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หลายปที่ผานมาแมน้ําโขงเปล่ียนแปลงไปอยางมาก โดยเฉพาะ
การข้ึนลงอยางผิดปกติของแมน้าํโขงและการลดลงของปลา ชาวบานตางพูด
เปนเสยีงเดียวกนัวาแมน้าํโขงไมเคยเปนอยางนีม้ากอน สมยัปูยากไ็มเคยเจอ
แบบนี้ นอกจากผลกระทบโดยตรงท่ีเกิดขึ้นตอชุมชนตลอดริมฝงโขง
ในทุกประเทศลุมนํ้าโขงแลว สิ่งหน่ึงท่ีเหมือนกันคือพวกเขาไมรูชัดเจนวา
การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นจากอะไร มันกอใหเกิดความเสียหายในชุมชน
มากนอยแคไหนอยางไร ในจังหวัดอื่นน้ําโขงเปนอยางไร ปลายังพอมีไหม 
ดวยความสําคัญท่ีตองหาคําตอบเพราะมันเกี่ยวของโดยตรงกับปากทอง
ในแตละวัน ชาวบานตามุยจึงไดทําวิจัยไทบานชิ้นเล็กๆ ขึ้น รวมกับสถาบัน
ชุมชนลุมนํ้าโขง โดยหวังวาอยางนอยมันจะชวยเปนแนวทางใหรูวาจะทํา
อยางไรดีกับปญหาปากทองในแตละวัน

คํานํา
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หนังสือเลมน้ีจึงเปนผลสรุปของการทําวิจัยท่ีพยายามหาคําตอบ
เรื่องอาหารที่เคย “บอึด บอยาก” วามันเกี่ยวของกับ “แม” น้ําโขงอยางไร 
และมันเปลี่ยนไปอยางไร ขอมูลที่ไดถูกวิเคราะห เรียบเรียง และนําเสนอไว
อยางนาสนใจ อยางเชน อาหารจากการซื้อที่มากถึง 61% ในขณะที่อาหาร
จากทรัพยากรธรรมชาติลดเหลือ 23% และอาหารจากการผลิตเหลือเพียง 
12%  การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําที่ขึ้นๆ ลงๆ ทําใหรายไดของชาวบาน
จากการปลูกพืชริมฝงโขงลดลงจาก 613,700 บาทในป 2553 เหลือ 
231,500 บาท ในป 2559 ทําใหเกิดความเสียหายตอเครื่องมือหาปลากวา 
7 แสนบาท ปลาหายไป 8 ชนิด อาหารที่หายไปทําใหรายจายเพ่ิมข้ึน 
โรคภัยรุมเราจากการพึ่งอาหารขางนอก ชาวบานตองทําอาชีพหลาย
อยางเพิ่มขึ้นเพื่อเอาตัวรอด

หนังสือเลมน้ีจงึมีคณุคาสําคัญตอคนรมิฝงโขงเปนอยางมาก หวังวา
มันจะเปนความรูใหชุมชนอื่นไดเปรียบเทียบกับท่ีเกิดข้ึนในบานตนเอง 
และหาทางออกตอปญหาทั้งแบบเฉพาะหนาและระยะยาว เปนแนวทาง
ในการทําวิจัยข้ึนอีกในหลายที่เพ่ือเช่ือมโยงกัน รวมท้ังทําใหผูที่เก่ียวของ
ไดหาแนวทางในการรวมมือแกไข

ธีระพงศ โพธิ์มั่น
ผูอํานวยการ สถาบันชุมชนลุมน้ําโขง
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การศึกษาสถานะความม่ันคงทางอาหาร
ของบานตามุย ซึ่งเปนชุมชนริมแมน้ําโขง ตั้งอยูในเขต
ตําบลหวยไผ อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
มีที่มาจากการพูดคุยและตั้งคําถามของคนในชุมชน
ถึงความเปล่ียนแปลงของการบริโภคของครัวเรือน 
ที่สัมพันธเช่ือมโยงกับความเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ
ของแมน้ําโขง ภายใตการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ที่สงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆ

สถานะความมั่นคง
ทางอาหารของชุมชนริมโขง

กรณี หมู�บ�านตามุย ต.ห�วยไผ� อ.โขงเจียม 
จ.อุบลราชธานี

ท�ามกลางความเปลี่ยนแปลง

ของแม�น้ําโขง
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ครัวเรือนในหมูบานตามุยสวนใหญมีความกังวลเกี่ยวกับคาใชจาย
ในการซ้ือหาอาหารทีม่สีดัสวนสงูขึน้ทกุป ขณะทีแ่มน้าํโขงซึง่เปนแหลงอาหาร
สําคัญของพวกเขาเกิดความเปล่ียนแปลงอยางไมสามารถคาดการณได 
โดยเฉพาะระดับน้ําที่ขึ้นลงผิดปกติ และการไหลของแมน้ําที่เชี่ยวกราก
มากข้ึน ทําใหระบบนิเวศแมน้ําโขงเปลี่ยนไป สงผลโดยตรงตอพ้ืนท่ีอาหาร
ของชาวบานตามุย ทัง้การประมงและเกษตรรมิโขง ทาํใหชาวบานผลติอาหาร
และหาอาหารจากธรรมชาติไดนอยลงทุกป

ความไมมั่นคงทางอาหารของชุมชนซึ่งมีแนวโนมรุนแรงมากข้ึน
เรื่อยๆ ชุมชนจึงคาดหวังใหการศึกษาคร้ังนี้อธิบายถึงสถานะความมั่นคง
ทางอาหารของชุมชน และการทําความเขาใจถึงปญหาและสาเหตุของ
ความไมมั่นคงทางอาหารของชุมชน ทั้งนี้เพื่อเปนจุดเริ่มตนในการสราง
ความตระหนกัถึงความสําคัญของปญหา ทีจ่ะนําไปสูการพูดคุยปรึกษาหารือ 
คนหาศักยภาพของชุมชน และหาทางออกไปดวยกัน

วัตถุประสงค�ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาองคประกอบความมั่นคงทางอาหารของชุมชน
2) เพือ่ศกึษาสถานะความมัน่คงทางอาหารของครัวเรอืนและชมุชน 

ทามกลางความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลง
ทางนิเวศของแมน้ําโขง

ขอบเขตการศึกษา
1) ศึกษาบริบททางนิเวศและวัฒนธรรม รวมท้ังสถานะทางเศรษฐกิจ

และสังคมของครัวเรือนและชุมชน
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2) ศึกษาแหลงท่ีมาของอาหารของครัวเรือนและชุมชน ทั้งจาก
การพ่ึงตนเองและพ่ึงพาภายนอก เพ่ือช้ีวัดระดับความม่ันคงทางอาหารของ
ครัวเรือนและชุมชน

3) ศึกษาปญหา สาเหตุ และผลกระทบอันเกิดจากความไมมั่นคง
ทางอาหาร เพ่ืออธิบายสถานะความม่ันคงทางอาหารของครัวเรือนและชุมชน

กระบวนการศึกษา 
(การศึกษาเริ่มตั้งแต�เดือนพฤศจิกายน 2559 – เมษายน 2560)

1) พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสถานการณทางอาหารของชุมชน
2) ระดมความคิดและทําความเขาใจวัตถุประสงคและเปาหมาย

ในการศึกษา รวมท้ังกําหนดขอบเขตเนื้อหา ออกแบบกระบวนการและ
เครื่องมือการศึกษารวมกัน

3) สํารวจขอมูลเก่ียวกับสถานะทางเศรษฐกิจและแหลงท่ีมา
ของอาหารของทุกครัวเรือนในบานตามุย โดยเปนการเก็บในเชิงปริมาณ 
ดวยเครื่องมือแบบสอบถาม

4) สํารวจขอมูลเก่ียวกับพื้นที่อาหารทามกลางความเปล่ียนแปลง
ของแมน้ําโขง ไมวาจะเปน ประมงในน้ําโขง การทําเกษตรริมโขง ปาไม และ
เทือกสวนไรนา ทัง้น้ีไดมกีารสํารวจโดยใชแบบสอบถาม และการสนทนากลุม 
(Focus group)

5) ประมวลผลและสังเคราะหขอมูลท้ังจากแบบสอบถามและ
การสนทนากลุม

6) สรปุและรายงานผลการศกึษาแกชมุชน พรอมกับระดมความคิด
ในการปกปองพ้ืนท่ีอาหาร ปองกันความเส่ียง หรือการแกปญหาจากผลกระทบ
และความเสียหายตางๆ ดวยศักยภาพของครัวเรือนและชุมชน
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ในรายงานการศึกษาน้ี แบงการนําเสนอเนื้อหาออกเปน 3 สวน 
โดยเริม่จากบริบททางนเิวศวฒันธรรม และสถานะทางเศรษฐกจิของครัวเรือน
และชุมชน ตอดวยการนําเสนอถึงแหลงท่ีมาของอาหาร ทั้งจากการพ่ึงพา
ตนเองและพึง่พาภายนอกของชมุชน ตามดวยการนาํเสนอปจจยัความเส่ียง
และความเปราะบางดานตางๆ ซึ่งเปนตัวช้ีวัดถึงสถานะความมั่นคงทาง
อาหารของชุมชน

1) บริบททางนิเวศและวัฒนธรรมของชุมชนบานตามุย
2) สถานะความมั่นคงทางอาหารของชุมชนศึกษาจากแหลงที่มา

ของอาหาร
 • สถานการณพืน้ท่ีอาหารในบานตามยุ : อาหารจากทรัพยากร

ธรรมชาติ/อาหารจากการผลิตของครัวเรือน/อาหารจากการแลกเปล่ียน
แบงปน

 • การพึ่งพาอาหารจากภายนอกชุมชน : อาหารจากการซื้อ

10



ส�วนที่ 1
บริบททางนิเวศและวัฒนธรรม

ของชุมชนบ�านตามุย



ภูมินิเวศและวิถีการผลิต
บ�านตามุย

แผนที่บานตามุย ต.หวยไผ อ.โขงเจียม ในจังหวัดอุบลราชธานี

หมูบานตามุย เปนหมูบานลําดบัที ่4 ของตําบลหวยไผ ในเขตอาํเภอ
โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี บานตามุยมีระยะหางจากตัวอําเภอโขงเจียม
เปนระยะทาง 27 กิโลเมตร และหางจากตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเปน

บานตามุยบานตามุย
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ระยะทาง 100 กวากิโลเมตร ทางทิศเหนือของบานตามุยเปนปาและภูเขา 
ตั้งอยูติดกับอุทยานแหงชาติผาแตม และบางสวนของหมูบานถือเปนเขต
อุทยานแหงชาติผาแตม ทางทิศใตติดกับแมน้ําโขง พรมแดนกั้นระหวาง
ประเทศไทยกับประเทศลาว สวนทางทิศตะวันออกติดกับหวยถ้ําทราย และ
บานทาลง ตําบลหวยไผ และทางทิศตะวันตกติดกับฮองบอนและบานกุม 
ตําบลหวยไผ

บานตามุยเปนชุมชนที่มีสภาพทางภูมิศาสตรหลายรูปแบบ ถือเปน
ความโชคดีท่ีทําใหชาวบานตามุยมีพ้ืนท่ีอาหารมากมาย นํามาซ่ึงวิถีการหาอยู
หากินที่หลากหลาย ทั้งการประมง การเกษตรริมโขง การทําไร ทําสวน 
การหาของปา ทั้งนี้สามารถแบงสภาพภูมิศาสตรบานตามุยออกเปน 
3 ลักษณะใหญ ไดแก

1) ภูเขาและปาไม บริเวณ
ทิศเหนือของบานตามุยอยูติดกับ
ภูเขาที่ชาวบานเรียกกันวา “ภูตามุย” 
ซึ่ ง เปนภูเขาท่ีอยูถัดจากผาแตม 
หากสืบยอนกลับไปตั้งแตการอพยพ
เขามาต้ังบานเรือนในยุคแรกน้ัน
นอกจากความอุดมสมบูรณของ
สายน้ําโขงท่ีไหลผานหมูบานแลว 
ภูตามุย ถือเปนอีกแหลงอาหาร
ที่สําคัญของชาวบาน ทั้งสัตวปา 
พืชผัก และสมุนไพรนานาชนิดที่
ชาวบานหากินหาเก็บมาเปนเวลา
นาน

13



2) ที่ราบและที่ราบลุมเชิงเขา ถัดจากภูเขาลงมาเปนที่ราบเชิงเขา
บริเวณกวาง ซึ่งมีลําน้ําหรือลําหวยไหลผานหลายแหง ชาวบานในอดีตจึงได
บุกเบิกพ้ืนท่ีบริเวณนี้ไวสําหรับปลูกขาว และพืชผักตางๆ ไดแก หอม 
กระเทียม ผักกาด มันแกว ขาวโพด ฝาย โดยอาศัยน้ําจากลําหวยเปนหลัก 
อยางไรก็ตาม ในเวลาตอมา เมื่อเกิดสงครามในประเทศลาว ทําใหชาวบาน
ตามุยที่เคยมีสวนและไรนาอยูฝงลาว ไมสามารถกลับไปทําการเพาะปลูกได
เหมือนเกา ชาวบานกลุมน้ีจึงไดทยอยกลับมาบุกเบิกพ้ืนท่ีทําไรทําสวนที่
ภูตามุยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

3) แมน้ําโขง ลักษณะนิเวศของแมน้ําโขงท่ีตั้งอยูทางทิศใตของ
บานตามุย มีความแตกตางจากท่ีอื่น เน่ืองจากมีความหลากหลายท้ังทาง
กายภาพและชีวภาพ ถือเปนพ้ืนท่ีอาหารสําคัญของชาวบาน ซึ่งสามารถ
จําแนกและแจกแจงประโยชนของลักษณะนิเวศตางๆ ไดในตาราง
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ตาราง 1 จําแนกลักษณะและประโยชนของนิเวศนํ้าโขงรูปแบบตางๆ 
 ในบานตามุย

รูปแบบนิเวศ ลักษณะนิเวศ ประโยชนในฐานะพื้นที่อาหาร

หาดทราย
ริมฝงน้ําโขง

หาดทรายที่เกิดจาก
กระแสน้ําไหลพัดพาทราย
มาทับถมจนกลายเปนหาด
ในฤดูน้ําลด

เปนที่สะสมของตะกอนที่พัดพา
มากับน้ํา ซึ่งเปนอินทรียวัตถุหรือ
ปุยธรรมชาติ ชาวบานใชหาดทราย
เปนที่ปลูกพืชในชวงน้ําลด

วัง ลักษณะน้ําไมไหล น้ํานิ่ง 
และมีความลึก

เปนที่อยูของปลาหนังพันธุใหญ 
เชน ปลาคัง ปลาเคิง ปลาบึก

เวิน จุดที่มีน้ําไหลวน ไหลตีกลับ 
และการไหลของน้ําจะไหล
กลับสวนกับทางน้ําสายหลัก 
เกิดในชวงน้ําโขงขึ้นและ
น้ําโขงลด เมื่อน้ําไหลกระทบ
หินหรือดินบริเวณโคง
ของแมน้ํา

บริเวณนี้จะมีเศษพืชและอาหาร
มากมายมารวมกัน บวกกับน้ําไหล
ไมเชี่ยวมาก จึงทําใหมีปลาหลาย
ชนิดแวะเวียนมา

แกงหิน
กลางลําน้ําโขง

บริเวณที่น้ําไหลเปนคลื่น 
ฤดูน้ําลดเกาะจะเปนดอน 
ฤดูฝนน้ําหลากก็จะเปนแกง

ลักษณะพื้นที่เชนนี้ชวยชะลอความ
แรงของกระแสน้ํา ทําใหสัตวน้ํามา
อาศัยหลบพักจากกระแสนํ้าเช่ียวได 
ปลาที่ชอบกินขี้ไคลหินมักจะมาเลน
และหากินบริเวณแกง เหมาะ
แกการหวานแห
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รูปแบบนิเวศ ลักษณะนิเวศ ประโยชนในฐานะพื้นที่อาหาร

เกาะหรือดอน
กลางน้ํา

เกิดจากดินหรือทรายที่ไหล
มากับน้ําทับถมกันจนกลาย
เปนดอน พื้นที่นี้จะโผลให
เห็น

ยามฤดูแลง มีพืชหลายชนิด
เจริญเติบโต และยังเปนที่อยู
ของสัตวปกและสัตวเลื้อยคลาน
ที่อพยพจากที่ลุมชวงน้ําหลาก 
กลายเปนอีกแหลงอาหารใหกับ
ชาวบาน นอกจากนี้ชาวบาน
ยังนิยมหวานแห ทุมมอง หรือ
กางมองดักปลาในบริเวณนี้ 
เนื่องจากมีปลาขึ้นมากินตะไครน้ํา
และบางชนิดกม็าวางไข

บุง บริเวณที่เปนแองน้ําหรือ
หนองน้ํา ซึ่งจะถูกน้ําโขง
ทวมในชวงฤดูฝน เมื่อน้ํา
ลดลงจะมีน้ําขัง กลายเปน
แองน้ํารูปแบบตางกันไป

บุงเปนแหลงอาหารและแหลงเพาะ
พันธุของสัตวน้ํา ขณะที่บุงบางแหง
อาจมีหินหรือหาดทรายลอมรอบ 
ชาวบานสามารถทําสวนปลูกพืชผัก
ไดในฤดูน้ําลด

ซง บริเวณที่น้ําเวาเขาไปในฝง 
เพราะถูกแรงน้ํากัดเซาะ

เปนที่พักอาศัยของสัตวน้ํา 
หรือเปนจุดที่ปลาเขาไปเลนน้ํา 
ทําใหชาวบานนิยมใสมองใสเบ็ด
ตกปลาบริเวณนี้เชนกัน

หวย ลําน้ําที่ถือเปนลําน้ําสาขา
ของแมน้ําโขง ไหลมาจาก
ภูเขา ลงมาบรรจบกับ
แมน้ําโขง

หวยเปนลักษณะนิเวศที่สําคัญ
ตอการเพาะพันธุของปลา 
เนื่องจากเปนจุดที่ปลาจะขึ้นไป
วางไขและจะกลับออกมาในชวง
เวลาที่เหมาะสมของปลาแตละชนิด
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หมูบานตามุยมีวัฒนธรรม ความคิดความเช่ือที่เชื่อมรอยสัมพันธ
เก้ือกูลระหวางคนกับคน และคนกับธรรมชาติ มันเปนส่ิงหลอเล้ียงและ
สืบทอดชีวิตของครัวเรือนและชุมชนมาอยางยาวนาน วัฒนธรรมความเช่ือ
ดังกลาวถูกสงผานตกทอดมาจนถึงคนรุนปจจุบัน

เมื่อเขาไปในบานตามุย เรายังไดสัมผัสกับวิถีความเปนสังคมชนบท
ที่เอ้ือเฟอแบงปน ภาพของคนกลุมใหญนั่งลอมวงกินขาวรวมกัน มีใหเห็น
เกือบทุกวัน บานไหนมีอาหารอรอยจะเรียกมากินรวมกัน แคถือกระติบขาว
เขามารวมวงเทาน้ัน ท่ีน่ีผักปลาอาหารปาไมตองซ้ือ มีแตขาวเทาน้ันท่ีตองซ้ือ 
เพราะตามุยไมมีที่นากวางขวางเหมือนหมูบานอีสานทั่วไป

วัฒนธรรม ความเชื่อกับ
นิยามความมั่นคงทางอาหาร
ของบ�านตามุย
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“กนิฟวมฮอน ฟอนฟวมเมา” หรือ “กนิตอนรอน ฟอนตอนเมา” เปน
คติการกินท่ีเรียบงายไมซับซอนของคนบานตามุย ซึ่งอาศัยอยูทามกลาง
แหลงวัตถุดิบอันอุดมสมบูรณ สามารถหามาทํากินไดไมยาก หากมีความหิว
ขึ้นมาเม่ือไหร ก็จะเขาครัวทําอาหารเม่ือนั้น ทําใหไดกินอาหารท่ีปรุงเสร็จ
ใหมๆ ตอนที่อาหารกําลังรอน ที่สําคัญคือทําใหไดรสชาติอรอยจากความ
สดใหมของอาหารทุกมื้อ ถือเปนความอยูดีกินดีในนิยามของคนบานตามุย
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“บอึด บอยาก” คําพูดติดปากชาวบานตามุย หมายความถึง 
“การมีอาหารมากมายจนเบ่ือ จนไมอยากกิน” เปนคําพูดที่สะทอนถึง
ความอุดมสมบูรณทางอาหารของบานตามุยไดอยางชัดเจน การมีอาหาร
ทองถิน่จากธรรมชาตทิีห่ลากหลาย ทัง้ปลา ทัง้อาหารปา และพืชผักมากมาย 
สามารถหากินไดงาย อยากกินอะไรก็ออกไปหาตามฤดูกาล1 งายกวาไป

1 ภาคผนวก เรื่อง ปฏิทินอาหารตามฤดูกาลของบานตามุยในอดีต (กอนการเปลี่ยนแปลง
ระบบนิเวศ)
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หาเงินมาซื้อกิน เพราะชาวบานมักจะเก็บไวกินเองกอน เหลือแลวจึงขาย 
วิถีเชนนี้ถือเปน “ความมั่นคงทางอาหาร” ในนิยามของชาวบานตามุย

วิถีการกินดังกลาวสะทอนถึงความมั่งค่ังทางอาหารของบานตามุย 
ทีช่าวบานพยายามรักษาใหคงอยูตอไป การสอดแทรกความเช่ือและคําสอน
ตางๆ ใหกับเด็กๆ ในชีวิตประจําวัน เพื่อใหคนรุนหลังไดซึมซับและรูสึกถึง
ความเปนเจาของทรัพยากร ที่ตองดูแลและเคารพตอสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่มีอยู
รายรอบทัง้ในปาไมและแมน้าํ ซึง่เปนแหลงหากนิสําคัญของชุมชน ความเชือ่
และคําสอนดังกลาว ไดแก

ความหลากหลายของอาหารจากทรัพยากรธรรมชาติในบานตามุย
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ความเชื่อเกี่ยวกับปา
• การขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิห์รอืเจาปาเจาเขา ใหผูออกหากินในปา

มคีวามปลอดภยัจากภยนัตรายทัง้หลาย และใหโชคดีสามารถหาอาหารกลบั
บานไดอยางพอกิน บางคนจะเก็บดอกไมไปวางท่ีจอมปลวกหรือที่โพน 
(โนนดินหรือบริเวณเนินดิน) และขอใหหาเห็ดหรือมาหาอะไรก็จะขอใหเจอ
ในสิ่งนั้น

• การเคารพและไมลบหลูสิ่งที่มองไมเห็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ
เจาปาเจาเขา โดยการทําหรือพูดอะไรที่ไมดี เชน การตัดหรือเอาตนไมออก
จากปาโดยไมขอ การสงเสียงดังโวยวายไมเกรงขาม หากใครทําเชนน้ี 
ชาวบานเชื่อวาจะเกิดสิ่งไมดีขึ้นกับคนคนนั้น
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ความเชื่อตอสายนํ้าโขง
• ความเชือ่เก่ียวกับพญานาค จากหลากหลายเร่ืองเลาตางๆ เชน 

การเจอคล่ืนยักษลกัษณะเหมอืนพญานาคกําลังเลนนํ้า บางคนเจอรอยงูใหญ
เลื้อยผานตรงหาดทรายบานตามุย บางคนเห็นคลายพญางูใหญมาเลนน้ํา 
และปรากฏการณบั้งไฟพญานาคที่เกิดข้ึนทุกปยิ่งตอกย้ําความเชื่อของชาว
บานวาในแมน้าํโขงมพีญานาคอาศยัอยู ดวยเหตนุีช้าวบานจงึใหความเคารพ
และมีความระมัดระวังในการใชประโยชนจากนํ้าโขง เห็นไดจากการใชเคร่ืองมือ
หาปลาขนาดเล็กท่ีเหมาะสม หรือการไมใชเครื่องมือจับปลาขนาดใหญที่
ทําใหเกิดความเสียหายตอระบบนิเวศแมน้ําโขง หรือการดูแลรักษาความ
สะอาด การไมทิ้งขยะลงในแมน้ําโขง เปนตน
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• การไมจับและไมกิน
ปลาบึก ชาวบานตามุยมีความเชื่อ
วาปลาบึกเปนปลาที่มีเจาของหรือ
เปนปลาเทพ เพราะเปนปลามงัสวริตั ิ
การเดินทางของปลาบึกจากลาวใต
ไปจนถึงเชียงราย ใชเวลากวา 9 เดือน 
ยงัไมนบัรวมท่ีอาจแวะกินอาหารอยู
ตามบุง วัง และเวินตางๆ ชาวบาน
จึงปลอยใหปลาเทพไดเดินทางไป
ตามวิถี พวกเขาเช่ือวาการท่ีเทพ
แหงปลามาติดขาย เปนการกลาวเตือน
แกคนที่กําลังมีเคราะห หากใครจับ
ไดจะตองปลอยแลวอธิษฐานให
เวรกรรมลอยไปกับปลาบึก จะไมนํา
กลับมาบาน ชาวบานตามุยยึดถือ
และปฏิบัติตามความเช่ือนี้มาจนถึง
ปจจุบัน ซึ่งถือเปนการอนุรักษพันธุ
ปลาบึกที่มีความสําคัญตอระบบ
นิเวศของแมน้ําโขงไปพรอมกัน
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สถานะความมั่นคงทางอาหาร
ของบ�านตามุย 

ศึกษาจากแหล�งที่มาของอาหาร

ส�วนที่ 2



ในการศึกษาสถานะความม่ันคงทางอาหารของบานตามุย ตัวแทน
แมบานและเยาวชนไดรวมกันสํารวจและเก็บขอมูลเกี่ยวกับแหลงที่มาของ
อาหารท่ีชาวบานตามุยบริโภคทั้งหมด ดวยการใชเครื่องมือแบบสอบถาม 
การสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม (Focus group) ซึ่งไดมีการสํารวจ
และเก็บขอมูลในชวงเดอืนพฤศจกิายนถึงธันวาคม ป 2559 จากนัน้นําขอมูล
มาสังเคราะห วเิคราะห และสรุปผลการศึกษาสถานะความม่ันคงทางอาหาร
ของบานตามุยจากแหลงที่มาของอาหารทั้ง 4 แหลง พรอมทั้งแสดงใหเห็น
ถึงบริบทและเงื่อนไขภายใตสถานการณตางๆ ที่สงผลตอความมั่นคง
ทางอาหารบานตามุย

จากการเก็บขอมูลกับครัวเรือนท้ังหมดในบานตามุยจํานวน 80 ครัวเรือน 
(จํานวนสูงสุดที่สามารถเก็บขอมูลได) โดยการใชแบบสอบถาม พบวาชุมชน
บานตามุยมีสัดสวนการบริโภคอาหารจากแหลงที่มาตางๆ ดังนี้

แผนภูมิ 1 แสดงสัดสวนที่มาของอาหารบานตามุย

อาหารจากการซื้อ
61%

อาหารที่ครัวเรือนผลิตเอง 
12%

อาหารที่หาได
จากธรรมชาติ  
23%

อาหารจากการแลกเปลี่ยน
แบงปน
4%
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ตาราง 2 แสดงสัดสวนของแหลงท่ีมาของอาหาร และมูลคาของอาหาร
 จากแหลงที่มาตางๆ

แหลงที่มาของอาหาร สัดสวน
อาหาร

มูลคาของอาหาร/ป 2559
จํานวน
ครัวเรือน บาท มูลคาเฉลี่ย/

ครัวเรือน

อาหารจากการซื้อ 61% 80 3,207,240 40,090
อาหารจากฐานทรัพยากรธรรมชาติ 23% 76 1,240,850 16,327
อาหารจากการผลิต ปลูก เลี้ยง 12% 66 651,000 9,864
อาหารจากการแลกเปลี่ยน-วัฒนธรรม 4% 33 185,200 5,613

จากแผนภูมิท่ี 1 และตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวาในป 2559 บานตามุย
มีสัดสวนอาหารจากการซื้อมากท่ีสุด คิดเปนจํานวนรอยละ 61 ของมูลคา
อาหารทั้งหมด หรือเฉล่ียครัวเรือนละ 40,090 บาทตอป ซึ่งเปนจํานวน
มากกวาสัดสวนอาหารจากแหลงอื่นๆ หลายเทาตัว ไดแก สัดสวนอาหาร
จากฐานทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีเพียงรอยละ 23 ของมูลคาอาหารทั้งหมด 
หรือเฉลี่ยครัวเรือนละ 16,327 บาทตอป เปนมูลคานอยกวาอาหารจากการ
ซือ้ 1 เทาตัว ขณะท่ีสดัสวนอาหารจากการผลิตของครวัเรือน คดิเปนจํานวน
รอยละ 12 ของมูลคาอาหารท้ังหมด หรือเฉล่ียครัวเรือนละ 9,864 บาทตอป 
เปนมูลคานอยกวาอาหารจากการซื้อถึง 3 เทาตัว สุดทายคือสัดสวนอาหาร
จากการแลกเปล่ียน-วัฒนธรรม เปนสัดสวนที่นอยท่ีสุด มีเพียงรอยละ 4 
ของมูลคาอาหารทั้งหมด หรือเฉลี่ยครัวเรือนละ 5,613 บาทตอป ซึ่งเปน
มูลคานอยกวาอาหารที่ไดจากการซื้อถึง 6 เทา

จากผลการศึกษาขางตน แสดงใหเห็นวาบานตามุยมีสัดสวน
การพึง่ตนเองดานอาหารหรือมกีารบรโิภคอาหารท่ีมาจากในชมุชนนอยกวา
สดัสวนการซือ้อาหารจากภายนอกจาํนวนรอยละ 39 : 61 ซึง่ถือวาพ่ึงตนเอง
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ดานอาหารไดนอยมาก สําหรับชุมชนที่มีทรัพยากรธรรมชาติรายลอมและ
มีภูมิปญญาหาอยูหากินมากมายอยางบานตามุย

จากสัดสวนที่บิดเบี้ยวดังกลาว ทําใหตองยอนกลับไปยังแหลงท่ีมา
ของอาหารแหลงตางๆ เพื่อคนหาวาเหตุใดบานตามุยจึงพึ่งพาอาหาร
จากภายนอกมากกวาอาหารจากภายในชุมชน เหตุใดครัวเรือนสวนใหญใน
บานตามุยจึงไมสามารถพึ่งตนเองดานอาหารไดมากเหมือนเกา
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สถานการณ�พื้นที่อาหาร
ภายในชุมชน

: อาหารจากทรัพยากรธรรมชาติ/อาหารจากการผลิตของครัวเรือน/
 อาหารจากการแลกเปลี่ยนแบ�งป�น

ภายใตบริบทและเงื่อนไขการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับ
ประเทศและระดับภูมิภาคลุมนํ้าโขง ซึ่งมีความเขมขนมากข้ึนเร่ือยๆ ตั้งแต
ชวงปลายทศวรรษ 2520 จนถึงปจจบุนั สงผลกระทบโดยตรงตอพืน้ทีอ่าหาร
ของชุมชน ทั้งอาหารจากทรัพยากรธรรมชาติ อาหารจากการผลิตของ
ครัวเรือน และอาหารจากการแลกเปลี่ยนแบงปน ซึ่งมีรายละเอียดและ
ความเชื่อมโยงของสถานการณตางๆ ดังนี้

ในป 2526 มีการสํารวจเขตพื้นท่ีปาบริเวณผาแตมต้ังแตอําเภอ
โขงเจียมจนถึงอําเภอโพธิ์ไทร กระทั่งมีการประกาศพื้นท่ีโดยรอบหมูบาน
เปนเขตอุทยานแหงชาติ ในป 2534 ซึ่งเปนพื้นที่ที่ชาวบานทํากินมากอน
การประกาศอทุยานเปนรอยกวาป ชาวบานเริม่มีปญหากับทางการเน่ืองจาก
มีการกันเขตแดนโดยที่ชาวบานไมมีสวนรวม และนํามาซ่ึงการจับกุมและมี
กรณีพิพาทเก่ียวกับการใชที่ดินหรือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเขต
ปาไมกันอยูบอยครั้ง ทั้งระหวางอุทยานแหงชาติกับชาวบาน และระหวาง
ชาวบานกับนายทุน จนนํามาซ่ึงการสูญเสียท่ีดินของบางครัวเรือนและ
การลดลงของพื้นที่อาหารของชุมชน
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การใชพื้นที่ราบริมภูตามุยปลูกขาว

ตอมาในป 2533 คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติใหกอสรางโรงไฟฟา
พลังนํ้าเข่ือนปากมูล กั้นแมน้ํามูลท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอยูหางจาก
ปากแมน้ํามูลกับน้ําโขงขึ้นไปทางตะวันตกประมาณ 5.5 กิโลเมตร ภายใต
แผนการพฒันาไฟฟาในภมูภิาคอสีาน เพ่ือรองรบัการพฒันาตามแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 6 (2530-2540)

หลังการสรางเขื่อนปากมูลแลวเสร็จและไดมีการเปดใชในป 2537 
สงผลใหการข้ึนและลงของนํ้าโขงมีความผิดปกติ ซึ่งตามปกติการข้ึน-ลง
ของนํ้าโขงสามารถแบงไดเปน 2 ระยะ คอื ชวงท่ีน้าํขึน้สงูสดุจนเต็มตลิง่ และ
ชวงที่น้ําลดลงตํ่าสุดจนเห็นเกาะแกงกลางดอนท้ังหมด โดยแตละชวงจะใช
เวลารวมกันนานถึง 3-4 เดือน แตหลังจากมีการเปดใชเขื่อนปากมูล 
กระแสนํ้าจากแมน้ํามูลหนุนน้ําในแมน้ําโขง ทําใหการขึ้นและลงของนํ้าโขง
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เปนไปอยางรวดเร็วในชัว่ขามคนื ซึง่ในรอบปหนึง่จะเกิดปญหานีใ้นชวงเดอืน
พฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน สวนชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 
ระดับการขึ้น-ลงยังอยูในเกณฑปกติ

นอกจากเข่ือนปากมลู ยงัมีการสรางเขือ่นอกีหลายเขือ่นกัน้แมน้าํโขง
ในจีน และก้ันแมนํ้าสาขาในลาว เชน แมนํ้าเซบ้ังไฟ รวมท้ังการระเบิดเกาะแกง
แมน้ําโขงในเขตประเทศจีนและชวงพรมแดน พมา-ลาว ซึ่งเปนปจจัยสําคัญ
ที่ทําใหน้ําในแมน้ําโขงขึ้นลงอยางผิดปกติมากขึ้นเรื่อยๆ 

ระดับน้ําในแมน้ําโขงมีความผิดปกติเชนนี้เรื่อยมาจนกระทั่งในชวง
หลังป 2547 การขึ้น-ลงของระดับน้ํามีความผิดปกติมากขึ้น จากการเพิ่มขึ้น
และลดลงภายในหนึ่งวัน กลายเปนการขึ้นและลงอยางรวดเร็วภายใน
ไมกี่ชั่วโมง ความแปรปรวนของระดับน้ําเชนนี้ สงผลใหการทําเกษตรริมโขง
เสียหาย ไมสามารถคาดการณระดับน้ําไดเหมือนเดิม การปลูกพืชผักหรือ
การปลูกขาวนาแซง2  จึงตกอยูในภาวะเสี่ยงเพราะระดับนํ้าท่ีไมแนนอน 

2 การทําเกษตรริมโขงของชุมชนบานตามุย เปนการปลูกพืชในชวงท่ีระดับนํ้าในแมนํ้าโขงลดลง 
ซึ่งจะลดลงในชวงเดือนพฤศจิกายนและลดระดับลงไปเรื่อยๆ จนถึงเดือนพฤษภาคม 
พชืท่ีปลูกมีความหลากหลายและจะปลกูอยางผสมผสานในพ้ืนท่ีเดียวกัน ไดแก ฝาย มนัแกว 
ขาวโพด แตงโม น้ําเตา ถั่วลาย ถั่วลิสง ถั่วเขียว ถั่วขาว ผักกาด ผักชี ตนหอม พริก เปนตน 
พืชบางชนิดสามารถนําไปขายสรางรายไดใหแกครัวเรือน ไดแก มันแกว ถั่วลิสง ถั่วลาย 
ขาวโพด และฝาย

  นอกจากน้ียงัมกีารปลูกขาวนาแซงริมโขง โดยครัวเรือนท่ีมพีืน้ทีป่ลกูขาวรอบบุงตางๆ 
เฉลี่ยครัวเรือนละ 1-2 ไร ไดแก บุงกวาง บุงฮี บุงตาหมา บุงผา การปลูกขาวนาแซงจะเริ่ม
เม่ือนํ้าลดระดบัลงไปจนเห็นทองรองโขงในชวงเดือนมกราคม และจะทยอยเก็บเก่ียวในชวง
เดือนมีนาคมถึงเมษายน จากนั้นชาวบานก็จะเก็บเมล็ดพันธุขาวไวใชในปตอไป

  วธิกีารปลูกขาวนาแซง จะมีการเตรยีมตนกลาไว จากน้ันก็จะปลูกไลระดับนํ้าท่ีคอยๆ 
ลดไปเรือ่ยๆ จนเต็มพ้ืนท่ี ฉะนัน้ขาวกจ็ะสกุไมพรอมกนั จงึเกีย่วไมพรอมกนั ทาํใหชาวบาน
สามารถจัดการเวลาและแรงงานไดงาย การปลูกขาวนาแซงตองอาศัยความอุดมสมบูรณ
ของตะกอนดินที่น้ําโขงพัดพามาทับถมบริเวณรอบบุง จึงไมจําเปนตองใชปุยเคมีสังเคราะห
หรอืสารกาํจดัศตัรพูชืแตอยางใด ปรมิาณขาวท่ีไดในแตละปประมาณ 40-50 กระสอบตอไร 
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เชนที่แมแดง ปองพิมพ เลาวา
“สิบกวาปแลวท่ีระดับนํ้าข้ึนลงรวดเร็ว ไมคงท่ี ทําให

ผลผลิตริมโขงเกิดความเสียหาย น้ําทวมผัก มันแกว ฝาย ขาวโพด 
ชาวบานเก็บกูไมทัน ตอมาระดับน้ําเกิดความเปล่ียนแปลงมา
เร่ือยๆ ชาวบานแกปญหาดวยการเสีย่งปลกู น้าํทวมถือวาเปนโชค
รายไป พอระดับน้ําลดก็จะเริ่มปลูกใหมอีกรอบ”

จากปญหาดังกลาว ทําใหหลายครัวเรือนตองลดขนาดแปลงเพาะปลูก
ริมโขง ในขณะท่ีอีกหลายครัวเรือนตองยกเลิกการทําเกษตรริมโขงไปเลย 
โดยเฉพาะผูทีท่าํนาแซง ดงัเชน แมมณวีรรณ ปญญาสู อาย ุ78 ป ผูทาํเกษตร
ริมโขงอยางเขมขนในอดีต และเปนผูปลูกขาวนาแซงรายสุดทายในบานตามุย 
เธอตองยกเลิกการทํานาแซงไปเมื่อป 2556 เนื่องจากระดับนํ้าโขงไมลดลง
เหมือนที่เคยเปนมา ทําใหน้ําทวมนาขาวเสียหาย แมวรรณไดเลาถึง
ความสูญเสียวา

“ปดั๋ยนกกินขาวนํากะดั่ยนอย แบงกันกินท้ังคนทั้งนก แตป
นั้นทั้งคนทั้งนกบดั่ยกิน น้ําทวมขาวอยูครึ่งเดือน อุกอั่งเสียดายขาว 
ขาวกําลังเขียวงามเอาแทๆ แตจักสิเฮ็ดจั่งดั๋ยลูกเอย”

ซึ่งเปนจํานวนพอกินทั้งปสําหรับบางครัวเรือน ในขณะท่ีบางครัวเรือนสามารถลดรายจาย
การซื้อขาวลงไปไดมาก
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แผนภูมิที่ 2 แสดงใหเห็นวาพื้นที่และมูลคาการผลิตของเกษตรริม
โขงลดลงไปมาก โดยในปการผลิต 2553/54 ยังมีพื้นที่เกษตรริมโขงมากถึง 
77.45 ไร และมีมูลคาการผลิตมากถึง 613,700 บาท แตหลังจาก 5 ปถัดมา 
ในปการผลิต 2559/60 พื้นที่ลดลงเกือบสองเทาเหลือ 48.45 ไร และมูลคา
การผลิตลดลงเกือบ 3 เทา เหลือเพียง 231,500 บาท

แผนภูมิ 2 เปรียบเทียบขนาดพ้ืนท่ีและมูลคาการผลิตพืชริมโขงในบานตามุย 
 ระหวางปการผลิต 2553/54 กับ ป 2559/60

613,700 บาท
77.45 ไร
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นาแซงริมโขงเมื่อป 2553

สภาพเกษตรริมโขงในอดีต (ป� 2554)
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แปลงเกษตรริมโขงที่ปลูกพืชอยางผสมผสาน 

กอนถูกรุกลํ้าโดยการทําตลิ่งกันทรุด
แตเปนชวงที่ไดรับผลกระทบจากความผิดปกตขิองระดับนํ้าโขงแลว
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ภาพพืชริมโขงที่ถูกนํ้าโขงทวมซํ้าหลายครั้ง ทําใหพืชออนแอ เปนโรค 
และไมใหผลผลิต

สภาพเกษตรริมโขงในป�จจุบัน (ป� 2559)
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ภาพขนาดแปลงปลูกผักริมโขงที่เล็กลง 
เนื่องจากพื้นที่ริมโขงเกือบทั้งหมดถูกนําไปทําตลิ่งกันทรุด
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ไมเพียงแตความแปรปรวนของระดับน้ําเทานั้น การปรับพื้นที่และ
ทัศนียภาพของทางราชการ โดยเฉพาะการทําตลิ่งกันทรุดริมน้ําโขงที่เพิ่ง
เสรจ็สิน้ไปเม่ือเดอืนเมษายน 2560 หลงักระบวนการสรางทีต่อเนือ่งยาวนาน
ถึง 1 ป ทําใหแปลงเกษตรริมโขงของ 12 ครัวเรือน หรือพื้นที่ประมาณ 
10 กวาไร หายไปชั่วพริบตา พืชพรรณหลากหลายริมโขงถูกแทนท่ีดวย
กอนหินขนาดใหญที่เรียงทับถมกันหลายหมื่นกอนเต็มตลิ่ง
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 นอกจากนี้ในการทําประมงของชาวบาน พบวาปลามีจํานวนลดลง
ทําใหจับไดนอยลง ยังไมรวมถึงความเสียหายของเรือและเครื่องมือหาปลา
บางชนิด เนื่องจากการจอดเรือและการติดเครื่องมือหาปลาในแมน้ําโขง
มคีวามเสีย่งมากจากกระแสน้าํขึน้-ลงทีร่วดเร็วเกนิไป ดงัทีน่ายตาล จนัทรสขุ 
พรานปลาบานตามุย เลาวา

“เด๋ียวนีเ้อาแนเอานอนไมไดเหมอืนเมือ่กอน เราตองระวังเรอื
มากขึ้น กลัวมันจะจม เวลาไมอยูก็จะฝากใหญาติดูเรือให บางทีก็
ลูกเมียตองคอยระวังนํ้าเขาเรือ แตกอนพอถึงเดือนพฤศจิกายน
นํ้าจะคอยๆ ลดระดับลงเร่ือยๆ จนถึงเดือนเมษายน ปลาก็จะหาไดเยอะ
ในชวงที่น้ําลดระดับลงไป อุปกรณมอง เบ็ด ใครมีก็ขนไปใสกันเต็มที่ 
ผูชายลงไปอยูในนํ้าเปนสวนใหญ ผูหญิงก็ทําสวน ปลาที่ไดมาก็
แบงขาย ทําปลารา ปลาแหง ไวฝากพี่นอง หากินคอนขางงาย 
แตเดี๋ยวนี้ไมรูเปนเพราะอะไร ระดับน้ําเปลี่ยนแปลงตอวัน กางมอง
ไวบางทีก็จมอยูใตน้ําเสียหาย บางครั้งก็คางเติ่งอยูบนโคก เครื่องมือ
ไดรับความเสียหายพอสมควร ทําใหตองลงทุนซ้ือเคร่ืองมือหาปลาบอย 
บางอยางก็มีราคาแพง เชน มอง ปลาหาไดบางเปนบางวัน คิดดูแลว
ปลาลดจํานวนลงไปมากกวาเมื่อกอน”
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ตาราง 3 แสดงมูลคาความเสียหายของเครื่องมือพรานปลา 51 คน
 ในบานตามุย ป 2555-2560

ป พ.ศ. ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ

มูลคาความเสียหาย
ของพรานปลา 51 คน

มูลคาเฉลี่ย/
คน/ป

2555 1 241,405 บาท 4,734 บาท
2556 2 150,235 บาท 2,946 บาท
2557 4 119,160 บาท 2,337 บาท
2558 5 100,395 บาท 1,969 บาท
2559 3 145,555 บาท 2,854 บาท
2560

(ม.ค.-มี.ค.) (ยังไมครบป) 9,585 บาท 188 บาท

รวมมูลคา
ความเสียหาย 766,335 บาท 15,027 บาท
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ภาพความเสียหายของเรือหาปลา เนื่องจากความผิดปกติของระดับนํ้า
ทําใหเรือที่จอดไวลอยเกยกับหิน ทายเรือจม ทําใหเครื่องยนตเสียหาย
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ตาราง 4 แสดงการลดลงและสูญหายของพันธุปลาในแมน้ําโขงบริเวณ
 บานตามุย ป 2559

นอยลง หายาก สูญหาย
ปลาดุกมูนเหลือง
ปลาดุกมูนดํา
ปลาแกง
ปลาสะอี
ปลาหวา
ปลาเกาะ (สีออน)
ปลาเกาะ (สีเขม)
ปลากลมในแตง
ปลาอีไท
ปลาไกหนา
ปลาเปยน
ปลาอีตู
ปลาอีก่ํา
ปลาปง
ปลาหนู
ปลาเผาะใหญ
ปลาเอินแดง
ปลาขบ
ปลาชอน
ปลาปากเหลือง
ปลาปากมน
ปลาบูใหญ
ปลาบู
ปลาหลาด
ปลาหลดโทง
ปลาบึก
ปลาจาด

ปลาปกไก
ปลากดขาว
ปลากดเหลือง
ปลากดดํา
ปลาตองนา
ปลาเคิง (ดํา)
ปลายาง
ปลาคับของ
ปลาเปาใหญ
ปลาขี้โก
ปลาปาน
ปลาเสือพนน้ํา
ปลาเกด
ปลาซิวอาว
ปลาหลังกอ
ปลาตาโป
ปลาแตบ
ปลาแกว
ปลาไหล
ปลาเซือม
ปลาซวยใหญ
ปลาพร
ปลาหมู
ปลานางขาว
ปลานางแดง
ปลาไน
ปลาชะโด

ปลาดอกบัว
ปลาดอกงิ้ว
ปลาเผาะนอย
ปลาปากขาว
ปลายอนตาโป
ปลายอนหยวก
ปลายอนขาว
ปลายอนขางลาย
ปลายอนขี้ไก
ปลานกเขา
ปลาโจก
ปลาจอก
ปลาเวียนไพ
ปลาขี้กะเพอ
ปลาบักมา
ปลาหมากบาน
ปลาหมากผาง
ปลาสะกาง
ปลาตูหนา
ปลาสะอีแกมแดง

ปลาหลังขน
ปลาสรอยหัวแหลม
ปลาสรอยใหญ
ปลาขางลาย
ปลาซวยริน
ปลาแข
ปลาแขเหลือง (แขวัว)
ปลาแขดํา (แขควาย)
ปลาเคิง
ปลาคาว
ปลาสะงั่ว
ปลาเขี้ยวไก
ปลาฮากกลวย
ปลาโคยขา
ปลาแมว
ปลากระเบนน้ําจืด
ปลาฝาไล
ปลาโพง
ปลากุม
ปลาบูหิน
ปลาหนวดแมว
ปลาหลังเกาะ
กุงแมน้ํา
ตะพาบน้ํา
ปลากะมัน
ปลาตองแตม/ตองลาย
ปลาเสือ

ปลาคูน
ปลาสะนาก
ปลาเลิม
ปลากวน
ปลาเมน
ปลาฝา
ปลากวง
ปลาเอินขาว
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นักวิชาการและองคกรตางๆ3  ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมนํ้าโขง 
ไดศึกษาถึงความผิดปกติดังกลาวจากขอมูลอัตราการไหลของนํ้าและระดับนํ้า
ในแมน้ําโขงตามสถานีวัดระดับน้ําในแมน้ําโขงท้ังตอนบนและตอนลางของ
ประเทศไทย4  พบวาอุทกวิทยาของแมน้ําโขงทั้งในดานอัตราการไหลและ
ระดับน้ําตั้งแตป 2536 จนถึงปจจุบัน มีความผันผวนแปรปรวนตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงฤดูแลง กลาวไดวารูปแบบการไหลแบบธรรมชาติ
ที่เคยเปนมากอนป 2536 ไดหายไปอยางสิ้นเชิง ซึ่งเมื่อสืบยอนสายน้ํากลับ
ไป พบวาความผิดปกติดังกลาวเปนผลโดยตรงจากการควบคุมแมน้ําโขง
โดยเขือ่นท่ีสรางปดกัน้แมน้าํโขงในประเทศจนี ทัง้นีเ้นือ่งจากน้าํโขงทีไ่หลจาก
ประเทศจีนมายังสถานีวัดระดับนํ้าโขงของประเทศไทยตั้งแตตอนบนจนถึง
ตอนลาง มีสัดสวนสูงกวารอยละ 50 ของปริมาณน้ําโขงทั้งหมด5

เมื่อทรัพยากรธรรมชาติถูกบีบรัดและทําใหมีขอจํากัดมากขึ้น 
ภายใตการเปลีย่นแปลงโครงสรางทางเศรษฐกจิและสงัคมท้ังในระดบัประเทศ
และระดับภูมิภาคลุมน้ําโขง ชาวบานจึงตองปรับเปล่ียนวิถีการผลิตของตน
ใหมีความหลากหลายและเขมขนมากขึ้น เห็นไดจากสัดสวนรายไดจาก
ชองทางที่หลากหลายทั้งในและนอกภาคเกษตร ซึ่งสามารถแจกแจงใหเห็น
 รายละเอียด ดังนี้

3 การศึกษาของ Peter Adamson ป 2544, การศึกษาของสํานักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา 
กรมทรัพยากรน้ํา ป 2547, การศึกษาของคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง ป 2556, การศึกษา
ของมูลนิธิฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ ป 2558

4 สถานีวัดระดับน้ําซึ่งครอบคลุมตั้งแตภาคเหนือ และตลอดแนว 7 จังหวัดภาคอีสานที่ติด
กับแมน้ําโขงของประเทศไทย ซึ่งไดแก สถานีวัดระดับน้ําโขงเชียงแสน เชียงคาน นครพนม 
มุกดาหาร และโขงเจียม

5 การศึกษาขอมูลอัตราการไหลของน้ําในแมน้ําโขงโดยคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง อางอิงใน 
มูลนิธิฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ, 2558 หนา 141-143
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แผนภูมิ 3 แสดงสัดสวนรายไดจากแหลงตางๆ ของครัวเรือนบานตามุย 
 ป 2559

เบี้ยยังชีพ/พิการ 1.14%

คาขาย 3.5%
ตอก 1.37%
หาปลา 9.67%

ปลูกผักขาย 1.67%
เกษตรริมโขง 2.11%

หาของปา 3.6%
ทอผา 0.44%

รับซื้อปลา 1.61%
ไรมันสําปะหลัง 
14.77%

ทําสวน 
14.32%

รับจางใน/นอกภาคเกษตร
35.11% เลี้ยงสัตว 10.68%เลี
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ตาราง 5 แสดงอาชีพ สัดสวนรายได และจํานวนครัวเรือนในการ
 ประกอบอาชีพตางๆ ป 2559

อันดับ อาชีพ
รายได/ป 2559 จํานวนครัวเรือน/ป 2559
บาท รอยละ จํานวน รอยละ

1 รับจางทั้งในและ
นอกภาคเกษตร 3,851,100 35.11 66 85.54

2 หาของปา 395,250 3.6% 59 74.68
3 ทําไรมันสําปะหลัง 1,620,400 14.77 48 60.76
4 หาปลา 1,060,100 9.67 46 58.23

5 ทําสวนลําไย สมโอ 
มะขามหวาน 1,171,900 14.32 41 51.90

6 เลี้ยงสัตว 
(ไก วัว ควาย) 1,570,260 10.68 24 30.38

7 เกษตรริมโขง 231,500 2.11% 24 30.38
8 ทําตอกไมไผ 150,640 1.37% 23 29.11
9 คาขาย 383,900 3.5% 19 24.05
10 ทอผา 47,950 0.44% 12 15.19
11 ปลูกผักขาย 183,200 1.67% 11 13.92

12 รับเบี้ยยังชีพ/
เบี้ยคนพิการจากรัฐ 125,000 1.14% 10 12.66

13 รับซื้อปลา 177,000 1.61% 7 8.86
รวม 10,968,200 100% 79 100%
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แมวาในอดีตครัวเรือนบานตามุยจะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจผสมผสาน
กนัมากกวา 1 รปูแบบ แตกย็งัไมหลากหลายและเขมขนมากเหมอืนในปจจบุนั 
จากตารางที่ 5 แสดงใหเห็นถึงความหลากหลายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
หรืออาชีพในบานตามุยท่ีมีมากถึง 13 รูปแบบ โดยท่ีแตละครัวเรือนจะมี
การประกอบอาชีพมากกวา 2 อยางขึ้นไป ซึ่งอาชีพที่มีจํานวนมากที่สุด คือ 
การรับจางทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร จํานวนรอยละ 85.54 
ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมด รองลงมาคือ การหาของปา จํานวนรอยละ 59 
ตามดวยการทําไรมนัสาํปะหลงัรอยละ 48 ในขณะท่ีอาชพีหาปลาลดลงเหลือ
แครอยละ 46 และเกษตรริมโขงที่เหลือไมถึงครึ่ง เพียงรอยละ 30.38 ของ
จํานวนครัวเรือนทั้งหมด
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เมื่อทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายมากขึ้นเรื่อยๆ 
จนไมสามารถคาดเดาอนาคตได ชาวบานจึงมีการปรับตัว 
โดยการประกอบอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น 
และพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาตินอยลง

“
”
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ตาราง 6 แสดงความหลากหลายของอาชีพของครัวเรือนบานตามุย 
 ป 2559

ความหลากหลายของอาชีพ

จํานวน
ครัวเรือนจํานวน

อาชีพ

พึ่งพา
ทรัพยากรธรรมชาติ
เปนหลัก/ครัวเรือน
(หาปลา/หาของปา/
เกษตรริมโขง/ทอผา/

รับซื้อปลา)

พึ่งพา
ทรัพยากรธรรมชาติ
บางสวน/ครัวเรือน

(ทําไร/ทําสวน/
ทําตอก/เลี้ยงสัตว)

ไมไดพึ่งพา
ทรัพยากรธรรมชาติ

/ครัวเรือน
(รับจาง/คาขาย/
รับเบี้ยยังชีพ)

1 - - 1 1
2 8 3 9 10
3 10 6 14 10
4 30 30 20 20
5 29 34 17 16
6 29 26 11 11
7 25 26 12 9
8 4 9 3 2
9 4 3 2 1

รวม 139 (38.08%) 137 (37.54%) 89 (24.38%) 80
365

จากตารางท่ี 6 จะเห็นไดวาใน 80 ครัวเรือน ครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพ
เดยีวมีเพยีง 1 ครวัเรือนเทานัน้ นอกนัน้เปนครัวเรือนท่ีมกีารประกอบอาชพี
ตั้งแต 2 อยางขึ้นไปจนถึง 9 อยาง แตโดยสวนใหญจะมีการผสมผสานกัน 
4-5 อาชีพ และเปนการผสมผสานกันระหวางอาชีพ 3 ประเภท แบงเปน
อาชีพท่ีตองพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติเปนหลัก ไดแก การหาปลา การหาของปา 
เกษตรริมโขง ทอผา และรับซื้อปลา เปนจํานวนรอยละ 38.08 รองลงมาคือ
อาชีพท่ีพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติบางสวน ไดแก การทําไรมันสําปะหลัง 
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การทําสวนลําไย/สมโอ/มะขามหวาน การทําตอกไมไผ และการเลี้ยงสัตว 
เปนจํานวนรอยละ 37.54 และสุดทายคือ อาชีพท่ีไมตองพ่ึงพา
ทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก การรับจางทั้งในและนอกภาคเกษตร การคาขาย 
รวมถึงการรับเบี้ยยังชีพจากรัฐ เปนจํานวนรอยละ 24.38

จากขอมลูขางตน จะเห็นไดวาอาชีพทีต่องพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติ
มีสัดสวนลดลง เหลือเพียง 1 ใน 3 ทั้งๆ ที่อาชีพเหลานี้เคยเปนอาชีพหลัก
ของทกุครัวเรอืนมากอน ขณะเดียวกันครัวเรือนมีการปรับตวัสูอาชีพทีไ่มตอง
พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติมากนัก มีจํานวนเพิ่มขึ้นเกือบ 2 ใน 3 แสดงให
เห็นถึงการปรับตัวเพื่อความอยูรอดทามกลางการบีบรัดและการจํากัด
ทรัพยากรธรรมชาติภายใตการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจ ทําให
อาชพีประเภทนีม้กีารขยายตวัและเพิม่ระดับการขูดรดีแรงงานของครัวเรอืน
อยางเขมขนมากขึ้นเร่ือยๆ เพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดและทุน
ทั้งในประเทศและขามพรมแดน
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เมื่อทรัพยากรธรรมชาติลดลง ทําใหมีการขยายตัวของ
การผลิตเชิงพาณิชย พื้นที่การผลิตเพื่อขายเบียดขับพื้นที่
การผลิตเพื่อบริโภค

“
”
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สถานการณทรัพยากรธรรมชาติลดลง สงผลใหการผลิตทางการ
เกษตรของบานตามยุเปลีย่นแปลงไปอยางมาก การตกอยูในสภาวะถกูบีบรัด
ทางเศรษฐกจิมากขึน้ ไมวาจะเปน คาเลาเรียนของลกูหลาน การชดใชหนีส้นิ
พรอมดอกเบ้ียที่กูยืมมาเพ่ือนํามาลงทุนประกอบอาชีพ หรือซื้อเครื่องใช
อํานวยความสะดวก เง่ือนไขดังกลาวสงผลใหครัวเรือนบานตามุยมีการขยายตัว
ของการผลิตเชิงพาณิชย ทัง้ขนาดของพ้ืนท่ีผลิตและความเขมขนในการผลติ
ตอพื้นที่ จนกระท่ังพื้นที่
การผลติเพ่ือขายแทนทีพ่ืน้ท่ี
การผลิตเพื่อบริ โภคและ
แลกเปลี่ยนแบงปน ดังจะ
เห็นไดจากแผนภูมิที่ 3 และ
ตารางที่ 4
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แผนภูมิ 4 แสดงสัดสวนอาหารท่ีผลิตเพ่ือบริโภคกับอาหารท่ีผลิต
เพื่อขายของบานตามุย 

อาหารที่ผลิต
เพื่อขาย
84.71%

อาหารที่ผลิต
เพื่อบริโภค
15.29%

ตาราง 7 แสดงสดัสวนและมูลคาของอาหารจากการผลติเพือ่ขายกบัผลิต
 เพื่อบริโภค

แหลงที่มา
ของอาหาร

ผลิตเพื่อขาย 84.71% ผลิตเพื่อบริโภค 15.29%

ทั้งหมด จํานวน
ครัวเรือน

เฉลี่ย/
ครัวเรือน ทั้งหมด จํานวน

ครัวเรือน
เฉลี่ย/

ครัวเรือน

สวนผัก 183,200 10 20,356

651,000 66 9,864

เกษตรริมโขง 231,500 32 10,522
มันสําปะหลัง 1,620,400 46 35,227
สวนผลไม
(ลําไย/สมโอ/
มะขามหวาน)

1,570,260 39 40,264
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การลดลงของอาหารจากทรัพยากรธรรมชาติ
และอาหารจากการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
สงผลใหการแลกเปลี่ยนแบงปนอาหารระหวาง
เพื่อนพี่นองลดลงตามไปดวย

“
”
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การลดลงของอาหารจากทรัพยากรธรรมชาติและอาหารจากการผลิต
เพือ่บรโิภคในครวัเรอืน สงผลใหการแลกเปล่ียนแบงปนอาหารระหวางเพ่ือน
พี่นองลดลงตามไปดวยอยางเห็นไดชัด บานตามุยมีการแลกเปลี่ยนและ
การแบงปนอาหารระหวางคนในชุมชนดวยกันเอง รวมท้ังกับชุมชนอ่ืน
มาอยางชานาน การแลกเปล่ียนและแบงปนอาหารมีหลายรูปแบบ ไดแก 
การแบงปนอาหารระหวางเพ่ือนและญาตพิีน่องในชุมชน/การแบงปนอาหาร
ระหวาง “เส่ียว”/การแลกเปลี่ยนอาหารกันระหวางชุมชนท่ีมีวิถีการผลิต
ตางกัน/การแลกเปลี่ยนแบงปนอาหารผานงานบุญประเพณีตางๆ

การแบงปนอาหารระหวางเพื่อนพี่นองในชุมชน 
เม่ือครัวเรือนใดประสบปญหาขาดแคลนอาหาร ญาติพี่นองและเพื่อนบาน
จะมีการแบงปนอาหารให ถอืเปนกลไกการแลกเปล่ียนตางตอบแทนเพ่ือสราง
หลักประกันความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน
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การแลกเปลี่ยนอาหารกันระหวางชุมชน
ที่มีวิถีการผลิตตางกัน 
บานตามุยซึ่งเปนคนริมโขงจะนําปลา ทั้งปลาสดและ
ปลารา รวมถึงพชืผลท่ีปลกูรมิโขง เชน มนัเทศ ถัว่ ขาวโพด 
ฝาย ไปแลกกับขาวและเกลือของคนบานโคก

การแบงปนอาหารระหวาง “เสี่ยว”
ซึง่เปนการผูกไมตรรีะหวางคนตางชมุชน
ที่ชอบพอนิสัยใจคอกันหรือที่เรียกวา
ถูกโฉลกกัน การแสดงนํ้าใจตอกันของเส่ียว 
สวนใหญจะเปนการแบงปนอาหารท่ีบาน
ของเส่ียวไมมี เชน คนตามุยมักจะนํา
ปลาและพืชผลริมโขงไปใหเส่ียวท่ีอยู
บานโคก ซึ่งจะไดรับการตอบแทนดวย
ขาวสาร ซึ่งบานตามุยขาดแคลน
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การแลกเปลี่ยนแบงปนอาหารผานงานบุญประเพณีตางๆ 
เชน บุญเขาพรรษา บุญขาวประดับดิน บุญขาวสาก บุญออกพรรษา 
(ไหลเรือไฟ) ซึง่จะมกีารรวบรวมขาวสารอาหารตางๆ ทาํใหงานบญุเปนแหลง
รวมอาหารหลากหลายที่ผูคนนํามาแลกเปลี่ยนกัน อีกทั้งยังทําใหคนจนได
รับการแบงปนอาหารอีกดวย

เมื่อระบบนิเวศผันแปร ทรัพยากรธรรมชาติลดลง บวกกับการ
เดินทางติดตอส่ือสารท่ีสะดวกรวดเร็วมากข้ึนในยุคสมัยใหม ทําให
การนําอาหารไปแลกเปลี่ยนแบงปนท้ัง 4 รูปแบบ ลดลงเหลือเพียงรอยละ 4 
ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมด (ตาราง 2) และจากการสํารวจเพิ่มเติมพบวา
ปจจุบันเหลือเพียง 8 ครัวเรือนเทานั้นที่ยังคงนําปลาไปแลกกับขาวสาร 
นอกนั้นจะเปนการหาเงินโดยการประกอบอาชีพตางๆ (ตาราง 5) แลวเอา
เงินไปซ้ือขาวกิน สวนปลาที่หามาไดก็จะนําไปขายเปนสวนใหญ ทั้งนี้
เนื่องจากราคาปลาในปจจุบันคอนขางแพงและขายไดราคาดี เพื่อนําเงินมา
จับจายซื้อหาอาหารจากตลาด
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เมื่อทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย อาหารที่ไดจาก
ธรรมชาติลดลง และไมสามารถผลิตอาหารเอง
ไดเหมือนเกา ทําใหชาวตามุยตองพึ่งพาอาหาร
จากภายนอกชุมชนมากขึ้น ดวยการหาเงินมาซื้ออาหาร

“
”
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อาหารจากการซ้ือถือเปนแหลงอาหารสําคัญท่ีมบีทบาทเพ่ิมมากขึน้ 
เม่ือชุมชนมีการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคม ชาวบานตามยุกลุมอายุ 
50 ปขึน้ไป เลาวาการซือ้อาหารเม่ือสมยั 50 ปทีแ่ลว เปนเพยีงการซือ้อาหาร
บางอยางที่ไมสามารถผลิตเองได เชน เกลือ น้ําตาล น้ําปลา ผงชูรส บวกกับ
ความยากลําบากในการเดินทาง กรณีไปอําเภอพิบูลมังสาหาร ตองเสียเงิน 
(20 บาท ซึ่งถือเปนเงินจํานวนมากในสมัยนั้น) นั่งเรือโดยสารไปกลับหลาย
ช่ัวโมง หรือกรณีไปตลาดใหญท่ีอําเภอศรีเมืองใหม จะตองพายเรือไปท่ีบานกุม
และตอรถไปอีกที การซ้ืออาหารสวนใหญจึงเปนการฝากซื้อหรือซ้ือ
จากคนที่เขาไปทําธุระในเมืองและหิ้วของกลับมาขายเอากําไรเล็กนอย

ในชวงป 2526 ชาวบานมีฐานะคอนขางดีเปดรานคาขายของใชจําเปน 
เชน น้ํามันกาด ธูป เทียน และเครื่องปรุงรสอาหาร หลังจากมีถนนหนทาง
สัญจรไปมาสะดวก ทําใหการซ้ืออาหารจากภายนอกเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ อยางชาๆ 
จนกระทั่งในป 2547 ปรากฏรถเรขายกับขาวคร้ังแรกในหมูบาน ตอนน้ัน
ยงัเปนรถมอเตอรไซคทีถ่กูดัดแปลงใหสามารถบรรทกุของและหอยอาหารได

สถานการณ�การพึ่งพาอาหาร
 จากภายนอกชุมชน
: อาหารจากการซื้อ
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มากมายหลายประเภท เชน พริก หอม กระเทียม ผักตลาดชนิดตางๆ และ
เนื้อหมูที่ชําแหละมาแลว การซ้ืออาหารจากรถเรหรือรถพุมพวงไดรับความ
นิยมมากข้ึน จนรถเรเปล่ียนจากมอเตอรไซคเปนรถกระบะท่ีบรรทุกอาหาร
มาเต็มคันรถและหลากหลายกวาเกา จํานวนวันละ 2 คัน
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หากพิจารณาตามชวงเวลาและสถานการณ ป 2547 เปนชวงหลัง
จากท่ีมหีนุมสาวออกไปทาํงานรบัจางตางถิน่มาระยะหนึง่แลวนบัจากป 2526 
ซึ่งเปนชวงแรกที่มีการอพยพไปทํางานตางถิ่น ทําใหแรงงานเหลานี้ไดสะสม
ทนุหลายอยาง ทัง้ทนุทีเ่ปนตวัเงินและทนุทางสงัคมทีท่าํใหเกดิเครอืขายการ
จางแรงงานจากชุมชนเดียวกันอยางตอเนื่อง จนกระทั่งรายไดจากแรงงาน
เหลาน้ีกลายเปนรายไดหลักของครัวเรือน พวกเขาสงเงินพรอมกับสงลูกหลาน
กลับมาใหพอแมที่บานเลี้ยงดู ทามกลางสถานการณการบีบรัดและจํากัด
การใชทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น สงผลใหเกิดวัฒนธรรมการจับจายใชสอย
ตามมา มีการพ่ึงพาอาหารจากภายนอกเพ่ิมขึ้นหลายเทา ซึ่งจากการเก็บ
ขอมูลรายจายของครัวเรือนทั้งหมดในบานตามุย ตลอดป 2559 พบวา
คาใชจายดานอาหารมีสัดสวนมากกวาคาใชจายอื่นๆ เกือบทุกดาน และ
มีสัดสวนที่มากถึง 1 ใน 3 ของคาใชจายทั้งหมด ดังนี้

หนุมสาวตามุยหนุมสาวตามุยเดินทางกลับไปเดินทางกลับไป
ทํางานที่กรุงเทพฯทํางานที่กรุงเทพฯ
หลังกลับมาเยี่ยมบานหลังกลับมาเยี่ยมบาน
ในชวงเทศกาลสงกรานตในชวงเทศกาลสงกรานต

66



แผนภูมิ 5 สัดสวนคาใชจายดานอาหารกับคาใชจายดานอื่นๆ

คารักษาพยาบาล
3.23%

เครื่องนุงหม
2.36%

ที่อยูอาศัย
5.22%

คานํ้า/ไฟ/โทรศัพท
8.35%

คาเลาเรียนลูกหลาน
8.16%

ภาษีสังคม
3.08%

ลงทุนการผลิต
36.87%

คาอาหาร
32.69%
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ตาราง 8 แสดงจํานวนและสัดสวนคาใชจายทุกดานของครัวเรือนบานตามุย 
 ประจําป 2559

คาใชจายดานตางๆ จํานวน/บาท เฉลี่ย/ครัวเรือน/ป รอยละ

การลงทุนการผลิต/การประกอบอาชีพ 3,725,820 48,388 36.87
คาอาหาร 3,303,040 41,288 32.69
คาน้ํา/ไฟฟา/โทรศัพท 843,640 10,679 8.35
คาเลาเรียนลูกหลาน 824,280 13,295 8.16
คาซอมแซม/ปรับปรุงที่อยูอาศัย 528,000 19,556 5.22
คารักษาพยาบาล 329,050 4,769 3.26
ภาษีสังคม (งานบุญ งานบวช) 311,400 3,942 3.08
คาเสื้อผา/เครื่องนุงหม 239,000 3,984 2.36

รวม 10,104,230 126,303 100

ปจจุบันอาหารจากการซ้ือมีหลากชนิดหลายประเภท และไมไดซื้อ
จากรถเรเพียงอยางเดียว ยงัมีตลาดนัดตามหมูบานและในอาํเภออีกอาทิตย
ละหลายครั้ง บวกกับการตัดถนนผานเกือบทุกเสนทาง ทําใหคนบานตามุย
สามารถเดินทางไปซ้ืออาหารตามตลาดและหางรานตางๆ ไดดวยมอเตอรไซค
ที่มีกันเกือบทุกบาน ทั้งน้ียังไมกลาวถึงการโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน และ
การไปโรงเรียนของเด็กและเยาวชน ที่สงผลใหการบริโภคอาหารของคน
บานตามุยเปล่ียนแปลงและมีความหลากหลายมากขึน้กวาแตกอนหลายเทา
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ในยุคที่อาหารเกือบทั้งหมดมาจากกระบวนการผลิต
แบบอุตสาหกรรม ขณะที่ชาวบานไมสามารถเขาถึงขอมูล
ความรูดานการบริโภคและไมสามารถกําหนดมาตรฐาน
การผลิตอาหารได แนนอนวาความปลอดภัยดานอาหาร
และโภชนาการของชาวบานตามุยยอมมีความเสี่ยง

“
”
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จากการสอบถาม พบวาชาวบานตามุยสวนใหญไมรูถงึอนัตรายหรอื
ความเส่ียงที่ติดมากับอาหารท่ีซื้อ พวกเขาไมรูวาปุยเคมีหรือสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชเปนอันตรายถึงชีวิต หลายบานจึงไมเคยลางผักท่ีซื้อกอนนําไปปรุง 
พวกเขาไมรูวาเน้ือสัตวทีซ่ือ้จากรถเรทกุวันน้ัน มาจากกระบวนการเลีย้งดวย
อาหารสังเคราะหและยาปฏิชีวนะท่ีสงผลเสียตอสุขภาพในระยะยาว ทําให
พวกเขาซื้อเนื้อสัตวบอยขึ้นหลังจากที่ไมสามารถจับปลาไดเหมือนเกา

เม่ือแหลงอาหารเปลี่ยน พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยน ทําใหสงผล
ตอสุขภาพรางกาย เห็นไดจากการปวยเปนโรคไมติดตอเรื้อรังมากข้ึนของ
ชาวบานตามุย ซึ่งกลุมโรคไมติดตอเรื้อรังหรือ NCDs, Non-Communicable 
diseases ไดแก โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคความดัน
โลหิตสูง โรคมะเร็ง โรคอวนลงพงุ เปนตน กลุมโรคเหลาน้ีทีเ่กิดจากพฤติกรรม
การกินอยูที่ไมเหมาะสม ซึ่งองคการอนามัยโลก (WHO) ถือเปนปญหาใหญ
ที่กําลังทวีความรุนแรงขึ้นเร่ือยๆ เน่ืองจากพบวาสาเหตุการเสียชีวิตของ
ประชากรโลกทั้งหมดมีถึง 63% ที่เกิดจากกลุมโรค NCDs และที่สําคัญกวา
นั้นคือ กวา 80% เปนประชากรของประเทศที่กําลังพัฒนา สําหรับ
ประเทศไทย สถิติลาสุดพบวามีถึง 14 ลานคนที่เปนโรคในกลุมโรค NCDs 
และที่สําคัญยังถือเปนสาเหตุหลักการเสียชีวิตของประชากรทั้งประเทศ

สําหรับบานตามุย พบวามีจํานวนคนท่ีปวยเปนกลุมโรคไมติดตอ
เรื้อรังมากที่สุด และมีแนวโนมการเพ่ิมจํานวนมากขึ้นเร่ือยๆ เมื่อเทียบกับ
กลุมโรคอื่นๆ ดังตารางที่ 9
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ตาราง 9 แสดงจํานวนคนในบานตามุยท่ีปวยเปนโรคที่เก่ียวเน่ืองกับ
 การบริโภค ประจําป 2559

โรค จํานวนคน หมายเหตุ

เบาหวาน 57 ผูปวยสวนมากจะมีอายุระหวาง 
40-50 ป

ความดันโลหิตสูง 26 ผูปวยโรคความดันสวนใหญ
จะเปนโรคเบาหวานดวย

หลอดเลือดหัวใจ 6 พบมากในเด็ก

มะเร็ง 2
ตั้งแตป 2555-2560 

มีคนในบานตามุยตายดวยโรคมะเร็ง
แลว 9 คน
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จากการศึกษาสถานะความม่ันคงทางอาหารของชุมชนบานตามุย 
พบวา ชุมชนบานตามุยยังมีความไมมั่นคงทางอาหารในหลายดาน 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1) การพึ่งตนเองดานอาหาร ชุมชนบานตามุยยังไมสามารถ
พึ่งตนเองดานอาหารไดเทาที่ควรจะเปน จากการศึกษาพบวาบานตามุย
มีการบริโภคอาหารท่ีมาจากทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชนนอยกวา
สัดสวนการซื้ออาหารจากภายนอก เปนจํานวนรอยละ 39 : 61 ซึ่งถือวา
พึ่งตนเองดานอาหารไดนอยมากสําหรับชุมชนท่ีตั้งอยูระหวางปาผืนใหญ
และแมน้ําสายสําคัญอยางแมน้ําโขง

2) สทิธิในฐานทรพัยากรธรรมชาต ิชมุชนบานตามยุถูกขนาบลอม
ดวยผืนปาและแมน้ําสายใหญ แตความอุดมสมบูรณของทรัพยากรเหลานี้
ลดนอยลงไปเรื่อยๆ อีกทั้งยังมีความผันแปรอยางไมสามารถคาดการณได 
โดยเฉพาะแมน้าํโขงทีม่คีวามผดิปกติของระดบันํ้าข้ึน-ลงอยางรวดเรว็มากขึน้ 
หลังมีการสรางเข่ือนหลายแหงท้ังในแมนํ้าสาขาและในประเทศจีน สงผลให
การประมงในแมน้ําโขงตองประสบปญหาหลายอยาง เชน จํานวนปลาที่
ลดลงเกือบทุกชนิด หายาก 27 ชนิด สูญหายไปแลว 8 ชนิด นอกจากนี้
พรานปลาในหมูบานยังตองเผชิญกับความเสียหายของเคร่ืองมือหาปลา
หนักข้ึนเรือ่ยๆ เน่ืองจากไมสามารถคาดเดาระดบันํ้าได ทัง้น้ียงัไมรวมมลูคา
การผลิตเกษตรริมโขงที่ลดลงเกือบสามเทา จากป 2553 จนถึงป 2559

 สถานการณดงักลาวถือเปนความเส่ียงในการดาํรงชีพทีช่าวบาน
ตามุยตองเผชิญ เฉกเชนเดียวกับการประสบภัยพิบัติ เน่ืองจากพวกเขา
ไมสามารถคาดการณถงึความเปล่ียนแปลงทีเ่กิดข้ึนกับส่ิงแวดลอมทีพ่วกเขา
คุนเคยมากอน การปรับใชภมูปิญญาความรูทีส่บืทอดกันมาไมสามารถทําได
เหมือนเกา ทําใหพวกเขาพึ่งตนเองดานอาหารไดนอยลง ในขณะที่พวกเขา
ไมสามารถเขาไปมีสวนรวมหรือมีสิทธิมีเสียงในการกําหนดนโยบาย
การพัฒนาระดับภูมิภาคลุมน้ําโขง ทั้งๆ ที่เปนผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรง 
ในฐานะผูที่เกิดและอาศัยอยูกับแมน้ําโขงมาอยางยาวนาน



3) การเข าถึ งอาหารที่ มี คุณภาพ  เมื่ ออาหารจากฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติลดลง สงผลใหครัวเรือนตองปรับเปล่ียนวิถีการผลิตใหมี
ความหลากหลายและเขมขนมากข้ึนบนฐานการพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติ
นอยลง ครัวเรือนสวนใหญจํานวนรอยละ 74 มีกิจกรรมการผลิต 4 อยางข้ึนไป 
และสวนใหญเปนกิจกรรมท่ีไมตองพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติหรือพ่ึงพานอยลง 
ที่สําคัญคือสามารถสรางรายไดเปนตัวเงินใหแกครัวเรือน ไดแก การรับจาง 
การคาขาย การปลกูพืชเศรษฐกจิ รวมเปนจาํนวนรอยละ 62 การปรับเปลีย่น
วถิกีารผลติดังกลาวสงผลใหการผลติอาหารเพือ่บรโิภคลดนอยลงเหลือเพยีง
รอยละ 15.29 ในขณะที่มีการผลิตอาหารเพื่อขายมากขึ้นถึงรอยละ 84.71 
เพ่ือใหไดเงนิไปซ้ืออาหารจากตลาดหรอืรถเร ทีน่าํอาหารหลากรสหลายแบบ
มานําเสนอใหชาวบานเลอืกซ้ือเลือกหาอยางเพลิดเพลนิ เห็นไดจากสดัสวน
คาใชจายดานอาหารของครวัเรอืนทีม่มีากเปนอันดับสอง หรือรอยละ 32.69 
ของคาใชจายทั้งหมด

ในยุคท่ีอาหารเกือบท้ังหมดมาจากกระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรม 
ชาวบานตามุยเกือบทั้งหมดซ้ืออาหารอยางไมรูที่มาของอาหาร ชาวบาน
ไมสามารถเขาถึงขอมูลความรูดานการบริโภคและไมสามารถเขาถึง
การกําหนดมาตรฐานการผลิตอาหารได แนนอนวาความปลอดภัย
ดานอาหารและโภชนาการของชาวบานตามุยยอมมีความเสี่ยง เห็นไดจาก
การปวยเปนโรคไมตดิตอเรือ้รังมากขึน้ของชาวบานตามยุ ดงัท่ีไดนาํเสนอไป
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