เขตรักษาพันธุ์ปลา
คืนปลาให้แม่

ฉากใหม่คนปาก

มูน

เขตรักษาพันธุ์ปลา
คืนปลาให้แม่

ฉากใหม่คนปาก

มูน

กองบรรณาธิการ : นางสาวจันทร์นภา คืนดี นายธีระพงศ์ โพธิ์มั่น
นายสายัณน์ ข้ามหนึ่ง นายพิศนุกรณ์ ดีแก้ว
นางสาวประภาภรณ์ แปงเขียว
พิมพ์ครั้งที่ 1 :

พฤษภาคม 2560

จำ�นวน :

1,000 เล่ม

จัดพิมพ์โดย :

สมาคมแม่น้ำ�เพื่อชีวิต 138/1 หมู่ 4 ตำ�บลสุเทพ
อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ www.livingriversiam.org

สนับสนุนโดย :

SYNCHRONICITY EARTH
MACARTHUR FOUNDATION

ออกแบบ/พิมพ์ที่ : หจก.วนิดาการพิมพ์ 14/2 หมู่ 5 ตำ�บลสันผีเสื้อ
อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 0 5311 0503-4

คำ�นิยาม
คณะกรรมการ ชชช.

หมายถึง คณะกรรมการชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำ�มูน

เขตฯ

หมายถึง เขตรักษาพันธุ์ปลา

สมาชิก ชชช.

หมายถึ ง สมาชิ ก ในคณะกรรมการชาวบ้ า นเพื่ อ ฟื้ น ฟู ชี วิ ต และ
ชุมชนลุ่มน้ำ�มูน

ดอน

หมายถึง เกาะ (ในแม่น้ำ�มูน)

คณะทำ�งานฯ

หมายถึง คณะทำ�งานของหมู่บ้าน

คณะกรรมการฯ

หมายถึง คณะกรรมการเขตรักษาพันธุ์ปลา

สารบัญ
บทเริ่มต้น

๕

บทที่ ๑ ปากมูน : ระบบนิเวศ ปลา และวิถีชีวิตคนแม่มูน

๙

บทที่ ๒ เขตรักษาพันธุ์ปลาปากมูน : การฟื้นคืนปลา
ให้แม่มูนโดยคนหาปลา

บทที่ ๓ ๙ เขตรักษาพันธุ์ปลาปากมูน :
บทเริ่มต้นการฟื้นฟูแม่มูน

บทที่ ๔ ฉากใหม่คนปากมูน : ผลสำ�เร็จภายใต้
ข้อท้าทายที่ต้องก้าวผ่าน

บรรณานุกรม

๒๓
๔๗
๕๗
๖๔
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บทเริ่มต้น
“...อยู่กันมาดน (นาน) ผู้คนบ่เคยซังกัน แต่สู่มื้อนั้นกระแสธารวัตถุทำ�ร้าย
เคยหาปลาไว้กิน มื้อนี้ต้องหาไว้ขาย กระแสน้ำ�ปั่นเป็นกระแสไฟ กระแสใจ
คนกระสานซ่านเซ็น
ริมฝัง่ มูน ดอกคูนหล่นร้างใบโรย ผูเ้ ฒ่าหน้าตาอิดโรย จอดเรือเบิง่ น้�ำ ยามเย็น
ปลาน้อยในข้อง เต้นด่องๆ ฟ้องความลำ�เค็ญ ลำ�มูนยังไหลฉ่ำ�เย็น แต่ใจคน
กลับฮ่อนคือไฟ ลำ�มูนยังไหลฉ่ำ�เย็น แต่ใจคนกลับฮ่อนคือไฟจี่...”

เนื้อหาตอนหนึ่งในบทเพลง “คนลำ�มูน” ที่ประพันธ์โดย อาจารย์สลา
คุ ณ วุ ฒิ ครู เ พลงแห่ ง แดนอี ส าน ได้ ส ะท้ อ นวิ ถี ชี วิ ต คนลำ � น้ำ � มู น ที่ มี
ความเป็นอยูอ่ ย่างสงบสุข พึง่ พาความอุดมสมบูรณ์ของแม่น� 
้ำ โดยเฉพาะปลา
นานาชนิ ด กระทั่ ง มี สิ่ ง ที่ ม าทำ � ให้ เ กิ ด ความเปลี่ ย นแปลงขึ้ น กั บ ผู้ ค น
และแม่น้ำ�สายนี้
ปลาหลากหลายสายพั น ธุ์ อ พยพจากแม่ น้ำ � โขงเข้ า มาในแม่ น้ำ � มู น
และแม่ น้ำ � สาขา ตามฤดู ก าลของธรรมชาติ ทำ � ให้ ค นที่ อ ยู่ ส องฝั่ ง แม่ น้ำ �
มีอาหารและรายได้ที่มั่นคง มีชีวิตที่ปกติสุข ความรู้ของคนรุ่นพ่อแม่ได้ส่งต่อ
สืบทอดให้กับลูกหลานผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในชีวิตประจำ�วัน
โครงการเขื่อนปากมูล สร้างห่างจากแม่น้ำ�โขงเพียง ๕.๕ กิโลเมตร
ปิดกั้นทางขึ้นลงของปลาอย่างสิ้นเชิง เมื่อปลาอพยพเข้าสู่แม่น้ำ�มูนไม่ได้
ฐานการดำ�รงชีวิตและมีคุณค่าในทาง “เศรษฐกิจชุมชน” ก็ถูกทำ�ลายลง
ชีวิตที่เป็นปกติของคนบริเวณปากมูนเปลี่ยนไปในทางลบและนับวันรุนแรงขึ้น
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เกิดเป็นประเด็นขัดแย้ง ถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องยาวนาน ในความคุ้มค่า
ระหว่าง “ไฟฟ้า ปลา และวิถีชีวิตของคนแม่น้ำ�มูน”
“เขตรั ก ษาพั น ธุ์ ป ลา คื น ปลาให้ แ ม่ มู น : ฉากใหม่ ค นปากมู น ”
เป็นหนังสือทีบ่ อกเล่าถึงเรือ่ งราวในมิตคิ วามสัมพันธ์ระหว่างปลาและคนหาปลา
บริเวณปากแม่น้ำ�มูน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ใช้ประโยชน์จากความอุดมสมบูรณ์ของ
แม่น้ำ�  ตามวัฏจักรของธรรมชาติในรอบปี การดำ�รงชีวิตและสืบทอดความรู้
รวมถึ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ถู ก รวบรวมอย่ า งเป็ น วิ ช าการของสถาบั น การศึ ก ษา
ทีน่ �ำ เสนอถึงความเปลีย่ นแปลงของแม่น�้ำ มูน และการลดลงของปลา บางส่วน
ได้จากการบอกเล่า ถอดประสบการณ์ร่วมกันของชาวบ้าน ซึ่งโดยรวมแล้วจะ
นำ�เสนอมิตขิ องการหาทางออกร่วมกันในการฟืน้ ฟูแม่น�้ำ และปลา เพือ่ ฟืน้ คืน
วิถีชีวิตของคนหาปลา
เนื้ อ หาหนั ง สื อ ยั ง ได้ ร วบรวมวิ ธี ก าร กระบวนการ ขั้ น ตอนของ
การลงมือร่วมแรงกันของคนในชุมชนทีจ่ ะทำ�ให้การฟืน้ ฟูปลาในแม่น�้ำ มูนด้วย
การทำ�  “เขตรักษาพันธุ์ปลา” บรรลุผลสำ�เร็จ แม้จะเป็นประสบการณ์ใหม่
ที่ต้องใช้ความอดทนและความพยายามอย่างสูง โดยมุ่งหวังที่จะให้ผู้อ่านได้
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เข้าใจถึงความมุ่งมั่นในการหาทางออกด้วยตนเองของคนหาปลา เพื่อรักษา
วิถีชีวิต ความรู้ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมลุ่มน้ำ�ของพวกเขา ให้ส่งต่อสืบทอด
ไปยังลูกหลานต่อไป เพราะ “ปลาและแม่น้ำ�มูน” คือ “ชีวิต” ของคนปากมูน
“เขตรักษาพันธุ์ปลา คืนปลาให้แม่มูน : ฉากใหม่คนปากมูน”
แบ่งเนื้อหาออกเป็น
• ปากมูน : ระบบนิเวศ ปลา และวิถีชีวิตคนแม่มูน บทนี้นำ�เสนอ
ภาพรวมและสภาพทั่วไปของแม่น�้ำ มูน ความอุดมสมบูรณ์ที่ชาวบ้านสองฝั่ง
แม่น้ำ�เคยได้พึ่งพาอาศัย ทั้งปลา ระบบนิเวศเกาะแก่ง และพื้นที่ริมแม่น้ำ� 
รวมไปถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับแม่น้ำ�และชุมชนบริเวณปากมูน
• เขตรักษาพันธุ์ปลาปากมูน : การฟื้นคืนปลาให้แม่มูนโดยคน
หาปลา บทนี้กล่าวถึงการริเริ่มแนวคิดเพื่อนำ�ไปสู่การฟื้นฟูปลา จนถึงวิธีการ
เริ่มต้นการทำ�เขตรักษาพันธุ์ปลา ขั้นตอนวิธีการทั้งหมด จากต้นจนเกิดเป็น
เขตรักษาพันธุ์ปลาในพื้นที่ต่างๆ
• ๙ เขตรักษาพันธุ์ปลาปากมูน : บทเริ่มต้นการฟื้นฟูปลาแม่มูน
บทนี้ว่าด้วยเขตรักษาพันธุ์ปลาทั้ง ๙ พื้นที่ ที่ลงมือทำ�โดยชาวบ้านในพื้นที่
ต่างๆ จะกล่าวถึงรายละเอียดวิธีการ รวมถึงระบบการจัดการของแต่ละเขตฯ
• ฉากใหม่คนปากมูน : ผลสำ�เร็จภายใต้ข้อท้าทายที่ต้องก้าวผ่าน
บทสุดท้ายรวบรวมข้อท้าทาย ปัญหา และอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ในการทำ�เขตรักษา
พั น ธุ์ ป ลาของคนปากมู น ข้ อ จำ � กั ด ทั้ ง หลายที่ ค นปากมู น จะต้ อ งร่ ว มกั น
หาวิธีการก้าวข้ามเพื่อให้ถึงจุดหมายคือการมีปลาเพิ่มมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่
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บทที่ ๑

ปากมูน:

ระบบนิเวศ ปลา และวิถีชีวิตคนแม่มูน
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของลุ่มน้ำ�มูน
แม่น้ำ�มูนมีต้นกำ�เนิดมาจากเทือกเขาตอนใต้ของจังหวัดนครราชสีมา
เป็นลุ่มน้ำ�ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และถือเป็นลำ�น้ำ�สาขาที่
สำ�คัญที่สุดแห่งหนึ่งของลุ่มน้ำ�โขง ประกอบด้วยลำ�น้ำ�สาขามากกว่า ๒๐ สาย
ครอบคลุมพืน้ ที่ ๑๐ จังหวัดในภาคอีสานตอนล่างและบางส่วนของภาคอีสาน
ตอนกลาง มีพนื้ ทีร่ บั น้�ำ กว้างถึง ๑๑๗,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร โดยไหลผ่านจังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ
ไปสิ้นสุดบรรจบกับแม่น้ำ�โขงที่อำ�เภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี แม่น้ำ�มูน
มีความยาวตามทางน้ำ�ประมาณ ๗๒๖ กิโลเมตร
บริเวณ “ปากมูน” เป็นแหล่งทีม่ พี นั ธุป์ ลาชุกชุมทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของประเทศ
เนือ่ งจากลักษณะทางภูมนิ เิ วศทีอ่ ยูต่ รงตำ�แหน่งรอยเชือ่ มของแม่น้ำ�ใหญ่และ
แม่น�้ำ สาขา ทำ�ให้เกิดการอพยพขึน้ ลงของปลาระหว่างแม่น�้ำ โขงและแม่น�้ำ มูน
ตลอดทั้งปี กลายเป็นคลังอาหารธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ ดึงดูดให้ผู้คนในอดีต
ลงหลักปักฐาน ก่อร่างสร้างบ้านและชุมชนขึ้นในบริเวณสองฟากฝั่ง
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ก่อนปี ๒๕๓๖ การศึกษาของไทสัน อาร์ โรเบิร์ตส์ นักวิชาการ
ด้านประมง พบว่าในแม่น�้ำ มูนมีปลา ๒๖๕ ชนิด ซึง่ เป็นพันธุป์ ลาชนิดเดียวกัน
กั บ ที่ พ บในแม่ น้ำ � โขง จึ ง ไม่ น่ า แปลกใจที่ ช าวบ้ า นส่ ว นใหญ่ ดำ � รงชี วิ ต
ด้วยการหาปลาเป็นหลัก ทำ�ให้เกิดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจับปลา และ
เกิดวัฒนธรรมชุมชนที่เกี่ยวข้องกับปลา

คนปากมูน : การตั้งถิ่นฐาน
โดยทัว่ ไปแล้วแม่น�้ำ มูนมีลกั ษณะทางกายภาพทีแ่ บ่งออกเป็นแก่ง ขุม
วัง เวิน ดอน คัน ถ้ำ� เห่ว บุ่ง โบกหิน ตาด หลุมหิน ฮู แปว/ป่อง คอน ส้าง
เป็นต้น ชาวบ้านริมแม่น้ำ�มูนมักจะเรียกชื่อชุมชนของตัวเองตามลักษณะ
ระบบนิเวศแม่น้ำ�มูนตามความรู้พื้นบ้าน เช่น มักพบหมู่บ้านที่ขึ้นต้นด้วย
คำ�ว่า วัง (บ้านวังแคน, บ้านวังสะแบง, บ้านวังใหม่) คัน (บ้านคันไร่, บ้าน
คั น เปื อ ย, บ้ า นคั น ลึ ม ) บุ่ ง (บ้ า นปากบุ่ ง , บ้ า นปากห้ ว ยแคน) ห้ ว ย
(บ้านห้วยไฮ, บ้านห้วยหมากใต้) ท่า (บ้านท่าช้าง, บ้านท่าเสียว) หนอง
(บ้านหนองเบ็น, บ้านหนองแสงใหญ่, บ้านหนองโพธิ)์ แก่งหิน (บ้านแก่งเจริญ,
บ้ า นหิ น ลาด, บ้ า นหิ น สู ง ) ดอน (บ้ า นดอนชี เ วิ น , บ้ า นหั ว ดอน,
บ้านดอนสวรรค์) โนน (บ้านโนนกลาง) กุด (บ้านกุดชมพู) นอกจากนี้
ยังมีเวินบึก ท่าแพ หัวเห่ว คอนสาย น้ำ�สร้าง และอื่นๆ
ชาวบ้านเลือกตั้งถิ่นฐานบริเวณปากมูนเพราะความอุดมสมบูรณ์
ของปลา และพรรณพืชธรรมชาติริมแม่น้ำ�มูนเป็นเหตุจูงใจ ระบบนิเวศ
ในแม่น้ำ�มูนไม่ว่าจะเป็นปลา ป่าบุ่ง ป่าทาม ป่าโคกริมมูล ป่าริมเกาะดอน
และตามเกาะแก่ ง รวมทั้ ง พรรณพื ช นานาชนิ ด ทรั พ ยากรเหล่ า นี้
จะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล ดังนั้นชาวบ้านปากมูนจึงจำ�ต้องสร้างระบบ
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ความรู้และภูมิปัญญาต่างๆ เพื่อใช้และจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบนิเวศ ให้มวี ถิ ชี วี ติ ดำ�รงอยูไ่ ด้ทงั้ ด้านเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม เช่น
การทำ�มาหากิน การแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้มาจากการหาอยู่หากินในแม่น้ำ�มูน
รวมทัง้ การสร้างความเชือ่ และวัฒนธรรมร่วมกันมาแต่อดีต (ม.อุบล : ๒๕๔๕ :
น.๕-๔๙)
งานวิจัยไทบ้านปากมูน ระบุว่าที่ตั้งชุมชนนอกจากจะเป็นบริเวณ
ที่สามารถเข้าถึงแหล่งหาปลาหรือ “ลวงปลา” เช่น แก่ง ขุม วัง คัน ฯลฯ
ซึง่ เป็นหัวใจของความมัน่ คงทางอาหารและเศรษฐกิจของชุมชนแล้ว บริเวณ
ที่ตั้งชุมชนมักจะอยู่ระหว่างลำ�ห้วยของแม่น้ำ�มูนหรือมีลำ�ห้วยขนาบข้าง
ซึ่ ง น้ำ � ไม่ ส ามารถท่ ว มถึ ง ได้ การมี ลำ � ห้ ว ยนั้ น ก็ เ ท่ า กั บ ว่ า มี แ หล่ ง อาหาร
และสมุนไพรอีกแหล่งนอกจากตามดอนหรือริมมูน (วิจัยไทบ้าน : ๒๕๔๕)

ชุมชนริมมูนโดยส่วนใหญ่มักแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๒ ส่วนคือ ส่วนที่
เป็ น เขตชุ ม ชนและนอกเขตชุ ม ชน โดยมี ห ลั ก เขตแบ่ ง เขตชุ ม ชนมั ก จะ
ประกอบด้วยพื้นที่ที่สำ�คัญคือ
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๑) พื้ น ที่ ส่ ว นรวมติดฝั่งน้ำ �มูน เป็นพื้นที่ทำ � กินสำ � หรับปลูกพืชผัก
ริมมูน โดยแบ่งกันปลูกพืชผักและเป็นพื้นที่ให้ชาวบ้านในชุมชนลงหาปลา
ในแม่น้ำ�หรือท่าน้ำ�  หากมีการแต่งงานแยกครอบครัวออกมาก็จะแบ่งพื้นที่
เหล่ า นี้ ใ ห้ ค รอบครั ว ดั ง กล่ า วได้ ทำ � เกษตรริ ม มู น และแบ่ ง พื้ น ที่ ไว้ สำ � หรั บ
เก็บผักหักฟืน พืชผัก เห็ด และสมุนไพร
๒) สำ�หรับพื้นที่นอกเขตชุมชน ประกอบด้วยพื้นที่นาและพื้นที่ทำ�เล
เลี้ย งสั ต ว์ ดั งนั้ นที่ นาของชุมชนริมมูนจึงตั้งอยู่ห่างจากฝั่งแม่น้ำ�  ยกเว้น
บางชุมชนมีที่นาระหว่างที่ริมมูนกับชุมชน เช่น บ้านหนองโพธิ์ หรือผู้ที่ทำ�นา
ตามทามหรือห้วยสาขา การเลือกพืน้ ทีต่ งั้ ชุมชนดังกล่าวนีท้ �ำ ให้ชมุ ชนริมมูนมี
หลักประกันของความมัน่ คงในมิตติ า่ งๆ ทุกด้านทีท่ �ำ ให้ชมุ ชนสามารถพึง่ ตนเอง
จากฐานทรัพยากรแม่น้ำ�มูนและลำ�ห้วยสาขา ทั้งความมั่นคงทางอาหาร
ความมัน่ คงทางสุขภาพ และความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ (วิจยั ไทบ้าน : ๒๕๔๕)

ปากมูน : ระบบนิเวศพิเศษของลุ่มน้ำ�มูน
บริเวณลุม่ น้�ำ มูนตอนล่าง นับจากใต้แก่งสะพือในเขตเมืองพิบลู มังสาหาร
จนถึงอำ�เภอโขงเจียม มีระบบนิเวศทีโ่ ดดเด่นทีส่ ดุ ทีก่ อ่ ให้เกิดความหลากหลาย
ทางชีวภาพซึง่ ไม่พบลักษณะดังกล่าวในพืน้ ทีอ่ นื่ ของประเทศไทย คือ เกาะแก่ง
ต่างๆ จำ�นวนมากที่ทำ �หน้าที่เป็นปอด ช่วยฟอกเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ� 
เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย แหล่งหากิน วางไข่และหลบภัยของปลา เป็นแหล่งอนุบาลลูกปลา
จนชาวบ้านขนานนามว่า เป็นบ้านของปลา พื้นที่ลักษณะเช่นนี้เหมาะสำ�หรับ
การดำ � รงชี วิ ต ของพรรณพื ช พั น ธุ์ ป ลา และพั น ธุ์ สั ต ว์ น้ำ � ที่ ห ลากหลาย
และเกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั การดำ�รงชีวติ ของชาวบ้านทีม่ อี าชีพหาปลา เป็นแหล่ง
พบปะสังสรรค์ของคนในชุมชน เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางประเพณี
ความเชื่อ
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เกาะแก่งในน้ำ�มูนมีการแบ่งลักษณะทางด้านกายภาพออกเป็นแก่ง
ขุม วัง เวิน ดอน คัน ถ้ำ� เห่ว บุ่ง โบกหิน ตาด หลุมหิน ฮู แปว/ป่อง คอน ส้าง
เป็นต้น นอกจากนี้ แก่งยังทำ�หน้าทีเ่ ป็นตะพักหรือทำ�นบธรรมชาติทก่ี กั เก็บน้�ำ ไว้
ในลำ�น้ำ�มูนเป็นช่วงๆ ตามธรรมชาติ แก่งและคันทุกแห่งทำ�หน้าที่กักเก็บน้ำ�
เป็นระยะตลอดบริเวณปากมูน ตั้งแต่แก่งกบที่อยู่เหนือแก่งสะพือไปจนถึง
แก่งตะนะ บริเวณหน้าแก่งและคัน รวมทัง้ บริเวณขุม วัง และเวิน จึงมีน�้ำ ตลอด
ทำ�ให้มีน้ำ�เพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงคนในบริเวณนี้ทุกคน รวมไปถึงเมืองใหญ่ๆ
อย่างพิบูลมังสาหาร ตาลสุม วารินชำ�ราบ และอุบลราชธานี หลายแสนคนได้
ใช้ประโยชน์ และแก่งยังช่วยทำ�ให้น�ำ้ ในลำ�น้�ำ มูนไม่เคยแห้งขอดไปจากเมืองอุบล
(ม.อุบล : ๒๕๔๕)

ป่าบุ่ง ป่าทาม และการทำ�เกษตรริมมูน
ระบบนิเวศแบบ “ป่าบุ่ง ป่าทาม” เป็นลักษณะพื้นที่ที่เกิดจากการเกิด
น้�ำ หลากและเอ่อท่วมขังบริเวณทีร่ าบริมฝัง่ แม่น�ำ้ เป็นบริเวณกว้าง กินระยะเวลา
๓-๔ เดื อ นในแต่ ล ะปี ในช่ ว งน้ำ � ลดหรื อ ช่ ว งแล้ ง ป่ า ทามตอนบนจะแห้ ง
มีน้ำ�ขังเฉพาะบริเวณที่เป็นหนองน้ำ� ชาวบ้านจะเรียกว่า “บุ่ง” ป่าบุ่ง ป่าทาม
มีลักษณะพิเศษคือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ� เป็นนิเวศกึ่งบกกึ่งน้ำ� มีพรรณไม้ที่ทนทาน
ต่อการท่วมของน้ำ�ได้ ระบบรากและลำ�ต้นแข็งแรงทนทานต่อการไหลของ
กระแสน้� 
ำ ลำ�ต้นแตกหน่อได้ดแี ละทนไฟช่วงฤดูแล้ง ไม่มกี ารสะสมของซากพืช
เพราะไหลไปตามกระแสน้ำ � และหรื อ เกิ ด ไฟป่ า และพรรณไม้ ส ามารถ
แพร่พันธุ์ได้ดีโดยอาศัยน้ำ�
ดังนั้น ป่าบุ่ง ป่าทามจึงเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านในฐานะที่เป็นแหล่ง
ทำ�นาเพาะปลูก แหล่งอาหาร ไม้ฟืน จับปลา แหล่งกรองตะกอนที่มากับน้ำ� 
แหล่งเลี้ยงสัตว์ และอื่นๆ ลักษณะเฉพาะของแม่น้ำ�มูนช่วงตอนกลางที่ไหล
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คดโค้งจนเกิดลักษณะภูมิประเทศแบบบุ่งทาม ทำ�ให้ชาวบ้านมีการทำ�นาทาม
นอกเหนื อ จากการทำ � นาตามพื้ น ที่ ป กติ แ ละหาปลาควบคู่ กั น (อ้ า งใน
วิสูตร อยู่คง : ๒๕๔๔ และประสิทธิ์ คุณุรัตน์ และคณะ)
การใช้พื้นที่ริมฝั่งสำ�หรับปลูกผัก จะใช้กรรมสิทธิ์แบบครอบครัว ไม่มี
กฎหมายรับรอง แต่จะเป็นที่รับรู้ของชุมชนว่าพื้นที่ริมฝั่งหรือที่ดอนเป็นของ
ครอบครัวไหนที่ทำ�อยู่ แม้ว่าจะมีน้ำ�ท่วม แต่เมื่อน้ำ�ลดกรรมสิทธิ์สำ�หรับการ
ใช้ทดี่ นิ จะยังคงอยู่ จึงไม่มปี ญ
ั หาขัดแย้ง ทัง้ นีเ้ พราะแทบทุกครัวเรือนจะมีพนื้ ที่
สำ�หรับปลูกพืชของตัวเอง จึงไม่มปี ญ
ั หาการแย่งทีด่ นิ หรือขัดแย้ง แสดงให้เห็น
อย่ า งชั ด เจนถึ ง ความมั่ ง คั่ ง อุ ด มสมบู ร ณ์ ข องทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ มี อ ยู่
รูปแบบและสิทธิการใช้และการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติจงึ ถูกรองรับด้วยการ
รับรู้ของชุมชน และไม่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง (กิ่งกาญจน์ และคณะ)

ปลาและความรู้เรื่องการหาปลา
วัฏจักรของแม่น้ำ�มูนตอนปลายแบ่งออกเป็น ๓ ฤดู คือ ๑) ฤดูน้ำ�ลด
หรือฤดูน้ำ�ใส (มกราคม-เมษายน) เป็นช่วงที่แม่น้ำ�มูนใสและไหลช้า เกาะแก่ง
กลางแม่น้ำ�มูนโผล่พ้นจากน้ำ�มากที่สุด ช่วงเวลาดังกล่าว พบปลาขนาดใหญ่
ไม่มาก เนื่องจากไม่ใช่ปลาที่อพยพมาจากแม่น้ำ�โขง มีปลาจำ�พวกปลากด
ปลาค้าว ปลานาง ปลาสร้อย ปลาปาก ปลาสูด ปลาเกาะปากหนาม ที่เหลือ
ค้างตามวังต่างๆ ในแม่น้ำ�มูน ชาวประมงจะใช้เครื่องมือจำ�พวกมอง ลาน ตุ้ม
เบ็ดราว ผาหรือฉมวก ดางต่อง ขอทก แห เยาะ อวน ซ้อน สำ�หรับจับปลาใน
ช่วงฤดูน้ี ๒) ฤดูน�ำ้ แดงหรือฤดูน�ำ้ หลาก (พฤษภาคม-สิงหาคม) แม่น�ำ้ มูนขุน่ แดง
ซึ่งเกิดจากตะกอนดินที่ไหลมากับกระแสน้ำ� ทำ�ให้เกิดมวลอาหารจำ�นวนมาก
เป็นช่วงทีป่ ลาอพยพมาจากแม่น้ำ�โขงเพือ่ เข้ามาผสมพันธุแ์ ละวางไข่ อยูอ่ าศัย
และเจริ ญ เติ บ โต แพร่ พั น ธุ์ ต ามเกาะแก่ ง และป่ า บุ่ ง ป่ า ทาม เป็ น ช่ ว งที่
ชาวประมงจับปลาได้มากที่สุดและมีการพบปลาขนาดใหญ่ เครื่องมือจับปลา
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เช่น ตาข่าย ลอบ ไซ อวน ตุ้มทุกขนาด ฉมวก มอง โดยเฉพาะมองไหล และ
มองซำ� เยาะ ตุม้ เบ็ดราว เบ็ดคัน เบ็ดราวใหญ่ เป็นต้น ๓) ฤดูน�ำ้ ลดหรือน้�ำ ไหล
(กันยายน-ธันวาคม) ลูกปลาทีเ่ กิดในช่วงฤดูฝนจะเริม่ โตพอทีจ่ ะว่ายตามน้ำ�ลง
ไปน้ำ�โขงตามพ่อแม่พันธุ์ 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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การหาปลาเป็นอาชีพทีส่ ร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจอย่างสำ�คัญของ
ชาวบ้านริมมูน ดังจะพบว่าชาวบ้านริมแม่น�ำ้ มูนมีระบบความรูพ้ น้ื บ้านเกีย่ วกับ
การหาปลาอย่างหลากหลาย สามารถจำ�แนกออกเป็น ๓ เรื่องใหญ่ๆ คือ
(๑) ความรูเ้ กีย่ วกับกระแสน้� 
ำ และลักษณะทางกายภาพของแม่น�ำ้ มูน (๒) ความรู้
เกี่ยวกับระบบความหลากหลายของชนิดปลาและลักษณะนิสัย การหากิน
การอพยพ แหล่งทีป่ ลาอยู่ แหล่งทีป่ ลาวางไข่ (๓) ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้เครือ่ งมือ
จับปลา ทั้งนี้ ความรู้ทั้ง ๓ เรื่องดังกล่าวจะถูกนำ�มาใช้ประโยชน์อย่างสัมพันธ์
กันกับฤดูกาลในรอบปี กล่าวคือ ดิน ฟ้า อากาศ ที่กำ�หนดความหลากหลาย
ทางชีวภาพและลักษณะของกระแสน้ำ�ในแม่น้ำ�มูน อันเป็นปัจจัยสำ�คัญที่มา
กำ�หนดกิจกรรมการทำ�ประมงของชาวบ้านอีกทอดหนึง่ การใช้ความรูข้ องชาวบ้าน
ในการทำ�ประมงเป็นไปตามสภาพ “ฤดูกาล” ของธรรมชาติ และสัมพันธ์กับ
การใช้เครื่องมือทำ�ประมงของชาวบ้านริมแม่น้ำ�มูน (ม.อุบล : น.๕-๑๗)
เครื่องมือหาปลาที่ใช้กันในลุ่มน้ำ�มูนตอนล่างพบอย่างน้อย ๗๕ ชนิด
ทัง้ นีแ้ บ่งตามวิธกี ารหาปลาได้ ๕ ประเภท คือ เครือ่ งมือล่อปลา เครือ่ งมือดักปลา
เครื่องมือล่าปลา เครื่องมือจับปลา และเครื่องมือช่วยหาปลา เครื่องมือ
ในฐานะของปฏิบัติการของความรู้ ทำ�ให้สืบพบว่า ลักษณะความรู้ของชุมชน
คนหาปลาเป็นเรื่องของวิถีชีวิตที่เกี่ยวพันกับความสัมพันธ์หลายชุดอย่าง
เชือ่ มโยง ซึง่ เรียกว่า “วิถชี วี ติ ” ของคนหาปลา เครือ่ งมือหาปลาได้สะท้อนความรู้
ที่หลากหลายและซับซ้อนเกี่ยวกับการทำ�เครื่องมือ เหยื่อปลา ลวง สิทธิ
วัฒนธรรม เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งทำ�ให้ความรู้นั้นถูกควบคุม
ด้วยศีลธรรมและจริยธรรม ก่อให้เกิดการช่วยเหลือกันและกัน เอื้อเฟื้อต่อกัน
และกัน และสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและคน
คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งทีอ่ ยู่เหนือธรรมชาติ ด้วยความรู้เหล่านี้ได้สร้าง
ความมั่งคงทางด้านอาหารทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน สร้างชุมชน
ให้มั่นคง และบำ�รุงรักษาศาสนาให้มั่นคง ซึ่งเปรียบเสมือน “ตัวตน” หรือ
“อัตลักษณ์” ของคนหาปลา อันทำ�ให้ชาวปากมูนดำ�รงชีวิตได้อย่างมีเกียรติ
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และศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ และพวกเขาได้สืบทอดและถ่ายทอดความรู้
เหล่านี้ต่อๆ กันมาจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง
ดังนั้น “ความรู้” หรือภูมิปัญญาของคนหาปลาลุ่มน้ำ�มูน กล่าวคือ
คนหาปลาไม่ใช่ชาวบ้านทีจ่ บั ปลากินและขายเท่านัน้ แต่ในมิตขิ อง “ภูมปิ ญ
ั ญา”
คนหาปลาคือผูท้ มี่ ศี กั ดิศ์ รีเท่ากับผูท้ จี่ บปริญญาเอก ซึง่ มีความรูใ้ นระดับขัน้ สูง
มีความรู้เฉพาะตน แต่ความรู้ของคนหาปลาเป็นความรู้ที่มาจากท้องถิ่นหรือ
มาจาก “บ้าน” ที่ตนอาศัยอยู่ นั่นคือมาจากครอบครัวและชุมชน ไม่ได้มาจาก
โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย (วิจัยไทบ้าน : ๒๕๔๕)

ปลาและวิถีคนมูน : การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการพัฒนา
การก่อสร้างเขือ่ น ได้ปดิ กัน้ เส้นทางการอพยพของปลาทีม่ าจากแม่น�ำ้ โขง
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ กับปลาและการประมงถูกวางแผนการแก้ไขปัญหาผลกระทบ
ในระยะยาว โดยได้มกี ารออกแบบและก่อสร้างบันไดปลาโจนเพิม่ เติมในขณะที่
การก่อสร้างเขื่อนใกล้แล้วเสร็จ รวมถึงยอมจ่ายค่าชดเชยการสูญเสียอาชีพ
ประมงในระหว่างที่มีการก่อสร้างเขื่อนเป็นเวลา ๓ ปี ให้กับชาวประมง
ผู้รับผลกระทบ จำ�นวน ๖,๑๗๖ ราย (อ้างจาก : เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓)
การสร้างบันไดปลาโจน เพือ่ ลดผลกระทบด้านทรัพยากรประมงนัน้ ไม่มี
ผลตามวัตถุประสงค์ มีปลาบางชนิดที่เป็นปลาขนาดเล็กและเป็นปลาผิวน้ำ�
เท่านัน้ ทีม่ โี อกาสผ่านทางบันไดปลาโจนได้ มิใช่ปลาชนิดทีม่ ขี นาดใหญ่อนั เป็น
ปลาที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและอาหาร ส่วนการส่งเสริมอาชีพประมงด้วย
การแจกเครื่องมือทำ�ประมงน้ำ�ลึก รวมทั้งการปล่อยพันธุ์ปลาต่างๆ และ
กุ้งก้ามกรามนั้น นอกจากจะเป็นต้นทุนที่เสียประโยชน์แล้ว หากเปรียบเทียบ
กับสภาพภาวะธรรมชาติ ก็เหมือนเป็นการแปลงลำ�น้�ำ มูลให้เป็นบ่อน้�ำ ขนาดยักษ์
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(หรืออ่างเก็บน้�ำ ) ซึง่ ไม่สามารถทดแทนทรัพยากรธรรมชาติทางประมงอย่างยัง่ ยืน
ได้ (ม.อุบล : ๒๕๔๕ : น.ก-๘)
การศึกษาหลายๆ ฉบับ ต่างชีไ้ ปในทิศทางเดียวกันว่า ปลาในแม่น้ำ�มูน
มีจำ�นวนลดลงทั้งในแง่ชนิดพันธุ์และปริมาณ โดยการศึกษาของไทสัน อาร์
โรเบิร์ตส์ ในปี ๒๕๓๖ (อ้างใน Kikuchi : ๒๐๑๐) ระบุว่า ก่อนการสร้างเขื่อน
เสร็จในปี ๒๕๓๗ พบพันธุป์ ลาในลุม่ น้�ำ มูน-ชี ทัง้ หมด ๒๖๕ ชนิด ในจำ�นวนนี้
๗๗ ชนิดเป็นปลาอพยพ และอย่างน้อย ๓๕ ชนิดเป็นปลาที่อาศัยอยู่บริเวณ
แก่งน้�ำ ไหล ภายหลังการสร้างเขือ่ นมีรายงานการพบปลาเพียง ๙๖ ชนิด โดยที่
ในจำ�นวนนี้ ๕๖ ชนิดมีรายงานการจับได้น้อยมาก นั่นหมายความว่ามีปลา
มากถึง ๑๖๙ ชนิดไม่มรี ายงานการจับได้อกี เลย ขณะทีก่ ารวิจยั ไทบ้าน (๒๕๔๕)
ระบุ ว่ า ปลาธรรมชาติ ห ายไป ๔๕ ชนิ ด และส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ปลาที่ อ พยพ
จากแม่น้ำ�โขง

ไฟฟ้าแลกปลา ความไม่คุ้มค่าของการลงทุน
เขือ่ นปากมูลสร้างขึน้ โดยมีเป้าหมายให้เป็นเขือ่ นอเนกประสงค์ ทัง้ ด้าน
พลังงานไฟฟ้า ชลประทาน การประมง รวมทัง้ การท่องเทีย่ ว และการคมนาคม
ภายหลังเขือ่ นแห่งนีส้ ร้างแล้วเสร็จ ได้กอ่ ให้เกิดคำ�ถามมากมายต่อการดำ�เนินงาน
โครงการ รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชาวบ้าน
โดยเฉพาะผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ กับปลาและคนหาปลา กับประโยชน์ดา้ นพลังงาน
และการชลประทานจากเขื่อนนี้ และในเวลาต่อมาได้ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
และได้พฒ
ั นามาเป็นเรือ่ งของความมัน่ คงในชีวติ ของชาวบ้านและความมัน่ คง
ทางพลังงานไฟฟ้าที่จะพึงได้จากเขื่อน
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ความขัดแย้งนีเ้ กิดขึน้ นับจากทีเ่ ขือ่ นปากมูล๑ เริม่ ดำ�เนินการในปี ๒๕๓๓
ชาวบ้านผู้มีอาชีพประมงเป็นชาวบ้านกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
เนื่องจากไม่สามารถยึดอาชีพการทำ�ประมงได้เหมือนเช่นเคย จากการที่
เขื่อนปากมูลได้ปิดกั้นเส้นทางการอพยพของปลาจากแม่น้ำ�โขงสู่แม่น้ำ�มูน
การสร้างเขื่อนปากมูลได้ทำ�ให้น้ำ�ในแม่น้ำ�มูนอยู่ในสภาพ “เต็มตลิ่ง
ตลอดปี” มีผลให้แก่งหินธรรมชาติจมใต้น้ำ�  ทำ�ให้การเข้าถึงทรัพยากรการทำ�
ประมงของชาวบ้านเกือบทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มชาวบ้านที่ไม่มีเรือเป็นไป
ได้ยาก เนื่องจากไม่อาจปรับความรู้และเครื่องมือในการประมงในระบบ
“น้ำ�เต็มตลิ่ง” ได้ ประกอบกับข้อจำ�กัดในด้านเครื่องมือประมงที่สัมพันธ์กับ
วัฏจักรน้ำ�ตามธรรมชาติ
นอกจากนี้ โอกาสการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วตามเกาะแก่งในธรรมชาติ
จะหมดสิน้ ไป และในภาวะธรรมชาติเมือ่ น้�ำ ลดจะทำ�ให้เกิดพืน้ ทีร่ มิ มูน ซึง่ เกิดขึน้
ในช่วงตัง้ แต่เดือนมกราคม ซึง่ ชาวบ้านเคยได้ใช้ประโยชน์จากพืชผักธรรมชาติ
ริมแม่น้ำ�และใช้พื้นที่ปลูกพืชผักสำ�หรับบริโภคในครัวเรือนหมดไปจากสภาพ
น้ำ�ท่วมตลิ่ง ยิ่งไปกว่านั้นมีการแพร่กระจายของวัชพืชที่เป็นปัญหาสำ�คัญคือ
ต้นไมยราบยักษ์ ตามริมฝั่งของแม่น้ำ� โดยเฉพาะในระยะ ๑๐ กิโลเมตรเหนือ
เขื่อน ขึ้นมาทางอำ�เภอพิบูลมังสาหาร เป็นปัญหาให้ชาวบ้านในเขตตำ�บล
คำ�เขื่อนแก้ว ตำ�บลคันไร่ ตำ�บลโขงเจียม ตำ�บลหนองแสงใหญ่ ตำ�บลกุดชมพู
ต้องเดือดร้อน จากสาเหตุทนี่ อกจากจะไม่สามารถใช้พนื้ ทีร่ มิ มูนได้แล้ว ยังต้อง
ประสบกั บ ปั ญ หาการลงแม่ น้ำ � เพื่ อ หาปลา สั ต ว์ เ ลี้ ย งจำ � พวกวั ว ควาย
ไม่สามารถใช้น้ำ�ในแม่น้ำ�และลำ�ห้วยได้สะดวกอีกด้วย (ม.อุบล : ๒๕๔๕)

๑

เขือ่ นปากมูลสร้างบริเวณปากแม่นำ�้ มูล ห่างจากแม่น�ำ้ โขง ๕.๕ กิโลเมตร บริเวณบ้านหัวเห่ว
อำ�เภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้น ๖,๖๐๐ ล้านบาท
เริ่มสร้างปี ๒๕๓๓ แล้วเสร็จปี ๒๕๓๗ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๓)
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รายได้ก่อนการก่อสร้างเขื่อนในปี ๒๕๓๓ จะพบว่า รายได้จากการ
ประมงเฉลี่ยต่อครัวเรือนประมาณ ๒๕,๗๔๒ บาทต่อปี ซึ่งถ้าคิดจากจำ�นวน
ชาวบ้าน ๖,๑๗๖ ครัวเรือน (ตามจำ�นวนผูท้ ไี่ ด้รบั ค่าชดเชยจาก กฟผ. อันเนือ่ ง
มาจากการสูญเสียอาชีพประมง) จะเป็นรายได้รวม ๑๕๘,๙๘๒,๕๙๒ บาท
ขณะที่ข้อมูลในปี ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นช่วงที่เขื่อนปิดประตูน้ำ�ตลอดปีเพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้า รายได้จากการประมงเฉลีย่ ต่อครัวเรือนประมาณ ๓,๐๔๕ บาทต่อปี
จะเป็ น รายได้ ร วม ๑๘,๘๐๕,๙๒๐ บาทต่ อ ปี ตั ว เลขเหล่ า นี้ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า
การสร้างเขือ่ นปากมูลทำ�ให้มลู ค่าผลผลิตของครัวเรือนประมงหายไปประมาณ
๑๔๐ ล้านบาทต่อปี ยังไม่นับความเสียหายที่เกิดจากการทำ�ลายระบบนิเวศ
ริมฝัง่ แม่น� 
้ำ ซึง่ เป็นแหล่งพึง่ พิงทางอาหารของคนในชุมชน และความเสียหาย
ที่เกิดจากการจับปลาได้น้อยลงของชุมชนตลอดแม่น้ำ�มูน ซึ่งมีความยาวกว่า
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๗๒๖ กิโลเมตร อันเกิดจากการขวางกั้นการอพยพของปลาตามธรรมชาติ
จากแม่น�ำ้ โขง ยังไม่นบั ความเสียหายจากธุรกิจการท่องเทีย่ ว และยังไม่นบั มูลค่า
ความเสียหายที่การสร้างเขื่อนทำ�ให้เกิดความยากจนของประชากรในพื้นที่
ส่งผลให้เป็นภาระทีส่ งั คมจะต้องแบกรับอันเนือ่ งมาจากปัญหาการขาดการศึกษา
สุขภาวะ การอพยพโยกย้าย ฯลฯ ความเสียหายทั้งหมดนี้เป็นต้นทุนที่ไม่เคย
ถูกคิดคำ�นวณในการก่อสร้างและการใช้งานเขื่อนปากมูล
แม้ว่ารัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ดำ�เนินการแก้ไขปัญหาเขื่อน
ปากมูลมาอย่างยาวนานด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การจ่ายค่าชดเชยที่ดินและ
การสูญเสียอาชีพ ซึ่งไม่ครอบคลุมและเพียงพอ การขยายพื้นที่เป้าหมายของ
การชลประทาน การสร้างบันไดปลาโจน ตลอดจนโครงการพัฒนาต่างๆ เช่น
การอบรมอาชีพ การปล่อยปลา การเพาะเลีย้ งสัตว์น� 
ำ้ ฯลฯ ทัง้ หมดนีไ้ ม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ โครงการเกือบทั้งหมดถูกดำ�เนินการโดยหน่วยราชการ ละเลย
กระบวนการการมีส่วนร่วมจากชาวบ้าน บางโครงการใช้เงินงบประมาณ
เป็นจำ�นวนมากโดยขาดการศึกษาอย่างรอบด้าน เป็นการซ้ำ�เติมปัญหาให้
รุนแรงยิ่งขึ้น เช่นในกรณีการสร้างสถานีสูบน้ำ�และคลองส่งน้ำ�  ที่นอกจาก
จะใช้งบประมาณจำ�นวนมากแล้วยังสร้างเข้าไปในพื้นที่สาธารณะของชุมชน
หรือกรณีการปล่อยกุ้งก้ามกรามซึ่งเป็นสัตว์ที่ขยายพันธุ์ในระบบน้ำ�กร่อย
แต่ ก ลั บ นำ � มาปล่ อ ยลงในระบบน้ำ � จื ด ทำ � ให้ กุ้ ง ไม่ ส ามารถขยายพั น ธุ์ ไ ด้
ส่วนการปล่อยปลาที่ถูกเพาะเลี้ยงมาจากสภาพน้ำ�ตื้น เมื่อนำ�มาปล่อยลงใน
แม่น้ำ�มูนซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำ�ขนาดใหญ่ มีระดับน้ำ�ลึกกว้าง ปลาเหล่านี้จึง
เหลือรอดบางส่วน ขณะทีจ่ �ำ นวนชนิดพันธุป์ ลาทีส่ ามารถเพาะพันธุไ์ ด้กม็ เี พียง
ไม่กี่ชนิด แต่ต้องใช้งบประมาณจำ�นวนมากในการดำ�เนินงาน วิธีการเช่นนี้
จึงไม่ใช่ทางออกของการแก้ไขฟื้นฟูแม่น้ำ�มูนและชีวิตของคนปากมูน

การฟื้นคืนปลา
ให้แม่มูน
โดยคนหาปลา

เขตรักษาพันธุ์ปลา
คืนปลาให้แม่มูน : ฉากใหม่คนปากมูน

23

บทที่ ๒
เขตรักษาพันธุ์ปลาปากมูน:
การฟื้นคืนปลาให้แม่มูนโดยคนหาปลา

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเส้นทางการอพยพของปลาจากแม่น้ำ�โขงถูกเขื่อน
ปิดกั้น ได้รับการพิสูจน์ในปี ๒๕๔๔-๒๕๔๕ เมื่อรัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรี
ให้ทดลองเปิดประตูเขื่อนปากมูลทั้งแปดบาน และมอบหมายให้สถาบัน
การศึกษา (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) รวบรวมข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ด้านบวก
และด้านลบ ขณะที่คนหาปลาในหมู่บ้านสองฝั่งแม่น้ำ�มูนและแม่น้ำ�สาขาก็ได้
ร่วมกันรวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง ซึ่งผลการศึกษาได้ข้อสรุปที่ตรงกัน
ในมิติของชนิดและปริมาณพันธุ์ปลาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อความเป็นอยู่ของ
ชาวบ้าน ทั้งเรื่องอาหาร รายได้ วิถีชีวิต ความสัมพันธ์ และการถ่ายทอด
องค์ความรู้การหาปลา
การแก้ ไขปัญหาการลดลงของปลาที่ไม่ได้ตัดสินใจตามข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้น จึงทำ�ให้ปัญหายังคงดำ�รงอยู่ ซึ่งเป็นภารกิจของคนหาปลาปากมูน
ที่จะต้องหาแนวทางใหม่ในการฟื้นคืนปลาสู่แม่น้ำ�มูนโดยที่ไม่รอการตัดสินใจ
จากฝ่ายรัฐอย่างเดียว เพื่อมุ่งสู่ความมั่นคงของชีวิตและชุมชน
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เขตรักษาพันธุ์ปลา : ริเริ่มแนวคิด
คณะกรรมการชาวบ้ า นเพื่ อ ฟื้ น ฟู ชี วิ ต และชุ ม ชนลุ่ ม น้ำ� มู น (ชชช.)
ได้จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๕ คน และร่วมวิเคราะห์ถึง
สถานการณ์ปลาในแม่น�้ำ มูนทีล่ ดลงเป็นจำ�นวนมากและต่อเนือ่ งยาวนานกว่า
๒๐ ปี ในขณะที่ฝ่ายรัฐก็ยังไม่มีมาตรการหรือแนวทางใดๆ ให้เป็นรูปธรรม
แม้ว่าคนปากมูนจะพยายามร่วมกันผลักดันเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาให้เป็น
รูปธรรมและยัง่ ยืน มีค�ำ ถามเกิดขึน้ ว่า “เราจะฟืน้ ฟูปลาในแม่น�ำ้ มูนด้วยตัวเราเอง
ได้อย่างไร”
ในปี ๒๕๕๘ ตัวแทนชาวบ้านจาก ๕๕ หมูบ่ า้ น ใน ๓ อำ�เภอ คือ อำ�เภอ
พิบูลมังสาหาร อำ�เภอโขงเจียม และอำ�เภอสิรินธร ได้กำ�หนดแนวทางร่วมกัน
ที่จะจัดทำ�  “เขตรักษาพันธุ์ปลา” ขึ้น เพื่อสร้างรูปธรรม การฟื้นฟูความ
อุ ด มสมบู ร ณ์ ข องปลาในแม่ น้ำ� มู น โดยคาดหวั ง ให้ เ ป็ น แหล่ ง ที่ อ ยู่ อ าศั ย
ที่ปลอดภัยของปลาซึ่งอาจจะเป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และแพร่ขยายลูกอ่อน
ออกไป แนวทางการจัดทำ�เขตรักษาพันธุ์ปลาบริเวณปากมูนจึงได้ถูกกำ�หนด
ให้เป็นยุทธศาสตร์หลัก เพือ่ ขับเคลือ่ นไปสูค่ วามยัง่ ยืนของทรัพยากรแม่น�้ำ มูน
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
คณะกรรมการ ชชช. เริ่มต้นแนวทางด้วยการศึกษารูปแบบ และวิธีการ
ทำ�แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ที่เคยทำ�เขตรักษา
พันธุ์ปลามาก่อน โดยได้จัดกลุ่มศึกษาเดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์
จากเครือข่ายในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
๑) การศึ ก ษาดู ง าน “วั ง สงวนแม่ น้ำ � อิ ง ” ที่ อำ � เภอเชี ย งของ
จังหวัดเชียงราย
มกราคม ๒๕๕๘ ตัวแทนคณะกรรมการชาวบ้านเพือ่ ฟืน้ ฟูชวี ติ และ
ชุมชนลุ่มน้ำ�มูน (ชชช.) จำ�นวน ๑๔ คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับชาวบ้านที่บ้านปากอิงใต้ ตำ�บลศรีดอนชัย อำ�เภอเชียงของ
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จังหวัดเชียงราย ซึง่ เป็นหมูบ่ า้ นทีช่ าวบ้านได้รว่ มกันทำ� “วังสงวน” ในแม่น�้ำ อิง
โดยได้ประกาศเขตวังสงวนเมื่อปี ๒๕๔๗ ชาวบ้านบอกว่าเวลาผ่านไป ๑ ปี
หลังการประกาศเป็นเขตสงวน คนหาปลาแม่น้ำ�อิงสังเกตเห็นว่าสามารถ
จับปลาได้มากขึ้น ทั้งชนิดพันธุ์ปลาก็มีความหลากหลายสายพันธุ์ขึ้น นับเป็น
ความสำ�เร็จตามวัตถุประสงค์ของการทำ�เขตสงวนของชาวบ้าน
๒) การศึกษาดูงาน “วังสงวนแม่น้ำ�โขง” ณ บ้านทอละที เมืองโขง
แขวงจำ�ปาสัก สปป.ลาว
กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตัวแทนชาวบ้าน ๘ คนที่ถูกคัดเลือกโดย
คณะกรรมการ ชชช. ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การทำ�  “วังสงวน” ที่หมู่บ้านทอละที เมืองโขง แขวงจำ�ปาสัก สปป.ลาว
โดยการประสานงานขององค์กรแม่โขงวอร์ช “ทอละที” เป็นดอนหนึง่ ในบริเวณ
“สีพันดอน” บ้านทอละที เป็นชุมชนบนดอน (เกาะ) ทอละที ชาวบ้านมีอาชีพ
หลั ก คื อ การหาปลาในแม่ น้ำ � โขง ชุ ก ชุ ม ไปด้ ว ยปลาธรรมชาติ น านาชนิ ด
โดยเฉพาะ “ปลากวง” หรือ “ปลาม้า” ซึ่งมีอยู่เป็นจำ�นวนมาก แต่ในระยะหลัง
คนหาปลาพบว่าปลาชนิดนี้หายากขึ้น ในปี ๒๕๓๗ จึงได้ร่วมกันทำ�เขต
“วังสงวน” ขึน้ ให้เป็นเขตปลอดภัยให้ปลาได้หลบภัย อยูอ่ าศัย และขยายพันธุ์
ซึ่งปัจจุบันมีปลาชนิดนี้มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
การศึกษาดูงานจากทัง้ สองพืน้ ที่ ได้แลกเปลีย่ นถึงวิธกี ารบริหารจัดการ
วังสงวน การกำ�หนดข้อตกลงต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันที่จะไม่ให้คน
ทั้งในและนอกหมู่บ้านละเมิดข้อตกลง แลกเปลี่ยนถึงปัญหาอุปสรรค และ
ข้อจำ�กัด ความท้าทายทีต่ อ้ งหาทางออกร่วมกันของคนในชุมชนเพือ่ ให้การจัด
ทำ�เขตสงวนประสบผลสำ�เร็จ การได้ออกไปศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนกับ
ผู้ มี ป ระสบการณ์ ม าก่ อ น นั บ ว่ า เป็ น การหาประสบการณ์ ใ หม่ ที่ สำ � คั ญ
ในการริเริ่มการทำ�เขตรักษาพันธุ์ปลาของคนปากมูน
ภายหลังจากการศึกษาดูงานทั้งสองพื้นที่ ตัวแทนได้นำ�ข้อมูลที่ได้เข้าสู่
ที่ประชุมเพื่อวิเคราะห์และอภิปรายร่วมกัน คณะกรรมการ ชชช. ได้นำ�เสนอ
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เกีย่ วกับระบบนิเวศบริเวณปากมูน ทีเ่ ป็นแก่งหิน โพรงถ้�ำ ทีอ่ ยูใ่ ต้น� 
ำ้ เหมาะสำ�หรับ
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย หลบภัย วางไข่ และอนุบาลลูกอ่อนของปลาได้อย่างดี
แต่ ส าเหตุ ห ลั ก ที่ ทำ � ให้ ป ลาลดจำ � นวนลงอย่ า งรวดเร็ ว เกิ ด จากพ่ อ พั น ธุ์
แม่พนั ธุท์ อี่ าศัยอยูใ่ นแม่น�้ำ โขงไม่สามารถเดินทางข้ามเขือ่ นปากมูลเพือ่ เข้ามา
ในแม่น้ำ�มูนได้
ถึงแม้วา่ การยกประตูเขือ่ นทัง้ แปดบานในแต่ละปีจะเป็นระยะเวลาสัน้ ๆ
และเป็นปลายฤดูกาลอพยพของปลา แต่กย็ งั ทำ�ให้ปลาจากแม่น้ำ�โขงบางชนิด
เข้าไปในแม่น�้ำ มูนได้บา้ ง การทำ�เขตรักษาพันธุป์ ลาปากมูนจะเป็นแนวทางหนึง่
ทีท่ �ำ ให้ปลาทีค่ า้ งอยูใ่ นแม่น�้ำ มูนได้เข้าอาศัยอยูอ่ ย่างปลอดภัย และมีชวี ติ รอด
เพื่อให้เป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ปลา เพื่อให้ขยายพันธุ์เพิ่มมากยิ่งขึ้น
ด้วยความมุง่ มัน่ ของคณะกรรมการ ชชช. และความร่วมมือของสมาชิก
ในชุมชน ได้พยายามสร้างความเข้าใจกับภาคส่วนต่างๆ ในหมูบ่ า้ น เช่น ผูใ้ หญ่บา้ น
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำ�บล (อบต.) พระสงฆ์ ครู นักเรียนในโรงเรียน
รวมทั้งชาวบ้านคนอื่นที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของ ชชช. และความพยายามในการ
ทำ�ความเข้าใจก็ได้นำ�ไปสู่ความร่วมมือกันของคนในชุมชนจัดทำ�  “เขตรักษา
พันธุ์ปลาปากมูน” ขึ้น

เขตรักษาพันธุ์ปลาปากมูน : ฟื้นคืนปลาให้แม่มูน
๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ชาวบ้านปากมูนร่วมกับองค์กรเครือข่ายและ
ภาคส่ ว นต่ า งๆ ในชุ ม ชน ได้ ร่ ว มกั น จั ด งาน “รวมพลคน(อนุ ) รั ก (ษ์ ) ปลา
รักแม่มูน” ขึ้นที่บ้านค้อใต้ ตำ�บลโพธิ์ศรี อำ�เภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี และได้ทำ�พิธีเปิด “เขตรักษาพันธุ์ปลา” อย่างเป็นทางการ
นับเป็นเขตรักษาพันธุ์ปลาแห่งแรกในพื้นที่ปากมูนที่มีการริเริ่มคิดและทำ�โดย
ชาวบ้านเอง

เขตรักษาพันธุ์ปลา
คืนปลาให้แม่มูน : ฉากใหม่คนปากมูน

27

หลังการจัดทำ�เขตรักษาพันธุ์ปลา คณะกรรมการหมู่บ้านได้มีการขอ
รับบริจาคจากสมาชิกในหมู่บ้านเพื่อซื้ออาหารปลา โดยได้หว่านลงในเขตฯ
เพื่อล่อปลาให้เข้ามา เวลาผ่านไป ๑ เดือน ชาวบ้านพบว่ามีปลาเข้ามาอาศัย
ในบริเวณเขตรักษาพันธุ์ปลามากขึ้นเรื่อยๆ รูปธรรมการเพิ่มขึ้นของปลา
ที่บ้านค้อใต้ทำ�ให้ชาวบ้านมีความหวังมากขึ้นที่จะมีปลาในแม่น้ำ�มูน
คณะกรรมการ ชชช. ได้จดั การประชุมโดยได้รว่ มกันประเมินผลทีเ่ กิดขึน้
จากการจัดทำ�เขตฯ ที่บ้านค้อใต้ ภายใต้คำ�ถาม “จะขยายผลในการสร้าง
รูปธรรมความสมบูรณ์ของแม่น้ำ�มูนเพิ่มขึ้นได้อย่างไร” ข้อสรุปคือการทำ�
เขตรักษาพันธุ์ปลาเพิ่มขึ้น เป็นแนวทางที่สามารถนำ�ไปสู่การเพิ่มปริมาณ
ปลาในแม่น้ำ�ได้
ต่อมาในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ชาวบ้านปากมูนก็ได้ร่วมกัน
จัดงาน “รวมพลคน(อนุ)รัก(ษ์)ปลา รักแม่มนู ครัง้ ที่ ๒” ขึน้ โดยครัง้ นีไ้ ด้จดั ขึน้
ในวันเดียวกันในเขต ๓ อำ�เภอ ได้แก่ อำ�เภอพิบูลมังสาหาร อำ�เภอสิรินธร
และอำ�เภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีการเปิด “เขตรักษาพันธุ์ปลา”
อีกจำ�นวน ๗ แห่งซึ่งอยู่ทั้งในแม่น้ำ�มูน แม่น้ำ�สาขา และแม่น้ำ�โขง ดังนี้
๑) เขตรั ก ษาพั น ธุ์ ป ลา “วั ง ท่ า วั ด สระปทุ ม มาลั ย ” ในแม่ น้ำ � มู น
บ้านดอนสำ�ราญ ตำ�บลกุดชมภู อำ�เภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
๒) เขตรักษาพันธุป์ ลา “วังชนะชัย (ขันปากห้วยอีกอ้ น)” ในแม่น�้ำ มูน
บ้านท่าเสียว ตำ�บลทรายมูล อำ�เภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
๓) เขตรั ก ษาพั น ธุ์ ป ลา “วั ง ขุ ม หลั ก ตุ้ ม ” ในแม่ น้ำ � มู น บ้ า นชาด
ตำ�บลทรายมูล อำ�เภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
๔) เขตรักษาพันธุ์ปลา “ท่าวัดห้วยไฮ (ถ้ำ�ปู่โคตร)” ในแม่น้ำ�ลำ�โดม
น้อย บ้านห้วยไฮ ตำ�บลคำ�เขื่อนแก้ว อำ�เภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
๕) เขตรักษาพันธุ์ปลา “วังขุมล่ามแข้” ในแม่น้ำ�มูน บ้านคันไร่ใต้
ตำ�บลคันไร่ อำ�เภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
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๖) เขตรั ก ษาพั น ธุ์ ป ลา “วั ง กกฉำ � ฉารวมใจ” ในแม่ น้ำ � มู น บ้ า น
วังสะแบงใต้ ตำ�บลหนองแสงใหญ่ อำ�เภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
๗) เขตรั ก ษาพั น ธุ์ ป ลา “วั ง ปู่ ผ าลาเหล็ ก ” ในแม่ น้ำ � โขง บ้ า น
ห้วยหมากใต้ ตำ�บลโขงเจียม อำ�เภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

และต่อมาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ชาวบ้านคันเปือย พระสงฆ์
ครู นักเรียน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และสมาชิก
ในคณะกรรมการชาวบ้ า นเพื่ อ ฟื้ น ฟู ชี วิ ต และชุ ม ชนลุ่ ม น้ำ � มู น ได้ ร่ ว มกั บ
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในนาม “ชมรมข้าวเหนียวปั้นน้อย”
ซึง่ เป็นการออกค่ายของนักศึกษาในโครงการค่ายอาสาพัฒนา จัดตัง้ เขตรักษา
พันธุป์ ลา “วังปลาเจ้าปู”่ ขึน้ ณ บริเวณหน้าวัดบ้านคันเปือย ตำ�บลคำ�เขือ่ นแก้ว
อำ�เภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี นับเป็นเขตรักษาพันธุ์ปลาแห่งที่ ๙
ที่ดำ�เนินการโดยชาวบ้านปากมูน
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การขยายพื้นที่ “เขตรักษาพันธุ์ปลา” บริเวณปากมูน ด้วยการร่วมมือ
ร่วมใจกันของคนหาปลาแม่น�้ำ มูน นับเป็นทางออกหนึง่ ทีค่ ดิ และลงมือทำ�ด้วย
ความหวั ง ถึ ง ผลดีที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตคนหาปลา การทำ� เขตฯ จึงนับเป็น
การแสดงถึงศักยภาพของชาวบ้านในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มองหา
วิธีแก้ไขปัญหาปากท้องเฉพาะหน้าของตนเองท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น
การจัดทำ�เขตรักษาพันธุ์ปลาแม่น้ำ�มูน มีเป้าหมายสำ�คัญคือ การสร้าง
พื้นที่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาที่เดินทางมาจากแม่น�้ำ โขง ให้มีที่อยู่ที่
ปลอดภัยและมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งบริเวณปากมูนมีสายน้ำ�ที่มีความ
สัมพันธ์กนั ในระบบนิเวศลุม่ น้� 
ำ ได้แก่ แม่น�้ำ โขง แม่น�้ำ มูน และแม่น�้ำ สาขาของ
แม่น้ำ�มูน การจัดทำ�  “เขตรักษาพันธุ์ปลา” จึงได้จัดทำ�ในลำ�น้ำ�ที่สัมพันธ์กัน
ทั้งสามส่วน ทั้ง โขง มูน และน้ำ�สาขา ดังนี้
๑) แม่น้ำ�มูนสายหลัก ได้แก่
๑.๑ เขตรักษาพันธุป์ ลา “วังปลาบ้านค้อใต้” บ้านค้อใต้ ตำ�บลโพธิศ์ รี
อำ�เภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
๑.๒ เขตรักษาพันธุ์ปลา “วังปลาท่าวัดสระปทุมมาลัย” บ้าน
ดอนสำ�ราญ ตำ�บลกุดชมภู อำ�เภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
๑.๓ เขตรักษาพันธุ์ปลา “วังชนะชัย (ขันปากห้วยอีก้อน)” บ้าน
ท่าเสียว ตำ�บลทรายมูล อำ�เภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
๑.๔ เขตรักษาพันธุป์ ลา “วังขุมหลักตุม้ ” บ้านชาด ตำ�บลทรายมูล
อำ�เภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
๑.๕ เขตรักษาพันธุ์ปลา “วังขุมล่ามแข้” บ้านคันไร่ใต้ ตำ�บล
คันไร่ อำ�เภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
๑.๖ เขตรักษาพันธุ์ปลา “วังกกฉำ�ฉารวมใจ” บ้านวังสะแบงใต้
ตำ�บลหนองแสงใหญ่ อำ�เภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
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๑.๗ เขตรักษาพันธุ์ปลา “วังปลาเจ้าปู่” บ้านคันเปือย ตำ�บล
คำ�เขื่อนแก้ว อำ�เภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
๒) ลำ�น้ำ�สาขาของแม่น้ำ�มูน คือ เขตรักษาพันธุ์ปลา “ท่าวัดห้วยไฮ
(ถ้�ำ ปูจ่ ารย์โคตร)” ในแม่น�้ำ ลำ�โดมน้อย บ้านห้วยไฮ ตำ�บลคำ�เขือ่ นแก้ว อำ�เภอ
สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
๓) แม่น้ำ�โขง คือ เขตรักษาพันธุ์ปลา “วังปู่ผาลาเหล็ก” ในแม่น้ำ�โขง
บ้านห้วยหมากใต้ ตำ�บลโขงเจียม อำ�เภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

เขตรักษาพันธุ์ปลาปากมูน : ขั้นตอนและกระบวนการ
๑) คณะกรรมการ ชชช. ประชุมและร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นการลดลง
ของปลาในแม่น�ำ้ มูน ความเปลีย่ นแปลงในทางลบของวิถกี ารหาปลา การลดลง
ทางด้านอาหารจากธรรมชาติและรายได้จากปลา ประเด็นการแก้ไขปัญหา
จากภายนอก เช่น จากฝ่ายรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ยังไม่สามารถฟื้น
คืนปลาให้กับแม่น้ำ�มูนได้ การประชุมได้ข้อสรุปร่วมกันและถือเป็น “มติ”
ของกลุ่มคือ ให้มีการทำ�เขตรักษาพันธุ์ปลาขึ้นบริเวณปากมูนเพื่อฟื้นฟูปลา
ในแม่น้ำ�  ซึ่งจะส่งผลดีกับวิถีชีวิตของคนหาปลา โดยได้กำ�หนดให้การทำ�
เขตรักษาพันธุ์ปลาเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของคนปากมูน
๒) ประชุมคณะกรรมการหมูบ่ า้ น หมูบ่ า้ นละ ๕ คน เพือ่ นำ�เสนอมติ
ของคณะกรรมการ ชชช. เป็นการทำ�ความเข้าใจกับคณะกรรมการของหมูบ่ า้ น
ที่เป็นตัวแทนของสมาชิกแต่ละบ้าน การประชุมได้ร่วมกันกำ�หนดแผนการ
ทำ�ความเข้าใจกับสมาชิกในหมู่บ้าน โดยกรรมการของแต่ละหมู่บ้านจะต้อง
เข้าใจกับหลักการของการทำ�เขตรักษาพันธุ์ปลา ประเมินความพร้อมและ
ศักยภาพของชุมชนในการทำ�เขตรักษาพันธุ์ปลา
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๓) การขยายความเข้าใจสู่สมาชิกของ ชชช. เมื่อคณะกรรมการ
หมูบ่ า้ นได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการ ชชช. แล้ว ภารกิจสำ�คัญคือการชีแ้ จง
ทำ�ความเข้าใจกับสมาชิก สำ�หรับชุมชนที่สมาชิก ชชช. เห็นด้วยก็จะมีการ
มอบหมายคณะบุคคลหนึ่งไปขยายความคิด และสำ�รวจความเห็นกับสมาชิก
หมูบ่ า้ นคนอืน่ ๆ รวมทัง้ การทำ�ความเข้าใจกับผูน้ �ำ หมูบ่ า้ น ผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิก
องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ อบต./เทศบาล พระสงฆ์ และครู รวมทัง้ การชีแ้ จง
ทำ�ความเข้าใจกับผู้อาวุโส ผู้เฒ่า ผู้แก่ในชุมชนด้วย
๔) การทำ�ความเข้าใจกลุ่มย่อย
เมื่ อ แต่ ล ะส่ ว นในชุ ม ชนรั บ รู้ แ ละเกิ ด ความเข้ า ใจเบื้ อ งต้ น แล้ ว
คณะกรรมการหมู่บ้านจะประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านเชิญ
ผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ น กรรมการหมูบ่ า้ น สมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิน่ (เฉพาะ
ที่อยู่ในชุมชน) พระสงฆ์ ครู และผู้อาวุโสในหมู่บ้าน ประชุมปรึกษาหารือ
เพื่อพิจารณาว่า ในชุมชนนั้นจะจัดทำ�เขตรักษาพันธุ์ปลาหรือไม่ หากเห็น
ร่วมกันว่าจัดทำ�ก็จะพิจารณาพื้นที่
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๕) การคัดเลือกพื้นที่
การเลือกพืน้ ทีเ่ กิดจากการประชุมของผูน้ �ำ หมูบ่ า้ น โดยมีการพิจารณา
จากองค์ประกอบดังนี้ (๑) บริเวณทีด่ แู ลง่าย (๒) ไม่กระทบต่อ “ลวง” หรือพืน้ ที่
หาปลาของชาวบ้านมากเกินไป (๓) มีสภาพของระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อ
การอยูอ่ าศัยของปลา และหรือสามารถพัฒนาปรับปรุงให้มคี วามเหมาะสมต่อ
การอยู่อาศัยของปลาได้ (๔) เป็นแหล่งอาหารของปลา หรือสามารถพัฒนา
ให้เกิดแหล่งอาหารของปลาได้
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ประชุมจะอภิปราย แลกเปลี่ยนความเห็นกัน
อย่างเข้มข้น จนได้ข้อสรุปร่วมกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบหรือปัญหา
ในภายหลัง จากนั้นที่ประชุมของหมู่บ้านก็จะกำ�หนดคณะทำ�งานของหมู่บ้าน
เป็นคณะทำ�งานฯ ในการไปทำ�การสำ�รวจ ตรวจสอบรายละเอียดของบริเวณ
พื้นที่ที่จะกำ�หนดให้เป็นเขตรักษาพันธุ์ปลาต่อไป
๖) การสำ�รวจพื้นที่
คณะทำ�งานฯ จะเป็นกลุม่ คนทีท่ �ำ การสำ�รวจพืน้ ที่ โดยคณะทำ�งานฯ
จะลงตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลของสภาพในพื้นที่จริง เช่น จำ�นวนคน
ที่หาปลาในบริเวณที่เลือก เครื่องมือที่ใช้ และปลาที่ได้ สภาพระบบนิเวศของ
บริเวณนั้นๆ เช่น เป็นแก่งหิน วัง ถ้ำ� หรือระบบนิเวศแบบอื่นๆ คณะทำ�งานฯ
ยังมีบทบาทในการกำ�หนดแนวเขต พื้นที่ ความกว้าง ความยาว ที่เหมาะสม
ที่จะกันแนวให้เป็นเขตรักษาพันธุ์ปลาของหมู่บ้าน
เมื่อคณะทำ�งานฯ รวบรวมรายละเอียดต่างๆ และทำ�บันทึกไว้
เพือ่ จะได้น�ำ ไปใช้ท�ำ ความเข้าใจกับคนหาปลาทีอ่ ยูใ่ นบริเวณทีจ่ ะถูกจัดทำ�เป็น
เขตรักษาพันธุ์ปลา รวมทั้งข้อมูลนี้ก็จะถูกนำ�เสนอต่อที่ประชุมประชาคม
หมู่บ้านด้วย
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๗) การทำ�ความเข้าใจกับคนหาปลาทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีท่ จี่ ะเป็นเขตรักษา
พันธุ์ปลา
ทุกระบบนิเวศในแม่น้ำ�มูนจะเป็นพื้นที่หาปลาของชาวบ้านที่ใช้
เครือ่ งมือทีแ่ ตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะในบริเวณทีอ่ ยูใ่ กล้ชมุ ชนเป็นเสมือน
“ทำ�เลทอง” ของคนหาปลา ซึ่งมีความสะดวก และใช้เวลาน้อยในการพายเรือ
ออกไปหาปลา ในขณะที่การจัดทำ�เขตรักษาพันธุ์ปลาก็จะต้องเลือกพื้นที่
ซึง่ ดูแลรักษาง่าย เป็นบริเวณทีอ่ ยูใ่ กล้ชมุ ชน การจัดทำ�เขตรักษาพันธุป์ ลาอาจ
จะกระทบต่อลวงปลาของชาวบ้านบ้าง ซึ่งคณะทำ�งานฯ จะต้องเข้าไปทำ�
ความเข้าใจ ให้เกิดความเข้าใจและยอมรับอย่างจริงใจและตกลงอย่างสมัครใจ
ในการที่จะสละพื้นที่นั้นๆ
ขัน้ ตอนนีน้ บั เป็นขัน้ ตอนทีม่ คี วามสำ�คัญมากทีส่ ดุ จึงต้องใช้วธิ กี าร
ด้วยความระมัดระวังเพื่อให้เกิดความร่วมมือสูงสุด เพราะหากคนหาปลา
ไม่ยอมเสียสละลวงปลา การจัดทำ�เขตรักษาพันธุ์ปลาก็ไม่สามารถดำ�เนินการ
ต่อได้ หรือจะต้องหาพื้นที่ใหม่
การพูดคุยกับเจ้าของลวงปลา ส่วนใหญ่จะให้ผู้อาวุโส ผู้เฒ่าผู้แก่
ในหมู่บ้านเป็นหลัก ซึ่งการพูดคุยสื่อสาร จะมีเนื้อหา ดังนี้
• อธิบายให้เห็นความสำ�คัญในการทำ�เขตรักษาพันธุ์ปลา เช่น
การทำ � เขตปลอดภั ย ให้ ป ลาจะทำ � ให้ ป ลามี โ อกาสขยายพั น ธุ์ เ พิ่ ม มากขึ้ น
คนในหมู่บ้านก็จะสามารถหาปลาได้อย่างสะดวก และมีความมั่นคง
• ให้ เ ห็ น ว่ า ผู้ เ ป็ น เจ้ า ของลวงปลาคื อ ปั จ จั ย สำ � คั ญ ที่ จ ะทำ � ให้
การจัดทำ�เขตรักษาพันธุ์ปลาของหมู่บ้านสำ�เร็จผลได้ด้วยดี
• หากสละพื้นที่หาปลา จะได้รับการยกย่อง ชื่นชม เพราะจะเป็น
ผู้มีส่วนในการทำ�ให้ปลาในแม่น้ำ�ได้แพร่พันธุ์มากขึ้น
• จะเป็นผู้ที่ชุมชนยอมรับให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประจำ�
เขตรักษาพันธุ์ปลา

เขตรักษาพันธุ์ปลา
คืนปลาให้แม่มูน : ฉากใหม่คนปากมูน

34

๘) การจัดทำ�ประชาคมหมู่บ้าน
คือ การนำ�ข้อมูลที่คณะทำ�งานฯ รวบรวมได้เสนอต่อที่ประชุม
หมู่บ้านเพื่อให้ร่วมกันพิจารณา ประเด็นคือ
(๑) พื้นที่สำ�หรับจัดทำ�เป็นเขตรักษาพันธุ์ปลา
(๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ�เขตรักษาพันธุ์ปลา
ขั้นตอนการจัดทำ�ประชาคมหมู่บ้าน มีวิธีการดำ�เนินงาน ดังนี้
(๑) ผู้ ใ หญ่ บ้ า นประกาศแจ้ ง ผ่ า นหอกระจายข่ า ว เชิ ญ สมาชิ ก
ร่ ว มประชุ ม ประชาคมหมู่บ้านเพื่อพิจารณาการจัดทำ �เขตรักษาพันธุ์ปลา
โดยจะประกาศล่วงหน้าก่อนวันประชุมประชาคมไม่น้อยกว่า ๓ วัน
(๒) ประชุมคณะทำ�งานฯ สรุปข้อมูลทีร่ วบรวมมาได้และแบ่งหน้าที่
การนำ�เสนอข้อมูลต่อที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน
(๓) จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน
(๔) สรุปผลการประชุมประชาคมหมู่บ้าน
(๕) ประกาศผลการประชุมประชาคมหมู่บ้านผ่านหอกระจายข่าว
ของหมู่บ้าน
(๖) ผู้ ใ หญ่ บ้ า นแจ้ ง ผลการประชุ ม ประชาคมไปยั ง กำ � นั น และ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
๙) การจัดทำ�แนวเขตรักษาพันธุ์ปลา
หลังการประชุมประชาคมหมู่บ้าน คณะกรรมการจัดทำ�เขตรักษา
พันธุป์ ลาทีไ่ ด้รบั คัดเลือกจากทีป่ ระชุม ดำ�เนินการจัดทำ�แนวเขตรักษาพันธุป์ ลา
ในวันทำ�แนวเขตรักษาพันธุป์ ลา คณะกรรมการจะนัดหมายสมาชิก
ในชุมชน ผูน้ � 
ำ ผูอ้ าวุโส รวมทัง้ เจ้าของลวงปลาทีเ่ สียสละ และเจ้าของลวงปลา
ทีอ่ ยูใ่ กล้เคียงกับแนวเขต มาร่วมกันลงทุน่ ทำ�แนวเขตร่วมกัน การลงทุน่ แนวเขต
มีขั้นตอนและวิธีการดังนี้
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(๑) การเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ได้แก่ ท่อซีเมนต์ หรือ
ก้อนหินขนาดใหญ่ เชือก ถังพลาสติก ๑๐๐ ลิตร และเรือ ๓ ลำ�
(๒) เรือลำ�ที่ ๑ บรรทุกท่อซีเมนต์ หรือก้อนหิน สำ�หรับทิง้ เป็นแนว
(๓) เรือลำ�ที่ ๒ บรรทุกถังพลาสติก เพื่อนำ�ไปผูกกับเชือก
(๔) เรือลำ�ที่ ๓ จะลอยลำ�สำ�หรับเล็งแนวทุ่น ให้เป็นแนวตรง
มีความสวยงาม
(๕) นำ�เชือกด้านหนึ่งผูกติดกับท่อซีเมนต์ หรือก้อนหินขนาดใหญ่
หย่อนวางลงพื้นดินใต้น้ำ�
(๖) ปลายเชือกอีกด้านหนึง่ ผูต้ ดิ กับถังพลาสติก ให้ถงั พลาสติกลอย
อยู่ผิวน้ำ�
(๗) ตรวจสอบสุดท้าย จะมีการตรวจสอบว่าเชือกมัดแน่นดีแล้ว
หรือไม่
แนวเขตรักษาพันธุ์ปลาจะมีถังพลาสติกวางเรียงต่อกันเป็นช่วงๆ
ลอยอยู่ผิวน้ำ�  เป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายแสดงอาณาบริเวณของเขตรักษา
พันธุ์ปลา
๑๐) การกำ�หนดกติกา/ระเบียบปฏิบัติ
วิธีการจัดทำ�ระเบียบเขตรักษาพันธุ์ปลา ดำ�เนินการดังนี้
(๑) คณะกรรมการเขตรักษาพันธุ์ปลาของหมู่บ้านร่วมกันยกร่าง
ระเบียบเขตรักษาพันธุ์ปลา
(๒) ประสานงานภาคส่วนต่างๆ ทั้งในชุมชน และเครือข่าย
ร่วมประชุมพิจารณาร่างระเบียบ
(๓) จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาร่างระเบียบเขตรักษา
พันธุ์ปลา
(๔) สรุปการประชุมร่างระเบียบเขตรักษาพันธุ์ปลา
(๕) จัดประชุมประชาคมหมูบ่ า้ นเพือ่ พิจารณาร่างระเบียบเขตรักษา
พันธุ์ปลา
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ทุ่น

แนวเขต
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(๖) การประกาศใช้ โดยทำ�เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผย
และประกาศผ่านหอกระจายข่าวประจำ�หมู่บ้าน
ความสำ�คัญของการจัดทำ�ร่างระเบียบปฏิบัติเขตรักษาพันธุ์ปลา
ไม่ใช่การได้บทบังคับทีด่ ที สี่ ดุ แต่หมายถึงการสร้างกระบวนการการมีสว่ นร่วม
อย่างจริงจัง เพือ่ ให้เกิดการยอมรับต่อรายละเอียดของระเบียบให้ได้มากทีส่ ดุ
การจัดทำ�จึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
และในทุกขั้นตอน
ตัวอย่างระเบียบ “เขตรักษาพันธุ์ปลาปู่จารย์โคตร”
หมู่ บ้ า นห้ ว ยไฮ ตำ � บลคำ � เขื่ อ นแก้ ว อำ � เภอสิ ริ น ธร จั ง หวั ด
อุบลราชธานี เดิมเป็นหมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำ�มูน ก่อนปี ๒๕๓๗ ชาวบ้านมีวิถีอยู่
กับการหาปลาในแม่น้ำ�มูน และถือเป็นอาชีพหลักของชาวบ้าน หมู่บ้านนี้
ถูกอพยพจากเขื่อนปากมูล ทั้งหมู่บ้าน วัด และโรงเรียน โดยได้ย้ายมาตั้งอยู่
ริมแม่น้ำ�ลำ�โดมน้อย ซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำ�มูน
การลดลงของปลาในแม่น้ำ�มูนหลังจากการสร้างเขื่อนปิดกั้น
ทางปลา ทำ�ให้ชาวบ้านห้วยไฮไม่ลังเลที่จะตัดสินใจจัดทำ�เขตรักษาพันธุ์ปลา
ด้วยหวังว่าหากปลามีพ้นื ที่ปลอดภัยอยู่อาศัยจะทำ�ให้ปลาสามารถขยายพันธุ์
ได้มากขึน้ โดยใช้ชื่อว่า “เขตรักษาพันธุ์ปลาถ้ำ�ปู่จารย์โคตร” ขึ้น ซึ่งในชุมชน
ได้ร่วมกันกำ�หนดระเบียบ กติกาที่ต้องถือปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้
๑. พืน้ ที่ “เขตรักษาพันธุป์ ลาถ้�ำ ปูจ่ ารย์โคตร” มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ ๓ ไร่
๒. แนวเขตของ “เขตรักษาพันธุ์ปลาถ้ำ�ปู่จารย์โคตร” คือแนวทุ่น
ที่วางไว้
๓. ห้ามไม่ให้มีการจับปลาทุกชนิด และห้ามนำ�เครื่องมือและ
อุปกรณ์ทุกประเภทเข้าไปในบริเวณพื้นที่ “เขตรักษาพันธุ์ปลา” โดยเด็ดขาด
๔. ห้ามกระทำ�การใดๆ อันเป็นการรบกวน หรือกระทำ�การใด
ที่ทำ�ให้ปลาแตกตื่นและหนีออกจากพื้นที่เขตอนุรักษ์
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๕. ห้ามไม่ให้มกี ารล่วงล้�ำ เข้าไปในพืน้ ทีเ่ ขตรักษาพันธุป์ ลา ยกเว้น
จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ
๖. ห้ามไม่ให้ครอบครอง ใช้ จ้างวาน หรือนำ�เครื่องมือ อุปกรณ์
หาปลาเหล่านี้ ได้แก่ (๑) อุปกรณ์สำ�หรับช็อตปลา (๒) ยาเบื่อ (๓) ระเบิด และ
รวมถึงเครือ่ งมือและอุปกรณ์ทท่ี �ำ ลายล้างทุกประเภท เข้ามาในเขตรักษาพันธุป์ ลา
๗. การให้ใช้ ไม่ให้ใช้ เครื่องมือบางประเภทในบริเวณใกล้เคียง
กับเขตรักษาพันธุ์ปลา ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้วินิจฉัย อนุมัติก่อนจะมีการ
ดำ�เนินการใดๆ
บทลงโทษ
๑. การฝ่าฝืนระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการจะตักเตือนเบือ้ งต้น
แต่ ห ากยั ง กระทำ � ผิ ด ซ้ำ � อี ก จะมี ค วามผิ ด โดยกำ � หนดอั ต ราค่ า ปรั บ ตั้ ง แต่
๓๐๐-๒,๐๐๐ บาท
๒. เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการกระทำ�ความผิด คณะกรรมการฯ
สามารถริบ ยึด หรือทำ�ลายได้
๓. กรณีมกี ารกระทำ�ผิดร้ายแรง คณะกรรมการฯ มีอ�ำ นาจจับกุม
ดำ�เนินคดี ได้ตามกฎหมาย
บททั่วไป
๑. ให้ มี ค ณะกรรมการเขตรั ก ษาพั น ธุ์ ป ลา จำ � นวน ๑๑ คน
ที่ปรึกษา ๕ คน
๒. รายได้ของเขตรักษาพันธุ์ปลา อาจมีรายได้ด้วยวิธีการดัง
ต่อไปนี้ (๑) รับสนับสนุนจากบุคคล หรือองค์กรทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ
(๒) จากค่าปรับ (๓) เงินบริจาคทั่วไป (๔) การระดมทุนจากสมาชิก (๕) การจัด
กิจกรรมเพื่อระดมทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ เป็นผู้บริหารงบประมาณเหล่านี้
๓. การลงโทษ การกำ�หนดบทลงโทษ ให้คณะกรรมการฯ มีมติ
ด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการฯ ที่มีอยู่

เขตรักษาพันธุ์ปลา
คืนปลาให้แม่มูน : ฉากใหม่คนปากมูน

41

๔. การแก้ไข ปรับปรุง เพิม่ เติม ระเบียบเขตรักษาพันธุป์ ลา ดังกล่าว
ให้ที่ประชุมสมาชิกในหมู่บ้านมีมติด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุม
๕. การตีความระเบียบเขตรักษาพันธุ์ปลานี้ ให้ถือมติที่ประชุม
คณะกรรมการฯ ด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่ยุติ
๑๑) พิธีเปิด “เขตรักษาพันธุ์ปลา”
การกำ�หนดเขตรักษาพันธุ์ปลาบริเวณปากมูนได้ให้ความสำ�คัญ
ต่อพิธีกรรมของคนในชุมชน อันได้แก่
(๑) พิธีกรรมทางความเชื่อ
พิธีนี้จะเริ่มต้นก่อนกิจกรรมอื่นๆ เป็นการบอกกล่าวสิ่งที่
ชาวบ้านนับถือที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลของคนในชุมชน
พิธีกรรมดังกล่าวได้แก่
- การบอกกล่าวพระแม่ธรณี
- การเบิกฟ้า อัญเชิญเทวดา
- การบวงสรวงพระแม่คงคา
- การสู่ขวัญ สืบชะตาแม่น้ำ�
(๒) พิธีทางสังคม
เป็นลำ�ดับที่ปฏิบัติต่อจากพิธีทางความเชื่อ ในการเปิดเขต
รักษาพันธุป์ ลาครัง้ แรก ณ บ้านค้อใต้ นอกจากชาวบ้านบ้านค้อใต้แล้วยังมีสมาชิก
จากหมู่บ้านอื่นๆ กว่า ๕๐ หมู่บ้าน ใน ๓๘ อำ�เภอ เข้าร่วมงาน นอกจากนี้
ได้มคี นนอกพืน้ ทีจ่ ากหลากหลายกลุม่ เครือข่าย เดินทางเข้าร่วม เช่น ข้าราชการ
นักวิชาการ สื่อมวลชน ศิลปิน พิธีทางสังคมที่ปฏิบัติได้แก่
- ประธานคณะกรรมการจัดทำ�เขตรักษาพันธุ์ปลากล่าว
รายงาน
- ประธานในพิธีกล่าวเปิดเขตรักษาพันธุ์ปลา
- ประธานในพิธีลั่นฆ้องชัย
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- ประธานในพิธีโปรยอาหารให้ปลา/พราหมณ์ในพิธีสวด
เรียกปลา
- ประธานในพิธีเปิดป้ายเขตรักษาพันธุ์ปลา
- ประธานในพิธีเปิดป้ายระเบียบเขตรักษาพันธุ์ปลา
(๓) การบายศรีสู่ขวัญปลา และการบายศรีสู่ขวัญผู้ร่วมงาน
ในขัน้ ตอนการเปิดเขตรักษาพันธุป์ ลา จะมีการเชิญภาคส่วน
ต่างๆ ในชุมชน หน่วยงานภายนอก ทัง้ องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ ฝ่ายปกครอง
ครู นักเรียน พระสงฆ์ นักวิชาการ สื่อมวลชน รวมทั้งบุคคลทั่วไปเข้าร่วม
ในพิธกี ารเปิดงานทุกครัง้ ซึง่ วิธกี ารเช่นนีจ้ ะทำ�ให้เกิดความร่วมมือในการบริหาร
จัดการเขตรักษาพันธุ์ปลาต่อไปในอนาคต
๑๒) การบริหารจัดการและการดำ�เนินงานเขตรักษาพันธุ์ปลา
การบริหารจัดการและการดำ�เนินงานเขตรักษาพันธุป์ ลาขัน้ ตอนแรก
คือ กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการ ซึ่งจะเป็นกลไกที่จะทำ�
หน้าที่ดูแล บริหารเขตรักษาพันธุ์ปลา ต่อไป
คณะกรรมการจัดทำ�เขตฯ จะเชิญส่วนต่างๆ ในชุมชนเข้าร่วม
ประชุม เช่น ผู้นำ�ชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ครู พระสงฆ์
ผูอ้ าวุโส และผูแ้ ทนจากคณะกรรมการ ชชช. เพือ่ การกำ�หนดองค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริหารจัดการเขตรักษาพันธุ์ปลา รวมทั้งกำ�หนดบทบาทหน้าที่
แนวทาง แผนการดำ�เนินงานเบื้องต้น โดยมีวิธีการดังนี้
(๑) ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์ปลา
๑.๑ จัดทำ�แผนการบริหารจัดการเขตรักษาพันธุ์ปลา
๑.๒ ยกร่างองค์ประกอบในคณะกรรมการบริหารฯ
โดยมีองค์ประกอบดังนี้
๑.๒.๑ คนหาปลา
๑.๒.๒ ผู้เสียสละลวงปลา
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๑.๒.๓ ผู้นำ�ในชุมชน
๑.๒.๔ ผูอ้ าวุโสในชุมชน
๑.๒.๕ ผู้แทนจากคณะกรรมการชาวบ้านเพื่อฟื้นฟู
ชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำ�มูน (ชชช.)
ทัง้ นี้ จำ�นวนของคณะกรรมการบริหารฯ ทัง้ หมดเมือ่ รวมกัน
แล้ว ต้องเป็นตัวเลขที่เป็นจำ�นวนคี่
(๒) จัดทำ�สรุปผลการดำ�เนินงานที่ผ่านมา
(๓) กำ�หนด/ประสานงานจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน
(๔) ดำ�เนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน
(๕) สรุปผลการประชุมประชาคมหมู่บ้าน
(๖) ปฏิบัติการตามแผนงาน
เขตรักษาพันธุ์ปลาจะมั่นคงและยั่งยืนได้ จำ�เป็นที่จะต้องมีการ
วางแผน กำ�หนดทิศทางในการบริหารจัดการให้ชัดเจน รวมถึงจะต้องมีกลไก
ที่จะสามารถดำ�เนินงานตามแผนงานได้
ดังนัน้ กระบวนการจัดทำ�แผนงาน และกระบวนการในการเลือกตัง้
คณะกรรมการ จึงต้องเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ได้รับความเห็นชอบจาก
คนในชุมชน เพื่อให้เกิดการยอมรับ และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
๑๓) การล่อปลา/การเรียกปลา
สิง่ ทีต่ อ้ งทำ�หลังการเปิดเขตฯ คือ “การล่อปลา” หรือ “การเรียกปลา”
ให้เข้ามาอาศัยในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ปลา วิธีการคือการนำ �กิ่งไม้มากอง
รวมกันในน้� 
ำ จากนัน้ ก็จะใช้เหยือ่ หรือทีเ่ รียกว่า “หัวอาหาร” มาโปรยในบริเวณ
ที่เป็นแนวเขต เพื่อล่อให้ปลาให้เข้ามากินอาหาร
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การล่อหรือเรียกปลา ทำ�วันละสองรอบ คือ เช้ามืดกับช่วงเย็น
โดยทำ�ติดต่อกันทุกวัน ในช่วงแรกของการล่อปลาจะต้องไม่ให้ปลาเห็นเงาคน
หรือมีสิ่งอื่นๆ มาใกล้ในบริเวณดังกล่าว เพื่อให้ปลาเกิดความคุ้นเคยว่า
ปลอดภัย ช่วงแรกๆ จะมีปลาผิวน้ำ�ขนาดเล็กจำ�พวกปลาสร้อย ปลาสะกาง
ปลาตะเพียนเข้ามากินเหยื่อก่อน จากนั้นก็จะเป็นปลาใหญ่จำ�พวกปลาปึ่ง
ปลาเคิง ตามเข้ามา
ในแม่น้ำ�มูน บริเวณใดที่มีปลาเล็กอยู่ชุกชุม ปลาขนาดใหญ่
(โดยเฉพาะปลากินเนื้อ) ก็จะเข้ามากินปลาเล็ก ซึ่งเป็นวงจรปกติของระบบ
ห่วงโซ่อาหาร และพฤติกรรมของปลา เมือ่ ปลาเล็กเข้ามาในเขตรักษาพันธุป์ ลา
จึงเป็นการล่อปลาขนาดใหญ่ให้ตามเข้ามาด้วย
การล่อปลาด้วย “หัวอาหาร” ใช้เวลาประมาณหนึง่ เดือน จะมีปลา
หลากหลายชนิดเข้ามาอาศัยในเขตรักษาพันธุป์ ลา ซึง่ ในช่วงนีต้ อ้ งเข้มงวดเรือ่ ง
การปฏิบตั ติ ามข้อตกลง หรือระเบียบทีว่ างกันไว้ แต่หากปลาออกนอกบริเวณ
ที่กันแนวเขต คนหาปลาก็สามารถจับปลาได้โดยไม่มีความผิด
ปลาทีเ่ พิม่ จำ�นวนมากขึน้ ในบริเวณเขตรักษาพันธุป์ ลาจะมองเห็น
ได้ชัดเจนขณะให้ “หัวอาหาร” ปลาบางชนิดจะเห็นได้อย่างชัดเจนจนสามารถ
จำ�แนกได้วา่ เป็นปลาชนิดใด การเพิม่ ขึน้ ของปลาในเขตฯ อย่างต่อเนือ่ งนับเป็น
ผลสำ�เร็จของการจัดทำ�เขตรักษาพันธุ์ปลาของชาวบ้าน ที่มีจุดมุ่งหมายเพิ่ม
ปริมาณปลาให้กบั แม่น้ำ�มูน นำ�ไปสูก่ ารฟืน้ ฟูวถิ ขี องคนหาปลาแม่น้ำ�มูนต่อไป
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บทที่ ๓
๙ เขตรักษาพันธุ์ปลาปากมูน:
บทเริ่มต้นการฟื้นฟูแม่มูน

เขตรักษาพันธุ์ปลาบริเวณปากมูน เริ่มต้นขึ้นในปี ๒๕๕๘ ภายหลัง
การศึกษาดูงานของตัวแทนชาวบ้าน และวิเคราะห์ วิจารณ์จนได้ขอ้ สรุปร่วมกัน
โดยได้เปิดในชุมชนที่มีความเห็นชอบร่วมของคนทุกภาคส่วน โดยเขตรักษา
พั น ธุ์ ป ลาทุ ก เขตฯ ได้ ใช้ ก ระบวนการแนวเดี ย วกั น ตั้ ง แต่ เริ่ ม ต้ น ตามที่
คณะกรรมการ ชชช. ได้กำ�หนดไว้ ลำ�ดับการเปิดอย่างเป็นทางการดังนี้
• วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เปิดเขตรักษาพันธุ์ปลาบ้านค้อใต้
อำ�เภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
• วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เปิด ๗ เขตรักษาพันธุ์ปลา ได้แก่
ในเขตอำ�เภอพิบูลมังสาหาร คือ บ้านดอนสำ�ราญ บ้านชาด และบ้านท่าเสียว
ในเขตอำ�เภอโขงเจียม คือ บ้านวังสะแบงใต้ และบ้านห้วยหมากใต้ ในเขต
อำ�เภอสิรินธร คือ บ้านห้วยไฮ และบ้านคันไร่ใต้
• วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เปิดเขตรักษาพันธุ์ปลาบ้านคันเปือย
อำ�เภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
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๙ เขตรักษาพันธุ์ปลาบริเวณปากมูน
๑. เขตรักษาพันธุ์ปลา “วังปลาบ้านค้อใต้” ตั้งอยู่ที่บ้านค้อใต้
หมู่ที่ ๑๐ ตำ�บลโพธิ์ศรี อำ�เภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
เขตรักษาพันธุ์ปลาบ้านค้อใต้ เป็นเขตรักษาพันธุ์ปลาแห่งแรกที่
ชาวบ้านปากมูนโดยความร่วมมือของสมาชิก ชชช. จาก ๕๕ ชุมชน ร่วมกับ
ผูน้ �ำ ชุมชน ผูน้ �ำ ท้องถิน่ ครู พระสงฆ์ นักวิชาการ สือ่ มวลชนได้รว่ มกันจัดตัง้ ขึน้
เขตรักษาพันธุป์ ลา “วังปลาบ้านค้อใต้” จัดตัง้ เมือ่ วันที่ ๒๙ สิงหาคม
๒๕๕๘ ภายหลังจากทีม่ ตี วั แทนของหมูบ่ า้ นร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานการทำ� 
“วังสงวน” ที่บ้านทอละที ใน สปป.ลาว โดยพิธีเปิดเขตฯ ครั้งนี้มีนายคันฉัตร
ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิด
นายทอม มาริสา เป็นประธานคณะกรรมการบริหารเขตรักษาพันธุ์ปลา
สภาพทั่วไปของบริเวณที่ทำ�เป็นเขตรักษาพันธุ์ปลา ฝั่งน้ำ�จะเป็น
ตลิ่งสูงชัน ห่างออกไปจากฝั่งจะเป็นวังน้ำ�ลึก ใต้ท้องน้ำ�เป็นพื้นดินซึ่งเป็น
บริเวณทีม่ ปี ลายอน (ปลาสังกะวาด) ปลาเคิง (ปลาคัง) อยูช่ กุ ชุม ด้านทิศเหนือ
ของเขตวังปลายึดแนวตลิ่ง ทอดยาวไปในลำ�น้ำ�มูน ห่างจากฝั่ง ๘๐ เมตร
ความยาวตามลำ�น้ำ�มูน ๑๕๐ เมตร
ปัจจุบนั เขตรักษาพันธุป์ ลาบ้านค้อใต้ได้รบั การยอมรับจากภาคส่วน
และหน่ ว ยงานต่ า งๆ มี ก ลุ่ ม ศึ ก ษาจากหลากหลายกลุ่ ม ทั้ ง ภายในและ
ต่างประเทศเดินทางมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนกับชาวบ้าน มีการเริ่มก่อตั้ง
กองทุนเพื่อบริหารจัดการเขตรักษาพันธุ์ปลา ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการบริจาค
ของกลุ่มคนที่มาศึกษาดูงาน
๒. เขตรักษาพันธุ์ปลา “วังปลาท่าวัดสระปทุมมาลัย” ตั้งอยู่ที่บ้าน
ดอนสำ�ราญ หมูท่ ี่ ๙ ตำ�บลกุดชมภู อำ�เภอพิบลู มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
เขตรักษาพันธุ์ปลาท่าวัดสระปทุมมาลัย เป็นเขตรักษาพันธุ์ปลา
กึง่ เขตอภัยทาน การดำ�เนินการโดยสมาชิกในคณะกรรมการชาวบ้านเพือ่ ฟืน้ ฟู
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ชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำ�มูน (ชชช.) โซน ๓ ร่วมกับชาวบ้านดอนสำ�ราญ และ
ทุ ก ภาคส่ ว นในท้ อ งถิ่ น เช่ น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น พระสงฆ์ ครู และเทศบาล
ตำ�บลกุดชมภู
เขตรั ก ษาพั น ธุ์ ป ลาท่ า วั ด สระปทุ ม มาลั ย อยู่ บ ริ เวณท้ า ยดอน
(ดอนกลาง) และตอนท้ายแก่งหิน (แก่งไก่เขี่ย) เป็นเวิ้งน้ำ�ระหว่างดอน (เกาะ)
กลางน้�ำ กับฝัง่ แม่น� 
้ำ ลักษณะดังกล่าวทำ�ให้กระแสน้�ำ ไม่ไหลเชีย่ วจนเกินไป ใต้
ท้องน้ำ�เป็นดินสลับกับแก่งหิน จึงเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาจำ�พวกปลาปึ่ง
ปลานาง และปลาเคิง
บริเวณเขตฯ จะยึดตามแนวตลิ่งด้านทิศใต้ของแม่น้ำ�มูน ตามแนว
พื้นที่วัดสระปทุมมาลัย ไปด้านทิศเหนือในลำ�น้ำ�มูน ห่างจากฝั่ง ๘๐ เมตร
และยาวตามแนวแม่น้ำ�มูน ๒๕๐ เมตร
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีนายสันติ เหล่าบุญ
เสงีย่ ม ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิด นายปริวฒ
ั น์ ปิน่ ทอง
เป็นประธานคณะกรรมการบริหารเขตรักษาพันธุ์ปลา
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๓. เขตรักษาพันธุ์ปลา “วังชนะชัย (ขันปากห้วยอีก้อน)” ตั้งอยู่ที่
บ้านท่าเสียว หมูท่ ี่ ๔ ตำ�บลทรายมูล อำ�เภอพิบลู มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
บริเวณที่กันเป็นแนวเขตฯ อยู่ท้ายดอน (เกาะ) ตาดไฮ ซึ่งเป็นดอน
ขนาดใหญ่กลางลำ�น้ำ�มูน สภาพเช่นนี้จึงทำ�ให้เกิดน้ำ�วนเข้าหาฝั่งที่ชาวบ้าน
เรียกว่า “ขัน” และอยูใ่ กล้ปากห้วยทีไ่ หลลงแม่น้ำ�มูนชือ่ “ห้วยอีกอ้ น” ชาวบ้าน
จึงเรียกรวมกันว่า “ขันปากห้วยอีกอ้ น” ตลิง่ มูนสูง เป็นวังน้�ำ ลึก ใต้ทอ้ งน้�ำ เป็น
ถ้ำ�หินขนาดใหญ่ จึงกลายเป็นแหล่งที่มีปลาชุกชุม ซึ่งส่วนมากจะเป็นปลา
ขนาดใหญ่ เช่น ปลาแข้ ปลาเคิง (ปลาคัง) และปลาปึ่ง
เขตรักษาพันธุ์ปลาวังชนะชัย (ขันปากห้วยอีก้อน) จะยึดตามแนว
ฝัง่ แม่น�้ำ มูนด้านทิศเหนือ ตามแนวพืน้ ทีข่ องวัดสว่างอารมณ์ แนวเขตห่างจาก
ฝั่ง ๘๐ เมตร และยาวตามแนวแม่น้ำ�มูน ๒๐๐ เมตร
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมี ผศ.ดร.กนกวรรณ
มโนรมย์ อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธาน
ในการเปิด
เขตรั ก ษาพั น ธุ์ ป ลาแห่ ง นี้ ดำ � เนิ น การโดยชาวบ้ า นท่ า เสี ย ว ๖
และภาคส่วนในท้องถิ่น เช่น พระสงฆ์ ร่วมกับสมาชิกคณะกรรมการชาวบ้าน
เพือ่ ฟืน้ ฟูชวี ติ และชุมชนลุม่ น้�ำ มูน (ชชช.) โซน ๖ นายสอน ทาคำ� เป็นประธาน
คณะกรรมการบริหารเขตรักษาพันธุ์ปลา
๔. เขตรั ก ษาพั น ธุ์ ป ลา “วั ง ขุ ม หลั ก ตุ้ ม ” อยู่ ติ ด กั บ ดอนคำ � พวง
ซึ่งเป็นดอน (เกาะ) ขนาดใหญ่กลางแม่น้ำ�มูน ในพื้นที่บ้านชาด หมู่ที่ ๑
ตำ�บลทรายมูล อำ�เภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
เขตรักษาพันธุ์ปลาวังขุมหลักตุ้ม ดำ�เนินการโดยชาวบ้านชาดและ
ภาคส่วนในท้องถิ่น เช่น พระสงฆ์ ร่วมกับสมาชิกในคณะกรรมการชาวบ้าน
เพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำ�มูน (ชชช.) โซน ๘ ตั้งอยู่ริมดอนกลางแม่น้ำ�มูน
ชือ่ ดอนคำ�พวง ฝัง่ น้�ำ มีไม้พมุ่ นานาชนิดปกคลุมอยู่ ใต้ทอ้ งน้�ำ บริเวณเขตรักษา
พันธุ์ปลาเป็นวังน้ำ�ลึก มีแก่งหิน ถ้ำ�หิน น้อยใหญ่สลับกันไป สภาพพื้นที่ใต้น้ำ�
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ลักษณะดังกล่าวทำ�ให้มีปลาหลากหลายชนิด ทั้งปลาขนาดเล็กและปลา
ขนาดใหญ่เข้ามาอยู่อาศัย
แนวเขตรักษาพันธุ์ปลา “ขุมหลักตุ้ม” จะยึดตามแนวตลิ่งด้านทิศ
เหนือของดอนคำ�พวง ตามแนวพื้นที่ ห่างจากฝั่ง ๘๐ เมตร และยาวตามแนว
แม่น้ำ�มูน ๓๐๐ เมตร
จัดตั้งขึ้นในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดย ผศ.ดร.กนกวรรณ
มโนรมย์ อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธาน
ในพิธีเปิด นายคำ�ก้าน เนื้อทอง เป็นประธานคณะกรรมการบริหารเขตรักษา
พันธุ์ปลา
๕. เขตรักษาพันธุป์ ลา “วังท่าวัดห้วยไฮ (ถ้ำ�ปูจ่ ารย์โคตร)” ในแม่น�้ำ
ลำ�โดมน้อย บ้านห้วยไฮ หมู่ที่ ๖ ตำ�บลคำ�เขื่อนแก้ว อำ�เภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี
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เป็นเขตรักษาพันธุ์ปลาที่อยู่ในแม่น้ำ�สาขาของแม่น้ำ�มูน สภาพ
บริเวณที่กันเป็นแนวเขตฯ เป็นลำ�น้ำ�โดมน้อยบริเวณหลังวัดบ้านห้วยไฮ
โดยกันเขตจากฝั่งซ้ายจรดฝั่งขวาของลำ�น้ำ�  ยาวตามแนวลำ�น้ำ�  ๕๐๐ เมตร
เป็นบริเวณที่เป็นวังน้ำ�ลึก ตลิ่งสูง ใต้พื้นน้ำ�เป็นโขดหิน และริมฝั่งน้ำ�เป็น
โพรงถ้ำ�หิน เป็นแหล่งอาศัยของปลาขนาดใหญ่ เช่น ปลาบึก ปลาปึ่ง และ
ปลาซวย
เขตรักษาพันธุ์ปลาท่าวัดห้วยไฮ (ถ้ำ�ปู่จารย์โคตร) ดำ�เนินการ
โดยชาวบ้านห้วยไฮ ร่วมกับพระสงฆ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิ ก คณะกรรมการชาวบ้ า นเพื่ อ ฟื้ น ฟู ชี วิ ต และชุ ม ชน
ลุ่มน้ำ�มูน (ชชช.) โซน ๑ จำ�นวน ๖ หมู่บ้าน
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยนายประสิทธิ์
แสงโชติ ปลัดอำ�เภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิด
นายกอง เส้นเกษ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารเขตรักษาพันธุ์ปลา
๖. เขตรักษาพันธุ์ปลา “วังขุมล่ามแข้” ในแม่น้ำ�มูน บ้านคันไร่ใต้
หมู่ที่ ๙ ตำ�บลคันไร่ อำ�เภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
เขตรักษาพันธุ์ปลา “ขุมล่ามแข้” ดำ�เนินการโดยชาวบ้านคันไร่ใต้
และภาคส่วนในท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน พระสงฆ์ ร่วมกับสมาชิกคณะกรรมการ
ชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำ�มูน (ชชช.) โซน ๒ จำ�นวน ๘ หมู่บ้าน
เขตรักษาพันธุ์ปลา “ขุมล่ามแข้” เป็นแนวเขตที่อยู่ริมฝั่งของ (เกาะ)
ดอนเลีย้ ว กลางแม่น�้ำ มูน บริเวณริมฝัง่ มีไม้พมุ่ และไม้ยนื ต้นหลากชนิดปกคลุม
ใต้ท้องน้ำ�เป็นแก่งหิน ถ้ำ�หิน น้อยใหญ่ อยู่ตอนท้ายของดอนบักโบ ซึ่งเป็น
ดอนดินที่มีพื้นที่ไม่ใหญ่นัก อยู่เหนือดอนเลี้ยวขึ้นมาประมาณ ๓๐๐ เมตร
แนวเขตรักษาพันธุ์ปลาขุมล่ามแข้จะยึดตามแนวตลิ่งด้านทิศเหนือ
ของดอนเลี้ยว ห่างจากฝั่งออกไป ๘๐ เมตร และยาวตามแนวแม่น้ำ�มูน
๓๐๐ เมตร
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เปิดเมือ่ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงีย่ ม
ปลั ด จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด นายสนิ ท ทองล้ ว น
เป็นประธานคณะกรรมการบริหารเขตรักษาพันธุ์ปลา
๗. เขตรักษาพันธุป์ ลา “วังปูผ่ าลาเหล็ก” บ้านห้วยหมากใต้ หมูท่ ี่ ๗
ตำ�บลโขงเจียม อำ�เภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
เขตรักษาพันธุป์ ลาวังปูผ่ าลาเหล็ก เป็นเขตฯ ในแม่น�ำ้ โขง ดำ�เนินการ
โดยชาวบ้านห้วยหมากใต้ ร่วมกับผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
และสมาชิก (ชชช.) โซน ๔ ทั้งหมด ๕ หมู่บ้าน
สภาพพืน้ ทีเ่ ป็นแอ่งน้�ำ ทีเ่ ว้าเข้าหาฝัง่ กัน้ ด้วยแก่งหินขนาดใหญ่ขา้ ง
หนึ่ง และมีถ้ำ�ขนาดใหญ่อยู่ใต้น้ำ� ห่างจากปากแม่น้ำ�มูนที่มาบรรจบกับแม่น้ำ�
โขงประมาณ ๑ กิโลเมตร นับเป็นแหล่งทีม่ ปี ลาชุกชุมและหลากหลายสายพันธุ์
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 “วังกกฉำ �ฉารวมใจ” ในแม่น้ำ�มูน บ้าน
วังสะแบงใต้ หมูท่ ี่ ๒ ตำ�บลหนองแสงใหญ่ อำ�เภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
เขตรักษาพันธุ์ปลา “วังกกฉำ�ฉารวมใจ” ตั้งชื่อตามสภาพพื้นที่
เดิ ม บริ เวณนี้ มี ต้ น ฉำ � ฉาขนาดใหญ่ อ ยู่ ริ ม ฝั่ ง น้ำ �  ร่ ม เงาของต้ น ฉำ � ฉาเป็ น
ที่พักของคนหาปลา จึงเรียกกันติดปากว่า “ท่ากกฉำ�ฉา” ซึ่งพื้นที่จะเป็นเวิ้งน้ำ� 
และวังน้ำ�ลึก มีปลาหลากหลายชนิดเดินทางผ่านเข้าออกตลอดเวลา
บริเวณเขตรักษาพันธุ์ปลากกฉำ�ฉารวมใจจะยึดตามแนวฝั่งแม่น้ำ�
มูนด้านทิศเหนือ ออกไปในลำ�น้ำ�มูน ห่างจากฝั่ง ๘๐ เมตร และยาวตามแนว
แม่น้ำ�มูน ๒๐๐ เมตร
เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมี
ผศ.ดร.กนกวรรณ มโนรมย์ อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิด
เขตรักษาพันธุ์ปลา “วังกกฉำ�ฉารวมใจ” ดำ�เนินการโดยชาวบ้านวัง
สะแบงใต้ ครู นักเรียนในโรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบงใต้ ร่วมกับสมาชิก (ชชช.)
โซน ๕ จำ�นวน ๗ หมูบ่ า้ น นางสมปอง เวียงจันทร์ เป็นประธานคณะกรรมการ
บริหารเขตรักษาพันธุ์ปลา
๙. เขตรักษาพันธุ์ปลา “วังปลาเจ้าปู่” ในแม่น้ำ�มูน บ้านคันเปือย
หมู่ที่ ๕ ตำ�บลคำ�เขื่อนแก้ว อำ�เภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
เขตรักษาพันธุ์ปลา “วังปลาเจ้าปู่” เป็นเขตรักษาพันธุ์ปลากึ่งเขต
อภัยทาน อยู่ในแม่น้ำ�มูน บริเวณหน้าวัดบ้านคันเปือย สภาพทั่วไปใต้พื้นน้ำ�
เป็นแก่งหิน อยูเ่ หนือคันเปือย (คันคือแนวหินใต้น�ำ้ ) เป็นบริเวณทีแ่ ม่น�ำ้ มูนกว้าง
กระแสน้ำ�ไหลเชี่ยวกรากในฤดูฝน
การเปิดเขตรักษาพันธุ์ปลาแห่งนี้ ชาวบ้านคันเปือยร่วมมือกับ
“ชมรมข้าวเหนียวปัน้ น้อย” ซึง่ เป็นกลุม่ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่มาออกค่ายทำ�กิจกรรมในหมู่บ้าน ทั้งนี้ได้ร่วมกับสมาชิก (ชชช.) โซน ๑
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จำ�นวน ๖ หมูบ่ า้ น องค์การบริหารส่วนตำ�บลคำ�เขือ่ นแก้ว ผูใ้ หญ่บา้ น พระสงฆ์
ครู และนักเรียน
บริเวณเขตรักษาพันธุ์ปลาวังปลาเจ้าปู่มีแนวเขตติดตลิ่งแม่น้ำ�มูน
ด้านทิศใต้ ห่างออกจากฝั่งไปทางทิศเหนือ ๘๐ เมตร และยาวตามแนว
แม่น้ำ�มูน ๒๕๐ เมตร
เปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีนายไกรสี
สิมมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลคำ�เขือ่ นแก้ว เป็นประธานในการเปิด
นายพุทธา ชบาศรี เป็นประธานคณะกรรมการบริหารเขตรักษาพันธุ์ปลา
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บทที่ ๔
ฉากใหม่คนปากมูน:

ผลสำ�เร็จภายใต้ข้อท้าทาย
ที่ต้องก้าวผ่าน
การจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์ปลาบริเวณปากมูน ได้กำ�หนดเขตแม่น้ำ�ที่อยู่
ใกล้ชุมชน ด้วยหวังว่าจะนำ�ไปสู่การฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของปลาและ
แม่น�้ำ ทีจ่ ะส่งผลดีกบั วิถคี นหาปลา นับเป็นการริเริม่ การสร้างประสบการณ์ใหม่
ของคนปากมูน ปรับจากประสบการณ์แบบเก่าที่ขับเคลื่อนขบวนชาวบ้าน
เพื่อให้เกิดการตัดสินใจเชิงนโยบายเพียงด้านเดียว หันมาให้ความสำ�คัญกับ
การลงมือร่วมแรงกันของทุกภาคส่วนในชุมชนท้องถิ่น พร้อมกันนี้สมาชิก
ในคณะกรรมการชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำ�มูน (ชชช.) ได้วาง
บทบาทตัวเองให้เป็นเพียงผู้หนุนเสริม และสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม
ส่วนการตัดสินใจจะอยู่ที่กลไกหลักในชุมชน
หากนับจากช่วงเวลาทีเ่ ริม่ ต้นการจัดทำ�เขตรักษาพันธุป์ ลาโดยชาวบ้าน
เอง คณะกรรมการบริหารจัดการเขตรักษาพันธุ์ปลาแต่ละพื้นที่ได้ร่วมกัน
รวบรวมผลในเชิงบวกที่เกิดขึ้นในเบื้องต้น มีดังนี้
๑. เกิ ด กลไกความร่ ว มมื อ ของภาคส่ ว นต่ า งๆ ในชุ ม ชน ได้ แ ก่
(๑) คนหาปลา คือ คนทัว่ ไปในหมูบ่ า้ นและสมาชิกของคณะกรรมการชาวบ้าน
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เพื่ อ ฟื้ น ฟู ชี วิ ต และชุ ม ชนลุ่ ม น้ำ � มู น (ชชช.) (๒) ผู้ นำ � ท้ อ งถิ่ น คื อ กำ � นั น
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (๓) ผู้นำ�ทางศาสนา คือ พระสงฆ์ (๔) องค์กร
ท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและเทศบาล (๕) สถานศึกษา
คือ ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน
๒. มีปลาเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยวัดจากเมื่อหว่านอาหารลงไป
บริเวณเขตฯ จะมีปลาจำ�นวนมากขึ้น และหลากหลายชนิดให้เห็น
๓. สมาชิกในชุมชนทีไ่ ด้รว่ มกันทำ�เขตฯ มีความภาคภูมใิ จในผลทีเ่ กิดขึน้
จากการริเริ่มลงมือด้วยชุมชนเอง และได้มีโอกาสได้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้
กับกลุ่มศึกษาที่ได้เดินทางเข้ามาในชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสิ่งที่เป็น
ความร่วมมือของชาวบ้าน นอกจากนี้ยังทำ�ให้เกิดความรักและหวงแหนปลา
ที่เข้ามาในเขตฯ ซึ่งสิ่งนี้ได้ส่งผลต่อเรื่องการไม่ละเมิดกฎระเบียบที่ได้ตกลง
กันไว้
๔. ส่งผลถึงกลุม่ บุคคลอืน่ ๆ เช่น สมาชิก (ชชช.) ในหมูบ่ า้ นอืน่ ทีย่ งั ไม่ได้
มีการจัดทำ�เขต ก็อยากจะทำ�เขตฯ นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ประมง องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำ�บล เกิดความต้องการ
ที่จะให้มีการขยายการทำ�เขตรักษาพันธุ์ปลาเพิ่มขึ้นในแม่น้ำ�มูน
การดำ� เนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ฟื้นฟูแม่น้ำ � ด้วยคนในชุมชน
ประสบการณ์ใหม่ที่ต้องเรียนรู้ควบคู่ไปกับการลงมือ ทำ�ให้เกิดรูปธรรมที่
สามารถจับต้องได้
การเริม่ ต้นทำ�สิง่ ใหม่ สิง่ ทีช่ าวบ้านเห็นร่วมกันว่าเป็นข้อจำ�กัด และ
เป็นความท้าทายให้สามารถข้ามไปให้พน้ ในการทำ�เขตรักษาพันธุป์ ลาปากมูน
ได้แก่
๑) การปรับวิธีคิดเปลี่ยนวิธีการ
ประสบการณ์และแนวปฏิบัติแบบเดิมของการขับเคลื่อนเพื่อการ
ฟืน้ ฟูปลาในแม่น�้ำ มูน ใช้หลักคิด “ผูก้ อ่ ความเสียหายต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบ” แม้
ความจริงหลังการทดลองยกประตูระบายน้�ำ เขือ่ นทัง้ แปดบานขึน้ พบว่ามีปลา
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จากแม่น�ำ้ โขงเข้ามาในแม่น�ำ้ มูนเป็นจำ�นวนมาก แต่สดุ ท้ายก็ไม่ได้รบั การตอบรับ
จากฝ่ายรัฐทีจ่ ะดำ�เนินการให้ปลาและแม่น้ำ�มูนสมบูรณ์ยงั่ ยืน ดังนัน้ ชาวบ้าน
จึงลงมือ “ฟืน้ ฟู” แม่น�ำ้ มูนด้วยตัวเอง ตามความรูแ้ ละศักยภาพทีม่ อี ยู่ โดยไม่รอ
ให้เกิดการแก้ไขปัญหาจากฝ่ายรัฐอย่างเดียว
คณะกรรมการชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชนลุ่มน้�ำ มูน (ชชช.)
ได้ร่วมกันคิด วิเคราะห์ เกี่ยวกับวิธีการที่จะสามารถเพิ่มปริมาณปลาใน
แม่น้ำ�มูนได้ คือ การทำ�เขตรักษาพันธุ์ปลา ให้เป็นเขตปลอดภัยของปลา
ให้ปลาเข้ามาอาศัย หลบภัย และขยายพันธุ์ออกไปให้มากขึ้น
๒) การประสานให้เกิดความร่วมมือ
“วั น นี้พวกเราคิดได้ก่อน ก็จำ �เป็นต้องชักชวนคนที่ยังไม่ได้คิด
หรือเขาอาจจะคิดได้แล้วแต่ยังไม่ได้เริ่ม ก็ควรที่จะต้องชวนกันให้เข้ามาร่วม”
เป็นบทเริ่มต้นแนวคิดในการสร้างความร่วมมือ
การประสานให้เกิดความร่วมมือของคนในชุมชนและนอกชุมชนมี
ความสำ�คัญอย่างยิ่งที่จะทำ�ให้เกิดความสำ�เร็จในการทำ�เขตรักษาพันธุ์ปลา
โดยเฉพาะคนในชุมชน แม้จะอยูใ่ นหมูบ่ า้ นเดียวกันก็มหี ลายกลุม่ หลายความคิด
หลายมุมมอง ทั้งกลุ่มผู้นำ�ท้องถิ่น ราชการ วัด โรงเรียน ชาวบ้านที่ออกไป
เคลื่อนไหวและที่ไม่เคยเคลื่อนไหว การทำ�ให้คนทุกกลุ่มเข้าใจ เห็นเป้าหมาย
เดียวกัน และตัดสินใจร่วมมือ ลงแรงกันอย่างไม่มขี อ้ กังขา จึงเป็นความท้าทาย
อย่างยิ่งของคณะกรรมการ (ชชช.) และสมาชิก
ภายใต้ความแตกต่างกันของกลุ่มคน มุมมองและความคิดวิธีการ
ที่หลากหลาย การทำ�ให้คนเห็นเข้าใจสิ่งเดียวกัน ไม่ได้เกิดจากการประชุม
พูดคุย เพียงครั้งหรือสองครั้ง แต่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็น
กันอย่างเข้มข้น ถี่ถ้วน ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในระดับผู้นำ�กลุ่ม
“หากคนบ้านเดียวกันยังคุยกันไม่รู้เรื่อง แล้วจะคุยกับคนข้างนอก
ทีไ่ ม่มวี ถิ ชี วี ติ แบบเดียวกันให้รเู้ รือ่ งได้อย่างไร” เป็นคำ�กล่าวทีใ่ ช้เป็นหลักกระตุน้
เตือนในการประสานความร่วมมือของคณะกรรมการฯ และสมาชิก (ชชช.)
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๓) เข้าใจ และเคารพบทบาท
เขตรักษาพันธุ์ปลาปากมูน เกิดขึ้นได้จากการใช้หลัก “คิดได้ ขยาย
ความคิด และสร้างความร่วมมือ” ทำ�ความเข้าใจ สร้างความเชือ่ มัน่ ในแนวทางใหม่
และการหาความร่วมมือจากคนในหมูบ่ า้ น ทัง้ ผูน้ �ำ ชุมชน ผูน้ �ำ ท้องถิน่ สมาชิก
ทั่วไป การจัดกระบวนการเพื่อให้เกิดการแบ่งบทบาทอย่างเหมาะสม เปิดเผย
โปร่งใส เป็นปัจจัยสำ�คัญในการสร้างความร่วมมือ ไม่ใช่ “คิดเอง ทำ�เอง” หรือ
“ต่ า งคนต่ า งอยู่ ต่ า งคนต่ า งทำ � ” โดยแต่ ล ะบทบาทที่ แ ต่ ล ะคนได้ รั บ มี
หลักเดียวกันคือ “หากทำ�ได้สำ�เร็จ ทุกคนในชุมชนล้วนแต่ได้ประโยชน์”
การเข้าใจกันในบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างของคนในชุมชน ทำ�ให้เกิด
ความเคารพในสถานะของกั น และกั น ซึ่ ง จะนำ � มาเป็ น กรอบในการแบ่ ง
การทำ�งาน สามารถสร้างความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำ�งานร่วมกัน
ด้วยความปลอดโปร่งใจ
๔) การวางแผนดูแลจัดการเขตรักษาพันธุป์ ลาของคณะกรรมการฯ
เนื่องจากแม่น้ำ�มูนฤดูน้ำ�หลากน้ำ�จะไหลเชี่ยว เมื่อถึงฤดูน้ำ�หลาก
จะต้องรื้อทุ่นและเชือกขึ้นเก็บไว้ก่อน หากไม่นำ �ขึ้นจะถูกน้ำ �พัดเสียหาย
ต้องลงทุนซื้อเชือกและทุ่นใหม่ในฤดูน้ำ�ลด
๕) การละเมิดกฎของคนหาปลาบางคน
เพราะปลาธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์ปลามีจำ�นวนมาก ตัวใหญ่
มีราคาสูง กระตุ้นความอยากได้ของคนหาปลาบางคน กรรมการจึงต้อง
เข้มงวดกับการดูแลเขตฯ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ตกลงกันไว้
๖) งบประมาณในการบริหารจัดการ
หากมี ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ เขตรั ก ษาพั น ธุ์ ป ลาในหมู่ บ้ า นใด
คณะกรรมการฯ จะใช้วิธีการขอรับบริจาคจากสมาชิกภายในชุมชน ทั้งนี้
รวมถึงการซื้ออาหารเพื่อล่อปลาเข้ามาในเขตฯ ด้วย
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๗) คณะกรรมการฯ บางหมู่บ้านได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่
ประมง
ขอนำ�ปลามาปล่อยลงบริเวณเขตรักษาพันธุ์ปลา ซึ่งคณะกรรมการฯ
ต้องยึดหลักการไว้ให้มั่นคง เพราะหลักคิดการทำ�เขตฯ ของชาวบ้านคือ
การสร้างพืน้ ทีป่ ลอดภัยให้ปลาธรรมชาติได้เข้ามาอยู่ ซึง่ จะเป็นการเพิม่ ปริมาณ
ปลาได้ในอนาคต จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของชาวบ้านพบว่า การปล่อย
ปลาลงในแม่มูนยังไม่ใช่คำ�ตอบของการแก้ไขปัญหาการลดลงของปลา
๘) ข้อกังวล
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำ�มูน นอกจากเรื่องเขื่อนแล้ว
ยังมีปัญหาสำ�คัญอีก ๒ เรื่องที่ชาวบ้านในแม่น้ำ�มูนเผชิญในช่วงที่ผ่านมา คือ
ปัญหาน้ำ�เน่าเสีย และการแพร่กระจายของผักตบชวา
น้�ำ เน่าเสีย เป็นปัญหาสำ�คัญของแม่น�ำ้ มูนอีกประการหนึง่ ซึง่ เกิดขึน้
แล้วและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในแม่น้ำ�มูน ในฤดูแล้งจะเห็นได้ชัดเจน
มีปลาตายเกลื่อนแม่น้ำ�  ทั้งปลาที่อยู่ตามธรรมชาติและปลาที่ชาวบ้านเลี้ยง
ในกระชัง หากเกิดขึน้ อีกจะส่งผลต่อการจัดทำ�เขตรักษาพันธุป์ ลาของชาวบ้าน
การแพร่ขยายของผักตบชวา แต่ละปีจะมีผักตบชวาในแม่น้ำ�มูน
เป็นจำ�นวนมาก เมื่อผักตบจำ�นวนมหาศาลไหลเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์ปลา
ก็จะทำ�ให้สายทุ่นของแนวเขตเสียหายได้ ซึ่งชุมชนต้องลงทุนทำ�ทุ่นแนวเขตฯ
ใหม่ทั้งหมด และในฤดูแล้งเขตรักษาพันธุ์ปลาเกือบทุกเขตฯ ที่อยู่ในแม่น้ำ�มูน
จะเต็มไปด้วยผักตบชวาจนแทบจะไม่เห็นผืนน้ำ� ส่งผลทำ�ให้ปลาทีม่ อี ยูห่ นีหาย
ออกไป ทั้ง ๒ เรื่องนี้เป็นเรื่องน่ากังวลของชาวบ้านที่ท�ำ เขตรักษาพันธุ์ปลา
ในแม่น้ำ�มูน
แม้ว่าการจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์ปลา ๙ แห่งในบริเวณปากมูนไม่ใช่
บทสรุปของความสำ�เร็จในการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ให้กับแม่มูน ภายหลัง
การลดลงของปลากว่า ๒๐ ปี แต่เป็นมิตใิ หม่ภารกิจใหม่ของคนหาปลาบริเวณ
ปากมูน เป็นบทบาทของคนหาปลาทีต่ ดั สินใจลงมือทำ�เพือ่ จะนำ�ไปสูก่ ารฟืน้ ฟู
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แม่น้ำ�  เป็นความพยายามในการสร้างทางเลือกหรือวิธีการอื่นนอกจากการ
เคลื่อนไหวให้รัฐแก้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นฝ่ายเดียว และทุกกระบวนการก็ได้ให้
ความสำ�คัญกับความร่วมมือของคนในชุมชน มองข้ามผลประโยชน์เฉพาะกลุม่
หันมาตระหนักถึงผลประโยชน์ส่วนรวม โดยเฉพาะประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นหาก
ปริมาณปลาในแม่น้ำ�เพิ่มจำ�นวนขึ้นอย่างที่คาดหวัง
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