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The Mekong
BUTTERFLY

สนัับสนัุนัโดย

จััดทำโดย กลุ่่�มเสรีีภาพแม�น้้ำโขง (The Mekong Butterfly)

พฤษภาคม 2565

ประมวลประสบการณ์์ กระบวนัการฟื้้�นัฟืู้ตามธรรมชาติ 

การฟื้้�นัฟืู้นัิเวศและทรัพยากรประมง ของชุมชนัลุ�มนั้ำโขง
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ความดีีงามของหน้ังสือเลุ่�มน้ี้ขออ่ทิิศแดี�

ชาวบ้้าน้คน้ธรีรีมดีา ผู้้้พ่�งพารีะบ้บ้น้ิเวศแม�น้้ำโขงแลุ่ะลุ่ำน้้ำสาขา

เรีียน้รี้้ทิี�จะหาอย้�หากิน้ เรีียน้รี้้ทิี�จะรีักษา ฟื้้�น้ฟื้้ ดี้วยสองมือแลุ่ะแรีงใจ

เป็็น้วิถีีของคน้ธรีรีมดีา ทิี�น้�าภาคภ้มิใจ แลุ่ะควรีค�าแก�การีเคารีพ
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บทนัำ

 แม�น้้ำโขงมีความยาวกว�า 4,800 กิโลุ่เมตรี มีต้น้กำเน้ิดีทิี�ทิิเบ้ตจากหิมะทิี�ลุ่ะลุ่ายจากเทิือกเขาหิมาลุ่ัย

แลุ่้วไหลุ่ผู้�าน้ห่บ้เขาส้งชัน้ใน้เขตมณฑลุ่ย้น้น้าน้ ป็รีะเทิศจีน้ ซึ่่�งมีความส้งจากรีะดีับ้น้้ำทิะเลุ่ถี่ง 4,000 เมตรี 

เมื�อไหลุ่พ้น้ป็รีะเทิศจีน้ลุ่งมากลุ่ายเป็็น้แม�น้้ำแบ้�งเขตรีะหว�างลุ่าวแลุ่ะเมียน้มา จากน้ั้น้แม�น้้ำโขงก็เข้าส้�จ่ดี

รี�วมรีะหว�างป็รีะเทิศไทิย ลุ่าว แลุ่ะเมียน้มา หรีือทิี�รี้้จักกัน้ใน้ชื�อของสามเหลุ่ี�ยมทิองคำทิี�อำเภอเชียงแสน้ ซึ่่�ง

เป็็น้จ่ดีเรีิ�มของแม�น้้ำโขงตอน้ลุ่�าง เมื�อแม�น้้ำโขงไหลุ่ผู้�าน้ป็รีะเทิศไทิย ไดี้มีสถีาน้ะเป็็น้พรีมแดีน้กั้น้รีะหว�าง

ไทิยแลุ่ะลุ่าว จน้ถี่งเมืองหลุ่วงพรีะบ้างก�อน้จะไหลุ่อ้อมเข้าไป็ใน้พรีมแดีน้ลุ่าว แลุ่้วกลุ่ับ้มาเป็็น้พรีมแดีน้รี�วม

ไทิย-ลุ่าว อีกครีั้ง ทิี� อ.เชียงคาน้ จ.เลุ่ย จน้ถี่งอำเภอโขงเจียม จ.อ่บ้ลุ่รีาชธาน้ี แลุ่้วจ่งไหลุ่พ้น้จากป็รีะเทิศไทิย

เข้าส้�ลุ่าวแลุ่ะกัมพ้ชา ซึ่่�งป็ลุ่ายทิางส่ดีทิ้ายของแม�น้้ำโขงคือไหลุ่ลุ่งส้�ทิะเลุ่จีน้ใต้ทิี�ป็รีะเทิศเวียดีน้าม รีะยะของ

แม�น้้ำโขงตอน้ลุ่�างน้ี้มีความยาวป็รีะมาณ 2,400 กิโลุ่เมตรี 

 

ระบบนัิเวศของแม�นั้ำโขง กับการพ่�งพาของชุมชนั

 รีะบ้บ้น้ิเวศแม�น้้ำโขงตอน้ลุ่�างใน้ภาคอีสาน้ของป็รีะเทิศไทิยน้ั้น้ มีรีะยะทิางป็รีะมาณ 800 กิโลุ่เมตรี 

มีความแตกต�างของรีะบ้บ้น้ิเวศทิี�เห็น้ไดี้ชัดีเจน้ แบ้�งไดี้เป็็น้ 2 เขต คือ

เขตที่่� 1 แม�น้้ำโขงทิี�มีรีะบ้บ้น้ิเวศเป็็น้เกาะ ดีอน้ แลุ่ะแก�งหิน้เป็็น้จำน้วน้มาก ลุ่ำน้้ำโขงจะมีขน้าดีเลุ่็กลุ่งอย�าง

เห็น้ไดี้ชัดีใน้ฤดี้แลุ่้ง แลุ่ะจะป็รีากฏหาดี บ้่�ง โบ้ก หน้องน้้ำธรีรีมชาติเป็็น้จำน้วน้มากใน้ลุ่ำน้้ำโขงทิี�แห้งลุ่งไป็ 

ขณะทิี�พื้น้ทิี�บ้น้ฝั่่�ง จะเป็็น้ภ้เขาทิี�ให้กำเน้ิดีสายห้วยเลุ่็ก ๆ ไหลุ่ลุ่งส้�แม�น้้ำโขงโดียตรีง 

แม�น้้ำโขงทิี�มีรีะบ้บ้น้ิเวศลุ่ักษณะน้ี้ มี 2 ช�วงคือ

 ช�วงแรก บ้รีิเวณอำเภอเชียงคาน้ จังหวัดีเลุ่ย ต�อเน้ื�องลุ่งมายังเขตอำเภอสังคมแลุ่ะอำเภอศรีีเชียงใหม� 

จังหวัดีหน้องคาย  ลุ่ำน้้ำสาขาเช�น้ น้้ำเลุ่ย, น้้ำชม

 ช�วงท่�สอง บ้รีิเวณแก�งกะเบ้า อำเภอหว้าน้ใหญ่� จ.ม่กดีาหารี ต�อเน้ื�องลุ่งไป็ยังอำเภอโขงเจียม จังหวัดี

อ่บ้ลุ่รีาชธาน้ี ลุ่ำน้้ำสาขาเช�น้ น้้ำม้ลุ่, น้้ำเซึ่บ้ังเหียง

เขตที่่� 2 แม�น้้ำโขงช�วงน้ี้มีรีะบ้บ้น้ิเวศส�วน้ใหญ่�เป็็น้ชายหาดีไม�ส้งชัน้ ถี่งแม้จะเป็็น้ใน้ช�วงฤดี้แลุ่้ง มีเกาะ, ดีอน้ 

แลุ่ะแก�งหิน้ อย้�บ้้าง แลุ่ะพื้น้ทิี�บ้น้ฝั่่�งจะเป็็น้พื้น้ทิี�รีาบ้สลุ่ับ้เน้ิน้ลุ่้กคลุ่ื�น้เป็็น้ส�วน้ใหญ่� มีลุ่ำห้วยสายเลุ่็ก ๆ ไหลุ่

ลุ่งแม�น้้ำโขงเป็็น้จำน้วน้มาก โดียลุ่ำห้วยเหลุ่�าน้ี้จะเชื�อมต�อกับ้หน้องน้้ำธรีรีมชาติทิั้งขน้าดีเลุ่็กแลุ่ะขน้าดีใหญ่�  

แม�น้้ำโขงลุ่ักษณะเช�น้น้ี้จะอย้�รีะหว�างกลุ่าง จากอำเภอทิ�าบ้�อ จังหวัดีหน้องคาย ลุ่งไป็จน้ถี่งเขตรีอยต�อ

รีะหว�างจังหวัดีม่กดีาหารี น้้ำสาขาขน้าดีใหญ่�หลุ่ายสาย ไหลุ่ลุ่งมาสมทิบ้ทิั้งจากเขตไทิย แลุ่ะลุ่าว เช�น้ น้้ำก�ำ, 

น้้ำโมง, น้้ำสงครีาม ฯลุ่ฯ ใน้ฝั่่�งลุ่าวคือ น้้ำง่ม, น้้ำเงียบ้, น้้ำกรีะดีิ�ง, เซึ่บ้ั้งไฟื้ 

 



6

ฤดูนั้ำหลาก

 ใน้รีอบ้ป็ีของรีะบ้บ้น้ิเวศแม�น้้ำโขง เมื�อเข้าส้�ช�วงฤดี้ฝั่น้ แม�น้้ำโขงจะมีรีะดีับ้ส้งข่้น้อย�างรีวดีเรี็วพรี้อม

กับ้ตะกอน้ธาต่อาหารีใน้น้้ำทิี�พัดีพามาจากแม�น้้ำโขงตอน้บ้น้ แลุ่ะน้้ำโขงบ้างส�วน้ไดี้ไหลุ่ย้อน้กลุ่ับ้เข้าไป็ยัง

ลุ่ำน้้ำสาขา รีวมทิั้งเข้าไป็ตามลุ่ำห้วยทิี�เชื�อมต�อกับ้หน้องน้้ำต�าง ๆ อัน้เป็็น้ช�วงเวลุ่าสำคัญ่ทิี�ป็ลุ่าจำน้วน้มาก

จะว�ายอพยพข่้น้มาจากแม�น้้ำโขงตอน้ลุ่�าง แลุ่ะป็ลุ่าบ้างส�วน้จะเข้าไป็ยังลุ่ำน้้ำสาขาเพื�อผู้สมพัน้ธ่�แลุ่ะวางไข� 

เป็็น้สถีาน้ทิี�อน้่บ้าลุ่ของป็ลุ่าวัยวัยอ�อน้ ก�อน้ทิี�จะว�ายกลุ่ับ้ลุ่งส้�แม�น้้ำโขง เช�น้ ป็ลุ่ากดี, ป็ลุ่าหม้, ป็ลุ่าน้าง, ป็ลุ่า

เซึ่ือม, ป็ลุ่าตอง, ป็ลุ่าค้าว, ป็ลุ่าคัน้ธง, ป็ลุ่าหลุ่าดี, ป็ลุ่าแค้, ป็ลุ่าห้แต้ม, ป็ลุ่าเผู้าะ ฯลุ่ฯ แลุ่ะใน้เวลุ่าเดีียวกัน้ 

สภาพของบ้่�ง แก�งหิน้ ถี้ำ คัน้ แลุ่ะต้น้ไม้น้้ำน้าน้าชน้ิดีตามธรีรีมชาติใน้ลุ่ำน้้ำโขง (เช�น้ ต้น้ไครี้น้้ำ, ต้น้หว้า) 

ป็ลุ่าอีกส�วน้หน้่�งจะใช้เป็็น้แหลุ่�งผู้สมพัน้ธ่�แลุ่ะวางไข� เป็็น้สถีาน้ทิี�อน้่บ้าลุ่ของป็ลุ่าวัยวัยอ�อน้ดี้วยเช�น้กัน้

แลุ่ะใน้ช�วงเวลุ่าเดีียวกัน้น้ี้ น้้ำโขงจะทิ�วมวัชพืชต�าง ๆ ทิี�ข่้น้อย้�ตามรีิมน้้ำให้ตายไป็แลุ่ะตะกอน้ทิี�ถี้กพัดีพามา 

ก็จะสรี้างความสมบ้้รีณ�แก�ตลุ่ิ�งของแม�น้้ำโขง เมื�อแม�น้้ำโขงลุ่ดีรีะดีับ้ลุ่งใน้ฤดี้แลุ่้งน้ั้น้ ตลุ่ิ�งแม�น้้ำโขงจะอ่ดีมไป็

ดี้วยธาต่อาหารีจากตะกอน้แม�น้้ำโขง

ฤดูแล้ง

 เมื�อแม�น้้ำโขงเรีิ�มลุ่ดีรีะดีับ้ลุ่ง แก�งหิน้ใหญ่�น้้อยจะป็รีากฏให้เห็น้เป็็น้จำน้วน้มาก เกิดีเป็็น้ภ้มิทิัศน้�ใหม�

หรีือรีะบ้บ้น้ิเวศย�อย โดียมีชื�อเรีียกใน้ภาษาทิ้องถีิ�น้ทิี�แตกต�างกัน้ไป็ เช�น้ บ้่�ง, โบ้ก, ก้อน้, แก�ง, คัน้, ห้, ถี้ำ, 

เวิน้, หน้อง, หาดีหิน้, หาดีทิรีาย เป็็น้ต้น้ ใน้ช�วงเวลุ่าน้้ำลุ่ดีน้ี้ พื้น้ทิี�ตลุ่ิ�งหรีือหาดีรีิมแม�น้้ำโขงจะกลุ่ายเป็็น้

พื้น้ทิี�การีเกษตรีขน้าดีใหญ่�ของช่มชน้ ซึ่่�งช่มชน้จะป็ลุ่้กพืชผู้ักแลุ่ะไม้ดีอกน้าน้าชน้ิดีทิั้งเพื�อไว้บ้รีิโภคแลุ่ะเป็็น้

รีายไดี้ เช�น้ ยาส้บ้, ถีั�วลุ่ิสง, มะเขือเทิศ, มัน้แกว (หรีือมัน้เพา ใน้ภาษาอีสาน้), มัน้เทิศ (หรีือมัน้แกว ใน้ภาษา

อีสาน้), ข้าวโพดี,  ถีั�วฝั่่กยาว, ถีั�วพ่�ม, พรีิก, หอม, กรีะเทิียม, ผู้ักชี, ผู้ักคะน้้า, ผู้ักกาดี, ดีอกดีาวเรีือง เป็็น้ต้น้ 

น้อกจากน้ี้ใน้บ้างพื้น้ทิี�ของ อ.เชียงคาน้ แลุ่ะ อ.ป็ากชม จ.เลุ่ย ชาวบ้้าน้บ้างส�วน้ สามารีถีสรี้างรีายไดี้จากการี

รี�อน้ทิองใน้แม�น้้ำโขงดี้วยเช�น้กัน้

 น้อกจากรีะบ้บ้น้ิเวศย�อยต�าง ๆ จะสัมพัน้ธ�เกี�ยวเน้ื�องกับ้วิถีีชีวิตของช่มชน้แลุ่้ว ยังเป็็น้พื้น้ทิี�ทิี�รีองรีับ้

ความหลุ่ากหลุ่ายของชน้ิดีพัน้ธ่�ป็ลุ่าไว้ดี้วย การีสำรีวจใน้ป็ี 2556 พบ้ว�ามีอย้�ป็รีะมาณ 158 ชน้ิดีใน้แม�น้้ำโขง 

โดียเฉพาะป็ลุ่าอีกหลุ่ายชน้ิดีทิี�มีวงจรีชีวิตแตกต�างไป็ กลุ่�าวคือ จะเรีิ�มว�ายข่้น้มาทิางเหน้ือน้้ำใน้ช�วงทิี�น้้ำโขง

เรีิ�มลุ่ดีรีะดีับ้ลุ่ง ตั้งแต�ฤดี้หน้าวต�อเน้ื�องไป็จน้ถี่งฤดี้แลุ่้ง ใน้เดีือน้พฤศจิกายน้ ต�อเน้ื�องไป็จน้ถี่งเดีือน้มกรีาคม 

เพื�อหาพื้น้ทิี�ผู้สมพัน้ธ่�วางไข� โดียเฉพาะใน้บ้รีิเวณทิี�เป็็น้แก�งหิน้ ชน้ิดีป็ลุ่าใน้กลุ่่�มน้ี้ทิี�สำคัญ่ไดี้แก� ป็ลุ่าเอิน้ 

หรีือป็ลุ่ายี�สก ชาวบ้้าน้จะพบ้ป็ลุ่าเอิน้จำน้วน้มาก แลุ่ะใน้ช�วงเวลุ่าน้ี้น้อกจากมีป็ลุ่าเอิน้แลุ่้ว ยังมีป็ลุ่าโจก 

ป็ลุ่าไน้ แลุ่ะเมื�อเข้าส้�ฤดี้รี้อน้ ก็จะพบ้ป็ลุ่าเขี้ยวไก้ ป็ลุ่ารีากกลุ่้วย แลุ่ะป็ลุ่าสรี้อย ป็ลุ่าตะเพียน้ จะอพยพใน้

ช�วงฤดี้แลุ่้งน้ี้ดี้วยเช�น้กัน้

 ใน้ป็่จจ่บ้ัน้วิกฤตแม�น้้ำโขงทิี�รี่น้แรีงแบ้บ้ส่ดีขั้วไดี้เกิดีข่้น้ทิ่กป็ี การีเป็ลุ่ี�ยน้แป็ลุ่งรีะบ้บ้น้ิเวศแม�น้้ำโขงทิี�

เป็็น้การีเป็ลุ่ี�ยน้แป็ลุ่งหลุ่ัก คือ การีเป็ลุ่ี�ยน้แป็ลุ่งรี้ป็แบ้บ้การีไหลุ่ของแม�น้้ำโขง ซึ่่�งเกิดีข่้น้ตั้งแต�เรีิ�มเป็ิดีใช้งาน้

เขื�อน้ม�าน้วาน้ (Manwan) ตั้งแต�ป็ี 2536 หรีือ 29 ป็ีมาแลุ่้วจน้ถี่งป็่จจ่บ้ัน้ เขื�อน้ม�าน้วาน้เป็็น้เขื�อน้กั้น้แม�น้้ำ

โขงสายหลุ่ักเขื�อน้แรีก ตั้งอย้�บ้น้แม�น้้ำโขงตอน้บ้น้ใน้ป็รีะเทิศจีน้ จน้ถี่งป็่จจ่บ้ัน้ป็รีะเทิศจีน้ไดี้สรี้างเขื�อน้บ้น้
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แม�น้้ำโขงแลุ่้วเสรี็จจำน้วน้ 11 เขื�อน้ แลุ่ะตั้งแต�ป็ี 2553 เป็็น้ต้น้มา แม�น้้ำโขงมีความผู้ัน้ผู้วน้ของรีะดีับ้น้้ำ

รี่น้แรีงเพิ�มมากข่้น้ ครีอบ้คลุ่่มทิ่กช�วงเวลุ่าตลุ่อดีทิั้งป็ี พรี้อม ๆ กับ้ผู้ลุ่กรีะทิบ้ตามมาต�อรีะบ้บ้น้ิเวศแม�น้้ำโขง 

ทิี�มีห�วงโซึ่�ของสิ�งมีชีวิตทิั้งพืชแลุ่ะสัตว�ทิี�ซึ่ับ้ซึ่้อน้ แลุ่ะวิถีีชีวิตของช่มชน้ลุ่่�มน้้ำโขง ซึ่่�งต้องอาศัยความสมบ้้รีณ�

ของรีะบ้บ้น้ิเวศใน้การีพ่�งพาดี้าน้การีป็รีะมง, การีเกษตรี, การีทิ�องเทิี�ยว, การีใช้น้้ำเพื�ออ่ป็โภคบ้รีิโภค โดีย

เฉพาะอย�างยิ�งใน้ช�วง 10 ป็ีมาน้ี้ การีสรี้างเขื�อน้ไฟื้ฟื้้าพลุ่ังน้้ำบ้น้ลุ่ำน้้ำสาขาแลุ่ะเขื�อน้กั้น้แม�น้้ำโขงสายหลุ่ัก

ตอน้ลุ่�างไดี้เสรี็จสิ้น้แลุ่้วเป็็น้จำน้วน้มากใน้ป็รีะเทิศลุ่่�มน้้ำโขงตอน้ลุ่�าง เช�น้ เขื�อน้ไซึ่ยะบ้่รีี, เขื�อน้ดีอน้สะโฮง, 

เขื�อน้น้้ำอ้ 5, เขื�อน้น้้ำอ้ 6, เขื�อน้น้้ำง่ม 2, เขื�อน้น้้ำง่ม 5, เขื�อน้เทิิน้หิน้บ้้น้, เขื�อน้เซึ่เป็ียน้เซึ่น้้ำน้้อย เป็็น้ต้น้ ไดี้

เป็็น้ป็่จจัยให้เกิดีการีเป็ลุ่ี�ยน้แป็ลุ่งการีไหลุ่ของน้้ำโขงมีรีะดีับ้ทิี�รี่น้แรีงเพิ�มข่้น้ อย�างไม�เคยป็รีากฏมาก�อน้ แลุ่ะ

ส�งผู้ลุ่ต�อความเสื�อมโทิรีมของรีะบ้บ้น้ิเวศ แลุ่ะทิรีัพยากรีป็รีะมงอย�างเห็น้ไดี้ชัดีเจน้ ดีังตัวอย�างของ การีตาย

ลุ่งของต้น้ไม้ใน้แม�น้้ำโขงเป็็น้จำน้วน้มาก เช�น้ ต้น้ไครี้น้้ำ ใน้บ้รีิเวณแก�ง โขดีหิน้ ของแม�น้้ำโขง ใน้เขต 

อ.เชียงคาน้ อ.ป็ากชม จ.เลุ่ย แลุ่ะ อ.สังคม จ.หน้องคาย, ต้น้ลุ่ำแซึ่ง ใน้แม�น้้ำโขงใน้เขต อ.ชาน้่มาน้ 

จ.อำน้าจเจรีิญ่, อ.เขมรีาฐ จ.อ่บ้ลุ่รีาชธาน้ี, การีอพยพของป็ลุ่าทิี�ผู้ิดีฤดี้กาลุ่, ตะกอน้น้้ำโขงหายไป็อย�างมีน้ัย

ยะสำคัญ่ทิั้งใน้ฤดี้ฝั่น้แลุ่ะฤดี้แลุ่้ง, การีรีะบ้าดีของสาหรี�ายใน้แม�น้้ำโขง, จำน้วน้น้กป็รีะจำถีิ�น้แลุ่ะน้กอพยพ

ลุ่ดีลุ่งเป็็น้จำน้วน้มาก จากน้้ำทิ�วมพื้น้ทิี�วางไข�บ้น้หาดีทิรีายใน้ฤดี้แลุ่้ง, การีทิำเกษตรีรีิมฝั่่�งโขง เกิดีความเสี�ยง

จากน้้ำทิ�วมตลุ่อดีเวลุ่า แม้เป็็น้ช�วงฤดี้แลุ่้ง 

 ทิ�ามกลุ่างวิกฤติป็่ญ่หาความเสื�อมโทิรีมของรีะบ้บ้น้ิเวศแม�น้้ำโขง ช่มชน้ไดี้น้ำเสน้อป็่ญ่หาเรีียกรี้องให้

ทิัง้หน้�วยงาน้ภายใน้ป็รีะเทิศ แลุ่ะภม้ภิาคเข้ามาแก้ไขป่็ญ่หาใน้เชงิน้โยบ้าย เพื�อยติ่การีสร้ีางเขื�อน้ไฟื้ฟ้ื้าพลัุ่งน้ำ้ 

แลุ่ะการีเยียวยาผู้ลุ่กรีะทิบ้ทิี�เกิดีข่้น้กับ้ช่มชน้แลุ่ะรีะบ้บ้น้ิเวศ อย�างไรีก็ตามการีแก้ป็่ญ่หาเชิงน้โยบ้ายรีะหว�าง

ป็รีะเทิศยังคงทิำไดี้ยาก  เน้ื�องจากเป็็น้ผู้ลุ่มาจากการีบ้รีิหารีจัดีการีน้้ำใน้เขื�อน้ของจีน้ แลุ่ะสป็ป็.ลุ่าว ควบ้ค้�

กับ้วิกฤติการีณ�น้ี้ ช่มชน้จ่งดีำเน้ิน้การีอย�างเต็มทิี�เทิ�าทิี�ศักยภาพจะเอื้ออำน้วย เพื�อให้สามารีถีรีักษาแลุ่ะฟื้้�น้ฟื้้

รีะบ้บ้น้ิเวศแม�น้้ำโขงไว้ให้ไดี้ แลุ่ะเพื�อเป็็น้ต้น้แบ้บ้ใน้การีดี้แลุ่แลุ่ะใช้ชีวิตรี�วมไป็กับ้ความหลุ่ากหลุ่ายทิาง

ชีวภาพ ทิั้งดี้าน้พัน้ธ่�พืช พัน้ธ่�สัตว� แลุ่ะดี้าน้ความมั�น้คงทิางอาหารี เพื�อให้คน้ใน้ช่มชน้ไดี้ป็รีะโยชน้�รี�วมกัน้ดีัง

ทิี�เคยเป็็น้มา โดียเรีิ�มต้น้มาจากการีสังเกตรี้ป็แบ้บ้การีเกิดีใหม�ของกลุ่้าไม้ธรีรีมชาติ เช�น้ ต้น้อ�อน้ไครี้น้้ำ, ไครี้

น้่�น้ เกิดีบ้รีิเวณแน้วตลุ่ิ�งใน้รีะดีับ้ต�ำ แลุ่ะบ้รีิเวณรีอบ้บ้่�ง ซึ่่�งเป็็น้ผู้ลุ่จากการีขยายพัน้ธ่�ตามธรีรีมชาติของพัน้ธ่�

ไม้ต�าง ๆ ทิี�เมลุ่็ดีไดี้ลุ่อยตามน้้ำมาเกิดีข่้น้ใน้พื้น้ทิี�ทิี�เหมาะแก�การีเจรีิญ่เติบ้โต ซึ่่�งขณะเดีียวกับ้ใน้ห้วงเวลุ่าทิี�

รีะบ้บ้น้ิเวศโดียรีวมเกิดีวิกฤต น้ิเวศของแม�น้้ำโขงทิั้งสายก็ไดี้มีกรีะบ้วน้การีฟื้้�น้ฟื้้ตัวเองตามธรีรีมชาติอย�าง

ต�อเน้ื�องแลุ่ะเป็็น้รีะบ้บ้ ป็รีากฏการีณ�น้ี้เป็็น้จ่ดีตั้งต้น้ให้ช่มชน้เห็น้รี�วมกัน้ว�า ช่มชน้สามารีถีเป็็น้ตัวแป็รีหน้่�ง

ใน้น้ิเวศทิี�ช�วยคงกรีะบ้วน้การีเยียวยาตามธรีรีมชาติน้ี้ไว้ไดี้ เพื�อช�วยรีักษาแลุ่ะเติมเต็มรีะบ้บ้น้ิเวศให้กลุ่ับ้มา

สมบ้้รีณ�เทิ�าทิี�จะทิำไดี้อีกครีั้ง        
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นัิเวศและสังคมของชุมชนั

 ช่มชน้ทิี�ดีำเน้ิน้กิจกรีรีมฟ้ื้�น้ฟื้้แลุ่ะรีักษารีะบ้บ้น้ิเวศมีทิั้งช่มชน้ใน้แม�น้้ำโขงสายหลุ่ักแลุ่ะลุ่ำน้้ำสาขา 

แบ้�งเป็็น้ 2 กิจกรีรีมใหญ่� คือ 

1. การีฟื้้�น้ฟื้้รีะบ้บ้น้ิเวศ เช�น้ การีป็ลุ่�อยลุ่้กป็ลุ่า การีป็ลุ่้กกลุ่้าไม้ทิ้องถีิ�น้ ฯลุ่ฯ 

2. การีรีักษาน้ิเวศดีั้งเดีิม เช�น้ การีรีักษาพัน้ธ่�ไม้เกิดีใหม�, การีทิำเขตอน้่รีักษ� ฯลุ่ฯ 

 โดียรีายลุ่ะเอียดีลุ่ักษณะน้ิเวศของช่มชน้ แลุ่ะจ่ดีตั้งต้น้ความรี�วมมือของช่มชน้ใน้การีดีำเน้ิน้กิจกรีรีม

ต�าง ๆ มีดีังน้ี้ 

พ้้นัท่�แม�นั้ำโขงสายหลัก

 บ้านัสำโรง หมู� 5 ต.สำโรง อ.โพธิ�ไทร จั.อบุลราชธาน่ั (เขตอน่้รีกัษ�พัน้ธ่�ป็ลุ่าใน้แหลุ่�งน้ำ้ธรีรีมชาติ, 

ป็ลุ่�อยป็ลุ่า, ดี้แลุ่รีะบ้บ้น้ิเวศย�อย)

 แม�น้้ำโขงบ้รีิเวณทิี�ตั้งของบ้้าน้สำโรีง มีลุ่ักษณะเป็็น้ลุ่าน้หิน้ขน้าดีใหญ่� (ตาดีหิน้) มีความยาวป็รีะมาณ 

2 กิโลุ่เมตรี แลุ่ะส�วน้ทิี�กว้างทิี�ส่ดีป็รีะมาณ 350 เมตรี ตาดีหิน้น้ี้มีอาณาเขตต�อเน้ื�องกับ้ตาดีหิน้ของเขตบ้้าน้

ป็ากห้วยม�วง ตำบ้ลุ่เหลุ่�างาม บ้น้ตาดีหิน้มีบ้่�งขน้าดีใหญ่�จำน้วน้มาก ซึ่่�งจะป็รีากฏให้เห็น้อย�างชัดีเจน้ใน้ช�วง

ฤดี้น้้ำลุ่ดี บ้้าน้สำโรีงไดี้เรีิ�มกรีะบ้วน้การีอน้่รีักษ�บ้่�งแลุ่ะแม�น้้ำโขงอย�างจรีิงจัง ใน้เดีือน้ก่มภาพัน้ธ� 2561 โดีย

การีป็รีะช่มรี�วมกัน้ของช่มชน้ ไดี้กำหน้ดีให้มีการีอน้่รีักษ�บ้่�งดีอกเกดี บ้่�งสองห้อง แลุ่ะฮ�องไผู้� รีวมทิั้งกำหน้ดี
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พื้น้ทิี�อน้่รีักษ�พัน้ธ่�ป็ลุ่า โดียออกเป็็น้รีะเบ้ียบ้เขตอน้่รีักษ� คัดีเลุ่ือกคณะกรีรีมการีอน้่รีักษ�เพื�อทิำหน้้าทิี�ควบ้ค่ม 

ดี้แลุ่ การีใช้ป็รีะโยชน้�ใน้พื้น้ทิี�บ้่�ง แลุ่ะแม�น้้ำโขงให้เป็็น้ไป็ตามกฎรีะเบ้ียบ้ของช่มชน้

 น้อกจากการีรีะดีมทิ่น้โดียช่มชน้ ใน้การีจัดีซึ่ื้อลุ่้กป็ลุ่ามาป็ลุ่�อยใน้เขตบ้่�งอน้่รีักษ�แลุ่ะการีบ้รีิหารี

จัดีการีแลุ่้ว ช่มชน้ยังไดี้รีับ้การีสน้ับ้สน้่น้จากอีกหลุ่ายหน้�วยงาน้ เช�น้ การีสน้ับ้สน้่น้พัน้ธ่�ป็ลุ่าจากกรีมป็รีะมง, 

การีทิำงาน้วิจัยเชิงป็ฏิบ้ัติการี การีศ่กษาการีอน้่รีักษ�แลุ่ะเพาะพัน้ธ่�ป็ลุ่าน้้ำโขงส้�ธรีรีมชาติเพื�อความมั�น้คงทิาง

อาหารีแบ้บ้ยั�งยืน้ ภายใต้โครีงการีวิจัยแลุ่ะพัฒน้าช่มชน้ต้น้แบ้บ้ส่ขภาวะ บ้น้ฐาน้ความมั�น้คงทิรีัพยากรีทิาง

อาหารี แลุ่ะทิรีัพยากรีธรีรีมชาติ ใน้ลุ่่�มน้้ำโขง แลุ่ะความสามารีถีป็รีับ้ตัวจากป็่จจัยเสี�ยงดี้าน้ภัยพิบ้ัติ 

(มกรีาคม 2562 – ธัน้วาคม 2563) ซึ่่�งไดี้รีับ้การีสน้ับ้สน้่น้จากสำน้ักงาน้กองทิ่น้สน้ับ้สน้่น้การีสรี้างเสรีิมส่ข

ภาพ (สสส.) กรีะทิั้งใน้ป็ี 2564 ช่มชน้ไดี้ทิดีลุ่องติดีตั้งโคมไฟื้โซึ่ลุ่ารี�เซึ่ลุ่ลุ่� ใน้ฮ�องไผู้� แหลุ่�งน้้ำสำคัญ่ใน้ช่มชน้ทิี�

เชื�อมต�อกับ้ห้วยแลุ่ะแม�น้้ำโขง เพื�อเพิ�มป็รีิมาณอาหารีธรีรีมชาติให้แก�ป็ลุ่าใน้ฮ�องไผู้� แลุ่ะการีเสรีิมคัน้

คอน้กรีีตช�องน้้ำไหลุ่ของบ้่�งสองห้อง เพื�อให้สามารีถีเก็บ้น้้ำไดี้มากข่้น้ใน้ฤดี้แลุ่้ง

 บ้านัตาดเสริม ต.บ้านัม�วง อ.สังคม จั.หนัองคาย (เขตอน้่รีักษ�พัน้ธ่�ป็ลุ่าใน้แม�น้้ำโขง)

 บ้้าน้ตาดีเสรีิม ทิิศตะวัน้ออกติดีแม�น้้ำโขง สป็ป็.ลุ่าว  ทิิศตะวัน้ตกติดีพื้น้ทิี�บ้้าน้วังมน้ หม้� 5 ทิิศเหน้ือ

ติดีบ้้าน้ม�วง หม้� 2 ทิิศใต้ติดีบ้้าน้น้้ำไพรี หม้� 5 ตำบ้ลุ่สังคม บ้้าน้ตาดีเสรีิมมีแหลุ่�งน้้ำตามธรีรีมชาติ เป็็น้ลุ่ำน้้ำ

สาขาแม�น้้ำโขงไดี้แก� ห้วยตาดีเสรีิม, ห้วยน้้ำฮวย ซึ่่�งห้วยน้้ำฮวย มีต้น้กำเน้ิดีมาจากบ้้าน้คีรีีวงกต ตำบ้ลุ่น้าแค 

อำเภอน้าย้ง จังหวัดีอ่ดีรีธาน้ี ไหลุ่ผู้�าน้บ้้าน้น้างิ้ว บ้้าน้วังมน้ แลุ่ะไหลุ่ออกส้�แม�น้้ำโขงทิี�บ้รีิเวณวัดีป็ากน้้ำฮวย

ทิี�บ้้าน้ตาดีเสรีิม

 ใน้ป็ี 2562 ช่มชน้ตาดีเสรีิม ไดี้รี�วมงาน้วิจัยเชิงป็ฏิบ้ัติการี การีศ่กษาน้ิเวศลุ่่�มน้้ำโขงเพื�อการีอน้่รีักษ�
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เขตสงวน้ป็ลุ่าแม�น้้ำโขง ต�อความมั�งคงทิางอาหารี ภายใต้โครีงการีวิจัยแลุ่ะพัฒน้าช่มชน้ต้น้แบ้บ้ส่ขภาวะ บ้น้

ฐาน้ความมั�น้คงทิรีัพยากรีทิางอาหารี แลุ่ะทิรีัพยากรีธรีรีมชาติใน้ลุ่่�มน้้ำโขง แลุ่ะความสามารีถีป็รีับ้ตัวจาก

ป็่จจัยเสี�ยงดี้าน้ภัยพิบ้ัติ (มกรีาคม 2562 – ธัน้วาคม 2563) ซึ่่�งไดี้รีับ้การีสน้ับ้สน้่น้จากสำน้ักงาน้กองทิ่น้

สน้ับ้สน้่น้การีสรี้างเสรีิมส่ขภาพ (สสส.) ไดี้รีิเรีิ�มใน้การีจัดีทิำเขตอภัยทิาน้ บ้รีิเวณทิ�าน้้ำโขง วัดีป็ากน้้ำฮวย

ความยาวป็รีะมาณ 200 เมตรี กว้างป็รีะมาณ 100 เมตรี แลุ่ะแหลุ่�งน้้ำรีอบ้ช่มชน้ บ้รีิเวณสำน้ักสงฆ์�หลุ่ักหมื�น้ 

ตลุ่อดีจน้แหลุ่�งน้้ำอื�น้ ๆ ใน้ช่มชน้

 การีดี้แลุ่รีักษาเขตอภัยทิาน้วัดีป็ากน้้ำฮวยโดียช่มชน้ยังคงมีต�อเน้ื�องจน้ถี่งป็่จจ่บ้ัน้ รีวมถี่งการีรีักษา

ต้น้ไม้ตามธรีรีมชาติทิี�งอกอย้�รีิมตลุ่ิ�งเป็็น้จำน้วน้มาก เช�น้ มะเดีื�อ, ตะขบ้, ไครี้น้้ำ

 วดัหายโศก หมู� 1 ต.สงัคม อ.สังคม จั.หนัองคาย (เขตอภยัทิาน้/เขตอน้ร่ีกัษ�พัน้ธ่�ป็ลุ่า)

 วัดีหายโศก สรี้างข่้น้เมื�อวัน้ทิี� 10 มกรีาคม พ.ศ. 2459 ตั้งอย้�รีิมฝั่่�งแม�น้้ำโขง ตำบ้ลุ่สังคม อำเภอสังคม 

จังหวัดีหน้องคาย ก�อน้ถี่งวัดีจะเห็น้พรีะองค�ใหญ่�สีขาวโดีดีเดี�น้อย้�บ้รีิเวณทิางเข้า ชาวบ้้าน้เรีียกว�าหลุ่วงพ�อ

ใหญ่� ป็รีะดีิษฐาน้หัน้ไป็ทิางแม�น้้ำโขง ดี้าน้ข้างมีพรีะอ่โบ้สถี ป็รีะดีิษฐาน้พรีะป็รีะธาน้ป็างมารีวิชัย เป็็น้ทิี�

เคารีพศรีัทิธาของชาวบ้้าน้   

 การีทิี�วัดีหายโศกมีพื้น้ทิี�ติดีแม�น้้ำโขง พรีะอธิการีพิทิักษ�ชัย จารี่ธฺมโม เจ้าอาวาสวัดีหายโศกป็่จจ่บ้ัน้ 

ไดี้ดีำรีิทิี�จะจัดีตั้งเขตอภัยทิาน้ใน้พื้น้ทิี�แม�น้้ำโขงทิี�ติดีกับ้วัดี เพื�อการีอน้่รีักษ�ค่้มครีองสัตว�น้้ำทิ่กชน้ิดี  โดียมีพิธี

เป็ิดีอย�างเป็็น้ทิางการีเมื�อวัน้ทิี� 7 กัน้ยายน้ 2562 มีอธิบ้ดีีกรีมป็รีะมงใน้ขณะน้ั้น้ (น้ายอดีิศรี พรี้อมเทิพ) รี�วม

เป็็น้ป็รีะธาน้ แลุ่ะป็ลุ่�อยป็ลุ่าลุ่งส้�แม�น้้ำโขงใน้วัน้น้ั้น้ดี้วย  พรีะอธิการีพิทิักษ�ชัย จารี่ธฺมโม ไดี้พัฒน้าเขต

อภัยทิาน้มาอย�างต�อเน้ื�อง จน้สามารีถีรีะดีมทิ่น้จากหน้�วยงาน้ต�าง ๆ แลุ่ะพ่ทิธศาสน้ิกชน้ทิี�รี�วมทิำบ้่ญ่ 
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สามารีถีสรี้างเรีือน้แพ เพื�อให้คน้ทิี�มาสักการีะหลุ่วงพ�อใหญ่� สามารีถีลุ่งมาเยี�ยมชมเขตอภัยทิาน้แลุ่ะให้

อาหารีป็ลุ่าไดี้ เขตอภัยทิาน้วัดีหายโศกจ่งน้ับ้เป็็น้ตัวอย�างหน้่�งของความรี�วมมือการีจัดีตั้งเขตอน้่รีักษ�พัน้ธ่�

สัตว�น้้ำ รีะหว�าง วัดี ช่มชน้ ภาคเครีือข�ายทิางสังคม แลุ่ะหน้�วยงาน้รีาชการีโดียเฉพาะจากกรีมป็รีะมง

 บ้านัโคกสารท�า อ.ชานัุมานั จั.อำนัาจัเจัริญ (เขตอน้่รีักษ�พัน้ธ่�ป็ลุ่า, สรี้างบ้้าน้ป็ลุ่า)

 บ้้าน้โคกสารีทิ�า หม้� 5 ตำบ้ลุ่โคกสารี อำเภอชาน้่มาน้ จังหวัดีอำน้าจเจรีิญ่ ตั้งอย้�ติดีแม�น้้ำโขงทิางทิิศ

ตะวัน้ออกของหม้�บ้้าน้ ชาวบ้้าน้มีอาชีพหลุ่ักทิำการีเกษตรี ป็ลุ่้กพืชรีิมฝั่่�งโขงแลุ่ะทิำการีป็รีะมงใน้แม�น้้ำโขง 

บ้้าน้โคกสารีทิ�าไดี้แยกหม้�บ้้าน้อีกแห�งคือ บ้้าน้โคกน้กกรีะเต็น้ หม้� 7 ซึ่่�งมีรีะบ้บ้น้ิเวศแม�น้้ำโขงรี�วมกัน้ เช�น้

ดีอน้เทิียน้ คัน้หลุ่ังก�ำ คัน้ผู้ักชี คัน้หิน้แตก แก�งส�องน้้อย แก�งส�องใหญ่� มีลุ่ำห้วยสาขาทิี�สำคัญ่คือ ห้วยธม เป็็น้

เส้น้ทิางทิี�ป็ลุ่าจะอพยพไป็ผู้สมพัน้ธ่� วางไข� แลุ่ะอน้่บ้าลุ่ตัวอ�อน้ใน้ฤดี้น้้ำหลุ่าก ซึ่่�งมีห้วยต่้มแตน้เป็็น้ลุ่ำห้วย

สาขาของห้วยธม มีอ�างเก็บ้น้้ำห้วยต่้มแตน้ ทิี�ช่มชน้ใน้ตำบ้ลุ่โคกสารีไดี้ใช้น้้ำเพื�อการีเกษตรีแลุ่ะทิำการี

ป็รีะมง น้อกจากน้ี้อ�างเก็บ้น้้ำห้วยต่้มแตน้ยังเป็็น้พื้น้ทิี�อน้่รีักษ�พัน้ธ่�สัตว�น้้ำอีกแห�งหน้่�งของบ้้าน้โคกสารีทิ�า

ดี้วยเช�น้กัน้

 น้ิเวศย�อยใน้บ้้าน้โคกสารีทิ�า ส�วน้มากก็คือ เกาะ แก�ง บ้่�ง เวิน้ ซึ่่�งเป็็น้น้ิเวศย�อยทิี�เหมาะแก�การีดีำรีง

ชวีติของป็ลุ่า ทิำให้พืน้้ทิี�น้ีพ้บ้ป็ลุ่าได้ีหลุ่ายสายพนั้ธ่� เช�น้ ป็ลุ่าบ่้ก, ป็ลุ่าแข้, ป็ลุ่าป็าก, ป็ลุ่าสะงั�ว, ป็ลุ่ายาง , ป็ลุ่า

เผู้าะ, ป็ลุ่ายอน้, ป็ลุ่าเอิน้, ป็ลุ่าขบ้, ป็ลุ่าคงั, ป็ลุ่าป็าก, ป็ลุ่าอติ้�, ป็ลุ่าเพีย้, ป็ลุ่าหน้้าหน้,้ ป็ลุ่าสร้ีอย, ป็ลุ่ากรีะบ้อก, 

ป็ลุ่าหม้ ป็ลุ่ารีากกลุ่้วย ป็ลุ่าใน้ ป็ลุ่าป็ากบ้าน้ ฯ ความหลุ่ากหลุ่ายทิางสายพัน้ธ่�ป็ลุ่าจ่งทิำให้วิถีีชีวิตของคน้

บ้้าน้โคกสารีมีภ้มิป็่ญ่ญ่าดี้าน้การีป็รีะมง เครีื�องมือป็รีะมงทิี�ชาวบ้้าน้ใช้จ่งหลุ่ากหลุ่ายตามไป็ดี้วย เช�น้ ลุ่อบ้

ตั้ง, ลุ่อบ้น้อน้, ลุ่อบ้ก่้ง, แห, มอง, จั�น้ ฯลุ่ฯ
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อ�างห้วยต่้มแตน้ พื้น้ทิี�อน้่รีักษ�พัน้ธ่�สัตว�น้้ำ

 น้อกจากการีป็รีะมงแลุ่้ว บ้น้ฝั่่�งรีิมแม�น้้ำโขงยังมีพืชผู้ักทิี�เกิดีข่้น้ตามธรีรีมชาติแลุ่ะคน้ป็ลุ่้กข่้น้เพื�อ

การีเกษตรี แลุ่ะยังมีสัตว�น้้อยใหญ่�ทิี�เป็็น้อาหารีแก�คน้ใน้ช่มชน้ดี้วย เช�น้ แมงจิน้าย, จิโป็่ม, กบ้, เขียดี, จักจั�น้, 

ตั�กแตน้ ฯลุ่ฯ น้ับ้ไดี้ว�าบ้้าน้โคกสารีทิ�าเป็็น้พื้น้ทิี�ทิี�มีความมั�น้คงทิางอาหารีส้งมาก 

 ชาวบ้้าน้โคกสารีทิ�า โดียการีสน้ับ้สน้่น้จาก UNDP ไดี้จัดีตั้งเขตอน้่รีักษ�ป็ลุ่าหน้้าวัดีสว�างอารีมณ� (วัดี

ของหม้�บ้้าน้โคกสารีทิ�า) แลุ่ะไดี้สรี้างบ้้าน้ป็ลุ่าโดียการีใช้ทิ�อซึ่ีเมน้ต�เก�า ทิิ้งลุ่งใน้น้้ำโขงเพื�อให้ป็ลุ่าไดี้เป็็น้ทิี�อย้�

อาศัย เขตอน้่รีักษ�ดีังกลุ่�าวน้ี้ยังคงดีำเน้ิน้การีต�อเน้ื�องจน้ถี่งป็่จจ่บ้ัน้

 น้อกจากน้ั้น้ พื้น้ทิี�รีิมตลุ่ิ�งเดีิมไดี้มีการีก�อสรี้างเขื�อน้กั้น้ตลุ่ิ�งพัง ซึ่่�งจากการีสังเกตกรีะบ้วน้การีฟื้้�น้ตัว

ตามธรีรีมชาติของตลุ่ิ�งแม�น้้ำโขง ชาวบ้้าน้จ่งไดี้รีอจน้มีตะกอน้ดีิน้แลุ่ะแรี�ธาต่น้้ำโขงให้มาทิับ้ถีมมากพอจน้

สามารีถีใช้ป็ลุ่้กพืชผู้ักไดี้เกือบ้ดีังเดีิม แลุ่ะเมื�อมีพัน้ธ่�ไม้ธรีรีมชาติดีั้งเดีิมงอกข่้น้ใหม�ใน้บ้รีิเวณเขื�อน้กั้น้ตลุ่ิ�ง 

ไดี้แก� ต้น้ไครี้น้้ำ, ต้น้ก่�ม ชาวบ้้าน้จ่งไดี้รีักษาต้น้ไม้เหลุ่�าน้ี้ไว้เพื�อรีักษาให้ดีิน้ตะกอน้ทิี�มาทิับ้ถีมให้ยังคงมีทิี�ย่ดี

เกาะไม�ถี้กน้้ำพัดีพาไป็อีก ทิั้งยังช�วยเป็็น้รี�มเงาเวลุ่าทิำงาน้กลุ่างแจ้ง ผู้ลุ่พลุ่อยไดี้สำคัญ่จากการีรีักษาต้น้ไม้

แลุ่ะพืชรีิมตลุ่ิ�งเหลุ่�าน้ี้ไดี้ฟื้้�น้ฟื้้รีะบ้บ้น้ิเวศรีิมฝั่่�งข่้น้มาใหม� เป็็น้แหลุ่�งทิี�อย้�อาศัยของป็ลุ่า ทิี�ลุ่อกครีาบ้ของ

แมลุ่งป็อ แลุ่ะแมลุ่งหน้อน้ป็ลุ่อกน้้ำ รีวมทิั้งเป็็น้ทิี�จับ้ป็ลุ่าโดียใช้จั�น้ดี้วยเช�น้กัน้
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 บ้านัปากชม อ.ปากชม จั.เลย (เขตอน้่รีักษ�พัน้ธ่�ป็ลุ่า, การีทิดีลุ่องป็ลุ่้กพัน้ธ่�ไม้ดีั้งเดีิมรีิมฝั่่�งแม�น้้ำโขง)

 บ้้าน้ป็ากชม หม้� 10 ตำบ้ลุ่ป็ากชม อำเภอป็ากชม จังหวัดีเลุ่ย ตั้งอย้�ทิางทิิศตะวัน้ตกของอำเภอ

ป็ากชม ทิิศเหน้ือติดีกับ้แม�น้้ำโขง ทิิศใต้ติดีกับ้บ้้าน้น้าหงษ� หม้� 8 ตำบ้ลุ่ป็ากชม ทิิศตะวัน้ออกติดีกับ้หม้�บ้้าน้

ป็ากชม หม้� 1 ตำบ้ลุ่ป็ากชม ทิิศตะวัน้ตกติดีกับ้บ้้าน้คกไผู้� หม้� 6 ตำบ้ลุ่ป็ากชม บ้้าน้ป็ากชม หม้� 10 มีพื้น้ทิี�

ภ้เขาสลุ่ับ้ซึ่ับ้ซึ่้อน้มีความลุ่าดีชัน้ มีพื้น้ทิี�รีาบ้เชิงเขาเลุ่็กน้้อยแลุ่ะมีแน้วติดีกับ้แม�น้้ำโขง พื้น้ทิี�ทิำการีเกษตรีใช้

บ้รีิเวณเชิงเขาแลุ่ะเน้ิน้ภ้เขาตามแน้วแม�น้้ำโขงเป็็น้แหลุ่�งผู้ลุ่ิตพืชผู้ลุ่ทิางการีเกษตรี เช�น้ ข้าวโพดีเลุ่ี้ยงสัตว� 

มะม�วง กลุ่้วยน้้ำว้า ลุ่ำไย มะขาม มัน้สำป็ะหลุ่ัง ถีั�วต�าง ๆ ชาวบ้้าน้ส�วน้ใหญ่�มีวิถีีชีวิตพ่�งพาแม�น้้ำโขงเป็็น้

อย�างมาก

 การีป็รีะกอบ้อาชีพแลุ่ะการีทิำมาหากิน้ต้องอาศัยลุ่ำน้้ำโขงเป็็น้แหลุ่�งสำคัญ่ ไม�ว�าจะเป็็น้การีหาป็ลุ่า 

สัตว�น้้ำอื�น้ ๆ เช�น้ ก่้ง หอย พืชผู้ักพื้น้ถีิ�น้ รีวมทิั้งการีป็ลุ่้กพืชผู้ักต�าง ๆ รีิมฝั่่�งโขง รีะบ้บ้น้ิเวศย�อยแม�น้้ำโขงใน้

เขตบ้้าน้ป็ากชม เมื�อเวลุ่าน้้ำลุ่ดีใน้ฤดี้แลุ่้ง ไดี้แก� บ้่�ง (เช�น้ บ้่�งทิ�าวัดี บ้่�งทิ�าโรีงพยาบ้าลุ่, บ้่�งแข้), หาดีทิรีาย 

(เช�น้ หาดีทิรีายของบ้่�งทิ�าโรีงพยาบ้าลุ่, หาดีน้กน้างแอ�น้, หาดีน้างกวัก หาดีบ้ัว), ดีอน้ (เช�น้ ดีอน้ชม ดีอน้

กวัก) แลุ่ะมีลุ่ำห้วยชม เป็็น้ลุ่ำห้วยสาขาทิี�สำคัญ่ มีฝั่ายป็ากชมเก็บ้กักน้้ำเพื�อการีเกษตรี ป็รีะมง แลุ่ะการี

ป็รีะป็าของทิ้องถีิ�น้ ใน้ป็ี 2562 บ้้าน้ป็ากชมหม้� 10 แลุ่ะ หม้� 1 มีความรี�วมมือกัน้ใน้การีจัดีทิำเขตอน้่รีักษ�พัน้ธ่�

สัตว�น้้ำ โดียการีสน้ับ้สน้่น้จากกรีมป็รีะมงใน้บ้รีิเวณหน้้าฝั่ายป็ากชมจากหน้้าฝั่ายน้้ำลุ่้น้ไป็จน้ถี่งสะพาน้ข้าม

น้้ำชม ป็ากชม-ศรีีภ้ธรี รีะยะทิางป็รีะมาณ 1,500 เมตรี แลุ่ะพื้น้ทิี�จัดีทิำธน้าคารีป็ลุ่าช่มชน้ บ้รีิเวณพื้น้ทิี�

สาธารีณะหน้องแดีง กรีมป็รีะมงไดี้สน้ับ้สน้่น้พัน้ธ่�ป็ลุ่าป็ลุ่�อยใน้แหลุ่�งน้้ำหน้องแดีง วัน้ทิี� 24 กัน้ยายน้ 2562 

แลุ่ะบ้รีิเวณหน้้าฝั่ายป็ากชม ใน้วัน้ทิี� 17 กัน้ยายน้ 2563 

 ใน้ขณะเดีียวกัน้ ช่มชน้ป็ากชม หม้� 10 โดียทิีมวิจัยช่มชน้ไดี้รีิเรีิ�มทิำเขตอน้่รีักษ�พัน้ธ่�ป็ลุ่าใน้แม�น้้ำโขง 
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ใน้ป็ี 2563 บ้รีิเวณดี้าน้หลุ่ังของบ้้าน้น้ายก่ศลุ่ พ่ทิธทิองศรีี แลุ่ะรีิเรีิ�มฟื้้�น้ฟื้้รีะบ้บ้น้ิเวศรีิมตลุ่ิ�งเน้ื�องจากถี้ก

ทิำลุ่ายลุ่งไป็จากการีสรี้างเขื�อน้กั้น้ตลุ่ิ�ง โดียการีตัดีกิ�งต้น้ไครี้น้้ำมาป็่กชำ, การีน้ำกลุ่้าไม้ดีั้งเดีิมมาป็ลุ่้ก ไดี้แก�

ต้น้ไครี้น้่�น้, ต้น้ก้าน้เหลุ่ือง ซึ่่�งบ้างส�วน้ตายไป็ แลุ่ะยังคงเหลุ่ืออีกจำน้วน้หน้่�งสามารีถีเจรีิญ่เติบ้โตไดี้จน้ถี่ง

ป็่จจ่บ้ัน้น้ับ้เป็็น้การีทิดีลุ่องป็่กกิ�งชำต้น้ไครี้น้้ำ แลุ่ะย้ายกลุ่้าต้น้ไครี้น้่�น้, ต้น้ก้าน้เหลุ่ือง เพื�อวัตถี่ป็รีะสงค�การี

ฟื้้�น้ฟื้้รีะบ้บ้น้ิเวศรีิมฝั่่�ง เพื�อสรี้างบ้้าน้ป็ลุ่า ทิี�ป็รีะสบ้ความสำเรี็จรีะดีับ้หน้่�ง

 แก�งกะเบา อ.หว้านัใหญ� จั.มุกดาหาร (ดี้แลุ่การีขยายพัน้ธ่�ป็ลุ่าตามธรีรีมชาติ เก็บ้แลุ่ะป็ลุ่�อยไข�ป็ลุ่า

ไน้คืน้ส้�แม�น้้ำโขง)

 แก�งกะเบ้า ตั้งอย้�ใน้เขตบ้้าน้น้าแกน้้อย หม้� 10 ตําบ้ลุ่ป็่งขาม อําเภอหว้าน้ใหญ่� จังหวัดีม่กดีาหารี 

เป็็น้ส�วน้หน้่�งของรีะบ้บ้น้เิวศย�อยใน้แม�น้ำ้โขงทีิ�หลุ่ากหลุ่าย ครีอบ้คลุ่ม่พืน้้ทิี�ตำบ้ลุ่ป่็งขามแลุ่ะตำบ้ลุ่หว้าน้ใหญ่� 

รีะยะทิางป็รีะมาณ 15 กิโลุ่เมตรี ชาวบ้้าน้ใน้สองตําบ้ลุ่ไดี้จําแน้กรีะบ้บ้น้ิเวศย�อย เช�น้ 

 แก�งกะเบา เป็็น้แก�งหิน้แลุ่ะโขดีหิน้ทิี�ขวางกั้น้แม�น้้ำโขง สายน้้ำทิี�ไหลุ่มาจะกรีะทิบ้กับ้แก�งหิน้ แลุ่ะมี

การีกัดีเซึ่าะทิําให้เกิดีรี้ป็รี�างทิี�แป็ลุ่กตา ใน้บ้างทิี�จะมีลุ่ักษณะเหมือน้หลุ่่มลุ่่ก บ้างทิี�มีลุ่ักษณะเหมือน้ถี้ำใต้น้้ำ 

ซึ่่�งจะสวยงามมากใน้ช�วงฤดี้รี้อน้ แก�งกะเบ้าใน้สมัยก�อน้มีต้น้กะเบ้าซึ่่�งมีลุ่ักษณะคลุ่้ายกับ้ต้น้มะกอก แต�ใน้

ป็่จจ่บ้ัน้ไม�มีให้เห็น้แลุ่้ว ทิั้งน้ี้ ชื�อแก�งกะเบ้า มาจากบ้้าน้แก�งกะเบ้าทิี�ตั้งอย้�ทิางฝั่่�งสป็ป็.ลุ่าว 

 ดอนัยายเนั้�อง เป็็น้ลุ่วงไหลุ่มองป็ลุ่าเอิน้ ใน้อดีีตแม�เฒ�าชื�อเน้ืองป็่วยเป็็น้โรีคฝั่ีดีาษ ซึ่่�งเป็็น้โรีคติดีต�อ 

ชน้ิดีหน้่�งทิําให้อย้�ใน้ช่มชน้หรีือหม้�บ้้าน้ไม�ไดี้ ชาวบ้้าน้จ่งพายายเน้ื�องไป็อย้�ทิี�ดีอน้น้ั้น้จน้เสียชีวิต จ่งเป็็น้ทิี�มา 

ของชื�อ ดีอน้ยายเน้ื�อง

 ลวงตม เป็็น้ลุ่วงมองทิี�มีรีะดีับ้น้้ำลุ่่กอย้�ติดีรี�องน้้ำฝั่่�งสป็ป็.ลุ่าว บ้รีิเวณน้ี้จะมีป็ลุ่ามากใน้ช�วงป็รีะมาณ
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เดีือน้ต่ลุ่าคมถี่งพฤศจิกายน้ ป็ลุ่าเอิน้จะมาผู้สมพัน้ธ่�ทิี�ลุ่วงตมน้ี้ ชาวบ้้าน้มักจะเรีียกอีก ชื�อว�า มองเชิง

 คันัปลายาง ลุ่วงมองใน้อดีีตบ้รีิเวณน้ี้ไหลุ่มองไดี้เฉพาะป็ลุ่ายางเป็็น้จําน้วน้มาก 

 ถ้้ำแข้นั้อย เป็็น้ถี้ำขน้าดีเลุ่็ก ซึ่่�งคน้หาป็ลุ่าจะไป็หลุ่บ้อาศัยเมื�อมีพาย่ 

 ใน้ดี้าน้การีรีักษารีะบ้บ้น้ิเวศแลุ่ะความหลุ่ากหลุ่ายทิางชีวภาพใน้ม่มมองของช่มชน้ ชาวป็รีะมงใน้

ช่มชน้ทิี�ต้องพ่�งพาความอ่ดีมสมบ้้รีณ�บ้รีิเวณแก�งกะเบ้า จะคอยสังเกตดี้แหหรีือตาข�ายจับ้ป็ลุ่าของตน้ โดีย

เฉพาะการีหาป็ลุ่าใน้ฤดี้แลุ่้งทิี�เป็็น้ฤดี้วางไข�ของป็ลุ่าบ้างชน้ิดี เช�น้ ป็ลุ่าไน้ ซึ่่�งเมื�อน้ำแหข่้น้จากน้้ำจะมี

สาหรี�ายติดีแหมาดี้วย ใน้สาหรี�ายน้ั้น้จะพบ้ไข�ป็ลุ่าไน้อย้�ทิั�ว ซึ่่�งเป็็น้ธรีรีมชาติของการีวางไข�ของป็ลุ่าไน้ เมื�อ

พบ้ไข�เหลุ่�าน้ี้ชาวป็รีะมงทิี�น้ี�จะเก็บ้สาหรี�ายทิี�มีไข�ป็ลุ่าไน้ติดีอย้�น้ำกลุ่ับ้ไป็ป็ลุ่�อยลุ่งส้�แม�น้้ำโขง เพื�อให้ไดี้ฟื้่ก

เป็็น้ตัวอ�อน้ต�อไป็ เป็็น้วิถีีป็ฏิบ้ัติโดียชาวป็รีะมงดี้วยกัน้เองทิี�ไม�ไดี้ม่�งหาแต�เพียงป็ลุ่าเพื�อน้ำไป็บ้รีิโภคอย�าง

เดีียวเทิ�าน้ั้น้ 

 บ้านัเช่ยงคานั อ.เช่ยงคานั จั.เลย (เขตอน้่รีักษ�หญ่้าหวีดี กลุ่่�มวิสาหกิจช่มชน้ทิ�องเทิี�ยวเกษตรีรีิมโขง 

ป็รีะมงพื้น้บ้้าน้เชียงคาน้)

 ช่มชน้ทิี� บ้้าน้เชียงคาน้ หม้� 1 ตำบ้ลุ่เชียงคาน้ อำเภอเชียงคาน้ จังหวัดีเลุ่ย ยังย่ดีอาชีพป็รีะมงเป็็น้

อาชีพหลุ่ักของคน้ใน้ทิ้องถีิ�น้ ชาวป็รีะมงทิี�น้ี�จ่งมีความรี้้แลุ่ะภ้มิป็่ญ่ญ่าต�าง ๆ ใน้การีดีำรีงชีพตามแต�ลุ่ะรีะบ้บ้

ภ้มิน้ิเวศ ทิี�แต�ลุ่ะพื้น้ทิี�จะมีลุ่ักษณะการีใช้ป็รีะโยชน้�แตกต�างกัน้ไป็ แลุ่ะใน้การีหาป็ลุ่าของชาวป็รีะมงก็จะมี

ความรี้้แลุ่ะภ้มิป็่ญ่ญ่าทิี�ซึ่�อน้อย้� เช�น้ เครีื�องมือหาป็ลุ่าแต�ลุ่ะชน้ิดี ลุ่ักษณะการีข่้น้ลุ่งของป็ลุ่าใน้แต�ลุ่ะฤดี้กาลุ่ 

ลุ่ักษณะแหลุ่�งทิี�อย้�อาศัยของป็ลุ่า รีวมถี่งการีป็ลุ่้กพืชผู้ักรีิมน้้ำ 

 แต�เมื�อมีโครีงการีพัฒน้าแม�น้้ำโขงเกิดีข่้น้ ไดี้ส�งผู้ลุ่กรีะทิบ้ต�อช่มชน้ใน้พื้น้ทิี� เช�น้ โครีงการีกั้น้ฝั่าย
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แม�น้้ำเลุ่ย ทิำให้แม�น้้ำตื้น้เขิน้ ป็รีิมาณสัตว�น้้ำลุ่ดีลุ่ง บ้างชน้ิดีหายไป็ รีวมถี่งพื้น้ทิี�บ้างส�วน้หายไป็ หรีือกรีณี

โครีงการีเขื�อน้กั้น้แม�น้้ำโขงใน้ป็รีะเทิศจีน้ แลุ่ะ สป็ป็.ลุ่าว ทิำให้รีะดีับ้น้้ำโขงข่้น้ลุ่งไม�เป็็น้ป็กติ จากเมื�อก�อน้

รีะดีบั้น้ำ้จะค�อย ๆ ข้่น้ลุ่งตามฤด้ีกาลุ่ แต�ป่็จจ่บ้นั้การีข่น้้ลุ่งของรีะดัีบ้น้ำ้แม�น้ำ้โขงเกดิีข่น้้อย�างรีวดีเรีว็ชั�วข้ามคืน้ 

ส�งผู้ลุ่กรีะทิบ้ต�อการีอพยพของป็ลุ่า หรีือทิี�ชาวป็รีะมงเรีียกว�า “ป็ลุ่าหลุ่งน้้ำ” หรีือป็ลุ่าอพยพ จน้ป็รีิมาณ

ป็ลุ่าลุ่ดีลุ่งแลุ่ะป็ลุ่ามีขน้าดีเลุ่็กลุ่ง ส�งผู้ลุ่ให้อาชีพป็รีะมงจากเดีิมทิี�มีมากกว�า 400 คน้ เหลุ่ือเพียง 40-50 คน้

 ช่มชน้ชาวป็รีะมงเชียงคาน้ จ่งไดี้มีการีจัดีตั้งแลุ่ะจดีทิะเบ้ียน้เป็็น้กลุ่่�มวิสาหกิจช่มชน้ทิ�องเทิี�ยวเกษตรี

รีิมโขงป็รีะมงพื้น้บ้้าน้เชียงคาน้ แลุ่ะไดี้สรี้าง “ศ้น้ย�เรีียน้รี้้ป็รีะมงพื้น้บ้้าน้เชียงคาน้” เพื�อเป็็น้แหลุ่�งรีวบ้รีวม

องค�ความรี้้การีทิำป็รีะมงใน้แม�น้้ำเลุ่ยแลุ่ะแม�น้้ำโขง โดียป็รีับ้ป็รี่งแพป็ลุ่าเก�าของชาวป็รีะมง (มหาวิทิยาลุ่ัย

ชาวบ้้าน้หรีือช่มชน้) เพื�อการีป็รีะสาน้ของสมาชิกชาวป็รีะมง แลุ่ะเป็็น้สถีาน้ทิี�ใน้การีแลุ่กเป็ลุ่ี�ยน้

ป็รีะสบ้การีณ� โดียมีพิธีเป็ิดีอย�างเป็็น้ทิางการี ใน้เดีือน้สิงหาคม พ.ศ.2561 น้อกจากการีสรี้างศ้น้ย�เรีียน้รี้้

ป็รีะมงฯ แลุ่้ว กลุ่่�มวิสาหกิจช่มชน้ทิ�องเทิี�ยวเกษตรีรีิมโขงป็รีะมงพื้น้บ้้าน้เชียงคาน้ ยังไดี้รี�วมกัน้จัดีตั้งเขต

อน้่รีักษ�พัน้ธ่�สัตว�น้้ำใน้แม�น้้ำโขง บ้รีิเวณศ้น้ย�เรีียน้รี้้ป็รีะมงพื้น้บ้้าน้เชียงคาน้ รีวมทิั้งไดี้จัดีทิำแน้วเขตอน้่รีักษ�

ต้น้หวีดี ซึ่่�งถีือเป็็น้พืชเฉพาะถีิ�น้ใน้แม�น้้ำโขง แลุ่ะอย้�สถีาน้ะเสี�ยงต�อการีส้ญ่พัน้ธ่� ใน้บ้รีิเวณศ้น้ย�เรีียน้รี้้ป็รีะมง

พื้น้บ้้าน้เชียงคาน้ดี้วย  

ภาพป็ลุ่าไน้ จาก หน้ังสือพัน้ธ่�ป็ลุ่าแม�น้้ำโขงตอน้ลุ่�าง จากเชียงคาน้ถี่งป็ากชม 

จัดีทิำโดีย องค�กรีแม�น้้ําเพื�อชีวิต (Living River Siam)
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 บ้านัผาชันั อ.โพธิ�ไทร จั.อุบลราชธานั่ (เขตอน้่รีักษ�จี้หลุ่�อ)

 หม้�บ้้าน้ผู้าชัน้ ตั้งอย้�ใน้ บ้รีิเวณหม้� 7 ตำบ้ลุ่สำโรีง อำเภอโพธิ�ไทิรี จังหวัดีอ่บ้ลุ่รีาชธาน้ี โดียอย้�ห�าง

จากหม้�บ้้าน้สำโรีงป็รีะมาณ 8 กิโลุ่เมตรี เป็็น้หม้�บ้้าน้ทิี�มีพื้น้ทิี�อย้�ติดีกับ้แม�น้้ำโขง หม้�บ้้าน้ตั้งอย้�บ้น้น้ิเวศแบ้บ้

หน้้าผู้าหิน้ส้งชัน้ มีโบ้ก บ้่�ง ทิั้งขน้าดีเลุ่็กแลุ่ะใหญ่�กรีะจายอย้�มากมายทิั�วบ้รีิเวณ โดียใน้ฤดี้แลุ่้งชาวบ้้าน้จะทิำ

เกษตรีบ้รีิเวณขอบ้บ้่�งทิี�มีดีิน้ตะกอน้ทิับ้ถีม ทิั้งถีั�ว, หอม, พรีิก, มะเขือเทิศ ฯลุ่ฯ

 บ้้าน้ผู้าชัน้ถีือเป็็น้บ้้าน้หน้่�งทิี�มีการีบ้รีิหารีจัดีการีใน้ช่มชน้ทิี�มีป็รีะสิทิธิภาพมาก โดียมีคณะทิำงาน้

เพื�อดี้แลุ่กิจการีดี้าน้ต�าง ๆ เช�น้ คณะกรีรีมการีบ้รีิหารีกองทิ่น้ป็ลุ่า ซึ่่�งก�อตั้งข่้น้เพื�อเป็็น้ศ้น้ย�กลุ่างการีรีับ้ซึ่ื้อ

ป็ลุ่าจากหม้�บ้้าน้ใกลุ่้เคียง แลุ่ะขายป็ลุ่าส้�ตลุ่าดีทิี�กว้างข่้น้ใน้รีาคาทิี�ถี้กควบ้ค่มอย�างเป็็น้ธรีรีม น้อกจากน้ี้

รีะบ้บ้น้ิเวศของบ้้าน้ผู้าชัน้ทิี�เอื้อต�อการีอย้�อาศัยของสิ�งมีชีวิตหลุ่ากหลุ่ายชน้ิดี โดียเฉพาะ จี้หลุ่�อ หรีือจิ้งหรีีดี

ดีิน้ ทิี�สามารีถีข่ดีพบ้ไดี้ทิั�วไป็ตามพื้น้ดีิน้แลุ่ะหาดีทิรีายรีิมบ้่�งแลุ่ะรีิมแม�น้้ำโขงใน้ฤดี้แลุ่้ง ส�วน้ใหญ่�แลุ่้วชาว

บ้้าน้ผู้าชัน้มักข่ดีจี้หลุ่�อเพื�อบ้รีิโภคใน้ครีัวเรีือน้ ถีือเป็็น้อาหารีตามฤดี้กาลุ่ทิี�สำคัญ่ แลุ่ะยังเป็็น้สัตว�ทิี�น้ำรีายไดี้

มาส้�ช่มชน้ โดียเฉพาะบ้รีิเวณบ้่�งอะหลุ่ิงทิี�พบ้มาก การีข่ดีหาจี้หลุ่�อน้ั้น้สามารีถีทิำไดี้ใน้ช�วงฝั่น้หย่ดีตกใหม� ๆ 

เน้ื�องจากเป็็น้ช�วงทิี�จี้หลุ่�อจะต้องออกมาทิำรีังใหม� อย�างไรีก็ตามการีข่ดีหาจี้หลุ่�อมีการีบ้รีิหารีจัดีการีใน้ช่มชน้

เช�น้เดีียวกับ้กิจกรีรีมอื�น้ ๆ คือ มีการีจัดีตั้งแหลุ่�งอน้่รีักษ�พัน้ธ่�จี้หลุ่�อ เพื�อให้จี้หลุ่�อสามารีถีมีช�วงเวลุ่าใน้การี

ขยายพัน้ธ่�แลุ่ะรีักษาจำน้วน้ไว้ไดี้ใน้รีะยะยาว ไม�ถี้กข่ดีเพื�อส�งขายไป็จน้หมดี ทิั้งยังมาจากความตั้งใจของ

ช่มชน้ทิี�จะฟื้้�น้ฟื้้ความหลุ่ากหลุ่ายทิางชีวภาพรีิมน้้ำโขง ซึ่่�งโครีงการีตั้งเขตอน้่รีักษ�พัน้ธ่�จี้หลุ่�อน้ี้เรีิ�มต้น้ข่้น้จาก

ความรี�วมมือของม้ลุ่น้ิธิพิทิักษ�ธรีรีมชาติดี้วย
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พ้้นัท่�แม�นั้ำสาขา และแหล�งนั้ำในัชุมชนั ม่ดังนั่้

 บ้านัหนัองบัว อ.ปากคาด จั.บ่งกาฬ (การีฟื้้�น้ฟื้้รีะบ้บ้น้ิเวศลุ่ำน้้ำสาขา การีข่ดีลุ่อกจอกห้หน้้ยักษ�ใน้

ลุ่ำห้วยอังฮา) 

 ลุ่ำห้วยอังฮา เป็็น้ลุ่ำห้วยไหลุ่ลุ่งแม�น้้ำโขง อย้�ใน้เขตบ้้าน้หน้องบ้ัว ตำบ้ลุ่น้ากั้ง อำเภอป็ากคาดี จังหวัดี

บ้่งกาฬ เป็็น้ลุ่ำห้วยทิี�ป็ลุ่าจากแม�น้้ำโขงไดี้อพยพเข้ามาอาศัย วางไข� แลุ่ะเจรีิญ่เติบ้โต สรี้างความสมบ้้รีณ�ใน้

ด้ีาน้ทิรีพัยากรีสตัว� เป็็น้แหลุ่�งจับ้ป็ลุ่าทีิ�สำคญั่ของชาวบ้้าน้หน้องบั้ว น้อกเหนื้อจากการีทิำป็รีะมงใน้แม�น้ำ้โขง

 หลุ่ายป็ีทิี�ผู้�าน้มา เกิดีการีรีะบ้าดีของจอกห้หน้้ยักษ� ใน้ช�วงรีะยะเวลุ่า 3-4 ป็ีทิี�ผู้�าน้มา รีะบ้าดีเติบ้โต

เต็มพื้น้ทิี�ห้วยอังฮา จน้น้้ำไม�สามารีถีไหลุ่ไดี้ แสงแดีดีไม�สามารีถีส�องถี่งผู้ิวน้้ำ ส�งผู้ลุ่ให้ชาวบ้้าน้ไม�สามารีถีจับ้

ป็ลุ่าไดี้ จากสถีาน้การีณ�ป็่ญ่หาน้ี้ ใน้เดีือน้สิงหาคม พ.ศ. 2562 ชาวบ้้าน้หน้องบ้ัวแลุ่ะชาวบ้้าน้จากหม้�บ้้าน้ทิี�มี

เขตติดีห้วยอังฮา ช�วยกัน้ทิำการีกำจัดีจอกห้หน้้ยักษ� ออกจากลุ่ำห้วยอังฮา แลุ่ะขอความช�วยเหลุ่ือจากหน้�วย

งาน้ใน้พื้น้ทิี� เพื�อน้ำเครีื�องจักรีกลุ่เข้ามาช�วยใน้การีข่ดีลุ่อกจอกห้หน้้ยักษ� ซึ่่�งดีำเน้ิน้การีข่ดีลุ่อกออกไป็ไดี้

เพียงบ้างส�วน้เทิ�าน้ั้น้ การีรีะบ้าดีของจอกห้หน้้ยักษ� ยังคงรีะบ้าดีอย�างต�อเน้ื�อง จน้ถี่งเดีือน้ มิถี่น้ายน้ พ.ศ. 

2563 ชาวบ้้าน้หน้องบ้ัว ไดี้รี�วมกัน้กับ้ชาวบ้้าน้บ้้าน้อื�น้ ๆ รี�วมกัน้ข่ดีลุ่อกจอกห้หน้้ยักษ�ออกจากห้วยอังฮาอีก

ครีั้งหน้่�ง

 การีข่ดีลุ่อกจอกห้หน้้ยักษ�ของชาวบ้้าน้ ถี่งแม้ว�าจะไม�ไดี้เป็็น้การีป็รีะกาศเขตอน้่รีักษ�พัน้ธ่�สัตว�น้้ำ แต�

เป็็น้ส�วน้สำคัญ่ของการีฟื้้�น้ฟื้้รีะบ้บ้น้ิเวศห้วยอังฮา ให้กลุ่ับ้มาดีังเดีิมให้ไดี้มากทิี�ส่ดี เพื�อให้กลุ่ับ้มาเป็็น้แหลุ่�ง

จับ้ป็ลุ่าของช่มชน้ไดี้ต�อไป็
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 บ้านัสามผง และบ้านัศร่เวินัไชย  อ.ศร่สงคราม จั.นัครพนัม (เขตอน้่รีักษ�พัน้ธ่�ป็ลุ่าใน้แหลุ่�งน้้ำ แลุ่ะ

ใน้แม�น้้ำสงครีาม, สรี้างบ้้าน้ป็ลุ่า, ป็ลุ่�อยพัน้ธ่�ป็ลุ่า, เขตอน้่รีักษ�พื้น้ทิี�ช่�มน้้ำ, ป็ลุ่้กไม้ดีั้งเดีิมรีิมฝั่่�ง)

 บ้รีิเวณลุ่่�มน้้ำสงครีามตอน้ลุ่�างทิี�มีลุ่ักษณะพิเศษ คือ ใน้ฤดี้ฝั่น้น้้ำจะค�อยๆ ทิ�วมพื้น้ทิี�ลุ่่�มต�ำ แลุ่ะเมื�อ

ถี่งฤดี้น้้ำหลุ่ากจะกลุ่ายสภาพเป็็น้ผู้ืน้ทิะเลุ่สาบ้น้้ำจืดีกว้างใหญ่�ครีอบ้คลุ่่มพื้น้ทิี�ถี่ง 600,000 ไรี� รีะยะเวลุ่า

น้าน้ป็รีะมาณ 3-4 เดีือน้ น้้ำหลุ่ากน้ี้เป็็น้อิทิธิพลุ่มาจากน้้ำเหน้ือแลุ่ะน้้ำจากลุ่ำน้้ำโขงทิี�ไหลุ่ย้อน้เข้ามาตาม

ลุ่ำน้้ำสงครีามแลุ่ะลุ่ำน้้ำย�อยมีลุ่ักษณะคลุ่้ายกับ้ทิะเลุ่สาบ้เขมรี (โตน้เลุ่สาบ้) ลุ่ักษณะดีังกลุ่�าวทิำให้ลุ่่�มน้้ำ

สงครีามตอน้ลุ่�างมีเอกลุ่ักษณ�เฉพาะทิางธรีรีมชาติ คือ มีป็่าชน้ิดีต�าง ๆ ข่้น้อย้�ตามทิี�รีาบ้น้้ำทิ�วมถี่งรีิมแม�น้้ำ

แลุ่ะห้วยสาขาทิี�ทิน้ต�อน้้ำทิ�วม 3-4 เดีือน้ โดียเฉพาะป็่าไผู้�พื้น้บ้้าน้ ซึ่่�งช่มชน้ทิ้องถีิ�น้เรีียกพื้น้ทิี�น้ี้ว�า “ป็่าบ้่�งป็่า

ทิาม” หรีือ “ป็่าทิาม” (Flood Forest) ทิำให้มีความหลุ่ากหลุ่ายทิางชีวภาพส้งมาก ป็่จจ่บ้ัน้เป็็น้พื้น้ทิี�หน้่�งทิี�

ยงัคงมพีืน้้ทิี�ป่็าบ้่�งป่็าทิามทิี�สำคญั่หลุ่งเหลุ่อือย้�ใน้ภาคอีสาน้ พบ้กรีะจายทิั�วไป็บ้รีเิวณรีมิสองฝ่ั่�งแม�น้ำ้สงครีาม 

แลุ่ะลุ่ำน้้ำสาขา มีพื้น้ทิี�ป็รีะมาณ 160,000 ไรี� ซึ่่�งน้ับ้ว�ามีความสำคัญ่แลุ่ะค่ณป็รีะโยชน้�มากมาย โดียเฉพาะ

การีเอื้อป็รีะโยชน้�ให้แก�ช่มชน้ทิ้องถีิ�น้ทิั้งทิางตรีงแลุ่ะทิางอ้อม

 ลุ่ักษณะดัีงกลุ่�าวทิำให้วิถีีชีวิตคน้ลุ่่�มน้้ำสงครีามน้ั้น้ผู้้กพัน้กับ้แม�น้้ำสงครีามแลุ่ะป่็าบ่้�งป่็าทิามอย�าง

แยกกัน้ไม�ออก เน้ื�องจากแม�น้้ำสงครีามแลุ่ะป็่าบ้่�งป็่าทิามเป็็น้แหลุ่�งทิรีัพยากรีทิี�เลุ่ี้ยงดี้ช่มชน้รีอบ้ ๆ มาอย�าง

ยาวน้าน้ แลุ่ะชาวบ้้าน้ไดี้พ่�งพาทิรีัพยากรีดี้าน้ต�าง ๆ จากความหลุ่ากหลุ่ายทิางชีวภาพ หรีือความอ่ดีม

สมบ้้รีณ�ของทิรีัพยากรีใน้ป็่าบ้่�งป็่าทิาม จน้สรี้างความมั�น้คงดี้าน้อาหารี ดี้าน้ส่ขภาพ ดี้าน้เศรีษฐกิจ สังคม 

วัฒน้ธรีรีมแลุ่ะป็รีะเพณี 

 ใน้ส�วน้พื้น้ทิี�บ้้าน้สามผู้ง ตั้งอย้�ทิางซึ่้ายติดีลุ่ำน้้ำสงครีาม ซึ่่�งเป็็น้ลุ่ำน้้ำสาขาของแม�น้้ำโขง ห�างจาก

ป็ากแม�น้้ำสงครีาม (ไหลุ่ลุ่งแม�น้้ำโขง ทิี� ต.ไชยบ้่รีี อ.ทิ�าอ่เทิน้ จ.น้ครีพน้ม) ซึ่่�งคดีเคี้ยวไป็ตามลุ่ำน้้ำเป็็น้รีะยะ

ทิางป็รีะมาณ 75 กิโลุ่เมตรี โดียมีรีะยะทิางตรีงป็รีะมาณ 32 กิโลุ่เมตรี ซึ่่�งกิจกรีรีมทิี�บ้้าน้สามผู้งทิำคือการี ทิำ

เขตอน้่รีักษ�พัน้ธ่�ป็ลุ่าใน้แหลุ่�งน้้ำ (หน้องขา) , สรี้างบ้้าน้ป็ลุ่า, ป็ลุ่�อยพัน้ธ่�ป็ลุ่า แลุ่ะการีป็ลุ่้กไม้ดีั้งเดีิมรีิมฝั่่�ง

 รีะบ้บ้น้ิเวศของหน้องขาเป็็น้หน้องน้้ำธรีรีมชาติขน้าดีใหญ่� มีทิางเชื�อมต�อกับ้ลุ่ำน้้ำสงครีาม พื้น้ทิี�
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หน้องขาบ้างส�วน้ถี้กแบ้�งเป็็น้หน้องน้้ำสาธารีณะของบ้้าน้ศรีีเวิน้ไชย แลุ่ะบ้้าน้สามผู้ง หม้� 13  แลุ่ะเหลุ่ือพื้น้ทิี�

หน้องขา ทิี�อย้�ใน้เขตบ้้าน้สามผู้ง หม้� 3 ใน้ป็่จจ่บ้ัน้ป็รีะมาณ 300 ไรี� ซึ่่�งมีการีข่ดีลุ่อกเพื�อทิำคัน้ดีิน้ลุ่้อมรีอบ้

หน้องขา การีทิำคัน้ดีิน้น้ี้เองทิี�ทิำให้ช่มชน้ต้องการีน้ำไม้ดีั้งเดีิมทิี�เคยข่้น้ตามรีิมฝั่่�งกลุ่ับ้มาอีกครีั้ง หลุ่ังจากดีิน้

รีิมตลุ่ิ�งถี้กข่ดีแลุ่ะถี้กดีิน้ทิับ้ถีมไป็จากการีข่ดีหน้อง โดียใช้วิธีน้ำกลุ่้าไม้ดีั้งเดีิมต�าง ๆ กลุ่ับ้มาป็ลุ่้กไว้รีอบ้ ๆ 

หน้อง เพื�อเป็็น้การีฟื้้�น้คืน้รีะบ้บ้น้ิเวศแลุ่ะช�วยขยายพัน้ธ่�พรีรีณไม้ทิ้องถีิ�น้ทิี�กำลุ่ังลุ่ดีจำน้วน้ลุ่ง

 ใน้ดี้าน้ป็รีะมงใน้พื้น้ทิี�หน้องขา โดียเฉพาะใน้ช�วงเดีือน้พฤษภาคมถี่งเดีือน้กรีกฎาคม  เมื�อรีะดีับ้น้้ำ

โขงเพิ�มรีะดัีบ้ใน้ฤดี้น้้ำหลุ่ากจะส�งผู้ลุ่ให้น้้ำแม�น้้ำสงครีามแม�น้้ำสาขาเพิ�มข่้น้จน้ทิ�วมหน้องน้้ำทิี�เชื�อมต�อกัน้

ทิั้งหมดี เหลุ่�าป็ลุ่าจะอพยพข่้น้วางไข�ตามหน้องน้้ำ แหลุ่�งน้้ำ ทิี�มีแอ�งน้้ำ ป็่าไม้ หญ่้าตามรีิมหน้องน้้ำ เช�น้ ป็ลุ่า

โจก, ป็ลุ่าหลุ่าดี, ป็ลุ่ากดี, ป็ลุ่าเซึ่ือม, ป็ลุ่าตอง เป็็น้ต้น้ โดียเฉพาะใน้พื้น้ทิี�ของหน้องขามีพื้น้ทิี�เหมาะสม

สำหรีับ้ให้ป็ลุ่าวางไข�ไดี้ เพรีาะมีแอ�ง มีสถีาน้ทิี�ทิี�ป็ลุ่าหย่ดีพักไดี้ใน้ช�วงป็ลุ่าอพยพ มีแหลุ่�งอาหารีแลุ่ะทิี�หลุ่บ้

ภัยเหมาะแก�การีอน้่บ้าลุ่ป็ลุ่าวัยอ�อน้ ใน้ป็ี 2562 ช่มชน้ไดี้กำหน้ดีหน้องขาเป็็น้เขตอน้่รีักษ�พัน้ธ่�ป็ลุ่า 100 ไรี� 

ใน้หน้องน้้ำต�าง ๆ รีวมทิั้งหน้องขา แลุ่ะรี�วมมือกับ้กรีมป็รีะมงใน้การีรีับ้ลุ่้กป็ลุ่ามาป็ลุ่�อยใน้พื้น้ทิี�อน้่รีักษ� ทิั้ง

ช่มชน้ยังสรี้างบ้้าน้ป็ลุ่าดี้วยวัสดี่ธรีรีมชาติ เช�น้ กิ�งไม้ เพื�อให้เป็็น้แหลุ่�งอย้�อาศัย แหลุ่�งอน้่บ้าลุ่ป็ลุ่าวัยอ�อน้ 

แลุ่ะแหลุ่�งอาหารีตามธรีรีมชาติ

 ใน้ด้ีาน้พืน้้ทีิ�บ้้าน้ศรีีเวนิ้ไชย ชม่ชน้ได้ีกำหน้ดีเป็็น้พืน้้ทิี�อน้ร่ีกัษ�พัน้ธ่�ป็ลุ่าใน้แม�น้ำ้สงครีาม บ้รีเิวณทิ�าน้ำ้

วดัีพรีะเน้าว� บ้้าน้ศรีีเวนิ้ไชย ต.สามผู้ง อ.ศรีีสงครีาม ทิัง้รี�วมมอืกบั้กรีมป็รีะมงใน้การีรีบั้พนั้ธ่�ป็ลุ่าวัยอ�อน้มา

ป็ลุ่�อย ซึ่่�งบ้รีิเวณดีังกลุ่�าวอย้�ใน้พื้น้ทิี�ติดีกับ้ป็่าบ้่�งป็่าทิาม ทิี�เมื�อถี่งฤดี้น้้ำหลุ่ากเหลุ่�าพัน้ธ่�ป็ลุ่าจะสามารีถีเคลุ่ื�อน้

ย้ายไป็ส้�พื้น้ทิี�ช่�มน้้ำ แลุ่ะว�ายเข้าห้วยแลุ่ะหน้องต�าง ๆ ทิี�เชื�อมกับ้แม�น้้ำสงครีามไดี้ เพื�อเป็็น้แหลุ่�งอาหารีแก�

ช่มชน้แลุ่ะฟื้้�น้คืน้เศรีษฐกิจดี้าน้การีป็รีะมงแก�ช่มชน้โดียรีอบ้

 บ้านัโป่งเป้า อ.โพธิ�ไทร จั.อุบลราชธานั่ (เขตอน้่รีักษ�พัน้ธ่�ป็ลุ่า บ้่�งแม�ใหญ่�เฟื้้อย, ป็ลุ่�อยพัน้ธ่�ป็ลุ่า)  
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 หม้�บ้้าน้โป็่งเป็้า หม้� 4 ตั้งใน้เขตตำบ้ลุ่เหลุ่�างาม อำเภอโพธิ�ไทิรี จังหวัดีอ่บ้ลุ่รีาชธาน้ี สภาพของแม�น้้ำ

โขงใน้บ้รีิเวณบ้้าน้โป็่งเป็้าเมื�อน้้ำโขงลุ่ดีจะป็รีากฏเป็็น้น้ิเวศลุ่าน้หิน้ ทิั้งสองฝั่่�งของแม�น้้ำโขง มีความยาวต�อ

เน้ื�องรีวมรีะยะทิางถี่ง 6.7 กิโลุ่เมตรี จะเห็น้น้ิเวศลุ่าน้หิน้ไดี้ชัดีเจน้ บ้างพื้น้ทิี�จะเป็็น้โบ้ก แอ�ง หรีือบ้่�ง ทิี�เกิดี

จากการีกัดีเซึ่าะของแม�น้้ำโขงแลุ่ะเกิดีเป็็น้ลุ่ักษณะต�าง ๆ บ้างพื้น้ทิี�มีหลุ่่�มลุ่่กตื้น้ผู้สมผู้สาน้กัน้ไป็ โดียป็กติ

ของบ้รีิเวณลุ่าน้หิน้น้ี้ จะถี้กน้้ำโขงทิ�วมทิั้งหมดีใน้ฤดี้ฝั่น้ช�วงเดีือน้สิงหาคม-ต่ลุ่าคมของทิ่กป็ี ลุ่าน้หิน้น้ี้ เป็็น้ทิี�

รี้้จักใน้ชื�อ “สามพัน้โบ้ก” มีความยาวรีะยะทิางป็รีะมาณ 4.3 กิโลุ่เมตรี โดียส�วน้ทิี�กว้างทิี�ส่ดีของลุ่าน้หิน้มี

ความยาวป็รีะมาณ 900 เมตรี รีะบ้บ้น้ิเวศของสามพัน้โบ้ก  น้อกจากจะเป็็น้แหลุ่�งทิ�องเทิี�ยวทิี�มีความสำคัญ่

รีะดีับ้โลุ่กแลุ่้ว ยังเป็็น้รีะบ้บ้น้ิเวศทิี�สำคัญ่ของวงจรีชีวิตของป็ลุ่าใน้แม�น้้ำโขงน้าน้าชน้ิดี เน้ื�องจากมีสภาพ

น้ิเวศทิี�เหมาะต�อการีผู้สมพัน้ธ่� วางไข�แลุ่ะอน้่บ้าลุ่ป็ลุ่าวัยอ�อน้ทิี�มีขน้าดีใหญ่�มากทิี�ส่ดีแห�งหน้่�งใน้แม�น้้ำโขง

 ใน้ช�วงฤดี้น้้ำหลุ่ากน้้ำโขงจะทิ�วมโบ้ก โดียน้้ำโขงจะเพิ�มรีะดีับ้ข่้น้ป็รีะมาณเดีือน้พฤษภาคม–มิถี่น้ายน้ 

ป็ลุ่าขน้าดีใหญ่�ทิี�อาศัยอย้�ใน้รี�องน้้ำลุ่่ก จะข่้น้มาวางไข�ตามโบ้ก ตามบ้่�ง เมื�อถี่งช�วงเดีือน้พฤศจิกายน้ น้้ำโขง

ลุ่ดีรีะดีับ้ลุ่ง จะเห็น้ลุ่้กป็ลุ่าทิี�อาศัยอย้�ตามบ้่�ง แลุ่ะป็ลุ่าทิี�อย้�ใน้บ้่�ง จะเรีิ�มวางไข�ใน้เดีือน้เมษายน้–พฤษภาคม 

เมื�อเป็็น้ตัวอ�อน้การีอาศัยอย้�ใน้บ้่�ง บ้างส�วน้ก็ออกไป็หากิน้ใน้แม�น้้ำโขงตามธรีรีมชาติ ชาวบ้้าน้สามารีถีหา

ป็ลุ่าโดียการีใส�มองทิั้งใน้แม�น้้ำโขง แลุ่ะบ้่�งขน้าดีใหญ่�ไดี้ แลุ่ะมีข้อห้ามไม�ให้มีการีช็อตป็ลุ่า บ้่�งทิี�สำคัญ่ ใน้เขต

สามพัน้โบ้ก เช�น้ บ้่�งแม�ใหญ่�เฟื้้อย, บ้่�งบ้้าน้, บ้่�งน้้ำใส เป็็น้ต้น้

 สภาพทิั�วไป็ของบ้่�งแม�ใหญ่�เฟื้้อย เดีิมชื�อ “บ้่�งอีเฟื้้อย” ทิี�มาของชื�อบ้่�งคือเป็็น้ ชื�อของบ้่คคลุ่ใน้สมัย

ก�อน้ทิี�ช่มชน้บ้้าน้บ้ังลุ่ับ้ คือ  “ยายเฟื้้อย” คำว�า “อี” เป็็น้คำน้ำหน้้าภาษาลุ่าวเช�น้ อีพ�อ อีแม� อีพ�อใหญ่� แม�

ใหญ่� เป็็น้ต้น้ ยายเฟื้้อยสงวน้น้้ำบ้รีิเวณบ้่�งน้ี้ไว้เพื�อใช้อ่ป็โภคบ้รีิโภคสำหรีับ้ช่มชน้ ห้ามทิ่กคน้ลุ่งเลุ่�น้น้้ำทิี�บ้่�ง 

บ้่�งน้ี้มีพื้น้ทิี�ป็รีะมาณ 2 ไรี� ลุ่่ก 2.5 เมตรี น้้ำจะข่้น้ทิ�วมใน้เดีือน้พฤษภาคมของทิ่กป็ี แลุ่ะน้้ำจะลุ่ดีลุ่งทิำให้มอง

เห็น้บ้่�งใน้เดีือน้พฤศจิกายน้ของทิ่กป็ี

 ใน้ช�วงป็ี 2559 จน้ถี่งป็ี 2562 ชาวบ้้าน้โป็่งเป็้าเรีิ�มเห็น้ผู้ลุ่กรีะทิบ้จากป็รีากฏการีณ� ของรีะดีับ้น้้ำโขง

ข่้น้-ลุ่งผู้ิดีป็กติแลุ่ะทิ�วมพื้น้ทิี�น้ิเวศลุ่าน้หิน้สามพัน้โบ้กจำน้วน้มากใน้ช�วงฤดี้แลุ่้ง ไดี้ส�งผู้ลุ่กรีะทิบ้ต�อเน้ื�อง

หลุ่ายป็รีะการี ทิั้งการีทิ�องเทิี�ยวของช่มชน้ แลุ่ะวิถีีชีวิตช่มชน้ทิี�ต้องอาศัยการีจับ้ป็ลุ่าใน้แม�น้้ำโขงแลุ่ะบ้่�งต�าง 

ๆ ซึ่่�งใน้ป็ี 2562 จากการีทิำงาน้วิจัยของช่มชน้เอง ไดี้ส�งผู้ลุ่ต�อเน้ื�องให้ชาวบ้้าน้โป็่งเป็้ามีความเห็น้รี�วมกัน้ใน้

การีฟื้้�น้ฟื้้รีะบ้บ้น้ิเวศแม�น้้ำโขงใน้เขตหม้�บ้้าน้ดี้วยแน้วทิางดีังน้ี้

 1. การีฟื้้�น้ฟื้้น้ิเวศสามพัน้โบ้ก เพื�ออน้่รีักษ� ขยายพัน้ธ่�ป็ลุ่าตามธรีรีมชาติแลุ่ะสรี้างแหลุ่�งอาหารี

สำรีองของช่มชน้ ควบ้ค้�ไป็กับ้การีจัดีการีทิ�องเทิี�ยวของช่มชน้ โดียมีหลุ่ักการีฟื้้�น้ฟื้้น้ิเวศ ช่มชน้แต�ลุ่ะกลุ่่�มจะ

ช�วยกัน้สอดีส�องแลุ่ะดี้แลุ่ไม�ให้บ้่คคลุ่เข้ามาทิำลุ่ายหรีือขน้ย้าย หิน้, ทิรีาย, ต้น้ไม้ ออกไป็จากพื้น้ทิี� แลุ่ะมีกฎ

รีะเบ้ียบ้ใน้การีหาป็ลุ่า เช�น้ ห้ามเบ้ื�อป็ลุ่าใน้บ้่�ง เป็ิดีเป็็น้เขตอน้่รีักษ�พัน้ธ่�ป็ลุ่าน้้ำโขงแลุ่ะเขตห้ามจับ้ป็ลุ่าใน้

บ้างจ่ดีทิี�กำหน้ดีไว้

 2. การีจัดีทิำเขตอน้่รีักษ�บ้่�ง 3 บ้่�ง ไดี้แก� บ้่�งแม�ใหญ่�เฟื้้อย, บ้่�งบ้้าน้, บ้่�งน้้ำใส (สรีะมรีกต) โดีย

จัดีหาพัน้ธ่�ป็ลุ่าน้้ำโขงป็ลุ่�อยลุ่งบ้่�ง แลุ่ะจัดีเป็็น้เขตห้ามจับ้ป็ลุ่าใน้บ้่�งเพื�อเป็็น้การีอน้่รีักษ�พัน้ธ่�สัตว�น้้ำใน้บ้่�งให้

เป็็น้พ�อแม�พัน้ธ่�ป็ลุ่าใน้ฤดี้ต�อไป็ แลุ่ะเพื�อเป็็น้การีส�งเสรีิมการีทิ�องเทิี�ยวของช่มชน้ โดียใน้วัน้ทิี� 3 ธัน้วาคม 

2563 ทิีมวิจัยบ้้าน้โป็่งเป็้า รี�วมกับ้กรีมป็รีะมง ไดี้จัดีพิธีป็ลุ่�อยป็ลุ่าลุ่งใน้บ้่�งอน้่รีักษ�ของช่มชน้
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 ต.พระกลางทุ�ง อ.ธาตพุนัม จั.นัครพนัม (เขตอน้ร่ีกัษ�พัน้ธ่�ป็ลุ่า ใน้ ต.พรีะกลุ่างท่ิ�ง)

 

 ตำบ้ลุ่พรีะกลุ่างทิ่�ง ตั้งอย้�ทิางทิิศเหน้ือของอำเภอธาต่พน้ม จังหวัดีน้ครีพน้ม มีหม้�บ้้าน้ 16 หม้�บ้้าน้ 

ซึ่่�งส�วน้ใหญ่�จะตั้งอย้�ติดีแม�น้้ำโขง เช�น้ บ้้าน้น้าทิาม, บ้้าน้ศรีีบ้่ญ่เรีือง, บ้้าน้ธาต่น้้อย, บ้้าน้หลุ่ักศิลุ่า, บ้้าน้บ้่�งฮี, 

บ้้าน้พรีะกลุ่างทิ�า, บ้้าน้เหลุ่�าน้้อย แลุ่ะหม้�บ้้าน้ทิี�ไม�ไดี้ตั้งติดีแม�น้้ำโขง เช�น้ บ้้าน้หน้องก่ดีแคน้เหน้ือ ตั้งอย้�ติดี

ห้วยก่ดีแคน้ น้้ำจากห้วยก่ดีแคน้ไหลุ่ลุ่งแม�น้้ำก�ำ ก�อน้จะไหลุ่ลุ่งแม�น้้ำโขงทิางทิิศใต้ของอำเภอธาต่พน้ม

 แม�น้้ำโขงทิี�ไหลุ่ผู้�าน้ตำบ้ลุ่พรีะกลุ่างทิ่�ง มีลุ่ำน้้ำค�อน้ข้างกว้างเกือบ้ 2 กิโลุ่เมตรี มีดีอน้ป็ลุ่าแดีก เป็็น้

ดีอน้กลุ่างแม�น้้ำโขงทิี�อย้�ใน้เขตของ สป็ป็.ลุ่าว มีความยาวป็รีะมาณ 6 กิโลุ่เมตรี กว้างป็รีะมาณ 800 เมตรี 

แม�น้้ำโขงทิี�น้ี�มีรีะบ้บ้น้ิเวศย�อยทิี�สำคัญ่สำหรีับ้การีป็รีะมงแลุ่ะการีทิำเกษตรีรีิมฝั่่�งโขง เช�น้ ดีอน้ หาดี บ้่�ง คัน้ 

เวิน้ ลุ่วงมอง หน้องน้้ำ (บ้่ง) โดียเฉพาะใน้ช�วงน้้ำลุ่ดี เช�น้ หาดีทิรีายทิอง อย้�ติดีแม�น้้ำโขงดี้าน้ใต้ของตำบ้ลุ่ ใน้

เขตหม้�บ้้าน้พรีะกลุ่างทิ�า มีความยาวป็รีะมาณ 800 เมตรี หาดีทิรีายทิองน้ับ้เป็็น้แหลุ่�งทิ�องเทิี�ยวอัน้ดีับ้หน้่�ง

ของชาวตำบ้ลุ่พรีะกลุ่างทิ่�ง แลุ่ะชม่ชน้ใกลุ้่เคียงได้ีใช้พืน้้ทิี�ตรีงน้ีเ้ป็็น้สถีาน้ทิี�พกัผู้�อน้หย�อน้ใจใน้ฤดีร้้ีอน้  ปี็ 2555 

หาดีทิรีายทิองไดี้รีับ้ผู้ลุ่กรีะทิบ้จากสภาวะน้้ำโขงข่้น้ลุ่งผู้ิดีป็กติ ทิำให้รี้าน้ค้าป็ลุ่้กสรี้างกรีะต๊อบ้รีิมชายหาดี  

ถี้กน้้ำทิ�วม  ตลุ่อดีทิั้งกิจกรีรีมต�าง ๆ ของช่มชน้ต้องหย่ดีชะงักไป็ ใน้ดี้าน้การีป็รีะมงหาดีทิรีายทิองเป็็น้พื้น้ทิี�

เหมาะสำหรีับ้การีวางต่้มลุ่าน้ แลุ่ะการีทิอดีแห

 จากสถีาน้การีณ�น้้ำโขงข่้น้ลุ่งผู้ิดีป็กติมากกว�า 10 ป็ีทิี�ผู้�าน้มา ส�งผู้ลุ่กรีะทิบ้ทิำให้รี�องน้้ำโขงตื้น้เขิน้ผู้ิดี

ป็กติ เกิดีสัน้ดีอน้ใหม�  ป็ลุ่าหลุ่ายชน้ิดีหายไป็ เช�น้ ป็ลุ่าหมากผู้าง ป็ลุ่ากะแตบ้ ป็ลุ่าคับ้ของ เป็็น้ต้น้ แลุ่ะป็ลุ่า

หลุ่ายชน้ิดีอพยพผู้ิดีฤดี้กาลุ่ ส�งผู้ลุ่ให้อาชีพป็รีะมงไดี้รีับ้ผู้ลุ่กรีะทิบ้มาอย�างต�อเน้ื�อง 

 ใน้ป็ี 2562-2563 ทิีมวิจัยช่มชน้บ้้าน้พรีะกลุ่างทิ�าไดี้วิเครีาะห�ทิางเลุ่ือกใน้การีอน้่รีักษ�ทิรีัพยากรี

ป็รีะมง พื้น้ทิี�หน้องน้้ำสาธารีณะต�าง ๆ ซึ่่�งมีอย้�เป็็น้จำน้วน้มากใน้เขตตำบ้ลุ่พรีะกลุ่างทิ่�ง แลุ่ะไดี้รี�วมกับ้

องค�การีบ้รีหิารีส�วน้ตำบ้ลุ่พรีะกลุ่างทิ่�งริีเริี�มการีพฒัน้าหน้องน้้ำบ้างแห�งให้เป็็น้เขตอน้ร่ีกัษ�พัน้ธ่�สัตว�น้ำ้ โดียเรีิ�ม
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จากการีพัฒน้าหน้องกอง เป็็น้เขตอน้่รีักษ�พัน้ธ่�สัตว�น้้ำ ซึ่่�งอย้�ใน้บ้รีิเวณทิี�ทิำการี อบ้ต.พรีะกลุ่างทิ่�ง เพื�อให้

เป็็น้หน้องน้้ำสำหรีับ้การีเพาะขยายพัน้ธ่�ป็ลุ่า ไป็ยังหน้องน้้ำอื�น้ ๆ ทิี�อย้�ติดีกัน้ แลุ่ะไป็ยังแม�น้้ำโขงดี้วย แลุ่ะมี

พิธีเป็ิดีอย�างเป็็น้ทิางการีใน้เดีือน้กรีกฎาคม 2563

 น้อกจากน้ี้ ทิีมวิจัยช่มชน้รี�วมกับ้คณะสงฆ์�วัดีก่ดีแคน้จัดีตั้งเขตอภัยทิาน้ห้วยก่ดีแคน้ หน้้าวัดีก่ดีแคน้

ใน้ป็ี 2563 แลุ่ะไดี้รี�วมกับ้คณะสงฆ์�วัดีดีอน้สวรีรีค�จัดีตั้งเขตอภัยทิาน้หน้องน้้ำสาธารีณะของวัดีดีอน้สวรีรีค� 

บ้้าน้น้าทิาม ใน้เดีือน้พฤศจิกายน้ 2562 ดี้วยเช�น้กัน้  

 ต�อมาใน้ป็ี 2565 ทิีมวิจัยช่มชน้ตำบ้ลุ่พรีะกลุ่างทิ่�งรี�วมกับ้คณะสงฆ์�วัดีหลุ่ักศิลุ่าแลุ่ะหม้�บ้้าน้หลุ่ักศิลุ่า

วางแผู้น้พัฒน้าหน้องน้้ำสาธารีณะของวัดีให้เป็็น้เขตอน้่รีักษ�พัน้ธ่�สัตว�น้้ำ แลุ่ะพื้น้ทิี�แม�น้้ำโขงหน้้าวัดีใน้เป็็น้

เขตอภัยทิาน้เพื�อการีอน้่รีักษ�พัน้ธ่�สัตว�น้้ำใน้แม�น้้ำโขงต�อไป็

 ใน้รีะยะยาว ทิมีวิจัยชม่ชน้ตำบ้ลุ่พรีะกลุ่างทิ่�งมีเป้็าหมายใน้การีวางแผู้น้พฒัน้าเครีอืข�ายวัดีทิี�มหีน้องน้ำ้ 

แลุ่ะทิี�อย้�ติดีแม�น้้ำโขงทิั้งใน้แลุ่ะน้อกเขตตำบ้ลุ่พรีะกลุ่างทิ่�ง ให้จัดีทิำเขตอภัยทิาน้เพื�ออน้่รีักษ�พัน้ธ่�สัตว�น้้ำ 

แลุ่ะเพื�อเป็็น้แหลุ่�งอาหารีสำรีองดี้าน้การีป็รีะมงสำหรีับ้ช่มชน้ดี้วย

 บ้านัหอคำ ต.หอคำ อ.เม้อง จั.บ่งกาฬ (เขตอน้่รีักษ�พัน้ธ่�สัตว�น้้ำหน้องเมือก) 

 หน้องเมือก เป็็น้หน้องน้้ำหรีือพื้น้ทิี�ช่�มน้้ำธรีรีมชาติขน้าดีใหญ่� มีเน้ื้อทิี�ป็รีะมาณ 650 ไรี� ตั้งอย้�ใน้เขต

บ้้าน้หอคำหม้� 1 แลุ่ะ หม้� 13 ตำบ้ลุ่หอคำ อำเภอเมือง จังหวัดีบ้่งกาฬ แลุ่ะมีหน้องหวาย, หน้องอาฮง แลุ่ะ

หน้องหมากจับ้ เป็็น้หน้องน้้ำขน้าดีใหญ่�ทิี�เชื�อมโยงกัน้ดี้วยลุ่ำห้วยหน้องเมือกไหลุ่ลุ่งส้�ห้วยอาฮง แลุ่ะไหลุ่ส้�

แม�น้้ำโขงทิี�บ้รีิเวณป็ากน้้ำอาฮง รีวมรีะยะทิางป็รีะมาณ 5 กิโลุ่เมตรี 
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 ช�วงฤดี้น้้ำหลุ่ากเดีือน้กรีกฎาคมถี่งเดีือน้กัน้ยายน้ น้้ำจากแม�น้้ำโขงจะหน้่น้เข้าตามลุ่ำห้วยสาขาแลุ่ะ

หน้องน้้ำต�าง ๆ  ทิำให้ป็ลุ่าจากแม�น้้ำโขงอพยพเข้ามาวางไข�ตามหน้องน้้ำธรีรีมชาติจำน้วน้มาก หลุ่ังจากน้้ำลุ่ดี

ป็ลุ่าจำน้วน้หน้่�งยังคงอาศัยใน้หน้องเมือก เน้ื�องจากหน้องเมือกมีความอ่ดีมสมบ้้รีณ�ของรีะบ้บ้น้ิเวศ เป็็น้

หน้องน้้ำทิี�มีรีะดีับ้ความลุ่่กไม�ลุ่่กมาก ไลุ่�รีะดีับ้ความลุ่่กมีพืชทิางธรีรีมชาติทิี�เป็็น้แหลุ่�งเหมาะสมใน้การีอาศัย

ของป็ลุ่าหลุ่ากหลุ่ายชน้ิดี เป็็น้แหลุ่�งทิี�ชาวบ้้าน้ตำบ้ลุ่หอคำแลุ่ะพื้น้ทิี�ใกลุ่้เคียงจะใช้ป็รีะโยชน้�การีทิำเกษตรี 

เก็บ้ผู้ักธรีรีมชาติ หาป็ลุ่าจากหน้องเมือกเพื�อบ้รีิโภคแลุ่ะขายสรี้างรีายไดี้ให้กับ้ครีอบ้ครีัว 

 ความสมบ้้รีณ�ของป็ลุ่าแลุ่ะสัตว�น้้ำใน้หน้องเมือก มีความสัมพัน้ธ�โดียตรีงกับ้วัฏจักรีการีข่้น้ลุ่งของ

แม�น้้ำโขงตามธรีรีมชาติ แต�ผู้ลุ่จากการีสรี้างเขื�อน้บ้น้แม�น้้ำโขงใน้ป็รีะเทิศจีน้ใน้ช�วง 15 ป็ีทิี�ผู้�าน้มา ชาว

ป็รีะมงแม�น้้ำโขงเรีิ�มพบ้ว�ามีความผู้ิดีป็กติ คือป็รีิมาณน้้ำใน้แม�น้้ำโขงข่้น้-ลุ่งผู้ิดีป็กติ ทิั้งใน้ฤดี้แลุ่้ง แลุ่ะฤดี้ฝั่น้ 

โดียเฉพาะการีไม�มีน้้ำทิ�วมหลุ่ากมากผู้�าน้ลุ่ำห้วยอาฮงแลุ่ะลุ่ำห้วยเมือกเป็็น้รีะยะเวลุ่าหลุ่ายป็ีติดีต�อกัน้ ส�ง

ผู้ลุ่ให้ป็ลุ่าจากแม�น้้ำโขงสามารีถีอพยพเข้าส้�หน้องเมือกแลุ่ะหน้องอื�น้ ๆ ไดี้เป็็น้บ้างป็ีเทิ�าน้ั้น้ เช�น้ ป็ลุ่าโจก 

ป็ลุ่ากรีาย ป็ลุ่ากดี ป็ลุ่าใน้ ป็ลุ่าค้าว ป็ลุ่าอีก�ำ ป็ลุ่าขาวสรี้อย

 น้อกจากน้ี้มีการีก�อสรี้างฝั่ายน้้ำกั้น้หน้องเมือกแลุ่ะหน้องอื�น้ ๆ เป็็น้ฝั่ายคอน้กรีีตส้ง ทิำให้ป็ลุ่าจาก

แม�น้้ำโขงไม�สามารีถีว�ายข่้น้มาวางไข�ไดี้ หากรีะดีับ้น้้ำไม�ส้งมากพอ รีวมทิั้งมีการีแผู้้วถีางทิำกิน้รีอบ้หน้อง

เมือกมากข่้น้ จน้ทิำให้มีพื้น้ทิี�หน้องลุ่ดีลุ่งจากเดีิม 1,500 ไรี� ลุ่ดีลุ่งเหลุ่ือป็รีะมาณ 650 ไรี�ใน้ป็่จจ่บ้ัน้ ป็่จจัย

เหลุ่�าน้ี้ลุ่้วน้ส�งผู้ลุ่ให้รีะบ้บ้น้ิเวศแลุ่ะทิรีัพยากรีสัตว�น้้ำใน้หน้องเมือกเรีิ�มเสื�อมโทิรีมแลุ่ะลุ่ดีลุ่งอย�างต�อเน้ื�อง

 ใน้การีฟ้ื้�น้ฟื้ร้ีะบ้บ้น้เิวศหน้องเมอืก ชม่ชน้หอคำหม้� 1 แลุ่ะ หม้� 13 รี�วมกนั้จดัีตัง้เขตรีกัษาพนั้ธ่�สัตว�น้ำ้ 

โดียความรี�วมมือจากกรีมป็รีะมง รี�วมกัน้กำหน้ดีเขตอน้่รีักษ�พัน้ธ่�สัตว�น้้ำ บ้รีิเวณหน้องเมือกพื้น้ทิี�ป็รีะมาณ 

58 ไรี� เพื�อกัน้พื้น้ทิี�ไว้เป็็น้สถีาน้ทิี�หลุ่บ้อาศัยแลุ่ะแพรี�ขยายพัน้ธ่�ของสัตว�น้้ำ โดียมีการีวางทิ่�น้ แลุ่ะติดีป็้าย

ป็รีะกาศเป็็น้ทิางการีใน้วัน้ทิี� 23  พฤศจิกายน้ 2562 น้อกจากน้ี้กรีมป็รีะมงไดี้ทิำการีป็ลุ่�อยป็ลุ่า จากช่ดีเพาะ

ฟื้่กป็ลุ่าเคลุ่ื�อน้ทิี�ลุ่งหน้องเมือกใน้วัน้ทิี� 25-28 กัน้ยายน้ 2562 รีวมทิั้งป็ลุ่�อยป็ลุ่าพื้น้ถีิ�น้แลุ่ะก่้งก้ามกรีามลุ่ง

หน้องเมือกใน้วัน้ทิี� 15  กัน้ยายน้ 2563.

 



25

การฟื้้�นัฟืู้ระบบนัิเวศ

 กิจกรีรีมดี้าน้การีฟื้้�น้ฟื้้รีะบ้บ้น้ิเวศเน้้น้การีเยียวยาสิ�งทิี�น้ิเวศขาดีไป็ หรีือเป็ลุ่ี�ยน้แป็ลุ่งไป็ให้กลุ่ับ้คืน้มา 

เพื�อช�วยเติมความสมดี่ลุ่แลุ่ะความสมบ้้รีณ�แก�แม�น้้ำโขง ลุ่ำน้้ำสาขา แลุ่ะแหลุ่�งน้้ำใน้ช่มชน้ ทิั้งดี้าน้ทิรีัพยากรี

สตัว�น้ำ้ แลุ่ะด้ีาน้พนั้ธ่�ไม้ เน้ื�องจากแม�น้ำ้โขงได้ีรัีบ้ผู้ลุ่กรีะทิบ้จากวกิฤตนิ้ำ้ผู้นั้ผู้วน้ผิู้ดีฤดีจ้ากเขื�อน้ไฟื้ฟ้ื้าพลุ่งัน้ำ้ 

เป็็น้เหต่ให้พัน้ธ่�สัตว�แลุ่ะพัน้ธ่�พืชลุ่้มตายแลุ่ะลุ่ดีจำน้วน้ลุ่งไป็อย�างมากต�อเน้ื�องมาหลุ่ายป็ี ช่มชน้จ่งน้ำวิธีการี

ฟื้้�น้ฟื้้มาใช้กับ้รีะบ้บ้น้ิเวศใน้พื้น้ทิี�ของตัวเอง เช�น้ การีกำหน้ดีเขตอน้่รีักษ�พัน้ธ่�สัตว�น้้ำ ซึ่่�งส�วน้หน้่�งใน้ช่มชน้ทิี�

เลุ่อืกทิำกจิกรีรีมน้ีม้วีดัีตัง้อย้�ติดีแม�น้ำ้โขง จ่งพฒัน้าพืน้้ทีิ�เขตอน้ร่ีกัษ�พัน้ธ่�สัตว�น้ำ้ใน้ร้ีป็แบ้บ้ของ “เขตอภัยทิาน้” 

อย�างไรีกต็ามใน้บ้างช่มชน้ได้ีเลุ่อืกพ้ืน้ทีิ�น้อกเขตวดัีตามความสะดีวกแลุ่ะความเหมาะสมของนิ้เวศ แลุ้่วกำหน้ดี

ให้เป็็น้พื้น้ทิี�อน้่รีักษ�พัน้ธ่�สัตว�น้้ำดี้วย น้อกจากน้ี้บ้างช่มชน้ยังไดี้เลุ่ือกเรีิ�มต้น้ใน้พื้น้ทิี�ทิี�เป็็น้รีะบ้บ้น้ิเวศย�อย

ของแม�น้้ำโขงทิี�มีขน้าดีไม�ใหญ่� มีความสำคัญ่ต�อรีะบ้บ้น้ิเวศ เช�น้ เคยเป็็น้พื้น้ทิี�อน้่บ้าลุ่พัน้ธ่�ป็ลุ่าตามธรีรีมชาติ 

หรีือเป็็น้พื้น้ทิี�ป็ิดีทิี�ช่มชน้สามารีถีดี้แลุ่ไดี้อย�างทิั�วถี่ง เช�น้ หน้อง, ลุ่ำห้วย, บ้่�ง ฯลุ่ฯ ซึ่่�งกิจกรีรีมอน้่รีักษ�พัน้ธ่�

สัตว�น้้ำน้ั้น้เกิดีแลุ่ะดีำเน้ิน้การีไดี้เพรีาะตั้งต้น้มาจากรีะเบ้ียบ้ทิี�ช่มชน้ไดี้รี�วมกัน้กำหน้ดีไว้ ซึ่่�งทิ่กช่มชน้เห็น้

รี�วมกัน้ว�า การีจัดีทิำพื้น้ทิี�อน้่รีักษ�พัน้ธ่�สัตว�น้้ำแลุ่ะฟื้้�น้ฟื้้รีะบ้บ้น้ิเวศ เป็็น้หน้ทิางทิี�ดีีหน้ทิางหน้่�งใน้การีฟื้้�น้ฟื้้

ทิรีัพยากรีดี้าน้การีป็รีะมง ควบ้ค้�ไป็กับ้การีป็ลุ่�อยป็ลุ่า (ป็ลุ่าจากการีเพาะพัน้ธ่� แลุ่ะป็ลุ่าธรีรีมชาติ), การีสรี้าง

บ้้าน้ป็ลุ่า, การีสรี้างแหลุ่�งอาหารี, การีรีักษาพัน้ธ่�ไม้รีิมตลุ่ิ�ง 
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การปลูกไม้ดั้งเดิมเสริมริมฝั่่�งแม�นั้ำ หร้อ หนัองนั้ำ

 พ้้นัท่�บ้านัปากชม จั.เลย (ป็ลุ่้กไครี้น้้ำรีิมฝั่่�ง)

    

                                                                                     (ภาพโดียก่ศลุ่ พ่ทิธทิองศรีี)

 พ้้นัท่�บ้านัสามผง จั.นัครพนัม (ย้ายกลุ่้าไม้ธรีรีมชาติมาป็ลุ่้กรีิมหน้องขา)
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    (ภาพโดียทิีมวิจัยช่มชน้บ้้าน้สามผู้ง)

       

          “ต้น้แสง”       “ต้น้หว้า” 

พัน้ธ่�ไม้ดีั้งเดีิมใน้พื้น้ทิี�ป็่าบ้่�งป็่าทิาม
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พัน้ธ่�ไม้ดีั้งเดีิมใน้พื้น้ทิี�ป็่าบ้่�งป็่าทิาม

พัน้ธ่�ไม้ดีั้งเดีิมใน้พื้น้ทิี�ป็่าบ้่�งป็่าทิาม
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การสร้างบ้านัปลา และแหล�งอาหารตามธรรมชาติ

  บ้านัโคกสารท�า จั.อำนัาจัเจัริญ (สรี้างบ้้าน้ป็ลุ่าโดียใช้ทิ�อคอน้กรีีต แลุ่ะสรี้างกรีะชังอน้่บ้าลุ่ลุ่้กป็ลุ่า)

(ภาพโดีย ส่กัน้ สอน้น้าค มกรีาคม พ.ศ.2552)

(ภาพโดีย ส่กัน้ สอน้น้าค มกรีาคม พ.ศ.2556)
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 หนัองขา บ้านัสามผง จั.นัครพนัม

น้ำกอไผู้�เป็็น้บ้้าน้ป็ลุ่าใน้หน้องขา สรี้างแหลุ่�งหลุ่บ้ภัย แลุ่ะแหลุ่�งอน้่บ้าลุ่สัตว�น้้ำ

    

     (ภาพโดียทิีมวิจัยช่มชน้บ้้าน้สามผู้ง)

 

(ภาพโดียทิีมวิจัยช่มชน้บ้้าน้สามผู้ง)
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 หนัองค้า บ้านัป่งขาม จั.มุกดาหาร

น้ำกองฟื้างแช�ใน้หน้องค้า สรี้างแหลุ่�งอาหารีตามธรีรีมชาติ เช�น้แพลุ่งตอน้ สัตว�น้้ำขน้าดีเลุ่็ก แลุ่ะเป็็น้แหลุ่�ง

อาหารีทิี�สำคัญ่ของป็ลุ่าใน้หน้องดี้วย

(ภาพโดีย ทิองพั�ว เมืองโคตรี ทิีมวิจัยช่มชน้บ้้าน้ป็่งขาม)

ทิี

(ภาพโดีย ทิองพั�ว เมืองโคตรี ทิีมวิจัยช่มชน้บ้้าน้ป็่งขาม)
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 หนัองเม้อก บ้านัหอคำ จั.บ่งกาฬ

น้ำกองฟื้างข่้น้เรีือเพื�อไป็วางกลุ่างหน้องเมือก เพื�อให้เกิดีอาหารีจากวัสดี่ธรีรีมชาติ เช�น้แพลุ่งตอน้ สัตว�น้้ำ

ขน้าดีเลุ่็ก เพื�อเตรีียมแหลุ่�งอาหารีสำหรีับ้ป็ลุ่�อยก่้งก้ามกรีาม

(ภาพโดียทิีมวิจัยช่มชน้บ้้าน้หอคำ)

(ภาพโดียทิีมวิจัยช่มชน้บ้้าน้หอคำ)
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 หนัองบ่งกอง ต.พระกลางทุ�ง จั.นัครพนัม 

น้ำกองฟื้างแช�ใน้หน้องบ้่งกอง สรี้างแหลุ่�งอาหารีตามธรีรีมชาติ เช�น้แพลุ่งตอน้ สัตว�น้้ำขน้าดีเลุ่็ก แลุ่ะเป็็น้

แหลุ่�งอาหารีทิี�สำคัญ่ของป็ลุ่าใน้หน้อง

(ภาพโดียอำน้าจ ไตรีจักรี�)
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การสร้างอาหารปลาตามธรรมชาติ และค้นัพันัธุ์ปลากลับสู�แหล�งนั้ำ

 

 บ้านัสำโรง จั.อุบลราชธานั่

ติดีตั้งไฟื้จากแผู้งโซึ่ลุ่ารี�เซึ่ลุ่ลุ่�เพื�อลุ่�อแมลุ่งให้ตกลุ่งมาเป็็น้อาหารีป็ลุ่าใน้ฮ�องไผู้� แลุ่ะป็ลุ่�อยลุ่้กป็ลุ่าหรีือไข�ป็ลุ่า

ทิี�จับ้ไดี้ตามธรีรีมชาติบ้างชน้ิดี ลุ่งใน้บ้่�ง หน้อง เช�น้ ป็ลุ่�อยลุ่้กป็ลุ่าเอิน้ใน้ฮ�องไผู้� หน้่�งใน้พื้น้ทิี�อน้่รีักษ�พัน้ธ่�ป็ลุ่า
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 (ภาพโดียวิน้ัย รี�มโพธิ�)

ป็ลุ่�อยลุ่้กป็ลุ่าเอิน้ทิี�จับ้ไดี้ตามธรีรีมชาติลุ่งใน้แหลุ่�งอน้่รีักษ�
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 แก�งกะเบา จั.มุกดาหาร

ป็ลุ่�อยไข�ป็ลุ่าไน้ใน้สาหรี�ายทิี�ติดีมากับ้แหคืน้ส้�แม�น้้ำโขง
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 หนัองค้า จั.มุกดาหาร

ซึ่ื้อป็ลุ่าเต็มวัยมาป็ลุ่�อยใน้พื้น้ทิี�อน้่รีักษ�

(ภาพโดียทิีมวิจัยช่มชน้บ้้าน้ป็่งขาม)

(ภาพโดียทิีมวิจัยช่มชน้บ้้าน้ป็่งขาม)
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การกำจััดพ้ชรุกรานั เตร่ยมพ้้นัท่�สำหรับพ้ชประจัำถ้ิ�นั

 หนัองนั้ำหลังวัดศิลามงคล  ต.พระกลางทุ�ง จั.นัครพนัม (กำจัดีวัชพืชใน้แหลุ่�งน้้ำ)

วัชพืชป็กคลุ่่มเต็มผู้ิวน้้ำ มีน้าคม 2565

ช่มชน้รี�วมกัน้ข่ดีลุ่อกกำจัดีวัชพืช พฤษภาคม 2565 (ภาพโดียทิีมวิจัยช่มชน้ ต.พรีะกลุ่างทิ่�ง)
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 บ้านัหนัองบัว จั.บ่งกาฬ

น้ำวัชพืชออกจากพื้น้ทิี� เช�น้ จอกยักษ� กก หญ่้า บ้ัว เพื�อรีักษาค่ณภาพน้้ำไม�ให้เน้�าเสีย เป็ิดีผู้ิวน้้ำให้มีแสงแดีดี

ส�องถี่ง เพิ�มอ็อกซึ่ิเจน้แก�น้้ำใน้หน้องเพื�อให้เหมาะเป็็น้ทิี�อย้�อาศัยของสัตว�น้้ำแลุ่ะป็ลุ่า

(ภาพโดียทิีมวิจัยช่มชน้บ้้าน้หน้องบ้ัว)

(ภาพโดียทิีมวิจัยช่มชน้บ้้าน้หน้องบ้ัว)
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การดูแลรักษานัิเวศดั้งเดิมและการฟื้้�นัฟืู้ตามธรรมชาติ

 การีดี้แลุ่รีักษารีะบ้บ้น้ิเวศดีั้งเดีิม มาจากการีสังเกตแลุ่ะใช้ชีวิตรี�วมกับ้แม�น้้ำโขงมาเน้ิ�น้น้าน้ จน้พบ้ว�า

รีะบ้บ้น้ิเวศของแม�น้้ำโขง ลุ่ำน้้ำสาขา แลุ่ะรีะบ้บ้ห้วยหน้องต�าง ๆ มีศักยภาพใน้การีฟื้้�น้ฟื้้ตัวเองรีะดีับ้บ้หน้่�ง 

โดียแต�เดีิมน้ั้น้รีะบ้บ้น้ิเวศต�าง ๆ  เป็็น้พื้น้ทิี�ทิี�เอื้อต�อการีดีำรีงอย้�ของสิ�งมีชีวิตน้าน้าชน้ิดี เป็็น้ความหลุ่ากหลุ่าย

ทิางชีวภาพทิี�แต�ลุ่ะรีะบ้บ้น้ิเวศย�อยก็จะรีองรีับ้วัฏจักรีของชีวิตแตกต�างกัน้ไป็ เช�น้รีะบ้บ้น้ิเวศย�อย เกาะ ดีอน้ 

หาดีทิรีาย เป็็น้พื้น้ทิี�ทิี�มีดีิน้ตะกอน้ทิับ้ถีม เหมาะแก�การีเจรีิญ่เติบ้โตของพืชคลุ่่มดีิน้ สาหรี�ายน้าน้าชน้ิดี เป็็น้

ทิี�อย้�ของแมลุ่งเลุ่็ก ๆ จ่งดี่งดี้ดีสัตว�น้้อยใหญ่�ให้เข้ามาอาศัยหากิน้ เช�น้ น้ก ผู้้้บ้รีิโภคใน้ห�วงโซึ่�อาหารีน้ี้ทิี�มาทิำ

รีังวางไข�แลุ่ะหากิน้ทิั้งแมลุ่งแลุ่ะป็ลุ่าตัวเลุ่็กทิี�เข้ามาหลุ่บ้ภัยตามกอสาหรี�าย หรีือรีะบ้บ้น้ิเวศย�อยรีิมตลุ่ิ�ง ทิี�มี

พืชป็กคลุ่่มดีิน้ เช�น้กอหญ่้า รีวมถี่งรีากไม้ เช�น้ รีากต้น้ไครี้ ต้น้หว้า ฯลุ่ฯ ซึ่่�งเป็็น้แหลุ่�งหลุ่บ้ภัยแลุ่ะแหลุ่�ง

อาหารีของป็ลุ่า สัตว�น้้ำ รีวมถี่งแมลุ่งต�าง ๆ เช�น้ ผู้ีเสื้อ แมลุ่งช้าง แมลุ่งน้อน้ป็ลุ่อกน้้ำ แมลุ่งป็อ ทิี�ลุ่้วน้พ่�งพา

รีะบ้บ้น้ิเวศรีิมตลุ่ิ�งทิั้งตอน้อย้�ใน้น้้ำ แลุ่ะตอน้ออกจากตัวอ�อน้พรี้อมข่้น้บ้ก ซึ่่�งความหลุ่ากหลุ่ายทิางชีวภาพน้ี้

เองสามารีถีเป็็น้ดีัชน้ีชี้วัดีค่ณภาพของแหลุ่�งน้้ำ แลุ่ะความอ่ดีมสมบ้้รีณ�ของพื้น้ทิี�น้ั้น้ ๆ ไดี้อีกดี้วย ซึ่่�งตลุ่อดี

แน้วแม�น้้ำโขงแลุ่ะลุ่ำน้้ำสาขา พบ้ว�ามีพื้น้ทิี�ทิี�มีความอ่ดีมสมบ้้รีณ� มีห�วงโซึ่�ทิี�พ่�งพาอาศัยกัน้อย้�หลุ่ายแห�ง ซึ่่�ง

ช่มชน้ไดี้ช�วยกัน้คงสภาพความสมบ้้รีณ�น้ี้ไว้ให้ไดี้มากทิี�ส่ดี ทิั้งดี้วยวิธีการีอน้่รีักษ�พัน้ธ่�ไม้ดีั้งเดีิม แลุ่ะการีทิำ

เขตอน้่รีักษ�พัน้ธ่�ป็ลุ่าดี้วย
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การรักษาไม้ดั้งเดิมท่�ฟื้้�นัฟืู้ตัวเองตามธรรมชาติ และการกำหนัดเขตอนัุรักษ์พันัธุ์สัตว์นั้ำ

 เช่ยงคานั จั.เลย การีอน้่รีักษ�หญ่้าหวีดี
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 โคกสารท�า จั.อำนัาจัเจัริญ การีรีักษาพัน้ธ่�ไม้รีิมฝั่่�งดีั้งเดีิมรีิมฝั่่�งแม�น้้ำโขง เช�น้ ไครี้, ไครี้น้่�น้, ต้น้ก่�ม, 

ลุ่ะห่�ง, หญ่้าชน้ิดีต�าง ๆ ฯลุ่ฯ แลุ่ะรีักษาพัน้ธ่�ไม้ทิ้องถีิ�น้รีอบ้อ�างห้วยต่้มแตน้ เช�น้ ต้น้น้มวัว, ต้น้ผู้ักติ้ว ฯลุ่ฯ

หญ่้ารีิมตลุ่ิ�งเป็็น้ทิี�อย้�อาศัย ทิี�หลุ่บ้ภัยของสัตว�น้้ำ

แลุ่ะเป็็น้ทิี�ย่ดีเกาะเมื�อเหลุ่�าแมลุ่งต้องลุ่อกครีาบ้เมื�อเข้าส้�ตัวเต็มวัย
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ห

พัน้ธ่�ไม้ทิ้องถีิ�น้รีอบ้อ�างห้วยต่้มแตน้
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 บ้านัสำโรง จั.อุบลราชธานั่

กำหน้ดีเขตอน้่รีักษ�พัน้ธ่�ป็ลุ่าใน้บ้่�ง หน้อง แลุ่ะอน้่รีักษ�พัน้ธ่�สัตว�แลุ่ะพัน้ธ่�พืชโดียรีอบ้
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46

 บ้านัตาดเสริม จัดีตั้งเขตอน้่รีักษ�พัน้ธ่�ป็ลุ่าแม�น้้ำโขง (เขตอภัยทิาน้หน้้าวัดีป็ากน้้ำฮวย) แลุ่ะอน้่รีักษ�

ไม้รีิมฝั่่�งดีั้งเดีิม 
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48

 วัดหายโศก อ.สังคม จั.หนัองคาย ทิำเขตอภยัทิาน้แลุ่ะสร้ีางบ้้าน้ป็ลุ่า หน้้าวดัีหายโศก เพื�ออน้รั่ีกษ�

พนั้ธ่�สัตว�น้ำ้

(ภาพโดีย ป็รีีชา ศรีีส่วรีรีณ)

(ภาพโดีย ป็รีีชา ศรีีส่วรีรีณ)
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(ภาพโดีย ป็รีีชา ศรีีส่วรีรีณ)

 

(ภาพโดีย ป็รีีชา ศรีีส่วรีรีณ)
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 หนัองไข�นัก ต.เว่ยงคุก จั.หนัองคาย (แหลุ่�งอน้่รีักษ�พัน้ธ่�สัตว�น้้ำ)
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 แก�งต�างหล�าง จั.อำนัาจัเจัริญ (แหลุ่�งอน้่รีักษ�พัน้ธ่�สัตว�น้้ำ)



52

 บ้านัสามผง จั.นัครพนัม ทิำเขตอน้่รีักษ� แลุ่ะรีักษาไม้ดีั้งเดีิมรีิมหน้อง ซึ่่�งพัน้ธ่�ไม้รีิมหน้องช�วยให้รี�ม

เงาแก�สัตว�เลุ่ี้ยง รีวมถี่งน้กแลุ่ะป็ลุ่าทิี�ไดี้อาศัยผู้ลุ่เป็็น้อาหารี ส�วน้รีากแลุ่ะกิ�งใบ้สามารีถีเป็็น้บ้้าน้ป็ลุ่าแลุ่ะทิี�

หลุ่บ้ภัยแก�ป็ลุ่าแลุ่ะสัตว�น้้ำวัยอ�อน้ไดี้
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54

 หนัองกุ้ง บ้านัศร่เวินัไชย จั.นัครพนัม (เขตอน้่รีักษ�พัน้ธ่�ป็ลุ่าแลุ่ะรีักษาพัน้ธ่�ไม้ดีั้งเดีิม)
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ป็่าช่�มน้้ำลุ่่�มน้้ำสงครีาม บ้้าน้ศรีีเวิน้ไชย
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ตัวอย�างการฟื้้�นัฟืู้ตัวเองตามธรรมชาติของแม�นั้ำโขง ในัพ้้นัท่�ต�าง ๆ

ต้น้ไครี้เกิดีใหม�หลุ่ังการีก�อสรี้างเขื�อน้กั้น้ตลุ่ิ�ง ทิี� อ.เชียงคาน้ จ.เลุ่ย

ต้น้ไครี้เกิดีใหม�หลุ่ังการีก�อสรี้างเขื�อน้กั้น้ตลุ่ิ�ง ทิี� อ.เชียงคาน้ จ.เลุ่ย
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ต้น้ไครี้เกิดีใหม�หลุ่ังการีก�อสรี้างเขื�อน้กั้น้ตลุ่ิ�ง ทิี�บ้่�งเขียว จ.อำน้าจเจรีิญ่

ต้น้ไครี้เกิดีใหม�หลุ่ังการีก�อสรี้างเขื�อน้กั้น้ตลุ่ิ�ง ทิี�บ้่�งเขียว จ.อำน้าจเจรีิญ่
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ต้น้ไครี้เกิดีใหม�หลุ่ังการีก�อสรี้างเขื�อน้กั้น้ตลุ่ิ�ง ทิี� อ.เชียงคาน้ จ.เลุ่ย

ต้น้ไครี้น้่�น้เกิดีใหม� ทิี� บ้่�งแม�ใหญ่�เฟื้้อย จ.อ่บ้ลุ่รีาชธาน้ี
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ต้น้ก่�มเกิดีใหม�หลุ่ังการีก�อสรี้างเขื�อน้กั้น้ตลุ่ิ�ง ทิี�บ้้าน้โคกสารีทิ�า จ.อำน้าจเจรีิญ่

ต้น้ก่�มเกิดีใหม�ออกดีอก ทิี�บ้้าน้โคกสารีทิ�า จ.อำน้าจเจรีิญ่
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ต้น้ไครี้เกิดีใหม�หลุ่ังการีก�อสรี้างเขื�อน้กั้น้ตลุ่ิ�ง ทิี�บ้้าน้โคกสารีทิ�า จ.อำน้าจเจรีิญ่

ต้น้ไครี้เกิดีใหม�ออกดีอก ทิี�บ้้าน้โคกสารีทิ�า จ.อำน้าจเจรีิญ่
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ต้น้ไครี้เกิดีใหม� ทิี� ต.ดีอน้ตาลุ่ จ.ม่กดีาหารี

ต้น้มะเดีื�อเกิดีใหม�รีิมตลุ่ิ�งแม�น้้ำโขง เป็็น้แหลุ่�งอาหารีของน้ก ทิี� บ้้าน้ป็ากชม จ.เลุ่ย
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ต้น้มะเดีื�อเกิดีใหม�รีิมตลุ่ิ�งแม�น้้ำโขง เป็็น้แหลุ่�งอาหารีของน้ก ทิี� บ้้าน้ป็ากชม จ.เลุ่ย

ต้น้ก้าน้เหลุ่ืองเกิดีใหม�หลุ่ังการีก�อสรี้างเขื�อน้กั้น้ตลุ่ิ�ง รีิมหน้องป็ลุ่าบ้่ก จ.หน้องคาย
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เอกสารอ้างอิง

โครีงการีวจิยัแลุ่ะพฒัน้าชม่ชน้ต้น้แบ้บ้ด้ีาน้ส่ขภาวะ บ้น้ฐาน้ความมั�น้คงทิรีพัยากรีทิางอาหารีแลุ่ะทิรัีพยากรีธรีรีมชาติ 

 ใน้ลุ่่�มน้ำ้โขง แลุ่ะความสามารีถีใน้การีป็รีบั้ตวัจากป่็จจยัเสี�ยงด้ีาน้ภยัพบิ้ตั.ิ (2563). ทศิทางการจััดการ

 ทรพัยากรลุ�มน้ัำโขง จัากงานัวจัิัยเชงิปฏิบิติัการโดยชมุชนัลุ�มน้ัำโขง [เอกสารีการีป็รีะชม่]. กรีง่เทิพฯ: 

 สำน้กังาน้สน้บั้สน้น่้แลุ่ะส�งเสรีมิส่ขภาพ (สสส.).

ม้ลุ่น้ิธิฟื้้�น้ฟื้้ชีวิตแลุ่ะธรีรีมชาติ, ม้ลุ่น้ิธิพิทิักษ�ธรีรีมชาติเพื�อชีวิต, เครีือข�ายสภาองค�กรีช่มชน้ตำบ้ลุ่ลุ่่�มน้้ำโขง 7 

 จังหวัดีภาคอีสาน้. (2558). นัิเวศ เศรษฐกิจั วัฒนัธรรม ลุ�มนั้ำโขง จัากแก�งคุดคู้ถ้่งผาชันั ในักระแส

 การเปล่�ยนัแปลง. กรี่งเทิพฯ: ม้ลุ่น้ิธิฟื้้�น้ฟื้้ชีวิตแลุ่ะธรีรีมชาติ.

สำน้กังาน้กองทิน่้สน้บั้สน้น่้การีสร้ีางเสริีมสข่ภาพ (สสส.). (2562, 2563). รายงานัโครงการวิจัยัและพัฒนัาชมุชนั

 ต้นัแบบสุขภาวะ บนัฐานัความมั�นัคงทรัพยากรทางอาหารและทรัพยากรธรรมชาติในัลุ�มนั้ำโขง

 และความสามารถ้ปรับตัวจัากป่จัจััยเส่�ยงด้านัภัยพิบัติ กรีณี

 • รีายงาน้การีวจิยัเชงิป็ฏบิ้ตักิารี การีศก่ษาการีใช้ป็รีะโยชน้�จากรีะบ้บ้น้เิวศน้�ย�อยแม�น้ำ้โขง แลุ่ะ

 การีพัฒน้าเครีือข�าย เพื�อสรี้างความมั�น้คงทิางอาหารีแบ้บ้ยั�งยืน้ โดียทิีมวิจัยช่มชน้ บ้้าน้ป็ากชม หม้�ทิี� 

 10  ตำบ้ลุ่ป็ากชม อำเภอป็ากชม จังหวัดีเลุ่ย

 • รีายงาน้วิจัยเชิงป็ฏิบ้ัติการี การีศ่กษาน้ิเวศลุ่่�มน้้ำโขงเพื�อการีอน้่รีักษ�เขตสงวน้ป็ลุ่าแม�น้้ำโขง

 ต�อความมั�งคงทิางอาหารีโดีย ทีิมวิจัยช่มชน้บ้้าน้ตาดีเสริีม บ้้าน้ตาดีเสรีิม หม้� 1 ตำบ้ลุ่บ้้าน้ม�วง 

 อำเภอสังคม จังหวัดีหน้องคาย

 • รีายงาน้วิจัยเชิงป็ฏิบ้ัติการี การีจัดีการีน้้ำแลุ่ะสำรีองน้้ำแหลุ่�งอาหารี ใน้หน้องไข�น้กเพื�อความ

 ยั�งยืน้โดีย ทิีมวิจัยช่มชน้บ้้าน้เวียงแก้ว หม้�ทิี� 8 ตำบ้ลุ่เวียงค่ก อำเภอเมืองหน้องคาย จังหวัดีหน้องคาย

 • รีายงาน้วิจัยเชิงป็ฏิบ้ัติการี การีศ่กษาการีใช้ป็รีะโยชน้�จากรีะบ้บ้น้ิเวศย�อยแม�น้้ำโขง เพื�อจัดี

 ทิำเขตอน้่รัีกษ�พัน้ธ่�ป็ลุ่าใน้หน้องบ้ัว โดียทิีมวิจัยช่มชน้บ้้าน้หน้องบั้ว ตำบ้ลุ่น้ากั้ง อำเภอป็ากคาดี 

 จังหวัดีบ้่งกาฬ

 • รีายงาน้วิจัยเชิงป็ฏิบ้ัติการี โครีงการีศ่กษาการีฟื้้�น้ฟื้้แลุ่ะอน้่รีักษ�วังป็ลุ่าห้วยหน้องเมือก เพื�อ

 ความมั�งคงทิางด้ีาน้อาหารีอย�างยั�งยนื้ โดีย ทิมีวจิยัชม่ชน้ บ้้าน้หอคำ หม้�ทิี� 1 แลุ่ะหม้�ทิี� 13 ตำบ้ลุ่หอคำ 

 อำเภอเมือง จังหวัดีบ้่งกาฬ

 • รีายงาน้วิจยัเชงิป็ฏบิ้ตักิารี โครีงการีอน้ร่ีกัษ�พนั้ธ่�ป็ลุ่าเพื�อสร้ีางมั�น้คงทิางด้ีาน้อาหารีแบ้บ้ยั�งยนื้

 พื้น้ทิี�หน้องขาโดีย ทิีมวิจัยช่มชน้บ้้าน้สามผู้ง ต.สามผู้ง อ.ศรีีสงครีาม จ.น้ครีพน้ม

 • รีายงาน้การีวิจัยเชิงป็ฏิบ้ัติการี โครีงการีวิจัยการีทิ�องเทิี�ยวเชิงเกษตรีรีิมโขง เพื�อความมั�น้คง

 ทิางอาหารีอย�างยั�งยนื้ โดียทีิมวจิยัชม่ชน้ บ้้าน้พรีะกลุ่างทิ�า หม้� 2  ตำบ้ลุ่พรีะกลุ่างทิ่�ง อำเภอธาต่พน้ม 

 จังหวัดีน้ครีพน้ม

 • รีายงายโครีงการีวิจัยเชิงป็ฏิบ้ัติการี การีศ่กษาแลุ่ะการีมีส�วน้รี�วมใน้การีอน้่รีักษ�ทิรีัพยากรีลุ่่�ม

 น้้ำโขงเพื�อความมั�งคงทิางอาหารีอย�างยั�งยืน้  โดีย ทิีมวิจัยช่มชน้บ้้าน้ป็่งขาม หม้� 1  ตำบ้ลุ่ป็่งขาม 
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 อำเภอหว้าน้ใหญ่� จังหวัดีม่กดีาหารี

 • รีายงาน้การีวิจัยเชิงป็ฏิบ้ัติการี การีศ่กษาการีอน้่รีักษ�วังป็ลุ่าเพื�อฟื้้�น้ฟื้้ความมั�งคงทิางอาหารี

 อย�างยั�งยืน้, โดียทิีมวิจัยช่มชน้ บ้้าน้โคกน้กกรีะเต็น้ หม้� 7 ตำบ้ลุ่โคกสารี อำเภอชาน้่มาน้ จังหวัดี

 อำน้าจเจรีิญ่

 • รีายงาน้การีวิจัยเชิงป็ฏิบ้ัติการี การีจัดีการีทิ�องเทิี�ยวเชิงน้ิเวศแบ้บ้มีส�วน้รี�วมบ้้าน้โป็่งเป็้า

 อย�างยั�งยืน้โดีย ทิีมวิจัยช่มชน้บ้้าน้โป็่งเป็้า หม้� 4 ตำบ้ลุ่เหลุ่�างาม อำเภอโพธิ�ไทิรี จังหวัดีอ่บ้ลุ่รีาชธาน้ี

 • รีายงาน้วิจัยเชิงป็ฏิบ้ัติการี การีศ่กษาการีอน้่รัีกษ�แลุ่ะเพาะพัน้ธ่�ป็ลุ่าน้้ำโขงส้�ธรีรีมชาติเพื�อ

 ความมั�งคงทิางอาหารีแบ้บ้ยั�งยืน้ บ้้าน้สำโรีงโดีย ทิีมวิจัยช่มชน้บ้้าน้สำโรีง หม้� 5 ตำบ้ลุ่สำโรีง อำเภอ

 โพธิ�ไทิรี จังหวัดีอ่บ้ลุ่รีาชธาน้ี
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