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ผลกระทบขามพรมแดนจากการพัฒนาแมน้ําโขง 
มิติดานสังคมและส่ิงแวดลอม 

 
เพียรพร ดีเทศน และสุมาตร ภูลายยาว 

โครงการแมนํ้าเพ่ือชีวิต ๑๙๙/๑๓ โชตนานิเวศ ๒ ต.ชางเผือก อ.เมือง เชียงใหม ๕๐๒๐๐ 
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๑. บทนํา: แมนํ้าโขงพรมแดนไทย-ลาว  

แมนํ้าโขงไหลผานในเขตประเทศไทยแบงออกเปน ๒ ชวง คือ ชวงตอนบนก้ันพรมแดนระหวางพ้ืนที่จ.
เชียงรายกับแขวงบอแกวของลาว และแมนํ้าโขงชวงตอนลางเปนเสนก้ันพรมแดนระหวางประเทศไทยกับลาว ใน
พ้ืนที่ ๖ จังหวัด ไดแก จ.เลย จ.หนองคาย จ.นครพนม จ.มุกดาหาร จ.อํานาจเจริญ และจ.อุบลราชธานี กอนไหล
เขาไปในประเทศลาวอีกครั้งที่แขวงจําปาสัก  

งานวิจัยจาวบาน เชียงของ-เวียงแกน๑  ซึ่งทําโดยชุมชนริมแมนํ้าโขงบริเวณพรมแดนไทย-ลาวตอนบน 
ระบุถึงความสลับซับซอนของระบบนิเวศแมนํ้าซึ่งเอื้อตอการดํารงชีพของชุมชน นักวิจัยชาวบานสํารวจพบพันธุ
ปลาทั้งสิ้น ๙๖ ชนิด โดยมีปลาธรรมชาติหรือปลาทองถ่ิน ๘๖ ชนิด ในจํานวนพันธุปลาทั้ง ๙๖ ชนิดน้ันมีปลาหา
ยาก และใกลสูญพันธุทั้งหมด ๑๓ ชนิด สภาพของแมนํ้าโขงมีลักษณะเปนแกงหินและหนาผา ตามธรรมชาติ
ระดับนํ้าในฤดูแลงและฤดูนํ้าหลากมีความแตกตางกันสูงถึง ๒๐ เมตร มีแมนํ้ากก และแมนํ้าอิง เปนนํ้าสาขาหลัก 
 สวนแมนํ้าโขงในเขตจังหวัดเลย นับต้ังแต อ.เชียคาน ถึงอ.ปากชม มีชวงที่แมนํ้าโขงยังคงความอุดม
สมบูรณ มีแมนํ้าสาขาสําคัญคือ แมนํ้าเหือง แมนํ้าเลย งานวิจัยภาคสนามของโครงการแมนํ้าเพื่อชีวิตรวมกับ
ชุมชนริมนํ้าโขง สํารวจพบพันธุปลาในนํ้าโขงชวงพรมแดนไทย-ลาว ในเขตจังหวัดเลย อยางนอย ๒๐๐ ชนิด  

พ้ืนที่ดอนทรายที่โผลพนนํ้าหลังนํ้าลด ชาวบานยังไดลงไปจับจองเพื่อทําการเกษตรนานาชนิด เชน ถั่ว 
มะเขือ แตง ตลอดจนผักตางๆ กลาวไดวาพืชผลทางการเกษตรจากดอนทรายแมนํ้าโขงเปนพ้ืนที่แหงความม่ันคง
ทางอาหารของชุมชนริมนํ้า เพราะพืชผลเหลาน้ีนอกจากจะใชบริโภคอยูในทองถ่ินแลวยังกระจายไปจําหนายตาม
พ้ืนที่ตางๆ ในเขตภาคอีสานและฝงลาวอีกดวย 
 
๒. วิถีชีวิตสองฝงโขงกอนการมาของเขื่อน 

สําหรับผูคนในถิ่นน้ีแมนํ้าโขงเปรียบเสมือนเสนเลือดหลักที่หลอเลี้ยงชีวิต ประชาชนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตมากกวา ๑๐๐ ลานคน มีชีวิตพ่ึงพาแมนํ้าโขงและนํ้าสาขา เปนทั้งแหลงอาหารที่สําคัญ แหลงนํ้า
ใชเพ่ือการเกษตร การเดินทาง การขนสง และอีกหลายกิจกรรมในวิถีชีวิตของผูคนในถิ่นน้ี 
 วงจรนํ้าขึ้น-นํ้าลงตามธรรมชาติในทุกป สงผลใหเกิดระบบการผลิตที่ยั่งยืน ทั้งการปลูกขาว ทําไร ทํา
สวน พรอมดวยความหลากหลายของชนิดพันธุปลาที่มีมากเปนอันดับ ๓ ของโลก ลุมนํ้าแหงน้ีจึงเปนเหมือนแมที่
หลอเลี้ยงชีวิตชุมชนหลากหลายเช้ือชาติในภูมิภาคน้ีตลอดมาอยางยาวนาน 
 

๒.๑ สายนํ้าโขงที่เชียงราย 

                                                 
๑ คณะนักวิจัยจาวบานชียงของ-เวียงแกน, ๒๕๔๙ ,ความรูทองถ่ินเร่ืองพันธุปลาแมน้ําโขง 
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 สําหรับชุมชนที่ต้ังอยูตามริมฝงแมนํ้าโขงทั้งสองฝงบริเวณชายแดนไทย-ลาว ใน จ.เชียงราย ชุมชน
จํานวนมากไมมีพ้ืนที่ในการปลูกขาว หรือมีเปนจํานวนนอย ชุมชนเหลาน้ีจึงหาปลาขาย เพ่ือนําเงินไปซื้อขาวหรือ
นําปลาไปแลกขาว อยางเชนที่บานปากอิงใต อ.เชียงของ จ.เชียงราย คนในวัยแรงงานสวนมากจะประกอบอาชีพ
หาปลาเล้ียงครอบครัว บางครอบครัวที่มพ้ืีนที่ในการเพาะปลูกก็ปลูกขาวเพียงเพื่อบริโภคภายในครอบครัว การ
ปลูกขาว และการหาปลาในแมนํ้าโขงจึงมีความสัมพันธกับคนในชุมชนสองฝงโขงต้ังแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน 
 ในชวงหนาแลงชุมชนตางทําการเพาะปลูกพืชผักตามริมชายหาด เกาะ หรือดอนทรายที่โผลพนนํ้า การ
โดยชาวบานจะลงมือทําการเกษตรในชวงปลายเดือนตุลาคมเปนตนไป  
 เกษตรริมโขงสามารถพบไดทั้งสองฝงแมนํ้า คือทั้งลาวและไทย พืชผักที่ปลูกน้ันก็จะเปนพืชผักพ้ืนบาน 
เชน ถั่ว ผักกาด เปนตน ขณะที่ไปทําการเพาะปลูก ชาวบานบางคนก็นําเครื่องมือหาปลาจําพวก สวิง จ๋ํา ไปดวย 
เพ่ือหาปลาตามริมฝงมาเปนอาหาร  

แมแกวใส ธรรมวงค๒ ชาวบานหาดทรายทอง อ.เชียงของ กลาววา “หลังออกพรรษาไปแลว นํ้าเริ่มลด 
ตรงเกาะแสนตอดอนทรายจะโผลพนนํ้าขึ้นมา ผูเฒาผูแกก็จะไปจับจองพ้ืนที่ปลูกถ่ัว บางคนไดมาก บางคนได
นอยตางกันออกไป แลวแตการจับจองกอนหลัง ถั่วที่ปลูกไวนํ้าก็ไมตองไปรด ปลอยไวอยางน้ัน พอถึงเวลาเก็บก็
ไปเก็บ บางสวนก็ขาย บางสวนเอาไวกิน เหลอืจากขายและกินก็เก็บเอาไวทําเช้ือในปตอไป” 
 ระบบนิเวศแมนํ้าโขงกอนมีการพัฒนาแมนํ้าโขงตอนบนน้ัน มีความอุดมสมบูรณดวยระบบนิเวศที่
สลับซับซอน ซึง่มีความสําคัญกับชุมชนสองฝงโขงเปนอยางมาก  

งานวิจัยจาวบาน ซึ่งไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องระบบนิเวศในแมนํ้าโขง๓ นักวิจัยชาวบานไดจําแนกระบบ
นิเวศในแมนํ้าโขงบริเวณพรมแดนไทย-ลาวตอนบนไดถึง ๑๑ระบบ ไดแก ผาหรือแกง คก ดอน หาด รอง หลง 
หนอง แจม ริมหวย ริมฝง กวาน 

 ระบบนิเวศทั้งหมดน้ีมีความแตกตางกันออกไป บางระบบนิเวศมีพรรณพืชเกิดขึ้น เชน แกงหิน ในชวง
หนานํ้าหลากตนไครบนแกงจะจมอยูใตนํ้าและเนาเปอยเปนอาหารของปลา สวน คก ในชวงฤดูนํ้าหลากปลาจะ
วายเขาไปตามคกที่ถูกนํ้าทวม และวายเขาไปวางไขในแมนํ้าหรือลําหวยสาขาของแมนํ้าโขง พอถึงฤดูนํ้าลดปลาที่
เขาไปวางไขในแมนํ้าสาขาและลําหวยก็จะอพยพลงมาสูแมนํ้าโขงอีกครั้ง  
 กระแสนํ้าในแมนํ้าโขงในชวงฤดูฝนจะยกระดับสูงขึ้น และหนุนเขาไปในแมนํ้าสาขา เชน แมนํ้าอิง 
แมนํ้ากก นํ้ารวก นํ้าคํา คนหาปลาก็จะเขาไปหาปลาตามลํานํ้าสาขา เพราะแมนํ้าโขงในชวงหนานํ้าหลากกลายเปน
นํ้าใหญ การหาปลาคอนขางลําบาก  

นอกจากน้ีผาหรือแกงยังไดชวยตานทานการไหลของนํ้าที่ไหลเร็วและแรงไดอีกดวย 
 เมื่อถึงชวงปลายเดือนตุลาคม นํ้าในแมนํ้าโขงจะคอยๆ ลดระดับลง และลดลงจนตํ่าสุดในชวงเดือน
เมษายน-ตนเดือนพฤษภาคม ซึ่งในชวงกลางฤดูแลงราวเดือนกุมภาพันธ-เดือนเมษายน นํ้าในแมนํ้าโขงจะใส ตาม
แกงหินหรือหาดหินจะมีไก-สาหรายนํ้าโขงเกิดขึ้น ไกที่เกิดน้ันก็จะเปนทั้งอาหารของคนและของปลา 
 ชวงที่นํ้าโขงลดระดับลง ระบบนิเวศบางชนิด เชน คก หาด รอง หลง หนอง ก็เปนพ้ืนที่ซึ่งคนสองฝง
โขงทั้งลาวและไทยก็จะเขาไปใชประโยชนแตกตางกันออกไป เชน ผูชายไปหาปลาตามคก ผูหญิงไปปลูกผักตาม
ดอน  

                                                 
๒ สัมภาษณวันที่ วันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ 
๓ คณะนักวิจัยจาวบานชียงของ-เวียงแกน, ๒๕๔๙ ,ความรูทองถ่ินเร่ืองพันธุปลาแมน้ําโขง 
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สําหรับการหาปลานั้น ในชวงปลายเดือนเมษายนถึงตนเดือนพฤษภาคมของทุกปจะเปนชวงที่มีการจับ
ปลาบึก จากสถิติที่บันทึกการจับปลาบึกไดของคนหาปลาพบวา กอนการพัฒนาแมนํ้าโขงตอนบน ปลาบึกที่จับได
มีจํานวนมาก  

พอพุม บุญหนัก๔ เลาใหฟงถึงการจับปลาบึกวา “ปลาบึกจะขึ้นมาในชวงหลังปใหมเมือง (หลัง
สงกรานต) ชวงน้ันนํ้าลดลง ในนํ้าโขงมีที่จับปลาบึกไดไมก่ีที่ แตที่จับไดมากที่สุดก็เปนตรงดอนแวงบานหาดไคร 
เพราะนํ้ามันกวางและมีรองนํ้าลึกเพียงแหงเดียวในชวงหนาแลง ชวงที่จับปลาบึกไดระดับนํ้าไมนาจะเกิด ๔ 
เมตร”  

พออุน ธรรมวงค๕ คนหาปลาบานหาดทรายทองกลาววา “แมนํ้าโขงกอนลาวแตกประมาณป ๑๘ และ
หลังป ๑๘ เปนแมนํ้าที่อุดมสมบูรณ ชาวบานหาปลาตามวัง ตามหาด เกาะตรงทายบานและตรงเกาะแสนตอน่ีคน
ไปหาปลากันเยอะ มีทั้งบานหาดบาย หาดทรายทอง แตกอนเปนบานเดียวกัน บานดอนที่ก็มีมาหาปลาแถวเกาะ
แสนตอ เกาะปลาสะปากเหมือนกัน มันไมมีใครเปนเจาของพ้ืนที่หรอก แตกอนหาปลาไดเยอะ” 
 

๒.๒ สายนํ้าโขงที่เลย 
 สายนํ้าโขงสัมผัสแผนดินไทยอีกครั้ง ที่ปากน้ําเหือง บานทาดีหมี อ.เชียงคาน ไหลเรื่อยผาน อ.เชียงคาน 
และ อ.ปากชม จ.เลย 

บริเวณปากน้ําเหือง เปนพ้ืนที่หาปลาที่สําคัญอีกแหงหน่ึง ชาวบานจากหมูบานริมโขงทั้งฝงไทยและลาว
ตางลงหาปลารวมกัน โดยยึดหลักการหาปลาวา หากใครหาตรงจุดใดก็จะหาจุดน้ัน ไมกาวลํ้าเขาไปในเขตของคน
อื่นที่ไดวางเครื่องมือหาปลาไวเปนประจําอยูแลว และปจจุบันน้ีใชวิธีวางเครื่องมือไวแลวมายามชวงเชาและเย็น 
แตก็มีคนหาปลาจํานวนหน่ึงที่หาปลาดวยการไหลมอง (ตาขาย) ทั้งวัน ชุมชนปากน้ําเหืองเคยมีเรือหาปลากันแทบ
ทุกหลังคาเรือน 

พ้ืนที่อ.เชียงคาน และอ.ปากชม มีลักษณะเปนเกาะ ดอนทราย และแกงหินโขดหินปรากฏอยูทั่วไป จาก
สภาพดังกลาวน้ีทําใหมีปลาอาศัยอยูเปนจํานวนมาก กลางลํานํ้าโขงทุกที่จึงมีเรือหาปลาลอยลําอยูกลางสายนํ้ามิได
ขาด สวนดอนทรายก็เปนที่ปลูกพืชผักสวนครัว และพืชเศรษฐกิจอยางถ่ัวดําในบางหมูบาน 

ชาวบานในพ้ืนที่น้ีมีชีวิตพ่ึงพาแมนํ้าโขงเปนหลักทั้งการหาปลา การใชนํ้าในการทําเกษตรริมโขง นํ้าใน
การอุปโภค ตลอดจนธุรกิจตางๆ ที่เก่ียวของกับการเดินเรือเพ่ือการทองเที่ยว 
  ระดับแมนํ้าโขงเคยเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติของฤดูกาล ต้ังแตเดือน ๖ (พฤษภาคม) ฝนเริ่มตก ระดับ
นํ้าก็จะเริ่มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ พรอมการเปล่ียนสีของนํ้าจากใสเปนสีขุน ฝูงปลาจากทางตอนลางก็จะอพยพขึ้นมาตาม
นํ้า คนหาปลาแถบน้ีระบุวาในชวงเริ่มหนาฝนน้ีปลาทั้งขนาดใหญและขนาดเล็กจะพากันอพยพขึ้นไปวางไขตาม
เกาะแกงและหวยสาขาที่มีระบบนิเวศเอื้อใหปลาวางไข  

นํ้าโขงจะเพ่ิมระดับขึ้นจนเต็มฝงในเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ซึ่งชาวบานเรียกวา “ชวงนํ้าขึ้น” ในชวงน้ี
ชาวบานจะลงหาปลาเปนหลัก  

หลังจากน้ันนํ้าโขงจะเริ่มลดระดับลงเรื่อยๆ เมื่อฤดูกาลเปล่ียนเขาสูฤดูหนาว และฤดูรอน ซึ่งในชวง
สองฤดูน้ีชาวบานเรียก ‘ชวงนํ้าลด’  

                                                 
๔ สัมภาษณวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๙ 
๕ สัมภาษณวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ 

 



 ๔

พอหลา โพธิ์ไทร๖ คนหาปลาบริเวณปากนํ้าเหือง กลาววา “ไทบาน (ชาวบาน) ทั้งคนไทยและพี่นองชาว
ลาวที่อยูแถวปากนํ้าเหืองก็หาปลากันเปนสวนใหญ เพราะปลาอยูแถวนี้ เปนชวงที่นํ้าเหืองไหลมาลงแมนํ้าโขง จึง
เปนแหลงหาอยูหากินของปลาหลากหลายชนิด  

“ไทบานหาปลากันที่ปากน้ําเหืองน่ีมาหลายช่ัวอายุคนแลว หาปลาก็ใชมอง จั่น ลอบ เบ็ด เมื่อกอนปลา
เยอะมาก อยากกินปลาก็กอไฟต้ังหมอนํ้าไวรอ แลวลงมากูเครื่องมือหาปลาที่ใสไวก็มีกับขาวกินกันสบาย  

เมื่อกอนที่นํ้าขึ้นลงตามฤดูกาล เมื่อถึงฤดูนํ้ามาก นํ้าโขงก็จะคอยๆ ขึ้นไปเรื่อยๆ ถึงฤดูแลงนํ้าลด นํ้าโขง
ก็จะลดลงไปเรื่อยๆ เปนแบบน้ีตามธรรมชาติ” 

พอสี  ไชยจันทร๗ อายุ ๖๐ ป ชาวบานผาแบน ต.บุฮม อ.เชียงคาน ระบุวา “เมื่อกอนไทบานมีเรือหาปลา
ทุกหลังคาเรือน หาปลากันทุกบาน นํ้าโขงเมื่อกอนถึงฤดูนํ้าขึ้นก็จะคอยๆ ขึ้นตลอด ถึงฤดูนํ้าลงก็จะลดลงเรื่อยๆ 
จนถึงระดับที่เคยเปนทุกป  

“ไทบานกางมองทิ้งไวในนํ้าโขงตอนเชา พอตกเย็นก็มายามดูวามีปลาติดมองหรือไม ปลาที่ไดจะเปน
ปลาเพ้ีย ขายกิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท ปลาปาก ปลาแกง ก็กิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท ชวงไหนไดปลามากราคาก็จะลดลง
เหลือกิโลกรัมละ ๗๐-๘๐ บาท ขายใหกับคนในหมูบานเดียวกันและหมูบานใกลเคียง 

“เมื่อ ๕ ป ๑๐ ปกอน อยากกินปลาก็ต้ังหมอรอไวไปหาก็ไดปลามากิน” 

 
ภาพ ๑ แมนํ้าโขงที่อ.เชียงคาน จ.เลย เปนแหลงอาหารและรายไดที่สําคัญของชุมชน 
๓ การพัฒนาแมนํ้าโขงตอนบน 

ในชวงหลังทศวรรษ ๑๙๘๐ สาธารณรัฐประชาชนจีนเขามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาแมนํ้าโขง 
บทบาทของจีนเกิดขึ้นภายใตนโยบายการมุงพัฒนาภูมิภาคตะวันตกของจีนใหเติบโตทางเศรษฐกิจ หน่ึงใน

                                                 
๖ สัมภาษณวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๙ 
๗ สัมภาษณวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๙ 
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๓.๑ ระเบิดแกง ปรับปรุงรองนํ้าเพ่ือการเดินเรือ 
 การระเบิดแกงแมนํ้าโขงเพ่ือการเดินเรือเชิงพาณิชยขนาดใหญอยูภายใตขอตกลงการเดินเรือระหวาง ๔ 
ประเทศในลุมนํ้าโขงตอนบน ไดแก จีน พมา ลาว และไทย โดยจีนเปนผูประสานงานในการสํารวจรายละเอียด
และออกแบบ และสนับสนุนงบประมาณ โดยแบงออกเปน ๓ ชวง ดังน้ี 
 ชวงแรก ระเบิด ๑๑ แกง และ ๑๐ กลุมหิน เพ่ือใหสามารถเดินเรือระวางบรรทุกอยางตํ่า ๑๐๐ ตัน ไดเปน
ระยะเวลาอยางนอยรอยละ ๙๕ ในรอบป 
 ชวงที่สอง ระเบิด ๕๑ แกงและดอน เพ่ือใหสามารถเดินเรือระวางบรรทุกอยางตํ่า ๓๐๐ ตัน ไดเปน
ระยะเวลาอยางนอยรอยละ ๙๕ ในรอบป 
 ระยะที่สาม ปรับปรุงทางนํ้าใหมีลักษณะคลายคลองเพ่ือใหสามารถเดินเรือระวางบรรทุกอยางตํ่า ๕๐๐ 
ตัน ไดเปนระยะเวลาอยางนอยรอยละ ๙๕ ในรอบป 
 ขณะนี้ไดดําเนินการระเบิดแกงและทําการตกแตงลํานํ้าบางสวนบริเวณพรมแดนพมากับลาว จน
สามารถเดินเรือขนาด ๓๐๐ ตันลงมาจนถึงเชียงแสนไดแลว สวนแกงคอนผีหลง บริเวณพรมแดนไทย-ลาว 
รัฐบาลไทยไดมีมติระงับโครงการ และใหทํารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ใหม รวมทั้งทํา TOR 
ทางนํ้าระหวางไทยกับลาวใหม ภายใตความรับผิดชอบของกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๖  

   
 
๓.๒ เขื่อนก้ันแมนํ้าโขง 

สําหรับโครงการเขื่อน จีนวางแผนที่จะสรางเขื่อนผลิตกระแสไฟฟาบนแมนํ้าโขง ชวงกลางและลาง
ของแมนํ้าหลานชาง (แมนํ้าโขงในเขตจีน) ทั้งหมด ๑๓-๑๕ แหง ไดแก Manwan, Dachaoshan, Xiaowan, 
Jinghong, Nuozhadu, Ganlanba, Mengsong, Gongguoqiao, Gushui, Wulilong, Lidi, Huangdeng และ Miaowei๘   

นอกจากน้ียังมีแผนสรางเขื่อนทางตอนบนของแมนํ้าหลานชาง ทางเหนือของมณฑลยูนนานอีก ๗ 
แหง ไดแก Gushui, Huangdeng, Wunonglong, Lidi, Miaowei, Tuoba และ Dahuaqiao 
 ปจจุบัน จีนไดกอสรางเข่ือนก้ันแมนํ้าโขงแลวเสร็จ ๓ เขื่อน โดยเขื่อนแรก คือ เขื่อนมันวาน สรางแลว
เสร็จเมื่อป ๒๕๓๙ เขื่อนตาเฉาชาน และเขื่อนจิงหง สวนอีก ๒ เขื่อนอยูระหวางกอสราง คือ เขื่อนเซี่ยวหวาน และ
เขื่อนน่ัวซาตู  

                                                 
๘ Xinhua Yunnan Channel, July ๒๑, ๒๐๐๔ 
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ภาพ ๒ เขื่อนมันวาน เขื่อนก้ันแมนํ้าโขงแหงแรกในยูนนาน ประเทศจีน  
 
๔ ผลกระทบขามพรมแดนจากการพัฒนาแมนํ้าโขงตอนบน 

การพัฒนาแมนํ้าโขงตอนบน สรางผลกระทบอยางรุนแรงตอระบบนิเวศและชุมชนที่พ่ึงพาแมนํ้าโขง
ทางตอนลางลงไป รวมทั้งแมนํ้าสาขาของแมนํ้าโขง รายงานฉบับน้ีศึกษาวิจัยในพ้ืนที่แมนํ้าโขงบริเวณชายแดน
ไทย-ลาว ๒ เขต ไดแกเขต อ.เชียงแสน อ.เชียงของ และอ.เวียงแกน จ.เชียงราย และเขตอ.เชียงคาน อ.ปากชม จ.
เลย  

การศึกษาพบวา ลักษณะประการหนึ่งของผลกระทบทางสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาแมนํ้าโขงตอนบน ก็
คือปญหาสิ่งแวดลอมในลักษณะขามพรมแดน ซึ่งมีแนวโนมจะทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ  

การพัฒนาทางตอนบนของลุมนํ้าโดยเฉพาะในเขตประเทศจีน ไมเพียงแตสงผลกระทบตอระบนิเวศ
บริเวณพรมแดนไทย-ลาว ที่จ.เชียงรายเทาน้ัน แตพบวาขยายลงมาถึงบริเวณพรมแดนไทย-ลาว ที่ จ. เลย ดวย
เชนกัน 
 

๔.๑ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับระบบนิเวศแมนํ้าโขงท่ี จ.เชียงราย 

๔.๑.๑ ความผันผวนของระดับนํ้า 
 ปริมาณกระแสนํ้าทั้งปในแมนํ้าโขงชวงกอนจะไหลลงทะเลท่ีประเทศเวียดนามเปนนํ้าที่มาจากเขต
ประเทศจีนประมาณ ๑๕-๒๐ เปอรเซ็นต ในขณะที่นํ้าในแมนํ้าโขงที่อยูในประเทศกัมพูชา เมื่อถึงเดือนเมษายน 
นํ้าที่มีอยูในแมนํ้าโขงเปนนํ้าที่มาจากจีนถึง ๔๕ เปอรเซ็นต๙ และปริมาณนํ้าจากพ้ืนที่รับนํ้าในเขตประเทศจีนมี
สวนสําคัญมากตอกระแสนํ้าในชวงหนาแลงของแมนํ้าโขงสวนที่ไหลผานประเทศไทยและลาวซึ่งคาดวามี
มากกวา ๖๐ เปอรเซ็นต 

หลังจากเกิดการพัฒนาแมนํ้าโขงตอนบน ทั้งการระเบิดแกงเพ่ือการเดินเรือและการสรางเขื่อนใน
ประเทศจีนไดสงผลกระทบตอประเทศทายนํ้าอยางหลีกเลี่ยงไมได 

วัฎจักรนํ้าทวม-นํ้าแลงของแมนํ้าโขงที่เคยเปนไปตามตามฤดูกาลเปล่ียนแปลงไป เมื่อเขื่อนเริ่มมีการกัก
เก็บนํ้าทําใหวงจรระดับนํ้าในแมนํ้าโขงเปล่ียนแปลงไปอยางสิ้นเชิง  

                                                 
๙ Blake, David (๒๐๐๑), “China’s Lancang Dams Endanger Millions both Upstream and Downstream.” International Rivers 
Network World Rivers Review, Vol ๑๖, No ๓.  
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แมนํ้าโขงในอดีตกอนการสรางเขื่อนเคยขึ้นสูงสุดในเดือนสิงหาคมเปนตนไป เมื่อถึงเดือนธันวาคมนํ้า
ในแมนํ้าโขงก็จะคอยๆ ลดระดับลง จนแหงลงเต็มที่ในเดือนเมษายน แตภายหลังจากการดําเนินโครงการสราง
เขื่อนและการระเบิดแกง พบวาระดับนํ้าในแมนํ้าโขงเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัดเจนโดยเฉพาะในชวงฤดูแลง  
 การระเบิดแกงแมนํ้าโขงที่ดําเนินการต้ังแตปลายป ๒๕๔๔ ไดทําใหเกิดความผันผวนของระดับนํ้าใน
แมนํ้าโขง ความไมแนนอนของกระแสนํ้าในแมนํ้าโขงไดทวีความรุนแรงมากขึ้น เมื่อมีการกอสรางเขื่อนเซี่ยว
หวานและเขื่อนจิงหง ซึ่งเขื่อนเซี่ยวหวานเมื่อสรางเสร็จจะมีความสูงถึง ๒๙๒ เมตร ขณะที่เขื่อนจิงหงต้ังอยู
ลางสุดของแมนํ้าโขงตอนบนในจีน หางจากสามเหล่ียมทองคํา อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายเพียงประมาณ 
๒๘๐ กิโลเมตร  

นอกจากน้ันการทําขอตกลงระหวางจีน พมา ลาว และไทยในการควบคุมนํ้าเพ่ือใหสามารถเดินเรือ
ขนาดใหญในฤดูแลงได  จะทําใหวัฎจักรการขึ้น-ลงของนํ้าเปล่ียนไปในแมนํ้าโขงเปล่ียนไป 

ระดับนํ้าที่ขึ้นๆ ลงๆ ตามอิทธิพลของการใชงานเขื่อนและการระเบิดแกงแมนํ้าโขง โดยเฉพาะในชวง
กลางฤดูแลงราวเดือนมกราคม-เมษายน ไดสงผลกระทบตอระบบนิเวศของแมนํ้าโขงอยางหลีกเล่ียงไมได 
หมายถึงวาผลกระทบเหลาน้ันยังไดสงผลโดยตรงกับพันธุปลา พรรณพืช และวิถีชีวิตของชาวบานทั้งสองฝงโขง
ดวยเชนกัน ดังที่จะอธิบายในสวนตอไป 
 

๔.๑.๒ การทับถมของตะกอนทราย 
 การทับถมของตะกอนทรายเห็นไดอยางชัดเจนในบริเวณ “คก” ซึ่งเปนที่อยูอาศัยที่สําคัญของปลาใน
ฤดูนํ้าลด โดยตะกอนทรายเขาทับถมจนคกต้ืนเขินมาต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๔๕ เชน บริเวณคกหลวง ซึ่งเปนคกขนาด
ใหญที่อยูติดกับฝงลาวในเขตอ.เวียงแกน จ.เชียงราย รวมถึงคกอื่นๆ เชน คกสองหอง คกปากทีน  
 เมื่อคกถูกทรายทับถม หมายถึงการที่ระบบนิเวศสําคัญของแมนํ้าโขงอันเปนที่อยูอาศัยของปลาถูก
ทําลาย คกที่ต้ืนเขินทําใหคนหาปลาสามารถหาปลาในคกไดนอยลง หรือบางคกก็ไมสามารถหาปลาไดเลย 
 พอทองพัน ดวงธิดา๑๐ คนหาปลาบานหวยลึก อ.เวียงแกน จ.เชียงราย อาศัยหาปลาในบริเวณคกหลวง
มานานกวา ๒๐ กวาปกลาววา ไมเคยเห็นคกหลวงจะต้ืนเขินอยางน้ีมากอน ต้ืนเขินจนมีแตทรายไมมีนํ้า ในฤดู
แลงไมสามารถหาปลาไดเลย 
 อุยเสาร ระวังศรี๑๑ คนหาปลาวัย ๗๖ ป กลาววา “พอนํ้าโขงมันแหงลงมา เด๋ียว ๒-๓ วันมันก็ขึ้น เปน
อยางน้ีปลาไมมีหรอก ต้ังแตจีนทําเขื่อนมันก็เปนอยางน้ี นํ้าโขงมันขึ้น-ลง นํ้าสาขา นํ้าหวยก็แหงลงดวย เพราะ
นํ้าโขงมันลง นํ้าหวยนํ้าสาขาที่ไหลลงนํ้าโขงก็ถูกดึงลงมาดวย นํ้าสาขาก็แหง หวยก็แหง ปลาก็หาที่อยูในนํ้า
สาขาลําบาก  

“อยางดอนทรายบางดอนไมมี พอมาปน้ีมีดอนทราย อยางหาดจั่นปน้ีทรายมูนกวาปกอน หวยโตนนํ้าก็
นอย เพราะนํ้าโขงดึงน้ําจากหวยโตนลงมาเยอะ อยางคกหัวงามก็แทบไมเปนคก เพราะทรายจากดอนหัวงามมา
มูน คกน้ีปลามันเขาไปอยูนํ้ามันลึก แตพอทรายมูนปดทางนํ้าที่ไหลเขาคกไว ปลาก็เขาไปไมได” 
 ขณะที่ระบบนิเวศแบบดอนไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทิศทางการไหลของนํ้าและกระแสนํ้า
ที่เช่ียวขึ้นในฤดูนํ้าหลาก ทําใหเกิดการกัดเซาะดอนทราย ซึ่งใชเปนพ้ืนที่ทําการเกษตรริมโขง พ้ืนที่ดอนบางที่มี
ขนาดเล็กลง บางที่หายไปท้ังดอน เชน ดอนมะเตาที่บานดอนที่ อ.เชียงของ เปนตน 

                                                 
๑๐ สัมภาษณวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ 
๑๑ สัมภาษณวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๙ 

 



 ๘

 
๔.๑.๓ การพังทลายของตลิ่ง 

การพังทลายของตลิ่งเกิดจากกระแสนํ้าไดเปลี่ยนทิศทางการไหล กระแสนํ้าพุงเขาทําลายตลิ่งทั้งสอง
ฝงนํ้า ชาวบานสังเกตเห็นวา ความเร็วของกระแสนํ้าไดเพ่ิมขึ้น ตางจากในอดีตที่ผานมา พ้ืนที่ที่ไดรับความ
เสียหายครอบคลุมทั้งที่อยูอาศัย ที่สาธารณะของหมูบาน และพื้นที่เพาะปลูกพืชผักริมฝงของหมูบาน  

หลายหมูบานที่อยูติดกับแมนํ้าโขงตองประสบกับปญหานี้ เชน บานตนผ้ึง สปป.ลาว บานแซว บานปง
ของ บานสวนดอก บานสบยาบ อ.เชียงแสน บานดอนที่ บานผากุบ บานเมืองกาญจน บานดอนมหาวัน บานปาก
อิง อ.เชียงของ บานแจมปอง บานหวยลึก อ.เวียงแกน 
 
๔.๑.๔ การลดลงของไก  

การเปล่ียนแปลงระบบนิเวศแมนํ้าโขงไดสงผลกระทบอยางรุนแรงตอไก-สาหรายแมนํ้าโขง เน่ืองจาก
ไก เปนพืชที่มีความออนไหวตอสภาพแวดลอมเปนอยางมาก คือ ลักษณะการเกิดขึ้นของไกโดยสวนมากไกจะ
เกิดที่ระดับนํ้าลึกไมเกิน ๔๐-๔๕ เซนติเมตร นํ้าตองใสสะอาดและแสงแดดสองถึง 
 งานวิจัยจาวบานพบวา ต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๔๕ บริเวณหาดหิน ซึ่งเปนแหลงกําเนิดไกมีตะกอนทรายทับ
ถม ขณะที่นํ้าโขงขุนขน ทําใหไกไมสามารถจะเกิดได เพราะไกจะเกิดก็ตอเมื่อนํ้าใสเทาน้ัน การที่ระดับนํ้าขึ้น-
ลงผิดปกติทําใหไกที่เกิดขึ้นมาใหมไดเพียงแควันสองวันตองจมนํ้าหรือแหงตาย  
 สวนไกที่ยังพอเก็บไดคุณภาพก็ไมดี เพราะนํ้าขุนขนจากตะกอนทรายพัดมาติดกับไกทําใหลางออก
ยาก งานวิจัยจาวบานพบวา ไกมีจํานวนลดลง ชวงระยะเวลาในการเก็บไกจึงสั้นลงกวาเดิม จากที่เคยเก็บได ๔– 
๕ เดือนก็เก็บไดเพียงเดือนเดียวเทาน้ัน  

 
ภาพ ๓ กลุมแมบานริมโขงเก็บไก สาหรายแมนํ้าโขง ซึ่งลดจํานวนลงหลังการเปล่ียนแปลงของแมนํ้า  

๔.๑.๕ ผลกระทบตอพันธุปลาและการหาปลา 
งานวิจัยจาวบานพบวา การหาปลาในแมนํ้าโขงน้ันตองการสภาพนํ้าในแมนํ้าโขงที่ทรงตัว หากน้ําจะ

ขึ้นหรือลงตองเปนไปตามธรรมชาติน่ันก็คือ คอยๆ ขึ้นหรือลง การที่ระดับนํ้าโขงขึ้น-ลงไมปกติทําใหปลาไม
เดินทางออกหากินและเดินทางไปวางไข ทําใหคนหาปลาจับปลาไดนอยลง ตัวอยางเชน ปลาสรอยที่ชาวบานใช

 



 ๙

 อีกตัวอยางหน่ึงคือ ปลาหวาน ปลายอน ในอดีตการไหลมองของคนหาปลาจะใชมองตาขนาด ๓.๕ 
เซนติเมตร ไหลในชวงนํ้าเริ่มขึ้นปลายเดือนเมษายน ปลาหวาน ปลายอน จะติดมองที่ไหลประมาณ ๑ รอบ ได
ปลารวมกันไมตํ่ากวา ๔-๕ กิโลกรัม แตปจจุบันไหลมอง ๑ รอบ ไดปลาหวานปลายอนรวมกัน ๔-๕ ตัวก็ถือวา
ไดปลามากแลว  
   
๔.๑.๖ ผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมของคนหาปลา 
 ลั้ง หรือ พ้ืนที่หาปลา แตละแหงไมวาจะเปนพ้ืนหินหรือทรายจะมีความเรียบของพื้นนํ้าที่สม่ําเสมอ
และสวนใหญมีรองนํ้าเดียวจึงทําใหสามารถจับปลาได  แตในปจจุบันพ้ืนที่ใตนํ้าที่เปนล้ังหาปลาของชาวบานไม
ราบเรียบสม่ําเสมอ เกิดสันดอนหินและสันดอนทรายขึ้นมาใหม บางพื้นที่ก็แบงเปนสองรองนํ้าจึงทําใหหาปลา
ลําบากและหาปลาไดนอยลง 
 การข้ึน-ลงของน้ําที่ไมปกติ ก็มีสวนใหชาวบานไมสามารถใชเครื่องมือจับปลาไดเชนกัน เชน เบ็ดที่ปก
ไวริมฝงนํ้าอาจเปลี่ยนเปนอยูเหนือนํ้าเมื่อระดับนํ้าลดลงทันทีในระยะเวลาเพียงช่ัวขามคืน ที่สําคัญก็คือ การข้ึน-
ลงของน้ําไมปกติทําใหปลาไมอพยพตามฤดูกาล คนหาปลาจึงไมสามารถใชความรูทองถ่ินในการคาดการณการ
อพยพของปลาไดดังเดิม  
 ผลกระทบที่ตามมาก็คือ คนหาปลาสามารถหาปลาไดนอยลง คนหาปลาบานปากอิงระบุวา การผัน
ผวนของกระแสนํ้า และระดับนํ้าทั้งในชวงฤดูแลงและฤดูฝน ทําใหจํานวนปลาที่จับไดลดลงถึงรอยละ ๕๐ ทํา
ใหคนหาปลาหลายคนตองเปล่ียนไปทําอาชีพอื่นหรือตองออกไปทํางานตางถ่ิน เน่ืองจากไมสามารถยึดการหา
ปลาเปนอาชีพหลักไดอีกตอไป จํานวนเรือหาปลาที่เคยมีประมาณ ๗๐-๘๐ ลํา ไดลดลงเหลือเพียงประมาณ ๓๐ 
ลําเทาน้ัน  
 ความรุนแรงของปญหานี้เกิดมากที่สุดในฤดูแลงที่ผานมา จนทําใหชาวบานหาปลาไดไมคุมกับคาน้ํามัน
เรือ คนหาปลาชาวไทยและลาวท่ีผาได ทางใตสุดของแมนํ้าโขงบริเวณพรมแดนไทย-ลาวทางตอนบน ระบุวา การ
ที่ปลาไมเคล่ือนยายออกหากินและอพยพขึ้นไปขางบนทําใหจํานวนคนหาปลาท่ีไหลมองในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 
๒๕๕๐ เหลือเพียง ๒ รายจากปกติที่มีคนหาปลามากกวา ๗๐ ราย 
 นายทองสวรรค พรมราช๑๒ ผูใหญบานบานหวยลึก กลาววา “เมื่อกอนที่บานหวยลึกจะมีเรือออกหาปลา
ในนํ้าโขงวันหน่ึง ๑๕ ลําขึ้นไป คนหน่ึงออกหาปลาวันละ ๒-๓ เที่ยว เขาคิวกันหาปลาตามจุดตางๆ ที่มีปลาชุกชุม 
ระดับนํ้าโขงข้ึนลงตามระยะเวลาคงที่ตลอดทุกป โดยปกตินํ้าจะขึ้นต้ังแตเดือนพฤษภาคม -มิถุนายน และจะทรง
ตัวไปเรื่อยจนถึงเดือนมีนาคมนํ้าก็จะเริ่มแหง แตปจจุบันนํ้าขึ้นลงเร็วมาก ถาขึ้นตอนเย็น ลดลงตอนเชาเปนอยางน้ี
ทุกวัน  
 “ออกไปหาปลาในแตละวันใชเครื่องมือหาปลาอยางเชนมอง ใชมองยาว ๒๕ วา ครั้งหน่ึงไดปลาอยาง
นอย ๑๐-๒๐ ตัว ทําใหมีรายไดวันละไมตํ่ากวา ๑๐๐ บาททุกวัน  
 “ระดับนํ้าเริ่มมีการเปล่ียนแปลงไมคงที่เมื่อประมาณ ๔-๕ ปที่ผานมา ขึ้นลงไมเปนเวลา และน้ําแหงมาก
ขึ้นมาประมาณ ๓ ปแลว ทําใหชาวบานหาปลายากข้ึน  
 “สังเกตจากการขึ้น-ลงของนํ้า วาถาวันไหนมีเรือสินคาลองมาจากจีนวันน้ันนํ้าจะขึ้นมาก เขาใจวาจีน
อาจจะมีการกักเก็บนํ้าไวเมื่อจะนําสินคามาสงก็จะมีการปลอยนํ้าออกมาเพ่ือใหเรือสินคาเดินไดสะดวกและได

                                                 
๑๒ สัมภาษณวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ 

 



 ๑๐

พอจันดี สายใจ๑๓ ชาวบานผากุบ อ.เชียงของ กลาววา “ตอนน้ีคนหาปลาบานผากุบจริงเหลือประมาณ 
๔ คน จากแตกอนมีหลายสิบคน มันหาไมไดก็เลยไมมีใครอยากจะหา เพราะเด๋ียวน้ําขึ้น เด๋ียวนํ้าลง ใสไซล่ันไว
ตอนเย็นวันน้ี พรุงน้ีมาดู ไซอยูบนบกแลว นํ้ามันหนีละไซ เปนอยางน้ีจะเอาปลามาจากท่ีไหน ปลามันก็หลงน้ํา
หมด แตกอนเมื่อ ๗-๘ ปกอนเคยหาปลาขายวันหน่ึงได ๓๐๐-๔๐๐ บาท ตอนน้ีบางวันก็ไมไดเลยสักตัว ทั้งท่ี
บานเราคนหาปลาก็ไมเยอะ ไมรูวาปลามันลดลงไดยังไง” 

 พอมวน ลิพัน๑๔ อายุ ๖๕ ป คนหาปลาบานปากเนียม ต.หวยพิชัย อ.ปากชม จ.เลยกลาววา “พอหาปลา

มาต้ังแตอายุ ๑๐ กวาป หาปลาเปนอาชีพ บริวเณหาปลาก็จะเปนที่บุงไผ หาดบัว แกงบวบ เมื่อกอนปลาเยอะ ชวง
ปลาไมคอยมี บางวันหาได บางวันก็ไมได เด๋ียวน้ีหาปลาไมคอยได นํ้าขึ้น-ลงผิดปกติขึ้นประมาณอาทิตยหน่ึง 
จากน้ันก็ลง  

น้ี

                                                

“สมัยกอนมีเกาะแกงมาก เด๋ียวน้ีทรายไหลมาถมหายไปหมด แตกอนมีปลาตัวใหญหลายชนิดทั้งปลาแข 
ปลาเคิง ปลานาง ปลาปาก ปลาคาว ปลาเลิม เด๋ียวน้ีหายไปนานแลว ทั้งที่ยอนกลับไปประมาณ ๕ ปกวาหรือเกิน
กวาน้ันยังมีอยู ปหน่ึงมีรายได ๓-๔ หมื่นกวาบาท เด๋ียวน้ีอยางมากก็หมื่นกวาบาท ปลาก็หาไดบาง ไมไดบาง 
ตอนน้ีหาปลาไมคอยได จีนเขามาสรางเขื่อน น่ีคือปญหาละ วิถีชีวิตของเราก็เปล่ียนไปดวย ธรรมชาติซื้อหากัน
ไมได บานเราอยูกันมากรอยกวาปแลว”  

การท่ีคนหาปลาหยุดหาปลาน้ันเกิดขึ้นแทบตลอดสองฝงแมนํ้าโขง บางคนหาปลาหลอเลี้ยงชีวิตและ
ครอบครัวมาตลอดชีวิตก็ตองหันหลังใหแมนํ้า ผลที่ตามมาก็คือ ระบบเศรษฐกิจที่ขึ้นอยูกับการหาปลาซบเซาลง 
ขณะที่ราคาปลาแพงมากขึ้นเกือบเทาตัวเน่ืองจากหาปลายากขึ้นทุกวัน 

 
๔.๑.๗ ผลกระทบตอการทําเกษตรริมโขง 
 เกษตรริมโขงมีความสําคัญตอชาวบานทั้งในแงของความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ แตการทําเกษตรริมโขงเริ่มประสบกับปญหาต้ังแตป ๒๕๔๐ หรือ ๑ ปหลังการสรางเข่ือนมันวานเสร็จ
และเปดใชงาน  
 โดยปกติแลว คนทําเกษตรริมโขงจะเริ่มเพาะปลูกหลังนํ้าลด และตามธรรมชาติแลว นํ้าโขงจะไมขึ้น
อีก แตในชวงดังกลาวเปนตนมา นํ้าโขงจากทางตอนบนไดหลากลงมาทวมพ้ืนที่เกษตรหลังจากชาวบานลงเมล็ด
พันธุหรือกลาพันธุไปแลว บางครั้งนํ้าทวมชวงใกลเก็บเก่ียวพรอมที่จะนําไปขาย ทําใหผลผลิตเสียหาย มีคุณภาพ
ตํ่า และขายไมไดราคา  

พอจันดี สายใจ๑๕ บานผากุบ อ.เชียงของ กลาววา “นํ้าทวมแปลงปลูกถั่วตรงริมนํ้าหลายไร ตรงหวยตุ 
นํ้าโขงก็หนุนเขามา พอนํ้ามันหนุนเขามานํ้าจากหวยก็ขึ้นสูง ผิดปกติตรงที่นํ้าทวมครั้งน้ีมันทวมหลังออกพรรษา  

 
๑๓ สัมภาษณวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ 
๑๔ สัมภาษณวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ 
 
๑๕ สัมภาษณวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ 

 



 ๑๑

“ตรงผาฟา นํ้าทวมแปลงปลูกมะเขือมวง แปลงถั่ว มะเขือมวงกําลังออกลูกพอดี เจาของสวนกําลังจะเก็บ
ไปขาย พอนํ้าทวมก็ขายไมไดแลว บางคนกําลังลงถั่ว ก็เสียหายไปหลายพันบาทอยู เพราะตองไปซื้อพันธุถั่วมา
ปลูกใหม ขาวโพดเหมยน่ีตองปลูกใหมหมด เพราะน้ําทวมมันตาย  

“ชาวบานก็แปลกใจอยูวานํ้ามันมาไดยังไง มันหนาออกพรรษาแลว ปกตินํ้ามันจะนองชวงในพรรษา
เทาน้ัน“  
 สําหรับชาวบานแลว ความเสียหายตอที่ดินริมโขงน้ันหมายถึงการขาดรายไดของครอบครัว  ทําให
ชาวบานซึ่งสวนใหญคือคนที่ไรที่ดินทํากินตองด้ินรนหาชองทางทํามาหากินอยางอื่นตอไป 

 

๕.๑.๘ ผลกระทบจากการเดินเรือขนาดใหญ 
 แมวาปจจุบันยังไมมีการระเบิดแกงคอนผีหลงและแกงอื่นๆ บริเวณพรมแดนไทย-ลาว แตแมนํ้าโขง
บริเวณพรมแดนไทย-ลาวก็มีการเดินเรือพาณิชยซึ่งทําใหเกิดผลกระทบตอคนหาปลาแลวในระดับหน่ึง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเดินเรือเร็วทองเที่ยวระหวางเชียงแสนกับหลวงพระบาง เน่ืองจากเรือเร็วมีเสียงดังและทํา
ใหเกิดคล่ืนขนาดใหญ เชนเดียวกับเรือสินคาที่ว่ิงระหวางหวยทรายและเชียงของกับหลวงพระบาง 
 คนหาปลาระบุวา เสียงและคลื่นจากเรือใหญจะรบกวนการอพยพหรือการออกหากินของปลา ซึ่งเปน
อีกสาเหตุหน่ึงที่ทําใหคนหาปลาจับปลาไดนอยลง 
 คนหาปลาหลายคนที่ตองหยุดหาปลาในตอนกลางวนัเน่ืองจากการรบกวนของเรือเร็วและเรือสินคา
ขนาดใหญ โดยเล่ียงลงหาปลาดวยการวางเบ็ดในตอนกลางคืนแทน เสียงและคล่ืนจากเรือใหญและเรือเร็วยังทํา
ใหคนหาปลาเลิกใชเครื่องมือหาปลาพื้นบานบางชนิด เชน เบ็ดนํ้าเตา เพราะการใชเบ็ดนํ้าเตาตองอาศัยความเงียบ
และน้ําน่ิงปลาถึงจะกินเบ็ด 
 ในอนาคตหากมีการเดินเรือสินคาขนาดใหญที่ระวางบรรทุกนํ้าหนัก ๕๐๐ ตัน คนหาปลาเช่ือแนวา 
การใชเครื่องมือหาปลาในแมนํ้าโขงอาจจะลดนอยลงอีก เพราะคนหาปลาเลิกใชเครื่องมือหาปลา น่ันหมายถึง
การสูญเสียความรูทองถ่ินที่มีคาที่เก่ียวของกับเคร่ืองมือหาปลาอยางถาวร 
 นอกจากน้ัน หากมีการเดินเรือขนาดใหญของจีนลงมาจนถึงเชียงของ คนหาปลายังจะมีความเสี่ยงมาก
ขึ้นเน่ืองจากคลื่นเรือสินคาของจีนมีขนาดใหญมาก  

ดังน้ันหากมีการเดินเรือสินคาขนาดใหญของจีนอยางจริงจังหลังการระเบิดแกงคอนผีหลง คนหาปลาก็
จะมีความเสี่ยงสูงมาก และอาจจะทําใหตองเลิกหาปลาเชนเดียวกับที่คนหาปลาแถบเชียงแสนเผชิญชะตากรรมน้ี
มาแลวหลังการกอสรางทาเรือเชียงแสน  ซึ่งกอนหนาที่จะมีทาเรือ คนหาปลาที่เชียงแสนรวมบานสบคํามี
ประมาณ ๑๒๐-๑๓๐ คน แตปจจุบันอยูเพียงประมาณ ๔๐ คนเทาน้ัน 
 

๔.๒ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับระบบนิเวศแมนํ้าโขงท่ี จ.เลย 
ต้ังแตปากนํ้าเหือง บริเวณบานทาดีหมี ต.ปากตม อ.เชียงคาน เรื่อยลงมาจนถึงบริเวณตลาดปากชม อ.

ปากชม พบวาภายหลังการพัฒนาแมนํ้าโขงตอนบน บริเวณดังกลาวมีความเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศอยาง
กวางขวาง 
 

๔.๒.๑ การเปล่ียนแปลงของรองนํ้า และสันดอนทราย  

 



 ๑๒

 หน่ึงในระบบนิเวศสําคัญเฉพาะถ่ิน คือ พ้ืนที่ริมนํ้าที่ชาวบานเรียกวา “บุง” ในบุงจะมีแมงกระพรุนนํ้าจืด
หรือที่ชาวบานเรียกวา “แมงหยุมหวะ” อาศัยอยู ระบนิเวศแบบบุงจะเกิดขึ้นในชวงหนานํ้าลด และในบุงจะเปนที่
อาศัยสําคัญของปลา ชาวบานในชุมชนจะมีกิจกรรมที่ทํารวมกันคือการลงบุงในชวงหนาแลง  

พอเพ่ิมศักด์ิ พิสัยพันธุ๑๖ พรานปลาที่อาศัยอยูในอ.เชียงคานและหาปลามากวา ๒๐ ป กลาววา “แมนํ้า
โขงเปล่ียนแปลงไปทุกวัน เด๋ียวน้ีนํ้าโขงขึ้น-ลงผิดปกติ ตล่ิงริมโขงพังทลายทรุดตัวลงมา และกินเน้ือที่เขาไปใน
เขตบานและท่ีทํากิน  

“รองนํ้าเปล่ียนทางเดิน แตกอนรองนํ้าลึกจะอยูทางฝงลาว บริเวณริมฝงก็จะมีแกงหินผาเต็มไปหมด แลว
ริมฝงโขงก็เริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆ โดยมทีรายทับถมหินผาใหจมอยูใตทรายเกือบหมด ดอนทรายก็จะอยูทางฝงลาว 
สวนรองนํ้าลึกก็จะกินเน้ือที่เขามาทางฝงไทยทุกป” 

พอหลา โพธิ์ไทร๑๗ คนหาปลาบานทาดีหมี ที่หาปลาอยูบริเวณปากนํ้าเหือง มากวา ๓๐ ปกลาววา 
“สภาพของแมนํ้าโขงเมื่อกอนจะมีหินผาอยูริมฝงทั้งไทยและลาว เมื่อนํ้าลดหินผาก็จะโผลพนนํ้า มีตนไคร และ
หญาขึ้นคลุม แตตอนน้ีทรายไหลมาทับถม กลายเปนดอนทรายที่มีแนวยาวเปนกิโลแทบไมมีแกงผา ปลาก็ไมมีที่
อาศัยและวางไขตามแกงหิน สวนรองนํ้าก็กินเน้ือที่เขามาทางฝงไทยทุกป นํ้าก็เปล่ียนทางเดินไหลเซาะฝงไทย
มากขึ้น  

“เมื่อสิ่งแวดลอมเปลี่ยนไปจากเดิมปลาก็อยูไมคอยได ไมรูหายไปไหนหมด บางวันก็หาได บางวันก็หา
ไมได เมื่อกอนลงมามือเปลาจับปลาตามซอกหินผาก็ไดปลาไปกินแลว เด๋ียวน้ีขนาดมีเครื่องมือชวยจับยังหาไม
คอยไดเลย” 

การไหลของนํ้าโขงที่ผิดปกติไปจากเดิม ทําใหตล่ิงพังทลาย สงผลใหชาวบานสูญเสียที่ทําการเกษตรริม
โขง เน่ืองจากดินพังทลายกินพ้ืนที่ทําการเกษตรของชาวบานทุกป และไมมีเสนทางสัญจรไปมาในการหาปลา
หรือลงไปใชประโยชนตางๆ บริเวณแมนํ้าโขงและไมมีทาจอดเรือหาปลา เพราะตล่ิงสูงชันทําใหวิถีชีวิตของ
ชาวบานเปลี่ยนแปลงตามไปดวย  

พอวิญู ไชยจันทร๑๘ อายุ ๕๘ ป ชาวบานผาแบน อ.เชียงคาน ใหขอมูลวา“เวลานํ้ามา กระแสนํ้าจะแรง
เซาะดินริมตลิ่งพังลงมา ตนไมใหญนอยก็ลมลงตามดิน ตล่ิงพังทุกป ที่ปลูกพืชผักไวกินริมตลิ่งก็ไมคอยมีแลว ซื้อ
ผักในตลาดกินกันเสียสวนใหญ อยาวาแตที่ปลูกผักเลย ที่จอดเรือก็ไมคอยมีเพราะตล่ิงสูงชันมาก หาทางไปมา
ลําบาก ทําใหลงไปหาปลาหรือลงไปแมนํ้าโขงลําบากกวาแตกอนมาก“ 
 
๔.๒.๒ ผลกระทบตอพรรณปลาและสัตวนํ้า  

พรรณปลาสัตวนํ้าที่อาศัยอยูในแมนํ้าโขงไดรับผลกระทบจากระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการพัฒนา
แมนํ้าโขงตอนบน ซึ่งสามารถประเมินไดจากปริมาณปลาที่ชาวบานจับไดที่ลดลงอยางตอเน่ือง  

พอทวี สิทธิแกว๑๙ อายุ ๖๓ ป ชาวบานเชียงคาน ใหขอมูลวา “เมื่อกอนปลามีมาก หาไดทุกวันมีรายได
ทุกวัน จับแตปลาตัวใหญสวนตัวเล็กที่ติดมองก็จะปลอยไปถายังไมตาย  

                                                 
๑๖

 สัมภาษณวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ 
๑๗

 สัมภาษณวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๙ 
๑๘ สัมภาษณวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ 
๑๙ สัมภาษณวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ 

 



 ๑๓

“เด๋ียวน้ีบางวันก็หาได บางวันก็ไมได แลวแตดวง นํ้าโขงขึ้น-ลงไมเหมือนเมื่อกอน ปลามันอยูไมได 
เวลาปลาวางไขมันตองอาศัยสภาพน้ําที่เหมาะสม เด๋ียวน้ีนํ้าขึ้นๆ ลงๆ แลวแตเขาจะปลอยมา (จากเขื่อน) นํ้าโขง
ไมขึ้น-ลงตามธรรมชาติ ปลาก็อยูไมได ปลาเล็กเกิดมาก็อยูไมไดทําใหจํานวนปลาลดลง ปลาหายากมากขึ้น การ
ทํามาหากินของชาวบานก็ฝดเคืองขึ้นจากแตกอน” 

แมบุญเผ่ือ สมชิต๒๐ แมคาปลาในตลาดอ.ปากชม กลาววา “ปน้ี (๒๕๕๐) นํ้าลงเร็วกวาทุกป ปกติเดือน 
๓ (กุมภาพันธ) ปลาจะเริ่มขึ้นแลว แตปน้ีปลาไมคอยมี ตางจากปกอนๆ อยางปลามางวันหน่ึงรับซื้อได ๒๐-๓๐ 
กิโล ปลาเน้ือออนก็วันหน่ึง ๓๐-๕๐ กิโล แตปน้ีวันหน่ึงรับซื้อไดแค ๕-๑๐ กิโลเทาน้ัน ปลามีนอยมาก ดอนทราย
โผลเร็วกวาทุกป นํ้าโขงก็แหงเร็ว คงเปนสาเหตุใหไมคอยมีปลาขึ้น“ 

 
 

๔.๒.๓ ผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนริมโขง  
วิถีชีวิตของกลุมชาวบานที่มีอาชีพหาปลาเริ่มเกิดการเปล่ียนแปลงอยางเห็นไดชัด หลังระบบนิเวศของ

แมนํ้าโขงถูกทําลาย โดยเฉพาะในชวง ๓-๔ ปที่ผานมา ความเปล่ียนแปลงสามารถวดัไดจากจํานวนเรือหาปลา
ของชาวบานที่มีจํานวนลดลง เชนที่ลวงหาปลาดอนไข อ.เชียงคาน จากที่เคยมีเรือหาปลาพ้ืนบานกวา ๕๐ ลํา 
ปจจุบันมีเรือที่อยูในทะเบียนเรือหาปลาเพียง ๓๘ ลํา การออกเรือหาปลาในแตละวันก็ลดจํานวนลงเรื่อยๆ บางวัน
ออกหาปลา ๒๐ ลํา บางวันก็เหลือเพียงไมถึง ๑๐ ลํา 

สวนลวงหาปลาที่แกงคุดคู อ.เชียงคาน มีเรือหาปลา ๕๐ ลํา แตหลังจากที่แมนํ้าโขงเกิดการเปล่ียนแปลง 
๓-๔ ปที่ผานมา มีเรือที่ออกหาเปนประจําเพียง ๒๐ ลํา  

นายวัน แกวยาศรี๒๑ อายุ ๔๒ ป หน่ึงในจํานวนคนหาปลาบริเวณแกงคุดคู กลาววา “นํ้าไมทรงตัว อยาง
เมื่อกอนชวงนํ้าขึ้นก็จะคอยๆ ขึ้นเรื่อยๆ ตามฤดูกาล ปลาก็จะขึ้นไปวางไข พอหมดฝนถึงชวงนํ้าลดก็จะลดลง
เรื่อยๆ ตามฤดูกาลของมัน ปลาท่ีขึ้นไปวางไขก็จะกลับลงมา เปนอยางน้ีมาตลอด คนหาปลาจึงรูวาควรจะจับปลา
ชวงไหน ปลามันก็คงรูสึกถึงการเปล่ียนแปลง ปลามันอาจอยูไมไดทําใหหาปลาไดยากขึ้น บางวันก็หาไมไดเลย
สักตัว  

“คนหาปลาเด๋ียวน้ีก็เริ่มหันไปทําสวน บางชวงที่หาปลาไมคอยไดก็รับจางกอสราง จากเมื่อกอนหาปลา
เปนอาชีพไดวันละไมตํ่ากวา ๑,๐๐๐ บาทเลยทีเดียว” 

ในอดีตคนหาปลาใชเครื่องมือหาปลาพื้นบานหลากหลายชนิดที่เหมาะสมกับการจับปลาแตละชนิด แต
ละฤดู คือ ในชวงหนานํ้าลดก็จะใชมองตาถี่เพ่ือจับปลาเล็กที่อพยพขึ้นมาทางตอนบน เชน ปลาปาก ปลามาง ปลา
แปบ เปนตน และเมื่อถึงหนานํ้าแดง เมื่อนํ้าโขงเริ่มยกระดับขึ้น คนหาปลาก็จะใชมองตาใหญจับปลาที่มีขนาด
ใหญ เชน ปลาแข ปลาเลิม เปนตน สวนหนานํ้าหลากก็จะวางเครื่องมือประเภท ตุม ลอบ จั่น ไซ ไวริมตล่ิงดักจับ
ปลา  

แตปจจุบันจํานวนปลาที่จับไดลดลง ประกอบกับการไหลอยางผิดปกติของแมนํ้าโขง ที่ไหลแรงและ
เช่ียว บวกกับระดับนํ้าที่ขึ้น-ลงไมเปนไปตามฤดูกาลเชนเมื่อกอน จึงทําใหวางเครื่องมือจับปลาไดลําบาก ปจจุบัน
คนหาปลาจํานวนหน่ึงจึงตองปรับมาใชมองขนาดตาเล็กสุดไปจนถึงใหญสุด โดยนํามองตาถ่ีหรือตาเล็กประกบ
กับมองตาใหญ เพ่ือจะชวยใหไดปลาทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ  

                                                 
๒๐ สัมภาษณวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 
๒๑ สัมภาษณวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

 



 ๑๔

วิถีชีวิตของคนหาปลาก็เริ่มเปล่ียนแปลงจากหาปลาเปนอาชีพตลอดทั้งป ก็ตองหันไปทําอาชีพอื่น โดย
หาปลาเปนอาชีพเสริม หาปลาเฉพาะในชวงนํ้าเริ่มขึ้น และหาอีกชวงหน่ึงคือชวงนํ้าลดในเดือนมีนาคม-เมษายน 

 
๕. โครงการเขื่อนบนแมนํ้าโขงตอนลาง ไทย-ลาว-กัมพูชา 
๕.๑ โครงการเขื่อน 

นับต้ังแตปลายป ๒๕๕๐ เปนตนมา ไดมีความเคล่ือนไหวของหนวยงานทั้งภาครัฐและบริษัทเอกชน ใน
การร้ือฟนโครงการเขื่อนเพ่ือผลิตไฟฟาบนแมนํ้าโขงสายหลักทางตอนลาง โดยมีทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ (ดูตาราง ๑)  
ต้ังอยูบนแมนํ้าโขงในเขตประเทศลาว พรมแดนไทย-ลาว และกัมพูชา  
 
ตาราง 1 สรุปขอมูลโครงการเข่ือนก้ันแมนํ้าโขงตอนลาง ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๑ 

โครงการ ประเทศ กําลังผลิต บริษัทผูดําเนินการ/พัฒนาโครงการ 
(เมกกะ
วัตต) 

สถานะ 

ปากแบง ลาว ๑,๒๓๐ ตาถัง (จีน) MoU เพ่ือศึกษาความเปนไปได 

หลวงพระบาง ลาว ๑,๔๑๐ ปโตรเวียดนาม MoU เพ่ือศึกษาความเปนไปได 

ไซยะบุรี ลาว ๑,๒๖๐ ช.การชาง MoU เพ่ือศึกษาความเปนไปได 

ปากลาย ลาว ๑,๘๑๘ ชิโนไฮโดร และ ไชนาอิเลคโทร
นิกส 

MoU เพ่ือศึกษาความเปนไปได 

สานะคาม พรมแดนไทย-
ลาว 

๑,๐๐๐ ตาถัง (จีน) MoU เพ่ือศึกษาความเปนไปได 

ปากชม  พรมแดนไทย-
ลาว 

๒,๐๓๐ กระทรวงพลังงาน ศึกษาความเปนไปไดเบื้องตน 

บานกุม พรมแดนไทย-
ลาว 

๒,๓๓๐ อิตาเลียนไทย และเอเชียคอรป 
(ฮองกง) 

MoU เพ่ือศึกษาความเปนไปได 

ลาดเสือ ลาว ๘๐๐ เจริญเอนเนอรยีแอนดวอเตอร MoU เพ่ือศึกษาความเปนไปได 

ดอนสะฮอง ลาว ๓๖๐ เมกะเฟรส (มาเลเซีย) PDA พัฒนาโครงการ  
จะกอสรางแลวเสร็จ พศ. ๒๕๕๘ 

สตึงเตรง กัมพูชา ๙๘๐ บริษัทจากรัสเซีย MoU เพ่ือศึกษาความเปนไปได 

ซําบอ กัมพูชา ๒,๖๐๐ ชิโนไฮโดร (จีน) MoU เพ่ือศึกษาความเปนไปได 

ที่มา การนําเสนอของรัฐบาลลาวและกัมพูชา Regional Multi-stakeholder Consultation on MRC’s Hydropower 
Program เวียงจันทน กันยายน ๒๕๕๑  
 
๕.๒ ขอกังวลตอผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอม 
 ผลกระทบตอระบบนิเวศและชุมชนในลุมนํ้าโขงตอนลาง ยอมเปนสิ่งที่หลีกเล่ียงไมไดหากโครงการ
เขื่อนบนแมนํ้าโขงตอนลางเกิดขึ้น  

 



 

 

๑๕

                                                

 หน่ึงในประเด็นหลัก คือ ผลกระทบตอพันธุปลาในแมนํ้าโขง และน้ําสาขา ซึ่งเปนที่ทราบกันดีวาพันธุ
ปลาในลุมนํ้าโขงมีหลากหลายถึง ๑,๓๐๐ ชนิด ในแตละปการประมงมีมูลคาถึง ๒,๐๐๐ ลานดอลลารสหรัฐ 
นับเปนประมงน้ําจืดอันดับ ๑ ของโลก ดร.แพททริก ดูแกน นักวิชาการจาก World Fish Center กลาววา๒๒ เขื่อน
ทั้งหมดท่ีจะสรางก้ันแมนํ้าโขงจะสรางผลกระทบอยางใหญหลวงตอพันธุปลา และประชาชนที่พ่ึงพาทรัพยากร
ปลาจากแมนํ้าโขง ซึ่งเฉล่ียแลวประชากรนํ้าโขงตอนลางไดรับสารอาหารจากปลาเฉล่ียปละ ๒๙-๓๙ กิโลกรัมตอ
คน 

จากการประชุมของคณะผูเช่ียวชาญปลาตอเรื่องเขื่อนนํ้าโขง ซึ่งจัดโดย MRC รายงานวา ผูเช่ียวชาญเห็น
ตรงกันวา ปจจุบันไมมีเทคโนโลยีใดๆ ที่จะบรรเทาผลกระทบได เน่ืองจากปลาในลุมนํ้าโขงรอยละ ๗๐ เปนปลา
ที่อพยพเพ่ือขึ้นไปวางไขทางตอนบน เสนทางอพยพนับต้ังแตปากนํ้า ทะเลสาปเขมร ขึ้นไปจนถึงพรมแดนไทย-
ลาว ที่สามเหล่ียมทองคํา จ.เชียงราย 

คาดการณวาประชากรกวา ๖๐ ลานคนที่พ่ีงพาทรัพยากรธรรมชาติในลุมนํ้าโขงตอนลาง ๔ ประเทศ จะ
ไดรับผลกระทบตอวิถีชีวิตซึ่งสัมพันอยางแนบแนนกับการประมง ตรงกันกับที่ผูเช่ียวชาญสรุปในการศึกษา๒๓ วา 
“ เขื่อนบนแมนํ้าโขงตอนกลางและตอนลางจะสรางผลกระทบใหญหลวงตอการประมง และมีตนทุนมหาศาลทั้ง
ในดานเศรษฐกิจและสังคม” 

 
  ๕.๓ คําถามตอมาตรการดานสิ่งแวดลอมและสังคม ของโครงการเขื่อนแมนํ้าโขงโดยบริษัทเอกชน
 แมโครงการเขื่อนบนแมนํ้าโขงเหลาน้ีจะไมใชโครงการใหม แตหลายโครงการมีการวางแผนไว
นับต้ังแตยุคสงครามเย็น อาทิ เขื่อนผามอง หรือโครงการเขื่อนปากชมในปจจุบัน แตเปนที่นาสังเกตวา โครงการ
เหลาน้ีลวนมีตัวละครใหมที่ไมเคยมีมากอน กลาวคือ มีผูพัฒนาโครงการเปนบริษัทเอกชนทั้งดานอุตสาหกรรม
พลังงานและอุตสาหกรรมกอสรางจากประเทศตางๆ ทั้งในและนอกภูมิภาค รวมทั้งมีแนวโนมวาแหลงทุนและ
แหลงเงินกูที่สนับสนุนโครงการเหลาน้ีเปนธนาคารเอกชน มิใชสถาบันทางการเงินระหวางประเทศ 
(International Financial Institution-IFIs) ตามที่เคยมีมา 

เหลาน้ี ทําใหเกิดขอกังวลและคําถามวา การลงทุนในโครงการเขื่อนขนาดใหญก้ันแมนํ้าโขงโดย
ภาคเอกชน จะใชมาตรฐานดานสังคมและสิ่งแวดลอมอยางไร โดยเฉพาะเมื่อโครงการเหลาน้ีมิไดอยูในประเทศ
ตนสังกัดของบริษัทเจาของโครงการ และยังไมมีมาตรการจัดการแมนํ้าโขง ในฐานะแมนํ้านานาชาติ อยางเปน
รูปธรรม 

ที่ผานมา ยังไมพบวาบริษัทหรือหนวยงานเจาของโครงการปฏิบัติตามมาตรฐานตางๆ ในการดําเนิน
โครงการ ไมวาจะเปน การเปดเผยขอมูลตอสาธารณะและผูไดรับผลกระทบ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
(EIA) การประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (SIA) และการสงเสริมการมีสวนรวมของผูไดรับผลกระทบ  

โดยเฉพาะอยางย่ิง โครงการเขื่อนบนแมนํ้าโขงตอนลางเหลาน้ีมีลักษณะเปนเขื่อนชุด แตกลับมีเจาของ
ที่หลากหลาย แตละโครงการเขื่อน โรงไฟฟา และอางเก็บนํ้า เปนของบริษัทตางๆ ที่รับสัมปทานจากรัฐบาล
เจาของพ้ืนที่ จึงทําใหเกิดความกังวลวา อนาคตของแมนํ้าโขงจะมีการจัดการอยางไร โดยเฉพาะความสูญเสียตอ
การประมงที่มีมูลคาสูงที่สุดในโลก และผลกระทบทางสังคมอันจะเกิดตอเน่ืองมาและหลีกเล่ียงไมได 

 
๒๒ Regional Multi-stakeholder Consultation on MRC’s Hydropower Program เวียงจันทน กันยายน ๒๕๕๑ 
๒๓
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