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สภาพแวดล้อมทางธรรมชาตขิองแม่นํ �าโขง 

 
สภาพแวดล้อมธรรมชาติในลุ่มนํ �าโขง 

แมนํ่ �าโขงป็นแมนํ่ �านานาชาตถืิอกําเนิดจากที�ราบสงูทิเบต ไหลผา่นสามเหลี�ยมปากแมนํ่ �าโขงลง
ทะเลจีนใต้ ในด้านความหลากหลายพนัธุ์ปลาเป็นรองก็เพียงแตแ่มนํ่ �าอเมซอนเทา่นั �น (Peterson and 

Middleton 2010) มีปลากวา่ 850 ชนิด พืช 20,000 ชนิด สตัว์ 430 ชนิด นก 1,200 ชนิด และสตัว์เลื �อยคลาน 
รวมถึงสตัว์ครึ�งบกครึ�งนํ �า 800 ชนิด อาศยัอยู ่(Thompson 2008) ทั �งลุม่นํ �าประกอบด้วยพื �นที� 795,000 ตาราง
กิโลเมตร และมีความยาว 4,909 กิโลเมตร (MRC 2000:5) 

 

 

รูปที� 1  แม่นําโขง 
 

ในญี�ปุ่ น ระยะหา่งระหวา่งต้นนํ �าและปากแมนํ่ �าตา่งๆ มีระยะสั �น ขณะที�แมนํ่ �าโขงไหลเป็นระยะ
ทางไกล หนึ�งในลกัษณะเฉพาะของแมนํ่ �าโขงก็คือ ไมมี่ความแตกตา่งในระดบัความสงูระหวา่งต้นนํ �าและ
ปากแมนํ่ �า (ยกเว้นบริเวณต้นนํ �า) (สํานกังานบริหารแม่นํ �าโทะเนะ กระทรวงที�ดิน หนว่ยงานพฒันาภมูิภาค
คนัโต การทอ่งเที�ยว ขนสง่ และโครงสร้างพื �นฐาน) 
 

แมนํ่ �าโขงไหลผา่น 6 ประเทศ ได้แก่ จีน (ชิงไห ่และยนูนาน) พมา่/เมียร์มาร์1 ลาว ไทย กมัพชูาและ
เวียดนาม และไหลลงสูท่ะเล  จีนเป็นต้นกําเนิดแมนํ่ �าใหญ่ 3  สายของโลกคือ แมนํ่ �าแยงซี แมนํ่ �าโขง และ
แมนํ่ �าสาละวิน บริเวณที�แมนํ่ �าทั �ง 3 สายไหลใกล้ๆ กนัเกิดเป็นภมูิประเทศที�เรียก “แมนํ่ �าคูข่นาน 3  สาย” 

แมนํ่ �าโขงไหลเข้าลาว ไหลไปตามพรมแดนพมา่ลาว  ไทยลาว ไหลเข้ากมัพชูา เชื�อมตอ่ทะเลสาบโตนเล ซึ�ง
เป็นสญัลกัษณ์ของกมัพชูา และเมื�อไหลเข้าเวียดนาม คนเวียดนามเรียกวา่ “แมนํ่ �าเก้ามงักร” สามเหลี�ยม
ปากแมนํ่ �าโขงในเวียดนามนบัเป็นหนึ�งในพื �นที�ปลกูข้าวใหญ่ที�สดุในโลก และจากนั �นแมนํ่ �าโขงจงึไหลลง
ทะเลจีนใต้ 
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แมนํ่ �าโขงเกิดจากหิมะละลายบนเทือกเขาหิมาลยั รับนํ �าจากพื �นที�ตา่งๆ คือในจีน 16 เปอร์เซ็นต์ 

พมา่ 2 เปอร์เซ็นต์  ลาว 35 เปอร์เซ็นต์  ไทย 18 เปอร์เซ็นต์ กมัพชูา 18  เปอร์เซ็นต์ และเวียดนาม 11

เปอร์เซ็นต์ (MRC 2005) 
        

 จีน พม่า ลาว ไทย กัมพูชา เวียดนาม พื �นที%ทั �งหมด 
พื �นที�รับนํ �า(ตร.กม.) 165,000 24,000 202,000 184,000 155,000 65,000 795,000 
การรับนํ �า (เปอร์เซ็นต์พื �นที�รับนํ �าทั �งหมด)  21 3 25 23 20 8 100 
ปริมาตร (เปอร์เซ็นต์พื �นที�นํ �าทั �งหมด) 16 2 35 18 18 11 100 

   ตาราง: เปรียบเทียบพืนที�รับนําแม่นําโขงใน 6 ประเทศ (MRC 2005:1) 

  

ลุม่นํ �าโขงมีภมูิอากาศแบบลมมรสมุร้อนชื �น เริ�ม
จากกลางเดือนพฤษาคมถึงตลุาคม ลมมรสมุตะวนัตก
เฉียงใต้ได้จะนําฝนมา และจากเดือนพฤศจิกายนถึง
กลางมีนาคมลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือจะนําฤดู
ร้อนมาสูภ่มูิภาค (MRC 2010:14) ตอ่เนื�องถึงไปจนถึง
เมษายน และในเดือนพฤษภาคมฝนจะตกอีกครั �งสง่
สญัญาณการเริ�มต้นใหมข่องฤดฝูน ยกเว้นพื �นที�ในจีน 
ชว่งเวลาที�ร้อนที�สดุของปีอยู่ราวเดือนเมษายน 

 

ปริมาณนํ �าฝนตอ่ปีในจงัหวดัอบุลราชธานี ภาคอีสาน 
ประเทศไทย อยูที่� 1,500 มม เทา่กบัของโตเกียว
โดยประมาณ แตจ่ากรูปที� 2 ปริมาณนํ �าฝนกระจกุตวัอยู่

ระหวา่งเดือนพฤษภาคมและกนัยายน ดงันั �นแทบไมมี่ฝนตกเลยจากเดือนตลุาคมถึงพฤษภาคมปีถดัมาซึ�ง
เริ�มฤดฝูนอีกครั �ง แมนํ่ �ามนูซึ�งไหลผา่นอบุลราชธานีก็ได้รับอิทธิพลจากรูปแบบปริมาณฝนตกดงักลา่ว เกิด
นํ �าขึ �นเดือนพฤษภาคมและถึงจดุสงูสดุในเดือนตลุาคม และจากเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนระดบันํ �า
คอ่ยๆ ลดลงอีกครั �ง 

แมนํ่ �าโขงสายหลกัเทา่นั �นที�รับนํ �าจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาหิมาลยั โดยระดบันํ �าเริ�ม
สงูขึ �นในเดือนเมษายน การเปลี�ยนแปลงอยา่งมีนยัยะสําคญัแบบนี �ของสภาพแมนํ่ �า ก่อให้เกิดพื �นฐานของ
ระบบนิเวศอนัหลากหลายและสภาพแวดล้อมธรรมชาตเิฉพาะตวัของลุม่นํ �าโขง 
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 ตลอดทั �งรายงานเอกสาร Briefing Paper (BP) จะใชค้าํว่า “พมา่” 


