  
บำบัดน้ำก่อนปล่อยทิ้ง (ร้อยละ 21.1)  และมีการรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เหมาะสม (ร้อยละ 19.7) (รูปที่ 4-
109) 

4.5.4 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาการกัดเซาะ และการพังทลายของตลิ่ง 
ครัวเรือนส่วนมีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาการกัดเซาะ และการพังทลายของตลิ่ง โดยการจัดการ

หรือมีการวางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหากัดเซาะ และการพังทลายของตลิ่ง ครัวเรือนส่วนใหญ่มีการ
จัดการ คือ ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 33.2)  รองลงมา คือ การปลูกต้นไม้ (ร้อยละ 
29.9) ทำไม้ปักทำแนวกั้นน้ำ (ร้อยละ 20.2) และย้ายที่อยู่อาศัย (ร้อยละ 7.6) (รูปที ่4-110) 

4.5.5 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาภัยแล้ง 
ครัวเรือนส่วนใหญ่ มีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาภัยแล้ง โดยการจัดการหรือมีการวางแผนเพ่ือ

เตรียมตัวรับมือกับปัญหาภัยแล้ง ครัวเรือนส่วนใหญ่มีการจัดการ คือ การใช้น้ำอย่างประหยัด (ร้อยละ  46.6)  
รองลงมา คือ การกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง เช่น การสร้างเขื่อน อ่างเก็บน้ำ สระน้ำ เป็นต้น (ร้อยละ 49.8)  หา
ความรู้เรื่องน้ำท่วม (ร้อยละ 38.4) รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 39.2) การป้องกันน้ำ
เสีย การไม่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลและสารพิษลงในแม่น้ำ (ร้อยละ  42.7) การเปลี่ยนรอบการทำเกษตร/ ปศุสัตว์/ 
เลี้ยงสัตว์น้ำ (ร้อยละ 32.8) การขุดเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ (ร้อยละ 45.5) ทำสินค้าขาย (ร้อยละ 26.8) รับ
ความช่วยเหลือจากญาติพ่ีน้อง เพ่ือน (ร้อยละ 30.7) หางานทำนอกพ้ืนที่ (ร้อยละ 24.8) และขายทรัพย์สินที่มี 
เช่น ที่ดิน เรือ รถ สัตว์เลี้ยง เป็นต้น (ร้อยละ 15.6) (รูปที ่4-110) 

4.5.6 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำท่วม 
ครัวเรือนส่วนใหญ่ มีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำท่วม โดยการจัดการหรือมีการวางแผนในระยะ

ยาวเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำท่วม ครัวเรือนส่วนใหญ่มีการจัดการ คือ หาความรู้เรื่องน้ำท่วม  (ร้อยละ  
38.9) รองลงมาคือ ปรับปรุงบ้านให้แข็งแรง (ร้อยละ 37.1) ย้ายของขึ้นที่สูง (ร้อยละ 39.6) กักตุนน้ำดื่ม/ น้ำ
ใช้ (ร้อยละ 33.5) กักตุนอาหาร (ร้อยละ 31.1) ทำสินค้าขาย (ร้อยละ 26.8) เปลี่ยนรอบการทำเกษตร/ ปศุ
สัตว์/ เลี้ยงสัตว์น้ำ (ร้อยละ 26.8)  รับความช่วยเหลือจากญาติพี่น้อง เพื่อน (ร้อยละ 28.9) ย้ายไปอยู่ในพื้นที่
ปลอดภัย (ร้อยละ 29.7) ยกบ้านให้สูงขึ้น (ร้อยละ 23.3) ทำงานนอกพ้ืนที่ (ร้อยละ 17.9) และขายสินทรัพย์ที่
มี เช่น ที่ดิน เรือ รถ สัตว์เลี้ยง เป็นต้น (ร้อยละ 11.5)  (รูปที ่4-110) 
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รูปที่ 4-109 วิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านการเกษตร การประมงและด้าน

       การท่องเที่ยว 

 

 

29.6
19.7
19.7

16.9
22.5

12.7
18.3

8.5
15.5

50.7
49.3

43.7
47.9

43.7
57.7

54.9

19.7
26.8

29.6
31.0

29.6
29.6

21.1
31.0
31.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

การเฝ้าระวังการปล่อยน ้าจากเขื่อน
เฝ้าระวังระดับและอัตราการไหลของน ้า

การป้องกันน ้าเสีย 
เปลี่ยนรอบการเลี้ยงสัตว์น ้า

ไม่การจับสัตว์น ้าในฤดูวางไข่
การอนุบาลสัตว์น ้า

ใช้อุปกรณ์จับสัตว์น ้าที่เหมาะสม
เฝ้าระวังพันธุ์สัตว์น ้าต่างถิ่น

รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

การเฝ้าระวังการปล่อยน ้าจากเขื่อน
เฝ้าระวังระดับและอัตราการไหลของน ้า

การป้องกันน ้าเสีย 
การขุดเจาะน ้าบาดาลขึน้มาใชเ้พื่อการเกษตร

เปลี่ยนรอบการท าเกษตร
ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร

รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

รับจ านวนนักท่องเที่ยวที่เหมาะสม
ให้ค าแนะน าด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

อ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว
รับฟังความคิดเห็นและค าติชม

ไม่ให้มีการฉวยโอกาสแสวงหาก าไร
มีระบบรักษาความปลอดภัย

บ าบัดน ้าก่อนปล่อยทิ้ง
การป้องกันน ้าเสีย 

มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

ร้อยละ

วิธีป้องกันเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านต่าง ๆ 

ด้านการท่องเที่ยว

ด้านการเกษตร

ด้านการประมง
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รูปที่ 4-110 วิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้งและการพังทลายของ

       ตลิ่ง 
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15.5

70.4
42.3

71.8
57.7

45.1
60.6

21.1
42.3

18.3
28.2

59.2

11.3
16.9

33.8
7.0

39.4
5.6

26.8
46.5

4.2
28.2

5.6
14.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

ย้ายที่อยู่อาศัย
ท าไม้ปักท าแนวกั้นน ้า

ปลูกต้นไม้
รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

การกักเก็บน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
การขุดเจาะน ้าบาดาลขึน้มาใช้

การใช้น ้าอย่างประหยัด
การป้องกันน ้าเสีย 

เปลี่ยนรอบการท าเกษตร ปศุสัตว์และเลี้ยงสัตว์น ้า
หาความรู้เรื่องน ้าท่วม

หางานท านอกพ้ืนที่
ท าสินค้าขาย

ขายทรัพย์สินที่มี 
รับความช่วยเหลือจากญาตแิละเพื่อน

รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ

กักตุนอาหาร
กักตุนน ้าดื่มและน ้าใช้

ย้ายของขึ้นที่สูง
ยกบ้านให้สูงขึ้น

ปรับปรุงบ้านให้แขง็แรง
ย้ายไปอยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัย

เปลี่ยนรอบการท าเกษตร ปศุสัตว์และเลี้ยงสัตว์น ้า
หาความรู้เรื่องน ้าท่วม

หางานท านอกพ้ืนที่
ท าสินค้าขาย

ขายทรัพย์สินที่มี
รับความช่วยเหลือจากญาต ิพี่น้องและเพื่อน

ร่อยละ

วิธีป้องกันเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านต่าง ๆ 
ด้านน ้าท่วม

ด้านน ้าแล้ง

ด้านการพังทลายของตลิ่งs
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โดยสรุปจะเห็นว่า จังหวัดบึงกาฬมีจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบแล้วมีการปรับตัวค่อนข้างสูง 
ได้แก่ การประมง การเกษตรบนฝั่ง วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ภัยแล้งและน้ำท่วม โดยมีเพียงด้านการ
พังทลายของตลิ่งเท่านั้นที่มีจำนวนครัวเรือนมีการปรับตัวน้อยกว่าจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ (รูปที่ 4-
111) 

 
รูปที่ 4-111 เปรียบเทียบจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบต่อจำนวนครัวเรือนที่มีการปรับตัวในด้านต่าง ๆ 
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63.4

7.0

21.1

31.0

43.7

25.4

62.0

26.8

11.3

73.2

47.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

ด้านการประมง

ด้านการเกษตรบนฝ่ัง

ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

ด้านการพังทลายของตลิ่ง

ด้านภัยแล้ง

ด้านน ้าท่วม

ร้อยละ

เปรียบเทียบครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบต่อครัวเรือนที่มีการปรับตัว

มีการเตรียมตัวรับมอื ได้รับผลกระทบ
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 4.5.7 ข้อเสนอแนะของภาครัฐ 
แนวทางในการพัฒนาของภาครัฐเพื่อให้ชุมชนสามารถปรับตัว/เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความ

เปลี่ยนแปลงจากกรณีผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสาย
ประธาน ครัวเรือนส่วนใหญ่คิดว่า ภาครัฐควรมีแนวทางในการพัฒนาในเรื่อง ควรทำความเข้าใจให้ กับชุมชน
รับทราบอย่างใกล้ชิด/ต่อเนื่อง (ร้อยละ 43.7)  รองลงมา คือ ควรแจ้งมาตรการป้องกันและแก้ไขให้ชุมชน
รับทราบอย่างรวดเร็ว (ร้อยละ 28.2)  มีมาตรฐการเยียวยาผลกระทบ (ร้อยละ 4.2)  ให้ชุมชน/ ผู้นำชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกับภาครัฐ (ร้อยละ 2.8)  และควรให้ชุมชนได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์
ท้องถิ่นเพ่ือรับมือกับปัญหา (ร้อยละ 1.4)  (รูปที่ 4-112) 

 
รูปที่ 4-112 แนวทางในการพัฒนาของภาครัฐเพ่ือให้ชุมชนสามารถปรับตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

43.7
28.2

1.4
2.8

4.2
1.4

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0

สร้างความเข้าใจให้กับชมุชนอย่างใกล้ชิดและตอ่เนื่อง

แจ้งมาตรการป้องกันให้ชุมชนรับทราบอย่างรวดเร็ว

ให้ชุมชนได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ท้องถิ่น

ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหารว่มกับภาครัฐ

มีมาตรการเยียวยากับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ

ซ้อมเตือนภัยให้กับชุมชนเพื่อรองรับเหตุการณ์

ร้อยละ

ข้อเสนอแนะส าหรับภาครัฐ
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4.5.8 ข้อเสนอแนะสำหรับชุมชน 
  การปรับตัวของชุมชนเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจากกรณีผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรหมแดน

จากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานในอนาคต ครัวเรือนส่วนใหญ่คิดว่าชุมชนควรมีการ
ปรับตัวในเรื่อง ปรับรูปแบบการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ 
38.0)   รองลงมา คือ พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้/ส่งเสริมอาชีพเสริม  (ร้อยละ 28.2)  
เรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาองค์ความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 7.0)  จัดหา/พัฒนาแหล่งน้ำในระดับไร่
นา/ครัวเรือนของตนเอง (ร้อยละ 4.2) และรวมกลุ่มชุมชนและสร้างเครือข่ายเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
(ร้อยละ 2.8)  (รูปที ่4-113) 

 
รูปที ่4-113 ข้อเสนอแนะสำหรับชุมชนในการปรับตัวของชุมชนเพ่ือรับมือกับความเปลี่ยนแปลง 
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4.5.9 รูปแบบสื่อสำหรับแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า 
รูปแบบของระบบการเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการปล่อยน้ำจากเขื่อนในแม่น้ำโขงสาย ครัวเรือนส่วน

ใหญ่คิดว่า ช่องทางสำหรับระบบการเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการปล่อยน้ำจากเขื่อนในแม่น้ำโขงสายประธาน 
คือ แอพพลิเคชั่นไลน์ (ร้อยละ 28.2) รองลงมา คือ เสียงตามสาย (ร้อยละ 25.4) โทรทัศน์/ เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น 
(ร้อยละ 19.7) หอเตือนภัย (ร้อยละ 11.3) และอินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 9.9) (รูปที ่4-114) 
 

 
รูปที ่4-114 รูปแบบของระบบการเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการปล่อยน้ำจากเข่ือนในแม่น้ำโขงสาย 

 
สรุปภาพรวมการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงน้ำโขงของประชากรจังหวัดบึงกาฬ 
บึงกาฬเป็นจังหวัดที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ครัวเรือนสูงกว่าจังหวัดอื่น ๆ โดยส่วนใหญ่มีรายได้

ระหว่าง 15,001-30,000 บาท และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของรายได้ในระยะเวลา 5 ปี มีแนวโน้มที่มาก
กว่าเดิมเล็กน้อย ในขณะที่จังหวัดอื ่น ๆ มีแนวโน้มของรายได้ลดน้อยลง ประชากรส่ วนใหญ่เห็นว่าการ
เปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงไม่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของรายได้ซึ่งแตกต่างจากจังหวัดอ่ืน ๆ  

จากผลการศึกษาจังหวัดบึงกาฬจะพบว่า การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของแม่น้ำโขงที่ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนคือ น้ำท่วม ตามด้วยการสะสมตะกอน ภัยแล้งและการพังทลายของตลิ่ง ซึ่งแตกต่างจากจังหวัด
อ่ืน ๆ ผลกระทบที่เกิดจากน้ำท่วมสูงสุดคือ ทรัพย์สินเสียหายและอันตรายจากสัตว์มีพิษหรือสัตว์เลื้อยคลาน 

ประชากรกลุ่มที ่มีความเปราะบางคือกลุ่มที่พึ ่งพิงทรัพยากรจากแม่น้ำโขงในการหารายได้ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายสาขาพบว่ากลุ่มที่หารายได้จากการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเกษตรบนฝั่งและ
การเกษตรริมฝั่งมีปริมาณผลผลิตที่ลดลง นำไปสู่รายได้ที่ลดลง ในขณะที่กลุ่มการท่องเที่ยวมีจำนวนโรงแรม 
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น แต่มีรายได้จากการให้บริการน้อยลง ซึ่งคาดว่าเกิดจากการมีจำนวนผู้ประกอบการที่มาก
ขึ้นเช่นกนั  

ในด้านการปรับตัว ประชากรชาวบึงกาฬส่วนใหญ่ประสบปัญหาทางธรรมชาติในเรื่องน้ำท่วมสูงสุด 
โดยมีแนวทางในการรับมือกับปัญหาโดยการหาความรู้เรื่องน้ำท่วม ซึ่งรัฐสามารถเข้ามาช่วยในด้านนี้อย่าง
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จริงจัง สอดคล้องกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มีต่อรัฐในการขอให้รัฐสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนอย่างใกล้ชิด
และต่อเนื่อง โดยรูปแบบสื่อที่ชาวชุมชนต้องการใช้เพ่ือเตือนภัยคือ แอพพลิเคชั่นไลน์ และข้อเสนอแนะสำหรับ
การปรับตัวของชุมชนคือปรับรูปแบบการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง 
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5. จังหวัดนครพนม 
5.1 ข้อมูลทั่วไป ลักษณะประชากร และการดำรงชีวิต 

 ผลการวิเคราะห์นี้เป็นข้อมูลความคิดเห็นจากประชากรที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครพนม รวมทั้งสิ้น
จำนวน 78 ครัวเรือน เป็นเพศชาย (ร้อยละ 59.0) และเพศหญิง (ร้อยละ 41.0)  (รูปที่ 4-115) ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 50-59 ปี (ร้อยละ 38.5) (รูปที่ 4-116) มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 71.8) (รูปที่ 
4-117) อาชีพในครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 62.8) รองลงมาคืออาชีพประมง (ร้อยละ 
21.8) (รูปที่ 4-118) โดยครัวเรือนส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 76.9) รองลงมาคือ 
30,001 – 45,000 บาท (ร้อยละ 12.8) (รูปที่ 4-119) 

 
รูปที ่4-115 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 
 

รูปที ่4-116 อายุ 
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รูปที ่4-117 ระดับการศึกษา 

 

 
 

รูปที่ 4-118 อาชีพหลัก 
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รูปที ่4-119 รายได้ครัวเรือน 

จากการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยในครัวเรือนในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่
มีรายได้ครัวเรือนน้อยลงกว่าเดิม (ร้อยละ 35.9) รองลงมาคือมากกว่าเดิมเล็กน้อย (ร้อยละ 33.3) เท่าเดิม 
(ร้อยละ 28.2) และมากกว่าเดิมมาก (ร้อยละ 1.3)  (รูปที ่ 4-120)  โดยครัวเรือนส่วนใหญ่เห็นว่าการ
เปลี่ยนแปลงของรายได้ครัวเรือนมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง  (ร้อยละ 83.0) (รูปที่ 4-
121) อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงรายได้ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของแม่น้ำโขงในระยะเวลา 5 ปีนั้น แต่รายได้ในครัวเรือนยังเพียงพอกับรายจ่าย (ร้อยละ 68) (รูปที่ 4-122) 
แสดงให้เห็นว่าในระดับครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดนครพนม มีความสามารถในการปรับตัวเพ่ือการ
ดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของครัวเรือน 

 
รูปที ่4-120 ข้อมูลเปรียบเทียบรายได้ครัวเรือนในปัจจุบันกับเม่ือ 5 ปีที่ผ่านมา 
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การเปลี่ยนแปลงของรายได้ครัวเรือน ในช่วงเวลา 5 ปี
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รูปที ่4-121 ความเกี่ยวข้องของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนกับการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง 

 
รูปที ่4-122 ความเพียงพอระหว่างรายได้กับรายจ่าย 
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5.2 การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงน้ำโขง 
 5.2.1 แหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค (น้ำใช้) และบริโภค (น้ำดื่ม) 
 ประชากรในพื้นที่เห็นว่าแหล่งน้ำมีความจำเป็นและสำคัญมากต่อครัวเรือนและชุมชนในจังหวัด
นครพนม โดยมีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพื่อประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ น้ำประปาเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค
ของประชากรในครัวเรือนมากที่สุด (ร้อยละ 71) (รูปที่ 4-123) แหล่งน้ำสำหรับบริโภคส่วนใหญ่จะนิยมซื้อน้ำ
บรรจุขวด (ร้อยละ 70) (รูปที่ 4-124) เพื่อใช้สำหรับการบริโภคเป็นน้ำดื่มในครัวเรือน จากการเปลี่ยนแปลง
ของแหล่งน้ำในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ประชากรส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค เช่น น้ำดื่มมีราคาแพงมากขึ้น (ร้อยละ 25.6) น้ำสำหรับการอุปโภค (น้ำใช้) มีปริมาณที่
ลดลง (ร้อยละ 38.5)  (รูปที่ 4-129) 

 
รูปที ่4-123 แหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค (น้ำใช้) 

 
รูปที ่4-124 แหล่งน้ำสำหรับการบริโภค (น้ำดื่ม) 

 

82.1

25.6

5.1

2.6

ประปา  

แม่น ้า/น ้าคลอง

น ้าฝน 

น ้าบาดาล

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

แหล่งน ้าในการอุปโภค (น ้าใช้)

17.9

2.6

66.7

6.4

1.3

ประปา 

แม่น ้า/น ้าคลอง

ซื้อน ้าบรรจุขวด

ตู้น ้าหยอดเหรียญ 

กรองน ้าดื่มเอง
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แหล่งน ้าในการบริโภค (น ้าดื่ม)



   
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                      บทที ่4 การศึกษาผลกระทบและการประเมินความเปราะบางของชุมชน 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                   4-109                                                    รายงานฉบับสมบูรณ์ 

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน      

  
             

 5.2.2 แหล่งน้ำสำหรับการทำเกษตรกรรม (Agriculture) 
 แหล่งน้ำที่ประชากรระดับครัวเรือนในพ้ืนที่จังหวัดนครพนมที่ใช้สำหรับการทำเกษตรบนฝั่งและริมฝั่ง

แม่น้ำโขง ส่วนใหญ่คือใช้แหล่งน้ำจากแม่น้ำโขงหรือลำน้ำสาขา (ร้อยละ 78) รองลงมาคือ ประปา (ร้อยละ 12) 
น้ำฝน (ร้อยละ 5) และอ่างเก็บน้ำ (ร้อยละ 5) (รูปที่ 4-125) โดยลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำที่ใชใ้น
การเกษตร ของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ ปริมาณน้ำลดลง (ร้อยละ 55.1) รองลงมาคือ มีการปนเปื้อน (ร้อยละ 
19.2) คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม (ร้อยละ 19.2) และปริมาณน้ำมากขึ้น (ร้อยละ 1.3) (รูปที่ 4-129) 

 
รูปที ่4-125 แหล่งน้ำใช้สำหรับทำเกษตร 
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แหล่งน้ำที่ใช้ในการทำประมง ของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ แม่น้ำ/ น้ำคลอง (น้ำโขงหรือลำน้ำสาขา) 
(ร้อยละ 88) รองลงมา คือ น้ำฝน (ร้อยละ 4) ประปา (ร้อยละ 4) และน้ำบาดาล (ร้อยละ 4) (รูปที่ 4-126) 
โดยลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำที่ใช้ในการทำประมง ของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ ปริมาณน้ำลดลง 
(ร้อยละ 17.9) รองลงมา คือ การปนเปื้อน (ร้อยละ 15.4) มีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม (ร้อยละ 11.5) และปริมาณ
น้ำมากขึ้น (ร้อยละ 3.8) (รูปที่ 4-129) 

 
 

รูปที ่4-126 แหล่งน้ำใช้สำหรับทำประมง 

แหล่งน้ำที่ใช้ในการทำปศุสัตว์ของครัวเรือน คือ แม่น้ำ/น้ำคลอง (น้ำโขงหรือลำน้ำสาขา) (ร้อยละ 82) 
อ่างเก็บน้ำ (ร้อยละ 9) และน้ำบาดาล (ร้อยละ 9) (รูปที่ 4-127) โดยลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำที่
ใช้ในการทำปศุสัตว์ของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ ปริมาณน้ำลดลง (ร้อยละ 9.0) รองลงมา คือ มีการปนเปื้อน 
(ร้อยละ 6.4) และ คุณภาพเสื่อมโทรม (ร้อยละ 1.3) (รูปที่ 4-129) 

 

 
 

รูปที ่4-127 แหล่งน้ำใช้สำหรับทำปศุสัตว์ 
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แหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ของครัวเรือน คือ แม่น้ำ/น้ำคลอง (น้ำโขงหรือลำน้ำสาขา) (ร้อย
ละ 54.0) อ่างเก็บน้ำ (ร้อยละ 31) น้ำฝน (ร้อยละ 8) และน้ำประปา (ร้อยละ 7.0) (รูปที่ 4-128)โดยลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ ปริมาณน้ำลดลง (ร้อยละ 
5.1) รองลงมา คือ คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม (ร้อยละ 3.8) และมีการปนเปื้อน (ร้อยละ 2.6) (รูปที่ 4-129)

 

 
รูปที ่4-128 แหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

จากข้อมูลการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ำในการทำเกษตรกรรมในจังหวัดนครพนม พบว่า แหล่งน้ำที่ใช้
สำหรับการทำการเกษตร แม่น้ำลำคลอง (แม่น้ำโขงและลำน้ำสาขา) เป็นแหล่งน้ำที่ใช้มากที่สุดในการทำ
การเกษตร การทำปศุสัตว์ การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำที่
ลดลงสำหรับการใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้แก่การทำการเกษตร ปศุสัตว์ การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าประชากรในพื้นที ่พึ ่งพาอาศัยและต้องการแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาในการทำ
การเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ   
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รูปที ่4-129 การเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำต่าง ๆ ในระยะเวลา 5 ปี 

 

5.3 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงต่ออาชีพของประชากร 
 5.3.1 การประกอบอาชีพประมง  

การเปลี่ยนแปลงของการทำประมงจากแหล่งน้ำธรรมชาติในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ผลกระทบ
ทางด้านประมงจากแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่พบว่ามีปริมาณหรือจำนวนสัตว์น้ำลดลง (ร้อยละ 25.6) ส่งผล
ทำให้รายได้จากการขายสตัว์น้ำ ลดลงด้วย (ร้อยละ 20.5) ในขณะที่จำนวนชาวประมงเท่าเดิม (ร้อยละ 19.2) 
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มีการปนเปื้อน

ปริมาณน ้าลดลง
ปริมาณน ้ามากขึ้น

น ้าดื่มมีราคาแพงขึ้น

คุณภาพน ้าเสื่อมโทรม
มีการปนเปื้อน

ปริมาณน ้าลดลง
ปริมาณน ้ามากขึ้น

คุณภาพน ้าเสื่อมโทรม
มีการปนเปื้อน
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ร้อยละ
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(รูปที่ 4-130) จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงมีผลกระทบต่อการทำประมงไม่เพียงแต่
จำนวนสัตว์น้ำตามธรรมชาติจะลดลงแล้วยังมีผลกระทบเรื่องรายได้ท่ีลดลงด้วย 

5.3.2 การประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
การเปลี่ยนแปลงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ครัวเรือนส่วนใหญ่เห็นว่าจำนวน

สัตว์น้ำที่เพาะเลี้ยงเท่าเดิม (ร้อยละ 2.6) ส่งผลให้รายได้จากการขายสัตว์น้ำเท่าเดิม (ร้อยละ 2.6)  ขณะที่
จำนวนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเท่าเดิม (ร้อยละ 1.3) (รูปที่ 4-130) จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของ
แม่น้ำโขงมีผลกระทบน้อยต่อการทำอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาจจะเนื่องจากอาชีพนี้พึ่งพาแหล่งน้ำอ่ืน  

5.3.3 การประกอบอาชีพเกษตรกรรม (บนฝั่ง) 
การเปลี่ยนแปลงการทำเกษตรบนฝั่งในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ครัวเรือนส่วนใหญ่เห็นว่า ปริมาณ

ผลผลิตเท่าเดิม (ร้อยละ 32.1) การเจริญเติบโตของพืชเท่าเดิม (ร้อยละ 34.6) แต่รายได้จากการขายผลผลิต
ลดลง (ร้อยละ 30.8) (รูปที่ 4-130) ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากต้นทุนการผลิตที่เพ่ิมข้ึน เช่นการใช้ปุ๋ยสารเคมีมาก
ขึ้น (ร้อยละ 32.1) ดังนั้นจึงควรสนับสนุนให้เกษตรบนฝั่งหันมาผลิตการเกษตรแบบอินทรีย์หรือรูปแบบ
การเกษตรอ่ืน ๆ ที่ลดต้นทุนสารเคมีและสร้างมูลค่าให้กับผลผลิต 

5.3.4 การประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ริมฝั่ง) 
โดยการเปลี่ยนแปลงการทำเกษตรริมฝั่งแม่น้ำโขงในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ครัวเรือนส่วนใหญ่เห็น

ว่า ปริมาณผลผลิตเท่าเดิม (ร้อยละ 16.7) การเจริญเติบโตของพืชเท่าเดิม (ร้อยละ 19.2) แต่รายได้จากการ
ขายผลผลิตลดลง (ร้อยละ 19.2) (รูปที่ 4-130) ปรากฎการณ์นี้มีลักษณะคล้ายกับการประกอบอาชีพเกษตร
บนฝั่ง ซึ่งน่าจะมาจากการมีต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น เช่น การใช้ปุ๋ยสารเคมีที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 11.5) ดังนั้น
แนวทางในการแก้ปัญหาคือการสนับสนุนให้ผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ลดการพ่ึงพาปุ๋ยสารเคมีและมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  
 5.3.5 การประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว 

ธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงในระยะ 5 ปี ครัวเรือนส่วนใหญ่เห็นว่าประเด็นต่าง ๆ 
ในเรื่องธุรกิจการท่องเที่ยวไม่มีการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย จำนวนรีสอร์ทและโฮมสเตย์ โรงแรมเท่าเดิม 
(ร้อยละ 26.9) พื้นที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติเทา่เดิม (ร้อยละ 29.5) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เท่าเดิม 
(ร้อยละ 30.8) กิจกรรมการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมเท่าเดิม (ร้อยละ 30.8) จำนวนนักท่องเที่ยวเท่าเดิม 
(ร้อยละ 25.6) จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับท่องเที่ยวเท่าเดิม (ร้อยละ 25.6) และมีรายได้จากการ
ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเท่าเดิม (ร้อยละ 23.1)  (รูปที่ 4-130) จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลง
ของแม่น้ำโขงมีผลกระทบต่อการให้บริการธุรกิจท่องเที่ยวน้อย ซึ่งเป็นโอกาสในการสนับสนุนธุรกิจการ
ท่องเที่ยวให้เป็นเศรษฐกิจใหม่ในพื้นที่จังหวัดนครพนม   
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รูปที ่4-130 การเปลี่ยนแปลงในการหารายได้ต่าง ๆ 
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5.4 ผลกระทบด้านความเปราะบาง 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงความคิดเห็นจากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่าน

ทำให้เกิดภาวะผลกระทบด้านต่าง ๆ เช่น การสะสมตะกอน (ร้อยละ 33.3) การกัดเซาะ การพังทลายของตลิ่ง 
(ร้อยละ 23.1) น้ำท่วม (ร้อยละ 44.9) ภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำ (ร้อยละ 32.1)  (รูปที่ 4-131) โดยมี
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงดังนี้  

 
รูปที ่4-131 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ 

5.4.1 การสะสมตะกอน การกัดเซาะ การพังทลายของตลิ่ง 
ครัวเรือนมีปัญหาการกัดเซาะ การพังทลายของตลิ่ง  โดยสาเหตุของการกัดเซาะพื้นที่ริมตลิ่ง การ

พังทลายของตลิ่ง และการสะสมตะกอน ครัวเรือนส่วนใหญ่คิดว่าเกิดจากการไหลของกระแสน้ำ (ร้อยละ 55.1) 
รองลงมาคือ การเพิ่มลดของระดับน้ำในแม่น้ำอย่างกะทันหัน (ร้อยละ 48.7) การไหลของน้ำผิวดิน (ร้อยละ 
43.6)  กิจกรรมดูดทราย (ร้อยละ 43.6) คลื่นในแม่น้ำโขงสายประธาน (ร้อยละ 41.0) การสร้างเขื่อนในแมน่้ำ
โขงสายประธาน (ร้อยละ 26.9) การสร้างแนวกั้นชายฝั่ง/ เขื่อนกันตลิ่ง (ร้อยละ 21.8) ลม (ร้อยละ 21.8)  
เรือประมง (ร้อยละ 3.8) และเรือท่องเที่ยว (ร้อยละ 2.6) (รูปที่ 4-132) โดยการเปลี่ยนแปลงของการกัดเซาะ
และการพังทลายของตลิ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ครัวเรือนระบุว่ากัดเซาะพ้ืนที่ริมตลิ่ง การพังทลายของตลิ่ง และ
การสะสมตะกอนมีต่อปริมาณสัตว์น้ำลดลง (ร้อยละ 34.6) ตามด้วย พื้นที่ทำกินลดลง (ร้อยละ 30.8) ภาวะ
ความเครียด (ร้อยละ 26.9) ทรัพย์สินเสียหาย (ร้อยละ 25.6) เสียค่าก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่ง (ร้อยละ 20.5) 
บ้านเรือนเสียหาย (ร้อยละ 19.2) และต้องย้ายที่อยู่อาศัย (ร้อยละ 11.5) (รูปที่ 4-133)  

จากข้อมูลแสดงให้ว่าประชากรในพื้นที่จังหวัดนครพนมได้รับผลกระทบจากการสะสม การกัดเซาะ 
การพังทลายของตลิ่งที่มีแนวโน้มค่อยข้างสูง โดยมีผลกระทบกับการปริมาณสัตว์น้ำซึ่งมักจะอาศัยพ้ืนที่ชายฝั่ง
ในการขยายพันธ์ ซึ่งประชาชนเห็นว่ามีสาเหตุสำคัญของการเกิดปัญหาตลิ่งพังและการสะสมตะกอนเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงการไหลของแม่น้ำโขง 
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รูปที ่4-132 สาเหตุของการพังทลายของตลิ่ง และการสะสมตะกอนตามความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือน 

รูปที ่4-133 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงการกัดเซาะพ้ืนที่ริมตลิ่ง การพังทลายของตลิ่ง 
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สาเหตุของการพังทลายของตลิ่ง และการสะสมตะกอนตามความคิดเห็นของหัวหนา้ครัวเรือน
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5.4.2 ภาวะน้ำท่วม 
ประชากรในครัวเรือนมีปัญหาน้ำท่วมในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา โดยผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม 

ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนโดยรายได้ลดลง (ร้อยละ 46.2) รองลงมาคือ ทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย 
(ร้อยละ 42.3) อันตรายจากสัตว์เลื ้อยคลานและสัตว์มีพิษ (ร้อยละ 35.9) โรคภัยไข้เจ็บ (ร้อยละ 32.1) 
ทรัพย์สินเสียหาย (ร้อยละ 29.5) ไม่มีรายได ้(ร้อยละ 29.5) ดินทรุด (ร้อยละ 21.8) ไม่มีห้องน้ำ/ห้องส้วม (ร้อย
ละ 14.1) สัตว์น้ำที่เลี้ยงสูญหาย (ร้อยละ 10.3) มีคนบาดเจ็บ (ร้อยละ 10.3) ขาดแคลนน้ำดื่ม (ร้อยละ 9.0) 
ขาดไฟฟ้าใช้เกิน 3 วัน (ร้อยละ 3.8) และมีคนเสียชีวิต (ร้อยละ 2.6) (รูปที่ 4-134)   

จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมส่งผลทำ
ประชากรจังหวัดนครพนมมีรายได้ลดลงมากที่สุด 

 
รูปที ่4-134 ผลกระทบของครัวเรือนที่มีปัญหาน้ำท่วม 
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5.4.3 ภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำ  
ครัวเรือนประสบปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำ โดยส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายและผลกระทบ

ต่อปริมาณสัตว์น้ำในแม่น้ำลดลง (ร้อยละ 38.5) รองลงมาคือ การทำการเกษตร (ร้อยละ 37.2) ทำให้ระดับ
และปริมาณน้ำลดลง (ร้อยละ 35.9) คุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ 33.3) ระดับน้ำในดินเปลี่ยนแปลง 
จำนวน (ร้อยละ 30.8) กระทบต่อการทำประมง (ร้อยละ 30.8) การขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค (ร้อยละ 
21.8) กระทบต่อการทำปศุสัตว์ (ร้อยละ 16.7) เกิดการกัดเซาะของดิน (ร้อยละ 15.4) และเกิดไฟป่า (ร้อยละ 
15.4) (รูปที่ 4-135) จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดภัยแล้งและ
การขาดแคลนน้ำมีผลกระทบต่อปริมาณสัตว์น้ำในแม่น้ำลดลง  

 

 
รูปที่ 4-135 ผลกระทบของครัวเรือนที่มีปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ำ 

5.5 การเตรียมตัวรับมือและการปรับตัว  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะการปรับตัวของประชากรจังหวัดนครพนมพบว่าจากการเปลี่ยนแปลง
ของแม่น้ำโขง ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่าน ประชากรมีการปรับตัวในด้านต่างๆ ได้แก่ การปรับตัวทางด้านประมง 
(ร้อยละ 29.5) การเกษตร (ร้อยละ 42.3) วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 20.5) การพังทลายของตลิ่ง 
(ร้อยละ 26.9) ภัยแล้ง (ร้อยละ 33.3) และน้ำท่วม (ร้อยละ 34.6) (รูปที่ 4-136)  โดยมีลักษณะการปรับตัว
ดังนี้  
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ขาดแคลนน ้าอุปโภค-บริโภค

กระทบต่อการท าการเกษตร

กระทบต่อการท าประมง

กระทบต่อการท าปศุสัตว์

ปริมาณสัตว์น ้าในแม่น ้าลดลง

ท าให้ระดับและปริมาณน ้าลดลง

คุณภาพน ้าเปลี่ยนแปลง

ระดับน ้าในดินเปลี่ยนแปลง

เกิดการกัดเซาะของดิน

เกิดไฟป่า

ร้อยละ

ผลกระทบจากความแห้งแล้งและการขาดแคลนน ้า
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รูปที ่4-136 การปรับตัวเพ่ือรับมือปัญหาด้านต่างๆ 

 5.5.1 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านการเกษตร 
ครัวเรือนส่วนใหญ่ มีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านการเกษตร โดยวิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผน

เพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านการเกษตรและพื้นที่เพาะปลูกครัวเรือนมีวิธี คือ การเฝ้าระวังการปล่อยน้ำ
จากเขื่อน (ร้อยละ 44.9) การป้องกันน้ำเสีย (ร้อยละ 44.9) และลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร (ร้อยละ 
44.9) รองลงมาคือ การเฝ้าระวังเรื่องระดับและอัตราการไหลของน้ำ (ร้อยละ 43.6) รับความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานอื่น (ร้อยละ 42.3) การเปลี่ยนรอบการทำเกษตร (ร้อยละ 42.3) และการขุด
เจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เพ่ือการเกษตรลดลง (ร้อยละ 34.6) (รูปที่ 4-137) 

5.5.2 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านประมง 
ครัวเรือนมีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านประมง โดยวิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผนเพื่อเตรียมตัว

รับมือกับปัญหาด้านการประมง คือ การเฝ้าระวังการปล่อยน้ำจากเขื่อน (ร้อยละ 33.3) รองลงมาคือ การเฝ้า
ระวังเรื่องระดับและอัตราการไหลของน้ำ (ร้อยละ 32.1) ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์จับสัตว์น้ำที่เหมาะสม (ร้อย
ละ 30.8) การป้องกันน้ำเสีย (ร้อยละ 30.8) มีมาตรการไม่จับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ (ร้อยละ 30.8) รับความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 28.2) การอนุบาลสัตว์น้ำ (ร้อยละ 25.6) การเฝ้าระวังสัตว์น้ำต่าง
ถิ่นที่เป็นภัยต่อสัตว์น้ำประจำถิ่น (ร้อยละ 24.4) และการเปลี่ยนรอบการเลี้ยงสัตว์น้ำ (ร้อยละ 19.2) (รูปที่ 4-
137) 

5.5.3 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
ครัวเรือนมีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โดยวิธีป้องกัน แก้ไข และ

วางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวครัวเรือนมีวิธี คือ ให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ (ร้อยละ 23.1) รับฟังความคิดเห็น/คำติชม (ร้อยละ 21.8) มีการอำนวยความ
สะดวกในการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยว (ร้อยละ 20.5) มีการป้องกันน้ำเสีย การไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลและ
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พังทลายของตลิ่ง

ภัยแล้ง

น ้าท่วม

ร้อยละ

การปรับตัวของครัวเรือนเพื่อรับมือปัญหาดา้นต่าง ๆ
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สารพิษลงในแม่น้ำหรือที่สาธารณะ (ร้อยละ 19.2) มีระบบรักษาความปลอดภัย (ร้อยละ 19.2) ไม่มีการฉวย
โอกาสแสวงหากำไร (ร้อยละ 17.9) การบำบัดน้ำก่อนปล่อยทิ้ง (ร้อยละ 17.9) รับจำนวนนักท่องเที่ยวที่
เหมาะสม (ร้อยละ 17.9) และมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น (ร้อยละ 15.4) (รูปที่ 4-137) 

5.5.4 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาภัยแล้ง 
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาภัยแล้ง โดยการจัดการหรือมีการวางแผนเพ่ือเตรียม

ตัวรับมือกับปัญหาภัยแล้ง ครัวเรือนมีการจัดการ คือ การกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง เช่น การสร้างเขื่อน อ่าง
เก็บน้ำ สระน้ำ เป็นต้น (ร้อยละ 37.2) ตามด้วย การใช้น้ำอย่างประหยัด (ร้อยละ 35.9)  การป้องกันน้ำเสีย 
การไม่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลและสารพิษลงในแม่น้ำ (ร้อยละ 32.1) หาความรู้เรื่องน้ำท่วม (ร้อยละ 30.8) รับความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานอื่น (ร้อยละ 29.5) การขุดเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ (ร้อยละ 
29.5) การเปลี่ยนรอบการทำเกษตร/ ปศุสัตว์/ เลี้ยงสัตว์น้ำ (ร้อยละ 28.2) รับความช่วยเหลือจากญาติพี่นอ้ง 
เพื่อน (ร้อยละ 25.6) ทำสินค้าขาย (ร้อยละ 24.4) หางานทำนอกพื้นที่ (ร้อยละ 21.8) และขายทรัพย์สินที่มี 
เช่น ที่ดิน เรือ รถ สัตว์เลี้ยง เป็นต้น (ร้อยละ 9.0) (รูปที่ 4-138) 

5.5.5 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาการกัดเซาะ และการพังทลายของตลิ่ง 
ครัวเรือนมีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาการกัดเซาะ และการพังทลายของตลิ่ง โดยการจัดการหรือมี

การวางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหากัดเซาะ และการพังทลายของตลิ่ง ครัวเรือนมีการจัดการ คือ การ
ปลูกต้นไม้ (ร้อยละ 28.2) ตามด้วย ขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ (ร้อยละ 25.6) ทำไม้ปักทำแนวกั้นน้ำ (ร้อย
ละ 14.1) และย้ายที่อยู่อาศัย (ร้อยละ 3.8) (รูปที่ 4-138) 

5.5.6 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำท่วม 
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำท่วม โดยการจัดการหรือมีการวางแผนในระยะ

ยาวเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำท่วม ครัวเรือนมีการจัดการ คือ หาความรู้เรื่องน้ำท่วม (ร้อยละ 38.5) 
ตามด้วย ปรับปรุงบ้านให้แข็งแรง (ร้อยละ 37.2) กักตุนอาหาร (ร้อยละ 35.9) กักตุนน้ำดื่ม/ น้ำใช้ (ร้อยละ 
34.6) เปลี่ยนรอบการทำเกษตร/ ปศุสัตว์/ เลี้ยงสัตว์น้ำ (ร้อยละ 32.1) ย้ายของขึ้นที่สูง (ร้อยละ 28.2) ทำ
สินค้าขาย (ร้อยละ 25.6) ย้ายไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย (ร้อยละ 21.8) ยกบ้านให้สูงขึ้น (ร้อยละ 21.8) รับความ
ช่วยเหลือจากญาติพี่น้อง เพื่อน (ร้อยละ 20.5) ทำงานนอกพื้นที่ (ร้อยละ 16.7) และ ขายทรัพย์สินที่มี เช่น 
ที่ดิน เรือ รถ สัตว์เลี้ยง เป็นต้น (ร้อยละ 5.1) (รูปที่ 4-138) 
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รูปที ่4-137 วิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านการเกษตร การประมงและด้าน

       การท่องเที่ยว 

 

 

 

33.3
32.1

30.8
19.2

30.8
25.6

30.8
24.4

28.2

44.9
43.6

44.9
34.6

42.3
44.9

42.3

17.9
23.1

20.5
21.8

17.9
19.2

17.9
19.2

15.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

การเฝ้าระวังการปล่อยน ้าจากเขื่อน
เฝ้าระวังระดับและอัตราการไหลของน ้า

การป้องกันน ้าเสีย 
เปลี่ยนรอบการเลี้ยงสัตว์น ้า

ไม่การจับสัตว์น ้าในฤดูวางไข่
การอนุบาลสัตว์น ้า

ใช้อุปกรณ์จับสัตว์น ้าที่เหมาะสม
เฝ้าระวังพันธุ์สัตว์น ้าต่างถิ่น

รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

การเฝ้าระวังการปล่อยน ้าจากเขื่อน
เฝ้าระวังระดับและอัตราการไหลของน ้า

การป้องกันน ้าเสีย 
การขุดเจาะน ้าบาดาลขึน้มาใชเ้พื่อการเกษตร

เปลี่ยนรอบการท าเกษตร
ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร

รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

รับจ านวนนักท่องเที่ยวที่เหมาะสม
ให้ค าแนะน าด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

อ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว
รับฟังความคิดเห็นและค าติชม

ไม่ให้มีการฉวยโอกาสแสวงหาก าไร
มีระบบรักษาความปลอดภัย

บ าบัดน ้าก่อนปล่อยทิ้ง
การป้องกันน ้าเสีย 

มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

ร่อยละ

วิธีป้องกันเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านต่าง ๆ 

ด้านการท่องเที่ยว

ด้านการเกษตร

ด้านการประมง



   
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                      บทที ่4 การศึกษาผลกระทบและการประเมินความเปราะบางของชุมชน 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                   4-122                                                    รายงานฉบับสมบูรณ์ 

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน      

  
             

 
รูปที ่4-138 วิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้งและการพังทลายของ

       ตลิ่ง 
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ย้ายที่อยู่อาศัย
ท าไม้ปักท าแนวกั้นน ้า

ปลูกต้นไม้
รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

การกักเก็บน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
การขุดเจาะน ้าบาดาลขึน้มาใช้

การใช้น ้าอย่างประหยัด
การป้องกันน ้าเสีย 

เปลี่ยนรอบการท าเกษตร ปศุสัตว์และเลี้ยงสัตว์น ้า
หาความรู้เรื่องน ้าท่วม

หางานท านอกพ้ืนที่
ท าสินค้าขาย

ขายทรัพย์สินที่มี 
รับความช่วยเหลือจากญาตแิละเพื่อน

รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ

กักตุนอาหาร
กักตุนน ้าดื่มและน ้าใช้

ย้ายของขึ้นที่สูง
ยกบ้านให้สูงขึ้น

ปรับปรุงบ้านให้แขง็แรง
ย้ายไปอยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัย

เปลี่ยนรอบการท าเกษตร ปศุสัตว์และเลี้ยงสัตว์น ้า
หาความรู้เรื่องน ้าท่วม

หางานท านอกพ้ืนที่
ท าสินค้าขาย

ขายทรัพย์สินที่มี
รับความช่วยเหลือจากญาต ิพี่น้องและเพื่อน

ร่อยละ

วิธีป้องกันเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านต่าง ๆ 
ด้านน ้าท่วม

ด้านน ้าแล้ง

ด้านการพังทลายของตลิ่ง
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โดยสรุปจะเห็นว่า จังหวัดนครพนมมีแนวโน้มในการปรับตัวเพื่อรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของแม่น้ำโขงค่อนข้างดี โดยประชาชนมีการปรับตัวมากกว่าจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบในเรื ่อง 
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ด้านการพังทลายของตลิ่ง และด้านภัยแล้ง ในขณะที่ประชาชนมีการปรับตัวน้อย
เมื่อเทียบกับจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบในเรื่องการประมง การเกษตรบนฝั่ง และด้านน้ำท่วม (รูปที่ 4-
139) 

 
รูปที่ 4-139 เปรียบเทียบจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบต่อจำนวนครัวเรือนที่มีการปรับตัวในด้านต่าง ๆ 
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เปรียบเทียบครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบต่อครัวเรือนที่มีการปรับตัว

ได้รับผลกระทบ มีการเตรียมตัวรับมอื
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5.5.7 ข้อเสนอแนะของภาครัฐ 
แนวทางในการพัฒนาของภาครัฐเพื่อให้ชุมชนสามารถปรับตัว/เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความ

เปลี่ยนแปลงจากกรณีผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสาย
ประธาน ครัวเรือนคิดว่า ควรทำความเข้าใจให้กับชุมชนรับทราบอย่างใกล้ชิด/ต่อเนื่อง (ร้อยละ 30.8) ตาม
ด้วย ให้ชุมชน/ ผู้นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกับภาครัฐ (ร้อยละ 15.4) ควรให้ชุมชนได้
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ท้องถิ่นเพ่ือรับมือกับปัญหา (ร้อยละ 14.1) ภาครัฐควรมีมาตรการเยียวยากับกลุ่มผู้ได้รับ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ (ร้อยละ 12.8) ควรแจ้งมาตรการป้องกันและแก้ไขให้ชุมชนรับทราบอย่างรวดเร็ว 
(ร้อยละ 10.3) และภาครัฐควรมีแนวทางในการพัฒนาในเรื่องซ้อมเตือนภัยให้กับชุมชนเพ่ือรองรับเหตุการณ์ที่
อาจเกิดข้ึน (ร้อยละ 1.3) (รูปที ่4-140) 

 
รูปที ่4-140 ข้อเสนอแนะสำหรับภาครัฐ 
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สร้างความเข้าใจให้กับชมุชนอย่างใกล้ชิดและตอ่เนื่อง

แจ้งมาตรการป้องกันให้ชุมชนรับทราบอย่างรวดเร็ว

ให้ชุมชนได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ท้องถิ่น

ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหารว่มกับภาครัฐ

มีมาตรการเยียวยากับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ

ซ้อมเตือนภัยให้กับชุมชนเพื่อรองรับเหตุการณ์

ร้อยละ

ข้อเสนอแนะส าหรับภาครัฐ
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5.5.8 ข้อเสนอแนะสำหรับชุมชน 
การปรับตัวของชุมชนเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจากกรณีผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรหมแดน

จากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานในอนาคต ครัวเรือนส่วนใหญ่คิดว่าชุมชนควรมีการ
ปรับตัวในเรื่อง ปรับรูปแบบการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ 
26.9) รองลงมา คือ รวมกลุ่มชุมชนและสร้างเครือข่ายเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ร้อยละ 24.4) พัฒนา
และเพิ่มพูนทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้/ส่งเสริมอาชีพเสริม (ร้อยละ 14.1) เรียนรู้ข้อมูลข่าวสารและพัฒนา
องค์ความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 12.8) และจัดหา/พัฒนาแหล่งน้ำในระดับไร่นา/ครัวเรือนของตนเอง 
(ร้อยละ 6.4) (รูปที่ 4-141) 

 

 
รูปที ่4-141 ข้อเสนอแนะสำหรับชุมชน 
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ปรับรูปแบบการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ

รวมกลุ่มชุมชนและสร้างเครือข่าย

พัฒนาทักษะอาชีพและส่งเสริมอาชีพเสริม

จัดหาแหล่งน ้าในระดับไร่นาครัวเรือนของตนเอง

เรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้อง

ร้อยละ

ข้อเสนอแนะส าหรับชุมชน
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5.5.9 รูปแบบส่ือสำหรับแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า 
ครัวเรือนส่วนใหญ่คิดว่า รูปแบบของระบบการเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการปล่อยน้ำจากเขื่อนใน

แม่น้ำโขงสายประธาน คือ เสียงตามสาย (ร้อยละ 33.3) รองลงมา คือ โทรทัศน์/ เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น (ร้อยละ 
17.9) วิทยุ (ร้อยละ 14.1) อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 9.0) หอเตือนภัย (ร้อยละ 6.4) ข้อความ SMS (ร้อยละ 6.4) 
และแอพพลิเคชั่นไลน์ (ร้อยละ 1.3) (รูปที่ 4-142) 

 
รูปที ่4-142 รูปแบบของระบบการเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการปล่อยน้ำจากเข่ือนในแม่น้ำโขงสาย 

สรุปภาพรวมการศึกษาผลกระทบของประชากรจังหวัดนครพนม 
นครพนมเป็นจังหวัดที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ครัวเรือนระหว่าง 15,001-30,000 บาท 

และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของรายได้มากกว่าเดิมเล็กน้อยในระยะเวลา 5 ปี ที่มีแนวโน้มค่อนข้างสูง 
ประชากรส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับแม่น้ำโขงในด้านอาชีพโดยเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงเกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของรายได้ซึ่งสัมพันธ์กับจังหวัดอ่ืน ๆ  

จากผลการศึกษาจังหวัดนครพนมพบว่า การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของแม่น้ำโขงที่ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนคือ น้ำท่วม ตามด้วยการสะสมตะกอน ภัยแล้งและการพังทลายของตลิ่ง ซึ่งคล้ายกับจังหวัดเพ่ือน
บ้านคือบึงกาฬ แต่แตกต่างจากภาพรวมทั้งหมดของทุกจังหวัด ผลกระทบที่เกิดจากน้ำท่วมสูงสุดคือ รายได้
ลดลง 

ประชากรกลุ่มที ่มีความเปราะบางคือกลุ่มที่พึ ่งพิงทรัพยากรจากแม่น้ำโขงในการหารายได้ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายสาขาพบว่ากลุ่มที่หารายได้จากการประมง เกษตรบนฝั่งและเกษตรริมฝั่งมีปริมาณผลผลิต
ลดลง ส่งผลให้รายได้จากการขายผลผลิตลดลงเช่นกัน ในขณะที่กลุ่มการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการท่องเที่ยวมี
แนวโน้มรายได้เท่าเดิม 
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รูปแบบสื่อส าหรับแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่ครัวเรือนต้องการ
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ในด้านการปรับตัว ประชากรชาวนครพนมส่วนใหญ่ประสบปัญหาทางธรรมชาติในเรื่องน้ำท่วมสงูสุด 
มีผลกระทบสูงสุดในเรื่องรายได้ที่ลดลง โดยมีแนวทางในการรับมือกับปัญหาโดยการหาความรู้เรื่องน้ำท่วม ซึ่ง
รัฐสามารถเข้ามาช่วยในด้านนี้อย่างจริงจัง สอดคล้องกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มีต่อรัฐในการขอให้รัฐสร้าง
ความเข้าใจให้กับชุมชนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยรูปแบบสื่อที่ชาวชุมชนต้องการใช้เพื่อเตือนภัยคือ เสียง
ตามสาย และข้อเสนอแนะสำหรับการปรับตัวของชุมชนคือปรับรูปแบบการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง โดยภาพรวมจังหวัดนครพนมมีแนวโน้มความต้องการที่คล้ายกับจังหวัดบึง
กาฬซึ่งเป็นจังหวัดใกล้เคียง 
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6.จังหวัดมุกดาหาร 
6.1 ข้อมูลทั่วไป ลักษณะประชากร และการดำรงชีวิต 
 ผลการวิเคราะห์นี้เป็นข้อมูลความคิดเห็นจากประชากรที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งสิ้น
จำนวน 77 ครัวเรือน เป็นเพศชาย (ร้อยละ 63.0) และเพศหญิง (ร้อยละ 37.0) (รูปที่ 4-143) ส่วนใหญ่มีอายุ 
60 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 42.9) (รูปที่ 4-144) มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 93.5) (รูปที่ 4-145) 
อาชีพในครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 80.5) รองลงมาคืออาชีพประมง (ร้อยละ 18.2) 
(รูปที่ 4-146) โดยครัวเรือนส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำกว่า 15 ,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 89.6) รองลงมาคือ 
15,001 – 30,000 บาท (ร้อยละ 5.2) (รูปที่ 4-147) 

 
รูปที ่4-143 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 
รูปที ่4-144 อายุ 
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รูปที ่4-145 ระดับการศึกษา 
 

 
รูปที่ 4-146 อาชีพหลัก 
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รูปที ่4-147 รายได้ครัวเรือน 

 
จากการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยในครัวเรือนในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่

มีรายได้ครัวเรือนมากกว่าเดิมเล็กน้อย (ร้อยละ 59.7) รองลงมาคือน้อยกว่าเดมิ (ร้อยละ 35.1) เท่าเดิม (ร้อย
ละ 2.6) และมากกว่าเดิมมาก (ร้อยละ 2.6) (รูปที่ 4-148) โดยครัวเรือนส่วนใหญ่เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของ
รายได้ครัวเรือนมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง (ร้อยละ 100.0) (รูปที่ 4-149) อย่างไรก็
ตามถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงรายได้ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงใน
ระยะเวลา 5 ปีนั้น แต่รายได้ในครัวเรือนยังเพียงพอกับรายจ่าย (ร้อยละ 87) (รูปที่ 4-150) แสดงให้เห็นว่าใน
ระดับครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดมุกดาหาร มีความสามารถในการปรับตัวเพื่อการดำรงชีวิตที่
สอดคล้องกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของครัวเรือน 

 
รูปที ่4-148 ข้อมูลเปรียบเทียบรายได้ครัวเรือนในปัจจุบันกับเม่ือ 5 ปีที่ผ่านมา 
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รูปที ่4-149 ความเกี่ยวข้องของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนกับการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง 

 
รูปที ่4-150 ความเพียงพอระหว่างรายได้กับรายจ่าย 
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6.2 การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงน้ำโขง 
 6.2.1 แหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค (น้ำใช้) และบริโภค (น้ำดื่ม) 
 ประชากรในพื้นที่เห็นว่าแหล่งน้ำมีความจำเป็นและสำคัญมากต่อครัวเรือนและชุมชนในจังหวัด
มุกดาหาร โดยมีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพ่ือประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ น้ำประปาเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค
ของประชากรในครัวเรือนมากที่สุด (ร้อยละ 61) (รูปที่ 4-151) แหล่งน้ำสำหรับบริโภคส่วนใหญ่จะนิยมซื้อน้ำ
บรรจุขวด (ร้อยละ 48) (รูปที่ 4-152) เพื่อใช้สำหรับการบริโภคเป็นน้ำดื่มในครัวเรือน จากการเปลี่ยนแปลง
ของแหล่งน้ำในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ประชากรส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค คือ มีปริมาณท่ีลดลง (ร้อยละ 67.5 สำหรับการอุปโภค และ 61.0 สำหรับการบริโภค) (รูป
ที่ 4-157) 

 
รูปที ่4-151 แหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค (น้ำใช้) 

 
รูปที ่4-152 แหล่งน้ำสำหรับการบริโภค (น้ำดื่ม) 
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6.2.2 แหล่งน้ำสำหรับการทำเกษตรกรรม (Agriculture) 
แหล่งน้ำที่ประชากรระดับครัวเรือนในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหารที่ใช้สำหรับการทำเกษตรบนฝั่งและริมฝั่ง

แม่น้ำโขง ส่วนใหญ่คือใช้แหล่งน้ำจากแม่น้ำโขงหรือลำน้ำสาขา (ร้อยละ 46) รองลงมาคือ น้ำฝน (ร้อยละ 37) 
ประปา (ร้อยละ 8) น้ำบาดาล (ร้อยละ 6) และอ่างเก็บน้ำ (ร้อยละ 3) (รูปที ่ 4-153) โดยลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตร ของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ ปริมาณน้ำลดลง (ร้อยละ 80.5) 
รองลงมาคือ มีการปนเปื้อน (ร้อยละ 16.9) คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม (ร้อยละ 14.3) และปริมาณน้ำมากขึ้น (ร้อย
ละ 7.8) (รูปที่ 4-157) 

 
รูปที ่4-153 แหล่งน้ำใช้สำหรับทำเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1

53.2

42.9

6.5

3.9

ประปา 

แม่น ้า/น ้าคลอง

น ้าฝน 

น ้าบาดาล

อ่างเก็บน ้า 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

แหล่งน ้าที่ใช้ในการเกษตร



   
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                      บทที ่4 การศึกษาผลกระทบและการประเมินความเปราะบางของชุมชน 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                   4-134                                                    รายงานฉบับสมบูรณ์ 

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน      

  
             

แหล่งน้ำที่ใช้ในการทำประมง ของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ แม่น้ำ/ น้ำคลอง (น้ำโขงหรือลำน้ำสาขา) 
(ร้อยละ 79) รองลงมา คือ น้ำฝน (ร้อยละ 9) ประปา (ร้อยละ 6) และน้ำบาดาล (ร้อยละ 6) (รูปที่ 4-154) 
โดยลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำที่ใช้ในการทำประมง ของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ ปริมาณน้ำลดลง 

(ร้อยละ 49.4) รองลงมา คือ มีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม (ร้อยละ 20.8) การปนเปื้อน (ร้อยละ 15.6) และปริมาณ

น้ำมากขึ้น (ร้อยละ 13.0) (รูปที่ 4-157) 

รูปที ่4-154 แหล่งน้ำใช้สำหรับทำประมง 

แหล่งน้ำที่ใช้ในการทำปศุสัตว์ของครัวเรือน คือ แม่น้ำ/น้ำคลอง (น้ำโขงหรือลำน้ำสาขา) (ร้อยละ 36) 
น้ำประปา (ร้อยละ 27) น้ำบาดาล (ร้อยละ 23) น้ำฝน (ร้อยละ 9) และอ่างเก็บน้ำ (ร้อยละ 5) (รูปที่ 4-155) 
โดยลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำที่ใช้ในการทำปศุสัตว์ของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ ปริมาณน้ำลดลง 

(ร้อยละ 20.8) รองลงมา คือ มีการปนเปื้อน (ร้อยละ 6.5) คุณภาพเสื่อมโทรม (ร้อยละ 3.9) และปริมาณน้ำ

มากขึ้น (ร้อยละ 3.9) (รูปที่ 4-157) 

 
รูปที ่4-155 แหล่งน้ำใช้สำหรับทำปศุสัตว์ 
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แหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ของครัวเรือน คือ แม่น้ำ/น้ำคลอง (น้ำโขงหรือลำน้ำสาขา) (ร้อย

ละ 44) น้ำบาดาล (ร้อยละ 31) น้ำประปา (ร้อยละ 14) และน้ำฝน (ร้อยละ 13) (รูปที่ 4-156) โดยลักษณะ

การเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ ปริมาณน้ำลดลง (ร้อยละ 

13) รองลงมา คือ ปริมาณน้ำมากขึ้น (ร้อยละ 2.6) คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม (ร้อยละ 1.3) และมีการปนเปื้อน 

(ร้อยละ 1.3) (รูปที่ 4-157) 

 
รูปที ่4-156 แหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

จากข้อมูลการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ำในการทำเกษตรกรรมในจังหวัดมุกดาหาร พบว่า แหล่งน้ำที่ใช้

สำหรับการทำเกษตร แม่น้ำลำคลอง (แม่น้ำโขงและลำน้ำสาขา) เป็นแหล่งน้ำที ่ใช้มากที ่ส ุดในการทำ

การเกษตร การทำปศุสัตว์ การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำที่

ลดลงสำหรับการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้แก่การทำการเกษตร ปศุสัตว์ การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าประชากรในพื้นที ่พึ ่งพาอาศัยและต้องการแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาในการทำ

การเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ   
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รูปที ่4-157 การเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำต่าง ๆ ในระยะเวลา 5 ปี 

 

 

 

 

1.3
19.5

67.5
7.8

26.0
11.7

61.0
2.6

20.8

14.3
16.9

80.5
7.8

20.8
15.6

49.4
13.0

1.3
1.3

13.0
2.6

3.9
6.5

20.8
3.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

คุณภาพน ้าเน่าเสีย
มีการปนเปื้อน

ปริมาณน ้าลดลง
ปริมาณน ้ามากขึ้น

ไม่ได้มาตรฐานน ้าดื่ม
มีการปนเปื้อน

ปริมาณน ้าลดลง
ปริมาณน ้ามากขึ้น

น ้าดื่มมีราคาแพงขึ้น

คุณภาพน ้าเสื่อมโทรม
มีการปนเปื้อน

ปริมาณน ้าลดลง
ปริมาณน ้ามากขึ้น

คุณภาพน ้าเสื่อมโทรม
มีการปนเปื้อน

ปริมาณน ้าลดลง
ปริมาณน ้ามากขึ้น

คุณภาพน ้าเสื่อมโทรม
มีการปนเปื้อน

ปริมาณน ้าลดลง
ปริมาณน ้ามากขึ้น

คุณภาพน ้าเสื่อมโทรม
มีการปนเปื้อน

ปริมาณน ้าลดลง
ปริมาณน ้ามากขึ้น

ร้อยละ

การเปลี่ยนแปลงของแหล่งน ้าด้านต่าง ๆ ในระยะเวลา 5 ปี
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6.3 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงต่ออาชีพของประชากร 
6.3.1 การประกอบอาชีพประมง  
การเปลี่ยนแปลงของการทำประมงจากแหล่งน้ำธรรมชาติในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ผลกระทบ

ทางด้านประมงจากแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่พบว่ามีปริมาณหรือจำนวนสัตว์น้ำลดลง (ร้อยละ 72.7) ส่งผล
ทำให้รายได้จากการขายสัตว์น้ำ ลดลงด้วย (ร้อยละ 63.6) (รูปที ่ 4-158) จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการ
เปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงมีผลกระทบต่อการทำประมงไม่เพียงแต่จำนวนสัตว์น้ำตามธรรมชาติจะลดลงแล้วยัง
มีผลกระทบเรื่องรายได้ท่ีลดลงด้วย 

6.3.2 การประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
การเปลี่ยนแปลงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ครัวเรือนส่วนใหญ่เห็นว่าจำนวน

สัตว์น้ำที่เพาะเลี้ยงลดลง (ร้อยละ 10.4) ส่งผลให้รายได้จากการขายสัตว์น้ำลดลง (ร้อยละ 13.0) ส่งผลให้
จำนวนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำลดลง (ร้อยละ 9.1) (รูปที่ 4-158) จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของ
แม่น้ำโขงมีผลกระทบต่อการทำอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเฉพาะผลผลิตที่ลดลงที่ส่งผลต่อรายได้และจำนวน
ผู้ประกอบการ 

6.3.3 การประกอบอาชีพเกษตรกรรม (บนฝั่ง) 
การเปลี่ยนแปลงการทำเกษตรบนฝั่งในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ครัวเรือนส่วนใหญ่เห็นว่า ปริมาณ

ผลผลิตลดลง (ร้อยละ 57.1) การเจริญเติบโตของพืชลดลง (ร้อยละ 46.8) ส่งผลต่อรายได้จากการขายผลผลิต
ลดลง (ร้อยละ 63.6) (รูปที่ 4-158) ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแม่น้ำโขงที่มีปริมาณน้ำลดลงส่งผลโดยตรง
ต่อปริมาณผลผลิต การเจริญเติบโตของพืช จนไปถึงรายได้ หากรูปแบบการเพาะปลูกยังคงลักษณะเดิม มีการ
ใช้ปุ๋ยสารเคมีเท่าเดิม (ร้อยละ 75.3) มีต้นทุนเท่าเดิมในขณะที่น้ำลดลง จะมีแนวโน้มให้รายได้เกษตรกรบนฝั่ง
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นภาครัฐควรเข้ามาดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว 

6.3.4 การประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ริมฝั่ง) 
โดยการเปลี่ยนแปลงการทำเกษตรริมฝั่งแม่น้ำโขงในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ครัวเรือนส่วนใหญ่เห็น

ว่า ปริมาณผลผลิตลดลง (ร้อยละ 37.7) การเจริญเติบโตของพืชลดลง (ร้อยละ 31.2) ส่งผลให้รายได้จากการ
ขายผลผลิตลดลง (ร้อยละ 36.4) (รูปที่ 4-158) ปรากฎการณ์นี้มีลักษณะคล้ายกับการประกอบอาชีพเกษตร
บนฝั่ง แนวทางในการแก้ปัญหาคือการสนับสนุนให้ผลิตเกษตรอินทรีย์ที ่ลดการพึ่งพาปุ ๋ยสารเคมีและมี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน หรือการปลูกพืชที่ต้องการน้ำน้อย หรือลดการพ่ึงพาแหล่งน้ำจากแม่น้ำโขง  
 6.3.5 การประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว 

ธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงในระยะ 5 ปี ครัวเรือนส่วนใหญ่เห็นว่าประเด็นต่าง ๆ 
ในเรื่องธุรกิจการท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย จำนวนรีสอร์ทและโฮมสเตย์ โรงแรมมากขึ้น (ร้อย
ละ 33.8) พ้ืนที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติมากข้ึน (ร้อยละ 20.8) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลดลง (ร้อยละ 
22.1) กิจกรรมการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมลดลง (ร้อยละ 20.8) จำนวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 20.8) 
จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 32.5) และมีรายได้จากการให้บริการด้านการ
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ท่องเที่ยวทั้งเพ่ิมขึ้นและลดลง (ร้อยละ 19.5)  (รูปที่ 4-158) จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าธุรกิจการท่องเที่ยวเป็น
ธุรกิจที่มีการเติบโตดังจะเห็นได้จาก จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น จำนวนผู้ประกอบการที่เพ่ิมมากขึ้นและการ
บริการที่มากขึ้น แสดงให้เห็นศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสามารถเป็นแหล่งรายได้ใหม่ให้กับชุมชน 
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รูปที ่4-158 การเปลี่ยนแปลงในการหารายได้ต่าง ๆ 
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การประมง   การเพาะเลี้ยงสัตว์น ้า       การเกษตรบนฝ่ัง             การเกษตรริมฝ่ัง         การท่องเที่ยว
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6.4 ผลกระทบด้านความเปราะบาง 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงความคิดเห็นจากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่าน

ทำให้เกิดภาวะผลกระทบด้านต่าง ๆ เช่น การสะสมตะกอน (ร้อยละ 84.4) การกัดเซาะ การพังทลายของตลิ่ง 
(ร้อยละ 87.0) น้ำท่วม (ร้อยละ 92.2) ภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำ (ร้อยละ 100)  (รูปที่ 4-159) โดยมี
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงดังนี้  

 
รูปที ่4-159 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ 

6.4.1 การสะสมตะกอน การกัดเซาะ การพังทลายของตลิ่ง 
ครัวเรือนมีปัญหาการกัดเซาะ การพังทลายของตลิ่ง  โดยสาเหตุของการกัดเซาะพื้นที่ริมตลิ่ง การ

พังทลายของตลิ่ง และการสะสมตะกอน ครัวเรือนส่วนใหญ่คิดว่าเกิดจากการไหลของกระแสน้ำ (ร้อยละ 72.7) 
รองลงมาคือ การเพิ่มลดของระดับน้ำในแม่น้ำอย่างกะทันหัน (ร้อยละ 68.8) คลื่นในแม่น้ำโขงสายประธาน 
(ร้อยละ 64.9) กิจกรรมดูดทราย (ร้อยละ 63.6) การไหลของน้ำผิวดิน (ร้อยละ 44.2) ลม (ร้อยละ 31.2) การ
สร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงสายประธาน (ร้อยละ 19.5) เรือประมง (ร้อยละ 14.3) การสร้างแนวกั้นชายฝั่ง/ เขื่อน
กันตลิ่ง (ร้อยละ 9.1) และเรือท่องเที่ยว (ร้อยละ 1.3) (รูปที ่4-160)  

โดยการเปลี่ยนแปลงของการกัดเซาะและการพังทลายของตลิ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ครัวเรือนระบุว่า
กัดเซาะพื้นที่ริมตลิ่ง การพังทลายของตลิ่ง และการสะสมตะกอนมีต่อพื้นที่ทำกินลดลง (ร้อยละ 67.5) ตาม
ด้วย ปริมาณสัตว์น้ำลดลง (ร้อยละ 55.8) เสียค่าก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่ง (ร้อยละ 42.9) บ้านเรือนเสียหาย (ร้อย
ละ 35.1) ทรัพย์สินเสียหาย (ร้อยละ 32.5) ภาวะความเครียด (ร้อยละ 29.9) และต้องย้ายที่อยู่อาศัย (ร้อยละ 
15.6) (รูปที่ 4-161)  

จากข้อมูลแสดงให้ว่าประชากรในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารได้รับผลกระทบจากการสะสม การกัดเซาะ 

การพังทลายของตลิ่งที่มีแนวโน้มค่อยข้างสูง โดยมีผลกระทบกับพื้นที่ทำกินลดลงซึ่งประชาชนเห็นว่ามีสาเหตุ

สำคัญของการเกิดปัญหาตลิ่งพังและการสะสมตะกอนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการไหลของแม่น้ำโขง 
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รูปที ่4-160 สาเหตุของการพังทลายของตลิ่ง และการสะสมตะกอนตามความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือน 

 
รูปที ่4-161 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงการกัดเซาะพ้ืนที่ริมตลิ่ง การพังทลายของตลิ่ง 
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สาเหตุของการพังทลายของตลิ่ง และการสะสมตะกอนตามความคิดเห็นของหัวหนา้ครัวเรือน
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6.4.2 ภาวะน้ำท่วม 
ประชากรในครัวเรือนมีปัญหาน้ำท่วมในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา โดยผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม 

ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ (ร้อยละ 84.4) รองลงมาคือ ทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย 
(ร้อยละ 67.5) รายได้ลดลง (ร้อยละ 64.9) อันตรายจากสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์มีพิษ (ร้อยละ 45.5) สัตว์น้ำที่
เลี้ยงสูญหาย (ร้อยละ 42.9) ทรัพย์สินเสียหาย (ร้อยละ 40.3) ดินทรุด (ร้อยละ 37.7) ขาดแคลนน้ำดื่ม (ร้อย
ละ 37.7) ไม่มีรายได้ (ร้อยละ 36.4) มีคนบาดเจ็บ (ร้อยละ 32.5) ไม่มีห้องน้ำ/ห้องส้วม (ร้อยละ 26.0) มีคน
เสียชีวิต (ร้อยละ 24.7) และขาดไฟฟ้าใช้เกิน 3 วัน (ร้อยละ 22.1) (รูปที่ 4-162)   

จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมส่งผลทำ
ประชากรจังหวัดมุกดาหารมีรายได้ลดลงมากที่สุด 

 
รูปที ่4-162 ผลกระทบของครัวเรือนที่มีปัญหาน้ำท่วม 
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6.4.3 ภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำ  
ครัวเรือนประสบปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำ โดยส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายและผลกระทบ

ต่อการทำการเกษตร (ร้อยละ 94.8) รองลงมาคือ กระทบต่อการทำประมง (ร้อยละ 80.5) การขาดแคลนน้ำ
อุปโภค-บริโภค (ร้อยละ 80.5) ปริมาณสัตว์น้ำในแม่น้ำลดลง (ร้อยละ 79.2) ทำให้ระดับและปริมาณน้ำลดลง 
(ร้อยละ 77.9) คุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ 62.3) ระดับน้ำในดินเปลี่ยนแปลง จำนวน (ร้อยละ 57.1) 
กระทบต่อการทำปศุสัตว์ (ร้อยละ 50.6) เกิดการกัดเซาะของดิน (ร้อยละ 45.5) และเกิดไฟป่า (ร้อยละ 39.0) 
(รูปที่ 4-163) จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดภัยแล้งและการ
ขาดแคลนน้ำมีผลกระทบต่อการทำการเกษตร  

 
รูปที่ 4-163 ผลกระทบของครัวเรือนที่มีปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ำ 
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6.5 การเตรียมตัวรับมือและการปรับตัว  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะการปรับตัวของประชากรจังหวัดมุกดาหารพบว่าจากการเปลี่ยนแปลง
ของแม่น้ำโขง ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่าน ประชากรมีการปรับตัวในด้านต่างๆ ได้แก่ การปรับตัวทางด้านประมง 
(ร้อยละ 75.3) การเกษตร (ร้อยละ 71.4) วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 42.9) การพังทลายของตลิ่ง 
(ร้อยละ 64.9) ภัยแล้ง (ร้อยละ 81.8) และน้ำท่วม (ร้อยละ 76.6) (รูปที่ 4-164)  โดยมีลักษณะการปรับตัว
ดังนี้  

 
รูปที ่4-164 การปรับตัวเพ่ือรับมือปัญหาด้านต่างๆ 

6.5.1 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านการเกษตร 
ครัวเรือนส่วนใหญ่ มีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านการเกษตร โดยวิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผน

เพ่ือเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านการเกษตรและพ้ืนที่เพาะปลูกครัวเรือนมีวิธี คือ การขุดเจาะน้ำบาดาลขึ้นมา
ใช้เพื่อการเกษตรลดลง (ร้อยละ 58.4) รองลงมาคือ การเฝ้าระวังการปล่อยน้ำจากเขื่อน (ร้อยละ 54.5) ลด
การใช้สารเคมีทางการเกษตร (ร้อยละ 53.2) การเปลี่ยนรอบการทำเกษตร (ร้อยละ 49.4) การป้องกันน้ำเสีย 
(ร้อยละ 48.1) การเฝ้าระวังเรื่องระดับและอัตราการไหลของน้ำ (ร้อยละ 46.8) และรับความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานอื่น (ร้อยละ 44.2) (รูปที่ 4-165) 

6.5.2 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านประมง 
ครัวเรือนมีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านประมง โดยวิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผนเพื่อเตรียมตัว

รับมือกับปัญหาด้านการประมง คือ การเฝ้าระวังการปล่อยน้ำจากเขื่อน (ร้อยละ 63.6) รองลงมาคือ การเฝ้า
ระวังเรื่องระดับและอัตราการไหลของน้ำ (ร้อยละ 62.3) การป้องกันน้ำเสีย (ร้อยละ 58.4) มีมาตรการไม่จับ
สัตว์น้ำในฤดูวางไข่ (ร้อยละ 55.8) ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์จับสัตว์น้ำที่เหมาะสม (ร้อยละ 54.5) การอนุบาล
สัตว์น้ำ (ร้อยละ 37.7) รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 33.8) การเฝ้าระวังสัตว์น้ำต่างถิ่น
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ที่เป็นภัยต่อสัตว์น้ำประจำถิ่น (ร้อยละ 33.8) และการเปลี่ยนรอบการเลี้ยงสัตว์น้ำ (ร้อยละ 28.6) (รูปที่ 4-
165) 

6.5.3 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
ครัวเรือนมีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โดยวิธีป้องกัน แก้ไข และ

วางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวครัวเรือนมีวิธี คือ มีการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น (ร้อยละ 31.2) ตามด้วย ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ร้อยละ 29.9) มี
การป้องกันน้ำเสีย การไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลและสารพิษลงในแม่น้ำหรือที่สาธารณะ (ร้อยละ 28.6) รับจำนวน
นักท่องเที่ยวที่เหมาะสม (ร้อยละ 26.0) รับฟังความคิดเห็น/คำติชม (ร้อยละ 24.7) มีการอำนวยความสะดวก
ในการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยว (ร้อยละ 23.4) มีระบบรักษาความปลอดภัย (ร้อยละ 23.4) ไม่มีการฉวย
โอกาสแสวงหากำไร (ร้อยละ 20.8) และการบำบัดน้ำก่อนปล่อยทิ้ง (ร้อยละ 19.5) (รูปที่ 4-165) 

6.5.4 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาภัยแล้ง 
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาภัยแล้ง โดยการจัดการหรือมีการวางแผนเพ่ือเตรียม

ตัวรับมือกับปัญหาภัยแล้ง ครัวเรือนมีการจัดการ คือ การกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง เช่น การสร้างเขื่อน อ่าง
เก็บน้ำ สระน้ำ เป็นต้น (ร้อยละ 83.1) ตามด้วย การใช้น้ำอย่างประหยัด (ร้อยละ 67.5) การขุดเจาะน้ำบาดาล
ขึ้นมาใช้ (ร้อยละ 62.3) การป้องกันน้ำเสีย การไม่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลและสารพิษลงในแม่น้ำ (ร้อยละ 55.8) การ
เปลี่ยนรอบการทำเกษตร/ ปศุสัตว์/ เลี้ยงสัตว์น้ำ (ร้อยละ 46.8) หาความรู้เรื่องน้ำท่วม (ร้อยละ 33.8) หางาน
ทำนอกพื้นที่ (ร้อยละ 33.8) ทำสินค้าขาย (ร้อยละ 27.3) รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานเอกชน หรือ
หน่วยงานอื่น (ร้อยละ 26.0) รับความช่วยเหลือจากญาติพี่น้อง เพื่อน (ร้อยละ 19.5) และขายทรัพย์สินที่มี 
เช่น ที่ดิน เรือ รถ สัตว์เลี้ยง เป็นต้น (ร้อยละ 13.0) (รูปที่ 4-166) 

6.5.5 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาการกัดเซาะ และการพังทลายของตลิ่ง 
ครัวเรือนมีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาการกัดเซาะ และการพังทลายของตลิ่ง โดยการจัดการหรือมี

การวางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหากัดเซาะ และการพังทลายของตลิ่ง ครัวเรือนมีการจัดการ คือ ขอ
ความช่วยเหลือจากภาครัฐ (ร้อยละ 48.1) ตามด้วย การปลูกต้นไม้ (ร้อยละ 37.7) ทำไม้ปักทำแนวกั้นน้ำ (ร้อย
ละ 22.1) และย้ายที่อยู่อาศัย (ร้อยละ 2.6) (รูปที่ 4-166) 

6.5.6 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำท่วม 
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำท่วม โดยการจัดการหรือมีการวางแผนในระยะ

ยาวเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำท่วม ครัวเรือนมีการจัดการ คือ ย้ายของขึ้นที่สูง (ร้อยละ 53.2) ตามด้วย 
กักตุนอาหาร (ร้อยละ 50.6) กักตุนน้ำดื ่ม/ น้ำใช้ (ร้อยละ 46.8) หาความรู ้เรื ่องน้ำท่วม (ร้อยละ 46.8) 
ปรับปรุงบ้านให้แข็งแรง (ร้อยละ 45.5) ย้ายไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย (ร้อยละ 40.3) ยกบ้านให้สูงขึ้น (ร้อยละ 
35.1) เปลี่ยนรอบการทำเกษตร/ ปศุสัตว์/ เลี้ยงสัตว์น้ำ (ร้อยละ 32.5) ทำงานนอกพื้นที่ (ร้อยละ 24.7) ทำ
สินค้าขาย (ร้อยละ 22.1) รับความช่วยเหลือจากญาติพี่น้อง เพื่อน (ร้อยละ 18.2) และขายทรัพย์สินที่มี เช่น 
ที่ดิน เรือ รถ สัตว์เลี้ยง เป็นต้น (ร้อยละ 10.4) (รูปที่ 4-166) 
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รูปที ่4-165 วิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านการเกษตร การประมงและด้าน
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รูปที ่4-166 วิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้งและการพังทลายของ

       ตลิ่ง 

โดยสรุปจะเห็นว่า จังหวัดมุกดาหารมีครัวเรือนที ่เตรียมตัวรับมือกับผลกระทบน้อยกว่าจำนวน
ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบในทุกประเด็น ตั้งแต่ด้านการประมง ด้านการเกษตรบนฝั่ง ด้านวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว ด้านการพังทลายของตลิ่ง ด้านภัยแล้งและด้านน้ำท่วม (รูปที่ 4-167) 
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รูปที่ 4-167 เปรียบเทียบจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบต่อจำนวนครัวเรือนที่มีการปรับตัวในด้านต่าง ๆ 

6.5.7 ข้อเสนอแนะของภาครัฐ 
แนวทางในการพัฒนาของภาครัฐเพื่อให้ชุมชนสามารถปรับตัว/เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความ

เปลี่ยนแปลงจากกรณีผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสาย
ประธาน ครัวเรือนคิดว่า ให้ชุมชน/ ผู้นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกับภาครัฐ (ร้อยละ 
19.5) ตามด้วย ภาครัฐควรมีมาตรการเยียวยากับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ (ร้อยละ 16.9) ควร
ทำความเข้าใจให้กับชุมชนรับทราบอย่างใกล้ชิด/ต่อเนื่อง (ร้อยละ 14.3) ควรแจ้งมาตรการป้องกันและแก้ไข
ให้ชุมชนรับทราบอย่างรวดเร็ว (ร้อยละ 14.3) ควรให้ชุมชนได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อรับมือกับ
ปัญหา (ร้อยละ 7.8) และภาครัฐควรมีแนวทางในการพัฒนาในเรื่องซ้อมเตือนภัยให้กับชุมชนเพื่อรองรับ
เหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึน (ร้อยละ 7.8) (รูปที ่4-168) 
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เปรียบเทียบครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบต่อครัวเรือนที่มีการปรับตัว

ได้รับผลกระทบ มีการเตรียมตัวรับมอื
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รูปที ่4-168 ข้อเสนอแนะสำหรับภาครัฐ 

6.5.8 ข้อเสนอแนะสำหรับชุมชน 
การปรับตัวของชุมชนเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจากกรณีผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรหมแดน

จากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานในอนาคต ครัวเรือนส่วนใหญ่คิดว่าชุมชนควรมีการ
ปรับตัวในเรื่อง จัดหา/พัฒนาแหล่งน้ำในระดับไร่นา/ครัวเรือนของตนเอง (ร้อยละ 27.3) รองลงมา คือ ปรับ
รูปแบบการใช้ประโยชน์ทรัพยากรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ 16.9) รวมกลุ่มชุมชนและสร้าง
เครือข่ายเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ร้อยละ 15.6) พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้/
ส่งเสริมอาชีพเสริม (ร้อยละ 7.8) เรียนรู้ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 6.5) 
และฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คนรอบข้าง (ร้อยละ 5.2) (รูปที่ 4-169) 
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ซ้อมเตือนภัยให้กับชุมชนเพื่อรองรับเหตุการณ์
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รูปที ่4-169 ข้อเสนอแนะสำหรับชุมชน 

6.5.9 รูปแบบส่ือสำหรับแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า 
ครัวเรือนส่วนใหญ่คิดว่า รูปแบบของระบบการเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการปล่อยน้ำจากเขื่อนใน

แม่น้ำโขงสายประธาน คือ เส ียงตามสาย (ร ้อยละ 41.6) รองลงมา คือ หอเตือนภัย (ร ้อยละ 24.7) 
แอพพลิเคชั่นไลน์ (ร้อยละ 20.8) อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 6.5) วิทยุ (ร้อยละ 2.6) และโทรทัศน์/ เคเบิ้ลทีวี
ท้องถิ่น (ร้อยละ 1.3) (รูปที่ 4-170) 

 

 
รูปที ่4-170 รูปแบบของระบบการเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการปล่อยน้ำจากเข่ือนในแม่น้ำโขงสาย 
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สรุปภาพรวมของการศึกษาผลกระทบของประชากรจังหวัดมุกดาหาร 
มุกดาหารเป็นจังหวัดที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ครัวเรือนระหว่าง 15,001-30,000 บาท 

และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของรายได้ส่วนใหญ่มากกว่าเดิมเล็กน้อยในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งแตกต่างจาก
ภาพรวมของทั้ง 8 จังหวัดรวมกัน ลักษณะที่มีความโดดเด่นของจังหวัดมุกดาหารคือการทำประมง ประชากร
ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับแม่น้ำโขงในด้านอาชีพโดยผู้ตอบแบบสอบถามทุกคนเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของ
แม่น้ำโขงเก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของรายได้  

จากผลการศึกษาจังหวัดมุกดาหารพบว่า การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของแม่น้ำโขงที่ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนคือ ภัยแล้ง ตามด้วยน้ำท่วม การพังทลายของตลิ่งและการสะสมตะกอน ผลกระทบสูงสุดของ
ปัญหาภัยแล้งคือกระทบต่อการทำการเกษตรซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่สูงใกล้เคียงกับรายได้จากการประมง  

ประชากรกลุ่มที ่มีความเปราะบางคือกลุ่มที่พึ ่งพิงทรัพยากรจากแม่น้ำโขงในการหารายได้ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายสาขาพบว่ากลุ่มที่หารายได้จากการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เกษตรบนฝั่งและเกษตรริม
ฝั่งมีปริมาณผลผลิตลดลง ส่งผลให้รายได้จากการขายผลผลิตลดลงเช่นกัน ในขณะที่กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวมี
แนวโน้มการมีผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจการท่องเที่ยวมากขึ้น ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีทั้งเพ่ิมขึ้น
และลดลง  

ในด้านการปรับตัว ประชากรชาวมุกดาหารส่วนใหญ่ประสบปัญหาทางธรรมชาติในเรื่องน้ำภัยแล้ง
สูงสุด มีผลกระทบสูงสุดต่อการทำการเกษตร ซึ่งเป็นแหล่งรายได้อันดับสองรองจากประมง โดยมีแนวทางใน
การรับมือกับปัญหาโดยการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มีต่อรัฐแตกต่างจากภาพรวม
ทั้ง 8 จังหวัด โดยชาวมุกดาหารเสนอให้รัฐอนุญาตให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกับภาครัฐ 
ในขณะที่ต้องการเสนอแนะให้ชุมชนจัดหาแหล่งน้ำในระดับไร่นาครัวเรือนของตนเอง 

โดยภาพรวมของจังหวัดมุกดาหารค่อนข้างมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานเนื่องจากแต่ละครัวเรือน
ที่ได้รับผลกระทบมีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาทั้งทางธรรมชาติและอาชีพที่ใกล้เคียงกัน 
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7. จังหวัดอำนาจเจริญ 
7.1 ข้อมูลทั่วไป ลักษณะประชากร และการดำรงชีวิต  
 ผลการวิเคราะห์นี้เป็นข้อมูลความคิดเห็นจากประชากรที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ รวมทั้งสิ้น
จำนวน 100 ครัวเรือน เป็นเพศชาย (ร้อยละ 75) และเพศหญิง (ร้อยละ 25) (รูปที่ 4-171) ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 50-59 ปี (ร้อยละ 42.0) (รูปที่ 4-172) มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 87.0) (รูปที่ 
4-173) อาชีพในครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 94.2) รองลงมาคืออาชีพประมง  ) ร้อย
ละ 2.9) (รูปที่ 4-174) โดยครัวเรือนส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำกว่า  15 , 000 บาทต่อเดือน  ) ร้อยละ 82.6( รองลงมา
คือ 15,001 – 30, 000 บาท  ) ร้อยละ 14.5( (รูปที่ 4-175) 
 

 
รูปที่ 4-171 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
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รูปที่ 4-173 ระดับการศึกษา 

 

 
รูปที่ 4-174 อาชีพหลัก 
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รูปที่ 4-175 รายได้ครัวเรือน 

 
จากการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยในครัวเรือนในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่

มีรายได้ครัวเรือนน้อยกว่าเดิม (ร้อยละ 49.3) รองลงมาคือ เท่าเดิม (ร้อยละ 26.1) มากกว่าเดิมเล็กน้อย (ร้อย
ละ 21.7) และมากกว่าเดิมมาก (ร้อยละ 2.9) (รูปที่ 4-176) โดยครัวเรือนส่วนใหญ่เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของ
รายได้ครัวเรือนมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง (ร้อยละ 88.0) (รูปที่ 4-177) ซึ่งปัจจุบัน
รายได้ในครัวเรือนไม่เพียงพอกับรายจ่าย (ร้อยละ 91) (รูปที ่ 4-178) แสดงให้เห็นว่าในระดับครัวเรือน 
ประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดอำนาจเจริญมีความเปราะบางสูง ซึ่งรัฐมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าช่วยเหลือดูแล 

 
รูปที่ 4-176 ข้อมูลเปรียบเทียบรายได้ครัวเรือนในปัจจุบันกับเม่ือ 5 ปีที่ผ่านมา 
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รูปที ่4-177 ความเกี่ยวข้องของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนกับการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง 

 
รูปที่ 4-178 ความเพียงพอระหว่างรายได้กับรายจ่าย 

7.2 การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงน้ำโขง 
 7.2.1 แหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค (น้ำใช้) และบริโภค (น้ำดื่ม) 
 ประชากรในพื้นที่เห็นว่าแหล่งน้ำมีความจำเป็นและสำคัญมากต่อครัวเรือนและชุมชนในจังหวัด
อำนาจเจริญ โดยมีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพื่อประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ น้ำประปาเป็นแหล่งน้ำสำหรับ
อุปโภคของประชากรในครัวเรือนมากที่สุด (ร้อยละ 51) (รูปที่ 4-179) แหล่งน้ำสำหรับบริโภคส่วนใหญ่จะนิยม
ซื ้อน้ำบรรจุขวด (ร้อยละ 56) (รูปที ่ 4-180) เพื ่อใช้สำหรับการบริโภคเป็นน้ำดื ่มในครัวเรือน จากการ
เปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ประชากรส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์
เพื่อการอุปโภคและบริโภค คือ มีปริมาณที่ลดลง (ร้อยละ 40.6) สำหรับการอุปโภค และ น้ำดื่มสำหรับการ
บริโภคมีราคาแพงขึ้น (ร้อยละ 56.5) (รูปที่ 4-185) 
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รูปที่ 4-179 แหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค (น้ำใช้) 

 
รูปที่ 4-180 แหล่งน้ำสำหรับการบริโภค (น้ำดื่ม) 

7.2.2 แหล่งน้ำสำหรับการทำเกษตรกรรม (Agriculture) 
แหล่งน้ำที่ประชากรระดับครัวเรือนในพ้ืนที่จังหวัดอำนาจเจริญที่ใช้สำหรับการทำเกษตรบนฝั่งและริม

ฝั่งแม่น้ำโขง ส่วนใหญ่คือใช้แหล่งน้ำจากแม่น้ำโขงหรือลำน้ำสาขา (ร้อยละ 38) รองลงมาคือ น้ำฝน (ร้อยละ 
25) น้ำบาดาล (ร้อยละ 14) อ่างเก็บน้ำ (ร้อยละ 12) และ ประปา (ร้อยละ 11) (รูปที่ 4-181) โดยลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตร ของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ ปริมาณน้ำลดลง (ร้อยละ 49.3) 
รองลงมาคือ ปริมาณน้ำมากขึ้น (ร้อยละ 26.1) มีการปนเปื้อน (ร้อยละ 17.4) คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม (ร้อยละ 
14.5) (รูปที่ 4-185) 
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รูปที่ 4-181 แหล่งน้ำใช้สำหรับทำเกษตร 

แหล่งน้ำที่ใช้ในการทำประมง ของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ แม่น้ำ/ น้ำคลอง (น้ำโขงหรือลำน้ำสาขา) 
(ร้อยละ 60) รองลงมา คือ น้ำฝน (ร้อยละ 14) น้ำบาดาล (ร้อยละ 13) และประปา (ร้อยละ 13) (รูปที ่4-182) 
โดยลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำที่ใช้ในการทำประมง ของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ ปริมาณน้ำลดลง 

(ร้อยละ 53.6) รองลงมา คือ มีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม (ร้อยละ 24.3) ปริมาณน้ำมากขึ้น (ร้อยละ 23.2) และ

การปนเปื้อน (ร้อยละ 15.9) (รูปที่ 4-185) 

 
 

รูปที่ 4-182 แหล่งน้ำใช้สำหรับทำประมง 

แหล่งน้ำที่ใช้ในการทำปศุสัตว์ของครัวเรือน คือ น้ำประปา (ร้อยละ 50) แม่น้ำ/น้ำคลอง (น้ำโขงหรือ

ลำน้ำสาขา) (ร้อยละ 37) และอ่างเก็บน้ำ (ร้อยละ 13) (รูปที่ 4-183) โดยลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแหล่ง

น้ำที่ใช้ในการทำปศุสัตว์ของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ ปริมาณน้ำลดลง (ร้อยละ 18.8) รองลงมา คือ ปริมาณน้ำ

มากขึ้น (ร้อยละ 17.4) มีการปนเปื้อน (ร้อยละ 14.5) และคุณภาพเสื่อมโทรม (ร้อยละ 13.0) (รูปที่ 4-185) 
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รูปที่ 4-183 แหล่งน้ำใช้สำหรับทำปศุสัตว์ 

แหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ของครัวเรือน คือ แม่น้ำ/น้ำคลอง (น้ำโขงหรือลำน้ำสาขา) (ร้อย

ละ 28) น้ำฝน (ร้อยละ 21) อ่างเก็บน้ำ (ร้อยละ 19) น้ำประปา (ร้อยละ 17) น้ำบาดาล (ร้อยละ 15) (รูปที่ 4-
184) โดยลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ 

ปริมาณน้ำลดลง (ร้อยละ 10.1) รองลงมา คือ ปริมาณน้ำมากขึ้น (ร้อยละ 7.2) มีการปนเปื้อน (ร้อยละ 7.2) 
และคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม (ร้อยละ 4.3) (รูปที่ 4-185) 

 
รูปที่ 4-184 แหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

จากข้อมูลการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ำในการทำเกษตรกรรมในจังหวัดอำนาจเจริญ พบว่า แหล่งน้ำที่

ใช้สำหรับการทำการเกษตร แม่น้ำลำคลอง (แม่น้ำโขงและลำน้ำสาขา) เป็นแหล่งน้ำที่ใช้มากที่สุดในการทำ

การเกษตร การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำที่ลดลงสำหรับ

การใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้แก่การทำการเกษตร ปศุสัตว์ การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จากข้อมูลแสดง
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ให้เห็นว่าประชากรในพื้นที่พึ่งพาอาศัยและต้องการแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาในการทำการเกษตร ในรูปแบบ

ต่าง ๆ   

 
รูปที่ 4-185 การเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำต่าง ๆ ในระยะเวลา 5 ปี 
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คุณภาพน ้าเสื่อมโทรม
มีการปนเปื้อน

ปริมาณน ้าลดลง
ปริมาณน ้ามากขึ้น

ร้อยละ

การเปลี่ยนแปลงของแหล่งน ้าด้านต่าง ๆ ในระยะเวลา 5 ปี

การอุปโภค (น ้าใช้)

การบริโภค (น ้าดื่ม)

การเกษตร

การประมง

การเพาะเลี้ยงสัตว์น ้า

การปศุสัตว์
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7.3 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงต่ออาชีพของประชากร 
 7.3.1 การประกอบอาชีพประมง  

การเปลี่ยนแปลงของการทำประมงจากแหล่งน้ำธรรมชาติในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ผลกระทบ
ทางด้านประมงจากแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่พบว่ามีปริมาณหรือจำนวนสัตว์น้ำลดลง (ร้อยละ 62.3) ส่งผล
ทำให้รายได้จากการขายสัตว์น้ำ ลดลงด้วย (ร้อยละ 56.5) ในขณะที่ชาวประมงเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 36.2) (รูปที่ 4-
186) จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงมีผลกระทบต่อการทำประมงที่ทำให้จำนวนสัตว์
น้ำตามธรรมชาติจะลดลงแล้ว และการเพิ่มขึ้นของชาวประมงซึ่งทำให้เกิดการแข่งขัน จึงมีผลกระทบเรื่อง
รายได้ที่ลดลง 

7.3.2 การประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
การเปลี่ยนแปลงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ครัวเรือนส่วนใหญ่เห็นว่าจำนวน

สัตว์น้ำที่เพาะเลี้ยงลดลง (ร้อยละ 13.0) จำนวนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำลดลง (ร้อยละ 11.6) ส่งผลให้รายได้จาก
การขายสัตว์น้ำลดลง (ร้อยละ 13.0) จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงมีผลกระทบต่อ
การทำอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งอาจเนื่องมากจากเป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัด
อำนาจเจริญมีการพึ่งพาแหล่งน้ำจากแม่น้ำโขง (รูปที่ 4-186) 

7.3.3 การประกอบอาชีพเกษตรกรรม (บนฝั่ง) 
การเปลี่ยนแปลงการทำเกษตรบนฝั่งในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ครัวเรือนส่วนใหญ่เห็นว่า ปริมาณ

ผลผลิตลดลง (ร้อยละ 52.2) การเจริญเติบโตของพืชลดลง (ร้อยละ 50.7) ส่งผลต่อรายได้จากการขายผลผลิต
ลดลง (ร้อยละ 62.3) ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแม่น้ำโขงที่มีปริมาณน้ำลดลงส่งผลโดยตรงต่อปริมาณ
ผลผลิต การเจริญเติบโตของพืช จนไปถึงรายได้ หากรูปแบบการเพาะปลูกยังคงลักษณะเดิม มีการใช้ปุ๋ย
สารเคมีมากขึ้น (ร้อยละ 39.1) (รูปที่ 4-186) ซึ่งเป็นต้นทุนที่เพ่ิมข้ึนในขณะที่ปริมาณน้ำลดลง จะมีแนวโน้มให้
รายได้เกษตรกรบนฝั่งลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นภาครัฐควรเข้ามาดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว 

7.3.4 การประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ริมฝั่ง) 
โดยการเปลี่ยนแปลงการทำเกษตรริมฝั่งแม่น้ำโขงในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ครัวเรือนส่วนใหญ่เห็น

ว่า ปริมาณผลผลิตลดลง (ร้อยละ 36.2) การเจริญเติบโตของพืชลดลง (ร้อยละ 33.3) ส่งผลให้รายได้จากการ
ขายผลผลิตลดลง (ร้อยละ 40.6) ปรากฎการณ์นี ้มีลักษณะคล้ายกับการประกอบอาชีพเกษตรบนฝั่ง ที่
เกษตรกรมีต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยสารเคมีมากข้ึน (ร้อยละ 15.9) (รูปที่ 4-186)  แนวทางในการแก้ปัญหาคือการ
สนับสนุนให้ผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ลดการพึ่งพาปุ๋ยสารเคมีและมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น หรือการปลูกพืชที่ต้องการน้ำน้อย 
หรือลดการพ่ึงพาแหล่งน้ำจากแม่น้ำโขง  
 7.3.5 การประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว 

ธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงในระยะ 5 ปี ครัวเรือนส่วนใหญ่เห็นว่าประเด็นต่าง ๆ 
ในเรื่องธุรกิจการท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย จำนวนรีสอร์ทและโฮมสเตย์ โรงแรมมากขึ้น (ร้อย
ละ 37.7) พ้ืนที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติเท่าเดิม (ร้อยละ 39.1) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เท่าเดิม (ร้อย
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ละ 39.1) กิจกรรมการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมเท่าเดิม (ร้อยละ 46.4) จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง (ร้อยละ 
34.8) จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับท่องเที่ยวลดลง (ร้อยละ 34.8) ในขณะที่มีรายได้จากการให้บริการ
ด้านการท่องเที่ยวทั้งลดลง (ร้อยละ 24.6)  (รูปที่ 4-186) จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าธุรกิจการท่องเที่ยวเป็น
ธุรกิจที่มีการเติบโตในพื้นที่ ดังจะเห็นได้จากจำนวนโรงแรมและที่พักเพิ่มมากขึ้น แสดงให้เห็นศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยวสามารถเป็นแหล่งรายได้ใหม่ให้กับชุมชน ภาครัฐควรเข้ามาช่วยสนับสนุนส่งเสริมเพื ่อให้
ผู้ประกอบการมีรายได้เพ่ิมมากข้ึนจากการเติบโตของธุรกิจดังกล่าว 
 
  



   
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                      บทที ่4 การศึกษาผลกระทบและการประเมินความเปราะบางของชุมชน 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                   4-163                                                    รายงานฉบับสมบูรณ์ 

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน      

  
             

 
รูปที่ 4-186 การเปลี่ยนแปลงในการหารายได้ต่าง ๆ 
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7.4 ผลกระทบด้านความเปราะบาง 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงความคิดเห็นจากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่าน

ทำให้เกิดภาวะผลกระทบด้านต่าง ๆ เช่น การสะสมตะกอน (ร้อยละ 44.9) การกัดเซาะ การพังทลายของตลิ่ง 
(ร้อยละ 68.1) น้ำท่วม (ร้อยละ 56.5) ภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำ (ร้อยละ 73.9)  (รูปที่ 4-187) โดยมี
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงดังนี้  

 
รูปที่ 4-187 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ 

7.4.1 การสะสมตะกอน การกัดเซาะ การพังทลายของตลิ่ง 
ครัวเรือนมีปัญหาการกัดเซาะ การพังทลายของตลิ่ง โดยสาเหตุของการกัดเซาะพื้นที่ริมตลิ่ง การ

พังทลายของตลิ่ง และการสะสมตะกอน ครัวเรือนส่วนใหญ่คิดว่าเกิดจาก การไหลของกระแสน้ำ (ร้อยละ 
79.7) กิจกรรมดูดทราย (ร้อยละ 79.7) การเพิ่มลดของระดับน้ำในแม่น้ำอย่างกะทันหัน (ร้อยละ 75.4) คลื่น
ในแม่น้ำโขงสายประธาน (ร้อยละ 66.7) การสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงสายประธาน (ร้อยละ 62.3) การไหลของ
น้ำผิวดิน (ร้อยละ 60.9) การสร้างแนวกั้นชายฝั่ง/ เขื่อนกันตลิ่ง (ร้อยละ 47.8) ลม (ร้อยละ 47.8) เรือประมง 
(ร้อยละ 44.9) และเรือท่องเที่ยว (ร้อยละ 37.7) (รูปที ่4-188)  

โดยการเปลี่ยนแปลงของการกัดเซาะและการพังทลายของตลิ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ครัวเรือนระบุว่า
กัดเซาะพื้นที่ริมตลิ่ง การพังทลายของตลิ่ง และการสะสมตะกอนมีต่อ พื้นที่ทำกินลดลง (ร้อยละ 69.6) ตาม
ด้วย ปริมาณสัตว์น้ำลดลง (ร้อยละ 68.1) ภาวะความเครียด (ร้อยละ 59.4) ทรัพย์สินเสียหาย (ร้อยละ 53.6) 
เสียค่าก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่ง (ร้อยละ 52.2) ต้องย้ายที่อยู่อาศัย (ร้อยละ 42.0) และบ้านเรือนเสียหาย (ร้อยละ 
33.3)  (รูปที่ 4-189)  

จากข้อมูลแสดงให้ว่าประชากรในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญได้รับผลกระทบจากการสะสม การกัดเซาะ 
การพังทลายของตลิ่งที่มีแนวโน้มค่อยข้างสูง โดยมีผลกระทบกับพื้นที่ทำกินลดลงซึ่งประชาชนเห็นว่ามีสาเหตุ
สำคัญของการเกิดปัญหาตลิ่งพังและการสะสมตะกอนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการไหลของแม่น้ำโขง 
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รูปที่ 4-188 สาเหตุของการพังทลายของตลิ่ง และการสะสมตะกอนตามความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือน 

 
รูปที่ 4-189 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงการกัดเซาะพ้ืนที่ริมตลิ่ง การพังทลายของตลิ่ง 
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สาเหตุของการพังทลายของตลิ่ง และการสะสมตะกอนตามความคิดเห็นของหัวหนา้ครัวเรือน
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7.4.2 ภาวะน้ำท่วม 
ประชากรในครัวเรือนมีปัญหาน้ำท่วมในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา โดยผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม 

ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนเรื่อง ทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย (ร้อยละ 56.5) รองลงมาคือ รายได้ลดลง 
(ร้อยละ 52.2) โรคภัยไข้เจ็บ (ร้อยละ 50.7) ไม่มีรายได้ (ร้อยละ 47.8) ทรัพย์สินเสียหาย (ร้อยละ 47.8) 
อันตรายจากสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์มีพิษ (ร้อยละ 44.9) ขาดแคลนน้ำดื่ม (ร้อยละ 44.9) ดินทรุด (ร้อยละ 
43.5) สัตว์น้ำที่เลี้ยงสูญหาย (ร้อยละ 40.6) ไม่มีห้องน้ำ/ห้องส้วม (ร้อยละ 37.7) ขาดไฟฟ้าใช้เกิน 3 วัน (ร้อย
ละ 36.2) มีคนบาดเจ็บ (ร้อยละ 27.5) และมีคนเสียชีวิต (ร้อยละ 26.1) (รูปที่ 4-190)   

จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมส่งผลต่อ
พืชผลทางการเกษตรเสียหายจนนำไปสู่รายได้ที่ลดลง 

 
รูปที่ 4-190 ผลกระทบของครัวเรือนที่มีปัญหาน้ำท่วม 
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7.4.3 ภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำ  
ครัวเรือนประสบปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำ โดยส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายและผลกระทบ

ต่อ การทำการเกษตร (ร้อยละ 72.5) รองลงมาคือ ทำให้ระดับและปริมาณน้ำลดลง (ร้อยละ 71.0) ปริมาณ
สัตว์น้ำในแม่น้ำลดลง (ร้อยละ 71.0) คุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ 66.7) ระดับน้ำในดินเปลี่ยนแปลง 
จำนวน (ร้อยละ 65.2) เกิดการกัดเซาะของดิน (ร้อยละ 62.3) การขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค (ร้อยละ 62.3) 
กระทบต่อการทำประมง (ร้อยละ 60.9) กระทบต่อการทำปศุสัตว์ (ร้อยละ 58.0) และเกิดไฟป่า (ร้อยละ 56.5) 
(รูปที่ 4-191) จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดภัยแล้งและการ
ขาดแคลนน้ำมีผลกระทบต่อการทำการเกษตร  

 
รูปที่ 4-191 ผลกระทบของครัวเรือนที่มีปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ำ 
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7.5 การเตรียมตัวรับมือและการปรับตัว  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะการปรับตัวของประชากรจังหวัดอำนาจเจริญพบว่าจากการ
เปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่าน ประชากรมีการปรับตัวในด้านต่างๆ ได้แก่ การปรับตัว
ทางด้านประมง (ร้อยละ 62.3) การเกษตร (ร้อยละ 15.9) วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 56.5) การ
พังทลายของตลิ่ง (ร้อยละ 59.4) ภัยแล้ง (ร้อยละ 62.3) และน้ำท่วม (ร้อยละ 66.7) (รูปที่ 4-192)  โดยมี
ลักษณะการปรับตัวดังนี้  

 
รูปที่ 4-192 การปรับตัวเพ่ือรับมือปัญหาด้านต่างๆ 

7.5.1 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านการเกษตร 
ครัวเรือนส่วนใหญ่ มีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านการเกษตร โดยวิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผน

เพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านการเกษตรและพื้นที่เพาะปลูกครัวเรือนมีวิธี  คือ รับความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานอื่น (ร้อยละ 72.5) รองลงมาคือ การเฝ้าระวังการปล่อยน้ำจากเขื่อน (ร้อยละ 
71.0) การป้องกันน้ำเสีย (ร้อยละ 71.0) ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร (ร้อยละ 71.0) การเฝ้าระวังเรื่อง
ระดับและอัตราการไหลของน้ำ (ร้อยละ 69.6) การเปลี่ยนรอบการทำเกษตร (ร้อยละ 62.3) และการขุดเจาะ
น้ำบาดาลขึ้นมาใช้เพื่อการเกษตรลดลง (ร้อยละ 60.9) (รูปที ่4-193) 

7.5.2 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านประมง 
ครัวเรือนมีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านประมง โดยวิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผนเพื่อเตรียมตัว

รับมือกับปัญหาด้านการประมง คือ การป้องกันน้ำเสีย (ร้อยละ 65.2) การเฝ้าระวังการปล่อยน้ำจากเขื่อน 
(ร้อยละ 62.3) รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 62.3) การเฝ้าระวังเรื่องระดับและอัตรา
การไหลของน้ำ (ร้อยละ 59.4) การอนุบาลสัตว์น้ำ (ร้อยละ 56.5) ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์จับสัตว์น้ำที่
เหมาะสม (ร้อยละ 56.5) มีมาตรการไม่จับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ (ร้อยละ 55.1) การเฝ้าระวังสัตว์น้ำต่างถิ่นที่เป็น
ภัยต่อสัตว์น้ำประจำถิ่น (ร้อยละ 55.1) และการเปลี่ยนรอบการเลี้ยงสัตว์น้ำ (ร้อยละ 47.8) (รูปที่ 4-193) 
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7.5.3 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
ครัวเรือนมีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โดยวิธีป้องกัน แก้ไข และ

วางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวครัวเรือนมีวิ ธี คือ มีการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น (ร้อยละ 65.2) รับฟังความคิดเห็น/คำติชม (ร้อยละ 65.2) การบำบัดน้ำก่อนปล่อยทิ้ง (ร้อย
ละ 63.8) มีระบบรักษาความปลอดภัย (ร้อยละ 62.3) มีการป้องกันน้ำเสีย การไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลและสารพิษ
ลงในแม่น้ำหรือที่สาธารณะ (ร้อยละ 62.3) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ร้อยละ 60.9) มี
การอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยว (ร้อยละ 55.1) ไม่มีการฉวยโอกาสแสวงหากำไร 
(ร้อยละ 55.1) และรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เหมาะสม (ร้อยละ 49.3) (รูปที่ 4-193) 
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รูปที่ 4-193 วิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านการเกษตร การประมงและด้าน

       การท่องเที่ยว 

7.5.4 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาภัยแล้ง 
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาภัยแล้ง โดยการจัดการหรือมีการวางแผนเพ่ือเตรียม

ตัวรับมือกับปัญหาภัยแล้ง ครัวเรือนมีการจัดการ คือ การกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง เช่น การสร้างเขื่อน อ่าง
เก็บน้ำ สระน้ำ เป็นต้น (ร้อยละ 79.7) ตามด้วย การใช้น้ำอย่างประหยัด (ร้อยละ 75.4) การป้องกันน้ำเสีย 
การไม่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลและสารพิษลงในแม่น้ำ (ร้อยละ 72.5) การขุดเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ (ร้อยละ 71.0) 
รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานอื่น (ร้อยละ 66.7) รับความช่วยเหลือจากญาติพี่น้อง 
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65.2
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56.5
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62.3
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การเฝ้าระวังการปล่อยน ้าจากเขื่อน
เฝ้าระวังระดับและอัตราการไหลของน ้า

การป้องกันน ้าเสีย 
เปลี่ยนรอบการเลี้ยงสัตว์น ้า

ไม่การจับสัตว์น ้าในฤดูวางไข่
การอนุบาลสัตว์น ้า

ใช้อุปกรณ์จับสัตว์น ้าที่เหมาะสม
เฝ้าระวังพันธุ์สัตว์น ้าต่างถิ่น

รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

การเฝ้าระวังการปล่อยน ้าจากเขื่อน
เฝ้าระวังระดับและอัตราการไหลของน ้า

การป้องกันน ้าเสีย 
การขุดเจาะน ้าบาดาลขึน้มาใชเ้พื่อการเกษตร

เปลี่ยนรอบการท าเกษตร
ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร

รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

รับจ านวนนักท่องเที่ยวที่เหมาะสม
ให้ค าแนะน าด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

อ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว
รับฟังความคิดเห็นและค าติชม

ไม่ให้มีการฉวยโอกาสแสวงหาก าไร
มีระบบรักษาความปลอดภัย

บ าบัดน ้าก่อนปล่อยทิ้ง
การป้องกันน ้าเสีย 

มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

ร้อยละ

วิธีป้องกันเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านต่าง ๆ 
ด้านการท่องเที่ยว

ด้านการเกษตร

ด้านการประมง
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เพ่ือน (ร้อยละ 63.8) หาความรู้เรื่องน้ำท่วม (ร้อยละ 62.3) การเปลี่ยนรอบการทำเกษตร/ ปศุสัตว์/ เลี้ยงสัตว์
น้ำ (ร้อยละ 58.0) หางานทำนอกพ้ืนที่ (ร้อยละ 53.6) ทำสินค้าขาย (ร้อยละ 53.6) และขายทรัพย์สินที่มี เช่น 
ที่ดิน เรือ รถ สัตว์เลี้ยง เป็นต้น (ร้อยละ 37.7) (รูปที่ 4-194) 

7.5.5 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาการกัดเซาะ และการพังทลายของตลิ่ง 
ครัวเรือนมีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาการกัดเซาะ และการพังทลายของตลิ่ง โดยการจัดการหรือมี

การวางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหากัดเซาะ และการพังทลายของตลิ่ง ครัวเรือนมีการจัดการ  คือ ขอ
ความช่วยเหลือจากภาครัฐ (ร้อยละ 66.7) ตามด้วย การปลูกต้นไม้ (ร้อยละ 65.2) ทำไม้ปักทำแนวกั้นน้ำ (ร้อย
ละ 42.0) และย้ายที่อยู่อาศัย (ร้อยละ 42.0) (รูปที่ 4-194) 

7.5.6 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำท่วม 
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำท่วม โดยการจัดการหรือมีการวางแผนในระยะ

ยาวเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำท่วม ครัวเรือนมีการจัดการ คือ ปรับปรุงบ้านให้แข็งแรง (ร้อยละ 69.6) 
ตามด้วย ย้ายของขึ้นที่สูง (ร้อยละ 68.1) กักตุนอาหาร (ร้อยละ 66.7) หาความรู้เรื่องน้ำท่วม (ร้อยละ 66.7) 
รับความช่วยเหลือจากญาติพ่ีน้อง เพ่ือน (ร้อยละ 65.2) กักตุนน้ำดื่ม/ น้ำใช้ (ร้อยละ 65.2) เปลี่ยนรอบการทำ
เกษตร/ ปศุสัตว์/ เลี้ยงสัตว์น้ำ (ร้อยละ 63.8) ทำสินค้าขาย (ร้อยละ 53.6) ย้ายไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย (ร้อย
ละ 52.2) ยกบ้านให้สูงขึ้น (ร้อยละ 50.7) ทำงานนอกพื้นที่ (ร้อยละ 46.4) และขายทรัพย์สินที่มี เช่น ที่ดิน 
เรือ รถ สัตว์เลี้ยง เป็นต้น (ร้อยละ 33.3) (รูปที่ 4-194) 
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รูปที่ 4-194 วิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้งและการพังทลายของ

       ตลิ่ง 

 

โดยสรุปจะเห็นว่า จังหวัดอำนาจเจริญมีครัวเรือนที่เตรียมตัวรับมือกับผลกระทบน้อยกว่าจำนวน
ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบในด้านการประมง ด้านการเกษตรบนฝั่ง ด้านการพังทลายของตลิ่ง และด้านภัยแล้ง 
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53.6
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65.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

ย้ายที่อยู่อาศัย
ท าไม้ปักท าแนวกั้นน ้า

ปลูกต้นไม้
รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

การกักเก็บน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
การขุดเจาะน ้าบาดาลขึน้มาใช้

การใช้น ้าอย่างประหยัด
การป้องกันน ้าเสีย 

เปลี่ยนรอบการท าเกษตร ปศุสัตว์และเลี้ยงสัตว์น ้า
หาความรู้เรื่องน ้าท่วม

หางานท านอกพ้ืนที่
ท าสินค้าขาย

ขายทรัพย์สินที่มี 
รับความช่วยเหลือจากญาตแิละเพื่อน

รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ

กักตุนอาหาร
กักตุนน ้าดื่มและน ้าใช้

ย้ายของขึ้นที่สูง
ยกบ้านให้สูงขึ้น

ปรับปรุงบ้านให้แขง็แรง
ย้ายไปอยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัย

เปลี่ยนรอบการท าเกษตร ปศุสัตว์และเลี้ยงสัตว์น ้า
หาความรู้เรื่องน ้าท่วม

หางานท านอกพ้ืนที่
ท าสินค้าขาย

ขายทรัพย์สินที่มี
รับความช่วยเหลือจากญาต ิพี่น้องและเพื่อน

ร่อยละ

วิธีป้องกันเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านต่าง ๆ 
ด้านน ้าท่วม

ด้านน ้าแล้ง

ด้านการพังทลายของตลิ่ง
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โดยประชาชนมีที ่เตรียมตัวรับมือกับผลกระทบมากกว่าจำนวนครัวเรือนที ่ได้รับผลกระทบในด้าน ด้าน
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และด้านน้ำท่วม (รูปที่ 4-195) 

 
รูปที่ 4-195 เปรียบเทียบจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบต่อจำนวนครัวเรือนที่มีการปรับตัวในด้านต่าง ๆ 

7.5.7 ข้อเสนอแนะของภาครัฐ 
แนวทางในการพัฒนาของภาครัฐเพื่อให้ชุมชนสามารถปรับตัว/เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความ

เปลี่ยนแปลงจากกรณีผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสาย
ประธาน ครัวเรือนคิดว่า ให้ชุมชน/ ผู้นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกับภาครัฐ (ร้อยละ 
33.3) ตามด้วย ควรทำความเข้าใจให้กับชุมชนรับทราบอย่างใกล้ชิด/ต่อเนื่อง (ร้อยละ 15.9) ภาครัฐควรมี
มาตรการเยียวยากับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ (ร้อยละ 14.5) ภาครัฐควรมีแนวทางในการพัฒนา
ในเรื่องซ้อมเตือนภัยให้กับชุมชนเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น (ร้อยละ 10.1) ควรแจ้งมาตรการป้องกัน
และแก้ไขให้ชุมชนรับทราบอย่างรวดเร็ว (ร้อยละ 8.7) และควรให้ชุมชนได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ท้องถิ่นเพ่ือ
รับมือกับปัญหา (ร้อยละ 4.3) (รูปที ่4-196) 
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66.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

ด้านการประมง

ด้านการเกษตรบนฝั่ง

ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

ด้านการพังทลายของตลิ่ง

ด้านภัยแล้ง

ด้านน ้าท่วม

ร้อยละ

เปรียบเทียบครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบต่อครัวเรือนที่มีการปรับตัว

มีการเตรียมตัวรับมอื ได้รับผลกระทบ



   
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                      บทที ่4 การศึกษาผลกระทบและการประเมินความเปราะบางของชุมชน 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                   4-174                                                    รายงานฉบับสมบูรณ์ 

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน      

  
             

 
รูปที่ 4-196 ข้อเสนอแนะสำหรับภาครัฐ 

7.5.8 ข้อเสนอแนะสำหรับชุมชน 
การปรับตัวของชุมชนเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจากกรณีผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรหมแดน

จากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานในอนาคต ครัวเรือนส่วนใหญ่คิดว่าชุมชนควรมีการ
ปรับตัวในเรื่อง รวมกลุ่มชุมชนและสร้างเครือข่ายเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ร้อยละ 42.0) รองลงมา คือ
ปรับรูปแบบการใช้ประโยชน์ทรัพยากรให้สอดคล้องกบัความเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ 17.4) จัดหา/พัฒนาแหล่ง
น้ำในระดับไร่นา/ครัวเรือนของตนเอง (ร้อยละ 15.9) ฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คนรอบข้าง (ร้อยละ 
10.1) พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้/ส่งเสริมอาชีพเสริม (ร้อยละ 4.3) และเรียนรู้ข้อมูล
ข่าวสารและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 4.3) (รูปที่ 4-197) 
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สร้างความเข้าใจให้กับชมุชนอย่างใกล้ชิดและตอ่เนื่อง

แจ้งมาตรการป้องกันให้ชุมชนรับทราบอย่างรวดเร็ว

ให้ชุมชนได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ท้องถิ่น

ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหารว่มกับภาครัฐ

มีมาตรการเยียวยากับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ

ซ้อมเตือนภัยให้กับชุมชนเพื่อรองรับเหตุการณ์

ร้อยละ

ข้อเสนอแนะส าหรับภาครัฐ



   
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                      บทที ่4 การศึกษาผลกระทบและการประเมินความเปราะบางของชุมชน 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                   4-175                                                    รายงานฉบับสมบูรณ์ 

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน      

  
             

 
รูปที่ 4-197 ข้อเสนอแนะสำหรับชุมชน 

7.5.9 รูปแบบส่ือสำหรับแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า 
ครัวเรือนส่วนใหญ่คิดว่า รูปแบบของระบบการเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการปล่อยน้ำจากเขื่อนใน

แม่น้ำโขงสายประธาน คือ เสียงตามสาย (ร้อยละ 30.4) รองลงมา คือ อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 21.7) โทรทัศน์/ 
เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น (ร้อยละ 21.7) วิทยุ (ร้อยละ 10.1) หอเตือนภัย (ร้อยละ 2.9) แอพพลิเคชั่นไลน์ (ร้อยละ 
2.9) และข้อความ SMS (ร้อยละ 1.4) (รูปที่ 4-198) 

 
รูปที่ 4-198 รูปแบบของระบบการเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการปล่อยน้ำจากเข่ือนในแม่น้ำโขงสาย 
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สรุปภาพรวมของการศึกษาผลกระทบของประชากรจังหวัดอำนาจเจริญ 
อำนาจเจริญเป็นจังหวัดที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ครัวเรือนต่ำกว่า 15,000 บาท โดย

รายได้ของประชากรมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของรายได้
ส่วนใหญ่น้อยกว่าเดิมในระยะเวลา 5 ปี ประกอบกับประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่ในปัจจุบันมีรายได้ไม่เพียงพอกับ
รายจ่ายแสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของประชากรและหากน้ำโขงมีปริมาณลดลงเรื่อย ๆ จะมีผลกระทบ
อย่างมากต่อประชากรกลุ่มนี้ ซึ่งรัฐจะต้องให้ความสำคัญกับการหามาตรการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

จากผลการศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญพบว่า การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของแม่น้ำโขงที่ส่งผล
กระทบต่อประชาชนคือ ภัยแล้ง ตามด้วย การพังทลายของตลิ่ง น้ำท่วม และการสะสมตะกอน ผลกระทบ
สูงสุดของปัญหาภัยแล้งคือกระทบต่อการทำการเกษตรซึ่งเป็นแหล่งรายได้ของครัวเรือนส่วนใหญ่ 

ประชากรกลุ่มที ่มีความเปราะบางคือกลุ่มที่พึ ่งพิงทรัพยากรจากแม่น้ำโขงในการหารายได้ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายสาขาพบว่ากลุ่มที่หารายได้จากการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เกษตรบนฝั่งและเกษตรริม
ฝั่งมีปริมาณผลผลิตลดลง ส่งผลให้รายได้จากการขายผลผลิตลดลงเช่นกัน ในขณะที่กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวมี
แนวโน้มการมีผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจการท่องเที่ยวมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามรายได้จากการท่องเที่ยวส่วนใหญ่
ลดลงเนื่องจากนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มลดลง  

ในด้านการปรับตัว ประชากรชาวอำนาจเจริญส่วนใหญ่ประสบปัญหาทางธรรมชาติในเรื่องน้ำภัยแล้ง
สูงสุด มีผลกระทบสูงสุดต่อการทำการเกษตร โดยมีแนวทางในการรับมือกับปัญหาโดยการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดู
แล้ง  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มีต่อรัฐ ชาวอำนาจเจริญเสนอให้รัฐอนุญาตให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาร่วมกับภาครัฐ ในขณะที่ต้องการเสนอแนะให้ชุมชนรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของตนเอง ซึ่ง
ภาครัฐควรให้ความสำคัญกับพื้นท่ีเปราะบางท่ีมีการพ่ึงพาแม่น้ำโขงอย่างสูงและรายได้มีแนวโน้มลดลง 
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8. จังหวัดอุบลราชธานี 
8.1 ข้อมูลทั่วไป ลักษณะประชากร และการดำรงชีวิต 
 ผลการวิเคราะห์นี้เป็นข้อมูลความคิดเห็นจากประชากรที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น
จำนวน 100 ครัวเรือน เป็นเพศชาย (ร้อยละ 77) และเพศหญิง (ร้อยละ 23) (รูปที่ 4-199) ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 50-59 ปี (ร้อยละ 36.6) (รูปที่ 4-200) มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 74.6) (รูปที่ 
4-201) อาชีพในครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 76.1) รองลงมาคืออาชีพประมง  ) ร้อย
ละ 21.1) (รูปที่ 4-202) โดยครัวเรือนส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำกว่  15 , 000 บาทต่อเดือน  ) ร้อยละ 64.8( รองลงมา
คือ 15,001 – 30, 000  บาท  ) ร้อยละ 23.9 (รูปที่ 4-203) 

 
รูปที่ 4-199 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 
รูปที่ 4-200 อายุ 
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รูปที่ 4-201 ระดับการศึกษา 
 

 
 

 
รูปที่ 4-202 อาชีพหลัก 
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รูปที่ 4-203 รายได้ครัวเรือน 

จากการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยในครัวเรือนในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่
มีรายได้ครัวเรือนน้อยกว่าเดิม (ร้อยละ 60.6) รองลงมาคือ มากกว่าเดิมเล็กน้อย (ร้อยละ 21.1) เท่าเดิม (ร้อย
ละ 14.1) และมากกว่าเดิมมาก (ร้อยละ 1.4) (รูปที่ 4-204) โดยครัวเรือนส่วนใหญ่เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของ
รายได้ครัวเรือนมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง (ร้อยละ 77.0) (รูปที่ 4-205) ซึ่งปัจจุบัน
รายไดใ้นครัวเรือนเพียงพอกับรายจ่าย (ร้อยละ 63) (รูปที่ 4-206) แสดงให้เห็นว่าในระดับครัวเรือน ประชากร
ส่วนใหญ่ในจังหวัดอุบลราชธานีมีความเปราะบางสูง ซึ่งรัฐมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าช่วยเหลือดูแล 

 
รูปที่ 4-204 ข้อมูลเปรียบเทียบรายได้ครัวเรือนในปัจจุบันกับเม่ือ 5 ปีที่ผ่านมา 
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รูปที ่4-205 ความเกี่ยวข้องของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนกับการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง 

 
รูปที่ 4-206 ความเพียงพอระหว่างรายได้กับรายจ่าย 
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8.2 การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงน้ำโขง 
 8.2.1 แหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค (น้ำใช้) และบริโภค (น้ำดื่ม) 
 ประชากรในพื้นที่เห็นว่าแหล่งน้ำมีความจำเป็นและสำคัญมากต่อครัวเรือนและชุมชนในจังหวัด
อุบลราชธานี โดยมีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพื่อประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ น้ำประปาเป็นแหล่งน้ำสำหรับ
อุปโภคของประชากรในครัวเรือนมากที่สุด (ร้อยละ 33) (รูปที่ 4-207) แหล่งน้ำสำหรับบริโภคส่วนใหญ่จะนิยม
ซื ้อน้ำบรรจุขวด (ร้อยละ 38) (รูปที ่ 4-208) เพื ่อใช้สำหรับการบริโภคเป็นน้ำดื ่มในครัวเรือน จากการ
เปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ประชากรส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์
เพื่อการอุปโภคและบริโภค คือ มีปริมาณที่ลดลง (ร้อยละ 83.1) สำหรับการอุปโภค และ น้ำดื่มสำหรับการ
บริโภคมีราคาแพงขึ้น (ร้อยละ 66.2) (รูปที่ 4-213) 

 
รูปที่ 4-207 แหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค (น้ำใช้) 

รูปที่ 4-208 แหล่งน้ำสำหรับการบริโภค (น้ำดื่ม) 
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น ้าฝน 
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กรองน ้าดื่มเอง
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แหล่งน ้าในการบริโภค (น ้าดื่ม)
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 8.2.2 แหล่งน้ำสำหรับการทำเกษตรกรรม (Agriculture) 
 แหล่งน้ำที่ประชากรระดับครัวเรือนในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีที่ใช้สำหรับการทำเกษตรบนฝั่งและริม
ฝั่งแม่น้ำโขง ส่วนใหญ่คือใช้แหล่งน้ำจากน้ำฝน (ร้อยละ 43) รองลงมาคือแม่น้ำโขงหรือลำน้ำสาขา (ร้อยละ 
35) อ่างเก็บน้ำ (ร้อยละ 15) ประปา (ร้อยละ 6) และน้ำบาดาล (ร้อยละ 1) (รูปที่ 4-209) โดยลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตร ของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ ปริมาณน้ำลดลง (ร้อยละ 97.2) 
รองลงมาคือ คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม (ร้อยละ 39.4) มีการปนเปื้อน (ร้อยละ 31.0) และปริมาณน้ำมากขึ้น (ร้อย
ละ 23.9) (รูปที่ 4-213) 

 
รูปที่ 4-209 แหล่งน้ำใช้สำหรับทำเกษตร 
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64.8

78.9

1.4
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ประปา 
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อ่างเก็บน ้า 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

แหล่งน ้าที่ใช้ในการเกษตร
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แหล่งน้ำที่ใช้ในการทำประมง ของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ แม่น้ำ/ น้ำคลอง (น้ำโขงหรือลำน้ำสาขา) 
(ร้อยละ 100) โดยลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำที่ใช้ในการทำประมง ของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ 

ปริมาณน้ำลดลง (ร้อยละ 73.2) รองลงมา คือ มีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม (ร้อยละ 52.1) ปริมาณน้ำมากขึ้น (ร้อย

ละ 45.1) และการปนเปื้อน (ร้อยละ 36.6) (รูปที่ 4-210) 

 
รูปที่ 4-210 แหล่งน้ำใช้สำหรับทำประมง 

แหล่งน้ำที่ใช้ในการทำปศุสัตว์ของครัวเรือน คือ แม่น้ำ/น้ำคลอง (น้ำโขงหรือลำน้ำสาขา) (ร้อยละ 38) 
ตามด้วย น้ำฝน (ร้อยละ 23) น้ำประปา (ร้อยละ 17) อ่างเก็บน้ำ (ร้อยละ 16) และน้ำบาดาล (ร้อยละ 6) (รูป
ที่ 4-211) โดยลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำที่ใช้ในการทำปศุสัตว์ของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ ปริมาณ

น้ำลดลง (ร้อยละ 45.1) รองลงมา คือ คุณภาพเสื่อมโทรม (ร้อยละ 23.9) มีการปนเปื้อน (ร้อยละ 22.5) และ

ปริมาณน้ำมากขึ้น (ร้อยละ 15.5) (รูปที่ 4-213) 

 
รูปที่ 4-211 แหล่งน้ำใช้สำหรับทำปศุสัตว์ 

 

แม่น ้า/น ้า
คลอง
100%

แหล่งน ้าที่ใช้ในการท าประมง

15.5

33.8

21.1

5.6

14.1

ประปา 

แม่น ้า/น ้าคลอง

น ้าฝน 

น ้าบาดาล

อ่างเก็บน ้า 
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แหล่งน ้าที่ใช้ในการท าปศุสัตว์
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แหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ของครัวเรือน คือ แม่น้ำ/น้ำคลอง (น้ำโขงหรือลำน้ำสาขา) (ร้อย

ละ 50) ตามมาด้วย อ่างเก็บน้ำ (ร้อยละ 29) น้ำฝน (ร้อยละ 17) และ น้ำประปา (ร้อยละ 4) (รูปที่ 4-212) 
โดยลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ ปริมาณน้ำ

ลดลง (ร้อยละ 18.3) รองลงมา คือ คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม (ร้อยละ 7.0) มีการปนเปื้อน (ร้อยละ 2.8) และ

ปริมาณน้ำมากขึ้น (ร้อยละ 1.4) (รูปที่ 4-213) 

 
รูปที่ 4-212 แหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

จากข้อมูลการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ำในการทำเกษตรกรรมในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า แหล่งน้ำ

ที่ใช้สำหรับการทำเกษตร แม่น้ำลำคลอง (แม่น้ำโขงและลำน้ำสาขา) เป็นแหล่งน้ำที่ใช้มากที่สุดในการทำปศุ

สัตว์ การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำที่ลดลงสำหรับการใช้

ประโยชน์ต่าง ๆ จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าประชากรในพื้นที่พึ่งพาอาศัยและต้องการแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขา

ในการทำการเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ   

1.4

16.9

5.6

9.9

ประปา 

แม่น ้า/น ้าคลอง

น ้าฝน 

อ่างเก็บน ้า  

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0

แหล่งน ้าที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น ้า
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รูปที่ 4-213 การเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำต่าง ๆ ในระยะเวลา 5 ปี 
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12.7

47.9
18.3

45.1
21.1

66.2

39.4
31.0

97.2
23.9
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7.0
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15.5
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คุณภาพน ้าเน่าเสีย
มีการปนเปื้อน

ปริมาณน ้าลดลง
ปริมาณน ้ามากขึ้น

ไม่ได้มาตรฐานน ้าดื่ม
มีการปนเปื้อน

ปริมาณน ้าลดลง
ปริมาณน ้ามากขึ้น

น ้าดื่มมีราคาแพงขึ้น

คุณภาพน ้าเสื่อมโทรม
มีการปนเปื้อน

ปริมาณน ้าลดลง
ปริมาณน ้ามากขึ้น

คุณภาพน ้าเสื่อมโทรม
มีการปนเปื้อน

ปริมาณน ้าลดลง
ปริมาณน ้ามากขึ้น

คุณภาพน ้าเสื่อมโทรม
มีการปนเปื้อน

ปริมาณน ้าลดลง
ปริมาณน ้ามากขึ้น

คุณภาพน ้าเสื่อมโทรม
มีการปนเปื้อน

ปริมาณน ้าลดลง
ปริมาณน ้ามากขึ้น

ร้อยละ

การเปลี่ยนแปลงของแหล่งน ้าด้านต่าง ๆ ในระยะเวลา 5 ปี

การอุปโภค (น ้าใช้)

การบริโภค (น ้าดื่ม)

การเกษตร

การประมง

การเพาะเลี้ยงสัตว์น ้า

การปศุสัตว์



   
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                      บทที ่4 การศึกษาผลกระทบและการประเมินความเปราะบางของชุมชน 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                   4-186                                                    รายงานฉบับสมบูรณ์ 

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน      

  
             

8.3 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงต่ออาชีพของประชากร 
 8.3.1 การประกอบอาชีพประมง  
 การเปลี่ยนแปลงของการทำประมงจากแหล่งน้ำธรรมชาติในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ผลกระทบ
ทางด้านประมงจากแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่พบว่ามีปริมาณหรือจำนวนสัตว์น้ำลดลง (ร้อยละ 67.6) 
ในขณะที่ชาวประมงมีจำนวนเท่าเดิม (ร้อยละ 52.1) ส่งผลทำให้รายได้จากการขายสัตว์น้ำ ลดลงด้วย (ร้อยละ 
64.8) (รูปที่ 4-214) จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงมีผลกระทบต่อการทำประมงที่ทำ
ให้จำนวนสัตว์น้ำตามธรรมชาติจะลดลง ซึ่งส่งผลกระทบเรื่องรายได้ท่ีลดลง 
 8.3.2 การประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  

การเปลี่ยนแปลงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ครัวเรือนส่วนใหญ่เห็นว่าจำนวน
สัตว์น้ำที่เพาะเลี้ยงลดลง (ร้อยละ 4.2) จำนวนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำลดลง (ร้อยละ 4.2) ส่งผลให้รายได้จากการ
ขายสัตว์น้ำลดลง (ร้อยละ 5.6) (รูปที่ 4-214) จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงมี
ผลกระทบต่อการทำอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอาจเนื่องมากจากเป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำในจังหวัดอุบลราชธานีมีการพึ่งพาแหล่งน้ำจากแม่น้ำโขง  

8.3.3 การประกอบอาชีพเกษตรกรรม (บนฝั่ง) 
การเปลี่ยนแปลงการทำเกษตรบนฝั่งในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ครัวเรือนส่วนใหญ่เห็นว่า ปริมาณ

ผลผลิตลดลง (ร้อยละ 45.1) การเจริญเติบโตของพืชลดลง (ร้อยละ 50.7) ส่งผลต่อรายได้จากการขายผลผลิต
ลดลง (ร้อยละ 69.0) (รูปที่ 4-214) ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแม่น้ำโขงที่มีปริมาณน้ำลดลงส่งผลโดยตรง
ต่อปริมาณผลผลิต การเจริญเติบโตของพืช จนไปถึงรายได้ หากรูปแบบการเพาะปลูกยังคงลักษณะเดิม มีการ
ใช้ปุ๋ยสารเคมีมากขึ้น (ร้อยละ 54.9) ซึ่งเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาณน้ำลดลง จะมีแนวโน้มให้รายได้
เกษตรกรบนฝั่งลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นภาครัฐควรเข้ามาดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว 

8.3.4 การประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ริมฝั่ง) 
โดยการเปลี่ยนแปลงการทำเกษตรริมฝั่งแม่น้ำโขงในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ครัวเรือนส่วนใหญ่เห็น

ว่า ปริมาณผลผลิตลดลง (ร้อยละ 53.5) การเจริญเติบโตของพืชลดลง (ร้อยละ 50.7) ส่งผลให้รายได้จากการ
ขายผลผลิตลดลง (ร้อยละ 60.6) (รูปที่ 4-214) ปรากฎการณ์นี้อาจเกิดจากต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น เช่น ราคา
ปุ๋ยเคมีหรือแรงงาน หรือราคาการขายผลผลิตในตลาด ส่งผลให้รายได้ลดลง  
 8.3.5 การประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว 

ธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงในระยะ 5 ปี ครัวเรือนส่วนใหญ่เห็นว่าประเด็นต่าง ๆ 
ในเรื่องธุรกิจการท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงน้อย ประกอบด้วย จำนวนรีสอร์ทและโฮมสเตย์ โรงแรมเท่าเดิม 
(ร้อยละ 73.2) พื้นที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติเท่าเดิม (ร้อยละ 73.2) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เท่าเดิม 
(ร้อยละ 74.6) กิจกรรมการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมเท่าเดิม (ร้อยละ 83.1) จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง (ร้อย
ละ 50.7) จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับท่องเที่ยวเท่าเดิม (ร้อยละ 69.0) ในขณะที่มีรายได้จากการ
ให้บริการด้านการท่องเที ่ยวทั ้งลดลง (ร้อยละ 57.7) (รูปที ่ 4-214) จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าธุรกิจการ
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ท่องเที่ยวในพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อย ซึ่งส่งผลต่อรายได้ที่ลดลง ภาครัฐควรเข้ามาดำเนินการเพ่ือส่งเสริมให้
ธุรกิจการท่องเที่ยวมีการเติบโตและเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของชุมชน 
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รูปที่ 4-214 การเปลี่ยนแปลงในการหารายได้ต่าง ๆ 
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8.4 ผลกระทบด้านความเปราะบาง 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงความคิดเห็นจากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่าน

ทำให้เกิดภาวะผลกระทบด้านต่าง ๆ เช่น การสะสมตะกอน (ร้อยละ 77.5) การกัดเซาะ การพังทลายของตลิ่ง 
(ร้อยละ 80.3) น้ำท่วม (ร้อยละ 77.5) ภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำ (ร้อยละ 93)  (รูปที่ 4-215) โดยมีลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงดังนี้  

 
รูปที่ 4-215 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ 

8.4.1 การสะสมตะกอน การกัดเซาะ การพังทลายของตลิ่ง 
ครัวเรือนมีปัญหาการกัดเซาะ การพังทลายของตลิ่ง โดยสาเหตุของการกัดเซาะพื้นที่ริมตลิ่ง การ

พังทลายของตลิ่ง และการสะสมตะกอน ครัวเรือนส่วนใหญ่คิดว่าเกิดจาก การไหลของกระแสน้ำ (ร้อยละ 
98.6) การเพ่ิมลดของระดับน้ำในแม่น้ำอย่างกะทันหัน (ร้อยละ 98.6) การสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงสายประธาน 
(ร้อยละ 98.6) คลื่นในแม่น้ำโขงสายประธาน (ร้อยละ 85.9) การไหลของน้ำผิวดิน (ร้อยละ 77.5) การสร้าง
แนวกั้นชายฝั่ง/ เขื่อนกันตลิ่ง (ร้อยละ 49.3) ลม (ร้อยละ 15.5) กิจกรรมดูดทราย (ร้อยละ 11.3) เรือประมง 
(ร้อยละ 7.0) และเรือท่องเที่ยว (ร้อยละ 5.6) (รูปที ่4-216)  

โดยการเปลี่ยนแปลงของการกัดเซาะและการพังทลายของตลิ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ครัวเรือนระบุว่า
กัดเซาะพื้นที่ริมตลิ่ง การพังทลายของตลิ่ง และการสะสมตะกอนมีต่อ พื้นที่ทำกินลดลง (ร้อยละ 98.6) ภาวะ
ความเครียด (ร้อยละ 98.6) ปริมาณสัตว์น้ำลดลง (ร้อยละ 95.8) ทรัพย์สินเสียหาย (ร้อยละ 74.6) เสียค่า
ก่อสร้างเข่ือนกันตลิ่ง (ร้อยละ 74.6) ต้องย้ายที่อยู่อาศัย (ร้อยละ 29.6) และบ้านเรือนเสียหาย (ร้อยละ 25.4)  
(รูปที่ 4-217)  

จากข้อมูลแสดงให้ว่าประชากรในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบจากการสะสม การกัดเซาะ 
การพังทลายของตลิ่งที่มีแนวโน้มค่อยข้างสูง โดยมีผลกระทบกับพื้นที่ทำกินลดลง  ส่งผลให้ประชาชนมีภาวะ
ความเครียด ซึ่งประชาชนเห็นว่ามีสาเหตุสำคัญของการเกิดปัญหาตลิ่งพังและการสะสมตะกอนเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงการไหลของแม่น้ำโขง การเพ่ิม-ลดของระดับน้ำกะทันหันและการสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง 
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รูปที่ 4-216 สาเหตุของการพังทลายของตลิ่ง และการสะสมตะกอนตามความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือน 

 
รูปที่ 4-217 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงการกัดเซาะพ้ืนที่ริมตลิ่ง การพังทลายของตลิ่ง 
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สาเหตุของการพังทลายของตลิ่ง และการสะสมตะกอนตามความคิดเห็นของหัวหนา้ครัวเรือน
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8.4.2 ภาวะน้ำท่วม 
ประชากรในครัวเรือนมีปัญหาน้ำท่วมในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา โดยผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม 

ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนเรื่อง รายได้ลดลง (ร้อยละ 77.5) รองลงมาคือ อันตรายจากสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์
มีพิษ (ร้อยละ 77.5) ทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย (ร้อยละ 76.1) ดินทรุด (ร้อยละ 76.1) ไม่มีรายได้ 
(ร้อยละ 74.6) ขาดแคลนน้ำดื่ม (ร้อยละ 74.6) สัตว์น้ำที่เลี้ยงสูญหาย (ร้อยละ 70.4) โรคภัยไข้เจ็บ (ร้อยละ 
66.2) ทรัพย์สินเสียหาย (ร้อยละ 66.2) มีคนบาดเจ็บ (ร้อยละ 38.0) ขาดไฟฟ้าใช้เกิน 3 วัน (ร้อยละ 32.4) ไม่
มีห้องน้ำ/ห้องส้วม (ร้อยละ 25.4) และมีคนเสียชีวิต (ร้อยละ 14.1) (รูปที่ 4-218)   

จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมส่งผลต่อ
รายได้ที่ลดลง 

 
รูปที่ 4-218 ผลกระทบของครัวเรือนที่มีปัญหาน้ำท่วม 
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8.4.3 ภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำ  
ครัวเรือนประสบปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำ โดยส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายและผลกระทบ

ต่อ การทำการเกษตร (ร้อยละ 93.0) ทำให้ระดับและปริมาณน้ำลดลง (ร้อยละ 93.0) คุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ 93.0) ปริมาณสัตว์น้ำในแม่น้ำลดลง (ร้อยละ 91.5) ระดับน้ำในดินเปลี่ยนแปลง จำนวน (ร้อยละ 
91.5) เกิดการกัดเซาะของดิน (ร้อยละ 91.5) กระทบต่อการทำประมง (ร้อยละ 88.7) กระทบต่อการทำปศุ
สัตว์ (ร้อยละ 88.7) การขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค (ร้อยละ 67.6) และเกิดไฟป่า (ร้อยละ 67.6) (รูปที่ 4-
219)  

จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดภัยแล้งและการขาด
แคลนน้ำมีผลกระทบต่อการทำการเกษตร ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ของครัวเรือนส่วนใหญ่ 

 
รูปที่ 4-219 ผลกระทบของครัวเรือนที่มีปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ำ 
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ร้อยละ

ผลกระทบจากความแห้งแล้งและการขาดแคลนน ้า
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8.5 การเตรียมตัวรับมือและการปรับตัว  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะการปรับตัวของประชากรจังหวัดอุบลราชธานีพบว่าจากการ

เปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่าน ประชากรมีการปรับตัวในด้านต่างๆ ได้แก่ การปรับตัว
ทางด้านประมง (ร้อยละ 53.5) การเกษตร (ร้อยละ 63.4) วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 59.2) การ
พังทลายของตลิ่ง (ร้อยละ 43.7) ภัยแล้ง (ร้อยละ 66.2) และน้ำท่วม (ร้อยละ 62.0) (รูปที่ 4-220)  โดยมี
ลักษณะการปรับตัวดังนี้  

 
รูปที่ 4-220 การปรับตัวเพ่ือรับมือปัญหาด้านต่างๆ 

8.5.1 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านการเกษตร 
ครัวเรือนส่วนใหญ่ มีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านการเกษตร โดยวิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผน

เพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านการเกษตรและพื้นที่เพาะปลูกครัวเรือนมีวิธี  คือ การเฝ้าระวังการปล่อยน้ำ
จากเขื่อน (ร้อยละ 66.2) การป้องกันน้ำเสีย (ร้อยละ 66.2) การเฝ้าระวังเรื่องระดับและอัตราการไหลของน้ำ 
(ร้อยละ 66.2) รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานอื่น (ร้อยละ 64.8) ลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร (ร้อยละ 54.9) การขุดเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เพื่อการเกษตรลดลง (ร้อยละ 50.7) และการเปลี่ยน
รอบการทำเกษตร (ร้อยละ 33.8) (รูปที ่4-221) 

8.5.2 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านประมง 
ครัวเรือนมีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านประมง โดยวิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผนเพื่อเตรียมตัว

รับมือกับปัญหาด้านการประมง คือ การเฝ้าระวังการปล่อยน้ำจากเขื่อน (ร้อยละ 53.5) การป้องกันน้ำเสีย 
(ร้อยละ 50.7) การเฝ้าระวังเรื ่องระดับและอัตราการไหลของน้ำ (ร้อยละ 50.7) รับความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง (ร้อยละ 49.3) ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์จับสัตว์น้ำที่เหมาะสม (ร้อยละ 49.3) การ
อนุบาลสัตว์น้ำ (ร้อยละ 43.7) มีมาตรการไม่จับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ (ร้อยละ 42.3) การเฝ้าระวังสัตว์น้ำต่างถิ่น
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ภยัแลง้

น า้ท่วม

รอ้ยละ

การปรบัตวัของครวัเรอืนเพื่อรบัมือปัญหาดา้นตา่ง ๆ
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ที่เป็นภัยต่อสัตว์น้ำประจำถิ่น (ร้อยละ 40.8) และการเปลี่ยนรอบการเลี้ยงสัตว์น้ำ (ร้อยละ 28.6) (รูปที่ 4-
221) 

8.5.3 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
ครัวเรือนมีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โดยวิธีป้องกัน แก้ไข และ

วางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวครัวเรือนมีวิธี คือ รับฟังความคิดเห็น/
คำติชม (ร้อยละ 62.0) มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น (ร้อยละ 60.6) การบำบัดน้ำก่อนปล่อยทิ้ง (ร้อยละ 
60.6) มีระบบรักษาความปลอดภัย (ร้อยละ 60.6) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ร้อยละ 
60.6) มีการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยว (ร้อยละ 60.6) รับจำนวนนักท่องเที่ยวที่
เหมาะสม (ร้อยละ 60.6) มีการป้องกันน้ำเสีย การไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลและสารพิษลงในแม่น้ำหรือที่สาธารณะ 
(ร้อยละ 57.7) และไม่มีการฉวยโอกาสแสวงหากำไร (ร้อยละ 56.3) (รูปที่ 4-221) 
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รูปที่ 4-221 วิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านการเกษตร การประมงและด้าน

       การท่องเที่ยว 
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8.5.4 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาภัยแล้ง 
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาภัยแล้ง โดยการจัดการหรือมีการวางแผนเพ่ือเตรียม

ตัวรับมือกับปัญหาภัยแล้ง ครัวเรือนมีการจัดการ คือ หาความรู้เรื่องน้ำท่วม (ร้อยละ 69.0) การใช้น้ำอย่าง
ประหยัด (ร้อยละ 67.6) การป้องกันน้ำเสีย การไม่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลและสารพิษลงในแม่น้ำ (ร้อยละ 66.2) รับ
ความช่วยเหลือจากญาติพ่ีน้อง เพ่ือน (ร้อยละ 64.8) การกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง เช่น การสร้างเขื่อน อ่างเก็บ
น้ำ สระน้ำ เป็นต้น (ร้อยละ 63.4) รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานอื่น (ร้อยละ 63.4) 
การขุดเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ (ร้อยละ 57.7) การเปลี่ยนรอบการทำเกษตร/ ปศุสัตว์/ เลี้ยงสัตว์น้ำ (ร้อยละ 
28.2) ทำสินค้าขาย (ร้อยละ 26.8) หางานทำนอกพื้นที่ (ร้อยละ 19.7) และขายทรัพย์สินที่มี เช่น ที่ดิน เรือ 
รถ สัตว์เลี้ยง เป็นต้น (ร้อยละ 8.5) (รูปที่ 4-222) 

8.5.5 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาการกัดเซาะ และการพังทลายของตลิ่ง 
ครัวเรือนมีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาการกัดเซาะ และการพังทลายของตลิ่ง โดยการจัดการหรือมี

การวางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหากัดเซาะ และการพังทลายของตลิ่ง ครัวเรือนมีการจัดการ  คือ ขอ
ความช่วยเหลือจากภาครัฐ (ร้อยละ 45.1) การปลูกต้นไม้ (ร้อยละ 45.1) ทำไม้ปักทำแนวกั้นน้ำ (ร้อยละ 36.6) 
และย้ายที่อยู่อาศัย (ร้อยละ 5.6) (รูปที่ 4-222) 

8.5.6 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำท่วม 
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำท่วม โดยการจัดการหรือมีการวางแผนในระยะ

ยาวเพ่ือเตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำท่วม ครัวเรือนมีการจัดการ คือ หาความรู้เรื่องน้ำท่วม (ร้อยละ 64.8) รับ
ความช่วยเหลือจากญาติพ่ีน้อง เพ่ือน (ร้อยละ 64.8) ปรับปรุงบ้านให้แข็งแรง (ร้อยละ 63.4) กักตุนน้ำดื่ม/ น้ำ
ใช้ (ร้อยละ 62.0) กักตุนอาหาร (ร้อยละ 53.5) ย้ายของขึ้นที่สูง (ร้อยละ 50.7) ย้ายไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย 
(ร้อยละ 43.7) ยกบ้านให้สูงขึ้น (ร้อยละ 35.2) ทำสินค้าขาย (ร้อยละ 26.8) เปลี่ยนรอบการทำเกษตร/ ปศุ
สัตว์/ เลี้ยงสัตว์น้ำ (ร้อยละ 23.9) ทำงานนอกพื้นที่ (ร้อยละ 15.5) และขายทรัพย์สินที่มี เช่น ที่ดิน เรือ รถ 
สัตว์เลี้ยง เป็นต้น (ร้อยละ 9.9) (รูปที่ 4-222) 
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รูปที่ 4-222 วิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้งและการพังทลายของ

       ตลิ่ง 

โดยสรุปจะเห็นว่า จังหวัดอุบลราชธานีมีครัวเรือนที่เตรียมตัวรับมือกับผลกระทบน้อยกว่าจำนวน
ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบในประเด็นด้านการประมง ด้านการเกษตรบนฝั่ง ด้านการพังทลายของตลิ่ง และ
ด้านภัยแล้ง ในขณะที่ครัวเรือนมีการเตรียมตัวรับมือสูงกว่าจำนวนครัวเรือนที ่ได้รับผลกระทบในด้าน
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและด้านน้ำท่วม (รูปที่ 4-223) 
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รูปที่ 4-223 เปรียบเทียบจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบต่อจำนวนครัวเรือนที่มีการปรับตัวในด้านต่าง ๆ 

8.5.7 ข้อเสนอแนะของภาครัฐ 
แนวทางในการพัฒนาของภาครัฐเพื่อให้ชุมชนสามารถปรับตัว/เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความ

เปลี่ยนแปลงจากกรณีผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสาย
ประธาน ครัวเรือนคิดว่า  

ควรให้ชุมชนได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อรับมือกับปัญหา (ร้อยละ 78.9) ควรแจ้งมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขให้ชุมชนรับทราบอย่างรวดเร็ว (ร้อยละ 7.0) และให้ชุมชน/ ผู้นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาร่วมกับภาครัฐ (ร้อยละ 2.8) (รูปที ่4-224) 
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รูปที่ 4-224 ข้อเสนอแนะสำหรับภาครัฐ 

8.5.8 ข้อเสนอแนะสำหรับชุมชน 
การปรับตัวของชุมชนเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจากกรณีผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรหมแดน

จากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานในอนาคต ครัวเรือนส่วนใหญ่คิดว่าชุมชนควรมีการ
ปรับตัวในเรื่อง รวมกลุ่มชุมชนและสร้างเครือข่ายเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ร้อยละ 87.3) ฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คนรอบข้าง (ร้อยละ 2.8) พัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้/ส่งเสริมอาชีพ
เสริม (ร้อยละ 2.8) และเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ  2.8) (รูปที่ 4-
225) 

 

 
 

รูปที่ 4-225 ข้อเสนอแนะสำหรับชุมชน 
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8.5.9 รูปแบบส่ือสำหรับแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า 
ครัวเรือนส่วนใหญ่คิดว่า รูปแบบของระบบการเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการปล่อยน้ำจากเขื่อนใน

แม่น้ำโขงสายประธาน คือ เสียงตามสาย (ร้อยละ 35.2) รองลงมา คือ แอพพลิเคชั่นไลน์ (ร้อยละ 32.4) 
อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 5.6) วิทยุ (ร้อยละ 2.8) หอเตือนภัย (ร้อยละ 2.8) ข้อความ SMS (ร้อยละ 5.6) และ
โทรทัศน์/ เคเบิ้ลทีวีท้องถ่ิน (ร้อยละ 1.4) (รูปที่ 4-226) 

 
รูปที่ 4-226 รูปแบบของระบบการเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการปล่อยน้ำจากเข่ือนในแม่น้ำโขงสาย 

สรุปภาพรวมของการศึกษาผลกระทบของประชากรจังหวัดอุบลราชธานี 
อุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ครัวเรือนต่ำกว่า 15,000 บาท และ

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของรายได้ส่วนใหญ่น้อยกว่าเดิมในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมของทั้ง 8 
จังหวัดรวมกัน ประชาชนส่วนใหญ่ระบุว่ามีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย ประชาชนหารายได้หลักจากการเกษตร
บนฝั่ง เกษตรริมฝั่งและประมง มีความสัมพันธ์กับแม่น้ำโขงในด้านอาชีพโดยครัวเรือนส่วนใหญ่เห็นว่าการ
เปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงเก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของรายได้  

จากผลการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีพบว่า การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของแม่น้ำโขงที่ส่งผล
กระทบต่อประชาชนคือ ภัยแล้ง ตามด้วยการพังทลายของตลิ่ง น้ำท่วม และการสะสมตะกอน สอดคล้องกับ
จังหวัดอำนาจเจริญซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน ผลกระทบสูงสุดของปัญหาภัยแล้งคือกระทบต่อการทำการเกษตรซึ่ง
เป็นแหล่งรายได้ของประชากรส่วนใหญ่  

ประชากรกลุ่มที ่มีความเปราะบางคือกลุ่มที่พึ ่งพิงทรัพยากรจากแม่น้ำโขงในการหารายได้ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายสาขาพบว่ากลุ่มที่หารายได้จากการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เกษตรบนฝั่งและเกษตรริม
ฝั่งมีปริมาณผลผลิตลดลง ส่งผลให้รายได้จากการขายผลผลิตลดลงเช่นกัน ในขณะที่กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวมี
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แนวโน้มการมีผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจการท่องเที่ยวเท่าเดิม แต่รายได้จากธุรกิจการท่องเที่ยวลดลง ซึ่งคาดว่าจะ
เกิดจากมีนักท่องเที่ยวลดลง 

ในด้านการปรับตัว ประชากรชาวอุบลราชธานีส่วนใหญ่ประสบปัญหาทางธรรมชาติในเรื่องน้ำภัยแล้ง
สูงสุด มีผลกระทบสูงสุดต่อการทำการเกษตร โดยมีแนวทางในการรับมือกับปัญหาโดยการหาความรู้เรื่องน้ำ
ท่วม ซึ่งภาครัฐสามารถเข้ามาดำเนินการในส่วนนี้ได้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มีต่อรัฐแตกต่างจากภาพรวม
ทั้ง 8 จังหวัด โดยชาวอุบลราชธานีเสนอให้รัฐดำเนินการให้ชุมชนได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อวาง
แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง ในขณะที่ต้องการเสนอแนะให้ชุมชนรวมกลุ่มชุมชนและ
สร้างเครือข่าย 
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9. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบและการประเมินความเปราะบางของชุมชนกลุ่มครัวเรือนในภาพรวม 
8 จังหวัด 

9.1 ข้อมูลทั่วไป ลักษณะประชากร และการดำรงชีวิต 
ผลการวิเคราะห์นี้เป็นข้อมูลความคิดเห็นจากประชากรที่อยู่ในพ้ืนที่ 8 จังหวัดริมน้ำโขง ได้แก่ จังหวัด

เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี รวมทั้งสิ้นจำนวน 609 
ครัวเรือน เป็นเพศชาย (ร้อยละ 66.0) และเพศหญิง (ร้อยละ 34.0)  (รูปที่ 4-227) ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 50-
59 ปี (ร้อยละ 35.5) (รูปที่ 4-228) มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 70.0) (รูปที่ 4-229) 
อาชีพในครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 61.08) รองลงมาคืออาชีพประมง (ร้อยละ 13.8) 
(รูปที่ 4-230) โดยครัวเรือนส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำกว่า 15 ,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 59.1) รองลงมาคือ 
15,001 – 30,000 บาท (ร้อยละ 29.2) (รูปที่ 4-231) 

 
รูปที่ 4-227 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 
รูปที่ 4-228 อายุ 
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รูปที่ 4-229 ระดับการศึกษา 
 

 
รูปที่ 4-230 อาชีพหลัก 
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รูปที่ 4-231 รายได้ครัวเรือน 

 
จากการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยในครัวเรือนในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่

มีรายได้ครัวเรือนน้อยลงกว่าเดิม (ร้อยละ 44.5) รองลงมาคือมากกว่าเดิมเล็กน้อย (ร้อยละ 31.0) เท่าเดิม 
(ร้อยละ 20.0) และมากกว่าเดิมมาก (ร้อยละ 1.8)  (รูปที ่ 4-232)  โดยครัวเรือนส่วนใหญ่เห็นว่าการ
เปลี่ยนแปลงของรายได้ครัวเรือนมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง  (ร้อยละ 79.0) (รูปที่ 4-
233) อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงรายได้ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและเกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลง
ของแม่น้ำโขงในระยะเวลา 5 ปีนั้น แต่รายได้ในครัวเรือนยังเพียงพอกับรายจ่าย (ร้อยละ 60) (รูปที่ 4-234) 
แสดงให้เห็นว่าในระดับครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นท่ี 8 จังหวัดริมน้ำโขง มีความสามารถในการปรับตัว
เพ่ือการดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของครัวเรือน 

 
รูปที่ 4-232 ข้อมูลเปรียบเทียบรายได้ครัวเรือนในปัจจุบันกับเม่ือ 5 ปีที่ผ่านมา 
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รูปที่ 4-233 ความเกี่ยวข้องของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนกับการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง 

 

 
รูปที่ 4-234 ความเพียงพอระหว่างรายได้กับรายจ่าย 
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9.2 การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงน้ำโขง 
 9.2.1 แหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค (น้ำใช้) และบริโภค (น้ำดื่ม) 
 ประชากรในพื้นที่เห็นว่าแหล่งน้ำมีความจำเป็นและสำคัญมากต่อครัวเรือนและชุมชนริมฝั่งโขงทั้ง 8 
จังหวัด โดยมีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพื่อประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ น้ำประปาเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค
ของประชากรในครัวเรือนมากที่สุด (ร้อยละ 60) (รูปที่ 4-235) แหล่งน้ำสำหรับบริโภคส่วนใหญ่จะนิยมซื้อน้ำ
บรรจุขวด (ร้อยละ 58) (รูปที่ 4-236) เพื่อใช้สำหรับการบริโภคเป็นน้ำดื่มในครัวเรือน จากการเปลี่ยนแปลง
ของแหล่งน้ำในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ประชากรส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค เช่น น้ำดื่มมีราคาแพงมากขึ้น (ร้อยละ 38.3) น้ำสำหรับการอุปโภค (น้ำใช้) มีปริมาณที่
ลดลง (ร้อยละ 58.9) (รูปที่ 4-241) 

 
รูปที่ 4-235 แหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค (น้ำใช้) 

 
รูปที่ 4-236 แหล่งน้ำสำหรับการบริโภค (น้ำดื่ม) 
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9.2.2 แหล่งน้ำสำหรับการทำเกษตรกรรม (Agriculture) 
แหล่งน้ำที่ประชากรระดับครัวเรือนในพ้ืนที่ 8 จังหวัดริมน้ำโขงท่ีใช้สำหรับการทำเกษตรบนฝั่งและริม

ฝั่งแม่น้ำโขง ส่วนใหญ่คือใช้แหล่งน้ำจากแม่น้ำโขงหรือลำน้ำสาขา (ร้อยละ 47) รองลงมาคือ น้ำฝน (ร้อยละ 
24) ประปา (ร้อยละ 13) น้ำบาดาล (ร้อยละ 8) และอ่างเก็บน้ำ (ร้อยละ 8) (รูปที่ 4-237) โดยลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตร ของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ ปริมาณน้ำลดลง (ร้อยละ 66.8) 
รองลงมาคือ มีการปนเปื้อน (ร้อยละ 18.4) คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม (ร้อยละ 17.1) และปริมาณน้ำมากขึน้ (ร้อย
ละ 8.5) (รูปที่ 4-241) 

 
รูปที่ 4-237 แหล่งน้ำใช้สำหรับทำเกษตร 
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แหล่งน้ำที่ใช้ในการทำประมง ของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ แม่น้ำ/ น้ำคลอง (น้ำโขงหรือลำน้ำสาขา) 
(ร้อยละ 77) รองลงมา คือ น้ำฝน (ร้อยละ 10) ประปา (ร้อยละ 8) และน้ำบาดาล (ร้อยละ 5) (รูปที่ 4-238) 
โดยลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำที่ใช้ในการทำประมง ของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ ปริมาณน้ำลดลง 
(ร้อยละ 35.6) รองลงมา คือ มีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม  (ร้อยละ 18.7) การปนเปื้อน (ร้อยละ 15.9) และ
ปริมาณน้ำมากขึ้น (ร้อยละ 11.2) (ที่ 4-241) 

 
รูปที่ 4-238 แหล่งน้ำใช้สำหรับทำประมง 

แหล่งน้ำที่ใช้ในการทำปศุสัตว์ของครัวเรือน คือ แม่น้ำ/น้ำคลอง (น้ำโขงหรือลำน้ำสาขา) (ร้อยละ 39) 
น้ำประปา (ร้อยละ 28) น้ำฝน (ร้อยละ 13) และน้ำบาดาล (ร้อยละ 10) (รูปที ่ 4-239) โดยลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำที่ใช้ในการทำปศุสัตว์ของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ ปริมาณน้ำลดลง (ร้อยละ 18.7) 
รองลงมา คือ มีการปนเปื้อน (ร้อยละ 10.3) และ ปริมาณน้ำมากขึ้น (ร้อยละ 4.6) (รูปที่ 4-241) 

 
รูปที่ 4-239 แหล่งน้ำใช้สำหรับทำปศุสัตว์ 
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แหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ของครัวเรือน คือ แม่น้ำ/น้ำคลอง (น้ำโขงหรือลำน้ำสาขา) (ร้อย

ละ 43.0) น้ำประปา (ร้อยละ 15.0) และน้ำบาดาล (ร้อยละ 7.0) (รูปที่ 4-240) โดยลักษณะการเปลี่ยนแปลง

ของแหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ ปริมาณน้ำลดลง (ร้อยละ 11.7) รองลงมา 

คือ มีการปนเปื้อน (ร้อยละ 3.4) และปริมาณน้ำมากขึ้น (ร้อยละ 1.8) (รูปที่ 4-241) 

 
รูปที่ 4-240 แหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

จากข้อมูลการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ำในการทำเกษตรกรรมภาพรวมทั้ง 8 จังหวัดริมโขงพบว่า 
แหล่งน้ำที่ใช้สำหรับทำเกษตรบนฝั่งและริมฝั่งแม่น้ำโขง แม่น้ำลำคลอง (แม่น้ำโขงและลำน้ำสาขา) เป็นแหล่ง
น้ำที่ใช้มากที่สุดในการทำการเกษตร การทำปศุสัตว์ การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมทั้งยังมีการ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำที่ลดลงสำหรับการใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้แก่การทำการเกษตร ปศุสัตว์ การประมง 
และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าประชากรในพื้นที่พ่ึงพาอาศัยและต้องการแม่น้ำโขงและลำ
น้ำสาขาในการทำการเกษตรในรูปแบบต่างๆ   
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รูปที่ 4-241 การเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำต่างๆในระยะเวลา 5 ปี 
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9.3 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงต่ออาชีพของประชากร 
 9.3.1 การประกอบอาชีพประมง  
 การเปลี่ยนแปลงของการทำประมงจากแหล่งน้ำธรรมชาติในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ผลกระทบ
ทางด้านประมงจากแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่พบว่ามีปริมาณหรือจำนวนสัตว์น้ำลดลง (ร้อยละ 36.12) ส่งผล
ทำให้รายได้จากการขายสัตว์น้ำ ลดลงด้วย (ร้อยละ 32.84) ในขณะที่จำนวนชาวประมงเท่าเดิม (ร้อยละ 
16.91) (รูปที่ 4-242) จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงมีผลกระทบต่อการทำประมงไม่
เพียงแต่จำนวนสัตว์น้ำตามธรรมชาติจะลดลงแล้วยังมีผลกระทบเรื่องรายได้ท่ีลดลงด้วย 
 9.3.2 การประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
 การเปลี่ยนแปลงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ครัวเรือนส่วนใหญ่เห็นว่าจำนวน
สัตว์น้ำที่เพาะเลี้ยงลดลง (ร้อยละ 4.27) ส่งผลให้รายได้จากการขายสัตว์น้ำลดลงด้วย (ร้อยละ 5.42)  ขณะที่
จำนวนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเท่าเดิม (ร้อยละ 4.60) (รูปที่ 4-242) จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของ
แม่น้ำโขงอาจทำให้เกิดจากภาวะน้ำท่วมหรือภัยแล้ง ทำให้กระชังปลาได้รับความเสียหาย ส่งผลให้ทั้งจำนวน
สัตว์น้ำที่เพาะเลี้ยงและรายได้ในครัวเรือนลดลงด้วย  
 9.3.3 การประกอบอาชีพเกษตรกรรม (บนฝั่ง) 

การเปลี่ยนแปลงการทำเกษตรบนฝั่งในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ครัวเรือนส่วนใหญ่เห็นว่า ปริมาณ
ผลผลิตลดลง (ร้อยละ 36.78) การเจริญของพืชลดลง (ร้อยละ 34.65) รายได้จากการขายผลผลิตลดลง (ร้อย
ละ 41.87) จำนวนเกษตรกรเท่าเดิม (ร้อยละ 32.18) การใช้ปุ๋ยชีวภาพเท่าเดิม (ร้อยละ 25.62) และมีแนวโน้ม
ที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 25.29)  การใช้ปุ๋ยสารเคมี สารกำจัดศัตรูพืช เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 25.62) ในขณะที่พื ้นท่ี
การเกษตร เท่าเดิม (ร้อยละ 40.23)  (รูปที่ 4-242) จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงมี
ผลกระทบต่อการทำการเกษตรบนฝั่งซึ ่งพบว่ามีการเจริญเติบโตของพืชลดลงส่งผลให้ปริมาณผลผลิตทาง
การเกษตรลดลงและยังทำให้รายได้จากการขายผลผลิตทางการเกษตรลดลงด้วย ในขณะที่จำนวนของ
เกษตรกรยังคงเท่าเดิมแต่ประชากรส่วนใหญ่สามารถปรับตัวด้วยการเพิ่มการเจริญเติบโตของพืชและการเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตรโดยมีการใช้ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยเคมีเพ่ิมมากขึ้น 

9.3.4 การประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ริมฝั่ง) 
โดยการเปลี่ยนแปลงการทำเกษตรริมฝั่งแม่น้ำโขงในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ครัวเรือนส่วนใหญ่เห็น

ว่า ปริมาณผลผลิต ลดลง (ร้อยละ 26.1) การเจริญเติบโตของพืช ลดลง (ร้อยละ 23.2) รายได้จากการขาย
ผลผลิตลดลง (ร้อยละ 26.8) จำนวนเกษตรกรเท่าเดิม (ร้อยละ 23.3) พื้นที่การเกษตร ลดลง (ร้อยละ 26.3) 
การใช้ปุ๋ยชีวภาพ การใช้ปุ๋ยชีวภาพเท่าเดิม (ร้อยละ 20.2) และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 14.1)  และมีการ
ใช้ปุ๋ยสารเคมี สารกำจัดศัตรูพืชเท่าเดิม (ร้อยละ 15.1) และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 8.4)  (รูปที่ 4-242) 
จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงมีผลกระทบต่อการทำการเกษตรริมฝั่งแม่น้ำโขงที่มี
แนวโน้มเดียวกับการทำเกษตรบนฝั่งโดยการเจริญเติบโตของพืชลดลงส่งผลให้ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร
ลดลงและยังทำให้รายได้จากการขายผลผลิตทางการเกษตรริมฝั่งลดลงด้วย ในขณะที่จำนวนของเกษตรกรและ
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พ้ืนที่ทำการเกษตรยังคงเท่าเดิมแต่ประชากรส่วนใหญ่สามารถปรับตัวด้วยการเพ่ิมการเจริญเติบโตของพืชและ
การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรโดยมีการใช้ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยเคมีที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น 
 9.3.5 การประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว 
 ธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงในระยะ 5 ปี ครัวเรือนส่วนใหญ่เห็นว่า จำนวนรีสอร์ท
และโฮมสเตย์ โรงแรม เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 21.5) พื้นที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ (ร้อยละ 28.9) กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ร้อยละ 29.9)  และกิจกรรมการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม (ร้อยละ 29.1) เท่าเดิม 
จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 14.3) จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับท่องเที่ยวเท่าเดิม (ร้อยละ 
19.2) และมีรายได้จากการให้บริการด้านการท่องเที่ยวลดลง (ร้อยละ 23.8)  (รูปที่ 4-242) จากข้อมูลแสดงให้
เห็นว่าการเปลี ่ยนแปลงของแม่น้ำโขงมีผลกระทบต่อการให้บริการธุรกิจท่องเที ่ยวมากที่สุดคือจำนวน
นักท่องเที่ยวและรายได้จากการให้บริการทอ่งเที่ยวลดลงอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่มีแนวโน้มการสร้างรีสอร์ท
และโฮมสเตย์เพ่ิมสูงขึ้น  
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รูปที่ 4-242 การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆในระยะเวลา 5 ปี  
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9.4 ผลกระทบด้านความเปราะบาง 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงความคิดเห็นจากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่าน

ทำให้เกิดภาวะผลกระทบด้านต่างๆเช่น การสะสมตะกอน (ร้อยละ 42.9)  การกัดเซาะ การพังทลายของตลิ่ง 
(ร้อยละ 44.8)  น้ำท่วม (ร้อยละ 48.8) ภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำ (ร้อยละ 55.7)  (รูปที่ 4-243) โดยมี
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงดังนี้  

 
รูปที่ 4-243 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ 

9.4.1 การสะสมตะกอน การกัดเซาะ การพังทลายของตลิ่ง 
ครัวเรือนมีปัญหาการกัดเซาะ การพังทลายของตลิ่ง  โดยสาเหตุของการกัดเซาะพื้นที่ริมตลิ่ง การ

พังทลายของตลิ่ง และการสะสมตะกอน ครัวเรือนส่วนใหญ่คิดว่าเกิดจากการไหลของกระแสน้ำ (ร้อยละ 64.4) 
รองลงมาคือ การเพิ่มลดของระดับน้ำในแม่น้ำอย่างกะทันหัน (ร้อยละ 61.7) คลื่นในแม่น้ำโขงสายประธาน 
(ร้อยละ 56.7) การสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงสายประธาน (ร้อยละ 48.8) การไหลของน้ำผิวดิน (ร้อยละ 51.4)  
กิจกรรมดูดทราย (ร้อยละ 46.3) การสร้างแนวกั้นชายฝั่ง/ เขื่อนกันตลิ่ง (ร้อยละ 32.2) ลม (ร้อยละ 29.1)  
เรือประมง (ร้อยละ 20.2) และเรือท่องเที่ยว (ร้อยละ 15.6) (รูปที่ 4-244) โดยการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ
ตะกอนในแม่น้ำโขงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ครัวเรือนระบุว่ากัดเซาะพื้นที่ริมตลิ่ง การพังทลายของตลิ่ง และการ
สะสมตะกอนเพิ ่มขึ ้น มีต่อพื ้นที ่ทำกินลดลง (ร้อยละ 51.6) ปริมาณสัตว์น้ำลดลง (ร้อยละ 49.1) ภาวะ
ความเครียด (ร้อยละ 40.2) เสียค่าก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่ง (ร้อยละ 34.6) เกิด ทรัพย์สินเสียหาย (ร้อยละ 36.5) 
บ้านเรือนเสียหาย (ร้อยละ 25.6) และต้องย้ายที่อยู่อาศัย (ร้อยละ 19.4) (รูปที่ 4-245) จากข้อมูลแสดงให้ว่า
ประชากรในพ้ืนที่ 8 จังหวัดได้รับผลกระทบจากการสะสม การกัดเซาะ การพังทลายของตลิ่งที่มีแนวโน้มค่อย
ข้างสูงซึ่งมาจากหลายสาเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงการไหลของแม่น้ำโขงส่งผลกระทบมากที่สุด
ทำให้กระทบต่อพ้ืนที่ทำกินของประชากรรริมฝั่งโขงลดลงด้วย 
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รูปที่ 4-244 สาเหตุของการพังทลายของตลิ่ง และการสะสมตะกอนตามความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือน 

รูปที่ 4-245 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงการกัดเซาะพ้ืนที่ริมตลิ่ง การพังทลายของตลิ่ง 

 

 

64.4
56.7

51.4
61.7

46.3
29.1

20.2
15.6

48.8
32.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

การไหลของกระแสน ้า

คลื่นในแม่น ้าโขงสายประธาน

การไหลของน ้าผิวดิน

การเพิ่ม-ลดของระดับน ้ากะทันหัน

กิจกรรมการดูดทราย

ลม

เรือประมง

เรือท่องเที่ยว

การสร้างเขื่อนในแม่น ้าโขง

การสร้างเขื่อนกันตลิ่ง

ร้อยละ

สาเหตุของการพังทลายของตลิ่ง และการสะสมตะกอนตามความคิดเห็นของหัวหนา้ครัวเรือน
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9.4.2 ภาวะน้ำท่วม 
ประชากรในครัวเรือนมีปัญหาน้ำท่วมในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา โดยผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม 

ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนโดยทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย (ร้อยละ 48.6) รองลงมาคือ รายได้ลดลง 
(ร้อยละ 48.1) โรคภัยไข้เจ็บ (ร้อยละ 39.4) ทรัพย์สินเสียหาย (ร้อยละ 37.4) ไม่มีรายได้ (ร้อยละ 36.6) และ
อันตรายจากสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์มีพิษ (ร้อยละ 36.6) ดินทรุด (ร้อยละ 31.2) สัตว์น้ำที่เลี้ยงสูญหาย (ร้อย
ละ 28.2) ไม่มีห้องน้ำ/ห้องส้วม (ร้อยละ 20.0) ขาดไฟฟ้าใช้เกิน 3 วัน (ร้อยละ 17.2) และ มีคนเสียชีวิต (ร้อย
ละ 14.4) (รูปที่ 4-246)  จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงที่เปน็สาเหตุทำให้เกิดภาวะ
น้ำท่วมส่งผลทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายของประชากรทั้ง 8 จังหวัดริมน้ำโขงมากท่ีสุด 

 
รูปที่ 4-246 ผลกระทบของครัวเรือนที่มีปัญหาน้ำท่วม 
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9.4.3 ภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำ  
ครัวเรือนประสบปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำ โดยส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายและผลกระทบ

ต่อการทำการเกษตร (ร้อยละ 58.0) รองลงมาคือ ทำให้ระดับและปริมาณน้ำลดลง (ร้อยละ 55.0) ปริมาณสัตว์
น้ำในแม่น้ำลดลง (ร้อยละ 53.2) คุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ 51.4) ระดับน้ำในดินเปลี่ยนแปลง จำนวน 
(ร้อยละ 49.4) กระทบต่อการทำประมง (ร้อยละ 48.6) การขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค (ร้อยละ 46.6)  เกิด
การกัดเซาะของดิน (ร้อยละ 43.3) กระทบต่อการทำปศุสัตว์ (ร้อยละ 39.7) และเกิดไฟป่า (ร้อยละ 32.3) (รูป
ที่ 4-247) จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดภัยแล้งและการขาด
แคลนน้ำส่งผลทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายของประชากรทั้ง 8 จังหวัดริมน้ำโขงมากที่สุดเช่นเดียวกับ
การเกิดภาวะน้ำท่วม 

 
รูปที่ 4-247 ผลกระทบของครัวเรือนที่มีปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ำ 

9.5 การเตรียมตัวรับมือและการปรับตัว  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะการปรับตัวของประชากร ประชากรริมน้ำโขง 8 จังหวัดพบว่าจากการ
เปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่าน ประชากรมีการปรับตัวในด้านต่างๆ ได้แก่ การปรับตัว
ทางด้านประมง (ร้อยละ 37.4) การเกษตร (ร้อยละ 44.0)  วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 28.9)  การ
พังทลายของตลิ่ง (ร้อยละ 31.2) ภัยแล้ง (ร้อยละ 51.9) และน้ำท่วม (ร้อยละ 43.8) (รูปที่ 4-248)  โดยมี
ลักษณะการปรับตัวดังนี้  
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ผลกระทบจากความแห้งแล้งและการขาดแคลนน ้า
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รูปที่ 4-248 การปรับตัวเพ่ือรับมือปัญหาด้านต่างๆ 

9.5.1 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านการเกษตร 
ครัวเรือนส่วนใหญ่ มีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านการเกษตร โดยวิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผน

เพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านการเกษตรและพื้นที่เพาะปลูกครัวเรือนมีวิธี คือ การเฝ้าระวังการปล่อยน้ำ
จากเขื่อน (ร้อยละ 46.3) การเฝ้าระวังเรื่องระดับและอัตราการไหลของน้ำ (ร้อยละ 44.7) รับความช่วยเหลอื
จากหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานอื่น (ร้อยละ 44.2) การขุดเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เพื่อการเกษตรลดลง 
(ร้อยละ 42.5) การป้องกันน้ำเสีย (ร้อยละ 43.5)  ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร (ร้อยละ 41.9) และการ
เปลี่ยนรอบการทำเกษตร (ร้อยละ 35.8) (รูปที ่4-249) 

9.5.2 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านประมง 
ครัวเรือนมีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านประมง โดยวิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผนเพื่อเตรียมตัว

รับมือกับปัญหาด้านการประมง คือ การเฝ้าระวังการปล่อยน้ำจากเขื่อน (ร้อยละ 39.2) การเฝ้าระวังเรื ่อง
ระดับและอัตราการไหลของน้ำ (ร้อยละ 36.9) ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์จับสัตว์น้ำที่เหมาะสม (ร้อยละ 34.3) 
มีมาตรการไม่จับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ (ร้อยละ 34.2) รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 30.9)  
การอนุบาลสัตว์น้ำ (ร้อยละ 28.1) การเฝ้าระวังสัตว์น้ำต่างถิ่นที่เป็นภัยต่อสัตว์น้ำประจำถิ่น (ร้อยละ 27.4)  
และการเปลี่ยนรอบการเลี้ยงสัตว์น้ำ (ร้อยละ 24.6) (รูปที ่4-249) 

9.5.3 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
ครัวเรือนมีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โดยวิธีป้องกัน แก้ไข และ

วางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวครัวเรือนมีวิธี คือ ให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ร้อยละ 30.53) รับฟังความคิดเห็น/คำติชม (ร้อยละ 30.2) มีการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น (ร้อยละ 29.9) มีการป้องกันน้ำเสีย การไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลและสารพิษลงในแม่น้ำหรือที่
สาธารณะ (ร้อยละ 29.6) มีระบบรักษาความปลอดภัย (ร้อยละ 28.4) มีการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

37.4

44.0

28.9

31.2

51.9

43.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

การประมง

การเกษตร

วฒันธรรมและการท่องเท่ียว

พงัทลายของตลิ่ง

ภยัแลง้

น า้ท่วม

รอ้ยละ

การปรบัตวัของครวัเรอืนเพื่อรบัมือปัญหาดา้นตา่ง ๆ
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ให้แก่นักท่องเที่ยว (ร้อยละ 28.2) ไม่มีการฉวยโอกาสแสวงหากำไร (ร้อยละ 26.8) รับจำนวนนักท่องเที่ยวที่
เหมาะสม (ร้อยละ 25.9) และการบำบัดน้ำก่อนปล่อยทิ้ง (ร้อยละ 26.6) (รูปที ่4-249) 

9.5.4 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาภัยแล้ง 
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาภัยแล้ง โดยการจัดการหรือมีการวางแผนเพ่ือเตรียม

ตัวรับมือกับปัญหาภัยแล้ง ครัวเรือนมีการจัดการ คือ การกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง เช่น การสร้างเขื่อน อ่าง
เก็บน้ำ สระน้ำ เป็นต้น (ร้อยละ 49.8) การป้องกันน้ำเสีย การไม่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลและสารพิษลงในแม่น้ำ (ร้อย
ละ 42.7) หาความรู้เรื่องน้ำท่วม (ร้อยละ 38.4) รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน 
(ร้อยละ 39.2) การขุดเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ (ร้อยละ 45.5) การใช้น้ำอย่างประหยัด (ร้อยละ 46.6)  การ
เปลี่ยนรอบการทำเกษตร/ ปศุสัตว์/ เลี้ยงสัตว์น้ำ (ร้อยละ 32.8) รับความช่วยเหลือจากญาติพ่ีน้อง เพ่ือน (ร้อย
ละ 30.7) ทำสินค้าขาย (ร้อยละ 26.8) หางานทำนอกพื้นที่ (ร้อยละ 24.8) และขายทรัพย์สินที่มี เช่น ที่ดิน 
เรือ รถ สัตว์เลี้ยง เป็นต้น (ร้อยละ 15.6) (รูปที่ 4-250) 

9.5.5 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาการกัดเซาะ และการพังทลายของตลิ่ง 
ครัวเรือนมีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาการกัดเซาะ และการพังทลายของตลิ่ง โดยการจัดการหรือมี

การวางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหากัดเซาะ และการพังทลายของตลิ่ง ครัวเรือนมีการจัดการ คือ ขอ
ความช่วยเหลือจากภาครัฐ (ร้อยละ 33.2) การปลูกต้นไม้ (ร้อยละ 29.9) ทำไม้ปักทำแนวกั้นน้ำ (ร้อยละ 20.2) 
และย้ายที่อยู่อาศัย (ร้อยละ 7.6) (รูปที่ 4-250) 

9.5.6 การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำท่วม 
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำท่วม โดยการจัดการหรือมีการวางแผนในระยะ

ยาวเพ่ือเตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำท่วม ครัวเรือนมีการจัดการ คือ ย้ายของขึ้นท่ีสูง (ร้อยละ 39.6) หาความรู้
เรื่องน้ำท่วม (ร้อยละ 38.9) ปรับปรุงบ้านให้แข็งแรง (ร้อยละ 37.1) กักตุนน้ำดื่ม/ น้ำใช้ (ร้อยละ 33.5) กักตุน
อาหาร (ร้อยละ 31.0) ย้ายไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย (ร้อยละ 29.7) รับความช่วยเหลือจากญาติพี่น้อง เพื่อน 
(ร้อยละ 28.9) เปลี่ยนรอบการทำเกษตร/ ปศุสัตว์/ เลี้ยงสัตว์น้ำ (ร้อยละ 26.8) ยกบ้านให้สูงขึ้น (ร้อยละ 
23.3)  ทำสินค้าขาย (ร้อยละ 22.7) และทำงานนอกพ้ืนที่ (ร้อยละ 17.9) (รูปที่ 4-250) 
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รูปที่ 4-249 วิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านการเกษตร การประมงและด้าน

       การท่องเที่ยว 
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การเฝ้าระวังการปล่อยน ้าจากเขื่อน
เฝ้าระวังระดับและอัตราการไหลของน ้า

การป้องกันน ้าเสีย 
เปลี่ยนรอบการเลี้ยงสัตว์น ้า

ไม่การจับสัตว์น ้าในฤดูวางไข่
การอนุบาลสัตว์น ้า

ใช้อุปกรณ์จับสัตว์น ้าที่เหมาะสม
เฝ้าระวังพันธุ์สัตว์น ้าต่างถิ่น

รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

การเฝ้าระวังการปล่อยน ้าจากเขื่อน
เฝ้าระวังระดับและอัตราการไหลของน ้า

การป้องกันน ้าเสีย 
การขุดเจาะน ้าบาดาลขึน้มาใชเ้พื่อการเกษตร

เปลี่ยนรอบการท าเกษตร
ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร

รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

รับจ านวนนักท่องเที่ยวที่เหมาะสม
ให้ค าแนะน าด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

อ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว
รับฟังความคิดเห็นและค าติชม

ไม่ให้มีการฉวยโอกาสแสวงหาก าไร
มีระบบรักษาความปลอดภัย

บ าบัดน ้าก่อนปล่อยทิ้ง
การป้องกันน ้าเสีย 

มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

ร่อยละ

วิธีป้องกันเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านต่าง ๆ 

ด้านการท่องเที่ยว

ด้านการเกษตร

ด้านการประมง
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รูปที่ 4-250 วิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้งและการพังทลายของ  

       ตลิ่ง 
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ย้ายที่อยู่อาศัย
ท าไม้ปักท าแนวกั้นน ้า

ปลูกต้นไม้
รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

การกักเก็บน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
การขุดเจาะน ้าบาดาลขึน้มาใช้

การใช้น ้าอย่างประหยัด
การป้องกันน ้าเสีย 

เปลี่ยนรอบการท าเกษตร ปศุสัตว์และเลี้ยงสัตว์น ้า
หาความรู้เรื่องน ้าท่วม

หางานท านอกพ้ืนที่
ท าสินค้าขาย

ขายทรัพย์สินที่มี 
รับความช่วยเหลือจากญาตแิละเพื่อน

รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ

กักตุนอาหาร
กักตุนน ้าดื่มและน ้าใช้

ย้ายของขึ้นที่สูง
ยกบ้านให้สูงขึ้น

ปรับปรุงบ้านให้แขง็แรง
ย้ายไปอยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัย

เปลี่ยนรอบการท าเกษตร ปศุสัตว์และเลี้ยงสัตว์น ้า
หาความรู้เรื่องน ้าท่วม

หางานท านอกพ้ืนที่
ท าสินค้าขาย

ขายทรัพย์สินที่มี
รับความช่วยเหลือจากญาต ิพี่น้องและเพื่อน

ร้อยละ

วิธีป้องกันเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านต่าง ๆ 
ด้านน ้าท่วม

ด้านน ้าแล้ง

ด้านการพังทลายของตลิ่ง
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โดยสรุปจะเห็นว่าในภาพรวมประชากรทั้ง 8 จังหวัด มีครัวเรือนที่เตรียมตัวรับมือกับผลกระทบน้อย
กว่าจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบในประเด็นด้านการประมง ด้านการเกษตรบนฝั่ง ด้านการพังทะลายของ
ตลิ่ง ด้านภัยแล้ง และด้านน้ำท่วม ในขณะที่ครัวเรือนมีการเตรียมตัวรับมือสูงกว่าจำนวนครัวเรือนที่ได้รับ
ผลกระทบในด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (รูปที่ 4-251) 

 
รูปที่ 4-251 เปรียบเทียบจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบต่อจำนวนครัวเรือนที่มีการปรับตัวในด้านต่าง ๆ 
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ด้านการประมง

ด้านการเกษตรบนฝ่ัง

ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

ด้านการพังทลายของตลิ่ง

ด้านภัยแล้ง

ด้านน ้าท่วม

ร้อยละ

เปรียบเทียบครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบต่อครัวเรือนที่มีการปรับตัว

มีการเตรียมตัวรับมอื ได้รับผลกระทบ
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9.5.7 ข้อเสนอแนะของภาครัฐ 
แนวทางในการพัฒนาของภาครัฐเพื่อให้ชุมชนสามารถปรับตัว/เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความ

เปลี่ยนแปลงจากกรณีผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสาย
ประธาน ครัวเรือนคิดว่า ควรทำความเข้าใจให้กับชุมชนรับทราบอย่างใกล้ชิด/ต่อเนื่อง (ร้อยละ 25.8) ควรให้
ชุมชนได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ท้องถิ่นเพ่ือรับมือกับปัญหา (ร้อยละ 15.4) ควรแจ้งมาตรการป้องกันและแก้ไข
ให้ชุมชนรับทราบอย่างรวดเร็ว (ร้อยละ 14.1) ให้ชุมชน/ ผู้นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกับ
ภาครัฐ (ร้อยละ 10.3)  ภาครัฐควรมีมาตรการเยียวยากับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ (ร้อยละ 8.4) 
และภาครัฐควรมีแนวทางในการพัฒนาในเรื่องซ้อมเตือนภัยให้กับชุมชนเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 
(ร้อยละ 3.3) (รูปที ่4-252) 

 
รูปที่ 4-252 ข้อเสนอแนะสำหรับภาครัฐ 
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ซ้อมเตือนภัยให้กับชุมชนเพื่อรองรับเหตุการณ์

ร้อยละ

ข้อเสนอแนะส าหรับภาครัฐ
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9.5.8 ข้อเสนอแนะสำหรับชุมชน 
การปรับตัวของชุมชนเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจากกรณีผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน

จากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานในอนาคต ครัวเรือนส่วนใหญ่คิดว่าชุมชนควรมีการ
ปรับตัวในเรื่อง ปรับรูปแบบการใช้ประโยชน์ทรัพยากรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ 19.0) 
รองลงมา คือ พัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้/ส่งเสริมอาชีพเสริม (ร้อยละ 14.4) รวมกลุ่มชุมชน
และสร้างเครือข่ายเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ร้อยละ 27.8) จัดหา/พัฒนาแหล่งน้ำในระดับไร่นา/
ครัวเรือนของตนเอง (ร้อยละ 9.7) เรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาองค์ความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 5.1) 
และฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้ครอบครัว และคนรอบข้าง (ร้อยละ 3.8) (รูปที่ 4-253) 

 
รูปที่ 4-253 ข้อเสนอแนะสำหรับชุมชน 
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ร้อยละ

ข้อเสนอแนะส าหรับชุมชน
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9.5.9 รูปแบบส่ือสำหรับแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า 
ครัวเรือนส่วนใหญ่คิดว่า รูปแบบของระบบการเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการปล่อยน้ำจากเขื่อนใน

แม่น้ำโขงสายประธาน คือ เสียงตามสาย (ร้อยละ 38.3) รองลงมา คือ แอพพลิเคชั่นไลน์ (ร้อยละ 14.4) 
โทรทัศน์/ เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น (ร้อยละ 7.7) หอเตือนภัย (ร้อยละ 7.6) วิทยุ (ร้อยละ 7.2) อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 
10.7) และข้อความ SMS (ร้อยละ 2.1) (รูปที่ 4-254) 

 
รูปที่ 4-254 รูปแบบของระบบการเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการปล่อยน้ำจากเข่ือนในแม่น้ำโขงสายประธาน 

สรุปภาพรวมของการศึกษาผลกระทบของประชากรริมน้ำโขง 8 จังหวัด 
จากผลการศึกษาพบว่า แม่น้ำโขงมีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติสูงที่สุดในเรื่องภัยแล้งหรือปริมาณ

น้ำลดลง ตามมาด้วยน้ำท่วม การพังทลายของตลิ่งและการสะสมตะกอน ผลกระทบสูงสุดที่เกิดขึ้นจากภัยแล้ง
และน้ำท่วมคือกระทบต่อการทำเกษตร พืชผลทางการเกษตรเสียหาย ในขณะที่การกัดเซาะและพังทลายของ
ตลิ่งส่งผลกระทบสูงสุดในเรื่องพ้ืนที่ทำกินลดลง   

จากข้อมูลการศึกษาพบว่าแม่น้ำโขงมีความสัมพันธ์กับประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่ริมแม่น้ำโขงอย่างมาก 
โดยแม่น้ำโขงเป็นแหล่งน้ำหลักสำหรับการหาเลี้ยงชีพในด้านการเกษตร ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการปศุ
สัตว์ เมื่อแม่น้ำโขงมีการเปลี่ยนแปลงจึงทำให้รายได้ระดับครัวเรือนของประชากรที่พึ่งพาทรัพยากรจากแม่น้ำ
โขงมีการเปลี่ยนแปลงรายได้ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า การ
เปลี่ยนแปลงของรายได้ของประชากรรวมทั้ง 8 จังหวัดริมน้ำโขง จาก 5 ปีที่ผ่านมา มีความสัมพันธ์ต่อการ

เปลี่ยนแปลงรายได้จากการประกอบอาชีพต่างๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p  0.05) เช่น รายได้จากการ
ขายผลผลิตทางการเกษตรบนฝั่ง (ตารางที ่4-2)  และริมฝั่ง (ตารางที ่4-3)  รายได้จากการขายสัตว์น้ำจากการ
ทำประมงตามธรรมชาติ (ตารางที ่4-4)  รวมทั้งรายได้จากการให้บริการการท่องเที่ยว (ตารางที ่4-5) ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าจากประชากรกลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง 
นอกจากนี้ประชากรกลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อย คือ ส่วนใหญ่มีรายได้ครัวเรือนน้อยกว่า 15,000 บาท 
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และยังมีแนวโน้มที่รายได้ต่อเดือนน้อยกว่าเดิมในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงที่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณลดลง อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตทั้งการทำ
เกษตรบนฝั่ง ริมฝั่ง จำนวนสัตว์น้ำ จำนวนรีสอร์ท จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง และอาจส่งผลทำให้ประชาชนมี
รายได้ลดลงด้วย   

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าประชากรริมน้ำโขง 8 จังหวัดส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของ
แม่น้ำโขงมีความเก่ียวข้องกับรายได้ที่ลดลงนั้น แต่ในทางตรงกันข้ามพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ถึงแม้จะมีรายได้
ที่ลดลงแต่ได้ให้ความเห็นว่ารายได้ในปัจจุบันนั้นยังเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ประชากรอาจมีความสามารถในการเตรียมรับมือหรือสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงที่ทำให้
เกิดผลกระทบต่างๆ  เช่น การเกิดภาวะน้ำท่วม การกัดเซาะหรือการพังทลายของตลิ่ง หรือการท่องเที่ยวเป็น
ต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ความพอเพียงของรายได้มีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวด้าน
การเกิดภาวะน้ำท่วม (ตารางที ่4-6) และการปรับตัวด้านการพังทลายของตลิ่ง (ตารางที ่4-7) การปรับตัวด้าน

การท่องเที่ยว (ตารางที่ 4-8) และการปรับตัวด้านการประมง (ตารางที่ 4-9) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p  
0.05) ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลความคิดเห็นว่าประชาชนมีวิธีการเตรียมรับมือกับปัญหาทางธรรมชาติในเรื่องน้ำ
ท่วมโดยการย้ายของขึ้นที่สูง ส่วนการพังทลายของตลิ่งประชากรมีการเตรียมรับมือด้วยตัวเองค่อนข้างน้อย
ส่วนใหญ่เป็นการขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องทั ้งหน่วยงานรัฐบาลหรือเอกชน ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างความพอเพียงของรายได้และการปรับตัวด้านประมง กลุ่มอาชีพด้านการประมงมีการ
เตรียมรับมือเพื่อป้องกันความเสียหายโดยการเฝ้าระวังการปล่อยน้ำจากเขื่อน และกลุ่มอาชีพเรื ่องการ
ท่องเที่ยวจะมีการเตรียมรับมือโดยการได้รับคำแนะนำด้านการเปลี่ยนแปลงการให้บริการการท่องเที่ยวเป็น
แบบเชิงอนุรักษ์ ในส่วนการปรับตัวทางด้านภัยแล้งพบว่าประชาชนจะมีการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และการ
ปรับตัวทางด้านการเกษตรประชาชนจะเฝ้าระวังการปล่อยน้ำจากเขื่อน แต่อย่างไรก็ตามจากข้อมูลการ
วิเคราะห์ทางสถิติพบว่าการปรับตัวด้านภัยแล้ง (ตารางที่ 4-10) และการปรับตัวด้านเกษตร (ตารางที่ 4-11) 
ไม่มีความสัมพันธ์กับความพอเพียงของรายได้ (p  0.05) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงท่ี
ส่งผลกระทบต่อความเปราะบางด้านภัยแล้ง ถึงแม้ประชากรส่วนใหญ่จะมีมาตรการในการรับมือหรือปรับตัว
ด้านภัยแล้งแต่อาจช่วยในการปรับตัวได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่การเกิดสถานการณ์ภัยแล้งมี
ผลกระทบอย่างมากต่อการทำเกษตรกรรม ทำให้ผลิตผลทางการเกษตรลดลง จึงอาจส่งผลให้ประชากรบาง
กลุ่มใน 8 จังหวัดริมน้ำโขงมีการปรับตัวทางด้านการเกษตรน้อยลงตามไปด้วย จึงส่งผลกระทบต่อภาวะ
เศรษฐกิจภายในครัวเรือนโดยอาจพบว่ารายไดไ้ม่สัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในระดับครัวเรือน 

 
จากที่ผ่านมาการรับรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงของประชาชนริมแม่น้ำโขงทั้ง 8 จังหวัด ยัง

ขาดการเชื่อมต่อข้อมูลหรือการรับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึงนั้น จากข้อมูลความคิดเห็นพบว่าข้อมูลระดับน้ำหรือ
ข้อมูลการเตือนภัยเป็นสิ่งสำคัญที่ประชาชนต้องการ สอดคล้องกับข้อเสนอที่ประชาชนมีต่อรัฐที่ต้องการให้รัฐ
สร้างความเข้าใจให้กับชุมชนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยสื่อที่ชุมชนต้องการให้เป็นช่องทางเตือนภัยคือเสยีง
ตามสาย ข้อเสนอแนะสำหรับชุมชนคือการรวมกลุ่มชุมชนและสร้างเครือข่าย ซึ่งจะเป็นกลไกเชื่อมระหว่าง
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ภาครัฐและประชาชน ผลการเก็บข้อมูล SIMVA ในระดับครัวเรือนดังรูปที่ 4-255 และข้อมูลเปรียบเทียบผล
การวิเคราะห์แบบรายจังหวัดและรวม 8 จังหวัด ดังรายละเอียดในตารางข้อมูลภาคผนวก ก1  
 

รูปที่ 4-255 แสดงสรุปผล SIMVA กลุ่มหัวหน้าครัวเรือน 

ตารางการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของประเด็นผลกระทบด้านเศรษฐกิจและความเปราะบางจากข้อมูล
ความคิดเห็นของประชากรรวม 8 จังหวัดริมน้ำโขง โดยการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ทางสถิติด้วยวิธีการ

ทดสอบไควสแควร์ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ (p  0.05) 

ตารางที่ 4-2 จำนวนและร้อยละของความคิดเห็นระหว่างการเปลี่ยนรายของประชากรได้จาก 5 ปีที่ผ่านมา

และการเปลี่ยนแปลงรายได้จากการขายผลผลิตจากการทำเกษตรบนฝั่ง 

การเปลี่ยนแปลงรายได้จากการขาย
ผลผลิตจากการทำ 

เกษตรบนฝั่ง 
การเปลี่ยนรายของ 
ประชากรได้จาก 5 ปีที่ผ่านมา 

น้อยกว่าเดิม เท่าเเดิม มากกว่าเดิมเล็กน้อย มากกว่าเดิมมาก รวม 

เพ่ิมขึ้น 
5 3 39 0 47 

3.1% 4.3% 30.5% 0.0% 12.9% 

เท่าเดิม 
23 33 10 0 66 

14.2% 47.1% 7.8% 0.0% 18.1% 

ลดลง 
134 34 79 4 251 

82.7% 48.6% 61.7% 100.0% 69.0% 
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รวม 
162 70 128 4 364 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

2 = 99.535 Sig = 0.000  

ตารางที่ 4-3 จำนวนและร้อยละของความคิดเห็นระหว่างการเปลี่ยนรายของประชากรได้จาก 5 ปีที่ผ่านมา

และการเปลี่ยนแปลงรายได้จากการขายผลผลิตจากการทำเกษตรริมฝั่ง 

การเปลี่ยนแปลงรายได้จากการขาย
ผลผลิตจากการทำ 

เกษตรริมฝั่ง 
การเปลี่ยนรายของ 
ประชากรได้จาก 5 ปีที่ผ่านมา 

น้อยกว่าเดิม เท่าเเดิม มากกว่าเดิมเล็กน้อย มากกว่าเดิมมาก รวม 

เพ่ิมขึ้น 
2 5 12 0 19 

2.0% 9.8% 16.7% 0.0% 8.4% 

เท่าเดิม 
12 23 11 0 46 

12.1% 45.1% 15.3% 0.0% 20.4% 

ลดลง 
85 23 49 4 161 

85.9% 45.1% 68.1% 100.0% 71.2% 

รวม 
99 51 72 4 226 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

2 = 39.894 Sig = 0.000  

ตารางท่ี 4-4 จำนวนและร้อยละของความคิดเห็นระหว่างการเปลี่ยนรายของประชากรได้จาก 5 ปีที่ผ่านมา

และการเปลี่ยนแปลงรายได้จากการขายสัตว์น้ำจากการทำประมง 

การเปลีย่นแปลงรายได้จากการ
ขายสตัว์น้ำจาก 

การทำประมง 
การเปลีย่นรายของ 
ประชากรได้จาก 5 ปีที่ผ่านมา 

น้อยกว่าเดิม เท่าเดมิ มากกว่าเดิม
เล็กน้อย 

มากกว่าเดิมมาก รวม 

เพิ่มขึ้น 
2 4 4 1 11 

1.8% 8.3% 4.9% 16.7% 4.5% 

เท่าเดมิ 
16 17 5 0 38 

14.7% 35.4% 6.1% 0.0% 15.5% 

ลดลง 
91 27 73 5 196 

83.5% 56.3% 89.0% 83.3% 80.0% 
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การเปลีย่นแปลงรายได้จากการ
ขายสตัว์น้ำจาก 

การทำประมง 
การเปลีย่นรายของ 
ประชากรได้จาก 5 ปีที่ผ่านมา 

น้อยกว่าเดิม เท่าเดมิ 
มากกว่าเดิม

เล็กน้อย มากกว่าเดิมมาก รวม 

รวม 
109 48 82 6 245 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

2 = 27.619 Sig = 0.000  

ตารางที่ 4-5 จำนวนและร้อยละของความคิดเห็นระหว่างการเปลี่ยนรายของประชากรได้จาก 5 ปีที่ผ่านมา

และการเปลี่ยนแปลงรายได้จากการท่องเที่ยว 

การเปลีย่นแปลงรายได้ 
จากการท่องเที่ยว 

การเปลีย่นรายของ 
ประชากรได้จาก 5 ปีที่ผ่านมา 

น้อยกว่าเดิม เท่าเเดิม มากกว่าเดิม
เล็กน้อย 

มากกว่าเดิมมาก รวม 

เพิ่มขึ้น 
21 14 30 0 65 

16.9% 24.1% 32.3% 0.0% 23.5% 

เท่าเดมิ 
32 26 10 0 68 

25.8% 44.8% 10.8% 0.0% 24.5% 

ลดลง 
71 18 53 2 144 

57.3% 31.0% 57.0% 100.0% 52.0% 

รวม 
124 58 93 2 277 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

2 = 30.190 Sig = 0.000  

ตารางท่ี 4-6 จำนวนและร้อยละของความคิดเห็นระหว่างความพอเพียงของรายได้และการปรับตัวด้านน้ำท่วม 

การปรับตัวด้านน้ำท่วม 

 

ความพอเพียงของรายได้ 

มีการปรบัตัว ไม่มีการปรบัตัว รวม 

พอเพียง 
157 165 322 

48.8% 51.2% 100.0% 

ไม่พอเพียง 106 77 183 
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57.9% 42.1% 100.0% 

รวม 
263 242 505 

52.1% 47.9% 100.0% 

2 = 3.928 Sig = 0.047 

ตารางที่ 4-7 จำนวนและร้อยละของความคิดเห็นระหว่างความพอเพียงของรายได้และการปรับตัวด้านการ

พังทลายของตลิ่ง 

การปรับตัวด้านการพังทลายของตลิ่ง 

 

ความพอเพียงของรายได้ 

มีการปรบัตัว ไม่มีการปรบัตัว รวม 

พอเพียง 
94 224 318 

29.6% 70.4% 100.0% 

ไม่พอเพียง 
92 68 160 

57.5% 42.5% 100.0% 

รวม 
186 292 478 

38.9% 61.1% 100.0% 

2 = 34.957 Sig = 0.000 

ตารางที่ 4-8 จำนวนและร้อยละของความคิดเห็นระหว่างความพอเพียงของรายได้และการปรับตัวด้านการ

ท่องเที่ยว 

การปรับตัวด้านการพังทลายของตลิ่ง 

 

ความพอเพียงของรายได้ 

มีการปรบัตัว ไม่มีการปรบัตัว รวม 

พอเพียง 
82 229 311 

26.4% 73.6% 100.0% 

ไม่พอเพียง 
101 88 189 

53.4% 46.6% 100.0% 

รวม 
183 317 500 

36.6% 63.4% 100.0% 
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2 = 37.131 Sig = 0.000 

ตารางท่ี 4-9 จำนวนและร้อยละของความคิดเห็นระหว่างความพอเพียงของรายได้และการปรับตัวด้านประมง 

การปรับตัวด้านประมง 

 

ความพอเพียงของรายได้ 

มีการปรบัตัว ไม่มีการปรบัตัว รวม 

พอเพียง 
108 243 351 

30.8% 69.2% 100.0% 

ไม่พอเพียง 
114 126 240 

47.5% 52.5% 100.0% 

รวม 
222 369 591 

37.6% 62.4% 100.0% 

2 = 17.012 Sig = 0.000 

ตารางที่ 4-10 จำนวนและร้อยละของความคิดเห็นระหว่างความพอเพียงของรายได้และการปรับตัวด้านภัย

แล้ง 

การปรับตัวด้านภยัแล้ง 

 

ความพอเพียงของรายได้ 

มีการปรบัตัว ไม่มีการปรบัตัว รวม 

พอเพียง 
194 124 318 

61.0% 39.0% 100.0% 

ไม่พอเพียง 
117 60 177 

66.1% 33.9% 100.0% 

รวม 
311 184 495 

62.8% 37.2% 100.0% 

2 = 1.264 Sig = 0.261 
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ตารางที่ 4-11 จำนวนและร้อยละของความคิดเห็นระหว่างความพอเพียงของรายได้และการปรับตัวด้าน

การเกษตร 

การปรับตัวด้านการเกษตร 

 

ความพอเพียงของรายได้ 

มีการปรบัตัว ไม่มีการปรบัตัว รวม 

พอเพียง 175 140 315 

55.6% 44.4% 100.0% 

ไม่พอเพียง 120 70 190 

63.2% 36.8% 100.0% 

รวม 295 210 505 

58.4% 41.6% 100.0% 

2 = 2.820 Sig = 0.093
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4.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกข้อมูลด้านการบริการระบบนิเวศรวม 8 จังหวัด 
1. ข้อมูลทั่วไป  

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดประกอบด้วย เพศชายจำนวน 38 คน (ร้อยละ 88) และเพศหญิง
จำนวน 5 คน (ร้อยละ 12) รวม 43 คน (รูปที่ 4-256) อาชีพหลักของผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ คือ เกษตรกรรม 
จำนวน 17 คน (ร้อยละ 39.5) รับราชการ จำนวน 6 คน (ร้อยละ 14.0) รับจ้าง จำนวน 4 คน (ร้อยละ 9.3) 
ค้าขาย จำนวน 3 คน (ร้อยละ 7.0) ประมง จำนวน 2 คน (ร้อยละ 4.7) ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 1 คน (ร้อยละ 
2.3) และอ่ืน ๆ จำนวน 5 คน (ร้อยละ 11.6) (รูปที่ 4-257) 

 
รูปที่ 4-256 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
รูปที่ 4-257 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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2. ลักษณะของชุมชน 
 2.1 ลักษณะทางกายภาพของชุมชน  

ลักษณะภูมิประเทศของหมู่บ้าน ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ จำนวน 27 ชุมชน (ร้อยละ 62.8) ที่ราบ
สูง จำนวน 5 ชุมชน (ร้อยละ 11.6) พื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง จำนวน 4 ชุมชน (ร้อยละ 9.3) เนินเขา/ ภูเขา 
จำนวน 2 ชุมชน (ร้อยละ 4.7) และอ่ืน ๆ จำนวน 2 ชุมชน (ร้อยละ 4.7) (รูปที่ 4-258) 

 
รูปที่ 4-258 ลักษณะภูมิประเทศของหมู่บ้าน 

2.2 ประชากร  
อาชีพหลักของประชาชนในชุมชน คือ เกษตรกรรม จำนวน 33 ชุมชน (ร้อยละ 76.7) เกษตรกรรม

และประมง จำนวน 3 ชุมชน (ร้อยละ 7.0) ค้าขาย จำนวน 2 ชุมชน (ร้อยละ 4.7) รับจ้าง จำนวน 1 ชุมชน 
(ร้อยละ 2.3) และธุรกิจส่วนตัว จำนวน 1 ชุมชน (ร้อยละ 2.3) (รูปที่ 4-259)  

 

 
รูปที่ 4-259 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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2.3 การประมง  
ประเภทของการประมงส่วนใหญ่ คือ ประมงพื้นบ้าน/ จับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 38 

ชุมชน (ร้อยละ 88.4) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อน้ำขุดเอง จำนวน 2 ชุมชน (ร้อยละ 4.7) การเพาะเลี้ยงสตัว์
น้ำในกระชังริมฝั่งแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขา จำนวน 1 ชุมชน (ร้อยละ 2.3) และอ่ืน ๆ จำนวน จำนวน 1 ชุมชน 
(ร้อยละ 2.3) (รูปที่ 4-260)  

 
รูปที่ 4-260 ประเภทของการทำประมงในพ้ืนที่ 

 2.4 การเกษตรกรรม  
 ลักษณะการทำเกษตรริมฝั่งแม่น้ำโขงของชุมชนส่วนใหญ่ คือ การปลูกแบบผสมผสาน เช่น การปลูก
พืชสวนครัว ผักกวางตุ้ง กะหล่ำปลี เป็นต้น ในแปลงเดียวกัน จำนวน 27 ชุมชน (ร้อยละ 62.8) ในขณะที่มีการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น มะเขือเทศ ยาสูบ เป็นต้น จำนวน 8 ชุมชน (ร้อยละ 18.6) (รูปที่ 4-261) พืชที่ปลูกที่
สำคัญ ได้แก่ ถั่วลิสง มะเขือ มะเขือเทศ มันเทศ มันแกว ฟักทอง ข้าวโพด ผักบุ้ง กะหล่ำปลี มันแกว คะน้า 
ยาสูบ พริก มะเขือราย ถั่วฟักยาว ต้นหอม กวางตุ้ง กะหล่ำปลี มะละกอ ถั่ว ผัดกาด ถั่วลิสง ผักชี หอม 
แตงกวา ถั่วฝักยาว ยาสูบ ผักสลัด ผักกวางตุ้ง มะม่วง ยางพารา มะขามหวาน กล้วย สัปปะรด ข้าว กะหล่ำ
ดอก หอมแบ่ง และผักกาดขาว ผู้นำชุมชนเห็นว่าการพัฒนาเขื่อนในแม่น้ำโขงสายประธานมีผลกระทบต่อด้าน
เกษตรกรรมในพื้นที่ใน 4 กลุ่มประเด็น ได้แก่ 1) น้ำขึ้นลงผิดฤดูกาล ปัญหาน้ำแล้ง ปัญหาน้ำท่วม 2) ความ
อุดมสมบูรณ์ลดลง 3) ผลผลิตลดลง และ 4) รายได้ลดลงในขณะที่ต้นทุนเพ่ิมข้ึน  
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รูปที่ 4-261 ลักษณะการเกษตรริมฝั่งแม่น้ำโขง 

2.5 คุณค่าทางวัฒนธรรม 
ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายโดยแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำโขง 

เช่น หาดแห่ หาดท่าสำราญ หาดสีดา แก่งหินแม่น้ำปากกระดิ่ง แก่งคับพวง เกาะหินคันเวินยื่นออกไปกลางน้ำ 
พันโขดแสนใคร้ และหาดท่าสำราญ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ภูเขา เช่น ภูลำดวน จุดชมดาวภูโล้น และ
ทะเลหมอกภูอีสัน เป็นต้น  

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชมุชน แบ่งออกเป็นการอนุรักษ์เชิงธรรมชาติ เช่น หาดแห่ เขตอนุรักษ์
วังหอย ลำห้วยสหาย ถ้ำเสือ เกาะหินคันเวิน สวนป่าของหน่วยงานราชการที่สัตว์ป่าและพันธ์พืช ห้วยขาม
เปี้ย อ่างเก็บน้ำห้วยสหาย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว แก่งคุดคู้ เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา บริเวณริมฝั่งแม่น้ำ 
หาด แก่ง อ่างเก็บน้ำลำห้วยสหาย และแก่งจันทร์ และการอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรม เช่น เมืองโบราณ บ้านไม้
เก่าริมฝั่งโขง วัดป่าช้าใต้ วัดภูพระบาทภูควายเงิน โบสถ์ วัดโพธิ์คำ บ้านบุ่งคล้าหมู่ 3  

แหล่งท่องเที ่ยวตามประเพณี วัฒนธรรมและเทศกาลแบ่งออกเป็น 2 กลุ ่ม ได้แก่ 1) กลุ ่ม
สถาปัตยกรรม เช่น วัด พระธาตุพนม เขื่อนกั้นดินพังริมน้ำโขง และ 2) กลุ่มเทศกาล เช่น ประเพณีแข่งเรือ 
ลอยกระทง ไหลเรือไฟย้อนยุค งานสงกรานต์ งานแก่งคุดคู้ แข่งเรือไหลเรือไฟ งานนมัสการพระธาตุพนม หาด
ทรายขาวและหนองปลาบึก 

กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยวในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาชุมชนส่วนใหญ่มีจำนวนกิจกรรม
และนักท่องเที่ยวลดลง จำนวน 18 ชุมชน (ร้อยละ 41.9) (รูปที่ 4-262) ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลง คือ 1) สภาพทางเศรษฐกิจและการสนับสนุนจากภาครัฐ 2) แหล่งท่องเที่ยวเสื ่อมโทรม 3) 
สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุถึงลักษณะของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อธุรกิจด้านการท่องเที่ยวใน
เรื่อง 1) นักท่องเที่ยวลดลง 2) ประเพณเีปลี่ยนไป 3) ความสวยงามลดน้อยลง 
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3. ความเปราะบาง 
 3.1 การกัดเซาะ การพังทลายของตลิ่งและการสะสมตะกอน  

ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ามีชุมชนที่มีปัญหา จำนวน 29 ชุมชน (ร้อยละ 67.2) (รูปที่ 4-262) โดยผู้ให้
สัมภาษณ์เชื่อว่าสาเหตุของการกัดเซาะพื้นที่ริมตลิ่ง การพังทลายของตลิ่ง และการสะสมตะกอนในพื้นที่เกิด
จากปัญหา 1) การไหลของน้ำที่ไม่เป็นธรรมชาติ 2) การดูดทราย และ 3) การปล่อยน้ำจากเข่ือน ผู้ให้สัมภาษณ์
เห็นว่า การกัดเซาะพื้นที่ริมตลิ่งส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง จำนวนอย่างละ 14 ชุมชน 
(ร้อยละ 32.6) (รูปที่ 4-262) ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าปริมาณตะกอนในแม่น้ำโขงสายประธานในรอบ 5 ปีที่ผ่าน
มา ส่วนใหญ่มีปริมาณน้อยลง จำนวน 19 ชุมชน (ร้อยละ 44.2) (รูปที่ 4-262)  

 
รูปที่ 4-262 การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 
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3.2 ภัยแล้งและน้ำท่วม 
ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าพื้นที่มีปัญหาภัยแล้งในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา จำนวน 30 ชุมชน (ร้อยละ 

69.8) (รูปที่ 4-263) และมีปัญหาน้ำท่วมในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา จำนวน 29 ชุมชน (ร้อยละ 67.4) (รูปที่  
4-262)  

3.3 ระบบนิเวศ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า แหล่งระบบนิเวศในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงแย่ลง 

จำนวน 31 ชุมชน (ร้อยละ 72.1) (รูปที่ 4-264)  
 

 
รูปที่ 4-263 จำนวนชุมชนที่ได้รับผลกระทบในด้านต่าง ๆ ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

 
รูปที่ 4-264 การเปลี่ยนแปลงการกัดเซาะการพังทลายของตลิ่ง ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 
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4. การปรับตัว 
 4.1 การปรับตัวด้านแหล่งอาหาร 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุถึงแนวทางการปรับตัวในด้านแหล่งอาหารใน 2 แนวทาง ได้แก่ 1) การอนุรักษ์/ 
การรักษา และ 2) การปรับเปลี่ยน/ การลดการพ่ึงพา ดังตารางที่ 4-12 
 
ตารางท่ี 4-12 การปรับตัวด้านแหล่งอาหาร 

ประเด็นหลัก รายละเอียด 
การอนุรักษ์/ การ

รักษา 
• ไม่จับสัตว์ในฤดูวางไข่ สร้างแหล่งอนุรักษ์ 
• ไม่ทิ้งของเสียลงในแม่น้ำลำคลอง 

การปรับเปลี่ยน/ 

การลดการพ่ึงพา 
• หาแหล่งสำรอง หาแหล่งทดแทน หาแหล่งน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง จัดหาแหล่ง

น้ำทางการเกษตร 
• เจาะบ่อน้ำบาดาล ขุดสระ 
• การทำเกษตร ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แทน 
• เพาะพันธุ์เองเล้ียงเอง 
• ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์และลดการพ่ึงพาสารเคมี ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่า

แมลงในการทำการเกษตร 
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4.2 การปรับตัวด้านคุณค่าทางวัฒนธรรม  

 ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุถึงแนวทางการปรับตัวในด้านคุณค่าทางวัฒนธรรมใน 3 แนวทาง ได้แก่ 1) การให้
การศึกษา 2) การอนุรักษ/์ การรักษา และ 3) การปรับเปลี่ยน ดังตารางที่ 4-13 
 
ตารางท่ี 4-13 การปรับตัวด้านคุณค่าทางวัฒนธรรม 

ประเด็นหลัก รายละเอียด 
การให้การศึกษา • ปลูกฝังคนรุ่นใหม่ ปลูกฝังจิตสำนึก 

• สร้างค่านิยมรักษ์ถิ่นเกิดแก่เด็กและเยาวชน 
• มีหลักสูตรท้องถิ่นเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

การอนุรักษ์/ การ

รักษา 
• อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงาม 
• รักษาค่านิยมที่ดีงาม 
• อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ดินงาม เช่น ฮีตสิบสองครองสิบสี่  
• อนุรักษ์แหล่งวัฒนธรรมทางความเชื่อ เช่น ศาลปู่ตา ศาลเจ้าพ่อ  
• รักษาค่านิยมดั้งเดิมที่มีอยู่ 
• มีความสัมพันธ์กับบ้านพี่เมืองน้อง 

การปรับเปลี่ยน/ 

การลดการพ่ึงพา 
• ปรับตามสภาพสิ่งแวดล้อม หรือสร้างกิจกรรมใหม่แทนวัฒนธรรมเดิม  
• ชุมชนต้องปรับปฏิทินใหม่ให้สอดคลองกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป  
• การปรับช่วงประเพณีใหม่ให้สอดคล้องกับฤดูกาล 
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4.3 การปรับตัวด้านคุณภาพสภาพแวดล้อม 
ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุถึงแนวทางการปรับตัวในด้านคุณภาพสภาพแวดล้อมใน 3 แนวทาง ได้แก่ 1) การ

ให้การศึกษา 2) การอนุรักษ์/ การรักษา และ 3) การปรับเปลี่ยน/ การลดการพ่ึงพา ดังตารางที่ 4-14 
 

ตารางท่ี 4-14 การปรับตัวด้านคุณภาพและสภาพแวดล้อม 

ประเด็นหลัก รายละเอียด 
การให้การศึกษา • ให้ความรู้ 

• รณรงค์ไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำ 
การอนุรักษ์/ การ

รักษา 
• กำจัดขยะของเสียในครัวเรือนให้ถูกวิธี ไม่ทิ้งของเสียสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำน้ำ

คลอง  
• ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการทำเกษตร 
• ให้ชุมชนช่วยกันรักษาความสะอาด กำจัดขยะในครัวเรือน ขยะต้นทาง  
• มีการกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 
• มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ มีการวัดค่าของน้ำโขง 

การปรับเปลี่ยน/ 

การลดการพ่ึงพา 
• ลดการพึ่งพิงธรรมชาติเดิมลง 
• ชุมชนต้องปรับโซนนิ่งการเพาะปลูกใหม่ไปตามสภาพแวดล้อมที่

เปล่ียนแปลง 
• การปรับตัวมาเน้นเรื่องเกษตรผสมผสาน  
• ปรับสมดุลในพื้นที่ของตนเอง 
• ใช้สารเคมีให้น้อยลง งดการใช้สารเคมีในการทำเกษตร   
• ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์  
• เพ่ิมพื้นที่สีเขียว เช่น ปลูกป่าต้นน้ำ ปลูกตามท่ีสาธารณะ 
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4.4 กิจกรรมเพื่อป้องกันภัยพิบัติหรือผลกระทบที่ชุมชนได้ดำเนินการ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลกิจกรรมเพ่ือป้องกันภัยพิบัติหรือผลกระทบที่ชุมชนได้ดำเนินการ แบ่งออกเป็น 

1) การให้การศึกษา 2) การปรับเปลี่ยน/การลดการพึ่งพา  3) การอนุรักษ์/การรักษา 4) การแจ้งเตือน และ   
5) การเยียวยา ดังตารางที่ 4-15 

 
ตารางท่ี 4-15 กิจกรรมเพ่ือป้องกันภัยพิบัติหรือผลกระทบที่ชุมชนได้ดำเนินการ 

ประเด็นหลัก รายละเอียด 
การให้การศึกษา • รณรงค์การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 

• ประชุมให้ข้อมูลกับชุมชนเฝ้าระวังภัยที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
• มีการซักซ้อมแผนอพยพเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
• ให้ความรู้และความเข้าใจกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ 

การปรับเปลี่ยน/ 

การลดการพ่ึงพา 
• ให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์จากน้ำในพ้ืนที่มากกว่าการใช้น้ำจาก

แม่น้ำโขง 
• การจัดระบบน้ำเพ่ือการเกษตรริมโขง ใช้น้ำต้นทุนในประเทศเป็นหลัก         

น้ำโขงลำดับรอง 
การอนุรักษ์/ การ

รักษา 
• การวางหินริมตลิ่งในเขตหมู่บ้าน 
• การรณรงค์การอนุรักษ์วังหอย 
• ร่วมกับภาครัฐในการสำรวจข้อมูลและกำหนดแนวเขตการสร้างเข่ือนป้องกัน

ตลิ่งพัง 
การแจ้งเตือน • แจ้งเตือนสถานการณ์ 

• ชุมชนเฝ้าระวังตลอดเวลากับแม่น้ำสายหลัก 
• แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดผลกระทบกับชุมชน เช่น ตลิ่งพัง น้ำท่วม 

ภัยแล้ง 
• แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เมื่อมีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทาง

หอกระจายข่าว เช่น ประกาศภัยแล้ง 
• ลงทะเบียนผู้ร่วมกิจกรรมมีการสื่อสารผ่านไลน์ร่วมกัน 
• ประชุมลูกบ้านในชุมชนเพ่ือเตรียมรับมือ และเฝ้าระวัง 

การเยียวยา • ผู้นำจิตอาสาเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย 
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4.5 ข้อเสนอแนะสำหรับภาครัฐในการช่วยเหลือชุมชน 
ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ข้อเสนอแนะสำหรับภาครัฐในการช่วยเหลือชุมชนใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) 

นโยบายและการวางแผน 2) การแจ้งเตือน/ การสร้างความเข้าใจ และ 3) การเยียวยา ดังตารางที่ 4-16 
 

ตารางท่ี 4-16 ข้อเสนอแนะสำหรับภาครัฐในการช่วยเหลือชุมชน 

ประเด็นหลัก รายละเอียด 
นโยบายและการ

วางแผน 
• วางแผนและเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำ

โขงสายประธาน โดยสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนและภาคีเครือข่ายใน
ระดับท้องถิ่น จังหวัด และระดับประเทศ 

• ภาครัฐจะต้องมีแนวคิดที่เป็นกลางเห็นความสำคัญด้านคุณค่ามากกว่ามูลค่า 
• ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้อย่างจริงจัง 
• รัฐควรมีการศึกษา/ข้อมูลที่เป็นจริงและต้องกล้านำมาเปิดเผย 

การแจ้งเตือน/ การ

สร้างความเข้าใจ 
• มีระบบการแจ้งเตือน แจ้งข้อมูลหรือข้อเท็จจริงให้ทันต่อสถานการณ์ 
• หน่วยงานภาครัฐควรสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับชุมชนเข้าใจ ถึง

สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆและร่วมวางแผนเพื่อรับมือต่อการ
เปล่ียนแปลงของแม่น้ำโขง 

การเยียวยา • จัดตั้งกองทุนชดเชยเยียวยา 
• มีมาตรการในการแก้ปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 
• มีมาตรฐการเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การ

พัฒนา/อบรมอาชีพ และการพัฒนาในด้านต่างๆแก่ผู้ได้รับผลกระทบให้
เกิดผลลัพธ์ที่ดีและมีความยั่งยืน 

4.6 ข้อเสนอแนะสำหรับชุมชนในการช่วยเหลือชุมชน 
ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ข้อเสนอแนะสำหรับภาครัฐในการช่วยเหลือชุมชนใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การ

ปรับเปลี่ยน/ การลดการพึ่งพา 2) การอนุรักษ์/ การรักษา 3) การแจ้งเตือน/ การสร้างความเข้าใจ และ 4) 
การเยียวยา ดังตารางทื่ 4-17 

 
ตารางท่ี 4-17 ข้อเสนอแนะสำหรับชุมชนในการช่วยเหลือชุมชน 

ประเด็นหลัก รายละเอียด 
การปรับเปลี่ยน/ 

การลดการพึ่งพา 
• จัดหาแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ในยามจำเป็น เชน่ ขุดสระ เจาะบ่อนำ้บาดาล 
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ประเด็นหลัก รายละเอียด 
• ปรับชุมชนให้เข้ากันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อเตรียมการรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงของแม่นำ้โขง เชน่การปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการทำการเกษตร และ
การประมง การประกอบอาชีพทดแทน เชน่การทำการเกษตรบนฝัง่ เป็นตน้  

• ปรับเปลี่ยนกิจกรรม ประเพณี วัฒนธรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
• การลดใช้สารเคมีในการทำการเกษตร 

การอนุรักษ์/ การ

รักษา 
• การงดจับสัตว์นำ้ในฤดูวางไข ่

การแจ้งเตือน/ การ

สร้างความเข้าใจ 
• การเฝ้าระวังการเปลีย่นแปลงของระดับนำ้ โดยการแจ้งเตือน ผ่านหอหระจาย

ข่าว เพื่อให้รับทราบการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  
• สร้างกระบวนการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและการให้บริการของ

ระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไป 
การเยียวยา • สร้างเครือข่ายจิตอาสาเพื่อประสานงานและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในชุมชน 

 4.7 รูปแบบระบบการเตือนภัยล่วงหน้า 
 รูปแบบของระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่ต้องการ คือ หอเตือนภัย จำนวน 11 ชุมชน (ร้อยละ 25.6) 
แอพพลิเคชั่นไลน์ จำนวน 10 ชุมชน (ร้อยละ 23.3) โทรทัศน์เคเบิลทีวีท้องถิ่น จำนวน 8 ชุมชน (ร้อยละ 18.6) 
ข้อความ SMS จำนวน 6 ชุมชน (ร้อยละ 14.0) และ วิทยุ จำนวน 2 ชุมชน (ร้อยละ 4.7) (รูปที่ 4-265)  

 
รูปที่ 4-265 รูปแบบระบบการเตือนภัยล่วงหน้า 

ผลการเก็บข้อมูล SIMVA ในระดับผู้นำชุมชนดังภาพสรุป รูปที่ 4-266 และข้อมูลผลการวิเคราะห์

ความถี่และร้อยละ ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก1 
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รูปที่ 4-266 แสดงสรุปผล SIMVA กลุ่มผู้นำชุมชน 
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บทที่  5  องค์ความรู้ของชุมชน 
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ของชุมชนจากเครือข่ายภาคประชาสังคมในการ
ประชุมเริ่มงาน (กิจกรรมนำร่อง) ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน  จากกระบวนการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม  ประกอบด้วย สภาพปัญหาที่พบในพื้นที่ สาเหตุของปัญหา ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน มาตรการการวางแผนแก้ไขปัญหาของชุมชน แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
การสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม และพื้นที่ตัวอย่างนำร่อง เพื่อให้ครอบคลุมตามข้อกำหนดขอบเขตการ
ดำเนินงาน โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้กำหนดเกณฑ์คัดเลือก
พื้นที่นำร่องจังหวัดละ 1 พื้นที่ รวมเป็น 8 พื้นที่นำร่อง ของภาคประชาสังคมในพื้นที่ 8 จังหวัด ริมแม่น้ำโขง 
ดังนี้ 

1) ระดับความเสี่ยง รวม 40 คะแนน 
1.1) ด้านกายภาพ 
1.2) ด้านชีวภาพ 
1.3) ด้านเศรษฐกิจและสังคม 

2) ความเข้มแข็งและองค์ประกอบที่หลากหลายของเครือข่าย รวม 25 คะแนน 
3) การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ รวม 25 คะแนน 
4) องค์ความรู้และความเป็นไปได้ในการขยายผล รวม 10 คะแนน 

4.1) พ้ืนที่ชัดเจน 
4.2) มีความรู้ ประสบการณ์ มีเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
4.3) ได้รับผลกระทบชัดเจน 
4.4) องค์ประกอบเครือข่ายที่หลากหลาย 
4.5) มีการแก้ไขปัญหาของชุมชน 

 ผลการศึกษาในภาพรวมพบว่า 
 ทั้ง 8 พื้นที่พบว่า เป็นพื้นที่ที่รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงและระบบนิเวศทั้งใน
ด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคม โดยพบว่าการเปลี่ยนแปลงในเชิงกายภาพ ประกอบไปด้วยปัญหา
ที่เกิดจากการไหลของน้ำบางทีพื้นที่น้ำไหลเร็วและแรงขึ้น บางพื้นที่น้ำไหลช้า ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของร่องน้ำ หรือ เกิดเกาะแก่งขึ้นบริเวณกลางน้ำ หรือ พื้นที่หาดทรายลดลง ระดับน้ำที่ผิดปกติผันผวนไปจาก
ฤดูกาลเดิม การเปลี่ยนแปลงของตะกอนในแม่น้ำโขง  

ผลของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพส่งผลต่อ ระบบชีวภาพของแม่น้ำโขงอันได้แก่ ระบบนิเวศชายฝั่ง 
การพังทลายของตลิ่งจากการกัดเซาะของน้ำ การลดลงของชนิด/ปริมาณของพันธุ์ปลา/การลดลงของพื้นที่



   
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                       บทที่ 5 องค์ความรู้ของชุมชน 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                   5-2                                                      รายงานฉบับสมบูรณ์

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน      

  
             

เพาะพันธุ์ปลาและแหล่งวางไข่ ปลาต่างถิ่นรุกรานปลาท้องถิ่น พันธุ์นก/สัตว์ที่อาศัยริมน้ำบางชนิด สาหร่าย 
น้ำจืด พืชและสมุนไพรบางชนิดสูญหายไป  
 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พบว่า ข้อมูลที่เก็บรวบรวมกับชาวบ้านพบว่า มีสาเหตุหลัก อยู่ 
สามประการได้แก่ 1) การสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงสายประธาน 2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การดูด
ทราย การเดินเรือเชิงพาณิชย์ 3) อุทกภัยตามธรรมชาติ 
 ผลของการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพ และชีวภาพ ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม ประเพณี
วัฒนธรรมของชุมชนที่อาศัยแม่น้ำโขงในการดำรงชีวิต อันประกอบด้วย  

1) การสูญเสียรายได้หรือ มีรายได้ที่ลดลง ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงทั้งในเชิงการ
เปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพ หรือ การเปลี่ยนแปลงเชิงชีวภาพ ได้แก่ รายได้จากการหาปลา รายได้
จากการท่องเที่ยวริมฝั่งโขง รายได้จากการเพาะปลูกพืชการเกษตรริมฝั่งโขง  

2) พ้ืนที่ทางวัฒนธรรม ศาสนา สูญหาย เช่น โบราณสถานถูกกัดเซาะ 
3) ประเพณี วัฒนธรรม ที่เคยปฏิบัติมา สูญหาย หรือ ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เหมือนเดิม อัน

เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง เช่น พิธีบวงสรวงปลา ประเพณีจับจั๊กจั่น (ปลายเดือน
มีนาคม) ประเพณีลอยกระทง ประเพณีไหลเรือไฟ ประเพณีเนาแก่ง (เอาพระไปเกาะแก่ง) การ
ต่อชะตาแม่น้ำ ประเพณีแข่งเรือ  

4) ภูมิปัญญาท้องถิ่น สูญหายไป เช่น ภูมิปัญญาการผลิตเครื่องมือหาปลา  
5) มีความเสี่ยงต่อความม่ันคงของประเทศ ปัญหายาเสพติดข้ามพรมแดนมีแนวโน้มสูงขึ้น 
6) การสูญเสียมูลค่าทาง เศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชายแดน เช่น ตลาดนัดชายแดน หรือ การค้า

ชายแดน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ

• การไหลของน ้าบางทีพื้นทีน่ ้าไหลเรว็และแรงขึ้น บางพื้นที่น ้าไหลช้า ส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของร่องน ้า หรือ เกิดเกาะแก่งขึน้บริเวณกลางน ้า 
หรือ พื้นที่หาดทรายลดลง, ระดับน ้าที่ผิดปกติผันผวนไปจากฤดูกาลเดิม, 
การเปลี่ยนแปลงของตะกอนในแม่น า้โขง 

การเปลี่ยนแปลง

ทางชีวภาพ

• ระบบนิเวศชายฝั่ง ,การพังทลายของตลิ่งจากการกัดเซาะ
ของน ้า, การลดลงของชนิด/ปรมิาณของพันธุ์ปลา/การ
ลดลงของพื้นที่เพาะพันธุ์ปลาและแหล่งวางไข่ ปลาต่างถิ่น
รุกรานปลาท้องถิน่, พันธุ์นก/สัตว์ทีอ่าศัยริมน ้าบางชนดิ 
สาหร่ายน ้าจืด พืชและสมุนไพรบางชนิดสูญหายไป /
สูญเสียพื้นที่ริมโขง 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และสังคม

• การสูญเสียรายได้หรือ มีรายได้ที่ลดลง

• พื้นที่ทางวัฒนธรรม ประเพณีสูญหาย

• การสูญเสียมูลค่าทาง เศรษฐกิจบริเวณ
พื้นที่ชายแดน 
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นอกจากนั้นยังพบว่าภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง ชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขงในพื้นที่

ศึกษา 8 จังหวัด ยังมีความพยายามในการแสวงหาทางออก หรือแนวทางแก้ไขปัญหาหลายระดับต่อการ
เปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขง ดังนี้ 

1. ระดับปัจเจก และระดับครอบครัว ได้แก่ การแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ทัน
ต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงในการดำรงชีวิต การสร้างทางเลือกของ
อาชีพใหม่ที่หลากหลาย การแสวงหาอาชีพใหม่ การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตพืชเกษตร  
ริมฝั่ง 

2. ระดับชุมชน ได้แก่ การจัดเวทีชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและเท่าทันสถานการณ์
ปัญหาจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวัง จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูอาชีพชุมชน เช่น การเพาะพันธุ์ปลาที่
หายาก การอนุรักษ์พันธุ์ปลาและระบบนิเวศริมแม่น้ำโขง การฟ้ืนฟูประเพณีวัฒนธรรม
การสื่อสารสาธารณะเพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสาร เช่น แอปพลิเคชันไลน์ (Line) 

3. ระดับเครือข่าย ได้แก่ การประสานความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐ เช่น ประมง
จังหวัด ส่วนอุทกวิทยา กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมถึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานภาคประชาสังคม เช่น เครือข่ายลุ่มน้ำโขง 8 จังหวัด  
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา องค์กรแม่น้ำ
เพ่ือชีวิต องค์กรแม่น้ำนานาชาติ สมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัด 

สำหรับข้อเสนอแนะ และมาตรการในการบรรเทาและแก้ไขผลกระทบ จากการเก็บข้อมูลทั้ง 8 พื้นที่มี
ข้อเสนอแนะต่อมาตรการดังนี้ 

1) แผนงานการ/มาตรการจ ัดการความรู้  สร ้างความตระหนักต ่อสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่การสร้างแนวทางการปรับตัวและแสวงหาทางเลือกในการแก้ไข
ปัญหา สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อแสวงหาทางออกหรือ 
บรรเทาลดผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูล ระบบการเตือนภัย 

2) แผนงาน/มาตรการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางของพื้นที่ริม
แม่น้ำโขง เช่น จัดตั้งกองทุนฟ้ืนฟู ชดเชย เยียวยา การฟ้ืนฟูอาชีพ การสร้างทางเลือกใน
การประกอบอาชีพ หรือ การลดต้นทุนการผลิตในการเพาะปลูกเกษตรริมแม่น้ำโขง 

3) แผนงาน/มาตรการสร้างการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศริมแม่น้ำโขง พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการน้ำโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศพ้ืนที่ริมแม่น้ำโขง 

4) แผนงาน/มาตรการ เสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม  เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายลุ ่มน้ำโขง มีกระบวนการในการบูรณาการแผนการ
ทำงานร่วมกัน และสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 
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5) แผนงาน /มาตรการ ทบทวนพัฒนากฎหมาย ระเบียบทั้งในและระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับแม่น้ำโขง 

อย่างไรก็ตาม พอสรุปภาพรวมของพ้ืนที่ศึกษาท้ัง 8 จังหวัด ได้ตามตารางที่ 5-1 
 

ตารางท่ี 5-1 สรุปภาพรวมของพ้ืนที่ศึกษาท้ัง 8 จังหวัด 
 

พื้นที่ การเปลีย่นแปลง
เชิงกายภาพ 

การเปลีย่นแปลง
เชิงชีวภาพ 

ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม 

ภาคีเครือข่าย มาตรการในการ
แก้ไขและบรรเทา

ผลกระทบ 
เชียงราย 
พื้นที่นำร่อง   
อำเภอเชียงแสน 
 

• การไหลของน้ำมี

ความเร็วและแรง 

• ความผันผวนของ

ระดับน้ำ  

• กระแสน้ำเปลี่ยน

ทิศทาง 

• การพังทลายของ

ตลิ่ง 

• คุณภาพน้ำ 

• ระบบนิเวศริมฝ่ัง 

• การลดลงของ

ชนิดและปริมาณ

ปลา 

• สาหร่ายนำ้จืด

ลดลง 

• โบราณสถานถูก

กัดเซาะ 

• การเกษตรริมฝั่ง

ได้รับผลกระทบไม่

สามารถเพาะปลูกได้  

• รายได้ทาง

เศรษฐกิจลดลง 

• สถาบันการศึกษา 

• อาสาสมัคร

พิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

• ประมงจังหวัด 

• กลุ่มฮักเชียงของ 

• เครือข่ายลุ่มน้ำ

โขงแห่งประเทศไทย 

• กลุ่มเชียงแสนน่า

อยู ่

• บูรณาการทำงาน

ทุกภาคส่วน (ภาครัฐ

และภาคประชา

สังคม) 

• ฟื้นฟูประเพณี

วัฒนธรรม 

เลย 
พื้นที่นำร่อง  
อำเภอเชียงคาน 

• การไหลของน้ำมี

ความเร็วและแรง 

• ความผันผวน

ของระดับน้ำ 

• การพังทลายของ

ตลิ่ง 

• ระบบนิเวศริมฝ่ัง 

• การลดลงของ

ชนิดและปริมาณ

ปลา 

• พืชและสมุนไพร

บางชนิด สูญหายไป

จากพื้นที ่เช่น 

สาหร่ายนำ้จืดลดลง 

• สัตว์ที่อาศัย

ระบบนิเวศริมน้ำโขง 

บางชนิดสูญหาย

เนื่องจากน้ำทว่ม 

• การท่องเท่ียว

ประสบปัญหา 

• สูญเสียรายได้

และอาชีพการ

ประมง 

• ประเพณีจับ

จั๊กจั่นสูญหายไป 

• อาสาสมัคร

พิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

• ประมงจังหวัด 

• ศูนย์สำรวจอุทก

วิทยาที ่8  

• สถาบันการศึกษา   

• อนุรักษ์และฟื้นฟู

วังปลาและฟื้นฟู

ระบบนิเวศริมโขง 

• จัดตั้งกองทุน

ฟื้นฟ ู
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ตารางท่ี 5-1 สรุปภาพรวมของพ้ืนที่ศึกษาท้ัง 8 จังหวัด (ต่อ)  

พื้นที่ การเปลีย่นแปลง
เชิงกายภาพ 

การเปลีย่นแปลง
เชิงชีวภาพ 

ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม 

ภาคีเครือข่าย มาตรการในการ
แก้ไขและบรรเทา

ผลกระทบ 
หนองคาย 
อำเภอศรีเชียงใหม่ 
(มีความเปราะบาง 
แม่น้ำโขงไหลผ่าน 
ติดกับดอนชิงชู้เป็น
ดอนขนาดใหญ่ 
ภายใต้การ
ครอบครองของ 
สปป.ลาว)  
 

• ปริมาณน้ำในฤดู

น้ำหลากลดลง 

ลักษณะน้ำนิ่ง  

• ตะกอนในลำน้ำ

ลดลง 

• ร่องน้ำลึกเปลี่ยน

ทิศทาง  

• การพังทลายของ

ตลิ่ง 

• ระบบนิเวศริมฝ่ัง 

• การลดลงของ

ชนิดและปริมาณ

ปลา 

• พืชน้ำบางชนิด

สูญหายไป 

 

• แหล่งท่องเที่ยว

ริมหาดประสบ

ปัญหา 

• สูญเสียรายได้

และอาชีพการ

ประมง  

• ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นในการหา

ปลาและสร้าง

เครื่องมือจับปลาสูญ

หายไป 

• อาสาสมัคร

พิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

• สำนักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

จังหวัด  

• ชลประทาน

จังหวัด  

• พัฒนาระบบ

ระบบแจ้งเตือนและ

เฝ้าระวังการ

เปลี่ยนแปลงแม่น้ำ

โขงใน 9 อำเภอ ผ่าน 
Line Application 

• ขุดลอกร่องน้ำ  

• ฟื้นฟูระบบนิเวศ

ริมแม่น้ำโขง 

บึงกาฬ 
อำเภอบุ่งคล้า  

• การไหลของน้ำช้า  
• ความผันผวนของ

ระดับน้ำ  

• ตะกอนในลำน้ำ

ลดลง (น้ำใสไม่มี

ตะกอน เกิดขึ้นใน

ราวเดือน

พฤศจิกายน) 

 

• การพังทลายของ

ตลิ่ง 
• ระบบนิเวศริมฝ่ัง 

• การลดลงของ

ชนิดและปริมาณ

ปลา 
• พืชน้ำบางชนิด

สูญหายไป 

 

• การผลิต

น้ำประปาจากนำ้

แม่น้ำโขงทำได้จำกัด 

เนื่องจากไม่สามารถ

สูบน้ำดิบมาผลิต

ประปาได้ 

• เศรษฐกิจการค้า

ชายแดนลดลง 
• สถานการณ์ความ

มั่นคงและยาเสพติด

มีแนวโน้มสูงขึ้น 

• สูญเสียรายได้และ

อาชีพการประมง  

• พิธีกรรมประเพณี 

การเลี้ยงลวง การ

แข่งเรือ  

• ความสัมพันธ์ของ

ผู้คนริมสองฝั่งโขง

หายไป 

• ประมงจังหวัด  
• สมาคมเครือข่าย

สภาองค์กรชุมชนลุ่ม

น้ำโขง 7 จังหวัด 

• มูลนิธิอุทกพัฒน ์
 

• การสร้าง

กระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การสื่อสาร

สาธารณะ 
• เสริมสร้างความ

เข้มแข็งเครือข่าย 

ลุ่มน้ำโขง 8 จังหวัด  
• การบริหาร

จัดการน้ำโดยชุมชน 
• จัดตั้งกองทุน

ส่งเสริมอาชีพ ฟื้นฟู 

เยียวยา ผู้ได้รับ

ผลกระทบหรือกลุ่ม

เปราะบาง 
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ตารางท่ี 5-1 สรุปภาพรวมของพ้ืนที่ศึกษาทั้ง 8 จังหวัด (ต่อ) 

พื้นที่ การเปลีย่นแปลง

เชิงกายภาพ 
การเปลีย่นแปลง

เชิงชีวภาพ 
ผลกระทบทาง

เศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม 

ภาคีเครือข่าย มาตรการในการ

แก้ไขและบรรเทา

ผลกระทบ 

นครพนม 
อำเภอธาตุพนม 

•ระดับน้ำที่ผันผวน 

ไม่สอดคล้องตาม

ฤดูกาล 

•ร่องน้ำมีการ

เปลี่ยนแปลง อัน

เนื่องมาจากน้ำ

เปลี่ยนทิศทาง 

•ตะกอนน้ำลดลง 

•ระบบนิเวศริมฝ่ัง 
•การลดลงของชนิด

และปริมาณปลา  

 

•ไม่สามารถทำ

การเกษตรริมฝั่งได้ 

ส่งผลให้รายได้ลดลง 

•สูญเสียรายได้และ

อาชีพการประมง  

•อาหารตาม

ธรรมชาติลดน้อยลง 

 

•สมาคมเครือข่าย

สภาองค์กรชุมชนลุ่ม

น้ำโขง 7 จังหวัด 

•ประมงจังหวัด 
•อาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
•สำนักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส) 

•สำนักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจยั 

(สกว) 

 

•มีศักยภาพในการ

พัฒนาให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยว 

•มีระบบสื่อสาร 

ประชาสัมพันธ ์

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยง

ภาคีเครือข่าย  

•อนุรักษ์พันธุป์ลา 
•จัดทำแผน

ยุทธศาสตร์เพื่อ

รับมือในการแก้ไข

ปัญหา 

•ปรับรูปแบบการใช้

ประโยชน์จาก

ทรัพยากรให้

สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลง 

มุกดาหาร 
ตำบลนาสีนวน 
อำเภอเมือง : เป็น
พื้นที่ที่มีความ
เปราะบาง ประสบ
ปัญหาภยัแล้ง และ
น้ำท่วม มกีารดูด
ทรายในแม่น้ำโขง 
ประสบตลิ่งพัง 

• ระดับน้ำที่ผันผวน 

ไม่สอดคล้องตาม

ฤดูกาล 
• ร่องน้ำมีการ

เปลี่ยนแปลง อัน

เนื่องมาจากน้ำ

เปลี่ยนทิศทาง 
• ตะกอนน้ำลดลง 

• การพังทลายของ

ตลิ่ง 
• ระบบนิเวศริมฝ่ัง 
• การลดลงของ

ชนิดและปริมาณ

ปลา 

• พืชน้ำบางชนิด

สูญหายไป 

 

• แหล่งท่องเที่ยว

ริมหาดประสบ

ปัญหา 
• สูญเสียรายได้และ

อาชีพการประมง  

• พื้นที่ริมโขงที่

เหมาะแกก่าร

เพาะปลูกสูญหาย

จากการพังทลาย

ของตลิ่ง  

• องค์การบริหาร

ส่วนตำบล 
• สมาคมเครือข่าย

สภาองค์กรชุมชนลุ่ม

น้ำโขง 7 จังหวัด 

 
 

• เสริมสร้างความ

เข้มแข็งเครือข่าย 

ลุ่มน้ำโขง 8 จังหวัด  
• ยกเลิกสัมปทาน

การดูดทราย  

• พัฒนาระบบ

ระบบแจ้งเตือนและ

เฝ้าระวังการ

เปลี่ยนแปลงแม่น้ำ

โขงใน 
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ตารางท่ี 5-1 สรุปภาพรวมของพ้ืนที่ศึกษาทั้ง 8 จังหวัด (ต่อ) 

พื้นที่ การเปลีย่นแปลง

เชิงกายภาพ 
การเปลีย่นแปลง

เชิงชีวภาพ 
ผลกระทบทาง

เศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม 

ภาคีเครือข่าย มาตรการในการ

แก้ไขและบรรเทา

ผลกระทบ 

อำนาจเจริญ 
อำเภอชานุมาน : 
เป็นพื้นที่เปราะบาง 
และเกิดความ
เสียหาย 

• ระดับน้ำที่ผันผวน 

ไม่สอดคล้องตาม

ฤดูกาล 
• ตะกอนน้ำลดลง 

• ร่องน้ำมีการ

เปลี่ยนแปลง อัน

เนื่องมาจากน้ำ

เปลี่ยนทิศทาง 

 

• การพังทลายของ

ตลิ่ง 

• ระบบนิเวศริมฝ่ัง 
• การลดลงของ

ชนิดและปริมาณ

ปลา 
• พืชน้ำบางชนิด

สูญหายไป 
• สาหร่ายนำ้จืดมี

ปริมาณมากขึ้น  

• แหล่งท่องเที่ยว

ประสบปัญหา

เนื่องจากความผัน

ผวนของลำน้ำโขง 

• สูญเสียรายได้และ

อาชีพการประมง  

• ปัญหายาเสพติด

ข้ามพรมแดน 
• ประเพณีเนาแก่ง 

สูญหายไปเนื่องจาก

น้ำท่วมแก่ง 

 
 

• สมาคมเครือข่าย

สภาองค์กรชุมชนลุ่ม

น้ำโขง 7 จังหวัด 
• องค์กรแม่น้ำเพื่อ

ชีวิต 
• คณะกรรมการ

แม่น้ำโขงระหว่าง

ประเทศ 
• องค์กรแม่น้ำเพื่อ

ชีวิต 
• กรมประมง 
• เครือข่าย

ประชาชนไทย 8 
จังหวัดลุ่มน้ำโขง 

• เสริมสร้างความ

เข้มแข็งเครือข่าย 

ลุ่มน้ำโขง 8 จังหวัด  
• สร้างหมู่บ้าน

ต้นแบบพื้นที่อนุรักษ์

ปลา และ ส่งเสริม

การเพาะเลี้ยงสัตว์

น้ำในบ่อดิน 

 

อุบลราชธาน ี
อำเภอโพธิ์ไทร  

• ระดับน้ำที่ผันผวน 

ไม่สอดคล้องตาม

ฤดูกาล 

• ตะกอนน้ำลดลง 

 

• การพังทลายของ

ตลิ่ง 
• ระบบนิเวศริมฝ่ัง 
• การลดลงของ

ชนิดและปริมาณ

ปลา 

• พืชน้ำบางชนิด

สูญหายไป 

 

• สูญเสียรายได้และ

อาชีพการประมง 
• การท่องเท่ียวใน

แม่น้ำโขง ลดลง  

เช่น สามพันโบก 

หาดสลึง 
• เกษตรริมโขงหรือ

ริมฝ่ังไม่สามารถทำ

การเพาะปลกูได้ 

• สมาคมเครือข่าย

สภาองค์กรชุมชนลุ่ม

น้ำโขง 7 จังหวัด 

• มูลนิธิอุทกพัฒน ์

 

• สร้างแหล่ง

เพาะพันธุป์ลา 
• ส่งเสริมการตลาด

รองรับผลผลิตทาง

การเกษตร 

• ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 
• เสริมสร้างความ

เข้มแข็งเครือข่าย 

ลุ่มน้ำโขง 8 จังหวัด  

 
 

ซึ่งสามารถจำแนกรายละเอียดเชิงพ้ืนที่ใน 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขงได้ดังนี้ 
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5.1 ข้อมูลของชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
พ้ืนที่ตัวอย่างนำร่องในจังหวัดเชียงรายที่ได้รับการคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ตัวอย่างนำ

ร่อง คือ พื้นที่ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พื้นที่ดังกล่าว มีอาณาเขตติดต่อ 3 ประเทศ ได้แก่ 
ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมียนมา ซึ่งเป็นพ้ืนที่รอยต่อระหว่างสามประเทศที่มี
ลักษณะเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมบรรจบกัน โดยมีแม่น้ำโขงตัดผ่านชายแดนไทยและลาว อยู่ในเขตบ้านสบรวก  
เป็นที่บรรจบกันของแม่น้ำโขงและแม่น้ำรวกที่เรียกว่า สบรวก ในอดีตนับเป็นพื้นท่ีปลูกฝิ่นและแหล่งผลิตยา
เสพติดขนาดใหญ่ ปัจจุบันเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเป็นพื้นที่ เศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของ
ภูมิภาค ตำบลเวียงอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเวียง มีพ้ืนที่ประมาณ 54.34 ตารางกิโลเมตร หรือ
จํานวน 33,962.5 ไร่ ตําบลเวียง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอําเภอเชียงแสนไปเป็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร 
โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ ตําบลต่าง ๆ ได้แก่ ทิศเหนือ ติดต่อ สหภาพเมียนมาร์ ทิศตะวันออก ติดต่อตําบล
บ้านแซว และตําบลโยนก ทิศตะวันตก ติดต่อ ตําบลโยนก ตําบลป่าสัก และตําบลศรีดอนมูล ทิศใต้ ติดต่อ
ตําบลโยนก ตําบลป่าสัก และตําบลศรีดอนมูล อําเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย ตำบลเวียง มีลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง เป็นพื้นราบระหว่างภูเขาและที่ราบ  นอกจากนี้ยังมีแม่น้ำหลายสาย  ไหลผ่าน 
ได้แก่ แม่น้ำกก แม่น้ำคํา แม่น้ำรวก และลําน้ำห้วยเกี๋ยง ลักษณะของแหล่งน้ำ มีพ้ืนที่ติดกับแหล่งน้ำธรรมชาติ 
ได้แก่ แม่น้ำโขง เป็นแม่น้ำนานาชาติ แม่น้ำคํา ไหลมาจากอําเภอแม่ฟ้าหลวงลงสู่แม่น้ำโขง ที่บ้านสบคํา แม่น้ำ
รวก มีต้นน้ำจากสหภาพเมียนมาร์ เป็นแม่น้ำที่แบ่งเขตแดนระหว่างไทย – เมียนมาร์ ไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่บ้าน
สบรวก  

5.1.1 สภาพปัญหาที่พบในพื้นที่ 
จากการคัดเลือกพื้นที่นำร่องหรือพื้นที่ตัวอย่าง โดยใช้หลักเกณฑ์จากเครือข่ายภาคประชาสังคมที่มี

การคัดเลือกพื้นที่ร่วมกัน เพื่อการวางแผนและมาตรการการแก้ไขปัญหา และสามารถขยายผลต่อชุมชนหรือ
พื้นที่อื่นๆ ต่อไปนั้น ยังมีเหตุผลที่สำคัญหลายประการที่ทำให้พื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการได้รับ
คัดเลือกเป็นพื้นที่ตัวอย่าง ไม่ว่าจะเป็น บริเวณของพื้นที่ตำบลเวียงเป็นจุดแรกที่น้ำจากแม่น้ำโขงไหลเข้าสู่
ประเทศไทย ซึ่งมีสถานีวัดปริมาณน้ำโขงเป็นจุดแรก มีระบบนิเวศโดดเด่น เช่น ระบบลุ่มน้ำต่างๆ และการรวม
ของสายน้ำในบริเวณสบรวบหรือสามเหลี่ยมทองคำ ตลอดจนทะเลสาบเชียงแสน เป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่แอ่ง
เชียงแสน เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคเหนือ ซึ่งเป็นพ้ืนที่รับน้ำหลากจากแม่น้ำโขง 
พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เกี่ยวเนื่องที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยา มีความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งผลต่อ
ลำน้ำโขงด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังเกิดปัญหาน้ำท่วมริมน้ำสาขา ซึ่งเป็นปัญหาที่ชุมชนในพื้นที่ดังกล่าวต้อง
ร่วมมือกันแก้ไขและหาทางออกร่วมกัน ตลอดจนพื้นที ่แห่งนี้ เป็นพื ้นที ่ที ่มีความเปราะบางทั ้งทางด้าน
สิ่งแวดล้อมทั้งเชิงกายภาพและเชิงสังคม ไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบคมนาคมขนส่งโดยเรือ น้ำ วิถีชีวิต ฯลฯ 
ตลอดจนยังมีหอฝิ่น อุทยานสามเลี่ยมทองคำ ในพ้ืนที่บ้านสบรวก เป็นศูนย์ศึกษาวิวัฒนาการยาเสพติด ซึ่งเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่บอกเล่าเรื่องราวความสำคัญของพ้ืนที่ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี อีกทั้งพื้นที่นำร่องที่ได้รับการ
คัดเลือกแห่งนี้ยังมีกลุ่มของคณะทำงานที่มีความเข้มแข็งหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มเชียงแสนน่าอยู่ สามารถมั่นใจได้
ว่ากลุ่มเหล่านี้จะนำพาให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวสามารถขับเคลื่อนแผนและมาตรการและพันธกิจต่างๆ 
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ของภาคประชาสังคม ในลุ ่มน้ำโขง ของอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ดี
สถานการณ์เชิงผลกระทบต่อกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนที่นำร่อง มีดังต่อไปนี้ 

1) ด้านกายภาพ 
• การไหลของน้ำในแม่น้ำโขงมีความเร็วและแรงมากข้ึน  
• ระดับน้ำที่ผิดปกติ น้ำขึ้นและลงไม่แน่นอน ผิดฤดูกาลเป็นรายวันและรายสัปดาห์ 
• กระแสน้ำเปลี่ยนทิศทางในพ้ืนที่อำเภอเชียงแสน และเชียงของ 
• การพังทลายของตลิ่ง จากการกัดเซาะของน้ำ 
• น้ำท่วมเกิน 15 กิโลเมตร การระบายน้ำไม่คล่องตัว ทำให้เกิดน้ำท่วมหมู่บ้านริมแม่น้ำ 

เช่น ปากน้ำแม่ลาว ปากน้ำแม่อิง ปากน้ำแม่คำ และปากน้ำแม่จัน 
• คุณภาพน้ำไม่ดี มีสารพิษไม่สามารถใช้น้ำบริโภคได้ เช่น สิ่งปนเปื้อนจากเรือพาณิชย์ 

2) ด้านชีวภาพ 
• ระบบนิเวศในแม่น้ำโขงเกิดการเปลี่ยนแปลง 
• ชนิดและปริมาณปลาลดน้อยลง เช่น ปลาบึก และปลากระเบน จากที่เคยเป็นแหล่งที่พบ

ปลาเหล่านี้มาก  
• พืชน้ำ เช่น ไก (สาหร่ายน้ำจืด) ลดลง ส่งผลให้รายไดข้องเกษตรกรลดลง 

3) ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
• การเกษตรริมฝั่งไม่สามารถเพาะปลูกได้ ส่งผลให้ผลผลิตลดลง เช่น ผักกาด กะหล่ำปลี  

ผักชี และพริก เป็นต้น 
• รายได้ของเกษตรกรและชาวประมงลดลง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนการประกอบอาชีพ 
• โบราณสถาน เช่น เวียงเชียนแสนน้อย ถูกน้ำกัดเซาะทำให้ตลิ่งพังทลาย 
• วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  

5.1.2 สาเหตุของปัญหา 
• การเปิดใช้งานของเขื่อนจิ่งหง 
• สิ่งปนเปื้อนมากข้ึน เช่น คราบน้ำมันจากเรือพาณิชย์ 
• ธุรกิจดูดทรายจากลาวหลายแห่ง  

5.1.3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน 
1) มิตดิ้านสังคม 

• วิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น อุปกรณ์ในการทำประมงต้องปรับเปลี่ยนไปตาม 
สถานการณ ์

• เกิดความกังวลในการใช้ชีวิต 



   
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                       บทที่ 5 องค์ความรู้ของชุมชน 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                   5-10                                                      รายงานฉบับสมบูรณ์

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน      

  
             

2) มิตดิ้านเศรษฐกิจ 

• รายได้ของเกษตรกรและชาวประมงลดลง 
• เศรษฐกิจย่ำแย่ การท่องเที่ยวลดลง 
• เรือท่องเที่ยวชุมชนในอำเภอเชียงของ ได้รับผลกระทบ 

3) มิตดิ้านระบบนิเวศ  

• ปลาขึ้นไปวางไข่ไม่ได้  
• ไกหรือสาหร่ายน้ำจืด เกิดความเสียหาย 
• เกษตรริมชายฝั่งพัง 

4) มิตดิ้านประเพณีวัฒนธรรม  

• วัฒนธรรมประเพณีสูญหาย เปลี่ยนแปลง 
• ประเพณีบวงสรวงปลาปัจจุบันไม่สามารถทำได้ทุกปี เนื่องจากการห้ามล่าสัตว์ที่ใกล้สูญ 

พันธุ์ 
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จากข้อมูลสภาพปัญหา สาเหตุ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5-2 
ตารางท่ี 5-2 สภาพปัญหา สาเหตุ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
สภาพปัญหาที่พบในพ้ืนที่ ความคิดเห็นของชุมชน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน 
ด้านกายภาพ มิติดา้นสังคม 

•วิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น อุปกรณ์ในการทำ
ประมงต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
•เกิดการกังวลในการใช้ชีวิต 
 

มิติดา้นเศรษฐกิจ 
•รายได้ของเกษตรกรและชาวประมงลดลง 
•เศรษฐกิจย่ำแย ่การท่องเท่ียวลดลง 
•เรือท่องเท่ียวชุมชน เชียงของ 
 

มิติดา้นระบบนิเวศ  
•น้ำท่วมเกิน 15 กิโลเมตร 
•ปลาขึ้นไปวางไข่ไม่ได้  
•ไกหรือสาหร่ายน้ำจืด เกิดความเสียหาย 
•เกษตรริมชายฝั่งพัง 
 

มิติดา้นประเพณีวัฒนธรรม  
•วัฒนธรรมประเพณีสูญหาย เปลี่ยนแปลง 
•ประเพณีบวงสรวงปลา ในอดีตทำทกุปี ปัจจุบันไม่

สามารถทำได้ทุกป ีเนื่องจากมกีารหา้มล่าสัตว์ที่
ใกล้สูญพันธุ ์

 

การไหลของน้ำในแม่น้ำโขงมีความเร็วและ 
แรงมากขึ้น  

•การเปิดใช้งานของเขื่อนจิ่งหง 

ระดับน้ำที่ผิดปกติ น้ำขึ้นและลงไม่แน่นอน  •การเปิดใช้งานของเขื่อนจิ่งหง 
กระแสน้ำเปลี่ยนทิศทาง •การดูดทราย 
การพังทลายของตลิ่ง  •การดูดทราย 

•กระแสน้ำเปลี่ยนทิศทาง 
 •การไหลของน้ำที่มีความเร็วและแรง

มากขึ้น  
น้ำท่วม  •การเปิดใช้งานของเขื่อนจิ่งหง 
คุณภาพน้ำไม่ดี มีสารพิษ •การปนเปื้อนของน้ำ 
ด้านชีวภาพ  
ระบบนิเวศในแม่น้ำโขงเกิดการ
เปลี่ยนแปลง 

•การเปิดใช้งานของเขื่อนจิ่งหง 

 •คุณภาพน้ำไม่ด ี
ปลาลดน้อยลง  •ระดับน้ำที่ผิดปกต ิ
 •คุณภาพน้ำไม่ด ี
พืชน้ำ เช่น ไก (สาหร่ายน้ำจืด) ลดลง  •ระดับน้ำที่ผิดปกต ิ
 •คุณภาพน้ำไม่ด ี
ด้านเศรษฐกิจและสังคม  
การเกษตรริมฝั่งไม่สามารถเพาะปลูก •ระดับน้ำที่ผิดปกต ิ
รายได้ของเกษตรกรและชาวประมงลดลง •ระบบนิเวศในแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลง 
 •ปลาลดน้อยลง 
โบราณสถาน ตลิ่งพังทลาย •การไหลของน้ำที่มีความเร็วและแรง

มากขึ้น  
วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม •ระบบนิเวศในแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลง 
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5.1.4 มาตรการการวางแผนแก้ไขปัญหาของชุมชน 
 การแก้ไขปัญหาของชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ผ่านมา จากผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน

จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธานมีรายละเอียดดังตารางที่ 5-3 
ตารางท่ี 5-3 แนวทางและมาตรการการวางแผนแก้ไขปัญหาของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ กิจกรรม การดำเนินงาน ผู้ที่มีส่วนร่วม ผลลัพธ์ที่ได้ 
1 เวทีชุมชน  • ประชุมเกี่ยวกับ

สถานการณ์ปัญหา
หลายครั้ง 

• อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน   

• ประมงจังหวัด และสว่นอุทกวิทยาที่ 2 
(เชียงราย) 

• ชุดรักษาความปลอดภยัหมู่บ้าน 
• ภาคประชาชน (กลุ่มต่าง ๆ) 
• สถาบันการศึกษา 

• เกิดเอกสาร  
• เกิดพิพิธภัณฑ์ 
• เกิดโรงเรียนแม่โขง 
• คณะทำงาน 

2 กิจกรรมรณรงค์  
 

• สืบชะตาแม่น้ำ 
• บวงสรวงปลา 
• เดินธรรมยาตรา 5 

แผ่นดิน 

• อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน   

• ประมง อุทกแม่นำ้โขง  
• ชุดรักษาความปลอดภยัหมู่บ้าน 
• ภาคประชาชน (กลุ่มต่างๆ) 
• สถาบันการศึกษา พระสงฆ์ 
• ชาวต่างชาติ เช่น ลาว กัมพูชา พม่า เวยีดนาม 

• สืบสานประเพณีความ
เช่ือท้องถิ่น  

• มีความตระหนักโดยใช้
มิติทางวัฒนธรรม 

3 จัดเก็บข้อมูล • ลงเก็บข้อมูลเชิงลึก 
• สัมภาษณ ์
• สังเกต 
• บันทึก 

• มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
• มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

• เกิดเอกสารเชิงวิชาการ 
• ทราบถึงสาเหตุ

ผลกระทบเบื้องต้น 
• รู้แนวทางแก้ไขปัญหา 

4 สร้างเครือข่าย  • มีเครือข่ายระดับ
จังหวัด 

• สถาบันการศึกษา 
• ภาคส่วนต่าง ๆ  
• องค์กรพัฒนาเอกชน (Non-governmental 

Organization: NGO) 
• ภาคประชาสังคม 

• มีความเข้มแข็ง 

5 ธรรมยาตราฮักเชียง
ของ 

• เดินจากอำเภอเชียง
แสน ไปอำเภอเวียง
แก่น 

• พระสงฆ์ 
• ฮักเชียงของ 

• เกิดความตระหนักรัก
และหวงแหนเชียงโขง 
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5.1.5 แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
พ้ืนที่นำร่องอำเภอเชียงแสนมีแผนงานมาตรการระดับเครือข่ายลุ่มน้ำโขงเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีเป้าหมายคือ สร้างเครือข่ายลุ่มแม่น้ำโขงแห่งประเทศไทย ทั้ง 8 จังหวัด โดยมีการ
ประชุมเครือข่ายและวางแผนการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดแผนพัฒนาร่วมกัน เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้ง 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง ตลอดจนจัดทำแผนงาน
งบประมาณเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนงานดังกล่าว ประกอบไป
ด้วย อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 8 จังหวัดริมน้ำโขง เครือข่ายลุ่มน้ำ
โขง 8 จังหวัด สำนักงานทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ สทนช. กรรมการลุ่มน้ำโขง สถาบันการศึกษา NGOs 
ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับในการจัดทำแผนงานในครั้งนี้ คือ เกิดกลุ่มเครือข่ายระดับประเทศ 
แผนงาน/โครงการ แผนงบประมาณ และท่ีสำคัญคือ ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดการ
รับรู้ของทุกภาคส่วน ซึ่งได้รับการสะท้อนผลและได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องโดยความร่วมมือของทุกภาคี
เครือข่าย 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนงานในการแก้ไขปัญหาจากการ
เปลี่ยนแปลงทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศในแม่น้ำโขง ประกอบด้วย

• วิเคราะห์เครือข่าย (ต่างคนต่างทำ) 
• เพ่ิมตัวกลางในการประสานงาน 
• การมีส่วนร่วม (สร้างกิจกรรมร่วม) 
• เปิดตัวตน แลกเปลี่ยนประสบการณ ์
• สภาคนฮักเชียงราย 
• ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) และ 

อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  (ทสม.) และจังหวัด
เชียงราย เป็นผู้ขับเคลื่อน 

• ไม่มีการเมืองเก่ียวข้อง 
5.1.6 การสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม 

• ภาคประชาสังคม 
• อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 
• สำนักงานประมงจังหวัด และส่วนอุทกวิทยาที่ 2 (เชียงราย) 
• ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
• สถาบันการศึกษา และผู้นำทางศาสนา 
• ภาคส่วนต่าง ๆ  
• องค์กรพัฒนาเอกชน (Non-governmental Organization: NGO) 
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5.1.7 พื้นที่ตัวอย่างนำร่อง 
1) พ้ืนที ่คือ อำเภอเชียงแสน 

2) เหตุผลการคัดเลือก 
• เป็นจุดแรกทีน่้ำจากแม่น้ำโขงไหลผ่านประเทศไทย 
• มีสถานีวัดปริมาณน้ำของแม่น้ำโขงเป็นจุดแรกประเทศไทย 
• มีพิพิธภัณฑ์แม่น้ำโขง 
• เป็นจุดเปราะบาง (เรือ น้ำ วิถีชีวิต และอ่ืน ๆ) 
• น้ำท่วมริมน้ำสาขา 
• มีคนทำงานหลายกลุ่ม (กลุ่มเชียงแสนน่าอยู่) ที่เข้มแข็ง 
• กรณีศึกษาทะเลสาบเชียงแสน 
• เป็นจุดที่มีระบบนิเวศโดดเด่น เช่น ลุ่มน้ำ และการรวมของสายน้ำ 

5.2 ข้อมูลของชุมชนในพื้นที่จังหวัดเลย 
5.2.1 สภาพปัญหาที่พบในพื้นที่ 
พ้ืนที่ตัวอย่างนำร่องในจังหวัดเลยที่ได้รับการคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ตัวอย่างนำร่อง 

คือ พื้นที่ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย พื้นที่ดังกล่าวมี เนื้อที่โดยประมาณ 52 ตร.กม. หรือ 
10,983 ไร่ หรือ โดยเป็นพื้นที่ทำการเกษตร 6,073 ไร่ มีแม่น้ำโขงไหลผ่าน โดยพื้นที่ดังกล่าว มีเขตติดต่อ
ดังนี้คือ ทิศเหนือ ติดกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงแบ่งกั้นพรมแดน ทิศใต้ ติด
กับ ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน และทิศตะวันตก ติดกับ 
ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทีราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำโขง ทำให้เกิด
ความอุดมสมบูรณ์ของดินและเหมาะแก่การเพาะปลูก พื้นที่ดังกล่าวมีแหล่งน้ำทางธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ 
แม่น้ำโขง ที่กั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ไหลผ่านในหลาย
จังหวัดของประเทศไทย และไหลผ่านตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคานด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีลำน้ำสาขา 
คือ ลำน้ำฮวย ที่ไหลจากป่าภูเขาแก้ว ตำบลเขาแก้ว ไหลผ่านตำบลเชียงคานและไหลลงสู่แม่น้ำโขง ประชาชน
ได้ประโยชน์ลำน้ำดังกล่าวเพื่อการเกษตรกรรมเป็นสำคัญ อย่างไรก็ดีสถานการณ์เชิงผลกระทบต่อกายภาพ 
ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนที่นำร่อง มีดังต่อไปนี้ 

1) ด้านกายภาพ 
• การไหลของน้ำในแม่น้ำโขงมีความเร็วและแรงมากข้ึน 
• ระดับน้ำที่ผิดปกติ น้ำขึ้นและลงไม่แน่นอน และผิดฤดูกาลเป็นรายวันและรายสัปดาห์ 
• เกิดการพังทลายของตลิ่ง จากการกัดเซาะของน้ำ 
• น้ำท่วมต่อเนื่อง 8 ปี 
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• เกาะแก่งหายไป 
2) ด้านชีวภาพ 
• พืชและพืชสมุนไพรหลายชนิดสูญหายไปจากพ้ืนที ่เช่น ต้นหญ้าตั้มนาย (ตัวผู้/ตัวเมีย)  

ลักษณะคล้ายมะเดื่อ เป็นเถา ใช้ผสมใส่ฝิ่น แก้ปวดท้อง/ท้องร่วง สูญหาย ต้นเครือข้าวเย็น เป็นยาแก้ ลดตัว 
ร้อน สูญหาย ต้นหางไหล ใช้เบื่อปลา สูญหาย ต้นใคร่น้ำทีอ่ยู่ตามเกาะแก่ง ต้นใครนุ่น ต้นมะเดื่อ ต้นนาง 
มณฑา ต้นหว้าน้ำ ต้นพลับพลึงน้ำ ต้นกุม่ ต้นก้านเหลือง ต้นฮ้อน้ำ และต้นฝรั่ง 

• ปลาหลายชนิดสูญหายไปจากพ้ืนที่ ได้แก่ ปลาสะนาก ปลาถ้วน (คล้ายปลาชะโด) ปลา 
ฟอน (ปลานวลจันทร์น้ำจืด) ปลากวง ปลาโฟง ปลาหวด ปลาเรือ ปลาว้าหน้านอ ปลาหลาด ปลายอน ปลาบึก  
ปลาแกง ปลาคุยลาม (ปลาสร้อยลูกสวย/ซ่า) ปลาเลิม (ปลาเทพาย) ปลากะเบน ปลาไหลไฟฟ้า ปลาซิวอ้าว  
ปลาขี้ขม ปลาหม้าฝาง ปลาสะโห (ปลากะโห้) ปลาเอิน (เป็นปลาที่หายาก) ปลากดขาว ปลาซวยน้ำโขง ปลา 
เผาะ ปลาปก ปลาจาด ปลาจอกตึด ปลาจอกทราย และปลาสูด (กระสูบจุด) 

• สัตว์ที่อาศัยริมน้ำบางชนิดสูญหายไปจากพ้ืนที่ เนื่องจากน้ำท่วมส่งผลให้แหล่งอาหารถูก 
ทำลาย เช่น ลูกคางคก ลูกอ๊อดเขียดฤดหูนาว ลูกอ่อนแมลง จักจั่น ไส้เดือน นาก ปูกิน จระเข้ และ 
ตัวเงินตัวทอง  

• นกบางชนิดที่อาศัยตามหาดทรายและเกาะสูญหายไปจากพ้ืนที่ เช่น นกแขก นกเข้ีย  
นกง่วม และนกนางนวล (นกสีดา)  

• ปลาต่างถ่ินรุกรากปลาท้องถิ่น เช่น ปลานิล ปลาไน ปลาดุกปึ้กอุย ปลาดูดฝุ่น (ปลาซัก 
เกอร์) และปลาดุกรัสเซีย 

 3) ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
• ชาวประมงจับปลา ต้องเปลี่ยนมาปลูกผักริมโขง เช่น มันเทศ มันแกว มะเขือเทศ และ 

พริก  
• เกษตรปลูกผักริมแม่น้ำโขงบางชนิดลดลง เช่น ผักแกงขม ผักดางแห ผักเกี่ยวใคร้ ผักชี 

ช้าง ผักสัมแหนม และผักไฮไก่ (ผักข้ีเขียด)  
• การท่องเที่ยวประสบปัญหา นักท่องเที่ยวลดลง ผู้ประกอบการรายได้ลดลง  

5.2.2 สาเหตุของปัญหา 
การคัดเลือกพื้นที่นำร่องหรือพื้นที่ตัวอย่าง  โดยใช้หลักเกณฑ์จากเครือข่ายภาคประชาสังคมที่มีการ

คัดเลือกพ้ืนที่ร่วมกัน เพ่ือการวางแผนและมาตรการแก้ไขปัญหา และสามารถขยายผลต่อชุมชนหรือพ้ืนที่อ่ืนๆ 
ต่อไปนั้น ยังมีเหตุผลที่สำคัญหลายประการที่ทำให้พ้ืนที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่ท่ีเหมาะสมในการได้รับคัดเลือกเป็น
พื้นที่ตัวอย่าง ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่แห่งนี้ เป็นพื้นที่ที่มีความเปราะบางในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม
ทางด้านกายภาพ ระบบนิเวศวิทยา ที่มีความหลากหลายและมีความสุ่มเสี่ยงถูกทำลายได้ง่ายหรือความ
เปราะบางทางด้านวิถีชีวิตของชุมชน ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่เกี ่ยวข้องกับลำน้ำโขง 
เนื่องจากมีผู้คนต่างถิ่นเข้ามาในพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่
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ได้ง่าย ทำให้ต้องมีการดูแลและมีการปรับตัวของชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว โดยการสร้างความเข้มแข็งของภาคี
เครือข่ายภาคประชาสังคม ในขณะที่พ้ืนที่อำเภอเชียงคานเองได้มีกลุ่มเครือข่ายที่ลุกขึ้นมาทำงานเพ่ือรับมือต่อ
การเปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขงที่เกิดขึ้นอย่างเข้มแข็งและมีหลายกลุ่มที่จับมือสอดประสานนโยบายต่างๆ ได้เป็น
อย่างดี ประเด็นต่างๆ ซึ่งเป็นสถานการณ์และปัญหาสามารถพิจารณาได้ดังนี้ 

• การมีเข่ือนต่างๆ ในแม่น้ำโขงสายประธาน อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ 
• น้ำท่วมต่อเนื่อง 8 ปี 

5.2.3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน 
1) มิตดิ้านสังคม 

• วิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม 
2) มิตดิ้านเศรษฐกิจ 

• รายได้ของเกษตรกรและชาวประมงลดลง 
• การท่องเที่ยวประสบปัญหา นักท่องเที่ยวลดลง ผู้ประกอบการรายได้ลดลง ธุรกิจการ 

ท่องเที่ยวไม่สามารถทำได้ เช่น การล่องเรือ และร้านค้าริมฝั่งบริเวณแก่งคุดคู้ อำเภอเชียงคาน 
3) มิตดิ้านระบบนิเวศ  
• พืชและพืชสมุนไพรบางชนิดได้สูญหายไปจากพ้ืนที ่
• ปลาหลายชนิดสูญหาย 
• สัตว์ที่อาศัยริมน้ำบางชนิดได้สูญหายไปจากพ้ืนที่ 
• นกบางชนิดสูญหาย 

4) มิตดิ้านประเพณีวัฒนธรรม  
• พิธีการจับปลาบึก และการบวงสรวง เพ่ือขอให้จับปลาได้ครั้งละมาก ๆ ได้สูญหายกลาย 

ไปเป็นเพียงนิทานที่เล่าสู่กันฟัง  
• พิธีลอยกระทง ไม่มีน้ำในการลอยกระทง 
• ประเพณีจับจักจั่น (ปลายเดือน มีนาคม ระยะเวลา 20 วัน) สูญหายไป  
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จากข้อมูลสภาพปัญหา สาเหตุ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนในพื้นที่จังหวัดเลย 
สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5-4 
ตารางท่ี 5-4 สภาพปัญหา สาเหตุ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนในพ้ืนที่จังหวัดเลย 
สภาพปัญหาที่พบในพ้ืนที่ ความคิดเห็นของชุมชน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน 
ด้านกายภาพ มิติดา้นสังคม 

• วิถีชวีิตเปลี่ยนไปจากเดิม  
 

มิติดา้นเศรษฐกิจ 
• รายได้ของเกษตรกรและชาวประมงลดลง 
• การท่องเท่ียวประสบปัญหา นกัท่องเที่ยวลดลง 

ผู้ประกอบการรายได้ลดลง ธุรกจิการทอ่งเที่ยวไม่
สามารถทำได้ เช่น การล่องเรือ และร้านค้าริมฝ่ัง
บริเวณแก่งคุดคู้ อำเภอเชียงคาน 

 

มิติดา้นระบบนิเวศ  
• พืชและพืชสมุนไพรบางชนิดได้สูญหายไปจากพื้นที่ 
• ปลาหลายชนิดสูญหาย 
• สัตว์ที่อาศัยริมน้ำบางชนิดได้สูญหายไปจากพื้นที่ 
• นกบางชนิดสูญหาย 
 

มิติดา้นประเพณีวัฒนธรรม  
• พิธกีารจับปลาบึก และการบวงสรวง เพื่อขอให้จบั

ปลาได้ครั้งละมาก ๆ ได้สูญหายกลายไปเป็นเพียง
นิทานที่เล่าสู่กันฟัง  
• พิธีลอยกระทง ไม่มีน้ำในการกระทง 
• ประเพณีจับจกัจั่น (ปลายเดือน มีนาคม 

ระยะเวลา 20 วัน) สูญหายไป  
 

การไหลของน้ำในแม่น้ำโขงมีความเร็วและ
แรงมากขึ้น  

• การกอ่สร้างและเปิดใช้งานของเขื่อน
ไซยะบุรี 

ระดับน้ำที่ผิดปกติ น้ำขึ้นและลงไม่แน่นอน • การกอ่สร้างและเปิดใช้งานของเขื่อน
ไซยะบุร ี

การพังทลายของตลิ่ง • การไหลของน้ำในแม่นำ้โขงมี
ความเร็วและแรงมากขึ้น 

น้ำท่วมต่อเนื่อง 8 ปี • การไหลของน้ำที่มีความเร็วและแรง
มากขึ้น 

เกาะแก่งหายไป • การไหลของน้ำในแม่นำ้โขงมี
ความเร็วและแรงมากขึ้น 

ด้านชีวภาพ  
พืชและพืชสมุนไพรหลายชนิดสูญหายไป
จากพื้นที ่

• ระดับน้ำที่ผิดปกต ิ 
• น้ำท่วมต่อเนื่อง 8 ป ี
• เกาะแก่งที่หายไป 

ปลาหลายชนิดสูญหายไปจากพื้นที ่ • ระดับน้ำที่ผิดปกต ิ
• แหล่งอาศัยและแหล่งวางไข่หายไป 
• อาหารตามธรรมชาติลดลง 

สัตว์ที่อาศัยริมน้ำบางชนิดสูญหายไปจาก
พื้นที่ 

• ระดับน้ำที่ผิดปกต ิ 
• การพังทลายของตลิ่ง 
• แหล่งอาศัยและแหล่งวางไข่หายไป 
• การรุกรานของปลาต่างถิ่น 

นกบางชนิดที่อาศัยตามหาดทรายและเกาะ
สูญหายไปจากพื้นที ่

• เกาะแก่งที่หายไป 
• น้ำท่วมต่อเนื่อง 8 ป ี

ด้านเศรษฐกิจและสังคม  
ชาวประมงจับปลา ต้องเปลี ่ยนอาชีพมา
ปลูกผักริมโขง 

•ระดับน้ำที่ผิดปกต ิ
• จำนวนปลาลดลง 

เกษตรปลูกผักริมแม่น้ำโขงบางชนิดลดลง • ระบบนิเวศในแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลง 
 • น้ำท่วมต่อเนื่อง 8 ป ี

• การพังทลายของตลิ่ง 
การท่องเที่ยวประสบปัญหา นักท่องเที่ยว
ลดลง ผู้ประกอบการรายได้ลดลง 

• ระดับน้ำที่ผิดปกต ิ
• เกาะแก่งที่หายไป 

รายได้ของเกษตรกรและชาวประมงลดลง • ระบบนิเวศในแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลง 
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5.2.4 มาตรการการวางแผนแก้ไขปัญหาของชุมชน 
การแก้ไขปัญหาของชุมชนในพื้นที่จังหวัดเลยที่ผ่านมา จากผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจาก

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ด้วยการทำเขื่อนหินทิ้งบริเวณเชียงคาน เพื่อป้องกันการกัด
เซาะและการพังทลายของตลิ่ง ในการนี้อำเภอเชียงคาน ยังมีแผนงานในด้านมาตรการระดับเครือข่ายลุ่มน้ำ
โขงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของจังหวัดเลย โดยจัดทำศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยมีเป้าหมายเพื่อการ
กระจายข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับแม่น้ำโขง ทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพและจาก
ต้นน้ำไปสู่ปลายน้ำ  โดยจัดตั้งศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวประจำจังหวัด และมีกลุ่มภาคีเครือข่ายทุก
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับแม่น้ำ โขง ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ ทำให้
สามารถรับรู้การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำได้ทันเหตุการณ์ และสามารถจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที   นอกจากนี้ยังมีการจัดทำศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับบริบทของพื้นที่   โดยทำการแลกเปลี่ยนและแนะนำวิชาชีพให้กับทุกภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในระดับ
ความต้องการที่ตรงกัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายคือ ภาคีเครือข่าย
สามารถได้รับการแลกเปลี่ยนวิชาชีพที่ต้องการตามวัตถุประสงค์และสามารถนำไปเผยแพร่และต่อยอดให้กับ
คนในชุมชนได้อย่างเหมาะสม 

5.2.5 แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
 แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาจากการ

เปลี่ยนแปลงทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศในแม่น้ำโขง ประกอบด้วย 
1) จัดตั้งกองทุนฟ้ืนฟูและปรับปรุงริมน้ำโขงจาก 2% ของรายได้เอกชน 
2) โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศริมน้ำโขง ด้วยการเพาะพันธุ์ปลาที่หายาก ดังรายละเอียดใน

ตารางที่ 5-5 และตารางที่ 5-6 
 

ตารางท่ี 5-5 แนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดเลย 
ลำดับ กิจกรรม การดำเนินงาน ผู้ที่มีส่วนร่วม ผลลัพธ์ที่ได้ 

1 เพาะพันธุป์ลาที่หา
ยาก 

• ทำวังปลา 
• ปลูกต้นไม้ 
• ปรับปรุงระบบนิเวศ 
• ก่อไผ่ลงน้ำ  
• ประชุมเดือนละครั้ง 

• นายกุศล  พุทธทองศรี 
• อาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 
• ประมงจังหวัด และศูนย์สำรวจ

อุทกวิทยาที่ 8 (เลย) 
• ชุดรักษาความปลอดภยัหมู่บา้น 
• ภาคประชาชน (กลุ่มตา่ง ๆ) 
• สถาบันการศึกษา  

• ปลาที่หายไปมีเพิ่มขึ้น 
• สงวนแหล่งเพาะพันธุ์ปลา 
• สร้างกติกาชุมชน 
• เกิดความร่วมมอืระหวา่ง

หน่วยงานภาครัฐและภาค
ประชาชน 
• เป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนมาดู

งาน 
• สร้างจิตอาสา 
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ตารางท่ี 5-6 แผนการดำเนินงานการอนุรักษ์พันธุ์ปลาที่หายากของชุมชนในพ้ืนทีจ่ังหวัดเลย 
ชนิดของปลา ระยะเวลา (เดือน) 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ปลาแกง 

 
           

ปลาปาก 
 

           
ปลามาง 

 

           
ปลาสร้อย             
ปลารากกล้วย             
ปลาสวาย             
ปลาเนื้ออ่อน             
ปลา (ปลายาง)             
ปลาสะนาก            
ปลาเอิน            
ปลาเสิม            
ปลากระเบน            
ปลายอน            
ปลาขบ            

 
5.2.6 การสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม 

• ภาคประชาสังคม 
• อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 
• ประมง  
• สถาบันการศึกษา  
• ภาคส่วนต่าง ๆ  
• องค์กรพัฒนาเอกชน (Non-governmental Organization: NGO) 

5.2.7 พื้นที่ตัวอย่างนำร่อง 
 1) พ้ืนที ่คือ อำเภอเชียงคาน 

 2) เหตุผลการคัดเลือก 
• เป็นพ้ืนที่ที่มีความเปราะบาง  
• มีคนทำงานหลายกลุ่มที่เข้มแข็ง 
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5.3 ข้อมูลของชุมชนในพื้นที่จังหวัดหนองคาย 
พ้ืนที่ตัวอย่างนำร่องในจังหวัดหนองคายที่ได้รับการคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่ตัวอย่างนำ

ร่อง คือ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ พื้นที่ดังกล่าว มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอใกล้เคียงดังนี้ ทิศเหนือ 
ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงกั้นเขตแดน ทิศใต้ ติดกับตำบลหนองปลาปาก 
ทิศตะวันออก ติดกับตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ทิศตะวันตก ติดกับตำบลพระพุทธ
บาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย สภาพโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ และพื้นที่ราบสูงบางส่วน เหมาะ
สำหรับการเกษตรกรรม ในด้านของแหล่งน้ำ เป็นพื้นที่แหล่งต้นน้ำของลำห้วยหลายสาย โดยพื้นที่ด้านทิศ
เหนือของตำบลติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นแนวเขตธรรมชาติ และมี
แหล่งน้ำสาขา โดยมีลำน้ำที่สำคัญคือ แม่น้ำโขง และลำห้วย 4 แห่ง และหนองน้ำตามธรรมชาติ 5 แห่ง และมี
หมู่บ้านจำนวน 8 หมู่บ้าน อย่างไรก็ดีสถานการณ์เชิงผลกระทบต่อกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคมของ
พ้ืนที่นำร่อง มีดังต่อไปนี้

5.3.1 สภาพปัญหาที่พบในพื้นที่ 
จากการคัดเลือกพื้นที่นำร่องหรือพื้นที่ตัวอย่าง โดยใช้หลักเกณฑ์จากเครือข่ายภาคประชาสังคมที่มี

การคัดเลือกพื้นทีร่่วมกัน เพื่อการวางแผนและมาตรการแก้ไขปัญหา และสามารถขยายผลต่อชุมชนหรือพื้นที่
อื ่นๆ ต่อไปนั้น ยังมีเหตุผลที่สำคัญหลายประการที่ทำให้พื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่ที ่เหมาะสมในการได้รับ
คัดเลือกเป็นพื้นที่ตัวอย่าง ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่แห่งนี้ เป็นพื้นที่ที่มีความเปราะบางในทางกายภาพ แม่น้ำโขงที่
ไหลผ่านตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่ติดกับดอนชิงชู้ ซึ่งเป็นดอนขนาดใหญ่ภายใต้การ
ครอบครองของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และพ้ืนที่ดังกล่าวมีคนทำงานหลายกลุ่มที่เข้มแข็ง 

1) ด้านกายภาพ 
• ระดับปริมาณน้ำในฤดูน้ำหลากลดลง และการไหลของน้ำนิ่ง 
• สีของน้ำในแม่น้ำโขงเปลี่ยนจากสีปูนเป็นสีคราม 
• ตะกอนในน้ำลดลง 
• ร่องน้ำลึกในแม่น้ำโขงเปลี่ยนทิศทาง 
• หาดทรายลดลง 
• การพังทลายของตลิ่ง 

2) ด้านชีวภาพ 
• ปลาบางชนิดลดลงและสูญหายไปจากพ้ืนที่ เช่น ปลาเริม และปลาบึก เป็นผลจากการ 

ลดลงอย่างรวดเร็วของน้ำทำให้ปลาออกจากต้นไคร้น้ำไม่ได้ ส่งผลให้ปลาตาย เนื่องจากต้นไคร้น้ำเป็นแหล่งที ่
ปลามาอาศัยวางไข ่

• นกบางชนิดในระบบนิเวศแม่น้ำโขงสูญหายไปจากพ้ืนที ่
• พืชน้ำบางชนิดเริ่มสูญหายไปจากพ้ืนที่ เช่น ต้นไคร้น้ำ 
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3) ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
• ผู้ประกอบอาชีพเกษตรริมฝั่งแม่น้ำโขงมีจำนวนลดลง 
• แหล่งท่องเที่ยวริมหาดหาย (หาดจอมมณี ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย) 

5.3.2 สาเหตุของปัญหา 
• การสร้างเขื่อนปิดกั้นลำแม่น้ำโขง 
• การตกตะกอนของทรายอยู่หน้าเขื่อน 
• ระดับน้ำในแม่น้ำโขงไม่ปกติ 

5.3.3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน 
1) มิตดิ้านสังคม 
• วิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม 

2) มิตดิ้านเศรษฐกิจ 
• รายได้ของเกษตรกรและชาวประมงลดลง จับปลาได้น้อยลง เกษตรกรต้องเปลี่ยนมาปลูก 

ผักบริเวณบ้าน บางคนไม่มีที่ทำกิน และต้นทุนในการปลูกผักเพ่ิมสูงขึ้น 
• เศรษฐกิจตกต่ำ ขาดแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ อาชีพค้าขายในริมหาดหยุดประกอบการ 
• หยุดอาชีพระยะสั้น เวลาในการเดินเรือท่องเที่ยวสั้นลง 
• การเดินเรือไม่สามารถทำได้ 

3) มิตดิ้านระบบนิเวศ  
• พืชบางชนิดสูญหาย 
• ปลาหลายชนิดสูญหาย 
• นกบางชนิดสูญหาย 
• คุณภาพของน้ำในแม่น้ำโขงลดลง 
• มีการเสียพื้นที่ดินริมฝั่งแม่น้ำโขงไป   
• ต้องทำชลประทานเพื่อการเกษตร 
• การผลิตน้ำประปาในพ้ืนที่ขาดแคลน 

4) มิตดิ้านประเพณีวัฒนธรรม  
• วัฒนธรรมประเพณีสูญหาย และเปลี่ยนแปลง  
• ประเพณีจับปลาร่วมกันไม่มีแล้ว  
• เครื่องมือจับปลาบางชนิดสูญหาย เช่น ขา และตุ้ม 
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จากข้อมูลสภาพปัญหา สาเหตุ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนในพื้นที่จังหวัด
หนองคาย สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5-7 
ตารางท่ี 5-7 สภาพปัญหา สาเหตุ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนในพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย 
สภาพปัญหาที่พบในพ้ืนที่ ความคิดเห็นของชุมชน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน 
ด้านกายภาพ มิติดา้นสังคม 

• วิถีชวีิตเปลี่ยนไปจากเดิม 
• เครื่องมือจับปลาบางชนิดในการประมงสูญหาย 

เช่น ขา และตุ้ม 
 

มิติดา้นเศรษฐกิจ 
• รายได้ของเกษตรกรและชาวประมงลดลง จับปลา

ได้น้อยลง เกษตรกรต้องเปลี่ยนมาปลูกผักบริเวณ
บ้าน บางคนไม่มีที่ทำกิน และต้นทุนในการปลูกผัก
เพิ่มสูงขึ้น 
• เศรษฐกิจตกต่ำ ขาดแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ อาชพี

ค้าขายในริมหาดหยุดประกอบการ 
• หยุดอาชีพระยะสั้น  
• การเดินเรือไม่สามารถทำได ้
 

  

ระดับปริมาณน้ำในฤดูน้ำหลากลดลง  • การกอ่สร้างและเปิดใช้งานของเขื่อน
ไซยะบุรี 

การไหลของน้ำช้าและนิ่ง • การกอ่สร้างและเปิดใช้งานของเขื่อน
ไซยะบุรี 

ตะกอนในน้ำลดลง • การถกูปิดกั้นจากเขื่อนไซยบุร ี
สีของน้ำในแม่น้ำโขงเปลี่ยนจากสีปูนเป็นสี
คราม 

• ตะกอนในน้ำลดลง 
• การกอ่สร้างและเปิดใช้งานของเขื่อน

ไซยะบุรี 
ร่องน้ำลึกในแม่น้ำโขงเปลี่ยนทิศทาง • ระดับปริมาณน้ำในแม่นำ้โขงลดลง 

• การไหลของน้ำชา้และนิ่ง 
ริมตลิ่งพังทลาย • ระดับน้ำที่ผิดปกต ิ
หาดทรายในฤดูแล้งลดลง • ระดับน้ำที่ผิดปกต ิ
ด้านชีวภาพ  
ปลาบางชนิดลดลงและสูญหายไปจากพืน้ที่ • ระดับน้ำที่ผิดปกต ิ 

• ตะกอนในน้ำที่ลดลง 
นกบางชนิดในระบบนิเวศแม่น้ำโขงสูญ
หายไปจากพื้นที ่

• ระดับน้ำที่ผิดปกต ิ
• แหล่งอาศัยและแหล่งวางไข่หายไป 
• อาหารตามธรรมชาติลดลง 

มิติดา้นระบบนิเวศ  
• พืชบางชนิดสูญหาย 
• ปลาหลายชนิดสูญหาย 
• นกบางชนิดสูญหาย 
• คุณภาพของน้ำในแม่น้ำโขงลดลง 
• มีการเสียพื้นที่ดินริมฝั่งแม่น้ำโขงไป   
• ต้องทำชลประทานเพื่อการเกษตร 
• การผลิตน้ำประปาในพื้นที่ขาดแคลน 
 

มิติดา้นประเพณีวัฒนธรรม  
• วัฒนธรรมประเพณีสูญหาย และเปลี่ยนแปลง  
• ประเพณีจับปลารว่มกันไม่มีแล้ว  

พืชน้ำบางชนิดเริ่มสูญหายไปจากพื้นที่ เช่น 
ต้นไคร้น้ำ 

• ระดับน้ำที่ผิดปกต ิ 
 

ด้านเศรษฐกิจและสังคม  
ผู ้ประกอบอาชีพเกษตรริมฝั ่งแม่น้ำโขงมี
จำนวนลดลง 

• ระดับน้ำที่ผิดปกต ิ
• ริมตลิ่งพังทลาย 

แหล่งท่องเที่ยวริมหาดหายไป (หาดจอม
มณี ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย) 

• หาดทรายในฤดูแล้งลดลง 
• ระดับน้ำที่ผิดปกต ิ

 

5.3.4 มาตรการการวางแผนแก้ไขปัญหาของชุมชน 
พื้นที่นำร่องอำเภอศรีเชียงใหม่มีแผนงานในด้านมาตรการระดับเครือข่ายลุ่มน้ำโขง ทั้งนี้ เพื่อสร้าง

ความเข้าใจและเกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยจัดทำแผนและมาตรการในการขับเคลื่อนเครือข่าย เพ่ือให้มี
น้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค การทำการเกษตร และการเดินเรือเพ่ือการท่องเที่ยว ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดแหล่งอนุรักษ์
พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ และมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การ



   
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                       บทที่ 5 องค์ความรู้ของชุมชน 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                   5-23                                                      รายงานฉบับสมบูรณ์

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน      

  
             

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ทั้ง 6 อำเภอ ตามแม่น้ำสายหลัก ให้มีความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน โดยใช้วิธีการประสานงานสร้างความมั่นใจแกนนำ 6 อำเภอ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้รู้เท่า
ทันสถานการณ ์จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวัง เขตและอำเภอ จัดทำศูนย์ข้อมูล ศูนย์ประสานงาน และศูนย์เฝ้าระวัง 
จัดหางบประมาณแหล่งทุนในการดำเนินงาน ประสานงานพ้ืนที่นำร่องในการขุดคลองชักน้ำหรือร่องน้ำ ในการ
ดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม การสร้างเครือข่าย  การขุดคลองชักน้ำ  เขตอนุรักษ ตลอดจนติดตามและ
ประเมินผล สำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมและมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนงานดังกล่าว  ไก้แก่ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน- 
ประชาชน- ผู้นำทางการ/ไม่เป็นทางการ- อบจ.  อปท. ชลประทาน ทรจ.สทนช. ฝ่ายความมั่นคง MRT สถาบัน
ทางการศึกษา เช่น มาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ การมีเครือข่ายในระดับพ้ืนที่ อำเภอ และ
จังหวัดได้รับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ อุปโภค บริโภค การเกษตรในชุมชน มีการสัญจรสะดวก และมี
เขตฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 

 การแก้ไขปัญหาของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดหนองคายที่ผ่านมา จากผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน
จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน มีรายละเอียดดังตารางที่ 5-8 

 
ตารางท่ี 5-8 แนวทางและมาตรการการวางแผนแก้ไขปัญหาของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย 
ลำดับ กิจกรรม การดำเนินงาน ผู้ที่มีส่วนร่วม ผลลัพธ์ที่ได้ 

1 แจ้งเตือน 9 อำเภอ • แอปพลิเคชันไลน์ 
(Line) หรือ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(Smartphone) 

•ไม่มีหน่วยงานมาชว่ยเหลือ • ยังไม่มีเจ้าภาพในการขับเคลื่อน 
• ช่วยกันเอง 
• เครือข่ายสร้างแล้วทิ้ง 

2 เสนอปัญหาในเวทีประชุม •นำข้อมูลจากพื้นที่มา
เสนอในเวทีประชุม 

• เครือข่ายประชาชน  
• ทสม. ในพื้นที่ 9 อำเภอ 

• ไม่เกิดอะไรขึ้น 

3 รณรงค์การให้ข้อมูล 
- เขื่อน 
- ระดับน้ำ 

• แอปพลิเคชันไลน์ 
(Line)   
• แอปพลิเคชันเฟซบุ๊ก 

(Facebook) 

• แกนนำ 
• ทสม.  

• หน่วยงานภาครัฐให้การสร้าง
เครือข่ายแต่ขาดการต่อเนื่อง 
• ขาดกจิกรรมขับเคลื่อนในการ

รณรงค์ 

• ขาดการสนับสนุน/แหล่งทุน
สนับสนุน 

 
5.3.5 แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
 แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพ่ือนำไปสู่การจัดทำยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาจากการ

เปลี่ยนแปลงทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศในแม่น้ำโขง ประกอบด้วย 
                   1) ขุดลอกร่องน้ำ ในตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ ให้สัญจรทางน้ำได้และทำการเกษตร
ได้ เพื่อการทำงานร่วมกัน จัดทำแผนจังหวัดให้สอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่  โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ (สทนช.) อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) หนองคาย  
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2) โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศริมน้ำโขง ด้วยการเพาะพันธุ์ปลาที่หายาก เป็นการฟื้นฟูและ
ส่งเสริมระบบนิเวศแม่น้ำโขง เพื่อร่วมปฏิบัติการตรวจสอบและติดตามผล โดยชลประทานจังหวัด เครือข่าย
ภาคประชาสังคม และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ในตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม 

5.3.6 การสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม 
• ภาคประชาสังคม 
• ทสม.   
• ประมงจังหวัด  
• สถาบันการศึกษา  
• ภาคส่วนต่าง ๆ  
• NGO 

5.3.7 พื้นที่ตัวอย่างนำร่อง 
 1) พ้ืนที ่คือ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่  
 2) เหตุผลการคัดเลือก 

• เป็นพ้ืนที่ที่มีความเปราะบาง  
• มีคนทำงานหลายกลุ่มที่เข้มแข็ง 
• แม่น้ำโขงที่ไหลผ่านตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ท่ีติดกับดอนชิงชู้ ซึ่งเป็น

ดอนขนาดใหญ่ภายใต้การครอบครองของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

5.4 ข้อมูลของชุมชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ 
พื้นที่ตัวอย่างนำร่องในจังหวัดบึงกาฬ ที่ได้รับการคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ตัวอย่างนำ

ร่อง คือ พ้ืนที่ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ โดยพื้นที่ดังกล่าวมีที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ อยู่ทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดบึงกาฬห่างจากตัวจังหวัดตามระยะทางของทางหลวงแผ่นดินสาย 212 
ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร มีลักษณะทอดยาวไปตามลำแม่น้ำโขง โดยมีอาณาเขตดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ 
ติดต่อตำบลหนองเดิ่น ทิศใต้ ติดต่อตำบลโคกกว้าง ทิศตะวันออก ติดต่อ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว โดยมีแม่น้ำโขงกั้นเขตแดน ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลโคกกว้าง ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า ตำบลบ้าน
ต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ตำบลบุ่งคล้ามีเนื้อที่ประมาณ จำนวน 89 ตารางกิโลเมตร หรือ 111,250 ไร่ 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นที่ราบ และลูกคลื่นลอนลาด ทางด้านทิศตะวันตกเป็นภูเขา มีแม่น้ำโขงไหล
ผ่านทางด้านทิศตะวันออก ทางฝั่งประเทศลาวมีภูเขาชื่อ ภูงูที่ยังมีทรัพยากรป่าไม้อุดมสมบูรณ์ซึ่งมีผลทำให้
ช่วงฤดูฝนมีฝนตกชุกในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้าและตำบลใกล้เคียง  ดินมีความเหมาะสมต่อการทำนา ทำสวน และ
ทำไร่ และดินตามที่ราบริมฝั่งแม่น้ำโขงมีความอุดมสมบูรณ์สามารถปลูกพืชได้ทุกชนิด ตำบลบุ่งคล้ามีแหล่งน้ำ
ที่สำคัญได้แก่ แม่น้ำโขง ซึ่งเป็นแม่น้ำกั้นพรมแดนไทย-ลาว ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของตำบลบุ่งคล้า ส่วน
แหล่งน้ำในพ้ืนที่นั้นมีต้นน้ำอยู่ที่ภูวัว มีลำห้วยหลายสายที่รับน้ำจากภูวัวได้แก่ ห้วยกกจาน ห้วยกวางเขา ห้วย
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หนามแท่งไหลรวมเข้ากับลำห้วยหนองแวง ไปรวมกับห้วยข้ามเปี้ย และมีลำห้วยที่รับน้ำจากภูวัวไหลลงเชื่อม
กับลำห้วยขามเปี้ยโดยตรงได้แก่ ห้วยป่าว่าน ห้วยตาดเหี้ยห้วยโป่ง เป็นต้น นอกจานั้นยังมีแหล่งน้ำที่สำคัญ
ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยสหาย อ่างเก็บน้ำห้วยขามเปี้ย  หนองแวง หนองหัวควาย หนองเขาปลอก หนองบัว 
หนองแสง หนองกะลา เป็นต้น ตำบลบุ่งคล้ามีหมู่บ้านทั้งหมด 9 หมู่บ้าน 

จากการคัดเลือกพื้นที่นำร่องหรือพื้นที่ตัวอย่าง โดยใช้หลักเกณฑ์จากเครือข่ายภาคประชาสังคมที่มี
การคัดเลือกพื้นทีร่่วมกัน เพื่อการวางแผนและมาตรการแก้ไขปัญหา และสามารถขยายผลต่อชุมชนหรือพื้นที่
อื ่นๆ ต่อไปนั้น ยังมีเหตุผลที่สำคัญหลายประการที่ทำให้พื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่ที ่เหมาะสมในการได้รับ
คัดเลือกเป็นพ้ืนที่ตัวอย่าง ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า เป็นพื้นที่ที่มีความเปราะบาง เกิดผลกระทบอย่าง
ชัดเจนหลายประการดี ตลอดจนพื้นที่นำร่องที่ได้รับการคัดเลือกแห่งนี้ยัง มีกลุ่มของคณะทำงานที่มีความ
เข้มแข็งหลายกลุ่ม สามารถนำพาให้ประชาชนในพ้ืนที่ริมน้ำโขงขับเคลื่อนแผนและมาตรการและพันธกิจต่างๆ 
ของภาคประชาสังคมในลุ่มน้ำโขง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไร
ก็ดีสถานการณ์เชิงผลกระทบต่อกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนที่นำร่อง มีดังต่อไปนี้ 

5.4.1 สภาพปัญหาที่พบในพื้นที่ 
1) ด้านกายภาพ 
• การไหลของน้ำช้าลง 
• ระดับน้ำที่ผิดปกติ น้ำขึ้นและลงไม่แน่นอน ผิดฤดูกาลเป็นรายวันและรายสัปดาห์ 
• เกิดการพังทลายของตลิ่ง จากการกัดเซาะของน้ำ 
• ประสบปัญหาน้ำท่วมในปี พ.ศ. 2551 2554 และ 2561 
• น้ำใส แต่คุณภาพน้ำเปลี่ยน เช่น น้ำประปามีกลิ่นคาว ส่งผลให้ประสบปัญหาต่อการใช้น้ำ

ของชุมชน 
• ตะกอนน้ำลดลง (น้ำไมม่ีความขุ่น)  

2) ด้านชีวภาพ 
• ระบบนิเวศในแม่น้ำโขงเกิดการเปลี่ยนแปลง 
• ปลาลดน้อยลง เช่น ปลาบึก และปลากระเบน จากทีเ่คยเป็นแหล่งที่พบปลาเหล่านี้มาก 
• ปลาวางไข่ไม่ได้ 
• สัตว์น้ำบางชนิดไม่สามารถปรับตัวได้ เกิดปรากฏการณ์หอยกาบฟู หรือการตายของ      

หอยกาบเป็นจำนวนมาก 
• พืชน้ำ เช่น ไคร้น้ำตายมากขึ้น 

3) ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
• ภาวะเศรษฐกิจประสบปัญหา การท่องเที ่ยวลดลง การค้าชายแดนได้รับผลกระทบ           

ผู้ประกอบอาชีพริมแม่น้ำโขงมีจำนวนลดลง 



   
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                       บทที่ 5 องค์ความรู้ของชุมชน 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                   5-26                                                      รายงานฉบับสมบูรณ์

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน      

  
             

• สถานการณ์ปัญหาด้านความมั่นคงและยาเสพติดมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
• ภูมิปัญญาท้องถิ่นบางส่วนเริ่มหายไปจากชุมชน 

5.4.2 สาเหตุของปัญหา 
• การสร้างเขื่อนฝนตกหนัก 
• เขื่อนกั้นน้ำ 
• ไม่มีฤดูกาลที่ชัดเจน 
• น้ำแห้งมาก 
• น้ำขึ้นลงผิดปกติ 
• การดูดทราย 
• พ้ืนในระบบนิเวศสูญหาย 
• ผักริมตลิ่ง/พืชเดิม/สมุนไพรริมโขงหาย 
• อาหารปลาลดจำนวนลงเนื่องจากแมงปอไม่มีที่วางไข่ 
• การจับปลาผิดวิธี เช่น การช๊อตปลา  
• สูญเสียงบประมาณในการแก้ไขปัญหา 

5.4.3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน 
 1) มิตดิ้านสังคม 

• วิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม 
• เกิดการกังวลในการใช้ชีวิต 
• ปัญหายาเสพติด ปัญหาสังคม 
• คนเปลี่ยนอาชีพ 
• พ้ืนที่ริมโขงสูญหาย/บ้านทรุด (เหลือแตโ่ฉนด) 
• ปัญหาร่องน้ำลึก ที่ทำให้ความขัดแย้งของคนสองฝั่ง (ดอนกลางโขง) 

 2) มิตดิ้านเศรษฐกิจ 

• รายได้ของเกษตรกรและชาวประมงลดลง 
• เศรษฐกิจย่ำแย่ การท่องเที่ยวลดลง 
• น้ำท่วมที่นา ท่วมที่ทำการเกษตรริมโขง ท่วมบ้านเรือน 
• เกษตรริมฝั่งพัง 

 3) มิตดิ้านระบบนิเวศ  

• ปลาขึ้นไปวางไข่ไม่ได้ ปลาสูญพันธ์ และหลงฤด ู
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• ไกหรือสาหร่ายน้ำจืด เกิดความเสียหาย 
 4) มิตดิ้านประเพณีวัฒนธรรม  

• วัฒนธรรมประเพณีสูญหาย เปลี่ยนแปลง 
• ความสัมพันธ์สองฝั่งโขงเริ่มหายไป 
• ความเชื่อท้องถิ่นและความผูกพันของผู้คนริมน้ำโขงกำลังจะสูญหายไป เช่น ความเชื่อ 

เรื่องบั้งไฟพญานาค พิธีสืบชะตาน้ำโขง พิธีกรรมเลี้ยงลวงในเดือนมกราคม พิธีแห่พระอุปคตุในบุญผะเหวด  
การก่อเจดีย์ทราย งานลอยกระทง และการแข่งเรือ 

จากข้อมูลสภาพปัญหา สาเหตุ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนในพื้นที่ จังหวัดบึง
กาฬ สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5-9 

ตารางท่ี 5-9 สภาพปัญหา สาเหตุ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ 
สภาพปัญหาที่พบในพ้ืนที่ ความคิดเห็นของชุมชน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน 
ด้านกายภาพ มิติดา้นสังคม 

• วิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม 
• เกิดการกังวลในการใช้ชีวิต 
• ปัญหายาเสพติด  
• คนในพื้นที่เปลี่ยนอาชีพ 
• พื้นที่ริมโขงสูญหายหรือบ้านทรุด (เหลือโฉนด) 
• ปัญหาร่องน้ำลึก ที่ทำให้ความขัดแย้งของคนสอง

ฝั่ง (ดอนกลางโขง) 
 

มิติดา้นเศรษฐกิจ 
• รายได้ของเกษตรกรและชาวประมงลดลง 
• เศรษฐกิจตกต่ำ การท่องเท่ียวลดลง 
• น้ำท่วมที ่นา ท่วมที ่ทำการเกษตรริมโขง และ

ท่วมบ้านเรือน 
• เกษตรริมฝั่งพัง 

 

มิติดา้นระบบนิเวศ  
• ปลาขึ้นไปวางไข่ไม่ได้ ปลาสูญพันธ์ และหลงฤด ู
• ไกหรือสาหร่ายน้ำจืด เกิดความเสียหาย 

 

มิติดา้นประเพณีวัฒนธรรม  
• วัฒนธรรมประเพณีสูญหาย เปลี่ยนแปลง 
• ความสัมพันธ์สองฝ่ังโขงเร่ิมหายไป 
• ความเชื่อท้องถิ่นและความผูกพันของผู้คนริมน้ำ

โขงกำลังจะสูญหายไป 

การไหลของน้ำช้าลง  • การก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง 
ระดับน้ำที่ผิดปกติ น้ำขึ้นและลงไม่แน่นอน • การก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง 
ริมตลิ่งถูกกัดเซาะและพังทลาย • การไหลของน้ำที่ผิดปกติ 

• การดูดทราย 
ประสบปัญหาน ้ำท ่วมในปี พ.ศ. 2551 
2554 และ 2561 

• การก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง 
• ระดับน้ำที่ผิดปกติ  
• ฝนตกหนัก 

น้ำใส แต่คุณภาพน้ำเปลี่ยน เช่น น้ำประปา
มีกลิ่นคาว 

• การก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง 
• ตะกอนในน้ำลดลง 

ตะกอนในน้ำลดลง (น้ำไม่มีความขุ่น) • การก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง 
ด้านชีวภาพ  
ระบบนิเวศในแม่น้ำโขงเกิดการ
เปลี่ยนแปลง 
  

• ระดับน้ำที่ผิดปกติ  
• ตะกอนในน้ำที่ลดลง 
• ริมตลิ่งถูกกัดเซาะและพังทลาย 
• การก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง 

ปลามีจำนวนลดน้อยลง • ระดับน้ำที่ผิดปกติ 
• แหล่งอาศัยและแหล่งวางไข่หายไป 
• อาหารตามธรรมชาติลดลง 
• การจับปลาผิดวิธี 

หอยกาบตายเป็นจำนวนมาก เกิด
ปรากฏการณ์หอยกาบฟ ู

• ระดับน้ำที่ผิดปกติ  
• ตะกอนในน้ำที่ลดลง 

พืชน้ำ อย่างเช่น ต้นไคร้น้ำตายมากขึ้น ผัก
ริมตลิ่ง พืชในท้องถิ่น และพืชสมุนไพรริม
แม่น้ำโขงสูญหาย 

• ระดับน้ำที่ผิดปกติ  

ด้านเศรษฐกิจและสังคม  
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สภาพปัญหาที่พบในพ้ืนที่ ความคิดเห็นของชุมชน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน 
ภาวะเศรษฐกิจประสบปัญหา การ
ท่องเที่ยวลดลง การค้าชายแดนได้รับ
ผลกระทบ            

• ระดับน้ำที่ผิดปกติ 
• ริมตลิ่งพังทลาย 

ผู้ประกอบอาชีพริมแม่นำ้โขงมีจำนวนลดลง • ริมตลิ่งพังทลาย 
• คุณภาพน้ำลดลง 
• ไม่มีน้ำในการทำเกษตร 
• ต้นทุนสูงขึ้น 

สถานการณ์ปัญหาด้านความมั่นคงและยา
เสพติดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 

• รายได้จากการประกอบอาชีพริมฝ่ัง
ลดลง 

• ป ระ ส บ ป ั ญ ห า ค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ย ใ น
ครัวเรือน 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นบางส่วนเร่ิมหายไปจาก
ชุมชน 

• ระดับน้ำที่ผิดปกติ 
• ระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

 

5.4.4 มาตรการการวางแผนแก้ไขปัญหาของชุมชน 
พื้นที่นำร่องอำเภอบุ่งคล้า มีแผนงานมาตรการระดับเครือข่ายลุ่มน้ำโขงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งมีเป้าหมายคือ สร้างเครือข่ายลุ่มแม่น้ำโขงแห่งประเทศไทย ทั้ง 8 จังหวัด โดยมีแผนงาน
โครงการเกษตรริมโขง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพน้ำโขงที่เปลี่ยนไป 
และเป็นการน้อมนำเศรษฐกิจพอพียงมาปรับใช้ ซึ่งมีเป้าหมายคือ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับกลุ่มเกษตรริม
โขง โดยการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเกษตรกรด้วยกัน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
มาเสนอแนะแนวทางและให้คำปรึกษาหารือ และสร้างกฎกติการ่วมกัน (บัญญัติ 5 ประการ) ซึ่งกลุ่มผู้มีส่วน
ร่วมในแผนงานดังกล่าวที่สำคัญ คือ เจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องชลประทาน ประมง อปท. คณะกรรมการ
จัดการน้ำชุมชน อำเภอ และภาคีเครือข่าย ผลที่คาดว่าจะได้รับคือ ชุมชนเครือข่ายมีความรู้ ความเข้าใจ กับ
สถานการณ์วิกฤติน้ำโขงท่ีเปลี่ยนไป ชุมชนเครือข่ายเกษตรริมโขงสามารถปลูกพืช พันธุ์พืช สอดคลองกับวิกฤติ
น้ำโขงท่ีเปลี่ยนไปได้ ทำให้เกษตรกรริมโขงมีผลิตผลทางการเกษตรที่ดีขึ้น สร้างรายได้และโอกาส และเครือข่าย
เกษตรริมโขงสามารถปฏิบัติตามกติกาที่จัดทำขึ้นร่วมกันได้  

แผนงานโครงการที่สำคัญอีกด้านหนึ่ง คือ การจัดการน้ำชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำการจัดการ
บริหารน้ำในระดับประเทศ และเพื่อชดเชยการทดแทนการใช้น้ำจากแม่น้ำโขง แผนงานโครงการดังกล่าวมี
เป้าหมาย คือ เพ่ือให้เกษตรริมโขงมีน้ำใช้เพ่ือการเกษตรอย่างพอเพียงตลอดฤดูกาล โดยเป็นการบริหารจัดการ
น้ำอย่างคุ้มค่าคุ้มทุน ซึ่งเป็นการใช้น้ำซ้ำ จัดทำฝายชะลอน้ำ ที่ปากลำน้ำสาขา ก่อนที่จะลงสู่น้ำโขง ยกระดับ
น้ำให้เกิดความต่างระดับ ต่อท่อส่งไปให้กับเกษตรกร  การใช้แผงโซล่าเซลล์สูบน้ำขึ้นหอสูง และทำระบบ
กระจายน้ำสู่พื้นที่เกษตรริมโขงด้านล่าง ทำให้กลุ่มเกษตรริมโขงและการเกษตรกรริมฝั่งโขงลดต้นทุนการผลิต 

เกษตรกรริมฝั่งโขงมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้น้ำ  สามารถใช้นวัตกรรมมาใช้ในการเกษตร เพิ่มรายได้ลด
รายจ่าย ตลอดจนมีระเบียบวินัยและข้อตกลงการใช้น้ำร่วมกัน 
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การแก้ไขปัญหาของชุมชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬที่ผ่านมา จากผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน
จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน ประกอบด้วย 

1) ระดมทุน เงิน ของบริโภคอุปโภค 
2) เก็บข้อมูลสถานการณ์ และทำแผนส่งต่อหน่วยงาน 
3) สื่อสารสังคมสาธารณะ และเปิดเวทีชุมชน 
4) สร้างวังปลา หรือวังสงวน 
5) ยกระดับการจัดการน้ำ หรือแก้มลิง เสนอของบประมาณมาแก้ปัญหา 
6) ปรับระดับการท่องเที่ยวในชุมชน (สร้างโอกาส) 
7) เครือข่ายการสร้างการแลกเปลี่ยนสถานการณ์ 
8) สืบชะตาแม่น้ำโขง 

5.4.5 แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
 แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพ่ือนำไปสู่การจัดทำยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาจากการ

เปลี่ยนแปลงทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศในแม่น้ำโขง ประกอบด้วย 
1) ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร และฟ้ืนฟูพืชที่สูญหาย 
2) พัฒนาประสิทธิภาพระบบการเตือนภัยให้รวดเร็วทั่วถึงและทันสถานการณ์  (น้ำท่วม น้ำ

แล้ง แผ่นดินไหว) อีกท้ังทำการวิจัยการชาวบ้าน และทีมงาน 
3) ตั้งกองทุนส่งเสริมอาชีพ ฟ้ืนฟู ชดเชย และเยียวยา 
4) ศึกษาจัดตั้งกองทุนปลา และสร้างกฎกติกาชุมชนในการอนุรักษ์ดูแลแหล่งน้ำ 
5) ระบบข้อมลูที่ส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตของชุมชน สถานการณ์จริง ส่งต่อสถานการณ์ และ

นโยบาย 
6) จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมเพียงพอสามารถทำให้ชุมชนทำงานได้สมบูรณ์และต่อเนื่อง 
7) ทบทวนพัฒนากฎหมายระเบียบ ทั้งในและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำโขง หรือ

หลักกฎหมายสากล  
8) หยุดเขื่อนที่ไซยะบุรีและศึกษาผลกระทบ 
9) รัฐบาลจัดให้เป็นวาระเร่งด่วน (นโยบาย) แก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วม 
10) คัดเลือกลุ่มน้ำที่มีผลกระทบระยะ 15 กิโลเมตร และเชื่อมโยงกับแม่น้ำสาขา แม่น้ำ

สงคราม น้ำชี กุดทิง บึงโขงหลง และเก็บข้อมูลต่อเนื่องและครอบคลุม 
5.4.6 การสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม 

• ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ชาวประมงริมโขง และธุรกิจการทอ่งเที่ยว 
• หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
• หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ 
• พระสงฆ์ ทุกวัดริมแม้น้ำโขง 
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• สื่อมวลชนในพื้นท่ี หรือประชาสัมพันธ์ 
• เครือข่าย เยาวชน และโรงเรียน 

5.4.7 พื้นที่ตัวอย่างนำร่อง 
 1) พ้ืนที ่คือ บุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า 
 2) เหตุผลการคัดเลือก 

• เป็นพ้ืนที่ที่มีความเปราะบาง เกิดผลกระทบอย่างชัดเจน 
• มีคนทำงานหลายกลุ่มที่เข้มแข็ง 

5.5 ข้อมูลของชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม 
พ้ืนที่ตัวอย่างนำร่องในจังหวัดนครพนม ที่ได้รับการคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่ตัวอย่างนำ

ร่อง คือ พื้นที่ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยพื้นที่ดังกล่าวมีที่ตั ้งและสภาพภูมิศาสตร์ 
ตำบลน้ำก่ำ แบ่งการปกครองออกเป็น 20 หมู่บ้าน พ้ืนที่ทั้งหมด 39,960 ไร่ ที่ตั้งบ้านเรือน 2,956 ไร่ แหล่งน้ำ 
1,395 ไร่ การเกษตร 19,545 ไร่ ที่สาธารณะ 2,024 ไร่ พื้นที่อื่น ๆ 14,040 ไร่  ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลธาตุ
พนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ทิศ
ตะวันออก ติดกับ แม่น้ำโขง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลฝั่งแดง และ 
ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

จากการคัดเลือกพื้นที่นำร่องหรือพื้นที่ตัวอย่าง  โดยใช้หลักเกณฑ์จากเครือข่ายภาคประชาสังคมที่มี
การคัดเลือกพื้นทีร่่วมกัน เพื่อการวางแผนและมาตรการแก้ไขปัญหา และสามารถขยายผลต่อชุมชนหรือพื้นที่
อื ่นๆ ต่อไปนั้น ยังมีเหตุผลที่สำคัญหลายประการที่ทำให้พื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่ที ่เหมาะสมในการได้รับ
คัดเลือกเป็นพ้ืนที่ตัวอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเป็นพ้ืนที่ที่มีความเปราะบาง เกิดผลกระทบอย่างชัดเจน  มีกลุ่มของ
คณะทำงานหลายกลุ่มที่เข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนแผนงานและมาตรการไปได้อย่างมีประสทธิภาพ รวมทั้งมี
ความโดดเด่นของบริเวณการทำการเกษตรริมโขง สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ อย่างไรก็ดีสถานการณ์
เชิงผลกระทบต่อกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนที่นำร่อง มีดังต่อไปนี้

5.5.1 สภาพปัญหาที่พบในพื้นที่ 
 1) ด้านกายภาพ 

• ร่องน้ำมีการเปลี่ยนแปลง 
• ระดับน้ำที่ผิดปกติ น้ำขึ้นและลงไม่แน่นอน ผิดฤดูกาลเป็นรายวันและรายสัปดาห์ 
• เกิดการพังทลายของตลิ่ง จากการกัดเซาะของน้ำ ทำให้พ้ืนที่หาย 
• น้ำใสผิดปกต ิ
• ตะกอนน้ำลดลง (น้ำไม่ขุ่น)  
• เกิดภัยน้ำท่วมหนัก 
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• น้ำเปลี่ยนทิศทาง 
• คุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลง 

 2) ด้านชีวภาพ 
• ระบบนิเวศในแม่น้ำโขงเกิดการเปลี่ยนแปลง 
• ปลาลดน้อยลง หลงฤด ูและอพยพหาที่อยู่ใหม่ที่น้ำลึกกว่า 

 3) ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
• ภาวะเศรษฐกิจประสบปัญหา การท่องเที่ยวลดลง  
• วัฒนธรรมไทยและลาวที่เคยปฏิบัติร่วมกัน ลดน้อยลง 

5.5.2 สาเหตุของปัญหา 
• การสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขง 
• น้ำขึ้นลงผิดปกติ 
• การดูดทราย 

 5.5.3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน 
 1) มิตดิ้านสังคม 

• วิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม 
• พ่ีน้องไทยและลาว มีความสัมพันธ์กันน้อยลง 
• คนเปลี่ยนอาชีพ 

 2) มิตดิ้านเศรษฐกิจ 

• รายได้ของเกษตรกรและชาวประมงลดลง 
• เศรษฐกิจตกต่ำ มีความเสี่ยงต่อการลงทุน 
• พ้ืนที่ริมโขงสูญหาย ขาดพ้ืนที่ประกอบอาชีพ 

 3) มิตดิ้านระบบนิเวศ  

• ปลาขึ้นไปวางไข่ไม่ได้ ปลาสูญพันธุ์ และหลงฤด ู
• เกษตรริมชายฝั่งพัง 

 4) มิตดิ้านประเพณีวัฒนธรรม  

• พ่ีน้องไทยและลาว ขาดความเอ้ืออาทรต่อกัน และการแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
• วิถีชีวิต/วัฒนธรรม พ่ีน้องไทยและลาว มีความลดน้อยลง 
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จากข้อมูลสภาพปัญหา สาเหตุ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนในพื้นที่จังหวัด    
นครพนม สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5-10 

 
ตารางท่ี 5-10 สภาพปัญหา สาเหตุ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนในพื้นที ่            
จังหวัดนครพนม 
สภาพปัญหาที่พบในพ้ืนที่ ความคิดเห็นของชุมชน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน 
ด้านกายภาพ มิติดา้นสังคม 

• วิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม 
• พี่น้องไทยและลาว มีความสัมพันธ์กันน้อยลง 
• คนเปลี่ยนอาชีพ 

 

มิติดา้นเศรษฐกิจ 
• รายได้ของเกษตรกรและชาวประมงลดลง 
•  เศรษฐกิจตกต่ำ มีความเส่ียงต่อการลงทุน 
•  พื้นที่ริมโขงสูญหาย ขาดพื้นที่ประกอบอาชีพ 

 

มิติดา้นระบบนิเวศ  
• ปลาขึ้นไปวางไข่ไม่ได้ ปลาสูญพันธ์ และหลงฤด ู
• เกษตรริมชายฝั่งพัง 

 

 
 
มิติดา้นประเพณีวัฒนธรรม  
• พี่น้องไทยและลาว ขาดความเอื ้ออาทรต่อกัน 

และการแบ่งปันซึ้งกันและกัน 
• วิถีชีวิต และวัฒนธรรม พี ่น้องไทยและลาว มี

ความลดน้อยลง 
 

ระดับน้ำที่ผิดปกติ นำ้ขึ้นและลงไม่แน่นอน   • การก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง 
น้ำเปลี่ยนทิศทาง • การก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง 

• การดูดทราย 
ร่องน้ำมีการเปลี่ยนแปลง • การก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง 

• การดูดทราย 
ริมตลิ่งถูกกัดเซาะและพังทลาย • การไหลของน้ำที่ผิดปกติ 

• การดูดทราย 
ตะกอนน้ำลดลง (น้ำไม่ขุ่น) • การก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง 
น้ำใสผิดปกต ิ • การก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง 

• ตะกอนในน้ำลดลง 
คุณภาพน้ำลดลง • ตะกอนในน้ำลดลง 
เกิดภัยน้ำท่วมหนัก • การก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง 

 
 

ด้านชีวภาพ  
ระบบนิเวศในแม่น้ำโขงเกิดการ
เปลี่ยนแปลง 
 

• ระดับน้ำที่ผิดปกติ  
• ตะกอนในน้ำที่ลดลง 
• ริมตลิ่งถูกกัดเซาะและพังทลาย 
• การก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง 
• น้ำท่วม 

ปลามีจำนวนลดน้อยลง หลงฤดู และอพยพ
หาที่อยู่ใหม่ที่น้ำลึกกวา่ 

• ระดับน้ำที่ผิดปกติ 
• น้ำใสผิดปกติ 
• แหล่งอาศัยและแหล่งวางไข่หายไป 
• อาหารตามธรรมชาติลดลง  

ด้านเศรษฐกิจและสังคม  
ภาวะเศรษฐกิจประสบปัญหา การ
ท่องเที่ยวลดลง  

• ระดับน้ำที่ผิดปกติ 
• ริมตลิ่งพังทลาย 
• ระบบนิเวศในแม่น้ำโขงเกิดการ

เปลี่ยนแปลง 
วัฒนธรรมไทยและลาวที่เคยปฏบิัติร่วมกัน 
ลดน้อยลง 

• วิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม 
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5.5.4 มาตรการการวางแผนแก้ไขปัญหาของชุมชน 
พื้นที่นำร่องอำเภอธาตุพนม ยังมีแผนงานมาตรการระดับเครือข่ายลุ่มน้ำโขงเพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของจังหวัดนครพนม ซึ่งมีเป้าหมายคือ สร้างเครือข่ายลุ่มแม่น้ำโขงแห่งประเทศไทย ทั้ง 8 จังหวัด โดย
มีการขยายแกนนำ 8 จังหวัด โดยมีเป้าหมายในการหนุนเสริมเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็ง จังหวัดละ 25 คน 
ด้วยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เรื่อง ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง  โดยผู้นำชุมชน/
ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน กลุ่มเกษตรกร(ริมฝั่งโขง) พ่ีน้องชาวประมง หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ภาคีทุกภาคส่วน
เข้ามามสี่วนร่วม เกิดกลไกนักสื่อสารด้านการสื่อสารการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมในสายน้ำโขงสาย
ชลประทาน  นอกจากนี้ยังมีการนำข้อมูลขยายให้แกนนำ 8 จังหวัดศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (ท้ัง 8  จังหวัด)
ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารทำให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและรวดเร็ว ตลอดจนการ
สร้างข้อตกลงร่วมระหว่างเครือข่ายโดยการสร้างข้อระเบียบ ข้อบังคับร่วมกัน โดยการประชุม ปรึกษาหารือ 
เพื่ออกข้อระเบียบ /ข้อบังคับร่วมกันทั้ง 8 จังหวัด ก่อให้เกิดความสามัคคีของเครือข่ายเพื่อให้เป็นแนวทาง
อันหนึ่งอันเดียวกัน ความอุดมสมบรูณ์เกิดข้ึนในชุมชนลุ่มน้ำโขง 

 การแก้ไขปัญหาของชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนมที่ผ่านมา จากผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน
จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน มีรายละเอียดดังตารางที่ 5-11 

 
ตารางท่ี 5-11 แนวทางและมาตรการการวางแผนแก้ไขปัญหาของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม 
ลำดับ กิจกรรม การดำเนินงาน ผู้ที่มีส่วนร่วม ผลลัพธ์ที่ได้ 

1 เช่ือมโยงเครือข่าย/ประชุม

ตัวแทนเครือข่าย 8 จังหวัดลุ่ม

น้ำโขง 

• จัดประชุม 
• จัดตั้งกลุ่ม 

• เคร ือข ่ายล ุ ่มแม ่น ้ำโขง 8 
จังหวัด 

• กรมทรัพยากรน้ำ  ประมง 
ต ัวแทน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  กรมเจ ้าท่า 
ชาวบ้านพื้นที่ 

• ได้รับข้อมูลเกี ่ยวกับ
ผลกระทบแม่น้ำโขง 

2 จัดตั้งกลุ่มไลน์แจ้งสถานการณ์
ลุ่มน้ำโขง 

• ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
• แจ้งเตือนข้อมูลสถาน 

การณ์น้ำในลุ่มแม่น้ำโขง 

• สมาชิกประมาณ 120 คน 
• กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

• เครือข่ายแม่น้ำโขง/
ลุ่มน้ำสาขา 

• ข้อมูลปรากฏการณ์
ต่าง ๆ เกี่ยวกับแม่น้ำ
โขง 

3 ประชุมชี้แจงเครือข่ายผู้นำ
ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหารว่มกับภาครัฐ 

• การเปลี ่ยนแปลงของ
แม่น้ำโขง 

• ภาครัฐและภาคประชาชน • ข้อมูลเปลี ่ยนแปลง
และเหตุการณ์ต่าง ๆ 
แ ล ะ แ น ว ท า ง ก า ร
แก้ไข 

4 สร้างทีมวิจัยเก็บขอ้มูลเกี่ยวกับ
ผลกระทบ 

• เก็บข้อมูลเรื ่องประมง 
วัฒนธรรมเกษตรริมโขง 

• สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ 

• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

• ได้ทราบข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงเชิง
ประจักษ ์
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ลำดับ กิจกรรม การดำเนินงาน ผู้ที่มีส่วนร่วม ผลลัพธ์ที่ได้ 
• สำนักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย 
5 การนำเสนอข้อมูล 

 
การอนุรักษพ์ันธุ์ปลา 

• จัดเวทีค ืนข ้อมูลภาคี
เครือข่ายระดับจังหวัด 

• จัดหาพ่อพันธแ์ม่พันธุ ์
ปล่อยในแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ (ที่หนองน้ำ
วัด เขตอภยัทาน) 

• สมาชิกภาคีเครือข่าย 
• ส่วนงานราชการ 
• ภาครัฐและประชาชน 

• จังหวัดรับทราบข้อมูล
การเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่าง ๆ และเผยแพร่
ข้อมูล 

 
5.5.5 แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
 แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพ่ือนำไปสู่การจัดทำยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาจากการ

เปลี่ยนแปลงทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศในแม่น้ำโขง ประกอบด้วย 
1) จัดเก็บข้อมูลการทำการเกษตรริมโขงอย่างลึกซึ้งและชัดเจนมากขึ้น 
2) ให้ชุมชนได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์เพ่ือรับมือในการแก้ปัญหา 
3) ปรับรูปแบบการใช้ประโยชน์ทรัพยากรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง 
4) เรียนรู้ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง 

5.5.6 การสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม 
• ชุมชน 8 หมู่บ้านที่ติดริมโขง 
• เกษตรและสหกรณ์อำเภอ และจังหวัด 
• สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
• สำนักงานนโยบายและผังเมือง 
• ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
• องค์การบริหารส่วนตำบล 

5.5.7 พื้นที่ตัวอย่างนำร่อง 
 1) พ้ืนที ่คือ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม 
 2) เหตุผลการคัดเลือก 

• เป็นพ้ืนที่ที่มีความเปราะบาง เกิดผลกระทบอย่างชัดเจน 
• มีคนทำงานหลายกลุ่มที่เข้มแข็ง 
• มีความโดดเด่นของบริเวณการทำการเกษตรริมโขง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 
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5.6 ข้อมูลของชุมชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร 
พ้ืนที่ตัวอย่างนำร่องในจังหวัดมุกดาหารที่ได้รับการคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่ตัวอย่างนำ

ร่อง คือ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ตำบลนาสีนวนมีพื้นที่ประมาณ 19,898 ไร่ หรือ
ประมาณ 80 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหารประมาณ 12 กิโลเมตร มีทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2034 (ถนนมุกดาหาร - ดอนตาน - ชานุมาน) ผ่านโดยมีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ
อำเภอเมืองมุกดาหาร ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล ทิศตะวันออก ติดต่อกับ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงกั้นเป็นพรมแดน และ ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลคำอาฮวนและ
ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พื้นที่ตำบลนาสีนวนส่วนใหญ่ลักษณะเป็นที่ราบสูง คือ 
ทางทิศตะวันออก ทิศเหนือและทิศใต้เป็นที่ราบสูงริมฝั่งแม่น้ำโขง ทิศตะวันตกและทิศใต้บางส่วนเป็นที่ราบสูง 
และภูเขา ซึ่งได้แก่ ภูมโนรมย์ ภูรัง ภูจอมศรี ภูถ้ำพระ ภูเกิ้ง ภูผักหวาน และภูดิน ตลอดแนวของพ้ืนที่ที่เป็นที่
ราบชายฝั่งแม่น้ำโขง จะมีลำห้วยใหญ่และเล็กหลากหลายไหลผ่านลงสู่แม่น้ำโขง เช่น ห้วยลึคึ ห้วยตาเหลือก 
ห้วยสิงห์ ห้วยสายพาย ห้วยเรือ และห้วยบอน เป็นต้น บริเวณที่ราบนี้โดยส่วนใหญ่จะเป็นที่ตั้งของชุมชน
ต่างๆ และเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมหลักของตำบล นอกจากนี้แล้วยังมีทั้งต้นไม้และป่าไม้ที่อยู่ในเขตป่าสงวนและ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดมุกดาหาร ที่อยู่ในเขตตำบลนาสีนวน คืออุทยานแห่งชาติมุกดาหาร (ภู
ผาเทิบ) ตำบลนาสีนวน แบ่งเขตการปกครอง ทั้งหมด 10 หมู่บ้าน  

จากการคัดเลือกพื้นที่นำร่องหรือพื้นที่ตัวอย่าง โดยใช้หลักเกณฑ์จากเครือข่ายภาคประชาสังคมที่มี
การคัดเลือกพื้นทีร่่วมกัน เพื่อการวางแผนและมาตรการแก้ไขปัญหา และสามารถขยายผลต่อชุมชนหรือพื้นที่
อื ่นๆ ต่อไปนั้น ยังมีเหตุผลที่สำคัญหลายประการที่ทำให้พื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่ที ่เหมาะสมในการได้รับ
คัดเลือกเป็นพ้ืนที่ตัวอย่าง ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีความเปราะบาง ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วม มีการ
ธุรกิจการดูดทราย และประสบปัญหาตลิ่งพังดี อีกทั้งพื้นที่นำร่องที่ได้รับการคัดเลือกแห่งนี้ยัง มีกลุ่มของ
คณะทำงานที่มีความเข้มแข็งหลายกลุ่ม สามารถมั่นใจได้ว่ากลุ่มเหล่านี้จะนำพาให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว
สามารถขับเคลื่อนแผนและมาตรการและพันธกิจต่างๆ ของภาคประชาสังคม ในลุ่มน้ำโขง ของอำเภอเมือง 
จังหวัดมุกดาหารได้อย่างมีศักยภาพ อย่างไรก็ดีสถานการณ์เชิงผลกระทบต่อกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและ
สังคมของพ้ืนที่นำร่อง มีดังต่อไปนี้

5.6.1 สภาพปัญหาที่พบในพื้นที่ 
 1) ด้านกายภาพ 

• ระดับน้ำที่ผิดปกติ น้ำขึ้นและลงไม่แน่นอน  
• เกิดการพังทลายของตลิ่ง จากการกัดเซาะของ 
• น้ำใสผิดปกติ ตะกอนน้ำลดลง 
• เกิดภัยน้ำท่วมหนัก 
• น้ำเปลี่ยนทิศทาง 
• คุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลง 



   
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                       บทที่ 5 องค์ความรู้ของชุมชน 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                   5-36                                                      รายงานฉบับสมบูรณ์

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน      

  
             

• ร่องน้ำมีการเปลี่ยนแปลง 
 2) ด้านชีวภาพ 

• ระบบนิเวศในแม่น้ำโขงเกิดการเปลี่ยนแปลง 
• ปลาลดน้อยลง หลงฤดู และอพยพหาที่อยู่ใหม่ที่น้ำลึกกว่า เช่น เช่น ปลาพอน ปลาแกง 

ปลาเหลือง ปลาขี้หมู และปลาโจก 
• พืชบางชนิดสูญหายไปจากพ้ืนที ่เช่น ไคร้นุ่น กระโดนน้ำ แหน ชีช้าง และคาดน้ำ 

 3) ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
• ภาวะเศรษฐกิจประสบปัญหา การท่องเที่ยวลดลง  
• วัฒนธรรมไทยและลาวที่เคยปฏิบัติร่วมกัน ลดน้อยลง 
• มีการใช้สารเคมีทางการเกษตรมากข้ึน 

 5.6.2 สาเหตุของปัญหา 
• การสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขง 
• น้ำขึ้นลงผิดปกติ 
• การดูดทราย 

5.6.3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน 
 1) มิตดิ้านสังคม 

• วิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม 
• พี่น้องไทยและลาว มีความสัมพันธ์กันน้อยลง คนในพื้นที่ก็มีการช่วยเหลือกันกับพี่น้อง

ไทยลาว ลดการติดต่อสัมพันธ์กันไม่เหมือนเดิมเพราะประสบปัญหาเหมือนกันคือน้ำลด 
ยากต่อการทำมาหากิน 

• คนเปลี่ยนอาชีพ 
 2) มิตดิ้านเศรษฐกิจ 

• รายได้ของเกษตรกรและชาวประมงลดลง 
• เศรษฐกิจตกต่ำ  
• พ้ืนที่ริมโขงสูญหาย ขาดพ้ืนที่ประกอบอาชีพ 

 3) มิตดิ้านระบบนิเวศ  

• ปลาขึ้นไปวางไข่ไม่ได้ ปลาสูญพันธุ์ และหลงฤด ู
• เกษตรริมฝั่งพัง 

 4) มิตดิ้านประเพณีวัฒนธรรม  

• พ่ีน้องไทยและลาว ขาดความเอ้ืออาทรต่อกัน และการแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
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• ประเพณีทำบุญก่อเจดีย์ทรายในน้ำโขง (เนาดอน) สูญหาย 
• ประเพณีไหลเรือไฟ (แบบโบราณใช้ไม้ไผ่) สูญหาย 

จากข้อมูลสภาพปัญหา สาเหตุ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนในพื้นที่จังหวัด    

มุกดาหาร สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5-12 

ตารางที่ 5-12 สภาพปัญหา สาเหตุ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนในพื้นท่ีจังหวัดมุกดาหาร 
สภาพปัญหาที่พบในพ้ืนที่ ความคิดเห็นของชุมชน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน 
ด้านกายภาพ มิติดา้นสังคม 

• วิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม 
• พี่น้องไทยและลาว มีความสัมพันธ์กันน้อยลง 

 

มิติดา้นเศรษฐกิจ 
• รายได้ของเกษตรกรและชาวประมงลดลง 
• เศรษฐกิจตกต่ำ  
• พื้นที่ริมโขงสูญหาย ขาดพื้นที่ประกอบอาชีพ 

 

มิติดา้นระบบนิเวศ  
•  ปลาขึ้นไปวางไข่ไม่ได้ ปลาสูญพันธ์ และหลงฤด ู
•   เกษตรริมฝั่งพัง 

 

มิติดา้นประเพณีวัฒนธรรม  
• พี่น้องไทยและลาว ขาดความเอื ้ออาทรต่อกัน 

และการแบ่งปันซึ้งกันและกัน 
• ประเพณีทำบุญก่อเจดีย ์ทรายในน้ำโขง (เนา

ดอน) สูญหาย 
• ประเพณีไหลเรือไฟ (แบบโบราณใช้ไม้ไผ่) สูญ

หาย 
 
 

ระดับน้ำที่ผิดปกติ นำ้ขึ้นและลงไม่แน่นอน   • การก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง 
น้ำเปลี่ยนทิศทาง • การก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง 

• การดูดทราย 
ร่องน้ำมีการเปลี่ยนแปลง • การก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง 

• การดูดทราย 
ริมตลิ่งถูกกัดเซาะและพังทลาย • การไหลของน้ำที่ผิดปกติ 

• การดูดทราย 
น้ำใสผิดปกต ิ • การก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง 

• ตะกอนในน้ำลดลง 
คุณภาพน้ำลดลง • ตะกอนในน้ำลดลง 
เกิดภัยน้ำท่วมหนัก • การก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง 
ด้านชีวภาพ  
ระบบนิเวศในแม่น้ำโขงเกิดการ
เปลี่ยนแปลง 
 

• ระดับน้ำที่ผิดปกติ  
• ตะกอนในน้ำที่ลดลง 
• ริมตลิ่งถูกกัดเซาะและพังทลาย 
• การก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง 
• น้ำท่วม 

ปลามีจำนวนลดน้อยลง  • ระดับน้ำที่ผิดปกติ 
• น้ำใสผิดปกติ 
• แหล่งอาศัยและแหล่งวางไข่หายไป 
• อาหารตามธรรมชาติลดลง  

พืชบางชนิดสูญหายไปจากพื้นที ่ • ระดับน้ำที่ผิดปกติ  
• ริมตลิ่งถูกกัดเซาะและพังทลาย 

 

ด้านเศรษฐกิจและสังคม  
ภาวะเศรษฐกิจประสบปัญหา การ
ท่องเที่ยวลดลง  
  

• ระดับน้ำที่ผิดปกติ 
• ริมตลิ่งพังทลาย 
• ระบบนิเวศในแม่น้ำโขงเกิดการ

เปลี่ยนแปลง 
วัฒนธรรมไทยและลาวที่เคยปฏบิัติร่วมกัน 
ลดน้อยลง 

• วิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม 

มีการใช้สารเคมีทางการเกษตรมากขึ้น • คุณภาพดินริมฝั่งแม่น้ำโขงลดลง 
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5.6.4 มาตรการการวางแผนแก้ไขปัญหาของชุมชน 
พ้ืนที่นำร่องอำเภอเมืองมุกดาหาร ยังมีแผนงานมาตรการระดับเครือข่ายลุ่มน้ำโขงเพ่ือเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีเป้าหมายคือ สร้างเครือข่ายลุ่มแม่น้ำโขงแห่งประเทศไทย ทั้ง 8 จังหวัด โดย
มีการจัดทำวังปลาเพราะปลาเริ่มสูญพันธุ์ โดยมีเป้าหมายคือ ปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติเพื่อขยายพันธุ์ต่อไป 
ด้วยวิธีการน้ำโขดหินและขนท่อน้ำลงไปในน้ำ การทำเขตกั้นดักอันตรายไม่ให้มาทำลายพันธุ์ปลา (ลูกปลา) ทำ
บ่ออนุบาลปลาให้อยู่ข้างบน จนแข็งแรงถึงปล่อยลงสู่แม่น้ำ ตลอดจนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนทุกจังหวัด โดยมี 
หน่วยงานประมงในพื้นที่ท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน นักเรียน นักศึกษา อบจ. อบต.และกรอ.เข้ามามีส่วนร่วม ทำ
ให้ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและมีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี 

การแก้ไขปัญหาของชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนมที่ผ่านมา จากผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน
จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน มีรายละเอียดดังตารางที่ 5-13 
ตารางท่ี 5-13 แนวทางและมาตรการการวางแผนแก้ไขปัญหาของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร 
ลำดับ กิจกรรม การดำเนินงาน ผู้ที่มีส่วนร่วม ผลลัพธ์ที่ได้ 

1 การแก้ปญัหานำ้ท่วม • เฝ้าระวังแจ้งเตือนเรื่อง
น้ำในพื้นที่ 5 ตำบล 43 
หมู่บ้าน 

• แจ้งเตือน  
1) หอกระจายข่าว 
2) โทรศัพท์ 

  3) แอปพลิเคชันไลน์ 
(Line) 
• ประชุม(ตามสถาน 

การณ์) 
• ขับเคลื่อนงานผ่าน

องค์กรชุมชน 
• สำรวจ 

• เกษตรกร และองค์กร 
• บ้าน วัด และโรงเรียน 
• องค์กรภาครัฐ และเอกชน 

• มีการช่วยเหลือกัน 
• ป้องกันเรื ่องน้ำท่วม

น้ำแล้ง 
• สวัสดิการ            

(การช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน) 

2 การแก้ปญัหาดูดหินดูดทราย 
 

• ปรึกษาหารือ 
• ทำเรื ่องแจ้งหน่วยงาน

รัฐ 

• กลุ ่มเครือข่าย หรือองค์กร
ชุมชน 

• กลุ่มประมง องค์การบริหาร
ส่วนตำบล และผู้นำชุมชน  

• ยกเลิกสัมปทาน หรือ 
ย้ายทีป่ระกอบการ 
(ฝั่งลาวยังมีการ
ดำเนินการ) 

• เพื่อลดปัญหาตลิ่งพัง 

 
5.6.5 แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
 แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การจัดการแก้ไขปัญหาจากการเปลี่ยนแปลง

ทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศในแม่น้ำโขง คือ การแก้ไขปัญหาเรื่องการดูดหินดูดทรายในพื้นที่ เนื่องจากทำให้
แห่งอาหารของปลาหายไป ทำให้หาปลาไม่ได้ ปลาไม่มีที่ว่ายไปหรือที่อยู่หาย พ้ืนที่ตลิ่งพัง พืชธรรมชาติหายไป 
การทำเกษตรริมโขงก็ไม่สามารถดำเนินการได้ และปัญหาน้ำเพื่อการบริโภคอุปโภค 
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5.6.6 การสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม 
• เจ้าหน้าที่รัฐ 
• องค์การบริหารส่วนตำบล 
• ชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และกำนัน 
• กลุ่มประมง 
• กลุ่มเกษตร 
• เครือข่ายอำเภอดอนตาล  แลกเปลี่ยนสถานการณ์ของแต่ละพ้ืนที่ และอำเภอเมือง ปัญหา 

คือ ยังไม่มีการจัดตั้งกลุ่มและคณะกรรมการดำเนินงาน อาศัยกลุ่มองค์กรชุมชนในการดำเนินงาน 
5.6.7 พื้นที่ตัวอย่างนำร่อง 

 1) พ้ืนที ่คือ บ้านท่าไคร้-นาแล ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง 
 2) เหตุผลการคัดเลือก 

• เป็นพื้นที่เปราะบาง ทีประสบปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วม มีการธุรกิจการดูดทราย และ
ประสบปัญหาตลิ่งพัง 

• มีคนทำงานหลายกลุ่มที่เข้มแข็ง 

5.7 ข้อมูลของชุมชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 
พื้นที่ตัวอย่างนำร่องในจังหวัดอำนาจเจริญที่ได้รับการคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ตัวอย่าง

นำร่อง คือ พื้นที่ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโคกสารเป็น 1 ใน 5 ตำบลในเขต
อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง 3 ส่วน คือ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลชานุมาน องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่ง โดยทิศเหนือ 
ติดต่อตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศตะวันออก ติดต่อกับแม่น้ำโขงประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญทิศ
ตะวันตก ติดต่อกับตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโคกสาร มีพื้นที่ตำบลตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประมาณ 19,833 ไร่ หรือประมาณ 31.733 ตารางกิโลเมตร เป็นเขตปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสารทั้งหมด และมีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน 
 นอกจากการคัดเลือกพ้ืนที่นำร่องหรือพ้ืนที่ตัวอย่าง  โดยใช้หลักเกณฑ์จากเครือข่ายภาคประชาสังคม
ที่มีการคัดเลือกพื้นที่ร่วมกัน เพื่อการวางแผนและมาตรการแก้ไขปัญหา และสามารถขยายผลต่อชุมชนหรือ
พื้นที่อื่นๆ ต่อไปนั้น ยังมีเหตุผลที่สำคัญหลายประการที่ทำให้พื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการได้รับ
คัดเลือกเป็นพ้ืนที่ตัวอย่าง ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนทีท่ี่มีความเปราะบางมากท่ีสุด และเกิดความเสียหายอยู่ติดริมแม่น้ำ
โขงอีกท้ังพ้ืนที่นำร่องท่ีได้รับการคัดเลือกแห่งนี้ยังมีกลุ่มของคณะทำงานที่มีความเข้มแข็งหลายกลุ่ม มั่นใจได้ว่า
กลุ่มเหล่านี้จะนำพาให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวสามารถขับเคลื่อนแผนและมาตรการและพันธกิจต่างๆ ของ
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ภาคประชาสังคม ในลุ่มน้ำโขง ของอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี
สถานการณ์เชิงผลกระทบต่อกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนที่นำร่อง มีดังต่อไปนี้

5.7.1 สภาพปัญหาที่พบในพื้นที่ 
 1) ด้านกายภาพ 

• ระดับน้ำที่ผิดปกติ น้ำขึ้นและลงไม่แน่นอน  
• เกิดการพังทลายของตลิ่ง  
• น้ำใสผิดปกติ ตะกอนน้ำลดลง ทำให้ปลาเป็นโรค หาปลาเลากลางวันไม่ได้ สาหร่ายมาก

ขึ้น 
• เกิดภัยน้ำท่วมหนัก ช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน น้ำท่วมปี พ.ศ. 2561 หนักที่สุด  
• น้ำเปลี่ยนทิศทาง 
• คุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลง 
• ร่องน้ำมีการเปลี่ยนแปลง 

 2) ด้านชีวภาพ 
• ระบบนิเวศในแม่น้ำโขงเกิดการเปลี่ยนแปลง 
• ปลาบางชนิดมีจำนวนลดน้อยลง เช่น ปลาหูหมาด ปลาหว่า ปลาก่วง ปลาโจก ปลาคูณ 

ปลาสร้อย และปลาเนื้ออ่อน 
• พืชบางชนิดสูญหาย เช่น ไคร้นุ่น และกระโดนน้ำ  
• สาหร่ายน้ำจืดมากขึ้น มีเกาะกลางน้ำ ทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวไม่ได้ 

 3) ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
• ภาวะเศรษฐกิจประสบปัญหา การท่องเที่ยวลดลง  
• นาข้าวได้รับความเสียหาย ข้าวกำลังตั้งท้อง ประสบปัญหาน้ำขึ้นสูงมาก ลำห้วยสาขาย่อย 

เอ่อล้นฝั่ง ที่ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน น้ำท่วม 600 ไร่ (นาข้าว และไร่มันสำปะหลัง) รัฐให้เงินชดเชย  
1,144 ต่อไร่เศษ ถ้าน้ำไม่ท่วมชาวบ้านจะได้เงินมากกว่าเงินชดเชยอยู่ท่ี 5,000-6,000 บาทต่อไร่ 

5.7.2 สาเหตุของปัญหา 
• การสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขง 
• น้ำขึ้นลงผิดปกติ 
• การดูดทราย 

5.7.3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน 
 1) มิตดิ้านสังคม 

• วิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม วิธีการหาปลาการจับปลาต้องเปลี่ยนเครื่องมือ 
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• คนในพ้ืนที่เปลี่ยนอาชีพ 
• พ้ืนที่ริมโขงสูญหาย ทำให้เสียที่ดินเสียดินแดน รวมไปถึงการเสียเอกสารสิทธิ์เพ่ิมข้ึนไป 

เรื่อย ๆ (ทางเทศบาลได้นำเอาดินเอาหินมาใส่ไม่ให้ตลิ่งพัง) 
• ในอดีตเดินทางไปง่ายมาง่ายข้ามไปฝั่งเพ่ือนบ้าน แต่ในปัจจุบันต้องมีการเสียค่าใช้จ่าย     

ค่าผ่านแดน ค่าเรือแพง ต้องทำตามระบบ 
• ปัญหายาเสพติด เกิดข้ึนนำข้ามฝั่งมาได้ง่ายมาทางเรือ สิ่งผิดกฎหมายข้ามมาได้ง่ายขึ้น 

 2) มิตดิ้านเศรษฐกิจ 

• รายได้ของเกษตรกรและชาวประมงลดลง 
• เศรษฐกิจตกต่ำ  
• พ้ืนที่ริมโขงสูญหาย ขาดพ้ืนที่ประกอบอาชีพ 

 3) มิตดิ้านระบบนิเวศ  
• ปลาขึ้นไปวางไข่ไม่ได้ ปลาสูญพันธุ์ และหลงฤด ู
• เกษตรริมชายฝั่งพัง 
• ความอุดมสมบูรณ์ลดลง ไส้เดือนที่เคยตัวยาวใหญ่ 2-3 เมตร ก็หายไป 

 4) มิตดิ้านประเพณีวัฒนธรรม  
• มีการเชื่อเรื่องพญานาคเหมือนเดิม แต่ไม่สามารถบวงสรวงเหมือนเดิม ในอดีตมีการนำ 

ของเช่นไหว้ไปไหว้ที่เกาะกลางน้ำเวลาน้ำลง แต่ปัจจุบันมาบวงสรวงบนฝั่งแทน 
• ประเพณีแข่งเรือไม่สามารถทำไม่ได้ น้ำแห้งน้ำน้อย 
• ประเพณีเนาแก่ง (การเอาพระไปเกาะแก่ง) น้ำท่วมทำให้ไม่สามารถนำพระไปเกาะแก่งได้  

ต้องทำบนฝั่งแทน 
• ฮีต 12 คอง 14 ยังเหลืออยู่ แต่ไม่ครบเหมือนเดิม 
• การสวดชะตาแม่น้ำ การต่อชะตาแม่น้ำ สูญหาย 
• มีประเพณีเกิดใหม่ ประเพณีแห่ยักษ์ช่วงเดือนเมษายน ที่บ้านยักษ์คูอำเภอชานุมาน มีการ 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มาแห่ยักษ์ช่วงสงกรานต์ 
• วัฒนธรรมประเพณีบางอย่างเริ่มไม่ได้มีการสืบทอดต่อ เหตุเพราะท้ังอาจด้วยน้ำที่ท่วม 

หรือน้ำที่น้อยเกินไป 
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จากข้อมูลสภาพปัญหา สาเหตุ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนในพื้นที่  จังหวัด
อำนาจเจริญ สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5-14 
ตารางท่ี 5-14 สภาพปัญหา สาเหตุ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนในพื้นที่จังหวัด

อำนาจเจริญ 
สภาพปัญหาที่พบในพ้ืนที่ ความคิดเห็นของชุมชน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน 
ด้านกายภาพ มิติดา้นสังคม 

• วิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม วิธีการหาปลาการจับ
ปลาต้องเปลี่ยนเครื่องมือ 

• คนในพื้นที่เปลี่ยนอาชีพ 
• พื้นที่ริมโขงสูญหาย ทำให้เสียที่ดินเสียดินแดน 
• ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าประเทศลาวสูงขึ้น 
• ปัญหายาเสพติดมีมากขึ้น 

 

มิติดา้นเศรษฐกิจ 
• รายได้ของเกษตรกรและชาวประมงลดลง 
•  เศรษฐกิจตกต่ำ  
•  พื้นที่ริมโขงสูญหาย ขาดพื้นที่ประกอบอาชีพ 

 

มิติดา้นระบบนิเวศ  
• ปลาขึ้นไปวางไข่ไม่ได้ ปลาสูญพันธ์ และหลงฤด ู
• เกษตรริมฝั่งพัง 
• ความอุดมสมบูรณ์ลดลง 

 

มิติดา้นประเพณีวัฒนธรรม  
• มีการเช ื ่อเร ื ่องพญานาคเหมือนเดิม แต่ไม่

สามารถบวงสรวงเหมือนเดิม 
• ประเพณีแข่งเรือไม่สามารถทำไม่ได้  
• ประเพณีเนาแก่ง (การเอาพระไปเกาะแก่ง) น้ำ

ท่วมทำให้ไม่สามารถได้ ต้องทำบนฝั่งแทน 
• ฮีต 12 คอง 14 ยังเหลืออยู่ แต่ไม่ครบเหมือนเดิม 
• การสวดชะตาแม่น้ำ การต่อชะตาแม่น้ำ สูญหาย 
• มีประเพณีเกิดใหม่ ประเพณีแห่ยักษ์ช่วงเดือน

เมษายน ที ่บ้านยักษ์คูอำเภอชานุมาน มีการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวให้มาแห่ยักษ์ช่วงสงกรานต์ 

• วัฒนธรรมประเพณีบางอย่างเริ่มไม่ได้รับการสืบ
ทอดต่อ เหตุเพราะทั้งอาจด้วยน้ำที่ท่วมหรือน้ำที่
น้อยเกินไป 

ระดับน้ำที่ผิดปกติ นำ้ขึ้นและลงไม่แน่นอน   • การก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง 
น้ำเปลี่ยนทิศทาง • การก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง 

• การดูดทราย 
ร่องน้ำมีการเปลี่ยนแปลง • การก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง 

• การดูดทราย 
ริมตลิ่งถูกกัดเซาะและพังทลาย • การไหลของน้ำที่ผิดปกติ 

• การดูดทราย 
น้ำใสผิดปกต ิ • การก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง 

• ตะกอนในน้ำลดลง 
คุณภาพน้ำลดลง • ตะกอนในน้ำลดลง 
เกิดภัยน้ำท่วมหนัก • การก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง 
ด้านชีวภาพ  
ระบบนิเวศในแม่น้ำโขงเกิดการ
เปลี่ยนแปลง 
 

• ระดับน้ำที่ผิดปกติ  
• ตะกอนในน้ำที่ลดลง 
• ริมตลิ่งถูกกัดเซาะและพังทลาย 
• การก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง 
• น้ำท่วม 

ปลามีจำนวนลดน้อยลง  • ระดับน้ำที่ผิดปกติ 
• น้ำใสผิดปกติ 
• แหล่งอาศัยและแหล่งวางไข่หายไป 
• อาหารตามธรรมชาติลดลง  

พืชบางชนิดสูญหาย เช่น ไคร้นุ่น และ
กระโดนน้ำ 

• ระดับน้ำที่ผิดปกติ 
 

สาหร่ายนำ้จืดมีมากขึ้น  • ตะกอนในน้ำลดลง 
• การไหลของน้ำนิ่ง 

ด้านเศรษฐกิจและสังคม  
ภาวะเศรษฐกิจประสบปัญหา การ
ท่องเที่ยวลดลง  
  

• ระดับน้ำที่ผิดปกติ 
• ริมตลิ่งพังทลาย 
• ระบบนิเวศในแม่น้ำโขงเกิดการ

เปลี่ยนแปลง 
นาข้าวได้รับความเสียหาย • น้ำท่วม 
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5.7.4 มาตรการการวางแผนแก้ไขปัญหาของชุมชน 
พื้นที่นำร่องอำเภอชานุมาน ยังมีแผนงานมาตรการระดับเครือข่ายลุ่มน้ำโขงเพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีเป้าหมายคือ สร้างเครือข่ายลุ่มแม่น้ำโขงแห่งประเทศไทย ทั้ง 8 จังหวัด 
โดยแลกเปลี่ยนข้อมูลระดับเครือข่าย 8 จังหวัด ซึ ่งมีเป้าหมายเพื ่อจัดทำแผนระดับเครือข่าย 8 จังหวัด 
ดำเนินการจัดประชุมในระดับเครือข่าย 8 จังหวัด โดยกรรมการระดับจังหวัด (8 จังหวัด) และภาคีที่เกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงานดังกล่าวเพ่ือได้แผนร่วมกัน 8 จังหวัด 

 การแก้ไขปัญหาของชุมชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญที่ผ่านมา จากผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้าม
พรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ประกอบด้วย 

 1) ปี พ.ศ. 2553 ฟ้องศาลปกครอง มีการมาพูดคุยกันเรื่องเขื่อนจีนที่ส่งผลกระทบมาที่ทาง
ท้ายน้ำ การเก็บข้อมูลพันธุ์ปลาปลาที่หายไปและปลาที่มี โดยสอบถามจากผู้รู้พรานปลา 

 2) ทำบ้านหมู่บ้านต้นแบบพื้นที่อนุรักษ์ปลา เกษตรริมโขง  
 3) ปี พ.ศ. 2562 ส่งเสริมการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำในบ่อดิน อนุรักษ์พันธุ ์ปลาในบ่อเลี ้ยง

สาธารณะ 
 

5.7.5 แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
 แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพ่ือนำไปสู่การจัดทำการแก้ไขปัญหาจากการเปลี่ยนแปลง

ทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศในแม่น้ำโขง มีรายละเอียดดังตารางที่ 5-15 
 

ตารางท่ี 5-15 แนวทางและมาตรการการวางแผนแก้ไขปัญหาของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดอำนาจเจริญ 
ลำดับ กิจกรรม การดำเนินงาน ผู้ที่มีส่วนร่วม ผลลัพธ์ที่ได้ 

1 เก็บข้อมูลปลา (ร่วมกับ
เครือข่าย) 

• เก็บข้อมูลของปลาที่ตำบลโคก
สาร ปลาที่มีหายไป 

• พรานปลา (ผู้เชี่ยวชาญ) 
• อาจารย์มนตรี อินทวงศ์  (ผู้

เร่ิมให้ทำ)  
• ค ุณอ ้ อมบ ุญ  ท ิพย ์ ส ุ น า 

(เครือข่ายลุ่มน้ำโขง) 
• เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ 

• ได้รวบรวมข้อมูลปลา
ไว้ 
 

2 จัดเวทีให้ข้อมูลชาวบ้าน • พรานปลา  ผ ู ้ น ำ ช าวบ ้ าน 
ปราชญ์ชุมชน พระสงฆ์ มาฟัง
ข ้ อ ม ู ล เ ข ื ่ อ น จ ี น / ข ้ อ มู ล
ผลกระทบแต่ละพื้นที่ 

• องค์กรแม่น้ำนานาชาติ 
• องค์กรแม่น้ำเพื่อชีวิต 

• ได้รับรู้เกี่ยวกับแม่น้ำ
โขง 

• ชาวบ ้ านต ื ่ นต ัวต่อ
ผลกระทบมากขึ้น 

3 แถลงการณ์ต่อรัฐ  • ทำก ิจกรรม ออกส ื ่ อ  เชิญ
สื่อมวลชน (ไทยและต่างชาติ) 
เร่ืองการเปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขง 

• องค์กรแม่น้ำนานาชาติ 
• องค์กรแม่น้ำเพื่อชีวิต 

• ไม่มีอะไรเกิดขึ้น 

4 เดินขบวน • ถือป้ายประท้วงหน้ากระทรวง
การต่างประเทศ  

• องค์กรแม่น้ำนานาชาติ 
• องค์กรแม่น้ำเพื่อชีวิต 

• มีหนังสือส่งเข้ามา 
• หนังสือชี้แจง 
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ลำดับ กิจกรรม การดำเนินงาน ผู้ที่มีส่วนร่วม ผลลัพธ์ที่ได้ 
5 รวบรวมรายชือ่ชาวบ้าน • ฟ ้ อ ง ศ า ล ป ก ค ร อ ง ใ ห ้ อ ยู่

กระบวนการรับซื ้อไฟฟ้าที่ไม่
ชอบธรรม 

• องค์กรแม่น้ำนานาชาติ 
• องค์กรแม่น้ำเพื่อชีวิต 
• ทนายความ 

• ศาลไม่รับฟ้อง ให้เหตุ
ทำถูกต้อง 

• ศาลอ ุทธรณ์ ร ับฟัง 
ศาลชั้นต้นตัดสินให้ไม่
ผิด 

6 ทำงานร่วมกับ องค์กร
พัฒนาเอกชน (NGO) 
กัมพูชา เวียดนาม ลาว 

• การจัดงานเซฟแม่น้ำโขง ไทย 
เว ี ยดนาม ก ัมพ ูชา  ( เสนอ
ปัญหา+สถานการณ์) 

• องค์กรแม่น้ำนานาชาติ 
• องค์กรแม่น้ำเพื่อชีวิต 
• ภาครัฐ คณะกรรมการแม่

โขงระหว่างประเทศ 

• เพื่อให้รัฐได้รับรู้ด้าน
ผลกระทบของแต่ละ
ประเทศ  

7 การทำหมู่บา้นต้นแบบ 
(ด้านการปรับตัว) 7 
จังหวัด จำนวน 3 
หมู่บ้าน แต่ไม่ได้ผล
เท่าที่ควร 

• กำลังเริ ่มทำ เก็บข้อมูลปลา 
ข้อมูลเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
(พ.ศ. 2562) หมู่บ้านต้นแบบ 3 
ปี 

• องค์กรแม่น้ำนานาชาติ 
• องค์กรแม่น้ำเพื่อชีวิต 
• กรมประมง 

• ยังเป ็นบ้านต้นแบบ
ไม่ได ้

 
 5.7.6 การสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม 

• เจ้าหน้าที่รัฐ 
• องค์การบริหารส่วนตำบล 
• ชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และกำนัน 
• กลุ่มประมง 
• กลุ่มเกษตร 
• เครือข่ายภาคประชาชน 

 5.7.7 พื้นที่ตัวอย่างนำร่อง 
 1) พ้ืนที ่คือ ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน 
 2) เหตุผลการคัดเลือก 

• เป็นพ้ืนที่เปราะบางมากที่สุด และเกิดความเสียหายอยู่ติดริมแม่น้ำโขง 
• มีคนทำงานหลายกลุ่มที่เข้มแข็ง 

5.8 ข้อมูลของชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 
พ้ืนที่ตัวอย่างนำร่องในจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้รับการคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่ตัวอย่าง

นำร่อง คือ พื้นที่ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ดังกล่าว ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร 
เชื่อมโยงถึงโขงเจียม และตำบลสองคอนเชื่อมโยงถึงอำเภอนาตาล และอำเภอเขมราฐ โดยอำเภอนาตาล และ
อำเภอที่เหลือทั้งหมดในจังหวัดอุบลราชธานี สภาพพ้ืนที่ทั่วไปเป็นที่ราบภูเขาสูงและความชุ่มชื้นเหมาะแก่การ
เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกบั ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัด
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อุบลราชธานี ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันออก ติดต่อกับ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัด
อุบลราชธานี 
 จากการคัดเลือกพื้นที่นำร่องหรือพื้นที่ตัวอย่าง โดยใช้หลักเกณฑ์จากเครือข่ายภาคประชาสังคมที่มี
การคัดเลือกพื้นทีร่่วมกัน เพื่อการวางแผนและมาตรการแก้ไขปัญหา และสามารถขยายผลต่อชุมชนหรือพื้นที่
อื ่นๆ ต่อไปนั้น ยังมีเหตุผลที่สำคัญหลายประการที่ทำให้พื้นที่ดังกล่าว เป็นพ้ืนที่ที ่เหมาะสมในการได้รับ
คัดเลือกเป็นพื้นที่ตัวอย่าง ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีความเปราะบาง ในขณะที่พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีความ
พร้อมในหลายด้าน นอกจากนี้พ้ืนที่นำร่องที่ได้รับการคัดเลือกแห่งนี้ยังมีกลุ่มของคณะทำงานที่มีความเข้มแข็ง
หลายกลุ่ม สร้างความเชื่อมั่นได้ว่ากลุ่มเหล่านี้จะนำพาให้ประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าวสามารถขับเคลื่อนแผนและ
มาตรการและพันธกิจต่างๆ ของภาคประชาสังคม ในลุ่มน้ำโขง ของอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดีสถานการณ์เชิงผลกระทบต่อกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่
นำร่อง มีดังต่อไปนี้

5.8.1 สภาพปัญหาที่พบในพื้นที่ 
 1) ด้านกายภาพ 

• ระดับน้ำที่ผิดปกติ น้ำขึ้นและลงไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงมามากกว่า 3-4 ปี ที ่
ผ่านมา และในช่วงฤดูฝนปริมาณน้ำจะลดลงทำให้ไม่สามารถทำการเกษตรได้ แต่ในเดือนกรกฎาคมท่ีเป็นช่วง 
หน้าแล้งนั้นก็จะแล้งหนัก สลับกับท่วมในบางครั้ง 

• เกิดการพังทลายของตลิ่ง จากการกัดเซาะของ ระยะประมาณ 1 กิโลเมตร ในพ้ืนที่ตำบล 
เหล่างาม และตำบลสำโรง อำเภาโพธิ์ไทร ช่วงเวลาเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 

• น้ำใสผิดปกติ ตะกอนน้ำลดลง  
• เกิดภัยน้ำท่วมหนัก 
• น้ำเปลี่ยนทิศทาง 
• คุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลง 
• ร่องน้ำมีการเปลี่ยนแปลง 
• การทับถมของตะกอนลดลง 

 2) ด้านชีวภาพ 
• ระบบนิเวศในแม่น้ำโขงเกิดการเปลี่ยนแปลง 
• จำนวนชนิดปลาลดลง แตพ่บปลารากกล้วยมีมากกว่าทุกปี ในบางหมู่บ้าน ดอนทรายใน 

อำเภอนาตาลป ระมาณ 200 เมตร หายไป และที่หาดชมดาว ดอนงิ้ว ตลิ่งที่เคยพังทำให้การหาปลายากข้ึน 
• พืชบางชนิดสูญหาย เช่น ไคร้นุ่น และกระโดนน้ำ  

 3) ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
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• ภาวะเศรษฐกิจประสบปัญหา  
5.8.2 สาเหตุของปัญหา 

• การสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขง 
• น้ำขึ้นลงผิดปกติ 
• การดูดทราย 

5.8.3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน 
 1) มิตดิ้านสังคม 

• วิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม  
• คนเปลี่ยนอาชีพ 
• ปัญหาสังคมมีมากข้ึน บางครอบครัวก็ต้องแยกย้ายกันออกไปทำงานที่อ่ืนไม่ได้อยู่บ้าน 

ดูแลครอบครัวเหมือนเดิมทำให้ปัญหาครอบครัวตามมา ลูกหลานที่ไม่มีคนคอยดูแลอบรมเอาใจใส่ก็ติดเพ่ือน  
เป็นเหตุให้เข้าถึงพวกอบายมุขได้ง่าย 

 2) มิตดิ้านเศรษฐกิจ 

• รายได้ของเกษตรกรและชาวประมงลดลง 
• เศรษฐกิจตกต่ำ กระทบไปถึงการค้าขาย การท่องเที่ยว เกษตรริมโขง เกษตรริมฝั่งและ 

การประมง ยอดขายลดลงประมาณ 70% ความต้องการสินค้าลดลง 
 3) มิตดิ้านระบบนิเวศ  

• ปลาขึ้นไปวางไข่ไม่ได้ ปลาสูญพันธุ์ และหลงฤด ู
• เกษตรริมชายฝั่งพัง 
• ความอุดมสมบูรณ์ลดลง  

 4) มิตดิ้านประเพณีวัฒนธรรม  

• การประกอบประเพณีมีความยากมากขึ้น และปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็มาจาก 
ปัจจัยหลายอย่าง เช่น เศรษฐกิจ รูปแบบการจัด สถานที่จัด 
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จากข้อมูลสภาพปัญหา สาเหตุ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนในพื้นที่จังหวัด    
อุบลราชธานี สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5-16 
ตารางท่ี 5-16 สภาพปัญหา สาเหตุ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนในพื้นทีจ่ังหวัด

อุบลราชธานี 
สภาพปัญหาที่พบในพ้ืนที่ สาเหตุของปัญหา ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน 
ด้านกายภาพ มิติดา้นสังคม 

• วิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม วิธีการหาปลาการจับ
ปลาต้องเปลี่ยนเครื่องมือ 

• คนในพื้นที่เปลี่ยนอาชีพ 
• ปัญหาสังคมมีมากขึ้น 
• ปัญหายาเสพติดมีมากขึ้น 

 

มิติดา้นเศรษฐกิจ 
• รายได้ของเกษตรกรและชาวประมงลดลง 
• เศรษฐกิจตกต่ำ กระทบไปถึงการค้าขาย การ

ท่องเที่ยว เกษตรริมโขง เกษตรริมฝั่งและการ
ประมง ยอดขายลดลงประมาณ 70% ความ
ต้องการสินค้าลดลง 

 

มิติดา้นระบบนิเวศ  
• ปลาขึ้นไปวางไข่ไม่ได้ ปลาสูญพันธ์ และหลงฤด ู
• เกษตรริมฝั่งพัง 
• ความอุดมสมบูรณ์ลดลง 

 

มิติดา้นประเพณีวัฒนธรรม  
• การประกอบประเพณีมีความยากมากขึ้น 

ระดับน้ำที่ผิดปกติ นำ้ขึ้นและลงไม่แน่นอน   • การก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง 
น้ำเปลี่ยนทิศทาง • การก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง 

• การดูดทราย 
ร่องน้ำมีการเปลี่ยนแปลง • การก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง 

• การดูดทราย 
ริมตลิ่งถูกกัดเซาะและพังทลาย • การไหลของน้ำที่ผิดปกติ 

• การดูดทราย 
น้ำใสผิดปกต ิ • การก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง 

• ตะกอนในน้ำลดลง 
คุณภาพน้ำลดลง • ตะกอนในน้ำลดลง 
เกิดภัยน้ำท่วมหนัก • การก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง 
การทับถมของตะกอนลดลง • การก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง 
ด้านชีวภาพ  
ระบบนิเวศในแม่น้ำโขงเกิดการ
เปลี่ยนแปลง 
 

• ระดับน้ำที่ผิดปกติ  
• ตะกอนในน้ำที่ลดลง 
• ริมตลิ่งถูกกัดเซาะและพังทลาย 
• การก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง 
• น้ำท่วม 

ปลามีจำนวนลดน้อยลง  • ระดับน้ำที่ผิดปกติ 
• น้ำใสผิดปกติ 
• แหล่งอาศัยและแหล่งวางไข่หายไป 
• อาหารตามธรรมชาติลดลง  

พืชบางชนิดสูญหาย เช่น ไคร้นุ่น และ
กระโดนน้ำ 

• ระดับน้ำที่ผิดปกติ 
 

ด้านเศรษฐกิจและสังคม  
ภาวะเศรษฐกิจประสบปัญหา การ
ท่องเที่ยวลดลง  
  

• ระดับน้ำที่ผิดปกติ 
• ริมตลิ่งพังทลาย 
• ระบบนิเวศในแม่น้ำโขงเกิดการ

เปลี่ยนแปลง 
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5.8.4 มาตรการการวางแผนแก้ไขปัญหาของชุมชน 
พื้นที่นำร่องอำเภอโพธิ์ไทร ยังมีแผนงานมาตรการระดับเครือข่ายลุ่มน้ำโขงเพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีเป้าหมายคือ สร้างเครือข่ายลุ่มแม่น้ำโขงแห่งประเทศไทย ทั้ง 8 จังหวัด 
โดยมีการจัดเวทีพัฒนาศักยภาพของผู้นำ/เชื่อมโยงเครือข่าย  เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและเรียนรู้
เครื่องมอืและใช้เครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่าย โดยจัดตั้งกลไกร่วมกัน เปิดพื้นที่ทำ
ความเข้าใจร่วมกันเพื่อสร้างความตระหนักรวมทั้งออกแบบวางแผนร่วมและแบ่งบทบาทหน้าที่ ซึ่งเครือข่าย
ภาคประชาชน ตัวแทนท้องถิ่น/ท้องที่/ท้องทุ่ง ภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหารท้องถิ่น นายอำเภอ
ประมงจังหวัด เกษตรจังหวัด พัฒนาชุมชน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เข้ามามีส่วนร่วม ทำให้เกิดเครือข่ายที ่หลากหลาย เกิดการเชื ่อมโยงและประสานงานที ่ชัดเจนและได้
แผนปฏิบัติการร่วมกัน  สำหรับการเก็บข้อมูลที่ได้จากการวางแผนร่วมกันในข้างต้นนั้น ซึ่งเป็นกระบวนการนำ
เครื่องมือสู่การปฏิบัติ มีการสร้างเครื่องมือที่สอดรับและสอดคล้องกับลักษณะนิเวศวิถีวัฒนธรรม เพื่อนำไปใช้ 
สำรวจ/การเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบบันทึก แบบสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชาวบ้านใน
ชุมชนและปราชญ์ชาวบ้านได้ข้อมูลที่เป็นจริง จากนั้นจึงมีการจัดทำเวทีประมวลผลรวบรวมข้อมูล เพ่ือ
รวบรวมข้อมูล จำแนก และประมวลผลรวบรวมข้อมูล/ประมวลผล/จำแนกแกนนำเครือข่ายและภาคีที่
เกี่ยวข้อง ทำให้ได้ชุดข้อมูลที่สะท้อนข้อเท็จจริง/เกิดการยอมรับข้อมูลและสามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานในงาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องต่อไป 

 การแก้ไขปัญหาของชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่ผ่านมา จากผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้าม
พรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ประกอบด้วย 

 1) มีการเตือนภัยเรื่องระดับน้ำ 
 2) การอนุบาลพันธุ์ปลาที่เพาะพันธุ์เอง ปลาที่นำมาเพาะพันธุ์ก็มาจากแม่น้ำโขง ส่วนบาง

ครอบครัวก็ยึดทำเป็นอาชีพหลัก 
 3) การอนุรักษ์พันธุ ์ปลาหรือชาวบ้านเรียกว่า ธรรมนูญชุมชน ช่วงฤดูฝนจะปล่อยตาม

ธรรมชาติ (อนุรักษ์ไว้ที่บุ่ง) ส่วนใหญ่จะเป็นปลาช่อนตัวใหญ่ จะมีกฎว่าห้ามช็อตปลา ห้ามใช้อวนตาถี่ ห้ามดัก
ปลา ช่วงฤดูแล้งมีการอนุบาลให้เจริญเติบโตเต็มที่แล้วจึงค่อยปล่อย ส่วนมากจะรอดประมาณ 40-60% ในช่วง
นี้ก็ห้ามจับปลาเช่นเดียวกัน 

 4) การชดเชยจากรัฐบาลและจากนายทุน 
 5) สูบน้ำขึ้นมาใช้เอง 
 6) เปลี่ยนพืชการเกษตรเป็นการปลูกฝ้ายที่ทนต่อความแห้งแล้ง และช่วยอุ้มหน้าดิน 

 5.8.5 แนวทางในการแก้ไขปัญหา 

 แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพ่ือนำไปสู่การจัดการแก้ไขปัญหาจากการเปลี่ยนแปลง
ทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศในแม่น้ำโขง มีรายละเอียดดังตารางที่ 5-17 
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ตารางท่ี 5-17 แนวทางและมาตรการการวางแผนแก้ไขปัญหาของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธาน ี
ลำดับ กิจกรรม การดำเนินงาน ผู้ที่มีส่วนร่วม ผลลัพธ์ที่ได้ 

1 ขยายพันธุป์ลา(อนุบาล) 
สร้างแหล่งพันธุ์ปลา 
เช่น ปลาพอน 

• การอนุบาลพันธุ์ปลา องค์การบริหารส่วนตำบล 
ผู้ใหญ่บ้าน กำนันนักวิชาการ 
ประมงอำเภอประมงจังหวัด 

จำนวนพันธุ์ปลาเพิ่มขึ้น 
ชนิดพันธุ์ปลามากขึ้น 

2 เกษตรริมฝั่งมีต้นทุน
น้อยลง/ส่งเสริม
การตลาดรองรับการค้า 

• - ปลูกพืชที่ต้นทุนน้อย เช่น 
ฝ้าย  

• หาพืชพันธุ์ที่ดีมาให้ชาวบ้าน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
อำเภอ 

เกษตรกรสามารถดำรง
อาชีพได้ 

3 ส่งเสริมการท่องเท่ียว • การประชาสัมพันธ์ • ชุมชน และภาครัฐ • ร าย ได ้ ข อ งช ุ ม ช น
เพิ่มขึ้น 

4 สร้างเครือข่ายให้
เข้มแข็ง 

• พัฒนาศักยภาพแกนนำ 
• เชื ่อมโยงเครือข่าย ถักทอ

เครือข่าย 
• มีกระบวนการการจัดการ

จัดเก็บข้อมูล 
• สร ้ า งระบบการส ื ่ อสาร

(ซอฟต์แวร์) ชุมชน 
• แผนชีวิตชุมชน 
• มาตรการชุมชน 

• แกนนำเครือข่ายลุ่มน้ำโขงและ
ลุ่มน้ำสาขา 

• องค์ประกอบท้องถิ ่น (อำเภอ 
จ ังหว ัด)/ท้องที ่ (ผ ู ้ ใหญ่บ ้าน 
กำนัน)/ท้องทุ่ง(ชาวบ้าน) 

• ฝ่ายวิชาการ 

• หน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข ้อง(กรม
ประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  กระทรวงกลาโหม 
ก รม ป ศ ุ ส ั ต ว์   ส ำ น ั ก ง า น
ท ร ั พ ย า ก ร น ้ ำ แ ห ่ ง ช า ติ                  
กรมชลประทาน กรมป่าไม้และ
อ ีก  200 กรม 20 กระทรวง 
และสุดท้าย คือ นายกรัฐมนตรี 

• ได้มาตรการที่ยั่งยืน 
• ได ้ย ุทธศาสตร ์การ

จ ั ดการน ้ ำอย ่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

• วิธีการ/แนวทาง 
• มาตรการเช ิงพ ื ้ น ท่ี  

เชิงนโยบาย 
• ได ้ ข ้ อ เสนอท ี ่ เ ป็ น

รูปธรรมเชิงประเด็น 

5 ศึกษาผลกระทบเพื่อ
ชะลอการสร้างเขื่อน 

• ศึกษาผลกระทบก่อน 

• ยื่นข้อเสนอเชิงนโยบาย 
• แกนนำเครือข่ายลุ่มน้ำโขงและ

ลุ่มน้ำสาขา 
• องค์ประกอบท้องถิ ่น (อำเภอ

จังหว ัด)/ท้องท่ี (ผ ู ้ ใหญ่บ้าน
กำนัน)/ท้องทุ่ง(ชาวบ้าน) 

• ฝ่ายวิชาการ 

• หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กลาโหม กรมปศุสัตว์ สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  กรม
ชลประทาน กรมป่าไม้และอีก 
200 กรม 20 กระทรวง และ
สุดท้าย คือ นายกรัฐมนตรี 

5 

 



   
             สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                       บทที่ 5 องค์ความรู้ของชุมชน 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                   5-50                                                      รายงานฉบับสมบูรณ์

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน      

  
             

5.8.6 การสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม 
• เจ้าหน้าที่รัฐ 
• องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน และกำนัน 
• กลุ่มประมง 
• กลุ่มเกษตร 
• เครือข่ายภาคประชาชน 

5.8.7 พื้นที่ตัวอย่างนำร่อง 
 1) พ้ืนที ่คือ  

• อำเภอโพธิ์ไทร ตำบลสำโรง เชื่อมโยงถึงโขงเจียม และตำบลสองคอนเชื่อมโยงถึงอำเภอ   
นาตาล และอำเภอเขมราฐ 

• อำเภอนาตาล และอำเภอที่เหลือทั้งหมดในจังหวัดอุบลราชธานี  
 2) เหตุผลการคัดเลือก 

• เป็นพ้ืนที่เปราะบาง 
• มีคนทำงานหลายกลุ่มที่เข้มแข็ง  
• เป็นพื้นที่ท่ีมีความพร้อม 

5.9 สรุประดับความรุนแรงของสภาพปัญหาที่พบในพื้นที่ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง 
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทำการศึกษาพ้ืนที่นำร่อง และได้มาซึ่งการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทาง

กายภาพชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคม การวิเคราะห์เครือข่ายลุ่มแม่น้ำโขง และกระบวนการมีส่วนร่วม ทำให้
ได้มา ซึ่งพื้นที่นำร่องในการศึกษาสภาพความเป็นอยู่และการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของ
แม่น้ำโขง และทำให้ได้มาซึ่งแนวทางและมาตรการการวางแผนแก้ไขปัญหาของชุมชน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้นำแผนงานที่ถูกจัดทำขึ้นในกระบวนการสรรหาพื้นที่นำร่อง มาลงรายละเอียดของแผนงาน
เพื่อให้มีแนวทางนำไปสู่การปฏิบัติ โดยรายละเอียดเชิงลึกของแผนงานแต่ละจังหวัดทั้ง 8 พื้นที่ริมแม่น้ำโขง 
ประกอบไปด้วยแผนงานมาตรการระดับเครือข่ายลุ่มน้ำโขงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง  แผนงานมาตรการ
ระดับจังหวัด รวมไปถึงข้อเสนอในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการสร้างเครือข่าย (ดูรายละเอียดแผนงานใน
ภาคผนวก) ทั้งนี้ จากการศึกษาข้อมูลผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน และการสร้างแผนงงาน
ของแต่ละจังหวัดทั้งหมด 8 จังหวัด มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้นำข้อมูลดังกล่าวมาทำการวิเคราะห์และจัด
กลุ่มข้อมูลในการหาความถี่ของปัญหารายจังหวัดที่เกิดขึ้นในภาพรวมเพื่อหาระดับความรุนแรงของปัญหาที่
เกิดขึ้น โดยแสดงในรูปแบบแผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram) ในด้านต่างๆ ได้แก่ ผลการศึกษาสาเหตุและ
ปัญหา สภาพปัญหาในพื้นที่ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน ดังนี้ 
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5.9.1 สาเหตุของปัญหา 
          จากข้อมูลสาเหตุของปัญหาที่พบในพ้ืนที่ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5-18 และ
รูปที่ 5-1 
ตารางท่ี 5-18 สาเหตุของปัญหาที่พบในพ้ืนที่ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง 

สาเหตุของปัญหา 
 

จำนวน
จังหวัด 

 

จำนวนสะสม ร้อยละ 
ของการ
สะสม 

การสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง การเปิดใช้งานของเขื่อน  8 8 27 
น้ำขึ้นลงผิดปกต ิ 6 14 47 
การดูดทราย   6 20 67 
การตกตะกอนของทรายอยู่หน้าเขื่อน  1 21 70 
น้ำท่วมต่อเนื่อง 8 ปี   1 22 73 
ฝนตกหนัก  1 23 77 
ฤดูกาลไม่ชัดเจน  1 24 80 
น้ำแห้งมาก  1 25 83 
พ้ืนในระบบนิเวศสูญหาย   1 26 87 
ผักริมตลิ่ง พืชท้องถิ่น และพืชสมุนไพรริมแม่น้ำโขงหาย   1 27 90 
อาหารปลาลดจำนวนลงเนื่องจากแมงปอไม่มีที่วางไข่  1 28 93 
การจับปลาผิดวิธี  1 29 97 
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รูปท่ี 5-1 ความถ่ีสะสมด้านสาเหตุของปญัหาทีพ่บในพื้นที่ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง 

จากรูปที่ 5-1 แสดงความถี่สะสมด้านสาเหตุของปัญหาทั้ง 8 จังหวัด พบว่า การสร้างเขื่อนกั้น
แม่น้ำ การเปิดการใช้งานของเข่ือน น้ำข้ึนลงผิดปกติ และการดูดทราย เป็นสาเหตุของปัญหามากที่สุด 

 
5.9.2 สภาพปญัหาในพ้ืนท่ี 
 จากข้อมูลสภาพปัญหาในพืน้ที่ของ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5-19 -  ตารางที ่

5-21 และจากรูปที่ 5-2 - รูปที่ 5-4 
ตารางท่ี 5-19 สภาพปัญหาด้านกายภาพในพื้นที ่8 จงัหวัดริมแม่น้ำโขง 

สภาพปัญหาด้านกายภาพ 
 

จำนวน
จังหวัด 

จำนวน
สะสม 

ร้อยละ 
ของการ
สะสม 

เกิดการพังทลายของตลิ่ง จากการกัดเซาะของน้ำ  8 8 14 
ระดับน้ำที่ผิดปกติ นำ้ขึ้นและลงไม่แน่นอน  7 15 27 
น้ำใสผิดปกติ สีของน้ำในแม่น้ำโขงออกเป็นสีคราม   7 22 39 
น้ำท่วม  7 29 52 
คุณภาพน้ำลดลง หรือเปลี่ยนแปลง  6 35 63 
ตะกอนน้ำลดลง  6 41 73 
ร่องน้ำมีการเปลี่ยนแปลง  5 46 82 
น้ำเปลี่ยนทิศทาง  4 50 89 
อัตราการไหลของน้ำในแม่น้ำโขงไหลแรงมากขึ้น   2 52 93 
ระดับปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงลดลง และการไหลของน้ำช้าลง   2 54 96 
เกาะแก่งหายไป   1 55 98 
หาดทรายลดลง  1 56 100 
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รูปท่ี 5-2 ความถ่ีสะสมของสภาพปญัหาด้านกายภาพในพื้นที่ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง 

จากรูปที่ 5-2 แสดงความถ่ีสะสมปัญหาด้านกายภาพทั้ง 8 จังหวัด พบว่า ระดับสภาพปัญหาที่พบใน
พื้นที่ที่มีความรุนแรงมาก ได้แก่ การพังทลายของตลิ่ง จากการกัดเซาะของน้ำ ปัญหาระดับน้ำที่ผิดปกติ น้ำข้ึน
และลงไม่แน่นอน ปัญหาน้ำใสผิดปกติ สีของน้ำในแม่น้ำโขงออกเป็นสีคราม ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาคุณภาพน้ำ
ลดลงหรือเปลี่ยนแปลง และปัญหาตะกอนน้ำลดลง  

 
ตารางท่ี 5-20 สภาพปัญหาด้านชีวภาพในพื้นที่ 8 จังหวัดรมิแม่น้ำโขง 

สภาพปัญหาด้านชีวภาพ 
 

จำนวน
จังหวัด 

จำนวน
สะสม 

ร้อยละ 
ของการ
สะสม 

ปลาลดน้อยลง    7 7 24 
ระบบนิเวศในแม่น้ำโขงเกิดการเปลี่ยนแปลง   6 13 45 
พืชน้ำและพืชสมุนไพรบางชนิดสูญหาย  5 18 62 
พืชน้ำลดลง  2 20 69 
ปลาบางชนิดสูญหาย 2 22 76 
นกบางชนิดสญูหาย  2 24 83 
ปลาต่างถิ่นรุกรานปลาท้องถ่ิน   1 25 86 
ปลาวางไข่ไม่ได้   1 26 90 
สัตว์ที่อาศัยริมน้ำบางชนิดสญูหาย  1 27 93 
สัตว์น้ำบางชนิดไม่สามารถปรับตัวได้  1 28 97 
มีเกาะกลางน้ำ ทำให้เป็นแหล่งทอ่งเที่ยวไม่ได้ 1 29 100 
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รูปท่ี 5-3 ความถ่ีสะสมของสภาพปญัหาด้านชีวภาพในพื้นที่ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง 

จากรูปที่ 5-3 แสดงความถี่สะสมปัญหาด้านชีวภาพทั้ง 8 จังหวัด พบว่าระดับสภาพปัญหาที่พบใน
พื้นที่ที่มีความรุนแรงมากได้แก่ ปัญหาปลาลดน้อยลง นิเวศในแม่น้ำโขงเกิดการเปลี่ยนแปลง และปัญหาพืชน้ำ
และพืชสมุนไพรบางชนิดสูญหาย  

 
ตารางท่ี 5-21 สภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที ่8 จังหวัดรมิแม่น้ำโขง 

สภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 

จำนวน
จังหวัด 

จำนวน
สะสม 

ร้อยละ 
ของการ
สะสม 

ภาวะเศรษฐกิจประสบปัญหา การท่องเที่ยวลดลง  5 5 28 
การเกษตรริมฝั่งไม่สามารถเพาะปลูกได้ ผลผลิตลดลง   2 7 39 
รายได้ของเกษตรกรและชาวประมงลดลง เกิดการเปลี่ยนการประกอบอาชีพ  2 9 50 
อาชีพเกษตรริมฝั่งแม่น้ำโขงหาย  1 10 56 
โบราณสถาน ถูกน้ำกัดเซาะทำให้ตลิง่พังทลาย  1 11 61 
วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  1 12 67 
ประเพณีสูญหาย  1 13 72 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นบางส่วนเร่ิมหายไปจากชุมชน  1 14 78 
วัฒนธรรมไทยและลาวที่เคยปฏิบัติร่วมกัน ลดน้อยลง  1 15 83 
แหล่งท่องเที่ยวริมหาดหาย  1 16 89 
สถานการณ์ความมั่นคงและยาเสพติดมแีนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น  1 17 94 
มีการใช้สารเคมีทางการเกษตรมากขึ้น  1 18 100 
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แผนภูมิแสดงความ ่ีปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม

             
รูปท่ี 5-4 ความถ่ีสะสมของสภาพปญัหาด้านเศรษฐกจิและสังคมในพื้นที่ 8 จงัหวัดรมิแม่น้ำโขง 
จากรูปที่ 5-4 แสดงความถี่สะสมปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้ง 8 จังหวัด พบว่าระดับสภาพ

ปัญหาที่พบในพื้นที่ที่มีความรุนแรงมากที่สุด ได้แก่  ภาวะเศรษฐกิจประสบปัญหา และการท่องเที่ยวลดลง  
 

5.9.3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมขา้มพรมแดน 
 จากข้อมลูผลกระทบสิง่แวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนในพื้นที่ 8 จงัหวัดรมิแม่น้ำโขง สามารถสรปุ

ได้ดังตารางที่ 5-22 - ตารางที่ 5-25 และรูปที่ 5-5 - รูปที่ 5-8 
 

ตารางท่ี 5-22 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนมิติด้านสังคมในพื้นที่ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง 
สภาพปัญหาด้านชีวภาพ 
 

จำนวนจังหวัด จำนวนสะสม ร้อยละ 
ของการสะสม 

วิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม   8 8 35 
คนเปลี่ยนอาชีพ   5 13 57 
ปัญหายาเสพติด ปัญหาสังคม  3 16 67 
พ่ีน้องไทยและลาว มคีวามสัมพันธ์กันน้อยลง  3 19 82 
เกิดการกังวลในการใช้ชีวิต  2 21 91 
พ้ืนที่ริมโขงสูญหาย หรือบ้านทรุด (เหลือแต่ฉโนด)  2 22 96 
ปัญหาร่องน้ำลึก ทำให้เกิดความขัดแย้งของคนสองฝัง่  1 23 100 
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แผนภูมิแสดงความ ่ีสะสมผลกระทบมิติด้านสังคม

               
รูปท่ี 5-5 ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนมิติด้านสังคมในพื้นที ่8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง 

จากรูปที่ 5-5 แสดงความถ่ีสะสมผลกระทบมิติด้านสังคมทั้ง 8 จังหวัด พบว่าระดับผลกระทบที่พบใน
พื้นที่ที่มีความรุนแรงมากที่สดุ ได้แก่ วิถีชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนไปทางเดิม และเรื่องอาชีพของคนในพืน้ทีท่ี่
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพ 

 
ตารางท่ี 5-23 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนมิติด้านเศรษฐกจิในพื้นที่ 8 จงัหวัดริมแม่น้ำโขง 

สภาพปัญหาด้านชีวภาพ 
 

จำนวน
จังหวัด 

จำนวน
สะสม 

ร้อยละ 
ของการ
สะสม 

รายได้ของเกษตรกรและชาวประมงลดลง  8 8 38 
เศรษฐกจิตกต่ำ การทอ่งเที่ยวลดลง   8 16 76 
พื้นที่ริมโขงสญูหาย ขาดพื้นทีป่ระกอบอาชีพ  3 19 90 
หยุดอาชีพระยะสั้น การเดินเรือไมส่ามารถทำได้  1 20 95 
น้ำท่วมที่นา พื้นที่เกษตรรมิโขง และบ้านเรือน  1 21 100 
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รูปท่ี 5-6 ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนมิติด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ 8 จงัหวัดริมแม่น้ำโขง 
จากรูปที่ 5-6 แสดงความถี่สะสมผลกระทบมิติด้านเศรษฐกิจทั้ง 8 จังหวัด พบว่า ระดับผลกระทบที่

พบในพื้นที่ที่มีความรุนแรงมากที่สุด ได้แก่ รายได้ของเกษตรกรและชาวประมงลดลง และเศรษฐกิจตกต่ำ และ
การท่องเที่ยวลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
             สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                       บทที ่5 องค์ความรู้ของชุมชน 

โครงการศึกษาผลกระทบและตดิตามตรวจสอบผลกระทบ                   5-58                                                  ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน      

  
           

ตารางท่ี 5-24 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนมิติด้านระบบนิเวศในพื้นที่ 8 จงัหวัดริมแม่น้ำโขง 
สภาพปัญหาด้านชีวภาพ 
 

จำนวน
จังหวัด 

จำนวน
สะสม 

ร้อยละ 
ของการ
สะสม 

ปลาข้ึนไปวางไข่ไม่ได้ ปลาสูญพันธ์ และหลงฤดู   8 8 28 
เกษตรริมชายฝัง่พัง  6 14 48 
น้ำท่วมเกิน 15 กิโลเมตร    2 16 55 
ความอุดมสมบูรณ์ลดลง   2 18 62 
พืชและพืชสมุนไพรบางชนิดสูญหาย  2 20 69 
ไกหรือสาหร่ายน้ำจืดเกิดความเสียหาย  2 22 76 
นกบางชนิดสญูหาย  2 24 83 
สัตว์ที่อาศัยริมน้ำบางชนิดสญูหาย  1 25 86 
มีการเสียพื้นที่ดินรมิฝัง่แม่น้ำโขงไป   1 26 90 
คุณภาพของน้ำในแม่น้ำโขงลดลง   1 27 93 
ต้องทำชลประทานเพื่อการเกษตร   1 28 97 
การผลิตน้ำประปาในพื้นที่ขาดแคลน 1 29 100 
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รูปท่ี 5-7 ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนมิติด้านระบบนิเวศในพื้นที ่8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง 

จากรูปที่ 5-7 แสดงความถ่ีสะสมผลกระทบมิติด้านระบบนิเวศทั้ง 8 จังหวัด พบว่าระดับผลกระทบที่
พบในพื้นที่ที่มีความรุนแรงมากที่สุด ได้แก่ ด้านปัญหาปลาไม่สามารถวางไข่ได้ พันธ์ปลาบางชนิดสูญพันธ์ุ และ
หลงฤดู  และด้านเกษตรริมชายฝั่งพัง 

 
ตารางท่ี 5-25 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนมิติด้านประเพณีวัฒนธรรมในพื้นที่ 8 จังหวัด 
ริมแม่น้ำโขงในพื้นที่ 8 จงัหวัดริมแม่น้ำโขง 

สภาพปัญหาด้านชีวภาพ 
 

จำนวน
จังหวัด 

จำนวน
สะสม 

ร้อยละ 
ของการ
สะสม 

วัฒนธรรมประเพณีสูญหาย หรือเปลี่ยนแปลง   4 4 29 
ความสัมพันธ์สองฝัง่โขงเริม่หายไป   4 8 57 
ประเพณีท้องถ่ินสูญหายไป ไม่สามารถจัดได้ เนื่องจาก
ปริมาณน้ำที่นอ้ยหรือมากเกินไป  

2 10 71 

การประกอบประเพณีไม่สามารถจัดได้ทกุปี การจัดประเพณี
ทำได้ยากมากขึ้น   

2 12 86 

ความเช่ือท้องถ่ินและความผูกพันของผู้คนริมน้ำโขงกำลงัจะ
สูญหายไป  

1 13 93 

ประเพณีร่วมกันของคนทั้งสองฝัง่โขงหายไป   1 14 100 
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รูปท่ี 5-8 ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนมิติด้านประเพณีและวัฒนธรรม 
จากรูปที่ 5-8 แสดงความถ่ีสะสมผลกระทบมิติด้านประเพณีและวัฒนธรรมทั้ง 8 จังหวัด พบว่าระดับ

ผลกระทบที่พบในพื้นที่ที่มีความรุนแรงมากที่สุด ได้แก่ ด้านปัญหาวัฒนธรรมประเพณีบางอย่างสูญหาย หรือ
เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ยังมีปัญหาความสัมพันธ์สองฝั่งโขงเริ่มหายไป 

สรุปผลการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้จากเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ 8 จังหวัด ริมแม่นำ้โขง 
พบว่าสภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนมีความเกี่ยวข้องใน
ด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ และด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งที่เหมือนและแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนมี
แนวทางในการแก้ไขปัญหา และพื้นที่ตัวอย่างนำร่อง เพื่อเป็นตัวอย่างในการวางแผนยุทธศาสตร์การแก้ไข
ปัญหาและสามารถใช้เป็นบทเรียนหรือพื้นที่เรียนรู้ในการขยายผลต่อชุมชนหรือพื้นที่อื่น ๆ  ต่อไป โดยแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา ได้มีการนำเสนอใน 2 ประเด็น คือ 

1) การวิเคราะห์เครือข่ายลุ่มน้ำโขงที่มีอยู่ การเช่ือมประสาน เช่ือมร้อยเวทีเครือข่ายทุกภาคส่วน  
2) การสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนแผนงานครือข่าย 8 จังหวัด ลุ่มน้ำโขง ให้

เป็นแผนชีวิตของชุมชนคนลุ่มน้ำโขง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะต้องประกอบด้วย กิจกกรมดังต่อไปนี้ 

• การสร้างการเรยีนรูร้่วมกันระหว่างคนทั้งลุม่น้ำ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและนำมา 
สู่การจัดการปัญหาร่วมกันทุกภาคส่วน 

• กิจกรรมที่ควรเกิดข้ึนต้องเป็นระบบนิเวศที่สอดคล้องกับชุมชน ให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟู 
ทรัพยากรริมฝั่งโขง 

• มาตรการในการป้องกัน/แก้ไขปัญหาต้องมาจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
• การพัฒนาระบบข้อมูลชุมชน การพัฒนาระบบเตือนภัย รวมถึงระบบการสือ่สารเพื่อสงัคม 
• จัดต้ังกองทุนส่งเสริมอาชีพ 
• การทบทวนกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนจากผลกระทบข้ามพรมแดน 

   



 สำนักงานทรพัยากรน้ำแห่งชาติ        บทที่ 6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนงาน
เพื่อลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนและแผนการปรับตวั 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ 6-1  รายงานฉบบัสมบูรณ์

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

บทที่  6  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนงาน เพื่อลดและบรรเทา

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนและแผนการปรับตัว 

แนวทางในการกำหนดมาตรการลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนและแผนการ
ปรับตัวดำเนินการโดยพิจารณาแนวทางที่ได้เสนอในการศึกษาของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 ที่จะต้อง
สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของประชาชนในปัจจุบัน โดยใช้ผลการศึกษาข้อมูลจากโครงการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนตั้งแต่เริ่มโครงการการศึกษา การศึกษาผลกระทบและการประเมินความ
เปราะบางของชุมชน (SIMVA) ในระดับครัวเรือนและผู้นำชุมชน และการทำเวทีรับฟังความคิดเห็นของตัวแทน
ภาคประชาชน เพื่อนำมาใช้พัฒนามาตรการลดและบรรเทาผลกระทบสิ่ งแวดล้อมข้ามพรมแดนและแผนการ
ปรับตัวของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาการศึกษามาตรการลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบว่า มีการเสนอมาตรการ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) มาตรการหลีกเลี่ยงผลกระทบและ
ความเสี่ยงไม่ให้เกิดขึ้น (Avoidance) 2) มาตรการลดและบรรเทาผลกระทบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้ว 
(Minimization) และ 3) มาตรการชดเชยความเสียหายเนื่องจากผลกระทบที่เกิดแล้ว (Compensation) โดย
มีการพิจารณา 8 ประเด็น ได้แก่ การไหลของน้ำ ระดับน้ำ การสะสมและพังทลายของตลิ่ง คุณภาพน้ำ ประมง 
เกษตรริมฝั่ง การให้บริการระบบนิเวศ และเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่น  

นอกจากนี้ การศึกษามาตรการลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 พบว่าได้แบ่งมาตรการออกเป็น 2 ประการ ได้แก่ มาตรการการปรับตัวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้ามพรมแดน และมาตรการลดและบรรเทาผลกระทบข้ามพรมแดนจากการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำ
โขงสายประธาน โดยประการแรก มาตรการการปรับตัวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนถูกกำหนดให้
เป็นมาตรการในระยะที่ 1 (ระยะสั้น) ดำเนินการใน 8 ประเด็น ได้แก่ การไหลของน้ำ ระดับน้ำ การทับถมและ
พังทลายของตลิ่ง คุณภาพน้ำ ประมง เกษตรริมฝั่ง การให้บริการระบบนิเวศ และประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม 
ประการที่สอง มาตรการลดและบรรเทาผลกระทบข้ามพรมแดนจากการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขง
สายประธาน เป็นมาตรการในระยะที่ 2 (ระยะกลาง) และ 3 (ระยะยาว) ดำเนินการใน 4 ประเด็น ได้แก่ 
ปริมาณการไหลของน้ำและระดับน้ำที่เปลี่ยนแปลง การกัดเซาะพังทลายของตลิ่งและการทับถมของตะกอน 
คุณภาพน้ำเหนือและท้ายเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ การประมง และนิเวศวิทยาของปลา และเมื่อนำการศึกษาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 มาเปรียบเทียบกันจะพบว่ามีการเสนอประเด็นปัญหาที่สอดคล้องกัน 
และมีการแบ่งมาตรการตามช่วงเวลาออกเป็น 3 ระยะ (ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) เช่นเดียวกัน  



 สำนักงานทรพัยากรน้ำแห่งชาติ        บทที่ 6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนงาน
เพื่อลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนและแผนการปรับตวั 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ 6-2  รายงานฉบบัสมบูรณ์

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

6.1 แนวทางการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผนงาน และโครงการ 
การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การศึกษาข้อเสนอแนะที ่

เป็นนโยบายหรือแผนงานซึ่งจะได้มาจากการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่ลุ่มน้ำโขงของประเทศไทย 
ประกอบกับประเด็นที่ได้จากผลการศึกษาผลกระทบและการประเมินความเปราะบางของชุมชน (SIMVA) 
(รายละเอียดผลการศึกษาสามารถพิจารณาจากบทที่ 4) 

สำหรับผลการศึกษาสถานการณ์ลุ่มน้ำโขงในประเทศไทย ประกอบด้วย การศึกษาวรรณกรรม การ
สำรวจ แบบสอบถาม และเวทีประชาชน โดยพัฒนาเครื่องมือจากแนวทางการศึกษาของคณะกรรมาธิการ
แม่น้ำโขง (MRC) หรือการศึกษาผลกระทบและการประเมินความเปราะบางของชุมชน จากคู่มือ Guideline 
for Social Impact Monitoring and Vulnerability Assessment (SIMVA) 2018   เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐาน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) การเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง 2) รูปแบบการดำรงชีวิตของประชาชนริม
แม่น้ำโขง 3) ความเปราะบางของประชาชนริมน้ำโขง 4) การปรับตัวของประชาชนริมน้ำโขง และ 5) 
ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย โดยกลุ่มเป้าหมายแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มหัวหน้าครัวเรือน ที่
สามารถสะท้อนผลกระทบและสถานการณ์ในระดับครัวเรือนได้เป็นอย่างดี 2) กลุ่มผู้นำชุมชน ที่สามารถ
สะท้อนข้อมูลชุมชนและการปรับตัวในระดับชุมชนได้เป็นอย่างดี และ 3) กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน ที่
ทำงานในประเด็นลุ่มน้ำโขงมาอย่างยาวนาน และสามารถสะท้อนการทำงานในระดับภูมิภาคได้เป็นอย่างดี 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผลการศึกษามีดังนี้ 

6.1.1 การสรุปและประมวลข้อมูลที่ได้จากการศึกษาผลกระทบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน
จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1) การเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง พบว่า แม่น้ำโขงมีการเปลี่ยนแปลงใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1) การ
เปลี่ยนแปลงของดิน (การสะสมของตะกอน การพังทลายของตลิ่ง เกาะแก่งและชายหาดเปลี่ยนแปลง เป็นต้น) 
2) การเปลี่ยนแปลงของน้ำ (น้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำขึ้นลงผิดปกติ คุณภาพน้ำและการปนเปื้อน เป็นต้น) และ 3)
การเปลี่ยนแปลงด้านนิเวศบริการ (พืชพรรณ การเพาะปลูกริมฝั่ง ปลา และนก เป็นต้น) โดยในระดับครัวเรือน
เห็นว่าแม่น้ำโขงมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในเรื่องปริมาณที่มีความเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน ไม่สามารถทำ
ความเข้าใจต่อระบบการไหลของน้ำได้อย่างในอดีตที่ผ่านมา

ผลที่ได้จากแบบสอบถามผลกระทบและการประเมินความเปราะบางของชุมชน (SIMVA) พบว่า
ประชาชนผู้อยู่บริเวณลุ่มน้ำโขงทุกพื้นที่รวม 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 
มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของดิน น้ำ และนิเวศบริการ 
โดยมีความเข้าใจต่อสถานการณ์ว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีสาเหตุและปัจจัยที่หลากหลาย เช่น สภาพฝน
ฟ้าอากาศ การทำลายทรัพยากรป่าไม้ การเกิดขึ้นของเขื่อนและการกั้นน้ำทั้งในแม่น้ำโขงสายประธานและลำ
น้ำสาขาของประเทศต่าง ๆ ลุ่มน้ำโขง เป็นต้น ผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในระดับประชาชนมีการใช้
วิจารณญาณในการทำความเข้าใจต่อสถานการณ์ และมีความพยายามจะกำหนดรูปแบบการดำเนินชีวิต ตาม
สถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปตามครรลองของปัจจุบัน 



 สำนักงานทรพัยากรน้ำแห่งชาติ        บทที่ 6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนงาน
เพื่อลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนและแผนการปรับตวั 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ 6-3  รายงานฉบบัสมบูรณ์

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาระดับความรุนแรงของการได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพของ
ดิน น้ำ และนิเวศบริการทั้งที่ได้จากผลการศึกษาที่ผ่านมาและแบบสอบถามผลกระทบและการประเมินความ
เปราะบางของชุมชนจะพบว่า พื้นที่บริเวณท้ายน้ำ (มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี) มีแนวโน้มได้รับ
ผลกระทบที่รุนแรงกว่าบริเวณต้นน้ำ (เชียงราย เลย) และบริเวณกลางน้ำ (หนองคาย บึงกาฬ และนครพนม) 
ของไทย ได้แก่ ระดับการกัดเซาะริมฝั่ง (ยกเว้นจังหวัดนครพนม โดยที่ผ่านมามีงานพัฒนาโครงสร้างต่างๆ ริม
ฝั่งแม่น้ำโขงเป็นจำนวนมาก จึงเกิดระดับการกัดเซาะหรือเปลี่ยนแปลงไปในระดับเดียวกันกับพื้นที่ท้ายน้ ำ) 
ในขณะที่ เชียงราย เลย มีระดับการทับถมในอัตราที่สูงกว่าพื้นที่อื่น พื้นที่กลางน้ำและท้ายน้ำมีระดับการ
เปลี่ยนแปลงระดับน้ำขึ้น-ลงที่สูงกว่า เช่นเดียวกันกับอัตราความเร็วของน้ำที่ท้ายน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 
นอกจากนี้ระดับการรับรู้ต่อความรุนแรงของสถานการณ์ทางนิเวศของพื้นที่ท้ายน้ำ เช่น ความสามารถในการ
เพาะปลูกพืชริมน้ำ แรงงานทางการประมงและการเกษตรริมฝั่ง รวมไปถึงความสามารถในการดึงเอาศักยภาพ
ริมน้ำโขงและแม่น้ำโขงมาใช้เพื่อกิจกรรมการท่องเที่ยวนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
บริเวณต้นน้ำที่มีการรับรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงไม่สูงมากนัก  

2) รูปแบบการดำรงชีวิตของประชาชนริมแม่น้ำโขง พบว่า ชุมชนที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนพ้ืนที่
ริมฝั่งแม่น้ำโขง ครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบผสมผสาน มีรายได้ครัวเรือนต่ำกว่า 15,000 
บาทต่อเดือน (ร้อยละ 59 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด) ปัจจุบันครัวเรือนส่วนใหญ่ยั งมีรายได้เพียงพอกับ
รายจ่าย (ร้อยละ 58 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด) ในด้านการหาเลี้ยงชีพครัวเรือนมีอาชีพแบบผสมผสาน โดย
ส่วนใหญ่หาเลี้ยงชีพด้วยการเกษตรกรรมบนฝั่ง (ร้อยละ 61.7 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด) ตามมาด้วยประมง 
(ร้อยละ 44.5 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด) เกษตรกรรมริมฝั่ง (ร้อยละ 33.3 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด) 
การท่องเที่ยว (ร้อยละ 15.9 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด) และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ร้อยละ 8.2 ของจำนวน
ครัวเรือนทั้งหมด) นอกจากนี้ประชาชนยังพึ่งพิงแม่น้ำโขงในเรื่อง การผลิตน้ำประปา การเดินเรือ วิถีชีวิต 
ประเพณีวัฒนธรรม และความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี สำหรับการสอบถามไปยังการประมงของทุกพ้ืนที่ (8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง) พบว่า การประมง
ในแม่น้ำโขงสายประธานสามารถหาปลาได้เป็นหลัก เพื่อนำไปขายและบางส่วนเก็บไว้รับประธานในครัวเรือน
และละแวกบ้าน (เพื่อนบ้าน ญาติพี่น้อง) แต่จำนวนปลาที่หาได้เป็นประจำลดน้อยลงไปกว่าในอดีตทั้งในแง่
จำนวน (ปริมาณ) และสายพันธ์ปลาบางชนิดที่หาได้ยากมากข้ึน ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามให้เหตุผลว่าอาจมาจาก
การเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ทำให้ปลาต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างออกไปจากอดีต 

3) ความเปราะบางของประชาชนริมแม่น้ำโขง พบว่า ครัวเรือนมีการพึ่งพาแม่น้ำโขงอย่างสูง โดย
แม่น้ำโขงเป็นแหล่งน้ำหลักสำหรับการเกษตร การทำปศุสัตว์ การทำประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ดังน้ัน
การเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงจึงมีผลต่อการเปลี ่ยนแปลงของรายได้ครัวเรือน (ร้อยละ 70 ของจำนวน
ครัวเรือนทั้งหมด) โดยในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ครัวเรือนมีรายได้น้อยกว่าเดิม (ร้อยละ 44.0 ของจำนวน
ครัวเรือนทั้งหมด) จำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงสูงสุด คือ ภัย
แล้งและการขาดแคลนน้ำ (ร้อยละ 55.7 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด) ตามมาด้วย น้ำท่วม (ร้อยละ 48.8 ของ



 สำนักงานทรพัยากรน้ำแห่งชาติ        บทที่ 6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนงาน
เพื่อลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนและแผนการปรับตวั 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ 6-4  รายงานฉบบัสมบูรณ์

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

จำนวนครัวเรือนทั้งหมด) การกัดเซาะการพังทลายของตลิ่ง (ร้อยละ 44.8 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด) และ
การสะสมตะกอน (ร้อยละ 42.9 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด) โดยภัยแล้งและน้ำท่วมมีผลกระทบต่อการทำ
การเกษตรของครัวเรือนมากที่สุด  

4) การปรับตัวของประชาชนริมแม่น้ำโขง พบว่า การปรับตัวในระดับเครือข่ายภาคประชาชนและ
ในระดับผู้นำชุมชน โดยรูปแบบของการปรับตัวออกมาเป็นโครงการซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 30 โครงการ สามารถ
แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มโครงการ (พิจารณารายละเอียดจากบทที่ 5) ได้แก่ 1) การสร้างความรู้ความเข้าใจต่อ
สถานการณ์แม่น้ำโขง และกระบวนการมีส่วนร่วม 2) โครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พันธ์ปลา 3) โครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศและเกษตรริมฝั่ง 4) การสร้างจิตสำนึก การตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการ
ติดตามสถานการณ์ในแม่น้ำโขง และ 5) โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนและกระบวนการศึกษาวิจัย
แม่น้ำโขง 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มจังหวัดลุ่มน้ำโขงยังคงมีความต้องการแผนงานในประเด็น การสร้างความรู้

ความเข้าใจต่อสถานการณ์แม่น้ำโขง และกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ (คิดเป็นร้อยละ 40 ของแผนงานที่

ถูกจัดทำทั ้งหมด) แม้ว ่าจากการศึกษาของโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปีงบประมาณ 

2558 - 2561) ระบุไว้ว่ามีโครงการต่าง ๆ รวมไปถึงโครงการศึกษาผลกระทบฯ ที่ผ่านมามีการจัดกระบวนการ

เผยแพร่องค์ความรู้ไปยังเครือข่ายชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง ทั้งนี้อาจเกิดขึ้นจากการขยายและเผยแพร่องค์ความรู้ที่

ผ่านมายังไม่ชัดเจน ประกอบกับมีองค์ความรู ้ การสร้างการรับรู ้ ความเข้าใจต่อสถานการณ์ใหม่ๆ ที่

เปลี่ยนแปลง รวมไปถึงเครื่องมือและช่องทางการสื่อสารที่มีหลากหลายขึ้น ทำให้กระบวนการถ่ายทอดและ

เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ระหว่างชุมชนกับองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลุ่มแม่น้ำโขงยังคงเป็นความ

ต้องการของประชาชนที่ตั้งถ่ินฐานอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำโขง 
แผนงานที่ถูกให้ความสำคัญลำดับถัดมาได้แก่ การจัดทำแผนและกระบวนการศึกษาวิจัย ซึ่งเป็น

กระบวนการที่ต้องทำควบคู่กันไปกับกระบวนการการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานการณ์แม่น้ำโขง ซึ่ง

แสดงให้เห็นว่ายังมีสถานการณ์และองค์ความรู้อีกหลายประการที่ยังไม่ได้รับคำอธิบายทั้งจากทางการศึกษา

กายภาพ ชีวภาพ เช่น ลักษณะการอพยพของปลาในแม่น้ำโขง รูปแบบการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแม่น้ำโขง

และบริเวณระบบนิเวศโดยรอบ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น ปัจจัยและระดับการก่อให้เกิดผลกระทบอัน

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพของแม่น้ำโขงสายประธาน เป็นต้น นอกจากนี้แล้วประเด็นทางด้านประมง

และสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่ได้รับการบรรจุเข้ามาในแผนงานระดับชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาลง

ไปในระดับพื้นที่ พบว่า ประเด็นด้านการอนุรักษ์พันธ์ปลา และแนวทางการทำประมงนั้นปรากฏในพื้นที่ต้น

แม่น้ำโขงของไทย (เชียงราย เลย) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดสมบูรณ์และได้รับผลกระทบน้อยกว่าพ้ืนที่ลุ่มน้ำโขง

ตอนกลางน้ำ (หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ) และท้ายน้ำ (มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี)  ซึ่งท้ายน้ำ

ได้รับผลกระทบสูงที่สุด ทำให้กลุ่มพ้ืนทีแ่ม่น้ำโขงตอนบนและตอนกลางมีความสนใจและทำการจัดทำแผนงาน



 สำนักงานทรพัยากรน้ำแห่งชาติ        บทที่ 6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนงาน
เพื่อลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนและแผนการปรับตวั 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ 6-5  รายงานฉบบัสมบูรณ์

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

ทีเ่กี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พันธ์ปลา ระบบนิเวศและเกษตรริมฝั่ง เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และ

อาจได้รับผลกระทบน้อยกว่าท้ายน้ำ ในขณะที่กลุ่มพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างซึ่งเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบ

มากกว่าพื้นที่ลุ ่มแม่น้ำโขงตอนบนยังต้องการการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานการณ์แม่น้ำโขง และ

กระบวนการมีส่วนร่วม 

5) ข้อเสนอแนะจากภาคประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง โดยส่วนใหญ่เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่เป็น
การจัดการกับสถานการณ์ซึ่งไม่สามารถขับเคลื่อนได้โดยภาคประชาชน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการ
พัฒนาของภาครัฐเพื่อจัดการกับสถานการณ์ และส่วนที่สองการปรับตัวของชุมชน  

ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาของภาครัฐ ครอบคลุมเรื่องหลัก 11 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดทำ
แผนการแก้ปัญหา 2) บริหารจัดการระดับน้ำ 3) การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4) พัฒนา
ระบบเตือนภัย 5) การสร้างความเข้าใจกับประชาชน 6) มีมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 7) การให้ความรู้
และฝึกอบรมอาชีพ 8) การอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม 9) ศึกษาวิจัยผลกระทบ พัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล 10) พัฒนาระเบียบ กฎหมาย และ 11) จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม จัดตั้งกองทุน โดยกลุ่ม
ครัวเรือนส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐพัฒนาในเรื่องการทำความเข้าใจในเรื่องสาเหตุของปรากฎการณ์และแนวทาง
ในการแก้ปัญหาให้กับชุมชนรับทราบอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง  

ข้อเสนอแนะในการปรับตัวของชุมชน ครอบคลุมเรื่องหลัก 7 เรื่อง ได้แก่ 1) การหาแหล่งน้ำสำรอง 2) 
ปรับเปลี่ยนการทำเกษตรกรรมและประมง 3) ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 4) การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5) การสร้างความเข้าใจกับประชาชน 6) การสร้างความพร้อมเรื่องสาธารณะภัย 7) การ
สร้างเครือข่าย โดยกลุ ่มครัวเรือนส่วนใหญ่เสนอแนะให้ช ุมชนรวมกลุ ่มและสร้างเครือข่ายอนุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 



 สำนักงานทรพัยากรน้ำแห่งชาติ        บทที่ 6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนงาน
เพื่อลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนและแผนการปรับตวั 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ 6-6  รายงานฉบบัสมบูรณ์

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

รูปที่ 6-1  แสดงสรุปผล SIMVA กลุ่มหัวหน้าครัวเรือน 

รูปที่ 6-2  แสดงสรุปผล SIMVA กลุ่มผู้นำชุมชน 



 สำนักงานทรพัยากรน้ำแห่งชาติ        บทที่ 6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนงาน
เพื่อลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนและแผนการปรับตวั 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ 6-7  รายงานฉบบัสมบูรณ์

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

รูปที่ 6-3  แสดงสรุปผลเวทีเครือข่ายภาคประชาชน 

จากการศึกษาจะเห็นว่าแม่น้ำโขงมีการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของ
ดิน การเปลี่ยนแปลงของน้ำ และการเปลี่ยนแปลงด้านชีวภาพ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน
ริมแม่น้ำโขงทั้งในเรื่องเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือ
แผนยุทธศาสตร์เพ่ือจัดการกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สามารถสร้างข้อเสนอการจัดทำนโยบายและแผนงาน
ได้ดังต่อไปนี้ 

6.2 ข้อเสนอเชิงแผนงาน โครงการ มาตรการและนโยบาย 
6.2.1 แนวคิดในการกำหนดข้อเสนอเชิงแผนงาน โครงการ มาตรการและนโยบาย 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนี้จะต้องมีการบูรณาการทั้งในเรื ่องประเด็นปัญหาและภาคีที่เกี ่ยวข้อง 

พิจารณาโอกาสใหม่ที่จะเกิดขึ้น และการผนวกเทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญาพื้นถิ่นเข้าไปในแผนนี้ โดย
จะต้องระบุช่วงระยะของแผน (Phasing) ประเภทของมาตรการ (Measures type) และภาคีที ่เกี ่ยวข้อง 
(Stakeholders) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) แผนงานการจัดการกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม การสร้างเครือข่ายและการศึกษาวิจัย
1.1) แผนงานการจ ัดการสาธารณภ ัยล ุ ่มน ้ำโขง  เป ็นมาตรการลดและบรร เทา 

(Minimization/ Mitigation measures) ครอบคลุมประเด็นการจัดการฐานข้อมูล การสร้างระบบ
เตือนภัย และการเผยแพรสู่่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานทรัพยากร



 สำนักงานทรพัยากรน้ำแห่งชาติ        บทที่ 6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนงาน
เพื่อลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนและแผนการปรับตวั 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ 6-8  รายงานฉบบัสมบูรณ์

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

น้ำแห่งชาติ (สทนช.) กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และกรม
อุตุนิยมวิทยา 

1.2) กองทุนและการเยียวยา เป็นมาตรการชดเชย (Compensation measure) ครอบคลุม
เนื้อหาเรื่องการจัดตั้งกองทุน ระเบียบกองทุน และขั้นตอนหรือกลไกการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย 

1.3) แผนงานการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือลุ่มน้ำโขง  เป็นมาตรการลด
และบรรเทา (Minimization measures) ครอบคลุมประเด็นการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 
การจัดทำฐานข้อมูลร่วมกัน กำหนดกฎหมายและข้อตกลงร่วมกัน ทั้งเครือข่ายระดับพื้นที่ ระดับ
ภูมิภาค และระดับนานาชาติ หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) 
และ คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission/ MRC) 

1.4) แผนงานศึกษาวิจัยผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง เป็นมาตรการ
ลดและบรรเทา (Minimization measures) ครอบคลุมประเด็นศึกษาวิจัยในเรื่องสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ลุ่มน้ำโขง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในแม่น้ำโขง การจัดทำแผนเพ่ือพัฒนา
ลุ่มแม่น้ำโขง รวมไปถึงทำการประเมินผลแผนที่ทำการพัฒนา และการถ่ายทอดองค์ความรู้เครือข่าย
และประชาชนในพื้นที่ลุ ่มน้ำโขง หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
(สทนช.) โดยร่วมมือกับหน่วยปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

2) แผนงานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือกลุ่มประชาชนผู้มีความเปราะบาง
มีลักษณะเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือกลุ่มประชาชนผู้มีความเปราะบาง

และได้รับผลกระทบให้สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ได้ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย 
2.1) แผนงานการอนุร ักษ์ส ิ ่ งแวดล้อมในพื ้นที ่ล ุ ่มน ้ำโขง  เป ็นมาตรการปร ับตัว 

(Adaptation measures) ครอบคลุมประเด็นการสะสมของตะกอน การพังทลายของตลิ่ง เกาะแก่ง
และชายหาดเปลี่ยนแปลง น้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำขึ้นลงผิดปกติ คุณภาพน้ำและการปนเปื้อน และการ
เปลี่ยนแปลงด้านชีวภาพ มีลักษณะเป็นการศึกษาวิจัยสถานการณ์ในปัจจุบันและนำเสนอแผนและ
แนวทางในการแก้ปัญหา ไปจนถึงการดำเนินการในพื้นที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

2.2) แผนงานการอนุรักษ์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง เป็นมาตรการ
ปรับตัว (Adaptation measures) ครอบคลุมการศึกษาวิจัยในเรื่องต้นทุนทางวัฒนธรรมประเพณี 
โอกาสในการพัฒนาการท่องเที ่ยวในพื ้นที ่เพื ่อสร้างรายได้ให้ก ับชุมชน และการถ่ายทอดสู่
กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสถาบันอุดมศึกษา

2.3) แผนงานการทำประมงในพื ้นที ่ล ุ ่มน้ำโขง  เป็นมาตรการปรับตัว (Adaptation 
measures) ครอบคลุมเรื่องการศึกษาวิจัยสถานการณ์การทำประมงในปัจจุบัน โอกาสในการพัฒนา 
นำไปสู ่การจัดทำแผนการทำประมงพื้นที ่ลุ ่มน้ำโขง และการเผยแพร่สู ่กลุ ่มเป้าหมาย และการ



 สำนักงานทรพัยากรน้ำแห่งชาติ        บทที่ 6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนงาน
เพื่อลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนและแผนการปรับตวั 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ 6-9  รายงานฉบบัสมบูรณ์

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

ประเมินผลของการดำเนินงานไปตามแผนการทำประมง หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.4) แผนงานการทำเกษตรกรรมและเกษตรริมฝั่งในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง เป็นมาตรการปรับตัว 
(Adaptation measures) ครอบคลุมเรื่องการศึกษาวิจัยสถานการณ์การทำเกษตรกรรมในปัจจุบัน 
โอกาสในการพัฒนา นำไปสู่การจัดทำแผนการทำเกษตรกรรมพื้นที่ลุ่มน้ำโขง และการเผยแพร่สู่
กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3) แผนงานการก่อสร้าง จัดทำโครงสร้างพ้ืนฐาน
มีลักษณะเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง จัดทำโครงสร้างพื้นฐาน ใช้งบประมาณลงทุนสูง มีรูปแบบเป็น

มาตรการการปรับตัว (Adaptation measures) ประกอบด้วย 
3.1) แผนงานการก่อสร้างเพื่อบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงรวมถึงการพัฒนาแหล่ง

น ้ำทดแทน  เป ็นมาตรการปร ับต ัว (Adaptation measures) ครอบคลุมเรื่องการศึกษาว ิจัย
สถานการณ์การบริหารจัดการน้ำในปัจจุบัน นำไปสู่การจัดทำแผนหรือแนวทางในการพัฒนาเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้ำโขง การจัดหาแหล่งน้ำเพ่ืออุปโภคและบริโภค และ
การดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแผน หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาด้วยการศึกษาผลกระทบและการประเมินความเปราะบางของชุมชน 
(SIMVA) และการทำเวทีรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนภาคประชาชน เพื่อนำมาใช้พัฒนามาตรการลดและ
บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนและแผนการปรับตัวของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถสรุป
และนำมาจัดกลุ่มแผนงานมาตรการ และโครงการหรือกิจกรรมภายในแผนงานต่าง  ๆ รวมไปถึงการจัดระบบ
กิจกรรมให้สอดคล้องไปกับสถานการณ์ และการระบุหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่หรือบทบาทในการรับผิดชอบได้
ดังตาราง 6-1 ดังต่อไปนี้ 



 สำนักงานทรพัยากรน้ำแห่งชาติ  บทที่ 6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนงานเพื่อลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนและแผนการปรับตวั 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ       6-10  รายงานฉบับสมบูรณ์

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

ตารางท่ี 6-1  แผนงาน มาตรการ โครงการหรือกิจกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน (ต่อ) 

ประเด็นข้อ
ค้นพบจาก
การศึกษา* 

คำอธิบาย 
แผนงาน (ประเภท

ของแผนงาน) 
โครงการ/กิจกรรม 

ลักษณะโครงการ ระยะเวลา (ปี) 
หน่วยงานหลัก
ผู้รับผิดชอบ 
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1 2 3 4 5 

การ
เปลี่ยนแปลง
ของแม่น้ำโขง 

ได้แก่ ดิน (การสะสมของตะกอน 
การพังทลายของตลิ่ง เกาะแก่งและ
ชายหาด เปล ี ่ ยนแปล ง )  ก า ร
เปลี่ยนแปลงของน้ำ (น้ำท่วม น้ำ
แล้ง น้ำขึ้นลงผิดปกติ คุณภาพน้ำ
และการปนเป ื ้อน) ด ้านน ิ เวศ
บริการ (พืชพรรณ การเพาะปลูก
ริมฝั่ง ปลา และนก เป็นต้น)  

แผนงานการจัดการ 
สาธารณภัยลุ่มน้ำโขง 
(Minimization/ 
Mitigation) 

โครงการสร้างระบบเตือนภัยและ
การเผยแพร่สูป่ระชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่เกีย่วข้อง ✓

กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
(ปภ.)  

แผนงานศ ึกษาและ
ว ิจ ัยผลกระทบของ
การเปลี ่ยนแปลงใน
พื้นที่ลุ่มน้ำโขง 
(Minimization) 

โครงการว ิจ ัยสถานการณ ์การ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ-ชีวภาพ 
ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง 

✓

สำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ (สทนช.)  

โครงการว ิจ ัยสถานการณ ์การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ-สังคม 
ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง 

✓

สำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ (สทนช.)  

โครงการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่ม
น ้ ำ โ ข ง  แ ล ะ ก า ร ส ร ้ า ง แ ผ น -
มาตรการ การลดผลกระทบที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงในลุ่มน้ำโขง 

✓

สำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ (สทนช.)  

โครงการประเมินผลการจัดทำแผน 
มาตรการ การลดผลกระทบพื้นที่
ล ุ ่มน้ำโขง และการถ่ายทอดองค์

✓

สำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ (สทนช.)  
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 สำนักงานทรพัยากรน้ำแห่งชาติ  บทที่ 6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนงานเพื่อลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนและแผนการปรับตวั 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ       6-11  รายงานฉบับสมบูรณ์

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

ตารางท่ี 6-1  แผนงาน มาตรการ โครงการหรือกิจกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน (ต่อ) 

ประเด็นข้อ
ค้นพบจาก
การศึกษา* 

คำอธิบาย แผนงาน (ประเภท
ของแผนงาน) โครงการ/กิจกรรม 

ลักษณะโครงการ ระยะเวลา (ปี) 
หน่วยงานหลัก
ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

ความรู้สู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่
ลุ่มน้ำโขง 

รูปแบบการ
ดำรงชีวิตของ
ประชาชนริม

แม่น้ำโขง 

ครัวเรือนลุ่มน้ำโขงส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรริมฝั่งและ
การประมงในแม่น้ำโขง แต่ด้วยเหตุ
และปัจจยัต่างๆ ทำให้สามารถหา
ผลผลติและจับปลาไดล้ดลง ทั้งนี้
ในทุกพื้นที่ริมแม่น้ำโขงมีกิจกรรม
ทางประเพณีและวัฒนธรรมที่
ผูกพันธ์กับแม่น้ำโขง การ
เปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงจึงมี
ผลกระทบต่อลักษณะการจัดการ
ประเพณี วัฒนธรรม และส่งผลไป
ยังกิจกรรมการท่องเที่ยวแม่น้ำโขง
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

แผนงานการอนุร ักษ์
ว ัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวในพื้นที ่ลุ่ม
น้ำโขง (Adaptation) 

โครงการศึกษาวิจ ัยในเร ื ่องการ
เปลี่ยนแปลงต้นทุนทางวัฒนธรรม
ประเพณีที่ยึดโยงกับแม่น้ำโขง 

✓

กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาและ
สถาบันอุดมศึกษา 

โครงการศ ึกษาโอกาสในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในพื ้นที ่เพื่อ
สร้างรายได้ให้กับชุมชน 

✓

กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาและ
สถาบันอุดมศึกษา 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
การอนุร ักษ์ว ัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีลุ่มน้ำโขง 

✓

กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาและ
สถาบันอุดมศึกษา 

แผนงานการทำประมง
ในพ ื ้นท ี ่ ล ุ ่ มน ้ ำ โขง 
(Adaptation) 

การศึกษาวิจัยสถานการณ์การทำ
ประมงในปัจจุบัน โอกาสในการ
พัฒนา นำไปสู่การจัดทำแผนการ
ทำประมงพ้ืนท่ีลุ่มน้ำโขง  

✓

กระทรวงเกษตรเเละ
สหกรณ ์

โครงการเผยแพร่ อบรม นำองค์
ความรู้จากการวิจัยสถานการณ์การ ✓

กระทรวงเกษตรเเละ
สหกรณ์
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 สำนักงานทรพัยากรน้ำแห่งชาติ  บทที่ 6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนงานเพื่อลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนและแผนการปรับตวั 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ       6-12  รายงานฉบับสมบูรณ์

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

ตารางท่ี 6-1  แผนงาน มาตรการ โครงการหรือกิจกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน (ต่อ) 

ประเด็นข้อ
ค้นพบจาก
การศึกษา* 

คำอธิบาย แผนงาน (ประเภท
ของแผนงาน) โครงการ/กิจกรรม 

ลักษณะโครงการ ระยะเวลา (ปี) 
หน่วยงานหลัก
ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

ทำประมงและการทำแผนการทำ
ประมงลุม่น้ำโขง 

โครงการประเมินผลการดำเนินงาน
ไปตามแผนการทำประมงลุ่มน้ำโขง ✓

กระทรวงเกษตรเเละ 

สหกรณ 

แผนงานการทำ
เกษตรกรรมและ
เกษตรรมิฝั่งในพื้นที่
ลุ่มน้ำโขง 
(Adaptation) 

การศึกษาวิจัยสถานการณ์การทำ
เกษตรกรรมในปัจจุบันจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ของลุ่มนำ้
โขง 

✓

กระทรวงเกษตรเเละ
สหกรณ ์

การจัดทำแผนการทำเกษตรกรรม
พื้นที่ลุ่มน้ำโขง และการเผยแพร่สู่
กลุ่มเป้าหมาย  

✓

กระทรวงเกษตรเเละ
สหกรณ ์

โครงการประเม ินผลการจ ัดทำ
แผนการทำเกษตรกรรมพื้นที่ลุ่มน้ำ
โขง และโครงการเผยแพรองค์
ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย  

✓

กระทรวงเกษตรเเละ
สหกรณ ์
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 สำนักงานทรพัยากรน้ำแห่งชาติ  บทที่ 6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนงานเพื่อลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนและแผนการปรับตวั 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ       6-13  รายงานฉบับสมบูรณ์

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

ตารางท่ี 6-1  แผนงาน มาตรการ โครงการหรือกิจกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน (ต่อ) 

ประเด็นข้อ
ค้นพบจาก
การศึกษา* 

คำอธิบาย แผนงาน (ประเภท
ของแผนงาน) โครงการ/กิจกรรม 

ลักษณะโครงการ ระยะเวลา (ปี) 
หน่วยงานหลัก
ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

ความ
เปราะบางของ
ประชาชนริม

แม่น้ำโขง 

ครัวเร ือนมีการพึ ่งพาแม่น้ ำโขง
อย่างสูง โดยแม่น้ำโขงเป็นแหล่งน้ำ
หล ักสำหร ับการเกษตร การทำ 
ปศุส ัตว์ การทำประมง และการ
เพาะเล ี ้ยงส ัตว ์น ้ำ  ด ังน ั ้นการ
เปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงจึงมีผล
ต่อการเปลี ่ยนแปลงของรายได้
ครัวเรือน 

แผนงานการอนุร ักษ์
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่ม
น้ำโขง (Adaptation) 

โครงการอนรุักษส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ี
ทรัพยกรธรรมชาตลิุ่มน้ำโขง ✓

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการวิจัยการเปลี่ยนแปลงทาง
ชีวภาพของความสมบูรณ์ของดิน 
พืชพรรณ และสมุนไพรแม่น้ำโขง 

✓

กระทรวงเกษตรเเละ
สหกรณ ์

โครงการวิจัยการเปลี่ยนแปลง
แหล่งที่อยู่และพันธ์ปลาใน       
แม่น้ำโขง 

✓

กระทรวงเกษตรเเละ
สหกรณ ์

โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาที่
เก ิดจากการเปล ี ่ยนแปลงทาง
ชีวภาพ พืชพรรณ และพันธ์ปลา
และแหล่งที่อยู่อาศัยลุ่มแม่น้ำโขง 

✓

กระทรวงเกษตรเเละ
สหกรณ ์

การปรับตัว
ของประชาชน
ริมแม่น้ำโขง 

กลุ่มจังหวัดลุ่มน้ำโขงยังคงมีความ
ต้องการแผนงานในประเด็น การ
สร้างความรู้ความเข้าใจต่อ
สถานการณ์แม่น้ำโขง และ

แผนงานการสร้าง
ความเข้มแข็ง
เครือข่ายความร่วมมือ

โครงการสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่าย  ✓

สำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ (สทนช.)  

โครงการจดัทำฐานข้อมูลท้องถิ่น
ลุ่มแม่น้ำโขง ✓

สำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ (สทนช.)  
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 สำนักงานทรพัยากรน้ำแห่งชาติ  บทที่ 6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนงานเพื่อลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนและแผนการปรับตวั 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ       6-14  รายงานฉบับสมบูรณ์

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

ตารางท่ี 6-1  แผนงาน มาตรการ โครงการหรือกิจกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน (ต่อ) 

ประเด็นข้อ
ค้นพบจาก
การศึกษา* 

คำอธิบาย แผนงาน (ประเภท
ของแผนงาน) โครงการ/กิจกรรม 

ลักษณะโครงการ ระยะเวลา (ปี) 
หน่วยงานหลัก
ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

กระบวนการมีส่วนร่วม เป็นสำคัญ 
เพื่อใช้เป็นองค์ความรู้ในการ
ปรับตัวต่อสภาพการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป 

ลุ่มน้ำโขง 
(Minimization) 

โครงการอบรมเครือข่ายในการ
สร้างแผนพัฒนาลุ่มน้ำโขง 

✓

สำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ (สทนช.)  

ข้อเสนอแนะ
จากภาค
ประชาชนใน
พื้นที่ลุ่มน้ำโขง 

ข้อเสนอเชิงนโยบายที่เป็นการ
จัดการกับสถานการณ์ซึ่งไม่
สามารถขับเคลื่อนไดโ้ดยภาค
ประชาชน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ส่วนแรกเป็นการพัฒนาของภาครฐั
เพื่อจัดการกับสถานการณ์ และ
ส่วนท่ีสองการปรับตัวของชุมชน  

แผนงานการก่อสร้าง
เพื่อบริหารจดัการน้ำ
ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง
รวมถึงการพัฒนา
แหล่งน้ำทดแทน 
(Adaptation) 

โครงการศึกษาและวิจยั
สถานการณ์การบริหารจัดการน้ำที่
เกี่ยวข้องกับประชาชนริมแม่น้ำโขง ✓

สำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ (สทนช.) และ 
กรมประมง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์

การจัดทำแผนหรือแนวทางในการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการน้ำในพ้ืนท่ีลุม่น้ำโขง  ✓

สำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ (สทนช.) และ 
กรมประมง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์

โครงการจดัหาแหล่งเก็บน้ำเพื่อ
อุปโภค-บริโภค ชุมชนริมแม่น้ำโขง ✓

กระทรวงมหาดไทย 
และกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

แผนงานจัดตั้งกองทุน
และการเยียวยา
(Compensation) 

โครงการจดัตั้งกองทุน ระเบียบ
กองทุน และขั้นตอนหรือกลไกการ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ  

✓

สำนกันายกรัฐมนตร ี
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 สำนักงานทรพัยากรน้ำแห่งชาติ  บทที่ 6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนงานเพื่อลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนและแผนการปรับตวั 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ       6-15  รายงานฉบับสมบูรณ์

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

ตารางท่ี 6-1  แผนงาน มาตรการ โครงการหรือกิจกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน (ต่อ) 

ประเด็นข้อ
ค้นพบจาก
การศึกษา* 

คำอธิบาย แผนงาน (ประเภท
ของแผนงาน) โครงการ/กิจกรรม 

ลักษณะโครงการ ระยะเวลา (ปี) 
หน่วยงานหลัก
ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

แผนงานสร้าง
ข้อตกลง-มาตรการ 
การใช้งานและการ
อนุรักษ์แม่น้ำโขง 
(Minimization) 

การกำหนดกฎหมายและข้อตกลง
ร ่วมก ัน  ในการใช ้งานและการ
อนุร ักษ์ล ุ ่มน้ำโขง ทั ้งเครือข่าย
ระดับพื ้นที ่ ระดับภูมิภาค  และ
ระดับนานาชาติ  

✓

คณะกรรมาธิการแม่น้ำ
โขง (Mekong River 
Commission/ MRC) 

หมายเหตุ* ผลการศึกษาจากแบบสอบถามผลกระทบและการประเมินความเปราะบางของชุมชน (SIMVA) และการทำเวทีรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนภาคประชาชน 
เส้นแสดงข้อเสนอจำนวนและช่วงปีที่ดำเนินโครงการ 
เส้นแสดงข้อเสนอการเป็นโครงการต่อเนื่อง
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 สำนักงานทรพัยากรน้ำแห่งชาติ        บทที่ 6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนงาน
เพื่อลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนและแผนการปรับตวั

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ 6-16  รายงานฉบบัสมบูรณ์

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

6.3 แนวทางการขับเคลื่อน การสร้างกรอบนโยบาย แผนงานและโครงการ/กิจกรรม 
ในการที่จะทำโครงการต่างๆ ในหัวข้อ 6.2 ให้สำเร็จได้นั้นจำเป็นจะต้องอาศัยวิธีการและความร่วมมือ

จากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปออกมาเป็นแนวทางการขับเคลื่อนออกมาเป็นข้อเสนอเบื้องต้น 
อย่างไรก็ดี เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอบเขตของแผนงานเหล่านี้จำเ ป็น
จะต้องอาศัยการปรึกษาหารือกับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อที่จะสามารถบริหารจัดการ
แผนงาน โครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณ บุคลากร และพันธกิจของแต่ละองค์กรให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น แนวทางการขับเคลื่อน การสร้างกรอบนโยบาย แผนงานและโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 6-2 ดังนี้ 



 สำนักงานทรพัยากรน้ำแห่งชาติ  บทที่ 6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนงานเพื่อลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนและแผนการปรับตวั 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ       6-17  รายงานฉบบัสมบูรณ์

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

ตาราง 6-2 แนวทางการขับเคลื่อน การสร้างกรอบนโยบาย แผนงานและโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานหลักผู้รับผิดชอบ แนวทางการขับเคลื่อน การสร้างกรอบนโยบาย แผนงานและโครงการ/กิจกรรม 

แผนงานการจัดการภยั  
สาธารณภัยลุ่มน้ำโขง 

โครงการสร้างระบบเตือนภัยและ
การเผยแพร่สูป่ระชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่เกีย่วข้อง 

กรมป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัย (ปภ.) 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) มีพันธกิจสำคัญในด้านจดัทำแผนแม่บท วาง
มาตรการ ส่งเสริมสนับสนุนการปอ้งกันบรรเทาและฟื้นฟูจากสาธารณภัย โดยกำหนด
นโยบายดา้นความปลอดภยั สร้างระบบป้องกัน เตือนภัย ฟ้ืนฟูหลังเกิดภัย และการ
ติดตามประเมินผล เพื่อให้หลักประกันในด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
ดังนั้นการสร้างระบบเตือนภยัและการเผยแพร่ข้อมลู (ปภ.) สามารถมีได้จากงบรายได้
หลักท่ีกรมไดร้ับการจดัสรรงบประมาณรายได ้
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมมือกับสำนักงานทรพัยากรน้ำแห่งชาติ 
เพื่อดึงเครือข่ายภาคประชาสังคมลุ่มน้ำโขงเข้ามามสี่วนร่วมในการจดัทำระบบเตือนภัย
และกระจายข่าวสารสู่ประชาชนในพ้ืนท่ี รวมไปถึงร่วมกันแสวงหาวิธีการที่เหมาะสมที่ใช้
เป็นสื่อในการสร้างและแจ้งเตือน สร้างระบบเตือนภัย 

จัดตั้งหน่วยงานกลางท่ีรับผิดชอบข้อมูลแม่น้ำโขง (Platform) ซึ่งเป็นตัวกลางที่จะ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศ ขอ้มูลจากหน่วยงานต่าง ๆ และจากภาคประชาชนนำมา
ประมวลผลและออกแนวนโยบายและมาตรการที่ชัดเจน 

แผนงานศึกษาและวจิัย
ผลกระทบของการ

โครงการวิจัยสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ-ชีวภาพ 
ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
(สทนช.) 

- สทนช. ร่วมมือกับนักวิจัยและสถาบันการศึกษาเพื่อทำการสร้างและสะสมองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์แม่น้ำโขงของประเทศไทย โดยอาศัยเครือข่ายภาคประชาชนท่ี
ได้รับการอบรม การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ และการขยายขอบเขตความร่วมมือไปยังภาค



 สำนักงานทรพัยากรน้ำแห่งชาติ  บทที่ 6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนงานเพื่อลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนและแผนการปรับตวั 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ       6-18  รายงานฉบบัสมบูรณ์

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

ตาราง 6-2 แนวทางการขับเคลื่อน การสร้างกรอบนโยบาย แผนงานและโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานหลักผู้รับผิดชอบ แนวทางการขับเคลื่อน การสร้างกรอบนโยบาย แผนงานและโครงการ/กิจกรรม 

เปลี่ยนแปลงในพื้นที่ลุ่ม
น้ำโขง 

โครงการวิจัยสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ-สังคม 
ในพื้นทีลุ่่มน้ำโขง 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
(สทนช.)  

ประชาชนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครือข่ายชาวประมง เกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับ       
อานิสงค์จากการมีแม่น้ำโขงที่สมบรูณ์ในการศึกษา วิจัย แสวงหาผลกระทบและ
ปรากฏการณต์่าง ๆ เพื่อให้ สทนช. สามารถออกแผนและนโยบายที่มีประสิทธิภาพ     
ทั้งนี้ข้อเสนอในลักษณะการทำโครงการจะเห็นได้ว่ามีการแบ่งองค์ประกอบของโครงการ
ออกเป็น 1) การศึกษา 2) การจัดทำแผนพัฒนา และ 3) การประเมนิผล ซึ่งท้ังสามส่วนมี
ความสำคญัต่อการออกแผนและนโยบาย ที่ต้องมีการจัดทำเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

โครงการจดัทำแผนพัฒนาพ้ืนท่ีลุม่
น้ำโขง และการสร้างแผน-
มาตรการ การลดผลกระทบที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงในลุมแม่น้ำ
โขง 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
(สทนช.)  

โครงการประเมินผลการจดัทำแผน 
มาตรการ การลดผลกระทบพ้ืนท่ี
ลุ่มน้ำโขง และการถ่ายทอดองค์
ความรูสู้่ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่
ลุ่มน้ำโขง 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
(สทนช.)  

แผนงานการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีลุ่มน้ำ
โขง 

โครงการศึกษาวิจยัในเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงต้นทุนทางวัฒนธรรม
ประเพณีที่ยึดโยงกับแม่น้ำโขง 

กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬาและสถาบันอุดมศึกษา 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รว่มมือกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสรา้งวิธีการศึกษาท่ี
เหมาะสม รวมไปถึงการติดต่อประสานกับส่วนราชการและส่วนเอกชนในท้องที่ที่
เกี่ยวข้องกับการสรา้งรายได้ชุมชน หัวหน้าชุมชน และผู้มสี่วนเกี่ยวข้องในพิธีการทาง



 สำนักงานทรพัยากรน้ำแห่งชาติ  บทที่ 6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนงานเพื่อลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนและแผนการปรับตวั 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ       6-19  รายงานฉบบัสมบูรณ์

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

ตาราง 6-2 แนวทางการขับเคลื่อน การสร้างกรอบนโยบาย แผนงานและโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานหลักผู้รับผิดชอบ แนวทางการขับเคลื่อน การสร้างกรอบนโยบาย แผนงานและโครงการ/กิจกรรม 

โครงการศึกษาโอกาสในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีเพื่อ
สร้างรายได้ให้กับชุมชน 

กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬาและสถาบันอุดมศึกษา 

ประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ เพือ่นำประชาชนผู้มสี่วนเกี่ยวข้องมาจัดกระบวนการสร้าง
แผนการพัฒนา การอนรุักษ์และทางออกสำหรับสถานการณ์การเปลีย่นแปลงลุ่มนำ้โขง 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีลุ่มน้ำโขง 

กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬาและสถาบันอุดมศึกษา  

แผนงานการทำประมงใน
พื้นที่ลุ่มน้ำโขง   

การศึกษาวิจัยสถานการณ์การทำ
ประมงในปัจจุบัน โอกาสในการ
พัฒนา นำไปสู่การจัดทำแผนการ
ทำประมงพ้ืนท่ีลุ่มนำ้โขง  

กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ ์ กรมประมงใช้งบประมาณหลักในการจัดทำโครงการ ทั้งนี้ยังจำเป็นจะต้องดึงเอาเครือข่าย
และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับงานประมงลุม่น้ำโขงเข้ามามสี่วนในการจัดทำแผน การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างความเข้าในต่อสถานการณ์ รวมไปถึงการศึกษาด้าน
การวัดและประเมินผล 



 สำนักงานทรพัยากรน้ำแห่งชาติ  บทที่ 6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนงานเพื่อลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนและแผนการปรับตวั 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ       6-20  รายงานฉบบัสมบูรณ์

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

ตาราง 6-2 แนวทางการขับเคลื่อน การสร้างกรอบนโยบาย แผนงานและโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานหลักผู้รับผิดชอบ แนวทางการขับเคลื่อน การสร้างกรอบนโยบาย แผนงานและโครงการ/กิจกรรม 

โครงการเผยแพร่ อบรม นำองค์
ความรู้จากการวิจัยสถานการณ์การ
ทำประมงและการทำแผนการทำ
ประมงลุม่น้ำโขง 

กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ ์

โครงการประเมินผลการดำเนินงาน
ไปตามแผนการทำประมงลุ่มน้ำโขง 

กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ ์

แผนงานการทำ
เกษตรกรรมและเกษตร
ริมฝั่งในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง  

การศึกษาวิจัยสถานการณ์การทำ
เกษตรกรรมในปัจจุบันจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ของลุ่ม  
น้ำโขง 

กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ ์ สำนักนายกรัฐมนตรีออกนโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ำโขง เพื่อให้กลายเป็นแหล่ง
เศรษฐกิจและรายได้ของประเทศ โดยนอกจากการส่งเสริมการค้าชายแดน (ระหว่าง
ประเทศแล้ว) ยังออกนโยบายส่งเสริมการใช้งานและรักษาพ้ืนท่ีแมน่้ำโขงสำหรับการสร้าง
เศรษฐกิจ จากนั้นให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกแผนรับผิดชอบการพัฒนาพ้ืนท่ีริม
แม่น้ำโขง ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมโยธาธิการและ 
ผังเมืองเพื่อวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ีลุม่น้ำโขง 

การจัดทำแผนการทำเกษตรกรรม
พื้นที่ลุ่มน้ำโขง และการเผยแพรสู่่
กลุ่มเป้าหมาย  

กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ ์

โครงการประเมินผลการจดัทำ
แผนการทำเกษตรกรรมพื้นท่ีลุม่นำ้
โขง และการเผยแพร่สู่
กลุ่มเป้าหมาย

กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ ์



 สำนักงานทรพัยากรน้ำแห่งชาติ  บทที่ 6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนงานเพื่อลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนและแผนการปรับตวั 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ       6-21  รายงานฉบบัสมบูรณ์

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

ตาราง 6-2 แนวทางการขับเคลื่อน การสร้างกรอบนโยบาย แผนงานและโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานหลักผู้รับผิดชอบ แนวทางการขับเคลื่อน การสร้างกรอบนโยบาย แผนงานและโครงการ/กิจกรรม 

แผนงานการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี       
ลุ่มน้ำโขง  

โครงการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม พื้นที่
ทรัพยกรธรรมชาตลิุ่มน้ำโขง 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กรมประมง 
และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีพนัธกิจและมีการ
จัดสรรงบประมาณในการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
การศึกษาผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่นโยบายการส่งเสริม ควบคมุ 
ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 

โครงการวิจัยการเปลี่ยนแปลงทาง
ชีวภาพของความสมบูรณ์ของดิน 
พืชพรรณ และสมุนไพรแม่น้ำโขง 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

รงก รว ก รเ ล ลง

หลงท ละ  ล  

ง 

กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ ์ ง ระ ณ กง หลกต ก งกร ระ งกระทรวงเกษตร ละสหกรณ

ก ร กษ ละว เ ะ  ล ง 

โครงการแกไ้ขและบรรเทาปัญหาที่
เกิดจากการเปลีย่นแปลงทาง
ชีวภาพ พืชพรรณ และพันธ์ปลา
และแหล่งที่อยู่อาศัยลุม่แม่น้ำโขง 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กรมประมง 
และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์

กรมประมงทำการศึกษา และจดัทำนโยบาย เกณฑ์หรือเงื่อนไขการใช้งานแม่น้ำโขง เช่น 
นโยบายการให้และห้ามจับปลาในบางฤดูกาล บางช่วงเวลา การให้และห้ามจับปลาบาง
สายพันธ์ุ การห้ามเดินเรือบางประเภท ในบางเวลา เป็นต้น  

โครงการสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่าย 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
(สทนช.) 



 สำนักงานทรพัยากรน้ำแห่งชาติ  บทที่ 6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนงานเพื่อลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนและแผนการปรับตวั 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ       6-22  รายงานฉบบัสมบูรณ์

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

ตาราง 6-2 แนวทางการขับเคลื่อน การสร้างกรอบนโยบาย แผนงานและโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานหลักผู้รับผิดชอบ แนวทางการขับเคลื่อน การสร้างกรอบนโยบาย แผนงานและโครงการ/กิจกรรม 

แผนงานการสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่ายความ
ร่วมมือลุม่น้ำโขง 

โครงการจดัทำฐานข้อมูลท้องถิ่น
ลุ่มแม่น้ำโขง 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
(สทนช.) 

สทนช. ดำเนินงานตามพันธกิจทีผ่า่นมา จัดสรรงบประมาณเพื่อขยายและต่อยอดองค์
ความรู้และกิจกรรม เพื่อสร้างบุคคลากรที่เกีย่วข้องกับแม่น้ำโขงให้สามารถจัดการกับ
สถานการณ์และเข้าใจถึงการจดัการสาธารณประโยชน์ได้อยา่งยั่งยืน โครงการอบรมเครือข่ายในการ

สร้างแผนพัฒนาลุ่มน้ำโขง 
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
(สทนช.) 

แผนงานการก่อสร้างเพื่อ
บริหารจดัการน้ำในพ้ืนท่ี
ลุ่มน้ำโขงรวมถึงการ
พัฒนาแหล่งน้ำทดแทน 

โครงการศึกษาและวิจยัสถานการณ์
การบริหารจัดการน้ำที่เกี่ยวข้องกบั
ประชาชนริมแม่นำ้โขง 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
(สทนช.) และ กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

กรมโยธาธิการและผังเมืองไดร้ับข้อมูลและสร้างความร่วมมือกับ สทนช. จากการศึกษา
และทำแผนพัฒนาและเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการน้ำ และมอบหมายให้กรม
โยธาธิการและผังเมืองออกแบบพื้นที่ หรือระบบการจัดการน้ำที่ไดท้ำการศึกษามาแล้ว
จาก สทนช. 

การจัดทำแผนหรือแนวทางในการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการน้ำในพ้ืนท่ีลุม่น้ำโขง 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
(สทนช.) และ กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์



 สำนักงานทรพัยากรน้ำแห่งชาติ  บทที่ 6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนงานเพื่อลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนและแผนการปรับตวั 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ       6-23  รายงานฉบบัสมบูรณ์

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

ตาราง 6-2 แนวทางการขับเคลื่อน การสร้างกรอบนโยบาย แผนงานและโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานหลักผู้รับผิดชอบ แนวทางการขับเคลื่อน การสร้างกรอบนโยบาย แผนงานและโครงการ/กิจกรรม 

โครงการจดัหาแหล่งเก็บน้ำเพื่อ
อุปโภค-บริโภค ชุมชนริมแม่น้ำโขง 

กระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

แผนงานจัดตั้งกองทุนและ
การเยียวยา 

โครงการจดัตั้งกองทุน ระเบียบ
กองทุน และขั้นตอนหรือกลไกการ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 

สำนักนายกรัฐมนตร ี -จัดตั้งกองทุนผู้ประสบภัยและไดร้บัความเดือดร้อนจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง โดยจดัเป็นกองทุนเปิดให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน
และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องสามารถสบทบเงินเข้ากองทุน ซึ่งบุคคล/นิติบุคคลที่สมทบเงินเข้า
กองทุนอาจได้รับผลประโยชน์จากการลดหย่อนภาษี หรือผลประโยชน์ต่างตอบแทนใน
รูปแบบอื่น

-มีการจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาเกณฑ์หรือเง่ือนไขต่างๆ ของผู้สมทบทุน
และผูไ้ดร้ับทุน

-เกณฑ์หรือเงื่อนไขการไดร้ับทุนอาจ "ใช้" หรือ "เทียบปรับ" จาก "เกณฑ์การช่วยเหลือ
และจ่ายชดเชยให้กับผู้ประสบภัยอุทกภัย" ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณะภยั โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

-กรณีเสียชีวิต มีค่าจัดการศพ 50,000 บาทต่อราย (สามารถช้ีแจงขอเพิ่มจาก
นายกรัฐมนตรี)



 สำนักงานทรพัยากรน้ำแห่งชาติ  บทที่ 6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนงานเพื่อลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนและแผนการปรับตวั 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ       6-24  รายงานฉบบัสมบูรณ์

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

ตาราง 6-2 แนวทางการขับเคลื่อน การสร้างกรอบนโยบาย แผนงานและโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานหลักผู้รับผิดชอบ แนวทางการขับเคลื่อน การสร้างกรอบนโยบาย แผนงานและโครงการ/กิจกรรม 

-ค่าซ่อมแซมบ้านทั้งหมด หรือบางส่วน จ่ายตามความจำเป็น โดยใหค้ณะกรรมการ
กองทุนเป็นผู้พิจารณาวงเงินช่วยเหลือ

-เครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค เครื่องมือประกอบอาชีพ และเครื่องมืออ่ืนๆ ที่จำเป็น
ต่อการดำรงชีพแก่ครอบครัวที่ได้รบัความเสยีหาย

ทั้งนี้การจ่ายเงินต้องไมซ่้อซ้อนกับหน่วยงานอ่ืนๆ ทีช่่วยเหลืออยู่แลว้ 

ขั้นตอนการเยียวยา 
-ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งสรุปผลสำรวจความเสยีหาย

-ส่งเรื่องไปยังสำนักงานปลัด สำนกันายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการกองทุน
เพื่อพิจารณา

-หากเป็นกรณเีร่งด่วน สำนักปลดั สำนักนายกรัฐมนตรีสามารถอนุมตัิทันทีจำนวน
5,000,000 บาท ให้จังหวัดไปดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กรมป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัย (ปภ.) 

ผู้ประสบสาธารณะภัยที่เป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขง สามารถใช้ไดร้ับ
การเยียวยาตามเกณฑ์การช่วยเหลือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถ
สรุปได้ดังนี ้

การเยียวยาเกษตรกรประสบภัยไม่เกิน 3,000 บาทต่อครอบคัว 

ค่าซ่อมโรงเก็บพืชผล คอกสตัว์ ไมเ่กิน 5,000 บาทต่อครอบคัว 



 สำนักงานทรพัยากรน้ำแห่งชาติ  บทที่ 6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนงานเพื่อลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนและแผนการปรับตวั 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ       6-25  รายงานฉบบัสมบูรณ์

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

ตาราง 6-2 แนวทางการขับเคลื่อน การสร้างกรอบนโยบาย แผนงานและโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานหลักผู้รับผิดชอบ แนวทางการขับเคลื่อน การสร้างกรอบนโยบาย แผนงานและโครงการ/กิจกรรม 

-ค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหายเท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 33,000 บาทต่อหลัง

-บ้านเช่า ไม่เกิน 2,200 บาทต่อเดอืน จำนวน 2 เดือน

อย่างไรก็ดี จังหวัดที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัย
แล้ง) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยั
พิบัติกรณีฉุกเฉิน ก็สามารถถูกจัดให้สามารถเรยีกรับเงินเยียวยาได้เช่นเดียวกัน 

แผนงานสร้างข้อตกลง-
มาตรการ การใช้งานและ
การอนุรักษ์แม่น้ำโขง 

การกำหนดกฎหมายและข้อตกลง
ร่วมกัน ในการใช้งานและการอนุรักษ์
ลุ่มน้ำโขง ท้ังเครือข่ายระดับพื้นท่ี 
ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 

คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง 
(Mekong River 
Commission/ MRC) 

ใช้เวทีประชุมนานาชาติลุม่น้ำโขงในการหารือเรื่องการสร้างข้อตกลง การใช้และห้าม
กิจกรรมต่าง ๆ ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยแต่ละประเทศภาคีจำเป็นจะต้องมีผลงาน
การศึกษาข้อมูลประเภทเดยีวกัน มีการเปดิเผยข้อมูล และร่วมหาทางออกเพื่อแก้ไข
ปัญหาผลกระทบท่ีเกิดขึ้นร่วมกัน ในการประชมุหารือ ประเทศไทยจำเป็นจะต้องมีชุด
ข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ในการสร้างประเด็นความร่วมมือ เช่น ข้อมูลทางลักษณะทาง
ธรรมชาติน้ำโขง ปลา พืชพรรณ เศรษฐกิจ สังคม รมิน้ำโขง เพื่อใช้ในการระบุว่า ควรจะ
ให้หรือห้ามทำการประมงท่ีใด ในฤดูใดบ้างท่ีให้และห้ามทำการจับสตัว์น้ำ ระบุประเภท
ของสัตว์สงวนข้ึนใหม่ สรา้งกรอบความร่วมมือรักษาพ้ืนท่ีผืนป่าต้นน้ำ ลำน้ำหลัก สาขา 
ในบางพื้นที่ เป็นต้น 



 สำนักงานทรพัยากรน้ำแห่งชาติ        บทที่ 6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนงาน
เพื่อลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนและแผนการปรับตวั

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ       2    รายงานฉบับสมบูรณ์ 

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

6.4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เครื่องมือ SIMVA ในการวิจัยครั้งต่อไป 
จากการประยุกต์ใช้เครื่องมือ SIMVA ในการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ พบว่า มีปัญหา

อุปสรรคที่ควรนำมาพิจารณาเพ่ือปรับปรุงการนำเครื่องมือ SIMVA ไปประยุกต์ใช้งานในอนาคตให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ดังนี้ 

6.4.1. ประเด็นแบบสอบถามมีจำนวนคำถามมากเกินไป  แบบสอบถามมีเนื ้อหาครอบคลุมใน
ประเด็นต่าง ๆ ซึ่งแต่ละประเด็นมีคำถามที่ละเอียด ส่งผลให้มีคำถามจำนวนมาก และหากผู้ตอบแบบสอบถาม
ไม่ได้ประกอบอาชีพนั้นก็จะไม่สามารถตอบคำถามได้หรือข้ามไปส่วนที่ตนเองเกี่ยวข้อง จึงใช้เวลายาวนานใน
การตอบคำถามและผู้ตอบแบบสอบถามลดความสนใจลง  

แนวทางในการแก้ปัญหาคือ ควรแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน โดยแต่ละส่วนมีเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูลเป็นของตนเอง ได้แก่  

1) เนื้อหาในภาพรวมด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ อาชีพ รายได้ วัฒนธรรมและวิถี
ชีวิต โดยเป็นเครื่องมือรวมร่วมกันที่ทุกคนจะต้องตอบแบบสอบถามนี้ 

2) เนื้อหาเฉพาะด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยแบ่งเนื้อหาตามการประกอบอาชีพ ได้แก่
อาชีพประมง อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาชีพเกษตรบนฝั่ง อาชีพเกษตรริมฝั่ง และอาชีพด้านการท่องเที่ยว ซึ่ง
แต่ละกลุ่มอาชีพมีเครื่องมือเก็บข้อมูลแตกต่างกันตามเนื้อหาที่มีความเฉพาะด้านของแต่ละอาชีพ 

6.4.2. ประเด็นคำถามหรือตัวเลือกเข้าใจยาก ไม่ชัดเจนหรือไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเกิดจากการแปล
แบบสอบถาม SIMVA จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และการออกแบบเครื ่องมือ SIMVA ที่ต้องการให้
นักวิจัยเป็นผู้สัมภาษณ์ประชาชน แล้วนักวิจัยเป็นผู้นำข้อมูลมากรอกในแบบสอบถาม SIMVA เอง นอกจากนี้
ยังมีเรื่องตัวเลือกท่ีไม่สอดคล้องกับคำถาม เช่น ในคำถามเรื่องการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่มีตัวเลือก
ว่า “รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” ซึ่งไม่ควรเป็นหนึ่งในวิธีการเตรียมรับมือกับปัญหาของ
ชุมชน 

แนวทางในการแก้ปัญหา คือ ควรพิจารณาแก้ไขประเด็นคำถามและตัวเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญ       
เฉพาะด้าน รวมถึงปรับภาษาที่ใช้ให้สอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถาม และนำไป
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างก่อนเพ่ือวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของเครื่องมือก่อนนำไปใช้เก็บข้อมูลจริง 

6.4.3. ประเด็นผลการศึกษาแต่ละปีไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นวิวัฒนาการหรือการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมได้ ทั้งนี้ ขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาในแต่ละปี ซึ่งอาจจะแตกต่าง
กันจึงส่งผลต่อประเด็นและตัวแปรนำเข้า (Variables) ที่แตกต่างกัน อันนำมาสู่ข้อสรุปผลการศึกษาที่มีความ
หลากหลายไม่เฉพาะเจาะจงเป็นรายประเด็นและไม่แสดงถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีนัยสำคัญ 



 สำนักงานทรพัยากรน้ำแห่งชาติ        บทที่ 6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนงาน
เพื่อลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนและแผนการปรับตวั

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ       6-27    รายงานฉบับสมบูรณ์ 

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่นำ้โขงสายประธาน 

แนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ ควรกำหนดประเด็นที่ต้องการดูการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการ โดย
ต้องตั ้งกรอบงานวิจัยที ่จะต้องสามารถนำผลจากการใช้ SIMVA ในแต่ละปีเปรียบเทียบกันได้เพื ่อเห็น 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมได้ในเชิงสถิติ  

6.4.4. ประเด็นความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ดำเนินการเก็บข้อมูลโดยตัวแทนชุมชน เนื่องจาก
แบบสอบถามประกอบด้วยหลายประเด็นและเป็นแบบสอบถามที่มีการแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ 
ผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลอาจมีความสับสน หรือไม่เข้าใจลึกซึ้งถึงความหมายหรือนัยของข้อคำถาม ดังนั้ น 
เพื ่อเป็นการป้องกันความเข้าใจที ่ผิดพลาด และเพิ ่มความน่าเชื ่อถือของผลการสำรวจ จึงเสนอให้เพ่ิม 
การอบรมและการทดสอบผู ้เก็บข้อมูลในพื้นที่ให้มีความชำนาญและสามารถเก็บข้อมูลได้ถูกต้องแม่นยำและ 
รวดเร็ว 



  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ    เอกสารอ้างอิง 

โครงการศึกษาผลกระทบและตดิตามตรวจสอบผลกระทบ          รายงานฉบับสมบูรณ์

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 
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