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เครื่องมือหาปลาของแม่ญิงลุ่มน ้าโขง 

กรณีบ้านแจมป๋อง ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 
 

1. เกริ่นน้า 
1.1 ความเป็นมาของการท้าวิจัย 

ปัญหาแม่น้้าโขงเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและสร้างผลกระทบมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปีต่อระบบนิเวศและ

ชุมชนท้องถิ่น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาชุมชนท้องถิ่นต้องเผชิญกับปัญหาด้วยตัวเองทั้งการแก้ไขกับผลกระทบที่

เกิดขึ้นรวมทั้งการคาดเดาถึงสาเหตุของปัญหา นอกจากชาวบ้านแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและองค์กร

พัฒนาเอกชนก็ยังไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งเมื่อมีการถกเถียงถึงสาเหตุ

และผู้รับผิดชอบก็ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนในการยืนยันถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นและหลักฐานที่จะชี้ไปถึงสาเหตุของ

ปัญหา การรวบรวมองค์ความรู้ท้องถิ่นของคนริมโขงที่หาอยู่หากินกับแม่น้้าโขงมาหลายชั่วอายุคนจึงมีความส้าคัญ

เพราะไม่มีใครจะรู้จักและรักแม่น้้าโขงมากไปกว่าคนริมโขง ความรู้ที่ได้จะมีประโยชน์อย่ างยิ่งต่อการอธิบายถึง

สาเหตุของปัญหา และที่ส้าคัญคือใช้เป็นแนวทางในการจัดการกับปัญหาที่จะเกิดต่อเนื่องไปอีกหลายสิบปี 

นอกจากนี้มันยังมีความส้าคัญในการเผยแพร่ให้คนลุ่มน้้าโขงในจังหวัดอ่ืนๆได้รับรู้  

การศึกษาองค์ความรู้ท้องถิ่นของผู้หญิงมีความส้าคัญเนื่องจากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาโดยมากแล้วจะเป็น

ข้อมูลความรู้ที่ได้จากผู้ชายจึงท้าให้เราได้ความรู้ที่ยังไม่ครบถ้วนนัก นอกจากนี้แล้วความรู้ท้องถิ่นของผู้หญิงยังจะ

ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนและซับซ้อนของปัญหา รวมไปถึงอาจจะท้าให้ได้แนวทางแก้ไขปัญหาใน

มุมมองใหม่ๆด้วย ดังนั้นแล้วสมาคมสถาบันชุมชนลุ่มน้้าโขง (MCI) จึงได้ร่วมมือกับกลุ่มแม่ญิงริมโขงใน 5 หมู่บ้าน

ในพ้ืนที่ 3 อ้าเภอริมฝั่งแม่น้้าโขงของจังหวัดเชียงรายท้าการศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างแม่ญิงกับแม่น้้าโขง

ในภาคเหนือ” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการ “เสริมสร้างบทบาทและเครือข่ายแม่ญิงลุ่มน้้าโขง-ภาคเหนือ” 

ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก Pact Thailand   

 

1.2 วิธีการท้าวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบของ “งานวิจัยจาวบ้าน” ซึ่งเป็นงานวิจัยที่มีชาวบ้านเป็นนักวิจัยเพื่อร่วมกันถอด

เอาความรู้ท้องถิ่นที่สั่งสมมาในตัวชาวบ้านออกมา โดยมีหน่วยงานภายนอกซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ของ

สมาคมสถาบันชุมชนลุ่มน้้าโขงเป็นผู้ช่วยนักวิจัย ท้าหน้าที่ในการน้าประชุม จดบันทึก สรุปและเขียนรายงานวิจัย 

จากการระดมความคิดเห็นร่วมกันท้าให้ได้หัวข้อการวิจัย 3 หัวข้อตามความถนัดและสนใจของกลุ่มแม่ญิงในแต่ละ
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หมู่บ้านคือ 1) เครื่องมือหาปลาของแม่ญิง ซึ่งจะท้าโดยกลุ่มแม่ญิงบ้านเชียงแสนน้อย ต.เวียง อ.เชียงแสน และกลุ่ม

แม่ญิงบ้านแจมป๋อง ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น 2) อาหารพ้ืนบ้านจากแม่น้้าโขง ซึ่งจะท้าโดยกลุ่มแม่ญิงบ้านหาด

บ้าย-หาดทรายทอง ต.ริมโขง อ.เชียงของ และกลุ่มแม่ญิงบ้านห้วยลึก ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น และ 3) แม่ญิงกับ

ประเพณีพ้ืนบ้านที่เกี่ยวกับแม่น้้าโขง ซึ่งจะท้าโดยกลุ่มแม่ญิงบ้านปากอิงใต้ ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ โดยมีนักวิจัย

จาวบ้านเป็นผู้หญิง 62 คน ผู้ชาย 2 คน รวมทั้งหมด 64 คน ประกอบด้วยบ้านเชียงแสนน้อย 15 คน บ้านหาด

บ้าย-หาดทรายทอง 15 คน บ้านปากอิงใต้ 16 คน บ้านแจมป๋อง 16 คน และบ้านห้วยลึก 17 คน  วิธีการเก็บ

ข้อมูลหลักที่ใช้คือการประชุมกลุ่มเพ่ือระดมความรู้ การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์แบบมีส่ วนร่วม การวิจัย

ครั้งนี้มีความส้าคัญต่อการสร้างหลายด้านทั้งการสร้างความรู้ สร้างศักยภาพ สร้างเครือข่าย และสร้างพลังแก่

แม่ญิง 

 

1.3 ผลสรุปจากการวิจัยทั ง 3 เรื่องใน 5 หมู่บ้าน 

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เป็นการสรุปจากการวิจัย 3 เรื่องของ 5 หมู่บ้านซึ่งแม้บางหมู่บ้านจะท้าเรื่อง

เดียวกันแต่ก็มีรายละเอียดต่างกัน หากต้องการข้อมูลรายละเอียดสามารถอ่านเพ่ิมเติมได้ในรายงานการวิจัยที่

จัดท้าแยกเล่มกันของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่ ง ได้ท้าการอัพโหลดไว้ ในเว็บ ไซด์ของสถาบันชุมชนลุ่มน้้ าโขง 

(www.mekongci.org)  ผลที่ได้จากการวิจัยทั้ง 5 หมู่บ้านสรุปได้ว่าแม่ญิงมีความสัมพันธ์กับน้้าโขงผู้เป็นแม่ใน

หลายด้านทั้งเรื่อง 1) การหาปลาและสัตว์น้้าชนิดอ่ืนๆ 2) การหาสัตว์อ่ืนๆริมน้้า 3) การหาไก 4) การท้าเกษตรริม

โขง 5) การหาผักธรรมชาติริมโขง 6) น้้าอุปโภคและบริโภคในครัวเรือน 7) น้้าเพ่ือการเกษตร 8) การร่อนทอง 9) 

การค้าขายสองฝั่งโขง 10) การคมนาคม 11) ประเพณีวัฒนธรรม  

หัวข้อที่แม่ญิงเลือกมาท้าวิจัย 3 เรื่องสะท้อนเรื่องราวความผูกพันของแม่ญิงกับน้้าโขงผู้เป็นแม่ได้ชัดเจน 

ก) เครื่องมือหาปลาของแม่ญิง จะเห็นว่าเครื่องมือหาปลาของแม่ญิงต่างไปจากของผู้ชายคือมีขนาดเล็กและเบากว่า

ใช้ในระบบนิเวศท่ีต่างไป ชนิดปลาที่จับก็จะต่างกัน ท้าให้ความรู้ของแม่ญิงในเรื่องเครื่องมือ ระบบนิเวศ และปลาที่

จับต่างไปจากชาย ข) อาหารพ้ืนบ้านจากแม่น้้าโขง การท้าอาหารเป็นหน้าที่หลักของแม่ญิงมันจึงสะท้อน

ความสัมพันธ์และความรู้ได้ดี เช่น เรื่องวัฒนธรรมของรสชาติความล้าไม่ล้าที่สัมพันธ์กับแม่น้้าโขง ความรู้อารมณ์

ความรู้สึกเกี่ยวกับอาหารจากโขงเป็นสิ่งสะท้อนและบันทึกถึงการเปลี่ยนแปลงและการรับรู้เกี่ยวกับแม่น้้าโขง 

พบว่ามีอาหารพ้ืนบ้านหลายอย่างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่เกิดจากการผสมผสานกันของวัฒนธรรมของแต่ละ

กลุ่มชาติพันธุ์กับวัตถุดิบจากแม่น้้าโขง เช่น ปลาแดกของหมู่บ้านห้วยลึกที่มีรสชาติต่างไปจากหมู่บ้านอ่ืน  ค) 

แม่ญิงกับประเพณีพ้ืนบ้านที่เกี่ยวกับแม่น้้าโขง ประเพณีช่วยสะท้อนความสัมพันธ์ของคนกับโขงในด้านที่เป็น

นามธรรม โดยเฉพาะมุมที่เกี่ยวข้องกับแม่ญิงจะช่วยสะท้อนให้เห็นความละเอียดอ่อนได้มากขึ้น ในประเพณีไหล
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เรือไฟบกของบ้านปากอิงใต้คนที่เข้าร่วมงานส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงซึ่งจะท้าหน้าที่หลักในการจัดเตรียมวัสดุและ

อาหาร ส่วนชายจะท้าหน้าที่ในการน้าประกอบพิธีกรรม   

เมื่อน้้าโขงเปลี่ยนก็กระเทือนถึงแม่ญิงหลายด้าน เมื่ออาหารหายากขึ้นก็ต้องล้าบากในการไปหาอาหาร

จากแหล่งอ่ืนๆหรือเปลี่ยนอาชีพ รสชาติที่เคยกินก็เปลี่ยนเพราะต้องปลาน้้าโขงแพงและหายากต้องใช้ปลาบ่อที่

ขายในตลาดมาท้าอาหารแทน ความผันผวนของแม่น้้าโขงท้าให้ชีวิตคาดเดาได้ยาก ความเดือดร้อนที่เกิดสะท้อน

ออกมาให้เห็นทั้งความเป็นอยู่ที่ล้าบากขึ้นและอารมณ์ความรู้สึกที่มี หลายหมู่บ้านเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ง

เข้ามาช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยเฉพาะในเรื่องอาหารและรายได้ และน้าความเดือดร้อนของชาวบ้านไปเจรจา

กับประเทศต้นน้้าให้มีการปล่อยน้้าให้เป็นตามระบบธรรมชาติ 

 

1.4 การท้าวิจัยเรื่องเครื่องมือหาปลาของแม่ญิงที่บ้านแจมป๋อง 

ในการใช้เครื่องมือหาปลาแต่ละอย่างแม่ญิงจะต้องมีความรู้หลายด้านประกอบกันเพ่ือที่จะสามารถจับปลา

ได้ เช่น ความรู้เรื่องปลาที่จะจับว่าแต่ละชนิดอาศัยและหากินอย่างไร ความรู้เรื่องระบบนิเวศที่ปลาอยู่ว่าตื้นลึกแค่

ไหนน้้าวนหรือเอ่ือย มีต้นไม้หรือพืชอะไรอยู่บ้างบริเวณนั้น ความรู้เรื่องการใช้และซ่อมแซมเครื่องมือหาปลาแต่ละ

อย่าง ความรู้เรื่องความปลอดภัยและอันตรายจากการหาปลาที่ก็จะใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาหลายวิธี เช่น เลี่ยงที่

จะไปบริเวณที่เสี่ยง ไปกันเป็นกลุ่มหลายคน  ความรู้เรื่องเจ้าที่เจ้าทางที่ต้องไหว้บูชาเพ่ือให้โชคหมานจับปลาได้

เยอะๆและเพ่ือความปลอดภัย  

ระบบนิเวศแม่น้้าโขงตามภูมิปัญญาพ้ืนบ้านแบ่งออกเป็น 11 ระบบคือ 1) ริมฝั่ง คือพ้ืนดินและน้้าบริเวณ

ริมฝั่งแม่น้้าและหนองน้้า 2) ดอน หรือเกาะในแม่น้้าโขง มีทั้งแบบที่จมน้้าในฤดูน้้าหลากและแบบที่เป็นดอนขนาด

ใหญ่ไม่จมน้้า มีทั้งดอนดิน ดอนหิน และดอนทราย 3) หาด ชาวบ้านแบ่งออกเป็นหาดริมดอนและหาดริมฝั่งแม่น้้า

โขง และมีทั้งประเภทหาดทรายและหาดหิน 4) ร้อง คือร่องน้้าริมฝั่งที่ไหลอ้อมหินหรือดอนแล้วไหลออกมา ระบบ

นิเวศแบบนี้จะพบปลาขนาดเล็ก 5) แจ๋ม หรือแหลมคือส่วนที่ยื่นไปในแม่น้้า โดยมักจะพบปลาขนาดเล็กบริเวณ

แจ๋มจึงเป็นหนึ่งแหล่งหาปลาของแม่ญิง 6) หลง คือร่องน้้าหรือล้าน้้าที่ถูกตัดขาดออกจากแม่น้้าเมื่อเวลาผ่านไป

หลังจากที่กระแสน้้าเปลี่ยนทิศทาง หลงเกิดได้ทั้งในแม่น้้าโขงและแม่น้้าสาขา 7) ผา หรือแก่ง เป็นบริเวณที่มีก้อน

หินขนาดใหญ่หรือกลุ่มหินในแม่น้้าโขง ส่วนมากจะจมใต้น้้าในฤดูน้้าหลากและโผล่มาในช่วงน้้าลด 8) คก คือจุดที่มี

ความลึกในน้้าโขงและน้้าไหลวน โดยคกมักจะอยู่ใกล้กับผา 9) กว๊าน หรือวังน้้าจะมีน้้าหมุนวนพ้ืนที่กว้าง 10) น้้า

ห้วยและน้้าสาขา ปากแม่น้้าจะมีความอุดมสมบูรณ์ เช่น ปาก(แม่น้้า)อิง ปาก(แม่น้้า)งาว 11) หนอง คือแอ่งที่มีน้้า

ขังในช่วงหน้าแล้งและจะเชื่อมกับแม่น้้าโขงหรือแม่น้้าสาขาในช่วงน้้าท่วมหลาก  
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ระบบนิเวศส้าคัญที่เกี่ยวข้องกับการหาปลาของแม่ญิงโดยมากจะเป็นพ้ืนที่น้้าตื้นมีต้นไม้ขึ้นซึ่งมีทั้งระบบ

นิเวศในแม่น้้าโขง แม่น้้าสาขา และแหล่งน้้าอ่ืนๆใกล้เคียง เช่น หาด ร้อง แจ๋ม หลง ตัวอย่างจุดหาปลาส้าคัญได้แก่ 

ริมฝั่ง ซึ่งพบได้ตลอดในหมู่บ้านริมโขง โดยมักจะมีพืชขึ้นอยู่เยอะตามริมฝั่ง ในแม่น้้าโขงเดิมจะมีต้นไคร้น้้าขึ้น

จ้านวนมากซึ่งจะเป็นแหล่งที่อยู่ส้าคัญของปลา ระบบนิเวศท่ีแม่ญิงบ้านแจมป๋องมักไปหาปลาคือ แจมป๋องน้อย หัว

หาดไก ลั้งควายนอน ปากงาว (ปากแม่น้้างาวที่บรรจบกับแม่น้้าโขง)  เครื่องมือหาปลาที่แม่ญิงบ้านแจมป๋องใช้มี 8 

ชนิดคือ 1) จ ้า 2) หิง 3) แห 4) เบ็ดควิด 5) มองเล็ก 6) ข้อง 7) กระชัง 8) กระต้องตักปลา หรือสวิงตักปลา  

 

2. ข้อมูลพื นฐานของบ้านแจมป๋อง 
บ้านแจมป๋อง หมู่ 5 ต้าบลหล่ายงาว อ้าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ก่อตั้งเมื่อปีพ .ศ. 2432 ชาวบ้านที่

อพยพมาเป็นกลุ่มแรกมาจากจังหวัดน่าน อีกกลุ่มย้ายมาจากประเทศลาวจากภัยสงคราม ต่อมาในปีพ .ศ.2440 มี

การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านครั้งแรก โดยมีนายซุยา ชัยวงศ์หรือยุชา ชัยวงศ์ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก เดิมหมู่บ้านมีชื่อว่า

บ้านแจมป่อง ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นบ้านแจมป๋อง ชุมชนบ้านแจมป๋องในอดีตมีอาชีพหาปลา พ่ึงพาแม่น้้าโขงเป็น

หลัก นอกจากนั้นชาวบ้านยังท้าเกษตรริมปากแม่น้้างาว ท้านาข้าว ข้าวไร่ และยาสูบ จนปีพ .ศ. 2537 บ้านแจม

ป๋องถูกประกาศเป็นจุดผ่อนปรน อาชีพของคนในหมู่บ้านเริ่มเปลี่ยน ชาวบ้านเริ่มหันมาท้าการค้าขาย ปัจจุบันบ้าน

แจมป๋องกลายเป็นชุมชนการค้าชายแดนขนาดใหญ่ในอ้าเภอเวียงแก่น มีนายธนดล ค้ามะวงค์ เป็นผู้ใหญ่บ้านคน

ปัจจุบัน 

อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ อยู่ติดกับแม่น้้าโขง (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) ทิศใต้ อยู่ติดกับ

บ้านท่าข้าม หมู่ 4 ต้าบลหล่ายงาว ทิศตะวันออก อยู่ติดกับล้าน้้างาว บ้านม่วงยาย ต้าบลม่วงยาย ทิศตะวันตก อยู่

ติดกับสันเขาแบ่งระหว่างบ้านทุ่งซาง บ้านลุง อ้าเภอเชียงของ 

 

3. บริบทด้านการใช้ทรัพยากร 
ระบบนิเวศแม่น้้าโขงตามภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในบ้านแจมป๋องมี8 ระบบคือ 1) ผา เช่น ผาวัว 2) ลั้ง เช่น ลั้ง

ควายนอน 3) หาด เช่น หัวหาดไก 4) แจม เช่น แจมป๋องน้อย 5) ดอน เช่น ดอนกว้าง 6) ร้อง เช่น ร้องแคกุ้ง 7) 

แม่น้้าห้วยหรือน้้าสาขา เช่น ปากน้้างาว ห้วยป่าฮอม ห้วยเดื่อ และ 8) ริมฝั่ง เช่น ริมฝั่งท่าข้าวส้าน 
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ปฏิทินการเก็บหาทรัพยากรของคนบ้านแจมป๋อง 

การเก็บหาทรัพยากร ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ปลูกผักกาด             

ปลูกข้าวโพด             
ปลูกผักสวนครัวริมโขง             

ปลูกมันส้าปะหลัง             

ปลูกข้าว             
สวนส้มโอ             

สวนส้ม             

เก็บเห็ด             
เก็บหน่อไม้ไร่             

เก็บไข่มดแดง             

หาปลา             
หาเทา             

หาเทาน้้าโขง             
หาไกน้้าโขง             

ขายของในตลาด             

รับจ้างในตลาด             
 

 การท้าเกษตรของผู้หญิงในชุมชนบ้านแจมป๋อง ประกอบด้วย 3 แบบ คือ การท้านาข้าว การท้าพืชไร่ และ

พืชสวน โดยการท้านาจะแบ่งออกเป็น การท้านาปี และการท้านาปลัง ซึ่งการท้านาปีท้าในช่วงเดือนมิถุนายนถึง

เดือนตุลาคม โดยเริ่มหว่านเมล็ดข้าวในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนและเก็บเกี่ยวในเดือนตุลาคม ส่วนการท้านา

ปลังเริ่มหว่านเมล็ดในเดือนธันวาคมและเก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคม   

 การท้าพืชไร่ ประกอบด้วย การปลูกผักกาด ข้าวโพด และมันส้าปะหลัง ซึ่งมีการปลูกในพ้ืนที่ดอนและ

พ้ืนที่ราบริมน้้าโขง ซึ่งอยู่บนพ้ืนที่เหนือน้้าโขงท่วมถึง โดยการปลูกผักกาดจะเริ่มปลูกในเดือนกันยายนและเก็บ

เกี่ยวในช่วงเดือนธันวาคม ส่วนข้าวโพดมีการเพาะปลูกตลอดทั้งปี โดยข้าวโพดมีรอบเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยว

เป็นระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งใน 1 ปีสามารถเก็บเกี่ยวข้าวโพดได้ถึง 3 รอบ ในส่วนมันส้าปะหรังเริ่มปลูกในเดือน

เมษายนก่อนเทศกาลสงกรานต์และเก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคมถึงมกราคม นอกจากนี้ในช่วงระดับน้้าโขงลดลงมีการ

ปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณริมน้้า ซึ่งท้าในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมิถุนายน 
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 การท้าพืชสวน พืชที่ปลูกในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นสวนส้มโอและสวนส้ม นอกจากนี้มีพ้ืนที่บางส่วนปลูกพืช

ผสมผสานผลไม้ชนิดอ่ืน เช่น กล้วย ล้าไย เป็นต้น โดยช่วงฤดูฝนในเดือนมิถุนายนเป็นช่วงที่ท้าการปลูกต้นพันธุ์

ผลไม้ทั้งส้มโอและส้ม ซึ่งใช้ระยะเวลาในการดูแล 4-5 ปีจึงสามารถเก็บเกี่ยวได้ การเก็บผลผลิตส้มโอจะเก็บในช่วง

เดือนมิถุนายนถึงกันยายน และการเก็บผลผลิตส้มจะเก็บในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม  

 นอกจากนี้กลุ่มผู้หญิงในชุมชนบ้านแจมป๋องเมื่อว่างจากการท้างานหลัก ก็จะมีการเก็บหาอาหารจากแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนทั้งจากแหล่งน้้าและป่าทั้งหาของป่า หาสัตว์น้้า หาเทาและไก กิจกรรมส้าคัญคือ 1) 

การเก็บเห็ด โดยมีการเก็บเห็ดน้้าข้าว เห็ดแดง เห็ดระโงก เห็ดเหลือง และเก็บหน่อไร่ ในป่าบริเวณดอยป่าน่าน

และดอยเฮือ ซึ่งเก็บในช่วงฤดูฝน คือ ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน การเก็บหาเห็ดจะใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับ

แหล่งก้าเนิดเห็ดแต่ละชนิด ระยะเวลาที่เห็ดเกิด เป็นต้น โดยแต่ละคนจะรู้จุดเก็บเห็ดเป็นของตัวซึ่งมักจะไม่บอก

แก่คนอ่ืน เพ่ือให้สามารถเก็บหาได้อย่างต่อเนื่อง 2) การเก็บไข่มดแดง ตามสวนส้มสวนส้มโอในช่วงเดือนเมษายน

ถึงพฤษภาคม  3) การหาปลา จะหาตามแหล่งน้้าต่างๆ ในชุมชนและบริเวณริมน้้าโขงซึ่งหาได้ตลอดทั้งปี และ

ในช่วงน้้าหลาก (กันยายนถึงพฤศจิกายน) จะมีปลาจ้านวนมาก โดยจะหาในบริเวณปากน้้างาว แจม หัวหาดไก 

ห้วยเดื่อ ห้วยป่าฮ้อม ป่าสบห้วย และท่าข้าวส้าน ซึ่งอุปกรณ์หาปลาของผู้หญิงที่ ใช้มักจะมีขนาดเล็กและเบากว่า

ของผู้ชาย ซึ่งได้แก่ ยอ สวิง แห มองเล็ก และเบ็ดควิด นอกจากนี้ในพ้ืนที่มีอ่างเก็บน้้าป่าฮ้อมและอ่างเก็บน้้าห้วย

เดื่อ ซึ่งในช่วงฤดูแล้งประมาณเดือนเมษายนก่อนเทศกาลสงกรานต์ ทางชุมชนมีการจัดสรรให้คนในชุมชนสามารถ

จับสัตว์น้้าในอ่างใดอ่างหนึ่ง ส่วนอีกอ่างจะท้าการเปิดประมูลให้บุคคลภายนอกชุมชน และมีการสลับกิจกรรมของ

อ่างในแต่ละปี 4) เก็บไกแม่น้้าโขง จะเก็บในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมซึ่งขึ้นอยู่กับระดับน้้าและอุณหภูมิ ถ้า

ระดับน้้าขึ้นสูงจะไม่พบไก และถ้าอุณภูมิลดลง มีการอากาศหนาวเย็น ไกจะเกิดปริมาณมาก โดยกลุ่มผู้หญิงมักจะ

เก็บหาบริเวณหัวหาดไก ผาวัว ลั้งควายนอน และแจมป๋องน้อย 5) การเก็บเทา จะเก็บบริเวณห้วยหวาย ห้วยป่า

ฮ้อม ซึ่งเป็นแหล่งน้้าในชุมชนซึ่งเก็บในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคม และเก็บเทาแม่น้้าโขงในช่วงน้้าลดเดือน

มีนาคมถึงเมษายน ซึ่งหาบริเวณหัวหาดไกและผาวัว   

 นอกจากนี้ชุมชนบ้านแจมป๋องน้อยมีตลาดนัดทุกวันพุธที่มีคนในชุมชนและคนนอกชุมชนน้าวัตถุดิบอาหาร 

เครื่องใช้ หลากหลายมากมายมาขายในตลาด ท้าให้ผู้หญิงในชุมขนมีการน้าของไปขายในตลาด และบางส่วนมีการ

รับจ้างในตลาด ซึ่งตลาดมีกิจกรรมตลอดทั้งปี 
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ภาพ: แผนที่ระบบนิเวศท่ีกลุ่มผู้หญิงบ้านแจมป๋องเข้าไปหาอาหาร 

 

4. ความสัมพันธ์ของแมญ่ิงบ้านแจมป๋องกับแม่น า้โขง 
 1. หาปลา สมัยก่อนมี ยอ/จ ้า สวิง แห มอง (เป็นการเดินไหลไม่ใช่พายเรือไหลเหมือนผู้ชาย มองผู้หญิง

จะตาขนาด 2 เซ็นติเมตรครึ่ง ยาว 20 เมตร มีทุ่นห้อยปลาย) เบ็ดมีทั้งเบ็ดทุ่นลอยและเบ็ดจื น (มีตะกั่วถ่วง) 

ปัจจุบันที่ยังใช้เยอะคือจ ้า การจะไปตั้งจ ้าต้องดูน้้าเป็น เช่น การยกยอบริเวณน้้าวน ปลาที่ได้จะเป็นปลาเล็ก เช่น 

ปลาบอก ปลาแต๊บ ปลาคับของ กุ้ง เมนูหลักจากปลาเช่นน้ามาแอ๊บ ท้าปลาแห้ง ปลาขนาดเล็ก เช่น ปลาบอก 

ปลามัง ราคากิโลกรัมละ 100 – 150 บาท 

2. จกไกและหาเทา ส่วนมากจะเป็นผู้หญิงไปเก็บ ส่วนผู้ชายจะไปหาปลา การเกิดของไกขึ้นอยู่กับน้้า

โดยตรงน้้าต้องใส ไม่ขุ่นและไม่ไหลเร็ว เราสามารถหาเก็บไกได้ในช่วงกพ .-ปลายมีค. แล้วไม่ใช่จะเก็บตรงไหนก็ได้ 

บางทีเป็นไกจ๊าด (ไม่ค่อยอร่อย น้าไปตากแห้ง) บางที่เป็นไกมื่น (จะอร่อยน้ามาห่อนึ่ง แกง) ความอร่อยจะต่างกัน 

ปัจจุบันวันเก็บมีน้อยมากบางปีออก 2-3 วัน บางปีออกไว บางปีออกช้าหรือบางปีไม่มีเลย มันขึ้นอยู่กับระดับน้้า 

แต่ก่อนน้้าขึ้นลงธรรมชาติตอนนี้น้้าขึ้นแบบขึ้นแล้วเอ่อนาน ตั้งแต่ปี 55 เป็นต้นมาการเก็บไกเริ่มเปลี่ยนเก็บไม่ได้

เหมือนแต่ก่อน ไกเป็นทั้งอาหารและสร้างรายได้ แหล่งเก็บไก ตั้งแต่หัวบ้าน ถึงท้ายบ้าน พ้ืนที่เก็บไกบ้านนี้เยอะ 

เก็บตามหาด หิน สิ่งที่เปลี่ยนและสังเกตเห็นหลังจากท้าเขื่อนกันตลิ่งมีไกเกิดขึ้น ซึ่งก็ยังสรุปไม่ชัดว่าการมีหินกัน

ตลิ่งดีหรือไม่ดีกับการเกิดไกที่ขึ้นตามหินตลิ่ง การแปรรูป บ้านเราจะไม่ท้าไกน้้าข่า เราจะท้าแค่ไกตากไกแห้ง แล้ว

น้าไปท้าไกย ี
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3. ท้าเกษตรริมโขง ปัจจุบันเหลือประมาณ 10 เจ้า ปัญหาตอนนี้คือไม่มีเนื้อที่เป็นเขื่อนกันตลิ่งหมดแล้ว 

ถ้าจะท้าต้องรอตะกอนดินมาเกาะตามหินกันตลิ่ง แต่ก่อนทุกบ้านปลูกผักสวนครัวพริก มะเขือ ปลูกมัน ใครอยาก

ท้าก็ไปท้าจับจองกันเองเปลี่ยนกันท้า เขาเริ่มสร้างตลิ่งก็ต้องเลิกท้าเกษตร พอตลิ่งเสร็จก็ผันมาเป็นแม่ค้า เปิด

ตลาดชายแดน ที่มาของการท้าตลิ่งเริ่มต้นจากน้้ากัดเซาะ ผลผลิตที่ปลูก พืชผักสวนครัว พริก มะเขือ ผักกาด หอม 

ช่วงเวลาที่ท้า ช่วงน้้าลด  

4. การค้าขาย ตลาดชายแดนทุกวันพุธ และมีตลาดนัดในหมู่บ้าน เริ่มต้นแต่ตลาดหมู่บ้าน สู่จุดผ่อนปรน สู่

ตลาดชายแดน สินค้าที่น้าไปขายก็หมุนเวียนกันไปเช่นพืชสวนครัว คนที่มาซื้อทั้งคนลาว และไทย เป็นตลาดใหญ่

สุดของการค้าชายแดนแถบนี้ มาหยุกไป3ปีหลังโควิด ตอนนี้การค้าถือเป็นเศรษฐกิจหลักในหมู่บ้าน 

5. หากุ้ง จะใช้จ ้าหาเป็นหลัก กุ้งน้้าโขงตัวจะใหญ่ 

6. หาผักธรรมชาติ ผักจี ออ ผักหนัง ผักต้าลึง ผักแซ่ว ผักสลิด ผักกุ่มน้้า ที่หายไป คือผักจีออ (คล้ายขึ่นฉ่าย 

เรียกอีกอย่างว่าผักชีล้อม) และกุ่มน้้า 

7. ใช้น้้าเพ่ืออุปโภค ท้าประปา ท้าเกษตร เรื่องน้้าขึ้น-ลงกระทบมาก ที่จะต้องต่อตัวหนอนท่อสูบ ใช้ไฟ

มากขึ้นในการสูบ 

8. ประเพณ ีเช่น ลอยกะทง แห่พระอุปคุตลงน้้าของ (โขง) 

9. เรือข้ามฟาก 

 

5. เครื่องมือหาปลาของแม่ญิงบ้านแจมป๋อง 
จากการส้ารวจพบว่าเครื่องมือหาปลาที่แม่ญิงบ้านแจมป๋องใช้มี 8 ชนิด คือ 1) จ ้า หรือยอ 2) หิง หรือสวิง 

3) แห 4) เบ็ดควิด 5) มองเล็ก 6) ข้อง 7) กระชัง 8) กระต้องตักปลา หรือสวิงตักปลา 
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1) จ ้า (ยอ) 

 

 
  

ลักษณะอุปกรณ์ ท้าจากตาข่ายมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าส่วนมากนิยมตาข่ายใช้ขนาด 6 ศอก 

ขนาดความถ่ีของตาอยู่ที่ 0.5 เซนติเมตร ผูกตาข่ายติดกับไม้ทั้ง 4 ด้านที่เรียกว่า ขาจ ้า ขาจ ้าจะผูกติดกับคันถือ หัว

คันถือถูกมัดเข้าติดกับไม้ที่เป็นรูหัว-ท้าย รูปกากบาท เรียกว่า ก้องแก้ง สานยึดปลายกันไม้แตกด้วยเชือกสายรัด

พลาสติก ก้องแก้งมีไว้ส้าหรับสอดขาจ ้า ทั้งขาจ ้า คันถือ และก้องแก้ง เรียกรวมกันว่า โครงจ ้า ซึ่งท้าจากไม้ไผ่

ทั้งหมด 

 วิธีใช้งาน น้าตาข่ายผูกกับขาจ ้าทั้ง 4 ด้าน จากนั้นประกอบโครงจ ้า โดยน้าขาทั้ง 4 ด้านสอดเข้าในรูก้อง

แก้งที่ผูกติดกับคันถือ เมื่อประกอบเสร็จแล้วยกไปวางในน้้า บริเวณริมตลิ่ง อาจจะเป็นในหนองน้้า หลงกก แม่น้้า

กก หรือไม่น้้าโขงก็ได้ เลือกบริเวณที่เป็นที่โล่ง วางไว้ในน้้าประมาณ 2-3 นาทีแล้วยกขึ้น หรือถ้ามองเห็นว่ามีปลา

เข้าก็สามารถยกข้ึนได้เลย ยก-วาง อย่างนั้นเรื่อย ๆ 

 ช่วงเวลา เดอืนตุลาคม - ธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงน้้าเยอะ ฤดูฝน 

 ชนิดปลาที่จับ ปลาขนาดเล็ก ไม่เกิน 1 กก. เช่น ปลาบอก ปลาแว่นแก้ว ปลากด  

 ระบบนิเวศที่ใช้ ริมตลิ่ง ปากแม่น้้างาว ลั้งควายนอน แจมป๋องน้อย หัวหาดไก 
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2) หิง (สวิง) 

 

 

 ลักษณะอุปกรณ์ มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม ปากหิงหรือขอบหิงท้าด้วยไม้ไผ่ผ่าซีก ดัดทรงเป็นรูปทรง

สามเหลี่ยม ขนาดด้านละ 40 เซนติเมตร ปากหิงผูกติดกับลวดเส้นหนาด้วยเชือกไนลอนสีเขียว ความห่างประมาณ 

1-2 นิ้ว  ตาข่ายถักด้วยด้ายเทียมสีขาวรูปทรงกรวย ความกว้างของปากตาข่ายเท่าปากหิง ก้นลึกประมาณ 100 

เซนติเมตร หิงมีขนาดตา 2 เซนติเมตร ทั้งนี้ทั้งนั้นขนาดของหิงขึ้นอยู่กับความถนัดและการใช้งานของแต่ละคนแต่

ละพ้ืนที่ บางคนชอบใช้หิงใหญ่ขนาดความกว้างและขนาดตาก็จะเพ่ิมข้ึน 

 วิธีใช้งาน ตั้งสวิงโดยใช้ฐานสามเหลี่ยมเซาะไปตามริมตลิ่งบริเวณที่มีพุ่มไม้ และโขดหิน โดยใช้มุม

สามเหลี่ยมเข้าหามุมต่างๆ จากนั้นใช้ขาไล่ปลาเข้าสวิง 

 ช่วงเวลา หาได้ตลอดทั้งปี 

 ชนิดปลาที่จับ ปลาขนาดเล็ก กุ้ง หอย ไก เทา 

 ระบบนิเวศที่ใช้ ตามล้าห้วย ตามแหล่งน้้าที่มีต้นไคร้น้้า หรือที่มีพุ่มไม้ 
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3) แห 

 

 
 

 ลักษณะอุปกรณ์ เป็นเครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่ง สานด้วยเชือกเอ็นถักเป็นตาข่ายท้าเป็นช่อง ๆ ความห่าง

ขึ้นอยู่กับขนาดของแห แหเมื่อกางออกจะมีลักษณะเป็นวงกลม บริเวณตีนแหจะถ่วงด้วยเหล็กเป็นห่วง ๆ ชาวบ้าน

เรียกว่าสร้อยแห ใส่ไว้เพื่อให้แหจมจมลงใต้น้้า แหที่ชาวบ้านนิยมใช้จะมีขนาดความสูงประมาณ 3-4 ศอก ขนาดตา

ประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร 

 วิธีใช้งาน ม้วนเก็บเชือกส่วนหัวของแหถือไว้ในมือส่วนหนึ่ง จับบริเวณกลางแห วางพาดลงบนไหล่มาถึง

ศอก พาดข้างที่ถนัดซ้ายหรือขวาก็ได้ ถ้าวางไหล่ขวาใช้นิ้วด้านขาวเกี่ยวสร้อยแหด้านล่างไว้เท่าที่เกี่ยวได้ ส่วนมือ

ข้าวซ้ายจับสร้อยแหด้านล่างตามถนัด จากนั้นให้สังเกตว่าจุดไหนมีปลาผุดแล้วค่อยเหวี่ยงแหไปข้างหน้าแหจะแตก

กางออกเป็นวงกลมไปคลุมที่ตัวปลา สร้อยแหจะจมลงน้้าป้องกันไม่ให้ปลาออก จากนั้นดึงเชือกส่วนหัวที่มัดติดกับ

แหไว้ขึ้นมา 

 ช่วงเวลา ช่วงน้้าแห้ง เดือนธันวาคม - เมษายน 

 ชนิดปลาที่จับ ปลาขนาดเล็ก เช่น ปลากบอก ปลามัง ปลาเก็ด ปลาปีกเหลือง 

 ระบบนิเวศที่ใช้ หัวหาดไก ลั้งควายนอน 
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4) เบ็ดควิด 

 

 

 ลักษณะอุปกรณ์ คันเบ็ดท้าจากไม้ไผ่เหลากลม ความยาวประมาณ 3-4 ฟุต ปลายเหลาเป็นปมเพ่ือผูก

เชือก ความยาวเชือกประมาณ 1 ฟุตครึ่ง ปลายเชือกผูกติดกับเบ็ดขนาดเบอร์ 9 หรือ 10  

 วิธีใช้งาน น้าเยื่อใส่เบ็ด เหยื่อที่ใช้ ได้แก่ ไข่มดแดง ไส้เดือน ปลาร้า กุ้ง เสร็จแล้วย่อยเบ็ดลงตามริมฝั่ง จะ

ถือคันเบ็ดหรือปักดินก็ได้ จากนั้นสังเกตว่ามีปลามากินเหยื่อไหม ถ้ามีปลามากินเหยื่อเบ็ดจะขยับ ถ้าเบ็ดขยับให้เรา

กระตุกเบ็กขึ้นมาทันท ี

 ช่วงเวลา ตลอดทั้งปี 

 ชนิดปลาที่จับ ปลาขนาดเล็กไม่เกิน 1 กก. เช่น ปลาหมอ ปลาดุก ปลาช่อน ปลานิล ปลาบอก ปลากด 

 ระบบนิเวศที่ใช้ แหล่งน้้านิ่ง ริมน้้าโขง ริมห้วย อ่างเก็บน้้า 
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5) มองเล็ก 

 

 

 ลักษณะอุปกรณ์  เป็นเครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่งลักษณะเป็นตาข่ายรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ถักด้วยเชือก

ไนลอนสีขาวขนาดตาที่นิยมใช้ประมาณ 1-2 เซนติเมตร มีตะกั่วหรือชาวบ้านเรียกว่าจื้นและห่วงเหล็กถ่วงด้านล่าง

ให้จม มีฟองน้้าหรือทุ่นผูกติดอยู่ด้านบนตาข่ายเป็นช่วง ๆ เพื่อท้าให้ตาข่ายลอย   

 วิธีใช้งาน น้ามองไปวางหรือกางเรียบเลาะตามแม่น้้าโขง แม่น้้าสาขา และหนองน้้า โดยวางไว้ริมตลิ่งใส่ไว้

ตอนเย็น ตอนเช้าไปยามหรือไปเก็บมอง 

 ช่วงเวลา ช่วงเวลาน้้าแห้ง ช่วงเดือน มีนาคมถึงเมษายน 

 ชนิดปลาที่จับ ปลาขนาดเล็กรวมไปถึงปลาใหญ่ที่ขนาดยังไม่โตเต็มที่ เช่น ปลาซิว ปลาสร้อย ปลา

กระจกหรือปลาแว่น ปลาบอก ปลามัง ปลาเก็ด ปลาปีกเหลือง ปลาสลิด ปลาช่อน ปลานิล กุ้ง 

 ระบบนิเวศที่ใช้ ลั้งควายนอน ปากน้้างาว หัวหาดไก 
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6) ข้อง 

 

 
 

ลักษณะอุปกรณ์  เป็นเครื่องมือจักสานชนิดหนึ่งมีหลายขนาด สานด้วยตอกไม้ไผ่ ลักษณะรูปทรงมีทั้งทรง

กลมและทรงเหลี่ยมขึ้นอยู่กับศิลปะและการออกแบบของคนสาน บางคนท้าคล้ายโอ่งน้้าหรือหม้อดินหุงข้าวหรือ

แจกัน ความสูงอยู่ที่ประมาณ 30-40 เซนติเมตร บริเวณก้นข้องเพ่ิมความแข็งแรงด้วยการใช้ไม้ไผ่วางขัด ตัวข้อง

กลมป่อง คอคอดเข้าแล้วค่อย ๆ บานออกเป็นส่วนปาก ปากข้องกว้างประมาณ 20 เซนติเมตร บริเวณปากข้องจะ

มีฝาข้อง เรียกว่า งา สานด้วยไม้ไผ่ทรงกรวยปากกลมประมาณ 18 เซนติเมตร ปลายแหลมความยาวประมาณ 20 

เซนติเมตร ข้องมีหู 2 ข้างไว้ห้องเชือกเพ่ือสะพายเวลาไปหาปลา 

 วิธีใช้งาน ใส่ปลาหรือสัตว์น้้าที่จับได้ลงบริเวณปากงา โดยไม่ต้องเปิด-ปิดฝางาบ่อย เวลาออกไปหา

ปลาชาวประมงจะผูกข้องติดตัวไว้บริเวณเอวหรือสะพายบ่า 

 ช่วงเวลา ช่วงเวลาน้้าแห้ง ช่วงเดือน มีนาคมถึงเมษายน 

 ชนิดปลา ปลาขนาดเล็ก ปลาบอก ปลามัง ปลาเก็ด ปลาปีกเหลือง 

 ระบบนิเวศที่ใช้ ใช้ได้ทุกที่ ที่ไปหาปลา ลั้งควายนอน ปากน้้างาว หัวหาดไก 
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7) กระชัง 

 

 
 

ลักษณะอุปกรณ์  เป็นอุปกรณ์ใส่ปลาชนิดหนึ่ง มีหลายขนาดและรูปทรง ทรงกลม โครงท้าด้วยลวดหน้า

จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 20 เซนติเมตรขึ้นไป แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือส่วนหัวปลากกระชัง ส่วนกลาง

และส่วนท้ายหรือก้น ระยะห่างประมาณ 20 เซนติเมตร ตัวกระชังสานด้วยเชือกไนลอนเส้นหน้าขนาดตา1-2

เซนติเมตร ส่วนหัวหรือปากกระชังใส่เชือก สามารถรูกเปิดและหิกกระชังได้ 

 วิธีใช้งาน  น้ากระชังไปผูกไว้กับเรือหรือท่อนไม้ เมื่อจับปลาได้ก็น้ามาใส่กระชัง ใช้เพ่ือใส่ปลา นิยม

ใส่ปลาตัวใหญ่ รูดเชือกบริเวณปากกระชังเพ่ือเปิด ใส่ปลาแล้วรูดปิดและมัดไว้กันปลาออกจากกระชัง 

 ช่วงเวลา  ช่วงเวลาน้้าแห้ง ช่วงเดือน มีนาคมถึงเมษายน 

 ชนิดปลาที่จับ ใส่ปลาได้ทุกชนิด ขนาดกลางถึงใหญ่ เช่น ปลาค้าว ปลากกด ปลาแข้ ปลาเพ้ีย 

 ระบบนิเวศที่ใช้ ลั้งควายนอน ปากน้้างาว หัวหาดไก 
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8) กระต้องตักปลา (สวิงตักปลา) 

 

 

ลักษณะอุปกรณ์  รูปทรงคล้ายหิงแต่จะมีขนาดเล็กกว่า จับพอดีมือ ความยาวด้านละประมาณ 20-25 

เซนติเมตร ขนาดตา 1-2 เซนติเมตร 

 วิธีใช้งาน เป็นอุปกรณ์เสริม ใช้คู่กับยอหรือจ ้า เมื่อยกยอได้ปลาก็จะน้ากระต้องไปตักปลาในยอ

เพ่ือน้ามาใส่ข้อง ใช้เพื่อความสะดวกเมื่อได้ปลาเยอะ ไม่ต้องไปจับปลาด้วยมือทีละตัว 

 ช่วงเวลา ช่วงเวลาน้้าแห้ง ช่วงเดือน มีนาคมถึงเมษายน 

 ชนิดปลาที่จับ ปลาขนาดเล็ก ปลาบอก ปลามัง ปลาเก็ด ปลาปีกเหลือง 

 ระบบนิเวศที่ใช้ ลั้งควายนอน ปากน้้างาว หัวหาดไก 
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6) ข้อเสนอจากชุมชน 
1. ไม่อยากให้สร้างเขื่อนกั้นแม่น้้าโขงเพ่ิม เพราะทุกวันนี้ระดับน้้าก็คาดการณ์อะไรไม่ได้แล้ว ปลา ไก 

อาหารธรรมชาติลดน้อยลงมาก 

2. การแจ้งเตือนเรื่องการปล่อยน้้า อยากให้มีอย่างเป็นทางการ ทุกวันนี้ชาวบ้านต้องสังกตุกันเอง อย่าง

น้อยถ้ามีการแจ้งเตือน ชาวบ้านจะได้รู้และติดตาม 

3. อยากให้ลงมาดูปัญหาแม่น้้าโขง ช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน 

 

  



18 
 

ภาคผนวก 
 

รายช่ือนักวิจัย 

1. นางสาวรุ่งอรุณ ชัยวงค์ 

2. นางสาวสนธยา ยะแก้ว 

3. นางภัชนิดา ไกยสวน 

4. นางสาวพิกุล ชัยวงค์ 

5. นางนันทกา ปานแสง 

6. นางสุพรรณหา ชัยวงค์ 

7. นางวาสนา มั่งชู 

8. นางสนม ชัยวงศ์ 

9. นางสุกัญญา อินตา 

10. นางแก้ว อินตา 

11. นางสุรินนีย์ ชัยวงศ์ 

12. นางวารุณี ชัยวงศ์ 

13. นางสาวกุลรัตน์ กิ่งแก้ว 

14. นางบัวจันทร์ ชัยวงศ์ 

15. นางนารี ชัยวงศ์ 

16. นางสุพิน ชัยวงศ์ 

17. นางค้านวล อินตา 

รายช่ือผู้ช่วยนักวิจัย 

1. นายธีระพงศ์ โพธิ์มั่น 

2. นางสาวอริตา รัชธานี  
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ภาพการท้าวิจัย  

 

 
 

 


