
สองฝั่งโขง (Fishway Folkway ตอน 2) 

แม่น้้าโขงจัดอยู่ในกลุ่มแม่น้้าที่มี
ความยาวมากที่สุดของโลกท่ีไหล
จากเหนือลงใต้ เริ่มต้นจากภูเขา
หิมะตอนเหนือของมณฑลชิงไห่
และทิเบตในประเทศจีนไหลผ่าน
พม่า ไทย ลาว กัมพูชา แล้วไป
ออกสู่ทะเลจีนใต้ที่ประเทศ
เวียดนาม การที่แม่น้้าไหลผ่าน
หลายประเทศจึงท้าให้การจัดการ
ลุ่มน้้าโขงต้องเป็นงานในระดับ
ภูมิภาคอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ด้วย
เรื่องผลประโยชน์ที่เกี่ยวพันกัน
ระหว่างประเทศเป็นเรื่องเหนือ
พิสัยที่จะควบคุมบริหารจัดการ
โดยล้าพังประเทศใดประเทศหนึ่ง

เมื่อรัฐบาลจีนเริ่มสร้างเขื่อนกักเก็บน้้าเพ่ือผลิตไฟฟ้าและระเบิดเกาะแก่งในแม่น้้าโขงเพ่ือการเดินเรือ รัฐบาล
ลาวประกาศนโยบายพัฒนาตนเองให้เป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชีย ซึ่งหมายถึงการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้้าจ้านวน
มากในทุกล้าน้้าสาขาของแม่น้้าโขง ส่วนประเทศไทยนั้นเราสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในทุกลุ่มน้้าสาขาของแม่น้้า
โขงท่ีอยู่ในภาคอีสานเรียบร้อยไปตั้งแต่ปีมะโว้แล้ว ทั้งเหมืองฝายขนาดกลางและขนาดเล็กของภาครัฐ เอกชน 
และวัดวาอารามอีกหลายหมื่นแห่ง แล้วยังมีโครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้าอีกด้วย รัฐบาลกัมพูชาวางแผนโครงการ
สร้างเข่ือนเอนกประสงค์เพ่ิมข้ึนอีกในแผนพัฒนาประเทศเพ่ือผลิตไฟฟ้าและเพ่ิมผลผลิตการเกษตรกรรม ความ
กังวลจึงเกิดขึ้นทุกประเทศในภูมิภาคลุ่มน้้าโขงตอนล่างโดยเฉพาะกัมพูชาและเวียดนามที่อยู่ทางตอนปลายของ
แม่น้้าโขง 

คณะกรรมการลุ่มน้้าโขงจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2500 โดยมีภาคี
สมาชิก 4 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
และราชอาณาจักรไทย โดยที่สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายใหญ่ของลุ่มน้้าโขงและสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์หุ้นส่วนรายย่อยทางตอนเหนือไม่ได้เข้าร่วม
เป็นสมาชิก ดังนั้น คณะกรรมการชุดนี้จึงมีสภาพเป็นกลุ่ม
ประเทศแม่น้้าโขงตอนล่างโดยปริยาย ปี พ.ศ.2538 ส้านักงาน

ตามลกัษณะทางภมูิศาสตร์ลุม่น า้ ปริมาณน า้ที่ไหลลงแมน่ า้โขงจากบริเวณ
ต้นน า้ในจีนมีเพียง 15% สว่นท่ีมากที่สดุมาจากตอนกลางของลุม่น า้ในลาว
และไทยคิดเป็น 55% และกมัพชูาอีก 20% ของปริมาณน า้ทัง้หมด 

ที่มา: Mekong River Commission (2005) 

คณะผู้ เข้าร่วมสมัมนาทางผา่นปลา 



เลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้้าโขง (Mekong River Commission 
Secretariat; MRCS) ได้รับการสนับสนุนเงินทุนส่วนใหญ่จากองค์การ 
DANIDA ประเทศเดนมาร์ก ด้าเนินการส้ารวจลุ่มน้้าโขงตอนล่าง 
ประกอบด้วยหลายแผนงาน เช่น แผนงานการใช้ทรัพยากรน้้า (Water 
Utilization Program) แผนงานพัฒนาภูมิภาค (Basin Development 
Program) แผนงานสิ่งแวดล้อม (Environmental Program) เป็นต้น ซึ่งกรม
ประมงมีส่วนร่วมในแผนงานความร่วมมือด้านการพัฒนาและการบริหาร
จัดการทรัพยากรประมง (Program for Fisheries Management and 
Development Co-operation) ประเทศในภูมิภาคแถบนี้ได้องค์ความรู้และ

แนวทางบริหารจัดการมาระดับหนึ่ง แต่ด้วยปัญหาเรื่องการขาดเงินทุน
สนับสนุน มาบัดนี้บทบาทของคณะกรรมาธิการแม่น้้าโขงลดลงมากจนแทบ
จะต้องยุติลง ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยของ ดร.ช้านาญ พงษ์ศรี ผู้อ้านวยการ

กองประมงต่างประเทศ ผู้ซึ่งเคยปฏิบัติงานอยู่ใน MRCS มาหลายปี ก็ยังไม่ละความพยายามที่จะดูแลการ
ประมงในภูมิภาคแห่งนี้ วันที่ 6-10 มีนาคม 2559 ศูนย์พัฒนาประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) 
ได้จัดการสัมมนาเรื่องทางผ่านปลาขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่จังหวัด
สกลนคร ตามแผนงานที่ได้วางไว้ตั้งแต่ครั้งท่านยังด้ารง
ต้าแหน่งเลขาธิการฯ องค์การ USAID สหรัฐอเมริกา และ 
ACIAR ออสเตรเลีย ร่วมสนับสนุนรายการ ครั้งนี้ได้จัดให้มี
การดูงานการพัฒนาทางผ่านปลาในแขวงสะหวันนะเขตด้วย 

คณะของเราเดินทางไปสะพานมิตรภาพไทย-ลาวตอนเช้า แต่
กว่าจะข้ามไปได้ครบทุกคนก็สายตะวันโด่ง เนื่องด้วยผู้แทน
จากหลายชาติมีปัญหาเรื่องหนังสือเดินทาง รวมทั้งเจ้าหน้าที่
ประมงลาวพยายามชี้แจงให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองยกเว้น
ค่าธรรมเนียม เนื่องจากเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการ เสียเงินเสียค้ามันบ่เป็นหยังดอกอ้าย แต่เสียเหลี่ยม

เจ้าภาพมันยอมกันบ่ได้เด้อ บ้านเมืองลาวพัฒนาไปไกลอักโขเมื่อ
เทียบกับเม่ือสิบกว่าปีก่อน ถนนสายหลักท่ีวิ่งระหว่างเมืองเลียบ
แม่น้้าโขงสะดวกรวดเร็วด้วยเป็นถนนลาดยาง 2 เลน สองฟาก
ถนนมีบ้านหลังใหญ่สวยงามพ้ืนที่กว้างขวางหลายหลัง แต่พอ
ออกจากถนนหลักเพ่ือเข้าไปยังพื้นท่ีเป้าหมายก็เจอกับถนนลูกรัง
และถนนดินโขยกเขยกไปตลอดทาง อย่างไรก็ตาม หมู่บ้าน
ชนบทก็สะดวกสบายกว่าแต่เก่าเพราะมีไฟฟ้าใช้ สังเกตได้ว่ามี
จานดาวเทียมกันแทบทุกหลังคาเรือน มีมอเตอร์ไซค์ มีรถอีแต๋น 

ปลากรายจากอา่งเก็บน า้สุย่ 
กิโลกรัมละ 50 พนักีบ 

บ้านเรือนชนบทแขวงสะหวนันะเขตมีโครงการ
ชลประทานสบูน า้ด้วยไฟฟ้า 

ชาวบ้านพายเรือหาปลาในอา่งเก็บน า้สุย่ 



นอกจากนั้นในเขตชลประทานก็สามารถท้าเกษตรกรรมได้เกือบตลอดปี เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูกผักสวนครัว แล้ว
ยังมีน้้าให้ท้านาปรังได้บางพ้ืนที่ในเดือนมีนาคมอีกด้วย  

อ่างเก็บน้้าสุ่ยเกิดจากการสร้างฝายกั้นล้าน้้าสุ่ยซึ่งเป็นสาขา
ของแม่น้้าโขงและสร้างคันดินยาวขวางพ้ืนที่ลุ่มน้้าท่วมขังในฤดู
ฝนให้ระดับเก็บกักสูงขึ้นและไม่เหือดแห้งไปในฤดูแล้ง 
เจ้าหน้าที่ชลประทานของลาวที่มาต้อนรับเล่าให้ฟังว่า การ
สร้างคันดินในครั้งแรกท้าด้วยแรงงานคน ด้วยการเกณฑ์
แรงงานจาก 15 ตาแสง ตาแสงแต่ละคนจะได้รับมอบหมายให้
สร้างคันดินความยาวตามผลประโยชน์ที่ต้าบลของตนจะได้รับ
จากแหล่งน้้าและจ้านวนราษฎรที่มีในบังคับบัญชา ขุดดิน แบก
หาม ถมแล้วทุบให้แน่น ต่อมาในภายหลังรัฐบาลจึงใช้

เครื่องจักรกลมาเสริมคันดินให้สูงและแน่นหนาขึ้น อ่างลักษณะตื้นและแบนแบบนี้มักจะมีก้าลังผลิตสัตว์น้้าสูง
โดยธรรมชาติเนื่องจากแสงแดดสามารถส่องได้ทั่วถึง สาหร่ายและพืชน้้าเจริญเติบโตได้ดี คลื่นลมสามารถท้าให้
ตะกอนสารอาหารจากพ้ืนฟุ้งกระจายขึ้นมาสัมผัสบรรยากาศรับออกซิเจน พ้ืนที่รับน้้าโดยรอบเป็นพื้นที่
เกษตรกรรมและมีล้าน้้าสายย่อยไหลลงหลายเส้นทาง เจ้าหน้าที่
ประมงลาวอธิบายว่าในอ่างเก็บน้้าแห่งนี้ห้ามใช้เครื่องยนต์
ประกอบเรือในการจับปลา ทุกคนต้องถ่อต้องพายวางข่ายเก็บ
ลอบงมหอยด้วยแรงตนเองเท่านั้น ถึงแม้ว่าการควบคุมดูแลจะ
ยังคงความบริบูรณ์ของแหล่งน้้าไว้ได้ก็จริงอยู่ แต่ตามหลักวิชา
นิเวศวิทยานั้น การเชื่อมต่อถึงกันของแหล่งน้้าทุกประเภทตาม
ฤดูกาลจะเป็นกุญแจดอกส้าคัญของการรักษาความหลากหลาย
ชนิดพืชพรรณสัตว์น้้า คันดินและฝายคอนกรีตที่มีประโยชน์ใน
การรักษาระดับน้้าและควบคุมระบายน้้าจึงเป็นอุปสรรคขวางกั้นการเชื่อมต่อของระบบนิเวศแหล่งน้้า กีดขวาง
เส้นทางอพยพของสัตว์น้้า เปลี่ยนแปลงความเร็วกระแสน้้า จ้ากัดการระบายตะกอน ฯลฯ องค์การ ACIAR ได้
อนุมัติเงินทุนเพ่ือสร้างทางผ่านปลาที่ฝายแห่งนี้ ซึ่งเพ่ิงจะด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปีที่ผ่านมาและจะได้
ทดสอบประสิทธิผลในฤดูฝนปีนี้ 

สัตว์น้้าที่สะดุดตาเป็นพิเศษ คือ หอยโข่งหรือหอยปังจ้านวนมาก
ที่วางขายอยู่ในร้านค้าร้านอาหารบริเวณหน้าฝาย ในประเทศไทย
เราหอยพ้ืนเมืองจ้าพวกนี้แทบจะสูญพันธุ์ไปแล้ว ทั้ง NGOs และ
ชาวบ้านร้านตลาดคาดเดากันไปต่างๆ นานา เช่น การระบาดของ
หอยเชอรี่ที่น้าเข้ามาจากอเมริกาใต้แย่งที่อยู่อาศัยและแหล่ง
อาหาร หรือการใช้ยาฆ่าหอยและยาปราบศัตรูพืชในนาข้าว แต่

ปลาสลาด ปลากะสบู ปลาตะเพียนขาว   
ปลาสร้อยนกเขา ปลาบู ่อา่งเก็บน า้สุย่ 

หอยโขง่ กิโลกรัมละ 15 พนักีบ บริการต้ม
เสริฟพร้อมน า้จิม้ 

บรรยากาศการรับประทานหอยโขง่ใน
ร้านอาหารริมอา่งเก็บน า้สุย่ 



ตามทฤษฎีที่นักวิชาการประมงบ้านนอกร่้าเรียนมานั้น เราต้องศึกษาวงจร
ชีวิตของหอยโข่งให้ถี่ถ้วนถึง 1) ความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอ่ืนในระบบนิเวศ
แหล่งน้้าทั้งมิตรและศัตรู ทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต 2) ความสัมพันธ์กับการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของแหล่งน้้าตามฤดูกาลทั้งช่วงเวลาเปียกและ
แห้ง 3) ช่องทางในการแพร่ขยายพันธุ์ หลังจากนั้นเราจึงมาวิเคราะห์
ร่วมกับ 4) ระบบนิเวศแหล่งน้้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติดั้งเดิมที่เกิด

จากฝีมือมนุษย์ที่ส่งผลกระทบถึงวงจรชีวิตของหอยโข่ง 5) ปริมาณหน่วยลงแรงท้าการประมง 6) เราต้อง
ค้านึงถึงหลักการของห่วงโซ่ถ่ายทอดพลังงานในธรรมชาติ บางครั้ง key spec ies หายไปเพียงชนิดเดียว หรือ 
key factor ที่เปลี่ยนไปเพียงอย่างเดียว ก็ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ท้าให้พืชหรือสัตว์บางเผ่าพันธุ์สาบสูญไปได้ 
เมื่อเสร็จภารกิจที่เป้าหมายแรกก็เวลาเพลพอดีและยังต้องเดินทางกันอีกไกล อาหารมื้อกลางวันของเราจึงเป็น
หอยโข่งต้มจิ้มแจ่ว ใช้ไม้จิ้มออกมาพยายามให้ได้แต่ส่วนเท้าของหอยท่ีเคี้ยวกรุบกรอบ ส่วนล้าไส้และหัวด้าน
ในทิ้งไปเพราะกลัวพยาธิ ทั้งๆ ที่ต้มสุกควันฉุยใส่ตะไคร้ใบมะกรูดหอมกรุ่น อืมม์...ยิ่งรู้มากอุปาทานยิ่งหนาจริง
หนอคนเรา 

วันต่อมาคณะเราก็มาดูงานทางผ่านปลาทางฝั่งไทยที่
โครงการพัฒนาลุ่มน้้าก่้าอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
หนองหานเป็นทะเลสาบธรรมชาติเนื้อท่ีกว่า 77,000 ไร่ 
ล้าน้้าก่้าเป็นทางระบายน้้าจากหนองหานในฤดูฝนลงสู่
แม่น้้าโขง ราษฎรเดือดร้อนจากน้้าท่วมที่นาในฤดูน้้า
หลาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน
แนวทางให้กรมชลประทานสร้างประตูบังคับน้้าและ
คลองส่งน้้า ประกอบด้วยประตูระบายน้้าทั้งหมด 7 
ประตู ประตูระบายน้้าตอนล่างสุดที่เชื่อมต่อกับแม่น้้า
โขง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อว่า 
“ธรณิศนฤมิต” มีความหมายว่า ประตูระบายน้้าที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชด้าริ
ให้สร้างข้ึน ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ประตูบังคับ
น้้าทุกประตูมีบันไดปลาโจน คุณบุญส่ง ศรีเจริญธรรม 
ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยาแหล่งน้้าของกรมประมงได้มา
ศึกษาข้อมูลการอพยพของปลาน้้าโขงผ่านบันไดปลาโจน
แห่งนี้ พบว่า ปลาสามารถอพยพผ่านไปได้ 104 ชนิดใน 24 ครอบครัว ในช่วงต้นฤดูฝนพบปลาที่มีไข่แก่และ
น้้าเชื้อสมบูรณ์อพยพข้ึนไปวางไข่ในพ้ืนที่น้้าท่วมขังเหนือประตูธรณิศนฤมิตหลายชนิดอีกด้วย ปลาจะอพยพ
ผ่านบันไดตอนเช้ามากกว่าตอนกลางคืน ลักษณะการอพยพของปลาที่ประตูอ่ืนๆ ก็จะแตกต่างกันไปเล็กน้อย 

ภาพร่างเค้าโครงพระราชทาน "ตวัยกึยือ" หรือที่บาง
คนพิจารณาวา่คล้ายกระบวยยกัษ์ บางคนก็วา่
เหมือนปลาดกุที่เหลอืแตก้่าง ลกัษณะประกอบด้วย
สว่นหวัหมายถึงหนองหาน กระดกูสนัหลงัหมายถึง
ล าน า้ก ่า ข้อที่เป็นปล้องๆ หมายถึงอาคารบงัคบัน า้ 
ขอบล าตวัเปรียบเสมือนคลองระบายน า้ที่คูข่นานไป
กบัล าน า้ก ่า สว่นขาหมายถึงระบบสง่น า้ และสว่น
หางหมายถึงแมน่ า้โขง” ที่มา: 

http://www.ldd.go.th/web_kingproject/Project_010.htm 

กระจ่อม สาหร่าย หญ้าปราบ 



ตัวอย่างเช่น ปลาที่อพยพผ่านประตูสุรัสวดีเข้าสู่หนองหานช่วงกลางฤดูฝนก็จะเป็นลูกปลาสร้อยวัยรุ่นเป็นส่วน
ใหญ่ ข้อมูลยืนยันว่าทางผ่านปลามีความจ้าเป็นต่อการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของชนิดพืชพรรณสัตว์น้้าใน
แหล่งน้้าอย่างแท้จริง 

พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้แล้ว 
รัฐบาล คสช. ยกร่างข้ึนมาแทนพระราชบัญญัติการประมง 
พ.ศ. 2490 ที่ถูกกล่าวหาว่าโบราณคร่้าครึ และพรบ.การ
ประมง พ.ศ. 2558 ที่เชื่องช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ เจตนารมณ์
ของกฎหมายฉบับใหม่นี้เขียนขึ้นเพ่ือควบคุมการประมงอย่าง
เข้มงวด ตรงกันข้ามแบบพลิกฝ่ามือกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม (แผนงานไม่ใช่กฎหมายนะครับ) ในยุคที่ผ่านมาที่
รัฐบาลเร่งรัดน้าเอาทรัพยากรขึ้นมาใช้เพื่อเอาเงินตรามาพัฒนา
ประเทศอย่างไม่ลืมหูลืมตา เราใช้มันมากเกินไปจนเกินก้าลัง
ฟ้ืนตัวตามวิถีพลังธรรมชาติ เมื่อพระราชก้าหนดฉบับนี้จ้ากัด
การใช้ทรัพยากรสัตว์น้้าอย่างเข้มงวด ชาวประมงอวนล้อมปลา
กะตักและอวนรุนเคยในทะเลโอดครวญว่าอาชีพของเขาไม่
ท้าลายทรัพยากรประมงถึงแม้จะใช้อวนตาถี่เนื่องจากปลา
กะตักและกุ้งเคยไม่โตมากไปกว่านี้แล้ว ปล่อยทิ้งไว้มันก็ตายโดยเปล่าประโยชน์ ถูกต้องครับที่ว่าตัวมันไม่โต แต่
ความส้าคัญของทั้งปลากะตักและกุ้งเคยในระบบนิเวศทะเลชายฝั่งนั้น พวกมันเป็นอาหารของปลากินเนื้อ
ขนาดกลางและพวกมันหากินแพลงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนสัตว์ซึ่งเป็นผลผลิตปฐมภูมิ หากไม่มีปลากะตักและกุ้ง
เคยก็ไม่มีปลากินเนื้อและไม่มีอะไรไปควบคุมปริมาณแพลงก์ตอน ระบบนิเวศแหล่งน้้าชายฝั่งก็พิกลพิการจน
อาจถึงข้ันล่มสลายได้ เฉกเช่นระบบนิเวศหนองบึงทะเลสาบ กลุ่มปลาสร้อยปลาซ่าเป็นรอยเชื่อมต่อที่จ้าเป็น

ของห่วงโซ่อาหารธรรมชาติ หากไม่มีพวกมันมากเพียงพอ ปลาบู่ 
ปลาช่อน ปลากะสูบ ฯลฯ ก็อดตาย และไม่มีอะไรไปควบคุม
วัชพืชสัตว์หน้าดิน ขุดคุ้ยสารอินทรีย์ที่ตกค้างสะสมอยู่ที่พ้ืนท้อง
น้้า เกี่ยวโยงแม้กระท่ังความอยู่รอดของฝูงนกกระยางท่ีหากินอยู่
ริมหนองน้้า ถึงปลากลุ่มนี้จะตัวเล็กก้างเยอะและราคาถูกก็ตามที  

ความต้องการใช้พลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงเมื่อใด เมืองไทย
ประกาศนโยบายมานานแล้วว่าราษฎรทุกหมู่บ้านไม่ว่าจะอยู่ไกล
แค่ไหนต้องมีไฟฟ้าใช้ จีน พม่า ลาว เขมร ญวน ก็ก้าลังด้าเนิน
ตามนโยบายนี้เช่นกัน เมืองไทยประกาศตัวเองเป็นครัวโลก จีน 
พม่า ลาว เขมร ญวน ก็ก้าลังเร่งผลผลิตการเกษตรกันอย่างเต็ม

ในอดีตผู้คนจะตื่นเต้นกบัฤดลูา่ปลาบกึ
ประจ าปีที่อ าเภอเชียงของริมฝ่ังแมน่ า้โขง  
แตใ่นประเทศไทยทกุวนันีเ้ราสามารถซือ้
หาปลาบกึจากการเพาะเลีย้งได้ทกุฤดกูาล 
สนนราคาที่ตลาดเทศบาลเมืองสกลนคร 
กิโลกรัมละ 150 บาท 

ปลากระทงุเหวตากแห้ง 
ผอ.วินยั จัน่ทบัทิม เลา่ให้ฟังวา่ปลาชนิดนีเ้ป็น
ตวัชีว้ดั (biological index) ปริมาณความชกุ
ชมุของลกูปลาวยัออ่นในแมน่ า้ล าคลองได้
เป็นอยา่งดี เพราะวา่มนัเลอืกกินอาหาร
จ าเพาะลกูปลาขนาดที่ปากแหลมๆ ของมนั
คาบได้พอดีเทา่นัน้ 



ฟ่อนข้าวในนา 

ฝีจักร ผลก็คือรัฐบาลทุกประเทศก็จะสร้างเขื่อนและฝายในทุกสายน้้าที่มีศักยภาพ ชาวประมงก็พยายามจับ
สัตว์น้้าให้ได้มากท่ีสุดเพื่อรายได้และตอบสนองลูกค้า
โดยเฉพาะกลุ่มท่ีเสาะแสวงหาอาหารชั้นเลิศจากแหล่งน้้า
ธรรมชาติผู้ซึ่งไม่เกี่ยงราคาแม้แต่บาทเดียว การเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าให้ผลผลิตสัตว์น้้าเพื่อบริโภคได้แต่ไม่อาจตอบสนองการคง
อยู่ของสัตว์น้้าในธรรมชาติได้ นักวิชาการประมงไทยเก่งกล้า
สามารถเพาะพันธุ์ปลาบึกได้ กูรูท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า Mekong 
Giant Catfish will not extinct from the world แต่ปลา
บึกในธรรมชาตินั้นอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นะท่าน It 
might extinct from the wild วันนี้สัตว์น้้าที่วางขายในตลาดฝั่งลาวส่วนใหญ่จะจับมาจากธรรมชาติจึงมี
ความหลากหลายทั้งชนิดและขนาด เนื่องจากการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ลุ่มน้้ายังอยู่ในระยะเริ่มต้น 
อีกท้ังประชากรยังไม่หนาแน่นมากนัก ส่วนสัตว์น้้าในตลาดฝั่งไทยส่วนใหญ่มาจากบ่อเพาะเลี้ยงที่อ้วนพีและมี
ไม่ก่ีชนิด แม้กระท่ังกุ้งฝอยและหอยขมก็มีส่วนหนึ่งที่มาจากบ่อเลี้ยงสัตว์น้้ารวมทั้งเกษตรกรในภาคอีสานก็
พยายามที่จะพัฒนาวิธีการเลี้ยงให้ได้จ้านวนมากๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดอาหารแบบพื้นเมือง
ซึ่งได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึนในปัจจุบัน 

สถานการณ์ท่ีเร่งรีบรวดเร็วของโลกปัจจุบันบีบคั้นชะตากรรมของระบบนิเวศลุ่มน้้าโขงให้เข้าสู่จุดอับขึ้นทุกทีๆ 
เครื่องจักรขนาดใหญ่สามารถบันดาลเหมืองฝายขวางล้าน้้าได้ในเวลาแค่ชั่วข้ามคืน เครื่องมือประมงที่ประดิษฐ์
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถจับสัตว์น้้าได้มากเท่าที่
ชาวประมงต้องการทุกชนิดทุกขนาด การสร้างทางผ่านปลาก็ยัง
ไม่ได้รับความใส่ใจพิจารณาถึงความจ้าเป็นของมันเท่าท่ีควร ถึง
แม้นว่ามันจะมีก้าลังความสามารถในการแก้ปัญหาของระบบ
นิเวศแหล่งน้้าที่ถูกขวางก้ันได้เพียงบางเรื่องเท่านั้น แต่มันเป็น
ตัวช่วยตัวเดียวที่เรามีอยู่ แสดงให้ชาวโลกเห็นว่าเราใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรน้้าอย่างมีส้านึกรับผิดชอบ ธ้ารงความ
หลากหลายทางชีวภาพพืชพรรณสัตว์น้้า ท้าประมงอย่างยั่งยืน 
นักวิชาการประมงต้องชี้แจงท้าความเข้าใจกับสาธารณชนและนักการเมืองผู้ก้าหนดนโยบายให้กระจ่าง 
มิฉะนั้นคงมีปัญหาทางการประมงให้แก้กันอย่างไม่รู้จบ ความอยู่รอดของสายธารสังคมวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่
และยาวนานของชุมชนในภูมิภาคลุ่มน้้าโขงนี้ผูกพันอยู่กับสัตว์น้้าและสายน้้าอย่างแยกกันไม่ออกขาดกันไม่ได้  
“ข้าวเต็มนาปลาร้าเต็มไห” “น้้ามาปลากินมด น้้าลดมดกินปลา” “ปากหอยปากป”ู เรื่องราวทั้งสิ้นทั้งปวง
เหล่านี้ขึ้นกับพ่ีน้องที่อาศัยอยู่สองฟากฝั่งโขงทุกชาติทุกภาษาทุกชั้นวรรณะทุกสาขาอาชีพ หาใช่ใครอ่ืนไกลที่
ไหน 

เร่ืองและภาพประกอบ สทุธิชยั ฤทธิธรรม (มีนาคม 2559) 

พลา่กุ้งฝอยในร้านข้าวแกง เมืองสกลนคร 


