ระบบนิเวศคอนผีหลง (Khon Pi Luang)
(สรุปจากงานวิจยั จาวบ้านปี 2547 http://www.livingriversiam.org/4river-tran/4mk/mek_tb_research.pdf)

“คอนผีหลง” เป็ นหมู่แก่งหินขนาดเล็ก ใหญ่ และดอนทรายเป็ นจํานวนมาก ในลํานํ ้าโขงช่วงความยาวประมาณ
10 กม. บริ เวณบ้ านดอนที่ บ้ านผากุบ หมู่ที่ 3 ตําบลริ มโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย “คอนผีหลง” หมายถึง ช่องนํ ้าหรื อร่ อง
นํ ้าที่ผหี รื อคนตายหลงเข้ ามา ซึ่งชาวบ้ านบางกลุ่มเรี ยกที่นี่ว่า “แสนผี” เกาะแก่งสําคัญในคอนผีหลง เช่น 1)ดอนสะเล็ง
ดอนทรายกลางโขงมีกลุ่มหินใต้ นํ ้ารายรอบผิวนํ ้าจึงเป็ นคลืน่ ( สะเล็ง) 2)ดอนร้ องไก 3)ผาหลัก 4)ผาฟอง 5)ผาฟ้า 6)หาด
ฮ้ าย 7)ผาช้ าง 8)ผาเสือ 9)ผาพระ 10)ผากันตุง

เกาะ แก่ ง หาด ดอน เป็ น แหล่งกํ า เนิ ด พรรณพื ช ที่ เป็ น อาหารและที่ อ ยู่อ าศัย ของปลา เป็ น ฝายทดนํ า้ โดย
ธรรมชาติ ช่วยลดความเร็ วของกระแสนํ ้า ช่วยเก็บกักนํ ้าในช่วงฤดูแล้ ง เป็ นแหล่งอาหารของชุม จากงานวิจัยชาวบ้ าน ปี
2547 ซึง่ จัดทําโดยชาวบ้ าน 13 หมู่บ้าน พบว่า
1) ระบบนิเวศย่ อยตามความรู้ ท้องถิ่นแบ่ งเป็ น 11 ระบบ คือ ผา คก ดอน หาด ร้ อง หลง หนอง แจ๋ม นํา้
ห้ วย ริ มฝั่ง กว๊ าน
2) พรรณพืชที่ชาวบ้ านใช้ ประโยชน์ 65 ชนิด
3) พันธุ์ปลามี 96 ชนิด ในจํานวนนี ้พบ 13 ชนิด ที่เป็ นปลาหายากและใกล้ สญ
ู พันธุ์ และมีจดุ หาปลาที่สําคัญ
ใน 3 อําเภอ เชียงแสน ถึงเวียงแก่น จํานวน 11 แห่ง ในจํานวนนี ้ มี 3 แห่งอยู่ในพื ้นที่คอนผีหลง คือหาดปากยอน หาด
ปากงาว และหาดห้ วยม่อน
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4) เครื่องมือหาปลา 63 ชนิด ที่ออกแบบให้ เหมาะสมและกับปลาในระบบนิเวศย่อยต่างๆได้
5) ปลาบึก คอนผีหลงบริ เวณผาเสี ้ยนและผาเผาเป็ นจุดที่ลึกที่สดุ มีความลึก 47 เมตร ในช่วงเดือนเมษายน
กลุ่ม พรานจับปลาบึก เชื่อ ว่าบริ เวณนีเ้ ป็ นจุดที่ปลาบึกวางไข่ หลังการเดินทางจากแม่นํ ้าโขงตอนล่าง ซึ่งครั ง้ หนึ่งกลุ่ม
พรานจับปลาบึก จับปลาบึกตัวเมียขนาดใหญ่ ได้ ที่กว๊ านบ้ านแซว ตอนบนของคอนผีหลง ปลาตัวดังกล่าวไม่มีไข่อ ยู่ใน
ท้ องแล้ ว เมื่อเทียบกับปลาบึกที่จบั ได้ บริ เวณบ้ านหาดใคร้ ซึง่ อยู่ตอนล่างของคอนผีหลง ปลาบึกตัวเมียขนาดใหญ่ที่ถกู จับ
ได้ จะมีไข่ที่สมบูรณ์อยู่ในท้ องทุกตัว
6) นกในแม่ นํา้ โขง บริ เวณคอนผีหลงมี 17 ชนิ ด เป็ นนกประจําถิ่น 6 ชนิด นกอพยพ 11 ชนิด ซึ่งถิ่นที่อ ยู่
อาศัยหลักของนก คือ ก) สันทรายเปิ ด เป็ นแหล่งทํารังของนก ในพื ้นที่คอนผีหลง ดอนตุ๊เป็ นแหล่งวางไข่จุดสําคัญของ
นกในการทํารั งจากการสํารวจเบื ้องต้ นในเดือนเมษายน และพฤษภาคม 2559 พบนกแอ่นทุ่งเล็ก (นกแอ่นทราย) ทํารั ง
บนสันทราย จํานวน 23 รัง และพื ้นทีบ่ ริ เวณนี ้สําคัญที่สดุ พื ้นที่เดียวของแม่นํ ้าโขงตอนบนในแง่ พื ้นที่รองรับการอพยพของ
นกนํา้ ในช่วงฤดูหนาว ข) แถบหญ้ าสูงบนสันทราย เป็ นแหล่งอาศัยของนกขนาดเล็ก ค) ฐานหินที่โพล่ พ้นนํ า้ และ
ช่ อ งทางนํ า้ ที่ไ หลไม่ เ ชี่ ย ว และประกอบไปด้ วยต้ นใคร้ นํ า้ เป็ น ถิ่ น ที่ อ ยู่ที่ เหมาะสมที่ สุด กับ นกหลากหลายชนิ ด
โดยเฉพาะนกเป็ ดเทา นกกระแตผี ง) ตลิ่งดินและตลิ่งทรายริมฝั่ ง เป็ นที่อยู่อาศัยหลักสําคัญของนกนางแอ่นทราย และ
นกกระแตแต้ แว๊ ด
7) ไก (สาหร่ ายนํา้ จืด) ชุมชนริ มแม่นํ ้าโขง อ.เชียงแสน เชียงของ และเวียงแก่น จะทําการเก็บไก ในช่วงเดือน
มกราคม-เมษายน โดยแต่ละชุมชนมีระยะเวลาเก็บไกที่ต่างกัน ในช่วง เวลา 4 เดือน
แหล่งเก็บไกในแม่นํ ้าโขง ส่วนใหญ่จะเป็ นพื ้นที่ที่ประกอบไปด้ วย หิน ผา ซึง่ ไกหิน และไกผา จะมีความแตกต่าง
กันที่ขนาดของเส้ นไก โดยไกผาจะมีขนาดใหญ่กว่าไกหิน จุดเก็บไก อ.เชียงแสน มีเพียงจุดเดียวคือ บ้ านสบยาบ บริ เวณ
ท่าวัดสบยาบ เนื่องจากเชียงแสนเป็ นระบบนิเวศแม่นํ ้าโขงที่ไม่มีแก่งหิน ผา
• จุดเก็บไก ต.ริ มโขง อ.เชียงของ คือ บ้ านหาดบ้ าย ดอนที่ ผากุบ และบ้ านเมืองกาญจน์
• จุดเก็บไกตําบลเวียง อ.เชียงของ บ้ านห้ วยเม็ง ในเวียง หาดใคร้ และบ้ านดอนมหาวัน
• จุดเก็บไก ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น บ้ านแจมป๋ อง และบ้ านห้ วยเอียน
• จุดเก็บไก ตําบลม่วงยาย อ.เวียงแก่น บ้ านห้ วยลึก
เห็นได้ ว่าจุดเก็บไกที่สําคัญจะอยู่ในอ.เชียงของ และอ.เวียงแก่น เนื่องจากแม่นํ ้าโขงมีระบบนิเวศที่เป็ นเกาะแก่ง
หิน ผา และหาดหิน จํานวนมากจึงทําให้ ไกสามารถเจริ ญเติบโตได้ ดี ซึง่ บริ เวณคอนผีหลง มีจดุ เก็บไกที่สําคัญ 4 หมู่บ้าน
ในฝั่งไทย และ 1 หมู่บ้านในฝั่ง สปป.ลาว คือ บ้ านปากงาว ราคาไก สด ขีดละ 5-10 บาท ส่วนไกตากแห้ ง ราคากิโลกรั ม
ละ 1,000-1,200 บาท (ราคาเมื่อปี 2547)
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