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ค าน า 

 

แม่น ้ำโขงเป็นแม่น ้ำสำยส้ำคัญแห่งหนึ่งของโลกหลอ่เลี ยงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่ำงๆมำกมำย เมื่อเกิดกำรสรำ้ง

เข่ือนพลังงำนกระแสไฟฟ้ำในแม่น ้ำโขงตอนบนในเขตประเทศจีน กำรเดินเรือบรรทุกสินค้ำขนำดใหญ่ของจีนตำม

ล้ำน ้ำโขง ก็ส่งผลกระทบต่อแม่น ้ำโขง ระบบนิเวศในน ้ำและวิถีชีวิตของชุมชนริมฝั่งโขงที่พึ่งพำแม่น ้ำโขงมำช้ำนำน 

นอกจำกปลำที่เป็นทรัพยำกรส้ำคัญของแม่น ้ำโขงแล้ว ก็ยังมีสำหร่ำยน ้ำจืดชนิดหนึ่งที่เรียกว่ำ “ไก” พบ

มำกในแม่น ้ำโขงและแม่น ้ำน่ำน ซึ่งจะออกแค่ปลีะครั งให้ชำวบ้ำนได้ “จกไก” (ภำษำพื นบ้ำน หมำยถึงกำรเก็บไก) 

รำวๆ 3 เดือนต่อปีเท่ำนั น ไกมีควำมส้ำคัญมำกมำยต่อระบบนิเวศของแม่น ้ำโขง เพรำะเป็นอำหำรของปลำบึก ปลำ

และสัตว์น ้ำชนิดอื่นๆ นอกจำกนี ยังมีควำมส้ำคัญต่อชำวบ้ำนริมฝั่งโขงในหลำยด้ำน โดยเฉพำะด้ำนอำหำร แหล่ง

รำยได้ และควำมส้ำคัญของผู้หญิงต่อชุมชน เพรำะกำร “จกไก” สำมำรถท้ำได้โดยง่ำยไม่ต้องใช้เครื่องมือซับซ้อน

เหมือนกำรหำปลำที่ต้องใช้แรง เพียงแค่มองหำบริเวณเขียวๆ ที่ไกเกิด เอำตะกร้ำหรือส่ำลงไปในน ้ำแล้วใช้มือเปล่ำ

เก็บใส่ตะกร้ำ ท้ำให้ผู้หญิงที่ไม่มีอำชีพหลักรวมไปถึงผู้อำวุโสที่ไม่มีรำยได้  

ไกยังเป็นอำหำรท้องถ่ินที่เป็นที่นิยมของคนทุกเพศทุกวัยในชุมขน เรียกว่ำกินไกกันทุกบ้ำนในหมูบ่้ำน ไก

น้ำประกอบอำหำรได้หลำกหลำย เช่นเจี๋ยวไก น ้ำพริกไก แกงไก ห่อนึ่งไก ไกน ้ำข่ำ เป็นต้น ไกยังมีคุณค่ำทำง

โภชนำกำรสูง มีโปรตีนเทียบเท่ำเนื อสัตว์ ซึ่งเป็นสำรอำหำรที่เสรมิสร้ำงซ่อมแซมส่วนทีส่ึกหรอ มีกำกใยช่วยเรื่อง

กำรขับถ่ำย มีวิตำมินและเกลือแร่ส้ำคัญต่ำงๆทีจ่้ำเป็นต่อรำ่งกำย ถือเป็นอำหำรชั นดีจำกธรรมชำติที่ไม่ต้องใช้เงิน

ซื อแต่อย่ำงใด ไกยังขำยได้รำคำดีอีกด้วยถือเป็นอำชีพเสริมที่ได้ผลตอบแทนดีและแทบไม่ตอ้งใช้ต้นทุนอะไร ท้ำให้

เศรษฐกจิของครัวเรือนและชุมขนดีขึ น  

 แต่เมื่อแม่น ้ำโขงเปลี่ยนแปลงไปจำกโครงกำรสร้ำงเข่ือนพลังงำนไฟฟ้ำและกำรเดินเรือบรรทุกสินค้ำในล้ำ

น ้ำโขง ท้ำให้ระบบนิเวศของแม่น ้ำและไกเปลี่ยนแปลงไป ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชำวบ้ำนริมฝั่งโขงไปด้วย ทำง

ผู้จัดท้ำ สถำบันชุมชนลุ่มน ้ำโขง (Mekong Community Institute) สมำคมแม่น ้ำเพื่อชีวิต และโฮงเฮียนแม่น ้ำของ

เห็นควำมส้ำคัญของไกต่อระบบนิเวศแม่น ้ำโขงและต่อชุมชนจึงได้เริ่มกำรวิจัยนี ขึ นมำ อีกทั งกำรวิจัยเรื่องไกยังเป็น

หัวข้อที่ไม่มีกำรศึกษำมำกเท่ำที่ควร ไม่เหมือนกับเรื่องปลำในแม่น ้ำโขงที่มีเอกสำรทำงวิชำกำรมำกมำย จึงหวังเปน็

อย่ำงยิ่งว่ำกำรวิจัยเรื่องไกจะมีประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษำ และผู้มีควำมสนใจเกี่ยวกับเรื่องไกแม่น ้ำโขง  
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บทท่ี 1 : แม่น  าโขง ไก และชุมชนท้องถิ่น 
 

ในบทนี เป็นกำรทบทวนเอกสำรข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเรื่องระบบนิเวศแม่น ้ำโขง กำรเปลี่ยนแปลงของแม่น ้ำ

โขง ไก และควำมเกี่ยวข้องต่อผู้หญิงและชุมชน 

 

1.1 แม่น  าโขงและทรัพยากร 
แม่น ้ำโขงเป็นหนึ่งในแม่น ้ำสำย

ส้ำคัญ มีต้นก้ำเนิดจำกทำงเหนือของทิเบต

ของจีน จำกกำรละลำยของน ้ำแข็งและหิมะ

จำกแนวเทือกเขำหิมำลัย ต้นน ้ำนี ยังเป็น

แหล่งก้ำเนิดของแม่น ้ำส้ำคัญอีกสองสำย 

ได้แก่แม่น ้ำยำงซีและแม่น ้ำสำละวิน  

แม่น ้ำโขงไหลผ่ำน 6 ประเทศ เริ่ม

จำกที่รำบสูงในประเทศจีน ผ่ำนมณฑลยูน

นำน ถูกเรียกในภำษำจีนว่ำ หลำนซำงเจียง จำกนั นแม่น ้ำโขงไหลผ่ำนพรมแดนลำว-เมียนมำร์ และมำบรรจบกับ

พรมแดนไทยที่สำมเหลี่ยมทองค้ำ ในอ้ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย แม่น ้ำโขงไหลผ่ำนประเทศไทยเป็น

ระยะทำงทั งสิ น 1,520 กิโลเมตรผ่ำนจำกจังหวัดเชียงรำย เลย หนองคำย บึงกำฬ นครพนม อ้ำนำจเจริญและ

อุบลรำชธำนีตำมล้ำดับ ก่อนจะไหลเข้ำสู่ประเทศลำวและกัมพูชำ จำกนั นก็ไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ที่เวียดนำม แม่น ้ำ

โขงมีควำมยำวทั งสิ น 4,880 กิโลเมตร พื นที่น ้ำ 795,000 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 496.875 ล้ำนไร่  

ลุ่มแม่น ้ำโขงแบ่งออกเป็นสองส่วน ลุ่มแม่น ้ำโขงตอนบน ครอบคลุมพื นที่จำกต้นน ้ำในทิเบตและจีน ลุ่มน ้ำ

โขงตอนล่ำง ครอบคลุมพื นที่เมียนมำร์ ไทย ลำว กัมพูชำ และเวียดนำม ซึ่งมีควำมสมบูรณ์ทำงชีวภำพสูง มีควำม

หลำกหลำยทำงชีวภำพเป็นอันดับสองของโลกรองจำกแม่น ้ำอะเมซอน  

ข้อมูลจำก World Wildlife Fund (ม.ป.ป.) เผยว่ำมีพันธ์ุปลำกว่ำ 1,100 ชนิด บำงชนิดใกล้สูญพันธ์ุและ

พบเฉพำะในแม่น ้ำโขงและแม่น ้ำอีกไม่กี่สำยในโลก เช่น ปลำบึก โลมำอิรวดี ซึ่งมีจ้ำนวนลดลงอย่ำงรวดเร็วจนเกอืบ

สูญพันธ์ุ และปลำกระเบนน ้ำจืดขนำดยักษ์ ที่มีน ้ำหนักสูงถึง 590 กิโลกรัม ท้ำให้ภูมิภำคนี เป็นแหล่งประมงน ้ำจืด

ใหญ่ที่สุดของโลก ด้วยจ้ำนวนปลำที่หำได้ 2.6 ล้ำนตันต่อปี คิดเป็นเงิน 127,000 – 231,000 ล้ำนบำทต่อปี 
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นอกจำกนี  ภูมิภำคนี ยังเป็นที่อยู่อำศัยของสัตว์เลี ยงลูก

ด้วยนมกว่ำ 430 ชนิด สัตว์เลื อยคลำน และสัตว์

สะเทือนน ้ำสะเทือนบกหลำยสำยพันธ์ุรวมกว่ำ 800 

ชนิด มีนกมำกกว่ำ 1,200 ชนิด และพันธ์ุพืชมำกกว่ำ 

20,000 ชนิด   ไม่ เพียงเท่ำนี นักวิทยำศำสตร์และ

นักวิชำกำรยังค้นพบพืชชนิดพันธ์ุใหม่ในภูมิภำคอย่ำง

ต่อเนื่อง ภำยในระยะเวลำ 17 ปี มีกำรค้นพบพืชสำยพันธ์ุใหม่มำกถึง 2,216 สำยพันธ์ุในภูมิภำค บ่งบอกถึงควำม

อุดมสมบูรณ์และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในลุ่มแม่น ้ำโขงตอนล่ำงได้เป็นอย่ำงดี  

ดินในแม่น ้ำโขงอุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยสำรอำหำร ส่งผลในบริเวณริมฝั่งโขงมีควำมอุดมสมบูรณ์ของ

ดิน ท้ำให้กำรเกษตรริมฝั่งได้ผลผลิตดี เป็นแหล่งรำยได้ส้ำคัญแหล่งหนึง่ของหลำยครอบครัว พื นที่ป่ำและพื นที่ชุ่ม

น ้ำในภูมิภำคลุ่มน ้ำโขงตอนล่ำงมีควำมสมบูรณ์ และยังเป็นทรัพยำกรทำงธรรมชำติที่ส้ำคัญต่ออุตสำหกรรม และยงั

ช่วยกรองอำกำศและน ้ำให้สะอำด ผืนป่ำและพื นที่ชุ่มน ้ำเหล่ำนี ยังช่วยลด ผลกระทบจำกภัยธรรมชำติ เช่นน ้ำท่วม

และพำยุ  

ดังนั น แม่น ้ำโขงเป็นพึ่งพำอำศัยของประชำกรมำกกว่ำ 60 ล้ำนคน ในลุ่มแม่น ้ำโขงตอนล่ำงในด้ำนควำม

มั่นคงทำงอำหำร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

 

1.2 ภูมิอากาศ  

ภูมิอำกำศในลุ่มน ้ำโขงมีควำมหลำกหลำย ตั งแต่ปำนกลำงไปจนถึงเขตร้อน ในลุ่มน ้ำโขงตอนบน มีสภำพ

อำกำศหนำวเย็นโดยเฉพำะแนวเทือกเขำหิมำลัยในที่รำบทิเบตที่มีหิมะน ้ำแข็งปกคลุม แต่ในลุ่มน ้ำโขงตอนล่ำง 

สภำพอำกำศร้อนชื นตลอดทั งปี ภูมิภำคลุ่มน ้ำโขงตอนล่ำงรวมไปถึงภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีภูมิอำกำศที่

ถูกจัดว่ำเป็นมรสุมเขตร้อน เดือนมีนำคมและเมษำยนเป็นเดือนที่ร้อนที่สุด โดยอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่ำง 30 – 38 

องศำเซลเซียส ส่วนเดือนที่มีอุณหภูมิต่้ำที่สุดเริ่มจำกเดือนพฤศจิกำยนถึงเดือนกุมภำพันธ์ของทุกปี ในสปป.ลำวมี

ฤดูหนำวที่มีอำกำศเย็นกว่ำประเทศอื่นๆ ในภูมิภำค โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูหนำวที่ 15 องศำเซลเซียส  
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สภำพภูมิอำกำศตำมฤดูกำลในลุ่มแม่น ้ำโขงตอนล่ำง ที่มำ Mekong River Commission 

 

1.3 การเปลี่ยนแปลงของแม่น  าโขง 

แม่น ้ำโขงเป็นแม่น ้ำที่จัดกำรด้วยตัวเอง มีระดับน ้ำที่คำดเดำได้ ซึ่งมอบแหล่งรำยได้แก่ชำวบ้ำน แล้วยังมี

บทบำทส้ำคัญต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถ่ิน โดยเฉพำะด้ำนควำมมั่นคงทำงอำหำร เพรำะปลำและสัตว์น ้ำอื่นๆ 

มีมำกมำยในแม่น ้ำ เป็นแหล่งโปรตีนและสำรอำหำรส้ำคัญโดยไม่ต้องใช้เงินจ่ำย ดินตำมริมฝั่งมีควำมอุดมสมบูรณ์ 

ท้ำให้เป็นบริเวณที่ใช้ปลูกข้ำวและผลิตผลอื่นๆ ทำงกำรเกษตรได้อย่ำงดีเยี่ยม  

ควำมอุดมสมบูรณ์ของทั งน ้ำและดินของแม่น ้ำโขงที่เป็นที่พึ่งพำของชำวบ้ำนในด้ำนอำหำรและรำยได้ ได้

เกิดกำรเปลี่ยนแปลงขึ นอย่ำงฉับพลันเมื่อมีกำรสร้ำงเข่ือนกั นแม่น ้ำโขงในประเทศจีน ในตอนล่ำงมีโครงกำรสร้ำง

เข่ือนพลังงำนไฟฟ้ำขนำดใหญ่ในแม่น ้ำโขงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ำ ไทยและลำวได้เซ็นสัญญำให้ไทยซื อ 95% ของ

ไฟฟ้ำที่ผลิตได้จำกเข่ือนไซยะบุรีในลำว รัฐบำลของประเทศที่มีประชำกรเพียง 7 ล้ำนคน ตั งเป้ำหมำยว่ำจะเป็น

แบตเตอรี่ของเอเชียผ่ำนกำรลงทุนสร้ำงเข่ือนพลังงำนไฟฟ้ำในแม่น ้ำโขง ลำวต้องกำรที่จะลดควำมยำกจนและเพิ่ม

กำรพัฒนำโดยเพิ่มควำมมั่นคงทำงพลังงำนและกำรขำยไฟฟ้ำข้ำมพรมแดน  

 



 
7 

 
แผนที่เข่ือนในแม่น ้ำโขง ที่มำ: mymekong.org  
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สาเหตุท่ัวไปท่ีส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีก าลังเกิดขึ นกับแม่น  าโขง 

1. กำรสร้ำงเข่ือนขนำดใหญ่ ทั งในแม่น ้ำโขงและแม่น ้ำสำขำซึ่งสง่ผลต่อระดับน ้ำท้ำให้ระดับน ้ำขึ น-ลง ไม่

เป็นไปตำมปกติ เมื่อมีกำรเปิด-ปิดเข่ือน ด้วยเหตุผลต่ำงๆทั งกำรเดินเรือ หรือกำรปั่นไฟ ล้วนส่งผล

กระทบต่อชำวบ้ำนท้ำยน ้ำทั งนั น เนื่องจำกน ้ำไหลจำกข้ำงบนลงมำข้ำงล่ำง  

2. กำรระเบิดแก่งแม่น ้ำโขง เพื่อกำรเดินเรือพำนิชขนำดใหญ่ ส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำยภำพของ

แม่น ้ำ ควำมเร็วของกระแสน ้ำ ทิศทำงกำรไหล ซึ่งส่งผลกระทบต่อไประบบนิเวศและทรัพยำกรของ

แม่น ้ำโขง เช่น ริมฝั่ง เกำะ หำดทรำย วัง ท้องน ้ำ ปลำ ที่อยู่อำศัยของนก  

3. กำรเกษตรแปลงใหญ่ เช่น กำรปลูกกล้วย ปลูกยำงพำรำทั งในฝั่งไทยและลำว พืชเศรษฐกิจเหล่ำนี 

ต้องใช้ยำฆ่ำแมลงและปุ๋ยเคมีต่ำงๆ ซึ่งสำรเคมีเหลำ่นี ก็ซึมลงดินลงน ้ำ ท้ำให้ปลำเป็นหมันและตำย ก่อ

เกิดควำมเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศของแม่น ้ำ มีสำรเคมีปนเปื้อนในปริมำณสูงขึ น 

4. กำรเดินเรือพำนิช ส่งผลให้เกิดมลภำวะทำงน ้ำจำกกำรเปลี่ยนถ่ำยน ้ำมันเรือท่ำเรือส่งสินค้ำ ครำบ

น ้ำมันเหล่ำนี ปนเปื้อนสู่แม่น ้ำโขง ไปเกำะติดกับไกตำมผำหิน ท้ำให้ไกไม่สะอำด ไม่ปลอดภัยต่อกำร

บริโภค 

5. กำรหำปลำแบบผิดวิธี เช่น กำรช็อตปลำ ปลำที่โดนช็อตกกระดูกจะหักหมด แต่ถึงจะรอด ปลำก็เป็น

หมัน ไม่สำมำรถแพร่พันธ์ุได้ กำรระเบิดปลำ ท้ำให้ปลำเล็ก ปลำน้อย และลูกปลำรวมไปถึงปลำที่มีไข่

เต็มท้อง โดนระเบิดตำยหมด ไม่เหมือนกำรใช้แหตำห่ำงที่กรองแต่ปลำตัวโตเต็มที่และปล่อยให้ลูก

ปลำหลุดรอดไปได้มีโอกำสเจริญเติบโตแพร่พันธ์ุต่อไป 

6. กำรท้ำที่กั นตลิ่งริมฝั่งแม่น ้ำโขง ท้ำให้ระบบนิเวศชำยฝั่งโขงเปลี่ยนแปลง นอกจำกนี ยังกินพื นที่หำกิน

ของชำวบ้ำน เช่น กำรท้ำกันตลิ่งที่บ้ำนหำดไคร้ กินพื นที่หำไกของชำวบ้ำน ส่งผลให้ชำวบ้ำนมีพื นที่

เก็บไกน้อยลง  

7. กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ ฟ้ำฝนที่ตกไม่ถูกต้องตำมฤดูกำลและอุณภูมิที่แปรปรวน ส่งผล

ต่อระบบนิเวศและทรัพยำกรแม่น ้ำโขงมำกขึ นเรื่อย  
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ข้อมูลเบื องต้นของไกในประเทศไทย  

 ไก หรือสำหร่ำยแม่น ้ำโขง มีช่ือทำงวิทยำศำสตร์ว่ำ Cladophora spp. ไกเป็นสำหร่ำยน ้ำจืดที่เกิดขึ นตำม

โขดหินและผำหินในแม่น ้ำที่มีกระแสน ้ำไหลเอื่อยๆ อยู่ตลอดเวลำไม่ไหลเช่ียว และระดับน ้ำต้องไม่ลึกจนเกินไป 

เพรำะไกต้องใช้แสงอำทิตย์ในกำรสังเครำะห์แสงสร้ำงอำหำร ช่วยในกำรเจริญเติบโตเหมือนพืชชนิดอื่นๆ ไกมี

ลักษณะเป็นเส้นยำวสีเขียวคล้ำยเส้นผม สัมผัสแล้วรู้สึกลื่นเหมือนเมือก   ไกพบได้มำกในช่วยฤดูแล้ง (จำกช่วงฤดู

หนำวไปจนถึงช่วงเวลำก่อนฤดูฝน) เริ่มจำกเวลำพฤศจิกำยนและพฤษภำคม (OTOP today, ม.ป.ป.)   

ในประเทศไทยมีไก 3 ชนิด ที่พบในแม่น ้ำโขงบริเวณอ้ำเภอเชียงของคือไกค่ำวและไกไหม (ศรีวรรณ ไชย

สุข และประเสริฐ ไวยะกำ, 2544)  

1. ไกเหนียว หรือ ไกค่ำว สีเขียวเข้มยำว ไม่แตกแขนง เนื อไม่ฟู มีน ้ำหนักพอสมควร ยำวประมำณ 2 เมตร 

2. ไกเปื้อย หรือ ไกไหม เกำะหินเป็นกระจุกแล้วกระจำยแผอ่อกไปเป็น เส้นเล็กฝอยมจี้ำนวนเสน้มำก เส้น

เหนียวและลื่น สีเขียวซีด ยำวประมำณ 80 เซนติเมตร  

3. ไกต๊ะ ลักษณะออกเป็นกระจุกอยู่ปนกับไกไหม เส้นสั นและมีควำมลื่นมำก 

ไกเป็นพืชที่มีควำมอ่อนไหวต่อสภำพแวดล้อมสูงต้องเกิดในน ้ำที่ใสและสะอำด มีภำวะกรดด่ำงและภำวะ

เคมีของน ้ำที่เหมำะสม ไหลเอื่อยๆ และไม่ลึกมำกนักเพรำะต้องมีกำรสั่งเครำะห์แสง ในประเทศไทยสำมำรถพบได้

ในแม่น ้ำโขงและแม่น ้ำน่ำน เพรำะเป็นแม่น ้ำที่มีพื นเป็นหินและน ้ำใส ไกจะไม่เติบถ้ำเป็นแม่น ้ำพื นทรำยหรือดิน

เพรำะน ้ำในแม่น ้ำจะขุ่น ไม่ใสพอให้แสงอำทิตย์ส่องผ่ำนลงไปถึงไก  
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ไกแม่น ้ำโขงเติบโตติดกับพื นผิวหิน 

 

คุณค่าทางโภชนาการของไก  

ไกมีโปรตีนสูงเทียบเท่ำกับเนื อสัตว์มี เบต้ำ

แคโรทีน มำกกว่ำแครอทถึง 4 เท่ำ มี

วิตำมินบี 1 และบี 2 มำกกว่ำผักแล้วยังมี

วิตำมิน B12 ที่ ช่วยเรื่ องควำมจ้ำและ

ป้องกันโลหิตจำง ยิ่ งไปกว่ำนั นไกยังมี

วิตำมินสูงเทียบเท่ำส้มและผลไม้ citric 

อื่นๆ ไกยังมีแร่ธำตุส้ำคัญเช่นเหล็กและ

แคลเซียมที่ช่วยพัฒนำสมองบ้ำรุงก้ำลัง

และช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง 



 
11 

 จำกกำรศึกษำได้พบว่ำในไก 100 กรัม มีโปรตีนสูงถึง 20% คำร์โบไฮเดรต 31% เส้นใยสูงถึง 21% แล้วยัง

มีปริมำณวิตำมินบีรวมสูง โดยเฉพำะบี 2 ที่มีสูงถึง 355 ไมโครกรัมต่อ 100 กรัม นอกจำกนี ไกยังมีกรดโฟลิกและก

รดแพนโทนิคอีกด้วย ท้ำให้ไกอำหำรจำกธรรมชำติที่มีสำรอำหำรครบถ้วนสมบูรณ์ (ยุวดี พีรพรพิสำน, 2550)  

 ชำวบ้ำนเช่ือว่ำกำรบริโภคไกจะท้ำให้ผมดกด้ำสุขภำพดี ป้องกันผมหงอก แล้วยังเช่ือว่ำกินไกท้ำให้อำยุยืน

ต่อต้ำนควำมแก่ ชำวบ้ำนมีควำมรู้และภูมิปัญญำเรื่องประโยชน์ของกำรกินไกมำหลำยร้อยปีแล้ว ซึ่งท้ำให้ควำม

ต้องกำรของไกเพิ่มขึ น ซึ่งไกนั นออกแค่หนึ่งครั งในหนึ่งปีคือช่วงที่ระดับน ้ำในแม่ น ้ำโขงลดลง ทั งคุณค่ำทำง

โภชนำกำรที่ครบถ้วน ควำมต้องกำรของตลำด และระยะเวลำไกออกที่สั น สง่ผลให้รำคำไกสูงขึ นอย่ำงมำก (เจษฎำ 

สอนบำลี และ สุรีย์ ใจด,ี 2557)   

คณะเทคโนโลยีกำรประมงและทรัพยำกรทำงน ้ำ มหำวิทยำลัยแม่โจ้ จ. เชียงใหม่ จึงน้ำไกมำสกัดเพื่อผลิต

เป็นเครื่องส้ำอำงครั งแรกของโลก จำกงำนวิจัยสำหร่ำยไก พบว่ำมีสำรที่ให้ควำมชุ่มชื นเทียบเท่ำกับ Hyaluronic 

acid ซึ่งเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่ใช้ในกำรบ้ำรุงผิวพรรณและมีรำคำแพง แต่คุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดคือ ไก

สำมำรถให้น ้ำสกัดที่เป็น "ตัวก่อเจล” ได้ดี สำหร่ำยไกจึงถูกแปรสภำพให้กลำยเป็นเจลและน้ำมำสู่กำรผลิตเป็น

เครื่องส้ำอำง 2 ชนิด ด้วยกำรขึ นรูปให้เป็นแผ่นเจลเพื่อใช้ในกำรบ้ำรุงผิวใต้ดวงตำและจมูก และเป็นเจลใสส้ำหรับ

บ้ำรุงผิวพรรณและลดริ วรอยบนใบหน้ำได้โดยตรง 

ปัจจุบันงำนวิจัยเหล่ำนี ได้ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ออกไปสู่สำธำรณะ เพื่อน้ำไปพัฒนำในเชิงพำณิชย์เป็นที่

เรียบร้อยแล้ว อีกทั งยังได้รับกำรตอบรับอย่ำงดีจำกตลำดต่ำงประเทศอีกด้วย นับเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำให้แก่ทรัพยำกร

พื นถ่ินด้วยงำนวิจัยที่น่ำยกย่องอย่ำงยิ่ง  
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เมนูอาหารพื นบ้านจากไก  

ไกเป็นส่วนประกอบหลักในเมนูอำหำร

พื นบ้ำนหลำยอย่ำงในชุมชนรมฝั่ งโขง 

โดยเฉพำะในเชียงของ จังหวัดน่ำน และ

ป ร ะ เ ทศล ำว  เ มนู พื นบ้ ำ นจ ำก ไกนี 

ยกตัวอย่ำงเช่น ไกยี ห่อนึ่งไก เจี๋ยวไก ไก

น ้ำข่ำ แกงไก น ้ำพริกไก ฯลฯ  

 วิธีท้ำไกยี ไม่ยุ่งยำก เริ่มโดยเอำไก

แห้งย่ำงไฟอ่อนๆ หรือใส่ลงในกระทะแล้ว

เปิดไฟอ่อนๆ ใส่ไกลงไปสักครู่จนไกเริ่มสุกกรอบ จำกนั นใช้มือขย้ำหรือ “ยีไก” ออกเป็นผลุยๆ ทีละน้อย เติมเกลือ

นิดหน่อย งำค่ัว กระเทียมเจียว คลุกเคล้ำให้ทั่วก็จะไดไ้กยีรสอร่อย จะกินเล่นก็อร่อยหรือจะคลุกกับข้ำวก็สุดยอด 

(ข่ำวสด, 2560)  

ห่อนึ่งไก หรือห่อหมกไก มีส่วนประกอบคือ ไกสด หมูบด พริกแห้ง กระเทียม หอมแดง ใบมะกรูด มีวิธีท้ำ

ง่ำยๆ คือ ล้ำงไกให้สะอำด น้ำหมูกับไกมำรวนพอสุกแล้วคลุกเคล้ำกับเครื่องแกงที่โขลกละเอียด จำกนั น น้ำมำห่อ

ใบตองแล้วนึ่งประมำณ 20 นำทีก็เป็นอันเสร็จ (มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, ม.ป.ป.)  

เมนูไคแผ่น (ไกแผ่น) เป็นของว่ำงยอดนิยมของชำวลำว วิธีท้ำคือเอำไกแผ่นมำทอดโดยกำรใช้ไฟอ่อนๆ 

กำรทอดต้องรวดเร็วแบบจุ่มแล้วเอำขึ นทันที มิฉะนั นไคจะไหม้ รสติดขม ไม่อร่อย น้ำเป็นอำหำรว่ำงหรือของแกลม้ 

หำกต้องกำรเพิ่มรสชำติให้อร่อยควรจิ มกับแจ่วบอง ที่มีรสชำติเปรี ยว เผ็ด หวำน ลักษณะคล้ำยกับน ้ำพริกเผำ 

ส่วนประกอบส้ำคัญก็คือ พริกแห้ง, กระเทียม, หอมแดง, รำกผักชี, ตะไคร้, ข่ำซอย, น ้ำมะขำมเปียก และน ้ำตำล

ทรำย นอกจำกทำนคู่กับไคแผ่นแล้ว ยังสำมำรถทำนคู่กับผักสดและข้ำวเหนียวได้ (Food ASEAN, ม.ป.ป.)  
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ไกและผู้หญิง  

 
ไกมีควำมเกี่ยงข้องกับผู้หญิงหลำยด้ำนโดยเฉพำะเรื่องอำหำรและรำยได้ที่ได้จำกธรรมชำติโดยที่ไม่ต้อง

ลงทุนและใช้ทักษะอะไรมำก พื นที่เก็บหำก็ไม่ลึกและไกลจำกชุมชน และไม่ต้องใช้เวลำนำนในกำรลงไปหำ อำจจะ

เรียกได้ว่ำเป็นแหล่งทรัพยำกรเพื่อผู้หญิงกับผู้หญิงโดยเฉพำะในพื นที่ห่ำงไกล นอกจำกนี แล้วรำยได้จำกไกยังต่อ

ยอดให้เกิดกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจต่อชุมชน รวมถึงกำรสร้ำงกลุ่มและพลังให้กับผู้หญิงได้อีกด้วย  

ที่อ้ำเภอเชียงของมีกำรก่อตั งกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรบ้ำนหำดไคร้ อ.เชียงของ  จ.เชียงรำย ตั งแต่ปีพ.ศ. 

2542 หลังชำวบ้ำนรวมตัวกันและจดทะเบียน  เป้ำหมำยของกลุ่มคือกำรพัฒนำแปรรูปไกเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อ

สร้ำงมูลค่ำเพิ่มขึ น   โดยมีหน่วยงำยภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื นที่ และสถำบันกำรศึกษำ คือ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย และนักวิชำกำรมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (ม.ช) ให้กำรสนับสนุน โดยเฉพำะนักวิชำกำร 

ม.ช ที่น้ำสำหร่ำยไกไปศึกษำค้นคว้ำจนพบว่ำคุณค่ำทำงอำหำรมำกกว่ำสำหร่ำยทะเลถึง 10 เท่ำ  (จันจิรำ 

จำรุศุภวัฒน์, 2553) 

นางสุพิชญา ตันติวุฒิกุล ประธำนกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรบ้ำนหำดไคร้ เล่ำว่ำตั งแต่ปีที่ก่อตั งกลุ่ม ชำวบ้ำน

ที่สนใจจะเป็นสมำชิกต้องจ่ำยค่ำสมัครคนละ 20 บำท ปัจจุบันมีสมำชิก 34 คน แล้วยังบอกเล่ำเพิ่มเติมว่ำ  

"หลังก่อตั งกลุ่ม จึงเริ่มรับซื อสำหร่ำยจำกชำวบ้ำนที่เก็บขึ นมำจำกแม่น ้ำโขง น้ำมำแปรรูปเป็นสำหร่ำยไก

อบแห้ง สำหร่ำยไกทรงเครื่อง ข้ำวเกรียบไก ฯลฯ โดยช่วงแรกได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำครัฐ

จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ เช่น ตู้อบไก ฯลฯ นอกจำกนี ยังได้รับกำรช่วยเหลือด้ำนวิชำกำร กำรให้ค้ำแนะน้ำ

เกี่ยวกับรูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ กลุ่มแม่บ้ำนมีกำรพัฒนำคุณภำพ มำตรฐำนผลิตภัณฑ์มำอย่ำง

ต่อเนื่องจนผลิตภัณฑ์ไกทั ง 9 ชนิดที่วำงจ้ำหน่ำยในตลำดปัจจุบันได้รับ อย. มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน 



 
14 

หรือ มผช. และยังได้รับคัดเลือกเป็นสินค้ำโอท็อป มำตรฐำน 3-4 ดำวต่อเนื่องถึง 4 ครั ง นับตั งแต่ปี 

2546" 

กำรแปรรูปไกใส่บรรจุภัณฑ์ได้สร้ำงรำยได้ให้แก่กลุ่มแม่บ้ำนกว่ำ 300,000 บำทถึง 400,000 บำทต่อปี 

เฉลี่ยแล้วตกเป็นรำยได้ 30,000 บำทถึง 40,000 บำทต่อสมำชิก สมำชิกที่มำช่วยงำนจะได้รับค่ำจ้ำง 150 บำทต่อ

วัน กลุ่มแม่บ้ำนรับซื อไกสดจำกชำวบ้ำนในรำคำกิโลกรัมละ 50 บำท ก่อนน้ำมำล้ำงท้ำควำมสะอำดเอำเศษหิน

ทรำยออก และน้ำมำผ่ำนกระบวนกำรแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ เช่นข้ำวเกรียบสำหร่ำยไก รำคำขำยของข้ำว

เกรียบบรรจุในรูปถึงขนำด 45 กรัม จ้ำหน่ำยถุงละ 35 บำท ขำยเป็นกิโลกรัมรำคำอยู่ที่ 200 บำทต่อหนึ่งกิโล 

สำหร่ำยไกทรงเครื่องแผ่นละ 120 บำท และสำหร่ำยไกแห้งกิโลกรัมละ 1,000 บำท 

ช่องทำงกำรตลำดของกลุ่มแม่บ้ำนนั นจะเน้นออกงำนแสดงสินค้ำที่จัดขึ นทั่วประเทศ โดยเฉพำะงำนแสดง

สินค้ำที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อน้ำผลิตภัณฑ์สำหร่ำยไกแปรรูปที่ผลิตกันเองไปจ้ำหน่ำย จนกลุ่มแม่บ้ำน

และผลิตภัณฑ์มีช่ือเสียงได้รับควำมนิยมและยอมรับในตลำด เพรำะไกเป็นสำหร่ำยน ้ำจืดหำยำกเนื่องจำกเป็น

อำหำรของปลำบึกที่มีเฉพำะในแม่ น ้ำโขงที่ อ.เชียงของเท่ำนั น  

นำงสุพิชญำยังเพิ่มเติมอีกว่ำ ที่ผ่ำนมำกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรบ้ำนหำดไคร้ได้รับกำรสนับสนุนจำกกรม
ส่งเสริม เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งคณะกรรมกำรและสมำชิกไปอบรมเรือ่งกำรพัฒนำผลติภัณฑ์อยำ่ง
ต่อเนื่อง รวมทั งยังถูกส่งไปดูงำนที่ประเทศญีปุ่่นในช่วงปี 2552 ด้วย จึงน้ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรดูงำนที่
ได้มำพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุ ภัณฑ์ให้ทันสมัย แม้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนแต่ก็มีควำมทันสมัย สวยงำม
ถูกใจผู้บริโภคในตลำด ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่ำของสินค้ำชุมชนท้ำให้ขำยได้ในรำคำที่สูงขึ น  

 ปัจจุบันกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรบ้ำนหำดไคร้ ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชนกลุ่มแม่บ้ำนตั งแต่ระดับอ้ำเภอ 

จังหวัด และระดับประเทศ มีกลุ่มแม่บ้ำนจำกพื นที่ต่ำงๆ ทั่วประเทศเดินทำงมำศึกษำดูงำนกันอย่ำงต่อเนื่อง  

นอกจำกควำมส้ำเร็จของผู้หญิงและกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนที่เกิดจำกกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ไกแปรรูป

ของกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรบ้ำนหำดไคร้ อ้ำเภอเชียงของ จัดหวัดเชียงรำแล้ว ยังมีอีกหนึ่งกรณีของกลุ่มชำวบ้ำน 

ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ก่อตั งกลุ่มช่ือว่ำ “กลุ่มวิสำหกิจชุมชนแปรรูปสำหร่ำยน ้ำจืด บ้ำนหนองบัว” ในจังหวัดน่ำน 

เป็นกลุ่มที่แปรรูปสำหร่ำยไกเป็นผลิตภัณฑ์อำหำรเพื่อสุขภำพภำยใต้ช่ือแบรนด์ “สำยใยบัว” (ดลมนัส  กำเจ, 

2556) 
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กลุ่มวิสำหกิจชุมชนแปรรูปสำหร่ำยน ้ำจืดบ้ำนหนอง

บัวมีผลิตภัณฑ์มำกมำย แต่ผลิตภัณฑ์ที่ขำยดีที่สุดคือ 

สำหร่ำยแผ่นทรงเครื่อง และสำหร่ำยเลิศรส หรือไกเส้น ไก

ผง ผลิตภัณฑ์เหล่ำนี ได้รับกำรคัดสรรให้เป็นสินค้ำโอท็อป

ระดับสี่ดำวหลำยปีติดต่อกัน และยังได้มีกำรปรับปรุงซอง

บรรจุ ภัณฑ์เป็นซองฝอยก๊ำสไนโตรเจนที่สำมำรถเก็บ

ผลิตภัณฑ์ได้นำนถึง 6 เดือน จำกค้ำบอกเล่ำของนำงศิริพร 

ค้ำหว่ำง ประธำนของกลุ่ม ในปี 2012 ไดใ้ช้ไกสดและวัตถุดิบอื่นถึง 9,000 กิโลกรัม โดยจะซื อไกจำกชำวบ้ำนที่จก

ไกในรำคำ 20-30 บำทต่อกิโลกรัม หลังจำกแปรรูปแล้วรำยได้ทั งหมดตกเป็นเงินกว่ำ 1 ล้ำนบำท เป็นแหล่งสร้ำง

รำยได้ส้ำคัญให้แก่ชุมชน จุดขำยสินค้ำมีร้ำนขำยของ OTOP 2 ร้ำนในจังหวัดน่ำน แล้วยังมีร้ำนอำหำรกิจกำร

ครอบครัว ร้ำนขำยของช้ำ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่รับซื อโดยตรง แล้วยังมีกลุ่มลูกค้ำประจ้ำที่รู้จักสินค้ำจำกงำนแสดง

ผลิตภัณฑ์สินค้ำโอท็อป นำงศิริพรบอกว่ำแต่ละปีผลิตแทบไม่ทัน  

ในปี 2013 ควำมตอ้งกำรของผลิตภัณฑ์สูงขึ นมำกกว่ำปีก่อน คำดกำรณ์ว่ำกลุ่มแม่บ้ำนจะใช้ไกสดมำกถึง 

15,000 กิโลกรัม และคำดกำรณ์ว่ำปริมำณรำยได้หลังกำรแปรรูปจะสูงกว่ำ 1.5 ล้ำนบำท 
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บทท่ี 2 : กรณีศึกษาไกบ้านดอนหัวเวยีง 
 

บทนี ประกอบไปด้วยข้อมูลที่ได้จำกกำรลงพื นที่ ที่บ้ำนหัวเวียง และบ้ำนดอนหัวเวียง แบ่งออกเป็นสี่ส่วน 

ส่วนแรกคือข้อมูลพื นฐำนทั่วไปของบ้ำนหัวเวียง ส่วนที่สองคือกำรเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับไก โดยจะน้ำเสนอใน

รูปแบบของล้ำดับเวลำ ส่วนที่สำมคือผลกระทบในด้ำนต่ำงๆ  

 

2.1 ข้อมูลท่ัวไปของบ้านหัวเวียง  

ประวัติควำมเป็นมำของหมู่บ้ำน เริ่มจำกพญำใจ ชัยชนะสงครำม เจ้ำรำมเสนจำกน่ำน มำปรับปรุงเมือง

เชียงของ แยกมำตั งบ้ำนอยู่หัวเวียง 6-7 หลัง เรียกว่ำบ้ำนเก้ำขำมจำกนั นก็มีคนเริ่มย้ำยเข้ำมำอยู่เรื่อยๆ ชำวบ้ำน

ส่วนใหญ่อพยพมำจำกประเทศลำว เป็นชำวเมืองที่อยู่มำก่อนแล้วก็มี ปีพ.ศ. 2470 – 2473 สร้ำงวัดหัวเวียงเลย

เปลี่ยนช่ือตำมวัด ที่นี่มีหลำยชำติพันธ์ุรวม 5-6 ชำติพันธ์ุ ประกอบด้วย คนเมือง คะมุ ลำว จีนฮ่อ (จีนฮ่อ อพยพมำ

ตั งแต่พ.ศ. ๒๕๐๔) ม้ง ลื อ   ปัจจุบัน (2560) บ้ำนหัวเวียงมีประชำกรชำย 576 คน หญิง 569 คน บ้ำนนี หญิงน้อย

กว่ำชำย ต่ำงจำกประชำกรประเทศไทยโดยรวมที่หญิงมำกกว่ำชำย ส่วนป๊อกบ้ำนดอนหัวเวียง มีประมำณ 70 

หลังคำเรือน 

 ในทำงภูมิศำสตร์ ทำงเหนือบ้ำนหัวเวียงติดกับบ้ำนห้วยกอก ตะวันตกติดบ้ำนทุ่งพัฒนำ ทำงใต้ติดบ้ำน

เวียงแก้ว (บ้ำนเก่ำแก่ มำสร้ำงตั งแต่ทีแรก) และตะวันออกติดแม่น ้ำเชียงของ บ้ำนหัวเวียงประกอบด้วยหลำย 

“ป๊อก” (หย่อมบ้ำน) เช่น ป๊อกเก้ำขำม ป๊อกบ้ำนกลำง และป๊อกบ้ำนดอน (ป๊อกบ้ำนดอนหรือดอนหัวเวียงเดิมช่ือ

ป๊อกเตำไหเพรำะเมื่อก่อนมีคนท้ำไห)  

อำชีพของคนส่วนใหญ่ในอดีตท้ำเกษตรริมน ้ำ หลังจำกปี 2510 เกิดน ้ำท่วมหนักจนพื นที่ริมฝั่งท้ำไร่ไม่ได้ 

ท้ำให้ต้องย้ำยขึ นดอยกัน หลังจำก 2532 นำยทุนเข้ำมำซื อที่ ชำวบ้ำนที่มีที่ดินก็ขำยให้นำยทุน ปัจจุบันชำวบ้ำนท้ำ

อำชีพบริกำร ใครมีรถ เรือ สำมล้อก็เอำไว้รับจ้ำง อำชีพอื่นๆ ก็เป็นกรรมกรที่ทำ่เรือบำ้ง ท้ำเกษตรบ้ำง (มีประมำณ 

30 กว่ำครอบครัว) ค้ำขำยบ้ำง เป็นข้ำรำชกำร (ประมำณ 10 กว่ำคน) เมื่อก่อนท้ำประมงกันเยอะมำก แต่ตอนนี 

ปลำไม่ค่อยมี และหลังจำกที่เปิดชำยแดน (สะพำน) เปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท้ำให้คนหันไปท้ำงำนด้ำนบริกำรและ

ค้ำขำยกันเยอะ  

น ้ำโขงถือว่ำส้ำคัญต่อวิถีชีวิตคนหัวเวียงมำก เพรำะใช้อำบ กิน และท้ำมำหำกิน กลำยเป็นสว่นส้ำคัญใน

ชีวิตประจ้ำวันของชำวบ้ำน 
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2.2 การเปลี่ยนแปลงท่ีเกี่ยวกับไกและสาเหตุ  

2.2.1 ชุมชนกับไก  

ไก หรือไค เป็นสำหร่ำยน ้ำจืด ขึ นตำมโขดหิน หน้ำหิน และเกำะแก่งต่ำงๆ ลักษณะเป็นเส้นเล็กๆ ยำวๆ สี

เขียวคล้ำยเส้นผล ควำมยำวประมำณ 20-30 เซนติเมตร ไกเติบโตได้ดีในแม่น ้ำโขง แต่จะเกิดแค่ครั งหนึ่งต่อปี 

ในช่วงฤดูหนำวที่ระดับน ้ำลดลง โดยที่อุณหภูมิของน ้ำต้องอยู่ที่ 20-30 องศำเซลเซียส และน ้ำต้องใส เพื่อให้ไก

สำมำรถสังเครำะห์แสงได้  

ชำวบ้ำนจะลงไปในแม่น ้ำช่วยฤดูแล้งเพื่อไปเก็บไก เรียกว่ำ “จกไก” ค้ำว่ำ “จก” หมำยถึงกำรล้วงจับดึง 

เมื่อชำวบ้ำนลงไปเก็บไกก็จะเอำมือลงไปใต้น ้ำแล้วจับไก แล้วดึงขึ นมำบนผิวน ้ำ จำกนั นก็สะบัดไกในน ้ำเพื่อล้ำงหิน

ดินทรำยและสิ่งสกปรกอื่นๆออก จำกนั นก็ใช้ไม้ตีไกให้แน่นและแบน แล้วจึงแผ่ไกออกเป็นแผ่นเอำไปตำกแดดให้

แห้ง 

ชำวบ้ำนหัวเวียง โดยเฉพำะป๊อกบ้ำนดอนหัวเวียง จกไกกันเป็นล่้ำเป็นสันตั งแต่รุ่นปู่ย่ำตำยำย ในฤดูที่ไก

ออก ชำวบ้ำนโดยเฉพำะผู้หญิง เด็ก และคนแก่จะเอำตะกร้ำ สำนไม้ไผ่ และภำชนะอื่นๆ ลงไปเก็บไกในแม่น ้ำโขง 

โดยวิธีเก็บนั น ชำวบ้ำนจะสังเกตหำบริเวณที่เห็นสีเขียวๆ ตำมโขดหิน แล้วใช้มือเปล่ำจับไกแล้วดึงขึ นมำ พอได้ไก

แกว่งไกเบำๆกับกระแสน ้ำเพื่อล้ำงดินที่ติดมำกับไกออกให้สะอำด จำกนั นเก็บใส่ตะกร้ำ ท้ำอย่ำงนั นเรื่อยๆจนได้ไก

จ้ำนวนมำกพอที่จะน้ำไปบริโภคและน้ำไปขำยต่อไป ชำวบ้ำนหัวเวียงและดอนหัวเวียงนิยมไปเก็บไกกันที่หำดฮ่อน 

ซึ่งเป็นบริเวณของแม่น ้ำโขงที่อยู่ติดริมฝั่งหน้ำที่ตั งของบ้ำนดอนหัวเวียง เมื่อก่อนชำวบ้ำนจกไกมำขำย ได้รำคำดี 

เป็นกำรสร้ำงรำยได้ให้แก่ผู้สงูอำยุ ผู้หญิงและเด็กเป็นอย่ำงดี เพรำะจกไกนั นท้ำง่ำย ไม่ต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมอื

อะไรมำกมำย ส่วนผู้ชำยในหมู่บ้ำนจะออกไปหำปลำ ทั งมำขำยและมำประกอบอำหำร วิถีชีวิตของชำวบ้ำนหัว

เวียงแต่ก่อนนั นเรียบง่ำย และอยู่กับธรรมชำติ พึ่งพำทรัพยำกรจำกแม่น ้ำโขงในด้ำนควำมมั่นคงทำงอำหำรและทำง

เศรษฐกิจ  

แต่ในปัจจุบันนี  ชำวบ้ำนดอนหัวเวียงหลำยคนต่ำงก็ให้ข้อมูลตรงกันมำว่ำจ้ำนวนไกลดน้อยลงเป็นอย่ำง

มำก รำว 30-40 กว่ำปีก่อน สำมำรถเก็บไกได้ทุกวันตลอดสำมเดือนที่ไกออก เพรำะระดับน ้ำคงที่ไม่ได้เปลีย่นแปลง

อย่ำงกะทันหัน น ้ำใสอยู่ตลอด ท้ำให้ไกเจริญเติบโตได้ดี แต่ปัจจุบันนี เก็บไกได้ไม่เยอะเหมือนแต่ก่อน ช่วงเวลำเก็บ

ไกสั นลงมำก ส่วนใหญ่เก็บได้ประมำณหนึ่งเดือน น ้ำก็ขึ นและขุ่น ท้ำให้ไกหลุด แต่ปีที่ผ่ำนมำ (2559) เก็บไกได้

เพียง 3-4 วันเท่ำนั น น ้ำก็ขึ นโดยฉับพลัน  



 
18 

เมื่อก่อนชำวบ้ำนบอกว่ำเก็บไกได้มำกถึง 40 กิโลกรัมต่อวัน คิดเป็นเงินได้รำว 1,000 บำทต่อวัน ส่วนใหญ่

จะได้ 200-300 บำทขั นต่้ำจำกกำรจกไก ท้ำให้ไกเป็นทรัพยำกรจำกธรรมชำติที่สร้ำงอำชีพหลัก และอำชีพเสริม

ให้กับชำวบ้ำนหัวเวียงได้ดีมำก ไกสด น้ำมำขำยเป็นปั้น ได้ปั้นละ 20-30 บำท (สมัยก่อนปั้นละ 2-3 บำท หรือ

อย่ำงมำกก็ 5 บำท) ผู้หญิงที่จกไกเป็นอำชีพ มักจะน้ำมำท้ำไกแห้ง หรือไกน ้ำข่ำ เพรำะขำยได้รำคำมำกกว่ำ ตก

แผ่นละ 120 บำทในปัจจุบัน (เมื่อก่อนแผ่นละ 30-50 บำท) ดังค้ำบอกเล่ำของแม่หญิงคนหนึง่  

“อย่ำงช่วงปีสุดท้ำยที่จกไกได้มำกคือปี 2553 ปีนั นแม่ไปจกไกวันหนึ่งได้มำกสุดถึง 30-40 กิโลกรัม 

ชำวบ้ำนจกไกได้อย่ำงน้อยวันละ 4-5 กิโลกรัม หำได้น้ำมำขำย รำคำไกสดอยู่ที่กิโลกรัมละ 20 บำท ไกน ้ำข่ำก็อีก

รำคำหนึ่ง ไกยีก็อีกรำคำหนึ่ง เรำมีรำยได้จำกกำรหำไกถึงไม่มำกก็น้อย ถึงไม่ได้ขำยก็ได้กิน มันจะวนเวียนอยู่อย่ำง

นี ” 

 
ไกแม่น ้ำโขง 

 

 โดยจะเห็นได้ว่ำรำคำของไกทั งสด แห้ง และแปรรูปนั นขึ นสูงกว่ำเมื่อหลำยปีที่แลว้มำก จำกกำรสัมภำษณ์

แต่ก่อนผู้หญิงหลำยคนในหมู่บ้ำนยึดกำร “ยะไก” (กำรหำไกมำขำยและแปรรูปขำย) เป็นอำชีพหลักตลอดปี โดย

ในช่วงเช้ำตรู่ถึงเวลำประมำณ 10 โมงเช้ำ จะจกไกในหน้ำไกออกเป็นปริมำณมำก ตอนบ่ำยๆ ก็จะน้ำไกมำตำกไว้ 

น้ำไปกินกันในครอบครัว หรือขำยสด ไกที่เหลือสำมำรถน้ำมำท้ำไกแห้ง ไกน ้ำข่ำ ห่อหนังสือพิมพ์แล้วบรรจุใส่
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ถุงพลำสติกเก็บไว้ได้นำน แล้วก็ลงไกจกไกเพิ่มเรื่อยๆจนหมดหน้ำไก พอพ้นหน้ำไกแล้วแม่หญิงจะทยอยน้ำไกแห้ง

เหล่ำนี มำขำยซึ่งรำคำสูงกว่ำไกแผ่นในฤดูไก ท้ำให้ได้รำยได้ไม่ขำดตลอดปีไม่ต้องไปหำงำนอย่ำงอื่น 

นอกจำกนั นไกยังเป็นอำหำรที่นิยมกินกันทุกบ้ำนทุกเพศทุกวัย จำกกำรสัมภำษณ์ชำวบ้ำนดอนหัวเวียง ไก

สำมำรถน้ำไปประกอบอำหำรได้หลำกหลำยเมนูอำหำร เช่น แกงไกใส่หมู เจี๋ยวไก ไกยีกินกับน ้ำพริกอ่อง ไกน ้ำข่ำ 

ห่อนึ่งไก ฯลฯ  

ไกน ้ำข่ำ เป็นเมนูที่ท้ำสืบต่อกันมำจำกรุ่นสู่รุ่น เป็นกำรน้ำไกมำแปรูปเพื่อเก็บไว้กินได้นำนๆ ชำวบ้ำนท้ำ

เมนูไกน ้ำข่ำเพื่อเพิ่มรำคำให้กับไก จนเมนูไกน ้ำข่ำเป็นเมนูขึ นช่ือของชำวบ้ำน อ.เชียงของ จ.เชียงรำย 

ส่วนประกอบ ไกสด มะขำมเปียก กระเทียม มะเขือเทศ งำ เกลือ  

วิธีท้ำ 1. น้ำไกมำล้ำงให้สะอำด ฉีกเป็นเส้นๆแล้วน้ำไปตำก ให้แห้ง โดยจะใช้เวลำตำกอย่ำงน้อย 1-2 

วันถ้ำแดดจัด 

 2. เตรียมน ้ำรำด ตั งหม้อ ใส่น ้ำเปล่ำต้มน ้ำมะขำม มะเขือเทศ กระเทียมโคลกละเอียด และเกลือ 

ต้มเค่ียวจนเปื่อย 

 3. น้ำน ้ำรำดไปรำดไกที่ตำกไว้ ตบน ้ำรำดให้เข้ำกับไป ตบจนแน่นด้วยหญ้ำคำหรือตอกเส้น ตบจน

เข้ำที่รำดด้วยงำค่ัว น้ำไปตำกให้แห้ง 

 4. ห่อด้วยหนังสือพิมพ์และถุงพลำสติก เก็บไว้กินได้นำน 

เจี๋ยวไก เป็นเมนูขึ นช่ือของชำวบ้ำนลุ่มน ้ำโขงตอนบน แถบอ.เชียงของ ลักษณะของเมนูเจี๋ยวไก คล้ำยกับ

กำรแกงค่ัว ใส่น ้ำเล็กน้อยพอคลุกคลิก  

ส่วนประกอบ ไกสด หมูสับ พริกแห้ง กระเทียม หอมแดง ข่ำ ตะไคร้ ใบมะกรูด น ้ำย่ำนำง(เข้มข้น) เกลือ 

ผงชูรส น ้ำปลำร้ำ 

วิธีท้ำ 1. โคลกเครื่องแกง พริกแห้ง กระเทียม หอมแดง ข่ำ ตะไคร้ 

  2. ตั งหม้อ ผัดเครื่องแกงให้หอม ใส่หมูสับลงไปผักจนหมูสุก เติมเกลือ ผงชูรส  

  3. สับไก ใส่ในหม้อ เติมน ้ำย่ำนำง (เข้มข้น) และน ้ำปลำร้ำเล็กน้อย คนให้เข้ำกัน รอเดือด 

  4. โรยใบมะกรูดและตะไคร้หั่นฝอยลง ปิดไปเสร็จ 
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เจี๋ยวไก สูตรบ้ำนดอนหัวเวียง 

 

2.2.2 การเปลี่ยนแปลง  

กำรเปลี่ยนแปลงของแม่น ้ำโขงส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชำวบ้ำนเป็นอย่ำงมำก อย่ำงไรก็ตำมชำวบ้ำน

ไม่อำจพูดถึงสำเหตุที่ท้ำให้ระบบนิเวศและโขงน ้ำเปลี่ยนแปลงไปได้อย่ำงชัดเจนเพรำะมันมีหลำยปัจจัย แต่เรื่อง

ระดับน ้ำโขงที่ขึ นลงไม่ปกตินั นชำวบ้ำนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ำอำจเกิดจำกกำรสร้ำงเข่ือนเก็บน ้ำที่อยู่ด้ำนบน เมื่อ

ระบบน ้ำไม่ปกติท้ำให้อำชีพต่ำงๆไม่ว่ำจะเป็นอำชีพหำปลำ อำชีพเก็บไก อำชีพเกษตรริมน ้ำ หรืออำชีพอื่นๆที่ต้อง

อำศัยแม่น ้ำโขงในกำรท้ำมำหำกินได้รับผลกระทบ 

แม่น ้ำโขงเริ่มเปลี่ยนแปลงมำนำนหลำยปีจำกหลำยสำเหตุโดยเฉพำะกำรสร้ำงเข่ือนในประเทศจีน ดัง

ตำรำงข้ำงล่ำง จะเห็นได้ว่ำมีกำรสร้ำงเข่ือนในแม่น ้ำโขงตอนบนที่อยู่ในประเทศจีนมำกถึง 6 เข่ือน (ข้อมูลปี 2555) 

ภำยในระยะเวลำไม่กี่ทศวรรษ แล้วยังมีแผนกำรสร้ำงเข่ือนอีก 8 แห่งในอนำคต คำดกำรณ์ว่ำจะเกิดกำร

เปลี่ยนแปลงต่อแม่น ้ำโขงและวิถีชีวิตชำวบ้ำนริมฝั่งโขงในอนำคตอีกแน่นอน  

 

พ.ศ. เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ น ความเปลี่ยนแปลงข้องแม่น  าโขงและผลกระทบ 

2534-2535  แม่น ้ำโขงเริ่มเปลี่ยน ชำวบ้ำนเริ่มจับปลำไม่ได้  
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2538 เข่ือนมำนวำน เข่ือนพลังงำน
ไฟฟ้ำเข่ือนแรกของจีนในแม่น ้ำ
โขงตอนบน (หลำนซำงเจียง) 
สร้ำงเสร็จขั นที่ 1  

 

2540   ปริมำณปลำที่จับได้ในช่วงนี ลดลงเรื่อยๆ  
ระดับน ้ำโขงเปลี่ยนไป เริ่มไปเป็นไปตำมฤดูกำล แต่ก็ยังไม่ถึงขั น
วิกฤติ เพรำะตัวชำวบ้ำนเองก็ปรับตัว พอที่จะหำกิน ตำมล้ำน ้ำโขง
ได้  
ระดับน ้ำหลงฤดูกำลส่งผลกระทบหลำยด้ำน โดยเฉพำะคนหำปลำ  

2544  ระบบนิเวศของแม่น ้ำโขงเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว  
ควำมเร็วของกระแสน ้ำและควำมขุ่นของน ้ำเพิ่มขึ น  

2546 เข่ือนต้ำเฉำชำนสร้ำงเสร็จ  
2550 เข่ือนมำนวำนสร้ำงเสร็จขั นที่ 2   
2551 เริ่มสร้ำงท่ำเรือเชียงแสน  แม่น ้ำโขงเปลี่ยนแปลงมำกขึ น ระบบน ้ำขึ นลงและผิดปกติ  

ชำวบ้ำนไม่สำมำรถคำดเดำเรื่องระดับน ้ำได้เหมือนแต่ก่อน  
เมื่อหำปลำไม่ได้เหมือนแต่ก่อน ชำวบ้ำนเริ่มจับจองเป็นเจ้ำของ
ที่ดิน ที่กำรโยกย้ำยไปท้ำเกษตรตำมที่รำบเพิ่มขึ น  
ไกเริ่มลดน้อยลง  
 

2552 เข่ือนจิงหง (เชียงรุ้ง) สร้ำงเสรจ็   
2553 เข่ือนเสี่ยวหวำนสร้ำงเสร็จ ช่วงปีนี  ชำวบ้ำนได้ไกเยอะ บำงคนได้ 40 กก./วัน 
2554  ชำวประมงหำปลำไม่ค่อยได้เลย ช่วงนี ถือว่ำวิกฤติหนัก 

ชำวบ้ำนเริ่มขำยหำปลำกัน หันมำท้ำงำนรับจ้ำงทั่วไป 
ไกน ้ำโขงลดน้อยลง จำกแต่ก่อนช่วงฤดูกำลหำไก หำได้ทุกวัน แต่ปี
นี ระดับน ้ำขึ น-ลงผิดไป ท้ำให้ระยะเวลำในกำรหำไกลดน้อยลง 

2555 เข่ือนน่ัวจำตู้ และเข่ือนกอนเกำ
เฉียวสร้ำงเสร็จ 
ท่ำเรือเชียงแสนสร้ำงเสร็จ 

ระดับน ้ำขึ นลงผิดปกติมำกขึ น  
ระยะเวลำในกำรเก็บไกน้อยลง 
ชำวบ้ำนเริ่มออกไปหำงำนอื่นท้ำ 

2556  วิกฤติแม่น ้ำโขง 
สิ่งปฏิกูลในแม่น ้ำโขงมำกขึ น 
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2557  ระดับน ้ำโขงขึ น ต้องเผ้ำดูเรื่องระดับน ้ำ 
น ้ำโขง 2 วันขึ น 2 วันลด  
คนในชุมชนออกไปรับจ้ำงข้ำงนอกมำกขึ น 

2558  ระยะเวลำในกำรหำไกลดน้อยลง 
2559  ปีนี ชำวบ้ำนเก็บไกได้เฉลี่ยแค่เดือนเดียว  
2560  ชำวบ้ำนเก็บไกได้ 3 วัน น ้ำก็ขึ นสูง  

สังเกตเห็นครำบน ้ำมันลอยบนผิวน ้ำมำกขึ น  
 

 สำเหตุของกำรเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระบทต่อกำรลดลงของไกแม่น ้ำโขงมีหลำยประกำร คือ ประกำรเรื่อง

ของระดับน ้ำที่เปลี่ยนแปลงไป ระดับน ้ำที่ขึ น-ลงผิดปกติ จะส่งผลให้ปริมำณไกที่ชำวบ้ำนเก็บได้นั นน้อยลง 

เนื่องจำกระยะเวลำในกำรเก็บไกของชำวบ้ำนลดน้อยลงด้วย ปัจจุบันระดับน ้ำโขงขึ น-ลงแบบวิกฤติ ชำวบ้ำนเก็บไก

วันนี ได้เยอะ วันต่อไปน ้ำขึ น  เมื่อน ้ำขึ นไกที่ก้ำลังเจริญเติบโตก็หยุดไม่สำมำรถเจริญเติบโตได้ สุดท้ำยไกก็หลุดไป 

ปกติกำรหำไกของชำวบ้ำนจะหำได้ตลอดทั ง 3 เดือน ช่วงฤดูกำลไก ไกชำวบ้ำนเก็บทุกวัน ยำวทุกวัน เจริญเติมโต

ทุกวันเมื่อได้รับแสงและอุณหภูมิน ้ำทีเ่หมำะสม แต่ปัจจุบันนี ชำวบ้ำนหำไกได้มำกสุด 1 เดือน ต้องติดตำมและเฝ้ำดู

น ้ำโขงว่ำจะลดลงตอนไหน เมื่อน ้ำลดก็ลงไปหำไก บำงครั งน ้ำไม่ลดลงเลย ชำวบ้ำนเล่ำให้ฟังว่ำ  

“ไกปีนี  (2560) ลงเก็บได้วันเดียว ไกก้ำลังงำมเก็บก้ำลังจะได้น ้ำก็ขึ น ไกก็ถูกน ้ำท่วม ชำวบ้ำนบำงคน

เสียดำยก็พำกันกำรด้ำน ้ำเพื่อเก็บไก” กำร “ด้ำน ้ำเก็บไก” เพิ่งเกิดขึ นเมื่อปี 2560 ที่ผ่ำนมำ เนื่องจำก

ระดับน ้ำที่สูงขึ นอย่ำงฉับพลัน ท้ำให้ชำวบ้ำนเขำเสียดำยรำยได้ เสียดำยไกเพรำะก็ไม่ได้หำได้เหมือนแต่

ก่อน เขำก็ด้ำลงไปเก็บ ที่อยู่น ้ำเมื่อน ้ำสูงขึ น 2-3 วันหลังน ้ำท่วมก็หลุดแล้วก่อนไกจะหลุด ชำวบ้ำนจึงด้ำ

น ้ำลงเก็บไก นี่ถือเป็นวิกฤติแม่น ้ำโขงช่วงนี เลย” 

ประกำรที่สองเรื่องครำบน ้ำมัน ตั งแต่ปี 2555 ที่มีสร้ำงท่ำเรือส่งสินค้ำที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงรำย น ้ำโขงมี

สิ่งปฏิกูลมำกขึ นโดยเฉพำะครำบน ้ำมัน เรำจะสั่งเกตเห็นครำบน ้ำมันไหลมำเป็นช่วงๆ  ครำบน ้ำมันเป็นตัวท้ำให้

ระบบนิเวศเสียท้ำให้น ้ำโขงมีควำมมันและมกีลิ่น ช่วงฤดูกำลของไกถ้ำครำบน ้ำมันไหลมำจะครำบต่ำงๆจะไปเกำะที่

ไก ท้ำให้ไกสกปรก และมีกลิ่นเหม็น บำงพื นที่หรือบำงช่วงเวลำที่มีครำบน ้ำมันไหลมำเยอะชำวบ้ำนก็จะไม่เก็บไก

เพรำะกลัวสำรพิษต่ำงๆ ประกำรที่สำมเรื่องกระแสน ้ำที่ไหลเช่ียวกว่ำเดิม ไกชอบอยู่ตำมระบบนิเวศที่เป็นดอนหิน 
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เกำะอยู่ตำมก้อนหินใต้พื นน ้ำ ชอบระบบน ้ำไหลเนื่องจำกกำรไหลของน ้ำจะไปเพิ่มกำรเจริญเติบโตและเพิ่มควำม

ยำวให้กับเส้นไก ในขณะเดียวกันถ้ำน ้ำไหลเช่ียวมำกๆจะท้ำให้ไกหลุดได้ ดังนั นเรื่องของกระแสน ้ำโขงก็มีส่วนท้ำให้

ไกลดน้อยลง เพรำะปัจจุบันกระแสน ้ำไหลเชียวกว่ำแต่ก่อน ประกำรที่สี่ควำมขุ่นของน ้ำโขง ควำมขุ่นของแม่น ้ำโขง

ส่งผลให้กำรเจริญเติบโตของไกลดน้อยลง  ระบบนิเวศที่ท้ำให้กำรเจริญเติบโตของไกดีนั น น ้ำต้องใสเพื่อแสงจะได้

ส่องถึง เพื่อไกจะได้สังเครำะห์แสงและเจริญเติบโตเรื่อยๆ เมื่อน ้ำขุ่นแสงส่องผ่ำนน้อย กำรเจริญเติบโตของไกก็

น้อยลง กลำยเป็นไกแคระ ไกขำด และไกไม่สมบูรณ์และไม่ยำวเหมือนแต่ก่อน  ประกำรสุดท้ำยเรื่องกำรท้ำตลิ่ง 

 

2.3 ผลกระทบที่เกิดขึ นกับชาวบ้านและการปรับตัว 
2.3.1. ผลกระทบ  

กำรเปลี่ยนแปลงของแม่น ้ำโขงสง่ผลกระทบต่อชำวบ้ำนหัวเวียง โดยเฉพำะบ้ำนดอนหัวเวียงเพรำะหมูบ่ำ้น

ตั งอยู่ติดริมฝั่งโขง ผลกระทบหลัก ได้แก่ด้ำนอำชีพ รำยได้ และควำมมั่นคงทำงอำหำร ท้ำให้ชำวบ้ำนต้องปรับตัว

เพื่อรับมือกับสถำนกำรณ์ 

 1. อาชีพ ชำวบ้ำนในบ้ำนดอนหัวเวียง ส่วนมำกแล้วคนในหมู่บ้ำนมีอำชีพที่พึ่งพำทรัพยำกรเป็นหลัก เช่น 

หำปลำ หำไก ท้ำเกษตรริมโขง ช่วงสมัยก่อนน้อยมำกที่จะออกไปท้ำงำนข้ำงนอก มีบ้ำงก็ไปท้ำงำนตำมท่ำเรือ เป็น

แรงงำนแบกหำมของลงจำกเรือ ส่งของ ฯลฯ 

หลังจำกที่แม่น ้ำโขงเกิดกำรเปลี่ยนแปลง หลำยอำชีพต้องเปลี่ยนแปลงไป ชำวบ้ำนได้พึ่งพำธรรมชำติ

น้อยลงเนื่องจำกปลำไม่มีให้หำ ไกไม่มีให้เก็บ พื นที่ท้ำกำรเกษตรไม่มีให้ท้ำ หลำยอย่ำงลดน้อยลงชำวบ้ำนจึงหัน

ออกไปท้ำงำนอย่ำงอื่นเพื่อเลี ยงชีพ ปัจจุบันชำวบ้ำนอยู่บ้ำนท้ำงำนรับจ้ำงทั่วไป มีใครจ้ำงอะไรก็ไปท้ำ จำกแต่ก่อน

ในหมู่บ้ำนมีคนหำปลำ ปัจจุบันก็ลดเหลือเพียงไม่กี่รำย  

ส่วนอำชีพคนไกนั น คนหำไก ยังเท่ำเดิมแต่ปริมำณของไกและระยะเวลำในกำรหำไก ไม่มีเหมือนเดิม กำร

หำไกหลักๆจะส่งผลกับกลุ่มแมห่ญิงเปน็ส่วนมำก กลุ่มผู้หญิงเป็นหลักทีม่ีรำยได้จำกกำรหำไก บำงคนอำจจะมองว่ำ

กำรหำไก 1 ปี มีแค่ประมำณ 3 เดือนให้เรำเก็บ ซึ่งอำจไม่ถือว่ำเป็นชีพหลักเนื่องจำกหมดฤดูกำลหำไกหรือถ้ำไม่มี

ไกให้หำ ชำวบ้ำนก็ไปท้ำงำนอย่ำงอื่น ของบำงคน แต่ส้ำหรับบำงคนกำรหำไกถือเป็นอำชีพหลักของเขำเนื่องจำก

ช่วงที่มีไกให้หำชำวบ้ำนสำมำรถเก็บไกไว้ขำยได้ตลอดทั งปี โดนไม่ต้องออกไปหำงำนท้ำอย่ำงอื่นก็มีรำยได้พอเลี ยง
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ครอบครัว ถ้ำเทียบแต่ก่อนกับปัจจุบันกับตอนที่มีไก ชำวบ้ำนจะไม่มีเวลำว่ำงเหมือนปัจจุบัน ถึงจะพูดไม่ได้ว่ำไก

ไม่ใช่อำชีพหลัก แต่ไกก็เป็นอำหำรที่หล่อเลี ยงคนในครอบครัว  

 2. รายได้ ชำวบ้ำนดอนหัวเวียงมีรำยได้ที่ไม่แน่นอนเนื่องจำกมีอำชีพที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ปัจจุบัน

ชำวบ้ำนส่วนใหญ่รับจ้ำงทั่วไป เช่น รับจ้ำงก่อสร้ำง ยกของ ท้ำสวน หรือบำงคนไม่มีรำยได้ก็อยู่บ้ำน  

 แต่ก่อนป๊อกบ้ำนดอนหัวเวียงขึ นช่ือเรื่องกำรหำปลำ กำรหำไก เนื่องจำกเป็นชุมชนที่อยู่ติดล้ำน ้ำโขง กำร

ไม่มีอำชีพที่แน่นอน แต่ก็ไม่ใช่ปัญหำของคนในชุมชน เนื่องจำกชุมชนอำศัยแม่น ้ำโขงในกำรหำอยู่หำกิน ในรอบ

หนึ่งปีชำวบ้ำนมีรำยได้จำกกำรหำปลำ เก็บไก ช้อนกุ้ง นอกจำกล้ำน ้ำโขงแล้ว ชำวบ้ำนยังอำศัยทรัพยำกรจำกป่ำ

เพื่อหำกิน เช่นช่วงฤดูกำลหน่อไม้ ชำวบ้ำนก็ขึ นไปหำหน่อไม้มำเพื่อกินเพื่อขำย แต่ปัจจุบันนี วิถีชีวิตของชำวบ้ำน

เปลี่ยนแปลงไป ท้ำให้กระทบต่อได้ที่ไม่แน่นอนของชำวบ้ำน จำกแต่ก่อนชำวบ้ำนเคยหำปลำ มีรำยได้จำกกำรขำย

ปลำก็ไม่มีเหมือนแต่ก่อน เนื่องจำกไม่มีปลำให้ชำวบ้ำนหำเหมือนเดิม  

 ไก ที่เป็นได้ทั งรำยได้หลัก รำยได้เสริมของคนในชุมชน ชำวบ้ำนหำไกไม่ได้เหมือนแต่ก่อน ระยะเวลำใน

กำรหำไกลดน้อยลงส่งผลให้รำยได้จำกกำรหำไกของชำวบ้ำนลดลงไปด้วย ไกหนึ่งปีมีประมำณ 3 เดือน ในสำม

เดือนชำวบ้ำนมีรำยได้จำกกำรหำไกทุกวัน ช่วงปี 2551-2553 เป็นช่วงที่เก็บไกได้เยอะและมีรำคำที่สุด ชำวบ้ำนลง

เก็บไก หนึ่งวันได้อย่ำงน้อยคนละ 10 กิโลกรัม ขำยสดกิโลกรัมละ 20-30 บำท เมื่อน้ำมำแปรรูปเป็นไกน ้ำข่ำ รำคำ

ขำยแผ่นละ 100-120 บำท 3 ปีนั นเป็นปีสุดท้ำยที่ชำวบ้ำนมีรำยได้จำกไก หลังจำกนั นกำรหำไกของชำวบ้ำนก็

ล้ำบำกมำกขึ น เมื่อระดับน ้ำเปลี่ยน ระยะเวลำเก็บไกน้อยลง ปริมำณไกที่จะได้ก็ลดน้อยลงด้วย วิกฤติของคนหำไก

เริ่มหนักขึ นในปี 2554 จำกเคยได้อย่ำงน้อย 10 กิโล ลดเหลือคนละ 1-2 กิโลกรัม เท่ำนั น ขณะเดียวกันรำคำไกใน

ปัจจุบันนี ก็สูงขึ นด้วย ไกสดกิโลกรัมละ 50 บำท ไกแผ่นไกน ้ำข่ำอยู่ที่ 120-200 บำท 

 3. ความมั่นคงทางอาหาร ชำวบ้ำนดอนหัวเวียงในอดีตสำมำรถหำทั งปลำ ไก กุ้ง และสัตว์น ้ำอื่นๆ จำก

แม่น ้ำโขงมำประกอบอำหำรกินได้ตลอดปี ชำวบ้ำนบอกว่ำสมัยก่อนต้องใช้เงินซื อแค่ข้ำวกับเนื อสัตว์ต่ำงๆ เท่ำนั น  

แต่ในปัจจุบันต้องพึ่งพำอำหำรตลำดเกือบทั งหมด ถึงแม้ชำวบ้ำนจะอยู่ติดน ้ำโขงอยำกกินปลำน ้ำโขงแค่ไหนก็ซื อไม่

ลง เพรำะรำคำแพงมำกปัจจุบันนี  สมัยก่อนปลำน ้ำโขงรำคำกิโลละ 50-60 บำท ปัจจุบันรำคำพุ่งสูงถึง 400 บำท

กิโลกรัม รำยได้น้อยของกินแพง ชีวิตล้ำบำกมำกขึ น กินไม่อิ่มเหมือนแต่ก่อน   

“ไกปัจจุบันนี กินแค่พอให้หำยอยำกควำมอยำกกิน มันไม่ได้กินอิ่มเหมือนแต่ก่อน” 
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“ทุกวันนี ช่วงไกลงไปหำ ได้ขึ นมำพอกินก็ไม่พอให้เพื่อนบ้ำน บำงคนเห็นไกน้อย ลงไปหำเหนื่อยก็ซื อกิน 

กำรซื อกินกับกำรที่เรำลงไปเก็บขึ นมำกินเอง ควำมอิ่ม ควำมพอมันต่ำงกันมำกนะ”   

อำหำรที่เปลี่ยนไปบำงครั งท้ำให้วิถีกำรบริโภคก็เปลี่ยนตำม ต้องอำศัยของ ตลำดมำกขึ น คำใช้จ่ำยสูงขึ น 

แต่รำยได้น้อยลง ส่งผลให้คนในหมู่บ้ำนล้ำบำกมำกขึ น แน่นอน 

 
ภำพกำรจกไก 

2.3.2 การปรับตัว  

o ชำวบ้ำนหันไปท้ำอำชีพอื่นมำกขึ น  

o คนที่หำไกเป็นอำชีพต้องเพิ่มเวลำในกำรหำ ยอมเหนื่อยมำกขึ น กัดฟันทนหนำวนำนขึ น “ไก

ยังคงมีเหมือนเดิม แต่อนำคตอำจจะหำยไปเลยเลยก็ได้ เพรำะถ้ำ ระดับน ้ำยังเป็นอย่ำงนี  ไกคงไม่

มีระบบนิเวศให้เกิดให้อำศัย”  

o ไปเอำไกห้วย หรือไปน้ำไกจำกฝั่งลำวมำขำย  

o เปลี่ยนพื นที่หำไก จำกเคยหำที่แม่น ้ำโขงก็ออกไปหำที่ไกลขึ น เช่น น ้ำงำว ประเทศลำว 
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บทท่ี 3 สรุปและวิเคราะห์ 

 

แม่น ้ำโขงนั นมีควำมส้ำคัญต่อชำวบ้ำนหัวเวียงเป็นอย่ำงมำก ชำวบ้ำนทั งดื่ม กิน และอำบจำกแม่น ้ำโขง 

เด็กริมฝั่งโขงหลำยคนได้ลงไปเล่นและว่ำยน ้ำ นอกจำกนี ยังเป็นแหล่งส้ำคัญของอำหำรและรำยได้ ชำวบ้ำน 

เนื่องจำกชำวบ้ำนในอดีตไม่มีที่ดินท้ำมำหำกินกัน ช่วงที่น ้ำโขงเป็นไปตำมฤดูกำล ระบบนิเวศยังสมบูรณ์ ชำวบ้ำน

สำมำรถหำปลำหำกุ้งได้ทุกวันตลอดปี ยกเว้นช่วงน ้ำเต็มฝั่งเป็นระยะเวลำประมำณ 3 เดือนช่วงหน้ำฝน พอเข้ำฤดู

หน้ำแล้ง ช่วงหน้ำหนำวรำว 3 เดือน ที่น ้ำลดลง ชำวบ้ำนก็พำกันลงไปจกไก ท้ำเกษตรริมโขง พอหน้ำฝนก็เข้ำป่ำ

หำเห็ดหำหน่อไม้และพืชผักอื่นๆ ขำย และยังเอำมำประกอบอำหำรกินในครัวเรอืนและแบง่ปันใหเ้พื่อนบ้ำนได้ด้วย 

ควำมอุดมสมบูรณ์ของแม่น ้ำโขงนี่เองที่เป็นผู้ให้ทรัพยำกรธรรมชำติหลำยอย่ำงจ้ำนวนไม่ถ้วน และเป็นที่พึ่งพำของ

ชำวบ้ำนดอนหัวเวียงในด้ำนควำมมั่นคงทำงอำหำรและเศรษฐกิจ  

จำกกำรศึกษำเรื่องควำมเปลี่ยนแปลงของไกและผลกระทบต่อคนเก็บไกและชำวบ้ำนดอนหัวเวียงและหัว

เวียง ไกนั นมีควำมส้ำคัญต่อชีวิตควำมเป็นอยู่ของชำวบ้ำนเป็นอย่ำงมำก    ในด้านสังคม ไกมีควำมเกี่ยงข้องกับ

ผู้หญิงหลำยด้ำนโดยเฉพำะเรื่องอำหำรและรำยได้ที่ได้จำกธรรมชำติโดยที่ไม่ต้องลงทุนและใช้ทักษะอะไรมำก พื นที่

เก็บหำก็ไม่ลึกและไกลจำกชุมชน และไม่ต้องใช้เวลำนำนในกำรลงไปหำ อำจจะเรียกได้ว่ำเป็นแหล่งทรัพยำกรเพื่อ

ผู้หญิงกับผู้หญิงโดยเฉพำะในพื นที่ห่ำงไกล นอกจำกนี แล้วรำยได้จำกไกยังต่อยอดให้เกิดกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ

ต่อชุมชน รวมถึงกำรสร้ำงกลุ่มและพลังให้กับผู้หญิงได้อีกด้วย มีผลต่อควำมเสมอภำคทำงเพศในกำรท้ำมำหำกิน      

ในด้านความมั่นคงทางอาหาร ไกเป็นอำหำรที่ชอบกินกันทุกบ้ำนทุกคน ไม่ว่ำจะเป็นชำย หญิง เด็ก หรือ

คนเฒ่ำคนแก่ และไกยังมีคุณค่ำทำงโภชนำกำรสูง ในไกและเทำแห้ง 100 กรัมนั น มีคุณค่ำทำงอำหำรมำกมำยทั ง 

คำร์โบไฮเดรต โปรตีน กำกใย เถ้ำ ไขมัน และวิตำมินซี วิตำมินบีต่ำงๆ ไนอำซิน แคลเซียม โพแทสเซียม แคลเซียม 

ฯลฯ ตำมล้ำดับ (ยุวดี พีรพรพิศำล, 2550) จึงสอดคล้องกับข้อมูลที่ชำวบ้ำนให้มำว่ำไกเหมือนยำ มีโปรตีนสูง มี

วิตำมินช่วยต้ำนอนุมูลอิสระ ตรงกับที่ชำวบ้ำนบอกว่ำกินไกชะลอวัย กินอร่อยประหยัดและได้ประโยชน์ นอกจำกนี 

ยังมีประโยชน์มำกกว่ำสำหร่ำยทะเลญี่ปุ่นเสียอีก ไกยังน้ำไปท้ำอำหำรได้หลำกหลำย ไกสดเอำไปท้ำแกงไกใส่หมู 

ห่อนึ่งไก ไกแห้งเอำไปท้ำไกแผ่น ไกน ้ำข่ำแล้วเอำมำทอดกินเป็นได้ทั งอำหำรเล่น กินกับข้ำวเหนียว กินเป็นกลับ

แกล้ม ฯลฯ เมนูไกแต่ละอย่ำงก็สืบทอดกันมำแต่รุ่นปู่รุ่นย่ำ  
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ในด้านเศรษฐกิจ ไกมีเป็นแหล่งรำยได้ส้ำคัญของชำวบ้ำนซึ่งสำมำรถสร้ำงรำยได้ดีโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไร 

จึงมีควำมส้ำคัญอย่ำงมำกต่อคนและชุมชนที่ยำกจนริมฝั่งโขงที่ไกลจำกกำรบริกำรและสนับสนุนจำกภำครัฐ   ใน

ด้านวัฒนธรรม ไก เป็นเป็นอำหำรที่แสดงถึงวัฒนธรรมที่ผูกพันอยู่กับธรรมชำติ มีกำรคิดค้นเมนูต่ำงๆให้เข้ำกับ

ระบบนิเวศและสังคมประกอบด้วยกำรใส่ศิลปะกำรปรุงรสชำติให้ถูกลิ น มีกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำจำกรุ่นสู่รุ่น 

อนุรักษ์ไว้เป็นควำมรู้ของท้องถ่ิน    ในด้านการท่องเท่ียว อำหำรจำกไกเป็นอัตลักษณ์และวัฒนธรรมส้ำคัญของวิถี

ชีวิตคนแม่น ้ำโขงและเมืองเชียงของที่คนมำเที่ยวสัมผัส มำลิ มรสและน้ำกลับไปเป็นของฝำกแก่ญำติมิตร ซึ่งเชียง

ของเป็นเมืองท่องเที่ยวส้ำคัญพื นที่หนึ่งของภำคเหนือที่มีกำรท่องเทีย่วมำช้ำนำนและมีมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูง สร้ำง

รำยได้ทั งโดยตรงและโดยอ้อมต่อชุมชนและเมืองเชียงของ  

 

 
แม่ญิงกบักำรจกไก 

แต่หลังจำกมีกำรสร้ำงเข่ือนพลังงำนไฟฟ้ำขนำดใหญ่ในแม่น ้ำโขงตอนบนที่อยู่ในเขตประเทศจีนตั งแต่ปี

พ.ศ. 2538 เป็นต้นมำ รวมทั งกำรระเบิดเกำะแก่งแม่น ้ำโขงออกเพื่อกำรเดินเรือพำนิชขนำดใหญ่  ท้ำให้เกิดกำร

เปลี่ยนแปลงของน ้ำโขง น ้ำขึ นลงผิดปกติไม่เป็นไปตำมฤดูกำล น ้ำขุ่นขึ น เกิดสำรเคมีปนเปื้อนจำกกำรท้ำเกษตรรมิ
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ฝั่งโขงจำกทั งฝ่ำยลำวและไทย อุณหภูมิน ้ำแปรเปลี่ยนผิดปกติ ซึ่งปัจจัยเหล่ำนี ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและ

ทรัพยำกรในแม่น ้ำโขงโดยเฉพำะไก เพรำะไกเป็นพืชที่มีควำมอ่อนไหวต่อสภำพแวดล้อมสูงต้องเกิดในน ้ำที่ใสและ

สะอำด มีภำวะกรดด่ำงและภำวะเคมีของน ้ำที่เหมำะสม ไหลเอื่อยๆ และไม่ลึกมำกนักเพรำะต้องมีกำรสั่งเครำะห์

แสง   แต่กำรกักเก็บและปล่อยน ้ำอย่ำงไม่มีระบบของเข่ือนพลังงำนไฟฟ้ำในช่วงตอนบนของแม่น ้ำโขงตอนบน 

ส่งผลให้ไกและสัตว์น ้ำในแม่น ้ำอื่นๆ ลดลงเป็นอย่ำงมำก ท้ำให้ชำวบ้ำนไม่มีแหล่งอำหำรจำกธรรมชำติ ต้องพึ่งพำ

กำรซื อจำกตลำด ค่ำใช้จ่ำยก็สูงขึ น แต่แหล่งของรำยได้กลับลดลง เกิดผลกระทบทำงเศรษฐกิจและวิถีชีวิต  

ชำวบ้ำนต้องหันไปหำงำนอำชีพจำกที่อื่น โดยเฉพำะงำนบริกำรรับจำ้ง ชำวบ้ำนผู้หญิงไปเป็นแม่บ้ำนในโรงแรมบำ้ง 

ค้ำขำยบ้ำง ส่วนผู้ชำยก็ไปรับจ้ำงท้ำไร่ท้ำนำหรืองำนก่อสร้ำงแต่ก็ไม่ได้มีงำนตลอด  

ไกเป็นทรัพยำกรธรรมชำติส้ำคัญอย่ำงหนึ่งของแม่น ้ำโขง ที่ชำวบ้ำนพึ่งพำทั งทำงด้ำนควำมมั่นคงทำง

อำหำร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆของแม่น ้ำโขงส่งผลโดยตรงต่อระบบนิเวศของไก 

และกระทบในด้ำนต่ำงๆต่อชำวบ้ำนริมฝั่งโขงที่พึ่งพำแม่น ้ำ  
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http://www.komchadluek.net/news/detail/151829
http://lannakadee.cmu.ac.th/area1/food/index.php?pid=128
https://goo.gl/3kfVUo
http://www.mrcmekong.org/mekong-basin/climate/
http://www.mrcmekong.org/mekong-basin/climate/
https://goo.gl/m5MrMM
http://www.wwf.or.th/what_we_do/wetlands_and_production_landscape/mekongriver/
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ภาคผนวก 
ตารางชาวบา้นผู้ให้สัมภาษณ์  

ล าดับ. ชื่อเรียก
ในวิจัย 

เพศ อาย ุ อาชีพ ความถี่ในการเก็บไก ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่
ท่ีบ้านดอนหัวเวียง 

1 ป้ำเขียว หญิง 52 ร้ำนขำยของช้ำ เก็บทุกปจีนรำว 3-4 ปีก่อน  ตั งแต่เกิด 
2 ยำยทอง หญิง 70  เก็บตั งแต่อำยุ 20-40  ตั งแต่เกิด 
3 ป้ำส้ม หญิง 42 แม่บ้ำนเกสเฮำส ์ เก็บตั งแต่อำยุ 16 สมัยอยู่

บ้ำนเก่ำ จนมำท้ำงำนเกส
เฮำส์ 3 ปีที่แล้ว  

3 ปี  

4 ผู้ใหญบ่้ำน  ชำย 59 - ไม่เก็บเองแตภ่รรยำเก็บทกุ
ป ี

ตั งแต่เกิด 

5 ป้ำสำ  หญิง 50 พนักงำนท้ำ
ควำมสะอำด
โรงแรม 

ยะไกเป็นอำชีพ จน 3 ปี
ก่อนที่ออกไปท้ำงำนโรงแรม  

ตั งแต่เกิด 

6 ลุงจำกอิ
สำน 

ชำย 78 รับจ้ำง  ไม่เคยเกบ็  34 ป ี

7 ยำยวรรณ หญิง 70 - เก็บตลอดตอนยังสำว ตั งแต่เกิด 
8 ครูตี ๋ ชำย 54 NGO เก็บตอนเด็กๆ คนเชียงของโดย

ก้ำเนิด และมี
ส้ำนักงำนอยูบ่้ำนนี  

9 พี่อู๊ด ชำย 40 NGO เก็บตอนเด็กๆ คนเชียงของโดย
ก้ำเนิด และมี
ส้ำนักงำนอยูบ่้ำนนี  

 


