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บทเริ่มต้น	 ๕

บทที่	๑	 ปากมูน :	ระบบนิเวศ	ปลา	และวิถีชีวิตคนแม่มูน	 ๙

บทที่	๒	 เขตรักษาพันธุ์ปลาปากมูน :	การฟื้นคืนปลา

	 ให้แม่มูนโดยคนหาปลา	 ๒๓

บทที่	๓	 ๙ เขตรักษาพันธุ์ปลาปากมูน :	

	 บทเริ่มต้นการฟื้นฟูแม่มูน	 ๔๗

บทที่	๔	 ฉากใหม่คนปากมูน :	ผลสำาเร็จภายใต้

	 ข้อท้าทายที่ต้องก้าวผ่าน	 ๕๗

บรรณานุกรม	 ๖๔

สารบัญ



	 “...อยู่กันมาดน	 (นาน)	ผู้คนบ่เคยซังกัน	แต่สู่มื้อนั้นกระแสธารวัตถุทำาร้าย	

เคยหาปลาไว้กิน	 มื้อนี้ต้องหาไว้ขาย	 กระแสน้ำาปั่นเป็นกระแสไฟ	 กระแสใจ	

คนกระสานซ่านเซ็น

	 ริมฝ่ังมูน	ดอกคูนหล่นร้างใบโรย	ผู้เฒ่าหน้าตาอิดโรย	จอดเรือเบ่ิงน้ำายามเย็น	

ปลาน้อยในข้อง	 เต้นด่องๆ	ฟ้องความลำาเค็ญ	ลำามูนยังไหลฉ่ำาเย็น	แต่ใจคน

กลับฮ่อนคือไฟ	ลำามูนยังไหลฉ่ำาเย็น	แต่ใจคนกลับฮ่อนคือไฟจี่...”

เนื้อหาตอนหนึ่งในบทเพลง	 “คนลำามูน”	ที่ประพันธ์โดย	อาจารย์สลา	

คุณวุฒิ 	 ครู เพลงแห่งแดนอีสาน	 ได้สะท้อนวิถีชีวิตคนลำาน้ำ ามูนที่มี 	

ความเปน็อยูอ่ยา่งสงบสขุ	พึง่พาความอดุมสมบรูณข์องแมน่้ำา	โดยเฉพาะปลา

นานาชนิด	 กระทั่งมีสิ่ งที่มาทำาให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นกับผู้คน	

และแม่น้ำาสายนี้

ปลาหลากหลายสายพันธุ์อพยพจากแม่น้ำาโขงเข้ามาในแม่น้ำามูน	

และแม่น้ำาสาขา	 ตามฤดูกาลของธรรมชาติ	 ทำาให้คนที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำา	

มีอาหารและรายได้ที่มั่นคง	มีชีวิตที่ปกติสุข	ความรู้ของคนรุ่นพ่อแม่ได้ส่งต่อ

สืบทอดให้กับลูกหลานผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในชีวิตประจำาวัน

โครงการเขื่อนปากมูล	 สร้างห่างจากแม่น้ำาโขงเพียง	 ๕.๕	 กิโลเมตร		

ปิดกั้นทางขึ้นลงของปลาอย่างสิ้นเชิง	 เมื่อปลาอพยพเข้าสู่แม่น้ำามูนไม่ได้		

ฐานการดำารงชีวิตและมีคุณค่าในทาง	 “เศรษฐกิจชุมชน”	 ก็ถูกทำาลายลง		

ชีวิตท่ีเป็นปกติของคนบริเวณปากมูนเปล่ียนไปในทางลบและนับวันรุนแรงข้ึน	

บทเริ่มต้น
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เกิดเป็นประเด็นขัดแย้ง	 ถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องยาวนาน	 ในความคุ้มค่า

ระหว่าง	“ไฟฟ้า	ปลา	และวิถีชีวิตของคนแม่น้ำามูน”

“เขตรักษาพันธุ์ปลา	 คืนปลาให้แม่มูน	 :	 ฉากใหม่คนปากมูน”		

เป็นหนังสือท่ีบอกเล่าถึงเร่ืองราวในมิติความสัมพันธ์ระหว่างปลาและคนหาปลา

บริเวณปากแม่น้ำามูน	ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ใช้ประโยชน์จากความอุดมสมบูรณ์ของ

แม่น้ำา	 ตามวัฏจักรของธรรมชาติในรอบปี	 การดำารงชีวิตและสืบทอดความรู้	

รวมถึงข้อเท็จจริงที่ถูกรวบรวมอย่างเป็นวิชาการของสถาบันการศึกษา		

ทีน่ำาเสนอถงึความเปลีย่นแปลงของแมน่้ำามนู	และการลดลงของปลา	บางสว่น

ได้จากการบอกเล่า	ถอดประสบการณ์ร่วมกันของชาวบ้าน	ซึ่งโดยรวมแล้วจะ

นำาเสนอมติขิองการหาทางออกรว่มกนัในการฟืน้ฟแูมน่้ำาและปลา	เพือ่ฟืน้คนื

วิถีชีวิตของคนหาปลา

เนื้อหาหนังสือ	 ยังได้รวบรวมวิธีการ	 กระบวนการ	 ขั้นตอนของ	

การลงมอืรว่มแรงกนัของคนในชมุชนทีจ่ะทำาใหก้ารฟืน้ฟปูลาในแมน่้ำามนูดว้ย

การทำา	 “เขตรักษาพันธุ์ปลา”	 บรรลุผลสำาเร็จ	 แม้จะเป็นประสบการณ์ใหม่	

ที่ต้องใช้ความอดทนและความพยายามอย่างสูง	 โดยมุ่งหวังที่จะให้ผู้อ่านได้
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เข้าใจถึงความมุ่งมั่นในการหาทางออกด้วยตนเองของคนหาปลา	 เพื่อรักษา	

วิถีชีวิต	ความรู้	ภูมิปัญญา	และวัฒนธรรมลุ่มน้ำาของพวกเขา	ให้ส่งต่อสืบทอด

ไปยังลูกหลานต่อไป	เพราะ	“ปลาและแม่น้ำามูน”	คือ	“ชีวิต”	ของคนปากมูน

“เขตรักษาพันธุ์ปลา คืนปลาให้แม่มูน : ฉากใหม่คนปากมูน”  

แบ่งเนื้อหาออกเป็น

• ปากมูน : ระบบนิเวศ ปลา และวิถีชีวิตคนแม่มูน	บทนี้นำาเสนอ

ภาพรวมและสภาพทั่วไปของแม่น้ำามูน	 ความอุดมสมบูรณ์ที่ชาวบ้านสองฝั่ง

แม่น้ำาเคยได้พึ่งพาอาศัย	 ทั้งปลา	 ระบบนิเวศเกาะแก่ง	 และพื้นที่ริมแม่น้ำา		

รวมไปถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับแม่น้ำาและชุมชนบริเวณปากมูน

• เขตรักษาพันธุ์ปลาปากมูน : การฟื้นคืนปลาให้แม่มูนโดยคน 

หาปลา	บทนี้กล่าวถึงการริเริ่มแนวคิดเพื่อนำาไปสู่การฟื้นฟูปลา	จนถึงวิธีการ

เริ่มต้นการทำาเขตรักษาพันธุ์ปลา	 ขั้นตอนวิธีการทั้งหมด	 จากต้นจนเกิดเป็น	

เขตรักษาพันธุ์ปลาในพื้นที่ต่างๆ

• ๙ เขตรักษาพันธุ์ปลาปากมูน : บทเริ่มต้นการฟื้นฟูปลาแม่มูน  

บทนี้ว่าด้วยเขตรักษาพันธุ์ปลาทั้ง	 ๙	 พื้นที่	 ที่ลงมือทำาโดยชาวบ้านในพื้นที่

ต่างๆ	จะกล่าวถึงรายละเอียดวิธีการ	รวมถึงระบบการจัดการของแต่ละเขตฯ

• ฉากใหม่คนปากมูน : ผลสำาเร็จภายใต้ข้อท้าทายที่ต้องก้าวผ่าน 

บทสุดท้ายรวบรวมข้อท้าทาย	ปัญหา	และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน	ในการทำาเขตรักษา

พันธุ์ปลาของคนปากมูน	 ข้อจำากัดทั้งหลายที่คนปากมูนจะต้องร่วมกัน	

หาวิธีการก้าวข้ามเพื่อให้ถึงจุดหมายคือการมีปลาเพิ่มมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่
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ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของลุ่มน้ำามูน

แม่น้ำามูนมีต้นกำาเนิดมาจากเทือกเขาตอนใต้ของจังหวัดนครราชสีมา	

เป็นลุ่มน้ำาใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 และถือเป็นลำาน้ำาสาขาที่

สำาคัญที่สุดแห่งหนึ่งของลุ่มน้ำาโขง	ประกอบด้วยลำาน้ำาสาขามากกว่า	๒๐	สาย	

ครอบคลมุพืน้ที่	๑๐	จงัหวดัในภาคอสีานตอนลา่งและบางสว่นของภาคอสีาน

ตอนกลาง	มพีืน้ทีร่บัน้ำากวา้งถงึ	๑๑๗,๐๐๐	ตารางกโิลเมตร	โดยไหลผา่นจงัหวดั

นครราชสีมา	จังหวัดบุรีรัมย์	จังหวัดสุรินทร์	จังหวัดร้อยเอ็ด	จังหวัดศรีสะเกษ	

ไปสิ้นสุดบรรจบกับแม่น้ำาโขงที่อำาเภอโขงเจียม	จังหวัดอุบลราชธานี	แม่น้ำามูน

มีความยาวตามทางน้ำาประมาณ	๗๒๖	กิโลเมตร

บริเวณ	“ปากมูน”	เป็นแหล่งท่ีมีพันธ์ุปลาชุกชุมท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศ	

เนือ่งจากลกัษณะทางภมูนิเิวศทีอ่ยูต่รงตำาแหนง่รอยเชือ่มของแมน่้ำาใหญแ่ละ

แมน่้ำาสาขา	ทำาใหเ้กดิการอพยพขึน้ลงของปลาระหวา่งแมน่้ำาโขงและแมน่้ำามนู

ตลอดทั้งปี	 กลายเป็นคลังอาหารธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่	 ดึงดูดให้ผู้คนในอดีต	

ลงหลักปักฐาน	ก่อร่างสร้างบ้านและชุมชนขึ้นในบริเวณสองฟากฝั่ง

ปากมูน:
ระบบนิเวศ ปลา และวิถีชีวิตคนแม่มูน

บทที่ ๑
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ก่อนปี	 ๒๕๓๖	 การศึกษาของไทสัน	 อาร์	 โรเบิร์ตส์	 นักวิชาการ	

ดา้นประมง	พบวา่ในแมน่้ำามนูมปีลา	๒๖๕	ชนดิ	ซึง่เปน็พนัธุป์ลาชนดิเดยีวกนั

กับที่พบในแม่น้ำาโขง	 จึงไม่น่าแปลกใจที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ดำารงชีวิต	

ด้วยการหาปลาเป็นหลัก	 ทำาให้เกิดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจับปลา	 และ	

เกิดวัฒนธรรมชุมชนที่เกี่ยวข้องกับปลา

คนปากมูน : การตั้งถิ่นฐาน

โดยทัว่ไปแลว้แมน่้ำามนูมลีกัษณะทางกายภาพทีแ่บง่ออกเปน็แกง่	ขมุ	

วัง	เวิน	ดอน	คัน	ถ้ำา	เห่ว	บุ่ง	โบกหิน	ตาด	หลุมหิน	ฮู	แปว/ป่อง	คอน	ส้าง	

เป็นต้น	 ชาวบ้านริมแม่น้ำามูนมักจะเรียกชื่อชุมชนของตัวเองตามลักษณะ

ระบบนิเวศแม่น้ำามูนตามความรู้พื้นบ้าน	 เช่น	 มักพบหมู่บ้านที่ขึ้นต้นด้วย	

คำาว่า	วัง	 (บ้านวังแคน,	บ้านวังสะแบง,	บ้านวังใหม่)	คัน	 (บ้านคันไร่,	บ้าน	

คันเปือย,	 บ้านคันลึม)	 บุ่ง	 (บ้านปากบุ่ง,	 บ้านปากห้วยแคน)	 ห้วย		

(บ้านห้วยไฮ,	 บ้านห้วยหมากใต้)	 ท่า	 (บ้านท่าช้าง,	 บ้านท่าเสียว)	 หนอง		

(บ้านหนองเบ็น,	บ้านหนองแสงใหญ่,	บ้านหนองโพธ์ิ)	แก่งหิน	(บ้านแก่งเจริญ,	

บ้านหินลาด,	 บ้านหินสูง ) 	 ดอน	 (บ้านดอนชี เวิน, 	 บ้านหัวดอน,		

บ้านดอนสวรรค์)	 โนน	 (บ้านโนนกลาง)	 กุด	 (บ้านกุดชมพู)	 นอกจากนี้	

ยังมีเวินบึก	ท่าแพ	หัวเห่ว	คอนสาย	น้ำาสร้าง	และอื่นๆ

ชาวบ้านเลือกตั้งถิ่นฐานบริเวณปากมูนเพราะความอุดมสมบูรณ์	

ของปลา	 และพรรณพืชธรรมชาติริมแม่น้ำามูนเป็นเหตุจูงใจ	 ระบบนิเวศ	

ในแม่น้ำามูนไม่ว่าจะเป็นปลา	ป่าบุ่ง	ป่าทาม	ป่าโคกริมมูล	ป่าริมเกาะดอน	

และตามเกาะแก่ง	 รวมทั้ งพรรณพืชนานาชนิด	 ทรัพยากรเหล่านี้ 	

จะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล	 ดังนั้นชาวบ้านปากมูนจึงจำาต้องสร้างระบบ
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ความรู้และภูมิปัญญาต่างๆ	 เพื่อใช้และจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของ	

ระบบนเิวศ	ใหม้วีถิชีวีติดำารงอยูไ่ดท้ัง้ดา้นเศรษฐกจิและสงัคมวฒันธรรม	เชน่	

การทำามาหากิน	 การแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้มาจากการหาอยู่หากินในแม่น้ำามูน	

รวมท้ังการสร้างความเช่ือและวัฒนธรรมร่วมกันมาแต่อดีต	(ม.อุบล	:	๒๕๔๕	:	

น.๕-๔๙)

งานวิจัยไทบ้านปากมูน	 ระบุว่าที่ตั้งชุมชนนอกจากจะเป็นบริเวณ	

ที่สามารถเข้าถึงแหล่งหาปลาหรือ	 “ลวงปลา”	 เช่น	 แก่ง	 ขุม	 วัง	 คัน	 ฯลฯ		

ซึง่เปน็หวัใจของความมัน่คงทางอาหารและเศรษฐกจิของชมุชนแลว้	บรเิวณ

ที่ตั้งชุมชนมักจะอยู่ระหว่างลำาห้วยของแม่น้ำามูนหรือมีลำาห้วยขนาบข้าง	

ซึ่งน้ำาไม่สามารถท่วมถึงได้	 การมีลำาห้วยนั้นก็เท่ากับว่ามีแหล่งอาหาร	

และสมุนไพรอีกแหล่งนอกจากตามดอนหรือริมมูน	(วิจัยไทบ้าน	:	๒๕๔๕)

ชุมชนริมมูนโดยส่วนใหญ่มักแบ่งพื้นที่ออกเป็น	 ๒	 ส่วนคือ	 ส่วนที่	

เป็นเขตชุมชนและนอกเขตชุมชน	 โดยมีหลักเขตแบ่ง	 เขตชุมชนมักจะ	

ประกอบด้วยพื้นที่ที่สำาคัญคือ
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๑)	 พื้นที่ส่วนรวมติดฝั่งน้ำามูน	 เป็นพื้นที่ทำากินสำาหรับปลูกพืชผัก	

ริมมูน	 โดยแบ่งกันปลูกพืชผักและเป็นพื้นที่ให้ชาวบ้านในชุมชนลงหาปลา	

ในแม่น้ำาหรือท่าน้ำา	 หากมีการแต่งงานแยกครอบครัวออกมาก็จะแบ่งพื้นที่

เหล่านี้ให้ครอบครัวดังกล่าวได้ทำาเกษตรริมมูน	 และแบ่งพื้นที่ไว้สำาหรับ	

เก็บผักหักฟืน	พืชผัก	เห็ด	และสมุนไพร

๒)	 สำาหรับพื้นที่นอกเขตชุมชน	 ประกอบด้วยพื้นที่นาและพื้นที่ทำาเล

เลี้ยงสัตว์	 ดังนั้นที่นาของชุมชนริมมูนจึงตั้งอยู่ห่างจากฝั่งแม่น้ำา	 ยกเว้น	

บางชุมชนมีที่นาระหว่างที่ริมมูนกับชุมชน	เช่น	บ้านหนองโพธิ์	หรือผู้ที่ทำานา

ตามทามหรอืหว้ยสาขา	การเลอืกพืน้ทีต่ัง้ชมุชนดงักลา่วนีท้ำาใหช้มุชนรมิมนูมี

หลักประกันของความม่ันคงในมิติต่างๆ	ทุกด้านท่ีทำาให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเอง

จากฐานทรัพยากรแม่น้ำามูนและลำาห้วยสาขา	 ทั้งความมั่นคงทางอาหาร		

ความม่ันคงทางสุขภาพ	และความม่ันคงทางเศรษฐกิจ	(วิจัยไทบ้าน	:	๒๕๔๕)

ปากมูน : ระบบนิเวศพิเศษของลุ่มน้ำามูน

บริเวณลุ่มน้ำามูนตอนล่าง	นับจากใต้แก่งสะพือในเขตเมืองพิบูลมังสาหาร	

จนถงึอำาเภอโขงเจยีม	มรีะบบนเิวศทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุทีก่อ่ใหเ้กดิความหลากหลาย

ทางชวีภาพซึง่ไมพ่บลกัษณะดงักลา่วในพืน้ทีอ่ืน่ของประเทศไทย	คอื	เกาะแกง่

ต่างๆ	 จำานวนมากที่ทำาหน้าที่เป็นปอด	 ช่วยฟอกเพ่ิมออกซิเจนให้กับน้ำา		

เป็นท่ีอยู่อาศัย	แหล่งหากิน	วางไข่และหลบภัยของปลา	เปน็แหลง่อนบุาลลกูปลา	

จนชาวบ้านขนานนามว่า	เป็นบ้านของปลา	พื้นที่ลักษณะเช่นนี้เหมาะสำาหรับ

การดำารงชีวิตของพรรณพืช	 พันธุ์ปลา	 และพันธุ์สัตว์น้ำาที่หลากหลาย		

และเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บัการดำารงชวีติของชาวบา้นทีม่อีาชพีหาปลา	เปน็แหลง่

พบปะสังสรรค์ของคนในชุมชน	 เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางประเพณี

ความเชื่อ
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เกาะแก่งในน้ำามูนมีการแบ่งลักษณะทางด้านกายภาพออกเป็นแก่ง		

ขุม	วัง	เวิน	ดอน	คัน	ถ้ำา	เห่ว	บุ่ง	โบกหิน	ตาด	หลุมหิน	ฮู	แปว/ป่อง	คอน	ส้าง	

เป็นต้น	นอกจากน้ี	แก่งยังทำาหน้าท่ีเป็นตะพักหรือทำานบธรรมชาติท่ีกักเก็บน้ำาไว้

ในลำาน้ำามูนเป็นช่วงๆ	 ตามธรรมชาติ	 แก่งและคันทุกแห่งทำาหน้าที่กักเก็บน้ำา

เป็นระยะตลอดบริเวณปากมูน	 ตั้งแต่แก่งกบที่อยู่เหนือแก่งสะพือไปจนถึง	

แกง่ตะนะ	บรเิวณหนา้แกง่และคนั	รวมทัง้บรเิวณขมุ	วงั	และเวนิ	จงึมนี้ำาตลอด	

ทำาให้มีน้ำาเพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงคนในบริเวณนี้ทุกคน	รวมไปถึงเมืองใหญ่ๆ	

อย่างพิบูลมังสาหาร	ตาลสุม	วารินชำาราบ	และอุบลราชธานี	หลายแสนคนได้

ใช้ประโยชน์	และแก่งยังช่วยทำาให้น้ำาในลำาน้ำามูนไม่เคยแห้งขอดไปจากเมืองอุบล	

(ม.อุบล	:	๒๕๔๕)

ป่าบุ่ง ป่าทาม และการทำาเกษตรริมมูน

ระบบนิเวศแบบ	“ป่าบุ่ง	ป่าทาม”	 เป็นลักษณะพื้นที่ที่เกิดจากการเกิด

น้ำาหลากและเอ่อท่วมขังบริเวณท่ีราบริมฝ่ังแม่น้ำาเป็นบริเวณกว้าง	กินระยะเวลา	

๓-๔	 เดือนในแต่ละปี	 ในช่วงน้ำาลดหรือช่วงแล้งป่าทามตอนบนจะแห้ง		

มีน้ำาขังเฉพาะบริเวณที่เป็นหนองน้ำา	ชาวบ้านจะเรียกว่า	“บุ่ง”	ป่าบุ่ง	ป่าทาม

มีลักษณะพิเศษคือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำา	เป็นนิเวศกึ่งบกกึ่งน้ำา	มีพรรณไม้ที่ทนทาน

ต่อการท่วมของน้ำาได้	 ระบบรากและลำาต้นแข็งแรงทนทานต่อการไหลของ

กระแสน้ำา	ลำาต้นแตกหน่อได้ดีและทนไฟช่วงฤดูแล้ง	 ไม่มีการสะสมของซากพืช

เพราะไหลไปตามกระแสน้ำาและหรือเกิดไฟป่า	 และพรรณไม้สามารถ	

แพร่พันธุ์ได้ดีโดยอาศัยน้ำา

ดังนั้น	ป่าบุ่ง	ป่าทามจึงเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านในฐานะที่เป็นแหล่ง

ทำานาเพาะปลูก	แหล่งอาหาร	 ไม้ฟืน	จับปลา	แหล่งกรองตะกอนที่มากับน้ำา	

แหล่งเลี้ยงสัตว์	 และอื่นๆ	 ลักษณะเฉพาะของแม่น้ำามูนช่วงตอนกลางที่ไหล	
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คดโค้งจนเกิดลักษณะภูมิประเทศแบบบุ่งทาม	ทำาให้ชาวบ้านมีการทำานาทาม

นอกเหนือจากการทำานาตามพื้นที่ปกติและหาปลาควบคู่กัน	 (อ้างใน		

วิสูตร	อยู่คง	:	๒๕๔๔	และประสิทธิ์	คุณุรัตน์	และคณะ)

การใช้พื้นที่ริมฝั่งสำาหรับปลูกผัก	 จะใช้กรรมสิทธิ์แบบครอบครัว	 ไม่มี

กฎหมายรับรอง	 แต่จะเป็นที่รับรู้ของชุมชนว่าพื้นที่ริมฝั่งหรือที่ดอนเป็นของ

ครอบครัวไหนที่ทำาอยู่	 แม้ว่าจะมีน้ำาท่วม	แต่เมื่อน้ำาลดกรรมสิทธิ์สำาหรับการ

ใชท้ีด่นิจะยงัคงอยู	่จงึไมม่ปีญัหาขดัแยง้	ทัง้นีเ้พราะแทบทกุครวัเรอืนจะมพีืน้ที่

สำาหรบัปลกูพชืของตวัเอง	จงึไมม่ปีญัหาการแยง่ทีด่นิหรอืขดัแยง้	แสดงใหเ้หน็

อย่างชัดเจนถึงความมั่งคั่ง	 อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่		

รปูแบบและสทิธกิารใชแ้ละการเขา้ถงึทรพัยากรธรรมชาตจิงึถกูรองรบัดว้ยการ

รับรู้ของชุมชน	และไม่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง	(กิ่งกาญจน์	และคณะ)

ปลาและความรู้เรื่องการหาปลา

วัฏจักรของแม่น้ำามูนตอนปลายแบ่งออกเป็น	๓	ฤดู	คือ	๑)	ฤดูน้ำาลด

หรือฤดูน้ำาใส	(มกราคม-เมษายน)	เป็นช่วงที่แม่น้ำามูนใสและไหลช้า	เกาะแก่ง

กลางแม่น้ำามูนโผล่พ้นจากน้ำามากที่สุด	 ช่วงเวลาดังกล่าว	 พบปลาขนาดใหญ่

ไม่มาก	 เนื่องจากไม่ใช่ปลาที่อพยพมาจากแม่น้ำาโขง	 มีปลาจำาพวกปลากด		

ปลาค้าว	ปลานาง	ปลาสร้อย	ปลาปาก	ปลาสูด	ปลาเกาะปากหนาม	ที่เหลือ

ค้างตามวังต่างๆ	ในแม่น้ำามูน	ชาวประมงจะใช้เครื่องมือจำาพวกมอง	ลาน	ตุ้ม	

เบ็ดราว	ผาหรือฉมวก	ดางต่อง	ขอทก	แห	เยาะ	อวน	ซ้อน	สำาหรับจับปลาใน

ช่วงฤดูน้ี	๒)	ฤดูน้ำาแดงหรือฤดูน้ำาหลาก	(พฤษภาคม-สิงหาคม)	แม่น้ำามูนขุ่นแดง	

ซึ่งเกิดจากตะกอนดินที่ไหลมากับกระแสน้ำา	ทำาให้เกิดมวลอาหารจำานวนมาก	

เปน็ชว่งทีป่ลาอพยพมาจากแมน่้ำาโขงเพือ่เขา้มาผสมพนัธุแ์ละวางไข่	อยูอ่าศยั

และเจริญเติบโต	 แพร่พันธุ์ตามเกาะแก่งและป่าบุ่ง	 ป่าทาม	 เป็นช่วงที่	

ชาวประมงจับปลาได้มากที่สุดและมีการพบปลาขนาดใหญ่	เครื่องมือจับปลา	
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เช่น	ตาข่าย	ลอบ	ไซ	อวน	ตุ้มทุกขนาด	ฉมวก	มอง	โดยเฉพาะมองไหล	และ

มองซำา	เยาะ	ตุ้ม	เบ็ดราว	เบ็ดคัน	เบ็ดราวใหญ่	เป็นต้น	๓)	ฤดูน้ำาลดหรือน้ำาไหล	

(กนัยายน-ธนัวาคม)	ลกูปลาทีเ่กดิในชว่งฤดฝูนจะเริม่โตพอทีจ่ะวา่ยตามน้ำาลง

ไปน้ำาโขงตามพ่อแม่พันธุ์	 ปลาที่พบในช่วงนี้จะว่ายเป็นฝูงๆ	 มีปลาทุกชนิด	

ในช่วงนี้	เช่น	ปลาซวย	ปลาปึ่ง	ปลาเสือ	ปลาหนู	ปลาคูณ	ปลาโจก	ปลาอีตู๋	

ปลาชะโด	ปลาก่า	ปลาหลาด	ปลาเสิน	ปลากะแยง	ปลากด	ปลาบู่	ปลาอีไท	

ปลานาง	 เป็นต้น	 ฤดูนี้ชาวบ้านมักจะใช้เครื่องมือจับปลา	 ประเภทดัก	 เช่น	

โพงพาง	ลอบ	สะดุ้ง	เบ็ดราว	ตุ้ม	มอง	เป็นต้น
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การหาปลาเปน็อาชพีทีส่รา้งความมัน่คงทางเศรษฐกจิอยา่งสำาคญัของ

ชาวบ้านริมมูน	 ดังจะพบว่าชาวบ้านริมแม่น้ำามูนมีระบบความรู้พ้ืนบ้านเก่ียวกับ

การหาปลาอย่างหลากหลาย	 สามารถจำาแนกออกเป็น	 ๓	 เรื่องใหญ่ๆ	 คือ		

(๑)	ความรู้เก่ียวกับกระแสน้ำา	และลักษณะทางกายภาพของแม่น้ำามูน	 (๒)	ความรู้

เกี่ยวกับระบบความหลากหลายของชนิดปลาและลักษณะนิสัย	 การหากิน		

การอพยพ	แหล่งท่ีปลาอยู่	แหล่งท่ีปลาวางไข่	(๓)	ความรู้เก่ียวกับการใช้เคร่ืองมือ

จับปลา	ทั้งนี้	ความรู้ทั้ง	๓	เรื่องดังกล่าวจะถูกนำามาใช้ประโยชน์อย่างสัมพันธ์

กันกับฤดูกาลในรอบปี	กล่าวคือ	ดิน	ฟ้า	อากาศ	ที่กำาหนดความหลากหลาย

ทางชีวภาพและลักษณะของกระแสน้ำาในแม่น้ำามูน	 อันเป็นปัจจัยสำาคัญที่มา

กำาหนดกิจกรรมการทำาประมงของชาวบ้านอีกทอดหน่ึง	การใช้ความรู้ของชาวบ้าน

ในการทำาประมงเป็นไปตามสภาพ	 “ฤดูกาล”	 ของธรรมชาติ	 และสัมพันธ์กับ

การใช้เครื่องมือทำาประมงของชาวบ้านริมแม่น้ำามูน	(ม.อุบล	:	น.๕-๑๗)

เครื่องมือหาปลาที่ใช้กันในลุ่มน้ำามูนตอนล่างพบอย่างน้อย	๗๕	ชนิด	

ท้ังน้ีแบ่งตามวิธีการหาปลาได้	๕	ประเภท	คือ	เคร่ืองมือล่อปลา	เคร่ืองมือดักปลา	

เครื่องมือล่าปลา	 เครื่องมือจับปลา	 และเครื่องมือช่วยหาปลา	 เครื่องมือ	

ในฐานะของปฏิบัติการของความรู้	ทำาให้สืบพบว่า	ลักษณะความรู้ของชุมชน

คนหาปลาเป็นเรื่องของวิถีชีวิตที่เกี่ยวพันกับความสัมพันธ์หลายชุดอย่าง	

เช่ือมโยง	ซ่ึงเรียกว่า	“วิถีชีวิต”	ของคนหาปลา	เคร่ืองมือหาปลาได้สะท้อนความรู้

ที่หลากหลายและซับซ้อนเกี่ยวกับการทำาเครื่องมือ	 เหยื่อปลา	 ลวง	 สิทธิ

วัฒนธรรม	 เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม	 ซึ่งทำาให้ความรู้นั้นถูกควบคุม

ด้วยศีลธรรมและจริยธรรม	ก่อให้เกิดการช่วยเหลือกันและกัน	เอื้อเฟื้อต่อกัน

และกัน	และสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและคน	

คนกับธรรมชาติ	และคนกับสิ่งทีอ่ยู่เหนือธรรมชาติ	ดว้ยความรู้เหล่านี้ได้สร้าง

ความมั่งคงทางด้านอาหารทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน	 สร้างชุมชน	

ให้มั่นคง	 และบำารุงรักษาศาสนาให้มั่นคง	 ซึ่งเปรียบเสมือน	 “ตัวตน”	 หรือ		

“อัตลักษณ์”	 ของคนหาปลา	 อันทำาให้ชาวปากมูนดำารงชีวิตได้อย่างมีเกียรติ
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และศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์	 และพวกเขาได้สืบทอดและถ่ายทอดความรู้

เหล่านี้ต่อๆ	กันมาจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง

ดังนั้น	 “ความรู้”	 หรือภูมิปัญญาของคนหาปลาลุ่มน้ำามูน	 กล่าวคือ		

คนหาปลาไมใ่ชช่าวบา้นทีจ่บัปลากนิและขายเทา่นัน้	แตใ่นมติขิอง	“ภมูปิญัญา”	

คนหาปลาคอืผูท้ีม่ศีกัดิศ์รเีทา่กบัผูท้ีจ่บปรญิญาเอก	ซึง่มคีวามรูใ้นระดบัขัน้สงู	

มีความรู้เฉพาะตน	 แต่ความรู้ของคนหาปลาเป็นความรู้ที่มาจากท้องถิ่นหรือ

มาจาก	“บ้าน”	ที่ตนอาศัยอยู่	นั่นคือมาจากครอบครัวและชุมชน	ไม่ได้มาจาก

โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย	(วิจัยไทบ้าน	:	๒๕๔๕)

ปลาและวิถีคนมูน : การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการพัฒนา

การก่อสร้างเข่ือน	ได้ปิดก้ันเส้นทางการอพยพของปลาท่ีมาจากแม่น้ำาโขง	

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับปลาและการประมงถูกวางแผนการแก้ไขปัญหาผลกระทบ

ในระยะยาว	โดยได้มีการออกแบบและก่อสร้างบันไดปลาโจนเพ่ิมเติมในขณะท่ี

การก่อสร้างเขื่อนใกล้แล้วเสร็จ	 รวมถึงยอมจ่ายค่าชดเชยการสูญเสียอาชีพ

ประมงในระหว่างที่มีการก่อสร้างเขื่อนเป็นเวลา	 ๓	 ปี	 ให้กับชาวประมง	

ผู้รับผลกระทบ	จำานวน	๖,๑๗๖	ราย	(อ้างจาก	:	เอกสารประกอบการประชุม

คณะกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล	๑๙	กุมภาพันธ์	๒๕๕๓)

การสรา้งบนัไดปลาโจน	เพือ่ลดผลกระทบดา้นทรพัยากรประมงนัน้	ไมม่ี

ผลตามวัตถุประสงค์	 มีปลาบางชนิดที่เป็นปลาขนาดเล็กและเป็นปลาผิวน้ำา

เทา่นัน้ทีม่โีอกาสผา่นทางบนัไดปลาโจนได	้มใิชป่ลาชนดิทีม่ขีนาดใหญอ่นัเปน็

ปลาที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและอาหาร	 ส่วนการส่งเสริมอาชีพประมงด้วย	

การแจกเครื่องมือทำาประมงน้ำาลึก	 รวมทั้งการปล่อยพันธุ์ปลาต่างๆ	 และ	

กุ้งก้ามกรามนั้น	นอกจากจะเป็นต้นทุนที่เสียประโยชน์แล้ว	หากเปรียบเทียบ

กับสภาพภาวะธรรมชาติ	ก็เหมือนเป็นการแปลงลำาน้ำามูลให้เป็นบ่อน้ำาขนาดยักษ์	
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(หรอือ่างเก็บน้ำา)	ซ่ึงไม่สามารถทดแทนทรัพยากรธรรมชาติทางประมงอย่างย่ังยืน

ได้	(ม.อุบล	:	๒๕๔๕	:	น.ก-๘)

การศกึษาหลายๆ	ฉบบั	ตา่งชีไ้ปในทศิทางเดยีวกนัวา่	ปลาในแมน่้ำามนู

มีจำานวนลดลงทั้งในแง่ชนิดพันธุ์และปริมาณ	 โดยการศึกษาของไทสัน	 อาร์		

โรเบิร์ตส์	ในปี	๒๕๓๖	(อ้างใน	Kikuchi	:	๒๐๑๐)	ระบุว่า	ก่อนการสร้างเขื่อน

เสร็จในปี	๒๕๓๗	พบพันธ์ุปลาในลุ่มน้ำามูน-ชี	ท้ังหมด	๒๖๕	ชนิด	ในจำานวนน้ี	

๗๗	ชนิดเป็นปลาอพยพ	และอย่างน้อย	๓๕	ชนิดเป็นปลาที่อาศัยอยู่บริเวณ

แกง่น้ำาไหล	ภายหลงัการสรา้งเขือ่นมรีายงานการพบปลาเพยีง	๙๖	ชนดิ	โดยที่

ในจำานวนนี้	 ๕๖	 ชนิดมีรายงานการจับได้น้อยมาก	 นั่นหมายความว่ามีปลา

มากถงึ	๑๖๙	ชนดิไมม่รีายงานการจบัไดอ้กีเลย	ขณะทีก่ารวจิยัไทบา้น	(๒๕๔๕)	

ระบุว่าปลาธรรมชาติหายไป	 ๔๕	 ชนิด	 และส่วนใหญ่เป็นปลาที่อพยพ	

จากแม่น้ำาโขง

ไฟฟ้าแลกปลา ความไม่คุ้มค่าของการลงทุน

เขือ่นปากมลูสรา้งขึน้โดยมเีปา้หมายใหเ้ปน็เขือ่นอเนกประสงค์	ทัง้ดา้น

พลงังานไฟฟา้	ชลประทาน	การประมง	รวมทัง้การทอ่งเทีย่ว	และการคมนาคม	

ภายหลังเข่ือนแห่งน้ีสร้างแล้วเสร็จ	 ได้ก่อให้เกิดคำาถามมากมายต่อการดำาเนินงาน

โครงการ	 รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชาวบ้าน	

โดยเฉพาะผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัปลาและคนหาปลา	กบัประโยชนด์า้นพลงังาน

และการชลประทานจากเขื่อนนี้	 และในเวลาต่อมาได้ก่อให้เกิดความขัดแย้ง	

และไดพ้ฒันามาเปน็เรือ่งของความมัน่คงในชวีติของชาวบา้นและความมัน่คง

ทางพลังงานไฟฟ้าที่จะพึงได้จากเขื่อน
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ความขัดแย้งน้ีเกิดข้ึนนับจากท่ีเข่ือนปากมูล๑ เร่ิมดำาเนินการในปี	๒๕๓๓	

ชาวบ้านผู้มีอาชีพประมงเป็นชาวบ้านกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบโดยตรง	

เนื่องจากไม่สามารถยึดอาชีพการทำาประมงได้เหมือนเช่นเคย	 จากการที่	

เขื่อนปากมูลได้ปิดกั้นเส้นทางการอพยพของปลาจากแม่น้ำาโขงสู่แม่น้ำามูน

การสร้างเขื่อนปากมูลได้ทำาให้น้ำาในแม่น้ำามูนอยู่ในสภาพ	 “เต็มตลิ่ง

ตลอดปี”	มีผลให้แก่งหินธรรมชาติจมใต้น้ำา	ทำาให้การเข้าถึงทรัพยากรการทำา

ประมงของชาวบ้านเกือบทุกกลุ่ม	 โดยเฉพาะกลุ่มชาวบ้านที่ไม่มีเรือเป็นไป	

ได้ยาก	 เนื่องจากไม่อาจปรับความรู้และเครื่องมือในการประมงในระบบ		

“น้ำาเต็มตลิ่ง”	 ได้	 ประกอบกับข้อจำากัดในด้านเครื่องมือประมงที่สัมพันธ์กับ

วัฏจักรน้ำาตามธรรมชาติ

นอกจากนี	้โอกาสการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วตามเกาะแกง่ในธรรมชาติ

จะหมดส้ินไป	และในภาวะธรรมชาติเม่ือน้ำาลดจะทำาให้เกิดพ้ืนท่ีริมมูน	ซ่ึงเกิดข้ึน

ในชว่งตัง้แตเ่ดอืนมกราคม	ซึง่ชาวบา้นเคยไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากพชืผกัธรรมชาติ

ริมแม่น้ำาและใช้พื้นที่ปลูกพืชผักสำาหรับบริโภคในครัวเรือนหมดไปจากสภาพ

น้ำาท่วมตลิ่ง	 ยิ่งไปกว่านั้นมีการแพร่กระจายของวัชพืชที่เป็นปัญหาสำาคัญคือ	

ต้นไมยราบยักษ์	ตามริมฝั่งของแม่น้ำา	โดยเฉพาะในระยะ	๑๐	กิโลเมตรเหนือ

เขื่อน	 ขึ้นมาทางอำาเภอพิบูลมังสาหาร	 เป็นปัญหาให้ชาวบ้านในเขตตำาบล

คำาเขื่อนแก้ว	ตำาบลคันไร่	ตำาบลโขงเจียม	ตำาบลหนองแสงใหญ่	ตำาบลกุดชมพู	

ตอ้งเดอืดรอ้น	จากสาเหตทุีน่อกจากจะไมส่ามารถใชพ้ืน้ทีร่มิมนูไดแ้ลว้	ยงัตอ้ง

ประสบกับปัญหาการลงแม่น้ำาเพื่อหาปลา	 สัตว์เลี้ยงจำาพวกวัว	 ควาย		

ไม่สามารถใช้น้ำาในแม่น้ำาและลำาห้วยได้สะดวกอีกด้วย	(ม.อุบล	:	๒๕๔๕)

๑	 เข่ือนปากมูลสร้างบริเวณปากแม่น้ำามูล	 ห่างจากแม่น้ำาโขง	 ๕.๕	 กิโลเมตร	 บริเวณบ้านหัวเห่ว	
อำาเภอโขงเจียม	 จังหวัดอุบลราชธานี	 งบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้น	 ๖,๖๐๐	 ล้านบาท		
เริ่มสร้างปี	๒๕๓๓	แล้วเสร็จปี	๒๕๓๗	(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,	๒๕๔๓)
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รายได้ก่อนการก่อสร้างเขื่อนในปี	 ๒๕๓๓	 จะพบว่า	 รายได้จากการ

ประมงเฉลี่ยต่อครัวเรือนประมาณ	๒๕,๗๔๒	บาทต่อปี	ซึ่งถ้าคิดจากจำานวน

ชาวบา้น	๖,๑๗๖	ครวัเรอืน	(ตามจำานวนผูท้ีไ่ดร้บัคา่ชดเชยจาก	กฟผ.	อนัเนือ่ง

มาจากการสูญเสียอาชีพประมง)	 จะเป็นรายได้รวม	๑๕๘,๙๘๒,๕๙๒	บาท	

ขณะที่ข้อมูลในปี	 ๒๕๔๓	 ซึ่งเป็นช่วงที่เขื่อนปิดประตูน้ำาตลอดปีเพื่อผลิต	

กระแสไฟฟ้า	รายได้จากการประมงเฉล่ียต่อครัวเรือนประมาณ	๓,๐๔๕	บาทต่อปี	

จะเป็นรายได้รวม	 ๑๘,๘๐๕,๙๒๐	 บาทต่อปี	 ตัวเลขเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า		

การสรา้งเขือ่นปากมลูทำาใหม้ลูคา่ผลผลติของครวัเรอืนประมงหายไปประมาณ	

๑๔๐	 ล้านบาทต่อปี	 ยังไม่นับความเสียหายที่เกิดจากการทำาลายระบบนิเวศ

รมิฝัง่แมน่้ำา	ซึง่เปน็แหลง่พึง่พงิทางอาหารของคนในชมุชน	และความเสยีหาย

ที่เกิดจากการจับปลาได้น้อยลงของชุมชนตลอดแม่น้ำามูน	 ซึ่งมีความยาวกว่า	
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๗๒๖	 กิโลเมตร	 อันเกิดจากการขวางกั้นการอพยพของปลาตามธรรมชาติ	

จากแม่น้ำาโขง	ยังไม่นับความเสียหายจากธุรกิจการท่องเท่ียว	และยังไม่นับมูลค่า

ความเสียหายที่การสร้างเขื่อนทำาให้เกิดความยากจนของประชากรในพื้นที่		

ส่งผลให้เป็นภาระท่ีสังคมจะต้องแบกรับอันเน่ืองมาจากปัญหาการขาดการศึกษา	

สุขภาวะ	การอพยพโยกย้าย	ฯลฯ	ความเสียหายทั้งหมดนี้เป็นต้นทุนที่ไม่เคย

ถูกคิดคำานวณในการก่อสร้างและการใช้งานเขื่อนปากมูล

แม้ว่ารัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ดำาเนินการแก้ไขปัญหาเขื่อน

ปากมูลมาอย่างยาวนานด้วยวิธีการต่างๆ	 เช่น	 การจ่ายค่าชดเชยที่ดินและ	

การสูญเสียอาชีพ	ซึ่งไม่ครอบคลุมและเพียงพอ	การขยายพื้นที่เป้าหมายของ

การชลประทาน	การสร้างบันไดปลาโจน	ตลอดจนโครงการพัฒนาต่างๆ	เช่น	

การอบรมอาชีพ	การปล่อยปลา	การเพาะเล้ียงสัตว์น้ำา	ฯลฯ	ท้ังหมดน้ีไม่สามารถ

แก้ไขปัญหาได้	โครงการเกือบทั้งหมดถูกดำาเนินการโดยหน่วยราชการ	ละเลย

กระบวนการการมีส่วนร่วมจากชาวบ้าน	 บางโครงการใช้เงินงบประมาณ	

เป็นจำานวนมากโดยขาดการศึกษาอย่างรอบด้าน	 เป็นการซ้ำาเติมปัญหาให้

รุนแรงยิ่งขึ้น	 เช่นในกรณีการสร้างสถานีสูบน้ำาและคลองส่งน้ำา	 ที่นอกจาก	

จะใช้งบประมาณจำานวนมากแล้วยังสร้างเข้าไปในพื้นที่สาธารณะของชุมชน	

หรือกรณีการปล่อยกุ้งก้ามกรามซึ่งเป็นสัตว์ที่ขยายพันธุ์ในระบบน้ำากร่อย		

แต่กลับนำามาปล่อยลงในระบบน้ำาจืด	 ทำาให้กุ้งไม่สามารถขยายพันธุ์ได้		

ส่วนการปล่อยปลาที่ถูกเพาะเลี้ยงมาจากสภาพน้ำาตื้น	 เมื่อนำามาปล่อยลงใน

แม่น้ำามูนซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำาขนาดใหญ่	 มีระดับน้ำาลึกกว้าง	 ปลาเหล่านี้จึง	

เหลอืรอดบางสว่น	ขณะทีจ่ำานวนชนดิพนัธุป์ลาทีส่ามารถเพาะพนัธุไ์ดก้ม็เีพยีง	

ไม่กี่ชนิด	 แต่ต้องใช้งบประมาณจำานวนมากในการดำาเนินงาน	 วิธีการเช่นนี้	

จึงไม่ใช่ทางออกของการแก้ไขฟื้นฟูแม่น้ำามูนและชีวิตของคนปากมูน
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การฟื้นคืนปลา
ใหแ้ม่มูน
โดยคนหาปลา



ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเส้นทางการอพยพของปลาจากแม่น้ำาโขงถูกเขื่อน

ปิดกั้น	 ได้รับการพิสูจน์ในปี	 ๒๕๔๔-๒๕๔๕	 เมื่อรัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตร	ี

ให้ทดลองเปิดประตูเขื่อนปากมูลทั้งแปดบาน	 และมอบหมายให้สถาบัน	

การศกึษา	(มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน)ี	รวบรวมขอ้เทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้ทัง้ดา้นบวก

และด้านลบ	ขณะที่คนหาปลาในหมู่บ้านสองฝั่งแม่น้ำามูนและแม่น้ำาสาขาก็ได้

ร่วมกันรวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง	 ซึ่งผลการศึกษาได้ข้อสรุปที่ตรงกัน	

ในมิติของชนิดและปริมาณพันธุ์ปลาที่เพิ่มขึ้น	 ซึ่งส่งผลดีต่อความเป็นอยู่ของ

ชาวบ้าน	 ทั้งเรื่องอาหาร	 รายได้	 วิถีชีวิต	 ความสัมพันธ์	 และการถ่ายทอด	

องค์ความรู้การหาปลา

การแก้ไขปัญหาการลดลงของปลาที่ไม่ได้ตัดสินใจตามข้อเท็จจริง	

ที่เกิดขึ้น	 จึงทำาให้ปัญหายังคงดำารงอยู่	 ซึ่งเป็นภารกิจของคนหาปลาปากมูน	

ที่จะต้องหาแนวทางใหม่ในการฟื้นคืนปลาสู่แม่น้ำามูนโดยที่ไม่รอการตัดสินใจ

จากฝ่ายรัฐอย่างเดียว	เพื่อมุ่งสู่ความมั่นคงของชีวิตและชุมชน

เขตรักษาพันธุ์ปลาปากมูน:
การฟื้นคืนปลาให้แม่มูนโดยคนหาปลา

บทที่ ๒
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เขตรักษาพันธุ์ปลา : ริเริ่มแนวคิด

คณะกรรมการชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำามูน	 (ชชช.)		

ได้จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน	 หมู่บ้านละ	 ๕	 คน	 และร่วมวิเคราะห์ถึง

สถานการณป์ลาในแมน่้ำามนูทีล่ดลงเปน็จำานวนมากและตอ่เนือ่งยาวนานกวา่	

๒๐	 ปี	 ในขณะที่ฝ่ายรัฐก็ยังไม่มีมาตรการหรือแนวทางใดๆ	 ให้เป็นรูปธรรม	

แม้ว่าคนปากมูนจะพยายามร่วมกันผลักดันเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาให้เป็น	

รูปธรรมและย่ังยืน	มีคำาถามเกิดข้ึนว่า	“เราจะฟ้ืนฟูปลาในแม่น้ำามูนด้วยตัวเราเอง

ได้อย่างไร”

ในป	ี๒๕๕๘	ตวัแทนชาวบา้นจาก	๕๕	หมูบ่า้น	ใน	๓	อำาเภอ	คอื	อำาเภอ

พิบูลมังสาหาร	อำาเภอโขงเจียม	และอำาเภอสิรินธร	ได้กำาหนดแนวทางร่วมกัน

ที่จะจัดทำา	 “เขตรักษาพันธุ์ปลา”	 ขึ้น	 เพื่อสร้างรูปธรรม	 การฟื้นฟูความ	

อุดมสมบูรณ์ของปลาในแม่น้ำามูน	 โดยคาดหวังให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย	

ที่ปลอดภัยของปลาซึ่งอาจจะเป็นพ่อพันธุ์	 แม่พันธุ์	 และแพร่ขยายลูกอ่อน	

ออกไป	 แนวทางการจัดทำาเขตรักษาพันธุ์ปลาบริเวณปากมูนจึงได้ถูกกำาหนด

ใหเ้ปน็ยทุธศาสตรห์ลกั	เพือ่ขบัเคลือ่นไปสูค่วามยัง่ยนืของทรพัยากรแมน่้ำามนู

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

คณะกรรมการ	ชชช.	เริ่มต้นแนวทางด้วยการศึกษารูปแบบ	และวิธีการ

ทำาแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา	 เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ที่เคยทำาเขตรักษา	

พันธุ์ปลามาก่อน	 โดยได้จัดกลุ่มศึกษาเดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์	

จากเครือข่ายในพื้นที่ต่างๆ	ดังนี้

๑) การศึกษาดูงาน “วังสงวนแม่น้ำาอิง” ที่อำาเภอเชียงของ  

จังหวัดเชียงราย

	 มกราคม	๒๕๕๘	ตวัแทนคณะกรรมการชาวบา้นเพือ่ฟืน้ฟชูวีติและ

ชุมชนลุ่มน้ำามูน	(ชชช.)	จำานวน	๑๔	คน	ได้เดินทางไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์กับชาวบ้านที่บ้านปากอิงใต้	 ตำาบลศรีดอนชัย	 อำาเภอเชียงของ	
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จงัหวดัเชยีงราย	ซึง่เปน็หมูบ่า้นทีช่าวบา้นไดร้ว่มกนัทำา	“วงัสงวน”	ในแมน่้ำาองิ	

โดยได้ประกาศเขตวังสงวนเมื่อปี	 ๒๕๔๗	 ชาวบ้านบอกว่าเวลาผ่านไป	 ๑	 ปี	

หลังการประกาศเป็นเขตสงวน	 คนหาปลาแม่น้ำาอิงสังเกตเห็นว่าสามารถ	

จับปลาได้มากขึ้น	ทั้งชนิดพันธุ์ปลาก็มีความหลากหลายสายพันธุ์ขึ้น	นับเป็น	

ความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ของการทำาเขตสงวนของชาวบ้าน

๒) การศึกษาดูงาน “วังสงวนแม่น้ำาโขง” ณ บ้านทอละที เมืองโขง 

แขวงจำาปาสัก สปป.ลาว

	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 ตัวแทนชาวบ้าน	 ๘	 คนที่ถูกคัดเลือกโดย	

คณะกรรมการ	 ชชช.	 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

การทำา	 “วังสงวน”	 ที่หมู่บ้านทอละที	 เมืองโขง	 แขวงจำาปาสัก	 สปป.ลาว		

โดยการประสานงานขององคก์รแมโ่ขงวอรช์	“ทอละท”ี	เปน็ดอนหนึง่ในบรเิวณ	

“สีพันดอน”	บ้านทอละที	เป็นชุมชนบนดอน	(เกาะ)	ทอละที	ชาวบ้านมีอาชีพ

หลักคือการหาปลาในแม่น้ำาโขง	 ชุกชุมไปด้วยปลาธรรมชาตินานาชนิด		

โดยเฉพาะ	“ปลากวง”	หรือ	“ปลาม้า”	ซึ่งมีอยู่เป็นจำานวนมาก	แต่ในระยะหลัง

คนหาปลาพบว่าปลาชนิดนี้หายากขึ้น	 ในปี	 ๒๕๓๗	 จึงได้ร่วมกันทำาเขต		

“วงัสงวน”	ขึน้	ใหเ้ปน็เขตปลอดภยัใหป้ลาไดห้ลบภยั	อยูอ่าศยั	และขยายพนัธุ์	

ซึ่งปัจจุบันมีปลาชนิดนี้มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

การศกึษาดงูานจากทัง้สองพืน้ที	่ไดแ้ลกเปลีย่นถงึวธิกีารบรหิารจดัการ

วังสงวน	การกำาหนดข้อตกลงต่างๆ	 เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันที่จะไม่ให้คน

ทั้งในและนอกหมู่บ้านละเมิดข้อตกลง	 แลกเปลี่ยนถึงปัญหาอุปสรรค	 และ	

ขอ้จำากดั	ความทา้ทายทีต่อ้งหาทางออกรว่มกนัของคนในชมุชนเพือ่ใหก้ารจดั

ทำาเขตสงวนประสบผลสำาเร็จ	 การได้ออกไปศึกษาดูงาน	 แลกเปลี่ยนกับ	

ผู้มีประสบการณ์มาก่อน	 นับว่าเป็นการหาประสบการณ์ใหม่ที่สำาคัญ	

ในการริเริ่มการทำาเขตรักษาพันธุ์ปลาของคนปากมูน

ภายหลังจากการศึกษาดูงานทั้งสองพื้นที่	ตัวแทนได้นำาข้อมูลที่ได้เข้าสู่

ที่ประชุมเพื่อวิเคราะห์และอภิปรายร่วมกัน	คณะกรรมการ	ชชช.	ได้นำาเสนอ
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เก่ียวกับระบบนิเวศบริเวณปากมูน	ท่ีเป็นแก่งหิน	โพรงถ้ำาท่ีอยู่ใต้น้ำา	เหมาะสำาหรับ

เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย	หลบภัย	 วางไข่	 และอนุบาลลูกอ่อนของปลาได้อย่างดี	

แต่สาเหตุหลักที่ทำาให้ปลาลดจำานวนลงอย่างรวดเร็ว	 เกิดจากพ่อพันธุ์		

แมพ่นัธุท์ีอ่าศยัอยูใ่นแมน่้ำาโขงไมส่ามารถเดนิทางขา้มเขือ่นปากมลูเพือ่เขา้มา	

ในแม่น้ำามูนได้

ถงึแมว้า่การยกประตเูขือ่นทัง้แปดบานในแตล่ะปจีะเปน็ระยะเวลาสัน้ๆ	

และเปน็ปลายฤดกูาลอพยพของปลา	แตก่ย็งัทำาใหป้ลาจากแมน่้ำาโขงบางชนดิ

เขา้ไปในแมน่้ำามนูไดบ้า้ง	การทำาเขตรกัษาพนัธุป์ลาปากมนูจะเปน็แนวทางหนึง่

ทีท่ำาใหป้ลาทีค่า้งอยูใ่นแมน่้ำามนูไดเ้ขา้อาศยัอยูอ่ยา่งปลอดภยั	และมชีวีติรอด

เพื่อให้เป็นพ่อพันธุ์	แม่พันธุ์ปลา	เพื่อให้ขยายพันธุ์เพิ่มมากยิ่งขึ้น

ดว้ยความมุง่มัน่ของคณะกรรมการ	ชชช.	และความรว่มมอืของสมาชกิ

ในชุมชน	ได้พยายามสร้างความเข้าใจกับภาคส่วนต่างๆ	ในหมู่บ้าน	เช่น	ผู้ใหญ่บ้าน	

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำาบล	 (อบต.)	 พระสงฆ์	 ครู	 นักเรียนในโรงเรียน		

รวมทั้งชาวบ้านคนอื่นที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของ	ชชช.	และความพยายามในการ

ทำาความเข้าใจก็ได้นำาไปสู่ความร่วมมือกันของคนในชุมชนจัดทำา	 “เขตรักษา

พันธุ์ปลาปากมูน”	ขึ้น

เขตรักษาพันธุ์ปลาปากมูน : ฟื้นคืนปลาให้แม่มูน

๒๙	 สิงหาคม	 ๒๕๕๘	 ชาวบ้านปากมูนร่วมกับองค์กรเครือข่ายและ	

ภาคส่วนต่างๆ	 ในชุมชน	 ได้ร่วมกันจัดงาน	 “รวมพลคน(อนุ)รัก(ษ์)ปลา		

รักแม่มูน”	 ขึ้นที่บ้านค้อใต้	 ตำาบลโพธิ์ศรี	 อำาเภอพิบูลมังสาหาร	 จังหวัด

อุบลราชธานี	 และได้ทำาพิธีเปิด	 “เขตรักษาพันธุ์ปลา”	 อย่างเป็นทางการ		

นับเป็นเขตรักษาพันธุ์ปลาแห่งแรกในพื้นที่ปากมูนที่มีการริเริ่มคิดและทำาโดย

ชาวบ้านเอง
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หลังการจัดทำาเขตรักษาพันธุ์ปลา	 คณะกรรมการหมู่บ้านได้มีการขอ	

รับบริจาคจากสมาชิกในหมู่บ้านเพื่อซื้ออาหารปลา	 โดยได้หว่านลงในเขตฯ		

เพื่อล่อปลาให้เข้ามา	เวลาผ่านไป	๑	เดือน	ชาวบ้านพบว่ามีปลาเข้ามาอาศัย

ในบริเวณเขตรักษาพันธุ์ปลามากขึ้นเรื่อยๆ	 รูปธรรมการเพิ่มขึ้นของปลา	

ที่บ้านค้อใต้ทำาให้ชาวบ้านมีความหวังมากขึ้นที่จะมีปลาในแม่น้ำามูน

คณะกรรมการ	ชชช.	ได้จัดการประชุมโดยได้ร่วมกันประเมินผลท่ีเกิดข้ึน

จากการจัดทำาเขตฯ	 ที่บ้านค้อใต้	 ภายใต้คำาถาม	 “จะขยายผลในการสร้าง	

รูปธรรมความสมบูรณ์ของแม่น้ำามูนเพิ่มขึ้นได้อย่างไร”	 ข้อสรุปคือการทำา	

เขตรักษาพันธุ์ปลาเพิ่มขึ้น	 เป็นแนวทางที่สามารถนำาไปสู่การเพิ่มปริมาณ	

ปลาในแม่น้ำาได้

ต่อมาในวันที่	 ๙	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๘	 ชาวบ้านปากมูนก็ได้ร่วมกัน	

จัดงาน	“รวมพลคน(อนุ)รัก(ษ์)ปลา รักแม่มูน คร้ังท่ี ๒”	ข้ึน	โดยคร้ังน้ีได้จัดข้ึน

ในวันเดียวกันในเขต	 ๓	 อำาเภอ	 ได้แก่	 อำาเภอพิบูลมังสาหาร	 อำาเภอสิรินธร	

และอำาเภอโขงเจียม	 จังหวัดอุบลราชธานี	 มีการเปิด	 “เขตรักษาพันธุ์ปลา”		

อีกจำานวน	๗	แห่งซึ่งอยู่ทั้งในแม่น้ำามูน	แม่น้ำาสาขา	และแม่น้ำาโขง	ดังนี้

๑)	 เขตรักษาพันธุ์ปลา	 “วังท่าวัดสระปทุมมาลัย”	 ในแม่น้ำามูน	

บ้านดอนสำาราญ	ตำาบลกุดชมภู	อำาเภอพิบูลมังสาหาร	จังหวัดอุบลราชธานี

๒)	 เขตรกัษาพนัธุป์ลา	“วงัชนะชยั (ขนัปากหว้ยอกีอ้น)”	ในแมน่้ำามนู	

บ้านท่าเสียว	ตำาบลทรายมูล	อำาเภอพิบูลมังสาหาร	จังหวัดอุบลราชธานี

๓)	 เขตรักษาพันธุ์ปลา “วังขุมหลักตุ้ม”	 ในแม่น้ำามูน	 บ้านชาด	

ตำาบลทรายมูล	อำาเภอพิบูลมังสาหาร	จังหวัดอุบลราชธานี

๔)	 เขตรักษาพันธุ์ปลา	 “ท่าวัดห้วยไฮ (ถ้ำาปู่โคตร)”	 ในแม่น้ำาลำาโดม

น้อย	บ้านห้วยไฮ	ตำาบลคำาเขื่อนแก้ว	อำาเภอสิรินธร	จังหวัดอุบลราชธานี

๕)	 เขตรักษาพันธุ์ปลา	 “วังขุมล่ามแข้”	 ในแม่น้ำามูน	 บ้านคันไร่ใต้	

ตำาบลคันไร่	อำาเภอสิรินธร	จังหวัดอุบลราชธานี

เขตรักษาพันธุ์ปลา
คืนปลาให้แม่มูน : ฉากใหม่คนปากมูน

27



๖)	 เขตรักษาพันธุ์ปลา	 “วังกกฉำาฉารวมใจ”	 ในแม่น้ำามูน	 บ้าน

วังสะแบงใต้	ตำาบลหนองแสงใหญ่	อำาเภอโขงเจียม	จังหวัดอุบลราชธานี

๗)	 เขตรักษาพันธุ์ปลา	 “วังปู่ผาลาเหล็ก”	 ในแม่น้ำาโขง	 บ้าน

ห้วยหมากใต้	ตำาบลโขงเจียม	อำาเภอโขงเจียม	จังหวัดอุบลราชธานี

และต่อมาวันที่	 ๒๔	 ธันวาคม	 ๒๕๕๘	 ชาวบ้านคันเปือย	 พระสงฆ์		

ครู	 นักเรียน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 สมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	 และสมาชิก	

ในคณะกรรมการชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำามูน	 ได้ร่วมกับ

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 ในนาม	 “ชมรมข้าวเหนียวปั้นน้อย”	

ซึง่เปน็การออกคา่ยของนกัศกึษาในโครงการคา่ยอาสาพฒันา	จดัตัง้เขตรกัษา

พนัธุป์ลา	“วงัปลาเจา้ปู”่	ขึน้	ณ	บรเิวณหนา้วดับา้นคนัเปอืย	ตำาบลคำาเขือ่นแกว้	

อำาเภอสิรินธร	 จังหวัดอุบลราชธานี	 นับเป็นเขตรักษาพันธุ์ปลาแห่งที่	 ๙		

ที่ดำาเนินการโดยชาวบ้านปากมูน
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การขยายพื้นที่	 “เขตรักษาพันธุ์ปลา”	 บริเวณปากมูน	 ด้วยการร่วมมือ

รว่มใจกนัของคนหาปลาแมน่้ำามนู	นบัเปน็ทางออกหนึง่ทีค่ดิและลงมอืทำาดว้ย

ความหวังถึงผลดีที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตคนหาปลา	 การทำาเขตฯ	 จึงนับเป็น	

การแสดงถึงศักยภาพของชาวบ้านในการจัดการทรัพยากรธรรมชาต	ิ มองหา

วิธีแก้ไขปัญหาปากท้องเฉพาะหน้าของตนเองท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง

ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น

การจัดทำาเขตรักษาพันธุ์ปลาแม่น้ำามูน	มีเป้าหมายสำาคัญคือ	การสร้าง

พื้นที่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาที่เดินทางมาจากแม่น้ำาโขง	 ให้มีที่อยู่ที่

ปลอดภัยและมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์	 ซึ่งบริเวณปากมูนมีสายน้ำาที่มีความ

สมัพนัธก์นัในระบบนเิวศลุม่น้ำา	ไดแ้ก	่แมน่้ำาโขง	แมน่้ำามนู	และแมน่้ำาสาขาของ

แม่น้ำามูน	 การจัดทำา	 “เขตรักษาพันธุ์ปลา”	 จึงได้จัดทำาในลำาน้ำาที่สัมพันธ์กัน	

ทั้งสามส่วน	ทั้ง	โขง	มูน	และน้ำาสาขา	ดังนี้

๑)	 แม่น้ำามูนสายหลัก	ได้แก่

	 ๑.๑	 เขตรักษาพันธ์ุปลา	“วังปลาบ้านค้อใต้”	บ้านค้อใต้	ตำาบลโพธ์ิศรี	

อำาเภอพิบูลมังสาหาร	จังหวัดอุบลราชธานี

	 ๑.๒	 เขตรักษาพันธุ์ปลา	 “วังปลาท่าวัดสระปทุมมาลัย”	 บ้าน

ดอนสำาราญ	ตำาบลกุดชมภู	อำาเภอพิบูลมังสาหาร	จังหวัดอุบลราชธานี

	 ๑.๓	 เขตรักษาพันธุ์ปลา	“วังชนะชัย (ขันปากห้วยอีก้อน)”	บ้าน

ท่าเสียว	ตำาบลทรายมูล	อำาเภอพิบูลมังสาหาร	จังหวัดอุบลราชธานี

	 ๑.๔	 เขตรกัษาพนัธุป์ลา	“วงัขมุหลกัตุม้”	บา้นชาด	ตำาบลทรายมลู	

อำาเภอพิบูลมังสาหาร	จังหวัดอุบลราชธานี

	 ๑.๕	 เขตรักษาพันธุ์ปลา	 “วังขุมล่ามแข้”	 บ้านคันไร่ใต้	 ตำาบล

คันไร่	อำาเภอสิรินธร	จังหวัดอุบลราชธานี

	 ๑.๖	 เขตรักษาพันธุ์ปลา	 “วังกกฉำาฉารวมใจ”	 บ้านวังสะแบงใต	้

ตำาบลหนองแสงใหญ่	อำาเภอโขงเจียม	จังหวัดอุบลราชธานี
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	 ๑.๗	 เขตรักษาพันธุ์ปลา	 “วังปลาเจ้าปู่”	 บ้านคันเปือย	 ตำาบล

คำาเขื่อนแก้ว	อำาเภอสิรินธร	จังหวัดอุบลราชธานี

๒)	 ลำาน้ำาสาขาของแม่น้ำามูน	 คือ	 เขตรักษาพันธุ์ปลา	 “ท่าวัดห้วยไฮ 

(ถ้ำาปูจ่ารยโ์คตร)” ในแมน่้ำาลำาโดมนอ้ย	บา้นหว้ยไฮ	ตำาบลคำาเขือ่นแกว้	อำาเภอ

สิรินธร	จังหวัดอุบลราชธานี

๓)	 แม่น้ำาโขง	คือ	เขตรักษาพันธุ์ปลา	“วังปู่ผาลาเหล็ก”	ในแม่น้ำาโขง	

บ้านห้วยหมากใต้	ตำาบลโขงเจียม	อำาเภอโขงเจียม	จังหวัดอุบลราชธานี

เขตรักษาพันธุ์ปลาปากมูน : ขั้นตอนและกระบวนการ

๑) คณะกรรมการ ชชช. ประชุมและร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นการลดลง

ของปลาในแม่น้ำามูน	ความเปล่ียนแปลงในทางลบของวิถีการหาปลา	การลดลง

ทางด้านอาหารจากธรรมชาติและรายได้จากปลา	 ประเด็นการแก้ไขปัญหา	

จากภายนอก	 เช่น	 จากฝ่ายรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ที่ยังไม่สามารถฟื้น

คืนปลาให้กับแม่น้ำามูนได้	 การประชุมได้ข้อสรุปร่วมกันและถือเป็น	 “มติ”		

ของกลุ่มคือ	 ให้มีการทำาเขตรักษาพันธุ์ปลาขึ้นบริเวณปากมูนเพื่อฟื้นฟูปลา	

ในแม่น้ำา	 ซึ่งจะส่งผลดีกับวิถีชีวิตของคนหาปลา	 โดยได้กำาหนดให้การทำา	

เขตรักษาพันธุ์ปลาเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของคนปากมูน

๒) ประชมุคณะกรรมการหมูบ่า้น	หมูบ่า้นละ	๕	คน	เพือ่นำาเสนอมติ

ของคณะกรรมการ	ชชช.	เปน็การทำาความเขา้ใจกบัคณะกรรมการของหมูบ่า้น

ที่เป็นตัวแทนของสมาชิกแต่ละบ้าน	 การประชุมได้ร่วมกันกำาหนดแผนการ

ทำาความเข้าใจกับสมาชิกในหมู่บ้าน	 โดยกรรมการของแต่ละหมู่บ้านจะต้อง

เข้าใจกับหลักการของการทำาเขตรักษาพันธุ์ปลา	 ประเมินความพร้อมและ

ศักยภาพของชุมชนในการทำาเขตรักษาพันธุ์ปลา
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๓) การขยายความเข้าใจสู่สมาชิกของ ชชช.	 เมื่อคณะกรรมการ

หมูบ่า้นไดป้ระชมุรว่มกบัคณะกรรมการ	ชชช.	แลว้	ภารกจิสำาคญัคอืการชีแ้จง

ทำาความเข้าใจกับสมาชิก	 สำาหรับชุมชนที่สมาชิก	 ชชช.	 เห็นด้วยก็จะมีการ	

มอบหมายคณะบุคคลหนึ่งไปขยายความคิด	และสำารวจความเห็นกับสมาชิก

หมูบ่า้นคนอืน่ๆ	รวมทัง้การทำาความเขา้ใจกบัผูน้ำาหมูบ่า้น	ผูใ้หญบ่า้น	สมาชกิ

องคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่	อบต./เทศบาล	พระสงฆ	์และคร	ูรวมทัง้การชีแ้จง

ทำาความเข้าใจกับผู้อาวุโส	ผู้เฒ่า	ผู้แก่ในชุมชนด้วย

๔) การทำาความเข้าใจกลุ่มย่อย

	 เมื่อแต่ละส่วนในชุมชนรับรู้และเกิดความเข้าใจเบื้องต้นแล้ว		

คณะกรรมการหมู่บ้านจะประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน	 เพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านเชิญ	

ผูช้ว่ยผูใ้หญบ่า้น	กรรมการหมูบ่า้น	สมาชกิองคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่	(เฉพาะ

ที่อยู่ในชุมชน)	 พระสงฆ์	 ครู	 และผู้อาวุโสในหมู่บ้าน	 ประชุมปรึกษาหารือ	

เพื่อพิจารณาว่า	 ในชุมชนนั้นจะจัดทำาเขตรักษาพันธุ์ปลาหรือไม่	 หากเห็น	

ร่วมกันว่าจัดทำาก็จะพิจารณาพื้นที่
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๕) การคัดเลือกพื้นที่

	 การเลือกพ้ืนท่ีเกิดจากการประชุมของผู้นำาหมู่บ้าน	โดยมีการพิจารณา

จากองคป์ระกอบดงันี้	(๑)	บรเิวณทีด่แูลงา่ย	(๒)	ไมก่ระทบตอ่	“ลวง”	หรือพ้ืนท่ี

หาปลาของชาวบ้านมากเกินไป	 (๓)	 มีสภาพของระบบนิเวศท่ีเหมาะสมต่อ	

การอยู่อาศัยของปลา	 และหรือสามารถพัฒนาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมต่อ

การอยู่อาศัยของปลาได้	 (๔)	 เป็นแหล่งอาหารของปลา	 หรือสามารถพัฒนา	

ให้เกิดแหล่งอาหารของปลาได้

	 หลักเกณฑ์ต่างๆ	 ที่ประชุมจะอภิปราย	 แลกเปลี่ยนความเห็นกัน

อย่างเข้มข้น	จนได้ข้อสรุปร่วมกัน	เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบหรือปัญหา

ในภายหลัง	จากนั้นที่ประชุมของหมู่บ้านก็จะกำาหนดคณะทำางานของหมู่บ้าน	

เป็นคณะทำางานฯ	ในการไปทำาการสำารวจ	ตรวจสอบรายละเอียดของบริเวณ

พื้นที่ที่จะกำาหนดให้เป็นเขตรักษาพันธุ์ปลาต่อไป

๖) การสำารวจพื้นที่

	 คณะทำางานฯ	จะเปน็กลุม่คนทีท่ำาการสำารวจพืน้ที	่โดยคณะทำางานฯ	

จะลงตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลของสภาพในพื้นที่จริง	 เช่น	 จำานวนคน	

ที่หาปลาในบริเวณที่เลือก	เครื่องมือที่ใช้	และปลาที่ได้	สภาพระบบนิเวศของ

บริเวณนั้นๆ	เช่น	เป็นแก่งหิน	วัง	ถ้ำา	หรือระบบนิเวศแบบอื่นๆ	คณะทำางานฯ	

ยังมีบทบาทในการกำาหนดแนวเขต	พื้นที่	ความกว้าง	ความยาว	ที่เหมาะสม	

ที่จะกันแนวให้เป็นเขตรักษาพันธุ์ปลาของหมู่บ้าน

	 เมื่อคณะทำางานฯ	 รวบรวมรายละเอียดต่างๆ	 และทำาบันทึกไว้		

เพือ่จะไดน้ำาไปใชท้ำาความเขา้ใจกบัคนหาปลาทีอ่ยูใ่นบรเิวณทีจ่ะถกูจดัทำาเปน็	

เขตรักษาพันธุ์ปลา	 รวมทั้งข้อมูลนี้ก็จะถูกนำาเสนอต่อที่ประชุมประชาคม

หมู่บ้านด้วย
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๗) การทำาความเขา้ใจกบัคนหาปลาทีอ่ยูใ่นพืน้ทีท่ีจ่ะเปน็เขตรกัษา 

พันธุ์ปลา

	 ทุกระบบนิเวศในแม่น้ำามูนจะเป็นพื้นที่หาปลาของชาวบ้านที่ใช้

เครือ่งมอืทีแ่ตกตา่งกนัออกไป	โดยเฉพาะในบรเิวณทีอ่ยูใ่กลช้มุชนเปน็เสมอืน	

“ทำาเลทอง”	ของคนหาปลา	ซึ่งมีความสะดวก	และใช้เวลาน้อยในการพายเรือ

ออกไปหาปลา	 ในขณะที่การจัดทำาเขตรักษาพันธุ์ปลาก็จะต้องเลือกพื้นที่	

ซึง่ดแูลรกัษางา่ย	เปน็บรเิวณทีอ่ยูใ่กลช้มุชน	การจดัทำาเขตรกัษาพนัธุป์ลาอาจ

จะกระทบต่อลวงปลาของชาวบ้านบ้าง	 ซึ่งคณะทำางานฯ	 จะต้องเข้าไปทำา	

ความเขา้ใจ	ใหเ้กดิความเขา้ใจและยอมรบัอยา่งจรงิใจและตกลงอยา่งสมคัรใจ

ในการที่จะสละพื้นที่นั้นๆ

	 ขัน้ตอนนีน้บัเปน็ขัน้ตอนทีม่คีวามสำาคญัมากทีส่ดุ	จงึตอ้งใชว้ธิกีาร

ด้วยความระมัดระวังเพื่อให้เกิดความร่วมมือสูงสุด	 เพราะหากคนหาปลา	

ไม่ยอมเสียสละลวงปลา	การจัดทำาเขตรักษาพันธุ์ปลาก็ไม่สามารถดำาเนินการ

ต่อได้	หรือจะต้องหาพื้นที่ใหม่

	 การพูดคุยกับเจ้าของลวงปลา	 ส่วนใหญ่จะให้ผู้อาวุโส	 ผู้เฒ่าผู้แก่	

ในหมู่บ้านเป็นหลัก	ซึ่งการพูดคุยสื่อสาร	จะมีเนื้อหา	ดังนี้

	 •	 อธิบายให้เห็นความสำาคัญในการทำาเขตรักษาพันธุ์ปลา	 เช่น		

การทำาเขตปลอดภัยให้ปลาจะทำาให้ปลามีโอกาสขยายพันธุ์เพิ่มมากขึ้น		

คนในหมู่บ้านก็จะสามารถหาปลาได้อย่างสะดวก	และมีความมั่นคง

	 •	 ให้เห็นว่าผู้เป็นเจ้าของลวงปลาคือปัจจัยสำาคัญที่จะทำาให้	

การจัดทำาเขตรักษาพันธุ์ปลาของหมู่บ้านสำาเร็จผลได้ด้วยดี

	 •	 หากสละพื้นที่หาปลา	จะได้รับการยกย่อง	ชื่นชม	เพราะจะเป็น

ผู้มีส่วนในการทำาให้ปลาในแม่น้ำาได้แพร่พันธุ์มากขึ้น

	 •	 จะเป็นผู้ที่ชุมชนยอมรับให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประจำา	

เขตรักษาพันธุ์ปลา
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๘) การจัดทำาประชาคมหมู่บ้าน

	 คือ	 การนำาข้อมูลที่คณะทำางานฯ	 รวบรวมได้เสนอต่อที่ประชุม

หมู่บ้านเพื่อให้ร่วมกันพิจารณา	ประเด็นคือ

	 (๑)	 พื้นที่สำาหรับจัดทำาเป็นเขตรักษาพันธุ์ปลา

	 (๒)	 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำาเขตรักษาพันธุ์ปลา

	

	 ขั้นตอนการจัดทำาประชาคมหมู่บ้าน มีวิธีการดำาเนินงาน ดังนี้

	 (๑)	 ผู้ใหญ่บ้านประกาศแจ้งผ่านหอกระจายข่าว	 เชิญสมาชิก	

ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อพิจารณาการจัดทำาเขตรักษาพันธุ์ปลา		

โดยจะประกาศล่วงหน้าก่อนวันประชุมประชาคมไม่น้อยกว่า	๓	วัน

	 (๒)	 ประชมุคณะทำางานฯ	สรปุขอ้มลูทีร่วบรวมมาไดแ้ละแบง่หนา้ที่

การนำาเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน

	 (๓)	 จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน

	 (๔)	 สรุปผลการประชุมประชาคมหมู่บ้าน

	 (๕)	 ประกาศผลการประชุมประชาคมหมู่บ้านผ่านหอกระจายข่าว

ของหมู่บ้าน

	 (๖)	 ผู้ใหญ่บ้านแจ้งผลการประชุมประชาคมไปยังกำานัน	 และ

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

๙) การจัดทำาแนวเขตรักษาพันธุ์ปลา

	 หลังการประชุมประชาคมหมู่บ้าน	 คณะกรรมการจัดทำาเขตรักษา

พนัธุป์ลาทีไ่ดร้บัคดัเลอืกจากทีป่ระชมุ	ดำาเนนิการจดัทำาแนวเขตรกัษาพนัธุป์ลา

	 ในวนัทำาแนวเขตรกัษาพนัธุป์ลา	คณะกรรมการจะนดัหมายสมาชกิ

ในชมุชน	ผูน้ำา	ผูอ้าวโุส	รวมทัง้เจา้ของลวงปลาทีเ่สยีสละ	และเจา้ของลวงปลา

ท่ีอยู่ใกล้เคียงกับแนวเขต	มาร่วมกันลงทุ่นทำาแนวเขตร่วมกัน	การลงทุ่นแนวเขต

มีขั้นตอนและวิธีการดังนี้
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	 (๑)	 การเตรียมอุปกรณ์	 เครื่องมือต่างๆ	 ได้แก่	 ท่อซีเมนต์	 หรือ	

ก้อนหินขนาดใหญ่	เชือก	ถังพลาสติก	๑๐๐	ลิตร	และเรือ	๓	ลำา

	 (๒)	 เรือลำาท่ี	๑	บรรทุกท่อซีเมนต์	หรือก้อนหิน	สำาหรับท้ิงเป็นแนว

	 (๓)	 เรือลำาที่	๒	บรรทุกถังพลาสติก	เพื่อนำาไปผูกกับเชือก

	 (๔)	 เรือลำาที่	 ๓	 จะลอยลำาสำาหรับเล็งแนวทุ่น	 ให้เป็นแนวตรง		

มีความสวยงาม

	 (๕)	 นำาเชือกด้านหนึ่งผูกติดกับท่อซีเมนต์	หรือก้อนหินขนาดใหญ่	

หย่อนวางลงพื้นดินใต้น้ำา

	 (๖)	 ปลายเชอืกอกีดา้นหนึง่ผูต้ดิกบัถงัพลาสตกิ	ใหถ้งัพลาสตกิลอย

อยู่ผิวน้ำา

	 (๗)	 ตรวจสอบสุดท้าย	 จะมีการตรวจสอบว่าเชือกมัดแน่นดีแล้ว

หรือไม่

	 แนวเขตรักษาพันธุ์ปลาจะมีถังพลาสติกวางเรียงต่อกันเป็นช่วงๆ	

ลอยอยู่ผิวน้ำา	 เป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายแสดงอาณาบริเวณของเขตรักษา	

พันธุ์ปลา

๑๐) การกำาหนดกติกา/ระเบียบปฏิบัติ

	 วิธีการจัดทำาระเบียบเขตรักษาพันธุ์ปลา	ดำาเนินการดังนี้

	 (๑)	 คณะกรรมการเขตรักษาพันธุ์ปลาของหมู่บ้านร่วมกันยกร่าง

ระเบียบเขตรักษาพันธุ์ปลา

	 (๒)	 ประสานงานภาคส่วนต่างๆ	 ทั้งในชุมชน	 และเครือข่าย		

ร่วมประชุมพิจารณาร่างระเบียบ

	 (๓)	 จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาร่างระเบียบเขตรักษา	

พันธุ์ปลา

	 (๔)	 สรุปการประชุมร่างระเบียบเขตรักษาพันธุ์ปลา

	 (๕)	 จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือพิจารณาร่างระเบียบเขตรักษา

พันธุ์ปลา



ทุ่น
แนวเขต
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	 (๖)	 การประกาศใช้	 โดยทำาเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผย	

และประกาศผ่านหอกระจายข่าวประจำาหมู่บ้าน

	 ความสำาคัญของการจัดทำาร่างระเบียบปฏิบัติเขตรักษาพันธุ์ปลา	

ไมใ่ชก่ารไดบ้ทบงัคบัทีด่ทีีส่ดุ	แตห่มายถงึการสรา้งกระบวนการการมสีว่นรว่ม

อยา่งจรงิจงั	เพือ่ใหเ้กดิการยอมรบัตอ่รายละเอยีดของระเบยีบใหไ้ดม้ากทีส่ดุ	

การจัดทำาจึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างกระบวนการ	 การมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน	

และในทุกขั้นตอน

 ตัวอย่างระเบียบ “เขตรักษาพันธุ์ปลาปู่จารย์โคตร”

	 หมู่บ้านห้วยไฮ	 ตำาบลคำาเขื่อนแก้ว	 อำาเภอสิรินธร	 จังหวัด

อุบลราชธานี	เดิมเป็นหมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำามูน	ก่อนปี	๒๕๓๗	ชาวบ้านมีวิถีอยู่

กับการหาปลาในแม่น้ำามูน	 และถือเป็นอาชีพหลักของชาวบ้าน	 หมู่บ้านนี้	

ถูกอพยพจากเขื่อนปากมูล	ทั้งหมู่บ้าน	วัด	และโรงเรียน	โดยได้ย้ายมาตั้งอยู่

ริมแม่น้ำาลำาโดมน้อย	ซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำามูน

	 การลดลงของปลาในแม่น้ำามูนหลังจากการสร้างเขื่อนปิดกั้น	

ทางปลา	 ทำาให้ชาวบ้านห้วยไฮไม่ลังเลที่จะตัดสินใจจัดทำาเขตรักษาพันธุ์ปลา		

ด้วยหวังว่าหากปลามีพ้ืนท่ีปลอดภัยอยู่อาศัยจะทำาให้ปลาสามารถขยายพันธ์ุ	

ได้มากข้ึน	 โดยใช้ชื่อว่า	 “เขตรักษาพันธุ์ปลาถ้ำาปู่จารย์โคตร”	 ขึ้น	 ซึ่งในชุมชน	

ได้ร่วมกันกำาหนดระเบียบ	กติกาที่ต้องถือปฏิบัติร่วมกัน	ดังนี้

	 ๑.	 พ้ืนท่ี	“เขตรักษาพันธ์ุปลาถ้ำาปู่จารย์โคตร”	มีเน้ือท่ีประมาณ	๓	ไร่

	 ๒.	 แนวเขตของ	“เขตรักษาพันธุ์ปลาถ้ำาปู่จารย์โคตร”	คือแนวทุ่น

ที่วางไว้

	 ๓.	 ห้ามไม่ให้มีการจับปลาทุกชนิด	 และห้ามนำาเครื่องมือและ

อุปกรณ์ทุกประเภทเข้าไปในบริเวณพื้นที่	“เขตรักษาพันธุ์ปลา”	โดยเด็ดขาด

	 ๔.	 ห้ามกระทำาการใดๆ	 อันเป็นการรบกวน	 หรือกระทำาการใด	

ที่ทำาให้ปลาแตกตื่นและหนีออกจากพื้นที่เขตอนุรักษ์
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	 ๕.	 หา้มไมใ่หม้กีารลว่งล้ำาเขา้ไปในพืน้ทีเ่ขตรกัษาพนัธุป์ลา	ยกเวน้

จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ

	 ๖.	 ห้ามไม่ให้ครอบครอง	ใช้	จ้างวาน	หรือนำาเครื่องมือ	อุปกรณ์	

หาปลาเหล่านี้	ได้แก่	(๑)	อุปกรณ์สำาหรับช็อตปลา	(๒)	ยาเบื่อ	(๓)	ระเบิด	และ

รวมถึงเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีทำาลายล้างทุกประเภท	เข้ามาในเขตรักษาพันธ์ุปลา

	 ๗.	 การให้ใช้	 ไม่ให้ใช้	 เครื่องมือบางประเภทในบริเวณใกล้เคียง

กับเขตรักษาพันธุ์ปลา	 ให้คณะกรรมการฯ	 เป็นผู้วินิจฉัย	อนุมัติก่อนจะมีการ

ดำาเนินการใดๆ

 บทลงโทษ

	 ๑.	 การฝ่าฝืนระเบียบดังกล่าว	คณะกรรมการจะตักเตือนเบ้ืองต้น	

แต่หากยังกระทำาผิดซ้ำาอีก	 จะมีความผิดโดยกำาหนดอัตราค่าปรับตั้งแต่		

๓๐๐-๒,๐๐๐	บาท

	 ๒.	 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการกระทำาความผิด	คณะกรรมการฯ	

สามารถริบ	ยึด	หรือทำาลายได้

	 ๓.	 กรณมีกีารกระทำาผดิรา้ยแรง	คณะกรรมการฯ	มอีำานาจจบักมุ	

ดำาเนินคดี	ได้ตามกฎหมาย

 บททั่วไป

	 ๑.	 ให้มีคณะกรรมการเขตรักษาพันธุ์ปลา	 จำานวน	 ๑๑	 คน		

ที่ปรึกษา	๕	คน

	 ๒.	 รายได้ของเขตรักษาพันธุ์ปลา	 อาจมีรายได้ด้วยวิธีการดัง	

ตอ่ไปนี	้(๑)	รบัสนบัสนนุจากบคุคล	หรอืองคก์รทัง้ในประเทศ	และตา่งประเทศ		

(๒)	จากค่าปรับ	(๓)	เงินบริจาคทั่วไป	(๔)	การระดมทุนจากสมาชิก	(๕)	การจัด

กิจกรรมเพื่อระดมทุน	ทั้งนี้	คณะกรรมการฯ	เป็นผู้บริหารงบประมาณเหล่านี้

	 ๓.	 การลงโทษ	การกำาหนดบทลงโทษ	ให้คณะกรรมการฯ	มีมติ

ด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการฯ	ที่มีอยู่
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	 ๔.	 การแก้ไข	ปรับปรุง	เพ่ิมเติม	ระเบียบเขตรักษาพันธ์ุปลา	ดังกล่าว	

ให้ที่ประชุมสมาชิกในหมู่บ้านมีมติด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุม

	 ๕.	 การตีความระเบียบเขตรักษาพันธุ์ปลานี้	 ให้ถือมติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ	ด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการฯ	ถือเป็นที่ยุติ

๑๑) พิธีเปิด “เขตรักษาพันธุ์ปลา”

	 การกำาหนดเขตรักษาพันธุ์ปลาบริเวณปากมูนได้ให้ความสำาคัญ

ต่อพิธีกรรมของคนในชุมชน	อันได้แก่

	 (๑) พิธีกรรมทางความเชื่อ

	 	 พิธีนี้จะเริ่มต้นก่อนกิจกรรมอื่นๆ	 เป็นการบอกกล่าวสิ่งที่	

ชาวบ้านนับถือที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ	 เพื่อความเป็นสิริมงคลของคนในชุมชน	

พิธีกรรมดังกล่าวได้แก่

	 	 -	 การบอกกล่าวพระแม่ธรณี

	 	 -	 การเบิกฟ้า	อัญเชิญเทวดา

	 	 -	 การบวงสรวงพระแม่คงคา

	 	 -	 การสู่ขวัญ	สืบชะตาแม่น้ำา

	 (๒) พิธีทางสังคม

	 	 เป็นลำาดับที่ปฏิบัติต่อจากพิธีทางความเชื่อ	 ในการเปิดเขต

รักษาพันธ์ุปลาคร้ังแรก	ณ	บ้านค้อใต้	นอกจากชาวบ้านบ้านค้อใต้แล้วยังมีสมาชิก

จากหมู่บ้านอื่นๆ	กว่า	๕๐	หมู่บ้าน	ใน	๓๘	อำาเภอ	เข้าร่วมงาน	นอกจากนี้

ได้มีคนนอกพ้ืนท่ีจากหลากหลายกลุ่ม	เครือข่าย	เดินทางเข้าร่วม	เช่น	ข้าราชการ	

นักวิชาการ	สื่อมวลชน	ศิลปิน	พิธีทางสังคมที่ปฏิบัติได้แก่

	 	 -	 ประธานคณะกรรมการจัดทำาเขตรักษาพันธุ์ปลากล่าว

รายงาน

	 	 -	 ประธานในพิธีกล่าวเปิดเขตรักษาพันธุ์ปลา

	 	 -	 ประธานในพิธีลั่นฆ้องชัย
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	 	 -	 ประธานในพิธีโปรยอาหารให้ปลา/พราหมณ์ในพิธีสวด	

	 	 	 เรียกปลา

	 	 -	 ประธานในพิธีเปิดป้ายเขตรักษาพันธุ์ปลา

	 	 -	 ประธานในพิธีเปิดป้ายระเบียบเขตรักษาพันธุ์ปลา

	 (๓) การบายศรีสู่ขวัญปลา และการบายศรีสู่ขวัญผู้ร่วมงาน

	 	 ในขัน้ตอนการเปดิเขตรกัษาพนัธุป์ลา	จะมกีารเชญิภาคสว่น

ต่างๆ	ในชุมชน	หน่วยงานภายนอก	ท้ังองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน	ฝ่ายปกครอง	

ครู	 นักเรียน	 พระสงฆ์	 นักวิชาการ	 สื่อมวลชน	 รวมทั้งบุคคลทั่วไปเข้าร่วม	

ในพิธีการเปิดงานทุกคร้ัง	ซ่ึงวิธีการเช่นน้ีจะทำาให้เกิดความร่วมมือในการบริหาร

จัดการเขตรักษาพันธุ์ปลาต่อไปในอนาคต

๑๒) การบริหารจัดการและการดำาเนินงานเขตรักษาพันธุ์ปลา

	 การบริหารจัดการและการดำาเนินงานเขตรักษาพันธ์ุปลาข้ันตอนแรก	

คือ	กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการ	ซึ่งจะเป็นกลไกที่จะทำา

หน้าที่ดูแล	บริหารเขตรักษาพันธุ์ปลา	ต่อไป

	 คณะกรรมการจัดทำาเขตฯ	 จะเชิญส่วนต่างๆ	 ในชุมชนเข้าร่วม

ประชุม	 เช่น	 ผู้นำาชุมชน	 สมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	 ครู	 พระสงฆ์		

ผูอ้าวโุส	และผูแ้ทนจากคณะกรรมการ	ชชช.	เพือ่การกำาหนดองคป์ระกอบของ

คณะกรรมการบริหารจัดการเขตรักษาพันธุ์ปลา	รวมทั้งกำาหนดบทบาทหน้าที่	

แนวทาง	แผนการดำาเนินงานเบื้องต้น	โดยมีวิธีการดังนี้

	 (๑)	 ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์ปลา

	 	 ๑.๑	 จัดทำาแผนการบริหารจัดการเขตรักษาพันธุ์ปลา

	 	 ๑.๒	 ยกร่างองค์ประกอบในคณะกรรมการบริหารฯ	

	 	 	 โดยมีองค์ประกอบดังนี้

	 	 	 ๑.๒.๑	 คนหาปลา

	 	 	 ๑.๒.๒	 ผู้เสียสละลวงปลา
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	 	 	 ๑.๒.๓	 ผู้นำาในชุมชน

	 	 	 ๑.๒.๔	 ผู้อาวุโสในชุมชน

	 	 	 ๑.๒.๕	 ผู้แทนจากคณะกรรมการชาวบ้านเพื่อฟื้นฟ	ู

	 	 	 	 ชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำามูน	(ชชช.)

	 	 ทัง้นี	้จำานวนของคณะกรรมการบรหิารฯ	ทัง้หมดเมือ่รวมกนั

แล้ว	ต้องเป็นตัวเลขที่เป็นจำานวนคี่

	 (๒)	 จัดทำาสรุปผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา

	 (๓)	 กำาหนด/ประสานงานจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน

	 (๔)	 ดำาเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน

	 (๕)	 สรุปผลการประชุมประชาคมหมู่บ้าน

	 (๖)	 ปฏิบัติการตามแผนงาน

	 เขตรักษาพันธุ์ปลาจะมั่นคงและยั่งยืนได้	 จำาเป็นที่จะต้องมีการ

วางแผน	กำาหนดทิศทางในการบริหารจัดการให้ชัดเจน	รวมถึงจะต้องมีกลไก

ที่จะสามารถดำาเนินงานตามแผนงานได้

	 ดังน้ันกระบวนการจัดทำาแผนงาน	และกระบวนการในการเลือกต้ัง

คณะกรรมการ	จึงต้องเป็นไปอย่างเปิดเผย	โปร่งใส	ได้รับความเห็นชอบจาก

คนในชุมชน	เพื่อให้เกิดการยอมรับ	และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

๑๓) การล่อปลา/การเรียกปลา

	 ส่ิงท่ีต้องทำาหลังการเปิดเขตฯ	คือ	“การล่อปลา”	หรือ	“การเรียกปลา”	

ให้เข้ามาอาศัยในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ปลา	 วิธีการคือการนำากิ่งไม้มากอง	

รวมกนัในน้ำา	จากนัน้กจ็ะใชเ้หยือ่หรอืทีเ่รยีกวา่	“หวัอาหาร”	มาโปรยในบรเิวณ

ที่เป็นแนวเขต	เพื่อล่อให้ปลาให้เข้ามากินอาหาร
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	 การล่อหรือเรียกปลา	 ทำาวันละสองรอบ	 คือ	 เช้ามืดกับช่วงเย็น	

โดยทำาตดิตอ่กนัทกุวนั	ในชว่งแรกของการลอ่ปลาจะตอ้งไมใ่หป้ลาเหน็เงาคน	

หรือมีสิ่งอื่นๆ	 มาใกล้ในบริเวณดังกล่าว	 เพื่อให้ปลาเกิดความคุ้นเคยว่า

ปลอดภัย	 ช่วงแรกๆ	 จะมีปลาผิวน้ำาขนาดเล็กจำาพวกปลาสร้อย	 ปลาสะกาง	

ปลาตะเพียนเข้ามากินเหยื่อก่อน	 จากนั้นก็จะเป็นปลาใหญ่จำาพวกปลาปึ่ง		

ปลาเคิง	ตามเข้ามา

	 ในแม่น้ำามูน	 บริเวณใดที่มีปลาเล็กอยู่ชุกชุม	 ปลาขนาดใหญ่		

(โดยเฉพาะปลากินเนื้อ)	 ก็จะเข้ามากินปลาเล็ก	 ซึ่งเป็นวงจรปกติของระบบ	

หว่งโซอ่าหาร	และพฤตกิรรมของปลา	เมือ่ปลาเลก็เขา้มาในเขตรกัษาพนัธุป์ลา	

จึงเป็นการล่อปลาขนาดใหญ่ให้ตามเข้ามาด้วย

	 การลอ่ปลาดว้ย	“หวัอาหาร”	ใชเ้วลาประมาณหนึง่เดอืน	จะมปีลา

หลากหลายชนดิเขา้มาอาศยัในเขตรกัษาพนัธุป์ลา	ซึง่ในชว่งนีต้อ้งเขม้งวดเรือ่ง

การปฏบิตัติามขอ้ตกลง	หรอืระเบยีบทีว่างกนัไว	้แตห่ากปลาออกนอกบรเิวณ

ที่กันแนวเขต	คนหาปลาก็สามารถจับปลาได้โดยไม่มีความผิด

	 ปลาทีเ่พิม่จำานวนมากขึน้ในบรเิวณเขตรกัษาพนัธุป์ลาจะมองเหน็

ได้ชัดเจนขณะให้	“หัวอาหาร”	ปลาบางชนิดจะเห็นได้อย่างชัดเจนจนสามารถ

จำาแนกได้ว่าเป็นปลาชนิดใด	การเพ่ิมข้ึนของปลาในเขตฯ	อย่างต่อเน่ืองนับเป็น

ผลสำาเร็จของการจัดทำาเขตรักษาพันธุ์ปลาของชาวบ้าน	 ที่มีจุดมุ่งหมายเพิ่ม

ปรมิาณปลาใหก้บัแมน่้ำามนู	นำาไปสูก่ารฟืน้ฟวูถิขีองคนหาปลาแมน่้ำามนูตอ่ไป
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เขตรักษาพันธุ์ปลาบริเวณปากมูน	 เริ่มต้นขึ้นในปี	 ๒๕๕๘	 ภายหลัง	

การศึกษาดูงานของตัวแทนชาวบ้าน	และวิเคราะห์	วิจารณ์จนได้ข้อสรุปร่วมกัน	

โดยได้เปิดในชุมชนที่มีความเห็นชอบร่วมของคนทุกภาคส่วน	 โดยเขตรักษา

พันธุ์ปลาทุกเขตฯ	 ได้ใช้กระบวนการแนวเดียวกันตั้งแต่เริ่มต้น	 ตามที่	

คณะกรรมการ	ชชช.	ได้กำาหนดไว้	ลำาดับการเปิดอย่างเป็นทางการดังนี้

•	 วันที่	 ๒๘	 สิงหาคม	 ๒๕๕๘	 เปิดเขตรักษาพันธุ์ปลาบ้านค้อใต้		

อำาเภอพิบูลมังสาหาร	จังหวัดอุบลราชธานี

•	 วันที่	 ๙	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๘	 เปิด	 ๗	 เขตรักษาพันธุ์ปลา	 ได้แก่		

ในเขตอำาเภอพิบูลมังสาหาร	คือ	บ้านดอนสำาราญ	บ้านชาด	และบ้านท่าเสียว		

ในเขตอำาเภอโขงเจียม	 คือ	 บ้านวังสะแบงใต้	 และบ้านห้วยหมากใต้	 ในเขต

อำาเภอสิรินธร	คือ	บ้านห้วยไฮ	และบ้านคันไร่ใต้

•	 วันที่	 ๒๔	 ธันวาคม	๒๕๕๘	 เปิดเขตรักษาพันธุ์ปลาบ้านคันเปือย	

อำาเภอสิรินธร	จังหวัดอุบลราชธานี

๙ เขตรักษาพันธุ์ปลาปากมูน:
บทเริ่มต้นการฟื้นฟูแม่มูน

บทที่ ๓

เขตรักษาพันธุ์ปลา
คืนปลาให้แม่มูน : ฉากใหม่คนปากมูน

47



๙ เขตรักษาพันธุ์ปลาบริเวณปากมูน

๑. เขตรักษาพันธุ์ปลา “วังปลาบ้านค้อใต้”	 ตั้งอยู่ที่บ้านค้อใต้	

หมู่ที่	๑๐	ตำาบลโพธิ์ศรี	อำาเภอพิบูลมังสาหาร	จังหวัดอุบลราชธานี

	 เขตรักษาพันธุ์ปลาบ้านค้อใต้	 เป็นเขตรักษาพันธุ์ปลาแห่งแรกที่	

ชาวบ้านปากมูนโดยความร่วมมือของสมาชิก	ชชช.	จาก	๕๕	ชุมชน	ร่วมกับ

ผู้นำาชุมชน	ผู้นำาท้องถ่ิน	ครู	พระสงฆ์	นักวิชาการ	ส่ือมวลชนได้ร่วมกันจัดต้ังข้ึน

	 เขตรกัษาพนัธุป์ลา	“วงัปลาบา้นคอ้ใต”้	จดัตัง้เมือ่วนัที	่๒๙	สงิหาคม	

๒๕๕๘	ภายหลงัจากทีม่ตีวัแทนของหมูบ่า้นรว่มเดนิทางไปศกึษาดงูานการทำา	

“วังสงวน”	ที่บ้านทอละที	ใน	สปป.ลาว	โดยพิธีเปิดเขตฯ	ครั้งนี้มีนายคันฉัตร	

ตันเสถียร	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	 เป็นประธานในการเปิด		

นายทอม	มาริสา	เป็นประธานคณะกรรมการบริหารเขตรักษาพันธุ์ปลา

	 สภาพทั่วไปของบริเวณที่ทำาเป็นเขตรักษาพันธุ์ปลา	 ฝั่งน้ำาจะเป็น

ตลิ่งสูงชัน	 ห่างออกไปจากฝั่งจะเป็นวังน้ำาลึก	 ใต้ท้องน้ำาเป็นพื้นดินซึ่งเป็น

บรเิวณทีม่ปีลายอน	(ปลาสงักะวาด)	ปลาเคงิ	(ปลาคงั)	อยูช่กุชมุ	ดา้นทศิเหนอื

ของเขตวังปลายึดแนวตลิ่ง	 ทอดยาวไปในลำาน้ำามูน	 ห่างจากฝั่ง	 ๘๐	 เมตร		

ความยาวตามลำาน้ำามูน	๑๕๐	เมตร

	 ปจัจบุนัเขตรกัษาพนัธุป์ลาบา้นคอ้ใตไ้ดร้บัการยอมรบัจากภาคสว่น

และหน่วยงานต่างๆ	 มีกลุ่มศึกษาจากหลากหลายกลุ่มทั้งภายในและ	

ต่างประเทศเดินทางมาศึกษาดูงาน	 แลกเปลี่ยนกับชาวบ้าน	 มีการเริ่มก่อตั้ง

กองทุนเพื่อบริหารจัดการเขตรักษาพันธุ์ปลา	 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการบริจาค

ของกลุ่มคนที่มาศึกษาดูงาน

๒. เขตรักษาพันธุ์ปลา “วังปลาท่าวัดสระปทุมมาลัย” ตั้งอยู่ที่บ้าน

ดอนสำาราญ	หมูท่ี	่๙	ตำาบลกดุชมภ	ูอำาเภอพบิลูมงัสาหาร	จงัหวดัอบุลราชธานี

	 เขตรักษาพันธุ์ปลาท่าวัดสระปทุมมาลัย	 เป็นเขตรักษาพันธุ์ปลา	

กึง่เขตอภยัทาน	การดำาเนนิการโดยสมาชกิในคณะกรรมการชาวบา้นเพือ่ฟืน้ฟู
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ชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำามูน	 (ชชช.)	 โซน	 ๓	 ร่วมกับชาวบ้านดอนสำาราญ	 และ	

ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น	 เช่น	 ผู้ใหญ่บ้าน	 พระสงฆ์	 ครู	 และเทศบาล	

ตำาบลกุดชมภู

	 เขตรักษาพันธุ์ปลาท่าวัดสระปทุมมาลัย	 อยู่บริเวณท้ายดอน		

(ดอนกลาง)	และตอนท้ายแก่งหิน	(แก่งไก่เขี่ย)	เป็นเวิ้งน้ำาระหว่างดอน	(เกาะ)	

กลางน้ำากบัฝัง่แมน่้ำา	ลกัษณะดงักลา่วทำาใหก้ระแสน้ำาไมไ่หลเชีย่วจนเกนิไป	ใต้

ท้องน้ำาเป็นดินสลับกับแก่งหิน	 จึงเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาจำาพวกปลาปึ่ง		

ปลานาง	และปลาเคิง

	 บริเวณเขตฯ	จะยึดตามแนวตลิ่งด้านทิศใต้ของแม่น้ำามูน	ตามแนว

พื้นที่วัดสระปทุมมาลัย	 ไปด้านทิศเหนือในลำาน้ำามูน	 ห่างจากฝั่ง	 ๘๐	 เมตร		

และยาวตามแนวแม่น้ำามูน	๒๕๐	เมตร

	 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่	 ๙	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	มีนายสันติ	 เหล่าบุญ

เสงีย่ม	ปลดัจงัหวดัอบุลราชธาน	ีเปน็ประธานในการเปดิ	นายปรวิฒัน	์ปิน่ทอง	

เป็นประธานคณะกรรมการบริหารเขตรักษาพันธุ์ปลา
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คืนปลาให้แม่มูน : ฉากใหม่คนปากมูน

49



๓. เขตรักษาพันธุ์ปลา “วังชนะชัย (ขันปากห้วยอีก้อน)”	 ตั้งอยู่ที่

บา้นทา่เสยีว	หมูท่ี	่๔	ตำาบลทรายมลู	อำาเภอพบิลูมงัสาหาร	จงัหวดัอบุลราชธานี

	 บริเวณที่กันเป็นแนวเขตฯ	อยู่ท้ายดอน	(เกาะ)	ตาดไฮ	ซึ่งเป็นดอน

ขนาดใหญ่กลางลำาน้ำามูน	 สภาพเช่นนี้จึงทำาให้เกิดน้ำาวนเข้าหาฝั่งที่ชาวบ้าน

เรยีกวา่	“ขนั”	และอยูใ่กลป้ากหว้ยทีไ่หลลงแมน่้ำามนูชือ่	“หว้ยอกีอ้น”	ชาวบา้น

จงึเรยีกรวมกนัวา่	“ขนัปากหว้ยอกีอ้น”	ตลิง่มนูสงู	เปน็วงัน้ำาลกึ	ใตท้อ้งน้ำาเปน็

ถ้ำาหินขนาดใหญ่	 จึงกลายเป็นแหล่งที่มีปลาชุกชุม	 ซึ่งส่วนมากจะเป็นปลา	

ขนาดใหญ่	เช่น	ปลาแข้	ปลาเคิง	(ปลาคัง)	และปลาปึ่ง

	 เขตรักษาพันธุ์ปลาวังชนะชัย	 (ขันปากห้วยอีก้อน)	 จะยึดตามแนว

ฝัง่แมน่้ำามนูดา้นทศิเหนอื	ตามแนวพืน้ทีข่องวดัสวา่งอารมณ	์แนวเขตหา่งจาก

ฝั่ง	๘๐	เมตร	และยาวตามแนวแม่น้ำามูน	๒๐๐	เมตร

	 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่	๙	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	โดยมี	ผศ.ดร.กนกวรรณ	

มโนรมย	์อดตีคณบดคีณะศลิปศาสตร	์มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน	ีเปน็ประธาน

ในการเปิด

	 เขตรักษาพันธุ์ปลาแห่งนี้ดำาเนินการโดยชาวบ้านท่าเสียว	 ๖		

และภาคส่วนในท้องถิ่น	เช่น	พระสงฆ์	ร่วมกับสมาชิกคณะกรรมการชาวบ้าน	

เพือ่ฟืน้ฟชูวีติและชมุชนลุม่น้ำามนู	(ชชช.)	โซน	๖	นายสอน	ทาคำา	เปน็ประธาน

คณะกรรมการบริหารเขตรักษาพันธุ์ปลา

๔. เขตรักษาพันธุ์ปลา “วังขุมหลักตุ้ม” อยู่ติดกับดอนคำาพวง	

ซึ่งเป็นดอน	 (เกาะ)	 ขนาดใหญ่กลางแม่น้ำามูน	 ในพื้นที่บ้านชาด	 หมู่ที่	 ๑		

ตำาบลทรายมูล	อำาเภอพิบูลมังสาหาร	จังหวัดอุบลราชธานี

	 เขตรักษาพันธุ์ปลาวังขุมหลักตุ้ม	 ดำาเนินการโดยชาวบ้านชาดและ

ภาคส่วนในท้องถิ่น	 เช่น	 พระสงฆ์	 ร่วมกับสมาชิกในคณะกรรมการชาวบ้าน

เพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำามูน	(ชชช.)	โซน	๘	ตั้งอยู่ริมดอนกลางแม่น้ำามูน

ชือ่ดอนคำาพวง	ฝัง่น้ำามไีมพุ้ม่นานาชนดิปกคลมุอยู่	ใตท้อ้งน้ำาบรเิวณเขตรกัษา

พันธุ์ปลาเป็นวังน้ำาลึก	มีแก่งหิน	ถ้ำาหิน	น้อยใหญ่สลับกันไป	สภาพพื้นที่ใต้น้ำา

เขตรักษาพันธุ์ปลา
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ลักษณะดังกล่าวทำาให้มีปลาหลากหลายชนิด	 ทั้งปลาขนาดเล็กและปลา	

ขนาดใหญ่เข้ามาอยู่อาศัย

	 แนวเขตรักษาพันธุ์ปลา	 “ขุมหลักตุ้ม”	 จะยึดตามแนวตลิ่งด้านทิศ

เหนือของดอนคำาพวง	ตามแนวพื้นที่	ห่างจากฝั่ง	๘๐	เมตร	และยาวตามแนว

แม่น้ำามูน	๓๐๐	เมตร

	 จัดตั้งขึ้นในวันที่	๙	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	 โดย	ผศ.ดร.กนกวรรณ	

มโนรมย	์อดตีคณบดคีณะศลิปศาสตร	์มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน	ีเปน็ประธาน

ในพิธีเปิด	นายคำาก้าน	เนื้อทอง	เป็นประธานคณะกรรมการบริหารเขตรักษา

พันธุ์ปลา

๕. เขตรกัษาพนัธุป์ลา “วงัทา่วดัหว้ยไฮ (ถ้ำาปูจ่ารยโ์คตร)”	ในแมน่้ำา

ลำาโดมน้อย	บ้านห้วยไฮ	หมู่ที่	 ๖	ตำาบลคำาเขื่อนแก้ว	อำาเภอสิรินธร	จังหวัด

อุบลราชธานี
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	 เป็นเขตรักษาพันธุ์ปลาที่อยู่ในแม่น้ำาสาขาของแม่น้ำามูน	 สภาพ

บริเวณที่กันเป็นแนวเขตฯ	 เป็นลำาน้ำาโดมน้อยบริเวณหลังวัดบ้านห้วยไฮ	

โดยกันเขตจากฝั่งซ้ายจรดฝั่งขวาของลำาน้ำา	 ยาวตามแนวลำาน้ำา	 ๕๐๐	 เมตร		

เป็นบริเวณที่เป็นวังน้ำาลึก	 ตลิ่งสูง	 ใต้พื้นน้ำาเป็นโขดหิน	 และริมฝั่งน้ำาเป็น	

โพรงถ้ำาหิน	 เป็นแหล่งอาศัยของปลาขนาดใหญ่	 เช่น	 ปลาบึก	 ปลาปึ่ง	 และ	

ปลาซวย

	 เขตรักษาพันธุ์ปลาท่าวัดห้วยไฮ	 (ถ้ำาปู่จารย์โคตร)	 ดำาเนินการ	

โดยชาวบ้านห้วยไฮ	 ร่วมกับพระสงฆ์	 สมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน		

ผู้ใหญ่บ้าน	 และสมาชิกคณะกรรมการชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชน	

ลุ่มน้ำามูน	(ชชช.)	โซน	๑	จำานวน	๖	หมู่บ้าน

	 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่	 ๙	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๘	 โดยนายประสิทธิ์		

แสงโชติ	 ปลัดอำาเภอสิรินธร	 จังหวัดอุบลราชธานี	 เป็นประธานในการเปิด		

นายกอง	เส้นเกษ	เป็นประธานคณะกรรมการบริหารเขตรักษาพันธุ์ปลา

๖. เขตรักษาพันธุ์ปลา “วังขุมล่ามแข้”	 ในแม่น้ำามูน	 บ้านคันไร่ใต้	

หมู่ที่	๙	ตำาบลคันไร่	อำาเภอสิรินธร	จังหวัดอุบลราชธานี

	 เขตรักษาพันธุ์ปลา	 “ขุมล่ามแข้”	 ดำาเนินการโดยชาวบ้านคันไร่ใต้	

และภาคส่วนในท้องถิ่น	 ผู้ใหญ่บ้าน	 พระสงฆ์	 ร่วมกับสมาชิกคณะกรรมการ

ชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำามูน	(ชชช.)	โซน	๒	จำานวน	๘	หมู่บ้าน

	 เขตรักษาพันธุ์ปลา	“ขุมล่ามแข้”	เป็นแนวเขตที่อยู่ริมฝั่งของ	(เกาะ)	

ดอนเลีย้ว	กลางแมน่้ำามนู	บรเิวณรมิฝัง่มไีมพุ้ม่และไมย้นืตน้หลากชนดิปกคลมุ	

ใต้ท้องน้ำาเป็นแก่งหิน	 ถ้ำาหิน	 น้อยใหญ่	 อยู่ตอนท้ายของดอนบักโบ	 ซึ่งเป็น

ดอนดินที่มีพื้นที่ไม่ใหญ่นัก	อยู่เหนือดอนเลี้ยวขึ้นมาประมาณ	๓๐๐	เมตร

	 แนวเขตรักษาพันธุ์ปลาขุมล่ามแข้จะยึดตามแนวตลิ่งด้านทิศเหนือ

ของดอนเลี้ยว	 ห่างจากฝั่งออกไป	 ๘๐	 เมตร	 และยาวตามแนวแม่น้ำามูน		

๓๐๐	เมตร
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	 เปิดเม่ือวันท่ี	๙	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	โดยมีนายสันติ	เหล่าบุญเสง่ียม	

ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี	 เป็นประธานในพิธีเปิด	 นายสนิท	 ทองล้วน		

เป็นประธานคณะกรรมการบริหารเขตรักษาพันธุ์ปลา

๗. เขตรกัษาพนัธุป์ลา “วงัปูผ่าลาเหลก็”	บา้นหว้ยหมากใต	้หมูท่ี	่๗	

ตำาบลโขงเจียม	อำาเภอโขงเจียม	จังหวัดอุบลราชธานี

	 เขตรักษาพันธ์ุปลาวังปู่ผาลาเหล็ก	เป็นเขตฯ	ในแม่น้ำาโขง	ดำาเนินการ

โดยชาวบา้นหว้ยหมากใต	้รว่มกบัผูใ้หญบ่า้น	สมาชกิองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล	

และสมาชิก	(ชชช.)	โซน	๔	ทั้งหมด	๕	หมู่บ้าน

	 สภาพพืน้ทีเ่ปน็แอง่น้ำาทีเ่วา้เขา้หาฝัง่	กัน้ดว้ยแกง่หนิขนาดใหญข่า้ง

หนึ่ง	และมีถ้ำาขนาดใหญ่อยู่ใต้น้ำา	ห่างจากปากแม่น้ำามูนที่มาบรรจบกับแม่น้ำา

โขงประมาณ	๑	กโิลเมตร	นบัเปน็แหลง่ทีม่ปีลาชกุชมุและหลากหลายสายพนัธุ์	

ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่	เขตฯ	นี้มีพื้นที่ประมาณ	๕	ไร่

	 เปิดอย่างเป็นทางการในวันที่	 ๙	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๘	 โดยมี		

ผศ.ดร.กนกวรรณ	 มโนรมย์	 อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี	 เป็นประธานในการเปิด	 นางทัศนีย์	 ไชยนาม	 เป็นประธาน	

คณะกรรมการบริหารเขตรักษาพันธุ์ปลา
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๘. เขตรักษาพันธุ์ปลา “วังกกฉำาฉารวมใจ”	 ในแม่น้ำามูน	 บ้าน

วงัสะแบงใต	้หมูท่ี	่๒	ตำาบลหนองแสงใหญ	่อำาเภอโขงเจยีม	จงัหวดัอบุลราชธานี

	 เขตรักษาพันธุ์ปลา	 “วังกกฉำาฉารวมใจ”	 ตั้งชื่อตามสภาพพื้นที่		

เดิมบริเวณนี้มีต้นฉำาฉาขนาดใหญ่อยู่ริมฝั่งน้ำา	 ร่มเงาของต้นฉำาฉาเป็น	

ที่พักของคนหาปลา	จึงเรียกกันติดปากว่า	“ท่ากกฉำาฉา”	ซึ่งพื้นที่จะเป็นเวิ้งน้ำา		

และวังน้ำาลึก	มีปลาหลากหลายชนิดเดินทางผ่านเข้าออกตลอดเวลา

	 บริเวณเขตรักษาพันธุ์ปลากกฉำาฉารวมใจจะยึดตามแนวฝั่งแม่น้ำา

มูนด้านทิศเหนือ	ออกไปในลำาน้ำามูน	ห่างจากฝั่ง	๘๐	เมตร	และยาวตามแนว

แม่น้ำามูน	๒๐๐	เมตร

	 เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่	 ๙	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๘	 โดยมี	

ผศ.ดร.กนกวรรณ	 มโนรมย์	 อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี	เป็นประธานในการเปิด

	 เขตรักษาพันธุ์ปลา	“วังกกฉำาฉารวมใจ”	ดำาเนินการโดยชาวบ้านวัง

สะแบงใต	้คร	ูนกัเรยีนในโรงเรยีนชมุชนบา้นวงัสะแบงใต	้รว่มกบัสมาชกิ	(ชชช.)	

โซน	๕	จำานวน	๗	หมูบ่า้น	นางสมปอง	เวยีงจนัทร์	เปน็ประธานคณะกรรมการ

บริหารเขตรักษาพันธุ์ปลา

๙. เขตรักษาพันธุ์ปลา “วังปลาเจ้าปู่”	 ในแม่น้ำามูน	 บ้านคันเปือย	

หมู่ที่	๕	ตำาบลคำาเขื่อนแก้ว	อำาเภอสิรินธร	จังหวัดอุบลราชธานี

	 เขตรักษาพันธุ์ปลา	 “วังปลาเจ้าปู่”	 เป็นเขตรักษาพันธุ์ปลากึ่งเขต

อภัยทาน	อยู่ในแม่น้ำามูน	บริเวณหน้าวัดบ้านคันเปือย	สภาพทั่วไปใต้พื้นน้ำา

เป็นแก่งหิน	อยู่เหนือคันเปือย	(คันคือแนวหินใต้น้ำา)	เป็นบริเวณท่ีแม่น้ำามูนกว้าง	

กระแสน้ำาไหลเชี่ยวกรากในฤดูฝน

	 การเปิดเขตรักษาพันธุ์ปลาแห่งนี้	 ชาวบ้านคันเปือยร่วมมือกับ	

“ชมรมขา้วเหนยีวปัน้นอ้ย”	ซึง่เปน็กลุม่นกัศกึษาจากมหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

ที่มาออกค่ายทำากิจกรรมในหมู่บ้าน	 ทั้งนี้ได้ร่วมกับสมาชิก	 (ชชช.)	 โซน	 ๑	
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จำานวน	๖	หมู่บ้าน	องค์การบริหารส่วนตำาบลคำาเข่ือนแก้ว	ผู้ใหญ่บ้าน	พระสงฆ์	

ครู	และนักเรียน

	 บริเวณเขตรักษาพันธุ์ปลาวังปลาเจ้าปู่มีแนวเขตติดตลิ่งแม่น้ำามูน

ด้านทิศใต้	 ห่างออกจากฝั่งไปทางทิศเหนือ	 ๘๐	 เมตร	 และยาวตามแนว	

แม่น้ำามูน	๒๕๐	เมตร

	 เปิดอย่างเป็นทางการในวันท่ี	๒๔	ธันวาคม	๒๕๕๘	โดยมีนายไกรสี	

สิมมา	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำาบลคำาเข่ือนแก้ว	เป็นประธานในการเปิด	

นายพุทธา	ชบาศรี	เป็นประธานคณะกรรมการบริหารเขตรักษาพันธุ์ปลา
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การจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์ปลาบริเวณปากมูน	 ได้กำาหนดเขตแม่น้ำาที่อยู่

ใกล้ชุมชน	 ด้วยหวังว่าจะนำาไปสู่การฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของปลาและ

แมน่้ำาทีจ่ะสง่ผลดกีบัวถิคีนหาปลา	นบัเปน็การรเิริม่การสรา้งประสบการณใ์หม่

ของคนปากมูน	 ปรับจากประสบการณ์แบบเก่าที่ขับเคลื่อนขบวนชาวบ้าน	

เพื่อให้เกิดการตัดสินใจเชิงนโยบายเพียงด้านเดียว	 หันมาให้ความสำาคัญกับ

การลงมือร่วมแรงกันของทุกภาคส่วนในชุมชนท้องถิ่น	 พร้อมกันนี้สมาชิก	

ในคณะกรรมการชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำามูน	 (ชชช.)	 ได้วาง

บทบาทตัวเองให้เป็นเพียงผู้หนุนเสริม	 และสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม	

ส่วนการตัดสินใจจะอยู่ที่กลไกหลักในชุมชน

หากนบัจากชว่งเวลาทีเ่ริม่ตน้การจดัทำาเขตรกัษาพนัธุป์ลาโดยชาวบา้น

เอง	 คณะกรรมการบริหารจัดการเขตรักษาพันธุ์ปลาแต่ละพื้นที่ได้ร่วมกัน

รวบรวมผลในเชิงบวกที่เกิดขึ้นในเบื้องต้น	มีดังนี้

๑.	 เกิดกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ	 ในชุมชน	 ได้แก่		

(๑)	คนหาปลา	คอื	คนทัว่ไปในหมูบ่า้นและสมาชกิของคณะกรรมการชาวบา้น

ฉากใหม่คนปากมูน:

ผลสำาเร็จภายใต้ข้อท้าทาย
ที่ต้องก้าวผ่าน

บทที่ ๔
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เพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำามูน	 (ชชช.)	 (๒)	 ผู้นำาท้องถิ่น	 คือ	 กำานัน		

ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	 (๓)	ผู้นำาทางศาสนา	คือ	พระสงฆ์	 (๔)	องค์กร

ท้องถิ่น	 ได้แก่	 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและเทศบาล	 (๕)	 สถานศึกษา		

คือ	ครู	นักเรียน	และบุคลากรในโรงเรียน

๒.	 มีปลาเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม	โดยวัดจากเมื่อหว่านอาหารลงไป

บริเวณเขตฯ	จะมีปลาจำานวนมากขึ้น	และหลากหลายชนิดให้เห็น

๓.	 สมาชิกในชุมชนท่ีได้ร่วมกันทำาเขตฯ	มีความภาคภูมิใจในผลท่ีเกิดข้ึน

จากการริเริ่มลงมือด้วยชุมชนเอง	และได้มีโอกาสได้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้

กับกลุ่มศึกษาที่ได้เดินทางเข้ามาในชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสิ่งที่เป็น

ความร่วมมือของชาวบ้าน	 นอกจากนี้ยังทำาให้เกิดความรักและหวงแหนปลา	

ที่เข้ามาในเขตฯ	 ซึ่งสิ่งนี้ได้ส่งผลต่อเรื่องการไม่ละเมิดกฎระเบียบที่ได้ตกลง	

กันไว้

๔.	 ส่งผลถึงกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ	เช่น	สมาชิก	(ชชช.)	ในหมู่บ้านอ่ืนท่ียังไม่ได้

มีการจัดทำาเขต	 ก็อยากจะทำาเขตฯ	 นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ประมง	 องค์การ

บริหารส่วนท้องถิ่น	 เทศบาล	 องค์การบริหารส่วนตำาบล	 เกิดความต้องการ	

ที่จะให้มีการขยายการทำาเขตรักษาพันธุ์ปลาเพิ่มขึ้นในแม่น้ำามูน

	 การดำาเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ฟื้นฟูแม่น้ำาด้วยคนในชุมชน	

ประสบการณ์ใหม่ที่ต้องเรียนรู้ควบคู่ไปกับการลงมือ	 ทำาให้เกิดรูปธรรมที่

สามารถจับต้องได้

	 การเริม่ตน้ทำาสิง่ใหม	่สิง่ทีช่าวบา้นเหน็รว่มกนัวา่เปน็ขอ้จำากดั	และ

เปน็ความทา้ทายใหส้ามารถขา้มไปใหพ้น้ในการทำาเขตรกัษาพนัธุป์ลาปากมนู	

ได้แก่

๑) การปรับวิธีคิดเปลี่ยนวิธีการ

	 ประสบการณ์และแนวปฏิบัติแบบเดิมของการขับเคลื่อนเพื่อการ

ฟืน้ฟปูลาในแมน่้ำามนู	ใชห้ลกัคดิ	“ผูก้อ่ความเสยีหายตอ้งเปน็ผูร้บัผดิชอบ”	แม้

ความจรงิหลงัการทดลองยกประตรูะบายน้ำาเขือ่นทัง้แปดบานขึน้	พบวา่มปีลา
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จากแม่น้ำาโขงเข้ามาในแม่น้ำามูนเป็นจำานวนมาก	แต่สุดท้ายก็ไม่ได้รับการตอบรับ

จากฝา่ยรฐัทีจ่ะดำาเนนิการใหป้ลาและแมน่้ำามนูสมบรูณย์ัง่ยนื	ดงันัน้	ชาวบา้น

จึงลงมือ	“ฟ้ืนฟู”	แม่น้ำามูนด้วยตัวเอง	ตามความรู้และศักยภาพท่ีมีอยู่	โดยไม่รอ

ให้เกิดการแก้ไขปัญหาจากฝ่ายรัฐอย่างเดียว

	 คณะกรรมการชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำามูน	 (ชชช.)	

ได้ร่วมกันคิด	 วิเคราะห์	 เกี่ยวกับวิธีการที่จะสามารถเพิ่มปริมาณปลาใน	

แม่น้ำามูนได้	 คือ	 การทำาเขตรักษาพันธุ์ปลา	 ให้เป็นเขตปลอดภัยของปลา		

ให้ปลาเข้ามาอาศัย	หลบภัย	และขยายพันธุ์ออกไปให้มากขึ้น

๒) การประสานให้เกิดความร่วมมือ

	 “วันนี้พวกเราคิดได้ก่อน	 ก็จำาเป็นต้องชักชวนคนที่ยังไม่ได้คิด		

หรือเขาอาจจะคิดได้แล้วแต่ยังไม่ได้เริ่ม	 ก็ควรที่จะต้องชวนกันให้เข้ามาร่วม”		

เป็นบทเริ่มต้นแนวคิดในการสร้างความร่วมมือ

	 การประสานให้เกิดความร่วมมือของคนในชุมชนและนอกชุมชนมี

ความสำาคัญอย่างยิ่งที่จะทำาให้เกิดความสำาเร็จในการทำาเขตรักษาพันธุ์ปลา	

โดยเฉพาะคนในชุมชน	แม้จะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันก็มีหลายกลุ่ม	หลายความคิด	

หลายมุมมอง	 ทั้งกลุ่มผู้นำาท้องถิ่น	 ราชการ	 วัด	 โรงเรียน	 ชาวบ้านที่ออกไป

เคลื่อนไหวและที่ไม่เคยเคลื่อนไหว	การทำาให้คนทุกกลุ่มเข้าใจ	เห็นเป้าหมาย

เดยีวกนั	และตดัสนิใจรว่มมอื	ลงแรงกนัอยา่งไมม่ขีอ้กงัขา	จงึเปน็ความทา้ทาย

อย่างยิ่งของคณะกรรมการ	(ชชช.)	และสมาชิก

	 ภายใต้ความแตกต่างกันของกลุ่มคน	 มุมมองและความคิดวิธีการ	

ที่หลากหลาย	 การทำาให้คนเห็นเข้าใจสิ่งเดียวกัน	 ไม่ได้เกิดจากการประชุม		

พูดคุย	 เพียงครั้งหรือสองครั้ง	 แต่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็น

กันอย่างเข้มข้น	ถี่ถ้วน	ต่อเนื่อง	โดยเฉพาะในระดับผู้นำากลุ่ม

	 “หากคนบ้านเดียวกันยังคุยกันไม่รู้เรื่อง	 แล้วจะคุยกับคนข้างนอก

ท่ีไม่มีวิถีชีวิตแบบเดียวกันให้รู้เร่ืองได้อย่างไร”	 เป็นคำากล่าวท่ีใช้เป็นหลักกระตุ้น

เตือนในการประสานความร่วมมือของคณะกรรมการฯ	และสมาชิก	(ชชช.)
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๓) เข้าใจ และเคารพบทบาท

	 เขตรักษาพันธุ์ปลาปากมูน	เกิดขึ้นได้จากการใช้หลัก	“คิดได้	ขยาย

ความคิด	และสร้างความร่วมมือ”	ทำาความเข้าใจ	สร้างความเช่ือม่ันในแนวทางใหม่	

และการหาความรว่มมอืจากคนในหมูบ่า้น	ทัง้ผูน้ำาชมุชน	ผูน้ำาทอ้งถิน่	สมาชกิ

ทั่วไป	การจัดกระบวนการเพื่อให้เกิดการแบ่งบทบาทอย่างเหมาะสม	เปิดเผย	

โปร่งใส	เป็นปัจจัยสำาคัญในการสร้างความร่วมมือ	ไม่ใช่	“คิดเอง	ทำาเอง”	หรือ	

“ต่างคนต่างอยู่	 ต่างคนต่างทำา”	 โดยแต่ละบทบาทที่แต่ละคนได้รับมี	

หลักเดียวกันคือ	“หากทำาได้สำาเร็จ	ทุกคนในชุมชนล้วนแต่ได้ประโยชน์”

การเข้าใจกันในบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างของคนในชุมชน	 ทำาให้เกิด

ความเคารพในสถานะของกันและกัน	 ซึ่งจะนำามาเป็นกรอบในการแบ่ง	

การทำางาน	สามารถสร้างความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ทำางานร่วมกัน

ด้วยความปลอดโปร่งใจ

๔) การวางแผนดแูลจดัการเขตรกัษาพนัธุป์ลาของคณะกรรมการฯ

	 เนื่องจากแม่น้ำามูนฤดูน้ำาหลากน้ำาจะไหลเชี่ยว	 เมื่อถึงฤดูน้ำาหลาก

จะต้องรื้อทุ่นและเชือกขึ้นเก็บไว้ก่อน	 หากไม่นำาขึ้นจะถูกน้ำาพัดเสียหาย		

ต้องลงทุนซื้อเชือกและทุ่นใหม่ในฤดูน้ำาลด

๕) การละเมิดกฎของคนหาปลาบางคน

	 เพราะปลาธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์ปลามีจำานวนมาก	 ตัวใหญ่		

มีราคาสูง	 กระตุ้นความอยากได้ของคนหาปลาบางคน	 กรรมการจึงต้อง	

เข้มงวดกับการดูแลเขตฯ	ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ตกลงกันไว้

๖) งบประมาณในการบริหารจัดการ

	 หากมีค่าใช้จ่ ายเกี่ยวกับเขตรักษาพันธุ์ปลาในหมู่บ้ านใด		

คณะกรรมการฯ	 จะใช้วิธีการขอรับบริจาคจากสมาชิกภายในชุมชน	 ทั้งนี้	

รวมถึงการซื้ออาหารเพื่อล่อปลาเข้ามาในเขตฯ	ด้วย
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๗) คณะกรรมการฯ บางหมู่บ้านได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่

ประมง

ขอนำาปลามาปล่อยลงบริเวณเขตรักษาพันธุ์ปลา	 ซึ่งคณะกรรมการฯ	

ต้องยึดหลักการไว้ให้มั่นคง	 เพราะหลักคิดการทำาเขตฯ	 ของชาวบ้านคือ		

การสรา้งพืน้ทีป่ลอดภยัใหป้ลาธรรมชาตไิดเ้ขา้มาอยู	่ซึง่จะเปน็การเพิม่ปรมิาณ

ปลาได้ในอนาคต	 จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของชาวบ้านพบว่า	 การปล่อย

ปลาลงในแม่มูนยังไม่ใช่คำาตอบของการแก้ไขปัญหาการลดลงของปลา

๘) ข้อกังวล

	 ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำามูน	 นอกจากเรื่องเขื่อนแล้ว

ยังมีปัญหาสำาคัญอีก	๒	เรื่องที่ชาวบ้านในแม่น้ำามูนเผชิญในช่วงที่ผ่านมา	คือ	

ปัญหาน้ำาเน่าเสีย	และการแพร่กระจายของผักตบชวา

	 น้ำาเน่าเสีย	เป็นปัญหาสำาคัญของแม่น้ำามูนอีกประการหน่ึงซ่ึงเกิดข้ึน

แล้วและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในแม่น้ำามูน	 ในฤดูแล้งจะเห็นได้ชัดเจน		

มีปลาตายเกลื่อนแม่น้ำา	 ทั้งปลาที่อยู่ตามธรรมชาติและปลาที่ชาวบ้านเลี้ยง	

ในกระชงั	หากเกดิขึน้อกีจะสง่ผลตอ่การจดัทำาเขตรกัษาพนัธุป์ลาของชาวบา้น

	 การแพร่ขยายของผักตบชวา	 แต่ละปีจะมีผักตบชวาในแม่น้ำามูน

เป็นจำานวนมาก	 เมื่อผักตบจำานวนมหาศาลไหลเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์ปลา		

ก็จะทำาให้สายทุ่นของแนวเขตเสียหายได้	ซึ่งชุมชนต้องลงทุนทำาทุ่นแนวเขตฯ	

ใหม่ทั้งหมด	และในฤดูแล้งเขตรักษาพันธุ์ปลาเกือบทุกเขตฯ	ที่อยู่ในแม่น้ำามูน

จะเตม็ไปดว้ยผกัตบชวาจนแทบจะไมเ่หน็ผนืน้ำา	สง่ผลทำาใหป้ลาทีม่อียูห่นหีาย

ออกไป	 ทั้ง	 ๒	 เรื่องนี้เป็นเรื่องน่ากังวลของชาวบ้านที่ทำาเขตรักษาพันธุ์ปลา	

ในแม่น้ำามูน

	 แม้ว่าการจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์ปลา	๙	 แห่งในบริเวณปากมูนไม่ใช่

บทสรุปของความสำาเร็จในการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ให้กับแม่มูน	 ภายหลัง

การลดลงของปลากวา่	๒๐	ป	ีแตเ่ปน็มติใิหมภ่ารกจิใหมข่องคนหาปลาบรเิวณ

ปากมนู	เปน็บทบาทของคนหาปลาทีต่ดัสนิใจลงมอืทำาเพือ่จะนำาไปสูก่ารฟืน้ฟู

เขตรักษาพันธุ์ปลา
คืนปลาให้แม่มูน : ฉากใหม่คนปากมูน

61





แม่น้ำา	 เป็นความพยายามในการสร้างทางเลือกหรือวิธีการอื่นนอกจากการ

เคลื่อนไหวให้รัฐแก้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นฝ่ายเดียว	 และทุกกระบวนการก็ได้ให้

ความสำาคญักบัความรว่มมอืของคนในชมุชน	มองขา้มผลประโยชนเ์ฉพาะกลุม่	

หันมาตระหนักถึงผลประโยชน์ส่วนรวม	โดยเฉพาะประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นหาก

ปริมาณปลาในแม่น้ำาเพิ่มจำานวนขึ้นอย่างที่คาดหวัง
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