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เกริ่นนํา
ลุม นํา้ อิงตอนลางเปนระบบนิเวศทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ

เชือ่ มตออยูก บั ระบบนิเวศแมนาํ้ โขงและระบบนิเวศปาบกบน
ภู เขาที่ ข นาบสองข า งแม นํ้ า อิ ง ทํ า ให มี ผู  ค นอาศั ย ตลอด
สองฝงแมนํ้ามายาวนาน สรางเปนความสัมพันธระหวางคน
กับทรัพยากรธรรมชาติทเี่ กือ้ กูลกัน หลายชุมชนไดสรางระบบ
สังคมและวัฒนธรรมในการอนุรักษ ฟนฟู และใชทรัพยากร
อย า งลงตั ว แต ใ นช ว งหลายป ที่ ผ  า นมาเกิ ด ภั ย คุ ก คาม
หลายดานทําใหทรัพยากรธรรมชาติในลุมนํ้าอิงตอนลาง
เสื่อมโทรมลง จึงเกิดการทํางานรวมกันของชาวบานและ
ภาคสวนทีเ่ กีย่ วของในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งดิน นํ้า ปา ซึ่งสมาคม
แมนํ้าเพื่อชีวิตก็ไดเปนสวนหนึ่งในการทํางานรวมกับชุมชน
ในการจัดการระบบนิเวศพื้นที่ชุมนํ้าในลุมนํ้าอิงตอนลาง
ตั้งแตป พ.ศ. 2545 และเริ่มอยางจริงจังในเรื่องเขตอนุรักษ
พันธุปลาและปาชุมนํ้า ตั้งแตป พ.ศ. 2555 เปนตนมา
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กรณีบา นมวงชุมเปนตัวอยางทีช่ ดั เจนของชุมชนในลุม นํา้ อิงตอนลาง
ที่ไดทําการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมาอยางเขมแข็งยาวนาน จนทําให
ไดรับรางวัลดานการอนุรักษหลายรางวัล มีกลุมคนจากในและตางประเทศ
มาดู ง านตลอด สมาคมแม นํ้ า เพื่ อ ชี วิ ต จึ ง ได ทํ า การศึ ก ษานี้ ขึ้ น ร ว มกั บ
ชาวบ า นม ว งชุ ม เพื่ อ ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า การอนุ รั ก ษ พั น ธุ  ป ลาของบ า นม ว งชุ ม
เปนผลมาจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เปนองครวมสัมพันธกับ
ศาสนา วัฒนธรรมและความเชือ่ ทองถิน่ ทีส่ บื ทอดกันมา เชน ความเชือ่ เรือ่ งผี
ทัง้ ผีขนุ นํา้ ผีเจาทีป่ า และผีเจาทีน่ าํ้ อิง โดยไดทาํ การศึกษาวิจยั แบบมีสว นรวม
ของชุมชนทั้งการประชุมกลุมยอยเพื่อระดมขอมูล การสัมภาษณ และ
การสังเกตการณอยางมีสวนรวม ทําใหไดความรูที่นาสนใจหลายประการ
ที่ควรจะไดเผยแพรตอไป

ระบบนิเวศแมนํ้าอิง
กับการอนุรักษ โดยชุมชนทองถิ่น

ระบบนิเวศแมนํ้าอิงตอนลาง
แมนํ้าอิง เปนแมนํ้าสาขาของแมนํ้าโขง มีตนกําเนิด

มาจากดอยหลวงหรือเทือกเขาผีปน นํา้ ไหลผานจังหวัดพะเยา
และลงสู  แ ม นํ้ า โขงที่ อํ า เภอเชี ย งของ จั ง หวั ด เชี ย งราย
รวมความยาวกวา 300 กิโลเมตร1 โดยแบงออกเปน 3 สวน
คือ ลุม นํา้ อิงตอนบน ตอนกลาง และตอนลาง ดวยความที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติอดุ มสมบูรณและมีภมู ปิ ระเทศทีเ่ หมาะสม
เปนที่ราบริมฝงแมนํ้ามีภูเขาและปาไมขึ้นอยูตลอดทั้งลุมนํ้า
ทําใหทรัพยากรธรรมชาติเชือ่ มกันเปนระบบ จึงมีประวัตศิ าสตร
การตัง้ ถิน่ ฐานของชุมชนมายาวนาน และเปนอูข า วอูน าํ้ สําคัญ
แหงหนึ่งของภาคเหนือจนถึงปจจุบัน
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สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม. 2558. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การจัดการพื้นที่ชุมนํ้าของประเทศไทย, หนา 3-189.
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แมนํ้าอิงตอนลางไหลผาน 4 อําเภอของจังหวัดเชียงราย เริ่มตั้งแต
อําเภอเทิง อําเภอพญาเม็งราย อําเภอขุนตาล และลงสูแ มนาํ้ โขงทีห่ มูบ า น
ปากอิงใต อําเภอเชียงของ รวมความยาว 133 กิโลเมตร2 ลักษณะสําคัญ
ของภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติในลุมนํ้าอิงตอนลางคือ เชื่อมกับ
แมนาํ้ โขง ลํานํา้ มีขนาดกวางและลึกกวาในตอนบนและตอนกลาง เปนทีร่ าบ
ริมฝงแมนํ้าขนาดไมกวางนัก มีภูเขาขนาบทั้งสองขางซึ่งเปนแหลงกําเนิด
ลําหวยกวา 86 สาย ที่ไหลลงนํ้าอิง3 และที่เปนเอกลักษณสําคัญคือ
การมีปาชุมนํ้าขึ้นอยูตลอดริมฝงแมนํ้าอิง
“ปาชุมนํ้า” หรือที่ชาวบานในทองถิ่นเรียกวา “ปาฮิม (ริม) อิง”
เปนพื้นที่ชุมนํ้าประเภทปาที่มีนํ้าทวมขังตามฤดูกาล (seasonally-flooded
forest) โดยทวมประมาณ 3 เดือน ในฤดูนาํ้ หลากจากนํา้ ในแมนาํ้ อิงผสมกับ
นํ้าจากแมนํ้าโขงที่เออขึ้นมา ทําใหปาชุมนํ้าที่นี่มีระบบนิเวศเฉพาะตัว
พบไดแหงเดียวในประเทศไทย พันธุไมเดนที่พบจึงเปนไมที่ทนนํ้าทวม
ไดเปนเวลานาน เชน ขอย ชุมแสง เปนตน
ปาชุมนํ้ามีความสําคัญอยางมากตอระบบนิเวศและชุมชน ในชวง
นํา้ ทวมปาจะเปนทีห่ ากิน วางไข และอนุบาลตัวออนของปลาจากแมนาํ้ โขง
และแมนํ้าอิง ในชวงหนาหนาวหนองนํ้าจะเปนที่อยูอาศัยสําคัญของ
นกอพยพ ปายังเปนทีอ่ ยูอ าศัยสําคัญของสัตวปา หลายชนิด โดยจะมีลาํ หวย
หลายสายที่เปนสะพานเชื่อมระหวางปาชุมนํ้ากับปาบกบนภูเขา จึงเปน
ระบบนิเวศทีม่ คี วามสําคัญตอพันธุพ ชื สัตวนาํ้ สัตวปา รวมทัง้ นกและแมลง
นอกจากนี้ปาชุมนํ้ายังมีความสําคัญตอเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิง่ แวดลอมของชุมชนทองถิน่ ทัง้ เปนแหลงอาหาร แหลงสมุนไพร แหลงรายได
เชน เปนแกมลิงธรรมชาติที่ชวยปองกันนํ้าทวมและนํ้าแลง ปจจุบันพบวา
2
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วัดโดย Google Earth Pro เมื่อ 26 ส.ค. 63 จากสะพานที่อําเภอเทิงถึงปากแมนํ้าอิง โดยรวม
เอาหลง 1 แหง ที่ยังไมตัดขาดออกจากแมนํ้าอิงอยางสมบูรณ
กลุมรักษเชียงของ. ม.ป.ป. รายงานการสํารวจลําหวยจากปาดอยยาว.
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ปาชุม นํา้ มีอยู 26 แปลง4 กระจายตัวอยูใ นทัง้ 4 อําเภอ ในลุม นํา้ อิงตอนลาง
ซึ่งชาวบานไดรวมกันรักษาไวเปนปาของชุมชนมายาวนาน

การอนุรักษพันธุปลาในลุมนํ้าอิง
การอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนทองถิน่ ในลุม นํา้ อิงทัง้ ตอนบน
ตอนกลาง และตอนลางมีลกั ษณะคลายๆ กัน คือ เริม่ จากเกิดความเสือ่ มโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติจากผลของการทําลายปาโดยบริษัทสัมปทาน
หนวยงานภาครัฐ และตัวชาวบานเอง ซึ่งสรางผลกระทบรุนแรงตอชีวิต
ความเปนอยูเนื่องจากเกิดความแหงแลงอยางหนัก ไมมีนํ้าทําการเกษตร
และอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะในชวง พ.ศ. 2534–25355 ชาวบานจึง
เกิดการคิดทบทวนและหาสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นโดยการหนุนเสริม
ขององคกรพัฒนาเอกชน จึงไดเริ่มมีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยาง
เปนระบบมากขึน้ ซึง่ ตัง้ อยูบ นฐานของวัฒนธรรม ความเชือ่ และระบบสังคม
ทองถิ่น สรางเปนกิจกรรมการอนุรักษและฟนฟู เชน การบวชปา ทําเขต
อนุรักษพันธุปลา อนุรักษปาชุมนํ้า การเลี้ยงผีขุนนํ้า เปนตน และมีระบบ
การบริหารจัดการโดยคณะกรรมการของหมูบาน
ลุมนํ้าอิงมีปลาอุดมสมบูรณเนื่องจากมีระบบนิเวศที่เหมาะสมและ
เชือ่ มตอกับแมนาํ้ โขง สมาคมแมนาํ้ เพือ่ ชีวติ รวมกับชาวบานสํารวจชนิดพันธุ
ปลาในลุมนํ้าอิงเมื่อป พ.ศ. 25566 พบวามีปลาและสัตวนํ้า 108 ชนิด
เปนปลาประจําถิ่น 88 ชนิด ประกอบดวย ปลาเกล็ด 58 ชนิด ปลาหนัง
30 ชนิด เปนปลาและสัตวนํ้าตางถิ่น 18 ชนิด ประกอบดวย ปลาเกล็ด
12 ชนิด ปลาหนัง 5 ชนิด กุง 1 ชนิด และสัตวนํ้าอื่นๆ 2 ชนิด
4
5
6

สมาคมแมนาํ้ เพือ่ ชีวติ . 2563. รายงานการสํารวจเบือ้ งตนถึงสถานภาพปาชุม นํา้ ในลุม นํา้ อิงตอนลาง.
โครงการสงเสริมการจัดการทรัพยากรจังหวัดพะเยา. ม.ป.ป. เครือขายปาชุมชนจังหวัดพะเยา.
สมาคมแมนํ้าเพื่อชีวิต. 2556. พันธุปลาในลุมนํ้าอิง, โปสเตอร.
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การทําเขตอนุรกั ษพนั ธุป ลาของชาวบานในลุม นํา้ อิงเริม่ เกิดขึน้ พรอมๆ
กับการอนุรักษปาไม หลังจากที่เกิดปญหาจากความเสื่อมโทรมของปาไม
ประกอบกับการทําการเกษตรอยางเขมขนโดยเฉพาะการปลูกขาวนาปรัง
ที่ตองสูบนํ้าจากแมนํ้าอิงมาใชในฤดูแลงและใชสารเคมีจํานวนมาก สงผล
กระทบสําคัญตอระบบนิเวศแมนํ้าและแหลงที่อยูอาศัยของสัตวนํ้า
เขตอนุรักษพันธุปลาในลุมนํ้าอิง เริ่มเกิดขึ้นเมื่อป พ.ศ. 25387
หลังจากที่ชาวประมงรอบกวานพะเยา จํานวน 12 ชุมชน ไดรวมตัวกัน
ในนามของเครือขายประมงกวานพะเยา เพื่อแกไขปญหาพันธุปลาที่ลดลง
จากหลายสาเหตุ รวมถึงโครงการพัฒนาตางๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน
ที่ไมคํานึงถึงระบบนิเวศ ทางเครือขายประมงกวานพะเยาไดรวมกันทํา
กิจกรรมฟนฟูกวานพะเยา เชน กิจกรรมสืบชะตาแมนํ้า และการจัดทําเขต
อนุรักษพันธุปลาในกวานพะเยาขึ้น ทั้งนี้หลายพื้นที่ในลุมนํ้าอิงตอนบน
ตอนกลาง และตอนลาง ไดมกี ารตัง้ กลุม และเครือขายตางๆ ขึน้ เพือ่ ทํางาน
ดานการอนุรักษและฟนฟูลุมนํ้าอิง มีการทํากิจกรรมที่หลากหลายและ
ขยายพื้นที่มากขึ้น เชน การอนุรักษและฟนฟูปา ตนนํ้ากวานพะเยา เลี้ยงผี
ขุนนํ้า และกําหนดเขตปาชุมชน เปนตน
ป พ.ศ. 25438 เริม่ มีการทําเขตอนุรกั ษพนั ธุป ลาของชุมชนในลุม นํา้ อิง
ตอนลาง หลังจากที่ไดมีขาวโครงการพัฒนาทรัพยากรนํ้าของภาครัฐซึ่งจะ
กระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและชุมชน โครงการแมนํ้าและชุมชนภาคี
ไดรว มกับชาวบานและภาคีกอ ตัง้ ชมรมอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติลมุ นํา้ อิง
ตอนปลายขึน้ และจัดกิจกรรมพาชาวบานไปศึกษาดูงานเกีย่ วกับเขตอนุรกั ษ
พันธุปลาที่จังหวัดนาน หลังจากกลับมาหลายชุมชนไดเริ่มทําเขตอนุรักษ
พันธุปลาขึ้นในหมูบานของตนเอง รวมถึงหมูบานมวงชุมดวย
7
8

สมาคมแมนํ้าเพื่อชีวิต. 2558. วังสงวนในลุมนํ้าอิง การจัดการเขตอนุรักษพันธุปลาโดยชุมชน
ทองถิ่นเพื่อฟนฟูระบบนิเวศลุมนํ้าและวิถีชุมชนลุมนํ้าอิง, หนา 26.
สมาคมแมนํ้าเพื่อชีวิต. 2558. อางแลว, หนา 26.
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จากการศึกษาของสมาคมแมนํ้าเพื่อชีวิต เมื่อป พ.ศ. 25589 พบวา
มีเขตอนุรักษพันธุปลาของชุมชนในแมนํ้าอิงและแมนํ้าสาขาอยางนอย
62 แหง โดยมีรูปแบบการจัดการเขตอนุรักษพันธุปลา 4 รูปแบบ คือ
1) การอนุรักษแบบถาวร ไมใหมีการจับปลาในเขตอนุรักษโดยเด็ดขาด
แตหาไดตามปกตินอกเขตอนุรกั ษ 2) การอนุรกั ษกงึ่ ถาวรแบบมีการประมูล
โดยจะเปดใหผูที่สนใจยื่นซองประกวดราคาในการจับปลาในเขตอนุรักษ
พันธุปลาซึ่งจะทําปละครั้ง โดยเงินที่ไดจะนําไปใชในการพัฒนาหมูบาน
การอนุรักษรูปแบบนี้จะพบในลุมนํ้าอิงตอนบนและตอนกลาง ซึ่งหนาแลง
นํา้ จะแหงไปมากไมเหมาะในการเปนทีอ่ ยูอ าศัยของปลา 3) การอนุรกั ษกงึ่
ถาวรแบบขายบัตร โดยจะมีปละครั้งที่จะเปดใหชาวบานในหมูบานมาหา
ปลาในเขตอนุรักษไดแตตองซื้อบัตร ซึ่งราคาบัตรจะขึ้นอยูกับประเภทของ
เครื่องมือหาปลาที่เอามาจับ และ 4) การอนุรักษกึ่งถาวรแบบใหชุมชน
จับปลาได เพือ่ เอาปลามาประกอบอาหารในงานประเพณีของหมูบ า น เชน
งานสงกรานต

9

สมาคมแมนํ้าเพื่อชีวิต. 2558. อางแลว, หนา 40.
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การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ของบานมวงชุม

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของคนบานมวงชุม

เริ่มจากการเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นอยางชัดเจนในชุมชน
จากผลของการทํ า ลายทรั พ ยากรธรรมชาติ จึ ง เริ่ ม ลงมื อ
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติไวอยางผสมผสาน
ทั้งดิน นํ้า ปา โดยตัง้ อยูบ นฐานของความรูท อ งถิน่ ทัง้ ดาน
วัฒนธรรม ความเชื่อ และระบบสังคมทองถิ่น โดยไดรับ
การสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ อยางตอเนื่อง จึงเกิด
ผลสําเร็จอยางความยั่งยืนเปนที่ยอมรับ ดังจะเห็นไดจาก
รางวัลจากหลายหนวยงานที่มอบใหชุมชน
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บริบทหมูบานมวงชุม
บานมวงชุม หมูที่ 7 ตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ตั้งอยูริมฝงแมนํ้าอิงตอนลาง บนถนนเสนอําเภอเทิง–อําเภอเชียงของ
อยูหางจากอําเภอเมืองเชียงรายไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ
90 กิโลเมตร เปนชุมชนที่ผสมผสานระหวางคนเมือง (ไท–ยวน) ชาวไทลื้อ
คนจากภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต และ สปป.ลาว โดยมีประชากรหลัก
คือคนเมือง มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 175 ครัวเรือน มีประชากร 537 คน
แบงเปนชาย 270 คน หญิง 267 คน อาชีพหลักคือ ทําไร ทําสวน และทํานา
ลักษณะทางกายภาพทั่วไป ทิศตะวันออกของหมูบานขนาบขาง
ดวยเทือกเขาดอยยาว สวนทิศตะวันตกขนาบขางดวยแมนํ้าอิงซึ่งไหลจาก
ทางวันตกเฉียงใตขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหสภาพพื้นที่เปน
ที่ราบเชิงเขาและที่ราบริมฝงแมนํ้า มีความลาดเทจากทิศตะวันออกไปยัง
ทิศตะวันตก หมูบานมวงชุมตั้งอยูระหวางลําหวย 2 สาย คือ หวยมวงชุม
และหวยซาง ที่ไหลมาจากดอยยาวลงสูแมนํ้าอิงผานทางเหนือและทางใต
ของหมู  บ  า น ทํ า ให ชุ ม ชนมี ท รั พ ยากรธรรมชาติ ห ลายประเภทและ
เชื่อมสัมพันธกันทั้งปาบกบนดอย ลําหวย หนอง ปาชุมนํ้าริมฝงแมนํ้าอิง
และแมนํ้าอิงก็ไหลลงสูแมนํ้าโขง ซึ่งอยูหางออกไปจากชุมชนประมาณ
23 กิโลเมตร10 บานมวงชุมมีพื้นที่ทั้งหมดโดยรวมประมาณ 5,550 ไร11
โดยแบงออกเปนพื้นที่อยูอาศัย 180 ไร พื้นที่ทํานา 850 ไร พื้นที่ทําสวน
150 ไร พืน้ ทีส่ าธารณประโยชน (ปาชุม นํา้ ) 500 ไร และพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ (ปาภูเขา)
3,870 ไร สภาพดินจะมีลักษณะเปนดินเหนียว
10
11

เทศบาลตําบลครึ่ง. ม.ป.ป. ปาชุมนํ้าบานมวงชุม, ที่มา: www.khrueng.go.th/15326934/ปา
ชุมนํ้าบานมวงชุม
RECOFTC. ม.ป.ป. ขอมูลบริบทชุมชนบานมวงชุม, ที่มา: https://archive.recoftc.org/
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บานมวงชุมเริม่ ตัง้ ชุมชนในป พ.ศ. 244012 โดยมีชาวบาน 5 ครอบครัว
มาตั้งบานเรือนเพื่อเลี้ยงวัวควาย หลังจากนั้นก็มีคนยายเขามาเพิ่มเรื่อยๆ
ป พ.ศ. 2504 ชาวบานไดยายไปอยูบริเวณทาแสนสาวริมฝงแมนํ้าอิง
ซึ่งปจจุบันเปนสวนหนึ่งของปาชุมนํ้าหนองขอนแกน เมื่อป พ.ศ. 2509
เกิดนํ้าทวมใหญ ชาวบานจึงอพยพจากทาแสนสาวไปยังที่ดอนซึ่งเปนที่ตั้ง
ของบานมวงชุมปจจุบนั โดยสมัยนัน้ จุดนีย้ งั เปนปามีตน ไมหลายชนิดขึน้ รก
รวมทัง้ มะมวงปาทีข่ นึ้ อยูก นั เปนกลุม ๆ เชน มะมวงฝาย มะมวงจีห้ ดี้ มะมวงไข
มะมวงแกมแดง ซึง่ เปนทีม่ าของชือ่ หมูบ า น ตอมาเมือ่ ประชากรเพิม่ มากขึน้
ในป พ.ศ. 2512 จึงไดแยกการปกครองออกจากบานตอง หมูที่ 6 มาเปน
บานมวงชุม หมูที่ 7 โดยมี นายเสรี ประเสริฐบุญมี เปนผูใหญบานคนแรก

แผนที่ที่ตั้งชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติของหมูบานมวงชุม

12

ม.ป.ป. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติบานมวงชุม, แผนพับ.
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ประวัติการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ของบานมวงชุม
ป พ.ศ. 2512

ชาวบานเริ่มหันมาเผาถานเปนอาชีพเสริมจากการปลูกขาวและ
ทําสวนทีต่ อ งเจอปญหานํา้ ทวมซํา้ ซาก โดยเริม่ จากการเผาถานในระดับ
ครัวเรือนไมกี่เตาและตัดไมจากรอบหมูบาน เมื่อเวลาผานไปเริ่มขยาย
เปนเตาเผาขนาดใหญซึ่งมีมากถึง 100 เตา และตองขึ้นไปตัดบนดอย
เพราะไมรอบๆ หมูบานไมเพียงพอ

ป พ.ศ. 2523

ผูใ หญบา นสัง่ ยกเลิกอาชีพเผาถาน หลังจากถูกตําหนิจากทางอําเภอวา
เปนหมูบานที่ตัดไมทําลายปามากที่สุดในอําเภอเชียงของ และไดนํา
ขอตําหนิมาพูดคุยในที่ประชุมหมูบาน ทําใหชาวบานเริ่มฉุกคิดและ
ทยอยเลิกอาชีพเผาถานเลิกตัดไม

ป พ.ศ. 2542

เกิดปญหาการขาดแคลนนํ้ากินนํ้าใชและนํ้าเพื่อการเกษตร

ป พ.ศ. 2543

ชุมชนประกาศปดปาเพือ่ ฟน ฟูตน นํา้ ของลําหวยมวงชุมซึง่ เปนแหลง
นํ้าหลักที่ชุมชนใชอุปโภคและบริโภค
มีการอนุรกั ษปา หนองขอนแกนซึง่ เปนปาชุม นํา้ ริมฝง แมนาํ้ อิง หลังจาก
ทีม่ โี ครงการขุดลอกหนองในปาขอนแกนเขามาซึง่ ตองตัดไมในปาชุม นํา้
บริเวณหนองขอนแกนที่ริมแมนํ้าอิงนั้นดวย ชาวบานมีทั้งเห็นดวย
และไมเห็นดวย ผูนําชุมชนไดหารือกับชาวบานเรื่องการสัมปทานปา
ใหโรงบมยาสูบทีบ่ า นสาน โดยมีขอ เสนอกับชาวบานวาถาเปดสัมปทาน
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ปาแลวจะใหชาวบานทีไ่ มมที ที่ าํ กินเขาไปจับจองเปนเจาของทีไ่ ด ผูเ ฒา
ผูแกที่ผูกพันกับปาไมเห็นดวยที่จะใหมีการตัดไมในปาสาธารณะแหงนี้
เพราะเปนทีห่ าอยูห ากินของทุกคน อีกทัง้ เปนทีเ่ ลีย้ งวัวควายและทีต่ งั้ เดิม
ของหมูบ า น โดยเห็นวาควรฟน ฟูปา มากกวาการเปดใหสมั ปทาน ชาวบาน
และผูนําชุมชนจึงจัดประชุมทําประชาคม ซึ่งก็มีทั้งคนที่เห็นดวยเพราะ
อยากมีที่ทํากิน และคนที่ไมเห็นดวยเพราะอยากอนุรักษไว
ในขณะนั้นมีกลุมรักษเชียงของ นําโดย นิวัฒน รอยแกว (ครูตี๋)
เขามารวมผลักดันเรือ่ งงานอนุรกั ษในชุมชน รวมทัง้ ภาคสวนตางๆ เขามา
ทํางานรวมกับชาวบาน ทําใหชมุ ชนเริม่ ทํางานอนุรกั ษอยางจริงจัง มีการ
กอตั้งชมรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติลุมนํ้าอิงตอนปลายขึ้น โดยมี
หลายหมูบานเขารวมเปนสมาชิก มีการจัดศึกษาดูงานเรื่องเขตอนุรักษ
พันธุปลาที่จังหวัดนาน ซึ่งตัวแทนจากบานมวงชุมไดเขารวมดวย

ป พ.ศ. 2544

มีการกําหนดเขตอนุรกั ษพนั ธุป ลาทีท่ า แสนสาวในแมนาํ้ อิงติดกับปา
หนองขอนแกนขึน้ นอกจากนีย้ งั ไดกาํ หนดเขตอนุรกั ษปา หนองขอนแกน
ด ว ย ในป เ ดี ย วกั น ชุ ม ชนได เ ข า ร ว มเป น สมาชิ ก ชมรมอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติลุมนํ้าอิงตอนปลาย

ป พ.ศ. 2545

มีการแตงตัง้ คณะกรรมการเพือ่ ดูแลเขตอนุรกั ษพนั ธุป ลาขึน้ มีสมาชิก
19 คน โดยมี นายเส็ง บัวติ๊บ เปนประธาน โดยมีหนาที่ คือ 1) ดูแลและ
เฝาระวังคนทีจ่ ะเขาไปจับปลาในเขตอนุรกั ษ 2) จัดเวรยามเพือ่ เฝาระวัง
อยางเขมงวด ในชวงหนาแลง นอกจากนีค้ ณะกรรมการชุดนีย้ งั ทําหนาที่
ดูแลจัดการปาชุมนํ้าหนองขอนแกนดวย พรอมจัดทําระเบียบการใช
ประโยชนจากปาดังกลาว
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ในปเดียวกันนีม้ กี ารทําวิจยั จาว (ชาว) บานเกีย่ วกับทรัพยากรธรรมชาติ
ในบานมวงชุม โดยการเก็บขอมูลพันธุปลาในแมนํ้าอิงและปาชุมนํ้า
ลุม นํา้ อิง โดยกลุม รักษเชียงของ โครงการแมนาํ้ และชุมชน ชาวบานมวงชุม
สมาคมแมนํ้าเพื่อชีวิต และชมรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติลุมนํ้าอิง
ตอนปลาย ภายใตโครงการฟนฟูชุมชนทองถิ่นลุมนํ้าอิงตอนปลายและ
ชายฝงโขง

ป พ.ศ. 2546

โครงการพะเยาเพือ่ การพัฒนาเขามาดําเนินงานโครงการจัดการพืน้ ที่
ชุม นํา้ ในลุม นํา้ อิง พาตัวแทนชาวบานไปดูงานเรือ่ งการจัดการปาชุม นํา้
พรอมกับการทําแหลงเรียนรูของชุมชน มีการทํางานวิจัยจาวบานเรื่อง
ความมัน่ คงทางอาหารในพืน้ ทีช่ มุ นํา้ บานมวงชุม โดยสํารวจขอมูลชุมชน
ขอมูลพันธุพืชและสัตว และในปเดียวกันนี้ชาวบานไดขยายเขตอนุรักษ
พันธุปลาจากเดิม 200 เมตร เพิ่มเปน 500 เมตร

ป พ.ศ. 2547

ชุมชนเริม่ นําเอาวัฒนธรรมและความเชือ่ ทองถิน่ มาใชกบั การอนุรกั ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน การบวชปา สืบชะตาแมนํ้า

ป พ.ศ. 2548

โครงการพะเยาเพื่ อ การพั ฒ นาร ว มกั บ ชาวบ า นและกลุ  ม รั ก ษ
เชียงของ ทํางานวิจัยจาวบานเรื่องความมั่นคงทางอาหาร ครั้งที่ 2 ขึ้น
และในป ถั ด มาได พิมพเปนหนัง สือ เผยแพรเรื่อง “หาอยู หากิน :
วิถีชาวบานลุมนํ้าอิงตอนปลายในพื้นที่ชุมนํ้า” ในปเดียวกันชุมชน
ไดเขารวมโครงการฟน ฟูชมุ ชนทองถิน่ ลุม นํา้ อิงตอนปลายและชายฝง โขง

ป พ.ศ. 2551

บานมวงชุมไดรับคัดเลือกเปนหมูบานตนแบบของจังหวัดเชียงราย
ในดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน
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ป พ.ศ. 2553

ชุมชนไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียวประเภทชุมชน มีการขยายงาน
อนุรักษขึ้นไปยังปาบกบนดอยมีการจัดการอยางเปนทางการมากขึ้น
จากที่แคปดปาไวเพื่อใหฟนฟูตามธรรมชาติ

ป พ.ศ. 2554

มีการตั้งคณะกรรมการปาชุมชนบานมวงชุมขึ้น มีสมาชิกทั้งหมด
15 คน มีนายปญญา เปาพรหมมา กํานันตําบลครึ่ง เปนประธาน
ทําหนาที่ดูแลปาชุมชนบนดอย เปนแกนนํารวมกับชาวบานชวยกัน
อนุ รั ก ษ ฟ   น ฟู ป  า ต น นํ้ า ปลู ก ป า เสริ ม ทํ า แนวกั น ไฟ รวมทั้ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าบานมวงชุม 10 คน ทําหนาที่บริหาร
จัดการนํ้าอยางเปนระบบ ฟนฟูลําหวย และสรางฝายดักนํ้าดักตะกอน
โดยทํางานรวมกับมูลนิธอิ ทุ กพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ และเทศบาล
ตําบลครึ่ง

ป พ.ศ. 2560

ตัง้ พิพธิ ภัณฑธรรมชาติจดั การนํา้ ชุมชนตามแนวพระราชดําริ ในชุมชน

ป พ.ศ. 2561

ไดรบั รางวัลลูกโลกสีเขียวประเภท “สิปปนนท เกตุทตั ” ซึง่ เปนรางวัล
แกชมุ ชนทีม่ กี ารอนุรกั ษอยางยัง่ ยืน เคยไดรบั รางวัลลูกโลกสีเขียวไปแลว
และยังคงทําการอนุรักษอยางตอเนื่องไมตํ่ากวา 5 ป
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การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางผสมผสาน
เนือ่ งดวยหมูบ า นมวงชุมมีทรัพยากรครบและอุดมสมบูรณทงั้ ดิน นํา้ และ
ปาไม ชาวบานมีภมู ปิ ญ
 ญาทองถิน่ ทีเ่ ขาใจถึงความสัมพันธกนั และความสําคัญ
ของทรัพยากรแตละอยาง การอนุรกั ษจงึ เปนไปอยางผสมผสานทุกดาน

การอนุรักษปาชุมนํ้า

ปาชุมนํ้าหนองขอนแกน มีเนื้อที่ 406 ไร 2 งาน 50 ตารางวา13
มีรูปรางคลายแจกันฐานกวางถูกโอบลอมดวยแมนํ้าอิง ปากวางประมาณ
1.28 กิโลเมตร ปากทางเขาแคบประมาณ 165 เมตร ชวงฤดูนํ้าหลากนํ้า
จะเขาทวมผืนปาทําใหปาที่รกดวยเรือนยอดตนไมและหนองนํ้า 3 แหง
ในปา เหมาะสําหรับเปนแหลงทีอ่ ยูอ าศัย หลบภัย วางไข และอนุบาลตัวออน
ทีส่ าํ คัญของปลาและสัตวนาํ้ อืน่ ๆ ในชวงนํา้ ลดจะมีพชื อาหาร พืชสมุนไพร
และพรรณไมชนิดตางๆ เจริญเติบโต รวมทั้งแมลงและสัตวอื่นๆ อาศัยอยู
นอกจากนี้มีหนองนํ้าในปายังเปนแหลงที่อยูอาศัยของปลาประจําถิ่นและ
ปลาที่วายกลับแมนํ้าโขงไมทัน ทําใหปา เปนแหลงอาหารสําคัญตลอดทั้งป
สําหรับชาวบานและสําหรับนกอพยพในชวงหนาหนาว
ในการบริหารจัดการปาชุม นํา้ หนองขอนแกน ตอนแรกใชคณะกรรมการ
หมูบ า นเปนกลไกในการบริหารจัดการปา ตอมาไดตงั้ คณะกรรมการขึน้ ชุดหนึง่
จํานวน 19 คน ซึ่งทําหนาที่ดูแลทั้งปาชุมนํ้าและเขตอนุรักษพันธุปลา
พรอมกับตัง้ ระเบียบการใชประโยชนจากปาชุม นํา้ ปาหนองของแกน มีดงั นี้
1) หามตัดไมทําลายปาในเขตอนุรักษปาหนองของแกน
2) หามลาสัตวปาทุกชนิดในเขตปาอนุรักษปาหนองขอนแกน
3) หามจับสัตวนํ้าในเขตอนุรักษพันธุสัตวนํ้าและหนองนํ้า
4) หากฝาฝนระเบียบดังกลาว ปรับไมเกิน 5,000 บาท
13
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การอนุรักษปาบก

ปาบกที่ชาวบานรวมกันรักษาไวเปนปาชุมชนมี 2 แหง รวมเนื้อที่
3,817 ไร ประกอบดวย 1) ปาตนนํา้ สาขา เนือ้ ที่ 3,720 ไร และ 2) ปาดอยโตน
เนือ้ ที่ 97 ไร โดยปาทัง้ สองตัง้ อยูบ นดอยยาวทางทิศตะวันออกของหมูบ า น
ซึง่ เปนแหลงกําเนิดหวยมวงชุมและหวยซางสายนํา้ หลักของหมูบ า นมีนาํ้ ไหล
ตลอดทั้งป ชาวบานใชนํ้าจากลําหวยทั้งสองสายเพื่อการอุปโภค บริโภค
และทําการเกษตร ปาดอยยาวอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาแมอิงฝงขวา
และปาแมงาว มีลกั ษณะเปนปาเบญจพรรณ ไมเดนในปาไดแก ตนตึง ตนเปา
ตนประดู ตนยาง เปนตน ปาผืนนี้เปนเสนแบงเขตระหวางบานมวงชุมกับ
บานทุง คํา ตําบลหลายงาว อําเภอเวียงแกน ซึง่ อยูท างทิศตะวันออกเฉียงใต
หลังจากทีม่ กี ารปดปาเมือ่ ป พ.ศ. 2543 ก็ไดมกี ารอนุรกั ษปา บนดอย
ซึง่ เปนปาตนนํา้ มาเรือ่ ยๆ มีกจิ กรรมในการอนุรกั ษและฟน ฟูปา หลายอยาง
เชน การปลูกปาเสริม การทําแนวกันไฟขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 5,000 เมตร
ในป พ.ศ. 2553 ปาบนดอยก็ไดรบั การขึน้ ทะเบียนเปนปาชุมชนกับกรมปาไม
ชุมชนไดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลปาบนดอยทั้งสองแหงอีกชุดหนึ่ง
ซึ่งเปนคนละชุดกับคณะกรรมการที่ดูแลปาชุมนํ้าและเขตอนุรักษพันธุปลา
โดยมีจาํ นวน 15 คน มีนายปญญา เปาพรหมมา กํานันตําบลครึง่ เปนประธาน
พรอมกับไดตั้งระเบียบปาชุมชนไวดังนี้
1) หามตัดไมตั้งแตหวยมวงชุม หวยซาง จนถึงบริเวณสันดอยยาว
2) กรณีที่มีความจําเปน ตองไดรับอนุญาตจากกรรมการหมูบาน
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การบริหารจัดการแหลงนํ้า

บานมวงชุมตั้งอยูตรงกลางระหวางแมนํ้าอิงกับปาตนนํ้าบนดอย
มีพนื้ ทีช่ มุ นํา้ หลายประเภทเชือ่ มโยงกันอยางเปนระบบ ทัง้ แมนาํ้ อิง ลําหวย
หนอง ฮอง (คลอง) รวมทั้งอางเก็บนํ้าและคลองสงนํ้า และยังเชื่อมโยง
กับระบบนิเวศปาชุมนํ้าและปาบกบนภูเขาดวย
ชุมชนมีการจัดการนํ้าอยางเปนระบบและเชื่อมโยงกันตั้งแตตนนํ้า
กลางนํ้า และปลายนํ้า ในสวนตนนํ้า มีการดูแลรักษาปาซึ่งเปนตนกําเนิด
ของลําหวย ในลําหวยบนดอยมีการสรางฝายชะลอความชุมชื้น 100 ฝาย
ฝายชะลอนํ้า 18 ฝาย และบอดักตะกอน ตํ่าลงมาเปนอางเก็บนํ้าขนาด
300,000 ลบ.ม. สรางขึ้นเมื่อ ปพ.ศ. 252514 ในสวนกลางนํ้า มีการตั้ง
คณะกรรมการหมูบานในการบริหารจัดการนํ้าเพื่อใหเกิดการใชนํ้าอยางมี
ประสิทธิภาพ ยั่งยืนและทั่วถึง โดยมีระบบทอสงนํ้ากระจายนํ้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคแก 175 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตร 1,114 ไร มีการ
ขุดลอกหวยมวงชุมตอนลางระยะทาง 1,000 เมตร นอกจากนี้ยังมีสระนํ้า
ทําหนาที่เปนแกมลิง 6 แหง สระเก็บนํ้าในไรนา 47 แหง หนองนํ้าในปา
ชุมนํ้าอีก 3 แหง ในสวนปลายนํ้าที่ปาชุมนํ้าและแมนํ้าอิง มีหนองในปา
ชุมนํ้า 3 แหง ทําหนาที่เปนแกมลิง มีการสรางเขตอนุรักษพันธุปลา
ยาวประมาณ 500 เมตรในแมนํ้าอิง

การอนุรักษดิน

ตัวอยางหนึ่งที่เห็นไดในเรื่องการอนุรักษดินก็คือจากการจัดการดิน
ในปาชุมนํ้า ชุมชนจะปลอยใหธรรมชาติฟนฟูดินโดยไมเผาไมขุดหนาดิน
ปลอยใหใบไมทับถมเกิดความอุดมสมบูรณในตัวของมันเอง
14

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร. ม.ป.ป. พิพิธภัณฑธรรมชาติจัดการนํ้าชุมชน
ตามแนวพระราชดําริ, แผนพับ.
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เมือ่ การทับถมเกิดขึน้ ความสมบูรณของพืน้ ดินมันก็จะเกิดขึน้ เอง
ใบไมกิ่งไมทับถมกันเราก็ปลอยมันเปนไปตามธรรมชาติ เราไมตอง
ไปทําอะไรมัน มันก็จะสมบูรณของมันเอง ยิ่งถานํ้าอิงเขายิ่งดี
นายแกว ศรีสม ชาวบานมวงชุม

ศาสนาและความเชื่อทองถิ่นกับการอนุรักษ
หมูบานมวงชุมก็เหมือนกันชุมชนทองถิ่นภาคเหนืออื่นๆ ที่ศาสนา
ความเชือ่ และวัฒนธรรมทองถิน่ มีความสัมพันธอยางใกลชดิ กับการอนุรกั ษ
ฟนฟู และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ ในดานศาสนาที่เห็นไดชัดก็คือ
การบวชปาและสืบชะตาแมนํ้าที่ประยุกตพุทธศาสนามาใชในการอนุรักษ
ปาชุมชนและเขตอนุรกั ษพนั ธุป ลา รวมไปถึงศีลและหลักธรรมตางๆ ทีค่ อย
กํากับคนและชุมชน เชน การไมฆาสัตวเบียดเบียนชีวิต ความเชื่อเรื่อง
บาปบุญ ผลของกรรม เปนตน ในดานความเชื่อทองถิ่น ชุมชนลานนา
มีความเชื่อเรื่องผีหลายประเภท โดยสองประเภทแรกที่สําคัญ คือ ประเภท
ที่หนึ่ง ผีที่เปนตัวแทนของอํานาจธรรมชาติ ในภาคเหนือมีปาเขาและ
สายนํ้าเยอะ ผีที่สําคัญก็เชน ผีขุนหวย และ ประเภทที่สอง ผีที่ทําหนาที่
ปกปองคุม ครองมนุษย เชน ผีเสือ้ บาน/เสือ้ เมือง ผีดง ผีปยู า หรือผีบรรพบุรษุ
ทีบ่ า นมวงชุมผีสาํ คัญเกีย่ วของกับทรัพยากรธรรมชาติหรือผีประเภท
ที่หนึ่งที่เปนตัวแทนของอํานาจธรรมชาติ ที่คอยกํากับบุคคลและชุมชน
ใหระลึกวาทรัพยากรธรรมชาติเหลานั้นมีเจาของและมีคุณ เราตองเคารพ
ธรรมชาติ ใชประโยชนอยางพอดี และเมื่อใชแลวตองบํารุงรักษา แตหาก
ไมเคารพ ละโมบหรือไมตอบแทนคุณก็จะกลายเปนโทษ โดยมีผีที่สําคัญ
3 ผี คือ

19

20

การอนุรักษพันธุปลาอยางเปนองครวมของชุมชนบานมวงชุม
ตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

1) ผีขนุ หวย ทีเ่ ชือ่ วาสถิตอยูใ นลําหวยมวงชุม มีอทิ ธิฤทธิใ์ นการทําให
ฝนฟาตกตองตามฤดูกาลมีนํ้าทาอุดมสมบูรณในการทําไรทํานา มีนํ้ากิน
นํา้ ใชตลอดป ซึง่ ชาวบานมีการนับถือผีขนุ หวยกันมาตัง้ แตสมัยปูย า ตายาย
และจะเลี้ยงผีขุนหวยในชวงเดือนมิถุนายนดวยเครื่องบูชาตางๆ
2) ผีเจาทีป่ า ซึง่ สถิตอยูท ปี่ า ชุม นํา้ หนองขอนแกน ชาวบานจะมาทํา
พิธีไหวเพื่อบอกกลาวขอใหปกปองคุมครองไมใหเกิดเหตุราย ไมใหหลงปา
เวลาเขามาทํากิจกรรมในปาตางๆ ทั้งการเลี้ยงวัวควาย หาของปา การทํา
กิจกรรมอนุรกั ษ รวมถึงการขอใหทานชวยปกปองปาจากความเสื่อมโทรม
และถูกทําลาย
3) ผีเจาทีน่ าํ้ อิง ชาวบานเชือ่ วาในแมนาํ้ อิงมีผเี จาทีท่ คี่ อยดูแลรักษา
ปลาและแมนํ้า ถาอยากไดปลาเยอะก็จะตองไปบนทานโดยมีการทํา
แทนบูชาเล็กๆ ไวที่ริมแมนํ้า และเมื่อไดเยอะตามที่ขอแลวก็ตองไมลืม
นําสิ่งของมาไหวแกบน
นอกจากนี้ยังมีผีประเภทที่สองอยู 2 ผี คือ 1) ผีปูยา ซึ่งปจจุบัน
ในหมูบานมวงชุมยังคงมีการทําพิธีเลี้ยงในบางตระกูล และ 2) ผีดง หรือ
ผีประจําหมูบานคือ “เจาพอขากาน” ซึ่งชาวบานเชื่อวาทานเปนทหาร
มาจากเมืองนาน ชาวบานมักไปบนในเรือ่ งโชคลาภ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ
การเดินทางปลอดภัย รวมทั้งการงาน เปนตน โดยเฉพาะหากใครตองการ
สอบเปนทหารตํารวจมักจะไดเสมอเพราะทานเปนทหารเกา ชาวบาน
จะเลี้ยงผีปูยาและผีดงในวันเดียวกันในเดือนมิถุนายน

การอนุรักษ
พันธุปลา
การบริหารจัดการเขตอนุรักษพันธุปลา
ชาวบานมวงชุมสรางเขตอนุรกั ษพนั ธุป ลาขึน้ ในแมนาํ้ อิง

บริเวณทาแสนสาวในป พ.ศ. 2544 หลังจากเริ่มมีกระแสการ
อนุรกั ษในหมูบ า นและการไปดูงานเรือ่ งเขตอนุรกั ษพนั ธุป ลา
ที่จังหวัดนาน ชวงเริ่มแรกนั้นถือเปนชวงทาทายมากที่สุด
เพราะมีทงั้ คนทีเ่ ห็นดวยและไมเห็นดวย สวนทีเ่ ห็นดวยไดมมี ติ
รวมกันวาใหทําเปนเขตอนุรักษแบบถาวร เพื่อสรางพื้นที่
ปลอดภัยใหปลาตลอดทัง้ ป โดยเลือกพืน้ ทีท่ เี่ ปนวังมีความลึก
พอประมาณและมีนาํ้ ในวังตลอดทัง้ ปโดยเฉพาะชวงหนาแลง
โดยกันเขตอนุรักษฯ ไวเพียง 200 เมตร เพราะยังมีหลายคน
ไมเห็นดวยและไมเขาใจถึงความสําคัญ เชน มีคาํ ถามวาทําไม
ตองกั้นเขตทั้งที่เปนแมนํ้าธรรมชาติและเปนของสวนรวม
ผูนําและชาวบานที่เห็นดวยที่ไดรวมกันผลักดันเขตอนุรักษฯ
ตองชวยกันพูดคุยเพื่อสรางความเขาใจ ทั้งยังตองเฝาระวัง
คนที่รุกลํ้าเขาไปหาปลาในเขตอนุรักษฯ อยางเขมงวด
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ยอนไปอดีตป 2516–2525 ปลานอยลงมาก หายาก แลวคน
ก็หากินแบบผิดธรรมชาติ ช็อตบาง เบื่อบาง มันก็ทําใหปลานอยลง
ถาเราไมเริ่มคิด เริ่มทําเรื่องการอนุรักษ อนาคตคงไมมีปลากิน
ทุกวันนี้ปลากดคังที่เคยนอยลงหรือแทบจะหาไมได กลับมามีกิน
อุดมสมบูรณเหมือนเดิมแลว
ปญญา เปาพรหมมา กํานันตําบลครึ่ง
ในการดูแลเขตอนุรักษพันธุปลาจะใชกฎระเบียบและคณะกรรมการ
ชุดเดียวกับที่ใชกับปาชุมนํ้า ดังไดกลาวไปแลวในเรื่องการจัดการปาชุมนํ้า
ปจจุบันบานมวงชุมมีการจัดการเขตอนุรักษพันธุปลา 2 แบบ15
1) เขตอนุรักษพันธุปลาแบบถาวร หามจับปลาและสัตวนํ้าในเขต
อนุรักษเด็ดขาดตลอดทั้งปแตสามารถจับปลาไดนอกเขตอนุรักษ ซึ่งก็คือ
เขตอนุรกั ษฯ ในแมนาํ้ อิงบริเวณทาแสนสาว มีความยาวประมาณ 500 เมตร
2) เขตอนุรักษกึ่งถาวร ซึ่งอยูในหนองนํ้า 4 แหงของชุมชน คือ
หนองขอนแกน ขนาด 10 ไร หนองไกไห ขนาด 8 ไร หนองปาคา และ
หนองตนผึ้ง ขนาด 10 ไร โดยหามจับปลาและสัตวนํ้าทุกชนิดในชวง
นํ้าหลากเพื่อใหปลาวางไขและเติบโต แตจะมีการเปดขายบัตรใหชาวบาน
ลงหาปลาในเขตอนุรกั ษไดในชวงหนาแลง ระหวางเดือนธันวาคม–เมษายน
แลวแตคณะกรรมการจะกําหนดวาเปนวันไหน ซึง่ การหาปลาแบบนีเ้ รียกวา
“การตกหนอง” เปนวัฒนธรรมการหาปลาอยางหนึ่งของคนลุมนํ้าอิง
การตกหนองของบานมวงชุม บางหนองจะเปดเฉพาะใหคนในชุมชนลงหาปลา
บางหนองก็จะเปดใหคนนอกชุมชนเขามาหาปลาได โดยบานมวงชุมจะเปด
ขายบัตรที่หนองไกไห หนองปาคา และหนองขอนแกน เฉพาะในปที่จะ
ซื้อปลามาปลอยในหนอง รายไดจากการขายบัตรจะนําไปทําประโยชน
15

สมาคมแมนํ้าเพื่อชีวิต. 2558. อางแลว. หนา 72.
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ในชุมชนขึ้นอยูกับวาปนั้นๆ ชุมชนตองการจะพัฒนาอะไร เงินบางสวน
จะนําไปซื้อพันธุปลามาปลอยในปตอไป ราคาบัตรจะขึ้นอยูตามประเภท
เครือ่ งมือหาปลา เชน จํา๋ หิง บัตรละ 10 บาท แห แนง บัตรละ 20 บาท เปนตน

ปญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ

1) นํ้าจากแมนํ้าโขงไมหนุนขึ้นมาในฤดูนํ้าหลากทําใหนํ้าไมทวม
เขาปาชุมนํ้า กระทบตอแหลงวางไขและแหลงอนุบาลตัวออนของปลาและ
สัตวนํ้า ทําใหปลาและสัตวนํ้าลดลง
2) คนขางนอกยังมีการฝาฝนกฎเขามาจับปลาในเขตอนุรกั ษอยูบ า ง
ทีผ่ า นมาจับมาแลว 2 ครัง้ แตหลังจากจับและปรับลาสุดในป 2562 ก็ยงั ไมพบ
คนเขามาทําผิดอีก
3) การสูบนํ้าเพื่อใชในการเกษตรในชวงหนาแลงทําใหนํ้าในวังปลา
บางที่แหงขอด
4) ปลาชะโดมีมากขึ้น กินปลาเล็กปลานอย ทําใหปลาลดลง
5) ปญหาภัยแลงฝนไมตกตองตามฤดูกาล
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ผลสําเร็จของการอนุรักษพันธุปลา
หลังจากที่ทําเขตอนุรักษพันธุปลามา 19 ป ปจจุบันในป พ.ศ. 2562
ชาวบ า นพบว า มี ป ลาหลายชนิ ด กลั บ มาอยู  ใ นเขตอนุ รั ก ษ ฯ และพื้ น ที่
โดยรอบมากขึน้ และมีขนาดตัวใหญขนึ้ เชน ปลาคาว ปลาเพีย้ ปลาตองกาย
ปลาตองดาว ปลาสะปาก ปลาตะเพียน ปลาบา ปลากด ปลาแกก (ปลาขบ)
ปลาแข ปลาแข ดํ า ปลาปากกว า ง ปลามง กุ  ง ก า มกราม ปลาเทโพ
ปลาจอนทราย ปลาชอน ปลาหวาน ปลายอน เปนตน
จากการระดมขอมูลรวมกันของชาวบานสามารถสรุปผลสําเร็จ
ของการทําเขตอนุรักษพันธุปลาได คือ
1) การอนุรักษทําใหพบปลาหลายชนิดขึ้นและมีขนาดตัวใหญขึ้น
กวาเดิม
2) ปลาบางชนิดที่เคยหายไปกลับมาพบเห็นในเขตอนุรักษ
3) คนทั้งในและนอกชุมชนไดประโยชนรวมกัน ปลาเพิ่มขึ้นทําให
มีรายไดและอาหารเพิ่มขึ้น
4) เกิดการพูดคุยกันของคนในชุมชนและหมูบานใกลเคียง
การทีช่ าวบานเรารวมกันทําเขตอนุรกั ษพนั ธุป ลาและชวยกันดูแล
มานั้น ถือวาประสบความสําเร็จมาก แตกอนเริ่มอนุรักษ 200 เมตร
ทีนขี้ ยายออกเปน 500 เมตร เพราะ 200 เมตร มันสัน้ ไป ตอนเริม่ ตน
ทํ า หลายคนที่ เ ห็ น ต า งแต เราก็ พ ยายามจั ด การให ไ ด มี ก ารจั ด
เวรยามเฝา แตทกุ วันนีค้ นหาปลาเขาชวยกันดูแลเองเพราะเขาไดรบั
ผลประโยชนโดยตรง อนุรักษชวงหนาแลงหนานํ้าหลากก็หากินได
ถาไมอนุรักษทุกวันนี้คงหาปลาแทบไมได
นายเมือง ศรีสม ชาวบานมวงชุม
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เราทําการอนุรักษทุกวันนี้ถือวาประสบความสําเร็จแลว อนุรักษ
ไวก็ไมใชแคคนในชุมชนเราจะไดกิน คนนอกชุมชนก็ไดมีปลากิน
ไปดวย หลายคนบอกเลยวาถาไมมีเขตอนุรักษของบานมวงชุม
ไมรูจะมีปลากินไหม เราภูมิใจในจุดนี้
ชาวบานมวงชุมกลาว
การทําเขตอนุรักษไวขอดีคือเรามีปลากิน แตตอไปสถานการณ
หรือสภาพแวดลอมตางๆ ไมรูมันจะเอื้อแคไหน นํ้าอิงก็แหงขนาด
พื้นที่วังยังมีนํ้านอย แถมนํ้าโขงก็ไมหนุนเขามา เราจะแกปญหา
ยังไง
นายแกว ศรีสม ชาวบานมวงชุม
ปลามันเยอะขึ้นและตัวใหญขึ้น บางชนิดที่หายไปหรือไมเจอ
มานานก็มาเจอในเขตอนุรักษของเรา
นายเมือง ศรีสม ชาวบานมวงชุม
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ปลาและนาก กับตัวชี้วัดความสําเร็จ
มีชนิดพันธุป ลาและสัตวทสี่ าํ คัญหลายชนิดทีเ่ ปนตัวชีว้ ดั หรือสิง่ ยืนยัน
ความสําเร็จของความพยายามที่ชาวบานไดรวมกันทํามาเกือบ 20 ป เชน
ปลาคาวดํา ปลาคาวขาว ปลาดาบลาว ปลาแขดํา ปลาบา นาก

บวน (นาก)

นากนํ้าหรือที่เรียกกันในภาษาทองถิ่นภาคเหนือวา “บวน” เปนสัตว
ทีก่ นิ ปลาเปนอาหาร อาศัยอยูใ กลแหลงนํา้ โดยเฉพาะบริเวณทีไ่ มถกู รบกวน
เพราะเปนสัตวฉลาด ขีอ้ าย พบตัวยาก สวนมากจะออกหากินในเวลากลางคืน
การพบบวนจึงเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาบริเวณนั้นมีปลาและระบบนิเวศ
ทีอ่ ดุ มสมบูรณ ไมถกู รบกวนจากคน ชุมชนบริเวณนัน้ ใหความสําคัญตอการ
อนุรักษ ในประเทศไทยพบนากอยูทั้งหมด 4 ชนิด ซึ่งทั้งหมดเปนสัตวปา
คุมครองที่ตามกฎหมายแลวหามลา ครอบครอง คาขาย และเพาะพันธุ
เวนแตจะไดรับอนุญาต หนึ่งในนั้นเปนชนิดที่หายากมากพบไมกี่แหงใน
ภาคใตของไทย สวนทีเ่ หลืออีก 3 ชนิด ซึง่ ไดแก นากใหญธรรมดา นากใหญ
ขนเรียบ และนากเล็กเล็บสั้น พบกระจายตัวอยูในตามแหลงนํ้าทั่วไป
ในประเทศไทยซึ่งปจจุบันนากเปนสัตวที่หายาก พบแหลงที่อยูอาศัย
ไมมากนัก
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จากการสํารวจเบือ้ งตนของสมาคมแมนาํ้ เพือ่ ชีวติ พบวาในลุม นํา้ อิง
ตอนลางมีจุดที่พบนากอยางนอย 10 แหง16 ซึ่งเกือบทั้งหมดจะเปนบริเวณ
ริมฝงแมนํ้าอิงที่อยูใกลกับปาชุมนํ้าและเขตอนุรักษพันธุปลาของหมูบาน
จากการตรวจวิเคราะหทางพันธุกรรม หรือ DNA17 พบวาในลุมนํ้าอิง
ตอนลางมีนาก 2 ชนิด คือ นากใหญธรรมดาและนากใหญขนเรียบ ทั้งนี้
เปนไปไดวาอาจจะมีนากครบทั้ง 3 ชนิด เนื่องจากการตรวจ DNA ดังกลาว
เก็บตัวอยางนากมาวิเคราะหเพียงไมกี่ตัวอยาง และสิ่งที่นาดีใจก็คือ
ในปาชุม นํา้ บานมวงชุมพบนากทัง้ 2 ชนิดดังกลาว อาศัยและหากินรวมกัน
ซึ่งนี่เปนตัวยืนยันถึงความสําเร็จของชาวบานมวงชุมไดเปนอยางดี

นากใหญธรรมดา

ชื่อวิทยาศาสตร: Lutra lutra
นํ้าหนักตัวโตเต็มที่มีขนาด 3–5 กิโลกรัม หรือขนาดประมาณแมว
มีลําตัวยาว หัวแบนและกวาง หูกลม หางเรียวยาว นิ้วเทามีพังผืดยึด
ติดกัน ขนสัน้ มีสนี าํ้ ตาลออนหรือบางทีอาจจะเปลีย่ นเปนสีเทา โดยสวนทอง
จะมีสอี อ นกวา นากโดยทัว่ ไปจะมีหนวดไวทาํ หนาทีร่ บั รูแ รงสัน่ สะเทือน
กินปลาเปนอาหารหลัก อาศัยและหากินอยูตามแหลงนํ้า ในลุมนํ้าอิง
ชาวบานบอกวานากจะขุดรูอยูต ามตลิง่ โดยทํารูลกึ เขาไปและปากทางเขา
จะอยูใตนํ้า

16
17

สมาคมแมนํ้าเพื่อชีวิต. 2563. รายงานการสํารวจเบื้องตนเรื่องนากในลุมนํ้าอิงตอนลาง.
CEG - Conservation Genetics (Worata Klinsawat and Wanlop Chutipong), Mekong
Community Institute, and Living River Association. 2020. Example of Summary report of
species identification and evolutionary history of Lutrinae from Ing River, Chiang Rai.
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นากใหญขนเรียบ

ชื่อวิทยาศาสตร: Lutrogale perspicillata
นํ้าหนักตัวโตเต็มที่มีขนาด 7–11 กิโลกรัม หรือขนาดประมาณ
หมาตัวเล็ก หัวกลม หูเล็ก และมีลิ้นปดหูปองกันไมใหนํ้าเขา ขนสั้น
เปนสีนํ้าตาลปนสีดําหรือสีนํ้าตาลออน โดยบริเวณทองมีสีออนกวา
บริเวณหลัง หางแบน มีอุงเทาและนิ้วเทาขนาดใหญ
อ ย า งไรก็ ต าม ป จ จุ บั น บ ว นก็ ส ร า งป ญ หาให ค นหาปลารอบๆ
เขตอนุรกั ษพนั ธุป ลาอยูไ มนอ ย จากการกัดทําลายเครือ่ งมือหาปลาและ
กินปลาที่ติดในตาขายและเบ็ดชาวบาน
เวลาหาปลานี่เราตองเผื่อใจไวเลย ถาหาได 3 สวน นี่บวน
จะกินไป 2 สวน เหลือใหเราแค 1 สวน
นายเมือง ศรีสม ชาวบานมวงชุม
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ปลาดาบลาว

ชื่อทองถิ่นอื่นๆ: ปลาฝกพรา ดาบยวน ดาบ ทองพลุ
ชื่อวิทยาศาสตร: Macrochirichthys macrochirus
ปลาชนิดนีเ้ ปนตัวชีว้ ดั ความสําเร็จทีส่ าํ คัญอีกชนิดหนึง่ เนือ่ งจากเดิม
เคยมีชุกชุมในหลายพื้นที่ของไทยรวมทั้งในแมนํ้าเจาพระยา ปจจุบัน
มีสถานภาพเปนปลาหายากในประเทศไทย18 โดยแมนํ้าอิงตอนลาง
เปนแหลงทีอ่ ยูอ าศัยตามธรรมชาติแหงเดียวในประเทศไทยทีย่ งั สามารถ
พบปลาชนิดนี้ไดงาย ชาวบานลุมนํ้าอิงไมนิยมกินเพราะมีกางเยอะ
ลักษณะ: เปนปลาเกล็ดขนาดประมาณ 80 เซนติเมตร ลําตัวยาวแบน
เกล็ดขนาดเล็กสีเงิน
นิสัย: เปนปลาลาเหยื่อ วายนํ้าเร็ว หากินตามผิวนํ้า สูเบ็ด
แหลงที่อยูอาศัย: พบตามแหลงนํ้าหลากและแมนํ้าขนาดใหญ
อาหาร: ปลาเล็กและแมลง

ปลาคาวดํา

ชื่อทองถิ่นอื่นๆ: ปลาเคาดํา คูณ ทก คาวทุบ อีทุก
ชื่อวิทยาศาสตร: Wallagonia micropogon19
จัดอยูในวงศปลาเนื้อออน Siluridae วงศเดียวกับปลาคาวขาว
แตคนละสกุล ปลาคาวดําเดิมเปนปลาทีใ่ กลสญ
ู พันธุห ายากตามธรรมชาติ
แต ต  อ มาสามารถเพาะพั น ธุ  ไ ด แ ละปล อ ยคื น สู  ธ รรมชาติ ป จ จุ บั น
มีสถานภาพหายากปานกลาง ปลาคาวเปนปลาชนิดหนึ่งซึ่งเคยหายไป
จากแมนาํ้ อิงและกลับมาพบอีกครัง้ หลังจากการทําเขตอนุรกั ษพนั ธุป ลา

18
19

นณณ ผาณิตวงศ. อางแลว. หนา 88.
นณณ ผาณิตวงศ. 2561. ปลานํ้าจืดไทย. หนา 431.
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ลักษณะ: ผิวลําตัวมีสีเทาถึงดําสนิทสวนทองจะมีสีจางกวาที่อื่น
เปนปลาหนังขนาดใหญโดยทั่วไปมีขนาดใหญไดถึง 1 เมตร หนัก
50 กิโลกรัม มีลําตัวยาว จากสวนหัวลงไปถึงกลางลําตัวคอนขางปอม
กลางลําตัวคอนไปทางหางคอนขางแบน หัวมีขนาดใหญและแบน
ปากกวาง ภายในปากมีฟนซี่เล็กๆ อยูในขากรรไกรทั้ง 2 ขาง มีหนวด
2 คู คูแรกอยูดานบนปาก เกือบถึงจะงอยปาก คูที่สองอยูดานลางปาก
บริเวณขากรรไกรลางจะสัน้ และเล็กมาก บริเวณทองจะปองกวาสวนอืน่
มีครีบขนาน 2 คู คือ ครีบอกและครีบทอง สวนครีบกนจะใหญและยาว
จากสวนทองจรดครีบหาง
นิสัย: เปนปลาที่สายตาไมดีจึงใชหนวดในการนําทางและหาอาหาร
มักจะซอนตัวอยูนิ่งๆ ใตนํ้า มีนิสัยดุราย กาวราว หวงถิ่นที่อยูอาศัย
มาก และชอบออกหากินในเวลากลางคืน
แหลงที่อยูอาศัย: บริเวณนํ้าลึก สามารถพบไดในแมนํ้าสายใหญๆ
ในภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใตของไทย
อาหาร: เปนปลาลาเนื้อ กินปลาและสัตวนํ้าขนาดเล็กไปจนถึง
ขนาดใหญ
ฤดูวางไข: พบไขในทองชวงเดือนกรกฎาคม ไขจะฟกเปนลูกปลา
ภายในประมาณ 28–32 ชั่วโมง
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ปลาคาวขาว

ชื่อทองถิ่นอื่นๆ: ปลาเคาขาว เคา เคาคูน คาว
ชื่อวิทยาศาสตร: Wallago attu
จัดอยูในวงศปลาเนื้อออน Siluridae20 แตคนละสกุลกับปลาคาวดํา
ปจจุบันมีสถานภาพหายากปานกลาง ชาวบานมวงชุมพบวาเปนปลา
ชนิดหนึง่ ทีไ่ ดรบั ผลดีจากการทําเขตอนุรกั ษพนั ธุป ลาคือปลาทีพ่ บมีมากขึน้
และตัวใหญขนึ้ จากเดิมชาวบานเคยจับไดหนักสุดนํา้ หนัก 12 กิโลกรัม
หลังจากทําเขตอนุรักษพันธุปลาแลวจับไดหนักสุดนํ้าหนัก 15 กิโลกรัม
ลักษณะ: เปนปลาหนังผิววาวเกลี้ยงเปนสีเทาอมเงิน สวนทองมี
สีจางและปองกวาสวนอืน่ ๆ ขนาดประมาณ 200 เซนติเมตร ลําตัวแบน
โดนเฉพาะสวนหาง มีครีบหลัง 1 กาน คอนขางแข็ง ครีบขนาน 2 คู
คือครีบอกและครีบทอง ครีบกนยาวตัง้ แตทอ งไปจนถึงหางนับแลวกวา
90 กาน ครีบหางเวาเปน 2 แฉก มีสว นหัวและจะงอยปากยืน่ ปากกวาง
ขากรรไกรกวาง ฟนแหลม บนขากรรไกรภายในปากจะมีฟนซี่เล็กๆ
จํานวนมาก มุมปากอยูดานหลังของตา ตาเล็ก มีหนวด 2 คู คูแรก
อยูดานบนปากเกือบถึงจะงอยปาก คูที่สองอยูดานลางปากบริเวณ
ขากรรไกรลาง ขนาดจะสั้นกวาคูแรก
นิสัย: เปนปลาลาเหยื่อขนาดใหญ มักออกหากินในเวลากลางคืน
มีความวองไวดุดัน โดยเฉพาะเวลาลาเหยื่อบนผิวนํ้าจะกระแทกตัว
กับนํ้าจนเกิดเสียงดัง มักขึ้นมาฮุบอากาศที่ผิวนํ้า
แหลงที่อยูอาศัย: บริเวณนํ้าลึก
อาหาร: เปนปลาลาเนื้อ กินปลาและสัตวนํ้าขนาดเล็ก
ฤดูวางไข: มีพฤติกรรมอพยพเขาไปในทุง นํา้ ทวมเพือ่ จับคูผ สมพันธุ
และวางไขในฤดูนํ้าหลาก พบไขในทองชวงเดือนกรกฎาคม ไขจะฟก
เปนลูกปลาภายในประมาณ 28–32 ชั่วโมง
20
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ปลาบา

ชือ่ ทองถิน่ อืน่ ๆ: ปลาโพง ปลาอายบา ปลาพวง ปลาสุลตาน (มาเลเซีย)
ชื่อวิทยาศาสตร: Leptobarbus hoeveni
อยูใ นวงศปลาตะเพียน Cyprinidae จัดเปนปลาซิวทีม่ ขี นาดใหญทสี่ ดุ
ในโลก21 พบตามแมนํ้าสายใหญๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งแมนํ้าโขงและ
แมนํ้าสาขา มีสถานภาพหายากปานกลาง
ลักษณะ: เปนปลาเกล็ดขนาดใหญยาวประมาณ 50 เซนติเมตร
ตัวใหญสุดที่พบมีขนาด 80 เซนติเมตร เมื่อเล็กจะมีแถบดําพาดยาว
ตลอดลําตัว หางแดง พอโตขึน้ แถบดําจะจางลง หัวกวาง ปากคอนขางกวาง
มีหนวดขนาดเล็ก 2 คู ตาคอนขางโตในตาสีดํา ลําตัวยาวคอนขางกลม
เกล็ดมีขนาดปานกลางถึงใหญสเี ทาอมเหลือง สวนทองมีสขี าว ครีบหลัง
สีดําอมเทา ครีบหางสวนปลายจะเปนสีชมพู ครีบทองสวนปลายจะมี
สีแดงจางๆ
นิสัย: ปราดเปรียววองไว รับสงบ ตืน่ ตกใจงาย ชอบอยูร วมกันเปนฝูง
จึงเปนที่มาของชื่อวาปลาพวง
แหลงที่อยูอาศัย: ชอบอาศัยอยูตามแหลงนํ้าไหลและนํ้านิ่ง พบได
ในแมนํ้าสายใหญๆ ทั่วประเทศ เชน แมนํ้าเจาพระยา แมนํ้าทาจีน
แมนํ้าโขง แมนํ้านาน แมนํ้ามูล รวมถึงลําธารในปาดงดิบ
อาหาร: กินสัตวและพืชเปนอาหาร
ฤดูวางไข: ระหวางเดือนพฤษภาคม–กันยายน ใชเวลาฟกเปนตัว
ประมาณ 15–18 ชั่วโมง
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ปลาแกก

ชื่อทองถิ่นอื่นๆ: ปลาเบี้ยว คางเบือน ขบ ปากวิด เจามัก
ชื่อวิทยาศาสตร: Belodontichthys truncates
จัดอยูในวงศ Siluridae กลุมปลาเนื้อออนขนาดใหญ ปลาแกก
เปนปลาอพยพจากแมนํ้าโขงเพื่อเขามาวางไขในแมนํ้าอิง โดยปกติแลว
ชาวบานมวงชุมจะจับไดมากในชวงนํา้ หลาก แตป 2562 กลับจับไดมาก
ในชวงนํ้าลงชวงหนาแลง โดยจับไดประมาณวันละ 60 ตัว ตัวใหญสุด
ที่จับไดมีขนาด 3 กิโลกรัม ถือเปนความผิดปกติที่สังเกตไดอยางหนึ่ง
ชาวบานสันนิษฐานวาเปนปลาคางวังกลับออกสูแมนํ้าโขงไมทัน
ลักษณะ: ลําตัวมีสเี งินวาวหรือเลือ่ มไปทางเขียวออน ผิวบริเวณทอง
สีออน ขนาดที่พบใหญสุดประมาณ 80 เซนติเมตร สวนหัวแบนคอน
ขางมากเชนเดียวกับลําตัว รูปรางเรียว ยาว หัวและจะงอยปากงอนขึ้น
ดานบน ปากกวางมาก คางเชิดขึ้นจึงเปนที่มาของชื่อ “ปลาคางเบือน”
มีฟนขนาดเล็กแหลมคมบนขากรรไกรจํานวนมาก ตาโตอยูตอนกลาง
ของหัว ใกลมุมปากมีหนวด 1 คู ยาวจนถึงครีบอก ครีบหลังเล็กมาก
ครีบอกใหญ ปลายแหลม ครีบทองเล็ก ครีบหางเวาตื้น ครีบกนและ
ครีบหางมีสีคลํ้า
นิสัย: มักลอยตัวนิ่งๆ เปนฝูงบริเวณกลางนํ้า ครีบอกขนาดใหญ
จะกางออกดานขางเพื่อใชกระพือขึ้นตอนโฉบเหยื่อจากดานลาง
แหลงที่อยูอาศัย: พบในแหลงนํ้าไหล แมนํ้าสายใหญและแมนํ้า
สาขาทั่วประเทศไทย ทั้งในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยกเวนแมนํ้าสาละวินและภาคตะวันออก
อาหาร: เปนปลากินเนื้อ กินปลาขนาดเล็กและสัตวนํ้าอื่นๆ เชน
แมลง กุงฝอย และไสเดือน
ฤดูวางไข: ชวงนํ้าหลากประมาณเดือนพฤษภาคม–พฤศจิกายน
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ปลาแคดํา

ชื่อทองถิ่นอื่นๆ: ปลาแคควาย แคยักษ แข แขควาย
ชื่อวิทยาศาสตร: Bagarius yarrelli
จัดอยูใ นวงศปลาแค Sisoridae ปลาแคทพี่ บในแมนาํ้ อิงมีหลายชนิด
ได แ ก ปลาแค ดํ า ปลาแค เ หลื อ ง และปลาแค ห รื อ ปลาแค ติ ด หิ น
ในชวงหนาแลงป 2562 ชาวบานบานมวงชุมจับปลาแคดาํ ไดจาํ นวนมาก
เชนกัน โดยมีขนาดประมาณ 1 กิโลกรัม ทําใหสันนิษฐานวาอาจจะเปน
ปลาลองหรือไมก็เปนปลาคางวัง
ลักษณะ: เปนปลาหนังขนาดใหญ ขนาดประมาณ 200 เซนติเมตร
พื้นลําตัวมีสีเหลืองคอนนํ้าตาล กระดํากระดาง มีลวดลายสีดําทั่วไป
ผิวไมเรียบ ลําตัวเรียวยาว หัวใหญ ผิวหนังบนหัวขรุขระมีตุมเล็กๆ
กระจายอยูทั่วไป ตาเล็ก ปากกวาง ภายในมีฟนขนาดคอนขางใหญ
จํานวนมาก หนวดจมูกขนาดสัน้ หนวดใตคางยาวกวาหนวดจมูก หนวด
ริมฝปากบนมีขนาดใหญและแข็งซึง่ จะทําหนาทีค่ ลายสมอ ชวยยึดเกาะ
ใหปลาอยูก บั ทีใ่ นบริเวณทีน่ าํ้ ไหลแรง ครีบอกมีขนาดใหญกวาครีบทอง
และครีบกน ครีบหลังอยูระหวางครีบทองกับครีบกน ครีบหางเวาลึก
นิสัย: จัดเปนปลาผูลาขนาดใหญ นิสัยสงบนิ่งมากโดยเฉพาะเวลา
เฝาดักรออาหาร
แหลงที่อยูอาศัย: พบบริเวณแกงหรือที่นํ้าไหลคอนขางแรงตาม
แมนํ้าสายใหญ รวมทั้งแมนํ้าโขงและสาขา แตพบนอยทางภาคใต
อาหาร: ปลาและสัตวนํ้าขนาดเล็ก
ฤดูวางไข: ชวงนํ้าหลากประมาณชวงเดือนพฤษภาคม–ธันวาคม

