การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศแม่น้าโขงและประมงพื้นบ้านหมู่บ้านแจมป๋อง
จากการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้าโขงตอนบนในประเทศจีน

โดย นางสาวยุภาวรรณ แสงกาศ
นิสิตฝึกประสบการณ์สาขาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สนับสนุนโดย สถาบันชุมชนลุ่มน้้าโขง สมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต และโฮงเฮียนแม่น้าของ

การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศแม่น้าโขงและประมงพื้นบ้านหมู่บ้านแจมป๋อง
จากการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้าโขงตอนบนในประเทศจีน1
หมู่บ้านแจมป๋อง หมู่ที่ 5 ตาบลหล่ายงาว อาเภอเวียงแก่น จังหวดเชียงราย เป็นชุมชนที่อยู่ติดริมฝั่ง
แม่ นาโขง พื นที่มี ลั กษณะเป็ น ที่ ราบเชิงเขา ห่างจากอ าเภอเวีย งแก่ น 8 กิ โลเมตร ห่ างไกลจากตั วจั งหวั ด
เชียงรายประมาณ 132 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับบ้านห้วยเอียน ทิศตะวันออกติดกับแม่นาโขง ตรงข้ามกับ
บ้านด่าน แขวงบ่อแก้ว เมืองห้วยทราย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศตะวันตกขนาบด้วยแนวเขา
ดอยยาว ทิศใต้ติดกับนางาว บ้านแจมป๋องก่อตังเมือ่ พ.ศ.2432 ชื่อหมู่บ้านมาจากที่ในสมัยก่อนบ้านแจมป๋องมี
ภูขนาดใหญ่แล้วบริเวณตีนภูมี แจมที่เป็นรูขนาดใหญ่ ซึ่งรูในภาษาพืนบ้านเรียกว่า “ป่อง” ชาวบ้านจึงนามา
เรีย กเป็น ชื่อหมู่บ้ านว่า “แจมป่ อง” ชาวบ้ านประกอบอาชีพท านา ทาสวน ค้ าขาย ขั บเรือรับจ้าง และท า
ประมงพืนบ้านตามฤดูกาล พ.ศ.2537 บ้านแจมป๋องได้ถูกประกาศให้เป็นจุดผ่อนปรน มีตลาดนัดทุกวันพุธ
จาหน่ายทังสินค้าอุปโภคและสินค้าบริโภค รวมถึงของป่าที่พี่น้องฝั่งลาวนามาขายด้วย ปัจจุบันบ้านแจมป๋อง
เป็นจุดผ่อนปรนที่พี่น้องฝั่งไทย-ลาวสามารถข้ามไปมากันได้สะดวกสบาย และมีตลาดนัดขนาดใหญ่ทุกวันพุธ
ซึ่งเป็นตลาดพรมแดนขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงราย

แผนที่ดาวเทียมบ้านแจมป๋อง
บทความนีเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนานิพนธ์เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศแม่นาโขงและวิถีชีวิตชาวประมงพืนบ้าน จากการสร้างเขื่อนกันแม่นา
โขงตอนบนในประเทศจีน” ที่จัดทาขึนเมื่อ พค. 61 โดยนส.ยุภาวรรณ แสงกาศ นิสิตฝึกประสบการณ์ สาขาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การสนับสนุนและให้คาปรึกษาโดย สถาบันชุมชนลุ่มนาโขง และสมาคมแม่นาเพื่อชีวิต
1
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ระบบนิเวศบ้านแจมป๋อง
แม่นาโขงเป็นแม่นาที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมากจึงมีความซับซ้อนและ
ความหลากหลายทางระบบนิเวศ ระบบนิเวศแต่ละชนิดในแม่นาโขงมีความสัมพันธ์และเกือกูลซึ่งกันและกัน
อย่างแยกไม่ได้
บ้านแจมป๋องมีระบบนิเวศที่แบ่งตามระบบความรู้พืนบ้านทังหมด 5 ระบบ ได้แก่ ผา ร้อง ดอน หาด
และแจม จานวน 8 แห่งซึ่งแตกต่างกันได้แก่ ผาวัว ผาเต่า ผาเป็ด ร้องแคกุ้ง ดอนกว้าง หาดไก แจมป๋องน้อย
และแจมป่องใหญ่ และชาวบ้านพึ่งพาอาศัยทรัพยากรเหล่านีเป็นแหล่งของการหาอาหารแตกต่างกันไป เช่น
บริเวณผาเป็ดชาวบ้านจะไปหว่านแห ใส่เบ็ด ยกยอ เพราะบริเวณผาจะเป็นที่วางไข่ของปลา บริเวณหาดไก
ดอนกว้าง ชาวบ้านมักจะไปเก็บไก ไหลมอง ช้อนกุ้ง บริเวณแจมป๋องใหญ่ ชาวบ้านมักจะไปใส่เบ็ด ยกยอ
เพราะเป็นพืนที่วางไข่ของปลาและมีปลาชกชุมบริเวณนี ซึ่งระบบนิเวศทุกชนิดล้วนมีความสาคัญกับวิถีชีวิต
ของชุมชนบ้านแจมป๋อง

แจมป๋องใหญ่
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การประมงพื้นบ้าน
การประมงพืนบ้านเป็นอาชีพคู่กับชุมชนริมโขง บ้านแจมป๋องมีอาชีพหลักคือ ทาไร่ ทานา การประมง
พืนบ้านจะเป็นอาชีพเสริมที่ชาวบ้านจะทาเมื่อถึงฤดูปลาขึน คือ เริ่มตังแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเดือนมิถุนายน
ช่วงที่มีคนหาปลามากที่สุดคือเดือนเมษายนกับเดือนพฤษภาคม เพราะเป็นช่วงที่ปลาอพยพออกมาจากแม่นา
สาขาของแม่นาโขง เมื่อว่างเว้นจาการทาสวนชาวบ้านก็จะมาหาปลา

บ้านแจมป๋องมี “ลัง” หรือจุดหาปลา

อยู่ 2 จุด คือ ลังหาดไกและลังปากงาว ลังหาดไกจะตังอยู่ที่บริเวณหาดไกทางเหนือของหมู่บ้านระยะห่างจาก
ตัวหมู่บ้านประมาณ 2 กิโลเมตร ลังหาดไกส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องที่ข้ามมาจากฝั่งลาวมาหาปลาบริเวณนี ส่วน
ลังปากงาวจะตังอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านระยะห่างประมาณ 4 กิโลเมตร ที่เรียกลังปากงาวก็เพราะว่าตังอยู่ใกล้กับ
บริเวณที่แม่นางาวไหลลงสู่แม่นาโขงจึงเรียกว่า คนที่มาหาปลาที่ลังนีส่วนใหญ่จะเป็นคนในหมู่บ้านมีบ้างที่พี่
น้องทางฝั่งลาว และจะมีการต่อคิวช่วงเดือนเมษายน–พฤษภาคมเท่านันเนื่องจากเป็นฤดูหาปลา ชาวบ้านบาง
คนก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่ลังตลอดฤดู หาปลาเพราะสามารถหาปลาได้ตลอดทังวันทังคืน พอหมดช่วงฤดูหาปลาก็
กลับไปใช้ชีวิตที่บ้านตนเองในหมู่บ้านตามปกติ

ชาวประมงกาลังเตรียมตัวไปหาปลา
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ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนในประเทศจีน
ผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนกันแม่นาโขงตอนบนในประเทศจีน ทาให้ระดับนาขึนลงผิดปกติด้วยเหตุ
นีจึงส่งผลทาให้ระบบนิเวศในแม่นาโขงได้รับผลกระทบด้วย ถึงแม้ระบบนิเวศแต่ละจุดจะยังคงอยู่แต่รูปร่าง
ลักษณะ ขนาด และระดับความอุดมสมบูรณ์เปลี่ยนแปลงไปมากอย่างเห็นได้ชัด เช่น ผาเป็ด ระดับนาที่ขึนลง
ผิดปกติทาให้ชาวบ้านไม่สามารถไปยกยอ ใส่เบ็ด หรือเก็บไก ได้ตลอดในช่วงฤดูนาลด ซึ่งเป็นช่วงที่สร้างรายได้
เสริมให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดี ชาวบ้านจะลงไปเก็บไกหรือยกยอได้เพียงบางวันเท่านันขึนอยู่ที่ระดับการขึน
ลงของนา หาดไกเป็นหาดที่ชาวบ้านมาเก็บไกได้ตลอดในช่วงฤดูนาลดในปลายหนาว บ้างก็มาเก็บเพื่อนาไป
ประกอบอาหาร บ้างก็เก็บเพื่อนาไปขายเป็นไกสดและแปรรูปขาย แต่ปัจจุบันชาวบ้านไม่สามารถไปเก็บไกได้
อย่างเคยเพราะระดับนาที่ขึนๆลงๆทาให้ไกไม่เกิดตามธรรมชาติและระดับนาที่ท่วมสูงก็เป็นอุปสรรคในการเดิน
ลงไป “จกไก” (เก็บไก) ดอนกว้างมีอัตราการไหลของนาที่แรงขึนและมีระดับที่ผิดปกติ ทาให้ดอนกว้างมี
ขนาดลดลงจากเดิมจากที่ในช่วงฤดูนาลดดอนกว้างจะมีทรายสูงเกือบ 2 เมตรและยาวกว่า 1 กิโลเมตร แต่
ปัจจุบันความยาวหาดเหลือเพียง 2-3 ร้อยเมตรเรียบไปกับแม่นาโขง ชาวบ้านไม่ได้ไปเล่นนาในช่วงเทศกาล
สงกรานต์บริเวณดอนนีอย่างเคยเนื่องจากขนาดของดอนที่เล็กลงอย่างมาก
ผลกระทบต่อการประมงพื้นบ้าน
ช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคมเป็นช่วงเดือนที่บ้านแจมป๋องจะเริ่มคึกคักกับการประมงพืนบ้าน ลัง
หาดไกและลังแจมป๋องเต็มไปด้วยคนหาปลาที่มาต่อคิวเพื่อรอไปไหลมอง แต่ปัจจุบันแม้จะเป็นฤดูหาปลาแต่ก็มี
เพียงชาวบ้านประปรายเท่านัน ในช่วง 5 – 6 ปีที่ผ่านมาแม่นาโขงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด อัตราการ
ไหลและระดับการขึน-ลงของแม่นาโขงไม่เป็นไปตามธรรมชาติสาเหตุอันเนื่องมาจาการสร้างเขื่อน ซึ่งส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศและพันธุ์ปลาในแม่นาโขงซึ่งเป็นทรัพยากรที่ชาวประมงพืนบ้านพึ่งพาตลอดในช่วงฤดูหา
ปลา

ผลกระทบที่ เกิดขึนกับระบบนิเวศและพั นธุ์ปลาส่ง ผลมาถึง ชีวิตของชาวประมงพื นบ้ าน แม้ การ

ประมงในช่วงฤดูหาปลาจะเป็นอาชีพเสริม แต่มัน สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี การ
ลงทุนในแต่ละปีที่ได้เกินคุ้มทาให้ชาวบ้านลงทุนทุกฤดูการหาปลา แต่ปัจจุบันนาที่มีระดับการขึน–ลงที่ผิดปกติ
ทาให้ชาวประมงพืนบ้านบางรายไม่ยอมเสี่ยงที่จะลงทุน หรือเลิกทาการประมงไปเลย จากเดิมที่ลงไปไม่นานก็
จะได้ปลาติดมองมาเกือบทุกครัง แต่ปัจจุบันสิ่งที่ติดมากับมองไม่ใช่ปลาแต่เป็นขอนไม้หรือเศษขยะที่ลอยมากับ
นา เมื่อหาปลาไม่ได้จึงทาให้รายได้เสริมจากการประมงพืนบ้านตรงนีขาดหายไป
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แม่จันทร์ดี ชัยวงศ์
คาบอกเล่าของแม่จันทร์ดี ชัยวงศ์ ชาวบ้านแจมป๋องที่หาอยู่หากินกับแม่นาโขงมาตังแต่เด็ก ทาให้เห็น
ภาพอย่างชัดเจนถึงความสาคัญของแม่นาโขงต่อการหาอยู่หากินของชาวบ้าน ซึ่งปัจจุบันมันเปลี่ยนไปและ
สร้างความเดือดร้อนอย่างมาก
“แม่เป็นคนไม่ชอบอยู่บ้านชอบหาอะไรที่สนุกๆทาตั้งแต่สมัยยังเล็กแม่ก็จะชอบลงมาที่น้าโขงมาเล่น
น้าบ้างมาหาปลาบ้าง ช่วงเดือนหนึ่งถึงเดือนสามเป็นช่วงที่ไกออกจะออกเยอะมาก แม่ก็จะลงไปจกไกวันหนึ่ง
ไปสองครั้งตอนเช้ากับตอนเย็น ไปก็ได้ข้าวเช้ากับข้าวเย็นถ้าวันไหนได้เยอะแม่จะเอามาล้างแล้วก็เอาไปขาย
ถ้าวันไหนไม่ได้ขายไกสดก็จะทาไกน้าข่าขาย ขายที่หมู่บ้านบางครั้งก็เอาขึ้นไปขายที่บ้านแม้ว บ้านเย้า ผาแล
ผาตั้ง บางครั้งแม่ลงไปน้าโขงก็จะลงมาใส่เบ็ดได้ปลากดบ้างปลาแกงบ้าง แต่เบ็ดนี่ต้องใส่ช่วงน้าแห้งนะเพราะ
ช่วงน้าขึ้นปลามันไม่กินเบ็ด ตรงดอนกว้างหาดไกนี่คนลงไปหาปลาเยอะช่วงน้าลดมันจะยื่นออกไปเกือบถึ ง
ประเทศลาว ถ้าวันไหนแม่ได้ลงไปหาดไกหรือดอนกว้างแม่ก็จะเอามองไปปล่อย ช่วงน้าขึ้นเดือน 5-6 แม่จะลง
ไปหากุ้งเป็นกุ้งฝอยกุ้งตัวใหญ่ก็มี ปลาตัวเล็กจะเยอะมากช่วงน้าขึ้นมาเป็นฝูงเลยแม่ก็จะลงไปยกยอ เมื่อก่อน
คนยกยอคนหาปลาเยอะ อยากกินปลาก็ลงมาน้าโขงลงมาก็ได้กินตลอด อย่างแม่ก็ลงมาเกือบทุกวัน มายกยอ
บางครั้งก็ได้น้อยบางวันก็ได้เยอะ ลงมาครั้งละ 1-2 ชั่วโมงก็ได้ปลาแล้วไม่ได้ลงมานาน วันไหนหาปลาได้เยอะก็
จะมาทาแอ็ปปลาหรือไม่ก็ปลาส้มขาย ขายห่อละ 10 บาท ขายในหมู่บ้านนี่แหละ ตรงตลาดเล็กที่อยู่กลาง
หมู่บ้าน”
“เรื่องที่เขาสร้างเขื่อนแม่ได้ยินเมื่อ 5-6 ปีที่แล้ว เห็นน้าโขงเปลี่ยนไปเยอะเวลาจะขึ้นก็ขึ้นเร็วเวลาจะ
แห้งก็แห้งเร็ว ปลานี่ก็หายไปเลย เวลาปลามันมาวางไข่น้าก็ขึ้นเร็วเวลาแห้งก็แห้งเร็วไข่ปลามันก็ตาย ตรงดอน
กว้าง หาดไกก็ไม่มีคนลงไปหาปลาแล้วมันไม่เป็นดอนเหมือนแต่ก่อนหาปลาก็ไม่ได้มันก็เลยไม่มีใครลงไปหา”

แม่จันทร์ดีกาลังเก็บไกและยกยอ
5|P age

