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แมนํ้าโขงมีตนกําเนิดจากภูเขาหิมะบนที่ราบสูงทิเบต ผาน 6 ประเทศ ไดแก จีน 
พมา ลาว ไทย กัมพูชา เวียดนาม ดวยความยาว 4,909 กิโลเมตร ลงสู

ทะเลจีนใตที่ปากนํ้าเวียดนาม

ราวๆ ครึ่งหนึ่งของแมน้ําโขงไหลอยูในประเทศจีน

ที่เรียกวา แมน้ําลานชาง หรือ หลานชางเจียง รัฐบาลจีน

มีแผนสรางเขื่อนผลิตไฟฟา 28 แหง บนแมน้ําโขง
ตอนบนในจีน เขื่อนแหงแรกคือ เขื่อนมานวาน สรางเสร็จ

ในป 2539 จวบจนปจจุบันสรางเขื่อนผลิตไฟฟาไปแลว 

6 เขื่อน เขื่อนท่ีใหญที่สุดในเวลาน้ีคือ เขื่อนเสี่ยวหวาน 

ความสูง 292 เมตร (เกือบเทาตึก 100 ชั้น) ถัดมาคือ 

เขื่อนนั่วจาตู มีความสูงถึง 261.5 เมตร

สิง่หนึง่ทีน่ากงัวลคอื นกัธรณวีทิยาระบุวาแมน้าํโขง
ตอนบนในจนีต้ังอยูบนรอยเลือ่นของเปลอืกโลกทีย่งัมพีลงั 

และในชวงท่ีผานมาก็มีเหตุการณแผนดินไหวในยูนนาน

หลายครั้ง ลาสุดเมื่อวันที่ 5-7 ธันวาคม 2557 เปน

à¢×èÍ¹ä«ÂÐºØÃÕ Xayaburi Dam ·ÕèÊÃŒÒ§¡Ñé¹áÁ‹¹éíÒâ¢§â´ÂºÃÔÉÑ·àÍ¡ª¹ä·Â ¡‹ÍÊÃŒÒ§ä»áÅŒÇ¡Ç‹Ò 40% 
áμ ‹¤´ÕÂÑ§ÍÂÙ‹ã¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¢Í§ÈÒÅ»¡¤ÃÍ§
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แผนดนิไหวท่ีมศีนูยกลางอยูหางจากเข่ือนนัว่จาตูไปเพยีง

ราว 80 กิโลเมตร เทานั้น

ในประเทศจีนท่ีผานมามีประชาชนกวา 100,000 คน 

ตองอพยพโยกยายเนื่องจากการสรางเขื่อนกั้นน้ําโขง 

ซึง่ผูถกูอพยพสวนใหญเปนชนเผาและมีความยากลําบาก

ในการปรับตัวเขากับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต รวมถึง

การชดเชยที่ไมดีพอทําใหประชาชนยากจนย่ิงขึ้น

นับตั้งแตมีเขื่อนแหงแรกกั้นแมน้ําโขง มีงานศึกษา

หลายช้ินยืนยันวา “ปริมาณนํ้าในชวงฤดูน้ําหลากลดลง 

สวนปริมาณน้ําในชวงฤดูแลงกลับเพิ่มขึ้น” โดยเปนผล

มาจากการใชงานเขื่อน เนื่องจากเฉลี่ยแลว 45% ของน้ํา

ในลุมน้ําโขงชวงหนาแลงมาจากน้ําในจีน และสําหรับที่
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย นํ้าเกือบ 100% ในฤดูแลง

เปนน้ําโขงที่มาจากจีน

สวนในชวงฤดูน้ําหลาก การไหลของนํ้าลดลง

โดยเฉพาะท่ีอาํเภอเชียงแสน ซึง่เปนผลมาจากการท่ีเข่ือน

à¢×èÍ¹μÒÁâ¤Ã§¡ÒÃ¢Ñé¹ºÑ¹ä´à¾×èÍ¼ÅÔμä¿¿‡Òº¹áÁ‹¹éíÒâ¢§ ã¹Á³±ÅÂÙ¹¹Ò¹
ª×èÍà¢×èÍ¹ ¡íÒÅÑ§¼ÅÔμμ Ô´μ Ñé§ (àÁ¡ÐÇÑμμ�) ¤ÇÒÁÊÙ§ (àÁμÃ) Ê¶Ò¹Ð

1 à¢×èÍ¹ÁÒ¹ÇÒ¹ 1,550 126 ÊÃŒÒ§àÊÃç¨áÅŒÇ (¢Ñé¹·Õè 1 ã¹»‚ 2538 
áÅÐ¢Ñé¹·Õè 2 ã¹»‚ 2550)

2 à¢×èÍ¹μŒÒà©ÒªÒ¹ 1,350 118 ÊÃŒÒ§àÊÃç¨áÅŒÇ (2546)
3 à¢×èÍ¹¨Ô§Ë§ (àªÕÂ§ÃØŒ§) 1,750 118 ÊÃŒÒ§àÊÃç¨áÅŒÇ (2552)
4 à¢×èÍ¹àÊÕèÂÇËÇÒ¹ 4,200 292 ÊÃŒÒ§àÊÃç¨áÅŒÇ (2553)
5 à¢×èÍ¹¹ÑèÇ¨ÒμÙŒ 5,850 261.5 ÊÃŒÒ§àÊÃç¨áÅŒÇ (2555)
6 à¢×èÍ¹¡Í¹à¡Òà©ÕÂÇ 900 130 ÊÃŒÒ§àÊÃç¨áÅŒÇ (2555)
7 à¢×èÍ¹ÇØ‹¹ÍÍ§ËÅ§ 990 136.5 ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§
8 à¢×èÍ¹ËÅÕèμÕé 420 74 ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§
9 à¢×èÍ¹ËÇ§àμÔé§ 1,900 202 ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§
10 à¢×èÍ¹àËÁÕèÂÇàÇ‹Â 1,400 139 ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§
11 à¢×èÍ¹μÙŒ»†Ò 1,400 158 àμÃÕÂÁ¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§
12 à¢×èÍ¹μŒÒËÑÇà©ÕÂÇ 900 106 àμÃÕÂÁ¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§
13 à¢×èÍ¹¡Ù©ØÂ 2,600 220 àμÃÕÂÁ¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§
14 à¢×èÍ¹¡Ñ¹ËÅÑ¹»†Ò 155 60.5 ÍÂÙ‹ã¹á¼¹

ที่มา: Magree, D. (2555) “The Dragon Upstream China’s Role in Lancang-Mekong Development”: International Rivers; แหลงขอมูล
หลายแหง ณ เดือนกรกฎาคม 2556

ในจีนดึงน้าํเอาไวเพือ่เติมท่ีเกบ็น้าํและใชควบคมุระดบัน้าํ

ในอางเก็บน้าํ การลดลงของระดับน้าํเชนนีย้อมทําใหพืน้ที่

น้าํทวมถงึลดลงไปดวย และสงผลกระทบตอการไหลของ

ตะกอนดินและสารอาหารไปยังพื้นที่ที่น้ําทวมถึง

การเปล่ียนแปลงดังกลาวทําใหประชาชนในเขต

ทายน้ําประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม กังวล

อยางย่ิง เนื่องจากเข่ือนในจีนกักตะกอนจากแมน้ําโขง

ตอนบนไวครึ่งหนึ่ง ไมใหไหลลงมายังลุมน้ําโขงตอนลาง 

ซึง่สงผลกระทบอยางรนุแรงดานทายน้าํ ทาํใหขาดแรธาตุ

อาหาร สงผลกระทบตอการทําเกษตรริมน้ําและดินดอน

สามเหล่ียมปากแมนํ้า เรงใหเกิดการกรอนเซาะของทองนํ้า

และตลิ่ง ทําลายความมั่นคงทางอาหารในประเทศทางนํ้า 
ทําใหสามเหลี่ยมปากแมน้ําในเวียดนามคอยๆ จมลง

เนือ่งจากขาดตะกอนมาหนนุ และทาํใหความเสยีหายจาก

พายุรุนแรงยิ่งขึ้น
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ที่มา: รวบรวมจากขอมูลของ Magee 2006
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ÃÐ´Ñº¤ÇÒÁÊÙ§ 
(Á.)



เกิดอะไรขึ้นกับ ãÓŠÌŸäÁÃ ของพวกเรา
สรุปขอมูลเขื่อนสําหรับลูกนํ้าโขง4

รัฐบาล 4 ประเทศ (ลาว ไทย กัมพูชา เวียดนาม) 

กม็แีผนสรางเข่ือนและโครงการไฟฟาพลังน้าํ 12 โครงการ 

โดยเขื่อนไซยะบุรีไดเริ่มกอสรางอยางเปนทางการตั้งแต

ปลายป 2555 จนบัดนี้สรางเสร็จไปแลวกวา 40%

à¢×èÍ¹ä«ÂÐºØÃÕ 
ตั้ งอ ยู บนแมน้ํ า โขงท ายน้ํ า ลงมาจาก เมื อง

หลวงพระบางราว 80 กิโลเมตร และหางจากอําเภอ

เชียงคาน จังหวัดเลย ราว 200 กิโลเมตร ตัวเขื่อนเปน
คอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาว 810 เมตร มีกําลังผลิต

ติดตั้ง 1,285 เมกะวัตต ทําสัญญาขายไฟฟาใหแก

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ. 1,220 เมกะ

วตัต) เปนเวลา 29 ป สายสงไฟฟาแรงสูงจะเขาประเทศไทย

ทีช่ายแดนอําเภอทาลี ่จงัหวัดเลย และสงไปยังสถานีไฟฟา

ที่จังหวัดขอนแกน

ตามขอตกลงแมน้ําโขง พ.ศ.2538 เขื่อนที่จะสราง

กั้นแมน้ําโขงสายประธาน หรือกั้นบนแมน้ําโขง จะตองมี

การดําเนินกระบวนปรึกษาหารือลวงหนา (Prior 

Consultation) แกประเทศสมาชิก MRC (คณะกรรมาธิการ

แมน้ําโขง ซึ่งมีสมาชิก คือ ลาว ไทย กัมพูชา เวียดนาม) 

ตามระเบียบวาดวยการแจงการปรึกษาหารือลวงหนาและ

ขอตกลง (PNPCA) ซึง่เครอืขายประชาชนไทย 8 จงัหวดั

ลุมน้ําโขง โดยตัวแทน 37 คน ไดฟองตอศาลปกครอง 

กรณีที่หนวยงานรัฐของไทยลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟา
จากเขื่อนไซยะบุรีโดยไมปฏิบัติตามกฎหมายไทยและ

กฎหมายระหวางประเทศ (เชน ไมทํารายงานผลกระทบ

ขามพรมแดนวาจะเกิดความเสียหายตอชุมชนฝงไทย

อยางไรบาง) โดยศาลปกครองสูงสุดไดรบัฟองไวเม่ือเดือน

มิถุนายน 2557 และคดียังอยูระหวางการพิจารณา

â¤Ã§¡ÒÃà¢×èÍ¹ä«ÂÐºØÃÕÁÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒ¡ÒÃÍ¾Â¾¢Í§»ÅÒ«Öè§à»š¹¡ÒÃ “ÊÃŒÒ§ä» ÈÖ¡ÉÒä»” 
áÅÐÅÔ¿μ�»ÅÒ¡çà»š¹Ë¹Öè§ã¹á¹Ç·Ò§·ÕèÁÕ¡ÒÃàÊ¹Í

áÁ‹¹éíÒâ¢§·Ò§μÍ¹Å‹Ò§

»ÃÐμÙ»ÃÐμÙ

¡ÃÐáÊ¹éíÒ¡ÃÐáÊ¹éíÒ

¡ÃÐáÊ¹éíÒ¡ÃÐáÊ¹éíÒ¡ÃÐªÑ§¡ÃÐªÑ§
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¡ÒÃÈÖ¡ÉÒËÅÒÂªÔé¹ÃÐºØμÃ§¡Ñ¹Ç‹Ò ÊÕ¾Ñ¹´Í¹ 
à»š¹¾×é¹·Õè«Öè§ÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞμ ‹Í¾Ñ¹¸Ø�»ÅÒáÁ‹¹éíÒâ¢§

áÅÐÎÙÊÐâÎ§ à»š¹ª‹Í§·Ò§¹éíÒÊíÒ¤ÑÞ
ã¹¡ÒÃÍ¾Â¾¢Í§»ÅÒ¨Ò¡·Ò§μÍ¹Å‹Ò§ 

«Öè§á¹Ç·Ò§¡ÒÃºÃÃà·Ò¼Å¡ÃÐ·º
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à¢×èÍ¹´Í¹ÊÐâÎ§ 
กาํลังเปนเขือ่นแหงที ่2 ทีจ่ะสรางกัน้ชองน้าํฮสูะโฮง 

ที่สีพันดอน ลาวใต ซึ่งแมน้ําโขงแผออกเปนแขนงตางๆ 

กวา 17 ชอง มีกําลังผลิตติดตั้ง 260 เมกะวัตต แตความ

สําคัญของฮูสะโฮงคือ เปนชองน้ําเดียวที่ไมมีน้ําตก และ

เปนเสนทางผานของปลาจากกัมพูชา-ทะเลสาบเขมร 

ที่สามารถวายขึ้นมายังแมน้ําโขงตอนบนไดตลอดทั้งป 

ในขณะท่ีชองอ่ืนๆ เปนน้ําตก เชน น้ําตกคอนพะเพ็ง 

น้ําตกหลี่ผี ซึ่งปลาไมสามารถวายผานไปไดตลอด

หลังจากท่ีรัฐบาลลาวไดแจงกรณีเขื่อนดอนสะโฮง 

คณะกรรมการรวม 4 ประเทศ ก็ไดตกลงเริ่มกระบวนการ

ปรึกษาหารือลวงหนา ในปลายเดือนกันยายนและจะส้ินสุด
ระยะเวลา 6 เดือน ในเดือนมกราคม 2558 (ซึ่งระยะเวลา 

6 เดือนนี้ สามารถขยายไดหากรัฐบาลประเทศสมาชิก

รองขอ)

สําหรับประเทศไทย กรมทรัพยากรน้ํา ในฐานะ

สํานักงานเลขาธิการแมน้ําโขงของประเทศไทย ไดจัดเวที

ใหขอมูลโครงการกรณีเขื่อนดอนสะโฮง ตามระเบียบ 
PNPCA ของขอตกลงแมนํ้าโขง พ.ศ.2538 จํานวน 6 คร้ัง 

ในจังหวัดอุบลราชธานี นครพนม เชียงราย หนองคาย 

เลย และกรุงเทพมหานคร ซึ่งทุกเวทีประชาชนที่เขารวม

ไดแสดงจดุยนืคดัคานและไมเหน็ดวยกบัการกอสรางเขือ่น

ดอนสะโฮงหรือเขื่อนอื่นๆ บนแมน้ําโขง และขอใหมีการ

ศึกษาผลกระทบขามพรมแดนเพ่ิมเติม การจัดเวที

ครัง้สดุทายทีส่โมสรทหารบก ยงัเปนกระบวนการทีป่ดกัน้

การเขามามีสวนรวมและการแสดงความคิดเห็นของ 

ประชาชน ทําใหเกิดขอกังขาตอความโปรงใสของ

กระบวนการดังกลาว

กระบวนการเข่ือนดอนสะโฮงกําลังจะซํ้ารอยและ

แยย่ิงกวากรณีเข่ือนไซยะบุรี เม่ือป 2554 โดยเฉพาะอยางย่ิง 

การเปลี่ยนคําเปนการ “ใหขอมูล” ไมใช “ปรึกษาหารือ” 

และเปนการกีดกันเสียงของประชาชนผูท่ีจะไดรับผลกระทบ 

ทําใหไมมีความหมาย และไมมีสิทธิอันใดในฐานะประชาชน

ลุมน้ําโขงเลย
ขอเรียกรองตางๆ ที่ทางเครือขายฯ ไดเคยเสนอไป 

เชน การจัดเวทีรับฟงประชาชนริมน้ําโขงใหครบทุกพื้นที่ 

การแปลเอกสารรายงานตางๆ และเผยแพรใหผูเขารวม

ไดอานกอนลวงหนาอยางนอย 30 วนั รวมไปถึงใหเจาของ

โครงการไดเขารวมชี้แจงรวมกับตัวแทนสํานักงาน
เลขาธิการแมน้ําโขง และกรมทรัพยากรน้ํา แตก็ไมไดรับ

การตอบรับ
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â¤Ã§¡ÒÃ »ÃÐà·È ¡íÒÅÑ§¼ÅÔμ 
(àÁ¡ÐÇÑμμ�) ºÃÔÉÑ·¼ÙŒ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ Ê¶Ò¹Ð ËÁÒÂàËμ Ø

»Ò¡áº§ á¢Ç§ÍØ´Áä« ÅÒÇ 855 μŒÒ¶Ñ§ ( Ṏ¹) MoU à¾×èÍÈÖ¡ÉÒ
¤ÇÒÁà»š¹ä»ä Œ́

ËÅÇ§¾ÃÐºÒ§ á¢Ç§ËÅÇ§¾ÃÐºÒ§ 
ÅÒÇ

1,410 »�âμÃàÇÕÂ´¹ÒÁ MoU à¾×èÍÈÖ¡ÉÒ
¤ÇÒÁà»š¹ä»ä Œ́

ä«ÂÐºØÃÕ á¢Ç§ä«ÂÐºØÃÕ ÅÒÇ 1,285 ª.¡ÒÃª‹Ò§/ä«ÂÐºØÃÕ
¾ÒÇàÇÍÃ � ãËŒà§Ô¹¡ÙŒâ´Â 
6 ¸¹Ò¤ÒÃä·Â ¤×Í 
¡ÊÔ¡Ãä·Â ä·Â¾Ò³ÔªÂ� 
¡ÃØ§ä·Â ¡ÃØ§à·¾ ·ÔÊâ¡Œ 
áÅÐàÍç¡«ÔÁáº§¤�

ÊÑÞÞÒ«×éÍ¢ÒÂä¿¿‡Ò
¡Ñº ¡¿¼. 
μØÅÒ¤Á 2554

¡‹ÍÊÃŒÒ§áÅŒÇàÁ×èÍ
¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2555 
ªÒÇºŒÒ¹ä·Â
¿‡Í§ÈÒÅ»¡¤ÃÍ§ 
ÃÑº¿‡Í§ ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 
2557

»Ò¡ÅÒÂ á¢Ç§ä«ÂÐºØÃÕ ÅÒÇ 1,320 ä«â¹äÎâ´Ã áÅÐ
äª¹‹ÒÍÔàÅç¡â·Ã¹Ô¡Ê�

MoU à¾×èÍÈÖ¡ÉÒ
¤ÇÒÁà»š¹ä»ä Œ́

ª¹Ð¤ÒÁ ËÃ×Í
ÊÐ¹Ð¤ÒÁ

á¢Ç§àÇÕÂ§ Ñ̈¹ ÅÒÇ 660 μŒÒ¶Ñ§ ( Ṏ¹) MoU à¾×èÍÈÖ¡ÉÒ
¤ÇÒÁà»š¹ä»ä Œ́

»Ò¡ªÁ ¾ÃÁá´¹ä·Â-ÅÒÇ 
ÍíÒàÀÍ»Ò¡ªÁ 
¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ

1,079 ¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¾ÅÑ§§Ò¹
·´á·¹Ï 
¡ÃÐ·ÃÇ§¾ÅÑ§§Ò¹

ÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁà»š¹ä»ä Œ́
àº×éÍ§μŒ¹áÅŒÇàÊÃç¨

ºŒÒ¹¡Ø‹Á ¾ÃÁá´¹ä·Â-ÅÒÇ 
ÍíÒàÀÍâ¢§à¨ÕÂÁ 
¨Ñ§ËÇÑ´ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ

1,872 ÍÔμÒàÅÕÂ¹ä·Â áÅÐ
àÍàªÕÂ¤ÍÃ�» (Î‹Í§¡§)

MoU à¾×èÍÈÖ¡ÉÒ
¤ÇÒÁà»š¹ä»ä Œ́

ÅÒ´àÊ×Í/ÀÙ§ÍÂ á¢Ç§ í̈Ò»ÒÊÑ¡ ÅÒÇ 800/1,400 à¨ÃÔÞàÍ¹à¹ÍÃ �ÂÕ
áÍ¹´ �ÇÍàμÍÃ �

MoU à¾×èÍÈÖ¡ÉÒ
¤ÇÒÁà»š¹ä»ä Œ́ 2551

ÁÕ¡ÒÃàÊ¹ÍãËÁ‹à»š¹
à¢×èÍ¹ÀÙ§ÍÂ 651/
1,400 àÁ¡ÐÇÑμμ�

·‹Ò¤ŒÍ ÊÕ¾Ñ¹´Í¹ ÅÒÇ 50 CNR (½ÃÑè§àÈÊ)-GLOW ÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁà»š¹ä»ä Œ́
àº×éÍ§μ Œ¹áÅŒÇàÊÃç¨

¼Ñ¹¹éíÒ-»̃›¹ä¿ 
äÁ‹ãª‹à¢×èÍ¹

´Í¹ÊÐâÎ§ ÊÕ¾Ñ¹´Í¹ ÅÒÇ 260 àÁ¡Ðà¿ �Ã�Ê (ÁÒàÅà«ÕÂ) á¨Œ§¤³Ð¡ÃÃÁÒ¸Ô¡ÒÃ
áÁ‹¹éíÒâ¢§ 2557
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ PNPCA 
¨ºÇÒÃÐ 6 à´×Í¹ 
Á¡ÃÒ¤Á 2558

Êμ Ö§àμÃ§ ¡ÑÁ¾ÙªÒ 980 àÍÍÃ�àºÔ¹áÍ¹ �́ÍÔ¹ Ñ́Êà·ÃÕÂÅ
áÍ¹´ � ṌàÇÅÍ»àÁ¹¤ÍÃ �» 
(àÇÕÂ´¹ÒÁ)

MoU à¾×èÍÈÖ¡ÉÒ
¤ÇÒÁà»š¹ä»ä Œ́

«íÒºÍ ¡ÑÁ¾ÙªÒ 2,600 ä«â¹äÎâ´Ã ( Ṏ¹) MoU à¾×èÍÈÖ¡ÉÒ
¤ÇÒÁà»š¹ä»ä Œ́

à¢×èÍ¹»Ò¡áº§ 
อาจจะเปนเข่ือนแหงที่ 3 ที่จะกั้นแมน้ําโขงในลาว 

ซึง่อยูทายน้าํจากอาํเภอเวยีงแกน จงัหวดัเชยีงราย ไปเพยีง

ไมถึง 100 กิโลเมตร ซึ่งขอมูลเดิมระบุวา ระดับกักเก็บ

น้าํของเขือ่นอาจทาํใหน้าํทวมมาถงึบรเิวณผาถาน อาํเภอ

เชียงของ แตจนปจจุบันก็ยังไมมีการเปดเผยขอมูล

โครงการใดๆ

นอกจากนี้ เขื่อนอื่นๆ ที่กําลังจะตามมาคือ เขื่อน

ปากลาย ซึ่งอยูทายน้ําจากเข่ือนไซยะบุรี และเข่ือน

ชนะคาม หรือสะนะคาม ซึ่งตั้งอยูหางจากพรมแดน

ลาว-ไทย ทีป่ากน้าํเหือง อาํเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย เพยีง 

2 กิโลเมตร เทานั้น
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á Á ‹ ¹ é Ó â ¢ §

áÁ ‹ ¹ é Ó â ¢ §

à¢×èÍ¹·ÕèÊÃŒÒ§àÊÃç¨áÅŒÇ
à¢×èÍ¹·Õè¡ÓÅÑ§¡‹ÍÊÃŒÒ§
à¢×èÍ¹·ÕèÍÂÙ‹ã¹¢Ñé¹μÍ¹ÇÒ§á¼¹

à¢×èÍ¹¡Í¹à¡Òà©ÕÂÇ
à¢×èÍ¹àÊÕèÂÇËÇÒ¹
à¢×èÍ¹ÁÒ¹ÇÒ¹
à¢×èÍ¹μŒÒà©ÒªÒ¹

à¢×èÍ¹¹ÑèÇ¨ÒμÙŒ
à¢×èÍ¹ Ô̈§Ë§
à¢×èÍ¹¡Ñ¹ËÅÑ¹»†Ò

à¢×èÍ¹àÁ§«Í§

à¢×èÍ¹ËÅÇ§¾ÃÐºÒ§

à¢×èÍ¹ä«ÂÐºØÃÕ

à¢×èÍ¹»Ò¡ÅÒÂ

à¢×èÍ¹ºŒÒ¹¡Ø‹Á
à¢×èÍ¹ÅÒ´àÊ×Í

à¢×èÍ¹´Í¹ÊÐâÎ§

à¢×èÍ¹ÊμÖ§àμÃ§

à¢×èÍ¹«ÓºÍ

à¢×èÍ¹»Ò¡ªÁ

à¢×èÍ¹»Ò¡áº§

à¢×èÍ¹¡Í¹à¡Òà©ÕÂÇ
à¢×èÍ¹àÊÕèÂÇËÇÒ¹
à¢×èÍ¹ÁÒ¹ÇÒ¹
à¢×èÍ¹μŒÒà©ÒªÒ¹

à¢×èÍ¹¹ÑèÇ¨ÒμÙŒ
à¢×èÍ¹ Ô̈§Ë§
à¢×èÍ¹¡Ñ¹ËÅÑ¹»†Ò

à¢×èÍ¹àÁ§«Í§

à¢×èÍ¹ËÅÇ§¾ÃÐºÒ§

à¢×èÍ¹ä«ÂÐºØÃÕ

à¢×èÍ¹»Ò¡ÅÒÂ

à¢×èÍ¹ºŒÒ¹¡Ø‹Á
à¢×èÍ¹ÅÒ´àÊ×Í

à¢×èÍ¹´Í¹ÊÐâÎ§

à¢×èÍ¹ÊμÖ§àμÃ§

à¢×èÍ¹«ÓºÍ

à¢×èÍ¹»Ò¡ªÁ

à¢×èÍ¹»Ò¡áº§
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