เขตรักษาพันธุ์ปลา
การฟนฟูปลาแมนํ้ามูนและชุมชนโดยคนทองถิ่น

สมาคมแมนํ้าเพื่อชีวิต
รวมกับคณะกรรมการชาวบาน
เพื่อฟนฟูชีวิตและชุมชนลุมนํ้ามูน (ชชช.)
2561

เขตรักษาพันธุ์ปลา
การฟนฟูปลาแมนํ้ามูนและชุมชนโดยคนทองถิ่น

กองบรรณาธิการ :

นางสาวจันทรนภา คืนดี นายสายัณน ขามหนึ่ง
นายธีระพงศ โพธิ์มั่น และนางสาวอริตา รัชธานี

พิมพครั้งที่ 1 :

สิงหาคม 2561

จํานวน :

1,000 เลม

ราคา :

50 บาท

จัดพิมพโดย :

สมาคมแมนํ้าเพื่อชีวิต 138/1 หมู 4
ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200
เว็บไซต : www.livingriversiam.org

สนับสนุนโดย :

Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF)
และสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษธรรมชาติ
และทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN)

ออกแบบ/พิมพที่ :

หจก.วนิดาการพิมพ 14/2 หมู 5
ตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300

สารบัญ

...
บทสรุป
เกริ่นนํา
• ที่มาของการศึกษา
• กระบวนการและขอบเขตการศึกษา
การเพิ่มปลาในแมนํ้ามูน : มาตรการรัฐที่ไมแกไขปญหา
• ปลา : ความสําคัญตอคนหาปลา
• การเปลี่ยนแปลงของแมนํ้า ปลา และคนหาปลา
• มาตรการแกไขปญหาปลาในแมนํ้ามูนลมเหลว
เขตรักษาพันธุปลาปากมูน
• การริเริ่มเขตรักษาพันธุปลา
• การจัดการเขตรักษาพันธุปลา
• คําเวาของคนหาปลาแมมูล
ผลของการทําเขตรักษาพันธุปลา
• ผลทางระบบนิเวศ
• ผลทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
• ขอคิดเห็น
• ขอเสนอแนะ
ภาคผนวก
• ภาคผนวก ก รายชื่อทีมสํารวจรวบรวมขอมูล
• ภาคผนวก ข ชนิดพันธุปลาที่พบในเขตรักษาพันธุปลา

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

บทสรุ ป
ปลาในแมนํ้ามูนเปนปลาที่อพยพจากแมนํ้าโขง ทําใหคนแมนํ้ามูน
มีอาหาร รายได มีความสัมพันธอนั ดีตอ กันนอกจากนีย้ งั เกิดการสัง่ สมความรู
การและสืบทอดสูร นุ ลูกหลาน การลดลงของชนิดและปริมาณปลาในแมนาํ้ มูน
สงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงของชุมชนคนหาปลาบริเวณปากมูนเปน
ระยะเวลาตอเนื่องและยาวนานนับจากวันที่เขื่อนปากมูลไดปดกั้นเสนทาง
อพยพของปลา
ในขณะที่มาตรการในการหาทางออกของฝายรัฐเพื่อลดผลกระทบ
หรือแนวทางในการฟนฟูปลา เวลาผานมากวา 20 ป ยังไมมีวิธีการใดๆ
ทีส่ ามารถทําใหปลาเพิม่ ขึน้ ไดทงั้ ปริมาณและชนิดพันธุ การสรางบันไดปลาโจน
และการสรางสถานีเพาะพันธุส ตั วนาํ้ ไดผลิตลูกปลาและกุง กามกราม ปลอยลง
ในแมนาํ้ มูน แตยงั ไมมขี อ มูลใดๆ บงชีว้ า ทําใหปลาเพิม่ มากขีน้ ในทางกลับกัน
รัฐตองสูญเสียงบประมาณเปนจํานวนมาก สําหรับกิจกรรมเหลานี้
การฟน ฟูปลาในแมนาํ้ มูนไดเริม่ ตนขึน้ เมือ่ ป 2558 โดยคณะกรรมการ
ชาวบานเพือ่ ฟน ฟูชวี ติ และชุมชนลุม นํา้ มูน (ชชช.) ไดรว มวิเคราะหสถานการณ
ปลาในแมนํ้ามูนที่สูญหายไป โดยสงผลตออาหารจากธรรมชาติและวิถีคน
ปากมูน เพื่อใหเกิดการฟนฟูแมนํ้ามูนอยางแทจริง ขอสรุปที่เห็นรวมกันคือ
คนปากมูนจะตองลงมือฟน ฟูปลาในแมนาํ้ มูนดวยตัวเอง โดยการทําเขตรักษา
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เขตรักษาพันธุปลา

พันธุป ลาซึง่ ปจจุบนั ทําไปแลว 10 แหง ซึง่ สงผลดีตอ การฟน ฟูแมนาํ้ และชุมชน
มาอยางตอเนื่อง
หลังจากทีไ่ ดทาํ เขตรักษาพันธุป ลายางเขาปที่ 4 ป 2561 คณะกรรมการ
ฟนฟูชีวิตและชุมชนลุมนํ้ามูน (ชชช.) และตัวแทนคณะกรรมการเขตรักษา
พันธุปลาที่ไดรับมอบหมาย ไดทําการศึกษาอยางมีสวนรวมเพื่อใหทราบถึง
ผลของการทําเขตรักษาพันธุป ลาทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ดานระบบนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม โดยทําการศึกษาในเขตรักษาพันธุปลา 3 วังตัวอยางศึกษา
คือ เขตรักษาพันธุปลาวังปลาปูผาลาเหล็ก ในแมนํ้าโขง เขตรักษาพันธุปลา
วังปลาขุมลามแข ในแมนํ้ามูนและเขตรักษาพันธุปลาวังปลาถํ้าปูจารยโคตร
แมนํ้าลําโดมนอย
ซึ่งการศึกษาทําใหเห็นวาการทําเขตรักษาพันธุปลาของชาวบาน
ปากมูนไดสงผลตอหลายดานทั้งระบบนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม เขตรักษาพันธุปลาที่ทําขึ้นและจัดการโดยชุมชนบนความรู
และความตองการทองถิ่นไมไดเปนแคเครื่องมือเพื่อการรักษาเยียวยา
แมนาํ้ เทานัน้ แตยงั เปนเครือ่ งมือทางสังคมในการฟน ฟูสงั คมดวย ขอมูล
ที่ไดจากการศึกษาเปนสิ่งยืนยันถึงศักยภาพและความพยามยามของ
ชาวบานในการฟนฟูระบบนิเวศแมนํ้ามูนและชีวิตของพวกเขาเอง
ในดานระบบนิเวศ พบชนิดพันธุปลาทั้งหมด 57 ชนิด โดยพบปลา
ขนาดใหญ ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและอาหารของชุมชน เชน ปลาบึก
ปลาเคิง ปลาอีตู รวมถึงปลาขนาดเล็ก เชน ปลาซิวแกว ปลาหมัด ปลาขาว
มน เปนตน บางชนิดเปนปลาที่มีราคาแพงและเปนที่ตองการของตลาด
ชาวบานมักจะเรียกปลาเหลานี้วาเปน “ปลาเศรษฐกิจ” เชน ปลานาง
ปลาเคิง ปลาบึก โดยขายในราคาขั้นตํ่ากิโลกรัมละ 150 บาท บางชนิด
ราคาสูงถึง 300-400 บาท เชน ปลานาง
ในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การจัดทําเขตรักษาพันธุปลา
ทําใหปลามีเพิม่ มากขึน้ ซึง่ อาหารและรายไดกเ็ พิม่ มากขึน้ ตามโดยเฉพาะจาก
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การฟื้นฟูปลาแมน้ํามูนและชุมชนโดยคนทองถิ่น

“ปลาเศรษฐกิจ” ที่ราคาดี เชน ปลาเคิง ปลาอีตู ที่สําคัญการรวมกันทํา
เขตรักษาพันธุปลาชวยลดความขัดแยงและเสริมสรางความรวมมือกันของ
คนในชุมชน และระหวางชุมชนกับภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ ในดาน
วัฒนธรรมมันชวยฟน ฟูกจิ กรรมชุมชนเกีย่ วกับปลาซึง่ เปนการฟน ฟูประเพณี
วัฒนธรรมของชุมชนทีม่ อี ยูเ ดิม เชน “การทําบุญวังปลา” ทีจ่ ดั รวมในงานบุญ
สังฆทานของหมูบาน เปนกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมที่เปนฮีตคองประเพณีปกติ
ของคนอีสาน “การเรียกปลาเขาวัง” เปนพิธีกรรมที่มีวัตถุประสงคใหปลา
ที่มีอยูในแมนํ้าโขงเขาอาศัยหลบภัยในเขตปลอดภัย กอนที่จะเดินทางเขาสู
แมนํ้ามูน นอกจากนี้เขตรักษาพันธุปลายังมีผลตอการรักษาและผลิตความรู
ทองถิน่ ขึน้ ใหมดว ย การจับปลาทําใหตอ งฟน ความรูแ ละฝมอื ในการทําเครือ่ งมือ
หาปลาดั้งเดิมรวมทั้งเครื่องมือใหมอยางเรือไฟเบอรกลาส
ชาวบานไดมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่จะเกื้อหนุนความสําเร็จ
ในระยะยาวในการเพิ่มปริมาณและชนิดพันธุปลา เชน ตองเปดประตูเขื่อน
ปากมูลใหสอดคลองกับฤดูกาลอพยพของปลาในแตละป ตองรณรงคและ
ควบคุมอยางจริงจังตอการใชสารเคมีอันตรายในแปลงเกษตรเพื่อปองกัน
การชะลางลงสูแมนํ้า หามาตรการควบคุมอยางเขมงวดและเด็ดขาดตอ
โรงงานอุตสาหกรรมที่ปลอยนํ้าเสียลงสูแมนํ้า องคการบริหารสวนทองถิ่น
ควรจัดใหมขี อ บัญญัตทิ อ งถิน่ วาดวยการอนุรกั ษปลาและทรัพยากรแมนาํ้ มูน
รวมทัง้ สนับสนุนสงเสริมการจัดทําเขตรักษาพันธุป ลาอยางจริงจังและตอเนือ่ ง
นอกจากนีแ้ ลวหนวยงานทีเ่ กีย่ วของจะตองเขมงวดตอการควบคุมเครือ่ งมือ
หรือวิธกี ารหาปลาแบบทําลายลาง และควรมีการศึกษาขอมูลในพืน้ ทีเ่ ขตรักษา
พันธุป ลาอยางตอเนือ่ ง เพือ่ ติดตามการเปลีย่ นแปลงอยางตอเนือ่ ง ไดขอ มูล
ที่ชัดเจน มีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น
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เกริน่ นํา
ที่มาของการศึกษา
บริเวณปากมูนเคยเปนแหลงที่มีพันธุปลาชุกชุมที่สุดแหงหนึ่งของ
ประเทศ เนือ่ งจากเปนพืน้ ทีเ่ ชือ่ มตอของแมนาํ้ โขงและแมนาํ้ มูน มีการอพยพ
ขึ้นลงของปลาตลอดทั้งป ลักษณะของระบบนิเวศแมนํ้ามูนมีสภาพเปน
เกาะ แกง วัง เวิน ฯลฯ เหมาะสําหรับเปนที่อยูอาศัย หลบภัย หากิน วางไข
และเปนแหลงอนุบาลลูกปลา เรียกวาแกงคือบานของปลา เกาะแกงตางๆ
จํานวนมาก ยังทําหนาที่เปนปอดชวยเพิ่มออกซิเจนใหกับนํ้าอีกทางหนึ่ง
พื้นที่บริเวณปากมูนยังเหมาะสําหรับการเติบโตของพรรณพืชนานาชนิด
รวมถึงพันธุปลาและพันธุสัตวน้าํ อื่นที่หลากหลาย และเกี่ยวของสัมพันธกับ
การดําเนินชีวติ ของชาวบานทีม่ อี าชีพหาปลา และปากมูนยังเปนแหลงพบปะ
สังสรรคของคนในชุมชน เปนสถานทีป่ ระกอบพิธกี รรมทางประเพณีความเชือ่
ของผูคนนับตั้งแตอดีตเปนตนมา
หลังจากที่ไดมีการสรางเขื่อนระบบนิเวศและชีวิตของคนทองถิ่น
ที่พึ่งพาแมนํ้ามูนก็ไดรับผลกระทบอยางหนัก การเรียกรองเพื่อการฟนฟู
แมนํ้าและชีวิตของชุมชนกวา 27 ปที่ผานมาไมไดผล
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หลังจากที่สิ้นหวังกับภาครัฐในการฟนฟูแมนํ้ามูนและชีวิตชาวบาน
กวา 4 ปที่ผานมาชาวบานปากมูนจึงไดรวมกันจัดตั้งเขตรักษาพันธุปลา
ปากมูนขึน้ โดยความรวมมือกับสมาคมแมนาํ้ เพือ่ ชีวติ ภายใตการสนับสนุนของ
Synchronicity Earth (SE) และ Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF)
และ สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ
(IUCN) ปจจุบันไดเกิดเขตรักษาพันธุปลาขึ้นทั้งหมด 10 แหง ทั้งในแมนํ้าโขง
แมนาํ้ มูน และแมนาํ้ ลําโดมนอย ซึง่ เปนสาขาของแมนาํ้ มูน เปนปรากฏการณใหม
ทีช่ าวบานไดรว มกันลงมือฟน ฟูปลาดวยวิธกี ารของตนเอง ดวยความมุง หวัง
ที่จะทําใหปลาในแมนํ้าเพิ่มปริมาณมากขึ้น และเพื่อเปนการยืนยันถึงผล
ของความพยายามของชาวบานในการฟน ฟูดว ยตัวเองจึงไดมคี วามคิดในการ
ที่จะทําการศึกษาของชาวบานขึ้นรวมกับสมาคมแมนํ้าเพื่อชีวิต ภายใต
การสนับสนุนของ CEPF และ IUCN

กระบวนการและขอบเขตการศึกษา
การสํารวจผลลัพธที่เกิดจากการจัดตั้งเขตรักษาพันธุปลา เริ่มตนดวย
คณะกรรมการชาวบานเพือ่ ฟน ฟูชวี ติ และชุมชนลุม นํา้ มูน (ชชช.) รวมปรึกษา
หารือกับตัวแทนคณะกรรมการเขตรักษาพันธุป ลาแตละหมูบ า น ซึง่ ไดแนวทาง
การศึกษารวมกัน ดังนี้
1. เลือกตัวแทนเก็บขอมูล จากคณะกรรมการ (ชชช.) และตัวแทน
คณะกรรมการเขตรักษาพันธุปลาโดยไดตัวแทนทั้งหมด 14 คน
2. เลือกพื้นที่เขตรักษาพันธุปลาที่จะลงเก็บขอมูล 3 แหง
3. กําหนดวิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูล
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14 คน

4. การประชุมกลุม ยอยของคณะกรรมการทีไ่ ดรบั การคัดเลือกจํานวน
5. การสอบถามผูรู และคนหาปลา
6. การเขารวมสังเกตการณกิจกรรมประเพณีของชุมชน

วัตถุประสงค
ศึกษา

เพื่อสํารวจชนิดพันธุปลาในเขตรักษาพันธุปลาในพื้นที่ 3 วังตัวอยาง

เพื่อศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
ระบบนิเวศ ที่เกิดจากการสรางเขตรักษาพันธุปลา
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พื้นที่ศึกษา

ตัวแทนคณะกรรมการเขตรักษาพันธุปลาและคณะกรรมการ ชชช.
ไดประชุมปรึกษาหารือเพื่อคัดเลือกเขตรักษาพันธุปลา 3 แหง ใหเปนพื้นที่
ในการศึกษาซึ่งเปนตัวแทนของระบบนิเวศในแมนํ้าโขง แมนํ้ามูน และแมนํ้า
สาขาของแมนํ้ามูน การคัดเลือกพื้นที่จากลํานํ้าที่ตางกัน จะทําใหไดขอมูล
ที่หลากหลายและครอบคลุมทั้งดานระบบนิเวศและสภาพสังคม
1. เขตรักษาพันธุปลาวังปูผาลาเหล็ก เปนเขตรักษาพันธุปลา
ที่ อ ยู  ใ นแม นํ้ า โขง บ า นห ว ยหมากใต ตํ า บลโขงเจี ย ม อํ า เภอโขงเจี ย ม
จังหวัดอุบลราชธานี เปนบริเวณทีแ่ มนาํ้ มูนไหลบรรจบกับแมนาํ้ โขง เปนพืน้ ที่
แรกที่ปลาจากแมนํ้าโขงจะเดินทางเขาสูแมนํ้ามูน จะตองผานบริเวณนี้
เขตรักษาพันธุปลาวังปูผาลาเหล็ก จึงเปนพื้นที่ที่ถูกคัดเลือกในการศึกษา
ชนิดพันธุปลา
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2. เขตรักษาพันธุป ลาวังปลาถํา้ ปูจ ารยโคตร เปนเขตรักษาพันธุป ลา
เพี ย งแห ง เดี ย วที่ อ ยู  ใ นลํ า นํ้ า สาขาของแม นํ้ า มู น คื อ แม นํ้ า ลํ า โดมน อ ย
บานหวยไฮ ตําบลคําเขื่อนแกว อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ชาวบาน
บอกวาปลาทีม่ าจากแมนาํ้ โขงนอกจากอยูใ นแมนาํ้ มูนแลวสวนหนึง่ ก็จะเขาไป
อาศัยอยูในลํานํ้าสาขาดวย โดยเฉพาะจุดที่มีะมีระบบนิเวศที่เหมาะสม
เชน แกงหินใตนํ้าในลําโดมนอย หรือบุงทามที่จะสามารถวางไขและอนุบาล
ปลาวัยออนได
3. เขตรักษาพันธุปลาวังขุมลามแข เปนเขตรักษาพันธุปลาที่อยูใน
แมนํ้ามูน ตั้งอยูที่เกาะดอนเลี้ยว ดอนดินกลางแมนํ้ามูนที่อยูระหวาง
2 หมูบาน คือบานคันไรใต ตําบลคันไร อําเภอสิรินธร และบานหัวดอน
ตําบลทรายมูล อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วังขุมลามแข
มีระบบนิเวศตางจากเขตรักษาพันธุปลาแหงอื่นๆ คืออยูกลางลํานํ้า ใตนํ้า
9
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เปนถํา้ ขนาดใหญสลับกับโขดหิน ขณะทีร่ มิ ตลิง่ เปนดอนดินมีตน ไมขนาดใหญ
สลับกับไมพมุ ขึน้ ปกคลุมริมนํา้ ชาวบานบอกวาบริเวณนีเ้ ปนทีอ่ ยูข องปลาบึก
ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ 2561 คนหาปลาบานหัวดอน จับปลาบึกขนาด
90 กิโลกรัม ในบริเวณแมนํ้ามูนที่หางจากวังขุมลามแขไมถึง 100 เมตร
ได 1 ตัว

ขั้นตอนและวิธีการเก็บขอมูล

1. ประชุมเพือ่ ระดมรายชือ่ ชนิดพันธุป ลาทีพ่ บในพืน้ ทีเ่ ขตรักษาพันธุ
ปลา 3 วัง ตัวอยางศึกษา ดวยการอธิบายความรูแ บบทองถิน่ รวมกับชาวบาน
2. ประชุมเพือ่ รวบรวมกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณีทมี่ อี ยู
ในทองถิ่น
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3. การสํารวจขอมูลภาคสนาม เพื่อเก็บขอมูลกรอกแบบสอบถาม
ชนิดพันธุปลาที่พบ ในเขตรักษาพันธุปลา
4. การสํารวจขอมูลภาคสนาม โดยการถายภาพปลาใตนาํ้ ดวยเครือ่ ง
มือโดรน และระบุชนิดพันธุปลาที่พบในเขตรักษาพันธุปลา
5. การสังเกตการณอยางมีสว นรวม โดยรวมกิจกรรมเกีย่ วกับเขตรักษา
พันธุป ลา ในกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เชน งานบุญรับขวัญ
ปลา งานบุญสังฆทาน และงานบุญเลี้ยงเจาปู เปนตน
6. ประชุมกลุมยอย คืนขอมูล ตรวจสอบ และเพิ่มเติมขอมูลระหวาง
ตัวแทนเก็บขอมูลกับชาวบานในพื้นที่ 3 วังตัวอยางศึกษา
7. สรุปและประมวลผล
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การเพิม่ ปลาในแม่นาํ ้ มู น :
มาตรการรัฐที่ไม่แก้ไขปั ญหา
ปลา : ความสําคัญตอคนหาปลา
1. ความมั่นคงทางอาหาร ปลาและสัตวนํ้าอื่นๆ ในแมนํ้ามูนนับเปน
อาหารจากธรรมชาติทหี่ าไดงา ยและราคาถูก ทําใหครอบครัว ชุมชน คนริมมูน
มีอาหารอยางพอเพียงและมัน่ คง มีความสามารถในการพึง่ พาตนเองไดจาก
ฐานทรัพยากรของแมนํ้ามูน
2. เศรษฐกิจ ปลาสรางรายไดหลักใหกับคนบริเวณปากมูน ซึ่งปลา
แตละชนิดจะมีราคาที่แตกตางกันไป หากปลาชนิดใดราคาตํ่าจะถูกนํามา
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา เชน ทําปลารา ปลาสม ปลาแหง เปนตน นอกจากนั้น
ปลายังเปนตัวสรางเศรษฐกิจชุมชน คือ เกิดการแลกเปลี่ยนปลากับสิ่งอื่น
ที่ไมใชตัวเงิน เชน ปลาแลกขาว ปลาแลกเกลือ เปนตน
3. การสรางความสัมพันธทงั้ ในและนอกชุมชน ปลาเปนเครือ่ งแลกเปลีย่ น
และเปนของฝาก ทําใหเกิดความสัมพันธอันดีตอกันของพี่นองที่อยูหมูบาน
หางไกลจากแมนํ้า รวมถึงคนที่ไมเคยเปนญาติก็นับถือกันเปนเสมือนญาติ
พี่นอง เพื่อนมิตร โดยมีปลาเปนสื่อกลางของความสัมพันธ
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4. การสัง่ สมและสืบทอดองคความรูข องคนหาปลา ทัง้ ความรูเ รือ่ งปลา
เครื่องมือหาปลา ระบบนิเวศที่ซับซอน ซึ่งเกิดจากความอุดมสมบูรณของ
แมนํ้าและการมีปลาหลากหลายชนิดพันธุ ทําใหความรูถูกผลิตขึ้นและ
ถายทอดจากรุนสูรุนมาหลายชั่วอายุคน

การเปลี่ยนแปลงของแมนํ้า ปลา และคนหาปลา
เสนทางการอพยพของปลาจากแมนํ้าโขงถูกปดกั้นหลังจากเขื่อน
ปากมูลสรางแลวเสร็จในป 2537 วิถชี วี ติ คนหาปลาเปลีย่ นไปอันเนือ่ งมาจาก
การลดลงของปลาทีอ่ พยพมาจากแมนาํ้ โขงและความเปลีย่ นแปลงของแมนาํ้
ทําใหอาหารจากธรรมชาติ ทั้งปลาและสัตวนํ้าอื่น รวมทั้งพืชผักที่อยูริมตลิ่ง
ลดนอยลงและบางชนิดสูญหายไป โดยกอนการสรางเขื่อนพบพันธุปลา
จํานวน 265 ชนิด หลังการสรางเขือ่ นเพียง 96 ชนิด รายไดจากการทําประมง
ในแมนํ้ามูนลดลงจํานวนมาก ยังไมนับความสูญเสียที่เกิดจากการทําลาย
ระบบนิเวศสองฝงแมนํ้า
ระดับนํ้าจากเขื่อนไดทวมเกาะแกง ที่เปนแหลงทองเที่ยวและแหลง
พักผอนหยอนใจทีส่ าํ คัญบริเวณปากมูน เชน แกงสะพือ แกงคําพวง และอืน่ ๆ
จมอยูใตนํ้า สงผลใหรายไดของชุมชนและผูประกอบการบริเวณแกงตางๆ
ลดลง เชน แกงสะพือ พอคาแมคาจํานวนมากขาดรายไดจากการลดลงของ
นักทองเที่ยว
นอกจากนั้น ประเพณีความเชื่อของชุมชนที่เกี่ยวของกับแมนํ้าได
สูญหายไป เชน ประเพณีงานเนา การอุปสมบทพระที่ใชแกงหินกลางนํ้า
เปนที่ประกอบพิธี เรียกวา “โบสถนํ้า” ซึ่งกิจกรรมทั้งสองอยางนี้ไมสามารถ
ทําไดอีกหลังนํ้าจากเขื่อนไดทวมเกาะแกง หาดทราย ริมตลิ่ง
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ความเปลีย่ นแปลงของอาหารจากธรรมชาติ การลดลงของรายไดจาก
ปลาและแหลงทองเทีย่ วพิธกี รรมทางความเชือ่ และประเพณีวฒ
ั นธรรมชุมชน
ทีล่ ม สลาย ไดทาํ ใหความสัมพันธของคนในชุมชน รวมถึงการสืบทอดความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น ที่เกี่ยวโยงกับการหาปลาเปลี่ยนแปลงไป คุณภาพชีวิต
ของคนแมนาํ้ มูนลดตํา่ ลงและเกิดความขัดแยงรุนแรงและตอเนือ่ ง อันเปนผล
มาจากการสรางเขื่อนปากมูล

มาตรการแกไขปญหาปลาในแมนํ้ามูนลมเหลว
หลังเขื่อนปดกั้นทางอพยพปลาจากแมนํ้าโขง ไดมีความพยายาม
ที่จะแกไขปญหาปลาในแมนํ้ามูนดวยมาตรการตางๆ จากภาครัฐ มีการ
สรางบันไดปลาโจนเพื่อใหเปนเสนทางในการอพยพของปลาจากแมนํ้าโขง
เขาสูแมนํ้ามูนได แตมีเพียงปลาบางชนิดที่เปนปลาขนาดเล็กและเปนปลา
ผิวนํา้ เทานัน้ ทีส่ ามารถผานทางบันไดปลาโจนไปได แตปลาขนาดใหญ มีคณ
ุ คา
ทางเศรษฐกิจและอาหารของชุมชน ไมสามารถขามบันไดปลาโจนได
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มีการสรางศูนยเพาะพันธุสัตวนํ้า (ปลาและกุงกามกราม) ปลอยลงใน
อางเก็บนํ้าเขื่อนปากมูลจํานวนมาก แตที่ผานมายังไมมีขอมูลใดๆ ที่บงชี้
ไดวามีชนิดพันธุปลาและปริมาณปลาเพิ่มขึ้น และเกิดการฟนฟูปลาและวิถี
คนหาปลาไดอยางแทจริง1 ขอมูลในป 2546 หลังมีมติ ครม.ใหมกี ารเปดเขือ่ น
ปากมูล 4 เดือนและปด 8 เดือน มีปลาที่ปลอยปลาลงในแมนํ้ามูนจํานวน
1,932,784 ตัว ในขณะที่ป 2549 มีการปลอยปลาจํานวน 9,000,000 ตัว
ซึ่งในชวง 4 ป มีการปลอยปลาเพิ่มขึ้นจํานวน 7,067,216 ตัว
อาจกลาวไดวาการปลอยปลาลงสูแมนํ้ามูน ไมสามารถเพิ่มปริมาณ
ปลาขึ้นได จึงทําใหตองเพิ่มจํานวนการปลอยมากขึ้น เพื่อทดแทนปลา
ที่หายไป นอกจากนี้ชนิดพันธุปลาที่ปลอยพบวาในป 25462 มีเพียง 7 ชนิด
เทานั้น เชน ปลาสวาย ปลากดเหลือง ปลาสรอยขาว ปลากดดํา และ
ปลาบา ในขณะทีป่ ลาธรรมชาติเคยมีมากถึง 265 ชนิด ดังนัน้ การแกไขปญหา
1

2

คณะทํางานสนับสนุนการศึกษาขอมูลงานวิจยั และขอเท็จจริงทีเ่ กีย่ วของกับการแกไข
ปญหาเขื่อนปากมูล 2554
คณะทํางานสนับสนุนการศึกษาขอมูลงานวิจยั และขอเท็จจริงทีเ่ กีย่ วของกับการแกไข
ปญหาเขื่อนปากมูล 2554
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การลดลงของปลาดวยวิธีการปลอยลูกปลา จึงไมประสบความสําเร็จ ทั้งใน
ดานการเพิม่ ปริมาณและชนิดพันธุป ลา ในขณะทีร่ ฐั ตองสูญเสียงบประมาณ
ไปกับกิจกรรมนี้จํานวนมหาศาล
ความหลากหลายของปลาในแมนํ้ามูนไดเพิ่มขึ้นในชวงป 25442545 ซึ่งเปนชวงที่ทดลองเปดประตูระบายนํ้าทั้งแปดบาน การศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพบพันธุปลา 184 ชนิดที่สามารถอพยพขึ้นมา
ในแมนํ้ามูนไดเหมือนเดิม เกิดการฟนฟูของระบบนิเวศอยางเห็นไดชัด
ชาวบานสามารถจับปลาไดมากขึน้ สงผลถึงอาหารและรายไดของครอบครัว
ความขัดแยงตางๆ ลดลง วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม เริ่มกลับคืนมา
ขอสรุปการแกไขปญหาการอพยพของปลา ในทางนโยบายไดมีมติ
ใหเปดประตูเขื่อนเพียง 4 เดือนและปด 8 เดือน ซึ่งการเปดประตูเขื่อน
ลักษณะดังกลาวชาวบานเห็นวาจะเกิดผลดีเฉพาะในการระบายนํ้าในฤดู
นํา้ หลากเทานัน้ แตไมสามารถแกไขปญหาการอพยพของปลาได เพราะเปน
ชวงปลายฤดูกาลอพยพของปลาขนาดใหญที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจและ
อาหารของชุมชน
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ตารางแสดงการเปลีย่ นแปลงดานรายไดจากการประมงของครัวเรือน/ป3
ป 2533
(กอนการ
สรางเขื่อน)
รายไดจาก
ประมง

ป 2543
(หลังการ
สรางเขื่อน)

25,742 บาท 3,045 บาท

ป 2544
ป 2551
(ทดลองเปดประตู (เปดประตู
เขื่อนปากมูล
เขื่อน 4 เดือน
ตลอดทั้งป)
ปด 8 เดือน)
10,025 บาท
9,247 บาท

จากตารางแสดงใหเห็นวาการเปดเขือ่ นตลอดทัง้ ปจะทําใหคนหาปลา
มีรายไดทสี่ งู ขึน้ กวาการปดประตูเขือ่ นตลอดทัง้ ป และดีกวาการปดๆ เปดๆ
3

คณะทํางานสนับสนุนการศึกษาขอมูลงานวิจยั และขอเท็จจริงทีเ่ กีย่ วของกับการแกไข
ปญหาเขื่อนปากมูล 2554
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การแกไขปญหาชนิดและปริมาณพันธุป ลาในแมนาํ้ มูนหลังการสรางเขือ่ น
ทุกวิธกี ารลวนไมสามารถแกไขปญหาได ทัง้ การสรางบันไดปลาโจน การสราง
สถานีเพาะพันธุสัตวนํ้า เพื่อปลอยลงในอางเก็บนํ้าเขื่อนปากมูลหรือกระทั่ง
การพยายามเปลี่ยนวิถีของคนหาปลาสูการเปนวิถีของเกษตรกร รวมถึง
วิธีการเปด-ปดประตูระบายนํ้าเปนเวลา 4 เดือนและปดอีก 8 เดือนใน 1 ป
ซึ่งชวงเวลาการเปดประตูระบายนํ้า 4 เดือนไมสอดคลองกับฤดูการอพยพ
ของปลาขนาดใหญ ที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ และอาหารของชุมชน เชน
ในป 2551 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปดประตูระบายนํ้า
ในวันที่ 12 สิงหาคม ซึ่งเปนปลายฤดูกาลอพยพของปลา รวมถึงในปอื่นๆ
ที่มีการเปดที่ลาชา

การริเริ่มเขตรักษาพันธุปลา
คณะกรรมการชาวบานเพื่อฟนฟูชีวิตและชุมชนลุมนํ้ามูน (ชชช.)
ไดรวมกันวิเคราะหถึงสถานการณการลดลงของปลา เพื่อหาแนวทางที่จะ
ใหมีปลาในแมนํ้าดังเดิม ขอสรุปคือมีเปดเสนทางใหปลาสามารถอพยพ
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เขามาในแมนาํ้ มูนได ดวยการเปดประตูเขือ่ นปากมูลทัง้ แปดบานสุดบานประตู
ปลอยใหแมนํ้ามูนไหลอยางอิสระ วิธีการนี้คณะกรรมการฯ (ชชช.) เห็นวา
จําเปนตองไดรับความเห็นชอบจากหลายฝาย และจะตองมีการตัดสินใจ
ในเชิงนโยบาย ซึง่ คงตองใชเวลาพอสมควร จึงมีคาํ ถามขึน้ วา “เราจะสามารถ
ฟน ฟูปลาในแมนาํ้ มูนขึน้ มาดวยตัวเองไดอยางไร” ดังนัน้ ชาวบานจึงมีความเห็น
และเริ่มดําเนินการรวมกัน คือ จัดทําเขตรักษาพันธุปลา เพื่อเปนพื้นที่
ปลอดภัยใหปลาไดอยูอาศัย โดยเฉพาะปลาที่เปนพอพันธุแมพันธุ จะได
มีโอกาสไดแพรขยายพันธุออกไป
ป 2558 เขตรักษาพันธุป ลาปากมูน ไดถกู จัดตัง้ ขึน้ บริเวณปากมูน
ตัง้ แตแกงสะพือ อําเภอพิบลู มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ถึงบานหวย
หมากใต ตําบลโขงเจียม อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมี
ความยาวตามลํานํ้าประมาณ 50 กิโลเมตร โดยเขตรักษาพันธุปลาได
กระจายอยูใ นแมนาํ้ มูนสายหลัก ลํานํา้ สาขา (ลําโดมนอย) และแมนาํ้ โขง
รวม 10 แหง
วันที่ 28 สิงหาคม 2558 คือวันเริ่มตนการจัดตั้งเขตรักษาพันธุปลา
โดยชาวบานปากมูนรวมกับองคกรเครือขายและภาคสวนตางๆ ทัง้ ในชุมชน
หนวยงานราชการ นักวิชาการ องคกรอิสระ ศิลปนแหงชาติ นักสิ่งแวดลอม
องคกรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน องคการบริหารสวนทองถิ่น ไดรวมกันจัด
งาน “รวมพลคน(อนุ)รัก(ษ)ปลา รักษาแมนํ้ามูน” ขึ้นที่บานคอใต ตําบลโพธิ์
ศรี อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี และไดทําพิธีเปดเขตรักษา
พันธุปลาอยางเปนทางการแหงแรกในพื้นที่ปากมูน
เขตรักษาพันธุป ลาอีก 7 แหง ไดเปดขึน้ พรอมกัน ในวันที่ 9 พฤศจิกายน
2558 โดยในแตละเขตรักษาพันธุป ลาจะมีหมูบ า นทีด่ แู ลหลัก ไดแก ในอําเภอ
พิบูลมังสาหารเปด 3 หมูบาน คือ บานดอนสําราญ บานชาด และบาน
ทาเสียว อําเภอสิรินธร เปด 2 หมูบาน คือ บานหวยไฮ และบานคันไรใต
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อําเภอโขงเจียมเปด 2 หมูบาน คือ บานวังสะแบงใต และบานหวยหมากใต
และหลังจากนั้นไดเปดเขตรักษาพันธุปลาเพิ่มขึ้นอีก 1 แหง ที่บานคอใต คือ
เขตรักษาพันธุปลาวังปลาหมื่นศิลา
24 ธันวาคม 2558 นักศึกษาคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ
ไดออกคายกิจกรรม (คายสิงหดาํ ) ทีบ่ า นคันเปอย ตําบลคําเขือ่ นแกว อําเภอ
สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี และรวมกับคณะกรรมการชาวบาน ชชช.
ชาวบานคันเปอย องคการบริหารสวนตําบลคําเขือ่ นแกว คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนบานคันเปอย จัดตั้งเขตรักษาพันธุปลาวังปลาเจาปูขึ้นที่ทานํ้าวัด
บานคันเปอย
ในปจจุบัน (2561) ไดมีการจัดทําเขตรักษาพันธุปลาบริเวณปากมูน
แลวทั้งหมด 10 แหงคือ 1. เขตรักษาพันธุปลาวังปลาบานคอใต 2. เขตรักษา
พันธุปลาวังปลาทาวัดสระปทุมมาลัย 3. เขตรักษาพันธุปลาวังชนะชัย
(ขันปากหวยอีกอ น) 4. เขตรักษาพันธุป ลาวังขุมหลักตุม 5. เขตรักษาพันธุป ลา
ขุมลามแข 6. เขตรักษาพันธุปลาหมื่นศิลา 7. เขตรักษาพันธปลากกฉําฉา
รวมใจ 8. เขตรักษาพันธุปลา วังปลาเจาปู 9. เขตรักษาพันธุปลา วังปลา
ปูจ ารยโคตร 10. เขตรักษาพันธุป ลาวังปูผ าลาเหล็ก ซึง่ เปนเขตรักษาพันธุป ลา
ในแมนาํ้ โขง 1 แหง ในแมนาํ้ มูน 8 แหง และในลําโดมนอย (สาขาของแมนาํ้ มูน)
1 แหง
หลังการเปดเขตรักษาพันธุป ลาปากมูนไดรบั ความสนใจจากกลุม ศึกษา
กลุมตางๆ ทั้งใน และตางประเทศ โดยไดเขามาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนกับ
คณะกรรมการเขตรักษาพันธุปลาที่ดูแลในแตละหมูบาน เชน กลุมศึกษา
นักศึกษามหาวิทยาลัยควีนสแลนด กลุมศึกษาจากองคกรแมโขงวอรช
มีนักศึกษาที่สนใจไดทําการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ เชน นักศึกษาปริญญาโท
จากมหาวิทยาลัยควีนสแลนด ประเทศออสเตรเลีย นักศึกปริญญาเอกจาก
มหาวิทยลัยปกกิ่ง ประเทศจีน เปนตน
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การจัดการเขตรักษาพันธุปลา
เขตรักษาพันธุปลาแตละแหงมีผูดูแลหลักคือคณะกรรมการเขตรักษา
พันธุปลาของแตละหมูบานที่ถูกเลือกจากชาวบาน ซึ่งจะมีหนาที่ไมใหมีการ
ละเมิดขอตกลง หากมีอปุ สรรคหรือตองการการสนับสนุนใดๆ ก็จะประสาน
งานกับคณะกรรมการชาวบานเพื่อฟนฟูชีวิตและชุมชนลุมนํ้ามูน (ชชช.)
ซึ่งเปนตัวแทนที่ถูกเลือกจากชาวบานใหมาเปนผูมีบทบาทในการบริหาร
จัดการ และกําหนดนโยบาย ของกลุม เปนกลไกหลักในพื้นที่บริเวณปากมูน
จํานวน 55 หมูบาน
เขตรักษาพันธุป ลาทัง้ ในแมนาํ้ โขง แมนาํ้ มูน และลําโดมนอย มีลกั ษณะ
การกันแนวเขตแบบกันแนวจากริมฝงนํ้าออกไปตามความกวางของแมนํ้า
แตไมปดกั้นลํานํ้า มีเพียงเขตรักษาพันธุปลาวังปลาปูจารยโคตร บานหวยไฮ
ทีม่ กี ารกันแนวเขตจากฝง ซายไปจรดฝง ขวา เนือ่ งจากคณะกรรมการเขตรักษา
พันธุปลาของหมูบานนี้เห็นวา ฝงนํ้าไมกวางเกินไป และไมกระทบตอการ
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หาปลาของชาบานมากนัก ซึ่งการกันเขตลักษณะนี้ไดผานการประชาคม
หมูบานอยางเปนทางการ
คณะกรรมการเขตรักษาพันธุปลา มีความเห็นรวมกันวา เขตรักษา
พันธุปลาไมควรกวางเกินไปจนไปลํ้าเขตพื้นที่ จนทําใหคนหาปลาไดรับ
ผลกระทบ ซึง่ แมนาํ้ มูนเกือบทุกทีเ่ ปนพืน้ ทีท่ คี่ นหาปลาลงเครือ่ งมือทีต่ า งชนิด
กันไป การกันแนวเขตจะตองไดรบั ความเห็นชอบทีผ่ า นการประชาคมหมูบ า น
แลวเทานั้น
เขตรักษาพันธปลาปากมูนมีลักษณะเปนแบบกึ่งปดกึ่งเปด คือ จะมี
การบังคับใชระเบียบและหามจับปลาอยางเด็ดขาดในพื้นที่แนวเขตรักษา
พันธุป ลาตัง้ แตเดือนธันวาคมจนถึงมิถนุ ายนของทุกป ซึง่ จะอยูใ นชวงฤดูนาํ้ ลด
สวนเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน เปนชวงฤดูนาํ้ หลาก คนหาปลาสามารถ
เขาไปหาปลาในเขตรักษาพันธุป ลาได ซึง่ ทางคณะกรรมการเขตรักษาพันธุป ลา
จะนําทุนและธงสัญลักษณขึ้นจากแมนํ้า
จากสภาพดังกลาวการจัดทําเขตรักษาพันธุป ลาบริเวณปากมูน จึงสามารถ
ทําไดเฉพาะในฤดูนาํ้ ลด หรือฤดูแลงซึง่ เปนชวงปลาอยูว งั ใหพอ พันธุ แมพนั ธุ
ปลาไดมแี หลงอาศัยทีป่ ลอดภัย สวนชวงฤดูกาลอืน่ วงจรชีวติ ปลาจะมีอพยพ
เคลื่อนยายตามธรรมชาติ ดังนั้น “เขตรักษาพันธุปลา” จึงจัดทําไวรองรับ
พอพันธุ แมพันธุปลา ในฤดูนํ้าลด หรือฤดูแลง ใหอยูอยางปลอดภัยและ
อาศัยในชวงหนึง่ เทานัน้ เพือ่ จะไดแพรขยายพันธุใ นฤดูนาํ้ แดงของปตอ ไป
คณะกรรมการเขตรักษาพันธุปลาทั้ง 10 แหง ไดมีมติรวมกันวา
หามมีการนําลูกปลาจากภายนอกเขามาปลอยในบริเวณแนวเขตโดยเด็ดขาด
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คําเวาของคนหาปลาแมมูน
พออุดม แสงปอง : คณะกรรมการเขตรักษาพันธุปลาบานคอใต
ตําบลโพธิ์ศรี อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
“เฮาสิสรางบานใหปลาอยู คือเปาหมาย เริ่มจากวางเขตแลวเอา
กิ่งไมลงไป กําหนดแนวเขต ที่บไปกระทบกับคนหากิน ถาสิขยาย
กะจังคุยกันตอไป เขตรักษาพันธุปลาสิมีสองลักษณะ คือ เขต
อภัยทานก็จะเปนของพระ พระใชทางศีลธรรม แตเขตรักษาพันธุป ลา
ของพวกเฮา คือความเขาใจกันของคนในชุมชนใชกฎระเบียบ
คือความเขาใจกัน หลังจากเขื่อนสรางปลาลดปริมาณลงเรื่อยๆ
คําถามของพวกเฮาคือจะเฮ็ดจังไดปลาจังสิเพิ่มขึ้นมาไดอีก สิได
หากินกันได ซึง่ ก็ตอ งคุยกันในหมูบ า น คุยกับผูเ ฒาผูแ ก ผูใ หญบา น
กํานัน เฮ็ดจังไดสิฟนฟูวิถีชีวิตใหเฮาไดหากินได หยางลงมาใหฮูวา
หมองนี้ละมีปลา ใหปลาไดมีที่อยุอาศัย ที่ปลอดภัย”
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พอพุทธา ชบาศรี : ประธานเขตรักษาพันธุป ลาวังปลาเจาปู บานคันเปอย
ตําบลคําเขื่อนแกว อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
“ปญหาคือปลามีนอย และเกือบสูญพันธุทําใหตองเปลี่ยนแปลง
วิถีจากการลาปลาอยางเดียว มาเปนผูอนุรักษและดูแลพันธุปลา
การวางกฎหามจับปลาในเขตวังปลา เพื่อใหคน ปลา สายนํ้า
อยูกันไดอยางยั่งยืน...ทุกมื้อนี้เด็กนอยรุนใหม แทบบฮูจักปลา
บฮูปลาดวยซํ้าวาปลาหยัง ชื่อจังได เขาบรู ยิ่งปลาตัวใหญๆ
เขาบเคยเห็น พอมาทําวังปลาขึ้น ปลากับคนอยูดวยกัน คือ
อนุรักษไว บใหใครมาจับ เด็กนอยกะเริ่มรูจักมากขึ้นวาปลานี้ คือ
ปลาหยัง”

แมโอลา บุญทัน : ประธานเขตรักษาพันธุปลาวังปลาปูผาลาเหล็ก
บานหวยหมากใต ตําบลโขงเจียม อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
“ที่นี่หวานอาหารใหทุกวัน เชา เย็น เรียกปลาไว รักษาพันธุปลา
ไวใหมันหลาย เพราะเมื่อภายหนายานมันสิบมีใหลูกใหหลานเบิ่ง
หากินสิอึดสิอยาก เฮาจั่งไดเบิ่งไว เลี้ยงไว ... เฮาเฮ็ดบุญวังปลา
ก็เพื่อใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไดดูแลเขตรักษาพันธุปลา บอกเผิ่นไว ครอบ
เผิ่นไว ใหชวยดูแลรักษา ไมใหหาในบริเวณนี้ ใหหาที่อื่น ทั้งคน
ในบานนี้และคนบานอื่น ใหปฏิบัติแบบเดียวกัน”
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ผลของ
การทําเขตรักษาพันธุ ์ปลา
การทําเขตรักษาพันธุป ลาของชาวบานปากมูนไดสง ผลตอหลายดาน
ทัง้ ระบบนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เขตรักษาพันธุป ลาทีท่ าํ ขึน้
และจัดการโดยชุมชนบนความรูและความตองการทองถิ่นไมไดเปนแค
เครือ่ งมือเพือ่ การรักษาเยียวยาแมนาํ้ เทานัน้ แตยงั เปนเครือ่ งมือทางสังคม
ในการฟน ฟูสงั คมดวย ขอมูลทีไ่ ดจากการศึกษาเปนสิง่ ยืนยันถึงศักยภาพ
และความพยามยามของชาวบานในการฟนฟูระบบนิเวศแมนํ้ามูนและ
ชีวิตของพวกเขาเอง

ผลทางระบบนิเวศ
จากการสํารวจชนิดพันธุป ลากับคนหาปลาในบริเวณใกลเคียงเขตรักษา
พันธุปลาทั้ง 3 แหงระหวางเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน 2561 ดวยวิธี
การนํารายชื่อปลาที่ไดระดมรายชื่อไวแลว ใหคนหาปลายืนยันชนิดพันธุ
หาไดในบริเวณใกลเคียงโดยไดนําขอมูลที่ไดไปเปรียบเทียบและอางอิงปลา
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จากงานวิจัยไทบานปากมูน (ป 2545) เปนหลัก รวมถึงวิธีการถายภาพใตนํ้า
ดวยอุปกรณโดรนถายภาพใตนํ้าโดยความรวมมือจากมหาวิทยาลัยรังสิต
พบปลาทั้งหมด 57 ชนิด

จากการสํารวจดวยอุปกรณโดรนถายภาพใตนํ้า พบชนิดพันธุปลา
หลากหลายชนิดอาศัยอยูในบริเวณเดียวกัน ในพื้นที่เขตรักษาพันธุปลา
ทั้งปลาเกล็ด และปลาหนัง วายนํ้าปะปนกันไป เชน ปลานกเขา ปลาเสือ
ปลาสูด ปลาสะทง และอื่นๆ บางชนิดอาศัยอยูในหลืบหินบริเวณใกลๆ กัน
เชน ปลาอีตู ปลาเคิง และปลากด ซึ่งตามธรรมชาติแลวปลาเกล็ดขนาดเล็ก
ขนาดกลาง จะไมอาศัยอยูบริเวณเดียวกันกับปลากินเนื้อหรือปลานักลา
ภาพที่เห็นจากการถายภาพดวยโดรนถายภาพใตนํ้า ไดบงชี้วาพื้นที่
ใตนํ้าเปนแกงหิน จะมีปลาหลายชนิดเขามาอาศัยอยูรวมกัน และจะเห็น
ไดถึงแหลงที่อยูและพฤติกรรมของปลา เชน ปลาเคิง จะอาศัยอยูใตนํ้า
อยูบนพื้นที่เปนทราย กรวดหิน ถํ้าหิน สวนปลาอีตู จะซอกซอน ตามซอก
หลืบหิน เลาะกินตะไครที่ขึ้นตามหินเปนอาหาร ชนิดพันธุปลาที่พบจากการ
สํารวจดวยการถายภาพใตนํ้าสอดคลองกับขอมูลของคนหาปลาที่สามารถ
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จับปลาไดในบริเวณใกลเคียง คือมีทั้งปลาเล็กและปลาที่มีขนาดใหญ เชน
ปลาบึก ปลาเคิง ปลาอีตู และปลาขนาดเล็ก เชน ปลาซิวแกว ปลาหมัด
ปลาขาวมน ปลาอีแจะ

พฤติกรรมของปลาหลายชนิดในขณะทีอ่ ยูใ ตนาํ้ ซึง่ ตรงกับการใหขอ มูล
และการใชความรูของคนหาปลาในบริเวณนั้นๆ ซึ่งความรูภูมิปญญาเรื่อง
พฤติกรรมปลาของชาวบานมีความถูกตองชัดเจนเมื่อมีการใชเทคโนโลยี
มาชวยในการศึกษา ที่ทําใหไดหลักฐานที่เปนวิทยาศาสตรมากยิ่งขึ้น
จะเห็นวาระบบนิเวศใตนํ้า เปนปจจัยสําคัญหนึ่งที่มีผลตอการเขาอยู
อาศัยของปลาธรรมชาติ โดยระบบนิเวศทีซ่ บั ซอนจะทําใหปลาสามารถอาศัย
วางไข และหาอาหารไดอยางปลอดภัย เห็นไดจากการถายภาพใตนํ้า ที่เห็น
ปลาชนิดตางๆ อาศัยอยูในแกงหินใตนํ้าซึ่งเปนทั้งที่อยูอาศัยและแหลง
อาหาร
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คณะกรรมการเขตรักษาพันธุปลา เห็นวาปจจัยสําคัญที่สงผลตอ
ชนิดพันธุปลาในเขตรักษาพันธุปลามาจากการเปดประตูเขื่อนปากมูล โดย
ในป 2560 เขื่อนปากมูลไดเปดประตูทั้งแปดบานเหนือผิวนํ้าในวันที่ 29
พฤษภาคม เปนการเปดประตูเขื่อนที่ตรงกับชวงการเดินทางอพยพของปลา
จากแมนาํ้ โขง จึงทําใหปลาเดินทางเขามาสูแ มนาํ้ มูนไดมากขึน้ และหากเขือ่ น
เปดประตูตั้งแตตนเดือนพฤษภาคมของทุกป ก็จะสามารถเพิ่มปริมาณชนิด
พันธุปลาไดมากขึ้นกวาเดิม
นอกจากการมีปลาในเขตรักษาพันธุปลาแลว ระบบนิเวศริมนํ้าไดรับ
การฟนฟู ปกปองดวย เชน มีระเบียบหามตัดไมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ
ริมตลิ่งที่อยูในบริเวณเขตรักษาพันธุปลา จึงทําใหไมที่มีอยูเดิมแตกหนอ
ขยายกอมากขึ้น เกิดรมเงาใหปลาไดเขามาอาศัย หาอาหาร

ผลทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ผลทางวัฒนธรรม

โดยแตละปชุมชนในภาคอีสานจะมีบุญประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่
ซึ่งจะมีกิจกรรมงานบุญตลอดทุกเดือน คณะกรรมการเขตรักษาพันธุปลา
ไดประยุกตกิจกรรมใหประสานสอดคลองกับประเพณีวัฒนธรรมที่มีอยูเดิม
ของชุมชน โดยทุกกลุมคนมีบทบาท มีสวนรวมอยางทั่วถึง ทั้งชาวบาน
ทั่วไป วัด ผูนําชุมชน ครู นักเรียน องคการบริหารสวนทองถิ่น ซึ่งกิจกรรม
ที่คณะกรรมการเขตรักษาพันธุปลาไดประยุกตใหจัดรวมกันได เชน
“การทําบุญวังปลา” ที่เขตรักษาพันธุปลาหมื่นศิลา บานคอใต ตําบล
โพธิ์ศรี อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 24 กันยายน
2560 โดยไดจดั รวมในงานบุญสังฆทานของหมูบ า น ซึง่ เปนประเพณี ฮีตคอง
ปกติของแตละป กอนออกพรรษาจะมีคนมารวมทําบุญจากหลายหมูบาน
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ทั้งใกลและไกล มีคนทุกเพศทุกวัย เขารวมงานบุญนี้ นอกจากไดทําบุญ
สังฆทานแลว ยังมีโอกาสเเขามารวมการทําบุญวังปลาดวย

“บุญวังปลา เรียกปลาเขาวัง” ชุมชนบานหวยหมากใต ตําบลโขงเจียม
อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
ทีเ่ ขตรักษาพันธุป ลาวังปลาปูผ าลาเหล็ก เปนการจัดกิจกรรมรวมกับการจัดงาน
ของชุมชน คือการทําบุญเลี้ยงเจาปู ซึ่งหมายถึงปูผาลาเหล็ก ที่ชาวบาน
หวยหมากใตนบั ถือเปนสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ดี่ แู ล ปกปองหมูบ า น การทําบุญเรียกปลา
เขาวัง เปนพิธีกรรมที่มีวัตถุประสงคใหปลาที่มีอยูในแมนํ้าโขงเขาอาศัย
หลบภัยในเขตปลอดภัย กอนที่จะเดินทางเขาสูแมนํ้ามูน และเปนพิธีกรรม
เชิงสัญลักษณที่ประกาศใหคนในชุมชนและชุมชนรอบขาง ไดรับรูการจัดทํา
เขตรักษาพันธุปลา กิจกรรมนี้มีผูเขารวมจากทุกภาคสวน ในงานมีกิจกรรม
ของตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบานหวยหมากใต ฟอนรําถวายเจาปู และฟอนรํา
เรียกปลาเขาวัง
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นอกจากกิจกรรมใน 3 วังตัวอยางศึกษาทีกลาวมาขางตน เขตรักษา
พันธุปลาทั้ง 10 แหง ทุกปจะมีกิจกรรมที่จะตองรวมกันลงแรงโดยจิตอาสา
ของคนในชุมชน คือ การลงทุนกําหนดแนวเขตในเดือนธันวาคม การเอา
ทุนขึ้นในชวงเดือนมิถุนายน โดยกิจกรมเหลานี้จะมีคณะกรรมการเขตรักษา
พันธุป ลา ผูน าํ ชุมชน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล และชาวบานในชุมชน
จะนําเรือและอุปกรณมารวมลงแรงทุกครั้ง
ความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆ ไดสะทอนถึงความสามัคคี
ของกลุมคนในชุมชนโดยมีศูนยกลางรวมกันคือการมีปลาในแมนํ้า เพื่อที่
พวกเขาจะยังคงสามารถหาปลาและมีรายไดจากการหาปลาเลี้ยงครอบครัว
สืบตอไป
ความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากเขตรักษาพันธุปลายังมีผลตอการรักษา
และผลิตความรูทองถิ่นขึ้นใหมดวย เมื่อมีจํานวนและชนิดพันธุปลาเพิ่มขึ้น
คนหาปลาหลายครอบครัวไดมีความหวังเพิ่มมากขึ้นตออาชีพการหาปลา
ในแมนาํ้ มูนอีกครัง้ มีการทําเครือ่ งมือและอุปกรณหาปลาชนิดตางๆ ขึน้ มาใหม
อีกครัง้ เชน ลอบ ลาน อีหลง เพือ่ ไวใชในการจับปลา รวมถึงการหาเรือลําใหม
หลังจากที่ครอบครัวไมมีเรือมาเปนเวลานาน โดยไดปรับเปลี่ยนการตอเรือ
จากไมที่คอนขางหายากในปจจุบันมาเปนวัสดุไฟเบอรกลาส โดยการจัดตั้ง
กลุมและไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนทองถิ่น ในการอบรม
ฝกหัดใหความรู จนสามารถผลิตเรือไฟเบอรกลาสไดเอง เชน หมูบ า นหินลาด
แสนตอ ดอนสําราญ ใน ตําบลกุดชมพู อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี เรือจากวัสดุไฟเบอรกลาสนับเปนความรู และเครือ่ งมืออุปกรณ
แบบใหมของคนหาปลาปากมูน หลังจากมีความหวังจากผลสําเร็จในการ
จัดทําเขตรักษาพันธุปลา
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นับตั้งแตมีโครงการเขื่อนปากมูล ป 2532 ไดเกิดกลุมผูเห็นดวย
และไมเห็นดวยกับการสรางเขื่อน ซึ่งไดสรางบรรยากาศความขัดแยงในกลุม
ญาติพี่นอง ชุมชน และขยายตัวเปนวงกวางในระดับประเทศ โดยไดทําลาย
ความสัมพันธอนั ดีทเี่ คยมีตอ กัน ความรวมแรงรวมใจของคนในชุมชนเปลีย่ นไป
เกิดปญหาในหลายดานจากความเห็นตางทีเ่ กิดขึน้ รวมถึงอคติของทัง้ สองฝาย
ทําลายบรรยากาศความรวมมือทางสังคมในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน อยางเชน
ที่เคยมีมาตั้งแตอดีต
เขตรักษาพันธุปลาทั้ง 10 แหง ทําให
เกิดมิติใหมดานความสัมพันธและรวมมือ
ในชุมชนปากมูน แมจะเปนการริเริ่มโดยคน
เล็กๆ ในชุมชนที่มีเปาหมายรวมกันคือการ
มีปลาในแมนํ้าอยางอุดมสมบูรณ หลังจาก
ทีไ่ ดสญ
ู เสียปลามานานกวา 20 ป จากโครงการ
เขื่อนปากมูลที่ปดกั้นเสนทางการอพยพของ
ปลาจากแมนํ้าโขงเขาสูแมนํ้ามูน
ดวยประสบการณที่เห็นรวมกันของ
ทัง้ สองฝายวาปลาเปนสวนสําคัญของอาหาร
และรายได ข องคนปากมู น จึ ง ร ว มมื อ กั น
ในการเปดเขตรักษาพันธุปลาแหงแรกขึ้นที่
บานคอใต ชาวบานทั้งสองกลุม วัด โรงเรียน
รวมถึงผูใหญบาน สมาชิกองคการบริหาร
สวนทองถิน่ นักวิชาการจากภายนอก องคกร
ดานสิ่งแวดลอม ไดรวมกันจัดงานขึ้นโดย
ทุกภาคสวนที่เขารวมมีความรวมมือกันเปน
อยางดี ทําใหความขัดแยงเดิมที่มีอยูลดลง

เขตรักษาพันธุปลา

ดวยทุกคนมีเปาหมายเดียวกันคือการเพิ่มปลาในแมนํ้ามูน ซึ่งบรรยากาศ
แบบนี้ไดเกิดขึ้นคลายกันกับการเปดเขตรักษาพันธุปลาปากมูนอีก 9 แหง
ในเวลาตอมา
เขตรักษาพันธุป ลาทัง้ 10 แหง มี เขตรักษาพันธุป ลา 5 แหง ทีม่ บี ริเวณ
เขตอยูต ดิ กับวัด โดยมี 1 วัดประกาศเปนเขตอภัยทาน คือ 1. เขตรักษาพันธุป ลา
ขุมลามแข ในบริเวณเกาะดอนเลี้ยว 2. เขตรักษาพันธุปลาวังปลาขุมหลักตุม
บานชาด 3. เขตรักษาพันธุป ลาวังปลาเจาปู บานคันเปอย 4. เขตรักษาพันธุป ลา
วังปลาถํ้าปูจารยโคตร บานหวยไฮ 5. เขตรักษาพันธุปลาวังปลาแกงศิลา
ซึง่ แตละแหงพระในวัดจะเปนผูด แู ล รวมกับคณะกรรมการเขตรักษาพันธุป ลา
ของหมูบาน
นอกจากความรวมมือของพระสงฆแลว ในเขตรักษาพันธุป ลาอีก 7 แหง
ไดรับความรวมมืออยางดีจากฝายปกครอง กํานันผูใหญบาน ตั้งแตเริ่ม
กระบวนการปรึกษาหารือจนถึงการประกาศแนวเขต ไดแก 1. เขตรักษาพันธุ
ปลาวังปลาปูผาลาเหล็ก บานหวยหมากใต 2. รักษาพันธุปลาวังปลาเจาปู
บานคันเปอย 3. เขตรักษาพันธุปลาวังปลาถํ้าปูจารยโคตร บานหวยไฮ
4. เขตรักษาพันธุปลาวังปลาขุมลามแข บานคันไรใต 5. เขตรักษาพันธุปลา
วังปลาทาวัดสระปทุมมาลัย บานดอนสําราญ 6. เขตรักษาพันธุปลาวังปลา
ทาบานคอใต และ 7. เขตรักษาพันธุปลาวังปลาแกงศิลา บานคอใต
มีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่เขารวมกิจกรรม จํานวน
5 แหง คือ 1. เขตรักษาพันธุปลาวังปลาปูผาลาเหล็ก บานหวยหมากใต
2. เขตรักษาพันธุป ลาวังปลาถํา้ ปูจ ารยโคตร บานหวยไฮ 3. เขตรักษาพันธุป ลา
วังปลาทาวัดสระปทุมมาลัย บานดอนสําราญ 4. เขตรักษาพันธุปลาวังปลา
ทาบานคอใต 5. เขตรักษาพันธุปลาวังปลาวังปลาเจาปู บานคันเปอย
มีองคการบริหารสวนทองถิน่ เขารวมในกิจกรรมเปดเขตรักษาพันธุป ลา
ตั้งแตป 2558 โดยไดสนับสนุนอุปกรณ การจัดเตรียมพื้นที่จัดงาน รวมถึง
การเขารวมเปนประธานเปดงาน คือ เทศบาลตําบลคําเขื่อนแกว อําเภอ
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สิรนิ ธร และเทศบาลตําบลกุดชมพู อําเภอพิบลู มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
หลั ง จากนั้ น ตั ว แทนของเทศบาลได ร  ว มเดิ น ทางไปดู ง าน แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ การจัดทําวังปลาที่บานทอละที สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
รวมถึงความรวมมือจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฝายปกครองสวน
จังหวัด และอําเภอ ไดแก อําเภอสิรินธร อําเภอพิบูลมังสาหาร ปลัดจังหวัด
ไดเขารวมกิจกรรมในการเปนประธานเปดงานฝายราชการ ซึ่งความรวมมือ
ของทุกภาคสวนในการจัดการ ดูแล พรอมทัง้ หาแนวทางทีจ่ ะพัฒนาเขตรักษา
พันธุปลาของชุมชน นับเปนปรากฏการณใหมในพื้นที่ปากมูน จากที่เคย
แบงฝายดวยความเห็นตางเกี่ยวกับโครงการเขื่อนปากมูลความสัมพันธ
ไดเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี นึ้ จากความเห็นทีเ่ ปนหนึง่ เดียวกันคือการจัดทํา
เขตรักษาพันธุปลาจะทําใหชุมชนมีปลา มีอาหาร มีรายได
การจัดทําเขตรักษาพันธุปลาของชุมชนปากมูน ยังทําใหคนจาก
ภายนอกไดเขามาศึกษา ดูงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชน กลุม
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยควีนสแลนด ไปแลกเปลีย่ นการทําเขตรักษาพันธุป ลา
ที่บานหวยหมากใต ทําใหชาวบานมีความเชื่อมั่นมากขึ้นเกี่ยวกับแนวทาง
ที่ทําเพื่อการฟนฟูปลา ซึ่งสงผลใหเกิดแรงผลักดันตอคณะกรรมการรักษา
พันธุป ลา และสมาชิกในชุมชนทีจ่ ะพัฒนาการฟน ฟูปลาและแมนาํ้ ในระยะยาว
ใหยั่งยืนสืบไป
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ผลทางเศรษฐกิจของชุมชน

ทางดานเศรษฐกิจของชุมชน ปลาที่ออกนอกแนวเขตคือผลผลิต
ที่คนหาปลาสามารถตักตวงได และปลาหลายชนิดที่สํารวจพบเปนปลาที่มี
ราคาแพง เปนที่ตองการของตลาด ชาวบานมักจะเรียกปลาเหลานี้วาเปน
ปลาเศรษฐกิจ เชน ปลานาง ปลาเคิง ปลาอีตู ปลาบึก ปลาปง ปลาดอกบัว
ปลายอน ราคาไมตํ่ากวากิโลกรัมละ 150 บาท บางชนิดราคาสูงถึง 300400 บาท เชน ปลานาง ในป 2560 มีคนหาปลาบานหัวดอนสามารถ
จับปลาบึกได 1 ตัว นํ้าหนัก 96 กิโลกรัม เมื่อนําไปไดเงิน 19,300 บาท
คนหาปลามั่นใจวาในเขตรักษาพันธุปลามีปลาชนิดนี้อีกหลายตัว ซึ่งเมื่อ
อยูในแนวเขตหวงหามปลาก็จะสามารถแพรพันธุออกไปได
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
หลังจากทําเขตรักษาพันธุปลาได 4 ป ประกอบกับชีวิตที่อยูกับแมนํ้า
มูนมาหลายชัว่ อายุคน ชาวบานไดมขี อ คิดเห็นและขอเสนอแนะทีจ่ ะเกือ้ หนุน
ความสําเร็จในระยะยาวในการเพิ่มปริมาณและชนิดพันธุปลาดังนี้

ขอคิดเห็น
ปจจัยที่เปนอุปสรรคในการเพิ่มชนิดพันธุปลาบริเวณปากมูน มีดังนี้
1. การเปด-ปด ประตูเขือ่ นปากมูล ไมสอดคลองกับชวงการอพยพของ
ปลาจากแมนํ้าโขง
2. ปญหานํา้ เนาเสียจากจากโรงงานอุตสาหกรรมทีป่ ลอยลงในแมนาํ้
สาขาและไหลลงสูแมนํ้ามูน ทําใหปลาตาย ทั้งพอพันธุแมพันธุและลูกปลา
3. สารเคมีจากแปลงเกษตรของชาวบานทีถ่ กู ชะลางไหลลงสูแ มนาํ้ มูน
4. พื้นที่ บุง-ทาม ริมตลิ่ง ที่เคยเปนที่อยูอาศัยของปลาถูกทําลาย
ทั้งดวยการสรางเขื่อนกั้นตลิ่ง และการบุกรุกเพื่อเปลี่ยนแปลงพื้นที่บุง-ทาม
ไปทํากิจการอื่นๆ
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5. การหาปลาดวยวิธกี ารและเครือ่ งมือทีท่ าํ ลายลางและผิดกฎหมาย
ทําใหพอพันธุแมพันธุ และลูกปลาถูกทําลาย เชน การใชไฟช็อต ยาเบื่อ
การใชยาเบื่อยังทําลายสัตวนํ้าอื่น ซึ่งบางชนิดเปนอาหารของปลา

ขอเสนอแนะ
เพื่อใหเขตรักษาพันธุปลา มีความสมบูรณในระยะยาว ชาวบานจึง
มีขอเสนอแนะดังนี้
1. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะผูร บั ผลิดชอบ
ตองเปดประตูเขื่อนปากมูลสุดบานประตูทั้งแปดบาน ในตนฤดูกาลอพยพ
ของปลาขนาดใหญซึ่งเปนปลาเศรษฐกิจและอาหารของชุมชน ตั้งแตวันที่ 1
พฤษภาคมของทุกป เพือ่ เปดโอกาสใหปลาทุกชนิดเขามาวางไขและอาศัยใน
แมนาํ้ มูน ซึง่ จะเปนการเพิม่ ปริมาณและชนิดพันธุใ นเขตรักษาพันธุป ลาดวย
2. มีการรณรงคและควบคุมอยางจริงจังของทุกภาคสวน ใหชาวบาน
ที่ทําการเกษตร ลด เลิก ใชสารเคมีอันตรายในแปลงเกษตร เพื่อปองกัน
การชะลางลงสูแมนํ้า
3. ผูม สี ว นเกีย่ วของตองควบคุมอยางเขมงวดและมีมาตรการเด็ดขาด
ตอโรงงานอุตสาหกรรมที่ปลอยนํ้าเสียลงสูแมนํ้า
4. องคการบริหารสวนทองถิ่นควรจัดใหมีขอบัญญัติทองถิ่นวาดวย
การอนุรกั ษปลาและทรัพยากรแมนาํ้ มูน รวมทัง้ เขามาสนับสนุนการจัดทําเขต
รักษาพันธุป ลาอยางจริงจังและตอเนือ่ งโดยมีการจัดทําแผนงาน แผนกิจกรรม
รวมกับชุมชน เพื่อทําใหการจัดการเขตรักษาพันธุปลามีประสิทธิภาพและ
สงผลสูงสุดตอการฟนฟูพันธุปลาแมนํ้ามูน
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5. หนวยงานที่เกี่ยวของเขมงวดตอการควบคุมเครื่องมือ หรือวิธีการ
หาปลาแบบทําลายลาง โดยการดําเนินการตามกฎหมายอยางเครงครัด เพือ่ ให
พันธุปลาไดรับการปกปอง ฟนฟู
6. ควรมีการศึกษาขอมูลในพื้นที่เขตรักษาพันธุปลาอยางตอเนื่อง
โดยนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเรื่องปลา และหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของจากภาครัฐ เพือ่ ติดตามการเปลีย่ นแปลงอยางตอเนือ่ ง ไดขอ มูล
ทีช่ ดั เจน มีมาตรฐานและเปนทีย่ อมรับมากยิง่ ขึน้ เพราะการสํารวจรวบรวม
ขอมูลในเขตรักษาพันธุป ลา เปนการสํารวจครัง้ แรกซึง่ ทําโดยชุมชนและ
องคกรพัฒนาเอกชน ผานกระบวนการการอธิบายความรูเ รือ่ งปลา จาก
คนหาปลาและจากความรูทองถิ่น
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ภาคผนวก

เขตรักษาพันธุปลา

ภาคผนวก ก. รายชื่อทีมสํารวจรวบรวมขอมูล
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อ-สกุล
นายแดง โชติรัตน
นางโอลา บุญทัน
นายกอง เสนเกษ
นายมิตรชัย ขันคํา
นายนพรัตน หาญชนะ
นายหนูพร วงศพันธ
นายสวาง ทารัตน

หมายเหตุ
กรรมการเขตรักษาพันธุปลาปูผลาเหล็ก
กรรมการเขตรักษาพันธุปลาปูผลาเหล็ก
กรรมการเขตรักษาพันธุปลาปูจารยโคตร
กรรมการเขตรักษาพันธุปลาปูจารยโคตร
กรรมการเขตรักษาพันธุปลาขุมลามแข
กรรมการเขตรักษาพันธุปลาขุมลามแข
คณะกรรมการชาวบานเพื่อฟนฟูชีวิตและชุมชน
ลุมนํ้ามูน (ชชช.)
นายปริวัฒน ปนทอง คณะกรรมการชาวบานเพื่อฟนฟูชีวิตและชุมชน
ลุมนํ้ามูน (ชชช.)
นายอุดม แสงปอง
คณะกรรมการชาวบานเพื่อฟนฟูชีวิตและชุมชน
ลุมนํ้ามูน (ชชช.)
นายสุณี ผลดก
คณะกรรมการชาวบานเพื่อฟนฟูชีวิตและชุมชน
ลุมนํ้ามูน (ชชช.)
นายปน วงคแดง
คณะกรรมการชาวบานเพื่อฟนฟูชีวิตและชุมชน
ลุมนํ้ามูน (ชชช.)
นายทองคํา เสมาทอง คณะกรรมการชาวบานเพื่อฟนฟูชีวิตและชุมชน
ลุมนํ้ามูน (ชชช.)
นางคําผุย เสนาะวาที คณะกรรมการชาวบานเพื่อฟนฟูชีวิตและชุมชน
ลุมนํ้ามูน (ชชช.)
นางคําไผ สายเมือง คณะกรรมการชาวบานเพื่อฟนฟูชีวิตและชุมชน
ลุมนํ้ามูน (ชชช.)
นายกฤษกร ศิลารักษ ที่ปรึกษาสมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล
นายวิทยา ทองนอย ชาวบาน หมูบานดอนสําราญ ต.กุดชุมภู
อ.พิบูลฯ จ.อุบลฯ
น.ส จันทรนภา คืนดี เจาหนาที่สมาคมแมนํ้าเพื่อชีวิต
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ภาคผนวก ข. ชนิดพันธุปลาที่พบในเขตรักษาพันธุปลา
ตารางแสดงการพบชนิดพันธุปลาในเขตรักษาพันธุปลา
ขอมูล ณ เดือนเมษายน 2561

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชื่อปลา
ปลาอีตู
ปลาปง
ปลาเคิง
ปลาอีไท
ปลาชะโด
ปลาสะทง
ปลาอีกํ่า
ปลาบักมัง
ปลานาง
ปลากา
ปลานกเขา
ปลาหมอง (เสือพนนํ้า)
ปลากุม
ปลาคับของ
ปลาหลด
ปลาเขง (ปลาหมอ)
ปลาดอกบัว
ปลารากกลวย
ปลาปาน (ปลาลิ้นหมา)
ปลาสูด
ปลาเสือลายนอย
ปลาสะกางเกง

มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม
2
3
4
2
2
1
2
2
2
2
2
3
2
2
4
3
3
3
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
2
2
2
3
3
3
1
1
1
3
3
3
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เมษายน
4
1
3
1
4
3
3
4
3
2
3
3
3
3
1
1
1
4
3
4
1
3

เขตรักษาพันธุปลา

ลําดับที่
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ชื่อปลา
ปลาตองกราย
ปลาปากเปยน
ปลายอนตาเลื่อม
ปลายอนหยวก
ปลายอนขี้นกหงส
ปลากะแยงโข
ปลากะแยงหนวดยาว
ปลาซิวแกว
ปลาซิวอาว
ปลาปกเปาทอง
ปลาปกเปาควาย
ปลาบู
ปลาบูหิน
ปลาสรอยหางดํา
ปลาแตบ
ปลาบึก
ปลาสรอยขางลาย
ปลาสรอยโมก
ปลาเกเกาะ
ปลาซิวหางแดง
ปลาแตบควาย(ไหม)
ปลากดขาว
ปลาปาก
ปลาขาวมน
ปลาตองลาย
ปลาแมว
ปลาหมัด

มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม
2
2
2
1
1
3
4
4
4
2
3
3
4
4
4
2
2
2
2
2
2
4
4
4
2
2
2
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
0
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
3
3
3
2
2
2
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4
2
3
3
3
2
2
4
2
0
0
0
0
2
1
1
1
2
3
0
0
1
2
1
2
3
2
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ลําดับที่
50
51
52
53
54
55
56
57

ชื่อปลา
ปลาขี้เหี่ย
ปลาอีแจะ
ปลาดุกมูล(ปลาหนู)
ปลาอีกาน
ปลากดเหลือง
ปลาตะเพียน
ปลายี่สก
ปลานวลจันทร

มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม
2
2
3
4
4
4
1
1
1
2
2
0
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2

หมายเหตุ : ตัวเลขปริมาณการพบปลา
4 = พบมากที่สุด 3 = พบมาก
2 = พบปานกลาง 1 = พบนอย
0 = ไมพบ

49

เมษายน
3
4
1
0
2
3
3
2

