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บทคัดย่อ

งานวจิยันีม้วีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาความเป็นมาของพชือาหาร	“ไค”	การกลายเป็น

สนิค้าอาหารอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมในเมอืงมรดกโลกหลวงพระบาง	 และศกึษาผลกระทบ									

ท่ีเกิดจากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ	 ผลการศึกษา												

พบว่า	“ไค”	เป็นพืชอาหารภูมิปัญญาของชาวไทลื้อ	ปัจจุบันพบเห็นวัฒนธรรมการกินนี้

ได้ท่ัวไปในสิบสองปันนา	ภาคเหนือของไทย	 และภาคเหนือของสปป.ลาว	 ซึ่งเป็นพื้นที	่												

ท่ีมีชาวไทลื้ออาศัยอยู่และมีไคข้ึนอยู่ในแม่น�้าท่ีใสสะอาด	 โดยเฉพาะแม่น�้าโขงที่ได้ชื่อว่า

เป็นแหล่งผลิตไคที่ใหญ่และมีคุณภาพดีท่ีสุด	 เมื่อหลวงพระบางได้รับการขึ้นทะเบียน											

เป็นมรดกโลก	 เกิดการน�าเอาไคซ่ึงเป็นอาหารท้องถิ่นมาสร้างเป็นอาหารอัตลักษณ	์														

กลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวจนกลาย								

1,2	ภาควิชาประวัติศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์มหาวิทยาลัยบูรพา	
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เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น	 ต่อมาเมื่อสปป.ลาวมีนโยบายการพัฒนา

เศรษฐกิจตามแนวคิด	 “แบตเตอร่ีแห่งเอเชีย”	 มีการสร้างเขื่อนกั้นแม่น�้าโขง	 ท�าให	้															

แหล่งผลิตไคที่ส�าคัญของ	 ชาวหลวงพระบางได้รับผลกระทบ	 ชาวบ้านต้องไปหาไคใน					

แม่น�้าอื่น	 ๆ	มาทดแทน	ท�าให้เกิดความไม่มั่นคงทางอาหารในท้องถิ่น	 และไคแม่น�า้โขง													

ที่มีชื่อเสียงของเมืองมรดกโลกหลวงพระบางอาจหมดไปในอนาคต

ค�าส�าคัญ:	ไค,	ภูมิปัญญาท้องถิ่น,	อัตลักษณ์,	เมืองมรดกโลก

Abstract

The	purpose	of	the	study	was	to	investigate	how	Kai,	a	traditional	

food	plant	has	evolved	into	a	food	product	representing	cultural	identity	

of	 the	World	 Heritage	 Site,	 Luang	 Prabang.	 It	 also	 aimed	 at	 studying															

the	 impacts	of	economic	development	of	Laos	on	the	local	plant.	The	

study	 found	 that	 the	 food	 plant	 Kai,	 originally	 the	 local	 wisdom	 of																			

the	 Tai	 Lue,	 is	 now	 consumed	 by	 people	 in	 other	 areas	 including																																				

Sipsongpanna	(Xishuangbanna),	the	northern	region	of	Thailand	and	the	

northern	 region	 of	 Laos.	 These	 areas,	 home	 to	 a	 number	 of	 Tai	 Lue																											

people,	 are	 also	 abundant	with	 Kai,	 which	 grows	 in	 clear	water	 rivers.																		

The	Mae	 Kong	 river	 is	 particularly	 known	 to	 be	 the	major	 producer	 of															

highest	quality	of	Kai.	When	Luang	Prabang	was	 recognized	by	UNESCO															

as	a	world	cultural	heritage,	Kai,	a	local	food	was	selected	to	represent																	

its	 cultural	 identity.	 It	 has	 also	 become	 a	 cultural	 product	 serving																													

tourists’	 temptations	 and	 generated	 income	 for	 the	 locals.	 However,																			

with	 the	 ambition	 of	 Laos	 to	 become	 “Battery	 of	 Asia”,	 dams	 were																												

built	around	Mae	Kong	River.	This	has	not	only	caused	great	 threats	 to																		

Kai	production	but	 forced	people	to	 look	for	Kai	 in	other	distant	areas.																			

This	may	 result	 in	 instability	 in	 terms	of	 local	 food	 and	defamation	of																		

Kai	and	Mae	Kong	River.

Keywords:	Kai,	Local	Wisdom,	Identity,	World	Heritage
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บทน�า

หลวงพระบางเป็นเมืองส�าคัญทางตอนเหนือของสปป.ลาว	 เป็นจุดเริ่มต้น

ประวัติศาสตร์และเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้างในช่วงพุทธศตวรรษที่	 19																			

โดยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์พื้นที่บริเวณหุบเขา

ที่มีแม่น�้าที่ส�าคัญสามสาย	 คือ	 น�้าโขง	 น�้าคาน	 และน�้าอูแห่งนี้ได้มีมนุษย์เข้ามา										

อยู่อาศัยเนิ่นนาน	(ศรัณย์	บุญประเสริฐ,	2548)	ในปี	พ.ศ.	1896	เจ้าฟ้างุ้มทรงรวบรวม

แผ่นดินก่อตั้งอาณาจักรล้านช้างข้ึน	 ต่อมาเม่ือกษัตริย์ขอมพระราชทานพระบางซึ่งเป็น

พระพุทธรูปแบบสิงหลมาให้	 เจ้าฟ้างุ้มจึงได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็นหลวงพระบางตามชื่อ

พระพทุธรปูนัน้		และอกีสองร้อยปีต่อมาพระโพธสิารราชเจ้าได้มบีญัชาให้ย้ายเมอืงหลวง

มาอยู่		ณ	เวียงจันทน์	แต่หลวงพระบางก็ยังคงเป็นราชธานีที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตอยู่

ดังเดิม	 ในปี	 พ.ศ.	 2237	 ล้านช้างถึงกาลล่มสลายแตกออกเป็นสามอาณาจักร	 ได้แก่														

ล้านช้างหลวงพระบาง	 ล้านช้างเวียงจันทน์	 และจ�าปาศักดิ์	 อย่างไรก็ตาม	 กษัตริย์สาย		

ล้านช้างหลวงพระบางยงัคงสบืทอดบลัลงัก์ต่อกันเรือ่ยมา	จนในทีส่ดุถกูขบวนการปะเทดลาว															

โค่นล้มในปี	 พ.ศ.	2518	 ทว่าในระหว่างก่อนระบอบกษัตริย์ของลาวจะถูกโค่นล้ม																						

อาณาจกัรล้านช้างมกัตกเป็นเมอืงขึน้หรอืเมอืงประเทศราชของอาณาจกัรอืน่	ๆ 	ทีรุ่ง่เรอืง	

เช่น	 สยาม	 เวียดนาม	 และตกเป็นเมืองในอาณานิคมของฝรั่งเศสในยุคล่าอาณานิคม															

ของตะวันตกอีกด้วย	 (นวลจันทร์	 ค�าปังสุ์,	 บรรณาธิการ,	 2555)	 ปัจจุบันอัตลักษณ์																		

และการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์และการเมืองในยุคต่าง	ๆ	 ของลาว	 รวมถึง																	

ความสัมพันธ์ของประชาชนในชาติยังคงได้สะท้อนผ่านศิลปวัตถุ	 อาทิ	 อนุสาวรีย์บุคคล

ส�าคัญ	 และยังถือเป็นเครื่องมือในการสร้างค่านิยมและปลูกจิตส�านึกให้ประชาชนในแง่

การเคารพศรัทธาและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	(ไมสิง	จันบุดดี,	2559)

จากพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ดังกล่าวท�าให้ปัจจุบันหลวงพระบางได้																		

กลายเป็นศูนย์กลางทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมลาวนับตั้งแต่สมัยก่อตั้งประเทศ																					

เนื่องจากมีวัดวาอารามเก่าแก่และบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์	 กอปรกับที่ตั้งของ																			

เมืองซึ่งตั้งอยู่	 ณ	 จุดบรรจบระหว่างแม่น�้าโขงและแม่น�้าคาน	 รวมถึงบุคลิกของชาว																												

หลวงพระบางที่ยิ้มแย้มแจ่มใส	 เป็นมิตร	และยังคงสืบสานวัฒนธรรม	ประเพณี	 วิถีชีวิต

อันดีงามแต่ดั้งเดิมเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่น	 เป็นเหตุให้เมืองหลวงพระบางได้รับ																	

ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกในฐานะท่ี	 “อนุรักษ์ความเก่าแก่ดั้งเดิมไว้ได้ดีที่สุดใน															
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (the	 best	 preserved	 city	 in	 South	 East	 Asia)”	 จาก																		

องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	 หรือยูเนสโก	 (United														

Nations	Educational,	Scientific,	and	Cultural	Organization:	UNESCO)	ตั้งแต่																	

ปี	 พ.ศ.	2538	หลวงพระบางจงึกลายเป็นทีรู่จ้กัแพร่หลายทัว่โลกและเป็นแหล่งท่องเทีย่ว

ระดบันานาชาต	ิ (หนงัสอืชดุเตรยีมความพร้อมสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนประเทศลาว,	

2556)	ส่งผลให้ปัจจบุนัประชาชนในท้องถิน่ประกอบอาชพีด้านการท่องเทีย่วเป็นทัง้อาชพี

หลักและอาชีพเสริม	 อาทิ	 ธุรกิจที่พัก	 ขนส่ง	 อาหารและเครื่องดื่ม	 เป็นต้น	 (นาฎยา																	

ซาวัน,	คนึงนิตย์	ไสยโสภณ	และบุญยัง	หมั่นดี,	2561)

จากประวตัศิาสตร์อนัยาวนานของเมอืงหลวงเก่าดงักล่าวท�าให้เมอืงหลวงพระบาง

มีภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย	 ซ่ึงหน่ึงในภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น												

ของเมอืงหลวงพระบางนัน้ก็คอืการมอีาหารการกินเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะตวั	ซึง่ส�ารบัอาหาร

หลวงพระบางจะมีรูปแบบการปรุงและรสชาติที่โดดเด่น	 มีสูตรการปรุงหรือส่วนผสมที่

แตกต่างจากส�ารับลาวทัว่ไป	 โดยได้อทิธพิลมาจากไทลือ้และจนีซ่ึงอพยพเข้ามาตัง้ถิน่ฐาน

บริเวณพื้นที่ภาคเหนือของลาว	 (หนังสือชุดเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนประเทศลาว,	2556)	 อาหารหลวงพระบางถือเป็นอาหารภาคเหนือของลาว												

และถอืว่าเป็นอาหารของผูด้หีรอืชาววงั	มรีสอ่อนไม่จดัจ้าน	มวีธิกีารปรงุทีง่่าย	 ไม่ซบัซ้อน	

ยกเว้นอาหารในราชส�านกัจะมขีัน้ตอนและวธิกีารปรงุทีซ่บัซ้อนขึน้	 ในชมุชนทีม่ชีาวไทล้ือ

อาศัยอยู่	 มีการพบภูมิปัญญาการใช้ไคเป็นอาหาร	 และแพร่กระจายออกไปยังชุมชน															

ใกล้เคียงจนกลายเป็นอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ในเมืองหลวงพระบางก็มีการใช้ไคจาก

แม่น�า้โขงและแม่น�า้สาขาต่าง	 ๆ	 มาบรโิภคจนกลายเป็นอาหารประจ�าถิน่	 และในปัจจบุนั

สามารถพบเหน็สนิค้าหรอืของฝากทีผ่ลติจากไคได้ทัว่ไปในตวัเมอืง	 รวมทัง้ในร้านอาหาร

ขนาดใหญ่ที่จ�าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว	 ถือเป็นทรัพยากรส�าคัญที่สร้างรายได้ให้กับคน				

ในท้องถิ่น

จากทีก่ล่าวมาจะเหน็ได้ว่า	หลวงพระบางเป็นเมอืงส�าคญัมาตัง้แต่ยคุประวตัศิาสตร์	

มีพัฒนาการและสั่งสมความเจริญทางวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานจนกระทั่งได้รับ																			

การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก	ท�าให้หลวงพระบาง											

จากเมืองหลวงเก่าที่เงียบสงบเกิดการพัฒนาไปเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวจาก	

ทั่วโลกเดินทางไปเยี่ยมชม	 และปัจจุบันสปป.ลาวได้ด�าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ																										
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โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างมากมายในประเทศเป็นปัจจัยหลักในการ       

พัฒนาประเทศ ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพืชอาหารภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของคน              

ในท้องถิ่น “ไค” ว่ามีที่มาอย่างไร และมีการใช้ไคเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอาหาร            

ของเมืองมรดกโลกหลวงพระบางที่มีการขายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมในแบบใดบ้าง               

รวมไปถึงศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับไคแม่น�า้โขง ซึ่งปัจจุบันถูกรบกวนจากความเจริญ

ที่เกิดจากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อวิเคราะห์

แนวทางจัดการและการรับมือต่อไป

การทบทวนวรรณกรรม

พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมาย “ภมูปัิญญา” ว่า 

“พืน้ความรูค้วามสามารถ” (ราชบณัฑติยสถาน, 2554) ส่วนค�าว่า “ภมูปัิญญาชาวบ้าน” 

นั้น เสรี พงศ์พิศ (2538, หน้า 248) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “ความรู้ของชาวบ้าน                           

ที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาด ของแต่ละคน ซ่ึงได้เรียนรู้จาก                 

พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ญาติพี่น้อง และผู้มีความรู้ในชุมชน” แนวคิดเรื่องภูมิปัญญาที่                 

อธิบายไว้ในงานวิจัยอื่น ๆ ท่ีผ่านมาส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับนิยามที่ให้ไว้ข้างต้น อาทิ 

เอี่ยม ทองดี (2542 อ้างถึงใน นิสารัตน์ วรางคณากิจกุล, 2546) อธิบายว่า ภูมิปัญญา

นอกจากจะเป็นเรื่องขององค์ความรู ้ยังเกี่ยวข้องกับความคิดที่ติดตัวมาแต่ก�าเนิด                    

และรับรู้ผ่านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมอีกทั้งภูมิปัญญายัง

ประกอบไปด้วยความเช่ือ ท้ังท่ีเก่ียวกับด้านจิตวิญญาณและการด�ารงชีวิตทั่วไป                        

ค่านิยมของบุคคลและสังคม ความคิดเห็นซ่ึงผ่านการพิจารณาไตร่ตรอง ความสามารถ

หรือศักยภาพภายในบุคคลหรือชุมชน และความฉลาดไหวพริบ ซึ่งเป็นทักษะใน                       

การตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ

นอกจากภูมิปัญญา งานวิจัยช้ินน้ียังเก่ียวข้องกับแนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ทาง

วัฒนธรรม นักคิดด้านวัฒนธรรมศึกษา Hall (1997) ได้อธิบายถึงอัตลักษณ์และ                     

ความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไว้ว่า อัตลักษณ์ (identity) หมายถึง ความเป็นตัวเอง                      

ความรู้สึก (emotions) และความผูกติดอยู่กับกลุ่มหนึ่ง ๆ (attachment) ในมุมมอง       

ของ Hall (1997) การแสดงออกทางวฒันธรรมนัน้จะเกีย่วข้องกบัความหมาย (meaning) 

ที่คนในกลุ่มวัฒนธรรมเข้าใจร่วมกัน ความหมายของสิ่งต่าง ๆ ซึ่งอาจจะมีหลากหลาย            
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ได้สรรค์สร้างขึ้นและส่งต่อในวงจรวัฒนธรรม	(cultural	circuit)	ผ่านสื่อรูปแบบต่าง	ๆ	

และผ่านการแสดงออก	 การรับรู้	 และบริโภคผลผลิตทางวัฒนธรรม	 ความหมายของ																			

สิ่งหนึ่ง	ๆ	จึงส�าคัญในแง่ที่ท�าให้เรารู้สึกถึงอัตลักษณ์ของตน	ความหมายจึงเป็นสิ่งที่ช่วย

คงอัตลักษณ์และความแตกต่างของแต่ละกลุ่มวัฒนธรรมนั่นเอง	

ศิรินาถ	 ปิ่นทองพันธุ์	 (2546	 อ้างถึงใน	 อุไรรัตน์	 ศิริศุภดิลกภัทร์,	 2558)	 ได้																					

อธิบายความเกี่ยวข้องระหว่างอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไว้ในแนวทางเดียวกัน	 น่ันคือ																	

อัตลักษณ์ก่อก�าเนิดมาจากวัฒนธรรมท่ีท�าให้คนกลุ ่มหนึ่งต่างจากคนกลุ ่มอื่นผ่าน																									

การเรียนรู้	10	กลุ่ม	ได้แก่	ระบบการสื่อสารและภาษา	การแต่งกายและลักษณะท่าทาง																		

อาหารและการบรโิภค	 เวลาและความส�านกึ	 การทกัทายและการตอบแทนความสมัพนัธ์		

ค่านิยมและบรรทัดฐาน	 ความรู้สึกเป็นตัวเองและระยะห่าง	 การเรียนรู้	 และการพัฒนา

ด้านจิตใจ	 และสุดท้ายคือ	 ความเชื่อและทัศนคติ	 เป็นท่ีสังเกตได้ว่า	 ความหมายและ

กระบวนการสร้างและสืบทอดภูมิปัญญาและการก่อเกิดอัตลักษณ์มีความทับซ้อนกัน														

บ่อยครั้งในงานวิจัยต่าง	ๆ	จะมีการกล่าวถึงประเด็นทั้งสองนี้ควบคู่กันไป

ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา	 มีการศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับภูมิปัญญาชาวบ้านและ

อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย	 ในแง่การน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นไปต่อยอดด้าน														

การพัฒนาเศรษฐกิจ	 มีการศึกษาภูมิปัญญาอาหารในลุ่มแม่น�้าโขงซึ่งคล้ายกับงานวิจัย										

ชิ้นนี้	 อาท	ิบทความของชญาณ์นันท	์ปิติกรพวงเพชร,	พิกุล	สายดวง	และพรหมมินทร	์

กองแก้ว	 (2560)	 ศึกษาความหลากหลายของอาหารหมักดองพื้นบ้านในชุมชนไทยบร	ู													

รมิฝ่ังแม่น�า้โขงตอนล่างในอ�าเภอโขงเจยีม	จงัหวดัอบุลราชธาน	ี มีการรวบรวมต�ารบัอาหาร	

กรรมวธิกีารปรุง	วิเคราะห์ปัจจยัทีด่งึดดูผูบ้รโิภค	และเสนอให้มกีารเข้ามาช่วยเหลอืชมุชน

พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างรายได้	 ส่วนงานวิจัยของนภาพร	หงษ์ภักดี	 และสืบพงศ	์

หงษ์ภักดี	 (2560)	 นั้นศึกษาธุรกิจวิสาหกิจชุมชนด้านการจ�าน�าปลาร้าในลุ่มแม่น�า้โขงใน

อ�าเภอชานุมาน	 จังหวัดอ�านาจเจริญ	 บทความนี้สะท้อนให้เห็นถึงการน�าภูมิปัญญามา

พัฒนาเพื่อส่งเสริมสภาพชีวิตท่ีดีของชุมชน	มีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

ด้านการเงิน	รูปแบบและวิธีการจ�าน�าปลาร้า	และเสนอระบบจ�าน�าที่มีประสิทธิภาพเพื่อ

ลดต้นทุนการผลิตและแรงงานได้

ประเด็นส�าคัญอีกประการในวรรณกรรมที่ผ่านมา	 คือ	 ความเชื่อมโยงระหว่าง																	

วถิชีวีติและธรรมชาต	ิ และการอนุรกัษ์ภมูปัิญญาท้องถิน่อนัเป็นอตัลกัษณ์	 อาท	ิ งานวิจยั

 

 

 

 

 

 

 

 



141
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีที่ 29  ฉบับที่ 2

พฤษภาคม - สิงหาคม  2564

ของบุษบา	 ทองอุปการ	 (2561)	 ศึกษาอาหารท้องถิ่นที่ชุมชนบ้านตลิ่งแดง	 จังหวัด

กาญจนบุรี	 โดยผู้ศึกษาวิเคราะห์ว่า	การเข้าถึงอาหาร	ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร	

ความสามารถในการผลิตอาหารและการถนอมอาหาร	 ถือเป็นปัจจัยส�าคัญที่เอื้อต่อ

วัฒนธรรมและความมั่นคงทางอาหาร	 ซึ่งสะท้อนผ่านภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นน่ันเอง	

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาอิทธิพลของอาหารต่อวัฒนธรรมด้านอื่น	 เช่น	 ในงานวิจัยของ	

Pragattakomol	 and	 Taylor	 (2018)	 ซึ่งศึกษาอาหารไทยในภาคกลาง	 ได้สะท้อนถึง

อิทธิพลต่อประเภทอาหาร	 การปรุงอาหาร	 การถนอมอาหาร	 และสภาพแวดล้อมที่														

เปลี่ยนไปตามกาลเวลา	ที่ส่งผลต่อโครงสร้างเรือนไทยโดยเฉพาะห้องครัว	

ประเด็นทั้งสามที่กล่าวมาข้างต้น	 สะท้อนถึงสถานะภูมิปัญญาชาวบ้านและ																	

อัตลักษณ์ชุมชนค่อนไปในเชิงบวก	 แต่ยังมีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นถึงความไม่สอดคล้องกัน

ระหว่างนโยบายของภาครฐัและวถิชีวีติของชมุชน	 รวมถงึผลกระทบทีต่ามมา	ซึง่สะท้อน

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้	 อาทิ	 บทความของเฉลิมศรี	 ฤทธาภัย	 (2558)	 ซึ่งศึกษา													

วิจัยภูมิปัญญาจักสาน	 และวิถีชีวิตริมน�้าของชุมชนบ้านท่าล้ง	 อ�าเภอโขงเจียง	 จังหวัด

อบุลราชธาน	ี ได้อภปิรายปัญหาความขดัแย้งระหว่างนโยบายการจดัการท่องเทีย่วทีย่ัง่ยนื	

(sustainable	 tourism)	ของรัฐและอัตลักษณ์ของชนเผ่าบรูในเรื่องการด�าเนินการตาม

มาตรฐานโฮมสเตย์		

ในบริบทของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจในบริเวณลุ่มแม่น�้าโขง																		

Phanthavong	and	AIsrangkura	(2020)	ได้ศึกษาโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน�้าไซยะบุรี

ในเชิงปริมาณ	 โดยพบว่า	 โครงการดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนทางสิ่งแวดล้อม	

ถือว่ามีความคุ้มค่าทางการเงิน	 แต่ขณะเดียวกันก็สะท้อนความส�าคัญของส่ิงแวดล้อม														

และการมีส่วนร่วมของชุมชน	 ผู ้วิจัยจึงเสนอให้ภาครัฐวางกลยุทธ์ด้านการปกป้อง

ทรัพยากรธรรมชาติ	 และให้มีการท�าประชาพิจารณ์	 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ														

ข้อเสนอแนะของยศ	 สันตสมบัติ	 (2550)	 ที่ให้มีการจัดการร่วมระหว่างภาครัฐ	 เอกชน	

และชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาในระยะยาว	

อย่างไรก็ตาม	 งานวิจัยของยศ	 สันตสมบัติ	 (2550)	 ไม่ได้เน้นความคุ้มค่าของ

โครงการรัฐ	 แต่ให้มุมมองเก่ียวกับผลกระทบในแง่ลบจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	

ทางเศรษฐกิจต่อชุมชนประมงสองฝั่งโขงที่สิบสองปันนา	 (ไตล้ือ)	 ทั้งในด้านทรัพยากร	

ธรรมชาตแิละเศรษฐกจิ	กล่าวคอื	การพฒันาดงักล่าวท�าให้ระบบนเิวศเปล่ียนแปลงไป	(เช่น													

 

 

 

 

 

 

 

 



142
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีที่ 29  ฉบับที่ 2

พฤษภาคม - สิงหาคม  2564

น�้าขึ้นน�้าลงส่งผลต่อฤดูการวางไข่ของปลาและกุ้ง)	 จึงเกิดปัญหาต่อการประกอบอาชีพ

และรายได้ของชุมชน	 นอกจากน้ี	 ยังเกิดปัญหาการปิดล้อมข้ามชาติ	 (transnational	

enclosure)	 มกีารจดัสรรทรพัยากรอย่างไม่เท่าเทยีม	 ในขณะทีค่วามต้องการเพิม่มากขึน้

อันเป็นผลพวงมาจากการท่องเที่ยว	

วิธีการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 โดยใช้วิธีการวิจัยทั้งทางด้านเอกสาร	

(documentary	research)	และการศึกษาจากการลงภาคสนาม	โดยมีรายละเอียด	คือ

การศกึษาข้อมลูจากเอกสาร	 ผูศ้กึษาได้มกีารค้นคว้ารวบรวมเอกสารทีเ่กีย่วข้อง				

กับไค	อาหารท้องถิน่หลวงพระบาง	เมอืงมรดกโลกหลวงพระบาง	และนโยบายการพฒันา

เศรษฐกิจของสปป.ลาวจากหนังสือ	 บทความจากวารสาร	 และเว็บไซต์ของหน่วยงาน											

ทางราชการ	 เช่น	 ส�านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน																	

ส�านักงานพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	เป็นต้น

การศึกษาข้อมูลจากภาคสนาม	 ผู้ศึกษาได้มีการลงพื้นที่จริงโดยเข้าไปในพื้นที	่			

ในช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวไคเพื่อน�ามาแปรรูปจ�าหน่ายและรับประทานในครัวเรือน	 ผู้วิจัย					

ได้เดนิทางไปหลวงพระบางในช่วงวนัที	่ 21-27	พฤศจิกายน	พ.ศ.	 2562	ซึง่เป็นช่วงเวลา												

ที่มีไคเจริญเติบโตในแม่น�้าสายต่าง	ๆ	และมีการเก็บมาจ�าหน่ายและบริโภค	โดยผู้ศึกษา

ได้มกีารเลอืกกลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัไค	 ได้แก่	 ผู้ทีเ่กบ็ไคสดมาจ�าหน่าย	 ผูจ้�าหน่าย										

ไคแปรรูป	 ชาวบ้านผู้บริโภคไค	 นักท่องเท่ียว	 รวมไปถึงชาวบ้านที่ซื้อไคมารับประทาน	

เป็นต้น	 โดยมีการสังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม	 การสัมภาษณ์ทั้งชนิดมี

โครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง

เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวจิยั	 ผูศ้กึษาวจิยัได้มกีารเตรยีมเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	 คือ																	

แบบสมัภาษเป็นแบบมโีครงสร้าง	ซึง่ตรงกบัประเดน็ในการศกึษาวจิยั	 เช่น	 ไคหลวงพระบาง		

มาจากที่ใด	มีวิธีการบริโภคแบบใด	และไคกลายเป็นการกลายเป็นอาหารอัตลักษณ์และ

สินค้าในเมืองมรดกโลกหลวงพระบางอย่างไร	 และผลกระทบท่ีเกิดกับไคแม่น�้าโขงเมือง

หลวงพระบางจากการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกจิอย่างไรบ้าง	โดยมกีารพฒันา

เครื่องมือการวิจัยให้เหมาะสมกับกลุ่มคนและสถานการณ์ในพื้นที่การวิจัย	 ทั้งการใช้

ค�าถามการสัมภาษณ์	 การสังเกตกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย	 และการบันทึกข้อมูล																					
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มกีารพฒันาเคร่ืองมอืวจิยัโดยการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง	มกีารเลือก

กลุม่เป้าหมายและค�าถามในการสมัภาษณ์	มกีารก�าหนดตวัแปรให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์	

รวมถงึมกีารสอบถามความคดิเหน็จากผูท้รงคณุวฒุ	ิเพือ่ใช้เป็นแนวทางในการสร้างค�าถาม

ในการสัมภาษณ์

การตรวจสอบข้อมลู	การศกึษาวจิยัเรือ่ง	 “ไค”	พชืภมูปัิญญาท้องถิน่สูก่ารกลาย												

เป็นอาหารอตัลกัษณ์ในเมอืงมรดกโลกหลวงพระบาง	และผลกระทบจากการพฒันา	มวีธิ	ี														

การตรวจสอบข้อมูลท่ีได้รับท้ังจากในเอกสารและจากการลงพื้นที่จริง	 โดยอาศัยหลัก														

การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า	 (Triangulation)	 เพื่อที่จะท�าให้ได้ผลการศึกษาที่มี			

ความแม่นย�าและถูกต้อง	 กล่าวคือ	 ผู้วิจัยมีการเปรียบเทียบจากการเก็บรวบรวมข้อมูล

หลายวธิทีัง้จากเอกสารหรอืงานวจิยัทีเ่คยมีมาก่อนหน้า	การสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมายมากกว่า	

1	คนต่อ	1	ค�าถาม	รวมถึงการสังเกตกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมายเป็นเวลาหลายวัน	และ

รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งในเรือ่งเดยีวกนั	เพือ่ให้เกดิความถกูต้องและชดัเจนมากทีสุ่ด

การวิเคราะห์ข้อมูล	 เป็นการน�าเอาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าทั้งจาก													

เอกสารและภาคสนามมาจัดท�าให้เป็นระบบ	 แยกประเภท	 และเชื่อมโยงให้เกิด																				

ความสัมพันธ์กัน	 ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลจะท�าให้ทราบถึงประเภทของข้อมูล	ที่สามารถ

อธิบายที่มา	ความหมาย	และความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับประเด็นที่ศึกษาวิจัยได้

ผลการวิจัย

ผลการศึกษาเรื่อง	 “ไค”	 พืชภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การกลายเป็นอาหารอัตลักษณ์	

ในเมืองมรดกโลกหลวงพระบางและผลกระทบจากการพัฒนา	 สามารถอธิบายได้เป็น																	

2	ประเด็นหลักตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย	ดังนี้

1.			ความเป็นมาพืชอาหาร	 “ไค”	 และการกลายเป็นสินค้าอาหารอัตลักษณ	์													

ทางวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง

1.1			ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาหารในเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง

1.1.1	เมืองหลวงพระบางและการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

หลวงพระบางเป็นอดตีเมอืงหลวงของอาณาจกัรล้านช้าง	มปีระวตัิ															

ความเป็นมาที่ต่อเนื่องและยาวนาน	 เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรที่รุ่งเรืองด้วยการค้า					
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และมีความโดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม	 ลักษณะทางกายภาพของหลวงพระบางเป็น																		

ที่ราบขนาดเล็กวางตัวอยู่ในแอ่งภูเขาขนาดใหญ่	 มีแม่น�้าโขงไหลเลียบขนาบข้างด้าน																		

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	 มีสายน�้าขนาดกลางสองสาย	 คือ	 สายน�้าอูกับสายน�้าเซือง																	

ไหลมาบรรจบกับแม่น�า้โขงทีป่รมิณฑลส่วนบนของตวัเมอืง	 และสายน�า้คานกบัสายน�า้ดง

ไหลมาบรรจบกับแม่น�้าโขง	ประกบส่วนบนและส่วนล่างในเขตตัวเมืองตามล�าดับ	ท�าให้

พื้นที่กายภาพของเมืองสัมพันธ์กับภูเขาและสายน�้า	 ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเหล่าน้ีท�าให้

เกิดความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการสร้างบ้านแปงเมือง	 และเป็นศูนย์กลางทาง										

การค้า	 (ศุภชัย	 สิงห์ยะบุศย์,	 2553)	 สิ่งเหล่าน้ีดึงดูดให้คนจากหลายกลุ่มชาติพันธุ์																				

เข้ามาตั้งถิ่นฐาน	ณ	เมืองหลวงพระบาง	และสั่งสม	ปรับปรน	เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม														

กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมจนเกิดเป็นอัตลักษณ	์

องค์การยูเนสโกได้เข้ามาส�ารวจเมืองหลวงพระบางในระหว่างป	ี																					

พ.ศ.	2536-2537	และมีรายงานกล่าวถงึหลวงพระบางว่าเป็นเมอืงที	่“รกัษาความเก่าแก่

ดั้งเดิมเอาไว้ได้ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (the	 best	 preserved	 city	 in																

South	 East	 Asia)”	 ซึ่งต่อมาบริเวณเมืองเก่าหลวงพระบางระหว่างแม่น�้าโขงและ																

แม่น�้าคานบนพื้นที่	 2	ตารางกิโลเมตรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุม

คณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่	19	ณ	กรุงเบอร์ลิน	ประเทศเยอรมนี	เมื่อเดือนธันวาคม	

พ.ศ.	 2538	 โดยการพิจารณาให้สถานท่ีแห่งหน่ึงแห่งใดให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น																	

มรดกโลกนั้น	 คณะกรรมการมรดกโลกจะมีเกณฑ์ในการพิจารณาหกข้อ	 ซึ่งเมือง																							

หลวงพระบางได้ผ ่านเกณฑ์การพิจารณาถึงสามข้อด้วยกัน	 คือ	 เกณฑ์ข ้อที่	 2																												

หลวงพระบางถือเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านช้างมาแต่อดีต	 จวบจนปัจจุบันนี	้													

หลวงพระบางก็ยังคงเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของสปป.ลาว	 และเป็นแหล่งรวมของ

ศิลปะและสถาปัตยกรรมล้านช้างท่ีโดดเด่นชัดเจน	 เกณฑ์ข้อที่	 4	 หลวงพระบางมี													

ความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมยุคโคโลเนียลซ่ึงยังคงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์อยู ่																								

ถือเป็นแบบอย่างของเมืองซึ่งประกอบด้วยสถาปัตยกรรมในยุคน้ีที่ชัดเจน	 และเกณฑ์																		

ข้อที่	 5	 ท�าเลที่ตั้งของเมืองหลวงพระบางสามารถแสดงออกถึงภูมิปัญญาในการตั้ง																						

ถิ่นฐานของมนุษย์	 สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรซึ่งยังคงด�ารง												

อยู่อย่างต่อเนื่องมาจนกระทั่งปัจจุบัน	(ศรัณย์	บุญประเสริฐ,	2548)
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1.1.2	อาหารท้องถิ่นหลวงพระบาง

อาหารของชาวหลวงพระบางมีการน�าเอาทรพัยากรธรรมชาตต่ิาง	ๆ 															

มาเป็นส่วนประกอบ	 อาหารส่วนใหญ่จึงมีผักสดและสมุนไพรเป็นส่วนประกอบหลัก														

โดยจะให้ความส�าคัญกับความสดของวัตถุดิบและรับประทานกับข้าวเหนียวเป็นหลัก																

ในครอบครัวของชาวลาวดั้งเดิมจะท�าอาหารกินเองในครอบครัวโดยนั่งกับพื้นและม	ี															

พาข้าวหรือพาโตกไว้วางอาหาร	 ซึ่งวัฒนธรรมเหล่าน้ีสามารถพบได้ทั่วไปในชนบทของ

ประเทศ	 แต่ไม่ค่อยพบเห็นแล้วในตัวเมืองหลวงพระบาง	 อีกทั้งชาวหลวงพระบางยัง													

รับประทานอาหารพร้อมกับเบียร์ลาวหรือเหล้าขาวท่ีหมักขึ้นเองในครัวเรือน	 อาหาร							

หลวงพระบางถือว่าเป็นอาหารที่มีรสชาติอ่อนที่สุดในบรรดาอาหารลาวทั้งสามภาค																								

มีวิธีการปรุงที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน	 ยกเว้นอาหารราชส�านักจะมีขั้นตอนและวิธีท�าที	่																		

ซับซ้อนกว่าอาหารพื้นบ้าน	 โดยในบางครั้งอาหารหลวงพระบางถูกเปรียบเทียบว่าเป็น

อาหารของผูด้หีรอือาหารชาววงั	 เพราะมรีสไม่จดั	 ไม่มีพรกิแกง	มกัใช้การนึง่หรอืต้มแทน

การทอดหรือผัด	 ซึ่งในปัจจุบันสามารถรับประทานอาหารหลวงพระบางต�าหรับชาววัง									

ได้ตามร้านอาหารบางแห่งในเมืองหลวงพระบาง	 แต่โดยทั่วไปหลวงพระบางจะมีอาหาร

ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงทั้งคาวและหวาน	 เช่น	 เอาะหลาม	หมกปา	ซุปผัก	 เลิ่นส้มไข่ปลาบึก	

ลาบไก่งวง	 สลัดหลวงพระบาง	 และไคแผ่นกับแจ่วบอง	 เป็นต้น	 (ศรัณย์	 บุญประเสริฐ,	

2548)	

1.2.	ไค

1.2.1	ไคในเมืองหลวงพระบาง

จากทีก่ล่าวมาจะเหน็ได้ว่า	อาหารของชาวหลวงพระบางล้วนแล้ว

แต่เป็นอาหารที่เรียบง่าย	 มีการใช้วัตถุดิบใกล้ตัว	 ผู้คนน�าเอาส่ิงเหล่าน้ีมาผสมผสานกับ

ภูมิปัญญาเพื่อสรรค์สร้างอาหารท่ีเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างกลมกลืน	 และไค														

เป็นวัตถุดิบชนิดหนึ่งที่น่าสนใจที่ผู้ไปเยือนหลวงพระบางในช่วงฤดูแล้ง	 (ฤดูหนาวและ				

ฤดรู้อน)	มกัจะพบเหน็ในตลาดสดและตามแผงขายอาหารต่าง	ๆ	ทัง้แบบสดเป็นก้อนกลม											

สเีขยีว	หรอืแบบผ่านกรรมวธิปีรงุสกุพร้อมรบัประทาน	เช่น	หมกไค	ไคเยอืง	(ไคย)ี	หรอื

เอาะไค	รวมไปถึงพบเจอในรปูแบบทีแ่ม่ค้าจะพากนัหาบของฝากทีเ่ป็นแผ่นสเีขยีวบาง	ๆ	

โรยหน้าด้วยงาขาวเพื่อเสนอขายให้กับนักท่องเท่ียวตามสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยว

พลุกพล่าน	เช่น	ตลาด	ร้านอาหาร	ท่าเรือ	เป็นต้น	แต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่รู้จักและ
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ไม่เคยรับประทาน	 ไคจงึกลายเป็นสิง่ทีส่ร้างสสีนับนโต๊ะอาหารให้แก่นกัท่องเทีย่วอยูเ่สมอ

1.2.2	องค์ความรู้เรื่องไค

“ไค”	หรือในไทย	 (โดยเฉพาะในภาคเหนือ)	 เรียกว่า	“ไก”	 เป็น

สาหร่ายน�้าจืด	 มีลักษณะทางกายภาพเป็นสีเขียว	 (green	 algae)	 เส้นของสาหร่ายมี

ลักษณะยาวเป็นสาย	 มีทั้งแบบแตกแขนงและไม่แตกแขนง	 มีความยาวเพียงเล็กน้อยไป

จนถึง	10	ฟุต	ไคจะเจริญอยู่ในน�า้ที่ลึกประมาณ	30-50	เซนติเมตร	และต้องเป็นน�้าที่มี

คณุภาพดจีนถงึปานกลางสาหร่ายไคจงึจะเจรญิเตบิโตได้ด	ี (ณฐัภมู	ิ สุดแก้ว,	 2552)	 มชีือ่	

ทางวิทยาศาสตร์ว่า	Cladophora	sp.	พบมากในแม่น�า้น่าน	แม่น�้าโขง	และล�าน�้าสาขา	

เกดิขึน้ตามหาดหนิทีม่นี�า้ใสสะอาดและไหลเช่ียว	 (ประพฒัน์ศลิป์	 อิน่แก้ว,	 2547)	 ในช่วง									

ฤดูแล้งตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมเรื่อยไปจนกระท่ังถึงราวเดือนพฤษภาคม	 (กัญญา																	

สุจริตวงศานนท์,	 สมจิต	 อ่อนเหม,	 ช่อลัดดา	 เที่ยงพุก	 และยุวดี	 พีรพรไพศาล,	 2550)													

โดยนิยมน�ามาบริโภคกันมากในพม่า	 ไทยในพื้นที่ภาคเหนือ	 และลาว	 (จงกล	 พรมยะ,	

2560	 อ้างถงึใน	 อาภารตัน์	 มหาขันธ์,	 2545)	 มกีารพบภมูปัิญญาในการใช้ไคเป็นอาหาร						

ในชุมชนที่มีชาวไทลื้ออาศัยอยู่	 (ณัฐภูมิ	 สุดแก้ว,	 2552)	 และแพร่กระจายออกไปยัง													

ชุมชนใกล้เคียงจนกลายเป็นอาหารในท้องถิ่น

ชาวบ้านจะแบ่งสาหร่ายไคออกเป็น	 3	 ชนิด	 คือ	 (1)	 ไคเหนียว							

หรือไคค้าง	 ลักษณะจะมีสีเขียวเข้มยาว	 ไม่แตกแขนง	 เนื้อไม่ฟู	 น�้าหนักพอสมควร																									

มีความยาวประมาณ	 2	 เมตร	 (2)	 ไคเปื้อยหรือไคไหม	 มีลักษณะเกาะหินเป็นกระจุก															

และกระจายแผ่ออกไปเป็นเส้นเล็กฝอยจ�านวนมาก	 มีความเหนียวล่ืนและสีเขียวซีด																		

มีความยาวประมาณ	 80	 เซนติเมตร	 และ	 (3)	 ไคต๊ะ	 มีลักษณะเป็นกระจุกปนอยู่กับ																				

ไคไหม	 เส้นสั้นแต่มีความลื่นมาก	 ซึ่งชาวบ้านมีการน�าเอาไคทั้งสามรูปแบบมาบริโภคใน

ชุมชนอย่างยาวนาน	 เกิดเป็นอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมากมาย	 เช่น	 ย�าไค	 ไคยี																			

ห่อนึง่ไค	เป็นต้น	(ณฐัภมู	ิสดุแก้ว,	2552)	โดยปัจจบุนัในประเทศไทยมกีารศึกษาประโยชน์

ของไค	 นักวิทยาศาสตร์พบว่า	 สาหร่ายไคมีโปรตีนสูงไล่เลี่ยกับเน้ือปลา	 กากใยอาหาร	

ค่อนข้างสูงกว่าในผักและผลไม้ท่ัวไป	 มีวิตามินซีใกล้เคียงกับพวกส้ม	 มีไนอะซิติน																		

ค่อนข้างสูง	 มีโพแทสเซียมสูง	 มีคลอไรด์	 แคลเซียม	 โซเดียม	 เหล็ก	 และแมกนีเซียมใน

ปริมาณใกล้เคียงกับผักทั่วไป	นอกจากนี	้ไคมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าพืชผักบางชนิด

อีกด้วย	(ยุวดี	พีรพรพิศาล,	2552)
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ภาพที่	1	

การ “จก” ไค ในแม่น�า้น่านบรเิวณท่าน�า้บ้านป่าไคร้ ต�าบลรมิ อ�าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน

หมายเหตุ.	ภาพถ่ายโดย	เปลวเทียน	เจษฎาชัยยุทธ์,	16	มกราคม	2554	

1.2.3	แม่น�้าโขง	แหล่งผลิตไคที่ได้ชื่อว่ามีคุณภาพดีที่สุด

แม่น�้าโขงถือเป็นแม่น�้านานาชาติ	 ภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงประกอบ		

ไปด้วยประเทศกมัพูชา	ประเทศลาว	ประเทศเมยีนมาร์	ประเทศเวยีดนาม	และประเทศไทย	

เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงส่งผลให้ช่วยเติมเต็มความอุดมสมบูรณ์ให้	

กบัไร่นาด้วยตะกอนดนิทีอ่ดุมไปด้วยแร่ธาต	ุ ป่าไม้และพืน้ทีชุ่ม่น�า้กเ็ป็นแหล่งวตัถดุบิส�าคญั		

ให้กับการอุตสาหกรรม	 ช่วยกรองน�้าและฟอกอากาศให้บริสุทธิ์	 รวมถึงการปกป้อง																						

เมืองต่าง	 ๆ	 จากภัยธรรมชาติอย่างอุทกภัยและวาตภัย	 ผู้คนประมาณร้อยละ	 80	 จาก

ทั้งหมด	300	ล้านคนในภูมิภาคนี้	 ต่างพึ่งพาอาศัยระบบธรรมชาตินี้โดยตรงในเรื่องของ

ความม่ันคงทางอาหาร	วถีิชีวติ	และประเพณวีฒันธรรม	(องค์การกองทุนสตัว์ป่าโลกสากล	

ประเทศไทย	(WWF	Thailand),	2564)	

สปป.ลาวมแีม่น�า้โขงเป็นแม่น�า้สายส�าคญัทีส่ดุเนือ่งจากเป็นแม่น�า้

สายใหญ่และยาวทีส่ดุของประเทศ	คอื	ประมาณ	1,800	กโิลเมตร	และยังใช้กัน้พรมแดน

กับประเทศเพื่อนบ้าน	 แม่น�้าโขงท่ีไหลผ่านประเทศลาวมีลักษณะเป็นเกาะแก่งและ																

โขดหิน	 บางพื้นที่มีสภาพเป็นตลิ่งสูงชันและมีกระแสน�้าที่ไหลเชี่ยวแรง	 ความกว้างของ

แม่น�้าจะค่อย	 ๆ	 กว้างมากขึ้นเมื่อไหลลงสู่ตอนใต้ของประเทศ	 แต่ก็ไม่ท�าให้กระแสน�้า													
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มีความแรงลดลงมากนัก	 (ศูนย์อินโดจีนศึกษา	 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ	 มหาวิทยาลัย

บูรพา,	2551)	ซึ่งไคถือเป็นอีกหนึ่งพันธุ์พืชที่มีอยู่ในแม่น�า้โขงที่ไหลผ่านสปป.ลาวนี้ด้วย

1.2.4	ไค	 จากอาหารพื้นบ้านชาติพันธุ์สู่รายได้ของคนท้องถิ่น	 และ										

การกลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก

ไคเป ็นอาหารท่ีเกิดจากภูมิป ัญญาของชาวหลวงพระบาง																							

โดยสามารถพบเหน็วฒันธรรมการกนิไคได้ทัว่ไปในเมอืงแห่งนี้	 มกีารน�าเอาไคมาประกอบ

เป็นอาหารหลายชนิดด้วยกัน	 เช่น	หมกไค	ไคเยือง	 (ไคยี)	 เอาะไค	 เป็นต้น	 (ก๋อง	มะนี,	

สัมภาษณ์,	25	พฤศจิกายน	2561)	ซึ่งเราสามารถพบอาหารเหล่านี้ตามร้านกับข้าวของ

ชาวบ้านชาวเมืองที่ปรุงสุกและจ�าหน่ายอยู่ตามหน้าบ้านหรือริมถนน	 และผู้บริโภคก็คือ

ชาวหลวงพระบาง	ไม่ใช่นักท่องเทีย่วแต่อย่างใด	(บวัไล	ทะวสีกั,	สัมภาษณ์,	25	พฤศจกิายน	

2561)	ซึง่หมกไคถอืเป็นเมนทูีไ่ด้รบัความนยิมจากชาวหลวงพระบางมากทีส่ดุ	จากการส�ารวจ

พบว่า	ร้านขายกับข้าวในช่วงเยน็ในหลวงพระบางล้วนมหีมกไคจ�าหน่ายรวมอยูด้่วยเกอืบ

ทุกร้าน

เน่ืองจากในปัจจุบันสาหร่ายไคได้กลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม

ในเมืองมรดกโลกหลวงพระบางไปแล้ว	 โดยเฉพาะไคแผ่นซึ่งมีรสชาติด	ี รับประทานง่าย	

ได้รับการสร้างให้เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านอาหารอีกชนิดหนึ่งของชาว																									

หลวงพระบางนอกจากเอาะหลาม	 โดยไคแผ่นถือเป็นอาหารที่สามารถตอบโจทย์ทั้งทาง

ด้านรสชาติและการซื้อไปเป็นของฝากได้ง่ายเนื่องจากมีน�้าหนักเบา	 เก็บไว้ได้นาน	 และ

ราคาไม่สูงมากนัก	 จากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่า	 ในเมืองมรดกโลกหลวงพระบางม	ี															

การใช้ค�าว่า	“ไคแผ่น”	ไปต้ังช่ือร้านอาหาร	น�าเอาไคแผ่นไปจ�าหน่ายเป็นของฝาก	รวมถงึ

การที่ร้านอาหารในโรงแรม	 รีสอร์ต	 วิลล่าหรูราคาแพง	 ไปจนกระทั่งร้านอาหารริมถนน			

ก็มีไคแผ่นเป็นอาหารแนะน�าของร้าน	 มีการจัดจานตกแต่งอย่างสวยงาม	 ท�าให้ราคา																

ของไคแผ่นจืนสูงขึ้น	ไคแผ่นจืนตามตลาดหรือตามแผงที่ชาวบ้านจ�าหน่ายอาหารปรุงสุก

หนึ่งถุงจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ	 3,000-4,000	 กีบ	 แต่ถ้าอยู่ในร้านอาหารกลางเมือง																			

มรดกโลกหลวงพระบาง	 ราคาของไคแผ่นจืนจะสูงขึ้นกว่า	 10	 เท่า	 โดยตกจานละ																	

ประมาณ	 30,000	 กีบ	 ท�าให้ในปัจจุบันเกิดหมู่บ้านท่ียึดอาชีพแปรรูปไคที่ผลิตไคแผ่น																

เพือ่น�ามาจ�าหน่ายยงัตวัเมอืงหลวงพระบางคอืหมูบ้่านม่วงค�า	 เมอืงจอมเพด็	 โดยสามารถ																

นั่งเรือทวนน�้าแม่น�้าโขงออกไปทางเหนือของตัวเมืองหลวงพระบางประมาณ	 45	 นาท	ี															

 

 

 

 

 

 

 

 



149
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีที่ 29  ฉบับที่ 2

พฤษภาคม - สิงหาคม  2564

มีการท�าไคแผ่นตากจ�าหน่ายอย่างเป็นล�่าเป็นสันในราคาแผ่นละ	 3,000	 กีบ	 (สอน																										

กันนะวง,	 สัมภาษณ์,	 26	พฤศจิกายน	2561)	อีกทั้งผู้วิจัยได้พบว่า	หมู่บ้านแห่งนี้ยังได	้											

กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว	มีนักท่องเที่ยวที่สนใจภูมิปัญญาการผลิตไคแผ่น	โดยเหมาเรือ

จากเมืองหลวงพระบางไปชมวิธีการผลิตและตากไคชองชาวบ้าน	 ถือเป็นการสร้าง																				

รายได้ให้กับผู้น�าทางและคนขับเรือ	 ซ่ึงเป็นผลพลอยได้จากภูมิปัญญาทางอาหารชนิดนี้

อีกด้วย

ภาพที่	2	

ชดุอาหารกลางวนัส�าหรบั 1 ที ่ของร้านอาหาร 3Nagas มไีคแผ่นจนื แจ่วบอง ปลาย่าง 

ผัดขิงเนื้อ หลน และข้าวสวยเป็นส่วนประกอบโดยมีราคาอยู่ที่ชุดละ 150,000 กีบหรือ

ประมาณ 600 บาท

หมายเหตุ.	ภาพถ่ายโดย	เปลวเทียน	เจษฎาชัยยุทธ์,	25	พฤศจิกายน	2561	

นอกจากนั้น	 มีการสร้างไคแผ่นให้เป็นอาหารอัตลักษณ์ของเมืองมรดกโลก															

หลวงพระบาง	มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์และน�าเสนอไคแผ่นออกมาในรูปแบบต่าง	ๆ	

เช่น	ในหนงัสอืแนะน�าการท่องเทีย่ว	ในบทเพลงและมิวสกิวดีโีอเพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว	

รวมไปถงึตามตลาด	ร้านขายของฝาก	ร้านอาหารใหญ่น้อยต่างมไีคแผ่นเป็นอาหารแนะน�า	

หรือเป็นของฝากที่ต้องมีในร้านของตน	 ซ่ึงเม่ือนักท่องเที่ยวได้เดินทางไปท่องเที่ยวที	่														

เมอืงมรดกโลกหลวงพระบางแล้ว	 ต้องสัง่ไคแผ่นจนืมาแกล้มเบยีร์ลาวให้ได้	 เพราะเชือ่ว่า			

ถ้าได้กนิคูก่นัเช่นนีถ้งึจะได้ชือ่ว่ามาถงึหลวงพระบางอย่างแท้จรงิ	(สมุติรา	จนัทร์เงา,	2552)	
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1.2.5	ที่มาของไคในเมืองมรดกโลกหลวงพระบางในปัจจุบัน

จากการท่ีชาวลาวทางภาคเหนือรวมถึงชาวเมืองหลวงพระบาง															

ก็ได้น�าเอาไคที่ขึ้นอยู ่ในแม่น�้าโขงและแม่น�้าสาขามาใช้ประโยชน์เช่นเดียวกับคน																										

ลุ่มน�้าโขงในภาคเหนือของประเทศไทยมาตั้งแต่บรรพบุรุษ	 (สอน	 กันนะวง,	 สัมภาษณ์,	

26	 พฤศจิกายน	 2561)	 โดยพบอาหารท่ีท�าจากไคด้วยเมนูที่คล้ายคลึงกัน	 คือ	 หมกไค															

เอาะไค	ไคเยือง	 (ไคย)ี	และไคแผ่นท่ีสามารถพบเหน็ได้มากทีส่ดุ	 โดยในปัจจุบนันกัท่องเทีย่ว

หรือคนทั่วไปมักเข้าใจว่าไคที่ขายอยู่ในเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง	 คือ	 ไคแม่น�้าโขง															

ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นไคที่มีคุณภาพดีที่สุด	 แต่แท้จริงแล้วปัจจุบันไคที่มีจ�าหน่ายตามตลาด																

และร้านค้าต่าง	 ๆ	 ในตัวเมืองหลวงพระบางไม่ได้น�ามาจากแม่น�้าโขงและแม่น�้าคาน																			

ซึง่เป็นแม่น�า้สายหลกัของชาวเมอืงหลวงพระบางเพยีงเท่านัน้	 ด้วยข้อจ�ากดัทางธรรมชาติ

และความต้องการวัตถุดิบท่ีมากขึ้น	 ท�าให้มีการเคลื่อนย้ายไคจากเมืองต่าง	 ๆ	 รอบ	 ๆ														

เข้ามายังเมืองหลวงพระบาง	เช่น	ไคแม่น�้าอูเมืองปากอ	ูปากแจก	(แสง	(ไม่มีนามสกุล),	

สมัภาษณ์,	24	พฤศจกิายน	2561)	ไคน�า้เซอืง	(วง	พนัทะวงสา,	สมัภาษณ์,	26	พฤศจิกายน	

2561)	 แม่น�้าน้อย	 เมืองมาย	 (ค�ามั่น	 แก้วดวงจิด,	 สัมภาษณ์,	 25	 พฤศจิกายน	 2561)															

และไกลออกไป	เช่น	น�้าบาก	น�า้งา	เมืองใหม่ติดชายแดนเชียงขวาง	(จันเพ็ง	ดวงสุดาวัน,	

สัมภาษณ์,	 26	 พฤศจิกายน	 2561)	 น�้าห้วยน้อย	 เมืองโพนทองติดชายแดนเวียดนาม																			

(วง	 พันทะวงสา,	 สัมภาษณ์,	 26	 พฤศจิกายน	 2561)	 ซึ่งพื้นที่ที่มีการใช้ไคเป็นอาหาร																

และส่งมาขายที่เมืองมรดกโลกหลวงพระบางเป็นจ�านวนมากคือเมืองน�้าบาก	 เนื่องจาก

เป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีชาวไทลื้อตั้งถิ่นฐานอยู่	 (แสง	 (ไม่มีนามสกุล),	 สัมภาษณ์,	 24	

พฤศจิกายน	2561)	และแพร่กระจายออกไปยังพื้นที่อื่น	ๆ	โดยรอบ	โดยเมืองน�้าบากอยู่

ห่างจากตวัเมอืงหลวงพระบางออกไปทางทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอืประมาณ	120	กโิลเมตร	

มสีายน�า้บากเป็นแม่น�า้สายหลกั	 ไหลผ่านเมอืงพงสาล	ีหวัพนั	 เชยีงขวาง	และเดยีนเบยีนฟ	ู

ในเวียดนาม	 (แผนกแถลงข่าว	 วัฒนธรรม	 และท่องเที่ยว	 แขวงหลวงพระบาง,	 ม.ป.ป.)	

เมืองน�้าบากถือเป็นเมืองที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์	 มีแม่น�้าที่มีลักษณะ												

เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไค	 และมีกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อเป็นชนกลุ่มหลักที่ส�าคัญ

อีกด้วย	 ท�าให้มีวัฒนธรรมในการน�าเอาไคมาเป็นอาหารตั้งแต่อดีต	 โดยในปัจจุบันก็ยัง																	

เชื่อกันว่าไคที่อร่อยที่สุดนอกจากไคน�้าโขงแล้วก็ต้องมาจากน�้าบาก	 กิจกรรมการค้าไค		

ของที่นี่เจริญรุ่งเรืองอย่างมากจนท�าให้ในปัจจุบันมีนักธุรกิจชาวเกาหลีเข้ามาท�าโรงงาน
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แปรรูปไคเพื่อส่งออกไปยังประเทศบ้านเกิดของตน	(พอนปะเสิด	แก้วสมสัก,	สัมภาษณ์,	

25	พฤศจิกายน	2561)	

2.			ไคและผลกระทบทีเ่กดิจากการพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ

ของสปป.ลาว

2.1			สปป.ลาวกับนโยบายการพัฒนา	

แต่อย่างไรก็ด	ีปัจจบุนัไคซ่ึงเป็นอตัลกัษณ์ทางอาหารของเมอืงหลวงพระบาง

ได้เผชญิกบัความท้าทายใหม่ทีม่าพร้อมกบัยทุธศาสตร์ทีจ่ะเป็นแหล่งผลิตพลังงานทีส่�าคญั

ตามนโยบาย	“แบตเตอรี่แห่งเอเชีย	(Battery	of	Asia)”	ของรัฐบาล	สปป.ลาว	โดยมุ่ง

เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจในส่วนของระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง	ๆ 	รวมถึงการสร้างเขื่อน

เพือ่กัน้แม่น�า้โขง	ทีจ่ะสามารถท�าให้ประชาชนในประเทศมไีฟฟ้าใช้	 และสามารถจ�าหน่าย

ไฟฟ้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วย	 ดังจะเห็นได้จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา												

ด้านเศรษฐกิจ-สังคมของสปป.ลาวในระยะ	 10	 ปี	 (2559-2568)	 ก�าหนดให้ประเทศ											

หลุดพ้นจากสถานะประเทศด้อยพัฒนาในปี	 พ.ศ.	2563	 และพัฒนาให้ได้อย่างสมบูรณ	์											

ในปี	พ.ศ.	2568	เน้นส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง	เปลี่ยนโครงสร้างระบบ

เศรษฐกิจไปตามทิศทางอุตสาหกรรมท่ีทันสมัยไปพร้อมกับการพัฒนาวัฒนธรรม-สังคม	

(ส�านักนโยบายและแผน	 ส�านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน,	

2562)	 รวมถึงรัฐบาล	 สปป.ลาวเมื่อมีการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน																			

ได้ก�าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับประเทศสมาชิกอาเซียน

หลายด้านด้วยกนั	ซึง่หนึง่ในนัน้	คอื	การร่วมมือเพือ่การพฒันาแม่น�า้โขง	(ใบคูน	สมบดัดวง	

และสมหมาย	ชนินาค,	2554)	 โดยการก่อสร้างเข่ือนไฟฟ้าถอืเป็นอกีหนึง่โครงการส�าคญั	

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของสปป.ลาว

2.2			ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับไคแม่น�้าโขง

จากการศึกษาของผู ้ วิจัยพบว่า	 ปัจจุบันแม่น�้าโขงที่ไหลผ่านเมือง																		

หลวงพระบางเกิดปัญหาขึ้นกับวัตถุดิบ“ไค”	 ท่ีเป็นสินค้าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ

เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง	 เนื่องจากไคเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เปราะบางต่อ																	

ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม	 โดยเฉพาะไคที่มาจากแม่น�้าโขง	 ที่คนลุ่มน�้าโขง																

เชือ่ว่าเป็นไคทีม่คีณุภาพ	(แผนกแถลงข่าว	วฒันธรรม	และท่องเทีย่ว	แขวงหลวงพระบาง,	

ม.ป.ป.)	 และรสชาติดีท่ีสุดมากกว่าไคจากแม่น�้าสายอื่นเพราะแม่น�้าโขงเป็นแม่น�้าใหญ	่											
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มีน�้าไหลแรงและเชี่ยว	ซึ่งปกติไคแม่น�า้โขงจะเกิดในช่วงน�้าโขงลดระหว่างเดือนมกราคม

ถึงเดือนเมษายน	 เนื่องจากในช่วงเวลานี้น�า้จะใสสะอาด	 ไหลเชี่ยว	และเป็นหาดหินไม่มี

ตะกอน	 โดยจะสามารถพบเห็นชาวบ้านริมฝั่งโขงทั้งไทยและลาวจะพากันจกไคหรือ															

เกบ็ไกเพือ่น�ามาบรโิภคและจ�าหน่ายกนัอย่างคกึคกั	(ไชยณรงค์	เศรษฐเชือ้,	บรรณาธกิาร,	

2547)	

ปัญหาที่ผู ้วิจัยพบสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของนักวิชาการไทย																			

บรเิวณแม่น�า้โขงในจงัหวดัเชียงรายซ่ึงได้รบัผลกระทบจากการเปิดปิดเขือ่นในประเทศจนี															

จนท�าให้ระดับน�้าในแต่ละวันไม่เป็นไปตามธรรมชาติ	 บางครั้งระดับน�้าขึ้นลงเร็วผิดปกติ

จนท�าให้ระดบัน�า้แห้งเกนิไปหรอืสงูมากเกนิไป	จนสภาวะไม่เหมาะสมกบัการเจรญิเตบิโต

ของไค	 อีกทั้งการเปิดปิดเขื่อนยังส่งผลให้น�้าขุ่น	 เพราะมีตะกอนไหลลงมามาก	 ท�าให้

แสงแดดส่องไม่ถึง	 ไคจึงเกิดได้น้อยลง	นอกจากนี	้ ตะกอนทรายที่ไหลลงมากับน�า้ยังพัด

มาติดกับไค	 ท�าให้ล้างออกยากน�ามาบริโภคไม่ได้	 ดังนั้นปริมาณไคจึงลดลงและมี										

คุณภาพไม่ด	ีรวมไปถึงระยะเวลาในการเก็บไคก็สั้นลง	จากเดิมมีระยะเวลากว่า	4	เดือน	

แต่ปัจจุบันสามารถเก็บได้เพียง	1-2	เดือน	(ยศ	สันตสมบัติ,	ไพบูลย์	เฮงสุวรรณ,	วิเชียร	

อันประเสริฐ	 และเสถียร	 ฉันทะ,	 2552)	 ซ่ึงผลการศึกษานี้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับ																	

ไคแม่น�า้โขงของชาวหลวงพระบางเช่นกนั	 โดยชาวหลวงพระบางกล่าวว่า	 หลังมกีารสร้าง

เขือ่นก้ันแม่น�า้โขงในปีหนึง่	ๆ	สามารถเกบ็ไคทีม่คีณุภาพดไีด้เพยีง	3-4	วนัเท่านัน้	เน่ืองจาก																	

เมื่อมีการปล่อยน�้าจากเขื่อนจะท�าให้น�้าลึกขึ้นจนไม่สามารถลงไปเก็บไคได้เหมือนเดิม	

และน�า้ทีข่ึน้สงูยงัได้พดัพาไคหลดุจากก้อนหนิไปจนหมด	 หรือไคอาจตายเนือ่งจากน�า้ขุน่																	

และไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้	 ท�าให้ในปัจจุบันชาวหลวงพระบางต้องพึ่งพาไคจาก												

แม่น�า้สายอืน่ในเมอืงอืน่ทีไ่กลออกไป	(วง	พนัทะวงสา,	สมัภาษณ์,	26	พฤศจิกายน	2561)	

สิง่เหล่านีท้�าให้รายได้ของชาวบ้านลดลง	 ไคมรีาคาสงูขึน้จากต้นทนุการขนส่ง	 และชาวบ้าน

ต้องพึ่งพาทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น	

จากการสร้างเข่ือนทีเ่กดิขึน้บนแม่น�า้โขง	ส่งผลกระทบต่อส่ิงมชีวีติต่าง	ๆ 	

ทั้งสัตว์	 พืช	 และมนุษย์	 เนื่องจากต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติในการอยู่อาศัย	 อย่างไรก็ด	ี

เมื่อเราเสียสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปเราก็จะได้อีกสิ่งหน่ึงมาเปรียบกับเหรียญที่มีสองด้าน																							

เช่นเดียวกับแม่น�้าโขง	 ที่มนุษย์สร้างเขื่อนขนาดใหญ่ขึ้นมาขวางกั้นธรรมชาติเพื่อให	้															

ได้มาซึ่งกระแสไฟฟ้าที่เป็นตัวน�าพา	“ความเจริญ”	มายังประเทศลาว	แต่ชุมชนอาจต้อง
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แลกสาธารณูปโภคดังกล่าวกับภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ส่ังสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ														

ด้านการอยู่ร่วมกับแม่น�า้โขงไป

อภิปรายผล

ในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัพชืท้องถิน่	“ไค”	ผลการศึกษาสะท้อนเรือ่งความสัมพนัธ์

เชื่อมโยงระหว่างอัตลักษณ์	 ภูมิปัญญา	 และทรัพยากรธรรมชาติ	 กล่าวคือ	 ไคเป็นพืชที่

เจรญิเตบิโตในบรเิวณลุม่แม่น�้าโขงและแม่น�้าสาขาในเมอืงหลวงพระบาง	 มีคุณประโยชน์		

ต่อร่างกายและสามารถน�ามาปรุงอาหารได้หลากหลาย	 จึงเอื้อให้เกิดการสร้างสรรค์

ภูมิปัญญาของชุมชนชาวลาวในท้องท่ี	 ประกอบกับการที่ชาวไทล้ือซึ่งอพยพเข้ามาตั้ง

รกรากได้น�าวัฒนธรรมการกินไค	 ไคจึงกลายเป็นอัตลักษณ์ของหลวงพระบาง	 และเป็น

ส่วนประกอบส�าคัญของอาหารพื้นบ้านต่าง	 ๆ	 ของหลวงพระบาง	 ซึ่งสอดคล้องกับ																							

ผลการศึกษาของบุษบา	ทองอุปการ	 (2561)	ที่ว่าวัฒนธรรมและความมั่นคงทางอาหาร

นัน้เป็นผลมาจากความสามารถในการปรงุและถนอมอาหารของชมุชน	รวมไปถงึการเข้าถงึ		

และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรด้วย	

ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรเกี่ยวข้องโดยตรงกับเศรษฐกิจ	 จากกรณีศึกษา

พบว่า	ภมูปัิญญาการปรงุและถนอมอาหารด้วยไคถอืเป็นปัจจยัส�าคัญในการสร้างความมัน่คง

ทางอาชพีแก่คนท้องถ่ิน	เพราะเมือ่เมอืงหลวงพระบางได้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก	

ท�าให้ไคซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านได้กลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม	 และได้รับการยกระดับ

ให้เป็นอาหารธุรกิจท่องเที่ยวต่าง	 ๆ	 ส่งผลให้มูลค่าของไคเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว	 เช่น																					

ในกรณขีองไคแผ่นจนื	ซึง่ขายในราคาถุงละ	3,000-4,000	กบีตามแผงจ�าหน่ายในหมูบ้่าน	

แต่ราคาเพิม่ขึน้เป็นจาน	 30,000	 กบีเมือ่จ�าหน่ายในร้านอาหารกลางเมอืงหลวงพระบาง																

ดังที่ได้กล่าวถึงในผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น		

ของชุมชนและนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของภาครัฐ	 การน�าพืชท้องถิ่นมาสร้างสรรค	์

ดดัแปลง	สร้างรายได้ให้แก่ชมุชน	สอดคล้องกบัความส�าเรจ็ของชาวไทยบรใูนลุม่แม่น�า้โขง	

จังหวัดอุบลราชธานีในการท�าการตลาดจากภูมิปัญญา	 ดังที่ได้น�าเสนอในงานวิจัยของ									

ชญาณ์นันท์	ปิติกรพวงเพชร	และคณะ	(2560)	

ในขณะเดียวกัน	 ผลการศึกษาสะท้อนว่านโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน											

ทางเศรษฐกิจกลับส่งผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติ	 ซ่ึงเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและรายได	้														
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ของชุมชนดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น	 กล่าวคือ	 การเปิดประเทศให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามา

จดัการทรพัยากร	เช่น	การสร้างเขือ่นและจ�าหน่ายไฟฟ้า	ท�าให้ระบบนเิวศในลุ่มแม่น�า้โขง

เกิดการเปลี่ยนแปลง	 เกิดน�้าขึ้นน�้าลงอย่างผิดธรรมชาติ	 เกิดตะกอน	 และสีของแม่น�้า

เปลี่ยนไป	 ท�าให้พืชอย่างไคไม่สามารถสังเคราะห์แสงและเจริญเติบโตได้	 จึงกล่าวได้ว่า	

นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่เหมาะสมกับลักษณะทรัพยากรธรรมชาติส่งผลใน																		

แง่ลบต่อวิถีชีวิต	 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 และเศรษฐกิจในชุมชนในระยะยาว	 ซึ่งย้อนแย้งกับ

เป้าหมายของนโยบายเศรษฐกิจของรัฐเอง	

ข้อสรุปดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการปิดล้อมข้ามชาติ	 (transnational	

enclosure)	 ที่อธิบายถึงกระบวนการที่รัฐภายใต้อิทธิพลของนานาชาติ	 เข้ามาควบคุม

จัดการทรัพยากรของชุมชนท้องถิ่น	 ท�าให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง														

และเป็นธรรม	(ยศ	สนัตสมบตั,ิ	2550;	Santasombat,	2011)	อย่างไรก็ตาม	ผลกระทบ

จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีผู้วิจัยได้น�าเสนอไปนั้น	 ตรงข้ามกับ																

งานวิจัยของ	 Shuaytong	 (2020)	 ซึ่งเน้นถึงความส�าเร็จของการพัฒนาโครงสร้าง																				

พืน้ฐานทางเศรษฐกจิในลุม่แม่น�า้โขง	 จากมุมมองภาครฐัและองค์การบรหิารส่วนท้องถิน่	

โครงการนี้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน	 พัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค	 ส่งเสริม

ความร่วมมอืระหว่างประเทศ	และอ�านวยความสะดวกในแง่การเดนิทาง	 เป็นท่ีสังเกตว่า	

ข้อมลูจากงานวจิยัของ	Shuaytong	(2020)	มาจากฝ่ายปกครองและฝ่ายบรหิารเป็นหลกั	

ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับมุมมองของชุมชนเสมอไป

ข้อเสนอแนะการวิจัย

ข้อเสนอแนะทั่วไป	

จากการศึกษาพบว่า	ไคเป็นพืชที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ทางเศรษฐกิจให้

กับชาวเมืองหลวงพระบางได้เป็นอย่างดี	 เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมที่

เกดิกบัวตัถดุบิของอาหาร	คือ	ไค	ก็ท�าให้ระบบเศรษฐกจิข้ันพืน้ฐานของชาวบ้านสัน่คลอน	

พืชอาหารไคหาได้ยากขึ้น	 มีการน�าเข้ามาจากพื้นท่ีห่างไกลท�าให้เพิ่มต้นทุนในการผลิต	

ท�าให้มีรายได้ลดลง	 เกิดความไม่ม่ันคงทางอาหารและทางเศรษฐกิจพื้นฐาน	 ดังนั้น																			

เมื่อมีการพัฒนาในระบบเศรษฐกิจใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ	 ต้องค�านึงถึง

ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรเหล่าน้ันด้วย	 ข้อเสนอแนะส�าหรับชุมชน	 ในมุมของ																
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การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม	 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน	 (community													

participation)	 ถือเป็นหลักการส�าคัญท้ังในทางวิชาการและในทางปฏิบัติ	 แม้จะได้รับ

ผลกระทบจากการนโยบายของรัฐ	 แต่ชุมชนสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ภมูปัิญญาได้โดยเฉพาะในแง่การจดัการและสร้างองค์ความรู	้ โดยสามารถสร้างเครอืข่าย	

แลกเปลี่ยน	 และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการปลูกและแปรรูปไคได้	 จะเป็นประโยชน	์							

ทั้งในด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและสร้างความมั่นคงทางอาชีพในชุมชน	 ซึ่งสอดคล้อง			

กับงานวิจัยของอุทัย	 อันพิมพ์,	 สุขวิทย์	 โสภาพล,	 รินทร์ลภัส	 ชัยหิรัญกิตต์	 และชริดา																	

ปุกหุต	(2560)	

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต

ในบริบททางวิชาการควรมีการวิจัยแบบสหวิทยาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นจากการสร้างเขื่อน																	

กั้นแม่น�้าโขงทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการ	 เพื่อต่อยอดด้านการสร้างองค์ความรู้ที่

เกีย่วกบัภมูปัิญญาท้องถ่ิน	และการน�าศาสตร์แขนงต่าง	ๆ	เช่น	ประวตัศิาสตร์	การจดัการ

ทรัพยากรวัฒนธรรม	 รัฐศาสตร์	 เป็นต้น	 จะท�าให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาและลักษณะ

ของผลกระทบในหลากหลายมมุมอง	และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างครอบคลุม	

นอกจากนั้น	 การวิจัยในเชิงปฏิบัติการ	 เช่น	 การจัดท�าโครงการลงพื้นที่เพื่อแนะแนว														

และร่วมมือกับชุมชน	 จะช่วยให้ชุมชนสามารถจัดการองค์ความรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นอย่างมีหลักการ	ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะประการแรก	และเป็นการส่งเสริม

ให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว	
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