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บ้านปางมดแดง หมู่ 9 ตั้งอยู่ในเขตต�ำบลอ่างทอง อ�ำเภอเชียงค�ำ  จังหวัดพะเยา
ตอนกลางของลุม่ น�ำ้ อิง เป็นทีร่ าบลุม่ ขนาดใหญ่เหมาะส�ำหรับการท�ำนา เป็นแหล่งผลิตข้าวทีส่ ำ� คัญ
ให้กับชุมชนในลุ่มน�้ำอิง ลุ่มน�้ำอิงเป็นพื้นที่เชื่อมต่อด้านการอนุรักษ์ (Conservation Corridor) ที่มี
ความเสีย่ งต่อการคุกคามมากทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ใน พืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
ในภูมภิ าคอินโด-พม่า (Indo-Burma Hotspot) การมีสว่ นร่วมของชุมชนท้องถิน่ และภาคีต่างๆในการ
จัดการทรัพยากรในลุม่ น�ำ้ อิงให้ยงั่ ยืนโดยเฉพาะชุมชนต้นน�ำ้ จึงเป็นส�ำคัญ ดังนัน้ โครงการเสริมสร้าง
ความเข้ ม แข็ ง เครื อ ข่ า ยท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น เพื่ อ การจั ด การลุ ่ ม น�้ ำ อิ ง อย่ า งยั่ ง ยื น
(Empowerment of Local Networks and Local Authorities (LAs) for Sustainable Ing Watershed
Management หรือ โครงการอนุรกั ษ์แม่นำ�้ อิง) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์วนศาสตร์ชมุ ชนเพือ่
คนกับป่า (RECOFTC) กับสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้อง
ถิน่ และอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โดยมีภาคีทอ้ งถิน่ ในการด�ำเนินงานคือ สภาประชาชน
ลุ่มน�้ำอิง กลุ่มรักษ์เชียงของ สถาบันปวงพญาพยาว มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบ
ประมาณจากสหภาพยุโรป โดยมีพื้นที่ชุมชนเป้าหมายในการปฏิบัติการเพื่อสร้างรูปธรรม บทเรียน
และองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรเพื่อขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆ ในลุ่มน�้ำ  บ้านปางมดแดงเป็น
ชุมชนหนึง่ ในชุมชนเป้าหมายโครงการอนุรกั ษ์แม่นำ�้ อิงทีม่ รี ปู ธรรมตัวอย่างด้านการจัดการเขตอนุรกั ษ์
พันธุ์ปลาในล�ำน�้ำอิงสู่การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน จึงได้ท�ำการศึกษา
รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจสังคม รูปแบบและบทเรียนการจัดการเขตอนุรักษ์ของชุมชน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบทเรียนที่ดีที่สามารถขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆ ในลุ่มน�้ำอิง และ
ใช้สนับสนุนนโยบายการจัดการทรัพยากรลุ่มน�้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วมต่อไป
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ชุมชนบ้านปางมดแดง

1

ประวัติชุมชน

บ้านปางมดแดง เดิมเป็นพืน้ ทีส่ ำ� หรับเลีย้ งโคและกระบือของคนทีอ่ าศัยในเขตต�ำบลน�ำ้ แวน
ท�ำให้ชาวบ้านเรียกติดปากว่า “ปางเลีย้ งวัว” เมือ่ ช่วงปี พ.ศ.2504 เกิดศึกสงครามกับผูส้ นับสนุนเเนว
คิดคอมมิวนิสต์ ทางราชการจึงได้สง่ เจ้าหน้าทีท่ หารมาประจ�ำการในเขตพืน้ ทีบ่ ริเวณปางเลีย้ งวัว เมือ่
เสร็จสิน้ ภารกิจ เจ้าหน้าทีท่ หารก็ถอนก�ำลังกลับกรมกอง ทหารเกณฑ์บางส่วนท�ำการปลดประจ�ำการ
ซึง่ ทหารบางส่วนทีม่ าปฏิบตั หิ น้ามีภมู ลิ ำ� เนาอยูภ่ าคอีสาน เมือ่ กลับถิน่ ฐานก็ได้ชกั ชวนญาติพนี่ อ้ งย้าย
ถิน่ ฐานมาตัง้ รกรากทีป่ างเลีย้ งโค กระบือ เพราะเห็นว่าเป็นทีท่ มี่ คี วามอุดมสมบูรณ์และได้ตงั้ ชือ่ หมูบ่ า้ น
ว่า “ปางมดแดง” (ค�ำว่า ปาง มาจากปางเลีย้ งโค กระบือ และ ค�ำว่า มดแดง มาจาก ในเขตพืน้ ทีด่ งั
กล่าวมีมดแดงจ�ำนวนมาก) ในขณะนัน้ เป็นเขตต�ำบลน�ำ้ แวน อ�ำเภอเชียงค�ำ  จังหวัดเชียงราย ต่อมาก็
มีชาวอีสานอพยพย้ายถิน่ ฐานมาอยูเ่ พิม่ มากขึน้ และได้แยกเป็นต�ำบลอ่างทอง อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัด
พะเยา เมือ่ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2526 ปัจจุบนั ได้แบ่งเขตพืน้ ทีป่ กครองเป็น 4 หมูบ่ า้ น คือ บ้านปาง
มดแดง หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 และบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 13
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ลำ � ดั บ เ ห ตุ ก า ร ณ์ แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร ใ น ก า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ข อ ง ชุ ม ช น
บ้านปางมดแดง หมู่ 9
ปี พ.ศ.
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2505

2506-2509

2509

2516

2526

4

เดิมพื้นที่บริเวณบ้านปางมดแดงเป็นพื้นที่ป่าชุ่มน�้ำอันอุดมสมบูรณ์ (มีที่สูงและต�่ำ 
เป็นป่าไผ่ ป่าแฝก) มีสัตว์ป่านานาชนิด มีทั้งเสือ ช้าง บริเวณแห่งนี้มีคนเมืองตั้ง
ปางเพื่อเลี้ยงวัว เลี้ยงควาย อยู่ติดล�ำน�้ำ  และบริเวณแห่งนี้มีมดแดงและมดคัน
จ�ำนวนมาก จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน “ปางมดแดง” สมัยก่อนเรียก “ปางมดแดง
คัน” แต่ได้ตัดค�ำว่า “คัน” ออก
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณแห่งนี้เป็นเส้นทางผ่านของกองทัพที่ไปรบที่
เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า นายโส ประเสริฐสังข์ ชาวอีสานเป็นทหารร่วมอยู่ด้วย
เมื่ อ เดิ น ทางผ่ า นบริ เวณแห่ ง นี้ เ ห็ น ภู มิ ป ระเทศที่ เ หมาะสมแก่ ก ารตั้ ง ถิ่ น ฐาน
เมือ่ รบเสร็จกลับไปยังถิน่ ฐานเก่าจังหวัดร้อยเอ็ดและปลดจากการเป็นทหาร จึงย้าย
ส�ำมะโนครัวมาจับจองพื้นที่ในลุ่มน�้ำอิงแห่งนี้ ในปี 2505 โดยเริ่มแรกจับจองพื้นที่
ท�ำกินของตัวเอง
เป็นช่วงที่มีการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบ้านปางมดแดงจากหลายจังหวัดในภาค
อีสาน เช่น ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม โดยในช่วงประมาณ 2506-2507 มี
จ�ำนวนประชากรประมาณ 500-600 คน ซึง่ เมือ่ ประชากรเริม่ เพิม่ นายโส ประเสริฐสังข์
ที่เป็นผู้บุกเบิกคนแรก ได้ท�ำการจัดสรรพื้นที่ให้กับเครือญาติ แบ่งพื้นที่ของตนเอง
ให้กับผู้อพยพอื่นโดยการแลกกับไก่ นอกจากนี้ยังจัดสรรพื้นที่สาธารณะอื่นๆ
โดยได้ น� ำ เอาแผนผั ง ชุ ม ชนเดิ ม มาปรั บ ใช้ ว างแผนผั ง ในชุ ม ชนใหม่ ซึ่ ง ก็ คื อ
บ้านปางมดแดง โดยได้วางแนวถนน จุดตั้งวัด อนามัย และโรงเรียน
เกิดน�้ำโขงหนุนสูง
เกิดน�้ำท่วมหนักจากน�้ำโขงหนุนสูงชาวบ้านบางส่วนมีการอพยพหนีไปอยู่บ้าน
หนองบัวเงิน โดยเฉพาะกลุ่มผู้เลี้ยงโค – กระบือ เมื่อน�้ำลดชาวบ้านบางส่วนย้าย
กลับเข้ามาในชุมชนปางมดแดง บางส่วนย้ายไปตั้งถิ่นฐานที่บ้านจ�ำบอน บ้านทุ่ง
หม้อ และบางส่วนตั้งถิ่นฐานที่บ้านหนองบัวเงินจนกระทั่งปัจจุบัน
บ้านปางมดแดงอยู่ในเขตต�ำบลน�้ำแวน อ�ำเภอเชียงค�ำ  จังหวัดเชียงราย  ต่อมามี
ประชากรมากขึน้   และได้แยกเป็นต�ำบลอ่างทอง อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา เมือ่
วันที่ 1 สิงหาคม 2526

ชุมชนบ้านปางมดแดง

2529

2531

2545

2546

2547

2548

จ�ำนวนประชากรในบ้านปางมดแดงมีมากขึ้น ประกอบกับต้องการงบประมาณมา
ลงในพื้นที่มากขึ้นจึงท�ำการแยกตั้งหมู่บ้านใหม่ จากบ้านปางมดแดง หมู่ 9
เป็น บ้านนาเจริญ หมู่ 6 โดยน�ำเอาค�ำว่า “นา” จากชื่อบ้านเดิมที่อีสาน ซึ่งชือว่า
“บ้านนาตึบ” มาตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ เป็น “นาเจริญ”
จ�ำนวนประชากรในบ้านปางมดแดงยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องท�ำให้มีการแยกตั้ง
หมู่บ้านใหม่ จากบ้านปางมดแดง หมู่ 9 เป็นบ้านปางมดแดง หมู่ 10
จ�ำนวนประชากรในบ้านนาเจริญ หมู่ 6 เพิ่มขึ้นจึงได้มีการแยกตั้งหมู่บ้านใหม่ จาก
บ้านนาเจริญ หมู่ 6 เป็นบ้านนาเจริญ หมู่ 13 นอกจากนี้มูลนิธิพะเยาเพื่อการ
พัฒนาเริ่มเข้ามาเก็บข้อมูลด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ และน�ำชาวบ้านปางมดแดง
เดินทางไปดูงานบ้านหาดผาขน บ้านดอนแก้ว จังหวัดน่าน เรื่องการท�ำเขตอนุรักษ์
พันธุ์ปลาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแนวคิดการจัดการทรัพยากรของชุมชน
เดินทางไปอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต และ
น�ำเอาความรู้ที่ได้มาเผยแพร่ต่อในชุมชน
ผู้น�ำและกลุ่มอนุรักษ์ในชุมชนเริ่มมีแนวคิดจัดตั้งเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาขึ้นในชุมชน
จึงได้เชิญผูใ้ หญ่บา้ นทัง้ 4 หมู่ มาประชุมหารือร่วมกัน จากนัน้ มีการจัดประชุมใหญ่
ลูกบ้านทั้ง 4 หมู่บ้านร่วมกัน ท�ำให้เกิด 2 แนวคิด กลุ่มสนับสนุน มีแนวคิดว่าการ
ท�ำเขตอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลาเป็นการสร้างพืน้ ทีป่ ลอดภัยและเป็นแหล่งอนุบาลปลาท�ำให้
สามารถเพิ่มปริมาณปลาในแม่น�้ำได้ส่วนกลุ่มคัดค้านมีแนวคิดว่าหากมีการจัดท�ำ
เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาจะท�ำให้ไม่มีพื้นที่หาปลา หลักจากที่มีการแลกเปลี่ยนกันที่
ประชุมมีมติให้ทดลองท�ำเขตอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลาขึน้ 2 จุด คือ จุดแรก เขตอนุรกั ษ์พนั ธุ์
ปลาบ้านปางมดแดง หมู่ 9 ประมาณ 830 เมตร จุดที่สอง เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา
บ้านนาเจริญ หมู่ 6 ประมาณ 800 เมตร โดยมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาให้การ
สนับสนุนทุนเขตอนุรักษ์พันธ์ุปลาหมู่ 6 และ หมู่ 9 บ้านละ 3,000 บาท และได้จัด
พิ ธิ เ ปิ ด เขตอนุ รั ก ษ์ แ ละท� ำ พิ ธี สื บ ชะตาแม่ น�้ ำ ในวั น เดี ย วกั น ในช่ ว งเดื อ น
มิถุนายน 2547
หลังจากที่มีเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาหมู่ 6 และหมู่ 9 จึงมีการขยายแนวคิดเขตอนุรักษ์
พันธุ์ปลาไปยังบ้านนาเจริญ หมู่ 13 โดยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 ประชุมลูกบ้านให้มีการ
จัดตั้งเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาของบ้านนาเจริญหมู่ 13 เป็นระยะทาง 400 เมตร โดย
ในที่ประชุมได้มีมิติเป็นเอกฉันท์ให้จัดตั้งขึ้น จากนั้นจึงประสานงานไปยังหมู่บ้าน
อื่นเพื่อให้ทราบข้อมูล
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2549

2554

2557

2558
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หลังจากเริ่มท�ำเขตอนุรักษ์พันธ์ุปลาชุมชนปางมดแดงหมู่ 9 ได้จัดประชุมเพื่อ
ติดตามผลของเขตอนุรกั ษ์พนั ธ์ปุ ลา และวางแผนการระดมทุนเพือ่ พัฒนาหมูบ่ า้ น
ในทีป่ ระชุมมีมติให้เปิดการขายบัตรจับปลาในเขตอนุรกั ษ์พนั ธ์ปุ ลา โดยมีการแบ่ง
เขตพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ ครึ่งหนึ่งให้ชาวบ้านซื้อบัตรลงหาปลาเพื่อน�ำรายได้
มาพัฒนาหมู่บ้าน อีกครึ่งหนึ่งสงวนไว้ไม่ให้มีการจับปลาจึงเป็นจุดเริ่มต้นของ
การแบ่งพื้นที่เขตอนุรักษ์เป็นสองส่วน คือ เขตอนุรักษ์แบบถาวรคือ ห้ามจับปลา  
และเขตอนุรักษ์แบบกึ่งถาวร คือ การเปิดให้มีการจับปลาได้บางช่วงที่ชุมชน
อนุญาติให้มกี ารจับปลาได้ซงึ่ เป็นช่วงฤดูแล้งประมาณเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม
ผลที่ได้จากการขายบัตรในครั้งนี้ น�ำไปสู่
1.สามารถระดมทุนพัฒนาหมู่บ้านได้จ�ำนวน 40,000 บาท
2.สามารถพิสูจน์ผลของการท�ำเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาท�ำให้เพิ่มจ�ำนวน
ปลา โดยสังเกตจากการจับปลาได้เป็นจ�ำนวนมาก มีปลาขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น
เช่น ปลาค้าว เป็นต้น นอกจากนีย้ งั พบปลาทีเ่ คยหายไปกลับเข้ามาในเขตอนุรกั ษ์
พันธุ์ปลาส่งผลให้ชุมชนมีมติร่วมกันให้จัดท�ำเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาต่อไป และห้าม
จับปลาในเขตอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลา เพือ่ อนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลาไว้ให้สอดคล้องตามแนวทาง
ของการท�ำเขตอนุรักษ์
ในปีเดียวกัน บ้านนาเจริญ หมู่ 6 ได้มกี ารเปิดขายบัตรจับปลาเช่นเดียวกันได้เงินเข้า
หมูบ่ า้ นจ�ำนวน 70,000 บาท สะท้อนให้เห็นรูปธรรมการเพิม่ ขึน้ ของจ�ำนวนปลา
และสามารถระดมทุนเข้าหมู่บ้านได้มากขึ้น
หลังจากทีท่ ำ� เขตอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลาและห้ามไม่ให้มกี ารจับปลาในเขตอนุรกั ษ์ฯ ตัง้ แต่
ปี 2549-2554 เป็นระยะเวลา 5 ปี บ้านปางมดแดงทั้ง 4 หมู่ต้องการระดมทุนเข้า
กองทุนหมู่บ้านจึงประชุมหารือร่วมกันและลงมติในที่ประชุมให้มีการเปิดประมูล
ปลาในเขตอนุ รั ก ษ์ ซึ่ ง บ้ า นปางมดแดง หมู ่ 9 บ้ า นนาเจริ ญ หมู ่ 6 และ
หมู่ 13 เปิดท�ำการประมูลปลาในเขตอนุรักษ์ช่วงเดียวกัน โดยบ้านปางมดแดง
หมู่ 9  ได้รับเงินจากการประมูลในครั้งนี้ 125,000 บาท
มีการขยายผลเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาไปยังบ้านปางมดแดง หมู่ 10 โดยจัดท�ำเขต
อนุรักษ์พันธุ์ปลาในน�้ำอิง ระยะทางประมาณ 400 เมตร แต่เนื่องจากเขตอนุรักษ์
วังปลามีระยะทางห่างจากชุมชนค่อนข้างมากท�ำให้ล�ำบากในการดูแล
ปางมดแดงหมู่ 9 มีการประมูลปลาในเขตอนุรกั ษ์ ได้เงินจากการประมูล 151,000 บาท
เพื่อเข้ากองทุนหมู่บ้านน�ำไปพัฒนาชุมชนและพัฒนาวัดในชุมชนต่อไป

ชุมชนบ้านปางมดแดง

2

ที่ตั้ง สภาพภูมิประเทศ

บ้านปางมดแดง หมู่ 9 ตั้งอยู่ในเขตต�ำบลอ่างทอง อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา มีระดับ
ความสูง 370 เมตรจากระดับน�้ำทะเลปานกลาง โดยทิศเหนือติดต่ออ�ำเภอจุล ทิศใต้ติดต่อบ้านนา
เจริญ หมู่ที่ 13 ตะวันออก ติดต่อกับบ้านปางมดแดง หมู่ 10 ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านสักทอง
ต�ำบลหงษ์หิน อ�ำเภอจุล จังหวัดพะเยา ทั้งนี้บ้านปางมดแดงมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม
ขนาดใหญ่มีแม่น�้ำอิงไหลผ่านชุมชนทางทิศตะวันออกเกิดเป็นที่ราบลุ่มล�ำห้วย สภาพดินเป็น
ดินเหนียวทีเ่ หมาะสมต่อการท�ำนาและเพาะปลูก  สภาพภูมอิ ากาศของบ้านปางมดแดงมี 3 ฤดูกาล
คือ ฤดูหนาวอยูใ่ นช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ุ ฤดูรอ้ นอยูใ่ นช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือน
พฤษภาคม และฤดูฝนอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม
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รูปที่ 1 แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินของบ้านปางมดแดง
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ชุมชนบ้านปางมดแดง

3

การใช้ประโยชน์ท่ด
ี ิน

บ ้ า น ป า ง ม ด แ ด ง มี พื้ น ที่ โ ด ย ร ว ม ป ร ะ ม า ณ 2 , 9 0 2 ไร ่ มี ก า ร ใช ้ ป ร ะ โ ย ช น ์ ที่ ดิ น 1
แบ่งออกเป็น เกษตรกรรม (A) 2,144 ไร่ ได้แก่ นาข้าว 2,015 ไร่ ไร่ข้าวโพด 32 ไร่ สวนไม้สัก 5 ไร่
และบ่อเลี้ยงปลา 92 ไร่ พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) 666 ไร่ ได้แก่ ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ 543 ไร่ และพื้นที่
ลุ่มน�้ำ  123 ไร่ พื้นที่ชุมชนหรือสิ่งปลูกสร้าง (U) 87 ไร่ และพื้นที่แหล่งน�้ำที่สร้างขึ้น (W) 5 ไร่
(รายละเอียดดังรูปที่ 2)

4.2% 3% 0.2%

A1 (นาข้าว)
A2 (พื ชไร่)
A3 (ไม้ยืนต้น)

18.7%

A9 (สถานที่เพาะเลี่ยงปลา)
M1 (ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ)

3.2%
0.2%
1.1%

M2 (พื้ นที่ลุ่ม)
U2 (หมู่บ้าน)

69.4%

W2 (แหล่งน�้ำที่สร้างขึ้น)

รูปที่ 2 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ท่ด
ี ินของบ้านปางมดแดง

การจ�ำแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินวิเคราะห์จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต (Thaichote) ของส�ำนักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. 2558 และข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Google
Earth ร่วมด้วยข้อมูลสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดพะเยาของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2554
1
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ส ภ า พ ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
สังคม และวัฒนธรรม

4

4.1 ประชากรและการศึกษา

บ้านปางมดแดง หมู่ 9 มีทั้งหมด 117 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 611 คน แบ่งเป็น
ประชากรชาย 306 คน ประชากรหญิง 305 คน โดยประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาร้อยละ 53  รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 20 มีประชากรทีจ่ บชัน้ อุดมศึกษา
ในชุมชน ร้อยละ 16 เรียนจบสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 10 นอกจากนี้ยังพบว่าประชากรที่เรียนจบ
ระดับอนุปริญญาและประชากรที่ไม่เคยศึกษา คิดเป็นร้อยละ 1 ประชากรทั้งหมด

127

122

ชาย
หญิง

54

43 43

ชุมชนบ้านปางมดแดง
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รูปที่ 3 กราฟแสดงจ�ำนวนประชากรแยกตามอายุและเพศ
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4.2 ความเชื่อ พิ ธีกรรม ประเพณีท้องถิ่น

ชุมชนบ้านปางมดแดงเป็นชุมชนชาวอีสานล้านนาที่มีวิถีวัฒนธรรมของชุมชนชาวอีสาน
ดั้งเดิมผสมผสานกับวัฒนธรรมชาวล้านนา คนในชุมชนนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ มีวัดปาง
มดแดงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน ชาวบ้านยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม
ดั้งเดิมที่ได้ปฏิบัติสืบต่อมาตามวิถีชุมชนชาวอีสาน เรียกว่า “ประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่” คือ
ประเพณี 12 เดือนของชาวอีสาน และมีแนววิถีที่ควรปฏิบัติ 14 ประการ ซึ่งแบ่งประเภทเป็น
ค�ำสอนผู้ปกครอง ค�ำสอนพระสงฆ์ ค�ำสอนประชาชนทั่วไป และค�ำสอนทุกเพศทุกวัยทุกฐานะ โดย
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้สงั คมมีความสงบสุข ประเพณีฮตี สิบสอง ประกอบด้วย ฮีตบุญเข้ากรรม ฮีตบุญ
คูณลาน ฮีตบุญข้าวจี่ ฮีตบุญเผวส ฮีตบุญสงกรานต์ ฮีตบุญบั้งไฟ ฮีตบุญเบิกบ้าน ฮีตบุญเข้าพรรษา
ฮีตบุญข้าวประดับดิน ฮีตบุญข้าวสาก ฮีตบุญออกพรรษา และฮีตบุญกฐิน บ้านปางมดแดงเป็นชุมชน
ชาวอีสานขนาดใหญ่ การจัดงานประเพณีจึงมีการจัดอย่างยิ่งใหญ่ เนื่องจากมีการจัดงานร่วมกัน
4 หมู่บ้าน

รูปที่ 4 งานประเพณีบุญบั้งไฟ

การจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาสู่เศรษฐกิจชุมชน

11

4.3 อาชีพ และระดับความเป็นอยู่

การประกอบอาชีพของชาวบ้านปางมดแดง พบว่า มีการประกอบอาชีพหลัก 4 อาชีพ ได้แก่
เกษตรกรรม (การท�ำนา ท�ำสวน ท�ำไร่) รับจ้างทัว่ ไป ค้าขาย และรับราชการ โดยชาวบ้านส่วนมาก
จะประกอบอาชีพท�ำนา ทั้งนาปีและนาปรัง เมื่อหมดช่วงฤดูท�ำนาชาวบ้านจะไปท�ำงานอื่น เช่น
รับจ้างทั่วไป ท�ำสวน หาปลา ทอผ้า จักสาน และแปรรูปอาหาร เป็นต้น การท�ำเกษตรกรรมเป็น
อาชีพหลักของทุกครอบครัวโดยเฉพาะการท�ำนา   แม้ว่าจะท�ำงานรับจ้างที่ต่างจังหวัด เมื่อถึงช่วง
ฤดูการท�ำนาคนที่อยู่ต่างจังหวัดจะกลับมาช่วยท�ำนาที่บ้าน นอกจากนี้ ยังมีการท�ำไร่ข้าวโพด
สวนล�ำไย สวนไม้สักในพื้นที่ชุมชน การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมในปัจจุบัน มุ่งเน้นการผลิต
เพื่อการค้า มีการน�ำเทคโนโลยีและสารเคมีเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต ทั้งปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง
ท�ำให้มีสารเคมีตกค้างสะสมในร่างกาย ต้นทุนการผลิตสูง และรายได้ไม่แน่นอน เกษตรกรประสบ
ปัญหาการขาดทุน เกิดภาระหนี้สินตามมามีการกู้ยืมเงินจากกองทุนต่างๆ ในชุมชนและนอกชุมชน
ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เมื่อว่างจากการ
ท�ำเกษตรกรรม จะท�ำอุตสาหกรรมในครัวเรือน ทั้งทอผ้าไหม จักสานลวดลายอีสาน และอาหาร
แปรรูป เช่น ปลาร้า แจ่วบอง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
เมื่อท�ำการจัดกลุ่มฐานะครัวเรือนของชุมชนโดยใช้เกณฑ์ที่ก�ำหนดขึ้นจากคนในชุมชน มีเกณฑ์ดังนี้
ครัวเรือนฐานะดี คือ มีการถือครองทีด่ นิ มากกว่า  50 ไร่ มีรายได้เฉลีย่ ทัง้ ครัวเรือนมากกว่า
200,000 บาท มียานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถแท็กเตอร์ 1 คันหรือมากกว่า 1 คันขึ้นไป สมาชิกใน
ครอบครัวรับราชการ พบว่า ในชุมชนบ้านปางมดแดงมีครัวเรือนฐานะดีร้อยละ 25
3% 3%
เกษตรกรรม
รับจ้างทั่วไป

20%

ค้าขาย ธุรกิจ

74%

รับราชการ

รูปที่ 5 กราฟแสดงอัตราส่วนจ�ำนวนประชากรบ้านปางมดแดงตามการประกอบอาชีพ

12

ชุมชนบ้านปางมดแดง

ครัวเรือนฐานะปานกลาง คือ มีการถือครองที่ดิน 50-100 ไร่ มีรายได้เฉลี่ยทั้งครัวเรือน
100,000 – 200,000 บาท มียานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถแท็กเตอร์ 1 คัน พบว่า มีครัวเรือนฐานะ
ปานกลางร้อยละ 58
ครัวเรือนฐานะยากจน คือ มีการถือครองที่ดินน้อยกว่า 10 ไร่ มีรายได้เฉลี่ยทั้งครัวเรือน
น้อยกว่า 100,000 บาท ไม่มียานพาหนะเป็นของตัวเอง พบว่า มีครัวเรือนฐานะยากจนร้อยละ 17

17%
25%

ฐานะดี
ฐานะปานกลาง
ฐานะยากจน

58%
รูปที่ 6 กราฟแสดงข้อมูลร้อยละของประชากรตามกลุ่มฐานะ
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5

การจัดการเขตอนุรักษ์
พั นธุ์ปลาเพื่ อน�ำไปสู่
การจั ด การทรั พ ยากร
อย่างยั่งยืน

5.1 วิถีชีวิตชุมชนคนริมน�้ำอิง

ชุมชนบ้านปางมดแดงอยู่ติดริมน�้ำอิงมีวิถีวัฒนธรรมพึ่งพิงล�ำน�้ำอิงมาช้านาน การท�ำ
ประมงพื้นบ้านเป็นองค์ความรูท้ ี่ติดตัวคนในชุมชนอีสานตั้งแต่ก่อนย้ายถิน่ ฐานถูกสืบทอดจากรุ่นสู่
รุ่นปัจจุบัน ท�ำให้ชุมชนปางมดแดงมีการท�ำประมงพื้นบ้านมายาวนาน ซึ่งแม่น�้ำอิงอุดมสมบูรณ์ไป
ด้วยพันธุ์ปลาหลากหลายชนิดโดยเฉพาะบริเวณ “วังปลา” ซึ่งเป็นแหล่งน�้ำลึกที่มีความชุกชุมของ
ปลาซึ่งเกิดจากในช่วงฤดูแล้งปริมาณน�้ำในแม่น�้ำลดลงจนบางบริเวณแห้งขอดท�ำให้น�้ำเหลืออยู่
เฉพาะในบริเวณน�้ำลึกและบริเวณแห่งนี้จึงเป็นแหล่งพักพิงสุดท้ายของปลาในช่วงฤดูแล้งเพื่อรอ
กระแสน�้ ำ ใหม่ ในช่ ว งน�้ ำ หลากปลาจากล� ำ น�้ ำ โขงว่ า ยทวนกระแสน�้ ำ ขึ้ น มาวางไข่ในแม่น�้ำอิง
ท�ำให้ปลาในแม่นำ�้ อิงมีมากกว่าหลายสายพันธุซ์ งึ่ พบมากกว่าร้อยชนิด และปลาในแม่นำ�้ อิงจะถูกกระจาย
เข้าสู่แหล่งน�้ำต่างๆ ในชุมชน เช่น หนองน�้ำและนาข้าว ท�ำให้คนในชุมชนสามารถจับปลาได้ง่าย
และจับได้จำ� นวนมาก ปลาทีไ่ ด้สว่ นหนึง่ จะถูกน�ำไปประกอบอาหารหลากหลายชนิดและมีการแปรรูป
ถนอมอาหารให้สามารถกินปลาได้ยาวนานขึ้น เช่น การท�ำปลาร้า แจ่วบอง เป็นต้น ซึ่งเป็นวิถี
วัฒนธรรมการกินของชุมชนอีสาน ปลาอีกส่วนจะถูกน�ำไปขายเพือ่ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว เมือ่
ประชากรคนในชุมชนมากขึน้ อุปกรณ์การหาปลาถูกพัฒนาขึน้ ท�ำให้สามารถจับปลาได้งา่ ย และไม่มี
การควบคุมการจับปลา อีกทั้งมีสิ่งก่อสร้างในแม่นำ�้ อิงทีข่ วางทางเดินของปลาจากแม่นำ�้ โขงท�ำให้
ประชากรปลาในน�ำ้ อิงลดลงอย่างรวดเร็ว ปลาหายากขึน้ ชาวประมงได้ปลาน้อยลง ขาดแหล่งอาหาร
และรายได้ของครอบครัว คนในชุมชนปางมดแดงจึงตระหนักถึงปัญญา และริเริ่มอนุรักษ์ปลาใน
แม่นำ�้ อิง หลังจากทีไ่ ด้แลกเปลีย่ นแนวคิดกับมูลนิธพิ ะเยาเพือ่ การพัฒนา ซึง่ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน
ในจังหวัดพะเยาและได้มโี อกาสไปศึกษาดูงานการท�ำเขตอนุรกั ษ์วงั ปลาทีจ่ งั หวัดน่าน การแลกเปลีย่ น
เรียนรู้จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้จุดประกายให้เกิดแรงบันดาลใจในการริเริ่มท�ำเขตอนุรักษ์พันธุ์
ปลาในแม่น�้ำอิง
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5.2 ทุนทางสังคมของชุมชนในการจัดการอนุรักษ์พันธุ์ปลา
1) องค์ความรู้การหาปลา ระบบนิเวศ และแหล่งที่อยู่อาศัยของปลา

คนในชุมชนปางมดแดงมีองค์ความรูเ้ รือ่ งการหาปลา ระบบนิเวศและแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของ
ปลา ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชุมชนที่ผ่านการลองผิดลองถูกอย่างต่อเนื่อง สั่งสมกันมาจากรุ่นสู่รุ่นพัฒนา
จนกลายมาเป็นองค์ความรู้ “การหาปลา  ระบบนิเวศและแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของปลา” คือ รูปแบบการ
หาปลาที่หลากหลายด้วยเครื่องมือหาปลาที่พัฒนาจากภูมิปัญหาดั้งเดิมของคนในชุมชนให้เหมาะ
สมกับระบบนิเวศทีเ่ ป็นอยู่ และความเข้าใจระบบนิเวศและแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของปลาแต่ละชนิด ท�ำให้
ชุมชนเข้าใจธรรมชาติของปลา ระบบนิเวศที่เหมาะสมกับปลาแต่ละชนิด
คนในชุมชนบ้านปางมดแดงหาอยูห่ ากินในน�ำ้ อิงมาเนิน่ นานใช้องค์ความรูเ้ รือ่ งวังปลาและ
การสร้างบ้านให้ปลาในบริเวณน�้ำลึกเพื่อเพิ่มปริมาณประชากรปลามากขึ้น การวาง “โข่” เป็นการ
สร้างบ้านให้ปลา (“โข่” เป็นภาษาพื้นบ้านความหมายในที่นี้หมายถึง การวางพุ่มไม้ให้หนาแน่นเป็น
ที่อยู่อาศัยของปลา) โดยชาวประมงตัดต้นไม้ ไม้พุ่ม ต้นไผ่ หรือกิ่งไม้ น�ำไปวางสุมไว้บริเวณน�้ำลึก
ในช่วงต้นฤดูแล้งให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลา ยิ่งโข่ใหญ่จ�ำนวนปลาที่จะเข้ามาอยู่อาศัยก็จะมี
จ�ำนวนมาก เมื่อน�้ำลดลงเข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง น�้ำในแม่น�้ำอิงก็จะเหลือเฉพาะบริเวณที่เป็นน�้ำลึกซึ่งได้
วางโข่ไว้ ชาวประมงทีจ่ ะลงจับปลาด้วยตัวเองจะน�ำเอา “ฝาเฝือก” ปักล้อมโข่ไว้ปอ้ งกันไม่ให้ปลาหนี
ออกจากโข่ จากนั้นจึงขยับฝาเฝือกเข้ามาใกล้โข่มากขึ้นจนได้ระยะที่พอใจก็จะน�ำโข่ขึ้นจากน�้ำ เหลือ
เพียงปลาที่อยู่ในฝาเฝือก ชาวประมงจะน�ำสวิงหรืออุปกรณ์ช้อนปลาน�ำมาตักปลาขึ้นจากน�้ำ  หาก
เจ้าของโข่ไม่ต้องการหาปลาเองก็จะน�ำเอาโข่ของตัวเองขายหรือเปิดประมูลต่อให้ชาวประมงกลุ่ม
อื่น โดยราคาโข่ขึ้นอยู่กับขนาด หากมีขนาดเล็กราคาอยู่ในช่วงประมาณ 1,000 – 3,000 บาท
โข่ใหญ่ราคาประมาณ 10,000 บาทขึ้นไป องค์ความรู้นี้ท�ำให้ชาวประมงได้ปลาเป็นจ�ำนวนมากและ
มีรายได้เข้าสู่ครัวเรือนในแต่ละฤดูกาลหาปลา นอกจากนี้ชุมชนยังใช้องค์ความรู้นี้เป็นกลไกในการ
หาเงินเข้าสู่กองทุนหมู่บ้าน โดยคณะกรรมการหมู่บ้านจะช่วยกันลงโข่และช่วยกันจับปลาหรือเปิด
ประมูลให้กบั ประมงในชุมชน เงินทีไ่ ด้จากการขายปลาหรือการประมูลโข่กจ็ ะน�ำไปเข้ากองทุนหมูบ่ า้ น
การหาปลาโดยการลงโข่ตลอดสายน�ำ้ อิงในเขตบ้านปางมดแดงและบ้านนาเจริญถูกด�ำเนิน
ขึ้นในทุกฤดูการหาปลา ปลาเป็นจ�ำนวนมากถูกน�ำขึ้นจากแม่น�้ำอิงในทุกๆ ปี ท�ำให้ประชากรปลา
ลดลงประกอบกับประสบปัญหาภาวะภัยแล้งท�ำให้ประมงหาปลาได้นอ้ ยลง คนในชุมชนจึงตระหนัก
ถึงปัญหา และริเริ่มการอนุรักษ์ปลาในแม่น�้ำอิง
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2) การรูจ
้ ก
ั ประยุกต์เอาองค์ความรูด
้ า้ นการหาปลามาปรับใช้ในการอนุรก
ั ษ์พันธุป
์ ลา

การอนุรักษ์พันธุ์ปลาในแม่น�้ำอิงต้องมีพื้นที่ปลอดภัยเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่ง
อนุบาลลูกปลา และต้องมีกลไกในการเพิ่มประชากรปลาในแม่น�้ำ  จากแนวคิดนี้คนในชุมชนจึง
ร่วมกันระดมความคิดในการจัดการอนุรักษ์พันธุ์ปลาในแม่น�้ำอิง จึงมีการสร้างแนวเขตอนุรักษ์พันธุ์
ปลาโดยก�ำหนดระยะปลอดภัยให้เป็นแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของปลาซึง่ เลือกพืน้ ทีม่ สี ภาพแวดล้อมเหมาะ
สมคือ เป็นวังน�้ำลึกที่ปลาเข้ามาอยู่อาศัยโดยธรรมชาติอยู่แล้ว และมีการประยุกต์วิธีการวางโข่เพื่อ
ดักจับปลาเป็นการวางโข่เพือ่ เป็นแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยและเพิม่ ประชากรปลาในเขตอนุรกั ษ์ โดยมีวธิ กี าร
ดังนี้ 1. ในพื้นที่น�้ำลึก ให้น�ำกิ่งไม้ต่างๆ ไปกองสุมไว้ให้ปลาได้อยู่อาศัยเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ปลา
2. ในพื้นที่น�้ำตื้นหรือระดับน�้ำปานกลาง น�ำไม้ไผ่ความยาวประมาณ 2 เมตร ตัดท�ำปลายแหลมปัก
ตามแนวขวางล�ำน�้ำเป็นกลุ่มๆ กระจายให้ทั่วบริเวณเขตอนุรักษ์ เพื่อให้เศษไม้เศษวัชพืชต่างๆ
ทีไ่ หลมาตามน�ำ้ ได้ไหลมาติดแนวไม้ไผ่ทปี่ กั เรียงรายเป็นกลุม่ ๆ เกิดเป็นกองขนาดใหญ่กลายเป็นบ้าน
ของปลา ทั้ง 2 วิธีนี้จะช่วยให้ปลาเข้ามาอยู่ในพื้นที่ได้เร็วขึ้นและไม่ออกจากเขตในช่วงน�้ำหลากไป
ทั้งหมด

รูปที่ 7 ฝาเฝือก อุปกรณ์ในการตีล้อมปลา
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3) ใช้ประเพณี วัฒนธรรมเป็นกลไกในการปลูกจิตส�ำนึกให้กับคนในชุมชน

ชุมชนบ้านปางมดแดงมีการประกอบพิธีกรรมที่มีความสัมพันธ์กับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยชุมชนมีการจัดพิธกี รรมสืบชะตาแม่นำ�้ ทีเ่ ป็นการประยุกต์พธิ กี รรมทางพุทธ
ศาสนามาเป็นกุศโลบายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้�ำ  เป็นการกระตุ้นจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์และ
สร้างการส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการประกอบพิธีกรรมจะมีผู้อาวุโส ผู้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้ำ 
คณะกรรมการหมู่บ้าน รวมถึงมีการชักชวนเด็กในโรงเรียน เยาวชนในหมู่บ้าน และคนในชุมชนอื่น
เข้ามามีสว่ นร่วมในพิธกี รรมเพือ่ ให้เกิดการเรียนรูแ้ ละสานต่อด้านการอนุรกั ษ์สบื ไป นอกจากนีย้ งั ใช้
ความเชื่อการนับถือผีปู่ตาของคนในชุมชนในการปกป้องเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาโดยชาวบ้านมีความ
นับถือผีปตู่ าทีช่ ว่ ยปกปักษ์รกั ษาหมูบ่ า้ นจึงท�ำพิธอี ญ
ั เชิญบอกกล่าวให้ผปี ตู่ าช่วยเฝ้ารักษาเขตอนุรกั ษ์
ให้ผู้ที่ละเมิดข้อตกลงให้มีอันเป็นไปหากลักลอบลงหาปลาในเขตอนุรักษ์
4) จิตอาสาของชุมชน

คนในชุมชนมีจิตอาสาร่วมกันอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรในชุมชน โดยเสียสละเวลาส่วนตัว
ในการจั ด ตั้ ง เขตอนุ รั ก ษ์ ร่ว มกัน คิด ร่ว มกันสร้า งและลงมือปฏิบัติท�ำกิจกรรมในเขตอนุรักษ์
คณะกรรมการมีความเสียสละเพื่อปกป้องและพัฒนาเขตอนุรักษ์โดยไม่หวังผลตอบแทน มีการเสีย
สละเวลาไปประชุมแลกเปลี่ยนแนวความคิดเพื่อน�ำมาพัฒนาเขตอนุรักษ์ ลงมือปฏิบัติกิจกรรม
มีการจัดหากองทุนสนับสนุนการท�ำเขตอนุรักษ์ สร้างเครือข่าย และน�ำเสนอสื่อสารแนวความคิดสู่
สาธารณะชน นอกจากนี้คนในชุมชนยังเสียสละพื้นที่หาปลาในแม่น�้ำอิงเพื่อจัดท�ำเขตอนุรักษ์ โดย
คนในชุมชนยอมหาปลานอกเขตอนุรักษ์ซึ่งอยู่ห่างจากตัวชุมชน และยังร่วมกันสอดส่องดูเเลเขต
อนุรักษ์อีกด้วย

รูปที่ 8 การสืบชะตาแม่น้ำ�
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5) การเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ เพื่ อขอการสนับสนุน

การอนุรักษ์พันธ์ุปลาของชุมชนมิได้ด�ำเนินการเพียงล�ำพัง เพื่อให้เกิดการเพิ่มประชากร
ปลาในเขตอนุรกั ษ์ให้มากขึน้ อย่างยัง่ ยืน ชุมชนได้บรรจุ “การอนุรกั ษ์พนั ธ์ปุ ลา” ไว้ในแผนชุมชน และ
บูรณาการแผนชุมชนเข้ากับแผนเทศบาลต�ำบลอ่างทอง รวมทั้งบูรณาการเข้าไปในแผนของประมง
ด้วย เพือ่ ประสานความร่วมมือสนับสนุนทุนและองค์ความรูใ้ นการท�ำเขตอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลา นอกจาก
นี้ยังได้ประสานการสนับสนุนชนิดพันธุ์ปลาจากประมงน�ำมาปล่อยในเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาในช่วง
เทศกาลต่างๆ
6) ความหลากหลายชนิดของพั นธุ์ปลาตามแหล่งน�้ำในชุมชนปางมดแดง

ในชุมชนปางมดแดงสามารถพบปลาตามแหล่งน�้ำต่างๆ ทั้งหมด 54 ชนิด และกุ้งฝอย
1 ชนิด (ข้อมูลชนิดพันธุ์อยู่ในภาคผนวก) ปลาที่พบเป็นปลาท้องถิ่น 49 ชนิด และเป็นปลาต่างถิ่น
5 ชนิด ได้แก่ ปลาชะโด ปลากดเกราะ ปลาไน ปลานิล และปลายี่สกเทศ จากการสอบถามประมง
พื้นบ้านพบว่า ชนิดปลาที่สามารถจับได้มากในแหล่งน�้ำต่างๆ ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลากดเกราะ
ปลากด ปลาดุกด้าน ปลาดุกอุย ปลาช่อน ปลากราย ตามล�ำดับ โดยปลาส่วนมากจะจับได้ในช่วง
ฤดูน�้ำแล้ง แต่ปลาดุกด้านและปลาดุกอุยพบในช่วงน�้ำหลาก นอกจากนี้ชนิดปลาที่มีราคาสูงที่สร้าง
รายได้ให้กับประมงในชุมชน ได้แก่ ปลากาด�ำ (ปลาเพี้ย) ปลาเค้าขาว ปลาเค้าหมึก (ปลาค้าว) และ
ปลาบู่ทราย (ปลาบู่) ซึ่งมีราคากิโลกรัมละ 150-200 บาท
5.3 แนวคิดการจัดการเขตอนุรักษ์พันธ์ุปลา

การท�ำเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาเป็นการสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยให้ปลา และแหล่ง
อนุบาลลูกปลา เป็นการรักษาระบบนิเวศที่สมดุลส�ำหรับสัตว์น�้ำ และเพิ่มประชากรปลาในแม่น�้ำอิง
และแหล่งน�้ำอื่นๆ ให้คนในชุมชนตลอดจนลูกหลานร่วมกันอนุรักษ์พันธ์ุปลาและระบบนิเวศลุ่มน�้ำ
อิงอย่างยั่งยืนและสามารถเป็นแหล่งหาปลาได้ตลอดไป

รูปที่ 9 การเก็บข้อมูลพั นธุ์ปลา
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รูปที่ 10 ปลาที่พบในบ้านปางมดแดง

5.4 กระบวนการจัดการเขตอนุรักษ์บ้านปางมดแดงหมู่ 9
1) การวิเคราะห์ปัญหา

หลังจากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาท�ำให้ชุมชนจ�ำแนก
แยกแยะปัญหาสาเหตุที่ท�ำให้ประชากรปลาลดลงจากหลายปัจจัย เช่น การท�ำประมงโดยไม่มีข้อ
ตกลงร่วมกัน ท�ำให้การหาปลาไม่มีข้อก�ำหนดที่ชัดเจนช่วงไหนควรหาปลา ช่วงไหนควรหยุดเพื่อให้
ปลาขยายพันธุ์ นอกจากนีย้ งั มีสงิ่ ก่อสร้างขวางทางการไหลของแม่นำ�้ อิง ซึง่ เป็นอุปสรรคต่อการวางไข่
ของปลาบางชนิด เป็นต้น ส่งผลให้ชุมชนเริ่มตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในลุ่มน�้ำอิงที่เกิดขึ้น รวม
ถึงประชากรปลาในแม่น�้ำอิงลดลง ท�ำให้คนในชุมชนริเริ่มคิดการอนุรักษ์พันธุ์ปลาในแม่น�้ำอิง
2) การสร้างแรงบันดาลใจ

กลุม่ ผูน้ ำ� และกลุม่ อนุรกั ษ์ในชุมชนบ้างปางมดแดงได้ไปศึกษาดูงานทีจ่ งั หวัดน่าน เพือ่ ศึกษา
แนวคิดและวิธกี ารจัดท�ำเขตอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลารวมถึงผลทีไ่ ด้จากการท�ำเขตอนุรกั ษ์ ท�ำให้ตวั แทนชุมชน
ทีเ่ ข้าร่วมศึกษาดูงานเกิดแรงบันดาลใจ และน�ำความรูป้ ระสบการณ์ทไี่ ด้เรียนรูแ้ บ่งปันกับคนในชุมชนผ่าน
ในเวทีประชาคมหมู่บ้าน จุดประกายให้คนในชุมชนเข้าใจความส�ำคัญของเขตอนุรักษ์พันธ์ุปลา
เกิดความมั่นใจในการจัดตั้งเขตอนุรักษ์ในแม่น�้ำอิง
3) การจัดตั้งเขตอนุรักษ์พันธ์ุปลา

ในการจัดตัง้ เขตอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลาในแม่นำ�้ อิง ใช้วธิ กี ารหารือระหว่างผูน้ ำ� ชุมชนทัง้ 4 ชุมชน
(บ้านปางมดแดง หมู่ 9 หมู่ 10 บ้านนาเจริญ หมู่ 6 และหมู่ 13) เพื่อค้นหาแนวทางจัดตั้งเขตอนุรักษ์
และได้มีการจัดประชุมชี้แจงให้กับคนในชุมชน ขณะนั้นเกิด 2 แนวคิด คือ กลุ่มสนับสนุนมีแนวคิด
ว่า การท�ำเขตอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลาเป็นการสร้างพืน้ ทีป่ ลอดภัยและเป็นแหล่งอนุบาลปลาท�ำให้สามารถ
เพิ่มปริมาณปลาในแม่น�้ำได้ ส่วนกลุ่มคัดค้านมีแนวคิดว่า หากมีการจัดท�ำเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาจะ
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รูปที่ 11 ประชุมเพื่ อแลกเปลี่ยนแนวคิด

ท�ำให้ไม่มีพื้นที่หาปลา ดังนั้น จึงมีการจัดท�ำการประชาคมในชุมชนโดยท้ายสุดมติที่ประชุมสรุปให้
จัดท�ำเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาเนื่องด้วยเสียงข้างมากของชุมชน โดยมีมติให้ตั้งเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาขึ้น
2 จุด คือ เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านปางมดแดง หมู่ 9 ประมาณ 830 เมตรตั้งอยู่ในแม่น�้ำอิงบริเวณ
สะพานข้ามแม่นำ�้ อิง โดยมีระยะด้านหน้าสะพานประมาณ 280 เมตร และหลังสะพานประมาณ 550
เมตร และเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านนาเจริญ หมู่ 6 ประมาณ 800 เมตร ในการเลือกพื้นที่จัดท�ำเขต
อนุรักษ์พันธุ์ปลานั้นใช้องค์ความรู้ระบบนิเวศของปลา โดยเลือกบริเวณที่เป็นวังน�้ำที่เป็นแหล่งที่อยู่
อาศัยของปลาในการจัดตั้งเขตอนุรักษ์

รูปที่ 12 เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาที่เกิดขึ้นในปี 2547
(สีแดงแสดงเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านนาเจริญ หมู่ 6 ,
สีเขียวแสดงเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านปางมดแดง หมู่ 9)
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4) การบริหารจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา

   

ในการบริหารจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาของชุมชนปางมดแดง  ดังนี้
4.1 จัดตั้งคณะกรรมการดูแลบริหารจัดการเขตอนุรักษ์ โดยคัดเลือกบุคคลในชุมชน
และถูกรับรองจากมติในที่ประชุมหมู่บ้าน ซึ่งคณะกรรมการนี้มีบทบาทในการด�ำเนิน
กิจกรรมในเขตอนุรักษ์ทั้งด้านการปกป้อง ดูแลรักษา รวมถึงรณรงค์สื่อสารให้กับคนใน
ชุมชนและชุมชนข้างเคียง
4.2 การวางแผนและการติดตามประเมินผล คณะกรรรมการมีการประชุมวางแผน
ด�ำเนินงานกิจกรรมในเขตอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลา และน�ำแผนเข้าสูท่ ปี่ ระชุมหมูบ่ า้ นเพือ่ ให้คนใน
ชุมชนรับทราบและร่วมกันเสนอข้อคิดเห็น รวมถึงร่วมกันลงมติกอ่ นด�ำเนินกิจกรรมทุกครัง้
หลังจากที่ด�ำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จคณะกรรมการจะมีการสรุปผลการด�ำเนินกิจกรรมให้
คนในชุมชนรับทราบผ่านการประชุมหมู่บ้าน
4.3 การก�ำหนดกฎระเบียบบังคับใช้ในการควบคุมดูแลเขตอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลา โดยมีคนใน
ชุมชนปางมดแดงช่วยกันร่างกฎระเบียบขึ้นมาและลงมติบังคับใช้ผ่านการประชุมหมู่บ้าน
และมีการประกาศบังคับใช้ผ่านเสียงตามสายในชุมชนและจัดท�ำป้ายประกาศบริเวณเขต
อนุรกั ษ์ เพือ่ ให้คนในชุมชนรวมถึงชุมชนข้างเคียงรับทราบ หากมีการฝ่าฝืนกฎระเบียบคณะ
กรรมการจะพิจารณาตามความเหมาะสม หากผู้ฝ่าฝืนกระท�ำเป็นครั้งแรกและเป็นบุคคล
นอกชุมชนไม่ทราบกฎระเบียบมาก่อนให้มีการกล่าวตักเตือน แต่หากเป็นคนในชุมชนที่
ทราบกฎระเบียบแล้วให้ด�ำเนินตามกฎระเบียบที่ตั้งไว้
4.4 การเชื่อมโยงแผนการด�ำเนินงานในเขตอนุรักษ์เข้าสู่แผนของหน่วยงานอื่นเพื่อ
ขอการสนับสนุน โดยคณะกรรมการเขตอนุรักษ์มีการท�ำแผนการด�ำเนินกิจกรรมของเขต
อนุรกั ษ์นำ� เข้าสูแ่ ผนชุมชน แผนด�ำเนินงานระดับท้องถิน่ รวมถึงแผนของประมง เพือ่ ขอรับ
การสนับสนุนด้านข้อมูล ความรู้ เทคนิค ทุนทรัพย์ และพันธุ์ปลา
4.5 การจัดการวังปลาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ชุมชนปางมดแดงมีแนวคิดในการ
ระดมทุนเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน ท�ำให้เกิดกิจกรรมสร้างรายได้จากเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา 2
กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การขายบัตรจับปลาเป็นการเปิดให้คนในชุมชนและคนนอกชุมชนสามารถจับปลาใน
เขตอนุรกั ษ์ได้ โดยการซือ้ บัตรเข้าจับปลา ราคาบัตรขึน้ อยูก่ บั อุปกรณ์ในการจับปลา ซึง่ มีการก�ำหนด
ดังนี้
1. ผูท้ สี่ ามารถจับปลาในเขตอนุรกั ษ์ตอ้ งซือ้ บัตรจับปลา โดยมีการก�ำหนดอุปกรณ์จบั ปลาได้เพียง
3 ชนิด ซึ่งมีอัตราบัตรต่างกัน ดังนี้ 1) แห ราคา 500 บาท 2) จ�๋ำ ราคา 100 บาท 3) สวิง ราคา
50 บาท
2. ระยะเวลาในการหาปลา 1 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
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ผลที่ได้จากการขายบัตรในครั้งนี้
1. สามารถหาทุนในการพัฒนาหมูบ่ า้ น จ�ำนวน 40,000 บาท
2. คนในชุมชนสามารถจับปลาได้จำ� นวนมาก เป็นอาหารและสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว
3. สามารถพิสจู น์ผลของการท�ำเขตอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลา โดยสามารถจับปลาได้เป็นจ�ำนวนมาก
มีปลาขนาดใหญ่เพิม่ ขึน้ เช่น ปลาค้าว เป็นต้น นอกจากนีย้ งั พบปลาทีเ่ คยหายไปกลับเข้ามา
ในเขตอนุรกั ษ์ เช่น ปลาคัง และปลาค้าว เป็นต้น
ผลกระทบและข้อเสียของการขายบัตร
1. ยากต่อการควบคุมปริมาณคนทีเ่ ข้าไปจับปลา เนือ่ งจากมีคนแอบเข้าไปจับปลาโดยไม่ซอื้ บัตรเข้า
2. รายได้ทเี่ กิดจากการขายบัตรไม่แน่นอน เสีย่ งต่อรายได้ไม่ตรงตามเป้าทีก่ ำ� หนดไว้
3. ปลาลดจ�ำนวนลง และหายไปจากพืน้ ที่
กิจกรรมที่ 2 การประมูลปลาในเขตอนุรักษ์เป็นการเปิดให้คนในชุมชนรวมตัวกันประมูลปลาในเขต
อนุรกั ษ์ ซึง่ สามารถจับปลาในช่วงระยะเวลาหนึง่ โดยจะท�ำการเปิดประมูลในช่วงเดือนมกราคม เมือ่
ได้ผู้ประมูลแล้ว จากนั้นปล่อยให้ผู้ประมูลจัดการเขตอนุรักษ์ โดยส่วนใหญ่ผู้ประมูลจะท�ำการวางโข่
ตามที่ ต ่ า งๆ ในเขตอนุ รั ก ษ์ กึ่ ง ถาวรเท่ า นั้ น ส่ ว นเขตอนุ รั ก ษ์ ถ าวรจะไม่ ใ ห้ ท� ำ การจั บ ปลา
จากนัน้ เมือ่ น�ำ้ ลดในช่วงฤดูแล้งจะเปิดให้ผปู้ ระมูลสามารถจับปลาได้ในระยะเวลา 1 เดือน ประมาณ
กลางเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยมีข้อก�ำหนดการประมูล ดังนี้
1. ผูป้ ระมูลต้องเป็นคนในหมูบ่ า้ นเท่านัน้
การก�ำหนดราคาประมูลขั้นต้นให้กรรมการผู้ดูแลเป็นผู้ก�ำหนด จะประกาศราคาในสิ้นเดือน
ธันวาคม และเปิดประมูลในช่วงเดือนมกราคมหรือตามวันเวลาที่กรรมการก�ำหนด
2. การเปิดประมูลแต่ละครัง้ ทิง้ ระยะห่าง 4-5 ปี
3. ให้ระยะเวลาผูป้ ระมูลหาปลา 1 เดือน ประมาณเดือนเมษายน หรือ พฤษภาคม
4. ไม่ขายปลาในราคาทีแ่ พงมากเกินไป

รูปที่ 13 การจับปลาในเขตอนุรักษ์
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ชุมชนบ้านปางมดแดง

ผลที่ได้จากการประมูล
1. ได้จำ� นวนเงินมากกว่าการขายบัตรจับปลา โดยในครัง้ แรก (ปี 2549) ได้เงิน 125,000 บาท
ต่อมาในปี 2554 ได้เงิน 125,000 บาท และในปี 2558 ได้เงิน 151,000 บาท
2. การจัดการควบคุมดูแลง่ายและสะดวกกว่าการขายบัตร
ผลกระทบและข้อเสียของการประมูล
1. เนือ่ งจากการประมูลสามารถจับปลาเป็นระยะเวลานานและไม่จำ� กัดประเภทของเครือ่ งมือ
หาปลา ท�ำให้ผปู้ ระมูลสามารถจับปลาได้เป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ เป็นสาเหตุให้ปลาในน�ำ้ อิงลด
จ�ำนวนลงมากกว่าการขายบัตรจับปลาทีเ่ ปิดให้จบั ปลาเพียง 1 วันและจ�ำกัดอุปกรณ์หาปลา
2. การฟืน้ ฟูเขตอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลาเพือ่ ให้ปลากลับมาอยูใ่ นเขตอนุรกั ษ์ใช้ระยะเวลานาน
3. เนือ่ งจากปลาในเขตอนุรกั ษ์ลดลง ท�ำให้ปลาทีก่ ระจายออกสูภ่ ายนอกเขตอนุรกั ษ์รวมไปถึง
ปลาทีจ่ ะกระจายไปสูห่ นองน�ำ้ และนาข้าวลดปริมาณลง ท�ำให้กลุม่ ประมงหรือผูห้ าปลารายอืน่
หาปลาได้นอ้ ยลง
การสร้างเครือข่ายและการขยายผลจากการอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลา ในการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลามีการเชิญคนภายในและภายนอกชุมชนเข้าร่วมด้วย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
และเข้าใจด้านการอนุรักษ์ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม จากผลส�ำเร็จในการจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์
ปลาของบ้านปางมดแดง หมู่ 9 ในการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูปริมาณปลาในเขตอนุรกั ษ์และชุมชนมีรายได้จาก
การอนุรักษ์พันธุ์ปลา ท�ำให้เกิดการขยายผลความส�ำเร็จไปสู่บ้านนาเจริญ หมู่ 13 ในปี 2548 ซึ่งเป็น
หมูบ่ า้ นติดกับบ้านปางมดแดง หมู่ 9 โดยบ้านนาเจริญ หมู่ 13 ได้จดั ท�ำเขตอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลาในล�ำน�ำ้
อิงความยาว 400 เมตร และต่อมาในปี 2557 ได้มีการขยายผลไปสู่บ้านปางมดแดง หมู่ 10 ได้จัด
ท�ำเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาขึ้นอีกแห่งในแม่น�้ำอิง เป็นระยะทาง 400 เมตร
5.5 กลไกการจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา

คณะกรรมการ  15 คน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 3 คน สมาชิก
อบต. 2 คน กรรมการคุ้มครองบ้าน 9 คน  มีบทบาทในการดูแล บริหารจัดการ เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา
โดยมีการจัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาเขตอนุรกั ษ์ จัดท�ำกิจกรรมและจัดหากองทุนสนับสนุน
การท�ำเขตอนุรักษ์ มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดตลอดจนศึกษาดูงานจากแหล่งต่างๆ เพื่อน�ำมาพัฒนา
เขตอนุรักษ์ มีการสร้างเครือข่ายและเผยแพร่แนวคิดไปสู่ชุมชนข้างเคียงและคนในลุ่มน�้ำ
มีการจัดตั้งกฎระเบียบเพื่อใช้เป็นข้อบังคับ ดังนี้
1. ห้ามน�ำเครือ่ งมือและลักลอบจับปลาเด็ดขาด ถ้าจับได้ปรับ 5,000 – 10,000 บาท ขึน้ อยูก่ บั
อุปกรณ์ในการหาปลา
2. หากมีกรณีฝา่ ฝืนซ�ำ 
้ ซ�ำ้ ครัง้ ที่ 2 ปรับเพิม่ เป็น 2 เท่า หากซ�ำ้ ครัง้ ที่ 3 ให้ดำ� เนินคดีตามกฎหมาย
3. คณะกรรมการลักลอบจับปลาในเขตอนุรกั ษ์ปรับเป็น 2 เท่า  
การจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาสู่เศรษฐกิจชุมชน
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เฝ้าระวัง คนในชุมชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังดูแลเขตอนุรักษ์ ไม่ให้มีใครฝ่าฝืนกฎ
นอกจากนี้ยังใช้กลไกของ สตบ. ออกตรวจพื้นที่อนุรักษ์ในช่วงเวลากลางคืน
กลุ่มผู้น�ำ
กลุ่มอนุรักษ์

มูลนิธิพะเยาเพื่ อ
การพั ฒนา

ดูงาน
จังหวัดน่าน

แนวคิดการท�ำเขตอนุรักษ์พันธ์ุปลา
ุ

ประชุมกลุ่มผู้น�ำ 4 หมู่บ้าน

ประชุมกลุ่มลูกบ้านทั้ง 4 หมู่บ้าน

มีมติในที่ประชุมให้มีการจัดท�ำเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา
ของบ้านปางมดแดงหมู่ 9 และบ้านนาเจริญ หมู่ 6

แนวคิด
การท�ำเขตอนุรักษ์พันธ์ุปลา

องค์ความรู้
การสร้างบ้านปลา(ลงโข่)

รูปที่ 14 กระบวนการเกิดเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา

กระบวนการจัดการเขตอนุรักษ์พันธ์ุปลาบ้านปางมดแดงเกิดจากการสร้างกระบวนการ
เรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างชุมชนปางมดแดงกับมูลนิธพิ ะเยาเพือ่ การพัฒนา ในการวิเคราะห์สถานการณ์
ลุ่มน�้ำอิงที่ความอุดมสมบรูณ์ของลุ่มน�้ำอิงเปลี่ยนไป ปริมาณปลาที่เคยมีจ�ำนวนมาก หลากหลาย
สายพันธ์ุบางพันธ์ุสูญหายไป ปริมาณประชากรปลาลดลงอย่างเห็นได้ชัดด้วยหลายปัจจัยทั้งการจับ
ปลาอย่างไม่มขี อ้ ก�ำหนดร่วมกัน สิง่ ก่อสร้างขวางทางน�ำ้ ในลุม่ น�ำ้ อิง เป็นต้น การทีช่ มุ ชนได้มโี อกาส
ไปศึกษาดูงานการจัดการเขตอนุรักษ์พันธ์ุปลาที่จังหวัดน่านสร้างแรงบันดาลใจให้น�ำความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในชุมชน จัดตั้งเขตอนุรักษ์พันธ์ุปลาด้วยแนวคิดที่ว่า “รักษาระบบนิเวศอย่างสมดุล เพิ่ม
ประชากรปลาในลุม่ น�ำ้ อิงอย่างยัง่ ยืน และเป็นแหล่งหาปลาได้ตลอดไป” เริม่ น�ำร่องจัดท�ำเขตอนุรกั ษ์
พันธ์ปุ ลาทีห่ มู่ 9 และหมู่ 6 โดยการน�ำความรูก้ ารจัดท�ำเขตอนุรกั ษ์พนั ธ์ปุ ลาผสมผสานกับภูมปิ ญ
ั ญา
ประมงพืน้ บ้านของชุมชนเกิดเป็นองค์ความรูใ้ หม่ของชุมชนในการหาปลา และระบบนิเวศและแหล่ง
ที่อยู่อาศัยของปลา  
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่ บ
5.6 ความสัมพั นธ์ของกลุม
่ /องค์กรทีม
ี ทบาทต่อการจัดการเขตอนุรก
ั ษ์พันธุป
์ ลา	

บทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาของชุมชนบ้านปางมดแดงแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มหรือองค์กรภายในชุมชน 16 กลุ่ม คือ คนในชุมชน, คณะกรรมการหมู่บ้าน, กลุ่ม
แจ่วบอง, วัด, โรงเรียนบ้านปางมดแดง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.), อาสาพัฒนา
และป้องกันตนเอง (อพป.), สมาชิกต�ำรวจบ้าน (สตบ.), ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ่ า้ น (ชรบ.), วัดป่า
กลุ่มผู้สูงอายุ, กลุ่มแม่บ้าน, กลุ่มแผนดินแม่, กลุ่มเงินล้าน, สถาบันการเงิน, และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.)
2. กลุม่ หรือองค์กรภายนอกชุมชน 15 กลุม่ คือ องค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.), ประมง,
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร (ธกส.), โครงการอนุรักษ์แม่น�้ำอิง, ทรัพยากรน�้ำ,
มหาวิทยาลัยพะเยา, ชลประทาน, บ้านปางมดแดงหมู่ 10, บ้านนาเจริญหมู่ 13, บ้านนาเจริญหมู่ 6,
บ้านศรีดอนไชย, เครือข่ายลุ่มน�้ำอิง, บ้านปอน้อยหมู่ 4 และ หมู่ 3 ต�ำบลหงส์เหิน  ซึ่งระดับความ
สัมพันธ์ของแต่ละกลุ่มหรือองค์ในการจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาแตกต่างกัน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มผลักดันการจัดการเขตอนุรักษ์พันธ์ุปลา ซึ่งเป็นกลุ่มองค์กรภายในชุมชน
ทั้งหมดแต่ละกลุ่มจะมีบทบาทที่แตกต่างกัน ได้แก่ กลุ่มผู้น�ำและคณะกรรมการหมู่บ้านด�ำเนิน
กิจกรรมเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา กลุ่มอพป., อพปร., ชรบ., สตบ. ช่วยในการดูแลเฝ้าระวังเขตอนุรักษ์
และจับกุมผู้กระท�ำผิดกฎระเบียบเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา และ กลุ่มแจ่วบอง ส่วนกลุ่มที่เข้ามาร่วม
กิจกรรม คนในชุมชนและกลุ่มแจ่วบองมีรายได้จากการจับปลาและการแปรรูปปลา วัดบ้านปาง
มดแดงได้รับการบูรณะและสร้างถนนโดยใช้เงินจากการประมูลวังปลา และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนโรงเรียนบ้านปางมดแดงด้านวิถีชีวิต ภูมิปัญญาและชนิดพันธุ์ปลาในเขตอนุรักษ์
กลุม่ ที่ 2 กลุม่ สนับสนุนด้านงบประมาณ เพิม่ ศักยภาพหรือร่วมกิจกรรมบางครัง้ และได้รบั
ผลประโยชน์จากเขตอนุรกั ษ์ ได้แก่ อบต., ประมง, ธกส., โครงการอนุรกั ษ์แม่นำ�้ อิง, ชลประทาน,
กรมทรัพยากรน�้ำ, ม.พ., บ้านนาเจริญหมู่ 6, บ้านนาเจริญหมู่ 13 และบ้านปางมดแดง หมู่ 10 ซึ่ง
เป็ น กลุ ่ ม ภายนอกชุ ม ชน ส่ ว นกลุ ่ ม ภายในชุ ม ชนได้ แ ก่ กลุ ่ ม แม่ บ ้ า น วั ด ป่ า , กลุ ่ ม ผู ้ สู ง อายุ ,
กลุ่มแผ่นดินแม่
กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เป็นกลุ่มที่เข้ามาสนับสนุนเงินทุนในการอนุรักษ์บางครั้งและ
กลุ ่ ม ที่ พ ลอยได้ รั บ ผลประโยชน์ จ ากการท� ำ เขตอนุ รั ก ษ์ ได้ แ ก่ กลุ ่ ม เงิ น ล้ า น, กลุ ่ ม อสม.,
สถาบันการเงิน, บ้านศรีดอนไชย ซึ่งสนับสนุนการเงินบางครั้ง ส่วนชุมชนในต�ำบลหงส์เหิน หมู่ 3,
ต�ำบลหงส์เหิน หมู่ 10, บ้านบ่อน้อย หมู่ 4 และเครือข่ายในลุ่มน�้ำอิง ได้ประโยชน์จากการเพิ่ม
ประชากรปลาในเขตอนุรักษ์ ท�ำให้ปลาในน�้ำอิงมีมากขึ้น จับปลาได้มากขึ้น
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กลุ่มที่ 2 กลุ่มสนับสนุนด้านงบประมาณ
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6

ผลลั พ ธ์ ท่ี เ กิ ด จากการ
จัดการเขตอนุรก
ั ษ์พันธุป
์ ลา
ของบ้านปางมดแดง

1) ด้านทรัพยากร

จากเดิมปลาในแม่น้�ำอิงมีประชากรลดลง หลังจากที่มีการจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา
ท�ำให้ปลาในแม่นำ�้ อิงมีทปี่ ลอดภัย เป็นแหล่งพักพิงและขยายพันธุป์ ลา ท�ำให้แม่นำ�้ อิงมีประชากร
ปลาเพิ่มมากขึ้นและมีการกระจายไปสู่แหล่งน�้ำธรรมชาติอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น
2) ด้านเศรษฐกิจ

-  เมือ่ ประชากรปลาในแม่นำ�้ แหล่งต่างๆ ตามธรรมชาติมากขึน้ ท�ำให้ชาวประมงสามารถ
จับปลาได้มากขึ้นเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนมากขึ้น
- เกิดกองทุนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนที่ได้จากการเปิดให้ท�ำการขายบัตรจับ
ปลาและการประมูลเขตอนุรักษ์เพื่อจับปลา
- เกิดวิสาหกิจชุมชน มีการรวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา เช่น ปลาร้า แจ่วบอง
เป็นต้น
3) ด้านการมีส่วนร่วม

เกิดการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ตัดสินใจ ร่วมดำ�เนินการ และรับผลประโยชน์ร่วมกัน ทำ�ให้ทุกคนในชุมชนมีความรู้สึกเป็น
เจ้าของเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา

การจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาสู่เศรษฐกิจชุมชน
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7

ปั จ จั ย เงื่ อ นไขที่ ท�ำให้
เกิดความส�ำเร็จ

1) ผู้น�ำชุมชนและคณะกรรมการมีจิตอาสา ตระหนักถึงความส�ำคัญของการจัดการทรัพยากร
อย่างยัง่ ยืน และมีความตัง้ ใจจริงเพือ่ การแก้ไขปัญหา พัฒนาชุมชน และคิดถึงประโยชน์สว่ น
รวมมากกว่าส่วนตน มีการท�ำงานอย่างโปร่งใส มีการชี้แจงและมีกระบวนการสร้างความ
เข้าใจภายในชุมชน
2) กระบวนการมีส่วนร่วม คนในชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมกันตัดสินใจผ่าน
รูปแบบการประชุม มีการร่วมด�ำเนินการในการท�ำกิจกรรมต่างๆ ในเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา
และมีการจัดสรรผลประโยชน์ร่วมกัน
3) คนในชุมชนมีองค์ความรูแ้ ละเข้าใจระบบนิเวศน์ของปลา ระบบนิเวศน์ของแม่นำ 
�้ แหล่งทีอ่ ยู่
อาศัยของปลาน�ำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการจนประสบความส�ำเร็จ
4) การรับฟังความคิดเห็นของผู้เฒ่าผู้แก่หรือผู้มีประสบการณ์ คนในชุมชนมีการเคารพนับถือ
ผูอ้ าวุธโสในชุมชน มีการรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ าวุธโสหรือผูม้ ปี ระสบการณ์นำ� มาประยุกต์
ใช้ในการท�ำงาน
5) การมีเครือข่ายการท�ำงานให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางชุมชนต้องการ ซึ่ง
ทางหมู ่ บ ้ า นปางมดแดงมี เ ครื อ ข่ า ยที่ เข้ า มาสนั บ สนุ น ทั้ ง ภาคเอกชน ภาครั ฐ และ
สถาบันการศึกษา ที่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ความรู้ และกระบวนการท�ำงาน
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8

ความท้าทาย

1) ความส�ำเร็จในการจัดการอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลาของชุมชนปางมดแดงเป็นเพียงบทเรียนหนึง่ ทีไ่ ด้
จากประสบการณ์ดำ� เนินงานทีผ่ า่ นมา มีการปรับเปลีย่ นเรียนรูต้ ามสถานการณ์เพือ่ แก้ปญ
ั หา
ประชากรปลาและเพือ่ ให้คนในชุมชนสามารถพึง่ พิงใช้ประโยชน์ได้ สถานการณ์ปญ
ั หาในลุม่
น�้ำอิงที่เกิดจากการพัฒนาในลุ่มน�้ำและการหาปลาอย่างผิดวิธียังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องใน
ปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้ประชากรปลาในแม่น�้ำอิงลดลง ตลอดจนกีดขวางเส้นทางเดินของปลา
จากแม่น�้ำหลักสู่แม่น�้ำสาขา
2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น เพื่อให้เกิดการพึ่งพิงใช้
ทรัพยากรที่พอเพียง
3) การเข้าใจระบบการจัดการเขตอนุรักษ์รวมถึงผลลัพท์จากการท�ำเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาของ
คนในชุมชนยังเข้าใจไม่ตรงกัน
4) การดูแลเขตอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลาของคนในชุมชนยังไม่ทวั่ ถึง ท�ำให้เกิดการลักลอบจับปลาในเขต
อนุรักษ์

การจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาสู่เศรษฐกิจชุมชน
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9

ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ใ น ก า ร
จัดการทรัพยากร

1) คนในชุมชนยังไม่เข้าใจความส�ำคัญรวมถึงประโยชน์ของเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาที่มีความ
สัมพันธ์กับวิถีความเป็นอยู่ของคนในชุมชนและหลายชุมชนในลุ่มน�้ำอิงมีความสนใจใน
การจัดท�ำเขตอนุรกั ษ์พนั ธ์ปุ ลาแต่ยงั ขาดความรูป้ ระสบการณ์ จึงควรมีการสร้างเวทีหารือเพือ่
สร้างความเข้าใจของคนในชุมชนรวมถึงการพัฒนาเขตอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลาเพือ่ เป็นแหล่งเรียนรู้
เผยแพร่แนวคิด วิธกี าร เพือ่ ให้คนในชุมชนรวมถึงนอกชุมชนได้เรียนรูแ้ ละสามารถน�ำไปพัฒนาได้
2) สถานการณ์ปัญหาและการพัฒนาในลุ่มน�้ำอิงรวมถึงการจับปลาอย่างผิดวิธี เป็นสาเหตุให้
ประชากรปลาในแม่น�้ำอิงลดลง จึงควรส่งเสริมศักยภาพการจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาให้
เข้มแข็งสามารถเพิ่มปริมาณประชากรปลาสู่ธรรมชาติได้ และพัฒนาระบบการดูแล ป้องกัน
อย่างมีสว่ นร่วมให้รดั กุมยิง่ ขึน้ เช่น การติดตัง้ กล้องวงจรปิด การประชาสัมพันธ์ในชุมชนและ
ชุมชนข้างเคียงให้มากขึน้ รวมถึงรณรงค์ให้คนในชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแล นอกจากนี้ การ
สร้างความตระหนักและจิตส�ำนึกการรับผิดชอบร่วมกันในทรัพยากรธรรมชาติของคนใน
ชุมชนและชุมชนข้างเคียงโดยการส่งเสริมรายได้ชมุ ชนบนฐานทรัพยากรทีม่ อี ยู่ เช่น ส่งเสริม
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีตลาดรองรับ ส่งเสริมการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นต้น
3) สถานการณ์ปัญหาในลุ่มน�้ำอิงมีผลกระทบต่อทรัพยากรและระบบนิเวศลุ่มน�้ำและวิถีการ
ด�ำเนินชีวติ ของชุมชน จึงควรมีเวทีคน้ หาแนวทางความร่วมมือจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในลุม่
น�้ำอิงให้มีการจัดการลุ่มน�้ำอิงอย่างมีส่วนร่วม
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ชุมชนบ้านปางมดแดง

เอกสารอ้างอิง
เอกสาร:

GISTDA.(2013). มาตรฐานข้อก�ำหนดข้อมูลภูมสิ ารสนเทศพืน้ ฐาน (FGDS) ชัน้ ข้อมูลการใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ . สืบค้นวันที่ 5 กันยายน 2559. จาก เว็บไซต์: http://www.lddservice.org/services/WORK/
FGDS_landUse.pdf
งานวิจัยจาวบ้านบ้านม่วงชุม ต�ำบลครึ่ง อ�ำเภอเชียงของและเยาวชนบ้านน�้ำแพร่ ต�ำบลยางฮอม
อ�ำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย. พันธุ์ปลาในลุ่มน�้ำอิง. มปป, เอกสารอัดส�ำเนา.
บ้านปางมดแดง แผนชุมชนบ้านปางมดแดง หมุ่ 9 ต.อ่างทอง อ.เชียงค�ำ จ.พะเยา ปี 2559. มปป,
เอกสารส�ำเนา.
สมาคมแม่น�้ำเพื่อชีวิต. ชุดข้อมูลวังปลาในลุ่มน�้ำอิง. มปป, เอกสารอัดส�ำเนา.
สมาคมแม่น�้ำเพื่อชีวิต. วังสงวน : การจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาโดยชุมชนท้องถิ่นเพือ่ ฟืน้ ฟูระบบ
นิเวศลุม่ น�ำ้
และวิถชี วี ติ ชุมชนลุม่ น�ำ้ อิง. เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์, 2558.
สัมภาษณ์ :
1.
นายวีระกุล ประเสริฐสังข์
2.
นายมานิตย เวียงสมุทร
3.
นายบุญหนา จันทฤทธิ์
4.
นายลังกา ผลาปีย์
5.
นายทองสุนทร์ เขตอาดุลย์
6.
นางสุทัศน์ ประเสริฐสังข์
7.
นางด�ำเนิน เขตจ�ำนงค์
8.
นายสุบัน อรุณปรี
9.
นายประเปยร สุนทร
10.
นายสมาน บัวจ้อย

ผู้ใหญ่บ้านปางมดแดง
รองนายก อบต. อ่างทอง
สมาชิด อบต. อ่างทอง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผ.ร.ส.
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิก อบต.อ่างทอง
หมอดินในหมู่บ้าน
กรรมการหมู่บ้าน
ผู้อาวุธโสในชุมชน

การจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาสู่เศรษฐกิจชุมชน
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ภาคผนวก ตารางที่ 1 มูลค่า เศรษฐกิจที่เกิดจากปลา
ชนิดปลา
ชื่อสามัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

มูลค่า

ปลาคางเปือน
Belodontichthys truncates ปลาขบ
50-150 บ
ปลากด (ขาว, เหลือง)Hemibgrus flamentus
ปลากด (ขาว, เหลือง) 70 บ
ปลาเกล็ดถี่Thynichthys
thynnoides
ปลากุ่ม
ก.ก. ละ 20 บ.
ปลาซ่า Dangila siamensis
ปลาแขยง Mystus cavasius
ปลากัด Betta splendens
ปลาดุกด้าน Clarias batrachus
ปลาดุกอุย Clarias macrocephalus
ปลาขาไก่ Kryptopterus
cryptopterus
ปลาซิว Rasbora sp.
ปลาซิวอ้าว Luciosoma
bleekeri
ปลาซิว Rasbora septemtrionalis
ปลาอ้าว Luciosoma spilopleura
ปลาฝักพร้า Macrocheilichthys
macrocheilus
ปลาฉลาด Notopterus
notopterus
ปลากราย Chitala ornata
ปลาหลดจุด Macrognathus
siamensis
ปลาหมูข้างลาย Syncrossus
helodes
ปลาหมอ Anabas testudineus
ปลาหมอช้างเหยียบ Pristolepis fagciatus
ปลากระดี่หม้อ Trichogaster
trichopterus
ปลาไหล Monopterus albus
ปลารากกล้วย Acantopsis
spp.
ปลาแปบขาว Paralaubuca
riveroi

25 ปลากัด (ปลากริมควาย)
Trichopsis vittatus
ปลาสร้อย Henicorhynchus
26 spp.
ปลากดคัง Hemibagrus
27 wychioides
ปลาแป้นแก้ว Parambassis
28 siamensis
32

ชื่อท้องถิ่น
(ภาษาอีสาน)

ชุมชนบ้านปางมดแดง

ประโยชน์แปรรูป

(นานๆจะจับได้ที)
ใช้ประกอบอาหาร เช่น หมกปลา

ปลาคุยลาม
ปลากะแย้ง
ปลากัด
ดุกอุย

ก.ก. ละ 20 บ.
ก.ก. ละ 50-100 บ.
ไม่มีขาย
ก.ก. ละ 120 บ.

ใช้ประกอบอาหาร เช่น ต้มส้ม หมก
ใช้ประกอบอาหาร เช่น ปลาร้าา คั้นส้ม และ
ปลาส้ม
ใช้ประกอบอาหาร เช่น หมก ทอด ปลาร้า ปลาส้ม
ใช้ประกอบอาหาร เช่น ต้ม ทอด และหมกปลา
-

ดุกอุย

ก.ก. ละ 120 บ.

ใช้ประกอบอาหาร เช่น หมก แดดเดียว และทอด

ปลาปีกไก่
ปลาซิวหัวมุ่ม

ก.ก. ละ 100-120 บ.
ก.ก. ละ 60 บ.

ใช้ประกอบอาหาร เช่น หมก แดดเดียว และทอด
ใช้ประกอบอาหาร เช่น หมก แดดเดียว และ ทอด

ปลาซิวหัวแหลม

ก.ก. ละ 60 บ.

ใช้ประกอบอาหาร เช่น หมก และปลาร้า

ปลาซิวข้าว

ก.ก. ละ 60 บ.

ใช้ประกอบอาหาร เช่น หมก และปลาร้า

ปลาซิวอ้าว

ก.ก. ละ 100 บ.

ใช้ประกอบอาหาร เช่น หมก และปลาร้า

ปลาแมว

ก.ก. ละ 130 บ.

ใช้ประกอบอาหาร เช่น หมก

ปลาตอง
ปลาตองกาย
ปลาหลด

ก.ก. ละ 40 บ.
ใช้ประกอบอาหาร เช่น ลาบ
ก.ก. ละ 40 บ.
ใช้ประกอบอาหาร เช่น ลาบ
ไม่ขายนำ�มากินในครัว
เรือนเท่านั้น
ใช้ประกอบอาหาร เช่น ลาบ

ปลาหมูท้อก
ปลาเข็ง

ก.ก. ละ 80 บ.
ก.ก. ละ 120-150 บ.

ใช้ประกอบอาหาร เช่น ตากแห้งแล้วนำ�มาทอด
ใช้ประกอบอาหาร เช่น ลาบ ต้ม และ ทอด

ปลากล้า

ก.ก. ละ 30-40 บ.

ใช้ประกอบอาหาร เช่น ปิ้งและทำ�ปลาร้า

ปลากระเดิด
ปลาเอี่ยน

ก.ก. ละ 30 บ.
ก.ก. ละ 100-120 บ.

ใช้ประกอบอาหาร เช่น ปิ้ง ทำ�ปลาล้าและลาบ
ใช้ประกอบอาหาร เช่น ทำ�ปลาร้า และปลาป่น

ปลาฮากกล้วย

ก.ก. ละ 100-150 บ.

ใช้ประกอบอาหาร เช่น ส้มตำ�และต้มเปรต

ปลาแปบ
ปลาหมัด

ก.ก. ละ 60 บ.
ใช้ประกอบอาหาร เช่น หมกและแอ็บ
ก.ก. ละ 100 บ. (แต่ไม่
นิยมขายเพราะขนาด
ปลาตัวเล็ก)
ใช้ประกอบอาหาร เช่น ทอด หมก

ปลาสร้อย

ก.ก. ละ 20-150 บ.

ปลาคัง

หายากมาก
ใช้ประกอบอาหาร เช่น ทำ�ก้อย
ไม่ขายนิยมนำ�มากินเอง
ในครัวเรือน
-

ปลาคาบของ

ใช้ประกอบอาหาร เช่น หมก และแอ็บ

ชนิดปลา
ชื่อสามัญ

29
30
31
32

ชื่อท้องถิ่น
(ภาษาอีสาน)

ปลาแค้ติดหิน Glyptothorax
lampris
ปลาขี้เหี้ย
ปลากาดำ� Morulius chysophekadion
ปลาอีก้ำ� / ปลาอีโป่ง
ปลาชะโด Channa micropeltes ปลาโด่
ปลากดเกราะ Hypostomus
plecostomus
ปลาดูด

33 ปลาไน Cyprinus carpio
34 ปลาเค้าขาว Wallago attu
ปลาเค้าหมึก Wallagonia
35 miostoma
ปลาหางบ่วง Barbichthys
36 nitidus
ปลากระมัง Puntioplitus
37 proctozysron
38 ปลาหมูขาว Botia modesta
ปลาหมูข้างลาย Syncrossus
39 helodes
ปลาบู่ทราย Oxyeleotris
40 mamoratus
ปลาแขยงใบข้าว Mystus
41 singaringan
ปลาแขยงข้างลาย Mystus
42 mysticetus
ปลาปีกไก่ Kryptopterus
43 cheveyi
ปลากระดี่นาง Trichogaster
44 microlepis
ปลากระทิงลาย Mastacembe45 lus favus
46 ปลายาง Pangasius bocourti

ประโยชน์แปรรูป

ปลาไน
ปลาค้าว

ก.ก. ละ 100-200 บ. ใช้ประกอบอาหาร เช่น หมก และแกง
ก.ก. ละ 30 บ.
ใช้ประกอบอาหาร เช่น ลาบ
ไม่นิยมกินเพราะนำ�ไป
ทำ�อาหารยาก
ใช้ประกอบอาหาร เช่น ปลาส้ม และแดดเดียว
ใช้ประกอบอาหาร เช่น ปลาส้ม ทอดกรอบ ทำ�ปุ๋ย
ก.ก. ละ 50 บ.
หมักและแดดเดียว
ก.ก. ละ 150-200 บ. ใช้ประกอบอาหาร เช่น นึ่งและลาบ

ปลาค้าว

ก.ก. ละ 150-200 บ.

ใช้ประกอบอาหาร เช่น ขายส่งตลาด

ปลาหัวมุ่ม
ก.ก. ละ 20 บ.
ปลาช้างเหยียบ,ปลา
เป
ก.ก. ละ 20 บ.
ปลาเขี้ยวไข้
ก.ก. ละ 80 บ.

ใช้ประกอบอาหาร เช่น หมก
ใช้ประกอบอาหาร เช่น ลาบ

ปลาหมู

ก.ก. ละ 80 บ.

ใช้ประกอบอาหาร เช่น ปิ้งและหมก

ปลาบู่

ก.ก. ละ 200 บ.

ใช้ประกอบอาหาร เช่น ปิ้งและหมก

ปลาคะแยงแกด

ก.ก. ละ 50-100 บ.

ใช้ประกอบอาหาร เช่น น้ำ�ยาขนมจีน

ปลาคะแยงแกด

ก.ก. ละ 50-100 บ.

ใช้ประกอบอาหาร เช่น ต้มส้ม และหมก

ปลาปีกไก่

ก.ก. ละ 100-120

ใช้ประกอบอาหาร เช่น ต้มส้ม และหมก

ปลากระเดิดเหลี่ยม

ก.ก. ละ 20 บ.

ใช้ประกอบอาหาร เช่น หมก แดดเดียว และทอด
ใช้ประกอบอาหาร เช่น แดดเดียวและ ปลาร้า
ใช้ประกอบอาหาร เช่น หมก แดดเดียว และทอด

ปลานิล
ปลาอีสก

ก.ก. ละ 100-120 บ.
ก.ก. ละ 20 บ.
หายาก กินภายใน
ครอบครัว
พอหากินรับประทาน
ภายในครอบครัว
ก.ก. ละ 100 บ.

ปลากระเดิด

ก.ก. ละ 30 บ.

ปลาเป้า

หายากนานๆ จับได้ที ใช้ประกอบอาหาร เช่น ปลาร้า

ปลาขาวหิน

ก.ก. ละ 20 บ.

ไม่นิยมรับประทาน

ปลาอีด

ก.ก. ละ 20 บ.

ใช้ประกอบอาหาร เช่น ปลาร้า

ปลาตะเพียน
กุ้งฝอย

ก.ก. ละ 30-50 บ.
ก.ก. ละ 20 บ.

ใช้ทำ�เหยื่อจับปลา
ใช้ประกอบอาหาร เช่น ต้มส้ม และทอด

ปลาหลาด
ปลายอน
ปลาเข็ม, ปลาปาก
47 ปลาเข็ม Xenentodon cancilla แหลม
48 ปลานิล Oreochromis niloticus
49 ปลายี่สกเทศ Rohita rohita
ปลาสลิด Trichogaster
50 pectoralis
ปลาปักเป้าเขียว Monotrete
51 cochinchinensis
ปลาเล็บมือนาง Crossocheilus
52 delacouri
ปลาอีดหางจุก Lepidocephali53 chthys berdmorei
ปลาตะเพียน Puntius
54 gonionotus
55 กุ้งฝอย Macrobrachium spp.

มูลค่า

ก.ก. ละ 100 บ. (เดี๋ยว ใช้ประกอบอาหาร เช่น ตากแดดแล้วนำ�มาทอด
นี้หายาก)
กรอบ

ใช้ประกอบอาหาร เช่น ขายส่งตลาด

ใช้ประกอบอาหาร เช่น แดดเดียวและปลาร้า
ใช้ประกอบอาหาร เช่น ทอด ต้มส้ม
ใช้ประกอบอาหาร เช่น ต้มส้ม ทำ�ส้ม และทอด
ใช้ประกอบอาหาร เช่น หมกทำ�น้ำ�ขนมจีน และ
ทอด

การจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาสู่เศรษฐกิจชุมชน
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ศูนย์วนศาสตร์ชมุ ชนเพือ่ คนกับป่า  (RECOFTC) ก่อตัง้ ขึน้
เมื่อ พ.ศ. 2530 เป็นองค์กรที่มีลักษณะเฉพาะและมีความ
ส�ำคัญ ในแวดวงของงานด้านวนศาสตร์ชุมชน และยังเป็น
องค์กรความร่วมมือในระดับประเทศที่ไม่แสวงหาผลก�ำไร
เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในการเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านวนศาสตร์ุมชน และการพัฒนาการจัดการป่าไม้อย่าง
ยั่งยืน
รีคอฟด�ำเนินงานโดยความร่วมมือกับเครือข่ายยุทธศาสตร์
และภาคีพันธมิตร ซึ่งรวมถึง ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน
องค์กรภาค ประชาสังคม ภาคธุรกิจ ชุมชนท้องถิ่น รวมถึง
สถาบันวิจยั และสถาบันการศึกษาทัง้ ในระดับประเทศ และ
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ด้วยประสบการณ์ในระดับ
นานาชาติที่มากกว่า 30 ปี ภายใต้แนวทางที่หลากหลาย
ในการเสริมสร้างศักยภาพ ที่ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์
และศึกษาวิจัย การสร้างพื้นที่สาธิต และจัดท�ำเอกสาร
ด้านการฝกอบรม โดยเป็นองค์กรที่ร่วมสร้างนวัตกรรม
เพื่อแก้ปัญหางาน เพื่อคนกับป่า บนหลักการในสิทธิที่
เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล และการแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรม
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