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บทสรปุสาํหรบัผู้บริหาร 

1. บทนํา 

รายงานทบทวนด้านเทคนิคโครงการไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนสานะคามได้นําเสนอข้อห่วงกังวลจํานวนหน่ึงซึ่งต้องการ

รายละเอียดเพิม่เติมเกี่ยวกับผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นข้ามพรมแดน โดยระบุประเด็นที่ให้ความสําคัญเป็นพเิศษ

ดงัต่อไปน้ี 

• โครงการไฟฟ้าพลงัน้ําเขื่อนสานะคามทีถู่กเสนอมตีําแหน่งตัง้อยู่บรเิวณต้นน้ําประมาณ 1.5 กม. ของจุดทีช่ายแดน

ลาว/ไทยเชื่อมกบัแม่น้ําโขง ดงันัน้ผลกระทบข้ามพรมแดนจึงมแีนวโน้มจะเกิดขึ้นทนัทีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และ

อาจมนัียสําคญั 

• ในขณะที่ผู้พัฒนาโครงการได้ระบุว่าจะไม่มีการดําเนินการผลิตกระแสไฟฟ้ากําลังสูงในระยะเวลาอันสัน้ 

(hydropeaking) ที่โครงการไฟฟ้าพลงัน้ําเขื่อนปากลาย หรอืโครงการไฟฟ้าพลงัน้ําเขื่อนไชยะบุรซีึ่งอาจส่งผลให้

เกดิความผนัผวนในการปล่อยน้ําจากโครงการไฟฟ้าพลงัน้ําเขื่อนสานะคาม 

• ในระหว่างสภาวะการไหลตํ่า (low flow conditions) เมื่อการทํางานแบบแม่น้ําไหลผ่าน (RoR) ตามปกติไม่

เพยีงพอทีจ่ะตอบสนองความต้องการพลงังานสูงสุด อาจจําเป็นต้องเพิม่กําลงัการผลติไฟฟ้าตามทีม่กีารบนัทึกไว้

จากการดําเนินงานของโครงการไฟฟ้าพลงัน้ําเขื่อนไซยะบุร ี

• บรเิวณรมิฝัง่แม่น้ําที่อยู่ด้านท้ายน้ํามปีระชากรอาศยัอยู่หนาแน่น โดยมเีมอืงใหญ่หลายเมอืงตัง้อยู่สองฝัง่แม่น้ํา 

การประมง การท่องเทีย่ว และการทําเหมอืงทรายตลอดแนวน้ีเป็นอาชพีสําคญัต่อการดํารงชพีของทัง้ฝัง่ลาวและ

ไทย อย่างไรก็ตาม มขี้อสงัเกตว่าจงัหวดัเลย หนองคาย และบึงกาฬของไทยโดยทัว่ไป ประชากรมฐีานะรํ่ารวย

กว่าและอาจมคีวามเสีย่งต่อการเปลีย่นแปลงน้อยกว่าจงัหวดัดา้นทา้ยน้ําบางจงัหวดั 

เป็นทีท่ราบกนัโดยทัว่ไปว่าการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของระดบัน้ําทีด่า้นทา้ยเขื่อนของโครงการไฟฟ้าพลงัน้ําเขื่อนสานะ

คามส่งผลใหเ้กดิผลกระทบต่างๆ ทีบ่รเิวณทา้ยน้ําของเขื่อน ซึ่งรวมถงึ 

• เกิดการแห้งและการเปียกซ้ําอย่างรวดเร็วของแหล่งที่อยู่อาศยัที่สําคญัของพชืและสตัว์น้ําในแม่น้ํา ซึ่งทําให้ไม่

เหมาะสําหรบัการวางไข่ของปลาและการเป็นแหล่งทีอ่ยู่อาศยัสตัวข์องไม่มกีระดูกสนัหลงัขนาดใหญ่ และอาจเป็น

สาเหตุทําใหก้ารประมงลดลง 

• การพงัทลายของตลิง่เพิม่ขึน้และความสูญเสยีทีอ่าจเกดิขึน้กบัการเกษตรรมิฝัง่แม่น้ํา 

• การเดนิเรอืบกพร่องและเป็นอนัตราย โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณีทีก่ารขนส่งอาจตดิอยู่ในบรเิวณแก่งตืน้ 

• เรอืท่องเทีย่วและเรอืประมงเกยตื้นเมื่อระดบัน้ําลดลงอย่างรวดเรว็ 

• การเปลีย่นแปลงรปูแบบการพงัทลายและการสะสมของตะกอน 

ดว้ยเหตุน้ี สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมาธกิารแม่น้ําโขง (MRCS) จงึไดร้บัมอบหมายให้ดําเนินการประเมนิอย่างรวดเร็ว

ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเน่ืองจากการปล่อยน้ําของโครงการไฟฟ้าพลงัน้ําเขื่อนสานะ

คามซึ่งได้ถูกนําเสนอในรายงานฉบบัน้ี การประเมนิอย่างรวดเร็วน้ีเป็นบทเสรมิของรายงานทบทวนด้านเทคนิคซึ่งทําการ

ประเมนิและตรวจสอบผลกระทบจากการผนัผวนของน้ําอย่างรวดเรว็จากการดําเนินงานของโครงการไฟฟ้าพลงัน้ําเขื่อนสา
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นะคามด้านอุทกวทิยาและชลศาสตร์ ตะกอนและธรณีสณัฐานวทิยา นิเวศวิทยาทางน้ําและการประมง และสภาพทาง

เศรษฐกจิและสงัคมของชุมชนรมิฝัง่แม่น้ําระหว่างเขื่อนสานะคามจนถงึเมอืงปากซนั ถงึแมว้่าการประเมนิจะมุ่งเน้นไปจนถึง

สถานีตรวจวดัเชยีงคาน (CK) อําเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลยเท่านัน้ แต่แบบจําลองด้านอุทกวทิยาขยายออกไปครอบคลุม

จนถงึดา้นทา้ยน้ําทีเ่มอืงปากเซ แขวงจําปาสกั สปป.ลาว เช่นกนั 

ข้อมูลที่มอียู่จากเอกสารแนวปฏิบตัิในการบรรเทาผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและการจัดการความเสี่ยงในแม่น้ําโขงสาย

ประธานและลําน้ําสาขาในลุ่มแม่น้ําโขงตอนล่าง (MRC ISH 0306) และการศกึษาการบรหิารจดัการและพฒันาลุ่มแม่น้ําโขง

อย่างยัง่ยนืรวมถงึผลกระทบจากการพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงัน้ําในแม่น้ําโขงสายประธาน (Council Study) ขอ้มูลเพิม่เตมิ

เกี่ยวกบัการออกแบบโครงการและกฎการดําเนินงานของโครงการไฟฟ้าพลงัน้ําเขื่อนสานะคามจากเอกสารที่ส่งมาเพื่อ

กระบวนการปรกึษาหารอืล่วงหน้า และข้อมูลที่มอียู่จากการดําเนินงานของโครงการไฟฟ้าพลงัน้ําเขื่อนไชยะบุร ีและจาก

โครงการร่วมตดิตามตรวจสอบดา้นสิง่แวดลอ้ม (Joint Environmental Monitoring) ถูกนํามาใชใ้นแบบจําลอง 

การประเมนิอย่างรวดเร็วไม่สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นต่อลกัษณะสณัฐานวทิยาของ

แม่น้ํา และไม่สามารถประเมนิผลกระทบเชงิปรมิาณต่อระบบนิเวศน์ การประมง และสภาพเศรษฐกจิและสงัคมได ้ เน่ืองจาก

ขอ้จํากดัของขอ้มูลทีม่อียู ่ดงันัน้ ผลกระทบเหล่าน้ีจงึไดร้บัการประเมนิในเชงิคุณภาพตามขอ้มูลที่มอียู่และประสบการณ์ใน

ระบบอื่นๆ และจากการประเมนิของผู้เชีย่วชาญ โดยรายงานฉบบัน้ีไม่ใช่การคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น แต่เน้นถงึ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากการปล่อยน้ําออกจากโครงการไฟฟ้าพลงัน้ําเขื่อนสานะคามมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ทัง้น้ี การประเมินรายละเอียดเพิ่มเติมตามคําแนะนําของรายงานทบทวนด้านเทคนิคจะต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการ

ดําเนินการระหว่างกระบวนการดําเนินงานตามแผนปฏบิตักิารร่วม (JAP) 

2. ผลการศึกษาในช่วงแม่น้ําโขง 

ขอบเขตของการประเมนิจะครอบคลุมช่วงแม่น้ําโขงสายประธานระหว่างพืน้ทีโ่ครงการสรา้งเขื่อนสานะคามและเมอืงปาก

ซนั0

1เท่านัน้ ถงึแมว้่าช่วงแม่น้ําไปถงึเมอืงปากเซจะถูกรวมอยู่ในแบบจําลองดา้นอุทกวทิยากต็าม (ดูรูปที ่1) 

 

Figure 1รูปที ่1 รูปตดัตามยาวของแม่น้ําโขงระหว่างเขือ่นสานะคามถงึเมอืงปากซนั 

 
1 แบบจาํลองทางอุทกวิทยารวมถึงสถานการณท์ี่ขยายต่อไปยงัดา้นทา้ยนํา้ไปจนถึงเมืองปากเซ 
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เน่ืองจากสภาพความลาดชนัของท้องน้ําที่สงูของบรเิวณต้นน้ําเหนือนครหลวงเวยีงจนัทน์ จึงทําให้แม่น้ําจึงมลีกัษณะเป็น

แก่งต่าง ๆ ในขณะทีแ่ม่น้ําทีอ่ยู่ดา้นทา้ยน้ําของนครหลวงเวยีงจนัทน์ลงมาจะมลีกัษณะเป็นแท่งทรายขนาดใหญ่ ซึ่งลกัษณะ

เหล่าน้ีก่อใหเ้กดิแหล่งทีอ่ยู่อาศยัของสตัวน้ํ์าทีห่ลากหลายและเกิดเป็นระบบนิเวศและแหล่งการประมงทีส่ําคญั ความสําคญั

ของแม่น้ําสว่นน้ีจะเพิม่ขึน้หากเขือ่นไฟฟ้าพลงัน้ําแบบขัน้บนัไดทางตอนเหนือของสปป. ลาว ก่อสรา้งเสรจ็สมบูรณ ์ซึ่งจะทํา

ใหแ้หล่งทีอ่ยู่อาศยัสําคญัของสตัวน้ํ์าส่วนใหญ่ในบรเิวณเหนือน้ําของโครงการไฟฟ้าพลงัน้ําเขื่อนสานะคามจมอยู่ใต้น้ํา 

พบว่ามแีก่งจํานวนหน่ึงในแม่น้ําโขงสายหลกัไปจนถงึดา้นทา้ยน้ําของโครงการไฟฟ้าพลงัน้ําเขื่อนสานะคาม (ดูรูปที ่2) 

 

Figure 2รูปที ่2 แผนทีบ่รเิวณตอนเหนือของลุ่มแม่น้ําโขงตอนล่างแสดงบรเิวณทีม่แีก่งหนาแน่นระหวา่งชายแดน สปป. ลาว 

– ไทย กบันครหลวงเวยีงจนัทน์ 

ทีม่า: คณะกรรมาธกิารแม่น้ําโขง (พ.ศ. 2554) 

3. การทดสอบฉากทศัน์ (Scenarios) 

ฉากทศัน์ที่ใช้ในการทดสอบนัน้องิตามขอ้มูลบนัทึกการไหลจากสถานีบา้นปากโฮงที่เพิง่ตดิตัง้ล่าสุดซึ่งห่างจากเขื่อนไชยะ

บุรไีม่กีก่โิลเมตร รวมถงึกําลงัการผลติและจํานวนกงัหนัทีต่ดิตัง้ในโครงการไฟฟ้าพลงัน้ําเขื่อนไชยะบุร ี

ตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ์ถงึมนีาคม ปี พ.ศ. 2564 ปรมิาณการปล่อยน้ําจากโครงการไฟฟ้าพลงัน้ําเขื่อนไชยะบุรจีะแตกต่างกนั

ไปโดยอยู่ระหว่าง 1,400 ลบ.ม./วนิาท ี(ตัง้แต่ 22.00 ถึง 06.00 น.) และ 1,900 ลบ.ม./วนิาท ี(ตัง้แต่ 06.00 ถึง 22.00 น.) 
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ในช่วงเดือนกนัยายนและตุลาคม พ.ศ. 2564 พบว่ามกีารเปลี่ยนแปลงการไหลอย่างรวดเร็วในลกัษณะเดียวกนัทีบ่้านปาก

โฮงโดยมปีรมิาณการไหลผ่านประมาณ 4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวนิาท ีซึ่งดูเหมอืนว่าจะเกดิจากการทีโ่ครงการไฟฟ้าพลงัน้ํา

เขื่อนไชยะบุรผีลติไฟฟ้าเพิม่ขึน้ในระหว่างวนัเพื่อรองรบัความต้องการทีม่ากขึน้ 

ฉากทศัน์ต่าง ๆ ไดร้บัการทดสอบโดยใชรู้ปแบบการไหลเหล่าน้ีเป็นพืน้ฐาน ซึ่งรวมถงึ: 

1. เงื่อนไขการอา้งองิภายใตป้รมิาณการไหลเขา้ต่างกนัแตเ่ขื่อนสานะคามดําเนินงานในแบบแม่น้ําไหลผ่าน 

2. สีฉ่ากทศัน์สําหรบัโครงการไฟฟ้าพลงัน้ําเขื่อนสานะคามทีม่จํีานวนกงัหนัเพิม่ขึน้เพื่อรองรบัความต้องการพลงังาน

ทีเ่พิม่ขึน้ตัง้แต ่06:00 น. ถงึ 22:00 น. ดงัน้ี: 

a. เตม็กําลงั – ดว้ยการผลติพลงังานทีเ่พิม่ขึน้จาก 1 กงัหนัเป็น 7 กงัหนั (อตัราการไหลเพิม่ขึน้ 7 เท่า) 

b. ปานกลาง – ดว้ยการผลติพลงังานเพิม่ขึน้จาก 3 กงัหนัเป็น 5 กงัหนั (อตัราการไหลเพิม่ขึน้ 1.7 เท่า) 

c. พอสมควร – ดว้ยการผลติพลงังานทีเ่พิม่ขึน้จาก 1 กงัหนัเป็น 4 กงัหนั (อตัราการไหลเพิม่ขึน้ 4 เท่า) 

d. เลก็น้อย – ดว้ยการผลติพลงังานทีเ่พิม่ขึน้จาก 3 เป็น 4 กงัหนั และจาก 2 เป็น 3 กงัหนั 

3. การเปลีย่นแปลงของการระบายน้ําของเขื่อน (ramping) ทีแ่ตกต่างกนั โดยใชอ้ตัราการเปลีย่นแปลงของการระบาย

ที่เวลา 20 นาทีเป็นกรณีพื้นฐาน จากนัน้จึงใช้อตัราการเปลี่ยนแปลงของการระบายที่เวลา 1 ชัว่โมงและที่เวลา 3 

ชัว่โมง 

4. การดําเนินการของโครงการไฟฟ้าพลงัน้ําเขื่อนสานะคามเป็นแบบแม่น้ําไหลผ่านโดยมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเรว็ของการไหลเขา้อนัเน่ืองมาจากการดําเนินงานทีเ่ขื่อนปากลายหรอืเขื่อนไชยะบุร ี

5. การดําเนินการของโครงการไฟฟ้าพลงัน้ําเขื่อนสานะคามโดยเฉพาะเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงของการไหล โดย

การเปลีย่นแปลงรายวนัสูงสุดไม่เกนิ 1 ม. ของน้ําในส่วนทีถู่กกกัไวด้า้นหลงัเขื่อน 

โดยสถานการณ์เหล่าน้ีจะสามารถแสดงใหเ้หน็ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากปลายน้ําไดด้ีทีสุ่ด 

จากข้อมูลอตัราการไหลที่สถานีเชยีงคานในช่วงปี พ.ศ. 2558 ถึง 2564 เมื่อนํามาทดสอบกบัแบบจําลองพบว่าการปล่อยน้ํา

ของโครงการไฟฟ้าพลงัน้ําเขื่อนสานะคามจะมคีวามผนัผวนจาก 1,200 ลบ.ม./วนิาท ี(ในปี พ.ศ. 2563) เป็นประมาณ 4,000 

ลบ.ม./วนิาท ี(ในปี พ.ศ. 2562) ซึ่งจะพบว่ามอีตัราการปล่อยน้ําในอตัราประมาณ 2,000 ลบ.ม./วนิาทซีึ่งเป็นอตัราการไหลที่

ตํ่าในช่วงปีดงักล่าว โดยสถานการณ์ข้างต้นได้ใช้ข้อมูลเหล่าน้ีเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกอตัราการไหลเข้าสําหรบัฉาก

ทศัน์ต่างๆ 

ความผนัผวนของระดบัน้ําถือเป็นผลกระทบด้านลบต่อระบบนิเวศทางน้ําและช่องทางไหลของน้ํา เพื่อลดผลกระทบที่อาจ

เกดิขึน้ แนวทางปฏบิตัสิําหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน้ําต่อผลกระทบด้านต่อสิง่แวดลอ้มของคณะกรรมาธิการแม่น้ําโขงจึง

ไดนํ้าอตัราความผนัผวนของระดบัน้ําที ่5 ซม./ชม. มาใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัทิีด่ ี
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4. ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงการไหลออกอย่างรวดเรว็ของโครงการไฟฟ้าพลงัน้ําเขื่อนสา

นะคาม 

การเปล่ียนแปลงระดบัน้ําด้านท้ายน้ํา 

การผนัผวนของการไหลอย่างรวดเร็วอนัเน่ืองมาจากการรักษากําลงัการผลิตจะแพร่กระจายไปยงัด้านท้ายน้ําและจะถูก

ลดทอนลงตามระยะทางในดา้นทา้ยน้ํา ซึ่งสิง่น้ีเป็นผลกระทบจากขนาด ระยะเวลา อตัราการเปลีย่นแปลงของการระบายน้ํา

ของเขื่อนและระดบัของการเปลีย่นแปลง ตลอดจนค่าการไหลเฉลีย่เดมิของลําน้ํา 

กราฟต่อไปน้ีแสดงการเปลี่ยนแปลงของระดบัน้ําและอตัราการไหล ณ จุดต่างๆ ที่บรเิวณด้านท้ายน้ําของโครงการไฟฟ้า

พลงัน้ําเขื่อนสานะคามและภายใตจุ้ดสูงสุดของสถานการณ ์ (peaking scenarios) ทีต่่างกนั โดยแสดงใหเ้หน็ว่าด้านทา้ยน้ําที่ติด

กบัโครงการไฟฟ้าพลงัน้ําอาจมรีะดบัน้ําแตกต่างกนัไดม้ากถงึ 4 ม. ในรอบ 24 ชัว่โมงสําหรบัการผลติไฟฟ้าสูงสุดที่มากขึ้น 

และอาจน้อยกว่า 1 ม. สําหรบัการผลติไฟฟ้าสูงสุดทีไ่ม่รุนแรงนัก 

ระดับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําจะลดลงเหลือ 3.5 ม. ที่เชียงคาน, 0.7 ม. ที่นครหลวงเวียงจันทน์ และ 0.5 ม. ที่

หนองคาย ในช่วงเวลา 24 ชัว่โมง (รูปที่ 3) และสําหรบัสถานการณ์การผลิตไฟฟ้าสูงสุดอตัราการเปลี่ยนแปลงระดบัน้ําก็

ลดลงตามระยะทางเช่นกนั ซึ่งทําใหบ้รเิวณดา้นทา้ยน้ํามคีวามราบรื่นขึน้ 
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Figure 3รูปที ่3 การจําลองเปลีย่นแปลงอตัราการปล่อยน้ํา (ขวา) และระดบัน้ํา (ซ้าย) เทยีบกบัเวลาในดา้นท้ายน้ําภายใต้

สถานการณก์ารผลติไฟฟ้าสูงสุดทีไ่ม่รนุแรงในสภาวะการไหลเขา้ทีแ่ตกต่างกนั 
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ตารางที ่1 แสดงสถานการณ์และตําแหน่งต่างๆ ในแม่น้ําโขงไปถึงปากซนั ซึ่งการเปลี่ยนแปลงระดบัน้ํา (ม./ชม.) สูงกว่า

แนวปฏบิตัขิองคณะกรรมาธกิารแม่น้ําโขง (0.5 ม./ชม.) 

Table 1ตารางที ่1. สรุปอตัราการเปลีย่นแปลงของระดบัน้ําสําหรบัรูปแบบการทํางานของกงัหนัไฟฟ้าทีแ่ตกต่างกนั 

km in Navigation Atlas 

Scenario Rate of 
WL 
change 
m/hr 

1,736 

d/s 
SNHPP 

1,723 1716 

Chiang 
Khan 

1,661 1,599 

u/s VTE 

1,544 

d/s NK 

1,470 1,425 

Paksane 

Mild 

3–4 units 

Max inc 0.745* 0.235 0.129 0.228 0.016 0.013 0.005 0.003 

Max dec -0.705 -0.185 -0.135 -0.222 -0.019 -0.016 -0.005 -0.004 

Moderate 
3–5 units 

Max inc 1.55 0.76 0.52 0.70 0.19 0.32 0.03 0.01 

Max dec -1.44 -0.38 -0.27 -0.76 -0.16 -0.27 -0.03 -0.01 

Strong 1–
4 units 

Max inc 1.02 0.88 0.84 0.56 0.22 0.14 0.06 0.03 

Max dec -1.28 -1.11 -1.12 -0.10 -0.26 -0.19 -0.07 -0.03 

Extreme 
1–7 units 

Max inc 5.27 1.65 1.34 0.66 0.39 0.25 0.10 0.06 

Max dec -3.68 -1.05 -0.59 -0.32 -0.49 -0.31 -0.11 -0.07 

 

หมายเหตุ:  

*ช่องทีไ่ฮไลต์แสดงการเพิม่ขึน้หรอืลดลงของระดบัน้ําทีเ่กนิแนวทางการออกแบบ (Design Guidance 2020) ทีอ่พัเดต

สําหรบัการเปลีย่นแปลงระดบัน้ํา 0.05 ม./ชม. (5 ซม./ชม.) 

WL= ระดบัน้ํา; inc.=เพิม่ขึน้; dec=ลดลง; VTE= นครหลวงเวยีงจนัทน์; NK=หนองคาย 

จะเห็นได้ว่าแม้จะอยู่ในสถานการณ์การผลิตไฟฟ้าที่ไม่สูงสุดเต็มกําลงั อัตราการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําก็ยงัคงสูงกว่าที่

กําหนดไวใ้นแนวทางปฏบิตัไิปจนถงึดา้นทา้ยน้ําของเชยีงคาน และภายใต้สถานการณ์การผลติเตม็กําลงั อตัราการผนัผวนน้ี

ยงัจะขยายไปดา้นทา้ยน้ําจนถงึปากซนั 

 

 

Guest User
Need to be translated? 
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ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของการระบายน้ําของเขื่อน 

การเปลีย่นแปลงของการระบายน้ําของเขื่อนทีม่รีะยะเวลานานขึ้น (เช่น 1 หรอื 3 ชัว่โมง) จะลดระดบัของการเปลีย่นแปลง

ของระดบัน้ําทีด่้านท้ายน้ํา (รูปที่ 4) อย่างไรก็ตาม การทํางานของกงัหนัที่เพิม่ขึ้นเป็นเวลาสามชัว่โมงก็ยงัทําให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงของระดบัน้ําสูงกว่าแนวปฏบิตัขิองคณะกรรมาธกิารแม่น้ําโขง (5 ซม./ชม.) 

นอกจากระดบัของการเปลี่ยนแปลงของระดบัน้ําแล้ว ช่วงเวลาของการเปลีย่นแปลงยงัมกีารเปลี่ยนแปลงทีด่้านท้ายน้ําอกี

ด้วย ดงันัน้ปรมิาณการไหลที่สูงขึ้นน้ีสามารถไหลผ่านจุดใด ๆ ก็ได้ในช่วงเวลากลางคนื ซึ่งมอีิทธิพลต่อผลกระทบของ

กระแสน้ําทีม่ตี่อการเดนิเรอื การจอดเรอื และปลา 

 

Figure 4รูปที ่4 อตัราการเปลีย่นแปลงของระดบัน้ําในระยะเวลาหนึง่ชัว่โมงสําหรบัสถานการณ์ P_2_0 โดยมแีละไม่มกีาร

บรรเทาโดยการเพิม่ระยะเวลาการเปลีย่นแปลงของการระบายน้ําของเขือ่น 

หมายเหตุ:  

มกีารใชก้ารเปลีย่นแปลงของการระบายน้ําของเขื่อนทีม่รีะยะเวลามากกว่า 20 นาทเีพื่อสะทอ้นถงึแนวทางปฏิบตัิ

มาตรฐานในการทํางานของกงัหนั 

 

อย่างไรกต็าม การปฏบิตังิานทีเ่ขื่อนสานะคามสามารถลดความผนัผวนอย่างรวดเรว็ของระดบัน้ําได ้หากปรบัใหเ้หมาะสม

เพื่อควบคุมการไหลมากกว่าเพื่อการผลิตพลงังานไฟฟ้าสูงสุด และเปิด-ปิด กงัหนัในอตัราที่คงระดบัน้ําผนัผวนใหต้ํ่ากว่า 5 

 

 



9 
 

ซม./ชม. หากแนวทางปฏบิตัขิองโครงการไฟฟ้าพลงัน้ําเขื่อนปากลายดําเนินการผลติกระแสไฟฟ้ากําลงัสูงในระยะเวลาอนั

สัน้ การเปลี่ยนแปลงของระดบัน้ําประมาณ 0.6 เมตรต่อวนั (ณ ตําแหน่งท้ายน้ําของเขื่อนปากลาย) จะลดลงเหลือประมาณ 

0.25 เมตร (ณ ตําแหน่งบรเิวณต้นน้ําของพืน้ทีเ่กบ็กกัน้ําของเขื่อนสานะคาม) อาจเกดิขึน้ได ้และผลกระทบน้ีจะชดัเจนยิง่ขึ้น

หากโครงการไฟฟ้าพลงัน้ําเขื่อนสานะคามไดร้บัการจดัการอย่างเขม้แขง็เพื่อลดการเปลีย่นแปลงของระดบัน้ํา และถงึแม้จะ

มดํีาเนินการผลติกระแสไฟฟ้ากําลงัสูงในระยะเวลาอนัสัน้ของโครงการไฟฟ้าพลงัน้ําเขื่อนปากลาย แตภ่ายใต้การดําเนินการ

แบบแม่น้ําไหลผ่านตามปกตขิองโครงการไฟฟ้าพลงัน้ําเขื่อนสานะคามก็จะเกิดระดบัน้ําผนัผวนเพยีงประมาณ 0.3 เมตรต่อ

วนั ทัง้น้ีหากการปฏิบตัิงานของโครงการไฟฟ้าพลงัน้ําเขื่อนสานะคามเป็นการปล่อยน้ําในอตัราทีเ่กือบต่อเน่ือง ความผนั

ผวนเหล่าน้ีจะหายไปอย่างสมบูรณ ์ความผนัผวนของกระแสน้ําทีเ่กดิจากโครงการไฟฟ้าพลงัน้ําเขื่อนไชยะบุรนัีน้ลดลงอย่าง

มากก่อนมาถงึโครงการไฟฟ้าพลงัน้ําเขื่อนสานะคามถงึแมจ้ะไม่มกีารดําเนินการใดๆ เพื่อควบคุมกต็าม ภายใต้สถานการณ์

น้ี ระดบัน้ําจะผนัผวนประมาณ 4 ซม./วนั ทีส่่วนทา้ยของเขือ่นไฟฟ้าพลงัน้ําแบบขัน้บนัได 

 

ตะกอน 

จากการติดตามตรวจสอบตะกอนแสดงให้เห็นว่าภายในปี พ.ศ.2552 มปีรมิาณตะกอนที่เข้าสู่ลุ่มแม่น้ําโขงตอนล่างจาก

ประเทศจีนลดลงอย่างมาก โดยมปีรมิาณตะกอนประมาณ 10–15 เมตรกิตนั/ปี เมื่อเทียบกบัการประมาณการในอดีตที่

ประมาณ 60 เมตรกิตนั/ปี โดยในปี พ.ศ. 2562 ปรมิาณตะกอนทีเ่ชยีงคานและหนองคายลดลงอย่างมากเมื่อเทยีบกบัปีก่อน

หน้า โดยปรมิาณตะกอนทีคํ่านวณไดท้ีเ่ชยีงคานและหนองคายใกลเ้คยีงกบัหรอืตํ่ากว่าทีคํ่านวณสําหรบัเชยีงแสน (รูปที ่5) 

 

Figure 5 รูปที ่5 ปรมิาณตะกอนแขวนลอยทีเ่ชยีงแสน เชยีงคานและ หนองคาย ระหว่างปี พ.ศ.2552-2563 

หมายเหตุ: 

ข้อมูลตามผลการวดัน้ําและตะกอน ถูกรวบรวมโดยประเทศไทย ปรมิาณตะกอนโดยประมาณขึ้นอยู่กบัการแก้ไขผล

การตรวจสอบทีว่ดัได ้ผลการวเิคราะหท์ีแ่ลว้เสรจ็สมบูรณ์เป็นส่วนหน่ึงของโครงการตรวจสอบสิง่แวดลอ้มร่วม 
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ปรมิาณตะกอนจะลดลงอีกเมื่อสรา้งโครงการไฟฟ้าพลงัน้ําแบบขัน้บนัไดในตอนเหนือของลาวแล้วเสร็จ ซึ่งจะเพิม่การกดั

เซาะของตะกอนทีอ่ยู่ดา้นท้ายน้ําของโครงการไฟฟ้าพลงัน้ําเขื่อนสานะคาม ขณะน้ีไดค้น้พบแลว้ว่าสณัฐานของลําน้ํามีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เชียงคาน ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเพยีงเล็กน้อยในรูปทรงระนาบโดยรวมของแม่น้ําใน

ช่วงเวลาที่ยาวนาน แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงในการกระจายตัวของทรายภายในลําน้ําหรือบนแนวแท่นหินในลําน้ํา ซึ่ง

ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของพชืพรรณบนเกาะและสนัดอนทราย 

มกีารทําเหมอืงทรายอย่างต่อเน่ืองบรเิวณด้านเหนือน้ําของเชยีงคาน และใกล้กบันครหลวงเวยีงจนัทน์และหนองคาย การ

ลดลงของปรมิาณทรายเน่ืองจากการดกัจบัในพื้นทีเ่ก็บกกัน้ําของโครงการไฟฟ้าพลงัน้ํานัน้คาดว่าจะเพิม่อตัราการกดัเซาะ

เป็นช่องของท้องน้ําและ/หรอืการพงัทลายของตลิ่ง ส่งผลให้เสถียรภาพของตลิ่งลดลง เมื่อเวลาผ่านไปช่องบรเิวณท้องน้ํา

ดงักล่าวน่าจะถูกกดัเซาะลงไปถงึพื้นหนิ โดยจะมตีะกอนทรายเหลอือยู่เฉพาะในพื้นที่ทีม่กีารป้องกนัดว้ยระบบการไหลโดย

ธรรมชาตเิท่านัน้ กระบวนการน้ีจะเกดิไดเ้รว็ขึน้จากการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของระดบัน้ํา ซึ่งจะเพิม่ความสามารถของ

แม่น้ําในการเก็บและขนส่งตะกอน การเปียกและแห้งสลบักนัของรมิฝัง่แม่น้ํา (ในพื้นที่ที่ไม่มกีารป้องกนั) จะทําให้เกิดการ

ทรุดตวัเช่นกนั ซึ่งจะทําใหเ้กดิความเสยีหายต่อพชืพรรณรมิฝัง่บางส่วน 

 

ระบบนิเวศทางน้ําและการประมง 

ระบบนิเวศทางน้ําและการประมงได้รับผลกระทบจากความถี่ ขนาด และระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงการไหลอย่าง

รวดเรว็ ดงัสรุปไวใ้นตารางที ่2 
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Table 2ตารางที ่2 สรุปการเปลีย่นแปลงทีส่ําคญัในสิง่แวดลอ้มและการตอบสนองของสิง่มชีวีติทีเ่กดิจากความผนัผวนของ

ระบบการไหลอย่างรวดเรว็ในรอบวนั 

ลักษณะการไหล

และการ

เปล่ียนแปลง 

การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมและการตอบสนองของส่ิงมีชีวิต 

ความถี ่

กา
รเ
พิ่
ม
จาํ

น
วน

ขอ
งป

ริม
าณ

กา
รไ
ห
ลอ

ย่า
งร
วด

เร็
วแ

ละ
กา

รพ
ลิก

กลั
บ
ภ
าย

ใน
ช่ว

งวั
น

 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของปลา รวมถึงการเคลื่อนย้ายสัน้ ๆ แบบไม่อพยพ (เช่น การ

เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ืองจากการพกับนพื้นผวิท้องน้ําเป็นการว่ายน้ําในร่องน้ํา และการค้นหา

แหล่งที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม) น่ีแสดงถึงการบริโภคพลังงานของปลาที่สูงขึ้นและความความ

แขง็แรงของร่างกายทีล่ดลง 

 

การกดัเซาะทอ้งน้ําทีเ่พิม่ขึน้ ซึ่งสรา้งความเสยีหายหรอืขจดัสิง่มชีวีติทีอ่าศยัอยู่หรอืช่วงชวีติ เช่น 

ไข่ปลา สตัวไ์ม่มกีระดูกสนัหลงัในน้ํา และพชืน้ําและพชืรมิฝัง่น้ํา 

 
การกดัเซาะที่เพิ่มขึ้นและรอยบากของแม่น้ํา (river incision) ทําให้ที่พกัพงิชัว่คราวและทรพัยากร

อาหารเปลีย่นแปลงไป และการดูดซมึอาหารลดลง 

 
ความขุ่นที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลเสียต่อการเคลื่อนไหวของปลาและสุขภาพของปลาจากการอุดตัน

เหงอืก และขดัขวางการสงัเคราะหแ์สงของพชืน้ําและพชืรมิฝัง่น้ํา 

การล่องลอยหรอืการเคลื่อนที่ของสิง่มชีวีติในน้ําเพิม่ขึน้ ซึ่งอาจส่งผลให้มอีาหารสําหรบัปลามาก

ขึน้จนกว่าแหล่งอาหารเหล่านัน้จะหมดไป 

 
การเกดิน้ําท่วมบ่อยครัง้ของพืน้ทีร่มิฝัง่ทําใหเ้กดิการจมน้ําบางส่วนหรอืทัง้หมดของพืน้ทีร่มิฝัง่เป็น

ประจําซึ่งส่งผลกระทบต่อพืชน้ําและสัตว์น้ําที่อาศัยอยู่บริเวณนัน้ รวมถึงการสูญเสียหรือการ

เปลีย่นแปลงของพชืพรรณและทีอ่ยู่อาศยัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึ่งจะลดบทบาทของพชืในฐานะวศิวกรระบบ

นิเวศในช่องทางของแม่น้ําลง จะสงัเกตไดว้่าขอบเขตของพืน้ที่น้ําท่วมจะกระจายไปตามระยะทาง

ดา้นทา้ยน้ํา 

 
ขนาด 

กา
รเ
พิ่
ม
ขน

าด
ขอ

ง

ช่ว
งเ
วล

าท
ีป่
ริม

าณ

กา
รไ
ห
ลสู

งขึ
น้

 

ภ
าย

ใน
ช่ว

งวั
น

 

(ห
ม
าย

เห
ต:

 ข
น
าด  การกัดเซาะที่เพิม่ขึ้นและรอยบากของแม่น้ําทําให้เกิดความเสื่อมโทรมของที่อยู่อาศัยหรือการ

ปรบัปรุงสภาพทีอ่ยู่อาศยั การเสื่อมสภาพเกดิโดยการเคลื่อนทีข่องวสัดุคลุมพืน้ทอ้งน้ําซึ่งเป็นที่อยู่

อาศยัของพชืและสตัว์น้ําและภาวะความอิ่มตวัของน้ํา และการปรบัปรุงคุณภาพทีอ่ยู่อาศยัเกิดขึ้น

โดยการชะลา้งตะกอนละเอยีดจากกรวดเพื่อเพิม่การแลกเปลีย่นออกซเิจน 
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ลักษณะการไหล

และการ

เปล่ียนแปลง 

การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมและการตอบสนองของส่ิงมีชีวิต 

การเคลื่อนที่ไปด้านท้ายน้ําและอตัราการล่องลอยในระดบัสูงของปลาและสตัวไ์ม่มกีระดูกสนัหลงั

ขนาดใหญ่ การสูญเสยีแหล่งอาหาร การเปลี่ยนแปลงปัจจยักระตุ้นต่อการอพยพยา้ยถิน่ของปลา 

(offset of migration triggers) การลดจํานวนลงของสิง่มชีวีติในน้ํา โดยขนาดของผลกระทบจะลดลงไป

ตามระยะทางดา้นทา้ยน้ํา 

 
การกดัเซาะภายใต้ภาวะการไหลสูงซึ่งสรา้งความเสยีหายหรอืพดัพาสิง่มชีวีติที่อาศยัอยูโ่ดยการ

ยึดติดกับพื้นผิว (sessile organisms) หรือช่วงของวงจรชีวิต เช่น ไข่ปลา สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

ขนาดใหญ่ และพืช ซึ่งเกิดขึ้นทัง้โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการกัดเซาะของตะกอนและการ

เปลีย่นแปลงทางสณัฐานวทิยาของลําน้ํา  

กา
รล

ดข
น
าด

ขอ
งช่
วง
เว
ลา

ขอ
งป

ริม
าณ

กา
รไ
ห
ลขั้

น
ต
ํ่ าภ

าย
ใน

ช่ว
งวั
น

 การลดของแหล่งที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสําหรับปลาอนัเน่ืองมาจากปริมาณน้ําในแม่น้ําที่ลดลง 

ความลึกและความกว้างเฉลี่ยของแม่น้ําลดลง ซึ่งส่งผลให้เกิดผลต่อปรมิาณออกซิเจน และทําให้

เกดิปัญหากบัทีห่ลบภยัและการหาอาหารของปลา 

 
การเสื่อมสภาพของที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําหลังจากการตกตะกอนทับถมกันของกรวด และ

ออกซิเจนที่ลดลง ซึ่งส่งผลต่อการวางไข่ของปลา โอกาสที่พชืรมิฝัง่หรอืพชืน้ําตายจะเพิม่ขึน้เมื่อ

อยู่ใต้น้ําหรอืสมัผสักบัน้ําเป็นเวลานาน 

 
การอพยพของปลาทัง้การอพยพขึน้ไปดา้นเหนือน้ําและการอพยพลงดา้นทา้ยน้ําเน่ืองจากปรมิาณ

น้ําทีน้่อยเกนิไปซึ่งขดัขวางการเคลื่อนทีข่องปลา 

 
การเพิม่ความหนาแน่นของประชากรปลาเน่ืองจากไม่สามารถกระจายตวัไปทีอ่ื่นได ้ซึ่งปลาจะถูก

จํากดัอยู่ในบรเิวณแอ่งที่มน้ํีาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจนําไปสู่ภาวะการกินเน้ือ การมอีาหารที่จํากัด

และการแพร่กระจายของเชือ้โรคทีสู่งขึน้ 

 
การเกยตื้น/การสูญเสียของปลาและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ตามช่วงลําน้ําที่มีการ

เปลีย่นแปลง การลดจํานวนลงของสิง่มชีวีติในน้ํา 

 
การเปล่ียนแปลง

อุณหภูมิของนํ้า

ระหว่างผลิต

กาํลังไฟฟ้าสูงสุด

(Thermopeaking) 

ระบบอุณหภูมทิี่ผดิธรรมชาติ (เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว)  การลดจํานวนลงของสิง่มชีวีติในน้ํา  

การเปลีย่นแปลงปัจจยักระตุ้นต่อการอพยพยา้ยถิน่ของปลา 
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ลักษณะการไหล

และการ

เปล่ียนแปลง 

การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมและการตอบสนองของส่ิงมีชีวิต 

ปริมาณการไหล

ลดลงอย่างรวดเร็ว

ภายในช่วงวัน 

การเกยตื้น/การสูญเสียของปลาและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ การลดจํานวนลงของ

สิง่มชีวีติในน้ํา 

ปริมาณการไหล

เพ่ิมขึน้อย่าง

รวดเร็วภายในช่วง

วัน 

 

อตัราการล่องลอยในระดบัสูงของปลาและสตัว์ไม่มกีระดูกสนัหลงัขนาดใหญ่ (การล่องลอยอย่าง

หายนะ) การเปลี่ยนแปลงปัจจัยกระตุ้นต่อการอพยพย้ายถิ่นของปลา การลดจํานวนลงของ

สิง่มชีวีติในน้ํา 

การเพ่ิมขึน้และ

ลดลงของปริมาณ

การไหลอย่าง

รวดเร็วภายใน

ช่วงเวลาส้ันภาย

ในช่วงวัน 

ระยะเวลาทีส่ ัน้ลงของการเปลีย่นแปลงการไหลหมายถงึเวลาน้อยลงสําหรบักิจกรรมหลกัของปลา 

เช่น การหาอาหารในบริเวณแท่งน้ํา (water column) หรือการพักผ่อนบนพื้นผิวของท้องน้ํา ซึ่ง

ทา้ยทีสุ่ดแลว้ส่งผลใหป้ลาไดร้บัอาหารน้อยลงและใชพ้ลงังานมากขึน้ 

การปล่อยนํ้าของ

โครงการไฟฟ้าพลัง

นํ้าในช่วงระยะเวลา

ส้ัน 

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในบรเิวณท้ายน้ําของระบบแม่น้ําเน่ืองจากการปล่อยน้ําในลักษณะ 

'เต้นเป็นจังหวะ ' ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเก็บกักน้ํา อันจะส่งผลให้อุณหภูมเิกิดความผันผวน 

รวมถงึการเปลีย่นแปลงคุณสมบตักิารนําไฟฟ้า หรอืลกัษณะคุณภาพน้ําอื่นๆ ในดา้นทา้ยน้ํา 

 

ระยะเวลา 

กา
รเ
ป
ลี่ย

น
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ลง
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รไ
ห
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ี่ เก
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ฤดู
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เพิม่การล่องลอยของปลาและความเสีย่งทีจ่ะเกยตื้นในช่วงระยะเวลาการเจรญิเตบิโตของตวัอ่อน 

 

เพิม่การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการอพยพยา้ยถิ่นและการไม่ยา้ยถิ่นของปลาในช่วงระยะเวลาการ

ไหลตํ่าปกต ิ

ช่วงชีวิตที่แตกต่างกันของแมลงน้ํา พืชน้ําและพืชริมฝัง่แม่น้ําเป็นตัวกําหนดว่าพวกมันได้รับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ําในระยะสัน้อย่างไร ตวัอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลง

การไหลในระยะสัน้ที่สอดคล้องกบัพฤติกรรมการวางไข่ของวยัเจรญิพนัธ์ุซึ่งสอดคล้องกบัชัน้ดนิ
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ลักษณะการไหล

และการ

เปล่ียนแปลง 

การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมและการตอบสนองของส่ิงมีชีวิต 

บรเิวณขอบแม่น้ํา เช่น แมลงชปีะขาว หรอืการงอกตวัของเมลด็ เหล่าน้ีจะทําใหเ้กิดผลกระทบ

อย่างรุนแรง 

 

ดงันัน้ผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้ําและศกัยภาพการประมงทีล่ดลงทีต่ามมาจงึมแีนวโน้มทีจ่ะเกดิขึน้สูงและหลากหลาย 

แม่น้ําโขงบรเิวณด้านท้ายน้ําของโครงการไฟฟ้าพลงัน้ําเขื่อนสานะคามมคีวามสําคญัอย่างยิง่ต่อการทํางานของระบบนิเวศ

ของลุ่มแม่น้ําโขงตอนล่าง เพราะเป็นช่วงที่เกิดสภาพการไหลที่เร็วขึ้นซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสําคัญของสิ่งมีชวีติในน้ํา 

รวมทัง้สตัวไ์ม่มกีระดูกสนัหลงัขนาดใหญ่และปลา แม่น้ําโขงในช่วงบรเิวณน้ี มปีลาอพยพหลายสายพนัธ์ุไปทางต้นน้ําเพื่อ

วางไข่ หลงัจากนัน้จึงแยกย้ายกนัไปปลายน้ําเพื่อเจรญิเติบโตและกลายเป็นตวัเต็มวยั เป็นที่รู้จกักนัว่า แก่งในแม่น้ําโขง 

(rapids) เป็นพืน้ทีว่างไขส่ําคญัและเป็นทีอ่ยู่อาศยัของสายพนัธ์ุทีเ่ป็นองคป์ระกอบสําคญัของชุมชนปลาในบรเิวณน้ี 

องคป์ระกอบอื่นๆ ของระบบนิเวศทางน้ําจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของระดบัน้ํา พชืพรรณรมิฝัง่

น้ําตามแนวโขดหินของบริเวณน้ีโดยส่วนมากจะเป็นไม้พุ่มที่ทนต่อกระแสน้ําเชี่ยวกราก มีลําต้นที่มีลักษณะเป็นเส้น ๆ 

ยดืหยุ่นได ้ใบแคบ ก้านใบสัน้ ลกัษณะเป็นพชืแตกกอ และมรีะบบรากและเหงา้ที่ยดึพชืไวล้ึกในพื้นผวิที่เป็นหนิ พชืพนัธ์ุ

เหล่าน้ีจะงอกในช่วงที่มน้ํีาน้อยและเติบโตเตม็ที่ในช่วงเวลาน้ี ระดบัน้ําที่ผนัผวนอย่างรวดเร็วอาจลดแหล่งที่อยู่อาศยัของ

สตัวน้ํ์าทีเ่กดิจากพชืเหล่าน้ี ซึ่งจะเปลีย่นคุณภาพของแหล่งทีอ่ยู่อาศยัของสิง่มชีวีติในน้ํา และทา้ยทีสุ่ดจะเปลีย่นโครงสร้าง

ชุมชนและการทํางานของระบบนิเวศ 

สตัวม์กีระดูกสนัหลงัขนาดใหญ่จํานวนมาก สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มทีเ่กดิจากการไหลแบบรวดเรว็ซึ่งพืน้ผวิ

ของลําน้ําไม่ได้ถูกเคลือบด้วยตะกอนละเอียด แมลงน้ําที่อาศัยอยู่บนทรายและตะกอนหยาบ เช่น กรวด มักจะอยู่ใน

กระแสน้ําทีม่คีวามเรว็ปานกลาง เช่น แมลงเม่าจากวงศ์ Caenidae และแมลงปอจากวงศ์ Gomphidae กพ็บไดท้ัว่ไปเช่นกนั สตัว์

เหล่าน้ีจะไม่สามารถอยู่รอดไดห้ากผนืทรายถูกฝังกลบอยู่ใต้ตะกอนทีล่ะเอยีดกว่าหรอืถูกกดัเซาะไปจนเหลอืเพยีงหนิกรวด

หรอืก้อนหนิ นอกจากน้ี มหีอยฝาเดียวจํานวนมาก (Gastropoda) ที่อาศยัและหากินบนพื้นผวิแขง็เป็นหลกั ซึ่งสตัวเ์หล่าน้ีมี

ความสําคญัมากเน่ืองจากมคีวามหลากหลายทางชวีภาพสูงมากและเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญสําหรบัผู้ที่อาศยัอยู่ตามริม

แม่น้ํา 

สตัว์ใกล้สูญพนัธ์ุหลายชนิดที่มถีิน่กําเนิดในภูมภิาคน้ีจะสูญหายไปจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ของการปล่อยน้ําของ

โครงการไฟฟ้าพลงัน้ําเขื่อนสานะคามซึ่งอาจส่งผลกระทบไปไกลถงึทางดา้นทา้ยน้ําถงึนครหลวงเวยีงจนัทน์ เน่ืองจากสตัว์

ใกลสู้ญพนัธ์เหล่าน้ีอาศยัอยู่และหรอืขยายพนัธ์ุในเขตอพยพตอนบนของแม่น้ําโขงซึ่งเป็นบรเิวณทางเหนือน้ําของนครหลวง

เวยีงจนัทน์ การเข้าถึงพื้นที่เพาะพนัธ์ุของพวกสายพนัธ์ุเหล่าน้ีจะถูกคุกคามโดยโครงการไฟฟ้าพลงัน้ําแบบขัน้บนัไดทาง

ตอนเหนือของ สปป.ลาว ดว้ยเหตุน้ี สตัวใ์กลสู้ญพนัธ์ุเหล่าน้ีจงึมแีนวโน้มที่จะแสวงหาแหล่งทีอ่ยู่อาศยัเพื่อการสบืพนัธ์ุใหม่

ทีต่ํ่ากว่าระดบัทีเ่หมาะสมในการสบืพนัธ์ุ ณ บรเิวณทา้ยน้ําของโครงการไฟฟ้าพลงัน้ําเขื่อนสานะคามเพื่อวางไข ่



15 
 

ระดบัน้ําที่ผนัผวนอย่างรวดเร็วอาจป้องกนัไม่ให้ชาวประมงสามารถใช้อวนและเครื่องมอืดกัจบัปลาแบบเดิม ซึ่งทําให้เกิด

ปัญหาด้านการปฏิบัติงานและความปลอดภัยอย่างมาก สิ่งเหล่าน้ีมีให้เห็นแล้วในบริเวณท้ายน้ําของเขื่อนไชยะบุรซีึ่ง

ชาวประมงรอ้งเรยีนเกีย่วกบัความยากลําบากในการจบัปลาและการล่มสลายของการประมง รวมถงึเรอืประมงทีจ่อดอยู่อาจ

เกยตื้นตดิอยู่เหนือแนวน้ําเมื่อระดบัน้ําเกดิลดลงอย่างรวดเรว็ 

 

ผบกระทบด้านเศรษฐกิจและสงัคม 

สภาพเศรษฐกิจและสงัคมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยค่อนขา้งมคีวามหลากหลาย จงัหวดัเลย หนองคาย 

และบงึกาฬ โดยทัว่ไปประชากรมฐีานะดีกว่าและอาจมคีวามเสีย่งต่อการเปลีย่นแปลงน้อยกว่าจงัหวดัทีอ่ยู่ด้านท้ายน้ําบาง

จงัหวดั ในทํานองเดียวกนักบั สปป. ลาว เมื่อเปรยีบเทียบกบัจงัหวดัอื่นๆ แล้วประชากรทีอ่าศยัอยู่ในบรเิวณน้ีของลําน้ํามี

การพฒันามนุษยท์ีค่่อนขา้งสูง 

อย่างไรกต็าม นิเวศน์บรกิารของแม่น้ําโขงยงัคงใหป้ระโยชน์ต่อการดํารงชวีติหลายประการ รวมทัง้การจา้งงานโดยตรงและ

โดยออ้มตลอดจนโอกาสในการดํารงชวีติ ทัง้น้ีระดบัการพึง่พาอาศยักนัจะแตกต่างกนัไปตามโซนพื้นทีข่องแม่น้ําที่แตกต่าง

กนัและขึ้นอยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ เช่น ระบบนิเวศน์บรกิารในท้องถิ่น (เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของปลา) และทางเลือกทาง

เศรษฐกจิทีผู่ค้นม ีและแม่น้ํายงัมผีลกระทบต่อชวีติของผูค้น เช่น ความปลอดภยัในและใกลน้ํ้า 

แมว้่าการจา้งงานในภาคส่วนหลกัซึ่งรวมถงึการประมงจะลดลง แต่ทัง้สีป่ระเทศยงัคงมคีนทํางานในภาคการประมงมากกว่า

หน่ึงล้านคน อย่างไรก็ตาม จํานวนครอบครวัท่ีอาศยัการประมงเป็นหลกัในบริเวณลําน้ําท่ีได้รบัผลกระทบจาก

โครงการมีน้อย โดยการทําประมงเป็นกิจกรรมเสรมิหรอืนอกเวลามากกว่า การทําการเกษตรริมฝัง่แม่น้ําและการทาํ

มาหากินอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัแม่น้ําก็เป็นกิจกรรมท่ีมีความสําคญัรองลงมาเช่นกนั อย่างไรก็ตาม การทําประมงมี

ความสําคญัเน่ืองจากเป็นแหล่งรายไดแ้ละแหล่งโปรตนีของชุมชน และสรา้งโอกาสแก่กลุ่มคนทีย่ากจนทีสุ่ด 

สวนเกษตรริมฝัง่แม่น้ําดูเหมือนจะมีบทบาทเพียงเล็กน้อยในการดํารงชีวิตตลอดแนวลําน้ําช่วงน้ี แม้ว่าภาพถ่ายจาก

ดาวเทียมจะแสดงใหเ้ห็นพืน้ทีก่ารเกษตรตามแนวรมิแม่น้ําจํานวนมาก อุทกภยัสามารถส่งผลกระทบอย่างมนัียสําคญัแต่ก็

ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกบัแม่น้ําโขงสายประธานเสมอไป หลายหมู่บา้นมมีาตรการเสรมิความแขง็แรงของตลิ่งตามแนว

แม่น้ําโขง ประเทศไทยมพีื้นทีร่อ้ยละ 17 ของรมิฝัง่แม่น้ําโขงทีม่กีารเสรมิความแขง็แรงของตลิ่ง ในขณะที่ สปป. ลาว พบ

เพยีงรอ้ยละ 6 ของรมิฝัง่แม่น้ําโขงทีไ่ดร้บัการเสรมิความแขง็แรงของตลิง่ 

บรเิวณด้านเหนือน้ําของนครหลวงเวยีงจันทน์ แม่น้ําโขงจะมลีกัษณะเป็นหนิชัน้เดียวที่มตีะกอนอยู่ค่อนข้างน้อย ทําให้

เหมาะกบัการเดินเรอื ในขณะที่ด้านท้ายน้ําจะมลีกัษณะพืน้ท้องน้ําและตลิ่งประกอบด้วยตะกอนและหรอืดินทรายที่ถูกพดั

พามา การดูดทรายจงึเป็นกจิกรรมทีส่ําคญัตลอดแนวน้ี ในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมกีารดูดทรายไดป้ระมาณรอ้ยละ 13 

(4.5 ลา้นลูกบาศก์เมตร) และ สปป. ลาว รอ้ยละ 4 (1.4 ลา้นลูกบาศก์เมตร) ของการทําเหมอืงทรายและกรวดทัง้หมดโดย

กลุ่มประเทศในลุ่มแม่น้ําโขง แผนทีกู่เกิ้ลเอริธ์แสดงการทําเหมอืงทรายขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ห่างจากโครงการไฟฟ้าพลงัน้ําเขื่อน

สานะคามไม่ถงึ 10 กม. การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของระดบัน้ําจะส่งผลใหเ้กดิการกดัเซาะทอ้งน้ําและการเคลื่อนตวัของ

ตะกอนทรายในบรเิวณน้ี ซึ่งอาจทําใหก้ารทําเหมอืงทรายหมดไป 
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หลายพื้นที่ตามรมิตลิ่งด้านปลายน้ํามกีระชงัเพาะเลี้ยงสตัวน้ํ์า โดยเฉพาะบรเิวณระหว่างปากแม่น้ําของน้ําเหอืงและสถานี

ตรวจวดัเชยีงคาน ซึ่งกระชงัเหล่าน้ีใชส้ําหรบัเลี้ยงปลานิล จากการสํารวจ พบกระชงัทัง้หมด 220 กระชงั โดยม ี180 กระชงั

ในเชยีงคานและ 40 กระชงัในปากชม มปีรมิาณการผลติรวม 250,000 กก./ปี 

สถานที่ท่องเที่ยวในแม่น้ําโขงช่วงน้ีพบได้ทัว่ไปในสถานีตรวจวดัเชยีงคานและแก่งคุดคู ้(ห่างจากตวัเมอืงประมาณ 5 กม. 

หรอื 25 กม. จาก โครงการไฟฟ้าพลงัน้ําเขื่อนสานะคาม) มนัีกท่องเทีย่วมากกว่า 50,000 คนต่อปีมาเยีย่มชมแก่งคุดคู ้และ

ประมาณ 50-60 ครวัเรอืน (150 –200 คน) มสี่วนร่วมในธุรกจิการท่องเทีย่ว 

แผนภาพแนวความคดิต่อไปน้ีแสดงใหเ้ห็นว่าการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของการไหลส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงทางธรณี

สณัฐานวทิยาของแม่น้ําและระบบนิเวศทางน้ํา และในทีสุ่ดกจ็ะสง่ผลกระทบต่อชุมชนรมิฝัง่น้ํา 

 

Figure 6รูปที ่6 แผนผงัแนวคดิเสน้ทางสู่ผลกระทบ 

 

ผลกระทบทีอ่าจเกิดขึ้นจากการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของสภาพการไหลทีม่ตี่อสภาพเศรษฐกจิและสงัคมในพื้นที่ปลาย

น้ําทัง้สองฝัง่ของแม่น้ําจงึมคีวามหลากหลาย รวมถงึการประมงทีล่ดลง ศกัยภาพในการสูญเสยีสิง่มชีวีติในน้ําอื่น ๆ ทีใ่ชเ้ป็น

อาหาร ผลกระทบของการท่องเทีย่ว การกดัเซาะรมิฝัง่แม่น้ํา และศกัยภาพการขุดทรายทีล่ดลง ทัง้น้ี การเปลีย่นแปลงอย่าง

รวดเรว็ของระดบัน้ํายงัก่อใหเ้กิดความเสีย่งดา้นความปลอดภยัอีกดว้ย ในปัจจุบนัมขีอ้มูลเพยีงเลก็น้อยเกีย่วกบัความเสี่ยง

ดา้นความปลอดภยัและอตัราการเกดิอุบตัเิหตใุนแม่น้ําโขง เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงระดบัน้ําจะลดลงตามระยะทาง ดงันัน้ 

ผลกระทบจะเกิดขึ้นรุนแรงที่สุดสําหรับชุมชนที่ใกล้ชิดกับโครงการไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนสานะคาม อย่างไรก็ตาม ความ

หนาแน่นของประชากรและการขยายตวัของชุมชนดูเหมอืนจะเพิม่ขึน้บรเิวณทา้ยน้ําต่อไป 
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5. การกาํหนดเขตชายแดน 

คณะกรรมาธิการชายแดนร่วมลาว/ไทยจดัตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2540 เพื่อตกลงเกี่ยวกบัการจดัการแนวพรมแดนระหว่างสอง

ประเทศ และในปีพ.ศ. 2561 คณะกรรมาธกิารฯ ไดต้ดิตามการกําหนดเขตแดนดินและแม่น้ําระหว่างสปป. ลาวกบัประเทศ

ไทย และสังเกตความคืบหน้าด้วยการจัดทําแผนที่แม่น้ําโขงใหม่ระหว่างไทยกับสปป. ลาวร่วมกัน การเจรจาเกีย่วกบั

ขอ้กําหนดในการทํางานสําหรบัการสํารวจและการแบ่งเขตได้จดัขึ้นในปี พ.ศ. 25612 ณ ปัจจุบนัยงัไม่มขีอ้มูลอื่นๆ เกีย่วกบั

ความคบืหน้าในการอภปิรายเพิม่เตมิ 

คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขงตระหนักดีว่าการกําหนดเขตแดนดงักล่าว เป็นข้อตกลงทวภิาครีะหว่าง สปป. ลาวและประเทศ

ไทย และยงัไม่เป็นที่ทราบแน่ชดัว่ามกีลไกใดที่อยู่ระหว่างการใช้งานหรอือาจถูกใชเ้พื่อกําหนดขอบเขตร่วม อย่างไรกต็าม 

ตามที่สรุปไว้ในบทที่ 4 แม้ว่ารูปทรงระนาบโดยรวม (รวมถึงเกาะต่างๆ) ของแม่น้ําโขงสายหลักยังดูเหมือนจะไม่

เปลี่ยนแปลง แต่บริเวณก้นแม่น้ําและตลิ่งทรายจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ืองตามลักษณะการพัดพาตะกอนที่

เปลีย่นแปลงไป 

 

6. บทสรปุ 

1. การเปลี่ยนแปลงระดับน้ําอย่างรวดเร็วจะเป็นที่น่ากังวล หากโครงการไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนสานะคามใช้วิธีการ

เปลีย่นแปลงดงักล่าวในการปล่อยน้ําของเขื่อน ซึ่งอาจส่งผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงระดบัน้ําหลายเมตรต่อวนัในบรเิวณ

พืน้ทีท่ีต่ดิกบัดา้นทา้ยน้ําของโครงการไฟฟ้าพลงัน้ําเขื่อนสานะคาม และลดลงเหลอืระดบัเดซเิมตรทีส่ถานีตรวจวดันคร

หลวงเวยีงจนัทน์และสถานีตรวจวดัจงัหวดัหนองคาย และไม่กีเ่ซนตเิมตรทีเ่มอืงปากซนั โดยจะเหน็ผลกระทบน้อยมาก

ในบรเิวณทา้ยน้ําทีไ่กลออกไป 

 หากเกดิการเปลีย่นแปลงระดบัน้ําอย่างรุนแรงขึน้ จะส่งผลเสยีหลายประการ ไดแ้ก่ 

• การสูญเสยีแหล่งทีอ่ยู่อาศยัทีส่ําคญัของปลาสายพนัธ์ุหลกัและสตัวไ์ม่มกีระดูกสนัหลงั 

• การลดลงของจํานวนประชากรสตัวใ์กลสู้ญพนัธ์ุ 

• ศกัยภาพการประมงทีล่ดลงซึ่งจะส่งผลใหเ้กดิผลกระทบทางเศรษฐกจิและสงัคม 

• ความยากลําบากในการเดนิเรอืและการจอดเรอืบรเิวณเหนือน้ําของนครหลวงเวยีงจนัทน์ 

• การสูญเสยีทรายทีอ่าจเกดิขึน้จากการทําเหมอืงทราย 

• รบกวนการเลี้ยงปลากระชงัในพืน้ที ่

• การสูญเสยีการดํารงชพี โดยเฉพาะสําหรบัชาวบา้นรมิฝัง่ทีย่ากจน; 

• ลดความปลอดภยัสาธารณะและลดคุณค่าการท่องเที่ยวของชายหาดริมแม่น้ําในฤดูแล้ง ซึ่งจะมผีลกระทบทาง

เศรษฐกจิตามมา 

 
2 ดูรายละเอยีดไดจ้ากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย: 
www.mfa.go.th/en/content/5d5bd0e815e39c3060022073?cate=5d5bcb4e15e39c306000683e  

http://www.mfa.go.th/en/content/5d5bd0e815e39c3060022073?cate=5d5bcb4e15e39c306000683e
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อย่างไรก็ตาม จํานวนครอบครวัท่ีพ่ึงพาการประมงเป็นอาชีพหลกัในบริเวณลําน้ําท่ีได้รบัผลกระทบจาก

โครงการมีน้อย โดยการทําประมงเป็นกจิกรรมเสรมิหรอืนอกเวลามากกว่า การทาํการเกษตรริมฝัง่แม่น้ําและการ

ทาํมาหากินอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัแม่น้ํากเ็ป็นกิจกรรมท่ีมีความสาํคญัรองลงมาเช่นกนั 

2. ผลกระทบจากความผนัผวนอย่างรวดเรว็ของระดบัน้ําจะลดลงเมื่อปรมิาณการไหลสูงกว่า 2,000 ลบ.ม./วนิาท ีแตย่งัคง

เป็นทีช่ดัเจนและเป็นปัญหาเมื่อมปีรมิาณการไหลทีสู่งขึ้น อตัราการปล่อยน้ําทีต่ํ่ากว่า 2,000 ลบ.ม./วนิาท ีทีจ่ะเกดิขึ้น

ในอนาคตคอืแนวทางการพจิารณาที่สําคญัอย่างยิง่ เน่ืองจากปรมิาณการไหลในฤดูแล้งมแีนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น และ

ปรมิาณการไหลทีต่ํ่ามากอาจบรหิารจดัการไดด้ว้ยการเพิม่ความจุเกบ็กกัที่มากขึน้ในลุ่มน้ํา 

3. การทํางานเชิงรุกเพื่อจํากัดความผนัผวนของระดับน้ํา หรือแม้แต่การดําเนินการแบบแม่น้ําไหลผ่านโดยปกติของ

โครงการไฟฟ้าพลงัน้ําเขื่อนสานะคามจะช่วยลดการเปลีย่นแปลงของระดบัน้ําไดอ้ย่างชดัเจนซึง่จะเห็นได้ทนัทีในพื้นที่

ดา้นทา้ยน้ํา 

4. มวีถิกีารเปลีย่นแปลงอย่างต่อเน่ืองซึ่งส่งผลตอ่การดํารงชวีติของผูค้นตามแม่น้ํา รวมทัง้ทีเ่กดิจากการพฒันาไฟฟ้าพลงั

น้ํา การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ การเปลีย่นแปลงทางประชากรศาสตร ์และเศรษฐกจิทีกํ่าลงัเตบิโต 

 

7. ข้อแนะนํา 

ควรหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของปรมิาณการไหลออกของโครงการไฟฟ้าพลงัน้ําเขื่อนสานะคาม โดยถ้อย

แถลงที่ได้รบัความเห็นร่วมกนัเมื่อสิ้นสุดกระบวนการปรกึษาหารอืล่วงหน้าควรมเีงื่อนไขดงัต่อไปน้ี (ตามข้อ 5.4.3 ของ

ระเบยีบปฏบิตัเิรือ่งการแจง้ การปรกึษาหารอืล่วงหน้า และขอ้ตกลง): 

สปป. ลาวพยายามทุกวถิทีางเพื่อหลีกเลีย่งการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของปรมิาณการไหลออกของโครงการไฟฟ้าพลงั

น้ําเขื่อนสานะคาม โดย: 

• มาตราที่เกี่ยวขอ้งในสญัญาสมัปทานและสญัญาซื้อขายไฟฟ้าควรมบีทบญัญตัเิพื่อหลกีเลีย่งแรงจูงใจทางการเงนิ

สําหรบัผูป้ระกอบการในการปรบัการปล่อยน้ําเพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของความต้องการพลงังาน 

• ใหโ้อกาสในการขา้มมาตรการอุดหนุนเพื่อลดผลกระทบทีเ่ป็นอนัตรายต่อระบบแม่น้ําโขงอนัเน่ืองมาจากโครงการ

ไฟฟ้าพลงัน้ําทัง้หมด 

• การพฒันากฎการทํางานของเขื่อนไฟฟ้าพลงัน้ําแบบขัน้บนัไดที่ช่วยในการพดัพาของตะกอนทัง้หมดผ่านเขื่อน

ไฟฟ้าพลงัน้ําแบบขัน้บนัได และขจดัการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของปรมิาณน้ําทีป่ล่อยออกจากโครงการไฟฟ้า

พลงัน้ําทีอ่ยู่บรเิวณเหนือน้ํา 

ประเทศสมาชกิทัง้หมดควรทํางานร่วมกบัผู้ใหบ้รกิารไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นให้มกีารทําขอ้ตกลงซื้อขายไฟฟ้าเพื่อหลีกเลีย่งหรอื

ลดผลกระทบต่อแม่น้ําโขงใหเ้หลอืน้อยทีสุ่ด 
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