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เกษตรริมโขง : ความรู้ท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อบ้านห้วยเม็ง 

และผลกระทบจากการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้้าโขงในจีน1 

 

โดย นางสาวอนงค์นาถ ทองเกิด 

นิสิตฝึกประสบการณ์สาขาการพัฒนาชุมชน  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ชุมชนบ้านห้วยเม็ง หมู่ท่ี 6 ต้าบลเวียง อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นชุมชนริมน ้าโขงอยู่ห่าง  จาก
ตัวจังหวัดเชียงรายประมาณ 120 กิโลเมตร ทิศเหนือของบ้านห้วยเม็งจรดกับล้าห้วยทรายมาน มีอาณาเขตพื นท่ี
จนถึงกึ่งกลางล้าห้วยทรายมานซึ่งเป็นเขตของหมู่บ้านห้วยเย็น หมู่ท่ี 7 ต้าบลริมโขง อ้าเภอเชียงของ ทางด้านทิศ
ใต้ จรดกลางล้าห้วยกอกหมู่ท่ี 14 บ้านทุ่งพัฒนาหมู่ 13 และบ้านทุ่งนาน้อยหมู่ 11 ต้าบลเวียง อ้าเภอเชียงของ  
จังหวัดเชียงราย ทางด้านทิศตะวันตกจรดสันเขาดอยหลวง บ้านไร่ ต้าบลแม่เงิน อ้าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  
และทางด้านทิศตะวันออก จรดล้าน ้าโขงตรงข้ามกับสปป.ลาว   บ้านห้วยเม็งเป็นชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื อ เป็น
ชุมชนขนาดกลาง มีภูเขา ล้าห้วยและแม่น ้าโขงล้อมรอบ ทิศตะวันตกของหมู่บ้านติดกับภูเขาดอยหลวงมีน ้าตกห้วย
เม็งไหลลงมาสู่ล้าห้วยเม็งก่อนลงสู่แม่น ้าโขง เป็นแหล่งน ้าให้ชาวบ้านใช้อุปโภคบริโภค ด้านตะวันออกติดกับแม่น ้า
โขงตรงข้ามกับเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมีถนนสัญจรระหว่าง
อ้าเภอเชียงของกับอ้าเภอเชียงแสนตัดผ่านกลางหมู่บ้าน  ชาวบ้านห้วยเม็งมีวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย เรียนรู้และสืบทอด
การใช้ประโยชน์จากแม่น ้าโขงตั งแต่การหาปลา การปลูกผักริมน ้าโขง ตลอดจนการสัญจรไปมาหาสู่กันฉันท์พี่น้อง
กับพี่น้องชาวลาว ชาวบ้านมีอาชีพท่ีส้าคัญคือปลูกผักผลไม้ และปลูกผักตามฤดูกาลริมฝ่ังโขงเพื่อกินและส่งขาย 
ชีวิตของคนท่ีนี่จึงมีความผูกพันกับแม่น ้าโขงตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ในช่วงสิบปีมานี สวนผักริมน ้าโขงค่อยๆหายไปเนื่องจากระดับน ้าในแม่น ้าโขงเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ในอดีตชาวบ้านสามารถคาดคะเนช่วงเวลาเพาะปลูกได้ตามฤดูกาลมาช้านาน ในช่วงน ้าลดในฤดูแล้งโดยธรรมชาติ
นั นน ้าจะค่อยๆลดลงและคงระดับน ้าไปตลอดจนถึงฤดูฝนในปีถัดไป การปลูกพืชผักได้ผลผลิตดีและใช้ต้นทุนน้อย
จากดินตะกอนและน ้าโขง ทั งยังไม่มีความเส่ียงหรือความเสียหายจากธรรมชาติ แต่ภายหลังจากมีการริเริ่ม

                                                             
1 บทความนี เป็นส่วนหน่ึงของพัฒนานิพนธ์เร่ือง “เกษตรริมโขง : ความรู้ท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื อ และผลกระทบจากการสร้างเขื่อนกั นแม่น ้าโขง

ในจีน” ที่จัดท้าขึ นเมื่อ พค. 61 โดยนส.อนงค์นาถ ทองเกิด นิสิตฝึกประสบการณ์สาขาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การสนับสนุนและให้ค้าปรึกษาโดยสถาบันชุมชนลุ่มน ้าโขงและสมาคมแม่น ้าเพื่อชีวิต 



2 | P a g e  
 

โครงการสร้างเขื่อนกั นแม่น ้าโขงในจีนท้าให้ระดับน ้าในแม่น ้าโขงขึ นลงผิดธรรมชาติ กระแสน ้าและทิศทางน ้า
เปล่ียนแปลงไป ส่งผลให้ระบบนิเวศน์ต่างๆของแม่น ้าโขงเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว น้ามาซึ่งผลกระทบต่อ
การเกษตรตลอดริมฝ่ังโขงรวมทั งท่ีบ้านห้วยเม็งแห่งนี  

 
 

ความรู้ท้องถ่ินในการท้าเกษตรริมโขงของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ บ้านห้วยเม็ง  

ความรู้ท้องถิ่นของชาวไทลื อบ้านห้วยเม็งเกี่ยวข้องกับการท้าเกษตรกรรมริมสายน ้าโขงเป็นอย่างมาก

เพราะมีวิถีชีวิตท่ียึดติดกับการท้าเกษตรมาตั งแต่บรรพบุรุษ ทั งความรู้เรื่องระบบนิเวศ ดิน น ้า ชนิดพันธุ์พืช การ

เพาะปลูก ระบบกรรมสิทธิ์ และการค้าขาย    การท้าเกษตรริมแม่น ้าโขงเป็นทั งอาชีพเสริมและเป็นความ

ภาคภูมิใจของผู้เฒ่าผู้แก่บ้านห้วยเม็ง ชาวห้วยเม็งแบ่งระบบนิเวศท่ีใช้ในการท้าเกษตรกรรมออกเป็น 3 ระบบ คือ 

ริมฝ่ัง ดอนทราย และหาด มีการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตามการบุกเบิกของบรรพบุรุษท่ีตกทอดมา ไม่รุกล ้าพื นท่ีของกัน

และกัน มีการขอเช่าพื นท่ีเพื่อท้าการเกษตรแบบไม่ต้องมีลายลักษณ์อักษร  ชาวห้วยเม็งมีความรู้เกี่ยวกับระดับน ้า

เป็นอย่างดี ทั งระดับน ้าขึ นน ้าลงท่ีปกติและไม่ปกติ สามารถดูได้ด้วยตาเปล่าจากการสังเกตแก่งหินท่ีหน้าแปลง

เกษตรของตน   นอกจากนี ยังมีความรู้ในเรื่องการเตรียมดิน การหว่านเมล็ด การใช้ประโยชน์จากแม่น ้าโขงเพื่อ

เกษตรของตน การใส่ปุ๋ย การก้าจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว และการค้าขาย ซึ่งชาวห้วยเม็งและพ่อค้าชาวลาวมีการ

ติดต่อซื อขายกันมาอย่างยาวนาน จนเรียกได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ฉันท์ญาติมิตร 
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ภาพประกอบ การค้าขายพืชเกษตรริมโขงกับพ่อค้าคนลาวที่ข้ามมาซื้อถึงแปลงผัก 

การท้าเกษตรกรรมตามริมฝ่ังและบนดอนทรายริมแม่น ้าโขงได้สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างรายได้

เสริมให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดี เนื่องด้วยพื นท่ีตามริมฝ่ังและบนดอนทรายริมแม่น ้าโขงเป็นระบบนิเวศท่ีอุดม

สมบูรณ์ด้วยตะกอนแร่ธาตุต่างๆ การเพาะปลูกพืชผลแต่ละครั ง จึงเป็นวิธีการท่ีเรียบง่ายไม่ต้องดูแลมากนัก 

ชาวบ้านห้วยเม็งไม่นิยมใช้พืชพันธุ์ที่เพาะเก็บไว้เองเนื่องจากรักษาโรคยากและให้ผลผลิตได้ไม่มาก ชาวบ้านห้วย

เม็งจะใช้วิธีการซื อเมล็ดพืชใหม่จากตลาดในทุกปีเพราะจะให้ผลผลิตมากและง่ายต่อการบ้ารุงรักษา  ผู้วิจัยพบว่า

พืชท่ีชาวบ้านท่ีนี่ปลูกมีทั งหมด 28 ชนิด ในจ้านวนนี พืชท่ีท้าก้าไรมากท่ีสุดได้แก่ ผักกาดขาว กะหล้่า พริกขี หนู 

มะเขือเปาะ ต้นหอม กระเทียม  แตงล้าน มันละแวก และฟักทอง  

รายชื่อพืชเกษตรริมแม่น้้าโขงที่ปลูกที่บ้านห้วยเม็ง 

ผักกวางตุ้ง ผักกาดขาว น ้าแก้ว กะหล้่า น ้าเต้า 

พริกขี หน ู พริกหยวก กระเทียม มะเขือเปาะ หอมแดง 

มะเขือสีม่วง มะเขือยาว แตงล้าน ผักกาดขิว ข้าวสาลี 

กล้วยน ้าว้า ผักชีลาว ต้นหอม ผักชีไทย แตงกวา 

ฟักทอง ถั่วดิน ผักขี ฮูด มันละแวก มะเขือเทศ 

กรีนโอ๊ค เรดคอรัล มะนาว   
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ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนก้ันแม่น้้าโขงในจีน 

แม่น ้าโขงเป็นแม่น ้าสายใหญ่ของโลกท่ีมีความยาวประมาณ 4,909 กิโลเมตร มีความยาวเป็นอันดับท่ี 10 

ของโลก มีต้นน ้าอยู่ท่ีภูเขาจี ฟูส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยบนท่ีราบสูงทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีน ไหลผ่าน 6 

ประเทศคือ จีน พม่า ลาว ไทย กัมพูชา ก่อนออกสู่ทะเลจีนใต้ท่ีประเทศเวียดนาม ปัญหาทรัพยากรแม่น ้าโขง

เกิดขึ นจากหลายสาเหตุ เช่น การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ การผันน ้า โครงการเดินเรือ ท่าเรือ สารเคมีจากการ

เพาะปลูก รวมถึงภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลเสียหายอย่างหนักในหลายด้านตลอดล้าน ้าโขงและแม่น ้าสาขา 

ในกรณีเข่ือนขนาดใหญ่ในแม่น ้าโขงตอนบนในเขตประเทศจีน รัฐบาลจีนมีการสร้างเขื่อนกั นแม่น ้าโขง

หลายโครงการเพื่อด้าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้า ใช้ส้าหรับการเกษตร ควบคุมน ้าในการระเบิดแก่งแม่น ้าโขง และ

เพื่อควบคุมระดับน ้าโขงให้สูงพอส้าหรับการเดินเรือสินค้าขนาด 500 ตันท่ีจะวิ่งขึ นลงจากจีนลงมายังไทยและลาว

ได้ ซึ่งปัจจุบันเข่ือนสร้างเสร็จไปแล้ว 6 เขื่อนได้แก่ เขื่อนม่านวาน เข่ือนต้าเฉาซาน เขื่อนเส่ียววาน เขื่อนนัวจาตู้ 

เข่ือนกงกว่อเฉียว และเข่ือนจ่ิงหง และยังมีท่ีก้าลังก่อสร้างหรือวางแผนไว้ที่จะสร้างรวมอีกหลายเขื่อน   
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การสร้างเข่ือนกั นแม่น ้าโขงในจีนส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศและชุมชนท่ีพึ่งพาแม่น ้าโขงอย่าง

รุนแรง โดยเฉพาะการขึ นลงของระดับน ้าในฤดูแล้ง นับตั งแต่การสร้างเขื่อนม่านวานแล้วเสร็จ ความรุนแรงของ

ปัญหาทวีมากขึ นในปี พ.ศ.2540 แม่น ้าโขงเกิดการขึ นลงผิดปกติ สร้างความเสียหายให้แก่ชาวบ้านห้วยเม็งตลอด

ระยะกว่า 20 ปี ชาวบ้านสูญเสียท่ีดินท้ากินบางส่วนและบางส่วนถูกน ้าท่วมพืชผักจนเสียหายเพราะระดับน ้าขึ นสูง

ผิดปกติและฉับพลันไม่ทันตั งตัว จนกระท่ังปี พ.ศ.2560 เกษตรกรบ้านห้วยเม็งเริ่มทยอยพากันขึ นไปปลูกพืชผล

ทางการเกษตรบนดอยหลวงท้ายหมู่บ้านและใช้ประโยชน์จากล้าห้วยเม็งแทน  

 
ภาพประกอบ ช่วงเวลาท่ีชาวห้วยเม็งได้รับผลกระทบจากการสร้างเข่ือนกั้นแม่น้้าโขงในจีน 

 

การกักเก็บและปล่อยน ้าของเข่ือนในจีนอย่างไม่ค้านึงถึงคนท้ายเข่ือน ท้าให้เกิดความผันผวนของแม่น ้า

โขงอย่างรุนแรง ระดับน ้าขึ นลงอย่างไม่เป็นไปตามฤดูกาล เกษตรกรบ้านห้วยเม็งมีรายได้น้อยลงจากอดีต เกิด

ความเส่ียงและการขาดทุน ชาวบ้านริมฝ่ังแม่น ้าโขงเริ่มท้ามาหาเลี ยงชีพได้ล้าบากมากขึ น  แม้ว่าผลผลิตจากพืชริม

โขงของบ้านห้วยเม็งจะเป็นท่ีต้องการของตลาดสดในลาวเป็นอย่างมาก แต่ในทุกปีชาวบ้านท่ีนี่ต้องแบกรับความ
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เส่ียงต่อการขาดทุนจากการถูกน ้าท่วมท้าลายพืชผักเสียหาย จากการปล่อยน ้าฉับพลันของเขื่อนจีนท่ีทวีความ

รุนแรงมากขึ นทุกปี  

ความเส่ียงและผลกระทบท่ีเกิดขึ นท้าให้เกษตรกรชาวห้วยเม็งหลายคนผันตัวไปประกอบอาชีพอื่นท่ี

สามารถน้าเงินมาเจือจุนครอบครัวได้อย่างรวดเร็วและไม่เส่ียงต่อการขาดทุน เช่น อาชีพขับเรือคอยรับส่งสินค้าท่ี

ท่าเรือเชียงของ รับจ้างท่ัวไป การไปท้างานอุตสาหกรรมต่างจังหวัด หรือการย้ายไปปลูกพืชในพื นท่ีอื่นแทน  

รวมถึงการส่งลูกหลานให้เรียนสูงๆเพื่อรับราชการหรือมีงานดีๆท้าจะได้ไม่ต้องมาล้าบากกับการท้าเกษตรในชุมชน  

 

 

กรณีศึกษาพ่อโส และแม่ถาน จันตะคาด 

พ่อโสอายุ 83 ปี และแม่ถานอายุ 84 ปีเป็นชาวไทลื อทั งคู่ แต่งงานกันตอนอายุ 20 ปี มีลูก 5 คน ปัจจุบัน

ยังแข็งแรงท้าสวนได้อย่างเป็นปกติ พ่อโสและแม่ถานเป็นผู้นุกเบิกพื นท่ีปลูกเกษตรริมโขงเองเพราะพ่อแม่ไม่ได้หา

ไว้ให้และเป็นเจ้าแรกเริ่มปลูกพริกปลูกมะเขือกันตั งแต่อายุ 25 ปีท่ีบริเวณดอนริมโขง รวมเป็นเวลากว่า 60 ปี 
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ในขณะท่ีสมัยก่อนคนอื่นปลูกแต่มันส้าปะหลังเพราะได้หัวใหญ่มาก ภายหลังชาวบ้านจึงเริ่มปลูกพริก มะเขือ และ

พืชเกษตรสวนครัวตามๆกัน  

เมื่อประมาณ 10 ปีท่ีผ่านมาพ่อโสและแม่ถานได้ทดลองปลูกส้มเขียวหวานท่ีดอนริมโขงเป็นรายแรก 

จ้านวน 200 ต้น ซึ่งพื นท่ีมีลักษณะเป็นดินทราย เมื่อปลูกได้ผลดีจึงปลูกต่อมาจนถึงปัจจุบัน และเมื่อชาวบ้านเห็น

ว่าปลูกได้ผลดีจึงไปปลูกตาม จากนั นจึงแบ่งพื นท่ีเพาะปลูกเป็นสองส่วน ส่วนบนปลูกส้มและส่วนล่างปลูกผัก   

ประมาณ 3-4 ปีท่ีผ่านมา พ่อโสและแม่ถานเริ่มได้รับผลกระทบจากการปล่อยน ้าของเขื่อนท่ีได้พัดเอา

ผลผลิตเกษตรริมโขงไปหมดประมาณปีละ 2 ครั ง ท้าให้พ่อโสและแม่ถานและชาวบ้านต้องเริ่มท้าการปลูกใหม่ทุก

ครั งท่ีจีนปล่อยน ้าออกมา ซึ่งพ่อโสเล่าว่าน ้าจะเข้าท่วมประมาน 10 วัน ท่วมสูงถึงต้นส้ม ท้าให้ผักสวนครัวที่อยู่ท่ีต้่า

กว่าต้นส้มถูกน ้าท่วมเสียหาย 

 

สรุป 

ชาวห้วยเม็งมีวิถีชีวิตท่ีผูกพันกับการเกษตรและแม่น ้าโขงมาตั งแต่บรรพบุรุษ  มีความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ

การเกษตรริมโขงประกอบกันหลายด้าน ทั งเรื่องระบบนิเวศท่ีชาวห้วยเม็งแบ่งระบบนิเวศท่ีใช้ในการท้าเกษตรริม

โขงออกเป็น 3 ระบบคือ ริมฝ่ัง ดอนทราย และหาด มีระบบกรรมสิทธิ์ท่ีดินตามการบุกเบิกของบรรพบุรุษท่ีตก

ทอดมาไม่รุกล ้าพื นท่ีของกันและกัน มกีารขอเช่าพื นท่ีเพื่อท้าการเกษตรแบบไม่ต้องมีลายลักษณ์อักษร ชาวห้วยเม็ง

ยังมีความรู้เกี่ยวกับระดับน ้าเป็นอย่างดี ทั งระดับน ้าขึ นน ้าลงท่ีปกติและไม่ปกติสามารถดูได้ด้วยตาเปล่าจากการ

สังเกตแก่งหินท่ีหน้าแปลงเกษตรของตน ในด้านความรู้เรื่องชนิดพันธุ์พบว่าพืชท่ีท้าการเพาะปลูกมี 28 ชนิดเช่น 

กะหล้่า พริกขี หนู มะเขือยาว มะเขือเทศ มะนาว เป็นต้น นอกจากนี ยังมีความรู้ในเรื่องการเตรียมดิน การหว่าน

เมล็ด การใช้ประโยชน์จากแม่น ้าโขงเพื่อเกษตรของตน การใส่ปุ๋ย การก้าจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว และการค้าขาย

กับพ่อค้าชาวลาว   

การกักเก็บและปล่อยน ้าของเข่ือนในจีนอย่างไม่ค้านึงถึงคนท้ายเข่ือน ท้าให้เกิดความผันผวนของแม่น ้าโขง

อย่างมาก ระดับน ้าขึ นๆลงๆไม่เป็นไปตามฤดูกาล น ้าท่วมฉับพลัน สร้างผลกระทบอย่างหนักต่อเกษตรริมโขงบ้าน

ห้วยเม็ง พื นท่ีท้าการเกษตรลดลง รายลดลง ขาดทุน เกิดความเส่ียงต่อความเสียหายของพืชผลและรายได้จากน ้าท่ี

ท่วมอย่างฉับพลันและไม่สามารถคาดเดาได้ และเกิดความไม่แน่นอนของชีวิตและครอบครัว ยังผลให้ชาวบ้าน

หลายคนผันตัวไปท้าอาชีพอื่นท่ีสามารถน้าเงินมาเจือจุนครอบครัวได้อย่างเร็วกว่าและไม่เส่ียงต่อการขาดทุน เช่น 
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การขับเรือคอยรับส่งสินค้าท่ีท่าเรือเชียงของ การรับจ้างท่ัวไป การไปท้างานอุตสาหกรรมต่างจังหวัด และการย้าย

ไปปลูกพืชท้าเกษตรกรรมในพื นท่ีอื่นแทน   

   

 

   

 


