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งานวิจัยเรื่อง “แม่นํ้ าโขง สายน้ําที่เปล่ียนแปลง งานวิจัยของ
ชาวบ้านริมโขงจังหวัดเชียงราย” มีความสําคัญมาก 5 ประการ ไดแก

ประการแรก การนําเสนอเรื่องเลา (narratives) และรายละเอียด
เกี่ยวกับ “ความรูและภูมิปญญาทองถ่ินเก่ียวกับระบบนิเวศแมนํ้าโขง” 
ทัง้จากแมนํา้โขงสายหลกัและสาขาของแมนํา้โขงในสวนทีไ่หลผานจงัหวดัเชยีงราย
อยางเชนแมนํ้าอิง ไดแก ภูมินิเวศ ความรูเกี่ยวกับปลาและนิเวศปลาแมนํ้าโขง 
ไกในฐานะท่ีเปนพชืนํา้โขงท่ีสาํคัญตอระบบนิเวศ รายไดและอาหาร และเกษตร
พืชผักริมโขง องคความรูนี้เปนความรูเฉพาะถิ่น (situated knowledge) 
ที่สะสมอยูในคนหลายรุนและมีความเปนพลวัตสูง เพราะถูกสงทอด ถายทอด
แลกเปล่ียน แบงปน ตั้งคําถามใหมๆ การนําไปใชเพื่อสรางรายได อาหาร 
และวัฒนธรรมทองถิน่ การปรบัตัวเพือ่ใหสอดคลองกบัการเปล่ียนแปลง อกีทัง้
ทําใหเห็นวาองคความรูนี้มีความแตกตางหลากหลาย ไมไดเปนเนื้อเดียวกัน
ทัง้จงัหวดั เพราะระบบนเิวศแมนํา้โขงในสวนทีผ่านจงัหวดัเชยีงรายมรีะบบนเิวศ
ยอยๆ ที่หลากหลายมากมาย

 โดย รองศาสตราจารย� ดร.กนกวรรณ มะโนรมย�
 ผูอํานวยการศูนยวิจัยสังคมอนุภูมิภาคแมนํ้าโขง
 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คําโปรย
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ประการที่สอง ความเช่ือมโยงระหวางนิเวศกับวัฒนธรรมชาวบาน 
หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวาความสัมพันธระหวางนิเวศและสังคม (eco-social 
relations) ขอมูลที่ปรากฏในงานช้ินนี้บงช้ีใหเห็นวาผูคนและสังคมมิไดแยก
เด็ดขาดออกจากธรรมชาติหรือระบบนิเวศ การนําเสนอผานการอธิบาย
ระบบนิเวศของชาวบานน้ันทําควบคูกันไประหวางคน วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
และนิเวศอยางชัดเจน เชน การหาไกและปลาจากน้ําโขงและแมนํ้าอิง
เพือ่สรางอาหารและรายได การอาศยัความสมบรูณของตะกอนดนิทีไ่หลพดัพา
มาตามแมนํ้าโขงเพื่อใหผักชนิดตางๆ งอกงามดวยธาตุอาหารจากธรรมชาติ 
จนสามารถเก็บเก่ียวเปนอาหาร แลกเปล่ียน และสรางรายไดตามฤดูกาลท้ังป 
การสรางวัฒนธรรมความเช่ือที่สัมพันธกับแมนํ้าสําหรับการอยูรวมกันตาม
ความเช่ือ จารีตและบรรทัดฐานทองถ่ิน เชน ไหลเรือไฟ การแขงเรือ และการเล้ียงผี

ประการทีส่าม ปญหาของระบบนเิวศแมนํา้โขงทีก่ระทบตอความสมบรูณ
ของแมนํ้าโขงและคนริมโขง งานวิจัยชาวบานทําใหเห็นวาปญหาของระบบ
นิเวศแมนํ้าโขงไดเปลี่ยนแปลงไปอยางไมมีวันเหมือนเดิม เนื่องจากการสราง
เขื่อนในลํานํ้าโขงตอนบนที่เกิดมาแลวนับเปนเวลา 30 ป ปญหาสําคัญคือ
การหายไปของพ้ืนที่เกษตรริมโขงเพราะการพังทลายของตล่ิงจากระดับนํ้าโขง
ที่ขึ้นลงอยางไมเปนธรรมชาติ หรือที่ชาวบานเรียกวาปรากฏการณ “โขงรวน” 
การหายไปของนกแมนํ้าโขงเพราะขาดท่ีวางไขและทํารังริมตล่ิง ตลิ่งหายไป 
พชือาหารบางชนดิทีห่ายไป ฤดอูพยพทีค่ลาดเคลือ่นของปลา ปลาหาไดยากขึน้ 
การเปล่ียนรูปรางของปลาบางชนิด ขนาดของปลาท่ีเลก็ลง ไกลดลง การหายไป
ของดอนขนาดใหญ เปนตน

ประการทีส่ี ่การใชภมูปิญญาและความรูในการปรับตวัเพือ่ใหอยูรอด 
แนนอนวาปญหาท่ีเกิดกับระบบนิเวศแมนํ้าโขงและการใชความรูทั้งแบบใหม
และแบบด้ังเดมิในการปรบัตวัของชาวบานรมิโขงจงัหวดัเชยีงรายเพือ่ใหอยูรอด 
ไดรับการบันทึกอยางเปนระบบผานกระบวนการวิจัย ไมวาจะเปนการปรับตัว
ดานอาชีพใหม เชน คาขายชายแดน รับจาง การปรับวิธีการปลูกพืชและ
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การหาปลา ทาํเกษตรกรรมแบบใหมๆ  และการเพาะพันธุปลา ขอมลูการปรับตวันี้
สะทอนใหเห็นวาชาวบานริมโขงมีศักยภาพ มีความสามารถ และมีความรู
เพื่อหาทางออกจากปญหาแมนํ้าโขงที่ไดเผชิญมายาวนาน แตการปรับตัว
ดังกลาวตองใชทุนและเทคโนโลยีใหมเชนกัน ซึ่งนับวามีความทาทายมากข้ึน
ของการดํารงชีวิตภายใตความกดดันที่เกิดจาก “โขงรวน”

ประการสุดทา้ย งานวิจยัชาวบานสรางการเปลีย่นแปลงไดอยางมพีลงั 
ชาวบานและองคกรเครือขายภาคประชาสังคมสามารถตั้งโจทยหรือคําถาม
การศึกษา ตั้งวัตถุประสงค หาวิธีการเก็บรวบรวมความรู และสรุปองคความรู
ออกเปนหมวดหมูไดอยางกระชับและเขาใจงาย งานวิจัยแนวนี้ถือเปนความรู
ภาคพลเมือง (citizen science) ที่สะทอนความเปนอยูหรือการมีชีวิตอยูของ
ประชาชนรมิโขงทามกลาง ปรากฏการณ “โขงรวน” ชาวบานและภาคประชาสงัคม
กําลังรวบยอดองคความรูเกี่ยวกับปญหาและความตึงเครียดของระบบนิเวศ
แมนํา้โขง และการปรับความเปนอยูของคนทีอ่าศยัแมนํา้โขงในภาวะท่ีแมนํา้โขง
เต็มไปดวยปญหา มีความยากลําบากและทาทาย

ขอชืน่ชมและยนิดกีบัชาวบานนกัวจิยัใน 10 หมูบาน ทีอ่ยูรมิฝงแมนํา้โขง
ใน 3 อําเภอของจังหวัดเชียงราย ไดแก อําเภอเชียงแสน อําเภอเชียงของ และ
อําเภอเวียงแกน ผูสามารถสรางองคความรูเกี่ยวกับตัวเองและระบบนิเวศ
ในพ้ืนที่ของทานไดอยางเปนระบบและนาอาน องคความรูทุกอยางท่ีปรากฏ
ในงานเลมนี้มีคุณคาตอการเรียนรูเปนอยางมากในหมูนักวิชาการ นักวิจัย 
นักศึกษา และนักพัฒนาเพ่ือการเรียนรูเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางชาวบาน
กับทรัพยากร

นอกจากน้ี สมควรท่ีรัฐและภาคเอกชนท่ีใชอํานาจท่ีเหนือกวาในการ
เขามาจัดการแมนํ้าโขง จะนํางานวิจัยเลมนี้มาทําความเขาใจประชาชนริมโขง
มากขึน้ ใหเคารพความรูประสบการณของชาวบาน และนบัเอาภมูปิญญาความรู
ของชาวบานรมิโขงมาเปนสวนสาํคญัในการประกอบการตัดสนิใจในการจัดการ
แมนํ้าโขงใหยั่งยืนในอนาคตตอไป
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แมนํ้าโขงคือสายนํ้าที่มีความสําคัญของโลก มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณของธรรมชาติ หลอเลี้ยงผูคนหลากหลาย
ชาติพนัธุในภูมภิาคน้ี กอเกิดวัฒนธรรม และสรางอารยธรรมมาอยางยาวนาน 
กวาสองทศวรรษท่ีผานมา มโีครงการพัฒนาภมูภิาคลุมนํา้โขงดวยการสรางเขือ่น
ผลิตไฟฟาพลังน้ําจํานวนมาก และโครงการระเบิดเกาะแกงเพื่อการเดินเรือ
พาณชิยขนาดใหญ ไดสรางปญหาความเปล่ียนแปลงใหกบัระบบนิเวศแมนํา้โขง
อยางรุนแรง ปญหาจากการท่ีเขื่อนแมนํ้าโขงเก็บกักนํ้าจํานวนมหาศาล 
โดยกําหนดการปดเปดเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟา จึงสรางความผันผวนระดับ
นํา้โขง การลดลงของตะกอน ทาํใหมผีลกระทบกับสิง่มีชวีติและผูคนตลอดสายน้ํา

เพื่อใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้นตอแมนํ้าโขง
และวิถีชีวิตของผูคนลุมนํ้าโขง การศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ
และชุมชน จงึเปนสิง่สาํคญัทีจ่ะสะทอนใหเห็นผลกระทบท่ีเปนรปูธรรม นาํไปสู
การหาแนวทางความรวมมือกัน กําหนดวิธีการรับมือผลกระทบ และรวมกัน
คิดหาแนวทางการพัฒนาที่ใหความสําคัญกับการรักษาความสมดุลธรรมชาติ 
อันเปนที่ประจักษวาคนลุมน้ําโขงกําลังเผชิญหนากับปญหาวิกฤตซอนวิกฤต 
จากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และโครงการทีท่าํลายระบบนเิวศลุมโขง
ในหลายประเด็นปญหา มาสูการรวมหาแนวทางการรักษาส่ิงแวดลอมและ
ฟนคืนระบบนิเวศที่เอื้อตอวิถีชีวิตคนลุมนํ้าโขงที่จะดํารงชีวิตอยูไดทามกลาง
วกิฤตที่กําลังเผชิญรวมกัน

นิวัฒน� ร�อยแก�ว
โฮงเฮียนแมนํ้าของ (กลุมรักษเชียงของ)

คํานํา
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ปญหาแมนํ้าโขงในภาคเหนือของไทยเกิดข้ึนมายาวนานกวา 30 ป 
สอดคลองกับชวงเวลาการสรางเข่ือนก้ันแมนํ้าโขงในประเทศจีนท่ีเกิดข้ึน
เขือ่นแรกในป พ.ศ. 2536 และการสรางเขือ่นอืน่ๆ อกีตามมา ในขณะทีน่ีถ่อืเปน
ปญหาใหญทีส่รางผลกระทบระดบัภมูภิาค และกเ็กดิความเสยีหายอยางรนุแรง
ตอระบบนิเวศและคนในประเทศไทย แตการแกไขปญหากลับเปนหนาท่ีของ
ชาวบานที่ตองจัดการกันเองตามยถากรรม การชวยเหลือตัวเองรวมไปถึง
การลุกขึ้นมารวบรวมขอมูลที่เกิดขึ้นในชวงป พ.ศ. 2546–2547 และครั้งนี้
ก็เชนกันที่ชาวบานและองคกรพัฒนาเอกชนไดรวมกันทําวิจัยข้ึนอีก เพื่อเปน
หลักฐานของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากมายในชวง 20 ปที่ผานมา หลังจาก
การวิจยัคร้ังแรก โดยใชรปูแบบการวิจยัไทบานในช่ือเร่ือง “การเปล่ียนแปลงของ
ระบบนิเวศและชุมชนจากผลของการเปลี่ยนแปลงแมนํ้าโขง” ทําการวิจัย
ใน 10 หมูบาน ที่อยูริมฝงแมนํ้าโขงใน 3 อําเภอของจังหวัดเชียงราย คือ 
อําเภอเชียงแสน เชียงของ และเวียงแกน การวิจัยจัดทําข้ึนในเดือนกันยายน 
ป พ.ศ. 2563 ถึงเดือนธันวาคม ป พ.ศ. 2565 ซึ่งใชเวลาดําเนินงานนานกวา
ที่วางแผนไวเนื่องจากปญหาโรคโควิด-19 ระบาด โดยมีหัวขอการวิจัยและ
ขอคนพบสําคัญ ดังนี้

1) ระบบนิเวศแม่นํ้าโขง แบงตามภูมิปญญาทองถิ่นได 13 ระบบยอย 
คือ ริมฝง ดอน หาด คก ผา หลง รอง กวาน แจม นํ้าหวยและนํ้าสาขา หนอง 
บวก และปง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาตามฤดูแมนํ้าโขง 4 ฤดู คือ 
ฤดูนํ้าลด ซึ่งกินเวลาประมาณ 1 เดือน ฤดูนํ้านอย เวลาประมาณ 5–6 เดือน 
ฤดูนํ้าเพิ่ม เวลาประมาณ 2 เดือน และฤดูนํ้าไหลหลาก เวลาประมาณ 4 เดือน 
ภายใตฤดทูีเ่ปลีย่นแปลง ระบบนเิวศโขงปรบัเปลีย่นตามธรรมชาตขิองระดบันํา้
ที่ตางกันถึง 20 เมตร ระหวางฤดูที่นํ้านอยสุดและฤดูที่นํ้าขึ้นสูงสุด

บทสรุปงานวิจัย
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 ความรูของชาวบานนีเ้ปนส่ิงยนืยนัชัดเจนวาระบบนเิวศมคีวามซบัซอน
และการขึน้ลงตามธรรมชาติของนํา้โขงคอืชพีจรหรือหวัใจของแมนํา้โขง ซึง่เปน
ตวักาํหนดทัง้ระบบนเิวศและชมุชน เชน พฤติกรรมปลา การหาปลา การเลอืกใช
เครื่องมือหาปลา การเกิดและหาไก การปลูกผักริมโขง ประเพณีไหลเรือไฟ 
การแขงเรอื การเลีย้งผ ีฯลฯ ในทางกลบักนั เมือ่ชพีจรโขงรวนมายาวนานจาก
การข้ึนลงท่ีผดิธรรมชาติของน้ําทุกอยางก็กระทบไปหมด รวมไปถึงนกแมนํา้โขง
ที่มีอยางนอย 21 ชนิด บางชนิดรังที่วางไขถูกนํ้าทวมฉับพลันหรือบางชนิดไมมี
ทีใ่หทาํรังเพราะตลิง่หายไป พชือาหารอยางนอย 27 ชนิด ทีเ่กดิข้ึนตามธรรมชาติ
ในระบบนิเวศยอยตางๆ มีบางชนิดที่หายากและบางชนิดที่หายไป

2) พนัธุป์ลา ปลาแมนํา้โขงมพีฤตกิรรมทีส่อดคลองกบัระบบนเิวศยอย
และฤดูโขง โดยกลุมปลาหนังขนาดใหญจะเปนกลุมแรกที่เดินทางขึ้นมาในชวง
ตนฤดฝูน ตามมาดวยกลุมปลาหนังขนาดกลางและขนาดเล็ก และกลุมปลาเกล็ด
ขนาดเล็กและขนาดกลางก็จะทยอยเดินทางมาชวงใกลๆ กัน เมื่อถึงชวงปลาย
ฤดูวางไข กลุมปลาเพี้ยจะเปนกลุมปดทายที่เดินทางมา การสํารวจพบปลา
แมนํา้โขงและปากแมนํา้สาขา 100 ชนดิ เปนปลาธรรมชาติในแมนํา้โขง 90 ชนดิ 
และปลาตางถิ่น 10 ชนิด ในจํานวนน้ีมีปลาแมนํ้าโขง 8 ชนิด ที่ชาวบานไมเห็น
มากวา 20 ปแลว คือ ปลาบึก ปลาเลิม ปลาปง ปลาหวาหนานอ ปลาหวา 
ปลากระโห (ปลาเสือ) ปลาเอิน ปลาชอนงูเหา นอกจากนี้ยังมกีารเปลี่ยนแปลง
อีกหลายอยาง เชน ฤดูอพยพท่ีคลาดเคล่ือน ปลาท่ีอพยพเปนฝูงหายไป 
ปลาบางชนิดรูปรางเปลี่ยน ปลาที่จับไดขนาดเล็กลง

3) การหาปลา เครือ่งมอืหาปลาในแมนํา้โขงแบงออกเปน 4 ประเภท คอื 
1) เครื่องมือประเภทดักปลา เชน โตง-ตวง มองยัง (ตาขาย) 2) เครื่องมือที่ใช
ลอปลา เชน เบ็ดคิด เบ็ดคาว 3) เครื่องมือที่ใชจับปลา เชน แห สอด มองไหล 
และ 4) เครื่องมือที่ชวยในการหาปลา ซึ่งพรานปลาจะเลือกใชใหสอดคลองกับ
ระบบนิเวศยอย ฤดูโขง และชนิดของปลา ปจจุบันพบวาเครื่องมือหลายอยาง
ใชไมไดอีกตอไป ในงานวิจัยครั้งกอนเมื่อป พ.ศ. 2547 พบลั้งหรือจุดหาปลา
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ในแมนํ้าโขง 14 แหง ปจจุบันหายไป 5 แหง เพิ่มขึ้นใหม 2 แหง ซึ่งเปนลั้ง
ในปากแมนํ้ากก ในป พ.ศ. 2560 พบเรือหาปลาในแมนํ้าโขง 266 ลํา ปจจุบัน
เหลือ 195 ลํา คนหาปลาเหลือ 151 คน ปลาเศรษฐกิจหายไปหลายชนิด 
ปลาหาไดยากข้ึนมากกวาเดิม พรานปลาบางคนลงไปหาปลาตอเน่ืองทุกวัน
ครึ่งเดือนแตไมไดปลาแมแตตัวเดียว

4) ไกแม่นํ้าโขง ไกเปนแหลงอาหารและรายไดสําคัญของคนริมโขง 
ผูหญิงเปนกลุมคนหลักที่มีความรูเรื่องน้ีเพราะเก่ียวของกับไกต้ังแตการเก็บ 
ทาํอาหาร ถนอมอาหาร และขาย ไกเปนตวัชีว้ดัชพีจรและสขุภาพแมนํา้โขงทีด่ี
เพราะมคีวามออนไหว ไกเริม่เปลีย่นแปลงอยางเหน็ไดชดัชวงป พ.ศ. 2555–2557 
ตางกันตามแตพื้นที่ จากนั้นการเกิดของไกก็ผันผวน บางปไมมีเลย บางปมีแค
ไมกี่วันจากที่ปกติจะออกประมาณ 4–5 เดือน เชน ที่บานหาดบาย ในป 
พ.ศ. 2559–2562 ไกไมมีเลย ป พ.ศ. 2563 ไกออกเยอะ ป พ.ศ. 2564 
ไกที่เก็บไดจะเปนไกที่หลุดมาตามน้ํา ป พ.ศ. 2565 ไกออกเยอะกวาทกุป

5) เกษตรริมโขงและริมอิง เกษตรริมโขงตามฤดูกาลจะทําบนที่ดิน
ทีโ่ผลขึน้มาในชวงนํา้ลดตามชีพจรโขง เปนอตัลกัษณสาํคญัทีไ่มพบในแมนํา้อืน่ 
มกีารปลูกผกัตามริมฝงแมนํา้โขง เกาะ ดอน และรมิฝงแมนํา้องิบรเิวณปากแมนํา้ 
คนที่ทําเกษตรสวนมากจะเปนผูหญิงซึ่งก็มีภูมิปญญาที่เกี่ยวของหลายอยาง 
ปญหาสําคญัทีพ่บคือ 1) พืน้ทีเ่กษตรหายไปเพราะการพังทลายหรือเปล่ียนสภาพ 
2) พืชผักถูกนํ้าทวมเสียหายทั้งแบบฉับพลันและทวมแช สาเหตุหลักมาจาก
การผนัผวนของระดบันํา้โขงและการทาํตลิง่หนิตลอดรมิฝง หลกัฐานสาํคญัหนึง่
ที่พบคือการหายไปของดอนขนาดใหญขนาด 50–60 ไร ที่หมูบานหาดบาย–
หาดทรายทอง ทีเ่ปนแหลงนนัทนาการและปลูกพชืของหมูบาน ดอนเริม่หายไป
ในป พ.ศ. 2545 จนป พ.ศ. 2550 ก็ไมมีใหเห็นเลย

6) การปรบัตวัของคนรมิโขง พบวาชาวบานไดลดการพึง่พาแมนํา้โขง
ลงและปรับตัวหลายดาน คือ 1) เปลี่ยนอาชีพมาเปนการคาขายชายแดน 
2) เปลีย่นเปนอาชพีรบัจาง 3) ปรบัวธิกีารปลกูพชืและการหาปลา 4) ทาํเกษตร
รูปแบบใหม และ 5) เพาะพันธุปลาและเลี้ยงในแหลงนํ้าชุมชน 
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Summary of
the research

The Mekong River problem in Northern Thailand has been going 
on for more than thirty years, coinciding with the time when the first 
Mekong dam was built in China in 1993, followed by the construction 
of other dams afterward. While this is a major problem that affect the 
whole region, which causes severe damages to the ecosystem and 
people in Thailand, it was up to the villagers to deal with this matter 
under limited capacity. Solving the problems of villagers included 
collecting data during 2003–2004. This time as well, villagers and NGOs 
have conducted further research as an evidence of many changes 
occurred in the past 20 years after the previous research. This research 
used Taibaan research model in the title “Changes in Ecosystems 
and Communities from Mekong River Changes.” It was conducted in 
10 villages along the Mekong River in three districts of Chiang Rai 
Province: Chiang Saen, Chiang Khong and Wiang Kaen districts. It was 
conducted during September 2020 to December 2022, which took 
longer than it was planned due to the COVID-19 pandemic. The main 
research topics and findings are as follows:

1) The Mekong River ecosystems. It is divided into 13 sub-
systems based on local knowledge: river bank, Don, Hat, Kok, Pha, 
Long, Rong, Kwan, Jam, Nam Huai and tributary, Nong, Buak, and Pong. 
The sub-systems change all the time according to the four seasons 
of the Mekong River: the Water Receding Season about 1 month, 
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the Low Water Season about 5–6 months, the Increasing Water 
Season about 2 months, and the Flooding Water Season about 4 months. 
Under the change of the seasons, the Mekong ecosystems naturally 
adjusts itself up to twenty-meter difference in water levels between the 
lowest and highest tide seasons.

 This knowledge of villagers is a clear evidence that ecosystems 
are complex, and that the natural changes of water are the life pulse of 
the Mekong River connected with the ecosystems and the community. 
For example, fish behaviors, fishing, selection of fishing tools, collecting 
Kai (Mekong riverweed), riverbank garden, local tradition, boat racing, 
worshiping Mekong spirit, etc. On the other hand, when the Mekong 
pulse has been disturbed for a long time by the unnatural fluctuation, 
everything is affected including at least twenty-one species of Mekong 
birds.  The nests of some species are flooded by flash flood or some 
species cannot make their nests because the riverbanks disappeared. 
Some of twenty-seven species of edible plants, which grow naturally in 
various sub-ecosystems, are hard to find or disappeared.

2) Fish species. Mekong fish behaviors link to sub-ecosystems 
and Mekong seasons. The groups of giant catfish will be the first group 
to come up in the beginning of the rainy season. It will be then followed 
by groups of medium and small catfish. Groups of small and medium 
scaled fish will gradually come up nearly the same time. When it comes 
to the end of the spawning season, the groups of Black Shark fish 
will be the last group that come up. The research found that there 
were 100 species of fish in Mekong and its tributary estuaries. Off this, 
90 species out of that are wild fish in the Mekong River and 10 species 
of exotic fish. There are 8 species of Mekong fish that the villagers have 
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not seen for more than 20 years. For example, Mekong giant catfish, 
Giant Pangasius, Giant Carp, Jullien’s Golden Carp, etc. There are also 
other changes, such as the shift of migration season, the disappearance 
of migratory fish groups, the shape of some fish species, and the smaller 
size of fish.

3) Fishing tools in the Mekong River can be divided into 
four types: 1) fishing trap, such as Tong-Tuang, Mongyang (net), 
2) Fishing Lure, such as hooks and fishing rod, 3) tools for catching fish, 
such as fishnet, Sod, and Monglai, and 4) fish finder tools. Local anglers 
will choose fishing gears in accordance with the sub-ecosystems, 
fish species, and the Mekong seasons. Many tools cannot be used 
anymore. According to the previous research, in 2004, fourteen “Lungs” 
(fishing grounds) were found in the Mekong River. Currently, four of them 
are disappeared, and there are two new Lungs found in the estuary of 
the Kok River. In 2017, 266 fishing boats were found in the Mekong 
River. Now there are 195 boats and 151 fishermen left. Many high-price 
fish species have disappeared. Fish are harder to find than ever. Some 
fishers even went down to fish every day for a half month, but did not 
get a single fish.

4) Mekong River “Kai”. This Mekong riverweed is an important 
source of food and income for the people of the Mekong River. Women 
are the main knowledgeable groups because they are involved with 
Kai in all processes from harvesting, cooking, preserving and selling. 
Kai is a good indicator of Mekong health and pulse because it is a 
sensitive species. The situation of Kai began to change significantly 
around 2012–2014, vary by area. After that, Kai’s cycle has been 
fluctuated, some years there’s no Kai at all. Some years, Kai can last 
only a few days apart from the usual four to five months. For example, 

12 แม่นํ้า
โขง

สายนํ้า
ท่ีเปลี่ยนแปลง



in Ban Had Bai during 2016–2019, there was no Kai at all. In 2020, 
there were a lot of Kai. In 2021, Kai that could be collected were Kai 
floated down the river. In 2022, there were more Kai than every year.

5) Riverbank gardens along the Mekong and Ing riverbanks. 
Seasonal riverbank garden is on the land that emerges during low tides 
following the Mekong pulse, as an important identity not found in other 
rivers. Vegetables are planted along the riverbanks of the Mekong, 
“Koh” (island), “Don” (islet) and along the riverbanks of the Ing River at 
the estuary. Most of the people who do the gardens are women who 
have a lot of related local wisdom. The major problems are 1) farmland 
disappears because of the erosion and transform of riverbanks, and 
2) vegetables were damaged by floods, both sudden and submerged. 
The main causes are the fluctuation of the Mekong water levels and 
building rock embankment along the riverbanks. An important evidence 
was the disappearance of a large Don, about 22 acre, in Hat Bai village. 
This islet was a recreation and farming areas of the village. It began to 
disappear in 2002 and was completely disappeared in 2007.

6) Adaptation of Mekong people. It was found that the 
villagers have reduced their dependence on the Mekong River and 
adapted the way of living in many ways, 1) changing their occupation 
to border trade, 2) working as a labor, 3) improved methods of growing 
crops and fishing, 4) using new f arming methods, and 5) fish breeding 
and aquaculture in community water resources.
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 1.1 ความเป�นมาของการทําวิจัย
ปญหาท่ีเกิดขึ้นในแมนํ้าโขงในภาคเหนือของไทยสราง

ผลกระทบมายาวนานจากดวยหลายสาเหตุ แตสิ่งที่สําคัญท่ีรับรูกัน
คอืการสรางเข่ือนกัน้แมนํา้โขงในประเทศจนี ซึง่ปจจบุนัไดสรางเสรจ็
ไปแลวไมนอยกวา 11 เขื่อน โดยเข่ือนแรกซ่ึงก็คือเข่ือนมานวาน
ถูกสรางเสรจ็ในป พ.ศ. 2536 นอกจากน้ียงัมโีครงการระเบิดเกาะแกง
แมนํ้าโขงออกเพ่ือใหเปนเสนทางการเดินเรือพาณิชยขนาดใหญ
ที่ขึ้นลองจากจีนตอนใตลงมา ที่เริ่มทําการระเบิดแกงออกในป 
พ.ศ. 2545 แมการเปลีย่นแปลงจะเริม่เกดิขึน้อยางชัดเจนตัง้แตในปที่
เขื่อนตัวแรกถูกสรางเสร็จ และความเสียหายตอชุมชนรับรู ได
อยางชัดเจนมาแลวกวา 25 ป แตกไ็มมหีนวยงานท่ีจะใหความสําคญั
ในการแกไขผลกระทบตอระบบนิเวศและความเดือดรอนท่ีเกิดข้ึน
กับชุมชนโดยเฉพาะที่อยูติดริมนํ้าโขงกวา 38 หมูบานในจังหวัด
เชียงราย อีกทั้งไมมีขอมูลและความรูเกี่ยวกับสิ่งที่กําลังเกิดข้ึนและ
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วธิกีารทีจ่ะจดัการกบัปญหา การรวบรวมขอมลูดวยตวัเองของภาคประชาสงัคม
จงึมคีวามสําคญั ในป พ.ศ. 2546–2547 ชาวบานริมโขงในเชียงรายและองคกร
พัฒนาเอกชนไดรวมกันทําวิจัยจาวบานขึ้นเพื่อชี้ถึงผลเสียตางๆ ที่จะตามมา
จากการทําโครงการระเบิดแกงดังกลาว การวิจยัคร้ังน้ันมคีวามสําคญัในการเปน
ฐานขอมูลที่ไดบันทึกไว รวมท้ังชี้ถึงสิ่งที่ไดเปลี่ยนแปลงไปและอะไรจะเกิดข้ึน
ตามมา ความสําเร็จประการหน่ึงคือทําใหโครงการดังกลาวไมสามารถทําได
ในชวงสุดทายของโครงการคือการระเบิดแกงในชวงพรมแดนไทย–ลาว 
อยางไรกต็ามโครงการทีเ่สรจ็ไปแลวในชวงตนจากจนีลงมาถงึสามเหลีย่มทองคาํ
ไดสรางผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในแมนํ้าโขงอยางเห็นไดชัด

แมนํ้าโขงไดเปล่ียนไปอยางมากในชวง 20 ปที่ผานมา หลังจากการ
ทําวิจัยชาวบานชิ้นแรก หลายอยางอาจจะเรียกไดวาเปนการเปลี่ยนแปลง
ที่ไมสามารถหวนกลับคืนมาดังเดิมได จึงมีความสําคัญที่ภาคประชาชนจะตอง
ทาํการวจิยัขึน้มาอกี โดยครัง้น้ีไดเนนรวบรวมขอมลูจากองคความรูของคนรมิโขง
วาไดมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแลวบาง ซึ่งจะมีประโยชนในการท่ีจะเปนแนวทาง
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นและการวิจัยตอวาจะลงมือแกไขปญหายังไงกันไดบาง 
เปนประโยชนตอทัง้สิง่มชีีวติในแมนํา้โขงและคนทองถิน่ รวมไปถึงภาคสวนตางๆ 
ที่เกี่ยวของ และประชาชนลุมนํ้าโขงในภาคอีสานและประเทศอื่นๆ ที่เผชิญ
ชะตากรรมรวมกัน
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โครงการวิจยัจาวบานนีจ้ดัทาํขึน้ภายใตชือ่เร่ืองวา “การเปล่ียนแปลงของ
ระบบนิเวศและชุมชนจากผลของการเปลี่ยนแปลงแมนํ้าโขง” รวมดําเนินงาน
โดย 3 องคกร คือ กลุมรักษเชียงของ (โฮงเฮียนแมนํ้าของ) สมาคมแมนํ้า
เพ่ือชีวิต และสถาบันชุมชนลุมนํ้าโขง รวมกับชาวบานใน 10 หมูบาน 
ดงัรายละเอียดทีจ่ะกลาวในหัวขอตอไป โดยมกีารทําวจิยัเกีย่วกบัการเปล่ียนแปลง 
6 หัวขอยอย คือ 1) ระบบนิเวศแมนํ้าโขง 2) พันธุปลาแมนํ้าโขง 3) การประมง
พื้นบาน 4) เกษตรริมโขง 5) ไกแมนํ้าโขง และ 6) สังคมและวัฒนธรรม 
การวจิยัจดัทาํขึน้ในเดือนกนัยายน ป พ.ศ. 2563 ถงึเดอืนธันวาคม ป พ.ศ. 2565 
ซึง่ใชเวลาดาํเนนิงานนานกวาทีว่างแผนไวเนือ่งจากปญหาโรคโควดิ-19 ระบาด
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 1.2 วิธีทําวิจัย
การวิจัยคร้ังนี้ใชรูปแบบวิจัยไทบาน หรือในภาษาเหนือเรียกวาวิจัย

จาวบาน ซึ่งเปนการวิจัยที่ตั้งอยูบนความรูทองถิ่นโดยมีปราชญชาวบานที่มี
ความรูในแตละหัวขอเปนนักวิจัย เปนการรวบรวมความรูทองถิ่นซ่ึงก็มีความ
ซบัซอนและคณุคาไมตางไปจากความรูของผูเชีย่วชาญ ตวัอยางเชน การหาปลา
ตองใชความรูหลายอยางมาประกอบกันเปนระบบความรูที่ซับซอน ทั้งความรู
เก่ียวกับปลาแตละชนิดซ่ึงก็มีหลากหลายสายพันธุ มีขนาดและพฤติกรรม
ที่ตางกัน ความรูเรื่องระบบนิเวศแตละแหงที่ปลาอยูซึ่งในแมนํ้าโขงก็มีถึง 
13 ระบบนิเวศยอย ที่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ความรูเรื่องการสรางและ
ใชเคร่ืองมือหาปลา เปนตน ซึ่งความรูแตละอยางเหลานี้ก็มีรายละเอียด
ทีต่องเรยีนรูและสรางขึน้หลายปจากรุนสูรุน ผานกระบวนการสงัเกต ตัง้คาํถาม 
ทดลองทํา สรุป ปรับปรุงคลายๆ กับกระบวนการสรางความรูของนักวิชาการ 
อยางไรก็ตามงานวิจัยไทบานก็ไมไดตั้งอยูบนแคความรูพื้นบานอยางเดียว 
แตมีการผสมผสานกับความรูทางวิทยาศาสตรของผูเชี่ยวชาญเขามาดวย 
ความรูทีผ่ลติขึน้จากงานวจิยัไทบานจะชวยใหเราไดความรูทีค่รอบคลมุ มคีวาม
สอดคลองกับพื้นที่ คนในทองถิ่นนําเอาไปใชประโยชนไดจริง

นอกจากนักวิจัยชาวบานแลวก็ยังมีเจาหนาที่ทั้ง 3 องคกร เปนผูชวย
นักวิจัย ทําหนาที่ในการบันทึกและเรียบเรียงความรูที่ได รวมท้ังศึกษาความรู
จากแหลงอ่ืนมาผสมผสานกับความรูทองถิ่นของชาวบาน

กระบวนการของงานวิจัยไทบานจะเร่ิมจากการหารือรวมกันถึงปญหา
ที่เกิดขึ้นในชุมชน ตอมาก็เปนการเลือกหัวขอวิจัยรวมกัน การเลือกนักวิจัย
ที่มีความรูในหัวขอนั้นๆ เชน ปราชญชาวบานที่รู เรื่องปลาเปนอยางดีก็คือ
พรานปลาท่ีหาปลามายาวนาน การลงมือเก็บขอมลูทีก่จ็ะเนนภาษาหรือความรู
พื้นบาน เชน ชื่อทองถิ่นของปลาหรือพืชผัก การรายงานผลความกาวหนา
ของการวิจัย การเก็บขอมูลเพิ่มเติม การสรุปผลการวิจัย และขั้นตอนสุดทาย
คือการผลิตสื่อและนําเสนอผลการวิจัย

18 แม่นํ้า
โขง

สายนํ้า
ท่ีเปลี่ยนแปลง



วิธีการเก็บข้อมูล ที่ใช คือ 1) การศึกษาขอมูลจากเอกสาร 
2) การประชุมกลุมระดมความรู 3) การสัมภาษณ 4) การสังเกตการณ
อยางมีสวนรวม 5) การลงสํารวจพ้ืนที่ 6) การศึกษาภาพถายดาวเทียม 
โดยการประชุมกลุมเพื่อระดมความรูเปนวิธีหลักท่ีใช ซึ่งมีเครื่องมือ
การระดมขอมูล เชน เสนประวัติศาสตรชุมชน ปฏิทินฤดูกาล เปนตน

พืน้ทีศ่กึษา มกีารเลอืกหมูบานทาํวจิยั 10 หมูบาน ใน 3 อาํเภอ 
ที่ติดกับแมนํ้าโขงในจังหวัดเชียงราย ในอําเภอเชียงแสนมี 4 หมูบาน 
คือ บานสบรวก บานสบคํา บานเชียงแสนนอย บานสบกก อําเภอ
เชียงของมี 4 หมูบาน คอื บานหาดบาย บานหาดทรายทอง บานดอนที่ 
บานปากอิงใต และอําเภอเวียงแกนมี 2 หมูบาน คือ บานแจมปองและ
บานหวยลึก ซึง่บางหมูบานมกีารทาํวจิยัมากกวา 1 หวัขอ เชน หมูบาน
ปากองิใตมกีารทาํวจิยัทั้งเรื่องเกษตรริมอิง พันธุปลา และการหาปลา

นักวิจัยชาวบ้าน มีทั้งหมด 152 คน จาก 10 หมูบานดังกลาว
ขางตน ผูชวยนักวิจัยมี 8 คน โดยเปนเจาหนาที่ทั้ง 3 องคกรขางตน 
นักวิจัยในบางหัวขอจะเปนชายลวน เชน ในเรื่องการหาปลาจะเปน
พรานปลาผูชาย แตในเรื่องไกและเกษตรริมโขงเกือบท้ังหมดจะเปน
ผูหญงิ เพราะเปนกลุมหลกัทีเ่กีย่วของซึง่ไดมกีารสัง่สมความรูทีต่กทอด
มาจากรุนพอรุนแมจึงมีองคความรูในเร่ืองนี้เปนอยางดี
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ระบบนิเวศยอยตามความรูทองถ่ินเปนสิ่งแสดงถึงความ
ซับซอนของชีวิตแมนํ้าโขงและแสดงถึงภูมิปญญาทองถ่ินของ
ชาวบานท่ีมีอยางลึกซึ้ง การแบงฤดูแมนํ้าโขงเปนสิ่งยืนยันอยาง
ชัดเจนวาการขึ้นลงของนํ้าตามธรรมชาติเปนหัวใจหรือชีพจรของ
แมนํา้โขง ทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบนเิวศทีซ่บัซอนยงัเหน็ไดจาก
พืชริมโขงและนกที่จะนําเสนอในบทนี้

ลํานํ้าโขงเขตจังหวัดเชียงรายมีความยาวทั้งสิ้น 98 กิโลเมตร 
แตละชวงมีลักษณะท่ีแตกตางกันไป ในอําเภอเชียงแสนชวงต้ังแต
สบรวกที่สามเหลี่ยมทองคําถึงปากแมนํ้ากกจะเปนที่ราบ แมนํ้า
มีความกวางมาก ไมมีแกงหินขนาดใหญในลํานํ้า ชวงตั้งแตบานแซว
ลงไปลํานํ้าโขงจะเร่ิมแคบลงเพราะไหลลัดเลาะไปตามแนวรองเขา
จึงทําใหพบพ้ืนที่แกงหินและวังนํ้าลึกอยูเปนชวงๆ สภาพสวนใหญ
ของลําน้ําโขงเปนแกงหินและวังนํ้าลึกยาวประมาณ 80 กิโลเมตร 
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เร่ิมตั้งแตจุดที่ไหลเขาสูเนินเขาที่บานหาดบาย ตําบลริมโขง อําเภอเชียงของ 
ไปจนถึงสุดเขตแดนท่ีแกงผาได ตําบลมวงยาย อําเภอเวียงแกน แนวเขาท่ี
ลําน้ําโขงไหลลัดเลาะผานมีหลายจุด คือ 1) บริเวณบานดอนที่ 2) บริเวณพื้นที่
ระหวางบานดอนทีก่บับานเมอืงกาญจน 3) บรเิวณตอนลางของบานเมอืงกาญจน
ถึงเขตตัวเมืองเชียงของ 4) บริเวณตอนลางของบานปากอิงใต และ 5) บริเวณ
แกงผาไดท่ีบานหวยลึก ลักษณะท่ีเปนแกงหินเปนแหลงอาศัยของปลาและ
สตัวนํา้ทีม่ลีกัษณะเฉพาะและแตกตางไปจากบรเิวณอืน่ ทาํใหพบกลุมพนัธุปลา
ทีช่อบอยูอาศัยตามพ้ืนทีแ่กงหนิเปนจาํนวนมาก รวมท้ังกลุมพนัธุปลาอีกจาํนวน
หลากหลายชนิดที่เดินทางขึ้นมาวางไข เลี้ยงตัวออน หรือหลบภัยในชวงแลง 
กอนที่จะเคลื่อนยายกลับไปเติบโตในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมแหงอื่นๆ ตอไป

แมนํ้าสาขาสายสําคัญในฝงไทย คือ แมนํ้ารวก แมนํ้ากก แมนํ้าอิง 
และแมนํ้างาว พื้นที่ปากแมนํ้าสาขาแมนํ้ากกและแมนํ้าอิงเปนท่ีราบนํ้าทวม 
จึงมีระบบนิเวศหลงกก หนองน้ํา ทําใหพบกลุมปลาที่ชอบอยูอาศัยพื้นที่
นํ้าทวมหลากประเภท รวมถึงปลาเกล็ดขนาดเล็กขนาดกลางเปนจํานวนมาก 
ซึง่ชาวบานนักวจิยัยนืยนัวาเปนแหลงวางไข เลีย้งตัววยัออน หรอืหลบภัยในชวง
ฤดูฝนของปลาจากแมนํ้าโขงและแมนํ้าสาขา
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โขง

สายนํ้า
ท่ีเปลี่ยนแปลง



 2.1 ระบบนิเวศแม�น้ําโขงตามความรู�ท�องถิ่น
งานวิจัยจาวบานแมนํ้าโขงคร้ังกอนในป พ.ศ. 2547–2548 พบระบบ

นิเวศยอยที่แบงตามภูมิปญญาพ้ืนบานของคนริมโขง 11 ระบบ ในครั้งนี้
ไดจําแนกเพิ่มอีก 2 ระบบนิเวศยอย คือ “บวก” และ “ปง” รวมแลวเปน 
13 ระบบนิเวศ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1) ริมฝ่ัง เปนที่ดินริมฝงแมนํ้าและหนองน้ํา จะเช่ือมตอกับหาดทราย 
หาดหิน และแมนํ้าโขง ชวงนํ้าหลากหรือนํ้าเต็มตลิ่งเราจะมองไมคอยเห็นพื้นที่
รมิฝงแมนํา้โขงมากเทาไร จะมองเหน็ในชวงนํา้ลด รมิฝงจะมกีารงอกและหดได
ตามธรรมชาติจากการพัดพาของนํ้าและดินตะกอน ทั้งริมฝงและดอนจึงมี
ความอุดมสมบูรณของดินตะกอน แรธาตุ เปนที่ปลูกผักอยางดีของชาวบาน
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2) ดอน มทีัง้แบบทีจ่มนํา้ในฤดนูํา้หลากและแบบทีเ่ปนดอนขนาดใหญ
ไมจมนํ้า มีทั้งดอนดิน ดอนหิน และดอนทราย มีทั้งท่ีอยูริมฝงและกลางนํ้า 
เกิดจากกระแสน้ําพัดพาตะกอนหิน ดนิ ทราย มาทบัถมกันจนเกิดเปนพืน้ท่ีเนนิ
ในแมนํ้า เล็กบางใหญบาง บางดอนมีขนาดใหญเปนเกาะ ตามธรรมชาติแลว
ชวงนํา้หลากในเดอืนสงิหาคม–กนัยายน ดอนจะถกูทวมจมอยูใตนํา้หมด เราจะ
มองเห็นดอนในชวงนํ้าลดระดับตํ่าสุดคือชวงเดือนมีนาคม–เมษายน

3) หาด หาดมทีัง้ประเภทหาดทรายและหาดหนิ ชาวบานแบงออกเปน
หาดริมดอนและหาดริมฝงแมนํา้โขง ซึง่บางหาดอาจยาวหลายกิโลเมตร บริเวณ
ดังกลาวนอกจากจะปกคลุมดวยทรายแลวยังมีกอนหินขนาดเล็กมากมาย

4) ร้อง คือ รองนํ้าริมฝ งที่ไหลออมหินหรือดอนแลวไหลออกมา 
ระบบนิเวศแบบน้ีจะพบปลาขนาดเล็ก

5) แจ๋ม หรือแหลม คือ สวนที่ยื่นไปในแมนํ้าซ่ึงมักจะมีหินผา
อยูตรงปลาย โดยมักจะพบปลาขนาดเล็กบริเวณแจม

6) หลง คอื รองนํา้หรือลาํนํา้ทีเ่คยเปนสวนหน่ึงของแมนํา้แตถกูตดัขาดออก
เมือ่เวลาผานไปหลงัจากท่ีกระแสนํา้เปลีย่นทศิทาง ทาํใหกลายเปนแหลงนํา้หรอื
หนองซึ่งมีทั้งขนาดเล็กและใหญ หลงเกิดไดทั้งในแมนํ้าโขงและแมนํ้าสาขา

7) ผา หรือแกง เปนระบบนิเวศเอกลักษณของแมนํ้าโขง บริเวณนี้
มีลักษณะเปนแทงหินหรือกลุมหินที่เกิดขึ้นในแมนํ้า มีความสลับซับซอน
อันประกอบไปดวยรองนํ้าลึก สวนมากจะจมใตนํ้าในฤดูนํ้าหลากและโผลมา
ในชวงนํ้าลด

8) คก เปนบริเวณที่มีหลุมลึกในแมนํ้าโขงริมฝงใดฝงหนึ่งของแมนํ้า 
กระแสนํ้าจะไหลวนอยูภายในบริเวณคก คกแตละแหงมีขนาดและความลึก
ตางกัน บางที่ลึกถึง 10 เมตร ระบบนิเวศคกมักจะประกอบดวย “ผา” ซึ่งเปน
สิ่งหลักที่ทําใหเกิดเปนคก เพราะเมื่อกระแสนํ้าปะทะกับผาทําใหเกิดเปน
กระแสน้ําวนบริเวณใกลๆ พัดเอาตะกอนทรายออกไปจนเกิดเปนหลุมลึกและ
เวาเขามาริมฝง

24 แม่นํ้า
โขง

สายนํ้า
ท่ีเปลี่ยนแปลง



9) กว๊าน หรือวังนํ้า จะมีนํ้าหมุนวนพื้นที่กวาง เปนที่อยูอาศัย หากิน 
และวางไขของปลาหลายชนิด

10) นํ้าห้วยและนํ้าสาขา บริเวณปากแมนํ้าจะมีความอุดมสมบูรณ 
เชน ปาก(แมนํา้)องิ ปาก(แมนํา้)งาว

11) หนอง คือ แองที่มีนํ้าขังในชวงหนาแลงและจะเช่ือมกับแมนํ้าโขง
หรือแมนํ้าสาขาในชวงนํ้าทวมหลาก หนองเปนแหลงนํ้าสําคัญในชวงนํ้าลด 
หนองมีประโยชนหลายอยางตอชาวบาน เชน ทําการเกษตรบริเวณริมหนอง 
เปนที่หาเตา (สาหรายน้ําจืด) ที่จะเกิดข้ึนในน้ํานิ่ง นอกจากน้ีหนองยังมีปลา
ขนาดเล็กและสัตวนํ้า เชน ปู หอย และกุง ดานริมขอบหนองน้ําจะมีพืชผัก
ทองถิ่นใหชาวบานหามาเปนอาหารได

12) บวก มีลักษณะคลายกับหนอง คือ เปนแองนํ้า แตจะมีขนาดเล็ก
กวาหนอง

13) ปง เปนที่ราบปากแมนํ้าโดยพบที่ปากแมนํ้ากก ในฤดูนํ้าหลากนํ้า
จะทวมจมเปนผืนเดียวกับนํ้า พอฤดูนํ้าลดก็จะมีแองนํ้าตกคางกลายเปน
บวกหรือรองน้ําขนาดเล็ก ปงจะไมมีตนไมใหญขึ้น สวนใหญจะเปนพืชพวก
ตนออ แขม และวัชพืชอื่นๆ พบวาปงเปนแหลงหาปลาท่ีสําคัญในฤดูนํ้าหลาก
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 2.2 ฤดูโขงและฤดูคนกับการข้ึนลงตามธรรมชาติของนํ้า
การเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติของระดับนํ้าและปริมาณการไหล

ของนํ้าในรอบป เปนชีพจรของระบบชีวิตแมนํ้าโขงที่ผูกพันอยูกับระบบนิเวศ
และทรัพยากรอื่นๆ เชน การเคลื่อนยายของปลา การเกิดไก รวมไปถึงระบบ
การหาอยูหากินของคนริมโขง เชน การเลือกใชเครื่องมือหาปลาที่สอดคลอง
กบัฤดู (ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในบทตอไป) การลงปลูกพืชผกัริมฝง การจัดกิจกรรม
ทางประเพณีและวัฒนธรรม ชีพจรและระบบนิเวศที่หมุนเวียนนี้แบงไดเปน 
4 ฤดูโขง คือ

1) ฤดูนํ้ าลด มีระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ระหวางปลายเดือน
ตุลาคม–สิ้นเดือนพฤศจิกายน นํ้าลดระดับลง เปนชวงเวลาของการเปล่ียน
ฤดโูขงระหวางฤดนูํา้หลากกบัฤดแูลงชวงตนฤดูหนาว การเปลีย่นแปลงในชวงนี้
มีผลใหลูกปลาและปลาวัยเจริญพันธุที่ไปอาศัยเลี้ยงตัวในพื้นท่ีนํ้าทวมทยอย
เดินทางกลับเขาสูลําน้ําโขงสายหลักและแมนํ้าสาขาสายหลักเปนจํานวนมาก 
ชาวบานเรียกวาชวงปลาลงหรือชวงปลาลอง

26 แม่นํ้า
โขง

สายนํ้า
ท่ีเปลี่ยนแปลง



2) ฤดูนํ้าน้อย กินระยะเวลาประมาณ 5–6 เดือน ชวงธันวาคม–
ตนเดือนพฤษภาคมของทุกป เปนชวงฤดูแลงที่ลํานํ้าโขงมีนํ้านอย สีของนํ้า
จะใสไมขุนขน ระดับนํ้าในลํานํ้าโขงตั้งแตอําเภอเชียงแสนถึงอําเภอเวียงแกน
จะลดลง ทําใหเกิดระบบนิเวศหลากหลายแบบท้ังหนองน้ําริมฝงและพ้ืนที่
เกาะแกงในลํานํ้า แกงหินจะโผลพนนํ้า เกิดหาดดิน หาด ดอน ระบบนิเวศ
เชนน้ีมีผลดีตอพืชผักริมนํ้า ตนไครนํ้า เกาะแกงจะมีไก ชวงนี้ปลาหลายชนิด
จะอพยพไปอยูในคกและกวานซึ่งเปนวังนํ้าลึกเพื่อหลบภัยชวงฤดูแลง

 ฤดูนี้มีความสําคัญในดานสังคมและวัฒนธรรมของคนริมโขง ชวงนี้
ผู หญิงเขามาใชพื้นที่ในแมนํ้าโขงมากกวาฤดูอื่น เชน การทําเกษตรริมโขง 
การลงเก็บไกเพื่อนําไปกินและขาย ซึ่งเปนวัฒนธรรมการกินของชาวบาน
ริมนํ้าโขงภาคเหนือของประเทศไทยและประเทศลาวท่ีมีมาอยางยาวนาน 
ชาวบานบานหาดไคร อําเภอเชียงของ ไดรับการกลาวขานวา “หาดไคร ไกยี” 
สะทอนใหเห็นวัฒนธรรมการทําไกยีที่ขึ้นชื่อของคนแมนํ้าโขงภาคเหนือ 
นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมงานแขงเรือและงานปใหมเมือง กอเจดียทราย
ริมแมนํ้าโขง ในอดีตภาพวิถีวัฒนธรรมเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธ
ของคนกับแมนํ้าไดเปนอยางดี มีชาวบานจํานวนมากพาครอบครัวลงไปเที่ยว
และสังสรรคในครอบครัว พื้นที่ที่จัดงานก็จะเปนพื้นที่ของชุมชนที่อยูติดแมนํ้า 
ทุกชุมชนจะจัดงานและในบางครั้งก็จะจัดเปนมหกรรมใหญของชาวบาน
อาํเภอเชียงของและเมืองบอแกว แขวงหวยทราย ประเทศลาว จดังานปใหมรวมกัน
บรเิวณดอนกลางแมนํา้โขงเพือ่เชือ่มความสมัพันธตอกัน

3) ฤดูนํ้ าเพ่ิมขึ้น กินระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ชวงตนเดือน
พฤษภาคม–ปลายมถินุายน เปนชวงเวลาของการเปล่ียนฤดกูาลระหวางฤดแูลง
กับฤดูนํ้าหลากหรือฤดูนํ้าแดง นํ้าในลํานํ้าโขงมีการเพิ่มสูงข้ึน จะมีผลใหมีการ
เดินทางของพันธุปลาวัยเจริญพันธุจํานวนมากเขาลํานํ้าโขงและลํานํ้าสาขา
เพื่อหาแหลงวางไข คนหาปลาอาศัยประสบการณท่ีชํานาญสังเกตการอพยพ
ของปลาและการสับเปล่ียนเคร่ืองมือหาปลาใหสามารถจับปลาแตละชนิดได เชน 
การเปลีย่นขนาดตาของมองไหลตามชนดิปลาและขนาดของปลาทีจ่ะเริม่อพยพ
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4) ฤดูนํ้าไหลหลาก กนิระยะเวลาประมาณ 4 เดอืน จากกรกฎาคม–
ตลุาคม เปนชวงทีร่ะดบันํา้ในลาํนํา้โขงมมีากทีส่ดุในรอบป ปลาหลายชนดิอพยพ
เขามาวางไขในชวงกรกฎาคมถงึสงิหาคม จากน้ันจะเปนชวงทีม่รีะดบันํา้สงูมาก 
นํา้จะไหลเออทวมพืน้ทีร่มิฝง หลง หนอง บงึ ลาํหวยสาขา และพืน้ทีต่ํา่ทีเ่ชือ่มตอ
กับลําน้ําโขงสายหลัก เชน พื้นที่ปากแมนํ้ารวก แมนํ้าคํา แมนํ้ากก แมนํ้าอิง 
และแมนํา้งาว ลกูปลาท่ีเริม่ฟกเปนตวัจะไหลตามน้ําเขาไปอยูอาศยัเพือ่เลีย้งตวั
ในชวงแรกฟกถงึชวงวยัออน สวนในบรเิวณพืน้ทีล่าํนํา้โขงสายหลกัพืน้ท่ีเกาะแกง
ตางๆ จะทยอยจมหายไปอยูภายใตนํ้า ตลอดท้ังลํานํ้ากลายเปนสภาพนิเวศ
ทีต่างไปจากเดิมอยางมาก พืน้ทีเ่กาะแกงสาํคญัในอําเภอเชียงแสน ไดแก บานสบกก 
บานแซว ในอาํเภอเชยีงของ ไดแก บานหาดบาย บานหาดทรายทอง บานบานดอนที่ 
บานผากบู บานเมอืงกาญจน (ชาวบานเรยีกบรเิวณนีว้า คอนผหีลง) บานแกงไก 
บานหวยเม็ง บานวัดหลวง บานหาดไคร บานปากอิง ในอําเภอเวียงแกน ไดแก 
บานหวยเอยีน บานแจมปอง และบานหวยลกึ (แกงผาได)

แม่นํ้า
โขง

สายนํ้า
ท่ีเปลี่ยนแปลง
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 2.3 การเปล่ียนแปลงของน้ําและระบบนิเวศ
การเปลีย่นแปลงของนํา้และระบบนเิวศเปนประเดน็สาํคญัในการวจิยัครัง้นี้ 

ซึง่จะมีการพดูถงึกระจายไปตามหัวขอตางๆ ทีเ่กีย่วของโดยตรงกับประเดน็นั้นๆ 
หรือพืน้ทีเ่ฉพาะน้ัน การเปล่ียนแปลงระบบนิเวศโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีลัง้ทัง้ 7 แหง 
เกดิข้ึนในชวงป พ.ศ. 2541–2543 ซึง่สาเหตหุลกัมาจากการขึน้ลงท่ีผดิธรรมชาติ
ของน้ํา นอกจากน้ียังมีปจจัยอื่นๆ รวมดวยคือการทําตล่ิงหินในแถบอําเภอ
เชยีงแสน จะมปีจจยัสาํคัญท่ีเพิม่มาคอืการสรางทาเรอื มลภาวะจากการเดนิเรอื 
ในกรณีของลั้งบานสบคํา การขึ้นลงของระดับน้ําท่ีไมปกติเกิดข้ึนต้ังแต
ป พ.ศ. 2541 เปนตนมา และเริ่มเห็นชัดเจนมากยิ่งข้ึนชวงหลังป พ.ศ. 2545 
ที่นี่ยังเจอปญหาขยะและคราบน้ํามันจากเรือพาณิชย ทาเรือเชียงแสน 1 
เน่ืองจากเปนจุดหาปลาจุดแรกที่อยูใตทาเรือเชียงแสน ซึ่งจะเปนปญหาหนัก
ชวงท่ีเรือสินคาเขามาจอดและมีการเปล่ียนถายนํ้ามันเคร่ืองยนตลงแมนํ้าโขง
ไหลมาตามกระแสน้ํา สงกล่ินเหม็น คราบน้ํามันติดเรือและเคร่ืองมือหาปลา
ที่เปนอุปสรรคตอการหาปลา รวมถึงขยะและเศษผาที่ไหลมาติดอยูบริเวณ
ทีจ่อดเรอืหรือพื้นที่ลั้งหาปลาของชาวบานทําใหเปนสิ่งกีดขวางการไหลมอง

ในกรณีของบานเชียงแสนนอย บานสบกก ที่อยูติดกัน การข้ึนลงของ
ระดับนํ้าที่ไมปกติเกิดขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2542 เปนตนมา ผลกระทบเริ่มเห็น
ชัดเจนมากขึ้นชวงหลังป พ.ศ. 2550 ปจจัยที่สรางผลกระทบจะคลายกับกรณี
บานสบคํา แตมีปญหาเพ่ิมเขามาอีก คือ

 การเดินเรือสินคาจีนจากทาเรือเชียงแสนไปยังทาเรือเชียงของ 
ในป พ.ศ. 2546 และ 2549 ทําใหเกิดคลื่นนํ้าขนาดใหญตอเนื่อง
กัดเซาะตลิ่งพัง
 ในป พ.ศ. 2551 เกิดวิกฤตการณนํ้าโขงเออทวมแบบฉับพลันทําให

เกิดการพังทลายของตลิ่งอีกครั้ง
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 การกอสรางทาเรือแหงท่ี 2 ที่ปากแมนํ้ากก ในป พ.ศ. 2552 
ทาํใหระบบนิเวศปากแมนํา้กกเปล่ียนแปลงหนกัขึน้ ชาวบานจับปลา
ไดนอยอยูนานหลายป จากการขุดลอก การปรับพื้นท่ีเปนทาเรือ 
และการขุดเกาะปากแมนํ้ากกออกไปหลายจุด
 การดดูทรายและขุดลอกริมตลิง่บรเิวณปากแมนํา้กกเกดิข้ึนหลายจุด 

ซึง่จะมีเรอืและระบบดูดทรายเขามาทํางาน เปนอปุสรรคตอการสัญจร
และวางเครื่องมือจับปลา
 ผลจากท่ีตลิง่พงัอยางตอเน่ือง ในป พ.ศ. 2556–2557 ทางสํานกัเจาทา

ไดมีโครงการสรางพนังกั้นปองกันตลิ่งพัง
ปจจัยหลายอยางที่เกิดขึ้นทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรองนํ้าสงผลให

จบัปลาไมได ในป พ.ศ. 2554 เปนตนมา ชาวบานเชียงแสนนอยไดยายจุดไหลมอง
หรือลั้งหาปลาในแมนํ้าโขงทั้ง 2 แหง เขามาหาปลาในแมนํ้ากกแทน

 2.4 การเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศกับพืชอาหาร
ในระบบนเิวศยอย 13 ระบบ พบพชืรมิน้ําทีข่ึน้ตามธรรมชาตอิยางนอย 

27 ชนิด บางชนิดเปนอาหารที่นิยมของคนทองถิ่น
1) สาหร่ายไก นาํมาทาํอาหารหลายอยาง ทัง้เจีย๋วไก ตากแหง หอนึง่ไก 

แปรรูปขาย พบบริเวณระบบนิเวศแบบผาและหาดหิน
2) ผักไหม กินยอดใบ กินสดกับลาบปลา จิ้มนํ้าพริก พบไดตามระบบ

นิเวศแบบริมฝง ดอน ปง ริมหนอง บวก ปจจุบันคอนขางหายาก
3) ผักหนัง กินใบออนและยอด กินสดแกลมกับลาบ นํ้าพริก หรือ

นํามาแกงใสปลาแหง มักพบขึ้นริมฝง ดอน ขอบหนอง ปจจุบันคอนขางหายาก
4) ผักบุ้ง กินยอด ทั้งนํามากินสด นํามาผัด แกงสม ลวกกับนํ้าพริก 

พบไดทุกฤดูตามริมฝง หนอง บวก หาด หลง รอง หวยสาขา
5) ผักหนาม กินยอดออน ใบออน นํามาแกงสม ลวกกับนํ้าพริก 

เก็บไดทั้งป ขึ้นตามริมหนอง ฝงหวย
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6) ผักกูด นํายอดออนมาแกง ผัด ลวกกับนํ้าพริก กินสด เก็บไดทุกฤดู 
โดยเฉพาะฤดูฝนจะพบมากกวา ขึ้นตามริมหนองและริมฝงหวย

7) ผักแว่น นํายอดออนมากินสด เปนผักแกลมนํ้าพริก พบตามหนอง 
บวก ลําหวย คก หลงที่มีแองนํ้าน่ิง พบมากชวงหนาฝน

8) ผักตบหรือบัวลอย นําหนอออน ยอดออน กานดอก นํามาแกงสม 
พบไดทั่วไปตามหนอง คก หลง รอง บวก

9) บอน บอนเมืองกานและใบสีเขียว นําใบและกานออนมาแกงหรือ
หลามบอน พบตามริมฝง หนอง บวก ลําหวย หลง คก ออกในทุกฤดู

10) ผาํ นาํมาแกงค่ัว ออกในทุกฤด ูมกัพบตามหนอง หลง บวก ปจจุบนั
หายากเนื่องจากสารเคมีจากการเกษตร

11) ผักข้ีขม นํามาแกง ลวกกับนํ้าพริก ออกตามหนอง ดอน หาด 
ริมฝงในชวงฤดูแลง พบไดบางพ้ืนที่

12) เตา สาหรายทีข่ึน้ในนํา้นิง่ มลีกัษณะสัน้กวาไก นาํมายาํหรอืตาํเตา 
พบในฤดูแลงที่นํ้าเริ่มใสบริเวณนํ้าน่ิงตามคก หลง บวก รอง ลําหวย ปจจุบัน
ไมนิยมกินเน่ืองจากกลัวการปนเปอนจากสารเคมี

13) จุ๋มปลา นํายอดออนลวกกับนํ้าพริกหรือยํา พบตามบวก หนอง 
ปจจุบันคอนขางหายาก

14) ผักหม นํายอดออนมาแกงหรือคั่ว พบไดทั่วไปชวงฤดูนํ้าลดตาม
ริมฝง ดอน หาด มีหลายชนิด นิยมกินตนออนขนาดเล็กเกือบทุกชนิด

15) ผักจีอ้อ นํามาจ้ิมกับนํ้าพริกหรือกินแกลมกับลาบ ออกตามริมฝง
ฤดูนํ้าลด ปจจุบันคอนขางหายาก เริ่มหายไปจากริมฝงแมนํ้าโขง

16) บัวกวัก นํายอดและกานออนมาแกงสม ออกตลอดท้ังปตามริมฝง 
หนอง บวก ลําหวย หลง พบไดทั่วไปที่มีนํ้าขัง

17) ผกัขีเ้สยีด นาํมาแกง ลวกกับนํา้พริก พบไดทัว่ไปในฤดูแลงตามหาด 
ริมฝง ริมหนองน้ํา ริมบวก
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18) ผักขี้กวาง นํามาแกง ลวกกินกับนํ้าพริก พบไดทั่วไปในฤดูแลง
ตามหาด รมิฝง รมิหนองน้ํา รมิบวก

19) มะเด่ือเกล้ียง นํายอดออนมาแกงสม ผลออนกินกับลาบ พบอยู
ตามริมฝง

20) มะเดือ่กาย ผลออนกนิกบัลาบ ใบใชรดูเมอืกปลาไหล พบไดทัว่ไป
ตามริมฝง หนอง ดอน ลําหวย

21) ผักหมูตุ้ย ยอดนํามากับลาบ นึ่งกินกับนํ้าพริก พบไดในฤดูแลง
ตามดอน หาด ริมฝง หนอง บวก

22) ไคร้มด ยอดออนนํามากับลาบ พบไดทุกฤดูตามริมฝง ริมหนอง
23) ไคร้นวล ยอดออนกินกับลาบ อยูในระบบนิเวศดอน หาด ริมฝง 

หลง คก ในฤดูนํ้าหลากจะจมอยูใตนํ้า พอฤดูแลงจะโผลพนนํ้าแตกยอดออน 
เปนอาหารของท้ังปลาและคน นาํยอดออนมาจ้ิมนํา้พรกิหรอืกนิกบัลาบ พบได
ทั่วไป ปจจุบันเริ่มทยอยยืนตนตายจากน้ําที่ขึ้นลงไมเปนฤดูกาล

24) ผักจํ้า นํายอดออนมากินกับลาบ ออกทุกฤดู มักพบตามริมฝง 
ริมหนอง

25) ดีเหย่ียน นํายอดออนลวกกับนํ้าพริกหรือยํา พบตามบวก หนอง 
ปจจุบันคอนขางหายาก

26) อ้อ หนอออนเผาหรือกินสดกับนํ้าพริก พบไดทั่วไปตามริมฝง 
ริมหนอง ปง ดอน หาด

27) ผกัเผ็ด นาํยอดออนมาใสแกงแค นึง่กบันํา้พรกิ พบไดทัว่ไปตาม
รมิฝง รมิหนอง ลาํหวย ดอน หาด

พืชอาหารท่ีไดรับผลกระทบมีหลายชนิด พืชนํ้าที่มีราคาและไดรับ
ผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าในแมนํ้าโขงคือสาหรายไก 
นอกจากนี้แลวมีพืชริมนํ้าอ่ืนๆ ไดหายไปจากแมนํ้าโขงเน่ืองจากการขึ้นลง
ของนํา้ไมไดสมัพนัธกบัการเจรญิเตบิโตของพชืเหลาน้ัน ในกรณขีองบานสบกก 
การเปล่ียนแปลงของริมฝงและดอนซ่ึงเปนพืน้ทีท่ีพ่ชือาหารข้ึน ทาํใหพชือาหาร
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หายไป 9 ชนิด ไดแก 1) ผักชีออ 2) ผักหมเกลือ 3) ผักข้ีกวาง 4) ผักข้ีเสียด 
5) ผักสมกุง 6) ผักไหม 7) ผักหนัง 8) ผักหนอก และ 9) ผักกุม พืชท่ี
จบักลุมตายและเร่ิมจะหายไปคือตนไครนวล ตนไครนํา้ จะโผลพนนํา้ในชวงเดือน
มกราคม เริม่แตกยอด ผลิดอก และเริม่แกจดัในชวงปลายเดอืนเมษายน พอถงึ
เดือนพฤษภาคมนํ้าก็เริ่มทวมอยูประมาณ 4–5 เดือน เปนวงจรชีวิตของไครนํ้า 
แตพอน้ําขึ้นๆ ลงๆ ตนไครนํ้าที่บางคร้ังกําลังแตกยอดกลับถูกนํ้าดันข้ึนทวม 
ทําใหยืนตนตาย

“ผักหนัง ผักไหม ผักจีอ�อ แต�ก�อนลุงหาปลา ได�ปลามาลาบ
ก็จะเก็บผักหมู�น้ีมาตวย พบได�ท่ัวไปริมฝ��งแม�น้ําของ เป�นผัก
กับลาบ รสชาติมันเป�งกับลาบปลา แต�ตอนน้ีไม�มีแล�ว ไม�รู�มัน
หายไปไหน ผักจีอ�อลุงกเ็อาเม็ดมาหว�านท่ีสวนในบ�านเอา ริมน้ํา
ของไม�มีแล�ว”

สุขใจ ยานะ นักวิจัยจาวบานกลาว

 2.5 นกแม�น้ําโขง
งานวจิยัชาวบานพบนกในแมนํา้โขงอยางนอย 21 ชนดิ ไดแก 1) นกกระแต

แตแวด 2) นกกระเต็นปกหลัก 3) นกจาบคาเล็ก 4) นกนางแอนทรายสีนํ้าตาล 
5) นกเดาลมอกเหลือง 6) นกเหยี่ยวทุงพันธุเอเชียตะวันออก 7) นกเปดแดง 
8) นกเปดเทาพนัธุอนิเดยี 9) นกกระเตน็อกขาว 10) นกตนีเทยีน 11) นกกระแตหาด 
12) นกแอนทุงเลก็ 13) นกยางควาย 14) นกยางกรอกพันธุจนี 15) นกยางโทน 
16) นกกางเขนนํ้าหลังดํา 17) นกอุมบาตร 18) นกแขวก 19) นกกระเต็นนอย
ธรรมดา 20) นกกวัก และ 21) นกอีลุม
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การเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศแมนํา้โขงทัง้รมิฝง หาด ดอน มผีลกระทบ
โดยตรงตอแหลงท่ีอยูอาศัยและวางไขของนกเหลาน้ี เชน นํ้าทวมหาดทราย
สงผลกระทบตอนกกระแตแตแวด นกแอนทุงเลก็ นํา้ทวมดอนสงผลตอนกเปดเทา
พันธุอินเดีย นกยางกรอกพันธุจีน เปนตน ในกรณีบานสบกกเดิมมีนก 15 ชนิด 
ซึ่งเรียกตามภาษาทองถิ่น ไดแก 1) นกเขาทราย 2) นกกระยาง 3) นกปองเปว
หรือนกจาบคาเล็ก 4) นกซอม 5) นกกวัก 6) นกเต็นนอย 7) นกเต็นใหญ 
8) นกปดจะลิว 9) นกเปดนํา้ 10) นกปากหาง 11) นกแล 12) นกกก 13) นกแกง 
14) นกกระจอก และ 15) นกแสก ปจจุบนัพบวาหายไป 4 ชนดิ คอื 1) นกปองเปว 
2) นกแล 3) นกกก และ 4) นกแกง
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การพังทลายของริมตลิ่งและการสรางแนวตลิ่งหินสราง
ผลกระทบโดยตรงตอที่อยูอาศัยของนกท่ีสรางรังริมตล่ิงโขง 
ซึ่งพบวามีอยูประมาณ 3 ชนิด คือ นกจาบคาเล็ก นกนางแอน
ทรายสีนํ้าตาล และนกกระเต็นปกหลัก ซึ่งจะทํารังวางไข
โดยการขุดโพรงลึกริมตล่ิงแมนํ้าโขง รวมถึงแมนํ้าอิงและ
แมน้ํากก นกัวจิยัชาวบานตางพูดเปนเสียงเดียวกันวา นกปองเปว 
(จาบคาเล็ก) รวมถงึนกนางแอนทรายสนีํา้ตาล ปจจบุนัไดหายไป
จากแมนํ้าโขงแลว นกปองเปวเปนนกอพยพท่ีมาอยูเปนฝูง
ชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคมของทุกป จับคูสรางรัง
โดยการเจาะรูรมิตล่ิงทีส่งูชัน ลกึประมาณ 1–1.5 เมตร นกชนิดนี้
ไดหายไปหลังเกิดวิกฤตนํ้าโขงทวมฉับพลันในเดือนสิงหาคม 
ป พ.ศ. 2551 ตอนนี้พบพ้ืนที่วางไขของนกชนิดนี้เหลือเพียง
แหงเดียว คือ บริเวณริมฝงปากแมนํ้ากก
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ในหัวขอนี้ไดทําการเก็บขอมูลเก่ียวกับปลาและการหาปลา
ในพ้ืนที่ 7 ลั้ง (พื้นที่หาปลา) ในแมนํ้าโขงและแมนํ้าสาขา คือ 
ลั้งบานสบคํา ลั้งบานเชียงแสนนอย ลั้งบานสบกก ลั้งบานดอนที่ 
ลัง้บานปากอิงใต ลัง้บานแจมปอง และลัง้บานหวยลกึ จากการสํารวจ
เบ้ืองตนพบการหาปลาท้ังแบบการหาปลาเปนอาชีพหลักและ
แบบทําเปนอาชีพเสริมชวงวางเวนจากงานเกษตรและงานประจํา 
มีการเปล่ียนแปลงของปลาและการหาปลาอยางเห็นไดชัด เชน 
ชนิดปลา ปริมาณปลา พฤติกรรมการอพยพ จํานวนลั้ง จํานวนเรือ 
จาํนวนคนหาปลาท่ีลดลงปรบัตัวไปทาํอาชพีอยางอืน่ การใชเครือ่งมอื
หาปลา

เม่ือปลาหายไป
และพรานปลาก็ลดลง

03



 3.1 ปลาแม�น้ําโขง
ปลาแตละชนิดมีพฤติกรรมที่จําเพาะของตัวเอง บางชนิดอยูอาศัย

และหากินเพียงลําพังไมรวมฝูง บางชนิดอยูรวมเปนฝูง และอพยพเคลื่อนยาย
ตลอดท้ังป นอกจากน้ันแลวปลาอีกสวนหนึ่งเปนปลาประจําถิ่นที่เคลื่อนยาย
อพยพชวงสั้นๆ ในนิเวศที่จําเพาะเทานั้น การศึกษาพบพันธุปลา 100 ชนิด 
เปนปลาธรรมชาติ 90 ชนดิ ปลาตางถิน่ 10 ชนดิ และกุง 2 ชนดิ อยางไรก็ตาม
คาดวาพันธุปลาแมนํ้าโขงและแมนํ้าสาขานาจะมีมากกวานี้ เน่ืองจากงาน
วิจัยจาวบานน้ีใชเวลาในการเก็บขอมูลชนิดปลายังไมครอบคลุม เนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 จากพันธุปลาท้ัง 100 ชนิด เปน
ปลาประจําถิ่นและปลาอพยพ ซึ่งปลาที่อพยพสวนใหญจะอพยพชวงฤดูวางไข
โดยจะเขาไปวางไขในแมนํ้าสาขา ในจํานวนปลาธรรมชาติที่พบนั้นเปนปลา
หายาก 8 ชนิด ซึ่งไมสามารถจับไดมากกวา 20 ป ไดแก ปลาบึก ปลาเลิม 
ปลาปง ปลาหวาหนานอ ปลาหวา ปลากระโห (ปลาเสอื) ปลาเอิน ปลาชอนงเูหา 
นอกจากน้ันแลวมีปลา 1 ชนิด ที่ชาวบานจับไดในชวงป พ.ศ. 2564–2565 
ซึ่งไมเคยจับไดและไมเคยมีมากอน คือ ปลาหมากผาง โดยจับไดในแมนํ้าโขง
ทีบ่านดอนที ่1 ตวั บานแจมปอง 1 ตวั ในแมนํา้องิ 4 ตวั และปากแมนํา้กก 1 ตวั
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วงจรชีวิตของปลาตามฤดูโขง
สภาพแหลงอาศยัของปลาและสตัวนํา้เปลีย่นแปลงไปตามนเิวศลํานํา้โขง 

4 ฤดโูขงดงักลาว แตละฤดมูชีวงเวลาประมาณ 1–4 เดอืน กอนเปลีย่นสภาพไป 
ซึ่งมีผลตอพฤติกรรมการเลือกแหลงที่อยู การหากิน การเคลื่อนยาย และ
การวางไขของพันธุปลาแตละชนิด สวนใหญกลุมปลาหนังหรือปลาไมมีเกล็ด
จะเดินทางข้ึนมาวางไขกอนพันธุปลาชนิดอื่น เชน ปลาบึก ปลาแค ปลามง 
ปลาคาว เปนตน สวนกลุมปลาเกล็ดที่มีขนาดตางกันก็จะทยอยเดินทางเขาสู
แหลงสืบพันธุวางไขในชวงเวลาที่ลดหลั่นกันไป พรานปลาผูมีความชํานาญ
และมีประสบการณหาปลามายาวนานอธิบายวา กลุมปลาหนังขนาดใหญเปน
กลุมแรกท่ีเดนิทางเขามาในพ้ืนทีใ่นชวงตนฤดูฝน จากน้ันตามมาดวยกลุมปลาหนัง
ขนาดกลางและขนาดเล็ก เชน ปลากด ปลาคาว ปลาสะโม ปลาดงัแดง ปลาสลงั 
ปลาหมู และกลุมปลาเกล็ดขนาดเล็กและขนาดกลางก็จะทยอยเดินทางมา
ชวงใกลๆ  กนั เชน ปลากวาง ปลาไน ปลาบอก ปลาสรอย เปนตน และเมือ่ถึงชวง
ปลายฤดูวางไข กลุมปลาเพี้ยจะเปนกลุมสุดทายที่เดินทางมาวางไข ซึ่งเม่ือเห็น
ปลาเพี้ยเดินทางมาถึงก็แสดงวาฤดูกาลอพยพของปลาในพื้นที่จะสิ้นสุดลง

39งานวิจัยของชาวบ�านริมโขง
จังหวัดเชียงราย



 3.2 ภูมิป�ญญาพรานปลาในการเลือกใช�
  เครื่องมือหาปลาตามฤดูโขง

เครือ่งมอืหาปลาในแมนํา้โขงแบงออกเปน 4 ประเภท คอื 1) เครือ่งมอื
ประเภทดักปลา เชน ไซลั่น โตง-ตวง ไซสองงา ตุมปลาเอี่ยน ไซกุง มองยัง 
(ตาขาย) เปนตน 2) เครื่องมือที่ใชลอปลา เชน เบ็ดคิด เบ็ดลามลอย เบ็ดคาว 
สวนใหญจะเปนเบ็ดชนิดตางๆ ที่ชาวบานใสไวลอปลาชนิดตางๆ ในแมนํ้า 
3) เครื่องมือที่ใชจับปลา เชน แห สอด กวัก นาม มองไหล เปนตน และ 
4) เครื่องมือที่ชวยในการหาปลา เชน เรือ กระตองตักปลา มีด เปนตน 
ซึ่งเคร่ืองมือแตละประเภทจะถูกออกแบบและเลือกใชตามพฤติกรรมและ
การเคล่ือนยายของปลาแตละชนิด และระบบนิเวศท้ัง 13 แบบ ทีป่รบัเปล่ียนไป
ตามฤดูกาลอยางซับซอน ดงันัน้นอกจากเคร่ืองมือหาปลาแลว คนหาปลาตองมี
ความรูหลายอยางประกอบกนัเพือ่จบัปลา ทัง้ความรูเกีย่วกบัระบบนเิวศ ฤดกูาล 
และความรูเรือ่งปลาแตละชนิด การเลอืกใชเครือ่งมือหาปลาแตละชนิดแบงตาม
ฤดูโขงไดดังน้ี (สามารถดูรายละเอียดของ 4 ฤดูโขง เพิ่มเติมในบทกอนหนานี้)

40 แม่นํ้า
โขง

สายนํ้า
ท่ีเปลี่ยนแปลง



1) ฤดูนํ้าลดลง เครือ่งมอืหาปลาในชวงนีจ้ะเปนประเภทดกั เพือ่ดกัปลา
ทีอ่พยพจากแมนํา้สาขากลบัสูแมนํา้โขง เชน ตุมชนดิตางๆ คัง่ มองยงัขนาดเล็ก 
สวนในแมนํ้าโขงก็จะเปนการไหลมองเปนหลัก เนื่องจากระดับนํ้าชวงฤดูนี้
เหมาะสมและไมอันตรายเหมือนชวงนํ้าหลาก

2) ฤดูนํ้าน้อย เครื่องมือสวนใหญจะเปนประเภทท่ีใชจับปลา จะไมใช
เคร่ืองมอืประเภทดักหรือลอปลาเพราะปลาจะไมคอยอพยพในชวงนี ้คนหาปลา
สวนใหญจะใชเครื่องมือขนาดเล็ก เชน จํ๋า แหถี่ มองไหลตีน มองยังขนาดเล็ก 
มองไหลขนาดเล็ก เพื่อจับปลาขนาดเล็กบริเวณลําหวยสาขา ริมฝง เกาะแกง 
หาด ดอนตางๆ เพราะปลาขนาดเล็กชนิดตางๆ จะใชระบบนิเวศเหลานี้เปน
ที่อยูอาศัย หากิน และเปนชวงที่ปลาจากแมนํ้าสาขาอพยพลงมาสูแมนํ้าโขง 
หลงัจากการวางไขเลีย้งตวัวยัออนเจรญิเตบิโตพอสมควรพรอมกบัการลดลงของ
ระดับนํ้าในลํานํ้าสาขา นอกจากการจับปลาขนาดเล็กในชวงนี้แลวคนหาปลา
บางสวนก็เขาไปหาปลาในพ้ืนที่วังนํ้าลึก คกตางๆ ที่ปลาขนาดใหญจะไปอาศัย
ในพื้นที่เหลานี้ ซึ่งเคร่ืองมือที่หาปลา คือ แห มอง และเบ็ดชนิดตางๆ

3) ฤดูนํ้าขึ้น การหาปลาในชวงน้ีมักจะเปนเคร่ืองมือจับปลาประเภท
ดักหรือลอปลา เชน ไซลั่น มองปลิว มองยังขนาดใหญ เนื่องจากเปนชวง
เริ่มตนของการอพยพของปลาแทบทุกชนิด มีการอพยพของปลาจํานวนมาก 
และเปนปลาที่มีขนาดใหญ

4) ฤดูนํ้าไหลหลาก การหาปลาในชวงน้ีจะใชเคร่ืองมือจับปลาประเภท
ดักหรือลอปลา เชน ไซลั่น มองปลิว มองยังขนาดใหญ เนื่องจากเปนชวงการ
อพยพของปลาในแมนํ้าโขงและแมนํ้าสาขาอยางเต็มตัว มีการอพยพของปลา
จาํนวนมากและเปนปลาทีม่ขีนาดใหญเชนกนั การหาปลาสวนใหญจะอยูรมิฝง 
การไหลมองกลางแมนํ้าโขงทําไดยากเพราะกระแสน้ําแรง อันตราย และ
ปลาสวนใหญอพยพเคลื่อนยายโดยใชพื้นที่ริมฝงเปนสวนใหญ
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 3.3 การเปล่ียนแปลงของปลา
งานวิจัยไทบานป พ.ศ. 2547 พบชนิดพันธุปลา 100 ชนิด เปนปลา

ธรรมชาติ 88 ชนิด ในการวิจัยครั้งนี้พบพันธุปลา 100 ชนิด เปนปลาธรรมชาติ 
90 ชนดิ ซึง่ชนดิพนัธุปลามจีาํนวนทีใ่กลเคียงกนั แตสิง่ท่ีแตกตางกนัคอืปรมิาณ
ปลาที่จับไดลดลงทุกชนิดและในทุกลั้งหาปลา ตัวอยางเชน การจับปลามงออด 
ซึ่งเปนปลาที่มีการอพยพเปนฝูง จากขอมูลการจับปลาของนายภูวดล อินตา 
พบวาป พ.ศ. 2555 ไหลมองจับปลามงออด 1 รอบ ไดปลา 126 ตัว ขนาด 
0.5–1 กิโลกรัม ป พ.ศ. 2559 ไหลมองจับปลามงออด 1 รอบ ไดปลา 50 ตัว 
ขนาด 0.3–1 กิโลกรัม ป พ.ศ. 2560–2563 ไหลมองจับปลามงออด 1 รอบ 
ไดปลา 5 ตัว ขนาด 2–3 กิโลกรัม ป พ.ศ. 2565 ไหลมองจับปลามงออดไมได 
การอพยพของปลาทีอ่พยพเปนฝงูใหญลดลงถงึขัน้จับไมไดในปจจบุนั เชนเดยีวกบั
ปลาสรอยที่เคยอพยพเปนฝูงขนาดใหญในชวงฤดูนํ้าหลากก็ไมมีการอพยพ
เปนฝูงเหมือนในอดีตอีกแลว

การเปล่ียนแปลงท่ีเห็นไดชัดเจนอีก 1 อยาง คือ ชวงเวลาการอพยพ
ของปลาแตละชนิดคลาดเคล่ือนไมเหมือนเดิม เชน ในอดีตกอนป พ.ศ. 2562 
ปลาเข้ียวไกจะอพยพเปนฝูงในชวงตนเดือนกุมภาพันธของทุกป แตหลังป 
พ.ศ. 2563 เปนตนมา ปลาเขี้ยวไกไมมีการอพยพเปนฝูงในชวงดังกลาวอีกเลย 
ชาวบานไมสามารถจับปลาชนิดนี้เปนฝูงไดอีกเลย จับไดบางเพียง 1–3 ตัว 
ในชวงปลายเดือนกุมภาพันธ

นอกจากนีย้งัพบวารปูรางของปลาเปลีย่นไปอยางนอย 2 ชนดิ ทีช่าวบาน
สังเกตเห็นไดชัดเจน คือ ปลาเพี้ย และปลาไน ซึ่งปลาท้ัง 2 ชนิดนี้ ในอดีต
เปนปลาท่ีมีรูปรางท่ีสมสวน ลําตัวเรียวยาว ตัวใหญ แตปจจุบันรูปรางปลา
ไมสมสวน คือ หัวโต ตัวสั้น ลําตัวไมเรียวยาวเหมือนเดิม
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 3.4 การเปล่ียนแปลงของล้ัง เรือ และคนหาปลา
พื้นที่ลั้งหาปลาหรือจุดไหลมองในแมนํ้าโขงหลายแหงมีชาวบานทั้งไทย

และลาวเขามาหาปลารวมกนั โดยมคีวามสมัพนัธกนัเปนแบบพีน่อง มติรสหาย 
จดัระบบดวยการจัดควิตามลาํดบัคนมากอนหลงั ดานสงัคมวฒันธรรมชาวบาน
ในแมนํา้โขงเชือ่เรือ่งสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์จะมกีารบนบานเจาแมนางเรอืและเจาท่ีเจาทาง 
จะมีการเลี้ยงดวยเครื่องสักการะเมื่อครบรอบ 1 ป หรือตามที่แตละคนบนบาน 
สวนใหญเปนเหลาไห ไกคู ดอกไม ธปู เทยีน ในชวงการทาํพธิเีหลานีก้จ็ะเชญิชวน
คนหาปลาท่ีอยูในพ้ืนทีเ่ดียวกันรวมพิธ ีหลงัพธิกีจ็ะมีการสังสรรคตามประเพณี
ทองถิ่น เชื่อมความสัมพันธรวมกันทั้งไทยและลาว

งานวิจัยไทบานป พ.ศ. 2547 พบวามีลั้งหาปลาในแมนํ้าโขง 14 แหง 
ปจจบุนัพบวาลัง้เดมิหายไป 5 แหง คอื ลัง้สบรวก ลัง้หาดปากยอน ลัง้หาดปากงาว 
ลั้งหวยหมอน และลั้งผาได ยังคงเหลือลั้งหาปลาในแมนํ้าโขงเดิม 9 แหง 
และมีลั้งเกิดใหม 2 แหง ที่ปากแมนํ้ากก หลังจากลั้งหาปลาในแมนํ้าโขงของ
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บานเชียงแสนนอยไมสามารถจับปลาไดจึงยายล้ังหาปลาเขาไปในพ้ืนท่ี
แมนํ้ากกแทน ในกรณีเรือหาปลา จากการสํารวจในป พ.ศ. 2560 พบวามี
เรอืหาปลาทัง้หมด 266 ลาํ ปจจุบนัพบวาในพืน้ทีล่ัง้ในแมนํา้โขงและแมนํา้สาขา
ทัง้ 11 แหง เหลือเรอืหาปลา 195 ลาํ คนหาปลาเหลอื 151 คน ขอมลูลัง้หาปลา
ทั้ง 11 แหง มีดังน้ี

1) ลั้งหลักเจ็ด เวียงเหนือหรือบานหวยเกี๋ยง อําเภอเชียงแสน 
มีคนหาปลา 17 ราย เรือ 32 ลํา

2) ลั้งบ้านสบคํา (ทาควายถึงปากสบคํา และปากสบคําถึงบาน
เชยีงแสนนอย) แมนํา้กก (วงัซาง) กอนป พ.ศ. 2560 มคีนหาปลามากกวา 30 ราย 
ปจจุบันเหลือ 20 ราย เรือ 20 ลํา

3) ลั้งบ้านเชียงแสนน้อย อําเภอเชียงแสน (ปากกก วังซาง) กอนป 
พ.ศ. 2560 มคีนหาปลา 25 ราย ปจจบุนัเหลอื 14 ราย เรอื 11 ลาํ แพพกั 4 แหง

4) ลั้งบ้านสบกก อําเภอเชียงแสน กอนป พ.ศ. 2558 มีคนหาปลา 
80 ราย ปจจุบันเหลือ 13 ราย เรือ 13 ลํา

5) ลั้งบ้านแซว สวนดอก ทาขันทอง ปงของ อําเภอเชียงแสน 
มีคนหาปลา 9 ราย เรือ 11 ลํา

6) ลั้งบ้านดอนที่ อําเภอเชียงของ กอนป พ.ศ. 2560 มีคนหาปลา 
15 ราย ปจจุบันเหลือ 7 ราย เรือ 12 ลํา

7) ลั้งบ้านหาดไคร้ อําเภอเชียงของ มีคนหาปลา 17 ราย เรือ 35 ลํา
8) ลัง้บา้นดอนมหาวัน อาํเภอเชียงของ มคีนหาปลา 5 ราย เรอื 5 ลาํ
9) ลัง้บา้นปากองิใต ้อาํเภอเชยีงของ กอนป พ.ศ. 2558 มคีนหาปลา 

30 ราย ปจจุบันเหลือ 16 ราย เรือ 16 ลํา
10) ลัง้บา้นแจมปอ๋ง อาํเภอเวยีงแกน กอนป พ.ศ. 2560 มคีนหาปลา 

20 ราย ปจจุบันเหลือ 16 ราย เรือ 16 ลํา
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11) ลั้งบ้านห้วยลึก อําเภอเวียงแกน กอนป พ.ศ. 2560 มีคนหาปลา
มากกวา 20 ราย และมีคนที่ยึดอาชีพหาปลาเปนหลัก 6 ราย ปจจุบันเหลือ 
17 ราย และไมมคีนยดึอาชพีหาปลาเปนหลกัเลย มแีคทาํเปนอาชพีเสรมิเทานัน้ 
เรือ 24 ลํา

ชาวบานยืนยันวาปลาสําคัญที่เปนปลาเศรษฐกิจที่เคยจับไดและขาย
ไดราคา เชน ปลาเพี้ย ปลากด ปลาคาว ปลากวาง ปลาคัง ปลาดังแดง 
ปลาสะโม และปลาแคเหลือง จับไดนอยมาก รวมถึงปลาบอก อยางไรก็ตาม
ยังมีชาวบานในพ้ืนท่ีลั้งหาปลาทั้ง 7 แหง ยังยึดเปนอาชีพหลักหารายไดเล้ียง
ครอบครัว

ตวัอยางหนึง่ของผลกระทบตออาชพีและรายได คอื กรณขีองนายชยัวฒัน 
ดวงธดิา บานหวยลกึ ในอดตียดึอาชพีหาปลาเปนอาชพีหลกั แตปจจบุนัจบัปลา
ไมไดจงึตองเปล่ียนอาชีพไปทํารบัเหมากอสรางและงานรับจางท่ัวไปแทนอาชีพ
หาปลา ซึง่ก็ยงัลงหาปลาบางบางคร้ังเม่ือวางเวนจากอาชีพประจํา ป พ.ศ. 2564 
ลงไหลมองชวงเดือนมกราคมตลอดทุกวันตอเน่ืองกัน 14 วัน จับปลาไมได
แมแตตวัเดยีว ทัง้ 14 วนั มคีาใชจายเปนคานํา้มนัเรอืวนัละ 50 บาท คาอาหาร
วนัละ 150 บาท รวมเปนเงิน 1,600 บาททีเ่สยีไป โดยจบัปลาไมไดเลย
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 3.5 การเปล่ียนแปลงของเคร่ืองมือหาปลา
การเปล่ียนแปลงของเคร่ืองมือหาปลาเห็นไดจากหลายกรณี ทั้งการ

ปรับเปล่ียนขนาด การเลิกใช หรือความเสียหายตอเคร่ืองมือหาปลา กรณี
มองไหล ปจจุบันคนหาปลาเร่ิมเพ่ิมจํานวนและขนาดความถ่ีของมองไหล
เปน 2–3 ชั้น คือ มองไหล 1 ชุด จะประกอบดวยมองขนาดความถ่ีขนาดเล็ก 
กลาง และใหญ ขนาด 4 เซนติเมตร 7 เซนติเมตร และ 14 เซนติเมตร ซอนอยู
ในชดุเดยีวกนัเพือ่ใหจบัปลาหลายขนาดพรอมกนั การเพิม่มองไหลเปนหลายชัน้
คือคาใชจายที่เพิ่มขึ้น และเปนตนทุนสําคัญที่คนหาปลาตองรับภาระนี้

เคร่ืองมือหาปลาบางอยางท่ีไมสามารถใชไดเลย เชน ทีบ่านหวยลึกและ
บานแจมปองใชสอดและเบ็ดระแวงไมไดเลย สอด เปนเครื่องมือใชตักปลา
ขนาดเลก็ชนดิตางๆ เชน ปลาบอก ปลาสรอย ปลาขาว โดยจะใชตกัปลาในพืน้ที่
ระบบนิเวศแกงหนิ ตกัปลาไหลตามน้ํารมิแกงหนิในบริเวณแกงกอนคํา แกงผาได 
ปจจุบันสอดไมสามารถใชจับปลาไดอีกเพราะปลาไมอพยพขึ้นมาตามชวงเวลา 
ความแรงของน้ําไหลแรงมากในชวงที่มีการปลอยนํ้าจากเข่ือน หรืออีกวัน
ระดับนํ้าลดลง เบ็ดระแวง คือเบ็ดที่ใชจับปลาฝาไม (กระเบนแมนํ้าโขง) 
ใชในระบบนิเวศคก ซึ่งเปนพื้นที่นํ้าลึกที่ปลาฝาไมใชเปนท่ีอยูอาศัย ปจจุบัน
บานหวยลึกเหลือเพียง 1 ราย ที่ยังใสเบ็ดชนิดน้ี ในชวงป พ.ศ. 2564–2565 
จบัปลาฝาไมไมไดเลยเนือ่งจากระบบนเิวศของคกเปล่ียนไป มทีรายจํานวนมาก
เขาไปทับถมพื้นที่คกจนต้ืนเขิน
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ความเสียหายของมองยัง มองยัง เปนเครื่องมือหาปลาชนิดหนึ่งที่ใช
ในชวงน้ําหลากในพื้นที่แจม หรือแกงหินผา มองยังจะมีทุนไมไผยาวหรือ
ถังพลาสติกเปนตัวยึดทําใหมองยังลอยอยูดานทายของแจม แกงหิน ผา 
เพื่อดักจับปลาที่วายทวนนํ้าขึ้นมา มองยังจะตองอาศัยกระแสนํ้าที่ไหลแรง
สมํ่าเสมอเพื่อไมใหตัวมองยังเขามาติดกับแกงหินและผา การขึ้นลงไมปกติ
ของนํ้าในปจจุบันทําใหมองยังเสียหายจํานวนมาก เมื่อกระแสนํ้าไหลลดลง 
มองยงัจะถกูพดัเขามาตดิกบัแกงหนิและผาเสยีหาย เมือ่กระแสนํา้เพิม่ขึน้แรงขึน้
นํ้าก็จะทวมมอง อีกทั้งทําใหเชือกและทุนขาด มองยังก็ขาดและจมหายไป 
เปนภาระคาใชจายที่ทําใหคนหาปลาตองแบกรับและมีความเสี่ยงมากขึ้นกวา
ในอดีต คนหาปลาสวนใหญสูญเสียเครื่องมือนี้โดยไมคุมคากับการลงทุน
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ไก หรือสาหรายไก บางหมูบานทางภาคเหนือเรียกวา “ไค” 
เปนสาหรายนํ้าจืดเกิดตามระบบนิเวศตางๆ ในแมนํ้าโขง เชน 
ดอน หาด หลง ไกจะชอบขึ้นตามหินในน้ํา มีลักษณะเปนเสนสีเขียว
ยาวไปตามสายน้ํา เนื่องจากไกตองใชแสงแดดเพื่อการเจริญเติบโต
และออนไหวตอมลภาวะ ระบบนิเวศที่เหมาะสมสําหรับการเกิด
ของไก คือ นํ้าตองใส ไมขุน กระแสนํ้าไหลเอื่อยไมแรงเกินไป และ
แสงแดดสามารถสองถึง ไกแบงออกเปน 2 ประเภทหลักตามความรู
ทองถิ่น คือ 1) ไกเหนียว บางหมูบานจะเรียกไกม่ืน หรือไคมื่น และ 
2) ไกตะ บางหมูบานจะเรียกไกจา ทั้งนี้บางหมูบานจะแบงเปน
หลายประเภทกวาน้ี ชาวบานในหมูบานริมฝงโขงในจังหวัดเชียงราย
ลงไปเก็บกันเกือบทุกหมูบาน โดยพื้นที่สําคัญในการเก็บไกมีดังนี้ 
อาํเภอเชยีงแสน พบทีบ่านสบกก อาํเภอเชยีงของ พบทีบ่านหาดไคร 
บานเมืองกาญจน บานหัวเวียง บานหาดไคร อําเภอเวียงแกน 
พบที่บานแจมปอง บานหวยลึก เปนตน

ความผันผวน
ของไก

04



ไก เปนพืชอาหารตามธรรมชาติของคนและปลาโดยเฉพาะปลาบึก 
ไกออกเพยีงปละครัง้ในชวงนํา้ลดในฤดหูนาวไปถงึฤดูรอน ตัง้แตเดอืนธนัวาคม–
เมษายน ซึ่งชวงเวลาของการเกิดไกและการลงเก็บไกแตละหมู บานจะ
ไมเหมือนกัน เพราะระบบนิเวศตางกันทําใหชวงเวลาการเกิดของไกตางกัน
นดิหนอย โดยมากแลวหมูบานทีอ่ยูตนนํา้กวาจะเกดิกอน เชน หมูบานแจมปอง 
อําเภอเวียงแกน จะลงไปเก็บไกชวงปลายเดือนมกราคม–ปลายเดือนมีนาคม 
สวนหมูบานหวยลึก อาํเภอเวยีงแกน จะลงไปเกบ็ไกชวงตนมีนาคม–ปลายเมษายน

 4.1 ไกท่ีหมู�บ�านห�วยลึก
หมูบานหวยลึก เปนหมูบานสุดทายของไทยในภาคเหนือที่ตั้งอยูริมฝง

แมนํ้าโขงกอนที่แมนํ้าโขงจะไหลเขาไปในประเทศลาว ตั้งอยูหางจากอําเภอ
เวียงแกนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 8 กิโลเมตร ที่นี่เปนหมูบาน
ที่มีคนเดินทางผานอยูตลอดเนื่องจากมีจุดผอนปรนขามแดนไปยังประเทศลาว 
มกีารเดินทางและคาขายขามแดน มแีหลงทองเท่ียวคือแกงผาไดท่ีเลยหมูบานไป 
นอกจากน้ี เดมิทีน่ีเ่ปนหมูบานหาปลาแมนํา้โขงท่ีอดุมสมบูรณ มพีอคาคนกลาง
เขามาซ้ือปลาประจําทุกวัน และปจจุบันยังเปนแหลงปลูกสมโอสงขายท้ังใน
และตางประเทศ บานหวยลึกเปนชุมชนลาวลานนาท่ียังคงรักษาวัฒนธรรม
ลาวหลวงพระบางไวอยางเขมแข็ง ในดานอาหารพื้นบานที่นี่มีอาหารพื้นบาน
หลายอยางทีเ่ปนเอกลักษณจากทัง้วฒันธรรมด้ังเดิมทีส่บืทอดมาและการท่ีเปน
ชุมชนหาปลาที่มีปลาแมนํ้าโขงใหกินอุดมสมบูรณ หลายเมนูจึงมีเอกลักษณ
หากินไดเฉพาะที่หมูบานน้ี เชน เมนูเคี่ยวปลาแดก ปลาราที่มีกลิ่นและรสชาติ
ที่แตกตาง ไสอั่วหลวงพระบาง รวมทั้งเมนูที่ทํามาจากไก
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ภูมิป�ญญาท�องถิ่นเก่ียวกับไกของชาวบ�านห�วยลึก
บานหวยลึกตั้งอยูริมแมนํ้าโขงระหวาง 2 หัวโคงแมนํ้าโขง ดานหลัง

เปนภเูขา มลีาํหวยหลายสายไหลลงแมนํา้โขง มรีะบบนเิวศแมนํา้โขงทีแ่บงตาม
ภูมิปญหาพื้นบานหลายประเภท เชน คก ผา ปากหวย รอง แกง ดอน หาด 
กอน แจม หนอง โดยระบบนิเวศที่ไกจะเติบโตมีทั้งคก ผา ปากหวย รอง แกง 
และดอน พื้นที่หลักในการเก็บไกของชาวบานหวยลึกมี 5 จุด เรียงตามลําดับ
ความสําคัญที่ชาวบานมักไปหาดังนี้ 1) คกสละและผาบาดเดียว 2) ดอนกลาง 
3) ปากหวยลึกใหญ 4) แกงกอนคํา และ 5) ผาได ซึ่งสวนมากคนที่ไปเก็บไก
ที่ผาไดจะนั่งเรือไป

ชาวบานหวยลึกจะเรียกการลงไปหาไกวาการเก็บไก ไมไดเรียกวา 
“จกไก” เหมือนหมูบานอ่ืนๆ เดิมชาวบานจะลงไปเก็บไกกันทุกครัวเรือน 
โดยไปพรอมกันทีละ 20–30 คน สาเหตุหนึ่งที่ลงไปเก็บพรอมกันเยอะๆ 
เพราะกลัวผีเงือกตามที่เลากันในสมัยกอน และอีกอยางคือกลัวอันตรายจาก
นํ้าแรง จุดที่อันตรายคือผาบาดเดียวและคกสละ ซึ่งผาบาดเดียวนํ้าจะแรงสุด 
ลึกและใส คนที่ไปเก็บจะมีทั้งชายทั้งหญิง แตสวนมากจะเปนผูหญิงท่ีเก็บ 
สวนผูชายก็จะไปสงและไปหาปลา แตบางคนก็ลงเก็บดวย ฤดูในการเก็บคือ
ชวงตนมีนาคม–ปลายเมษายน ชวงเวลาเก็บไกก็ประมาณ 8 โมงกวา ชวงกิน
ขาวเชาเสร็จไปจนถงึเที่ยงก็กลับ นําไกมาทําความสะอาดและตาก วิธีการเก็บ 
สงัเกตตรงไหนมีไกจะออกสีเขยีวๆ กล็งไปเก็บ เกบ็มาก็แกวงนํา้ ใสสวงิลางนํา้ดดีี
แลวใสตะกราไว จากนั้นนําไกที่เก็บไดมาลางอีก ทุบแกวงนํ้า ลางนํ้าสะอาด 
2–3 รอบ
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ในดานการใชประโยชน การกินไกสามารถทําไดหลายเมนู ทัง้เมนหูอนึง่ 
เอาะไก หรือบางหมูบานจะเรียกเจี๋ยวไก (แกงออมไก) ไกยี และไกทรงเครื่อง 
หรือไกแผน สมยักอนชาวบานยงักนิไกเปนของกนิเลนดวย โดยทํานํา้พรกิลงไป
จิ้มกินกับไกท่ีทานํ้าไดเลย และยังพบวาผูหญิงจะชอบกินไกมากกวาผูชาย 
การขายไกเปนรายไดสําคัญอันหน่ึงของผูหญิง มีทั้งขายไกสดและไกตากแหง 
โดยปกติแลวการเก็บไกขายจะมีรายไดประมาณวันละ 500–1,000 บาท 
ขึ้นอยูกับความขยันของแตละคน คนที่ขยันทําไกตากแหงขายดวยจะมีรายได
ปละประมาณ 7,000–8,000 บาท โดยปกติก็จะลงไปเก็บมาทําอาทิตยละ
ประมาณ 2 คร้ัง ครั้งหนึ่งทําไกแผนได 25 แผน ทําเยอะกวานั้นไมไดเพราะ
ไมมีคนชวย

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับไก
แตเดิมคนในชุมชนพึ่งพาแมนํ้าโขงในการดําเนินชีวิตเปนหลัก หลังจาก

แมนํ้าโขงเปล่ียนแปลง ปลาลดนอยลง กลุมผูหญิงก็ไมไดลงเก็บไกเหมือนเดิม 
แมภูเลาถึงการเปลี่ยนแปลงของไกและรายไดวา

“ท่ีผ�านมาน้ําขึ้นๆ ลงๆ ไกไม�ค�อยออก 
ช�วงป� 57 พอมีให�เก็บเก็บได�อยู� นํามา
ทําไกทรงเคร่ืองได�ประมาณ 50 แผ�น 
ได�เงินประมาณ 3,500 บาท ป� 58–62 
ไม�ได�สักบาท ไกไม�ออกเลย ไม�รู�เพราะอะไร 
มาออกอีกทีป� 63 ขายไกแผ�นหรือไก
ทรงเคร่ืองได� 3,000 บาท ไกยีได� 200 บาท 
ไกสด 800 บาท”
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ช่วงเวลา การเปลี่ยนแปลง

ก�อนป� 2557 ไกมีเยอะ
ป� 2558 ไกเริ่มไมคอยมี หาไดนอย เพราะระบบนํ้ามันเปลี่ยน 

นํ้ามาไกก็หลุด
ป� 2559–2562 เก็บไกไมไดเลย

ป� 2563 ไกออกเยอะ ชาวบานไปเก็บที่ดอนกลาง แตแถวคกสละ
ไมคอยออก

ป� 2564 ที่เก็บไดจะเปนไกหลุด ตองเก็บตามนํ้าไหลเอา
ป� 2565 ไกออกเยอะกวาทุกป

ในป พ.ศ. 2565 ชาวบานพูดเปนเสียงเดียวกันวาไกออกเยอะกวาทุกป 
เร่ิมออกต้ังแตชวงเดือนมีนาคม แมภู ชาวบานที่เคยสอบถามขอมูลเมื่อปกอน
เลาดวยสีหนายิ้มแยมวา

“ป�น้ีขายไกได�เงิน 14,000 บาท แม�นับเฉพาะไกแห�งไกแผ�น 
ไม�รวมไกสดท่ีเก็บขายต�อวัน ป�น้ีแม�ลงไปเก็บเกือบทุกวัน ทําได�
วันละ 6–10 แผ�น วันไหนท่ีไป 2 คนกับพ�อ ได�เยอะมาก ได�เป�น
กระสอบ เหน่ือยทําเหน่ือยเก็บ แม�เสียดายถ�าไม�ลงเก็บ ป�น้ี
ได�เงินจากการเก็บไกพอสมควร แต�ป�หน�าไม�รู �จะเป�นยังไง 
คาดการณ�ไม�ได�เลย”

ตาราง ลําดับเหตุการณการเปลี่ยนแปลงของไกที่หมูบานหวยลึก
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ชาวบานใหขอสังเกตถึงระบบนิเวศแมนํ้าโขงเกี่ยวกับไกที่เปลี่ยนไป
ไวหลายดาน 1) เรื่องระดับนํ้า แมนํ้าโขงแหง ระดับนํ้าข้ึน–ลงผิดปกติ 
2) เร่ืองฝุนตะกอน โดยสังเกตเห็นวาโคลนตมใตทองนํ้าบริเวณท่ีเก็บไกก็มี
เยอะข้ึนเพราะน้ําไมไหลชะลาง ซ่ึงสาเหตุนาจะมาจากเข่ือน เพราะปกติ
นํ้าถาไหลเปนธรรมชาติจะไมมีโคลนตมทับถม เวลาเก็บไกข้ึนมาสังเกตดูไก
จะไมสะอาดเหมือนเดิม เก็บมาตองลางหลายรอบ 3) ไกหลุดเยอะ จะเห็นวา
ไกหลุดไหลไปตามน้ําเยอะผิดปกติกวาแตกอน เศษไกท่ีไหลมาตามนํ้าพอเอา
มาทําไกตากแหงไดบาง

 4.2 ไกท่ีหมู�บ�านแจมป�อง
ระบบนิเวศที่เก่ียวข�องกับไกท่ีหมู�บ�านแจมป�อง
ระบบนิเวศที่บานแจมปองแบงตามภูมิปญญาทองถิ่นได 5 ระบบ ไดแก 

ผา รอง ดอน หาด และแจม เชน ผางัว ผาเตา ผาเปด รองแคกุง ดอนกวาง 
หาดไก แจมปองนอย แจมปองใหญ หาดหางงัว หัวหาดไก ซึ่งชาวบานจะ
หาอยูหากินในแตละจุดแตกตางกันไปตามสภาพของระบบนิเวศท่ีแตกตางกัน 
เชน ที่ผาเปดซึ่งเปนที่ปลามาวางไข ชาวบานจะไปหวานแห ใสเบ็ด ยกยอ 
สวนที่หาดไกและดอนกวาง ชาวบานจะไปไหลมอง 
เก็บไก ชอนกุง พื้นที่เก็บไกบานน้ีเยอะต้ังแตหัวบาน
ถงึทายบาน เก็บตามหาดหนิ บรเิวณทีช่าวบานแจมปอง
ลงไปหาไกมี 4 จุดหลัก ตามลําดับ 1) หาดหางงัว 
2) หวัหาดไก 3) ลัง้ควายนอน (ระบบนเิวศบรเิวณนี้
มีลักษณะเปนหาดทรายปนกับหาดหิน) และ 
4) แจมปองนอย จุดที่นากลัวที่สุดคือแจมปองนอย
เน่ืองจากลักษณะเปนรองน้ําลึกและตล่ิงชัน และ
เปนหาดหิน
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ภูมิป�ญญาท�องถิ่นเก่ียวกับไกของชาวบ�านแจมป�อง
ตามภูมปิญญาพ้ืนบานชาวบานแจมปองแบงสาหรายแมนํา้ท่ีเก็บมาปรุง

อาหารได 5 ชนิด คอื ไกม่ืน ไกผา ไกจา ไกตะ และเตา สามชนิดแรกเปนไกท่ีขึน้ใน
แมนํ้าโขง โดยไกมื่นและไกผาเปนชนิดเดียวกันแตเกิดบนหินที่ตางกัน ชนิดที่สี่
จะพบในแมนํ้างาว สวนชนิดที่หาจะไมใชไกแตเปนเตาหรือเทา พบไดทั้ง
แมนํ้าโขงและแมนํ้าสาขา มีความตางกับไกท้ังลักษณะท่ัวไป ระบบนิเวศ
ที่เกิด รสชาติ และการนําไปปรุงอาหาร

1) ไกมืน่ หรอืไกเหนียว มลีกัษณะเปนเสนสเีขยีวสด ยาว เหนยีว จบัดู
จะนุม มกัเกดิตามหนิกอนเลก็ เวลาเก็บมาแลวกล็างทําความสะอาดงาย ไกม่ืน
จะอรอยหวานกวาไกจา จงึนําไปทําอาหารไดทกุอยาง ทัง้หอนึง่ เจีย๋ว เอาะไก 
ไกย ีไกแผน เวลาเอาไปทําอาหารแลวกย็งัสเีขยีวอยู เวลาทาํแกงนํา้แกงจะเนียน
เปนเน้ือเดยีวกนั

2) ไกผา มลีกัษณะเหมอืนกันกับไกมืน่ แตตางไปท่ีจะเกดิบนหนิกอนใหญ
หรือผา คือ ที่ผางัว โดยไกผาจะออกกอนไกชนิดอื่นๆ แตปจจุบันจะไมคอย
พบไกผาแลว

3) ไกจา ลักษณะเสนของไกจะสั้นกวาไกมื่น จับดูจะหยาบ ขาดงาย 
สไีมคอยสด รสชาตอิรอยนอยกวาไกมืน่ นยิมเอามาทาํอาหารเฉพาะไกย ีไมนยิม
นาํมาทาํไกแผนเพราะเวลาเอาไปตากแลวสจีะออกเหลอืง และไมนยิมขายเปน
ไกสดหรือใชไกสดทําเปนอาหาร ถานําไปทําอาหารพวกแกงนํ้าแกงจะไมเนียน
เปนเน้ือเดียวกัน ไกท่ีเกิดในแมนํ้าทา แมนํ้าสาขาของแมนํ้าโขงในฝงลาว
ก็จะเปนไกจาเชนกัน

4) ไกต๊ะ ไมขึ้นในแมนํ้าโขง แตพบในแมนํ้างาว แมนํ้าสาขาของ
แมนํ้าโขง มีลักษณะเหนียว สาก ดึงแลวไมลื่นมือ รสชาติอรอยไมสูไกมื่น นิยม
เอาไปทําหอนึ่งอยางเดียว ชาวบานท่ีหมูบานแจมปองไมนิยมนําไปกินเพราะ
ไกท่ีเจอบริเวณปากแมนํ้างาวจะไมสวย เปนไกท่ีหลุดไหลมาจากทางตนนํ้า 
แตชาวบานทางตนนํ้าของแมนํ้างาวนิยมกินไกตะอยู
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5) เตา ในแมนํ้าโขงจะเกิดตามระบบนิเวศท่ีเปนแองนํ้านิ่งคลายกับ
บุงของทางภาคอีสาน ซึ่งนํ้าจะไมไหลเหมือนจุดที่เกิดไก ที่บานแจมปองจะพบ
เตาไดที่หัวหาดไก โดยจะเกิดตั้งแตเดือนพฤศจิกายน–พฤษภาคม นอกจาก
ชาวบานแจมปองแลวก็จะมีชาวบานหลายงาวน่ังเรือมาเก็บเตาท่ีนีด่วย การเก็บ
ก็สามารถเก็บไดทั้งวนั แตเก็บมาแลวจะเก็บไวไดไมนานเพราะจะเนา ชาวบาน
นิยมกินเตาพอๆ กับไกมื่น โดยเมนูอาหารพ้ืนบานที่นิยมทํากิน เชน ลาบเตา 
ตําเตา เจี๋ยวเตา นําไปขายทั้งเตาสดและอาหารปรุงสําเร็จ ถาขายสดก็ขาย
เปนกอน กอนละ 20 บาท ถาชวงท่ีออกเยอะก็กอนละ 10 บาท หรือนําไป
ปรุงอาหารขาย เชน ตําเตา ตามความเชื่อพื้นบาน เตาถากินเยอะจะแนนทอง 
นอกจากนี้ยังเปนอาหารแสลงสําหรับคนทองและคนปวย

ชาวบานที่เขามาหาไกบริเวณบานแจมปองมีทั้งคนในชุมชนเองและ
มาจากหมู บานอ่ืน โดยชวงเวลาท่ีนิยมลงไปหาไกจะเปนชวงปลายเดือน
มกราคม–ปลายเดือนมีนาคม ในชวงเดือนเมษายนก็ยังสามารถเก็บไกไดอยู 
แตชาวบานไมนิยมกนิเพราะเชื่อวากินแลวจะตัวบวม

“สมัยก�อนแม�น้ําโขงอุดมสมบูรณ�ท้ังไกและเตา ไกจะออก
เป�นช�วงฤดกูาล คอืช�วงนํา้ลดหลังจากเก็บไกเสรจ็เขาจะปล�อยให�
เตาเจริญเติบโต หมดช�วงไกเขาก็จะมาเก็บเตาต�อ ตอนน้ีหายาก
ท้ังไกและเตา ถามว�ามีไหม ก็มีอยู�บ�างแต�ไม�เยอะ เตามันต�อง
น้ําน่ิง ชาวบ�านก็ชอบกินเพราะเตาจะอีกรสชาติหน่ึง”

ชาวบานแจมปองกลาว
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การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน
ชาวบานไมแนใจวาไกทีล่ดนอยลงจรงิๆ แลวมสีาเหตมุาจากอะไร และ

ลดลงมากนอยเทาไร รูแตวาลดลง ปจจบุนัวนัเกบ็มนีอยมาก บางปออก 2–3 วนั 
บางปออกไว บางปออกชา หรอืบางปไมมเีลย ตัง้แตป พ.ศ. 2555 เปนตนมา 
การเก็บไกเร่ิมเปลี่ยน เก็บไมไดเหมือนแตกอน ป พ.ศ. 2563–2564 ไกเกิด
เยอะกวาทุกป จากการสังเกตของชาวบานทําใหเห็นความสัมพันธของการ
เปลีย่นแปลงหลายอยาง คอื 1) การขึน้ลงของนํา้ คาดเดาวานาจะมาจากการ
สรางเข่ือน วิถีชีวิตชาวบานตอนน้ีคาดการณอะไรลวงหนาไมได จะไปเก็บไก
กต็องสังเกตน้ําขึน้หรือลง อกีอยางคือดูเรอืสนิคา ถาเรือมาน้ํากจ็ะข้ึนตามดวย 
ไกกจ็ะลัว๊ (หลดุ) ไป แตกอนน้ําข้ึนลงธรรมชาติ ตอนน้ีนํา้ข้ึนแบบข้ึนแลวเออนาน 
2) การสรางกันตล่ิง ก็มีสวนทําใหระบบนิเวศเปล่ียน แตถาไมสรางตล่ิงก็พัง
เพราะท่ีอื่นทํา สิ่งที่เปล่ียนและสังเกตเห็นหลังจากทําเข่ือนกันตล่ิงคือมีไก
เกดิขึน้เยอะ ซึง่เปนทีเ่กดิไกไดด ีและไกจะสะอาดกวาเพราะไกธรรมชาตทิีเ่กิด
จะมีทราย นอกจากน้ีแลวยังเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีเคยมีมากอนคือนํ้าโขงใส
จนเห็นพื้นน้ํา ซึ่งเริ่มเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2563 ชวงเดือนมีนาคม–เมษายน 
ในป พ.ศ. 2564 กเ็กดิเชนกนั

“มันน�าเสียดายช�วงที่ ไกราคาดีกลับไม�ค�อยมีไกให�หา 
ตอนน้ีไกสดท่ีเก็บได�พอเอาไปอบแห�งพอหมาดๆ ขายได�ราคา
กิโลกรัมละ 70 บาท ย่ิงเป�นไกต�นฤดูราคายิ่งดี ขายอยู�ท่ี
กิโลกรัมละ 120 บาท แต�ถ�าขายสดขายเป�นป��น ป��นละ 20 บาท 
บางคนเอาไปทําอาหาร เช�น ห�อน่ึงไก ก็ขายห�อละ 10–20 บาท 
ทําขายได�ทุกอย�าง หรือบ�านอ่ืนเขาทําเป�นแผ�นขาย แผ�นเป�น
ร�อยบาท แต�บ�านเราไม�ค�อยทํากัน ทําไม�เป�น”

ชาวบานกลาว
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 5.1 เกริ่นนํา
ความสําคัญของเกษตรริมโขง
เกษตรริมโขงเปนวิถีชีวิตสําคัญของคนริมฝงโขงทั้งเปนแหลง

อาหารและรายไดหลอเลี้ยงครอบครัว รวมทั้งเปนพื้นท่ีทางสังคม
และวัฒนธรรมของคนริมโขงดวย พื้นที่ริมโขงเปนแหลงปลูกผัก
ที่สําคัญของคนตลอดริมนํ้าโขงตอนลาง ทั้งในประเทศพมา ไทย 
ลาว เขมร และเวียดนาม เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณของปุย
จากธรรมชาติที่พัดพามากับน้ําโขงโดยเฉพาะในฤดูนํ้าหลาก อยูติด
แหลงนํ้า ดังน้ันการปลูกพืชผักริมโขงจึงไดผลผลิตงอกงามดีและ
โตเร็วโดยท่ีไมตองเสียเงินซ้ือปุยและยาฆาแมลง อีกท้ังยังไมตอง
เสยีเงนิในการเชาหรอืซือ้ทีด่นิทาํกนิเพราะทีด่นิเกดิขึน้ตามธรรมชาติ 
ชาวบานสามารถจับจองปลูกผักหมุนเวียนกันไปตามฤดู ไมมีใคร
เปนเจาของถาวร สวนทีด่นิทีไ่มไดมกีารเปลีย่นแปลงมากนกัก็มีการ
จับจองเปนเจาของและสงตอไปยังลูกหลานได การปลูกผักริมฝงนํ้า

เกษตรริมโขง
และริมอิง
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ตามฤดูกาลในชวงนํ้าลดถือเปนเอกลักษณที่พบเฉพาะแมนํ้าโขง เนื่องจาก
แมนํ้าอื่นๆ ไมมีการข้ึนลงตามฤดูกาลของแมนํ้าเชนนี้ แตปจจุบันแมนํ้าโขง
ไดเกิดการเปล่ียนแปลงและผลกระทบในหลายดาน รวมไปถึงตอพ้ืนที่เกษตร
รมิโขงดวย ซึง่แนนอนวาสรางความเดอืดรอนแกคนจาํนวนมากตลอดลาํนํา้ไมใช
แคในประเทศไทยเทาน้ัน

เกษตรริมโขง 2 แบบ ในเชียงราย
จากการสํารวจเบื้องตนใน 3 อําเภอของจังหวัดเชียงราย คือ อําเภอ

เวียงแกน อําเภอเชียงของ และอําเภอเชียงแสน พบวามีการทําการเกษตร
ริมโขงหลักๆ 2 แบบ คือ 1) การเกษตรริมฝงแบบถาวร ซึ่งจุดที่ปลูกจะอยูสูง
เลยระดับนํ้าขึ้นลงตามธรรมชาติ มีการปลูกพืชหลายชนิด รวมไปถึงไมยืนตน 
เชน การปลกูสมของหมูบานหวยเมง็ ตาํบลเวยีง อาํเภอเชียงของ หรอืการปลกู
สมโอของหมูบานหวยลึก ตําบลมวงยาย อําเภอเวียงแกน 2) เกษตรริมโขง
ตามฤดูกาล ทําในชวงนํ้าลดที่ทําใหที่ดินโผลขึ้นมาเปนที่เพาะปลูก ซึ่งมีทั้งท่ีอยู
ริมฝงแมนํ้าโขง ตามเกาะ ดอน รวมทั้งริมฝงแมนํ้าสาขาอยางเชนบริเวณ
ปากแมนํา้อิง แบบทีส่องจะมลีกัษณะตางไปจากแบบแรก ทัง้เรือ่งลกัษณะของดิน
ที่จะอุดมสมบูรณกวาจากแรธาตุที่มากับนํ้าทวม ชนิดพันธุพืชที่ปลูกซ่ึงจะเปน
พืชลมลุก การบํารุงรักษา รวมถึงกรรมสิทธิ์

การเกษตรรมิโขงตามฤดกูาลเปนอาชพีสาํคญัของคนรมิโขงทัง้ 3 อาํเภอ
ในจังหวัดเชียงราย คือ อําเภอเชียงแสน อําเภอเชียงของ และอําเภอเวียงแกน 
โดยปลูกกันทุกหมูบาน มากบางนอยบาง เปนอาชีพที่ไมตองลงทุนอะไรมาก 
จึงเปนแหลงอาหารและรายไดสําคัญของคนทุกคนในชุมชนโดยเฉพาะคน
ที่มีฐานะยากจน เกษตรริมโขงยังเปนแหลงอาหารปลอดสารพิษที่สําคัญ
ของชาวบานเนื่องจากดินอุดมสมบูรณ ไมตองพ่ึงพาปุยเคมีและยาฆาแมลง 
ในสมัยกอนมีการทําเกษตรริมโขงตามฤดูกาลกันมากใน 13 พื้นที่ ใน 3 อําเภอ
รมิฝงโขงของเชียงราย คอื 1) บานเชียงแสนนอย อาํเภอเชียงแสน 2) บานสบคํา 
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อําเภอเชียงแสน 3) บานสบกก อําเภอเชียงแสน 4) บานแซว อําเภอเชียงแสน 
5) บานหาดบาย–หาดทรายทอง อาํเภอเชยีงของ 6) บานดอนท่ี อาํเภอเชียงของ 
7) บานหวยเม็ง อาํเภอเชียงของ 8) บานหัวเวียง อาํเภอเชียงของ 9) บานหาดไคร
และบานโจโก อาํเภอเชยีงของ 10) บานสบสม อาํเภอเชยีงของ 11) บานศรดีอนชัย 
อําเภอเชียงของ 12) บานปากอิงใต อําเภอเชียงของ และ 13) บานหวยลึก 
อําเภอเวียงแกน

จากการสํารวจเบื้องตนพบวาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เกษตรริมโขง
เกิดจาก 3 ปจจัยสําคัญ คือ 1) การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศแมนํ้าโขง
ที่ผิดธรรมชาติ จากผลของการสรางเข่ือนและโครงการระเบิดแกงเพื่อการ
เดินเรือสินคาในลําน้ําโขง 2) การสรางตล่ิงหินริมฝง และ 3) การเปลี่ยนแปลง
การใชทีด่นิจากผลของพัฒนาทางเศรษฐกจิ ทีท่าํใหทีด่นิราคาสูงขึน้ ถกูเปลีย่นมือ 
และเปล่ียนแปลงการใชทีด่นิจากเกษตรพ้ืนบานไปทาํอยางอืน่ เชน ธรุกจิทองเทีย่ว 
การใหเชาทาํการเกษตร ฯลฯ นอกจากน้ียงัพบวาสิง่ทีท่าํใหเกดิผลกระทบซํา้เตมิ
มากขึ้น คือ เกษตรพันธสัญญา หรือการเอารัดเอาเปรียบของบริษัทการเกษตร
และพอคานายทุน

การเลือกศึกษา 2 หมู�บ�าน
การศึกษาน้ีจะเนนที่การเกษตรแบบท่ีสองเพราะวามีความสัมพันธกับ

การเปลีย่นแปลงของแมนํา้โขงทีเ่หน็ไดชดักวา อกีทัง้ยงัเกีย่วของกบัวถิชีวีติของ
ชาวบานทีพ่ึง่พาแมนํา้โขงโดยตรง โดยเลอืกทาํวจิยั 2 พืน้ที ่คอื 1) บานหาดบาย–
หาดทรายทอง เดิมที่นี่มีชาวบานทําเกษตรริมโขงตามฤดูกาลกันเยอะ เคยมี
ดอนในหนาแลงขนาดใหญ 60 ไร พอป พ.ศ. 2545 ดอนและหาดเริ่มหาย
ไปเรือ่ยๆ จนปจจบุนัไมมกีารทาํเกษตรรมิโขงเลย จงึทําใหเหน็การเปลีย่นแปลง
ไดชัด 2) บานปากอิงใต จะศึกษาการเกษตรริมฝงปากแมนํ้าอิงท่ีก็ไดรับ
ผลกระทบเหมือนกัน ทั้งยังจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของชาวบานที่หันมาทํา
เกษตรที่ผูกมัดอยูกับบริษัทการเกษตร ทําใหเกิดปญหาซํ้าเติมอีกจากการ
ถูกเอารัดเอาเปรียบ
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 5.2 เกษตรริมโขงท่ีหมู�บ�านหาดบ�าย–หาดทรายทอง
ระบบนิเวศเกี่ยวกับพ้ืนท่ีเกษตรริมโขง
บานหาดบาย–หาดทรายทอง เปนชมุชนไทล้ือ สาเหตุทีต่ัง้ช่ือวาหมูบาน

หาดบายเน่ืองจากตั้งตามช่ือหาด ซึ่งคําวาบายหมายถึงเบี่ยง ที่หาดไดเบี่ยง
กระแสน้ําโขง เม่ือชุมชนขยายตัวมากข้ึน ป พ.ศ. 2545 ไดแยกการปกครอง
ออกเปน 2 หมู คอื บานหาดบาย หมู 1 และบานหาดทรายทอง หมู 8

ทีน่ีม่ลีกัษณะระบบนเิวศทีเ่ปนเกาะ หาด ดอน อยูมาก ซึง่เปนแหลงสาํคญั
ในการทําเกษตรริมโขงตามฤดูกาล ระบบนิเวศแมนํ้าโขงที่สําคัญของหมูบาน
หาดบาย–หาดทรายทอง ประกอบดวย 4 ประเภท คอื ก) หาด ไดแก 1) หาดบาย 
ซึ่งไดหายไปนานแลว แตก็ยังสามารถพบไดอยูในชวงนํ้าลด 2) หาดแสนตอ 
ซึ่งไดหายไปเมื่อประมาณป พ.ศ. 2515 3) หาดหลวง ซึ่งเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
เมื่อประมาณป พ.ศ. 2518 แตปที่หายไปจริงๆ ไมมีคนทําการเกษตรไดคือ
ป พ.ศ. 2548 ข) ดอน ไดแก ดอนหลวง ซึ่งก็เปนอันเดียวกันกับหาดหลวง 
ค) ผา หรือ หิน ผาจะใชประโยชนในดานประเพณี คือ ประเพณีสงกรานต 
มีการละเลนพื้นบานจุดบั้งไฟ ฯลฯ ผาที่บานหาดบาย–หาดทรายทอง ไดแก 
1) ผาขี้หิด 2) ผาเตานอย 3) ผาหมอแกงตอง 4) ผายาย และ ง) คก ไดแก 
คกบานหาง (บานราง) ตั้งอยูบริเวณบานปากลวยเดิม

ระบบนิเวศท่ีเก่ียวของกับการทําเกษตรริมโขงมีอยู 2 นิเวศหลัก คือ 
ริมฝงและดอน ดอนท่ีสําคัญท่ีชาวบานหาดบาย–หาดทรายทองใชประโยชน 
คือ ดอนทรายหลวง เมื่อกอนจะมีเกาะย่ืนออกไปเปนดอนริมตล่ิงขนาดใหญ
หลายสิบไร มองไปจนลิบสายตา ชวงนั้นดอน เกาะเยอะ หลายเกาะ ตรงกลาง
มแีองน้ําหาเตาได ซึง่นอกจากใชปลกูผกัแลวยงัใชในเรือ่งกีฬา เชน วอลเลยบอล
ชายหาด ฟุตบอลชายหาด ฝกวิ่ง โดยดอนจะไมใชในเรื่องประเพณี
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การทําเกษตรริมโขงของบ�านหาดบ�าย–หาดทรายทอง
เกษตรริมโขงเปนการปลูกพชืผักตามริมฝงแมนํา้โขงและตามดอนทราย

ในชวงนํ้าลด ตั้งแตชวงเดือนตุลาคม–เมษายน ลักษณะเดนของการทําเกษตร
ริมโขงคือไมตองใชปุยหรือสารเคมีตางๆ หรือถาใชก็ใชในปริมาณที่ตํ่ามาก 
เนื่องจากชวงนํ้าหลากกระแสนํ้าจะพัดพาตะกอนดินและแรธาตุที่อุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติมาสู พื้นที่ริมฝ งแมนํ้าโขง ทําใหพื้นท่ีเพาะปลูกตามริมฝ ง
อดุมสมบูรณ บานหาดบาย–หาดทรายทองทําการเกษตรริมโขงกันมาต้ังแตอดตี 
โดยมีการปลูกเยอะสุดในป พ.ศ. 2545 ตัง้แตยงัไมไดทาํตล่ิงหนิ พชืท่ีปลกูเยอะสุด
จะเปนถั่วลิสง นอกนั้นก็จะมีมันแกว มันทราย มันเทศ แตงโม ขาวโพด 
ผักพ้ืนบาน (พริก มะเขือ) แมบานทําเกือบทุกหลังคาเรือน แบงกันคนละ
ประมาณ 1 งาน ไมไดใชสารเคมี ปลูกแลววางขายตามหนาบาน โดยในอดีต
พืชที่ปลูกเยอะสุดจะเปนถั่วลิสง เนื่องจากอยูไกลตลาดสดท่ีตองเอาพืชผัก
ไปขายจึงตองปลูกพืชที่ไมตองกังวลเรื่องการเนาเสยีงาย

การเลือกดินและพืชท่ีปลูก
นอกจากนํ้าแลว ดินก็เปนเรื่องสําคัญในการทําเกษตรริมโขง ดินท่ีใช

ตองสอดคลองกับชนิดพันธุท่ีนํามาปลูกเพื่อใหไดผลผลิตท่ีดี ลักษณะดินท่ี
ชาวบานเลือกปลูกพืชแบงออกเปน 2 ประเภท คือ

1) ดินร่วนซุย และดินทราย ดินรวนซุยชาวบานจะเลือกปลูกพืชผัก
ประเภทผักสวนครัว เชน ถั่วลันเตา ผักปอม (ผักชี) ผักสลัด คะนา นํ้าเตา 
ผักเตม/ผักเตียม (กระเทียม) โบ (ตนหอม หอมแดง) กะหล่ําปลี ถั่วคํา 
(ถ่ัวประจาํถิน่ไทลื้อ คลายๆ ถั่วแขก) เผือก ผักขี้หูด มะแฟง (ฟกทอง) มะนอย 
(บวบเหลี่ยม) มะโอบ (บวบเกลี้ยง) แตงจิง (แตงกวา) สายเสอ (สายเสื้อหรือ
ถั่วฝกยาว) ถั่วปุง (ถั่วพู) มะหอย (มะระขี้นก) ขาวสาลี (ขาวโพด) ผักท่ีปลูก
ในดนิรวนซยุและควรอยูใกลนํา้เพือ่สะดวกในการรดน้ํา เชน ผกักาด มะเขอืหาํมา 
(มะเขือยาว) มะเขือผอย (มะเขือเปราะ) มะเขือเทศ พริก
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2) ดนิทราย ชาวบานจะเลือกปลูกพชืประเภทหัว เชน ถัว่ดิน (ถัว่ลสิง) 
มันทราย (มันเทศสีเหลือง, ขาว, มวง) เผือก เบิ๊ก/ผักกาดหัว (หัวไชเทา) 
แตงเตา (แตงโม) แตงลาย (แตงไทย) มันระแวก (มันแกว) ฯลฯ

กรรมสิทธ์ิและการจับจองพ้ืนท่ีปลูก
ที่ดินปลูกผักจะไมไดมีกรรมสิทธ์ิตายตัว ไมไดมีการจับจองเปนเจาของ

คนเดียวทุกป แตจะแบงกันทําเปนปๆ ไป บางคร้ังน้ําเซาะที่ดินก็มีไมเทาเดิม 
ก็แบงกันทําอยางมีนํ้าจิตน้ําใจ ในการแบงจะแบงโดยใชไม ใชเชือก หรือกะเอา 
แปลงละประมาณครึ่งงาน หรือบางคนไดเยอะก็ประมาณไมเกิน 1 งาน

เมล็ดพันธุ�
ในอดีตชาวบานจะเก็บเมล็ดพันธุ เอง เชน ผักกาด ผักชี ขาวโพด 

แตปจจุบันซื้อเมล็ดพันธุจากตลาด เพราะเมล็ดพันธุที่เก็บเองคุณภาพจะไมดี 
ปลูกยาก

บทบาทหน�าที่หญิง–ชาย
การทาํเกษตรรมิโขงสวนมากจะเปนงานของผูหญิง ผูชายจะไปชวยเวลา

ที่ตองใชแรงอยางเชนการทําแปลงผักและการขนผักกลับมาบาน สวนผูหญิง
จะทําหนาที่ทั้งปลูก ดูแล เก็บผลผลิต แปรรูป ทําอาหาร นําไปขาย ฯลฯ

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน
การเปล่ียนแปลงเร่ิมเกิดขึน้ในป พ.ศ. 2545 ซึง่ในปนัน้ดอนขนาดใหญ

ของหมูบานยงัมอียู 50–60 ไร การเปลีย่นแปลงเกดิขึน้และเกดิอยางตอเนือ่ง
เร่ือยมาจนป พ.ศ. 2550 ซึง่ดอนหาดหายไปหมดและเปนปสดุทายทีย่งัพอมทีีใ่ห
ทาํเกษตรอยูบาง หลงัจากน้ันมาชาวบานกไ็มสามารถทาํเกษตรรมิโขงไดอกีเลย 
ป พ.ศ. 2557–2558 เกิดความผิดปกติอยางรุนแรงจนสังเกตได ชาวบานเดือดรอน
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เร่ืองระดับน้ําทีไ่มเปนธรรมชาติ เชน นํา้ขึน้ทัง้ทีไ่มมฝีนตก อยูๆ  นํา้ก็มาทวมแปลงผัก
ทีก่าํลงัปลกูเสยีหายกนัหมด เมือ่ถามถงึสาเหตุ ชาวบานกไ็มรูแนชดัวาเกดิจาก
อะไรกนัแน แตสนันษิฐานวานาจะมาจาก 2 สาเหตหุลกั และสาเหตรุองอืน่ๆ 
คือ 1) การทําตลิ่งหิน ซึ่งคิดวาเปนปญหาหลักเพราะเห็นไดกับตาชี้ไดชัด 
2) เขือ่นในประเทศจีน 3) สาเหตอุืน่ทีเ่กีย่วของ เชน การเลีย้งสตัวในพืน้ทีร่มิฝง
ที่สัตวเขาไปกินผักและทําใหไมมีที่ปลูกผัก ชาวบานกลาวถึงสาเหตุและ
การเปล่ียนแปลงวา

“ถามว�าเขื่อนกระทบไหม? จริงๆ เราไม�แน�ใจ แต�ท่ีสังเกต
และน�าคิดว�าจะเก่ียวคือระดับน้ํามันข้ึน–ลงเยอะ เราคาดเดา
ไม�ได� บางคร้ังน้ําแห�งหมดก็มี ปลูกผักไม�ได� แต�ก�อนระดับน้ํา
เป�นธรรมชาติ เราคาดการณ�ได� พอช�วงนํา้ลดเราก็ลงปลูกผัก 
เก็บผลผลิตก�อนท่ีน้ําจะขึ้น แต�ทีน้ีมันคาดการณ�ไม�ได� อยากข้ึน
ก็ขึ้น อยากลงก็ลง”

“อย�างกรณีผา หาด และดอนหาย ตอนน้ียังไม�รู �เลยว�า
ดอน หาด กว�า 50–60 ไร� ท่ีหายไปไหนบริเวณท�าเหนือ ท�าใต�
เป�นหาดทรายขาวงาม เป�นท่ีเท่ียวด�วย ตอนน้ีหายได�ยังไง 
ก�อนป� 45 ยังมอียู� แต�หลังจากน้ันเริ่มหายจนหมดไปเลย หาดน้ี
สําคัญกับชาวบ�านมากเพราะชาวบ�านใช�ทํากิจกรรมประเพณี 
ทํามาหากินอย�างทําเกษตรริมโขง ทุกวันน้ีชาวบ�านยังสงสัย
หายไปได�ยังไง”
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ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
การเปลี่ยนแปลงไดสรางผลกระทบทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน 

ทุกเพศวัย ทั้งผูหญิง ผูชาย โดยผูหญิงจะไดรับผลกระทบมากกวาเพราะผูหญิง
จะเกี่ยวของกับผักตั้งแตการปลูกไปจนถึงการทําอาหารในครัว และการขาย 
เมือ่ดวูถิชีวีติพืน้บานในเร่ืองอาหารการกินของคนภาคเหนือ รวมไปถึงวฒันธรรม
ไทลื้อบานหาดบาย–หาดทรายทอง พบวามีผักเปนสวนประกอบสําคัญของ
ทุกมื้อและของเกือบทุกเมนูอาหาร โดยเฉพาะเมนูอาหารพื้นบาน เชน นํ้าพริก
ตางๆ ทั้งนํ้าพริกนํ้าผัก นํ้าพริกถั่วเนา นํ้าพริกออง นํ้าพริกโอดโลด (แจวปลา) 
นํ้าพริกน้ําหนอ นํ้าปริกนํ้าปู เอาะปลาแดก หนอโอ แกงไกใสผักกูด แกงแค 
แกงหนอไมใสปลา แอบหําหมา เอาะไก หอนึ่งไก ไกยี ยําเตา ฯลฯ ซึ่งคน
ที่ทําหนาท่ีเขาครัวทําอาหารสวนมากก็เปนผูหญิง และคนท่ีทําหนาท่ีปลูกผัก
หรือเกบ็หาผกัจากธรรมชาตสิวนมากกเ็ปนผูหญงิเชนกัน ดงันัน้การเปลีย่นแปลง
ทีเ่กดิขึน้กับพชืผกัจงึกระทบกบัผูหญิงมากกวาผูชาย ซึง่การเปลีย่นแปลงทีเ่กิดข้ึน
มีผลกระทบดังนี้

 รายได้ลดลง รายจ่ายเพ่ิมขึน้ จากแตเดิมทีม่รีายไดจากการขายผัก 
มีผักกินฟรี แตปจจุบันนี้ตองใชเงินซื้อทุกอยาง และเงินก็หายาก
ขึ้นทุกวัน เดิมชาวบานไมเคยตองซื้อผักกิน แตปจจุบันแมญิง
บานหาดบาย–หาดทรายทองตองเสยีเงินซือ้ผกักินวนัเวนวนั ตกวนัละ 
5–10 บาท แถมยังเปนการซื้อผักที่มีสารพิษมากิน ผักที่ซื้อหลักๆ 
2 อยางแรก ก็คือ ตนหอมและผักชี นอกจากน้ันก็จะมีผักบุง พริก 
มะเขือเทศ ผักกาด แตงกวา
 อาหารธรรมชาติลดน้อยลง กนิอาหารปนสารพิษมากข้ึน เกดิปญหา

ตอสุขภาพในระยะยาว
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 ตน้ทนุการผลิตเพ่ิมขึน้ จากเดิมทีเ่คยมีทีด่นิรมิโขงแบงกนัทาํเกษตร 
แตปจจุบันก็ไมมีแลว บางคนตองไปเชาที่เพื่อทําเกษตรทําใหตนทุน
เพิม่มากข้ึน ถาเชากไ็รละประมาณ 4,000–5,000 บาทตอป รวมท้ัง
ตองมีคาใชจายในการสูบนํ้าเพ่ิมขึ้นเพราะท่ีดินอยูไกลน้ํามากข้ึน 
ตองซ้ือเคร่ืองสูบนํ้าหรือทอมากข้ึน รวมท้ังเสียคาไฟหรือคานํ้ามัน
ในการสูบน้ําแพงข้ึน บางคนก็พอมีรายได แตบางคนขาดทุนเพราะ
ตนทุนสูงทั้งสูบนํ้า คาเชา เมล็ดพันธุ ฯลฯ ถึงจะตองลงทุนเยอะ
แตชาวบานก็ทําเพราะไมมีทางเลือก ถาไมทําก็ไมรูจะทําอะไร และ
ก็ยังมีความหวงัวาเผื่อมันจะได
 ตอ้งออกไปทํางานต่างถ่ิน ตองหางจากบาน ครอบครวั และหมูบาน
 เพิ่มภาระและความเครียดในครัวเรือน
 การหายไปของวฒันธรรมทีเ่กีย่วของ เชน การไหวเจาทีก่อนปลกูผกั

 5.3 เกษตรริมอิงท่ีบ�านปากอิงใต�
พื้นท่ีการเกษตรของชุมชน
หมูบานปากอิงใต หมู 16 ตั้งอยูปากแมนํ้าอิงท่ีบรรจบกับแมนํ้าโขง

ในอาํเภอเชียงของ จงึเปนชมุชนทีม่คีวามอุดมสมบูรณจากระบบนิเวศท้ัง 2 แมนํา้
ที่เช่ือมโยงกันโดยตรงในหลายดาน เชน การข้ึนลงของน้ําโขงท่ีมีอิทธิพล
ตอระบบน้ําอิง การไหลลงมาของน้ําจากแมนํา้อิง ดนิตะกอนและแรธาตุทีพ่ดัพา
มาจากทัง้สองแมนํา้ การอพยพข้ึนลงของปลาจากแมนํา้โขงไปวางไขและหากนิ
ในแหลงนํ้า และปาชุมนํ้าในแมนํ้าอิงที่ตองผานปากนํ้าอิง ที่นี่จึงเปนพื้นที่ที่มี
ความอุดมสมบูรณโดยเฉพาะดานการประมง พื้นที่ริมฝงก็มีความอุดมสมบูรณ
จากดินตะกอนทั้งสองแมนํ้า พื้นที่ทําการเกษตรบริเวณหมูบานปากอิงใต
แบงออกเปน 2 พื้นที่ คือ
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1) พื้นที่บนบก เปนท่ีราบนํ้าทวมไมถึงผืนใหญ อยูกอนเขาหมูบาน
เร่ิมตั้งแตสะพานขามแมนํ้าอิงมา ลักษณะเปนดินปนทรายไมอุมนํ้าจึงทํานา
ไมได คนที่ทําการเกษตรมีประมาณ 10 ครอบครัว สวนมากเปนชาวบานจาก
บานเตน ชนิดพันธุที่ปลูกสวนมากเปนพืชไร พืชสวน ที่สงขายใหกับบริษัท
การเกษตร เชน ขาวโพดเล้ียงสัตว สม หนอไมฝรั่ง และผักสวนครัว เชน 
ถั่วฝกยาว แตงกวา พริก มะเขือ

2) พืน้ทีร่มิฝ่ังแมน่ํ้าอิง (ฝงดานหมูบานปากองิใต) พืน้ทีร่มิองิแบงเปน 
3 ชวง ชวงแรกเร่ิมตั้งแตปากแมนํ้าที่บรรจบกับแมนํ้าโขง มีความยาวประมาณ 
200 เมตร บริเวณน้ีมีความสูงและชันทําการเกษตรไมได ชวงท่ี 2 ถัดมา
ยาวประมาณ 800 เมตร ลักษณะเปนที่ราบริมนํ้าซึ่งเปนที่ทําการเกษตรริมอิง
ตามฤดูกาลของชาวบานประมาณ 11 ครอบครัว ชวงที่ 3 พื้นที่ริมฝงมีลักษณะ
สงูชนัซ่ึงอยูถดัจากชวงที ่2 มาจนถึงสะพานขามแมนํา้องิ พืน้ทีก่ารทําการเกษตร
ชวงนี้จะอยูสูง ไมไดรับอิทธิพลจากการขึ้นลงของแมนํ้าอิง คนที่ทําการเกษตร
บริเวณนี้จะเปนคนจากหมูบานเตน

ความรู�ท�องถิ่นเก่ียวกับการเกษตรริมอิง
การทาํเกษตรรมิองิของชาวบานปากองิใตจะแบงการปลูกออกเปน 2 ชวง 

คือ ชวงฤดูหนาวและชวงฤดูฝน ซึ่งเกี่ยวของกับระบบนํ้าข้ึน–ลงของนํ้า
ตามธรรมชาติ โดยมีชวงการหยุดปลูก 4 เดือน ที่จะเริ่มจากเดือนพฤษภาคม
ไปจนถึงเดือนสิงหาคม สามารถแบงการเพาะปลูกในแตละเดือนในรอบป ดังนี้
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ถั่วแขก

กระเจี๊ยบ

ข�าวโพด

ผักสวนครัว

ช�วงหยุดปลูก 
(ตามระบบ
ธรรมชาติเดิม)

ตาราง ปฏิทินการปลูกพืชริมฝงแมนํ้าอิงของหมูบานปากอิงใต

ความรู�ท�องถิ่นเก่ียวกับพืชหลักท่ีปลูกในรอบป�
ถั่วแขก ใชระยะการปลูกประมาณ 4–5 เดือน เร่ิมตั้งแตปลายเดือน

ตุลาคม–เดือนกุมภาพันธ การจะลงปลูกถ่ัวแขกตองดูระดับนํ้าโดยเฉพาะคน
ที่มีสวนติดแมนํ้าอิง ตองปลูกถั่วแขกหลังเดือนสิงหาคมของทุกป รอนํ้าขึ้น
เต็มตล่ิงและลงไปกอนถึงจะลงปลูกไดเพื่อลดความเส่ียงท่ีจะถูกนํ้าทวม พอถึง
ชวงเก็บเกีย่วก็ตองเรงเกบ็ เพราะถาเกบ็ชาเพยีง 1 วนั ถัว่จะโตเกินขนาดไมตรง
มาตรฐานและราคาตก ชาวบานตองอยูในสวนตัง้แตเชาจนคํา่มดื ไมไดเจอหนา
ญาติพี่นองหรือไปชวยงานชุมชน ชาวบานจึงเรียกถั่วนี้อีกช่ือวา “ถั่วไรญาติ”

กระเจ๊ียบ ใชระยะเวลาในการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 5 เดือน 
ใน 1 ป ชาวบานจะลงปลูกกระเจ๊ียบ 2 ชวง ชวงแรกจะลงปลูกเดือนมีนาคม 
ชวงที่สองลงปลูกเดือนพฤษภาคม ที่ตองแบงออกเปน 2 ชวง เนื่องจากตองดู
เรื่องระดับนํ้า ปริมาณน้ํา และสภาพอากาศ ที่ริมฝงแมนํ้าอิงจะลงปลูกในชวง
มีนาคม–กรกฎาคม เพราะกังวลเรื่องระดับนํ้าที่จะสูงข้ึนในชวงเดือนสิงหาคม 
สวนการปลูกอยูที่สูงไกลแมนํ้าอิงไมตองกังวลเร่ืองน้ําข้ึน ก็จะปลูกชวงเดือน
พฤษภาคม เปนตนไป
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ข้าวโพด ใชระยะเวลาในการปลูกประมาณ 4 เดือน ชาวบานลงปลูก
ขาวโพดเพื่อปรับดิน มีการแบงชวงเพาะปลูกขาวโพดออกเปน 2 ชวง เชนกัน
กับถ่ัวแขก ชาวบานคนไหนท่ีมีพื้นที่เพาะปลูกริมฝงแมนํ้าอิงจะเร่ิมลงปลูก
ขาวโพดตั้งแตวันที่ 20 กันยายน เปนตนไป เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องนํ้าทวม
และรอน้ําจากแมนํ้าอิงลด สวนคนท่ีมีพ้ืนที่สวนหรือมีพื้นท่ีทําการเพาะปลูก
ไมติดแมนํ้าอิง ก็จะเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม–มกราคม

พืชผักสวนครัว ชาวบานปลูกตลอดทั้งป โดยใชวิธีการปลูกตามพื้นที่
วางในสวน ชนิดพันธุที่ปลูกจะมีหลากหลาย เชน มะเขือเจาพญา ผักเผ็ด 
ถั่วฝกยาว แตงกวา มะละกอ โหระพา พริก ผักกาด ตนหอม ผักชี กะหล่ํา 
บรอกโคลี ผักขี้หูด แมงลัก เปนตน การปลูกผักสวนครัวจะดูชวงฤดูกาลปลูก
เปนหลัก โดยชาวบานจะแบงออกเปน 2 ชวง คือ ชวงฝน และชวงหนาหนาว 
ชวงฝนใหเลี่ยงการปลูกผักประเภทที่รากเสี่ยงเนาเมื่อเจอฝนตกหนัก เชน 
ตนหอม ผักชี เปนตน
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การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน
แมญิงบานปากอิงใตกลาวถึงผลของแมนํ้าโขงที่ขึ้นลงผิดธรรมชาติ 

ที่สงผลตอการปลูกพืชริมฝงแมนํ้าอิงบริเวณปากแมนํ้าวา

“เราก็รู�อยู�ว�าถึงเวลาน้ํามันจะท�วม บางทีก็ท�วมเร็ว ท�วมช�า 
เสียหายเร็ว เสียหายช�า เราก็เส่ียงเอา บางป�ถ�าไม�ท�วมเราก็ได� 
(พูดพร�อมปาดน้ําตา) ลุ�นแต�ละป� แต�ละเดือน แต�ละครั้งท่ีเรา
จะลง จะไปปลูกท่ีไหนไม�มีท่ีให�ปลูกแล�ว มันมีแค�น้ี

ถ�าน้ําไม�ท�วมก็ไปได�ทั้งป�เน�าะ ถ�าท�วมแบบน้ีมันก็หายไป
สองสามไร� ทุนเราหายท้ิงไปเฉยๆ เป�นหม่ืนสองหม่ืน เหมือนกับ
หักมือเราไปข�างนึง เหลือข�างเดียว มันก็หดหู�ละ จะให�ใครมา
ช�วยเหลือก็ต�องช�วยเหลือตัวเก�า (ตัวเอง) ก�อน

ต�องทําใจ แต�เสียใจนี่เสียใจแน�นอน มันหมดแล�วนี่ หมดค�า
ต�นทุน หมดกําลังใจ หมดละ หมดทุกอย�าง มันก็ ได�แต�ว�า
เริ่มต�นใหม� มีความคิดว�าหนีไปรับจ�างเอาดีกว�าม๊ัย เราไม�ต�อง
ลงทุน

คดิว�าในอนาคตต�องมี มันต�องเอาหาจิตแพทย�เข�ามาอบรม
ชาวบ�าน เพราะมันเครียด เกษตรก็เครียด การใช�จ�ายทุกวัน
ก็เครียด เริ่มเครียดขึ้นมาเร่ือยๆ จากสบายๆ เม่ือก�อน”

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการทําเกษตรริมอิงของชาวบานปากอิงใต
มีสาเหตุสําคัญจาก 2 ประการ ประการแรก การเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศ
แมนํา้โขง พบวาการเปล่ียนแปลงและความผันผวนของแมนํา้โขงสงผลโดยตรง
ตอแมนํ้าสาขาอยางแมนํ้าอิงมาอยางตอเน่ืองตลอด 20 ปที่ผานมา ทั้งการ
ลดลงของพันธุปลา นํ้ากัดเซาะริมนํ้าอิง และระบบน้ําขึ้น–ลงผิดธรรมชาติ 
ถาตามธรรมชาตแิลวเมือ่นํา้โขงลดนํา้องิจะแหงดวย สมยักอนนํา้องิจะลงตํา่สดุ

72 แม่นํ้า
โขง

สายนํ้า
ท่ีเปลี่ยนแปลง



ในชวงเดือนมีนาคม–เมษายน โดยชาวบานสามารถเดินขามแมนํ้าอิงบริเวณนี้
ได จากนั้นระดับนํ้าจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม–มิถุนายน และจะขึ้นสูงสุด
ในชวงเดือนกรกฎาคมและจะแชอยูนานประมาณ 5–7 วัน จากนั้นก็จะคอยๆ 
ลดลงเรื่อยๆ จนถึงระดับตํ่าสุดในชวงเดือนมีนาคม–เมษายนอีกครั้ง เปนวงจร
ตามธรรมชาติ พอเขาเดือนพฤษภาคมก็จะเร่ิมหยุดการปลูกเพราะจะไมทัน
การเก็บเก่ียว โดยทั่วไปชาวบานจะมีเวลาในการทําเกษตรเกือบ 10 เดือน 
แตปจจุบันมันไมเปนไปตามวงจรธรรมชาติ แมนํ้าอิงขึ้น–ลงเร็วผิดธรรมชาติ 
สงผลกระทบตอการเพาะปลูกริมอิงมาหลายป โดยเฉพาะชวง 2–3 ปที่ผานมา 
ทีเ่ปลีย่นแปลงหนกัและไมสามารถคาดเดาอะไรไดเลย อกีท้ังนํา้ยงัทวมแชนาน 
การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศประการหนึ่งที่สังเกตเห็นไดคือการหายไป
ของเกาะยายปานที่ปากแมนํ้าอิง และเกาะในแมนํ้าโขงท่ีหายไปเมื่อประมาณ 
10 ปที่แลว

แมมาลี กลาววา
“บางครั้งไม�ใช�ฝนก็มีน้ําขึ้น บ�านเราไม�มีตล่ิงหรือคันก้ันน้ํา 

ถ�าน้ําข้ึนมาก็เข�าสวนผักเลย เราต�องปลูกผักอย�างเฝ�าระวัง 
เพราะถ�าเสียหายคือเงินท่ีลงทุนไปก็หายไปด�วย”

แมนาริศรา กลาวตอวา
“ถ�าระดับน้ําเป�นไปตามปกติท่ีเคยเป�นช�วงปลายเดือน

สิงหา–ต�นกันยา  น้ําจะแห �งลงไปแล �ว  แปลงผักของแม � 
แม�ก็จะต�องเตรียมดินเพ่ือลงข�าวโพด แต�น่ีวันน้ีเข�าวันท่ี 9 แล�ว 
น้ํายังไม�ลดเลย แล�วแปลงผักแม�ก็ยังอยู�ในน้ําอยู�เลย เน้ือท่ีเกือบไร� 
แล�วจะปลกูยังไง”
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ประการท่ีสอง การเปล่ียนแปลงจากการเกษตรสมัยใหมและการผูกอยูกบั
บริษัทการเกษตร แตกอนชาวบานทําเกษตรเพ่ือยังชีพ ผลผลิตที่ไดนําไปขาย 
นําไปเลี้ยงสัตว และนําไปแลกเปลี่ยนกับหมูบานใกลเคียง ป พ.ศ. 2540 
เริ่มทําเกษตรอยางเขมขนทั้งปลูกขาวโพด ปลูกใบยาสูบ พรอมทั้งบริษัท
การเกษตรไดเขามาชักชวนใหชาวบานปลูกถั่วแขกเพื่อสงโรงงาน ปจจุบัน
ชาวบานทําการเกษตรสงขาย 3 ชองทาง คือ สงบริษัทการเกษตร สงพอคา
คนกลางท่ีมารับซื้อไปขายท่ีตลาดสด และขายเองในหมูบาน การทําเกษตร
ริมอิงปจจุบันจึงเปนไปตามกลไกตลาดโดยมีนายทุนจากโรงงานและพอคา
คนกลางเขามาเปนผูกําหนดราคาซ้ือขาย บางปชาวบานตองประสบกับปญหา
ผลผลิตตกตํ่า ขายไมได ราคาไมคุมกับทุนและแรงที่ลงไป ทั้งนี้ชาวบานยังตอง
แบกรับตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทั้งราคายาฆาแมลง ปุย เมล็ดพันธุ

ชาวบาน กลาววา
“ทําเกษตรทุกวันน้ีแทบไม�ได�อะไร ปลูกพืชหมุนเวียน ซื้อปุ�ย

ก็หมุนเวียนเช�นกัน”

จะเห็นวานอกจากการเปล่ียนแปลงทางระบบนิเวศท่ีผิดธรรมชาติ 
ไมสามารถคาดเดาไดเหมือนแตกอนแลว ชาวบานยังตองเจอกับปญหาการผลิต
และการขายที่ถูกกําหนดโดยกับบริษัทการเกษตรขนาดใหญที่เปนเจาตลาด 
ชาวบานไดพยายามแกปญหาดวยตัวเองหลายดาน เชน 1) คอยหมั่นสังเกต
การขึ้นลงและคาดเดาของนํ้า เพื่อดูวาควรลงทุนปลูกหรือไม อยางไร 2) เลือก
เมล็ดพันธุที่ราคาถูกหนอย 3) เลือกปลูกพืชชนิดที่ใหผลผลิตเร็ว
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วถิชีมุชนมกีารเปลีย่นแปลงไปตามการพฒันาในพืน้ทีช่ายแดน 
แตการเปลีย่นแปลงจากแมนํา้โขงเริม่เหน็ผลชัดเจนจากการสรางเขือ่น
แหงแรกในแมนํ้าโขง ในป พ.ศ. 2539 ตอมามีการพัฒนาเสนทาง
การคาและมีเรือสินคาเริ่มสัญจรในแมนํา้โขงในป พ.ศ. 2547–2548 
การเปลีย่นแปลงในแมนํา้โขงเริม่เห็นผลกระทบที่ชัดเจนขึ้น แมนํ้าโขง
ก็ลดความอุดมสมบูรณลง ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจราคาพืชผล
ทางการเกษตรราคาตกตํ่า ทําใหการใชชีวิตแบบดั้งเดิมของชุมชน
อยูไดยากข้ึน จึงมีการปรับตัวในการประกอบอาชีพของคนในพ้ืนท่ี 
บางผนัตวัไปทาํงานในเมอืงใหญ หนัมาคาขาย ทาํการเกษตรรปูแบบใหม
เพื่อการสงออก หลายคนยังคงพึ่งพาแมนํ้าโขงเปนแหลงอาหารและ
รายไดหลัก คนหาปลาจากแมนํา้สวนใหญเปนคนท่ีมอีายุ 50 ปขึน้ไป 
ทัง้นีก้ารปรบัเปลีย่นของคนในชมุชนกม็คีวามแตกตางกันในรายละเอยีด
ระหวางชายและหญิง ซึง่วธิกีารปรับตวัของชุมชนริมแมนํา้โขงท่ีสรปุได
มีดังนี้

การเปลี่ยนแปลง
การพ่ึงพาแม�นํ้าโขง

และการปรับตัวของชุมชน

06



เปลี่ยนอาชีพมาเป�นการค�าขายชายแดน
การคาชายแดนเกิดขึ้นมายาวนานต้ังแตในอดีตควบคูกับชุมชนพื้นท่ี

ชายแดน ตอมาเม่ือมกีารประกาศนโยบายการควบคมุการคาชายแดนทาํใหพืน้ท่ี
ชายแดนที่เปนดานประเพณีเดิมกลายเปนพื้นที่หรือชองทางการคาชายแดน
ที่เปนทางการ เชนที่บานสบคํา บานเชียงแสนนอย บานสบกก บานหาดบาย 
บานหาดไคร บานปากอิง บานแจมปอง และบานหวยลึก การปรับตัวจากการ
ทําเกษตรริมโขงและประมงมาทําการคาขาย ทําไดเฉพาะกลุมคนท่ีมีฐานะ
ทางการเงินหรือครอบครัวทาํอาชีพคาขายมากอน สวนคนหาปลาบางสวนหันมา
รับจางขนของ ขับเรือขนสงแทนการหาปลาที่เปนเพียงอาชีพเสริมยามวาง

“พ�อก็ได�ต�อเรือใหม�ใหญ�ขึ้นกว�าเดิมจากเรือหาปลา รบัจ�าง
มีควิส�งคนท่ีจุดผ�อนปรน แล�วกข็นของยามว�าง ถงึจะไปหาปลา
เพราะว�าหาปลาไม�ได� แต�ก็ยังหาปลาอยู�เพราะอยู�กับน้ํามัน
หนีไม�พ�น”

อุน ธรรมวงค นักวิจัยชาวบานกลาว

“ครอบครัวผมแต�ก�อนก็หาปลา ระยะหลังหาปลาไม�ได�
พ�อก็หันมาทําอาชีพขบัเรือรับจ�าง ขนของไปฝ��งลาว จะให�หาปลา
แบบเดิมมันเล้ียงครอบครัวไม�ได�แล�ว วันหน่ึงก็ถ�าได�สัก 2 เท่ียว 
ก็พออยู�ได� นอกจากขับเรือใครขยันก็ไปแบกของท่ีท�าวัดหลวง 
หาปลาก็ยังหาอยู�แต�หาเอาสนุกยามว�าง อาชีพครอบครัว
ตอนน้ีกลายเป�นขับเรือรับจ�างเต็มตัวเลย ผมเป�นลูกก็มาขับเรือ
อย�างเดียวท่ีท�าวัดหลวง”

เดชศักดิ์ เฉียบแหลม นักวิจัยชาวบานกลาว
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ทั้งนี้การปรับจากการหาปลามาเปนคาขายทําไดเฉพาะชุมชนท่ีทําการ
คาขายและมีทาเรอืท่ีเปนจุดผอนปรน ตวัอยางเชน บานหาดบาย บานแจมปอง 
และบานหวยลกึ สวนทีไ่มสามารถปรบัตัวไปคาขายไดเนือ่งจากไมมจีดุผอนปรน
เปนของชุมชน อยางเชน บานเชียงแสนนอย บานสบกก และบานปากอิงใต 
บานที่มีการปรับมาทําดานธุรกิจทองเที่ยว เชน บานสบรวก

เปลี่ยนเป�นอาชีพรับจ�าง
คนที่เปลี่ยนสวนใหญเปนกลุมคนรุนใหมหรือคนที่มีอายุ 50 ปลงมา 

ซึ่งปรับตัวไปทํางานยังตางจังหวัดในภาคกอสราง คาขาย ภาคบริการ งานชาง 
ทํางานโรงงาน อยูตางจังหวัด เนื่องจากไมสามารถหาปลาเลี้ยงชีพไดแบบเดิม 
การทําเกษตรไมคุมทุน ราคาพืชผลการเกษตรตกตํ่าและใชตนทุนที่สูง

“แต�ก�อนพ�อผมก็หาปลา ปลูกผักริมโขง แต�มันไม�สามารถ
เล้ียงชีพได�แล�ว ทุนก็ไม�มี ผมเลยใช�ความรู�เป�นช�างไฟช�างแอร�
รับจ�างในตัวเมืองเชียงของ ปลูกผักก็เหลือเพียงปลูกไว�
กินยามว�าง หาปลาก็เป�นกิจกรรมยามว�างพักผ�อนมากกว�า 
ไปสวนไปนอนป�า เป�นการไปพักผ�อนมากกว�า จะให�ไปหาปลา
ก็ไม�สามารถมีรายได�เล้ียงครอบครัวได�”

นายพงศกร ไทยใหม นักวิจัยชาวบานกลาว
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“บ�านปากอิงคนหนุ�มรุ�นใหม�เขาไปทํางานบริษัท เรียนจบ
บ�างก็ไปเป�นข�าราชการ ทํางานต�างจังหวัด จะให�เขามาหาปลา
ทําสวนทําไร�แบบพ�อแม�เขาไม�เอาแล�ว ทําแล�วไม�ได�อะไร ปลาก็
หายากข้ึน แต�ก�อนหาปลาเป�นหลักจนส�งลูกเรียนสูงๆ ได� ป�ใหม�
เขาก็จะกลับมาเท่ียวสักครั้ง เหลือแต�คนรุ�นน้ีท่ีอยู�ในหมู�บ�าน 
คนหนุ�มเข�าไปในเมืองหมดแล�ว”

นายอวยชัย คงสวน นักวิจัยชาวบานกลาว

ปรับวิธีการปลูกพืชและการทําการประมง
สําหรับคนสวนใหญที่ไมสามารถไปทํางานยังตางจังหวัดไดก็มีการปรับ

การทําการเกษตรเพ่ิมมากข้ึน เชน การปลูกพืชที่เปนท่ีตองการของตลาด 
มกีารทาํสญัญารบัซือ้หรอืเกษตรพันธสญัญา แตกข็ึน้อยูกบัสภาพดินฟาอากาศ 
ราคาผลผลิตในแตละป ที่ไมสามารถกําหนดเองได

“บางป�กระเจี๊ยบเขียวราคาดีก็รวมกลุ�มกันปลูก ดูราคา
ท�องตลาด รวมตัวกันขายแล�วไปส�งให�พ�อค�าเองโดยไม�ต�อง
ผ�านพ�อค�าคนกลาง เราต�องรู�ว�าสินค�าเกษตรตัวไหนเป�นท่ี
ต�องการอีกที บ�านปากอิง 1 ป� จะปลูกพืชได� 3–4 อย�าง ไม�รู�
จะไปทําอาชีพอะไรก็ต�องเรียนรู� ศึกษาอยู�กับมันน่ีแหละ บางป�
ฝนดีน้ําดีราคาดีก็พอได� ป�ไหนแย�ก็หาวิธีแก�ไขกันต�อไป”

ประชิต เพ็งจันทร นักวิจัยชาวบานกลาว

สวนการหาปลาไดมกีารปรับหาปลาเปนชวงฤด ูไมไดหาปลาเปนประจาํ 
หากมขีาววาชวงไหนมกีารจบัปลาไดกค็อยลงไปหาปลา มกีารปรบัเครือ่งมอืดวย 
เชน ใชตาขายสองชั้นทั้งตาใหญและตาเล็กเพื่อใหไดปลาท้ังสองขนาด ทําให
ไมเสียเวลาคานํ้ามัน
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“พี่ก็รอฟังบ�านหาดไคร� ถ�าเขาได�ปลาแล�ว พี่ก็จะเอามอง
ไปไหล ถ�าไม�มีข�าวก็ไม�ลงเสียดายน้ํามัน บางคนใส�ตาข�ายสองช้ัน 
ได�ปลาสองขนาดเลย แต�ก�อนคาดเดาได�ว�าช�วงนี้ปลาชนิดน้ีขึ้น 
ตอนน้ีเดาไม�ได�แล�ว น้ํามันผิดเพี้ยน ไม�หาก็ต�องหาเพราะเรา
หากินกับน้ํามาตลอด”

สมหวัง พรหมมินทร นักวิจัยชาวบานกลาว

ที่ชุมชนบานเชียงแสนนอยไดปรับเรื่องชวงเวลาและจุดหาปลา ชวงฤดู
นํ้าขึ้นจะมาหาปลาทางปากแมนํ้ากก ในฤดูแลงหาปลาในแมนํ้ากกและ
ตามหนองนํ้า หาปลาเปนชวงเวลาที่เหมาะสมเทานั้น

“พ�อก็เริ่มมาค�าเน้ือ ค�าปลา แต�ก�อนหาปลาคร่ึงวันแล�วให�
เมียมาขาย ตอนน้ีมันหาไม�ค�อยได� ต�องเข�าในแม�น้ํากก หรือ
ในหนอง จะได�ปลาก็ช�วงน้ําข้ึนใหม� ใส�เบ็ด ใส�ไซล่ัน รอจังหวะ
เอา ไม�ได�หาท้ังป�แบบแต�ก�อน”

สุขใจ ยานะ นักวิจัยชาวบานกลาว

เกษตรรูปแบบใหม�เพื่อการส�งออก
บานหวยลกึไดมกีารปรับการทําสวนสมโอ มชีวงหนึง่ท่ีทาํกนัทัง้หมูบาน

จนราคาตก ผลผลติลนตลาด เกดิภาวะขาดทนุ ทาํใหชมุชนเริม่ตดัตนสมโอทิง้ 
แตคนรุนใหมไดปรับโดยการปลูกจํานวนที่ลดลง ดูแลผลผลิตใหไดคุณภาพ
มาตรฐาน เนนการตลาด มกีารรวมกลุมเปนรปูแบบสหกรณ และทาํการสงขาย
ยังตางประเทศ ทําใหสมโอบานหวยลึกมีราคาท่ีสูงข้ึน
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“ตอนน้ีผมเข�ามาทําในรูปสหกรณ� มีการรวมสมาชิก 
ปลูกแบบเน�นผลผลิตท่ีได�มาตรฐานเท�ากัน แล�วทําการส�งออก
ไปต�างประเทศได�ราคาดีกว�าขายเป�นลูก แต�เราต�องมีมาตรฐาน 
ทุกสวนต�องทําเหมือนกันหมด แล�วรวมกลุ�มกันถึงจะส�งขาย
ออกได� จะให�ไปทําเกษตรแบบเดิมไม�ได�แล�ว ต�องมีการปรับ
ประยุกต�ใช�เกษตรสมัยใหม�ท่ีเราเรียนมา เกษตรแบบเดิมมัน
ไม�สามารถเล้ียงชีพได� เน�นเรื่องการค�าการขายการส�งออก”

เชาวลิต บุญทัน นักวิจัยชาวบานกลาว

เพาะขยายพันธุ�ปลา เลี้ยงแหล�งน้ําในชุมชน
ชุมชนบานปากอิง ไดเรียนรูการผสมเทียมปลาจากกรมประมง ในทุกป

ชวงฤดูวางไขจะมีการผสมเทียมปลาเพ่ือปลอยลงแหลงนํา้ธรรมชาติและนําปลา
สวนหน่ึงไปเล้ียงในหนองน้ําสาธารณหมูบาน พอครบรอบ 1 ป จะมีการจับขาย
เพื่อสรางรายไดใหกับหมูบานแทนการหาปลาจากแหลงนํ้าธรรมชาติ

“ทุกป�เราจะผสมเทียมปลา ส�วนหน่ึงก็ปล�อยลงหนอง
หมู�บ�าน ป�ท่ีผ�านมาได�จับปลาสร�อย ขายราคาดีมากเพราะ
เป�นปลาท่ีคนนิยม บ�านเราก็กินกัน เพราะปลาบอกในธรรมชาติ
หายาก ดีท่ีมีหนองน้ําทําให�ชุมชนได�มีปลากิน ได�ขายปลา”

อ วยชัย คงสวน นักวิจัยชาวบานกลาว 

80 แม่นํ้า
โขง

สายนํ้า
ท่ีเปลี่ยนแปลง



 • นักวิจยั
  บ�านหาดบ�าย–หาดทรายทอง
  1. นายสมศักดิ์ ติยะธะ
  2. นางดวงพร ธรรมวงค
  3. นางจันทรแกว ธรรมวงค
  4. นางไหล ธรรมวงศ
  5. นางบัวเครือ ธรรมวงค
  6. นางบัวสาย ธรรมวงค
  7. นางขันแกว ธรรมวงค
  8. นางสุขาวดี ติยะธะ
  9. นางสมพร ธรรมวงศ
  10. นางพิชญาภา ธรรมวงค
  11. นางจันทรแสง ปานทอง
  12. นางแสงหลา ธรรมวงค
  13. นางคํามี นวลแจม
  14. นางแสงภา ธรรมวงค
  15. นางณัฎฐณิชา ติยะธะ

 • นักวิจัยบ�านปากอิงใต�
  1. นางออย คงสวน
  2. นางนาริศรา พูลศิริวิลัย
  3. นางโสภิณ อินทรวงค
  4. นางจินดา บุญตอม
  5. นางอรุณ สุวรรณดี
  6. นางมาลี ขุนหลา
  7. นางดาวร บุตรดี
  8. นายมานพ มณีรัตน
  9. นายอวยชัย คงสวน
  10. นายอํานวย สุวรรณดี
  11. นายสมหวัง เสนสาร
  12. นายพรชัย บุตรดี
  13. นายณัฐพล บุญไตร
  14. นายสมนึก เลิศตระกูล
  15. นายเอกราช บุตรดี
  16. นายบุญธรรม บุตรดี
  17. นายวิชัย สัญลักษณ

ภาคผนวก
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 • นักวิจัยบ�านแจมป�อง
  1. นางสาวรุงอรุณ ชัยวงศ
  2. นางสุพิน ชัยวงศ
  3. นางแกว อินตา
  4. นางสาวสนม ชัยวงศ
  5. นางสุรินนีย ชัยวงศ
  6. นางนารี ชัยวงศ
  7. นางคํานวล อินตา
  8. นางบัวจันทร ชัยวงศ
  9. นางสาวพิกุล ชัยวงค
  10. นางภัชนิดา ไกยสวน
  11. นางสาววารุณี ชัยวงศ
  12. นางนันทกา ปานแสง
  13. นางสาวสนธยา ยะแกว
  14. นางวาสนา ม่ังชู
  15. นางสุกัญยา อินตา
  16. นางสุพรรณษา ชัยวงค
  17. นางผองศรี เครือลักษ
  18. นางดวงจันทร ชัยวงค
  19. นายมานพ วงคชัย
  20. นายมานพ ชัยวงค
  21. นายสมบูรณ ชัยวงค
  22. นายแสงเพชร ชัยวงค
  23. นายปยะพงษ สุขคําฟอง
  24. นายบรรจง อินตา

 • นักวิจัยบ�านห�วยลึก
  1. นางสุธรรม ศรีนะวงศ
  2. นางจันทรทิพย ฤกษมา
  3. นางนิภาพรรณ อินทะวงศ
  4. นางจันทรฉาย โพธิปญญา
  5. นางภู ศรีนาวา
  6. นางจันเพ็ง บุญประเสริฐ
  7. นายพินันต อินทะวงศ
  8. นายอินสม วิเศษ
  9. นายสมรัตน อินตะปญญา
  10. นายสมบูรณ คํามาวงศ
  11. นายทองไหว บัวไรเดช
  12. นายประสิทธิ์ อินทะวงศ
  13. นายสุพจน พงษสวัสดิ์
  14. นายบุญมี แหวนแกว
  15. นายชัยวัฒน ดวงธิดา
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 • นักวิจัยบ�านสบคํา
  1. นายบุษดา สุวรรณดี
  2. นายเพ็ง มหาดง
  3. นายบุญสุข สุวรรณดี
  4. นายถวัล พาวันดี
  5. นายพรหมมา สุขปญญา
  6. นายเฉลิม ทองฝาง
  7. นายวงเดือน สุขปญญา
  8. นายธงชัย จันทะเขมา
  9. นายผัด อินทจักร
  10. นายเหนียว อินทจักร
  11. นายสุปน เนตรรังษี
  12. นายบุญธรรม ใจพันธ
  13. นายบุญแกว คําหลอ
  14. นายอัศนัย มานะวงค
  15. เด็กชายอานัส โพแกว
  16. นายสมนึก เนตรรังษี
  17. นายเจริญ คําหลอ
  18. นายเหรียญ ใจพันธ
  19. นายทองเล็ก สุวรรณดี
  20. นายบุญสม สีนา
  21. นายอุนคํา สุวรรณดี
  22. นายสายัณห สมพันธ
  23. นายถาวร เดชมี
  24. นายทองสน สมพันธ

  25. นายเพ็ง พิมพา
  26. นายบุญทัน สุวรรณดี
  27. นายบุญรักษ ขุนปน
  28. นายคํา สุขปญญา
  29. นายแดง สมพันธ
  30. นายอานนท สมพันธ
  31. นางดวงเพ็ญ สุวรรณดี
  32. นายณรงค เช้ือเจ็ดตน

 • นักวิจัยบ�านสบกก
  1. นายศุกร สมควร
  2. นายสมเดช สิงหทอง
  3. นายสมเดช ธนาตุลยกุล
  4. นายพิชัย ใจเจริญ
  5. นายไพรีน ชมช่ืน
  6. นายเมฆ กาวีละ
  7. นายเชวง โยธาอุด
  8. นายบัญชา ตามบุญ
  9. นายชัย นาสวาท
  10. นายจําลอง โยธาอุด
  11. นายสายัน พรมเมือง
  12. นายพยนต แกวดํา
  13. นายบุญธรรม ตานะอาจ
  14. นายอินผล ทะรุมา
  15. นายองอาจ อุดมพันธ
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  16. นายพิชัย กุณะ
  17. นายนิรันดร กุณะ
  18. นายศักดิ์ คําลุ
  19. นายทอง บุญสูน
  20. นายทัศน ชาวนาน
  21. นายสุพรรณ แกววงค
  22. นายเตียน เงินทอก

 • นักวิจัยบ�านสบรวก
  1. นายดํารง ปกอยู
  2. นายยอด สุตวงค
  3. นายสิงห แกวดํา
  4. นายทองจันทร ยาดี
  5. นายกิติดม ศรีรัตนา
  6. นายเดช พรมปญญา
  7. นายสมบูรณ อินทะวงศ
  8. นายประสิทธิ์ สุพันธ
  9. นายเสกสันต จับใจนาย
  10. นายอธิคม คิงคํา
  11. นายอาย อุปทา
  12. นายเวียงแกว ยาดี
  13. นายออง สุพรรณ

 • นักวิจัยบ�านเชียงแสนน�อย
  1. นายสมจิตร ภานุวงค
  2. นายพัฒน ศรีสวัสดิ์
  3. นายสวัสดิ์ มั่งมูล
  4. นายสุขใจ ยานะ
  5. นายวีระ แกวดํา
  6. นายทวี สุนันตา

 • นักวิจัยบ�านดอนท่ี
  1. นายสาย ศรีบุญเรือง
  2. นายสมศักดิ์ นันทรักษ
  3. นายสาคร สิทธิแกว
  4. นายอนุสรณ นันทรักษ
  5. นายเพ็ง จันทวงศ
  6. นายวันดี ศรีสุดาวรรณ
  7. นายพรมมินทร วิไลทอง
  8. นายทะนง บุญทวี
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“ถามวาเขื่อนกระทบไหม? จริงๆ เราไมแนใจ แตที่สังเกต
และนาคิดวาจะเกี่ยวคือระดับนํ้ามันขึ้น–ลงเยอะ เราคาดเดา
ไมได บางครัง้นํา้แหงหมดก็ม ีปลกูผกัไมได แตกอนระดบันํา้
เปนธรรมชาติ เราคาดการณได พอชวงนํา้ลดเรากล็งปลกูผกั 
เกบ็ผลผลติกอนท่ีนํา้จะขึน้ แตทนีีม้นัคาดการณไมได อยากขึน้
ก็ขึ้น อยากลงก็ลง”

“อยางกรณผีา หาด และดอนหาย ตอนนีย้งัไมรูเลยวาดอน 
หาด กวา 50–60 ไร ที่หายไปไหนบริเวณทาเหนือ ทาใต
เปนหาดทรายขาวงาม เปนทีเ่ทีย่วดวย ตอนน้ีหายไดยงัไง 
กอนป 45 ยังมีอยู แตหลังจากนั้นเริ่มหายจนหมดไปเลย 
หาดน้ีสำคัญกับชาวบานมากเพราะชาวบานใชทำกิจกรรม
ประเพณ ีทำมาหากนิอยางทำเกษตรรมิโขง ทกุวนันีช้าวบาน
ยังสงสัยหายไปไดยังไง”

ชาวบานหมูบานหาดบาย–หาดทรายทอง




