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ลุ่มน�้ามูน และ 

ปลาแม่น�้า

การอพยพปลาแม่น�้าโขงและแม่น�้ามูน 

ปลาเริ่มขึ้นแม่น�้ามูลช่วงปลายฤดูแล้ง

ปลาลงแม่น�้าโขงช่วงต้นฤดูแล้ง

วงจรชีวิตปลา



เม่ือการไหลของแม่น�้าถูกปิดกั้น 
ปลาก็ไม่สามารถอพยพ
ขึ้งลงได้ เมื่อน�้านิ่ง 
คุณภาพน�้าก็
จะแย่ลง

นอกจาก
นี้การท�าลายตลิ่งริม

ฝั่งแม่น�้าอาจจะส่งผลเสีย
ต่อที่อยู่อาศัยของปลา

ในแม่น�้า 

มปีลาหลากหลายชนดิปลาแต่ละ
ชนิดอาศัยอยู ่ในระบบนิเวศที่
เหมาะสมกบัตวัเอง เช่น บรเิวณที่
มนี�า้ไหล หรอืรมิแม่น�า้ทีป่ระกอบ
ด้วยหาดทรายหรอืหนิเป็นต้น 

เราอยากให้ทุกคนนึกถึง สิ่งที่พวกเราสามารถช่วยกัน
ท�าให้แม่น�้ามีระบบนิเวศที่เหมาะสมส�าหรับปลา
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ค�าน�า

 “ผู้ใหญ่บ้านบอกว่า พรุ่งนี้หมู่บ้านของแกจะลงจับปลาในหนองน�้าแห่งหนึ่ง ซ่ึงเป็น
หนองสงวนส�าหรับชาวบ้าน จึงมาบอกให้ไปจับปลาที่นั่น ลุงกาถามว่า ชาวบ้านไม่ว่าหรือ 
ผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่า ชาวบ้านของแกยนิดไีห้ไปจบั เพราะเหน็ใจทีพ่ากนัรอนแรมมาไกล ลงุเข้ม
พดูว่า ถ้าอย่างนัน้กข็อบใจหลายๆ น�า้ใจชาวบ้านทางนีดี้แท้ๆ พวกเราจะไม่ลืมความดนีีต้ลอด
ไป”
      จากเรื่อง  ลูกอีสาน  ตอน “ท�าปลาร้า”

 “ลกูอสีาน” เป็นนยิายคลาสสกิของค�าพนู บญุทว ีเขยีนข้ึนเมือ่ปี พ.ศ. 2525  ครอบครวั
ทีพ่ดูถงึในเรือ่ง พากนัไปหาปลาท่ีแม่น�า้ชี เมือ่ไปถงึหมูบ้่านแห่งหนึง่ ชาวบ้านแห่งนัน้เกดิความ
เหน็อกเหน็ใจครอบครัวท่ีเดนิทางมาจากแดนไกล จงึได้ชกัชวนให้ไปหาปลาด้วยกนัทีห่นองน�า้
ของหมู่บ้าน ฮักแพง แบ่งปันกันเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมชุมชนคนอีสาน จากอดีต 
และภาพแบบนี้ก็ยังมีให้เห็นอยู่ ในยุคปัจจุบัน  
 สมัย ‘ลูกอีสาน’ ประชากรมีน้อย ธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์อยู่มาก การคมนาคมก็ยัง
เข้าไม่ถึงทุกพื้นที่ เหมือนทุกวันนี้ ผู้คนยังใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบแค่พอกินพอใช้ในการ
ด�ารงวิถีชีวิต ธรรมชาติจึงมีเวลาพักฟื้นตัว แต่สมัยนี้โลกเราเปลี่ยนไปเร็วมาก เกิดการบริโภค
ทรัพยากรอย่างเต็ม จึงท�าให้ทรัพยากรธรรมชาติ เร่ิมหมดไป ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของทรัพยากรลดลง เราไม่อาจปฏิเสธความสะดวกสบายในยุคสมัยนี้ได้ก็จริง แต่ในเวลา
เดยีวกนั มนษุย์เราก็ควรต้องค�านงึถงึความยัง่ยนืของทรพัยากรธรรมชาตด้ิวยเช่นกนั เพือ่ความ
อยู่รอดของมนุษย์เอง จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน 
ทั่วโลกนั้น ส่วนหนึ่งนั้นมาจากโลกาภิวัฒน์ จากนี้ไปเราควรต้องพิจารณาถึงความพอดีในการ
ใช้ทรัพยากรและการท�าลายทรพัยากรในทกุๆ เรือ่ง และทกุๆ ด้าน นกัวทิยาศาสตร์คาดการณ์
ว่า ภาวะโลกร้อนจะท�าให้โรคต่างๆ มีโอกาสระบาดได้มากข้ึนกว่าเดิม จากรายงานของ
สหประชาชาติ ปี พ.ศ. 2562 (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodi-
versity and Ecosystem Services (IPBES) ครั้งที่ 7) ระบุว่า พืชและสัตว์ราว 1 ล้านสาย
พันธุ์ก�าลังอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เนื่องจากการกระท�าของมนุษย์  ในจ�านวน 1 ล้าน
สายพันธุ์นั้น คิดเป็น 1 ใน 7 ของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ โลกที่เราอาศัยอยู่ก�าลังป่วย  เพราะ
การกระท�าของมนุษย์เอง  ถ้าโลกป่วยกว่านี้ มนุษย์ก็ไม่มีอนาคตด้วยเช่นกัน การอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป แต่มันได้กลายเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องของการด�ารงวิถีชีวิต
ของเราทุกคน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
 เราทุกคนได้เห็นปรากฏการณ ์การเกดิวกิฤติครั้งใหญ่ แตไ่ม่รูว้า่จะตอ้งท�าอยา่งไรและ
แบบไหน ในการแก้ไขวิกฤตนั้น ซึ่งถ้าเราทุกคนลองเปลี่ยนมุมมอง ย้อนกลับไปวิเคราะห์ เรา
จะเห็นได้ว่า วิกฤติใหญ่ๆ เหล่านั้น มักเกิดขึ้นจากเรื่องเล็กๆ รอบตัวเรา ที่สั่งสมมาจากทั่วทุก
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มุมโลก จนกลายเป็นปัญหาระดับโลก ในหลายเรื่อง อันที่จริงแล้ว ในปัจจุบัน เรื่องบางเรื่อง 
เราสามารถจดัการได้ด้วยตวัเอง ดงันัน้ เราควรมาช่วยกนัท�าให้วกิฤติใหญ่ทีเ่กดิขึน้ ในบางเรือ่ง
นั้นเล็กลง โดยเริ่มจากตัวเราเอง และชุมชนของเรา
 คณะผู้เขียนขอน�าเสนอบางประเด็นต่อหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ใกล้ล�าน�้าในภาคอีสานของ
ไทย หนังสือเล่มเล็กๆ นี้ไม่อาจจะพูดถึงเรื่องหรือประเด็นที่ใหญ่ได้ เราจึงขอเล่าเรื่องเล็กๆ ใน
ชุมชน เพื่อไปสะท้อนเรื่องใหญ่ๆ แทน นั่นคือเรื่องปลาท้องถิ่น ที่ชาวบ้านชุมชนริมแม่น�้า เป็น
ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ปลาเป็นอาหารหลักประจ�าวันของพวกเขา เดิมทีผู้คนใช้แม่น�้า กุด 
และหนอง เป็นที่หาอยู่ หากิน จึงรู้จักวิถีของปลา ชนิดพันธุ์ปลา และระบบนิเวศที่เอื้อต่อการ
ด�ารงชีวิตของปลาได้ดีกว่าคนทั่วไป แต่เมื่อทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมสภาพลงไป และมี
เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาแทนที่ ท�าให้การเพาะเลี้ยงปลาง่ายขึ้น และมีราคาถูกลง ผู้คนจึงไม่
ค่อยให้ความสนใจต่อระบบนิเวศทางน�้าตามธรรมชาติ เท่าที่ควร
 ปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนไป คนท่ีท�างานในเมือง ต่างก็ทยอยตกงานเพราะโรคโค
วิด-19 ระบาด หลายคนต้องกลับบ้านเพราะไม่มีงานท�า นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่า  จาก
นี้ไปปรากฏการณ์แบบน้ีจะเกิดบ่อยครั้งข้ึน การท�ามาหากินในยุคนี้ อาจจะต้องมีการปรับ
เปลีย่นไปตามสถานการณ์ อย่างไรกต็าม ถึงแม้วถีิชีวติและความเป็นอยูข่องผูค้นในยคุปัจจบุนั
จะแตกต่างจากยุคสมัย ‘ลูกอีสาน’ เมื่อครั้งอดีต  แต่ถ้าชุมชนใดมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ ก็จะสามารถใช้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนได้ ชุมชนนั้นๆ ก็จะไม่ค่อยเดือด
ร้อน หรือเกิดผลกระทบมากนัก หรือเรียกได้ว่าชุมชนนั้น สามารถอยู่ได้ตามปรกติ ภายใต้
สถานการณ์ที่ไม่ปรกติของสังคม  
 แล้วเราจะท�าอย่างไรเพือ่ให้ได้ทรพัยากรธรรมชาติทีห่ล่อเลีย้งชีวติผูค้นกลบัคนืมา โดย
ใช้หลักวัฒนธรรมชุมชน  มีการแบ่งปันระหว่างคนกับคน หรือระหว่างคนกับพืชและสัตว์ เช่น 
คนกบัปลา จะเกิดการอยูร่่วมกนัได้อย่างไร เราจงึจะมปีลาธรรมชาตใิห้บริโภคได้ตลอดไป  เรา
จึงอยากให้ทุกท่านที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ ช่วยกันหาแนวทาง ระหว่าง “คนกับปลา” จะแบ่ง
ปันพื้นที่และโอกาสให้กันและกันได้อย่างไร เพราะเราจะต้องไม่ลืมว่า ถ้าไม่มีมนุษย์ ปลาก็
อยู่ได้ (สบาย) แต่ถ้าไม่มีปลา มนุษย์จะอยู่ล�าบากมากขึ้น...!!! 
 ถ้าเราสามารถอนุรักษ์ปลาท้องถิ่นได้ หมายความว่า เราสามารถอนุรักษ์ความหลาก
หลายทางชีวภาพในพื้นที่นั้นๆได้ด้วย ในเวลาเดียวกัน เราท�างานในชุมชน แต่เราก็สามารถ
ช่วยรักษาโลกได้ อีกหนึ่งนัยยะ คือ การอนุรักษ์ปลามีสองความหมาย ไม่ใช่แค่อนุรักษ์พันธุ์
ปลา แต่นั้นคือการหาทางให้คนมีปลากินได้ตลอดไปด้วยเช่นกัน
 หลายปีที่ผ่านมา เรา Mekong Watch กับ สมาคมชุมชนประมงจืดภาคอีสาน
(ศรสีะเกษ) และชาวบ้านในพืน้ทีลุ่ม่น�า้ ได้ร่วมกนัศึกษาและรวบรวมข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่ง 
“ปลาในแม่น�้ามูนขยายพันธุ์ที่ไหนอย่างไร” (หนังสือเล่มนี้สะกดค�าว่า มูน ตามภาษาท้องถิ่น) 
เพราะไม่ใช่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ แต่เป็นการบันทึกองค์ความรู้ของชาวบ้านที่อาศัยอยู่
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บริเวณริมแม่น�้ามูน  แม่น�้าชี และล�าเซบาย จากการลงพื้นที่เพื่อรวบรวมความรู้ เราพบว่า 
คนในชมุชนรุน่เก่า (ผูส้งูอาย)ุ ยงัมอีงค์ความรู้เร่ืองนีอ้ยูม่าก แต่เนือ่งจากสภาพสังคมทีเ่ปล่ียน
ไป โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ มีการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ในล�าน�้า 
และมีผลกระทบ จึงท�าให้ชุมชนไม่สามารถ ส่งต่อองค์ความรู้เหล่านี้ไปยังคนรุ่นใหม่ได้ ใน
ปัจจุบัน เด็กและเยาวชนในชุมชนไม่มีโอกาสได้กินปลาธรรมชาติ จึงท�าให้พวกเขาไม่รู้จักชื่อ
ปลาทีม่อียูใ่นล�าน�า้ใกล้ชมุชน การได้พบเห็นสถานการณ์เช่นนี ้ท�าให้เรามคีวามกงัวลว่า ความ
รู้ที่มีคุณค่าเหล่านี้ อาจจะหายไปกับคนรุ่นเก่า (ผู้เฒ่าผู้แก่) และอีกประการหนึ่ง คือ เดิมทีมี
งานวจิยัเกีย่วกบัการอพยพของปลาลุม่แม่น�า้โขงจ�านวนหนึง่ แต่มข้ีอมลูเกีย่วกบัการขยายพันธ์ุ
ของปลาน้อยมาก เมือ่มกีารพฒันาซึง่ส่งผลกระทบต่อระบบนเิวศ ท�าให้ปลาธรรมชาติในแม่น�า้ 
วัง กุด ห้วย หนอง และบึง มีจ�านวนลดลง แต่เราก็ไม่สามารถแก้ไข หรือบรรเทาผลกระทบที่
เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง
 ในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้ข้อมูลมาจากชุมชนอีสานในประเทศไทย และน�าข้อมูลบาง
ส่วนของประเทศญี่ปุ่นมาเล่าสู่กันฟังด้วย ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะอยู่ในเขตร้อน และญี่ปุ่นอยู่
ในเขตหนาว แต่ก็อยู่ภายใต้อิทธิพลลมมรสุมเหมือนกัน ลักษณะการวางไข่ของปลาน�้าจืดบาง
ชนิดก็เหมือนกัน และต่างก็ดูข้อมูลของแม่น�้าโขงประกอบด้วยเหมือนกัน เราจึงน�าเรื่องราว
เหล่าน้ีมาประกอบกนัเป็นข้อมลู และเป็นคูม่อืส�าหรบัวางแผนการอนรุกัษ์ในระดบัชมุชน หวงั
ว่าจุดประสงค์ของผู้เขียนน้ี จะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อย และสามารถเข้าถึงผู้อ่านชาวไทย
ด้วย

ยูกะ กิงูจิ, องค์กรแม่โขงวอทช์ (Mekong Watch)
       ผู้เขียน
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แม่น�า้มูน เป็นสายน�้าส�าคัญในภาคอีสานของไทย มีต้นน�้าอยู่แถบเทือกเขาในเขตจังหวัด 
นครราชสมีา ทางด้านตะวนัตกของภาค ไหลมาทางด้านตะวนัออกผ่านจงัหวัดบรุรีมัย์ 

สรุนิทร์ ร้อยเอด็ และศรสีะเกษ ก่อนจะไหลไปบรรจบกบัแม่น�า้โขงท่ีจังหวดัอบุลราชธาน ีแม่น�า้มูนเป็น
สายน�า้สายส�าคญั ทีเ่ชือ่มร้อยล�าน�า้สาขาหลายสาย ประกอบด้วย ล�าตะคอง, ล�าพระเพลงิ, ล�าแซะ, ล�า
เชยีงไกร, ล�าสะแทด, ล�าจกัราช, ล�านางรอง, ล�าปลายมาศ, ล�าช,ี ล�าเสยีว, ห้วยทบัทนั, ห้วยส�าราญ, ห้วย
ขะยงุ, แม่น�า้ช,ี ล�าเซบาย, ล�าเซบก, ล�าโดมใหญ่, ล�าโดมน้อย เป็นต้น สายน�า้สาขาเหล่านีท้�าให้ลุ่มน�า้มนู
เป็นพืน้ทีนิ่เวศทีม่คีวามส�าคญัต่อคนในภาคอสีาน อกีทัง้ยงัมพีืน้ท่ีกว้างขวางครอบคลมุพืน้ท่ีภาคอสีาน
ของประเทศไทย ประมาณ 69,700 ตารางกิโลเมตร เพราะความส�าคญัของพ้ืนทีแ่ละความสมัพนัธ์กับ
ผูค้น ท�าให้ชือ่ของแม่น�า้มนูปรากฏอยูใ่นบทเพลง ภาพยนตร์ นวนยิาย และเป็นท่ีรูจ้กัของผูค้นในแถบ
ภาคอสีาน

ลุม่น�า้มนูเป็นแหล่งทีอ่ยูอ่าศัย ของปลาจ�านวนมากหลากหลายชนดิ จากความสมัพนัธ์กบัแม่น�า้โขง 
มข้ีอมลูระบวุ่า ความหลากหลายของชนดิพนัธุป์ลาอย่างน้อย 1,100 ชนดิ ทีอ่าศยัอยูใ่นลุ่มน�า้โขง  

นอกจากน้ียงัมข้ีอมลูยนืยนัว่า  มปีลามากถงึ 270 สายพนัธุ ์ท่ีอาศยัอยูใ่นลุม่น�า้มนู โดยท่ีปลาหลาก
หลายสายพนัธ์ุเหล่าน้ี ได้อพยพย้ายถิน่ฐาน จากแม่น�า้โขงเข้าไปยงัล�าน�า้สาขาสายต่าง ๆ ทีเ่ชือ่มโยงกบั
แม่น�า้โขง ปลาอพยพเหล่านี ้จ�านวนมากได้อพยพมาเข้ามาในล�าน�า้มนู ซึง่เป็นภาพทีเ่กดิขึน้ในอดตี

ปัจจุบนัด้านกายภาพ มีความเปลีย่นแปลงอย่างเหน็ได้ชัด อนัเนือ่งมาจากการก่อสร้าง หรอืการ
พัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ทีส่่งผลกระทบต่อระบบนเิวศโดยรวม ทัง้ในแม่น�า้โขงซึง่เป็นแม่น�า้สายหลัก 
และล�าน�า้สาขา สายน�า้มนู เป็นสายน�า้ท่ีมคีวามหลากหลายของระบบนเิวศ และมคีวามส�าคญัต่อชีวติ
ของผูค้นในลุม่น�า้ภาคอสีาน 

1. ความสัมพันธ์ของแม่น�้าโขงและแม่น�้ามูน

ทีม่า: https://en.wikipedia.org/wiki/Mun_River#/media/File:Munrivermap.jpgOK
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2. แม่น�้ามูน

จากข้อมูลของหน่วยงานราชการระบุไว้ว่า ลุ่มน�้ามูน แบ่งตามสภาพภูมิประเทศ
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ลุ่มน�้ามูนตอนบน และลุ่มน�้ามูนตอนล่าง แต่หากจะ

พิจารณาตามลักษณะนิเวศ การไหลของน�้า และความหลากหลายทางชีวภาพ พืชพรรณ
และส่ิงมีชีวิตในลุ่มน�้ามูน และแบ่งตามภูมิปัญญาชาวบ้าน เราอาจจะแบ่งลักษณะนิเวศของ
ลุ่มน�้าได้ 3 ลักษณะ คือ

2.1 ลุ่มน�้ามูนตอนบน 
 คอืบรเิวณทีเ่ป็นต้นน�า้มนู จากบรเิวณเทือกเขาทางใต้ของจังหวดันครราชสีมา แล้วไหล
ผ่านจังหวัดบุรีรัมย์ และบรรจบกับล�าน�้าสาขาหลายสายจนกลายเป็นแม่น�้าที่กว้างใหญ่ขึ้น

2.2 ลุ่มน�้ามูนตอนกลาง 
 เป็นบริเวณท่ีล�าแม่น�้ามูนไหลคดเคี้ยวผ่านที่ราบลุ่ม บริเวณรอยเชื่อมต่อ 3 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ ก่อให้เกิดเป็นวัง กุด หนอง และบึง ทั้งนี้ยังมี
ล�าน�า้สายเก่าขนาดเลก็ทีเ่ปลีย่นทศิอกีมากมาย  เพราะฤดูกาลในพืน้ทีภ่าคอสีาน ประกอบไป
ด้วยฤดูหนาว ฤดูแล้ง และฤดูฝนอันเนื่องจากลมมรสุมเขตร้อน ซึ่งฝนจะตกหนักมากในช่วง
เ ดือนพฤษภาคมถึ ง เดือน
กันยายน ส่งผลให้บริเวณลุ่ม
น�า้มูนตอนกลางมพีืน้ท่ีราบลุม่
น�า้ท่วมถงึ สภาพน�า้หลากท่วม
เป็นบริเวณกว้างในช่วงฤดูฝน 
เชื่อมโยงพื้นที่ห้วย หนอง บึง 
หรือกุด (oxbow lake) ต่าง ๆ  
จนเช่ือมต่อกับแม่น�้ามูนซ่ึง
เป็นแม่น�้าสายหลัก และเมื่อ
ระดับน�้าสูงข้ึนจนหลากท่วม
ในฤดูฝน ส่งผลให้ป่าไม้ที่มีพืช
พรรณนานาชนิด และพื้นที่
ราบลุ่มกลายสภาพเป็นผืนน�้า 

ความคดโค้งของสายน�้าบริเวณที่ราบลุ่มน�้ามูนตอนกลาง

9



ชาวบ้านเรียกพื้นที่น�้าท่วมถึงแบบนี้สั้นๆ ว่า “ทาม” ส่วนนักวิชาการจะใช้ค�าว่า “ป่าบุ่งป่า
ทาม” แต่ในปัจจุบันหลังจากมีการใช้งานวิจัยไทบ้านในการสื่อสารความรู้เรื่องพื้นที่ทาม กับ
สังคมมากขึ้น จึงได้มีค�าที่ใช้และเข้าใจร่วมกันทั้งชาวบ้านและนักวิชาการ เรียกว่า “ป่าทาม” 
ในปัจจุบัน 
 ป่าทามพบเหน็หนาแน่นเป็นบรเิวณกว้าง ทีบ่รเิวณรอยเชือ่มต่อ 6 อ�าเภอ ใน 3 จงัหวดั 
ได้แก่ อ�าเภอราษีไศล และบึงบูรพ์  จงัหวดัศรีสะเกษ, อ�าเภอรตันบรุ ีและอ�าเภอท่าตมู จงัหวดั
สรุนิทร์, อ�าเภอสวุรรณภมู ิและอ�าเภอโพนทราย จงัหวดัร้อยเอด็ ทัง้นีพ้ื้นที ่“ป่าทาม” ยงัเป็น
พื้นที่ที่ปลาหลากหลายชนิดได้ใช้เป็นแหล่งผสมพันธุ์ แหล่งวางไข่ และอนุบาลตัวอ่อนของ
ลูกปลา  
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  ลักษณะพื้นที่ (ภูมิสัณฐาน)

โนนทาม ดอนทาม  คือ พื้นที่ที่สูงกว่า
บริเวณอื่นในป่าบุ่งป่าทาม น�้ามักท่วมไม่ถึง มี
อาณาเขตติดต่อกับกุด หนอง ฮอง เป็นแหล่ง
หลบภยัของสัตว์ในฤดูน�า้หลาก พรรณพืชท่ีขึน้

เป็นพืชบก เช่น ตะเคียน ยาง เป็นต้น

ค�า  คือ บริเวณน�้าซับ ซึ่งซึมอยู่ตลอดปี 
ก่อนไหลลงสู่ฮอง กุด หรือแหล่งน�้าอื่นๆ

เลิง คือ ที่ลาดลุ่ม ลาดต�่าลงไปสู่กุด
หรือแม่น�้า ในเลิงบางแห่งชาวบ้านกั้น

คันนากักน�้าไว้ใช้ท�านาได้

หนอง คือ บริเวณที่ลุ่มต�่ามีน�้าขัง มีพื้นที่ไม่
กว้างนัก ถ้ามีขนาดเล็ก เรียก บวก และเป็น
พืน้ทีท่ีช่าวบ้านนยิมใช้ท�านา เรยีกว่า นาบ
วก นาหนอง

ฮอง (ร่องน�้า)   คือ ทางน�้าขนาดเล็กที่
ไหลเซาะจากโนนทาม ลงสู่กุดหรือแม่น�้า 

จึงเป็นล�าน�้าสาขา หรือต้นน�้าของกุด หนอง
และแม่น�้า

วัง  คือ บริเวณที่แม่น�้ากว้าง
และลึกกว่าบริเวณอื่น และยื่น
เข้าไปในแผ่นดิน เช่น บริเวณที่
แม่น�้าสองสายไหลบรรจบกัน

กุด หรือ หลง  คือ แนวทางเดินของล�าน�้าเก่า  เมื่อ
แม่น�า้เปลีย่นทางเดนิจะท้ิงให้ล�าน�า้เก่ากลายสภาพเป็น
แหล่งน�้าที่ตัดขาดจากล�าน�้าใหม่ ซึ่งบางแห่งก็กลาย
สภาพเป็นหนอง บึง  และมีลักษณะโค้งคดตามรูป
พรรณสันฐานของล�าน�้าเดิม ในทางวิชาการเรียก 
“ทะเลสาบรูปแอกวัว”  (Oxbow Lake) และกุด 
หรือ หลงมี 2 แบบ ได้แก่ กุดที่มีน�้าขังตลอดปี 
ในฤดูฝน ร่องน�้าจะเชื่อมต่อกับล�าน�้าใหม ่
และกุดที่น�้าแห้งตื้นเขิน มีน�้าขังเฉพาะ
ในฤดูฝน
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2.3 ลุ่มน�้ามูนตอนล่าง
 บริเวณแม่น�้ามูนตอนล่างก่อนที่สายน�้าจะไหลไปบรรจบกับแม่น�้าโขงประมาณ 30 
กิโลเมตร ในล�าน�้ามีมีสภาพท้องน�้าเป็น ‘แก่ง’ และ ‘วังน�้าลึก’ สลับกัน ท�าให้บริเวณใกล้ปาก
แม่น�้าสายน�้ามูนช่วงนี้จะไหลผ่านโขดหินหรือ “แก่ง” จุดที่เป็นท้องน�้าลึก เรียกว่า “วัง” มัก
เป็นทรายหรอืเลน มบ้ีางบางจดุทีเ่ป็นหนิ ชาวประมงพืน้ถิน่จะจดจ�าลกัษณะท้องน�า้หรอืนเิวศ
แต่ละจุดตลอดล�าน�้า ที่พวกเขาเกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี ด้วยการแยกแยะตามลักษณะเฉพาะ
ของท ้องน�้ า  แต ่ ซ่ึงมีราย
ละเอียดแต่งต ่างกันไปใน
แต่ละช่วงของสายน�้า เช่น 
ช่วงน�า้ตืน้ไหลเรว็ท้องน�า้ราบ
เรยีบ เรยีกว่า “คัน“ และช่วง
น�้าลึกที่มีน�้าไหลวน เรียกว่า 
“เวิน” จากการส�ารวจพบว่า
ชาวบ้านแยกแยะลักษณะ
เด่นทางกายภาพของท้องน�้า
ของแม่น�้ามูนได้มากกว่า 20 
แบบ บริเวณปากแม่น�้ามูน

แก่งตะนะ บริเวณปากแม่น�้ามูน
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คอลัมน์: พืชทาม 
ในพืน้ท่ีทามเราได้พบพชืชนดิต่างๆ หลายชนดิ สามารถจมอยูใ่ต้น�า้ได้นาน 2-3 เดือน

ก็ไม่ตาย อย่างเช่น พุม่ไม้ท่ีชาวบ้านเรียกว่า กกเบน็ เมือ่จมน�า้ฤดฝูนได้เป็นทีอ่ยูอ่าศยัของ
ปลาอย่างด ี ผอืฮงักา หรอืหญ้าฮงักา คอืหญ้าทีเ่กดิขึน้ตามริมฝ่ัง และปลาบางชนดิกช็อบ
กินผลของต้นหมากเดื่อ

คอลัมน์: พื้นที่ทาม ที่ราบน�้าท่วมถึง (floodplain)
ทามเป็น ที่ราบน�้าท่วมถึง เมื่อฤดูแล้งไม่มีน�้าเป็นบก แต่เมื่อถึงฤดูฝนก็กลายเป็นพื้นที่

พื้นที่ชุ่มน�้า 
พืน้ท่ีแบบนีพ้บเหน็ใน แม่น�า้มนูตอนกลาง แม่น�า้ช ีน�า้เซบก เซบาย ในทามมีพืน้ทีลั่กษณะ

ต่างกัน หลากลาย เช่น กุด ฮอง (ร่องน�้า)  หนอง เลิง พื้นที่ทามเหมาะสมต่อการวางไข่ของ
ปลาบางชนิด

กกหัวลิง

หมากเดื่อ

ผือฮังกา

พืชของทาม
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3. ปลาในลุ่มน�้ามูน

3.1 วิธีการแยกประเภทและชนิดพันธุ์ปลา

คนท้องถิน่ลุม่น�า้จ�าแนกประเภทปลาตามลกัษณะของปลาสองแบบ ได้แก่ปลามเีกลด็ 
ซึ่งเป็นการเรียกปลาในกลุ่ม “ปลาขาว” ซึ่งส่วนมากเป็นปลาในวงศ์ปลาตะเพียน 

(Cyprinidae family)  และปลาไม่มีเกล็ด หรือเรียกว่า “ปลาหนัง” เป็นปลาที่ไม่เกล็ดเป็น
ปลาในวงศ์ปลาสวาย (Pangasiidae family) ปลาหนังหรือปลาเนื้อ จัดเป็นปลาเศรษฐกิจที่
มีราคาสูงกว่าปลาเกล็ด ที่วางขายกันในท้องตลาด เพราะมีรสชาติอร่อย และกินง่าย  มีก้าง
น้อย ส่วนปลาเกลด็ขนาดเลก็ทีร่าคาถกู คนท้องถิน่จะนยิมน�ามาแปรรูป หรือการถนอมอาหาร
ไว้กินนานๆ ได้ตลอดทั้งปี โดยการท�าปลาร้า หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ปลาแดก” ส่วนมาก
จะนิยมใช้ปลาขนาดเล็กที่จับได้จ�านวนมากให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 ปลาหลากหลายสายพันธุ์ในลุ่มน�้ามูนมีแหล่งท่ีอยู่อาศัยแตกต่างกันไป เช่น ปลาบาง
ชนิดเป็นปลาที่ชอบอาศัยอยู่ตามโขดหิน บางชนิดอาศัยอยู่ในวังน�้าลึก ปลาบางชนิดอาศัยอยู่
บริเวณหาดทราย บางชนิดอาศัยอยู่ในระบบน�้านิ่ง บางชนิดอาศัยน�้าไหล ดังนั้นความหลาก
หลายของระบบนเิวศและสภาพแวดล้อมในลุม่น�า้มนู นัน้เอือ้ให้ปลาชนดิต่างทีแ่หล่งทีอ่ยูอ่าศยั
ที่เหมาะสมหลายแหล่ง โดยภาพรวมของระบบนิเวศใหญ่ทั้งลุ่มน�้า และแหล่งที่อยู่อาศัยย่อย 
ๆหรือระบบนิเวศย่อย  ท่ีเอ้ือต่อการเข้ามาอาศัยและการขยายพันธุ์ของปลา มากกว่า 270 
สายพันธุ์ ท�าให้ลุ่มแม่น�้ามูนเป็นแหล่งความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาในระดับสากล 

  ปลามีเกล็ด     ปลาหนัง
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พบเปลือกหอยเต็มท้องปลา และมีไข่

(ภาพช่วงเดือน พ.ค.)
ในท้องปลา มหีอยเลีย้งน้อง เป็นส่วนมาก 

(ชือ่หอยทีช่าวราษไีศลเรยีก)

3.2 พันธ์ปลาลุ่มแม่น�้ามูน

 ในการส�ารวจได้ข้อมูลปลายังน้อย ปลามีเกล็ด 62 ชนิด และปลาไม่มีเกล็ด 26 ชนิด
ในแม่น�้ามูน

ปลาฮากกล้วย (รากกล้วย)
 ปลาชนิดนี้ชาวบ้านเรียกว่า “ปลาฮากกล้วย” ชอบอาศัยอยู่ตามท้องน�้าที่มีลักษณะ
เป็นหาดทรายใต้ท้องน�า้  ซึง่เกดิขึน้จากบางช่วงทีส่ายน�า้ทีไ่หลคดเคีย้วพัดพาตะกอนทรายมา
รวมบริเวณคุ้งหรือโค้งน�้าจนมีสภาพเป็นหาดทราย  ซึ่งบริเวณหาดทรายมักจะพบปลาฮาก 
กล้วย จากการส�ารวจพบว่า ปลาฮากกล้วยมีวางขายท่ัวไปในตลาดสดในท้องถ่ิน  เพราะ
สามารถน�าไปตากแห้งและเก็บไว้ได้นาน หรือเมื่อน�าไปท�าอาหาร โดยการทอด ก็จะ “กรุ๊บก
รอบ” มีรสชาติที่อร่อยมาก จึงเป็นที่นิยมบริโภคของคนท้องถิ่นและคนทั่วไป

ปลาหนู
 ปลาหนเูป็นปลาทีไ่ม่มเีกลด็ และกนิหอยทัง้เปลอืกอกีด้วย ในท้องปลาชนดินีจ้ะเตม็ไป
ด้วยเปลือกหอย และมักจะกินเฉพาะหอยเลี้ยงน้อง  (รูปภาพด้านล่าง ภาพปลาจากแม่น�้าชี) 
ถ้าหากไม่มีหอย ชนิดนี้ ปลาหนูมันก็อาจจะสูญพันธุ์ไปด้วยก็ได้
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3.3 ปลาที่หายไปจากลุ่มน�้ามูนตอนกลาง

 ลุ่มแม่น�้ามูนมีการก่อสร้างฝายคอนกรีต เมื่อประมาณ  50  ปีก่อน หลังจากนั้นอีก
ประมาณ 30 ปีต่อมา สภาพแวดล้อมของแม่น�้าก็เปลี่ยนไป ด้วย  เนื่องจากมีการสร้างเขื่อน
ปากมลูขึน้บรเิวณปากแม่น�า้มนู และการสร้างเขือ่นราษไีศลขึน้ช่วงแม่น�า้มนูตอนกลาง สภาพ
แวดล้อมของแม่น�้าเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก ท�าให้ปลาบางชนิดหายไป (สูญพันธุ์) หรือ
ลดน้อยลงมาก

ปลาสวาย : เป็นชนิดพันธุ์ปลาที่หายไป
เกอืบหมด หลงัจากมกีารสร้างเขือ่นในล�าน�า้
มูน

ปลาผอ หรอืปลายาง :  ไม่พบปลาชนดินี้
อกีเลย หลงัจากการสร้างเขือ่นราษไีศล

ปลาเลิม : ปลาชนดินีเ้คยอพยพมาจากแม่น�า้
โขง แต่ตอนนีห้ายไป

ปลาคะมัน หรือปลากะมัน : ไม่พบปลา
ชนิดนี้อีกเลยหลังจากการสร ้างเขื่อน
ราษีไศล

(ภาพปลาในพื้นที่ปากมูน) (ภาพปลาในพื้นที่ปากมูน)

(ภาพปลาในพื้นที่ปากมูน)

(ภาพปลาในพื้นที่ปากมูน)
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(ภาพปลาในพื้นที่ปากมูน)

(ภาพปลาในพื้นที่ปากมูน)

ปลาปึ่ง :  พบว่ามีปลาชนิดนี้มีจ�านวนลด
น้อยลงกว่าเมือ่ก่อนมาก

ปลาฮากกล้วย : อาศัยอยู่ในทรายตาม
ชายหาด มันลดจ�านวนลงเพราะทรายตาม
ชายหาดหายไป เนื่องจากการสร้างเข่ือน 
และการเกบ็กกัน�า้ของเข่ือน และการอนญุาต
ให้มกีารดดูทราย หรอืขดุทรายไปขาย ใช้ใน
การก่อสร้างต่างๆ ก็มีผลต่อการลดลงของ
ปรมิาณปลาชนดินี้

ปลาหน ู:  ปลาหนูส่วนใหญ่จะกนิหอยเป็น
อาหาร และหอยดังกล่าวอาศยัอยูต่ามหาด
ทราย เมือ่หาดทรายจมลงไปใต้น�า้ จากการ
เก็บกักน�้าของเขื่อน หอยจึงลดลงท�าให้
อาหารของปลาหน ู กล็ดลงไปด้วย  จึงเป็น
สาเหตุหลักที่ท�าให้ปลาหนูมีจ�านวนลดลง
ด้วย

ปลาแขยง นวดยาว :  มันเริ่มลดจ�านวนลง 
เพราะปลาชนิดนี้จะเติบโตได้ดีถ้ามีน�้าไหล 
ไม่สามารถอยู่ในน�้านิ่ง เช่นในอ่างเก็บน�้า
ของเขื่อนได้

ปลาแข่ :  ปลาลดจ�านวนลดลง  ซึ่งยังไม่ทราบว่าเพราะเหตุใด
ปลาชนิดนี้ จึงลดน้อยลง  แต่ลักษณะพิเศษ คือ ปลาชนิดนี้ชอบ
อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีน�้าไหล

(ภาพปลาในพื้นที่ปากมูน)

(ภาพปลาในพื้นที่ปากมูน)
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ปลาขี้เห่ีย : สมัยก่อนมีปลาชนิดนี้อยู ่
จ�านวนมาก จนมนัมกัจะกระโดดเข้าไปใน
เรอืของชาวประมง แต่ปัจจบัุนนีเ้หลอืน้อย
มาก ซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุของการลด
จ�านวนลง  แต่ลกัษณะพเิศษ คอื ปลาชนดิ
นี้ชอบอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีน�้าไหล ไม่
สามารถอยูใ่นน�า้นิง่ เช่นในอ่างเกบ็น�า้ของ
เขื่อนได้

ปลาเค้า :  ปลาชนดินีเ้คยย้ายมาจาก ฮอง 
(ทางน�า้เลก็ๆ ทีไ่หลผ่านพืน้ท่ีป่า ทีน่�า้ท่วม
ถงึ และไหลเข้าไปใน กดุ หนอง หรอืแม่น�า้) 
เข้าสู่กุดในช่วงหน้าฝน แต่ตอนนี้มีจ�านวน
ที่เหลือน้อยมาก จากการสังเกตของชาว
ประมง พบว่า หลังการสร้างเขือ่นราษไีศล
มีจ�านวนลดลงมาก

(ภาพปลาท่ีจบัได้ในพืน้ท่ี ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรสีะเกษ)

 ทัง้นีป้ลาชนิดใหม่ท่ีพบเจอหลงัจากการสร้างเขือ่น ได้แก่ ปลาชะโด ปลาแมว ปลาช็อค
เกอร์ โดยที่ปลาชะโดมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นมากกว่าปลาชนิดอื่นๆ หลังจากสร้างเขื่อนราษีไศล 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปลาชะโดเป็นปลากินเนื้อหรือปลานักล่า อาจจะเป็นชนิดพันธุ์ปลาที่
จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนเิวศโดยรวม  ท�าให้เกดิการเสยีสมดลุของสตัว์น�า้ทัง้ในปัจจบุนั
และอนาคต

การเปลี่ยนแปลงของปลาในแม่น�้าชี
 จากการสัมภาษณ์ชาวประมงพื้นบ้าน พบว่า มีปลา 3 ชนิด ที่เริ่มหายไป ได้แก่ ปลา
เสือโต ปลาคืน ปลากะโห้ (ปลากะมัน) นับเวลาย้อนหลังเมื่อประมาณ 20-30 ปีก่อน 
 นอกจากนั้น ปลาขี้เหี่ย และ ปลาแข่ ก็ไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วในปัจจุบัน  แต่ถ้าเปรียบ
เทียบกับแม่น�้ามูน  ในแม่น�้าชียังมีจ�านวนปลาหนังที่มากกว่าในแม่น�้ามูน แต่หลังมีการสร้าง

(ภาพปลาในพื้นที่แม่น�้ามูล)
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คอลัมน์: ปลาอะยุโมะโดะคิ (Parabotia curtus)

ปลาที่พบในประเทศญี่ปุ่น และเป็นจ�าพวกเดียวกับปลาหมูข้างลาย (ช่ือวิทยาศาสตร์: 
Syncrossus helodes) และปลาหมูหางแดง (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Yasuhikotakia eos) ซึ่ง
เป็นปลาชนิดเดียวกันกับที่พบอาศัยอยู่ในแม่น�้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

ปลาอะยุโมะโดะคิ เดิมอพยพไปมาระหว่างแม่น�้าสายหลัก และที่ราบน�้าท่วมหลากท่วม
ฝั่งแม่น�้า โดยในฤดูฝนปลาชนิดนี้จะวางไข่ในท้องน�้าที่หลากท่วมเข้ามาบริเวณพื้นที่ราบ ปลา
อะยุโมะโดะคิจะวางไข่แบบปล่อยในพงหญ้าที่จมอยู่ใต้ท้องน�้า ซึ่งลูกปลาตัวเล็กๆจะสามารถ
เจริญเติบโตได้ดี กลับไปที่แม่น�้าสายหลัก และกลับเข้ามาวางไข่ขยายพันธุ์ต่อไปได้

น�้าที่หลากท่วมเข้ามาในพื้นที่ราบลุ่มน�้าท่วมถึงชั่วคราว อาจจะเรียกได้ว่ามีสภาพเปียก
สลับแห้งในบางฤดูกาล อย่างเช่น ทุ่งนา หรือ ป่าบุ่งป่าทาม ซึ่งมีงานศึกษาวิจัยหลาย
ชิ้น ในประเทศญ่ีปุ่น ท่ีระบุถึงความส�าคัญระบบนิเวศเช่นนี้ ต่อการวางไข่และการ
เจรญิเตบิโตของปลาน�า้จดื ซึง่ตามปกตแิล้ว สภาวะน�า้หลากท่วมขงัเช่น
นั้น มักจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ บริเวณริมแม่น�้า จนท�าให้พื้นที่ริมฝั่ง
มีสภาพเป็นพื้นที่น�้าท่วมถึง และกลายเป็นกุด หนอง หรือบึงน�้าที่
เชือ่มต่อกบัทุง่หญ้า ทุง่นาข้าว ล�าคลอง ต่าง ๆ  ด้วย ขณะเดยีวกัน
กม็ปีลาหลายชนดิอาศยัอยูใ่นพืน้ทีท่ีม่สีภาพน�า้ท่วมหลากเช่นนัน้  
เพราะเม่ือพืน้ดนิมช่ีวงเวลาท่ีน�า้ท่วมหลากเข้ามา สิ่งมีชีวิต
หรือแพลงตอนในดินก็จะเจริญเติบโตในช่วงน�้าหลาก 
กลายเป็นอาหารส�าหรับปลาวัยอ่อน โดยที่พื้นที่ซึ่งมีน�้า
หลากท่วมนัน้นัน้จะมสีภาพเป็นพืน้ทีชุ่ม่น�า้ทีม่นี�า้ท่วม
ขังระดับตื้น ซึ่งช่วยท�าให้ปลาวัยอ่อนตัวเล็ก ๆ 

เขื่อน (ฝาย) ก็มีการเปลี่ยนแปลง เช่น ปลาบางชนิดมีการตั้งท้องหรือมีไข่ในท้องบ่อยขึ้น (แต่
ก็อาจจะไม่สามารถหาที่วางไข่ได้) ส�าหรับปลาหนัง เช่น ปลาหมู ปลานาง ปลากด ปลาแขยง 
และ ปลาหนู ส�าหรับปลามีเกร็ดก็ มีปลา สร้อย ปลาตะเพียน ปลาเก้ง ปลากุ่ม ปลาคุยลาม 
ปลาอีไท ปลาแปบ เป็นต้น ส�าหรับปลาปึ่ง และปลาเค้ามีการตั้งท้องไม่ตรงตามฤดูกาล (อาจ
จะตั้งท้องได้ หรือมีไข่ในท้อง แต่ปลาไม่สามารถวางไข่ได้ เนื่องจากระดับการน�้าขึ้นลงของน�้า
ที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ และที่ส�าคัญปลาไม่มีพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการวางไข่ของปลา ***ใน
วงเล็บนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียน***)
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สามารถหลบภัย จากปลานักล่าขนาดใหญ่ได้ดีอีกด้วย 
ปัจจุบันนี้ ปลาอะยุโมะโดะคิ จัดเป็นปลาหายากที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในประเทศญี่ปุ ่น

เพราะความเปลี่ยนของระบบนิเวศของแม่น�้าและพื้นที่ราบน�้าท่วมถึงที่เอื้อต่อการเจริญ
เติบโต ขยายพันธุ์และหลบภัยของพวกมัน  ที่ส�าคัญปลาชนิดนี้ ปัจจุบันไม่สามารถอพยพ
เคลื่อนย้ายไปมาระหว่างแม่น�้าสายหลัก กับพื้นท่ีชุ่มน�้า หรือที่ราบลุ่มน�้าท่วมถึง และทุง่นา
อย่างอสิระตามสญัชาตญาณของปลาตามธรรมชาตไิด้อกีต่อไป เนือ่งจากมกีารก่อสร้างเพือ่พฒันา
แหล่งน�า้เพือ่การป้องกนัน�า้ท่วม หรอื เพือ่การพฒันาพืน้ทีก่ารเกษตรกรรม หรอืพืน้นาข้าว เป็น
แปลงขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อง่ายต่อการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ยิ่งไปกว่านั้น ปัจจุบันนี้มนุษย์
เป็นผู้ปิดเปิดประตูระบายน�า้ เพื่อก�าหนดระดับน�้าในแม่น�้าล�าคลอง  จึงท�าให้ไม่มสีภาวะน�า้
หลากไหลเข้าท่วมพืน้ท่ีราบลุ่มรมิฝ่ังแม่น�า้อย่างรวดเรว็ตามฤดูกาลตามของธรรมชาติได้อีกต่อ
ไป เพราะเมือ่ใดกต็ามทีเ่กดิภาวะน�า้หลากท่วม มนุษย์ก็จะสามารถควบคุมระดับน�้าที่เพิ่มขึ้น
ให้กลบัลดระดบัลงได้อย่างรวดเรว็ เมือ่ไม่มพีืน้ทีชุ่ม่น�า้  หรือพื้นที่ราบลุ่มน�้าท่วมตามธรรมชาติ
แห่งฤดูกาล ก็ได้ส่งผลกระทบอย่างมากกับปลาอะยุโมะโดะคิ เพราะปลาชนิดนี้ได้สูญเสีย
พื้นที่น�้าท่วมถึง ในช่วงฤดูน�้าหลาก ส�าหรับการวางไข่ และการเจริญเติบโต  เหล่านั้นเกิดจาก
การกระท�าของมนุษย์ ที่ท�าให้เวลานี้ปลาชนิดนี้มีจ�านวนลดลงอย่างน่าเป็นห่วง จนกระทั่ง
กระทรวงสิ่งแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศให้ปลาชนิดนี้เป็นปลาที่ใกล้สูญพันธุ์ ที่อยู่
ในขั้นวิกฤตแล้ว

(C) Dr. Akihisa Iwata
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4. การวางไข่ของปลา

พฤติกรรมการวางไข่ของปลาทั้งในแม่น�้าโขง และลุ่มแม่น�้ามูน จะไม่สามารถสังเกตเห็น
ได้ง่ายนัก  เพราะปลามักจะวางไข่ในช่วงฤดูฝน ซึ่งน�้าในแม่น�้าจะมีสีขุ่น อย่างไรก็ตาม

ผู้คนในท้องถิ่นใกล้ ๆ แม่น�้ามูนและล�าน�้าสาขา จะรู้ได้จากประสบการณ์ตรงของพวกเขา ว่า
ฝงูปลาชนดิเดยีวกันมกัจะอยูร่วมกนัเป็นฝงูในพ้ืนทีป่่าทาม หรือพ้ืนทีร่าบลุ่มน�า้ท่วมถงึในช่วง
ที่ปลาก�าลังวางไข่ ปลาจะแสดงออกด้วยการกระโดด และร้องเสียงดัง จึงสามารถวิเคราะห์ได้
ว่า น่าจะเป็นพฤติกรรมในการวางไข่ของปลา
 จากการส�ารวจในงานศึกษาและรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับการวางไข่
ของปลาหลากหลายชนิด และต่อไปนี้คือลักษณะเด่นบางอย่างในการวางไข่ของปลาเหล่านั้น

  ปาออ (การอยูร่วมกนัเป็นฝงูขนาดใหญ่) น่าจะเป็นพฤตกิรรมการวางไข่ของปลา
 “ออ” เป็นค�าพูดภาษาท้องถิ่น หมายถึง การมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ส่วน ปา ก็คือ ปลา
ชนดิต่างๆ และ น�า้หลาก คอืช่วงทีร่ะดบัน�า้ในแม่น�า้สงูขึน้อนัเนือ่งมาจากน�า้ฝนทีต่กในช่วงเดอืน
มิถุนายนและกรกฎาคม
 ช่วงฤดูฝนนั้น ปลาสร้อย ปลาอีไท ปลาคุยลาม จะมาอยู่รวมกันในบริเวณน�้าตื้น (น�้าลึก
ประมาณ 15 เซนติเมตร) ในทุ่งหญ้าหรือไม้พุ่มเตี้ยที่น�้าท่วมถึงในป่าทาม นอกจากนั้น เมื่อระดับ
น�้าสูงมากขึ้นในช่วงฤดูฝน ทางน�้าธรรมชาติที่เรียกว่า “ฮอง” จะเกิดขึ้นในพื้นที่ทาม เพื่อเชื่อม
ต่อกับกุด หนอง และแม่น�้ามูน ช่วงที่น�้าขึ้นนี้ ปลากด ปลาเค้า และปลาแขยง ก็จะเริ่มมารวมกัน
ในฮอง ปรากฏการณ์แบบนีเ้รยีกว่า “ปาออ” จากค�าบอกเล่าของชาวประมง ว่ากนัว่าในช่วงเวลา
นี้ ถึงแม้จะมีคนเข้าไปใกล้ๆ ปลาก็จะไม่กลัวและไม่ว่ายน�้าหนีไปไหนเลย 
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ปลา(ตอง)กาย 
 ปลากาย เป็นทีรู่จ้กักนัว่าเป็นปลาทีส่ามารถสร้างโพรง หรอืทีช่าวประมงเรียกว่า “เขอืง” 
และยงัเป็นปลาทีมี่พฤตกิรรมทีม่คีวาม “ดรุ้าย” ในการปกป้องลกูวยัอ่อนของมนัเป็นอย่างด ีโดย
เฉพาะการจับปลาของชาวประมง บางครั้ง  เครื่องมือหาปลา เช่น แห มักจะติดกับต้นไม้หรือ
ขอนใต้น�า้ คนหาปลาจ�าเป็นต้องด�าลงไปใต้น�า้  เพือ่เก็บกูแ้หทีติ่ดขอนไม้ โอกาสนัน้ พวกเขาอาจ
จะได้เห็นปลากาย ก�าลังสร้างโพรงกลมๆ โดยใช้ท่อนไม้ที่ร่วงจมอยู่ใต้น�้า  มาสร้างเป็นโพรงที่อยู่
อาศัยของมัน และในโพรงก็จะมีไข่ปลา และปลาตัวเล็กๆ อาศัยอยู่ด้านในของโพรง เมื่อมีคนเข้า
มาในบริเวณนั้น ปลากายจะพยายามข่มขู่และขับไล่คนให้ออกไปจากพื้นที่ของมัน เพื่อปกป้อง
ลูกปลา แต่ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า ปลาที่ท�าหน้าที่ดูแลไข่ เป็นปลาตัวผู้หรือตัวเมีย  เรื่องนี้
ในบรรดาคนหาปลายังถกเถียงกันอย่างหาข้อยุติไม่ได้ ว่าปลาตัวผู้หรือตัวเมียที่ท�าหน้าที่ปกป้อง
ดูแลไข่และลูกน้อยของมัน หรือมันอาจะช่วยกันทั้งสองตัวก็อาจเป็นไปได้

ปลาแม่น�้าชี

 พื้นท่ีลุ่มแม่น�้าชีมีโอกาสเกิดน�้าท่วมบ่อย
มาก เนือ่งจากสภาพภมูปิระเทศทีแ่ม่น�า้คด
เคีย้ว และมลี�าน�า้สายเก่ามากมาย เช่นเดยีว
กับช่วงบริเวณแม่น�้ามูนตอนกลาง มีพื้นที่
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5. สาเหตุที่ท�าให้ปลาลดลง

5.1 ปลาอพยพข้ึนลงไม่ได้ (ระหว่างแม่น�า้สายหลกัและแม่น�า้สาขา)
 จากหลกัการทีว่่า หากผูค้นจบัปลาในแม่น�า้กนัมากขึน้ กจ็ะท�าให้ปรมิาณปลาลดเหลอื
น้อยลง แต่นั่นก็ไม่ใช่เพียงสาเหตุเดียว ที่ท�าให้ปลาลดจ�านวนลง ทั้งนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆ อีก เช่น 
การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในลุ่มน�้ามูน เป็นต้น เมื่อปี พ.ศ. 2535 ได้มีการสร้างเขื่อนราษีไศล
แล้วเสร็จ  ช่วงบริเวณลุ่มน�้ามูนตอนกลาง ต่อมาปี พ.ศ. 2537  มีการสร้างเขื่อนปากมูลแล้ว
เสร็จ ช่วงบริเวณปากแม่น�้ามูน  และการสร้างเขื่อนหัวนาแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2544 แต่มาเปิด
ใช้ได้จริงในปลายปี พ ศ. 2555 

 

ที่ตั้งของเขื่อนปากมูล  เขื่อนหัวนา  และเขื่อนราษีไศล ,Google earth

 ทัง้นีใ้นบรรดาเข่ือนท้ังสามแห่ง  เข่ือนปากมลูเป็นเขือ่นซึง่ต้ังอยูบ่รเิวณทีใ่กล้ปากแม่น�า้
มากที่สุด โดยตั้งอยู่ห่างประมาณ 5.5 กิโลเมตรเท่านั้น จากบริเวณปากแม่น�า้มูนที่ไหลไป
บรรจบกับแม่น�้าโขง ในช่วงที่มีการปิดประตูระบายน�้าของเขื่อน กั้นน�้าเอาไว้เพื่อผลิตกระแส
ไฟฟ้า ปลาจะไม่สามารถอพยพไปมาระหว่างแม่น�้าโขงกับแม่น�้ามูนได้ แม้ว่าในด้านวิศวจะมี
การสร้างบนัไดปลาโจนเอาไว้ แต่ในความเป็นจริงปลาก็ยงัไม่สามารถอพยพขึน้ลงได้ เนือ่งบนั
ได้ปลาโจนมีสภาพที่สูงชันเป็นอย่างมาก
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 หลังจากที่มีการเรียกร้องของชาวบ้านที่หาปลา ปัจจุบันเพื่อให้ปลาสามารถอพยพขึ้น
มาได้ และป้องกนัน�า้ท่วมพืน้ทีต่วัเมืองอบุลฯ  เขือ่นปากมลูกไ็ด้มกีารเปิดประตูระบายน�า้เพ่ือ
บรรเทาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ให้สอดคล้องกับสถานการณ์มากข้ึน ตามการประเมิน
สถานการณ์น�้าท่วมของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง แต่ก็ยังมีการปิดประตูระบายน�้า เพื่อเก็บ
กักน�้าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 
 ดังนั้นเราจึงไม่สามารถพบเห็นการอพยพขึ้นลงของปลา จากแม่น�้าโขงเข้ามายังแม่น�้า
มูน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เหมือนที่เคยเห็นได้ในอดีต  และยิ่งไปกว่านั้น เขื่อนปากมูล ก็มัก
จะเปิดประตูระบายน�้า ช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี ซึ่งเลยระยะเวลาในการอพยพและการ
วางไข่ของปลาแล้วนั้นเอง
 นอกจากนี้เขื่อนทั้งสามแห่ง ยังมีความแตกต่างกันในการควบคุมบานประตูระบายน�้า 
ช่วงระยะเวลาการเปิดปิดประตูระบายน�้า ที่ไม่ตรงกัน  จึงแทบที่จะเป็นไปไม่ได้เลย ที่ปลาจะ
มีโอกาสว่ายขึ้นไปถึงบริเวณลุ่มน�้ามูนตอนกลาง น่ันย่อมแสดงให้เห็นว่าปลาอพยพเหล่านั้น 
ไม่อาจจะเดนิทางไปถงึพืน้ทีท่าม ซึง่เป็นแหล่งอาหารและวางไข่ทีเ่หมาะสมตามธรรมชาติ  ตาม
สัญชาตญาณของปลานั้น ต้องกาที่จะอพยพไปยังที่ที่เหมาะสมต่อผสมพันธุ์ การวางไข่ และ
การเจรญิเตบิโต  แต่เนือ่งจากมเีขือ่นปิดกัน้เส้นทางการอพยพของปลา  จึงท�าให้ปลาในแม่น�า้
มูนมีจ�านวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะปลาอพยพที่ในวงศ์ปลาสวาย  (Pangasiidae)  
หรือ วงศ์ปลาเนื้ออ่อน (Siluridae)

5.2 การชลประทานที่ส่งผลกระทบต่อวิถีปลา
 อดีต บริเวณลุ่มน�้ามูนจะมีการท�านาข้าวในช่วงฤดูฝนเท่านั้น  แต่ในปัจจุบันได้มีการ
ขยายพื้นที่การท�านาปรังในฤดูแล้ง และจะเก็บเกี่ยวข้าวในช่วงฤดูแล้งโดยอาศัยระบบ
ชลประทานมากขึ้น จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องสร้างฝาย กั้นทางน�้า เพื่อให้สามารถทดน�้าไว้ใช้
ส�าหรับเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง ดังนั้นจึงเกิดโครงการสร้างฝายขึ้นมากมาย ในหลายพื้นที่
 กล่าวได้ว่า “ฝาย” มคีวามจ�าเป็นต่อการท�าการเกษตรในยคุปัจจบุนั แต่ในขณะเดยีวกัน 
ฝายก็เป็นสิ่งก่อสร้างที่ขวางกั้นการอพยพขึ้นลงของปลาด้วยเช่นกัน ลักษณะเช่นนี้ก็เหมือน
กบัประตรูะบายน�า้ ทีถ่กูสร้างขึน้บนแม่น�า้ และล�าน�า้ขนาดเล็กทีไ่หลลงสู่แม่น�า้มนูซ่ึงเป็นแม่น�า้
สายหลัก ยิ่งไปกว่านั้น นับตั้งแต่มีการสร้างถนนตัดผ่าน ห้วย หนอง คลอง  บึง หรือพื้นที่ชุ่ม
น�้า “ป่าทาม” ที่มีน�้าท่วมถึงและท่วมขัง ในช่วงฤดูฝนมากยิ่งขึ้น  ถนนเหล่านั้น ก็ได้กลายมา
เป็นสิ่งก่อสร้างอีกชนิดหนึ่ง ที่กีดขวางการอพยพของปลา และทางน�้าไหล จึงอาจจะกล่าวได้
ว่า “ถนน” ก็คือเขื่อนขนาดเล็กนั้นเอง  ทั้งนี้ความต้องการในการใช้น�้าเพื่อการเกษตร ก็ท�าให้
ปริมาณน�้าในแม่น�้าแห้งขอดในบางปี ถ้ามีการใช้น�้าในปริมาณท่ีมากจนเกินไปในช่วงฤดูแล้ง 
และเมื่อน�้าลดลงท�าให้ปลาขาดน�้า ปลาก็ไม่อาจจะอยู่รอดได้เช่นกัน
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 นอกจากนั้น  เมื่อมีการก่อสร้างคันเขื่อนกันตลิ่งพัง ด้วยก้อนหินและคอนกรีต ตามริม
ฝั่งแม่น�้า  ก็ท�าให้แหล่งท่ีอยู่อาศัยตามธรรมชาติของปลาได้หายไปด้วย  เพราะว่าพืชริมน�้า
ตามริมตลิ่งถูกท�าลาย ด้วยสิ่งก่อสร้างริมตลิ่ง  เพื่อสนองต่อความสะดวกสบายของมนุษย์ แต่
อีกด้านหนึ่ง ก็เป็นการท�าลายถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของปลาและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ตามไป
ด้วย ปลาไม่มีแหล่งหลบภัยและแหล่งอาหารส�าหรับปลาวัยอ่อน ท่ีอาศัยป่าชายเฟือยริมน�้า
ในการเจริญวัย และใช้หลบหลีกหนี
การตามล่าปลากินปลาขนาดใหญ่
และสัตว์อื่นๆ ด้วยนั้นเอง
 นอกจากนั้นบางพื้นท่ี ยังมี
การขดุและดูดทรายรมิฝ่ังแม่น�า้มาก
ขึน้ เพือ่น�าไปใช้ในการก่อสร้างต่างๆ 
การดูดทรายริมฝั ่งน�้านี้ ไม่เพียง
เป็นการเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมของพืน้ดนิใต้ท้องน�า้เท่านัน้ แต่ยงัเป็นสาเหตหุลกัทีท่�าให้
เกิดการกัดเซาะริมตลิ่งอีกด้วย 

5.3 ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

 จากสภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด ตามที่ปรากฏตามส่ือ
ต่างๆ ในปัจจุบัน เป็นผลมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเกิด
จากกิจกรรมทางด้านเศรษฐกจิของมนษุย์ ท�าให้เกดิสภาวะความแห้งแล้ง ท�าให้ถิน่ท่ีอยูอ่าศยั
ของปลาในแม่น�้าโขงและแม่น�้ามูนลดลง เพราะไม่มีน�้าท่วมหลากเข้าไปในพ้ืนท่ี “ป่าทาม” 
ปลาก็จะไม่มีโอกาสได้วางไข่ เมื่อฤดูฝนเริ่มต้นช้าลง ก็จะส่งผลต่อการวางไข่ของปลาด้วยเช่น
กัน นอกจากนั้น ระดับน�้าในแม่น�้าที่ลดลง ก็จะท�าให้มนุษย์สามารถจับปลาได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วย
เหตุนี้แม้แต่ปลาที่อยู่ในก้นของวังน�้าลึก ก็จะถูกจับขึ้นมาด้วย เหตุการณ์แบบนี้ เกิดขึ้น ช่วงปี 
พ.ศ. 2562  และเนือ่งจากสภาพอากาศของโลกทีเ่ปลีย่นไปอย่างรวดเร็ว  ชมุชนจึงไม่สามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทันสถานการณ์โลก  
จึงเป็นที่น่ากังวลว่า จ�านวนปลาที่จะวางไข่ในฤดูฝนต่อไปนี้จะลดจ�านวนลง
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6. ปลาหลากหลายชนิดกับการอนุรักษ์
ระบบนิเวศแม่น�้ามูน และล�าน�้าสาขา 

จากข้อมลูข้างต้นจะพบว่าสาเหตทุีท่�าให้ปลาในแม่น�า้ลดลงนัน้ มหีลายสาเหตดุ้วย
กัน ไม่ใช่แค่เพยีงการจบัปลาในปรมิาณทีเ่กนิขนาด แต่การเปลีย่นแปลงสภาพ

แวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแม่น�้าอย่างสิ้นเชิงนั้น ก็ได้ส่งผลกระทบต่อจ�านวนปลา
ที่ลดลงด้วยเช่นกัน จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องฟื้นฟูระบบนิเวศที่เหมาะสม ให้เป็นแหล่งที่อยู่
อาศยัของปลาในลุม่น�า้ เพือ่ให้ชาวบ้านทีอ่าศยัอยูใ่นลุม่น�า้ ได้มปีลาเพยีงพอส�าหรบัการหาอยู่
หากิน และน�าไปสู่ความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนต่อไป เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูที่
ดีของชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  การพูดคุยกันในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จงึเป็นสิง่ท่ีจ�าเป็น เพือ่ให้ทกุฝ่ายได้ตระหนกัถงึ การพฒันาท่ียัง่ยนื เราจงึได้รวบรวมข้อมลู ข้อ
เสนอแนะ และยกตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญในแต่ละประเด็นไว้ ดังนี้

6.1 แม่น�้าสายหลักและแม่น�้าสาขา เป็นระบบนิเวศที่สัมพันธ์เป็น
นิเวศเดียวกัน
 ปลาในลุ่มน�้าโขงตอนล่างหลายชนิดจะอพยพไปมา หรือขึ้นลง ระหว่างแม่น�้าโขง และ
แม่น�้าสาขา  แต่ทุกวันน้ีการสร้างเข่ือนตามล�าน�้าสาขาได้ตัดขาดความสัมพันธ์ของแม่น�้าโขง 
และแม่น�้าสาขา เช่น แม่น�้ามูน รวมท้ังล�าน�้าสาขาของแม่น�้ามูน นอกจากน้ี ฝายขนาดเล็ก  
และประตูระบายน�้า ก็ยังเป็นสิ่งกีดขวาง กั้นเส้นทางอพยพของปลาไม่ให้สามารถว่ายเข้าไป
ยัง กุด  หนอง หรือพื้นที่ชุ่มน�้า ป่าบุ่งป่าทาม และพื้นที่ส่วนอื่น ๆ ของล�าน�้าด้วย
ระบบนเิวศแม่น�า้ทีดี่ จ�าเป็นต้องมรีะบบการไหลหลากของน�า้ตามธรรมชาติ ไม่มอีะไรขวางกัน้ 
นอกจากน้ีภาวะโลกร้อนท�าให้สภาพภูมอิากาศเปลีย่นไป และส่งผลให้ฝนตก ไม่ตรงตามฤดกูาล 
ต่อไปนี้ถ้าเราจะสร้างฝายขนาดเล็ก และประตูน�้า นอกจากเราต้องค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งมี
ชีวิตทุกชนิดแล้ว ยังต้องค�านึงถึงสภาพภูมิอากาศโลกที่ไม่เหมือนเดิมด้วย ในอนาคต ควรจะ
พิจารณาว่า ถ้าพื้นที่ไหนมีเขื่อนที่สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศ และส่งผลลบต่อการด�ารงวิถี
ชีวิตของผู้คนชุมชนท้องถิ่น  อาจจะต้องตั้งหลักกลับมาคิดกันใหม่แล้วว่า ถ้าหากจะต้อง 
“ยกเลิกการใช้เขื่อน”  จะมีผลดีหรือผลเสียอย่างไรบ้าง 
 การฟื้นฟูแม่น�้า ด้วยการปล่อยให้แม่น�้า สามารถไหลเวียนได้ตามธรรมชาติ ก็อาจจะ
เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดความภาวะเสี่ยง และความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติได้ 
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ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ถ้าเป็นเช่นได้นั้นย่อมจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชนและการด�ารง
ชีวิตอยู่อย่างสอดคล้องกับระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่นั้นๆ ตามมา
ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีทีส่�าคัญ ได้แก่ ชมุชนท้องถิน่ทีอ่าศยัอยูบ่ริเวณลุ่มน�า้ นกัวจัิย องค์การบริหาร
ส่วนต�าบล (อบต.) เจ้าหน้าที่ และกรมชลประทาน

การอพยพของปลา 
 ปลาอพยพเพื่อการวางไข่ และเจริญเติบโต ปลาจากแม่น�้าโขงได้อพยพเข้ามาวางไข่ใน
บริเวณลุ่มน�้ามูน ซึ่งปลาหลากหลายชนิดได้ใช้พื้นที่ บุ่งทามเป็นที่วางไข่ เพราะว่า มีพืชพรรณ
ที่หลากหลาย จมอยู่ใต้น�้าในช่วงน�้าหลาก และเป็นพื้นที่หลบภัยของลูกปลาวัยอ่อนได้ ให้
สามารถเติบโตอย่างปลอดภัย และมีอาหารที่เพียงพอ ด้านวิทยาศาสตร์ยังไม่พบค�าตอบ แต่
เท่าที่ดู จากงานวิจัยปลาน�้าจืดของญี่ปุ่นแล้ว ทราบว่า ปลาที่อยู่เขตภายใต้อิทธิพลของลม
มรสุม มักจะวางไข่พื้นที่ราบลุ่มน�้าท่วมถึงและมีลักษณะน�้าหลาก
 เนื่องจากพื้นท่ีลุ่มน�้ามูนหลายแหล่ง มีระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการวางไข่ของปลา  
และการเจรญิเตบิโตของลกูปลาวยัอ่อน ทีส่�าคญัปลาเหล่านัน้ สามารถหาอาหารในบรเิวณลุม่
แม่น�้ามูนและล�าน�้าสาขาได้มากกว่าในแม่น�้าโขง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูน�้าหลาก 
ชาวประมงพื้นบ้านในท้องถิ่นเล่าว่า ในอดีต การอพยพของปลาจากแม่น�้าโขงมายังแม่น�้ามูน 
จะเริม่ต้นในช่วงเดอืนกมุภาพนัธ์ และจะมกีารอพยพสงูสดุช่วงเดอืนมนีาคมถงึเมษายน โดยที่
ในช่วงแรกของการอพยพ จะเริ่มมีปลาขนาดเล็กในตระกูลปลาตะเพียน และตระกูลปลาหมู 
เป็นปลากลุ่มแรกที่จะว่ายอยู่ตามแม่น�้าโขง และบางส่วนจะพากันอพยพเข้ามาในแม่น�้ามูน 
ช่วงต่อมาคือในช่วงหน้าฝน เดือนพฤษภาคมถงึมถินุายน ปลาจ�าพวกปลาหนงัฝงูใหญ่ทีอ่พยพ
จากแม่น�้าโขงเข้ามาในล�าน�้าสาขา รวมทั้งแม่น�้ามูน ปลาเหล่านี้บางส่วนจะวางไข่ในแม่น�้ามูน 
ช่วงสุดท้าย คือ เดือนตุลาคม ปลาที่อพยพขึ้นมาตั้งแต่ช่วงต้นฤดูฝน และลูกปลาขนาดเล็กที่
เกิดในแม่น�ามูน ยังไม่โตเต็มวัย จะเริ่มว่ายกลับไปยังแม่น�้าโขง  
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6.2 พืชพรรณที่หลากหลายในระบบนิเวศสัมพันธ์กับแม่น�้า
 สิง่มชีวีติในแม่น�า้หลายชนดิอาศยักนิพชืน�า้ชนดิต่าง ๆ  เช่น สาหร่าย และพืชพรรณอืน่ 
ๆ ที่อยู่เกิดอยู่ใต้น�้า นอกจากนี้ในช่วงฤดูฝน ปลาหลากหลายชนิด ต่างก็อาศัยพืชพรรณเหล่า
น้ัน ในการพรางตวัหลบหนจีากสตัว์นกัล่า ดงันัน้หากบริเวณใดทีม่พัีนธุไ์ม้น�า้ทีอ่ดุมสมบรูณ์ ที่
นั่นก็จะมีแมลง และสิ่งมีชีวิตในน�้าที่เป็นอาหารของปลาอาศัยอยู่มากเช่นกัน ดังนั้นปลากิน
แมลง และหลบซ่อนอยู่ในพงไม้น�้าริมชายฝั่งได้ รวมถึงปลาได้กินใบไม้และผลไม้ต่าง ๆ ที่ร่วง
หล่นลงในแม่น�้า
 นอกจากน้ีถ้าหากรมิฝ่ังแม่น�า้ปกคลมุไปด้วยพรรณพชื หรอืต้นไม้หลากหลายชนดิหลาย
ขนาด ก็จะสามารถช่วยท�าให้อุณหภูมิของน�้าในแม่น�้าเย็นลง เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของ
ปลา อย่างไรก็ดี เราจ�าเป็นต้องมีการหาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ที่เกี่ยวกับ ความ
สัมพันธ์ของปลา และพืชพรรณ หรือพืชน�า้ชนิดต่างๆ ในลุ่มน�้ามูนและลุ่มน�้าโขงให้มากขึ้น 
และที่ส�าคัญในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควรสร้างกระบวนมีส่วนอย่างแท้จริง โดยน�า
เอาทั้งภูมิปัญญาชาวบ้าน งานศึกษาวิจัย และผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ประกอบ
กันในการสนทนาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

 การอพยพของปลาน้ีเอง ที่ชี้ให้เห็น
ถงึธรรมชาตทิีก่่อเกดิความสมัพนัธ์ของระบบ
นิเวศในลุ่มแม่น�้ามูน  และแม่น�้าโขงซึ่งเป็น
แม่น�า้สายหลกั  ปรมิาณน�า้ฝนในฤดมูรสมุนัน้ 
ได้ก่อให้เกิดระบบนิเวศพื้นที่ราบลุ่มน�้าท่วม
ถึง ที่เรียกว่า “ป่าทาม” ปลาที่อพยพเข้ามา  
รวมทัง้ปลาประจ�าถิน่ ได้อาศยัพืน้ทีแ่ห่งนี ้ใน
การเพาะพันธุ์ ขยายพันธุ์ และเจริญเติบโต 
จนสามารถเป็นแหล่งอาหารโปรตนี ทีส่�าคญั
ของคนในชุมชนท้องถิ่น มาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน  แต่ทุกวันนี้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ของระบบนิเวศทั้งในแม่น�้าสาขาและแม่น�้า
โขง ท�าให้เราแทบไม่เห็นการอพยพของปลา
ในลักษณะแบบนี้ได้อีกแล้ว

ลักษณะของหินที่จมอยู่ใต้น�้า ปลามากินสาหร่าย

น�้าจืดที่ติดอยู่กับหิน จนเห็นร่องรอยปากของปลา
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 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส�าคัญ ได้แก่ ตัวแทนจากชาวประมงพื้นบ้าน ตัวแทนจากชุมชน
ลุ่มน�้า เกษตรกรผู้ใช้น�้า  ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน องค์การบริหารส่วนต�าบล 
(อบต.) เจ้าหน้าที่กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน นักวิชาการ และนักวิจัยด้านต่างๆ 

การเปลี่ยนแปลงของล�าน�้าสาขาของแม่น�้ามูน
 ล�าเซบาย เป็นล�าน�้าสาขาของแม่น�้ามูน คนท้องถิ่นเล่าว่าเดิมทีล�าเซบาย เป็นล�าน�้าที่
แคบและลกึมป่ีาริมฝ่ังแม่น�า้หนาแน่นอุดมสมบูรณ์ แต่ลักษณะล�าน�า้ในปัจจบุนันีก้ว้างขึน้และ
ตื้นเขินขึ้นเรื่อย ๆ  ทั้งนี้ต้นไม้ริมน�้าถูกตัดท�าลายหายไปมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากการพัฒนา
พื้นที่เกษตรกรรม ไม่ใช่เฉพาะล�าเซบายเท่านั้น แต่ตั้งลุ่มแม่น�้ามูนมีการสร้างเขื่อน และสร้าง
ฝายหลายแห่งตลอดล�าน�้าในช่วงระยะเวลา 20  ปีที่ผ่านมา นอกจากนั้นปัจจุบันพบว่ามีการ
ท�าเขื่อนก้ันตลิ่งพังตามตลิ่งฝั่งล�าน�้าเป็นช่วงๆ โดยมีการปรับสภาพริมฝั่งและสร้างเขื่อน
คอนกรีต ซึ่งสามารถพบเห็นได้ทั่วไป ท�าให้ต้นไม้ริมน�้าถูกตัดท�าลาย และสภาพริมฝั่งน�้าตาม
ธรรมชาติก็ถูกท�าลายไปด้วย เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก

ล�าเซบายล�าเซบกเมื่อ 20 ปีก่อน
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6.3  ความส�าคญัของป่ารมิฝ่ังแม่น�า้

 ต้นไม้รมิฝ่ังน�า้ท�าหน้าท่ีส�าคญัในการให้ร่มเงา และช่วยรกัษาอณุหภมิูของแม่น�า้ให้ต�า่ (น�า้
เยน็ไม่ร้อน) จากกรณ ีศกึษาในอเมริกาเหนอื องักฤษ และญ่ีปุน่ พบว่าปลาแซลมอนทีช่อบอาศยั
อยูใ่นน�า้เยน็ แต่ปลามจี�านวนลดลง สาเหตุอนัหนึง่ก็คอื การเปลีย่นอณุหภูมขิองแม่น�า้ อกีเรือ่ง
หนึง่กคื็อ เนือ่งจากป่าทีอ่ยูช่ายฝ่ังแม่น�า้หายไป เพราะต้นไม้ริมฝ่ังมีส่วนส�าคญัต่อห่วงโซ่อาหาร
ของสตัว์น�า้ในแม่น�า้ เพราะใบไม้ร่วงจะเป็นอาหารของแมลง เมือ่แมลงมากนิใบไม้ปลากไ็ด้อาศยั
กนิแมลงเหล่านัน้  ดงันัน้ เมือ่ต้นไม้รมิฝ่ังน�า้หายไปจากฝ่ังแม่น�า้ท�าให้อณุหภูมขิองน�า้ในแม่น�า้สงู
ขึน้ (ร้อน) และปรมิาณใบไม้ทีร่่วงลงในล�าน�า้กล็ดลง  แสงแดดสามารถส่องลงไปในน�า้มากขึน้ 
ท�าให้สาหร่ายในน�า้บางชนดิเจรญิเตบิโตได้ด ี เพิม่ปรมิาณมากขึน้ เพราะได้รับแสงแดด อกีทัง้
แมลงทีช่อบกินใบไม้ร่วงแตกต่างจากแมลงท่ีชอบกนิสาหร่าย ฉะนัน้เมือ่ต้นไม้รมิฝ่ังน�า้กห็ายไป 
ไม่ใช่แค่เรือ่งต้นไม้ แต่ส่งผลต่อห่วงโซ่อาหารของสิง่มชีวิีตสตัว์น�า้ในแม่น�า้นัน้ด้วย เหล่าแมลงที่
อาศัยอยูใ่นน�า้อาจจะเปลีย่นไปด้วยและย่อมส่งผลกระทบต่อปลาทีก่นิแมลงเหล่านัน้อย่างหลีก
เลีย่งไม่ได้
 ปัจจบุนันีย้งัไม่มกีารศกึษาเพือ่ค้นหาผลกระทบทีแ่ท้จริงจากการทีต้่นไม้ริมฝ่ังแม่น�า้ในลุ่ม
น�า้โขงหายไป ซ่ึงในเรือ่งนีย้งัมปีระเดน็ให้ศกึษาในรายละเอยีด...อกีมาก

ความสัมพนัธ์ระหว่างพชืพนัธ์ุและปลา
 ธรรมชาตนิ�า้ในแม่น�า้โขงสายหลกัจะมสีขุ่ีน ส่วนแม่น�า้สาขารวมทัง้แม่น�า้มนูจะมคีวาม
ขุน่ในช่วงฤดูฝน และในช่วงทีไ่ม่มฝีนน�า้จะใสขึน้ และระดบัน�า้ในแม่น�า้กล็ดลงไปด้วยเพราะขาด
ฝน เมือ่ฤดแูล้งน�า้ใสขึน้ขณะทีป่รมิาณน�า้มน้ีอย แสงแดดสามารถส่องถงึพ้ืนดนิใต้ท้องน�า้ได้ง่าย
ขึน้  ท�าให้สาหร่ายและพชืน�า้จ�านวนมากเตบิโตได้ดใีนลุม่น�า้มนูในช่วงฤดแูล้ง และสาหร่ายและ
พชืน�า้เหล่านีก็้จะเป็นอาหารของปลา รวมทัง้ยงัเป็นแหล่งหลบภยัของปลาอกีด้วย ยิง่ไปกว่านัน้
หากยิง่มพีชืน�า้มาก กย็ิง่มแีมลงหรอืส่ิงมชีวีติมาอาศยัอยูใ่นน�า้มากขึน้ ปรมิาณอาหารของปลาก็

เพิม่ขึน้ด้วย 
 ในบริเวณลุ่มน�า้มูนตอนกลางและ
แม่น�า้ช ี มสีภาพนเิวศเป็น กดุ, หนอง 
ต่างก็เป็นส่วนประกอบในระบบนิเวศ 
แหล่งน�า้เหล่าน้ีเกดิข้ึนจากแม่น�า้เปล่ียน
ทิศและน�้าขังอยู ่ท่ีต�่า หรือว่าการที่
กระแสน�า้ในแม่น�า้ ทีห่ลากท่วมในฤดู
ฝนลดลงและเหลือขังอยูใ่นจุดต่าง ๆ  พืช
พรรณต่าง ๆ  จ�านวนมากเจรญิเตบิโตได้
ดีตลอดท้ังปีในบริเวณ “กุด” และ 
“หนอง”  ลักษณะเช่นนี้เป็นสภาพ

ป่าทามในฤดูฝน
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6.4 ความผันผวนของระดับน�้าซึ่งไม่เป็นไปตามธรรมชาติกับการ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศแม่น�้า

 การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กบนแม่น�้าสายต่าง  เพื่อประโยชน์
ในด้านการบรหิารจดัการน�า้ และใช้น�า้เพือ่การอปุโภคบรโิภค การเกษตร และการผลติกระแส
ไฟฟ้า ท�าให้เกิดการผันผวนของระดับน�้า ที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ และการจัดการน�้าเช่น
นี่เอง ท�าให้เกิดความผันผวนของระดับน�้าตามธรรมชาติ ปลาจ�านวนมากวางไข่ในช่วงฤดูฝน 
ทั้งในแม่น�้าโขงและแม่น�้ามูน ปลาบางชนิดสามารถปรับตัว และวางไข่ได้ทั้ง ๆ ที่ระดับน�้าใน
แม่น�้าผันผวนปีละหลายครั้ง ในขณะที่ปลาบางชนิดไม่สามารถท�าเช่นนั้นได้ จากแนวคิดนี้จึง
อาจสันนิษฐานได้ว่า ปลาท่ีไม่สามารถปรับตัวได้ก็จะวางไข่ไม่ได้ เป็นเหตุให้ปลาเหล่านั้นลด
จ�านวนลง และอาจจะถึงขั้นสูญพันธุ์ไปในอนาคต
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญ ได้แก่ ชาวประมงพื้นบ้าน ชุมชนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่บริเวณ
ลุ่มน�้า เกษตรกรผู้ใช้น�้า องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) กรมเจ้าท่า กรมประมง  การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นักวิชาการ และนักวิจัย 

สิ่งเร้า หรือกระตุ้น (Trigger) ให้เกิดการอพยพและการวางไข่ของปลาในล�าน�้ามูน
 ชนิดพนัธ์ุปลาท่ีพบในลุ่มแม่น�า้มนูเกอืบทัง้หมดเป็นชนดิพนัธุเ์ดยีวกนัทีพ่บในแม่น�า้โขง
ประเทศกัมพูชาและลาว ตามข้อมูลของคณะกรรมาธิการลุ่มน�้าโขง (MRC) ซึ่งมีงานศึกษาที่
ระบุว่าสิ่งเร้า หรือสิ่งกระตุ้น ที่ส่งผลให้เกิดการอพยพของปลามีดังนี้
 1)  ฝนห่าแรก (ฝนหัวแรก) ที่ตกหนักมากพอในต้นฤดูฝน 
 2)  ระดับน�้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในฤดูฝน
 3)  การเปลี่ยนแปลงสีของน�้าในแม่น�้า (ความขุ่นของน�้า)
 ข้อมูลปัจจัยที่ท�าให้เกิดการอพยพของปลาข้างต้นนี้ ตรงกับขอมูลจาการศึกษาส�ารวจ
ของเรา ได้สัมภาษณ์ผู้คนท่ีอาศัยอยู่ในลุ่มน�้ามูน และลุ่มแม่น�้าชี ซ่ึงคนท้องถิ่นระบุว่าน�้าใน

แวดล้อมทางธรรมชาตทิีเ่อ้ือต่อการการเจรญิเตบิโตของ ลกูปลาวยัอ่อน เป็นอย่างมาก
 บรเิวณป่าบนพืน้ท่ีราบลุม่น�า้ท่วมถงึ หรอื “ป่าทาม” ต้นไม้สามารถปรบัตวัให้อยูร่อดได้
ตามแหล่งน�า้ต่าง ๆ  ในฤดูแล้ง และสามารถแทงยอดยนืต้นเหนอืน�า้ หรอืยนืต้นอยู่รอดได้ แม้น�า้
จะท่วมขงันานหลายเดอืน ในช่วงหน้าฤดฝูนแต่ไม่ตาย (ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของพืชทาม) ใบ
และผลของต้นไม้ในป่าทาม จะกลายเป็นอาหารของปลา นอกจากนีใ้นฤดฝูน เม่ือน�า้ไหลหลาก
เข้าท่วมบรเิวณป่าทาม ท�าให้เกดิสภาวะน�า้ท่วมขัง แพลงตอนทีอ่ยูใ่นดินจ�านวนมากจะเติบโตใน
น�า้ช่วงนัน้ และกก็ลายเป็นอาหารของปลา นอกจากนีพื้ชพรรณและต้นไม้ทีอ่ยูใ่ต้น�า้ในบรเิวณป่า
ทามทีน่�า้ท่วมหลากถึงจะท�าหน้าทีเ่ป็นแหล่งหลบภยัและเจรญิเตบิโตของปลาได้ด้วย หลายแห่ง
เป็นท่ีทีล่กูปลาตวัเลก็ตัวน้อยใช้หลบเลีย่งภายจากปลาใหญ่ได้อกีด้วย
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6.5 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนิเวศวิทยาของปลา

 บริเวณน�้าตื้นในแม่น�้าอาจจะมองเห็นปลาตัวใส ๆ ตัวเล็กๆ ที่อาศัยอยู่ในความลึกไม่
เกิน 10 เซนติเมตร มันอาจจะเป็นลูกปลาหรือปลาวัยอ่อนของปลาขนาดใหญ่ก็ได้ มีข้อมูลที่
ยังไม่ได้ศึกษาอีกมาก เกี่ยวกับธรรมชาติของปลาในลุ่มน�้ามูน ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่
ส�าหรับการวางไข่ของปลา พื้นที่ที่ลูกปลาวัยอ่อนฟักตัว และเจริญเติบโต ร่วมท้ังแหล่งท่ีอยู่
ของปลาตลอดช่วงชีวิตของมัน ถึงแม้ว่ากรมประมงจะออกกฎหมายห้ามจับปลาในช่วงฤดู
วางไข่ (ฤดูน�้าแดง) แต่ชาวบ้านก็ยังต้องจับปลาเพื่อการด�ารงชีพ ข้อมูลพื้นฐานเพิ่มเติมเกี่ยว
กบัพฤตกิรรม และถ่ินทีอ่ยูข่องปลา ซึง่เป็นสิง่ทีจ่�าเป็นมาก เพ่ือจะได้มีการปรึกษาหารือกนัว่า 
ในอนาคตจะอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์จับปลาชนิดไหนได้บ้าง และที่ให้จับบริเวณที่ไหนได้บ้าง ที่
ห้ามจับปลาในช่วงเวลาที่ก�าหนด  เพื่อให้ปลาได้วางไข่ อาจจะไม่ได้หมายความรวมไปถึง การ
ห้ามจับปลาในทุกพื้นที่น่านน�้า ก็อาจจะเป็นไปได้ หากเรารู้ถึงแหล่งที่วางไข่และการอนุบาล
ลูกปลาวัยอ่อนของปลาอย่างแท้จริง
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญ ได้แก่ ชาวประมงพื้นบ้าน ชุมชนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่บริเวณ
ลุ่มน�้า องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) กรมประมง  และสถาบันวิชาการ มหาวิทยาลัยใน
ภาคอีสานของประเทศไทย

ปลากินอะไรเป็นอาหารบ้าง
นอกจากปลาทีก่นิพชืเป็นอาหาร และกนิเนือ้เป็นอาหารแล้ว บางชนดิกก็นิแมลง หรือ ไส้เดือน 
แล้วยังมีปลากินหอยอย่างเดียว เช่น ปลาหนู

แม่น�้าจะมีสีขุ่นขึ้น ในต้นฤดูฝน  ระดับน�้าเริ่มสูงขึ้นอย่างอย่างรวดเร็ว และน�้าฝนจะพัดพาเอา
ตะกอนดนิไหลลงสูแ่ม่น�า้ จนแม่น�า้มคีวามขุ่นข้นเป็นสแีดง คนหาปลาตามลุม่น�า้มนูและแม่น�า้
สาขาเรียกช่วงเวลานี้ว่าเป็น “ฤดูน�้าแดง”  ซึ่งถือเป็นฤดูกาลที่ปลาเริ่มอพยพนั่นเอง ทั้งนี้ชาว
ประมงที่บริเวณปากแม่น�้ามูน ระบุว่า มีปลาขนาดเล็กบางชนิดเริ่มมีการอพยพก่อนฤดูฝนจะ
มาถึง เช่น ปลาสร้อย  ปลาหมู เป็นต้น 
 นอกจากนีค้นท้องถ่ินลุม่น�า้มนูตอนล่าง ระบุว่า อณุหภมูทิีเ่ปลีย่นแปลงจะส่งผลต่อการ
อพยพของปลาด้วยเช่นกนั โดยเฉพาะปลาทีว่่ายจากแม่น�า้สาขากลบัคนืสูแ่ม่น�า้โขง ปลาเหล่า
นั้นมีสัญชาตญาณ หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัฏจักร การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล 
นับจากระดับน�้าที่สูงขึ้นในช่วงต้นฤดูฝน ปริมาณน�้าที่ไหลลงสู ่แม่น�้าโขง  ดังนั้นความ
เปลีย่นแปลงหรือความผนัผวนของระดบัน�า้ย่อมส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบนเิวศของปลา
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 ปลาบางชนดิก็เปลีย่นอาหารกนิตามฤดูกาล อย่างไรกต็ามข้อมลูเรือ่งน้ียงัไม่ค่อยมมีาก
นัก จากการสัมภาษณ์ จึงได้ข้อมูลอาหารปลาบางชนิดดังต่อไปนี้

อาหารของปลา ชนิดปลาที่กินอาหาร

พืช (เทา พรือ ตะไคร่น�้า)
ปลา (บัก) แปบ ปลาจีน ปลาแข่ ปลาเแขยง 
ปลากุม ปลาปาก ปลาสร้อย ปลาตะเพียน

พืช แมลง
ปลาเคิง ปลาขาวมน ปลาคุยลาม ปลาสูด 
ปลาอีไท 

แหน หอย ปลาฮากกล้วย (ปลารากกล้วย)

กุ้ง ปลา หอย พืช 
ปลาบึก ปลาเค้า ปลาขบ ปลานกเขา ปลา
ซวย

ปลวก หมากไม้ ปลาเล็ก ไส้เดือน หอย ปลาปึ่ง

หอย กุ้ง ปลาเล็ก ปลาบู่, ปลานาง, ปลาตองกาย

หอย ปลาหนู

คอลัมน์: ปลาในทาม หาตัวยาก

 จากการเก็บข้อมูลเร่ืองปลาในลุ่มน�้ามูนร่วมกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่น เราพยายามจับ
ลูกปลาพันธุ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะอาศัยอยู่ใน “ทาม” โดยส่องไฟเข้าไปตอนกลางคืน หรือวางตา
ข่ายดักปลาไว้ตามต้นไม้ใน ทาม ปรากฏว่าวิธีนี้ใช้ไม่ได้ผล  แต่เมื่อเวลาประมาณหนึ่งทุ่ม คน
หาปลาในแม่น�า้กส็ามารถจบัลกูปลายอนได้โดยการทดลองใช้ “ซ้อน” หรอือวนตาถีผ่กูตดิกับ
หัวเรือแล้วรุน (ดัน) ไปในแม่น�้า 

ลูกปลายอน ภาพการส�ารวจ
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6.6 มารู้จักกิจกรรมดีๆ ของชุมชน 

 ปัจจุบันนี้ หลายหมู่บ้านในลุ่มน�้ามูน มีเขตห้ามจับปลาที่เรียกว่า “วังปลา”  หรือเรียก
อย่างเป็นทางการว่า “แหล่งอนุรักษ์และสงวนพันธุ์สัตว์น�้า”
 การส่งเสรมิ หรอืกระตุน้ให้ลดปรมิาณการจบัปลา เป็นส่ิงจ�าเป็นเพ่ือไม่ให้มกีารจับปลา
มากเกินไป ในหมู่บ้านต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น�้ามูน จะมี เขตอนุรักษ์วังปลา หลายแห่ง เช่น 
พืน้ท่ีบริเวณหน้าวัด และวงัปลาใกล้ป่าทีเ่ป็นแหล่งความเชือ่ทางวฒันธรรมทีศ่กัดิส์ทิธิ ์เช่น ป่า
ดอนปู่ตา เป็นต้น ชาวบ้านจะก�าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ วังปลา เพราะชาวบ้านมีความเชื่อที่
เข้มแขง็มกัจะระมดัระวังไม่ล่วงล�า้พ้ืนท่ีศกัดิส์ทิธิของชมุชน ซึง่นบัเป็นการใช้ความเชือ่ในชุมชน
ส�าหรับด�าเนินกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพมาก บางหมู่บ้านห้ามจับ
ปลาใน กดุ ตลอดทัง้ปี แต่กจ็ะมกีารน�าปลามาใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนรวมของชมุชน เช่น มพิีธกีร
รมส�าคญัๆ ต่างๆ ร่วมกนั กจ็ะประชาคมหมูบ้่านและอนญุาตให้สามารถจับปลาในพ้ืนท่ีวงัปลา
ได้เพยีงปีละครัง้เท่านัน้ ในช่วงนัน้จะมีข้อตกลงกนัว่าจะเกบ็ค่าธรรมเนยีมการจบัปลา และน�า
รายได้ที่ได้ไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน  เราควรจะต้องส่งเสริมให้มีสถานที่อนุรักษ์
พันธุ์ปลาที่มีความยึดหยุ่นและตอบสนองความต้องการของชุมชนท่ีแบบนี้ให้มากขึ้น และมี
การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชุมชนท่ีมีประสบการณ์ กับชุมชนที่ต้องการริเริมกิจกรรมดัง
กล่าวให้มากขึ้น

                            

การหาปลาในกุด
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 จากประสบการณ์การ
จัดตั้งเขตอนุรักษ์วังปลา หรือ
ห้ามจับปลาได้สองปี หลาย
พื้นที่ก็เห็นผลดีที่เกิดขึ้น ปลา
เริ่มมีจ�านวนมากขึ้น ทั้งนี้ยัง
ไม ่มี ข ้ อมูลสนับสนุนทาง
วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ เ กี่ ย ว กั บ
ประสบการณ์ของชาวบ้านที่
ตั้งเขตอนุรักษ์ วังปลา ขึ้นมา
ว่า เป็นการเพิม่จ�านวนปลาได้
จริงหรือไม่ นักวิจัยและกรม
ประมง ควรจะเก็บข้อมูลเชิง
ปริมาณ ต้ังแต่เร่ิมต้นและต่อ

เนื่องไปเรื่อย ๆ รวมถึงเก็บบันทึกเกี่ยวกับพันธุ์ปลาที่เจริญเติบโตในเขตพื้นที่วังปลาด้วย
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญ ได้แก่ ชาวประมงพื้นบ้าน ชุมชนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่บริเวณ
ลุ่มน�้า เกษตรกรผู้ใช้น�้า กลุ่มชาวประมง องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) กรมประมง เจ้า
หน้าที่ นักวิชาการ และนักวิจัย 

วังปลาบ้านหนองโอง 
 ต�าบล โนนสัง อ�าเภอ กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 หมู่บ้านนี้มีประมาณ 100  หลังคาเรือน เกือบทุกครัวเรือนหาปลาในแม่น�้ามูน แต่หลัง
จากมีการสร้างเขือ่นหวันา ท�าให้แม่น�า้มนูบรเิวณข้างหมูบ้่านลกึมาก ท�าให้ผูห้ญิงไม่ค่อยลงไป
หาปลาแม่น�า้มนู เพราะกลวัอนัตรายจากความลกึของน�า้  และหลงัสร้างเขือ่นชาวบ้านรูส้กึว่า 
ปลาหายากมากขึ้น จึงได้หารือกันในการจัดท�าวังปลาบริเวณหน้าวัดหนองโอง  และได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแล โดยร่วมกันออกกฎระเบียบ ในการดูแลวังปลาแห่งนี้ ใคร
ฝ่าฝืนเข้ามาจับปลาในเขตพื้นที่วังปลาก็จะถูกปรับ ซึ่งในช่วงระยะแรกๆ ก็ไม่ได้รับความร่วม
มือจากชาวบ้านในชุมชนเท่าที่ควร แต่ปัจจุบันพอจัดท�าวังปลาผ่านมาระยะหนึ่ง ชาวบ้านทุก
คนก็เห็นด้วย จึงไม่มีใครท�าผิดกฎระเบียบ ซ่ึงส่วนหนึ่งสาเหตุอาจจะมาจาก การที่ชาวบ้าน
เกรงใจพระสงฆ์ ที่ดูแลตลอดเวลาเพราะติดกับท่าน�้าของวัด 
 ผู้ใหญ่บ้านมีแนวคิดที่ว่า อยากจะฟื้นฟูสภาพห้วยท่ีเคยเชื่อมต่อกับแม่น�้ามูน เพ่ือให้
ปลาสามารถอพยพกลับมาวางไข่ในบริเวณห้วยของหมู่บ้านได้อีกครั้งหนึ่ง

วังปลา บ.เพียมาต หรือวังปลา ดงภูแดง
อยู่หน้าศาลเจ้าพ่อพระเกศ และเจ้าพ่อราช
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6.7 เล่าเรื่องปลาให้เด็กๆ ฟัง

 เมือ่หมูบ้่านมกีารพฒันาสิง่ท่ีเป็นอาหารการกนิของชาวบ้านก็เปลีย่นแปลงไปมาก การ
พฒันาแม่น�า้ท�าให้ปลาและสิง่มชีีวติในน�า้ลดลง คนรุน่หนุม่สาวทีเ่คยจบัปลา และเก็บหาอาหาร
จากแม่น�้า ก็มีจ�านวนเพียงไม่กี่คน โดยเฉพาะเด็ก ๆ  หรือคนรุ่นใหม่ แทบจะไม่มีโอกาส ได้กิน
ปลาธรรมชาติท่ีหาได้ในท้องถิ่นเลย ด้วยเหตุที่คนหนุ่มสาวไม่ค่อยที่จะสนใจเรื่องแม่น�้าและ
ปลาเหมือนเดิมแล้ว เนื่องจากสภาพทางกายภาพและระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่าง
มาก  เมือ่ก่อน เดก็ๆ มโีอกาสเรยีนรูเ้รือ่งราวของชมุชนใน “ชัว่โมงหลกัสตูรท้องถิน่” ทีโ่รงเรยีน 
แต่ตอนนี้วิชานี้ถูกยกเลิกไปแล้ว โรงเรียนและหน่วยราชการท้องถิ่นควรต้องท�างานร่วมกัน 
เพือ่ให้การศึกษาแก่เดก็ในเรือ่งสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตขิองชมุชน และภมูปัิญญาท้องถิน่
ที่จะน�าไปสู่การเรียนรู้ในการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น อย่างเหมาะสมและ

คอลัมน์: ส�ารวจปลาด้วยเครื่องโซนาร์

 การส�ารวจด้วยเครื่องโซนาร์ ที่วังปลาในหมู่บ้านหนองโอง และอีก 3 แห่ง เพื่อค้นหา
ว่าปลา อยู่ที่ไหนบ้าง ที่วังปลาหมู่บ้านหนองโอง  พบว่ามีปลาอยู่ใกล้ผิวน�้า และลึกประมาณ  
5  เมตร ส่วนกดุเวยีงค�า ระดบัน�า้ลกึประมาณ 2 เมตรไม่มปีลาให้เหน็ เพราะมพืีชน�า้หนาแน่น 
นอกจากนี้ คณะส�ารวจยังได้ไปวังใหญ่ที่แม่น�้ามูน ซึ่งเป็นช่วงที่น�้ามีความลึก ช่วงบริเวณใกล้
สบเสียว (แม่น�้ามูนกับล�าน�้าเสียวมาบรรจบกัน)  สภาพพื้นที่ตรงนั้นกลายเป็นอ่างเก็บน�้าของ
เขือ่นราษไีศลแล้ว พบว่าปลาตวัเลก็ ๆ  รวมตวักนัทีค่วามลึกประมาณ 2.5 เมตร และปลาขนาด
ใหญ่รวมกันที่ความลึกประมาณ  5  เมตร ถึงแม้ว่าน�้าจะกว้างมากขึ้นจากการกักเก็บน�้าของ
เขื่อน แต่ฝูงปลาก็มักจะอาศัยอยู่ในร่องน�้าเก่าของแม่น�้ามูนเป็นหลัก
 เครื่องโซนาร์สามารถวัดความลึกของระดับน�้าได้ หมู่บ้านที่ก�าลังจะจัดตั้งวังปลา อาจ
จะขอ ความร่วมมือจากนกัวิจยัทีม่เีคร่ืองมอืแบบนี ้มาใช้ในการส�ารวจทัง้ก่อนและหลงัการจดั
ท�าวงัปลา เคร่ืองนีไ้ม่สามารถช้ีวดัความหนาแน่นของจ�านวนพนัธุป์ลาได้ แต่ได้รูว่้า ปลามกัจะ
อยู่ที่ไหน อย่างเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น 
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ยัง่ยนื การให้การศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพนี ้สามารถพัฒนาได้โดยขอความช่วยเหลือจากองค์กร
พัฒนาเอกชน(NGO) กลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ และมหาวิทยาลัย
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญ ได้แก่ ชุมชนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มน�้า  คณะครูใน
โรงเรยีนประถมศกึษาและมธัยมศกึษา ผูใ้หญ่บ้าน กลุ่มชาวประมง องค์การบริหารส่วนต�าบล 
(อบต.) นักวิจัย และมหาวิทยาลัยในภาคอีสานของประเทศไทย

กิจกรรมของเด็กที่บ้านขาม
 เราได้จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปเป็นเวลา 2 วันกับกลุ่มนิเวศเกษตรศิลป์ ที่ท�ากิจกรรมกับ
นักเรียน ที่โรงเรียนบ้านขาม เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับปลาในท้องถิ่น ผ่านเกม และเข้าไปในหมู่บ้าน 
เพื่อส�าภาษณ์ผู้ใหญ่ที่หาปลา ส่วนนักเรียนก็จัดท�าแผนที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของหมู่บ้าน 
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ส�าหรับคู่มือท�ากิจกรรมาด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
 คุณสามารถดาวน์โหลดได้จากไซต์ ของแม่โขงวอทช์ 

คู่มือสิ่งแวดล้อมศึกษา นิทานธรรมชาติ : เล่าความรู้สืบต่อกัน
ไป 
 http://www.mekongwatch.org/PDF/PeopleStory_
Thai.pdf

ธรรมชาตนิทิาน - คูม่อืสิง่แวดล้อมศกึษาโดยใช้เรือ่งเล่าของ
ท้องถิ่น
 (NATURE TALES - A Handbook of Environmen-
tal Education through People’s Stories)
 http://www.mekongwatch.org/PDF/Hand-
book_Thai_PeopleStory.pdf
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ขอขอบคุณ : 
 หนังสือเล่มเล็กเล่มนี้ท�าข้ึนมาได้จากการความร่วมมือหลายท่านท่ีให้ข้อมูล และต้อง
ขอโทษที่ไม่สามารถเอ่ยนามของทุกท่านได้ 
ขอบคุณ

คุณปัญญา ค�าลาภ 
นายกสมาคมชุมชนประมงน�้าจืด

ภาคอีสาน (ศรีสะเกษ) ที่ปรึกษาโครงการ

น.ส.วรรณภา วงษ์พินิจ 
ผู้ช่วยเก็บข้อมูลภาคนาม

 

แม่สมบูรณ์ วังผือ (ชาวบ้านราษีไศล)
ได้แนะน�าและให้ข้อมูล

พ่อประพันธ์ ภาชู (ชาวบ้านราษีไศล)
ช่วยเหลือในการลงพื้นที่ส�ารวจ

 กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน�้าชีตอนล่าง กลุ่มอนุรักษ์ล�าเซบาย เวลาลงพื้นที่ได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดี
 อดตีศาสตราจารย์ อากฮิสิะ อวิาตะ มหาวทิยาลยัเกยีวโต ให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบัเนือ้หา
แก่พวกเรา 

 นอกจากนี้เราลงพื้นที่ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนโดย Oxfam และ Critical Ecosys-
tem Partnership Fund (CEPF), Center for Social Development Studies (CSDS) 
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สองปีของการท�างานภาคสนาม และ การผลิตหนังสือเล่มเล็ก
น้ีและกิจกรรมของโรงเรยีน ได้รบัการสนบัสนนุจาก Japan Trust for Global Environment 
เรา Mekong Watch ขอขอบคุณทุกท่าน
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Yuka Kiguch
Mekong Watch

มารู้จักวถิีปลา
แม่น�้ามูน ก่อนสูญสิ้น


