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ผลกระทบขามพรมแดนจากการพัฒนาแมน้ําโขง
มิติดานสังคมและสิ่งแวดลอม
เพียรพร ดีเทศน และสุมาตร ภูลายยาว
โครงการแมน้ําเพื่อชีวิต ๑๙๙/๑๓ โชตนานิเวศ ๒ ต.ชางเผือก อ.เมือง เชียงใหม ๕๐๒๐๐
pai@loxinfo.co.th และ matr@csloxinfo.com
๑.

บทนํา: แมน้ําโขงพรมแดนไทย-ลาว
แมน้ําโขงไหลผานในเขตประเทศไทยแบงออกเปน ๒ ชวง คือ ชวงตอนบนกั้นพรมแดนระหวางพื้นที่จ.
เชียงรายกับแขวงบอแกวของลาว และแมน้ําโขงชวงตอนลางเปนเสนกั้นพรมแดนระหวางประเทศไทยกับลาว ใน
พื้นที่ ๖ จังหวัด ไดแก จ.เลย จ.หนองคาย จ.นครพนม จ.มุกดาหาร จ.อํานาจเจริญ และจ.อุบลราชธานี กอนไหล
เขาไปในประเทศลาวอีกครั้งที่แขวงจําปาสัก
งานวิจัยจาวบาน เชียงของ-เวียงแกน ๑ ซึ่งทําโดยชุมชนริมแมน้ําโขงบริเวณพรมแดนไทย-ลาวตอนบน
ระบุถึงความสลับซับซอนของระบบนิเวศแมน้ําซึ่งเอื้อตอการดํารงชีพของชุมชน นักวิจัยชาวบานสํารวจพบพันธุ
ปลาทั้งสิ้น ๙๖ ชนิด โดยมีปลาธรรมชาติหรือปลาทองถิ่น ๘๖ ชนิด ในจํานวนพันธุปลาทั้ง ๙๖ ชนิดนั้นมีปลาหา
ยาก และใกลสูญพันธุทั้งหมด ๑๓ ชนิด สภาพของแมน้ําโขงมีลักษณะเปนแกงหินและหนาผา ตามธรรมชาติ
ระดับน้ําในฤดูแลงและฤดูน้ําหลากมีความแตกตางกันสูงถึง ๒๐ เมตร มีแมน้ํากก และแมน้ําอิง เปนน้ําสาขาหลัก
สวนแมน้ําโขงในเขตจังหวัดเลย นับตั้งแต อ.เชียคาน ถึงอ.ปากชม มีชวงที่แมน้ําโขงยังคงความอุดม
สมบูรณ มีแมน้ําสาขาสําคัญคือ แมน้ําเหือง แมน้ําเลย งานวิจัยภาคสนามของโครงการแมน้ําเพื่อชีวิตรวมกับ
ชุมชนริมน้ําโขง สํารวจพบพันธุปลาในน้ําโขงชวงพรมแดนไทย-ลาว ในเขตจังหวัดเลย อยางนอย ๒๐๐ ชนิด
พื้นที่ดอนทรายที่โผลพนน้ําหลังน้ําลด ชาวบานยังไดลงไปจับจองเพื่อทําการเกษตรนานาชนิด เชน ถั่ว
มะเขือ แตง ตลอดจนผักตางๆ กลาวไดวาพืชผลทางการเกษตรจากดอนทรายแมน้ําโขงเปนพื้นที่แหงความมั่นคง
ทางอาหารของชุมชนริมน้ํา เพราะพืชผลเหลานี้นอกจากจะใชบริโภคอยูในทองถิ่นแลวยังกระจายไปจําหนายตาม
พื้นที่ตางๆ ในเขตภาคอีสานและฝงลาวอีกดวย
๒.

วิถีชีวิตสองฝงโขงกอนการมาของเขื่อน
สําหรับผูคนในถิ่นนี้แมน้ําโขงเปรียบเสมือนเสนเลือดหลักที่หลอเลี้ยงชีวิต ประชาชนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตมากกวา ๑๐๐ ลานคน มีชีวิตพึ่งพาแมน้ําโขงและน้ําสาขา เปนทั้งแหลงอาหารที่สําคัญ แหลงน้ํา
ใชเพื่อการเกษตร การเดินทาง การขนสง และอีกหลายกิจกรรมในวิถีชีวิตของผูคนในถิ่นนี้
วงจรน้ําขึ้น-น้ําลงตามธรรมชาติในทุกป สงผลใหเกิดระบบการผลิตที่ยั่งยืน ทั้งการปลูกขาว ทําไร ทํา
สวน พรอมดวยความหลากหลายของชนิดพันธุปลาที่มีมากเปนอันดับ ๓ ของโลก ลุมน้ําแหงนี้จึงเปนเหมือนแมที่
หลอเลี้ยงชีวิตชุมชนหลากหลายเชื้อชาติในภูมิภาคนี้ตลอดมาอยางยาวนาน
๒.๑
๑

สายน้ําโขงที่เชียงราย

คณะนักวิจัยจาวบานชียงของ-เวียงแกน, ๒๕๔๙ ,ความรูทองถิ่นเรื่องพันธุปลาแมน้ําโขง

๒
สําหรับชุมชนที่ตั้งอยูตามริมฝงแมน้ําโขงทั้งสองฝงบริเวณชายแดนไทย-ลาว ใน จ.เชียงราย ชุมชน
จํานวนมากไมมีพื้นที่ในการปลูกขาว หรือมีเปนจํานวนนอย ชุมชนเหลานี้จึงหาปลาขาย เพื่อนําเงินไปซื้อขาวหรือ
นําปลาไปแลกขาว อยางเชนที่บานปากอิงใต อ.เชียงของ จ.เชียงราย คนในวัยแรงงานสวนมากจะประกอบอาชีพ
หาปลาเลี้ยงครอบครัว บางครอบครัวที่มพี ื้นที่ในการเพาะปลูกก็ปลูกขาวเพียงเพื่อบริโภคภายในครอบครัว การ
ปลูกขาว และการหาปลาในแมน้ําโขงจึงมีความสัมพันธกับคนในชุมชนสองฝงโขงตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน
ในชวงหนาแลงชุมชนตางทําการเพาะปลูกพืชผักตามริมชายหาด เกาะ หรือดอนทรายที่โผลพนน้ํา การ
โดยชาวบานจะลงมือทําการเกษตรในชวงปลายเดือนตุลาคมเปนตนไป
เกษตรริมโขงสามารถพบไดทั้งสองฝงแมน้ํา คือทั้งลาวและไทย พืชผักที่ปลูกนั้นก็จะเปนพืชผักพื้นบาน
เชน ถั่ว ผักกาด เปนตน ขณะที่ไปทําการเพาะปลูก ชาวบานบางคนก็นําเครื่องมือหาปลาจําพวก สวิง จ๋ํา ไปดวย
เพื่อหาปลาตามริมฝงมาเปนอาหาร
แมแกวใส ธรรมวงค ๒ ชาวบานหาดทรายทอง อ.เชียงของ กลาววา “หลังออกพรรษาไปแลว น้ําเริ่มลด
ตรงเกาะแสนตอดอนทรายจะโผลพนน้ําขึ้นมา ผูเฒาผูแกก็จะไปจับจองพื้นที่ปลูกถั่ว บางคนไดมาก บางคนได
นอยตางกันออกไป แลวแตการจับจองกอนหลัง ถั่วที่ปลูกไวน้ําก็ไมตองไปรด ปลอยไวอยางนั้น พอถึงเวลาเก็บก็
ไปเก็บ บางสวนก็ขาย บางสวนเอาไวกิน เหลือจากขายและกินก็เก็บเอาไวทําเชื้อในปตอไป”
ระบบนิเวศแมน้ําโขงกอนมีการพัฒนาแมน้ําโขงตอนบนนั้น มีความอุดมสมบูรณดวยระบบนิเวศที่
สลับซับซอน ซึง่ มีความสําคัญกับชุมชนสองฝงโขงเปนอยางมาก
งานวิจัยจาวบาน ซึ่งไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องระบบนิเวศในแมน้ําโขง ๓ นักวิจัยชาวบานไดจําแนกระบบ
นิเวศในแมน้ําโขงบริเวณพรมแดนไทย-ลาวตอนบนไดถึง ๑๑ระบบ ไดแก ผาหรือแกง คก ดอน หาด รอง หลง
หนอง แจม ริมหวย ริมฝง กวาน
ระบบนิเวศทั้งหมดนี้มีความแตกตางกันออกไป บางระบบนิเวศมีพรรณพืชเกิดขึ้น เชน แกงหิน ในชวง
หนาน้ําหลากตนไครบนแกงจะจมอยูใตน้ําและเนาเปอยเปนอาหารของปลา สวน คก ในชวงฤดูน้ําหลากปลาจะ
วายเขาไปตามคกที่ถูกน้ําทวม และวายเขาไปวางไขในแมน้ําหรือลําหวยสาขาของแมน้ําโขง พอถึงฤดูน้ําลดปลาที่
เขาไปวางไขในแมน้ําสาขาและลําหวยก็จะอพยพลงมาสูแมน้ําโขงอีกครั้ง
กระแสน้ําในแมน้ําโขงในชวงฤดูฝนจะยกระดับสูงขึ้น และหนุนเขาไปในแมน้ําสาขา เชน แมน้ําอิง
แมน้ํากก น้ํารวก น้ําคํา คนหาปลาก็จะเขาไปหาปลาตามลําน้ําสาขา เพราะแมน้ําโขงในชวงหนาน้ําหลากกลายเปน
น้ําใหญ การหาปลาคอนขางลําบาก
นอกจากนี้ผาหรือแกงยังไดชวยตานทานการไหลของน้ําที่ไหลเร็วและแรงไดอีกดวย
เมื่อถึงชวงปลายเดือนตุลาคม น้ําในแมน้ําโขงจะคอยๆ ลดระดับลง และลดลงจนต่ําสุดในชวงเดือน
เมษายน-ตนเดือนพฤษภาคม ซึ่งในชวงกลางฤดูแลงราวเดือนกุมภาพันธ-เดือนเมษายน น้ําในแมน้ําโขงจะใส ตาม
แกงหินหรือหาดหินจะมีไก-สาหรายน้ําโขงเกิดขึ้น ไกที่เกิดนั้นก็จะเปนทั้งอาหารของคนและของปลา
ชวงที่น้ําโขงลดระดับลง ระบบนิเวศบางชนิด เชน คก หาด รอง หลง หนอง ก็เปนพื้นที่ซึ่งคนสองฝง
โขงทั้งลาวและไทยก็จะเขาไปใชประโยชนแตกตางกันออกไป เชน ผูชายไปหาปลาตามคก ผูหญิงไปปลูกผักตาม
ดอน

๒
๓

สัมภาษณวันที่ วันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๐
คณะนักวิจัยจาวบานชียงของ-เวียงแกน, ๒๕๔๙ ,ความรูทองถิ่นเรื่องพันธุปลาแมน้ําโขง

๓
สําหรับการหาปลานั้น ในชวงปลายเดือนเมษายนถึงตนเดือนพฤษภาคมของทุกปจะเปนชวงที่มีการจับ
ปลาบึก จากสถิติที่บันทึกการจับปลาบึกไดของคนหาปลาพบวา กอนการพัฒนาแมน้ําโขงตอนบน ปลาบึกที่จับได
มีจํานวนมาก
พอพุม บุญหนัก ๔ เลาใหฟงถึงการจับปลาบึกวา “ปลาบึกจะขึ้นมาในชวงหลังปใหมเมือง (หลัง
สงกรานต) ชวงนั้นน้ําลดลง ในน้ําโขงมีที่จับปลาบึกไดไมกี่ที่ แตที่จับไดมากที่สุดก็เปนตรงดอนแวงบานหาดไคร
เพราะน้ํามันกวางและมีรองน้ําลึกเพียงแหงเดียวในชวงหนาแลง ชวงที่จับปลาบึกไดระดับน้ําไมนาจะเกิด ๔
เมตร”
พออุน ธรรมวงค ๕ คนหาปลาบานหาดทรายทองกลาววา “แมน้ําโขงกอนลาวแตกประมาณป ๑๘ และ
หลังป ๑๘ เปนแมน้ําที่อุดมสมบูรณ ชาวบานหาปลาตามวัง ตามหาด เกาะตรงทายบานและตรงเกาะแสนตอนี่คน
ไปหาปลากันเยอะ มีทั้งบานหาดบาย หาดทรายทอง แตกอนเปนบานเดียวกัน บานดอนที่ก็มีมาหาปลาแถวเกาะ
แสนตอ เกาะปลาสะปากเหมือนกัน มันไมมีใครเปนเจาของพื้นที่หรอก แตกอนหาปลาไดเยอะ”
๒.๒

สายน้ําโขงที่เลย
สายน้ําโขงสัมผัสแผนดินไทยอีกครั้ง ที่ปากน้ําเหือง บานทาดีหมี อ.เชียงคาน ไหลเรื่อยผาน อ.เชียงคาน
และ อ.ปากชม จ.เลย
บริเวณปากน้ําเหือง เปนพื้นที่หาปลาที่สําคัญอีกแหงหนึ่ง ชาวบานจากหมูบานริมโขงทั้งฝงไทยและลาว
ตางลงหาปลารวมกัน โดยยึดหลักการหาปลาวา หากใครหาตรงจุดใดก็จะหาจุดนั้น ไมกาวล้ําเขาไปในเขตของคน
อื่นที่ไดวางเครื่องมือหาปลาไวเปนประจําอยูแลว และปจจุบันนี้ใชวิธีวางเครื่องมือไวแลวมายามชวงเชาและเย็น
แตก็มีคนหาปลาจํานวนหนึ่งที่หาปลาดวยการไหลมอง (ตาขาย) ทั้งวัน ชุมชนปากน้ําเหืองเคยมีเรือหาปลากันแทบ
ทุกหลังคาเรือน
พื้นที่อ.เชียงคาน และอ.ปากชม มีลักษณะเปนเกาะ ดอนทราย และแกงหินโขดหินปรากฏอยูทั่วไป จาก
สภาพดังกลาวนี้ทําใหมีปลาอาศัยอยูเปนจํานวนมาก กลางลําน้ําโขงทุกที่จึงมีเรือหาปลาลอยลําอยูกลางสายน้ํามิได
ขาด สวนดอนทรายก็เปนที่ปลูกพืชผักสวนครัว และพืชเศรษฐกิจอยางถั่วดําในบางหมูบาน
ชาวบานในพื้นที่นี้มีชีวิตพึ่งพาแมน้ําโขงเปนหลักทั้งการหาปลา การใชน้ําในการทําเกษตรริมโขง น้ําใน
การอุปโภค ตลอดจนธุรกิจตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเดินเรือเพื่อการทองเที่ยว
ระดับแมน้ําโขงเคยเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของฤดูกาล ตั้งแตเดือน ๖ (พฤษภาคม) ฝนเริ่มตก ระดับ
น้ําก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พรอมการเปลี่ยนสีของน้ําจากใสเปนสีขุน ฝูงปลาจากทางตอนลางก็จะอพยพขึ้นมาตาม
น้ํา คนหาปลาแถบนี้ระบุวาในชวงเริ่มหนาฝนนี้ปลาทั้งขนาดใหญและขนาดเล็กจะพากันอพยพขึ้นไปวางไขตาม
เกาะแกงและหวยสาขาที่มีระบบนิเวศเอื้อใหปลาวางไข
น้ําโขงจะเพิ่มระดับขึ้นจนเต็มฝงในเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ซึ่งชาวบานเรียกวา “ชวงน้ําขึ้น” ในชวงนี้
ชาวบานจะลงหาปลาเปนหลัก
หลังจากนั้นน้ําโขงจะเริ่มลดระดับลงเรื่อยๆ เมื่อฤดูกาลเปลี่ยนเขาสูฤดูหนาว และฤดูรอน ซึ่งในชวง
สองฤดูนี้ชาวบานเรียก ‘ชวงน้ําลด’

๔
๕

สัมภาษณวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๙
สัมภาษณวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๐

๔
พอหลา โพธิ์ไทร ๖ คนหาปลาบริเวณปากน้ําเหือง กลาววา “ไทบาน (ชาวบาน) ทั้งคนไทยและพี่นองชาว
ลาวที่อยูแถวปากน้ําเหืองก็หาปลากันเปนสวนใหญ เพราะปลาอยูแถวนี้ เปนชวงที่น้ําเหืองไหลมาลงแมน้ําโขง จึง
เปนแหลงหาอยูหากินของปลาหลากหลายชนิด
“ไทบานหาปลากันที่ปากน้ําเหืองนี่มาหลายชั่วอายุคนแลว หาปลาก็ใชมอง จั่น ลอบ เบ็ด เมื่อกอนปลา
เยอะมาก อยากกินปลาก็กอไฟตั้งหมอน้ําไวรอ แลวลงมากูเครื่องมือหาปลาที่ใสไวก็มีกับขาวกินกันสบาย
เมื่อกอนที่น้ําขึ้นลงตามฤดูกาล เมื่อถึงฤดูน้ํามาก น้ําโขงก็จะคอยๆ ขึ้นไปเรื่อยๆ ถึงฤดูแลงน้ําลด น้ําโขง
ก็จะลดลงไปเรื่อยๆ เปนแบบนี้ตามธรรมชาติ”
พอสี ไชยจันทร ๗ อายุ ๖๐ ป ชาวบานผาแบน ต.บุฮม อ.เชียงคาน ระบุวา “เมื่อกอนไทบานมีเรือหาปลา
ทุกหลังคาเรือน หาปลากันทุกบาน น้ําโขงเมื่อกอนถึงฤดูน้ําขึ้นก็จะคอยๆ ขึ้นตลอด ถึงฤดูน้ําลงก็จะลดลงเรื่อยๆ
จนถึงระดับที่เคยเปนทุกป
“ไทบานกางมองทิ้งไวในน้ําโขงตอนเชา พอตกเย็นก็มายามดูวามีปลาติดมองหรือไม ปลาที่ไดจะเปน
ปลาเพี้ย ขายกิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท ปลาปาก ปลาแกง ก็กิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท ชวงไหนไดปลามากราคาก็จะลดลง
เหลือกิโลกรัมละ ๗๐-๘๐ บาท ขายใหกับคนในหมูบานเดียวกันและหมูบานใกลเคียง
“เมื่อ ๕ ป ๑๐ ปกอน อยากกินปลาก็ตั้งหมอรอไวไปหาก็ไดปลามากิน”

ภาพ ๑ แมน้ําโขงที่อ.เชียงคาน จ.เลย เปนแหลงอาหารและรายไดที่สําคัญของชุมชน
๓
การพัฒนาแมน้ําโขงตอนบน
ในชวงหลังทศวรรษ ๑๙๘๐ สาธารณรัฐประชาชนจีนเขามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาแมน้ําโขง
บทบาทของจีนเกิดขึ้นภายใตนโยบายการมุงพัฒนาภูมิภาคตะวันตกของจีนใหเติบโตทางเศรษฐกิจ หนึ่งใน
๖
๗

สัมภาษณวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๙
สัมภาษณวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๙

๕

๓.๑

ระเบิดแกง ปรับปรุงรองน้ําเพื่อการเดินเรือ
การระเบิดแกงแมน้ําโขงเพื่อการเดินเรือเชิงพาณิชยขนาดใหญอยูภายใตขอตกลงการเดินเรือระหวาง ๔
ประเทศในลุมน้ําโขงตอนบน ไดแก จีน พมา ลาว และไทย โดยจีนเปนผูประสานงานในการสํารวจรายละเอียด
และออกแบบ และสนับสนุนงบประมาณ โดยแบงออกเปน ๓ ชวง ดังนี้
ชวงแรก ระเบิด ๑๑ แกง และ ๑๐ กลุมหิน เพื่อใหสามารถเดินเรือระวางบรรทุกอยางต่ํา ๑๐๐ ตัน ไดเปน
ระยะเวลาอยางนอยรอยละ ๙๕ ในรอบป
ชวงที่สอง ระเบิด ๕๑ แกงและดอน เพื่อใหสามารถเดินเรือระวางบรรทุกอยางต่ํา ๓๐๐ ตัน ไดเปน
ระยะเวลาอยางนอยรอยละ ๙๕ ในรอบป
ระยะที่สาม ปรับปรุงทางน้ําใหมีลักษณะคลายคลองเพื่อใหสามารถเดินเรือระวางบรรทุกอยางต่ํา ๕๐๐
ตัน ไดเปนระยะเวลาอยางนอยรอยละ ๙๕ ในรอบป
ขณะนี้ไดดําเนินการระเบิดแกงและทําการตกแตงลําน้ําบางสวนบริเวณพรมแดนพมากับลาว จน
สามารถเดินเรือขนาด ๓๐๐ ตันลงมาจนถึงเชียงแสนไดแลว สวนแกงคอนผีหลง บริเวณพรมแดนไทย-ลาว
รัฐบาลไทยไดมีมติระงับโครงการ และใหทํารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ใหม รวมทั้งทํา TOR
ทางน้ําระหวางไทยกับลาวใหม ภายใตความรับผิดชอบของกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๖

๓.๒

เขื่อนกั้นแมน้ําโขง
สําหรับโครงการเขื่อน จีนวางแผนที่จะสรางเขื่อนผลิตกระแสไฟฟาบนแมน้ําโขง ชวงกลางและลาง
ของแมน้ําหลานชาง (แมน้ําโขงในเขตจีน) ทั้งหมด ๑๓-๑๕ แหง ไดแก Manwan, Dachaoshan, Xiaowan,
Jinghong, Nuozhadu, Ganlanba, Mengsong, Gongguoqiao, Gushui, Wulilong, Lidi, Huangdeng และ Miaowei ๘
นอกจากนี้ยังมีแผนสรางเขื่อนทางตอนบนของแมน้ําหลานชาง ทางเหนือของมณฑลยูนนานอีก ๗
แหง ไดแก Gushui, Huangdeng, Wunonglong, Lidi, Miaowei, Tuoba และ Dahuaqiao
ปจจุบัน จีนไดกอสรางเขื่อนกั้นแมน้ําโขงแลวเสร็จ ๓ เขื่อน โดยเขื่อนแรก คือ เขื่อนมันวาน สรางแลว
เสร็จเมื่อป ๒๕๓๙ เขื่อนตาเฉาชาน และเขื่อนจิงหง สวนอีก ๒ เขื่อนอยูระหวางกอสราง คือ เขื่อนเซี่ยวหวาน และ
เขื่อนนั่วซาตู

๘

Xinhua Yunnan Channel, July ๒๑, ๒๐๐๔

๖

ภาพ ๒ เขื่อนมันวาน เขื่อนกั้นแมน้ําโขงแหงแรกในยูนนาน ประเทศจีน
๔

ผลกระทบขามพรมแดนจากการพัฒนาแมน้ําโขงตอนบน
การพัฒนาแมน้ําโขงตอนบน สรางผลกระทบอยางรุนแรงตอระบบนิเวศและชุมชนที่พึ่งพาแมน้ําโขง
ทางตอนลางลงไป รวมทั้งแมน้ําสาขาของแมน้ําโขง รายงานฉบับนี้ศึกษาวิจัยในพื้นที่แมน้ําโขงบริเวณชายแดน
ไทย-ลาว ๒ เขต ไดแกเขต อ.เชียงแสน อ.เชียงของ และอ.เวียงแกน จ.เชียงราย และเขตอ.เชียงคาน อ.ปากชม จ.
เลย
การศึกษาพบวา ลักษณะประการหนึ่งของผลกระทบทางสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาแมน้ําโขงตอนบน ก็
คือปญหาสิ่งแวดลอมในลักษณะขามพรมแดน ซึ่งมีแนวโนมจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
การพัฒนาทางตอนบนของลุมน้ําโดยเฉพาะในเขตประเทศจีน ไมเพียงแตสงผลกระทบตอระบนิเวศ
บริเวณพรมแดนไทย-ลาว ที่จ.เชียงรายเทานั้น แตพบวาขยายลงมาถึงบริเวณพรมแดนไทย-ลาว ที่ จ. เลย ดวย
เชนกัน
๔.๑
๔.๑.๑

ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศแมน้ําโขงที่ จ.เชียงราย
ความผันผวนของระดับน้ํา
ปริมาณกระแสน้ําทั้งปในแมน้ําโขงชวงกอนจะไหลลงทะเลที่ประเทศเวียดนามเปนน้ําที่มาจากเขต
ประเทศจีนประมาณ ๑๕-๒๐ เปอรเซ็นต ในขณะที่น้ําในแมน้ําโขงที่อยูในประเทศกัมพูชา เมื่อถึงเดือนเมษายน
น้ําที่มีอยูในแมน้ําโขงเปนน้ําที่มาจากจีนถึง ๔๕ เปอรเซ็นต ๙ และปริมาณน้ําจากพื้นที่รับน้ําในเขตประเทศจีนมี
สวนสําคัญมากตอกระแสน้ําในชวงหนาแลงของแมน้ําโขงสวนที่ไหลผานประเทศไทยและลาวซึ่งคาดวามี
มากกวา ๖๐ เปอรเซ็นต
หลังจากเกิดการพัฒนาแมน้ําโขงตอนบน ทั้งการระเบิดแกงเพื่อการเดินเรือและการสรางเขื่อนใน
ประเทศจีนไดสงผลกระทบตอประเทศทายน้ําอยางหลีกเลี่ยงไมได
วัฎจักรน้ําทวม-น้ําแลงของแมน้ําโขงที่เคยเปนไปตามตามฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไป เมื่อเขื่อนเริ่มมีการกัก
เก็บน้ําทําใหวงจรระดับน้ําในแมน้ําโขงเปลี่ยนแปลงไปอยางสิ้นเชิง
๙

Blake, David (๒๐๐๑), “China’s Lancang Dams Endanger Millions both Upstream and Downstream.” International Rivers
Network World Rivers Review, Vol ๑๖, No ๓.

๗
แมน้ําโขงในอดีตกอนการสรางเขื่อนเคยขึ้นสูงสุดในเดือนสิงหาคมเปนตนไป เมื่อถึงเดือนธันวาคมน้ํา
ในแมน้ําโขงก็จะคอยๆ ลดระดับลง จนแหงลงเต็มที่ในเดือนเมษายน แตภายหลังจากการดําเนินโครงการสราง
เขื่อนและการระเบิดแกง พบวาระดับน้ําในแมน้ําโขงเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัดเจนโดยเฉพาะในชวงฤดูแลง
การระเบิดแกงแมน้ําโขงที่ดําเนินการตั้งแตปลายป ๒๕๔๔ ไดทําใหเกิดความผันผวนของระดับน้ําใน
แมน้ําโขง ความไมแนนอนของกระแสน้ําในแมน้ําโขงไดทวีความรุนแรงมากขึ้น เมื่อมีการกอสรางเขื่อนเซี่ยว
หวานและเขื่อนจิงหง ซึ่งเขื่อนเซี่ยวหวานเมื่อสรางเสร็จจะมีความสูงถึง ๒๙๒ เมตร ขณะที่เขื่อนจิงหงตั้งอยู
ลางสุดของแมน้ําโขงตอนบนในจีน หางจากสามเหลี่ยมทองคํา อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายเพียงประมาณ
๒๘๐ กิโลเมตร
นอกจากนั้นการทําขอตกลงระหวางจีน พมา ลาว และไทยในการควบคุมน้ําเพื่อใหสามารถเดินเรือ
ขนาดใหญในฤดูแลงได จะทําใหวัฎจักรการขึ้น-ลงของน้ําเปลี่ยนไปในแมน้ําโขงเปลี่ยนไป
ระดับน้ําที่ขึ้นๆ ลงๆ ตามอิทธิพลของการใชงานเขื่อนและการระเบิดแกงแมน้ําโขง โดยเฉพาะในชวง
กลางฤดูแลงราวเดือนมกราคม-เมษายน ไดสงผลกระทบตอระบบนิเวศของแมน้ําโขงอยางหลีกเลี่ยงไมได
หมายถึงวาผลกระทบเหลานั้นยังไดสงผลโดยตรงกับพันธุปลา พรรณพืช และวิถีชีวิตของชาวบานทั้งสองฝงโขง
ดวยเชนกัน ดังที่จะอธิบายในสวนตอไป
๔.๑.๒ การทับถมของตะกอนทราย
การทับถมของตะกอนทรายเห็นไดอยางชัดเจนในบริเวณ “คก” ซึ่งเปนที่อยูอาศัยที่สําคัญของปลาใน
ฤดูน้ําลด โดยตะกอนทรายเขาทับถมจนคกตื้นเขินมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๕ เชน บริเวณคกหลวง ซึ่งเปนคกขนาด
ใหญที่อยูติดกับฝงลาวในเขตอ.เวียงแกน จ.เชียงราย รวมถึงคกอื่นๆ เชน คกสองหอง คกปากทีน
เมื่อคกถูกทรายทับถม หมายถึงการที่ระบบนิเวศสําคัญของแมน้ําโขงอันเปนที่อยูอาศัยของปลาถูก
ทําลาย คกที่ตื้นเขินทําใหคนหาปลาสามารถหาปลาในคกไดนอยลง หรือบางคกก็ไมสามารถหาปลาไดเลย
พอทองพัน ดวงธิดา ๑๐ คนหาปลาบานหวยลึก อ.เวียงแกน จ.เชียงราย อาศัยหาปลาในบริเวณคกหลวง
มานานกวา ๒๐ กวาปกลาววา ไมเคยเห็นคกหลวงจะตื้นเขินอยางนี้มากอน ตื้นเขินจนมีแตทรายไมมีน้ํา ในฤดู
แลงไมสามารถหาปลาไดเลย
อุยเสาร ระวังศรี ๑๑ คนหาปลาวัย ๗๖ ป กลาววา “พอน้ําโขงมันแหงลงมา เดี๋ยว ๒-๓ วันมันก็ขึ้น เปน
อยางนี้ปลาไมมีหรอก ตั้งแตจีนทําเขื่อนมันก็เปนอยางนี้ น้ําโขงมันขึ้น-ลง น้ําสาขา น้ําหวยก็แหงลงดวย เพราะ
น้ําโขงมันลง น้ําหวยน้ําสาขาที่ไหลลงน้ําโขงก็ถูกดึงลงมาดวย น้ําสาขาก็แหง หวยก็แหง ปลาก็หาที่อยูในน้ํา
สาขาลําบาก
“อยางดอนทรายบางดอนไมมี พอมาปนี้มีดอนทราย อยางหาดจั่นปนี้ทรายมูนกวาปกอน หวยโตนน้ําก็
นอย เพราะน้ําโขงดึงน้ําจากหวยโตนลงมาเยอะ อยางคกหัวงามก็แทบไมเปนคก เพราะทรายจากดอนหัวงามมา
มูน คกนี้ปลามันเขาไปอยูน้ํามันลึก แตพอทรายมูนปดทางน้ําที่ไหลเขาคกไว ปลาก็เขาไปไมได”
ขณะที่ระบบนิเวศแบบดอนไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของน้ําและกระแสน้ํา
ที่เชี่ยวขึ้นในฤดูน้ําหลาก ทําใหเกิดการกัดเซาะดอนทราย ซึ่งใชเปนพื้นที่ทําการเกษตรริมโขง พื้นที่ดอนบางที่มี
ขนาดเล็กลง บางที่หายไปทั้งดอน เชน ดอนมะเตาที่บานดอนที่ อ.เชียงของ เปนตน
๑๐
๑๑

สัมภาษณวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐
สัมภาษณวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๙

๘

๔.๑.๓ การพังทลายของตลิ่ง
การพังทลายของตลิ่งเกิดจากกระแสน้ําไดเปลี่ยนทิศทางการไหล กระแสน้ําพุงเขาทําลายตลิ่งทั้งสอง
ฝงน้ํา ชาวบานสังเกตเห็นวา ความเร็วของกระแสน้ําไดเพิ่มขึ้น ตางจากในอดีตที่ผานมา พื้นที่ที่ไดรับความ
เสียหายครอบคลุมทั้งที่อยูอาศัย ที่สาธารณะของหมูบาน และพื้นที่เพาะปลูกพืชผักริมฝงของหมูบาน
หลายหมูบานที่อยูติดกับแมน้ําโขงตองประสบกับปญหานี้ เชน บานตนผึ้ง 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
การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศแมน้ําโขงไดสงผลกระทบอยางรุนแรงตอไก-สาหรายแมน้ําโขง เนื่องจาก
ไก เปนพืชที่มีความออนไหวตอสภาพแวดลอมเปนอยางมาก คือ ลักษณะการเกิดขึ้นของไกโดยสวนมากไกจะ
เกิดที่ระดับน้ําลึกไมเกิน ๔๐-๔๕ เซนติเมตร น้ําตองใสสะอาดและแสงแดดสองถึง
งานวิจัยจาวบานพบวา ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๕ บริเวณหาดหิน ซึ่งเปนแหลงกําเนิดไกมีตะกอนทรายทับ
ถม ขณะที่น้ําโขงขุนขน ทําใหไกไมสามารถจะเกิดได เพราะไกจะเกิดก็ตอเมื่อน้ําใสเทานั้น การที่ระดับน้ําขึ้นลงผิดปกติทําใหไกที่เกิดขึ้นมาใหมไดเพียงแควันสองวันตองจมน้ําหรือแหงตาย
สวนไกที่ยังพอเก็บไดคุณภาพก็ไมดี เพราะน้ําขุนขนจากตะกอนทรายพัดมาติดกับไกทําใหลางออก
ยาก งานวิจัยจาวบานพบวา ไกมีจํานวนลดลง ชวงระยะเวลาในการเก็บไกจึงสั้นลงกวาเดิม จากที่เคยเก็บได ๔–
๕ เดือนก็เก็บไดเพียงเดือนเดียวเทานั้น

ภาพ ๓ กลุมแมบานริมโขงเก็บไก สาหรายแมน้ําโขง ซึ่งลดจํานวนลงหลังการเปลี่ยนแปลงของแมน้ํา
๔.๑.๕ ผลกระทบตอพันธุปลาและการหาปลา
งานวิจัยจาวบานพบวา การหาปลาในแมน้ําโขงนั้นตองการสภาพน้ําในแมน้ําโขงที่ทรงตัว หากน้ําจะ
ขึ้นหรือลงตองเปนไปตามธรรมชาตินั่นก็คือ คอยๆ ขึ้นหรือลง การที่ระดับน้ําโขงขึ้น-ลงไมปกติทําใหปลาไม
เดินทางออกหากินและเดินทางไปวางไข ทําใหคนหาปลาจับปลาไดนอยลง ตัวอยางเชน ปลาสรอยที่ชาวบานใช

๙

อีกตัวอยางหนึ่งคือ ปลาหวาน ปลายอน ในอดีตการไหลมองของคนหาปลาจะใชมองตาขนาด ๓.๕
เซนติเมตร ไหลในชวงน้ําเริ่มขึ้นปลายเดือนเมษายน ปลาหวาน ปลายอน จะติดมองที่ไหลประมาณ ๑ รอบ ได
ปลารวมกันไมต่ํากวา ๔-๕ กิโลกรัม แตปจจุบันไหลมอง ๑ รอบ ไดปลาหวานปลายอนรวมกัน ๔-๕ ตัวก็ถือวา
ไดปลามากแลว
๔.๑.๖

ผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมของคนหาปลา
ลั้ง หรือ พื้นที่หาปลา แตละแหงไมวาจะเปนพื้นหินหรือทรายจะมีความเรียบของพื้นน้ําที่สม่ําเสมอ
และสวนใหญมีรองน้ําเดียวจึงทําใหสามารถจับปลาได แตในปจจุบันพื้นที่ใตน้ําที่เปนลั้งหาปลาของชาวบานไม
ราบเรียบสม่ําเสมอ เกิดสันดอนหินและสันดอนทรายขึ้นมาใหม บางพื้นที่ก็แบงเปนสองรองน้ําจึงทําใหหาปลา
ลําบากและหาปลาไดนอยลง
การขึ้น-ลงของน้ําที่ไมปกติ ก็มีสวนใหชาวบานไมสามารถใชเครื่องมือจับปลาไดเชนกัน เชน เบ็ดที่ปก
ไวริมฝงน้ําอาจเปลี่ยนเปนอยูเหนือน้ําเมื่อระดับน้ําลดลงทันทีในระยะเวลาเพียงชั่วขามคืน ที่สําคัญก็คือ การขึ้นลงของน้ําไมปกติทําใหปลาไมอพยพตามฤดูกาล คนหาปลาจึงไมสามารถใชความรูทองถิ่นในการคาดการณการ
อพยพของปลาไดดังเดิม
ผลกระทบที่ตามมาก็คือ คนหาปลาสามารถหาปลาไดนอยลง คนหาปลาบานปากอิงระบุวา การผัน
ผวนของกระแสน้ํา และระดับน้ําทั้งในชวงฤดูแลงและฤดูฝน ทําใหจํานวนปลาที่จับไดลดลงถึงรอยละ ๕๐ ทํา
ใหคนหาปลาหลายคนตองเปลี่ยนไปทําอาชีพอื่นหรือตองออกไปทํางานตางถิ่น เนื่องจากไมสามารถยึดการหา
ปลาเปนอาชีพหลักไดอีกตอไป จํานวนเรือหาปลาที่เคยมีประมาณ ๗๐-๘๐ ลํา ไดลดลงเหลือเพียงประมาณ ๓๐
ลําเทานั้น
ความรุนแรงของปญหานี้เกิดมากที่สุดในฤดูแลงที่ผานมา จนทําใหชาวบานหาปลาไดไมคุมกับคาน้ํามัน
เรือ คนหาปลาชาวไทยและลาวที่ผาได ทางใตสุดของแมน้ําโขงบริเวณพรมแดนไทย-ลาวทางตอนบน ระบุวา การ
ที่ปลาไมเคลื่อนยายออกหากินและอพยพขึ้นไปขางบนทําใหจํานวนคนหาปลาที่ไหลมองในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
๒๕๕๐ เหลือเพียง ๒ รายจากปกติที่มีคนหาปลามากกวา ๗๐ ราย
นายทองสวรรค พรมราช ๑๒ ผูใหญบานบานหวยลึก กลาววา “เมื่อกอนที่บานหวยลึกจะมีเรือออกหาปลา
ในน้ําโขงวันหนึ่ง ๑๕ ลําขึ้นไป คนหนึ่งออกหาปลาวันละ ๒-๓ เที่ยว เขาคิวกันหาปลาตามจุดตางๆ ที่มีปลาชุกชุม
ระดับน้ําโขงขึ้นลงตามระยะเวลาคงที่ตลอดทุกป โดยปกติน้ําจะขึ้นตั้งแตเดือนพฤษภาคม -มิถุนายน และจะทรง
ตัวไปเรื่อยจนถึงเดือนมีนาคมน้ําก็จะเริ่มแหง แตปจจุบันน้ําขึ้นลงเร็วมาก ถาขึ้นตอนเย็น ลดลงตอนเชาเปนอยางนี้
ทุกวัน
“ออกไปหาปลาในแตละวันใชเครื่องมือหาปลาอยางเชนมอง ใชมองยาว ๒๕ วา ครั้งหนึ่งไดปลาอยาง
นอย ๑๐-๒๐ ตัว ทําใหมีรายไดวันละไมต่ํากวา ๑๐๐ บาททุกวัน
“ระดับน้ําเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไมคงที่เมื่อประมาณ ๔-๕ ปที่ผานมา ขึ้นลงไมเปนเวลา และน้ําแหงมาก
ขึ้นมาประมาณ ๓ ปแลว ทําใหชาวบานหาปลายากขึ้น
“สังเกตจากการขึ้น-ลงของน้ํา วาถาวันไหนมีเรือสินคาลองมาจากจีนวันนั้นน้ําจะขึ้นมาก เขาใจวาจีน
อาจจะมีการกักเก็บน้ําไวเมื่อจะนําสินคามาสงก็จะมีการปลอยน้ําออกมาเพื่อใหเรือสินคาเดินไดสะดวกและได
๑๒

สัมภาษณวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐

๑๐

พอจันดี สายใจ ๑๓ ชาวบานผากุบ อ.เชียงของ กลาววา “ตอนนี้คนหาปลาบานผากุบจริงเหลือประมาณ
๔ คน จากแตกอนมีหลายสิบคน มันหาไมไดก็เลยไมมีใครอยากจะหา เพราะเดี๋ยวน้ําขึ้น เดี๋ยวน้ําลง ใสไซลั่นไว
ตอนเย็นวันนี้ พรุงนี้มาดู ไซอยูบนบกแลว น้ํามันหนีละไซ เปนอยางนี้จะเอาปลามาจากที่ไหน ปลามันก็หลงน้ํา
หมด แตกอนเมื่อ ๗-๘ ปกอนเคยหาปลาขายวันหนึ่งได ๓๐๐-๔๐๐ บาท ตอนนี้บางวันก็ไมไดเลยสักตัว ทั้งที่
บานเราคนหาปลาก็ไมเยอะ ไมรูวาปลามันลดลงไดยังไง”
พอมวน ลิพัน ๑๔ อายุ ๖๕ ป คนหาปลาบานปากเนียม ต.หวยพิชัย อ.ปากชม จ.เลยกลาววา “พอหาปลา
มาตั้งแตอายุ ๑๐ กวาป หาปลาเปนอาชีพ บริวเณหาปลาก็จะเปนที่บุงไผ หาดบัว แกงบวบ เมื่อกอนปลาเยอะ ชวงนี้
ปลาไมคอยมี บางวันหาได บางวันก็ไมได เดี๋ยวนี้หาปลาไมคอยได น้ําขึ้น-ลงผิดปกติขึ้นประมาณอาทิตยหนึ่ง
จากนั้นก็ลง
“สมัยกอนมีเกาะแกงมาก เดี๋ยวนี้ทรายไหลมาถมหายไปหมด แตกอนมีปลาตัวใหญหลายชนิดทั้งปลาแข
ปลาเคิง ปลานาง ปลาปาก ปลาคาว ปลาเลิม เดี๋ยวนี้หายไปนานแลว ทั้งที่ยอนกลับไปประมาณ ๕ ปกวาหรือเกิน
กวานั้นยังมีอยู ปหนึ่งมีรายได ๓-๔ หมื่นกวาบาท เดี๋ยวนี้อยางมากก็หมื่นกวาบาท ปลาก็หาไดบาง ไมไดบาง
ตอนนี้หาปลาไมคอยได จีนเขามาสรางเขื่อน นี่คือปญหาละ วิถีชีวิตของเราก็เปลี่ยนไปดวย ธรรมชาติซื้อหากัน
ไมได บานเราอยูกันมากรอยกวาปแลว”
การที่คนหาปลาหยุดหาปลานั้นเกิดขึ้นแทบตลอดสองฝงแมน้ําโขง บางคนหาปลาหลอเลี้ยงชีวิตและ
ครอบครัวมาตลอดชีวิตก็ตองหันหลังใหแมน้ํา ผลที่ตามมาก็คือ ระบบเศรษฐกิจที่ขึ้นอยูกับการหาปลาซบเซาลง
ขณะที่ราคาปลาแพงมากขึ้นเกือบเทาตัวเนื่องจากหาปลายากขึ้นทุกวัน
๔.๑.๗ ผลกระทบตอการทําเกษตรริมโขง
เกษตรริมโขงมีความสําคัญตอชาวบานทั้งในแงของความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ แตการทําเกษตรริมโขงเริ่มประสบกับปญหาตั้งแตป ๒๕๔๐ หรือ ๑ ปหลังการสรางเขื่อนมันวานเสร็จ
และเปดใชงาน
โดยปกติแลว คนทําเกษตรริมโขงจะเริ่มเพาะปลูกหลังน้ําลด และตามธรรมชาติแลว น้ําโขงจะไมขึ้น
อีก แตในชวงดังกลาวเปนตนมา น้ําโขงจากทางตอนบนไดหลากลงมาทวมพื้นที่เกษตรหลังจากชาวบานลงเมล็ด
พันธุหรือกลาพันธุไปแลว บางครั้งน้ําทวมชวงใกลเก็บเกี่ยวพรอมที่จะนําไปขาย ทําใหผลผลิตเสียหาย มีคุณภาพ
ต่ํา และขายไมไดราคา
พอจันดี สายใจ ๑๕ บานผากุบ อ.เชียงของ กลาววา “น้ําทวมแปลงปลูกถั่วตรงริมน้ําหลายไร ตรงหวยตุ
น้ําโขงก็หนุนเขามา พอน้ํามันหนุนเขามาน้ําจากหวยก็ขึ้นสูง ผิดปกติตรงที่น้ําทวมครั้งนี้มันทวมหลังออกพรรษา

๑๓
๑๔

๑๕

สัมภาษณวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๐
สัมภาษณวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑
สัมภาษณวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๐

๑๑
“ตรงผาฟา น้ําทวมแปลงปลูกมะเขือมวง แปลงถั่ว มะเขือมวงกําลังออกลูกพอดี เจาของสวนกําลังจะเก็บ
ไปขาย พอน้ําทวมก็ขายไมไดแลว บางคนกําลังลงถั่ว ก็เสียหายไปหลายพันบาทอยู เพราะตองไปซื้อพันธุถั่วมา
ปลูกใหม ขาวโพดเหมยนี่ตองปลูกใหมหมด เพราะน้ําทวมมันตาย
“ชาวบานก็แปลกใจอยูวาน้ํามันมาไดยังไง มันหนาออกพรรษาแลว ปกติน้ํามันจะนองชวงในพรรษา
เทานั้น“
สําหรับชาวบานแลว ความเสียหายตอที่ดินริมโขงนั้นหมายถึงการขาดรายไดของครอบครัว ทําให
ชาวบานซึ่งสวนใหญคือคนที่ไรที่ดินทํากินตองดิ้นรนหาชองทางทํามาหากินอยางอื่นตอไป
๕.๑.๘ ผลกระทบจากการเดินเรือขนาดใหญ
แมวาปจจุบันยังไมมีการระเบิดแกงคอนผีหลงและแกงอื่นๆ บริเวณพรมแดนไทย-ลาว แตแมน้ําโขง
บริเวณพรมแดนไทย-ลาวก็มีการเดินเรือพาณิชยซึ่งทําใหเกิดผลกระทบตอคนหาปลาแลวในระดับหนึ่ง
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเดินเรือเร็วทองเที่ยวระหวางเชียงแสนกับหลวงพระบาง เนื่องจากเรือเร็วมีเสียงดังและทํา
ใหเกิดคลื่นขนาดใหญ เชนเดียวกับเรือสินคาที่วิ่งระหวางหวยทรายและเชียงของกับหลวงพระบาง
คนหาปลาระบุวา เสียงและคลื่นจากเรือใหญจะรบกวนการอพยพหรือการออกหากินของปลา ซึ่งเปน
อีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหคนหาปลาจับปลาไดนอยลง
คนหาปลาหลายคนที่ตองหยุดหาปลาในตอนกลางวันเนื่องจากการรบกวนของเรือเร็วและเรือสินคา
ขนาดใหญ โดยเลี่ยงลงหาปลาดวยการวางเบ็ดในตอนกลางคืนแทน เสียงและคลื่นจากเรือใหญและเรือเร็วยังทํา
ใหคนหาปลาเลิกใชเครื่องมือหาปลาพื้นบานบางชนิด เชน เบ็ดน้ําเตา เพราะการใชเบ็ดน้ําเตาตองอาศัยความเงียบ
และน้ํานิ่งปลาถึงจะกินเบ็ด
ในอนาคตหากมีการเดินเรือสินคาขนาดใหญที่ระวางบรรทุกน้ําหนัก ๕๐๐ ตัน คนหาปลาเชื่อแนวา
การใชเครื่องมือหาปลาในแมน้ําโขงอาจจะลดนอยลงอีก เพราะคนหาปลาเลิกใชเครื่องมือหาปลา นั่นหมายถึง
การสูญเสียความรูทองถิ่นที่มีคาที่เกี่ยวของกับเครื่องมือหาปลาอยางถาวร
นอกจากนั้น หากมีการเดินเรือขนาดใหญของจีนลงมาจนถึงเชียงของ คนหาปลายังจะมีความเสี่ยงมาก
ขึ้นเนื่องจากคลื่นเรือสินคาของจีนมีขนาดใหญมาก
ดังนั้นหากมีการเดินเรือสินคาขนาดใหญของจีนอยางจริงจังหลังการระเบิดแกงคอนผีหลง คนหาปลาก็
จะมีความเสี่ยงสูงมาก และอาจจะทําใหตองเลิกหาปลาเชนเดียวกับที่คนหาปลาแถบเชียงแสนเผชิญชะตากรรมนี้
มาแลวหลังการกอสรางทาเรือเชียงแสน ซึ่งกอนหนาที่จะมีทาเรือ คนหาปลาที่เชียงแสนรวมบานสบคํามี
ประมาณ ๑๒๐-๑๓๐ คน แตปจจุบันอยูเพียงประมาณ ๔๐ คนเทานั้น
๔.๒

ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศแมน้ําโขงที่ จ.เลย
ตั้งแตปากน้ําเหือง บริเวณบานทาดีหมี ต.ปากตม อ.เชียงคาน เรื่อยลงมาจนถึงบริเวณตลาดปากชม อ.
ปากชม พบวาภายหลังการพัฒนาแมน้ําโขงตอนบน บริเวณดังกลาวมีความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศอยาง
กวางขวาง
๔.๒.๑ การเปลี่ยนแปลงของรองน้ํา และสันดอนทราย

๑๒
หนึ่งในระบบนิเวศสําคัญเฉพาะถิ่น คือ พื้นที่ริมน้ําที่ชาวบานเรียกวา “บุง” ในบุงจะมีแมงกระพรุนน้ําจืด
หรือที่ชาวบานเรียกวา “แมงหยุมหวะ” อาศัยอยู ระบนิเวศแบบบุงจะเกิดขึ้นในชวงหนาน้ําลด และในบุงจะเปนที่
อาศัยสําคัญของปลา ชาวบานในชุมชนจะมีกิจกรรมที่ทํารวมกันคือการลงบุงในชวงหนาแลง
พอเพิ่มศักดิ์ พิสัยพันธุ ๑๖ พรานปลาที่อาศัยอยูในอ.เชียงคานและหาปลามากวา ๒๐ ป กลาววา “แมน้ํา
โขงเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน เดี๋ยวนี้น้ําโขงขึ้น-ลงผิดปกติ ตลิ่งริมโขงพังทลายทรุดตัวลงมา และกินเนื้อที่เขาไปใน
เขตบานและที่ทํากิน
“รองน้ําเปลี่ยนทางเดิน แตกอนรองน้ําลึกจะอยูทางฝงลาว บริเวณริมฝงก็จะมีแกงหินผาเต็มไปหมด แลว
ริมฝงโขงก็เริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆ โดยมีทรายทับถมหินผาใหจมอยูใตทรายเกือบหมด ดอนทรายก็จะอยูทางฝงลาว
สวนรองน้ําลึกก็จะกินเนื้อที่เขามาทางฝงไทยทุกป”
พอหลา โพธิ์ไทร ๑๗ คนหาปลาบานทาดีหมี ที่หาปลาอยูบริเวณปากน้ําเหือง มากวา ๓๐ ปกลาววา
“สภาพของแมน้ําโขงเมื่อกอนจะมีหินผาอยูริมฝงทั้งไทยและลาว เมื่อน้ําลดหินผาก็จะโผลพนน้ํา มีตนไคร และ
หญาขึ้นคลุม แตตอนนี้ทรายไหลมาทับถม กลายเปนดอนทรายที่มีแนวยาวเปนกิโลแทบไมมีแกงผา ปลาก็ไมมีที่
อาศัยและวางไขตามแกงหิน สวนรองน้ําก็กินเนื้อที่เขามาทางฝงไทยทุกป น้ําก็เปลี่ยนทางเดินไหลเซาะฝงไทย
มากขึ้น
“เมื่อสิ่งแวดลอมเปลี่ยนไปจากเดิมปลาก็อยูไมคอยได ไมรูหายไปไหนหมด บางวันก็หาได บางวันก็หา
ไมได เมื่อกอนลงมามือเปลาจับปลาตามซอกหินผาก็ไดปลาไปกินแลว เดี๋ยวนี้ขนาดมีเครื่องมือชวยจับยังหาไม
คอยไดเลย”
การไหลของน้ําโขงที่ผิดปกติไปจากเดิม ทําใหตลิ่งพังทลาย สงผลใหชาวบานสูญเสียที่ทําการเกษตรริม
โขง เนื่องจากดินพังทลายกินพื้นที่ทําการเกษตรของชาวบานทุกป และไมมีเสนทางสัญจรไปมาในการหาปลา
หรือลงไปใชประโยชนตางๆ บริเวณแมน้ําโขงและไมมีทาจอดเรือหาปลา เพราะตลิ่งสูงชันทําใหวิถีชีวิตของ
ชาวบานเปลี่ยนแปลงตามไปดวย
พอวิญู ไชยจันทร ๑๘ อายุ ๕๘ ป ชาวบานผาแบน อ.เชียงคาน ใหขอมูลวา“เวลาน้ํามา กระแสน้ําจะแรง
เซาะดินริมตลิ่งพังลงมา ตนไมใหญนอยก็ลมลงตามดิน ตลิ่งพังทุกป ที่ปลูกพืชผักไวกินริมตลิ่งก็ไมคอยมีแลว ซื้อ
ผักในตลาดกินกันเสียสวนใหญ อยาวาแตที่ปลูกผักเลย ที่จอดเรือก็ไมคอยมีเพราะตลิ่งสูงชันมาก หาทางไปมา
ลําบาก ทําใหลงไปหาปลาหรือลงไปแมน้ําโขงลําบากกวาแตกอนมาก“
๔.๒.๒ ผลกระทบตอพรรณปลาและสัตวน้ํา
พรรณปลาสัตวน้ําที่อาศัยอยูในแมน้ําโขงไดรับผลกระทบจากระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการพัฒนา
แมน้ําโขงตอนบน ซึ่งสามารถประเมินไดจากปริมาณปลาที่ชาวบานจับไดที่ลดลงอยางตอเนื่อง
พอทวี สิทธิแกว ๑๙ อายุ ๖๓ ป ชาวบานเชียงคาน ใหขอมูลวา “เมื่อกอนปลามีมาก หาไดทุกวันมีรายได
ทุกวัน จับแตปลาตัวใหญสวนตัวเล็กที่ติดมองก็จะปลอยไปถายังไมตาย

๑๖

สัมภาษณวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๐

๑๗

สัมภาษณวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๙

๑๘
๑๙

สัมภาษณวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๐
สัมภาษณวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๐

๑๓
“เดี๋ยวนี้บางวันก็หาได บางวันก็ไมได แลวแตดวง น้ําโขงขึ้น-ลงไมเหมือนเมื่อกอน ปลามันอยูไมได
เวลาปลาวางไขมันตองอาศัยสภาพน้ําที่เหมาะสม เดี๋ยวนี้น้ําขึ้นๆ ลงๆ แลวแตเขาจะปลอยมา (จากเขื่อน) น้ําโขง
ไมขึ้น-ลงตามธรรมชาติ ปลาก็อยูไมได ปลาเล็กเกิดมาก็อยูไมไดทําใหจํานวนปลาลดลง ปลาหายากมากขึ้น การ
ทํามาหากินของชาวบานก็ฝดเคืองขึ้นจากแตกอน”
แมบุญเผื่อ สมชิต ๒๐ แมคาปลาในตลาดอ.ปากชม กลาววา “ปนี้ (๒๕๕๐) น้ําลงเร็วกวาทุกป ปกติเดือน
๓ (กุมภาพันธ) ปลาจะเริ่มขึ้นแลว แตปนี้ปลาไมคอยมี ตางจากปกอนๆ อยางปลามางวันหนึ่งรับซื้อได ๒๐-๓๐
กิโล ปลาเนื้อออนก็วันหนึ่ง ๓๐-๕๐ กิโล แตปนี้วันหนึ่งรับซื้อไดแค ๕-๑๐ กิโลเทานั้น ปลามีนอยมาก ดอนทราย
โผลเร็วกวาทุกป น้ําโขงก็แหงเร็ว คงเปนสาเหตุใหไมคอยมีปลาขึ้น“

๔.๒.๓ ผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนริมโขง
วิถีชีวิตของกลุมชาวบานที่มีอาชีพหาปลาเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัด หลังระบบนิเวศของ
แมน้ําโขงถูกทําลาย โดยเฉพาะในชวง ๓-๔ ปที่ผานมา ความเปลี่ยนแปลงสามารถวัดไดจากจํานวนเรือหาปลา
ของชาวบานที่มีจํานวนลดลง เชนที่ลวงหาปลาดอนไข อ.เชียงคาน จากที่เคยมีเรือหาปลาพื้นบานกวา ๕๐ ลํา
ปจจุบันมีเรือที่อยูในทะเบียนเรือหาปลาเพียง ๓๘ ลํา การออกเรือหาปลาในแตละวันก็ลดจํานวนลงเรื่อยๆ บางวัน
ออกหาปลา ๒๐ ลํา บางวันก็เหลือเพียงไมถึง ๑๐ ลํา
สวนลวงหาปลาที่แกงคุดคู อ.เชียงคาน มีเรือหาปลา ๕๐ ลํา แตหลังจากที่แมน้ําโขงเกิดการเปลี่ยนแปลง
๓-๔ ปที่ผานมา มีเรือที่ออกหาเปนประจําเพียง ๒๐ ลํา
นายวัน แกวยาศรี ๒๑ อายุ ๔๒ ป หนึ่งในจํานวนคนหาปลาบริเวณแกงคุดคู กลาววา “น้ําไมทรงตัว อยาง
เมื่อกอนชวงน้ําขึ้นก็จะคอยๆ ขึ้นเรื่อยๆ ตามฤดูกาล ปลาก็จะขึ้นไปวางไข พอหมดฝนถึงชวงน้ําลดก็จะลดลง
เรื่อยๆ ตามฤดูกาลของมัน ปลาที่ขึ้นไปวางไขก็จะกลับลงมา เปนอยางนี้มาตลอด คนหาปลาจึงรูวาควรจะจับปลา
ชวงไหน ปลามันก็คงรูสึกถึงการเปลี่ยนแปลง ปลามันอาจอยูไมไดทําใหหาปลาไดยากขึ้น บางวันก็หาไมไดเลย
สักตัว
“คนหาปลาเดี๋ยวนี้ก็เริ่มหันไปทําสวน บางชวงที่หาปลาไมคอยไดก็รับจางกอสราง จากเมื่อกอนหาปลา
เปนอาชีพไดวันละไมต่ํากวา ๑,๐๐๐ บาทเลยทีเดียว”
ในอดีตคนหาปลาใชเครื่องมือหาปลาพื้นบานหลากหลายชนิดที่เหมาะสมกับการจับปลาแตละชนิด แต
ละฤดู คือ ในชวงหนาน้ําลดก็จะใชมองตาถี่เพื่อจับปลาเล็กที่อพยพขึ้นมาทางตอนบน เชน ปลาปาก ปลามาง ปลา
แปบ เปนตน และเมื่อถึงหนาน้ําแดง เมื่อน้ําโขงเริ่มยกระดับขึ้น คนหาปลาก็จะใชมองตาใหญจับปลาที่มีขนาด
ใหญ เชน ปลาแข ปลาเลิม เปนตน สวนหนาน้ําหลากก็จะวางเครื่องมือประเภท ตุม ลอบ จั่น ไซ ไวริมตลิ่งดักจับ
ปลา
แตปจจุบันจํานวนปลาที่จับไดลดลง ประกอบกับการไหลอยางผิดปกติของแมน้ําโขง ที่ไหลแรงและ
เชี่ยว บวกกับระดับน้ําที่ขึ้น-ลงไมเปนไปตามฤดูกาลเชนเมื่อกอน จึงทําใหวางเครื่องมือจับปลาไดลําบาก ปจจุบัน
คนหาปลาจํานวนหนึ่งจึงตองปรับมาใชมองขนาดตาเล็กสุดไปจนถึงใหญสุด โดยนํามองตาถี่หรือตาเล็กประกบ
กับมองตาใหญ เพื่อจะชวยใหไดปลาทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ
๒๐
๒๑

สัมภาษณวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐
สัมภาษณวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙

๑๔
วิถีชีวิตของคนหาปลาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงจากหาปลาเปนอาชีพตลอดทั้งป ก็ตองหันไปทําอาชีพอื่น โดย
หาปลาเปนอาชีพเสริม หาปลาเฉพาะในชวงน้ําเริ่มขึ้น และหาอีกชวงหนึ่งคือชวงน้ําลดในเดือนมีนาคม-เมษายน
๕.
๕.๑

โครงการเขื่อนบนแมน้ําโขงตอนลาง ไทย-ลาว-กัมพูชา
โครงการเขื่อน
นับตั้งแตปลายป ๒๕๕๐ เปนตนมา ไดมีความเคลื่อนไหวของหนวยงานทั้งภาครัฐและบริษัทเอกชน ใน
การรื้อฟนโครงการเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟาบนแมน้ําโขงสายหลักทางตอนลาง โดยมีทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ (ดูตาราง ๑)
ตั้งอยูบนแมน้ําโขงในเขตประเทศลาว พรมแดนไทย-ลาว และกัมพูชา
ตาราง 1 สรุปขอมูลโครงการเขื่อนกั้นแมน้ําโขงตอนลาง ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๑
โครงการ
ประเทศ
กําลังผลิต บริษัทผูดําเนินการ/พัฒนาโครงการ
(เมกกะ
วัตต)
ลาว
๑,๒๓๐
ตาถัง (จีน)
ปากแบง
๑,๔๑๐
ปโตรเวียดนาม
หลวงพระบาง ลาว
ลาว
๑,๒๖๐
ช.การชาง
ไซยะบุรี
ลาว
๑,๘๑๘
ชิโนไฮโดร และ ไชนาอิเลคโทร
ปากลาย
นิกส
พรมแดนไทย- ๑,๐๐๐
ตาถัง (จีน)
สานะคาม
ลาว
พรมแดนไทย- ๒,๐๓๐
กระทรวงพลังงาน
ปากชม
ลาว
พรมแดนไทย- ๒,๓๓๐
อิตาเลียนไทย และเอเชียคอรป
บานกุม
ลาว
(ฮองกง)
ลาว
๘๐๐
เจริญเอนเนอรยีแอนดวอเตอร
ลาดเสือ
ลาว
๓๖๐
เมกะเฟรส (มาเลเซีย)
ดอนสะฮอง

สถานะ

MoU เพื่อศึกษาความเปนไปได
MoU เพื่อศึกษาความเปนไปได
MoU เพื่อศึกษาความเปนไปได
MoU เพื่อศึกษาความเปนไปได
MoU เพื่อศึกษาความเปนไปได
ศึกษาความเปนไปไดเบื้องตน
MoU เพื่อศึกษาความเปนไปได

MoU เพื่อศึกษาความเปนไปได
PDA พัฒนาโครงการ
จะกอสรางแลวเสร็จ พศ. ๒๕๕๘
กัมพูชา
๙๘๐
บริษัทจากรัสเซีย
MoU เพื่อศึกษาความเปนไปได
สตึงเตรง
กัมพูชา
๒,๖๐๐
ชิโนไฮโดร (จีน)
MoU เพื่อศึกษาความเปนไปได
ซําบอ
ที่มา การนําเสนอของรัฐบาลลาวและกัมพูชา Regional Multi-stakeholder Consultation on MRC’s Hydropower
Program เวียงจันทน กันยายน ๒๕๕๑
๕.๒

ขอกังวลตอผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอระบบนิเวศและชุมชนในลุมน้ําโขงตอนลาง ยอมเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดหากโครงการ
เขื่อนบนแมน้ําโขงตอนลางเกิดขึ้น

๑๕
หนึ่งในประเด็นหลัก คือ ผลกระทบตอพันธุปลาในแมน้ําโขง และน้ําสาขา ซึ่งเปนที่ทราบกันดีวาพันธุ
ปลาในลุมน้ําโขงมีหลากหลายถึง ๑,๓๐๐ ชนิด ในแตละปการประมงมีมูลคาถึง ๒,๐๐๐ ลานดอลลารสหรัฐ
นับเปนประมงน้ําจืดอันดับ ๑ ของโลก ดร.แพททริก ดูแกน นักวิชาการจาก World Fish Center กลาววา ๒๒ เขื่อน
ทั้งหมดที่จะสรางกั้นแมน้ําโขงจะสรางผลกระทบอยางใหญหลวงตอพันธุปลา และประชาชนที่พึ่งพาทรัพยากร
ปลาจากแมน้ําโขง ซึ่งเฉลี่ยแลวประชากรน้ําโขงตอนลางไดรับสารอาหารจากปลาเฉลี่ยปละ ๒๙-๓๙ กิโลกรัมตอ
คน
จากการประชุมของคณะผูเชี่ยวชาญปลาตอเรื่องเขื่อนน้ําโขง ซึ่งจัดโดย MRC รายงานวา ผูเชี่ยวชาญเห็น
ตรงกันวา ปจจุบันไมมีเทคโนโลยีใดๆ ที่จะบรรเทาผลกระทบได เนื่องจากปลาในลุมน้ําโขงรอยละ ๗๐ เปนปลา
ที่อพยพเพื่อขึ้นไปวางไขทางตอนบน เสนทางอพยพนับตั้งแตปากน้ํา ทะเลสาปเขมร ขึ้นไปจนถึงพรมแดนไทยลาว ที่สามเหลี่ยมทองคํา จ.เชียงราย
คาดการณวาประชากรกวา ๖๐ ลานคนที่พี่งพาทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ําโขงตอนลาง ๔ ประเทศ จะ
ไดรับผลกระทบตอวิถีชีวิตซึ่งสัมพันอยางแนบแนนกับการประมง ตรงกันกับที่ผูเชี่ยวชาญสรุปในการศึกษา ๒๓ วา
“ เขื่อนบนแมน้ําโขงตอนกลางและตอนลางจะสรางผลกระทบใหญหลวงตอการประมง และมีตนทุนมหาศาลทั้ง
ในดานเศรษฐกิจและสังคม”
๕.๓ คําถามตอมาตรการดานสิ่งแวดลอมและสังคม ของโครงการเขื่อนแมน้ําโขงโดยบริษัทเอกชน
แมโครงการเขื่อนบนแมน้ําโขงเหลานี้จะไมใชโครงการใหม แตหลายโครงการมีการวางแผนไว
นับตั้งแตยุคสงครามเย็น อาทิ เขื่อนผามอง หรือโครงการเขื่อนปากชมในปจจุบัน แตเปนที่นาสังเกตวา โครงการ
เหลานี้ลวนมีตัวละครใหมที่ไมเคยมีมากอน กลาวคือ มีผูพัฒนาโครงการเปนบริษัทเอกชนทั้งดานอุตสาหกรรม
พลังงานและอุตสาหกรรมกอสรางจากประเทศตางๆ ทั้งในและนอกภูมิภาค รวมทั้งมีแนวโนมวาแหลงทุนและ
แหลงเงินกูที่สนับสนุนโครงการเหลานี้เปนธนาคารเอกชน มิใชสถาบันทางการเงินระหวางประเทศ
(International Financial Institution-IFIs) ตามที่เคยมีมา
เหลานี้ ทําใหเกิดขอกังวลและคําถามวา การลงทุนในโครงการเขื่อนขนาดใหญกั้นแมน้ําโขงโดย
ภาคเอกชน จะใชมาตรฐานดานสังคมและสิ่งแวดลอมอยางไร โดยเฉพาะเมื่อโครงการเหลานี้มิไดอยูในประเทศ
ตนสังกัดของบริษัทเจาของโครงการ และยังไมมีมาตรการจัดการแมน้ําโขง ในฐานะแมน้ํานานาชาติ อยางเปน
รูปธรรม
ที่ผานมา ยังไมพบวาบริษัทหรือหนวยงานเจาของโครงการปฏิบัติตามมาตรฐานตางๆ ในการดําเนิน
โครงการ ไมวาจะเปน การเปดเผยขอมูลตอสาธารณะและผูไดรับผลกระทบ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
(EIA) การประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (SIA) และการสงเสริมการมีสวนรวมของผูไดรับผลกระทบ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง โครงการเขื่อนบนแมน้ําโขงตอนลางเหลานี้มีลักษณะเปนเขื่อนชุด แตกลับมีเจาของ
ที่หลากหลาย แตละโครงการเขื่อน โรงไฟฟา และอางเก็บน้ํา เปนของบริษัทตางๆ ที่รับสัมปทานจากรัฐบาล
เจาของพื้นที่ จึงทําใหเกิดความกังวลวา อนาคตของแมน้ําโขงจะมีการจัดการอยางไร โดยเฉพาะความสูญเสียตอ
การประมงที่มีมูลคาสูงที่สุดในโลก และผลกระทบทางสังคมอันจะเกิดตอเนื่องมาและหลีกเลี่ยงไมได
๒๒
๒๓

Regional Multi-stakeholder Consultation on MRC’s Hydropower Program

เวียงจันทน กันยายน ๒๕๕๑
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