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ความรู้ท้องถิ่นเก่ียวกับไกแม่น ้าโขง และผลกระทบจากการพัฒนา1 

 

แม่น ้าโขงทางภาคเหนือของประเทศไทยมีความยาว 80 กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยระบบนิเวศย่อยที่

แบ่งตามความรู้พื นบ้านออกเป็น 12 ระบบ คือ ผา ร้อง หลง หนอง แก่ง แจ๋ม กว๊าน ปากน ้าล้าน ้าสาขา คก 

ดอน หาด และริมตลิ่ง ชุมชนในลุ่มน ้าโขงต่างก็พึ่งพาระบบนิเวศเหล่านี ในการเลี ยงชีพจนกลายเป็นวิถีชีวิตของ

คนลุ่มน ้าโขงที่ต้องปฏิบัติต่อกันมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศในแม่น ้าโขงกับคนจึง

สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนริมโขงอย่างเช่นหมูบ่้านหาดไคร้ซึ่งเป็นหนึ่งในสามจุดหาไกสา้คัญในอ้าเภอเชียง 

บ้านหาดไคร้ หมู่ที่ 7 ต้าบลเวียง อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ตั งอยู่ในเขตตัวเมืองเชียงของอยู่

ห่างจากตัวจังหวัดเชียงราย 120 กิโลเมตร เป็นชุมชนริมฝั่งแม่น ้าโขง มีพื นที่ประมาณ 444 ไร่ คนในชุมชนมี

ความผูกพันกับแม่น ้าโขงมาอย่างยาวนานตั งแต่บรรพบรุุษจนถึงปัจจุบัน มีวิถีชีวิตเกี่ยวโยงและพึ่งพาทรัพยากร

จากแม่น ้าโขงเป็นหลัก แม่น ้าโขงจึงเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี ยงชีวิตของคนในชุมชน (Mekong of 

life)  เป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการด้ารงชีวิต มีความส้าคัญที่เป็นแหล่งปัจจัยขั นพื นฐาน เพราะในล้าน ้าโขงมี

ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธ์ุพืชและพันธ์ุปลานานาชนิด ซึ่งบริเวณน ้าโขงบ้านหาดไคร้เป็น

แหล่งเกิดของสาหร่ายไกที่สา้คัญแหง่หนึ่ง ในอดีตมีสาหร่ายเกิดบริเวณนี จ้านวนมาก จนบ้านหาดไคร้กลายเป็น

ที่รู้จักในเรื่องไก มีการจัดตั งกลุ่มอาชีพแม่บ้านเกษตรกรบ้านหาดไคร้ขึ น เพื่อให้ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีอาชีพ

และรายได้เสริมในครัวเรือน 

 

(รูปภาพ: ระบบนิเวศแม่น ้าโขงและพื นที่หาไกของชาวบ้านในช่วงน ้าลด) 
                                                             
1 บทความนี  เป็นส่วนหนึ่งของพัฒนานิพนธ์เร่ือง “ความรูท้้องถิ่นเก่ียวกับไกแม่น ้าโขงและผลกระทบจากการพัฒนา” ที่จัดท้าขึ นเมื่อ พ.ค. 61 โดย
น.ส.ปรัชญาพร โพธิ์แก้ว นิสิตฝึกประสบการณ์สาขาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ภายใต้การ
สนับสนุนและให้ค้าปรึกษาโดยสถาบันชุมชนลุ่มน ้าโขงและสมาคมแม่น ้าเพ่ือชีวิต 
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ความรู้ท้องถิ่น2เกี่ยวกับไกบา้นหาดไคร ้

ชาวบ้านหาดไคร้มีความรู้ท้องถ่ินเกี่ยวกับไกหลายด้านทั งเรื่องการจ้าแนกชนิด ระบบนิเวศของไก 

วงจรชีวิตของไก การเก็บไก การท้าอาหาร การถนอมอาหาร และการขายไก  

สาหร่ายไก หรือภาษาท้องถ่ินที่ชาวบ้านหาดไคร้เรียกสั นๆกันว่า “ไก” เป็นสาหร่ายน ้าจืด มีลักษณะ

เป็นเส้นสีเขียวยาวลู่ไปตามสายน ้า พบได้ตามโขดหินในล้าน ้าโขงบริเวณบ้านหาดไคร้ในช่วงฤดูกาลน ้าลดที่

ระดับน ้าไม่เกิน 40-45 เซนติเมตร ซึ่งไกเจริญเติบโตได้เพราะต้องอาศัยแดดเป็นปัจจัยการสังเคราะห์แสง เริ่ม

จากช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนเมือ่แสงแดดเริ่มส่องกระทบกับก้อนหิน บวกกับอุณหภูมิที่พอเหมาะไกก็จะเริ่ม

เกิดและเติบโตขึ นและเกาะติดอยู่บนก้อนหิน และน ้าโขงบริเวณบ้านหาดใคร้ก็เป็นระบบนิเวศที่พอเหมาะใน

การเกิดของไก เนื่องจากมีโขดหิน น ้าไหลเอื่อยๆ และน ้าไม่ลึกมากท้าให้ไกเจริญเติบโตได้ดี   เมื่อไกเติบโตเส้น

ยาวขึ นก็จะไหลลู่ไปตามกระแสน ้าตั งแต่ท้องน ้าจนถึงผิวน ้า และไกจะเริ่มหมดไปในช่วงต้นเดือนเมษายน ซึ่ง

ระยะในการเก็บไกสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วงคือ ฤดูหนาว ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์  และ

ฤดูร้อน ช่วงเดือนมีนาคม – ต้นเดือนเมษายน   

 
                                                      (รูปภาพ: ชาวบ้านก้าลังจกไก) 

ชาวบ้านมีความรู้ท้องถ่ินเกี่ยวไกมาตั งแต่สมัยบรรพบุรุษและถ่ายทอดสืบต่อกันมาจนกลายเป็นวิถีชีวิต

วัฒนธรรมที่สอดคล้องระว่างคนกับทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างแยกไม่ออก ในเรื่องชนิดของไกชาวบ้านแบ่ง

                                                             
2 ความรู้ท้องถิ่น ถือเป็นความรู้เฉพาะถิ่นของแต่ละพื นที่ ซ่ึงอาจมีความเฉพาะหรอืแตกต่างกันออกไป 
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ไกออกตามลักษณะเป็น 3 ชนิดคือ ไกเหนียว ไกเปื้อย และไกต๊ะ ซึ่งบริเวณบ้านหาดไคร้จะพบไกไหมหรือไก

เปื้อย3 มากที่สุด  

นอกจากนี แล้วความคุ้นเคยในการใช้ประโยชน์และการพึ่งพาอาศัยทรัพยากรแม่น ้าโขงท้าให้เกิด

ความรู้ท้องถ่ินของชาวบ้านในการอธิบายระบบนิเวศและจุดเกิดของไกได้ เมื่อถึงช่วงฤดูของไกคือช่วงประมาณ

เดือนพฤศจิกายน – ต้นเดือนเมษายน ชาวบ้านจะอาศัยการดรูะดับน ้าและสีของโขดหินเป็นจุดสังเกตเกี่ยวกับ

ไก เมื่อระดับน ้าในแม่น ้าโขงเริ่มลดลงจนเห็นหาดหรือโขดหินเริ่มโผล่พ้นขึ นมาก็แสดงว่าไกเริ่มเกิดแล้ว และ

โขดหินก็จะมีลักษณะเป็นตะไคร้สีเขียวๆปกคลุมไปทั่ว จากค้าบอกเล่าของชาวประมงพื นบ้านเขายังสามารถ

สังเกตได้จากนกนางนวลที่กา้ลังบินอพยพขึ นมา และดอกซอมพอเริม่บานเป็นมสีีแดงซึง่เป็นอีกสัญลักษณ์อย่าง

หนึ่งที่ช่วยแสดงว่าช่วงนั นไกก้าลังเกิด 

ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและการเกบ็ ชาวบ้านมีความรู้เรื่องการเก็บไกและเครื่องมือผ่านการถ่ายทอด

จากรุ่นสู่รุ่นจนเกิดเป็นความรู้ที่สะสมจนกลายเป็นประสบการณ์ อุปกรณ์ในการเก็บไกจะเป็นภาชนะที่มีรู

ระบายน ้าออกเพื่อไม่ให้หนัก เช่น ตะกร้าไม้ไผ่เป็นต้น ส่วนวิธีการเก็บก็คือ ชาวบ้านจะพิจารณาแหล่งที่มีไก

เกิดตามความรู้เกี่ยวกับการเกิดของไกดังตามที่กล่าวข้างต้น จากนั นก็จะชักชวนเพื่อนบ้านและเลือกจุดลงไป

เก็บที่มีระดับน ้าไม่สูงไปกว่าเอว แล้วใช้มือล้วงไปเก็บไกหรือภาษาท้องถ่ินเรียกว่า “จกไก” โดยเลือกไกที่ไม่แก่

เกินไปมีเส้นยาวนุ่มลื่นมือสีสด เมื่อได้แล้วก็จะแกว่งไกในน ้าไปมาให้สะอาดให้เศษหินหรือใบไม้ต่างๆหลุดออก 

ก่อนจะน้ามาใส่ตะกร้าแล้วน้ามาบีบน ้าออกให้แห้ง        

จากการสั ง เกตการ ณ์

อย่างมีส่วนร่วมผู้ วิจัยได้พบว่า 

ชาวบ้านจะมีเทคนิคในการเก็บไก

ก็คือจะเลือกช่วงเวลาในการเก็บ

คือช่วงเช้ามืดเพราะจะท้าให้ได้ไก

ที่มี คุณภาพสีสวยและเส้นยาว 

และชาวบ้านจะเลือกเก็บไกที่มีสี

สดเนื่องจากเป็นไกที่ใหม่สามารถ

อยู่ ได้นาน  และชาวบ้ านยั งได้

คิดค้นจนมีความรู้ในการเก็บรักษายืดอายุของไกได้นานยิ่งขึ น ดังนี   

                                                             
3 ลักษณะจะเหนียวและรื่น ชอบเกาะอยู่กับหินเป็นกระจุกแล้วกระจายแผ่ออกเป็นจ้านวนมาก 
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ไกสด เมื่อล้างท้าความสะอาดให้เศษใบไม้และกรวดออกแล้วให้น้ามาบิดน ้าออกให้แห้งหมาด แล้วเอา

มาผ้ามาห่อเพื่อไม่ให้โดนแสง แล้วน้าเข้าตู้เย็นจะสามารถเก็บได้ประมาณ 3-5 วัน  

ไกแห้ง เมื่อล้างท้าความสะอาดไกสดแล้ว ให้น้าไกมาผึ่งตากใส่ตะแกรงให้แหง้ และน้ามาเก็บใส่ผ้าหรอื

ถุงด้าให้มิดชิด ไม่ใช่แสงแดดเข้าถึง วิธีนี จะสามารถเก็บได้นาน 1-2 ป ี

 

บทบาทของผู้หญิงกับไก 

ผู้ที่ใช้ประโยชน์และมีความรู้เกีย่วกับไกสว่นใหญ่จะเปน็ผู้หญิง เพราะผู้หญิงจะเป็นคนเกบ็ไกมาทา้เปน็

อาหารภายในครัวเรือนและขาย การเก็บไปเป็นงานที่ง่ายไม่ใช้เครื่องมือหรือทักษะอะไรมากและไปหาไม่ไกล

จากบ้าน แม่น ้าโขงจึงเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารที่ส้าคัญของผู้หญิงและคนในชุมชนเนื่องจากสามารถ

เก็บมาประกอบอาหารได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องใช้จ่ายหรือลงทุนอะไรมาก แม่น ้าโขงจึงเปรียบเสมือนห้องครัว  

การเช่ือมโยงกันด้วยมิติในด้านอาหารของผู้หญิงมักมีอะไรมากกว่านั น กล่าวคือผู้หญิงเปรียบเสมือน

คนที่เป็นพื นฐานของสถาบันครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบทุกอย่างภายในครัวเรือน เริ่มตั งแต่การดูแลบ้าน ดูแล

บุตร ซึ่งบทบาทที่ส้าคัญก็คือมิติของอาหาร โดยผู้หญิงจะท้าอาหารโดยเริ่มตั งแต่การหาวัตถุดิบ การเตรียมการ 

การประกอบการ ตลอดจนการจ้าหน่าย  ซึ่งในที่นี บทบาทหลักของผู้หญิงก็คือการท้าอาหาร อันเป็นหน้าที่

พื นฐานและเป็นหัวใจของครอบครัว คือการหุงหาอาหารให้สมาชิกได้อิ่มท้อง ซึ่งผู้หญิงต้องหาวัตถุดิบให้เพื่อ

เป็นอาหารนั น ผู้หญิงได้ใช้พื นที่ส่วนนี เองแปรธรรมชาติสร้างเป็นวัฒนธรรมและความรู้ขึ นมา และกลายเป็น

สัญลักษณ์ของท้องถ่ิน 

 
(รูปภาพ : แม่หญิงกับไกแม่น ้าโขง) 
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ไกกับความมั่นคงทางอาหาร 

อาหารเป็นสิ่งจ้าเป็นและเป็นพื นฐานส้าหรับการด้ารงชีวิตของมนุษย์ เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่เราต้อง

รับประทานทุกวัน เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตของร่างกาย ซึ่งหมู่บ้านหาดไคร้ที่เป็นหมู่บ้านที่มีความเช่ือว่า

ภายใน 1 ปี หรือช่วงฤดูการเก็บไกต้องได้กินอาหารจากไกเพื่อที่จะท้าให้ร่างกายแข็งแรงเพราะไกเป็นอาหารที่

ให้โปรตีนเยอะ จึงจกไกมาท้าอาหารประจ้าถ่ินที่หากินได้เฉพาะฤดูกาลไดห้ลายเมนู เช่น แกงไก เจี๋ยวไก(แกง

ค่ัว) ไกยี ห่อนึ่งไก ทอดไกน ้าข่า เป็นต้น ซึ่งถ้าได้รับประทานกับข้าวเหนียวร้อนก็จัดว่าเป็นมื อที่อร่อยไปอีกมื อ  

ไกน้ามาท้าอาหารพื นบ้านได้หลายเมนูทั งจากไกสดและไกแห้ง ซึ่งไกแห้งมีทั งแบบปรุงรสและไม่ปรุง

รส ส้าหรับแบบไม่ปรุงรสจะน้าไกสดที่ล้างสะอาดแล้วไปตากเป็นแผ่นๆจนแห้ง   นอกจากนี ไกยังน้ามาแปรรูป

ได้อีกหลายอย่าง เช่น ไกแผ่นกรอบปรุงรส ข้าวเกรียบไก คุกกี ไก 

ไกน ้าข่า  เป็นการท้าไกตากแห้งแบบใส่เครื่องปรุงรส โดยน้าไกที่ล้างสะอาดแล้วไปปั่นให้เนื อติดกัน 

ก่อนน้าไปตากเป็นแผ่นๆบนตะแกรง และเอาข่าสับพร้อมเครื่องปรุงอื่นๆมาโรย เช่น งา มะเขือเทศ หรือบาง

สูตรจะเอา “น ้าข่า” มาพรมๆบนไก ซึ่งน ้าข่าจะได้จากการต้มข่า มะขามเปียก มะเขือเทศ กระเทียม และเกลือ 

และโรยด้วยเครื่องปรุงต่างๆตามแต่ละสูตร    

เจี๋ยวไก (แกงคั่วไก)  ส่วนประกอบ: ไกสด หมูสับ(ถ้ามี) ข่า ตะไคร้ พริกแห้ง หอมแดง กระเทียม 

ปลาร้า และใบมะกรูดหั่นฝอย   วิธีท้า: 1) โขลกพริกแกงด้วยข่า ตะไคร้ พริกแห้ง หอมแดง กระเทียม และ

ปลาร้าสับ 2) ค่ัวพริกแกงกับน ้ามันจนหอม 3) ใส่หมูสับรวนกับเครื่องแกงจนสุกแล้วตามด้วยไก ปรุงรสด้วย

น ้าปลาร้าตามชอบ และใส่น ้าใบย่านาง(ถ้ามี) 4) พอทุกอย่างสุกดีและมีน ้าออกมาขลุกขลิก ใส่ข่าอ่อน ตะไคร้ 

หอมแดง และใบมะกูดหั่นฝอย เป็นอันเสร็จ  

 

 

 

 

 

 

 

(รูปภาพ: เจ๋ียวไก) 
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ไกยี ส่วนประกอบ: ไกแห้ง กระเทียม น ้ามัน และเกลือ  วิธีท้า: 1) น้าไกแผ่นตากแห้งมายีให้ละเอียด 

2) ค่ัวไกที่ยีไว้ด้วยไฟอ่อนๆและน ้ามันเล็กน้อย 3) ปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยและกระเทียมเจียว เติมเครื่องปรุง

อื่นตามชอบ เช่น แคบหมู งา  

 

 

 

                     

 

 

                            (รูปภาพ: ไกยี)                                                     (รูปภาพ: การตากไกน ้าข่า)    

 

ผลกระทบจากเขื่อนตอนบนในประเทศจีนและโครงการระเบิดแก่งต่อไกแม่น ้าโขง 

แม่น ้าโขงตกอยู่ในวิกฤตจากกระแสการพัฒนา น้าไปสู่การท้าลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างรวดเร็ว วิถี

ชีวิตความเป็นอยู่ที่มีมาเนิ่นนานเริ่มหายไปเช่นเดียวกันกับทรัพยากรธรรมชาติ หมู่บ้านหาดไคร้เป็นพื นที่ที่มีไก

มากที่สุดในอ้าเภอเชียงของ ที่นี่จึงเป็นชุมชนที่มีช่ือเสียงในการเก็บไกเป็นอย่างมาก มักมีชาวบ้านจากหมู่บ้าน

ใกล้เคียงมาเก็บไกในบรเิวณนี  ซึ่งชาวบ้านในชุมชนต่างรู้จักและเข้าใจในฤดูกาลของระบบนิเวศในแม่น ้าโขงเปน็

อย่างด ีแต่เมื่อมีการพัฒนาในลุ่มน า้โขงเกดิขึ นฤดูกาลต่างๆก็เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม ปริมาณการไหลของน ้าใน

แม่น ้าโขงเริ่มผันผวน กระแสน ้าขึ นเร็วและลงเร็ว ชาวบ้านคาดเดาสถานการณ์ไม่ได้และเริ่มได้รับผลกระทบ

จากการพัฒนาที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตอย่างรุนแรง  

โครงการการพัฒนาที่เกิดขึ นในลุ่มน ้าโขงตอนบนในประเทศจีนส่งผลต่อระบบนิเวศและชุมชนที่พึ่งพา

อาศัยทรัพยากรในแม่น ้าโขงในการด้ารงชีวิต เมื่อมีการสร้างเข่ือนแห่งแรกเกิดขึ น คือเข่ือนม่านวาน ระดับของ

น ้าในแม่น ้าโขงจึงเริ่มผันผวน จากการบอกเล่าของชาวบ้านหาดไคร้พบว่า ระดับน ้าในแม่น ้าโขงขึ น-ลงไม่ตรง

ตามฤดูกาล บางวันระดับน ้าสูงและต่อมาภายใน 2-3 วันน ้าก็ลดลงรวดเร็วอย่างเห็นได้ขัด จากแต่เดิมตาม

ระบบธรรมชาติแม่น ้าโขงจะใช้เวลา 2-3 เดือนในการค่อยๆขึ นหรือลงจากจุดต่้าสุดไปยังจุดสูงสุด และเมื่อมี

การระเบิดแก่งในแม่น ้าโขงก็ยิ่งท้าให้กระแสน ้ามีความแรงขึ น กล่าวคือแก่งดอนต่างๆที่เป็นตัวบังคับน ้าให้ไหล
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ไปตามทิศทางพร้อมชะลอความเรว็ของกระแสน ้าได้ถูกท้าลายลง ส่งผลให้ตลิง่ถูกกัดเซาะและตะกอนดินถูกพัด

พามาจนน ้าในแม่น ้าโขงขุ่นข้นและทับถมในระบบนิเวศต่าง ซึ่งส่งผลต่อไกในแม่น ้าโขงโดยตรง 

ความเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาส่งผลต่อการเจริญเติบโตของไกแม่น ้าโขงอย่างรุนแรง เนื่องจากไก

เป็นพืชที่มีความอ่อนไหวสูง เกิดในระดับน ้าลึกไม่เกิน 40-45 เซนติเมตร การเปลี่ยนแปลงของระดับน ้าที่ผัน

ผวนจึงท้าให้น ้าขึ นลงไม่ตรงตามฤดูกาลที่เคยเป็น ส่งผลท้าให้ไกจมน ้าหรือไม่ก็แห้งตายหมด นอกจากนั นไกยัง

ต้องอาศัยแสงแดดที่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการสังเคราะห์แสง แต่เมื่อระดับน ้าแรงจนพัดพาตะกอนที่ท้าให้น ้าใน

แม่น ้าโขงมีสีขุ่นข้น แสงแดดไม่สามารถส่องถึงได้ รวมทั งน ้ามีลักษณะที่ไม่ใสและสะอาด ไกจึงไม่สามารถ

เกิดขึ นได้ ส่วนไกที่เก็บได้ก็เป็นไกไม่มีคุณภาพ  

นอกจากนั นตามธรรมชาติไกแม่น ้าโขงมักจะเกิดในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึงต้นเดือนเมษายน

แต่โครงการการพัฒนาท้าให้ไกมีจ้านวนลดน้อยลง และส่งผลท้าให้ระยะเวลาในการเก็บไกน้อยลงจากที่เคย

เก็บได้ 4-5 เดือนก็เก็บได้เพียงไม่กี่เดือนเท่านั น 

 

(รูปภาพ: แม่ค้าขายไก) 

นางมาณี จินะราช อายุ 70 ปี สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหาดไคร้ ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อ 28 

มกราคม 2561 ถึงปัญหาที่เกิดขึ นว่า “ก่อนจะมีโครงการพัฒนาเข้ามาในลุ่มน ้าโขงไม่ว่าจะเป็นการสร้างเข่ือน 

หรือการระเบิดเกาะแก่ง ไกแม่น ้าโขงบริเวณบ้านหาดไคร้มีเยอะมาก ในช่วงสมัยก่อนตอนที่ป้าเป็นเด็ก เมื่อน ้า

ลดป้าได้ไปเก็บไกกับแม่ทีท่าน ้าปลาบึก เวลาก้าวเท้าลงไปในแม่น ้าโขงนี่หนา เท้าแทบจะไม่แตะถึงพื นเลย จะ

เหยียบไปโดนไกเสียก่อน มันเยอะมาก และถ้าย่ิงบริเวณไหนไกเยอะก็จะสง่ผลต่อเนื่องให้ปลาเยอะเช่นเดียวกนั 

เวลาอาบน ้านี่ต้องลงไปกลางแม่น ้าถึงจะอาบได้เพราะไกเยอะ เยอะชนิดจนเอามาปาเล่นกับเพื่อน เหมือนกับ
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เด็กอยู่เมืองนอกที่เขาปาหิมะเล่นเลย”  ซึ่งในปัจจุบันนี ท่าปลาบึกไม่สามารถเก็บไกได้แล้ว เพราะมีระดับน ้าที่

สูงจนท่วมโขดหินซึ่งแสงแดดไม่สามารถส่องถึง การท้าอาชีพเก็บไกก็เริ่มสูญหายไป เพราะไกมีไม่มากพอ  

วิถีชีวิตดั งเดิมของคนภายในหมู่บ้านหาดไคร้เริ่มหายไป รายได้ที่เคยหาได้จากการเก็บไกไม่เพียงพอต่อ

ค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน วิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านที่เคยพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติกลับต้องดิ นรนเพื่อหาเลี ยง

ครอบครัวมากขึ น หมู่บ้านหาดไคร้เริ่มก้าวเข้าสูยุ่คการแย่งชิงทรัพยากรทางธรรมชาติที่น้าไปสูค่วามยากจนทาง

เศรษฐกิจท้าลายความมั่นคงทางอาหารที่เป็นสิ่งที่แสดงถึงความมั่นคงในชีวิตของชาวบ้าน 

 

 


