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การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศแม่น้้าโขงและประมงพื้นบ้านหมู่บ้านแจมป๋อง 

จากการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้้าโขงตอนบนในประเทศจีน1 

 

หมู่บ้านแจมป๋อง หมู่ท่ี 5 ต าบลหล่ายงาว อ าเภอเวียงแก่น จังหวดเชียงราย เป็นชุมชนท่ีอยู่ติดริมฝ่ัง

แม่น  าโขง พื นท่ีมีลักษณะเป็นท่ีราบเชิงเขา ห่างจากอ าเภอเวียงแก่น 8 กิโลเมตร ห่างไกลจากตัวจังหวัด

เชียงรายประมาณ 132 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับบ้านห้วยเอียน ทิศตะวันออกติดกับแม่น  าโขง ตรงข้ามกับ

บ้านด่าน แขวงบ่อแก้ว เมืองห้วยทราย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศตะวันตกขนาบด้วยแนวเขา

ดอยยาว ทิศใต้ติดกับน  างาว บ้านแจมป๋องก่อตั งเมือ่ พ.ศ.2432 ช่ือหมู่บ้านมาจากท่ีในสมัยก่อนบ้านแจมป๋องมี

ภูขนาดใหญ่แล้วบริเวณตีนภูมีแจมท่ีเป็นรูขนาดใหญ่ซึ่งรูในภาษาพื นบ้านเรียกว่า “ป่อง” ชาวบ้านจึงน ามา

เรียกเป็นช่ือหมู่บ้านว่า “แจมป่อง” ชาวบ้านประกอบอาชีพท านา ท าสวน ค้าขาย ขับเรือรับจ้าง และท า

ประมงพื นบ้านตามฤดูกาล   พ.ศ.2537 บ้านแจมป๋องได้ถูกประกาศให้เป็นจุดผ่อนปรน มีตลาดนัดทุกวันพุธ 

จ าหน่ายทั งสินค้าอุปโภคและสินค้าบริโภค รวมถึงของป่าท่ีพี่น้องฝ่ังลาวน ามาขายด้วย ปัจจุบันบ้านแจมป๋อง

เป็นจุดผ่อนปรนท่ีพี่น้องฝ่ังไทย-ลาวสามารถข้ามไปมากันได้สะดวกสบาย และมีตลาดนัดขนาดใหญ่ทุกวันพุธ 

ซึ่งเป็นตลาดพรมแดนขนาดใหญ่ท่ีสุดในจังหวัดเชียงราย  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 บทความนี เป็นส่วนหน่ึงของพัฒนานิพนธ์เร่ือง “การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศแม่น  าโขงและวิถีชีวิตชาวประมงพื นบ้าน จากการสร้างเขื่อนกั นแม่น  า

โขงตอนบนในประเทศจีน” ที่จัดท าขึ นเมื่อ พค. 61 โดยนส.ยุภาวรรณ แสงกาศ นิสิตฝึกประสบการณ์สาขาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาโดย สถาบันชุมชนลุ่มน  าโขง และสมาคมแม่น  าเพื่อชีวิต 

แผนท่ีดาวเทียมบ้านแจมป๋อง 
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ระบบนิเวศบ้านแจมป๋อง 

 แม่น  าโขงเป็นแม่น  าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมากจึงมีความซับซ้อนและ

ความหลากหลายทางระบบนิเวศ ระบบนิเวศแต่ละชนิดในแม่น  าโขงมีความสัมพันธ์และเกื อกูลซึ่งกันและกัน

อย่างแยกไม่ได้  

 บ้านแจมป๋องมีระบบนิเวศท่ีแบ่งตามระบบความรู้พื นบ้านทั งหมด 5 ระบบ ได้แก่ ผา ร้อง ดอน หาด 

และแจม จ านวน 8 แห่งซึ่งแตกต่างกันได้แก่ ผาวัว ผาเต่า ผาเป็ด ร้องแคกุ้ง ดอนกว้าง หาดไก แจมป๋องน้อย 

และแจมป่องใหญ่ และชาวบ้านพึ่งพาอาศัยทรัพยากรเหล่านี เป็นแหล่งของการหาอาหารแตกต่างกันไป เช่น 

บริเวณผาเป็ดชาวบ้านจะไปหว่านแห ใส่เบ็ด ยกยอ เพราะบริเวณผาจะเป็นท่ีวางไข่ของปลา บริเวณหาดไก 

ดอนกว้าง ชาวบ้านมักจะไปเก็บไก ไหลมอง ช้อนกุ้ง บริเวณแจมป๋องใหญ่ ชาวบ้านมักจะไปใส่เบ็ด ยกยอ 

เพราะเป็นพื นท่ีวางไข่ของปลาและมีปลาชกชุมบริเวณนี   ซึ่งระบบนิเวศทุกชนิดล้วนมีความส าคัญกับวิถีชีวิต

ของชุมชนบ้านแจมป๋อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจมป๋องใหญ่ 
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การประมงพื้นบ้าน 

 การประมงพื นบ้านเป็นอาชีพคู่กับชุมชนริมโขง บ้านแจมป๋องมีอาชีพหลักคือ ท าไร่ ท านา การประมง

พื นบ้านจะเป็นอาชีพเสริมท่ีชาวบ้านจะท าเมื่อถึงฤดูปลาขึ น คือ เริ่มตั งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเดือนมิถุนายน 

ช่วงท่ีมีคนหาปลามากท่ีสุดคือเดือนเมษายนกับเดือนพฤษภาคม เพราะเป็นช่วงท่ีปลาอพยพออกมาจากแม่น  า

สาขาของแม่น  าโขง เมื่อว่างเว้นจาการท าสวนชาวบ้านก็จะมาหาปลา     บ้านแจมป๋องมี “ลั ง” หรือจุดหาปลา

อยู่ 2 จุด คือ ลั งหาดไกและลั งปากงาว  ลั งหาดไกจะตั งอยู่ท่ีบริเวณหาดไกทางเหนือของหมู่บ้านระยะห่างจาก

ตัวหมู่บ้านประมาณ 2 กิโลเมตร ลั งหาดไกส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องท่ีข้ามมาจากฝ่ังลาวมาหาปลาบริเวณนี  ส่วน

ลั งปากงาวจะตั งอยู่ท่ีท้ายหมู่บ้านระยะห่างประมาณ 4 กิโลเมตร ท่ีเรียกลั งปากงาวก็เพราะว่าตั งอยู่ใกล้กับ

บริเวณท่ีแม่น  างาวไหลลงสู่แม่น  าโขงจึงเรียกว่า คนท่ีมาหาปลาท่ีลั งนี ส่วนใหญ่จะเป็นคนในหมู่บ้านมีบ้างท่ีพี่

น้องทางฝ่ังลาว และจะมีการต่อคิวช่วงเดือนเมษายน–พฤษภาคมเท่านั นเนื่องจากเป็นฤดูหาปลา ชาวบ้านบาง

คนก็มาใช้ชีวิตอยู่ท่ีลั งตลอดฤดูหาปลาเพราะสามารถหาปลาได้ตลอดทั งวันทั งคืน พอหมดช่วงฤดูหาปลาก็

กลับไปใช้ชีวิตท่ีบ้านตนเองในหมู่บ้านตามปกติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชาวประมงก าลังเตรียมตัวไปหาปลา 
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ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนในประเทศจีน 

 ผลกระทบต่อระบบนิเวศ 

ผลกระทบจากการสร้างเข่ือนกั นแม่น  าโขงตอนบนในประเทศจีน ท าให้ระดับน  าขึ นลงผิดปกติด้วยเหตุ

นี จึงส่งผลท าให้ระบบนิเวศในแม่น  าโขงได้รับผลกระทบด้วย ถึงแม้ระบบนิเวศแต่ละจุดจะยังคงอยู่แต่รูปร่าง

ลักษณะ ขนาด และระดับความอุดมสมบูรณ์เปล่ียนแปลงไปมากอย่างเห็นได้ชัด เช่น ผาเป็ด ระดับน  าท่ีขึ นลง

ผิดปกติท าให้ชาวบ้านไม่สามารถไปยกยอ ใส่เบ็ด หรือเก็บไก ได้ตลอดในช่วงฤดูน  าลด ซึ่งเป็นช่วงท่ีสร้างรายได้

เสริมให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดี ชาวบ้านจะลงไปเก็บไกหรือยกยอได้เพียงบางวันเท่านั นขึ นอยู่ท่ีระดับการขึ น

ลงของน  า   หาดไกเป็นหาดท่ีชาวบ้านมาเก็บไกได้ตลอดในช่วงฤดูน  าลดในปลายหนาว บ้างก็มาเก็บเพื่อน าไป

ประกอบอาหาร บ้างก็เก็บเพื่อน าไปขายเป็นไกสดและแปรรูปขาย แต่ปัจจุบันชาวบ้านไม่สามารถไปเก็บไกได้

อย่างเคยเพราะระดับน  าท่ีขึ นๆลงๆท าให้ไกไม่เกิดตามธรรมชาติและระดับน  าท่ีท่วมสูงก็เป็นอุปสรรคในการเดิน

ลงไป “จกไก” (เก็บไก)   ดอนกว้างมีอัตราการไหลของน  าท่ีแรงขึ นและมีระดับท่ีผิดปกติ ท าให้ดอนกว้างมี

ขนาดลดลงจากเดิมจากท่ีในช่วงฤดูน  าลดดอนกว้างจะมีทรายสูงเกือบ 2 เมตรและยาวกว่า 1 กิโลเมตร แต่

ปัจจุบันความยาวหาดเหลือเพียง 2-3 ร้อยเมตรเรียบไปกับแม่น  าโขง ชาวบ้านไม่ได้ไปเล่นน  าในช่วงเทศกาล

สงกรานต์บริเวณดอนนี อย่างเคยเนื่องจากขนาดของดอนท่ีเล็กลงอย่างมาก 

 ผลกระทบต่อการประมงพื้นบ้าน 

 ช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคมเป็นช่วงเดือนท่ีบ้านแจมป๋องจะเริ่มคึกคักกับการประมงพื นบ้าน ลั ง

หาดไกและลั งแจมป๋องเต็มไปด้วยคนหาปลาท่ีมาต่อคิวเพื่อรอไปไหลมอง แต่ปัจจุบันแม้จะเป็นฤดูหาปลาแต่ก็มี

เพียงชาวบ้านประปรายเท่านั น ในช่วง 5 – 6 ปีท่ีผ่านมาแม่น  าโขงมีการเปล่ียนแปลงอย่างเห็นได้ชัด อัตราการ

ไหลและระดับการขึ น-ลงของแม่น  าโขงไม่เป็นไปตามธรรมชาติสาเหตุอันเนื่องมาจาการสร้างเขื่อน ซึ่งส่งผล

กระทบต่อระบบนิเวศและพันธุ์ปลาในแม่น  าโขงซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีชาวประมงพื นบ้านพึ่งพาตลอดในช่วงฤดูหา

ปลา ผลกระทบท่ีเกิดขึ นกับระบบนิเวศและพันธุ์ปลาส่งผลมาถึงชีวิตของชาวประมงพื นบ้าน   แม้การ

ประมงในช่วงฤดูหาปลาจะเป็นอาชีพเสริม แต่มันสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี การ

ลงทุนในแต่ละปีท่ีได้เกินคุ้มท าให้ชาวบ้านลงทุนทุกฤดูการหาปลา แต่ปัจจุบันน  าท่ีมีระดับการขึ น–ลงท่ีผิดปกติ

ท าให้ชาวประมงพื นบ้านบางรายไม่ยอมเส่ียงท่ีจะลงทุนหรือเลิกท าการประมงไปเลย จากเดิมท่ีลงไปไม่นานก็

จะได้ปลาติดมองมาเกือบทุกครั ง แต่ปัจจุบันส่ิงท่ีติดมากับมองไม่ใช่ปลาแต่เป็นขอนไม้หรือเศษขยะท่ีลอยมากับ

น  า เมื่อหาปลาไม่ได้จึงท าให้รายได้เสริมจากการประมงพื นบ้านตรงนี ขาดหายไป  
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แม่จันทร์ดี ชัยวงศ์ 

ค าบอกเล่าของแม่จันทร์ดี ชัยวงศ์ ชาวบ้านแจมป๋องท่ีหาอยู่หากินกับแม่น  าโขงมาตั งแต่เด็ก ท าให้เห็น

ภาพอย่างชัดเจนถึงความส าคัญของแม่น  าโขงต่อการหาอยู่หากินของชาวบ้าน ซึ่งปัจจุบันมันเปล่ียนไปและ

สร้างความเดือดร้อนอย่างมาก  

“แม่เป็นคนไม่ชอบอยู่บ้านชอบหาอะไรท่ีสนุกๆท าต้ังแต่สมัยยังเล็กแม่ก็จะชอบลงมาท่ีน้ าโขงมาเล่น

น้ าบ้างมาหาปลาบ้าง ช่วงเดือนหนึ่งถึงเดือนสามเป็นช่วงท่ีไกออกจะออกเยอะมาก แม่ก็จะลงไปจกไกวันหนึ่ง

ไปสองครั้งตอนเช้ากับตอนเย็น ไปก็ได้ข้าวเช้ากับข้าวเย็นถ้าวันไหนได้เยอะแม่จะเอามาล้างแล้วก็เอาไปขาย  

ถ้าวันไหนไม่ได้ขายไกสดก็จะท าไกน้ าข่าขาย ขายท่ีหมู่บ้านบางครั้งก็เอาขึ้นไปขายท่ีบ้านแม้ว บ้านเย้า ผาแล 

ผาต้ัง บางครั้งแม่ลงไปน้ าโขงก็จะลงมาใส่เบ็ดได้ปลากดบ้างปลาแกงบ้าง แต่เบ็ดนี่ต้องใส่ช่วงน้ าแห้งนะเพราะ

ช่วงน้ าขึ้นปลามันไม่กินเบ็ด    ตรงดอนกว้างหาดไกนี่คนลงไปหาปลาเยอะช่วงน้ าลดมันจะยื่นออกไปเกือบถึง

ประเทศลาว ถ้าวันไหนแม่ได้ลงไปหาดไกหรือดอนกว้างแม่ก็จะเอามองไปปล่อย ช่วงน้ าขึ้นเดือน 5-6 แม่จะลง

ไปหากุ้งเป็นกุ้งฝอยกุ้งตัวใหญ่ก็มี ปลาตัวเล็กจะเยอะมากช่วงน้ าขึ้นมาเป็นฝูงเลยแม่ก็จะลงไปยกยอ เมื่อก่อน

คนยกยอคนหาปลาเยอะ อยากกินปลาก็ลงมาน้ าโขงลงมาก็ได้กินตลอด อย่างแม่ก็ลงมาเกือบทุกวัน มายกยอ

บางครั้งก็ได้น้อยบางวันก็ได้เยอะ ลงมาครั้งละ 1-2 ช่ัวโมงก็ได้ปลาแล้วไม่ได้ลงมานาน วันไหนหาปลาได้เยอะก็

จะมาท าแอ็ปปลาหรือไม่ก็ปลาส้มขาย ขายห่อละ 10 บาท ขายในหมู่บ้านนี่แหละ ตรงตลาดเล็กท่ีอยู่กลาง

หมู่บ้าน”  

“เรื่องท่ีเขาสร้างเข่ือนแม่ได้ยินเมื่อ 5-6 ปีท่ีแล้ว เห็นน้ าโขงเปล่ียนไปเยอะเวลาจะขึ้นก็ขึ้นเร็วเวลาจะ

แห้งก็แห้งเร็ว ปลานี่ก็หายไปเลย เวลาปลามันมาวางไข่น้ าก็ขึ้นเร็วเวลาแห้งก็แห้งเร็วไข่ปลามันก็ตาย ตรงดอน

กว้าง หาดไกก็ไม่มีคนลงไปหาปลาแล้วมันไม่เป็นดอนเหมือนแต่ก่อนหาปลาก็ไม่ได้มันก็เลยไม่มีใครลงไปหา”  

 

 

 

 

 

 

แม่จันทร์ดีก าลังเก็บไกและยกยอ 


