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สุทธิชัย ฤทธิธรรม (สิงหาคม 2556)

หากว่าคนเราต้องการน้ําจืดไว้ใช้เพียงแค่ดื่ม
หุงข้าวกิน ชําระล้างเหงื่อไคล ซักเสื้อผ้า เช็ดถูบ้านเรือน
เท่านั้น โลกก็คงไม่มีเรื่องวุ่นวายใดๆ หน้าฝนเมืองไทยมีน้ํา
จากฟากฟ้าใสสะอาดเหลือเฟือ มีโอ่งมังกรสัก 5 – 6 ใบ
รองน้ําฝนเก็บไว้ก็พอกินตลอดหน้าแล้ง ส่วนน้ําใช้นอกจาก
มีห้วย หนอง คลอง บึง ลําปะโดงอยูแ่ ล้ว คนบ้านนอกมัก
จะขุดบ่อน้ําตื้นสํารองไว้อีกด้วย ใช้เลี้ยงหมูเห็ดเป็ดไก่ได้อีก
ต่างหาก จัดระเบียบชีวิตและการกสิกรรมให้มันสอดคล้อง
ฝายยกระดับนําเตียๆ ในลําธาร เพือ เสริมภูมทิ ศั น์
กับฤดูกาล ก็ไม่ต้องห่วงอะไร พื้นทีฝ่ นน้อยปลูกข้าวโพดถั่วงา
ของสถานทีพ กั ผ่อนตากอากาศ สัตว์นาหลายชนิ
ํ
ด
ฝนตกมากปลูกข้าวเจ้าข้าวเหนียว ปลูกผักผลไม้ตากแห้งหมัก
ผ่านไปไม่ได้ โดยเฉพาะลูกสัตว์นาวั
ํ ยอ่อนทีบ อบชํา
ดองเอาไว้ ปลายฤดูฝนปลูกทานตะวัน น้ําท่วมปลูกผักบุ้งผัก
ได้ง่ายจากแรงกระแทก
กะเฉด เก็บบัวต้อยติ่งสันตะวา หากุ้งปลาหอยปู ทําน้ําปลา
ปลาร้าปลาเจ่า ปลาแห้งปลากรอบ ฤดูแล้งทําหัตถกรรม ทอผ้า สานกระบุงตะกร้า แต่ที่มันต้องมีเรื่องเพราะเรา
เปลี่ยนสังคมจากพออยู่พอกินมาเป็นสังคมที่ใช้เงินตราซื้อความสะดวกสบาย เราต้องการมากขึ้นๆ ทุกวินาที
วิธชี ะลอน้ําให้อยู่กับเรานานๆ นอกเหนือจาก
วิธีการตักใส่โอ่งแล้ว การสร้างคัน คู ประตู เขื่อน เหมือง
ฝาย ก็สามารถเก็บกักและบังคับน้ําให้ไปยังพื้นทีๆ่ เรา
ต้องการได้อีกด้วย วิธีคิดของคนเรานี้สําคัญที่สุด เช่นเรื่อง
น้ํากับปลานี้ เมื่อมุ่งประโยชน์อย่างแยกส่วน วิศวกรมองไม่
เห็นความสําคัญของปลา พวกเขาทําโครงการสร้างเขื่อน
ขนาดใหญ่ผันน้ําจืดปริมาณมหาศาลไปกลั่นกรองให้คนใน
เมืองอุปโภคบริโภค ผลิตกระแสไฟฟ้า ทําเกษตรกรรม
ประตูรกั ษาระดับนํากว๊านพะเยา ของกรมประมง
เชิงเดี่ยว สร้างโรงงาน
อุตสาหกรรม สร้างรายได้เสริม
เพิ่ม GNP ได้ตามเป้าประสงค์ผู้กําหนดนโยบายรัฐแล้ว ประดาวิศวกรชลประทานหน้า
ชื่นตาบาน ถูกต้องครับ เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการพัฒนาบ้านเมืองเป็นเรื่องสําคัญ แต่
นักวิชาการประมงกลับหน้าตูม เหี่ยวแห้งลง เพราะน้ําผ่านไปได้แต่ปลาผ่านไปไม่ได้ครับ
เหตุการณ์เดินดิ่งเข้าสู่ภาวะวิกฤติ ด้วยเวลาและสถานที่ๆ น้ําชะลออยู่หรือเหือดแห้งลงก็
ผิดเพี้ยนไป ไม่ตรงกับสัญญาเดิมที่บันทึกไว้ใน DNA ชีวิตของกุ้งปลาหอยปู เต่าตะพาบ
รวมตลอดถึงพรรณไม้น้ํา
ฝายของสํานักสงฆ์

นอกจากเขื่อนสูงใหญ่แล้ว ทํานบกั้นน้ําเตี้ยๆ ใน
ประเทศไทยมีสร้างกันทั่วไปกว่าแสนแห่ง เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้
ตามวัตถุประสงค์ของปัจเจกชน เช่น เพื่อการบริโภคอุปโภค
ในชุมชนชนบท ทําไร่ทํานา ตกแต่งภูมิทัศน์รีสอร์ต รดหญ้า
สนามกอล์ฟ ถนน ท่อ คอสะพาน ก็เป็นสิ่งกีดขวางทางผ่าน
ของสัตว์น้ํา การขุดลอกหนองน้ําสาธารณะที่มีการทําคันดิน
สูงใหญ่ขึ้นล้อมรอบก็พบเห็นกันอยู่ทั่วไป ทําให้มวลน้ําไม่ได้
ไหลบ่าท่วมทุ่งตามธรรมชาติ การถมที่ลุ่มแปรเปลี่ยนทิศทาง
ถนนกันแม่นายมทางซ้
ํ
ายออกจากทุ่งเสลีย มทางขวา
และความเร็วกระแสน้ํา การสร้างพนังล้อมพื้นที่แล้วบังคับ
ดูเหมือนว่านําจะยังคงไหลไปถึงกันได้บา้ งทางท่อ
ควบคุมระดับน้ําโดยเครื่องสูบน้ํา แบ่งแยกแหล่งน้ําออกจาก
และสะพาน โดยเนือหาทางวิชาการระบบนิเวศ
แหล่งนําถูกตัดขาดออกจากกันแล ้ว
กัน สัตว์น้ําก็ไม่มีบันไดที่จะปีนป่ายข้ามพนังที่สูงชัน
เมื่อพูดถึงการอนุรักษ์ระบบนิเวศลุ่มน้ํา บุคคล
ทั่วไปมักจะมุ่งประเด็นไปที่แม่น้ํา ลําคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ
และป่าชายเลน ที่ซึ่งมีมวลน้ํามองเห็นกันอยู่ชัดแจ้ง แต่ตามหลัก
วิชาการประมงแล้ว พื้นที่น้ําขังเฉอะแฉะเมื่อฝนตกชั่วครั้งชั่วคราว
แม้จะไม่กี่วันกี่สัปดาห์ก็ต้องต่อเชื่อมเข้ากับระบบนิเวศแหล่งน้ํา
ประเภทอื่นๆ ลุ่มน้ําทั้งระบบจึงจะสมบูรณ์ ความไม่เข้าใจทําให้คน
ไทยเห็นกบ เขียด อึ่งอ่าง คางคก งู ปู เต่า แบนแต๊ดแต๋อยู่กลาง
ถนนเป็นเรื่องปกติสามัญ แต่นั่นคือปราการที่ยิ่งใหญ่ของสัตว์น้ํา
ทําให้การแพร่กระจายพันธุ์ล้มเหลวซึ่งเป็นจุดตายของวงจรชีวิต
ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาจากกรมประมง
ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ภาษาอังกฤษใช้คําว่า Barrage แปลว่า เครื่อง
กั้นหรืออุปสรรคกีดขวาง รวมทั้งพวกที่หวังผลบุญสร้างฝายกั้นลําน้ําไว้เลี้ยงปลาปล่อยเต่าในวัดหรือสํานักสงฆ์
โดยหารู้ไม่ว่าทําให้สัตว์น้ําอื่นๆ อีกมากมายต้องพลัดพรากจากกัน
การคัดค้านตะบี้ตะบันถ่วงความเจริญนั้น แตกต่างจาก
การแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบรอบคอบ โปรดไปหา
อ่านหนังสือเรื่องเย็นสบายชายน้ํา ครั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เสด็จไปศึกษางานที่ประเทศจีน ทรงบรรยายการวางแผนงานการ
บริหารโครงการสร้างเขื่อนโตรกสามผาไว้ด้วยสํานวนง่ายๆ ผู้อ่านจะ
เข้าใจชัดเจนว่าไม่ใช่เป็นคอมมิวนิสต์คิดจะทําอะไรก็ทําได้ ทุกเรื่อง
ต้องมีเหตุผลที่อธิบายต่อสาธารณชนได้ ชีวิตผู้คนนับล้านครอบครัวที่
ปลาลูกแกง Cirrhinus omolitorella
ผู้นําต้องดูแลให้มีความผาสุกทั่วกัน ฉะนั้น ทําอะไรตามใจคือไทยแท้
อพยพขึนล่องในแม่นาโขงและแม่
ํ
นาสาขา
ํ
ก็ไม่น่าจะถูกต้องเช่นกัน หากเรื่องนั้นมีผลกระทบต่อความผาสุกของ
แพร่กระจายไปทัวทั
 งระบบลุม่ นําโขง
สังคมในระยะยาว

ดร.ชํานาญ พงษ์ศรี
เลขาธิการศูนย์พัฒนาประมงแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) ได้จัดให้มี
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Fish
passes ในระหว่างวันที่ 17 – 21
มีนาคม 2556 เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้
ให้วิศวกรและนักนิเวศวิทยาแหล่งน้ําของ
เหล่าประทศสมาชิก SEAFDEC และกลุ่ม
ประเทศลุ่มน้ําโขงตอนล่าง (MRC)
ประกอบด้วย ลาว กัมพูชา พม่า มาเลเซีย
อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และไทย
เพื่อชี้นําและชักชวนกันหาแนวทางธํารง
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพของ
ปลาในแม่นาของยุ
ํ
โรปจากภูเขาถึงทะเล (presenta on by Dr. Zitek)
พืชพรรณสัตว์น้ําในภูมิภาคนี้ องค์การ
FAO และองค์การ ACIAR สนับสนุนงบประมาณบางส่วน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมทางผ่านปลา Dr. Ing.
Rolf-Jurgen Gebler ประเทศเยอรมัน ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยาสัตว์น้ํา Dr. Andreas Zitek ประเทศ
ออสเตรีย และ Dr. Gary Thorncraft ประเทศออสเตรเลีย มาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์
ดูจากการเตรียม
รายงานของผู้เข้าร่วมสัมมนา
แต่ละประเทศ เราพบว่าทุกคน
มุ่งความสนใจไปที่เขื่อนขนาด
กลางและขนาดใหญ่ทั้งหมด
ซึ่งมีจํานวนไม่มากนัก ซึ่งตั้งอยู่
ในหุบเขาตอนบนของลุ่มน้ํา
ซึ่งระบบนิเวศลําธารช่วงนั้นมี
ชนิดพรรณสัตว์น้ําและจํานวน
ตัวน้อยกว่าหลายร้อยหลาย
พันเท่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
ระบบนิเวศลําธารตอนกลาง
และแม่น้ําตอนล่างของลุ่มน้ํา
ตัวอย่างทางผ่านปลาในยุโรป โรงไฟฟ้ าพลังนํา Rupperswil - Auenstein ความสูงของ
ข้อมูลพบว่าจํานวนฝายทดน้ํา
ฝาย 9 เมตร ออกแบบกลมกลืนกับธรรมชาติ ความยาว 660 เมตร อัตราการไหลของนํา
ขนาดเล็กที่มีอยู่เดิมแล้วใน
2.0 – 4.0 ลูกบาศก์เมตร ต่อ วินาที (presentaon by Dr. Gabler)
ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์นี้

กระจัดกระจายทั่วทั้งลุ่มน้ําโขง และลุ่มน้ํา
สําคัญๆ ของทุกประเทศ นับรวมกันหลาย
แสนแห่ง แต่ไม่มีใครให้ความสําคัญกับ
Barrage เหล่านีเ้ ลย ยังไม่มีประเทศไหนคิด
สร้างทางผ่านปลา
Dr. Gabler นําเสนอทางผ่าน
ปลาแบบ Vertical slot รวมทั้งปัญหาทีเ่ คย
เกิดขึ้นในยุโรปและประสบการณ์การแก้ไขที่
ผ่านมา ท่านได้สอนสูตรการคํานวณ
พลังงานในกระแสน้ํา พยายามฝึกให้ผู้เข้า
ร่วมสัมมนาแทนค่าในสูตรจนเข้าใจกันอย่าง
ตัวอย่างการคํานวณพลังงานนําไหลในทางผ่านปลาแบบRock & Pool
ทั่วถึง พร้อมให้ดูวีดทิ ัศน์ว่าเกิดอะไรขึ้นกับ
(presentaon by Dr. Gabler)
ปลาเมื่อพลังงานในกระแสน้ําในช่องทาง
ผ่านปลาเพิ่มขึ้น Dr. Zitek อธิบายว่าต้องศึกษาระบบนิเวศทั้งลุ่มน้ํา ต้นน้ํามีอะไร แม่น้ําสาขาเป็นอย่างไร ห้วย
หนอง คลอง บึง ขาดตอนตรงไหน ต้องจําแนกออกมาให้ได้ว่าสัตว์น้ําชนิดอะไรเป็นกุญแจสําคัญ เป็นตัวเชื่องโยง
ให้เกิดความสมดุล เพราะเราไม่สามารถออกแบบให้ครอบคลุมได้ทั้งหมดทุก
ชนิดทุกประเภท ท่านเชื่อหรือไม่ว่าเพียงแค่ระดับน้ําเหนือและท้าย Barrage
ต่างกันเกิน 12 เซนติเมตร ปลาหลายชนิดก็ไม่สามารถว่ายผ่านไปไม่ได้
การออกแบบ Vertical slot นั้น ขนาดห้องทีเ่ ล็กที่สุดเท่าที่
ยอมรับได้ (minimum requirement) ต้องมีความยาว 3 เท่าของความยาว
ตัวปลา ความกว้าง 2 เท่าของความยาวตัวปลา ความลึก 5 เท่าของความ
กว้างตัวปลา หากท่านคิดจะให้ปลาบึกว่ายผ่านขึ้น Vertical slot ท่านคิดเอา
ตลาดสดกรุงพนมเปญ
เองว่าแต่ละห้องต้องมีขนาดเท่าใด รวมทั้งต้องหาจํานวนห้องทั้งหมดที่คํานวณ
จากค่าสัมประสิทธิค์ วามสามารถในการว่ายสวนกระแสน้ํา
พลังงานในกระแสน้ํา และความสูงของฝาย ทางผ่านสําหรับ
ปลาบึกจะต้องยาวแค่ไหน งบประมาณเท่าไรก็ไม่พอ (ศึกษา
ข้อมูลโดยละเอียด Fish passes: design, dimensions
and monitoring, FAO (2002)) ลําพังการออกแบบทาง
ผ่านขาขึ้น (upstream pass) ก็มีรายละเอียดที่ต้องศึกษา
มากมาย แต่เราก็น่าจะทําได้ไม่ยากนัก เพียงแต่จัดปริมาณ
และคํานวณความเร็วกระแสน้ําให้ถูกต้องก็พอแล้ว แต่การ
ออกแบบทางผ่านขาล่อง (downstream pass) นั้น ฟังจาก
ทางผ่านปลาฝายขนาดเล็ก11 – 12 pools ก็เพียงพอ
(presentaon by Dr. Gabler)
Dr. Gary แล้วทํายาก ถ้าเป็นการอพยพของลูกปลาวัยอ่อน

ยิ่งยุ่งยากมาก การเปลี่ยนแปลงความดันจะทําให้ถุงลมของปลาโป่งระเบิด แรงกดดันในแนวเฉียง (shear stress)
จะทําให้เกิดการบาดเจ็บ รวมทั้งกระแสน้ํามักจะอัดดันให้ลูกปลา
ไปติดตะแกรงกรองขยะตายอีกด้วย โครงสร้างก็ต้องลงทุนสูง
ความรู้สึกบอกว่าทุกคนยังลังเลใจ แม้กระทั่งผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบโดยตรงก็ยังไม่แน่ใจว่าจะลงทุนลงแรงดีมั๊ย
และ/หรือ ไม่ทําก็คงไม่เป็นไรมั้ง แม่น้ําโขงมีปลาน้อยลงสองสาม
ตัวก็ไม่น่าจะเป็นอะไร ตามท้องตลาดก็เห็นมีปลาขายอยู่ทุกวัน
มิหนําซ้ําชาวประมงและเกษตรกรก็กําลังร้องเรียนกันอยูเ่ ย้ววๆ
ทีห่ น้ารัฐสภา เรื่องต้นทุนสูงแต่ผลผลิตประมงราคาตกต่ํา
ปัญหาในยุโรปก็ยังมีอีกมากที่ต้องเร่งแก้ไข ฝาย
ทางผ่านปลาขาขึนแบบ vercal slot
(presentaon by Dr. Gabler)
ใหญ่น้อยอีกหลายหมื่นแห่งที่ยังไม่ได้ปรับปรุง ถ้าประเมินแล้ว
ไม่มีความจําเป็นก็รื้อถอน ถ้าจําเป็นและมีพื้นที่ก็สร้างแบบ
Rock & Pool กลมกลืนกับธรรมชาติ ถ้าพื้นที่จํากัดก็สร้างเป็นอาคารคอนกรีต ในสมัยก่อนผู้เฒ่าผู้แก่เรียกแม่น้ํา
ในยุโรปว่า Fish soup เพราะมีกุ้งปลาหอยปูแหวก
ว่ายอยู่มากมาย ปลาคร๊าฟ ปลาเทร้า ปลาแซลมอน
ปลาสเตอร์เจียนตัวใหญ่กว่าคน การพัฒนาบ้านเมือง
ยุคที่ผ่านมาทําให้สัตว์น้ําเหล่านี้สูญหายตายจากไป
เกือบหมด ตอนนี้ก็เริม่ มีปลาบางชนิดกลับคืนมาแล้ว
ปีที่แล้วเห็นปลาแซลมอนว่ายผ่านทางผ่านปลาหนึ่ง
ตัวในรอบ 5 ปี ก็ดีใจกันยกใหญ่ หนังสือพิมพ์ถึงกับ
เอาไปลงเป็นข่าวหน้าหนึ่งกันเลยทีเดียว เป็นแรง
บันดาลใจให้ผู้คนในยุโรปผลักดันผู้บริหารให้สนับ
สนุนโครงการคืนปลาสเตอร์เจียนให้แม่น้ําในยุโรป
ต้องใช้จ่ายงบประมาณอีกหลายล้านยูโร
ภาพวาดการจับปลาสเตอร์เจียนทีอ พยพล่องลงมาตามแม่นาใน
ํ
ผู้เชี่ยวชาญเน้นว่าไม่ควรลอกตัวอย่าง
โรมาเนีย ช่วงต้นศตวรรษที  19 (presentaon by Dr. Zitek)
มาทั้งหมด
ขอให้ใช้เป็น Guide line เท่านั้น เช่น อินโดนีเซียให้ความสําคัญกับปลา
ไหลมาก เพราะส่งออกไปญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลี เป็นรายได้หลักของประเทศ
Dr. Zitek อธิบายว่าต้องศึกษาระบบนิเวศลุ่มน้ําในพื้นที่และพฤติกรรมของ
ปลาไหล (Anguilla sp.) ซึ่งเติบโตในพื้นทีน่ ้ําจืด ตัวเต็มวัยอพยพออกไปอยู่
ในทะเล วางไข่ในทะเลลึก ลูกปลาวัยรุ่นว่ายน้ําสวนกระแสกลับเข้าไปอยู่ใน
น้ําจืด แพร่กระจายทั่วทั้งในแม่น้ําลําธารจนถึงยอดเขา ควรออกแบบให้มี
ปลาไหลในตลาดสดเกาหลี
ทั้งทางผ่านขึ้นและทางล่องลง กําหนดความเร็วกระแสน้ําให้ถูกต้อง

กรมประมงเคยมีการศึกษาบันไดปลาโจนแบบ Fish
ladder เมื่อ 20 กว่าปีทแี่ ล้ว แต่ก็ห่างหายไปไม่มีการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การสร้างทาง
ผ่านปลาของไทยในปัจจุบันที่มีอยูป่ ระปรายตามที่กฎหมาย
กําหนด จึงเป็นแบบขั้นบันไดโบราณที่คัดลอกตามๆ กันมา ไม่มี
งานวิจัยรองรับ เมื่อเสียเงินลงทุนสร้างแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ไม่
สมบูรณ์ (non-function) ยิ่งทําให้ไม่เห็นคุณค่า เมื่อนักวิชาการ
ประมงจะอ้าปากพูดเหล่านักบริหารและวิศวกรชลประทานก็
เฝื อกประกอบลอบยืน เครือ งมือประมงพืนบ้าน
เบือนหน้าหนี ส่วนเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้ารุ่นใหม่ของลาวก็มีการ
ทีบ างครังก็วางต่อกันยาวขวางทุ่งขวางคลอง
กําหนดแผนการสร้างทางผ่านปลาไว้ตามข้อกําหนด EIA เท่านั้น
การสัมมนาครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นว่านักวิชาการในภูมิภาคนี้ยังไม่ได้เริ่มทํางานวิจัยเพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
ดร. ชํานาญ เล่าให้ฟังว่า เมื่อ 30 ปีที่แล้ว ครั้งเป็นนักวิชาการบรรจุใหม่ได้รับคําสั่งจากผู้บังคับ
บัญชาให้ไปควบคุมการบันทึกข้อมูลชนิดและจํานวนปลาที่กระโดดขึ้นบันไดปลาโจนที่ฝายห้วยน้ําก่ํา จังหวัด
สกลนคร ปลาที่กระโดดผ่านขึ้นมาได้ก็ใส่กระชังขังไว้วัดความยาวชั่งน้ําหนัก
นับจํานวน แล้วจึงนําไปปล่อยเหนือน้ําที่ซึ่งปลาจะอพยพขึ้นไปวางไข่
ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือดี แต่เมื่อจะลากลับบ้านผู้ใหญ่บ้านก็ขอปลาไปต้ม
กินสองกระสอบ เป็นยังงั้นไป อีกเรื่องหนึ่ง ท่านประมงจังหวัดขอนแก่นจอม
ลุย สมัยเป็นหัวหน้ารับผิดชอบเขื่อนปากมูลก็ต้องพกปืน 4 – 5 กระบอก
เพราะชาวบ้านเฮละโลกันมาจับปลาที่ออกันอยู่อย่างหนาแน่นที่ท้ายเขื่อน
ปลาเหล่านั้นจะอพยพขึ้นไปผสมพันธุ์วางไข่ในทุ่งน้ําท่วมของลุ่มน้ํามูล แต่
ส้มไข่ปลาตะเพียน แซ่บหลาย
เส้นทางอพยพตามธรรมชาติถูกปิดกั้นด้วยประตูน้ํา บันไดปลาโจนก็ไร้
ประสิทธิภาพ สายเลือดนักวิชาการประมงพันธุ์แท้ “ตรวจตราวารี มีปลามีปู คุ้มครองจ้องรู้คอยดูแลมัน หมาย
มุ่งสงวนชีวัน ศึกษาเลือกสรรพูนพันธุท์ วี” ท่านหัวหน้าก็ทั้งหาบทั้งหามเพื่อจะเอาพ่อแม่ปลาเหล่านั้นขึ้นไป
เหนือเขื่อนให้ได้มากที่สุด แต่ปลามันมีมากเป็นสิบเป็นร้อยตันนะ
ครับจ้าวนาย ปากท้องของชาวบ้านต้องกินต้องอยู่ ลูกร้องไห้หิว
ข้าวรออยู่ที่บ้าน พูดกันไม่รู้เรื่อง แทบจะฆ่ากันตายไปข้างหนึ่ง
เครื่องมือประมงที่วางขวางทางน้ําก็มีมากรูปหลาย
แบบ เรียกว่า Barrage เช่นเดียวกัน “ลี”่ คือ เครื่องมือประมงที่
สําคัญชนิดหนึ่ง ใช้ปิดกั้นลําน้ํา ปลาที่อพยพผ่านถูกบีบเข้าที่กักขัง
ทั้งหมด แล้วถูกจับไปเป็นอาหาร สร้างง่ายใช้สะดวก นิยมใช้กัน
ทั่วทั้งบาง จนถึงกับตั้งเป็นชื่อตําบลกันเลยทีเดียว แม่น้ําโขงช่วงที่
ลักษณะชองลี  ขวางลํานํา จับสัตว์นาที
ํ ล อ่ งตาม
ไหลผ่านประเทศลาวทางตอนใต้มี “แก่งหลี่ผ”ี ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
นําลงมา ช่วงเวลาทีน าเริ
ํ ม ถดถอยออกจากทุ่ง
ไปทั่วโลก ทั้งไทยฝรั่งเจ๊กแขกญวนญี่ปุ่นก็อยากจะเข้าไปดูสักครั้ง

หนึ่งในชีวิต แม้จะต้องบุกป่าฝ่าดงก็ตาม “ไอ้โง่” เป็นลอบพับที่ออกแบบอย่างชาญฉลาด ยืดออกยาวเท่าไรก็ได้
แบบหีบเพลงโบราณ มีงาทั้งสองด้าน ขวางกั้นแม่น้ําลําคลอง สัตว์น้ําไม่ว่าจะว่ายน้ําจะคลานมาตามพื้นท้องน้ํา
อย่างไรทางไหนก็ถูกดักจับไปทั้งหมด จับสัตว์น้ําได้มากจากทรัพยากรที่มีเหลืออยู่เพียงน้อยนิด
สังคมเปลี่ยนไปตามกาลเวลา คนไทยส่วนมาก
ห่างเหินจากการจับปลา แต่เราก็ยังผูกพันกับปลาและสายน้ํา
หลังเข้าพรรษาน้ําเหนือก็เริ่มหลากปลาก็เริ่มอพยพ เมื่อถึง
ฤดูน้ําหลากชาวบ้านร้านตลาดก็จะไปชุมนุมโดยพร้อมเพรียง
กันที่ท้ายเขื่อน ฝาย ประตูน้ําชลประทาน ท่อลอดถนน ทุก
แห่งที่ปลาไปออไปติดอยู่ บ้างก็ไปจับปลาเพื่อความสนุก
สนานเอาไปบริโภคในครัวเรือน ชาวประมงอาชีพก็มี อีกทั้งมี
ผู้คนจํานวนมากที่มุ่งไปเลือกซื้อปลาหายากทีห่ ากินไม่ได้ใน
ฤดูอื่น แพงเท่าไรก็ซื้อ ทั้งๆ ที่พื้นที่บริเวณนั้นเป็นที่หวงห้าม
วันเปิ ดจับปลาโครงการประมงหมู่บา้ น ภาคอีสาน
ทําการประมงตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
NGO ก็ปลุกกระแสสังคมอยู่ครึกโครม ทรัพยากรสัตว์น้ําเสื่อมโทรมเหลือกําลังแล้ว เพ่งเล็งว่า
เจ้าหน้าที่ประมงมัวแต่ไหว้ครูอยู่นนั่ แหละ ออกโรงซะทีสิ ทนไม่ไหวแล้วนะ เหมืองตะกั่วฝังกลบกากแร่ไว้ริมลํา
ห้วยคลิตี้จนสัตว์น้ําบริเวณนั้นมีสารตะกั่วปนเปื้อนเกินขีดอันตรายบริโภคไม่ได้ ชาวนาใช้รถไถดันดินขยายที่นา
บุกรุกบึงบอระเพ็ด ปลาซัคเกอร์หลุดลอดลงไปแพร่พันธุอ์ ยู่ในแหล่งน้ําธรรมชาติ ปลาไทยจะสูญพันธุ์หมดแล้ว
เกษตรกรไทยก็ปราดเปรื่องเหลือร้าย ขนย้ายน้ําทะเลเข้าไปอนุบาลเลี้ยงกุ้งทะเลกันในที่ห่างฝั่ง ความเสี่ยงลดลง
ได้ผลผลิตดีขึ้น นักวิชาการมลพิษออกมาชี้มูลว่าทําให้ดินเค็มน้ําเสีย นักวิชาการประมงบ้านนอกโต้แย้งว่า สมัยที่
ยังไม่มีการสร้างประตูน้ํากันมากมายก่ายกองเช่นทุกวันนี้ พื้นที่แถบนัน้ น้ําทะเลเคยท่วมถึงมาก่อน น้ําบาดาลแถว
นั้นกร่อยมาแต่ดั้งแต่เดิม ท้าตีท้าต่อยกัน เรือน้ําตาลล่มในแม่น้ําเจ้าพระยาทําให้น้ําเน่าปลาตายเป็นเบือ พวก
มลพิษนิ่งเฉยแต่ให้ประมงเร่งเพาะพันธุ์ปลาไทยมาปล่อยทดแทนโดยเร็วไว มิฉะนั้นจะไปฟ้องนายกคนสวยให้มา
จัดการ หลวงพ่อก็บ่นว่าน้ําน้อยปลาหน้าวัดแทบจะขี่คอกันอยู่ไม่มีอากาศจะหายใจกันแล้ว ช่วยแก้ปัญหาให้ทาง
วัดด้วย เดี๋ยวจะแจกพระเครื่องให้ไปบูชา ชุลมุนพัลวัน เหมือนยิ่งพยายามแก้ก็ยิ่งยุ่ง
การรักษาฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ําเป็นยาขมหม้อใหญ่ครับท่านอธิบดี แต่
คงไม่ต้องถึงกับไปพึ่งจีนแสหมอดูมาขยับโต๊ะทํางาน ปรับฮวงจุ้ยลดพลังร้าย เซ่นไหว้
บูชายัญอะไรหรอก พวกเราลูกศิษย์คถาคตพิจารณาปัญหาด้วยเหตุด้วยผลกันเถอะ
คุณชอบกินปลา ผมชอบกินปลา ลูกเมียคุณกับพีน่ ้องเพื่อนฝูงผมก็ชอบกินปลา ลดทิฐิ
ลงคนละครึ่งก่อนแล้วค่อยพูดจากัน สตางค์เราไม่แจกนะ นั่งลงกินข้าวกินปลากันก่อน
ประเดี๋ยวค่อยช่วยกันคิดอ่านหาหนทาง คนละไม้คนละมือ ทําให้ถูกทํานองคลอง
ธรรม คิดถึงใจเขาใจเรา ยังมีงานต้องทําอีกแยะ แต่มขี ้อแม้นะ ห้ามถามเราว่าอยาก
เป็นประมงจังหวัดหรือเปล่า เงินแถมตั้งเดือนละ 24,000 บาท อย่าให้เราผิดศีลข้อ
กินข้าวกินปลา
4 เลย ถ้าเพื่อนตอบสนองจากใจจริง เราจริงใจต่องาน อุปสรรคใหญ่น้อยก็เล็กลง พอ
มีหนทางผ่านไปได้

