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บทคัดยอ

การจําแนกแหลงอาศัยสัตวน้ําที่สําคัญในแมน้ําโขงเขตจังหวัดเชียงรายเพื่อการจัดการประมงแบบมีสวนรวมขาม

พรมแดนไดดําเนินการศึกษาที่หมูบานและในพื้นที่ลําน้ําโขง 4 แหง ไดแก บานดอนที่ บานเมืองกาญจน บานปากอิงใต และบาน

หวยลึก โดยรวบรวมขอมูลระหวางเดือนพฤษภาคม 2557 ถึงเมษายน 2559 จาก 4 กลุมวิธีการ ประกอบดวย 1) การศึกษา

สภาพที่ตั้งของพื้นที่และติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพนิเวศลําน้ําโขง 2) การประเมินสภาวะชุมชนแบบมีสวนรวมและภูมิปญญา 

ทองถ่ินเชิงนิเวศแหลงน้ํา 3) การตรวจสอบขอเท็จจริงเชิงพื้นที่และการสํารวจภาคสนาม และ 4) การประเมินชนิดปลาและความ

ชุกชุมของปลาและลูกปลารวมกับการตรวจสอบระยะเจริญพันธุของปลาเศรษฐกิจ จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหในภาพรวม

ดวยวิธกีารวิเคราะหแบบหลายเกณฑ 

ผลการศึกษาพบวาสภาพนิเวศลําน้ําโขงเขตจังหวัดเชียงรายมีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําและปริมาณการไหลของน้ํา

ในรอบปแบงไดเปน 4 ชวงเวลา คือ ชวงน้ํานอย ชวงน้ําเพิ่มข้ึน ชวงน้ําไหลหลาก และชวงน้ําลดลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาว

สงผลใหแหลงอาศัยสัตวน้ํามีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย โดยแหลงอาศัยสัตวน้ําแตละแบบจะมีการดํารงอยูในขณะเวลาหนึ่งแลวก็

เปลี่ยนสภาพไป ผลการสืบคนแหลงอาศัยสัตวน้ํารวมกับปราชญประมงผูชํานาญการในพื้นที่พบมีจํานวนรวม 58 แหง จําแนกเปน

แหลงวางไข 15 แหง แหลงเลี้ยงตัววัยออน 14 แหง แหลงหลบภัยชวงแลง 20 แหง และแหลงอนุรักษพันธุปลา 9 แหง เมื่อทํา

การตรวจสอบจากแผนที่และสํารวจพื้นที่ในภาคสนามสามารถยืนยันการมีตัวตนอยูจริงของแหลงอาศัยสัตวน้ําดังกลาวได 

จากการศึกษาดานการตรวจสอบในเชิงการทําหนาที่ของแหลงอาศัยสัตวน้ําดวยการประเมินชนิดและความชุกชุมของ

พันธุปลาสามารถยืนยันไดวามีการเดินทางเขามาของพันธุปลาหลายชนิดในชวงฤดูฝนในพื้นที่ลําน้ําโขงเขตจังหวัดเชียงราย โดยการ

ตรวจสอบระยะเจริญพันธุบงชี้วาพันธุปลาที่เดินทางมีความพรอมในการสืบพันธุวางไข สวนการประเมินความชุกชุมของลูกปลา

แสดงใหเห็นวามีความสําเร็จของการวางไขและมีแหลงเลี้ยงตัววัยออนอยูในพื้นที่ ดังนั้นจากหลักฐานดังกลาวจึงสามารถยืนยัน

ไดวามีความสําเร็จในการทําหนาที่ของแหลงวางไขและแหลงเลี้ยงตัววัยออนในพื้นที่จริง โดยบริเวณบานดอนที่มีแหลงอาศัย

แบบแกงหินที่เหมาะตอการวางไขมากที่สุด บานเมืองกาญจนเปนบริเวณลําน้ําแผกวางเหมาะตอการเลี้ยงตัววัยออนและหลบ

ภัยชวงแลง บานปากอิงใตมีการทําการประมงมากจึงเปนพื้นที่วิกฤติตอการเดินทางของปลาและในพื้นที่มีแกงหินและวังน้ําลึก

เปนที่หลบภัยชวงแลงได บานหวยลึกมีลําน้ําแผกวาง มีแกงหินและวังน้ําลึกที่เหมาะตอการเลี้ยงตัววัยออนและหลบภัยชวงแลง 

การเปรียบเทียบโดยรวมเพื่อจัดลําดับความสําคัญตอการจัดการประมงพบวาบานปากอิงใตมีความสําคัญมากที่สุด รองลงมาคือ 

บานดอนที่ บานหวยลึก และบานเมืองกาญจน ตามลําดับ โดยการศึกษานี้ไดเสนอแนะแนวทางการจัดการประมงแบบมีสวนรวม
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Abstract

The study on identify critical fish habitat in the Mekong River of Chiang Rai Province for 
transboundary fisheries co-management was carried out in 4 Mekong villages and their river areas, namely 
Ban Don Tee, Ban Muang Kan, Ban Pak Ing Tai, and Ban Huai Luek. Field surveys were investigated during 
May 2014 to April 2016 using 4 methods: 1) hydro-ecological assessment of water regime data, 2) PRA and 
LEK study from local community and their fisher expert, 3) ground truth surveys from satellite image and 
existing site visits, and 4) maturity stage assessment and fish and larvae abundance surveys. Overall data 
were analyzed and compared by multi-criteria analysis method. 

The result showed a high variation of the water regime in the Mekong mainstream which divided 
into 4 periods as dry period, water ascending period, flood period, and water descending period. Almost 
all of the fish habitats were appearing in a few months with correlating to water regime. Local expert 
fisher’s knowledge implied that there were 58 sites of critical fish habitats which consisted of 15 spawning 
areas, 14 nursing areas, 20 of dry season refuge areas and 9 fish conservation areas. The results from 
ground truth survey were also presented and confirmed their existing of critical fish habitat areas.  

In order to examine the function of critical fish habitats, the result from fish species and 
abundance surveys showed that there were many fish species entered to the study area during the rainy 
season. Examination of the reproductive maturity stage of those economic fish species indicated that the 
traveling fish was ready for breeding and spawn. Also, the abundance of fish larvae indicated that 
spawning and nursing in the study area was successful. From the above evidence, it can be confirmed the 
success of the function of spawning and nursery habitats in the study area. Rapids areas in Ban Don Tee 
are most suitable for spawning ground. A lowland area with wider river in Ban Muang Kan is suitable for 
nursing fish fry and sheltering during the drought period. A lot of fishing pressure was found in Ban Pak Ing 
Tai, so there is a crisis of fish travel and there are some rapids and deep pool areas as a shelter for fish in 
drought periods. Finally, rapids and deep pool area in Ban Huai Luek are suitable for nursing and drought 
refuge. Overall comparison to prioritize fisheries management, Ban Pak Ing Tai is the most important, 
followed by Ban Don Tee, Ban Huai Luek and Ban Muang Kan, respectively. This study has recommended 
7 issues for transboundary fisheries co-management in the Mekong River of Chiang Rai Province.

Keywords: fish habitat, spawning ground, nursing ground, refuge habitat, Mekong River
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แมน้ําโขงเปนแมน้ํานานาชาติที่มีความยาวเปนอันดับ 
10 ของโลก มีขนาดใหญเปนอันดับ 3 และมีผลผลิตสัตวน้ํา
มากเปนอันดับ 2 รองมาจากแมน้ําอเมซอนของทวีปอเมริกาใต 
มีความยาวทั้งสิ้น 4,880 กิโลเมตร มีจุดกําเนิดอยูบนที่ราบสูง
ทิเบตซึ่งตั้งอยูบริเวณตอนลางของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
แลวไหลผานสหภาพเมียนมาร สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ราชอาณาจักรไทย ราชอาณาจักร
กัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปจจุบันมีรายงาน 
การพบชนิดพันธุปลามากถึง 781 ชนิด พันธุปลาสวนใหญจัด
อยูในกลุมที่มีการอพยพยายถ่ินซึ่งพบมากถึงรอยละ 87
(Baran, 2006) และมีผลใหพื้นที่ลุมน้ําโขงตอนลางเปนแหลง
ผลิตทางการประมงที่สําคัญโดยมีปริมาณผลจับมากถึงปละ 
2.2 ลานตัน (Hortle, 2007) ประชาชนในลุมน้ํามีการพึ่งพาสัตวน้ํา
อยางมากจนยากที่จะแยกออกจากกันได (WWF, 2007)

ในสวนของลําน้ําโขงที่ไหลผานประเทศไทยเปนแนว
เขตพรมแดนระหวางไทยกับ สปป.ลาว ที่มีความยาวรวม 
958 กิโลเมตร หรือมีสัดสวนประมาณหนึ่งในหาของความ
ยาวทั้งหมด หรือประมาณรอยละ 40 ของแมน้ําโขงตอนลาง 
ตั้งอยูในพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายเปนระยะทาง 98 
กิโลเมตร และพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแตจังหวัดเลยถึง
อุบลราชธานีเปนระยะทาง 860 กิโลเมตร (MRC, 2005; มนตรี 
และคณะ, 2558) สภาพนิเวศของลําน้ําโขงเขตจังหวัดเชียงราย
จัดอยูในเขตพื้นที่ลําน้ําโขงเขตที่ 2 จาก 5 เขต ซึ่งเปนบริเวณ
เขตที่สูงที่แมน้ําไหลผานหุบเขาแคบ (มนตรี และคณะ, 
2558) มีลักษณะเปนลําน้ําที่มีเกาะแกงสลับพื้นที่วังน้ําลึก 
บริเวณที่ลําน้ําไหลผานเปนแนวเขาที่มีแนวแกงและโขดหิน
ทอดขวางเปนระยะ และ Hortle & Nam (2017) รายงานวา
ในวงจรชีวิตของพันธุปลาแมน้ําโขงจะมีชวงเวลาที่วิกฤติและ
ตองการแหลงอาศัยที่จําเพาะในรอบปรวม 3 ชวงเวลา คือ 1) 
ชวงสืบพันธุวางไข 2) ชวงดํารงชีวิตในวัยออนที่ตองการแหลง
อาศัยและอาหารที่จําเพาะ และ 3) ชวงวัยรุนและวัยเจริญพันธุ
ที่ตองหาแหลงหลบภัยชวงแลง ดังนั้นพื้นที่ดังกลาวจึงจัดวา
เปนแหลงอาศัยสัตวน้ําที่สําคัญ

สํานักงานคณะกรรมาธิการแมน้ําโขงรายงานชนดิพันธุ
ปลาที่พบในลําน้ําโขงจําแนกออกเปน 11 กลุม ซึ่งเปนการ
จําแนกตามแหลงอาศัยและวงจรชีวิตที่ตางกัน โดยชนิดพันธุปลา
ที่พบตั้งแตบริเวณเมืองปากเบงข้ึนไปถึงสุดเขตอําเภอเชียงแสน 

จังหวัดเชียงราย มีจํานวน 185 ชนิด จําแนกเปนกลุมพันธุปลาที่
ชอบอยูอาศัยตามพื้นที่แกงหิน (rhithron resident) 67 ชนิด 
กลุมพันธุปลาที่อพยพยายถ่ินเปนระยะทางไกล (main channel 
resident) 9 ชนิด และกลุมพันธุปลาที่อพยพยายถ่ินเปน
ระยะทางใกล (main channel spawner) 41 ชนิด (MRC, 2017)
กลุมพันธุปลาที่อพยพเพื่อสืบพันธุวางไขหลายชนดิจําเปนตอง
เดินทางเขาสูพื้นที่ที่มีกระแสน้ําไหลแรงในชวงวงจรชีวิตของ
การสืบพันธุวางไข ดังนั้นแหลงอาศัยนี้จึงมีความสําคัญและ
จําเปนมากเพื่อสนับสนุนใหพันธุปลาเหลานั้นสามารถดํารง
เผาพันธุและสืบทอดประชากรตอไปไดในอนาคต 

โดยปกติทั่วไปการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําทาในรอบป
ของแมน้ําจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแหลงอาศัยของ
สัตวน้ํา โดยมีปจจัยที่เก่ียวของคือกายภาพของพื้นที่ ระดับน้ํา 
และปริมาณการไหลของน้ํา ปจจัยดังกลาวจะสงผลใหแหลง
อาศัยสัตวน้ํามีการดํารงอยูในขณะเวลาหนึ่ง แลวก็เปลี่ยนสภาพ
ไปในรอบป (TAB, 2005) ดังนั้นการดํารงอยูของแหลงอาศัย
สัตวน้ําจึงมีหวงเวลาที่จํากัดและมีความสัมพันธกับปจจัย
สภาพแวดลอม ดวยเหตุนี้แหลงอาศัยเพื่อการสืบพันธุวางไข 
แหลงเลี้ยงตัววัยออน และแหลงหลบภัยชวงแลงจึงมีความ
ออนไหวตอการดํารงประชากรของพันธุปลาหลายชนิด และ
ถาหากมีโครงการพัฒนาใดใดที่ทําใหแหลงอาศัยเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพไปจากเดิมก็จะสงผลกระทบตอความสมบูรณ
และความหลากหลายของชนิดพันธุปลาในพื้นที่นั้นดวย

ปจจุบันพื้นที่ลําน้ําโขงเขตจังหวัดเชียงรายมีการ
กําหนดแผนงานและโครงการพัฒนาหลายดานที่มีแนวโนมจะ
ดําเนินงานและอาจจะสงผลกระทบตอแหลงอาศัยสัตวน้ํา 
เชน โครงการไฟฟาพลังน้ํา โครงการเดินเรือพาณิชยขนาด
ใหญแมน้ําลานชาง-แมน้ําโขง โครงการสรางแนวปองกันการ
กัดเซาะและพังทลายของตลิ่ง เปนตน โครงการเหลานี้มี
ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของลําน้ํา และ
มีผลกระทบตอเนื่องถึงแหลงอาศัยและความอุดมสมบูรณของ
สัตวน้ําในแมน้ําโขง ดังนั้นเพื่อสนับสนุนใหการประมงในลําน้ํา
โขงยังคงดําเนินกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพจึงจําเปนตองมี
การศึกษาและจัดทําขอมูลแหลงอาศัยสัตวน้ําที่สําคัญเพื่อนํา 
ไปสูการจัดทําแผนบริหารจัดการดานการประมงแบบมีสวนรวม  

คํานํา
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ขามพรมแดนระหวางประเทศไทยและ สปป.ลาว ใหสามารถ
รวมกันดํารงรักษาการผลิตสัตวน้ํา และการดูแลรักษาพื้นที่
เพื่อสนับสนุนใหยังคงสามารถสรางผลผลิตทางการประมงให
อุดมสมบูรณสืบไป

การวิจัยนี้เปนการนําวิธีการศึกษาหลายรูปแบบมา 
ประยุกตรวมกันทั้งดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร โดย
เร่ิมจากการประเมินสภาวะชุมชนแบบมีสวนรวมและความรู
ภูมิปญญาทองถ่ินเชิงนิเวศของปราชญประมงผูชํานาญการใน
พื้นที่ จากนั้นติดตามตรวจสอบขอมูลเชิงพื้นที่เพื่อยืนยันการ
มีตัวตนของแหลงอาศัยสัตวน้ํา และตรวจสอบดานการทําหนาที่

ดวยการประเมินชีววิทยาประมงของชนิดพันธุและความชุกชุม
ของปลาและลูกปลา และระยะเจริญพันธุของปลาเศรษฐกิจ เพื่อ
ทําใหทราบถึงบทบาทของแหลงอาศัยสัตวน้ําที่สําคัญซึ่งจะ
นําไปสูการจัดทําแผนและมาตรการในการจัดการที่เหมาะสม 
พรอมทั้งเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการประมงในแมน้ํา
โขงแบบชุมชนมีสวนรวมขามพรมแดน เพื่อสนับสนุนใหเกิด
ความยั่งยืนของทรัพยากรสัตวน้ําและการประมงในพื้นที่ลุมน้ํา
โขงเขตจังหวัดเชียงรายและพื้นที่ที่เชื่อมโยงตอเนื่องถึงกัน 
โดยโครงการวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการ
จากแผนงานประมง สํานักงานคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง

วัตถุประสงค

1.  เพื่อศึกษาสภาพพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงกายภาพของลําน้ําโขงจากขอมูลปริมาณน้ําทาในรอบป  
2.  เพื่อศึกษาสภาวะชุมชน การทําการประมง และการจัดการประมงในลําน้ําโขงเขตจังหวัดเชียงราย
3.  เพื่อสืบคนและจําแนกแหลงอาศัยสัตวน้ําที่สําคัญรวมกับปราชญประมงผูชํานาญการในพื้นที่
4.  เพื่อติดตามตรวจสอบขอเท็จจริงเชิงพื้นที่ของแหลงอาศัยสัตวน้ําที่สําคัญในลําน้ําโขงเขตจังหวัดเชียงราย
5.  เพื่อติดตามตรวจสอบขอเท็จจริงเชิงการทําหนาที่ของแหลงอาศัยสัตวน้ําที่สําคัญในลําน้ําโขงเขตจังหวัดเชียงราย
6.  เพื่อประเมินและจัดลําดับความสําคัญของพื้นที่ศึกษาตอการเปนแหลงอาศัยสัตวน้ําและการประมง

วิธีการดําเนินการ

การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (mixed
method) ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณรวมกันใน
รูปแบบของการออกแบบแปลงรูป (transformative design)
และการออกแบบหลายข้ันตอน (multi–phase design)
(Creswell & Clark, 2017; ลิขิตา และประสบชัย, 2561)
โดยทําการศึกษาสภาพธรรมชาติของแหลงอาศัยสัตวน้ําที่
สําคัญในแมน้ําโขงเขตจังหวัดเชียงราย จากการรวบรวม
ขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากชุมชนที่มีการทําการประมงมาก 4 แหง 
แลวนําขอมูลไปวิเคราะห จากนั้นนําผลมาเปนแนวทาง
รวบรวมขอมูลเชิงปริมาณในบริเวณลําน้ําโขงของ 4 หมูบาน 
แลวดําเนินการวิเคราะหและแปลผล สุดทายนําผลการศึกษา
ทั้งหมดมาวิเคราะหรวมกันดวยวิธีการวิเคราะหแบบหลาย
เกณฑ เพื่อคนหาและตรวจสอบขอเท็จจริงของแหลงอาศัย
สัตวน้ําที่สําคัญในแมน้ําโขงเขตจังหวัดเชียงราย โดยมุงเนน
ตรวจสอบความมีตัวตนของพื้นที่และแสวงหาความจริง

เก่ียวกับการทําหนาที่ของแหลงอาศัยสัตวน้ําที่มีอยูตาม
ธรรมชาติ พรอมแสดงหลักฐานอางอิงเก่ียวกับพื้นที่แหลง
อาศัยสัตวน้ําที่สําคัญนั้น โดยมีประชากรที่เปนแหลงขอมูลใน
การศึกษารวม 4 กลุม ดังนี้

1. กลุมราษฎรในชุมชนและปราชญประมงผูชํานาญการ
ในพื้นที่ 4 หมูบานเปาหมาย

2. กลุมพื้นที่แหลงอาศัยสัตวน้ําในลําน้ําโขงบริเวณที่
อยูใกลเคียง 4 หมูบานเปาหมาย

3. กลุมประชากรปลาและปลาเศรษฐกิจในลําน้ําโขงที่
ทําประมงไดในบริเวณ 4 หมูบานเปาหมาย 

4. กลุมประชากรลูกปลาที่สํารวจพบในบริเวณพื้นที่ 4 
หมูบานเปาหมาย 

สําหรับวิธีการที่ใชในการดําเนินการศึกษาคร้ังนี้แบง
ออกเปน 6 ข้ันตอน ตามภาพที่ 1 โดยมีกลุมเคร่ืองมือหรือ
กลุมวิธีการที่ใชดําเนินการประกอบดวย

1. แผนการศึกษา
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการศึกษาวิจัยดานแหลงอาศัยสัตวน้ําที่สําคัญในแมน้ําโขงเขตจังหวัดเชียงราย

1) การติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพนิเวศลําน้ํา

โขงดวยขอมูลปริมาณน้ําทารายวันในรอบ 8 ป

2) การรวบรวมขอมูลการประมงและแหลงอาศัยสัตวน้ํา

ดวยการประเมินสภาวะชุมชนแบบมีสวนรวม (participatory

rural appraisal; PRA) และภูมิปญญาทองถ่ินของปราชญประมง

ผูชํานาญการในพื้นที่ (local ecological knowledge; LEK) 

3) การตรวจสอบขอเท็จจริงเชิงพื้นที่ของแหลงอาศัย

สัตวน้ําดวยแผนที่ภาพถายดาวเทียมและการสํารวจภาคสนาม 

เพื่อพิกัดตําแหนงภูมิศาสตร (ground truth survey)

4) การตรวจสอบขอเท็จจริงเชิงการทําหนาที่ของ

แหลงอาศัยสัตวน้ําในดานการเปนแหลงวางไขดวยการ

ประเมินชนิดพันธุปลาและความชุกชุมของปลา ( fish

abundance monitoring) และตรวจสอบระยะเจริญพันธุ

ของปลาเศรษฐกิจ (fish maturity stage monitoring)

5) การตรวจสอบขอเท็จจริงเชิงการทําหนาที่ของ

แหลงอาศัยสัตวน้ําในดานการเปนแหลงเลี้ยงตัววัยออนดวย

การประเมินความชุกชุมของลูกปลา (larvae abundance 

survey)

ขั้นตอนท่ี 2 บริบทของชุมชน การทํา

การประมง และจัดการประมงในพ้ืนท่ี

PRA 
method

ประชุมกลุมยอย 
ในชุมชน

ขั้นตอนท่ี 3 สืบคนและจําแนกประเภท

แหลงอาศัยสัตวน้ําท่ีสําคัญในพ้ืนท่ี

LEK 
method

Fisher 

Knowledge
คัดเลือกปราชญ

ประมงผูชํานาญการ

ขั้นตอนท่ี 4 ตรวจสอบเชิงพ้ืนท่ี         

เพ่ือยืนยันตัวตนของแหลงอาศัยสัตวน้าํ

สํารวจเชิงพ้ืนท่ี
ในภาคสนาม

สํารวจจาก
ภาพถายดาวเทียม

ขั้นตอนท่ี 5 ประเมินดานชีววิทยาประมง

เพ่ือยืนยันการทําหนาท่ีแหลงอาศัยสัตวน้ํา Maturity stage 
monitoring

Fish larvae 
monitoring Spawning 

habitats

Nursing habitat

ตรวจสอบขอมูล
จากชุมชน Refuge habitat

ขั้นตอนท่ี 6 เปรียบเทียบโดยรวมเพ่ือ

จัดลําดับสําคัญและหาแนวทางจัดการ

วิเคราะหแบบ
หลายเกณฑ (MCA)ขอมูลรวมทุกดาน

สงคืนขอมูล
ใหชุมชน

เสนอแนะ
มาตรการจัดการ

เผยแพร-สื่อสาร 
สรางการเรียนรู

ทดสอบมาตรการ
ในชุมชนนาํรอง

จัดทําแผนจัดการแบบ
มีสวนรวมขามพรมแดน

ขั้นตอนท่ี 1 สภาพพ้ืนท่ีและการเปลี่ยน 

แปลงกายภาพของลําน้ําโขงในรอบป
ขอมูลน้ําทารายวัน 
+ สํารวจภาคสนามขอมูลทุติยภูมิ

Catch 
monitoring
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2. พ้ืนท่ีศึกษาและระยะเวลาดําเนินการ

2.1 พ้ืนที่ศึกษา
พื้นที่เปาหมายของการศึกษาคือลําน้ําโขงเขตจังหวัด

เชียงรายที่มีระยะทางตามลําน้ํา 98 กิโลเมตร ตั้งอยูในเขต
อําเภอเชียงแสน เชียงของ และเวียงแกน เปาหมายหลักเปน
การติดตามในพื้นที่ที่มีสภาพเปนแกงหินและวังน้ําลึก โดย
จากการศึกษาเบื้องตนพบลําน้ําโขงมีลักษณะดังกลาวเปน
ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร เร่ิมตั้งแตบานหาดบาย 
ตําบลริมโขง อําเภอเชียงของ ไปจนถึงสุดเขตแดนที่แกงผาได 
ตําบลมวงยาย อําเภอเวียงแกน ดังนั้นจึงกําหนดพื้นที่ศึกษาเพื่อ
เปนตัวแทนจากหมูบานที่ทําประมงมาก 4 แหง (ภาพที่ 2) ไดแก

1) บานดอนที่ หมู 3 ตําบลริมโขง อําเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย เปนบริเวณพื้นที่แกงหินตอนบน มีระยะทาง
หางจากตัวอําเภอเชียงของไปตามลําน้ําโขงดานบนประมาณ 
40 กิโลเมตร 

2) บานเมืองกาญจน หมู 2 ตําบลริมโขง อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย เปนบริเวณพื้นที่แกงหินตอนกลางดานบน มี

ระยะทางหางจากอําเภอเชียงของไปตามลําน้ําโขงดานบน
ประมาณ 25 กิโลเมตร

3) บานปากอิงใต หมู 16 ตําบลศรีดอนชัย อําเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย เปนบริเวณพื้นที่แกงหิน ตอนกลาง
ดานลาง มีระยะทางหางจากอําเภอเชียงของไปตามลําน้ําโขง
ดานลางประมาณ 15 กิโลเมตร

4) บานหวยลึก หมู 4 ตําบลมวงยาย อําเภอเวียงแกน 
จังหวัดเชียงราย เปนบริเวณพื้นที่แกงหินตอนลาง มีระยะทาง
หางจากตัวอําเภอเชียงของไปตามลําน้ําโขงดานลางประมาณ 
40 กิโลเมตร

2.2 ระยะเวลาดําเนินการ
การศึกษาคร้ังนี้ดําเนินการรวบรวมขอมูลในภาคสนาม

รวม 2 ป หรือ 2 รอบฤดูกาล ในชวงเวลาระหวางเดือน
พฤษภาคม 2557 ถึงเมษายน 2559

ภาพที่ 2 สภาพลําน้ําโขงแสดงที่ตั้งหมูบานและพื้นที่ศึกษาในเขตอําเภอเชียงของและเวียงแกน จังหวัดเชียงราย

3. วิธีการรวบรวมขอมูล

3.1 การศึกษาสภาพพ้ืนที่และการเปลี่ยนแปลง
กายภาพของลํานํ้าโขงในรอบป 

คณะผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลทุติยภูมิของสภาพพื้นที่ 
ขอมูลภาพถายดาวเทียมของบริเวณพื้นที่ศึกษา และขอมูล

ระดับน้ําและปริมาณการไหลของน้ํารายวัน ณ สถานีวัดน้ํา
เชียงแสน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยครอบคลุม
ชวงเวลากอนการศึกษาจนถึงภายหลังการศึกษารวม 8 ป 
ระหวางป 2553 - 2560 
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3.2 การศึกษาสภาวะชุมชนและการทําการประมง
คณะผูวิจัยไดใชวิธีการประเมินสภาวะชุมชนแบบมี

สวนรวมตามวิธีการของ MRC (2014) ดวยการจัดเวทีประชุม
ใน 4 หมูบาน ระหวางเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 2557 เพื่อ
ศึกษาสถานการณและรวบรวมขอมูลการประมงในชุมชน
ประกอบดวย โครงสรางชุมชน การทําการประมง เคร่ืองมือ
ประมง และการจัดการประมงที่มีในพื้นที่ เปนตน (ภาพที่ 3)

3.3 การสืบคนและจําแนกแหลงอาศัยสัตวนํ้าที่สําคัญ 
คณะผูวิจัยไดใชวิธีการรวบรวมขอมูลดวยเคร่ืองมือ

ความรูและภูมิปญญาทองถ่ินเชิงนิเวศจากปราชญประมง
ผูชํานาญการในพื้นที่ (MRC, 2014; Baird, 2007) โดยเร่ิมจาก
การคนหาปราชญประมงในพื้นที่จากการพิจารณาคัดเลือก
ชาวประมงผูมีความรูดานแหลงทําการประมงและแหลงอาศัย
สัตวน้ํา ทั้งนี้ใหชุมชนเปนผูเสนอรายชื่อและรับรองในเวที
การประชุม จากนั้นทําการสืบคนขอมูลดวยการประชุมกลุมยอย 
และสัมภาษณเชิงลึกเพื่อใหไดขอมูลแหลงอาศัยสัตวน้ําที่
สําคัญในแตละพื้นที่ โดยคณะผูวิจัยไดสืบคนรวมกับปราชญ
ประมงผูชํานาญการในพื้นที่เพื่อรวบรวมขอมูลระหวางเดือน
มิถุนายน 2557 ถึงเมษายน 2558 ในประเด็นที่เก่ียวของดังนี้ 

- ที่ตั้งหมูบานและชุมชนในบริเวณพื้นที่ใกลเคียง 
- บริเวณแหลงที่ใชทําการประมงของหมูบาน 
- แหลงอนุรักษและหามทําการประมงของหมูบาน 
- เคร่ืองมือประมงที่ใชทําการประมงในบริเวณหมูบาน 
- กติกาของชุมชนในการจัดการประมง 
- แหลงสืบพันธุวางไขที่มีในบริเวณหมูบาน 
- แหลงเลี้ยงตัววัยออนที่มีในบริเวณหมูบาน 
- แหลงหลบภัยชวงแลงที่มีในบริเวณหมูบาน
3.4 การตรวจสอบเชิงพ้ืนที่และพิกัดตําแหนงเพ่ือ

แสดงตัวตนของแหลงอาศัยสัตวนํ้าที่สําคัญ
คณะผูวิจัยไดติดตามตรวจสอบการมีตัวตนของแหลง

อาศัยสัตวน้ําที่สําคัญดวยการสํารวจเชิงพื้นที่จากแผนที่
ภาพถายดาวเทียมและการสํารวจขอเท็จจริงภาคสนามแลว
พิกัดตําแหนงภูมิศาสตร (GPS) ของแหลงอาศัยสัตวน้ําที่พบ
ในพื้นที่ โดยดําเนินการตรวจสอบระหวางเดือนกุมภาพันธ 
2558 ถึงเมษายน 2559 

3.5 การตรวจสอบดานชีววิทยาประมงเพ่ือยืนยัน
การทําหนาที่ของแหลงอาศัยสัตวนํ้าที่สําคัญ 

คณะผูวิจัยไดติดตามตรวจสอบการทําหนาที่ของแหลง
อาศัยสัตวน้ําที่สําคัญ 2 แหลง คือ แหลงสืบพันธุวางไข และ

แหลงเลี้ยงตัววัยออน ดวยวิธีการประเมินชนิดและความชุกชุม
ของปลาในพืน้ที่ การตรวจสอบระยะเจริญพันธุของปลาเศรษฐกิจ
ที่จับไดในพื้นที่ และการประเมินความชุกชุมของลูกปลา ดังนี้

3.5.1 การประเมินชนิดพันธุปลา โดยทําการสุม
ตัวอยางจากการทําการประมงในวันเวลาเดียวกันของ
เคร่ืองมือขายลอย (มองไหล) ที่มีรูปแบบเดียวกันจากตัวแทน
ชาวประมง 4 หมูบาน หมูบานละ 3 ราย จํานวน 4 ชวงเวลา
สํารวจ แบงเปนฤดูกาลละ 2 เที่ยวสํารวจ รวบรวมขอมูล
ระหวางเดือนสิงหาคม 2557 ถึงกรกฎาคม 2558 

3.5.2 การประเมินความชุกชุมของปลา โดยทําการ
รวบรวมขอมูลผลจับปลารายวันในรอบปของตัวแทนชาวประมง 
4 หมูบาน หมูบานละ 3 ราย ดวยการจัดวางสมุดปูมบันทึก
ขอมูลการทําประมงรายวัน รวบรวมขอมูลเดือนละคร้ัง 
ดําเนินการระหวางเดือนสิงหาคม 2557 ถึงกรกฎาคม 2558 

3.5.3 การตรวจสอบระยะเจริญพันธุของปลาเศรษฐกิจ
โดยทําการสุมตัวอยางเพื่อตรวจสอบระยะเจริญพันธุของปลา
เศรษฐกิจที่จับในพื้นที่ 4 หมูบาน ใน 2 รอบฤดูกาล ดวย
วิธีการจําแนกระยะเจริญพันธุดวยสายตาตามวิธีของ 
Kesteven (1960) รวบรวมขอมูลระหวางเดือนสิงหาคม 2557 
ถึงกรกฎาคม 2558

3.5.4 การประเมินความชุกชุมของลูกปลา โดยทําการ
สุมตัวอยางเพื่อประเมินความชุกชุมของลูกปลารวม 24 ตัวอยาง 
ใน 2 รอบฤดูกาล ฤดูกาลละ 1 เที่ยวสํารวจ ในบริเวณพื้นที่
ลําน้ําโขงของ 4 หมูบาน หมูบานละ 3 ซ้ํา ดวยเคร่ืองมืออวน
ทับตลิ่งขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 30 เมตร ระหวางเดือน
กันยายน 2557 ถึงกรกฎาคม 2558 (ภาพที่ 4) 

4. การวิเคราะหขอมูล

การศึกษาคร้ังนี้เปนกระบวนการวิจัยเพื่อคนหาพื้นที่

แหลงอาศัยสัตวน้ํ าที่สํา คัญและตรวจสอบขอเท็จจริง

ภาคสนามของการมีตัวตนและการทําหนาที่ของแหลงอาศัย

สัตวน้ํานั้น ซึ่งมีวิธีการวิเคราะหขอมูลดังนี้  

4.1 การวิเคราะหขอมูลดานสภาวะชุมชน การประมง 

และการจําแนกแหลงอาศัยสัตวนํ้าที่สําคัญ 

คณะผูวิจัยไดทําการวิ เคราะหขอมูลดวยวิธีการ

วิเคราะหเนื้อหา โดยอางอิงตามทัศนะของบุคคลผูใหขอมูล

เก่ียวกับขอมูลทั่วไปของชุมชน การทําการประมง และแหลง

อาศัยสัตวน้ําที่สําคัญในบริเวณพื้นที่ชุมชน
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4.2 การวิเคราะหขอมูลดานการตรวจสอบเชิงพ้ืนที่

ของแหลงอาศัยสัตวนํ้า 

คณะผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหขอมูลดวยการเปรียบ 

เทียบผลการตรวจสอบเชิงพื้นที่ของแหลงอาศัยสัตวน้ําจาก

แผนที่ภาพถายดาวเทียมดวยโปรแกรม Google Earth และ

ผลการตรวจสอบภาคสนามกับขอมูลที่ไดรับจากปราชญ

ประมงผูชํานาญการเพื่อยืนยันถึงการมีตัวตนของแหลงอาศัย

สัตวน้ําที่ไดรับแจงในพื้นที่ศึกษา

4.3 การวิเคราะหขอมูลชนิดและความชุกชุมเพ่ือ

ยืนยันการเดินทางของปลาในพ้ืนที่ศึกษา

1) ชนิดพันธุปลา โดยการเปรียบเทียบความแตกตาง

ของขอมูลระหวางชวงฤดูแลงและฤดูน้ําหลาก เพื่อแสดงให

เห็นการเปลี่ยนแปลงของชนิดซึ่งบงชี้การเดินทางเขามาใน

พื้นที่ของปลาบางกลุมในชวงฤดูน้ําหลาก

2) ความชุกชุมของปลา โดยการเปรียบเทียบความ

แตกตางของขอมูลระหวางชวงฤดูแลงและฤดูน้ําหลาก เพื่อ

แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของความชุกชุมซึ่งบงชี้

ถึงการเดินทางเขามาในพื้นที่ของปลาบางกลุมในชวงฤดู

น้ําหลาก โดยนําเสนอความชุกชุมในหนวยของอัตราการทํา

ประมง (catch rate) มีหนวยเปนกิโลกรัมตอชั่วโมง

4.4 การวิเคราะหขอมูลระยะเจริญพันธุเพ่ือบงชี้

ความพรอมในการสืบพันธุวางไขของปลา

คณะผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการเปรียบเทียบกลุม

ขอมูลระยะเจริญพันธุของปลาเศรษฐกิจที่ตรวจสอบไดจาก 4 

หมูบาน ซึ่งแบงเปน 3 กลุม คือ 1) กลุมปลาที่สมบูรณเพศ

พรอมวางไข 2) กลุมปลาที่ใกลสมบูรณเพศ และ 3) กลุมปลา

ที่ยังไมสมบูรณเพศ แลวนําขอมูลมาเปรียบเทียบกันเพื่อบงชี้

ถึงแนวโนมของการสืบพันธุวางไขของพันธุปลาที่เดินทางเขา

มาในพื้นที่ศึกษา

4.5 การวิเคราะหขอมูลความชุกชุมของลูกปลาเพ่ือ

ยืนยันการทําหนาที่ของแหลงเลี้ยงตัววัยออน

คณะผูวิ จัยวิ เคราะหขอมูลดวยวิธีการนํา เสนอ

ภาพรวมเพื่อแสดงและบงชี้ใหเห็นถึงชนดิและความชุกชุมของ

ลูกปลาซึ่งเปนหลักฐานแสดงความสําเร็จของการสืบพันธุ

วางไข รวมทั้งการมีตัวตนและการทําหนาที่ของแหลงเลี้ยงตัว

วัยออน โดยความชุกชุมของลูกปลามีหนวยเปนจํานวนตัวตอ

พื้นที่ 100 ตารางเมตร

4.6 การวิเคราะหขอมูลภาพรวมของการศึกษาดวย

วิธีการวิเคราะหแบบหลายเกณฑ

คณะผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลภาพรวมของ

การศึกษาดวยวิธีการวิเคราะหแบบหลายเกณฑเพื่อเปนการ

เปรียบเทียบและนําเสนอขอมูลโดยรวมจากการศึกษา โดยวิธี 

การวิเคราะหดังกลาวเปนการเปรียบเทียบขอมูลที่มีหลาย

รูปแบบ มีความซับซอน และมีหนวยที่ตางกันใหสามารถนํา 

มาเปรียบเทียบกันไดดวยการแปลงรูปใหเปนคาคะแนน 

การศึกษานี้มีเกณฑที่ใชเปรียบเทียบ 6 ดาน 14 ตัวชี้วัด ดังนี้

1) ดานโอกาสในการสืบพันธุวางไข ประกอบดวย 

- จํานวนแหลงวางไขที่เปนไปไดในบริเวณหมูบาน

- ปริมาณปลาวัยเจริญพันธุที่ทําการประมงในหมูบาน 

2) ดานโอกาสในการเลี้ยงตัววัยออน ประกอบดวย 

- ปริมาณความชุกชุมของลูกปลาที่พบบริเวณหมูบาน

- จํานวนพื้นที่แหลงเลี้ยงตัววัยออนในบริเวณหมูบาน

3) ดานแหลงหลบภัยและอนุรักษพันธุปลาประกอบดวย 

- จํานวนแหลงหลบภัยที่พบในบริเวณหมูบาน 

- จํานวนพื้นที่อนุรักษพันธุปลาที่มีในบริเวณหมูบาน 

4) ดานแรงกดดันจากการทําการประมง ประกอบดวย 

- จํานวนชาวประมงอาชีพในพื้นที่หมูบาน

- ปริมาณการทําการประมงบริเวณรอบพื้นที่หมูบาน 

- ปริมาณความตองการบริโภคสัตวน้ําในพื้นที่

5) ดานการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน ประกอบดวย 

- การเขามามีสวนรวมในกิจกรรมประมงของชุมชน 

- บทบาทของกรรมการประมงประจําหมูบาน

- บทบาทของผูนําชุมชน

6) ดานปญหาขัดแยงของการประมงในพื้นที่ประกอบดวย 

- การทําการประมงผิดกฎหมายในบริเวณพื้นที่ 

- ความขัดแยงการใชทรัพยากรสัตวน้ําในบริเวณพื้นที่

โดยในแตละตัวชี้วัดจัดแบงระดับคาคะแนนออกเปน 5 

ระดับ คือ ดีมาก = 5, ดี = 4, ปานกลาง = 3, นอย/แย = 2,

และนอยมาก/แยมาก = 1 ในข้ันตอนของการแบงคาคะแนน 

ถาตัวชี้วัดที่เปนเชิงปริมาณจะนําคาพิสัยสูงสุดและต่ําสุดมา

เปนเกณฑประกอบการพิจารณาจัดแบงคะแนนใหเหมาะสม

ออกเปน 5 ชวง แลวใหคะแนนตามคาที่ไดรับของแตละ

หมูบานใหสอดคลองกับคาคะแนนตามเกณฑ สวนตัวชี้วัดใน

เชิงคุณภาพใหคะแนนตามขอมูลที่ไดศึกษาและสืบคน
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ภาพที่ 3 การประชุมกลุมยอยและสัมภาษณเชิงลึกรวมกับปราชญประมงผูชํานาญการในพื้นที่ของ 4 หมูบานเปาหมาย

การสัมภาษณและรวบรวมขอมูลจากปราชญประมงบานดอนท่ี การสัมภาษณและรวบรวมขอมูลจากปราชญประมงบานเมืองกาญจน

การสัมภาษณและรวบรวมขอมูลจากปราชญประมงบานปากอิงใต การสัมภาษณและรวบรวมขอมูลจากปราชญประมงบานหวยลึก

ภาพที่ 4 การสุมตัวอยางเพื่อประเมินความชุกชุมของลูกปลาในพื้นที่ 4 หมูบาน ในชวงเวลา 2 ฤดูกาล ป 2557-2558
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ผลการศึกษา

1. สภาพพ้ืนท่ีและการเปล่ียนแปลงนิเวศลําน้ําโขง

1.1 สภาพพ้ืนที่ลํานํ้าโขงเขตจังหวัดเชียงราย

จากการศึกษาขอมูลพื้นที่และตําแหนงที่ตั้งลําน้ําโขง

เขตจังหวัดเชียงรายเปรียบเทียบกับพื้นที่ลุมน้ําโขงโดยรวม โดย

เมื่อพิจารณาจากสภาพที่ตั้งของลําน้ําจะเห็นวาตําแหนงที่ตั้ง

ของลําน้ําโขงเขตจังหวัดเชียงรายมีกายภาพของที่ตั้งอยูที่

บริเวณตอนกลางของลุมน้ําโขง โดยมีระยะทางความยาวลําน้ํา

จากพื้นที่ตนน้ําลงมาประมาณ 2,200 - 2,300 กิโลเมตร และ

ระยะทางความยาวลําน้ําจากปากแมน้ําข้ึนไปประมาณ 2,300 -

2,400 กิโลเมตร เชนกัน ตําแหนงที่ตั้งของพื้นที่อยูที่ระดับความ

สูง 300 - 350 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลกลาง (ภาพที่ 5) ลักษณะ

ลําน้ําเปนสายน้ําที่ไหลลัดเลาะไปตามแนวรองเขาจึงทําใหพบ

พื้นที่แกงหินและวังน้ําลึกอยูเปนชวง ๆ โดยลําน้ําโขงเขตจังหวัด

เชียงรายมีความยาวทั้งสิ้น 98 กิโลเมตร มีสภาพพื้นที่แกงหิน

และวังน้ําลึกเปนระยะทาง 80 กิโลเมตร เร่ิมตั้งแตบริเวณที่

ลําน้ําไหลผานเขาสูพื้นที่เนินเขาที่บานหาดบาย ตําบลริมโขง

อําเภอเชียงของ ไปจนถึงสุดเขตแดนที่แกงผาได ตําบลมวงยาย 

อําเภอเวียงแกน โดยภาพรวมทั้งพื้นที่พบแนวเขาที่ลําน้ําโขง

ไหลลัดเลาะผานรวม 5 แนว คือ แนวที่ 1 ที่บริเวณบานดอนที่ 

แนวที่ 2 ที่บริเวณพื้นที่ระหวางบานดอนที่กับบานเมืองกาญจน 

แนวที่ 3 ที่บริเวณตอนลางของบานเมืองกาญจน แนวที่ 4 ที่

บริเวณตอนลางของบานปากอิงใต และแนวที่ 5 ที่บริเวณแกง

ผาได บานหวยลึก ดวยเหตุที่ลําน้ําโขงไหลลัดเลาะผานแนวเขา

ดังกลาวจึงทําใหลําน้ําโขงเขตจังหวัดเชียงรายมีลักษณะเปน

พื้นที่ที่เปนแกงหินซึ่งเปนแหลงอาศัยสัตวน้ําที่มีลักษณะเฉพาะ

และแตกตางไปจากบริเวณอ่ืน และเปนเหตุใหพบกลุมพันธุปลา

ที่ชอบอยูอาศัยตามพื้นที่แกงหินเปนจํานวนมาก รวมทั้งกลุม

พันธุปลาอีกจํานวนหลากหลายชนิดที่เดินทางข้ึนมาสืบพันธุ

วางไข เลี้ยงตัววัยออน หรือหลบภัยในชวงแลง กอนที่จะ

เคลื่อนยายกลับไปเติบโตและเจริญพันธุในพื้นที่ที่มีความ

เหมาะสมแหงอ่ืน ๆ ตอไป

ภาพที่ 5  สภาพของพื้นที่ลุมน้ําโขง แสดงลักษณะพื้นที่ลุมน้ํา ความยาว และระดับความสูงของพื้นที่

ที่มา : Mekong River Commission (MRC, 2005)
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1.2  การเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศของลํานํ้าโขง 

1.2.1 การเปลี่ยนแปลงปริมาณนํ้าทาในรอบป

จากการศึกษาขอมูลระดับน้ํ าและปริมาณการไหล

ของน้ําในแมน้ําโขง ณ สถานีวัดน้ําเชียงแสน อําเภอเชียงแสน 

จังหวัดเชียงราย ในชวง 8 ป ระหวางป 2553 - 2560 พบวาปริมาณ

น้ําทาของแมน้ําโขงในพื้นที่อําเภอเชียงแสน รวมถึงพื้นที่อําเภอ

เชียงของและเวียงแกนมีความผันแปรของระดับน้ําและการ

เปลี่ยนแปลงปริมาณการไหลของน้ํารายวันดังในภาพที่ 6 โดยใน

ชวงเวลาที่ศึกษาของป 2557 และ 2558 พบปริมาณน้ําทาของ

ลําน้ําโขงเขตจังหวัดเชียงรายยังมีสภาพอยูในเกณฑปกติ โดยมี

ระดับคาในปที่ศึกษาสูงมากกวาคาเฉลี่ยในชวง 8 ป สภาพโดยรวม

ของระดับน้ําในรอบปพบวามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนในชวง

ระหวางเดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายนของทุกป ชวงที่มีระดบัน้าํ

สูงมากอยูระหวางเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน ในชวงเวลาที่ระดับ

น้ําเร่ิมสูงข้ึนก็จะมีปจจัยสิ่งเราที่กระตุนใหพันธุปลาหลายชนิด

เดินทางเขามาในพื้นที่เพื่อหาแหลงสืบพันธุวางไขที่เหมาะสม 

สวนชวงเวลาที่มีน้ํานอยพบอยูระหวางเดือนธันวาคมถึงตน

เดือนพฤษภาคมของทุกป มีความแตกตางของพิสัยระดับน้ํา

ในรอบปอยูระหวาง 1 - 8 เมตร และความแตกตางของ

คาเฉลี่ยในรอบปอยูระหวาง 2 - 6 เมตร

ภาพที่ 6  ระดับน้ําและปริมาณการไหลของน้ํารายวันในแมน้ําโขง ณ สถานีวัดน้ําเชียงแสน ระหวางป 2553 - 2560
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จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําและปริมาณ
การไหลของน้ําในลําน้ําโขงเขตจังหวัดเชียงราย ดวยขอมูล
จากสถานีวัดน้ําเชียงแสนในชวงระหวางป 2553 - 2560 พบวา
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําและปริมาณการไหล
ของน้ําในรอบปมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศลําน้ําโขง
และสภาพแหลงอาศัยของสัตวน้ํา โดยลักษณะนิเวศลําน้ําแบง 
4 ชวงเวลา (ภาพที่ 7) ดังนี้

1) ชวงน้ํานอย อยูระหวางเดือนธันวาคมถึงตนเดือน
พฤษภาคมของทุกป รวมระยะเวลาประมาณ 5 - 6 เดือน เปน
ชวงที่ลําน้ําโขงมีน้ํานอย พบมีการเปลี่ยนแปลงคาระดับน้ําเฉลี่ย
ในชวงเวลานี้อยูระหวาง 2.0 - 3.0 เมตร โดยมีปริมาณการไหล
ของน้ําเฉลี่ยระหวาง 1,000 - 2,000 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ทั้งนี้
ระดับน้ําของลําน้ําโขงในหลายพื้นที่อาจมีระดับที่นอยกวานี้ จึงมี
ผลตอการดํารงชีวิตของพันธุปลาหลายชนิด ทําใหตองมีการอพยพ
ไปอยูอาศัยในบริเวณพื้นที่วังน้ําลึกที่เรียกวาแหลงหลบภัยชวงแลง

2) ชวงน้ําเพิ่มข้ึน อยูระหวางตนเดือนพฤษภาคมถึงปลาย
เดือนมิถุนายน รวมระยะเวลาประมาณ 2 เดือน เปนชวงเวลาที่
ระดับน้ําในลําน้ําโขงมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงข้ึน โดยมีความลึก
เฉลี่ยอยูระหวาง 2.0 - 3.5 เมตร และมีปริมาณการไหลของน้ํา
เฉลี่ยระหวาง 1,500 - 3,000 ลูกบาศกเมตรตอวินาที เปนชวงเวลา
ของการเปลี่ยนฤดูกาลระหวางฤดูแลงกับฤดูน้ําหลาก การ
เปลี่ยนแปลงในชวงนี้จะมีผลใหมีการเดินทางของพันธุปลาวัย
เจริญพันธุจํานวนมากเดินทางเขามาสูพื้นที่ลําน้ําโขงเขตจังหวัด
เชียงรายเพื่อหาแหลงสืบพันธุวางไขที่เหมาะสม 

3) ชวงน้ําไหลหลาก อยูระหวางเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม 
รวมระยะเวลาประมาณ 4 เดือน เปนชวงที่ระดับน้ําในลําน้ําโขงมี
คาสูงมาก มีคาเฉลี่ยระหวาง 3.0 - 6.0 เมตร และมีปริมาณการ
ไหลของน้ําเฉลี่ยระหวาง 3,000 - 6,000 ลูกบาศกเมตรตอวินาที 
ชวงนี้เปนชวงฤดูน้ําหลาก ซึ่งยังพบมีพันธุปลาหลายชนิดเดินทาง 
เขามาสืบพันธุวางไขในชวงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม จากนั้นจะ
เปนชวงที่ลําน้ําโขงมีระดับน้ําสูงมาก น้ําจะไหลเออทวมพื้นที่ริมฝง
และหนองบึงที่เชื่อมตอกับลําน้ําโขงสายหลัก ลูกปลาที่เร่ิมฟกเปน
ตัวจะไหลตามน้ําเขาไปอยูอาศัยเพื่อเลี้ยงตัวในชวงแรกฟกถึงชวง
วัยออน สวนในบริเวณพื้นที่ลําน้ําสายหลักเดิมพื้นที่เกาะแกง
ตาง ๆ จะทยอยจมหายไปอยูภายใตสายน้ํา ซึ่งเปนสภาพนิเวศที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมากและตลอดทั้งลําน้ํา

4) ชวงน้ําลดลง อยูระหวางปลายเดือนตุลาคมถึงสิ้นเดือน
พฤศจิกายน รวมระยะเวลาประมาณ 1 เดือน เปนชวงเวลาที่ระดับ
น้ําในลําน้ําโขงมีการเปลี่ยนแปลงลดระดับลง โดยมีคาความลึก

เฉลี่ยอยูระหวาง 3.0 - 4.0 เมตร และมีปริมาณการไหลของน้ําเฉลี่ย
ระหวาง 2,000 - 3,000 ลูกบาศกเมตรตอวินาที เปนชวงเวลาของ
การเปลี่ยนฤดูกาลระหวางฤดูน้ําหลากกับฤดูแลง การเปลี่ยนแปลง
ในชวงนี้จะมีผลใหลูกปลาและปลาวัยเจริญพันธุที่ไปอาศัยเลี้ยงตัว
ในพื้นที่น้ําทวมทยอยเดินทางกลับเขาสูลําน้ําสายหลักจํานวนมาก

จากสภาพนิเวศลําน้ําโขงที่มีการเปลี่ยนแปลงเปน 4
ชวงเวลาดังกลาว จะเห็นวาสภาพกายภาพของแหลงอาศัย
สัตวน้ําจะมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวยเชนกัน ซึ่งสงผลให
แหลงอาศัยสัตวน้ํ าในแตละแบบมีการดํารงสภาพอยู ใน
ชวงเวลาประมาณ 2 - 4 เดือน แลวก็เปลี่ยนสภาพไป สําหรับ
พฤติกรรมการสืบพันธุวางไขของพันธุปลาแตละชนิดก็อาจมี
ชวงเวลาที่แตกตางกัน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความตองการกระแสน้ําใน
ลําน้ําโขงที่ตางกัน สวนใหญกลุมปลาหนังหรือปลาไมมีเกล็ดจะ
เดินทางข้ึนมาวางไขกอนพันธุปลาชนิดอ่ืน เชน ปลาบึก เทพา 
เปนตน สวนกลุมปลาเกล็ดที่มีขนาดตางกันก็จะทยอยเดิน
ทางเขาสูแหลงสืบพันธุวางไขในชวงเวลาที่ลดหลั่นกันไป จาก
การสอบถามปราชญประมงผูชํานาญการไดอธิบายใหทราบวา
กลุมปลาหนังขนาดใหญเปนกลุมแรกที่เดินทางเขามาในพื้นที่
ในชวงตนฤดูฝน จากนั้นตามดวยกลุมปลาหนังขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก เชน ปลากด เคา สะงั่ว สะโม ดังแดง แขยง และกลุม
ปลาเกล็ดขนาดเล็กและขนาดกลางก็จะทยอยเดินทางมาชวง
ใกล ๆ กัน เชน ปลาตะโกก ตะกาก นวลจันทร เปนตน และ
เมื่อถึงชวงปลายฤดูสืบพันธุวางไข กลุมปลากาดําจะเปนกลุม
สุดทายที่เดินทางมาวางไข ถาพบวาปลากาดําเดินทางมาถึงก็
บงชี้ใหทราบวาฤดูการอพยพของปลาในพื้นที่กําลังจะสิ้นสุดลง 

เมื่อนําขอมูลที่ไดรับถายทอดจากปราชญประมงและ
ขอมูลการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําและปริมาณการไหลของน้ําใน
ลําน้ําโขงเขตจังหวัดเชียงรายมาบูรณาการรวมกันจะเห็นวา
ปริมาณการไหลของน้ําที่กระตุนใหมีการเดินทางของปลาข้ึนมา
สืบพันธุวางไขมีชวงปริมาณการไหลอยูระหวาง 2,000 ถึง 5,000 
หรือ 6,000 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ระดับน้ําเฉลี่ยมีการ
เปลี่ยนแปลงระหวาง 2.5 - 5.0 เมตร ซึ่งเปนระดับที่กระตุนให
พันธุปลาหลายชนิดเดินทางเขาสูพื้นที่วางไข ระบบนิเวศยอยที่
เกิดข้ึนจะดํารงอยูชั่วขณะประมาณ 2 - 4 เดือน แลวแตสภาวะ
ของปริมาณน้าํทาในแตละป จากนั้นก็เปลี่ยนสภาพไป ดังนั้นพื้นที่
แหล งสื บพันธุ วางไข และเลี้ ยงตั ววั ยออนของปลาจึ ง มี
ความจําเพาะเจาะจงทั้งดานการดํารงสภาพของพื้นที่และการ
ดํารงอยูตามชวงเวลาในรอบป

1.2.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพแหลงอาศัยสัตวนํ้าในรอบป
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ที่มา : บริษัทยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอลซัลแตนท จํากัด (2562) (ภาพบน)

ภาพที่ 7  การเปลี่ยนแปลงฤดูกาล (ภาพบน) และสภาพลําน้ําโขงบริเวณ 4 หมูบานที่ศึกษา (8 ภาพลาง) แสดง
สภาพลําน้ําที่มีพื้นที่แกงหิน (ภาพดานซาย) และลําน้ําที่มีสภาพน้ําไหลหลากมาก (ภาพดานขวา) 
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2. บริบทชุมชน การทําการประมง และการจัดการประมง

2.1 ที่ตั้งชุมชนและสภาพลํานํ้าโขงบริเวณที่ศึกษา

จากการสํารวจสภาพพื้นที่และรวบรวมขอมูลจาก

ชุมชนดวยการประเมินสภาวะชุมชนแบบมีสวนรวมใน 4 

หมูบาน พบวาสภาพลําน้ําโขงของ 4 หมูบาน คอนขางมี

ลักษณะที่ตางกัน (ภาพที่ 8) ดังนี้

บานดอนที่ ตั้งอยูหมูที่ 3 ตําบลริมโขง อําเภอเชียงของ 

เร่ิมตั้งถ่ินฐานเมื่อประมาณป 2477 ปจจุบันมีราษฎรจํานวน 

157 ครัวเรือน ประกอบดวยครัวเรือนที่ทําการประมงจํานวน 

21 ครัวเรือน แตเดิมในชวงประมาณป 2500 มีการทําประมง

มากกวา 50 ครัวเรือน ปจจุบันเปลี่ยนเปนทําการเกษตร บริเวณ 

ใกลเคียงพบมีชุมชน 5 แหง โดยตั้งอยูในฝงไทย 1 แหง ไดแก 

บานหาดบาย และตั้งอยูในฝง สปป.ลาว 4 แหง ไดแก บานน้ํา

เก้ิงเกา บานน้ําเก้ิงใหม บานศรีดอนไซ และบานศรีดอนเงิน 

ลักษณะลําน้ําโขงมีสภาพแคบและมีตลิ่งที่สูงชัน เนื่องจากอยู

บริเวณรองเนินเขา กระแสน้ํามีความเร็วคอนขางมาก มากกวา 

อีก 3 พื้นที่ สภาพพื้นทองน้ํามีลักษณะเปนกอนกรวดขนาดเล็กถึง

ขนาดกลางจํานวนมาก บริเวณตอนลางของหมูบานมีสภาพ

เปนแกงหินทั้งขนาดเล็กและใหญหลายแหง และพบมีพื้นที่วัง

น้ําลึกหลายแหงดวยเชนกัน

บานเมืองกาญจน ตั้งอยูหมูที่ 2 ตําบลริมโขง อําเภอ

เชียงของ เร่ิมตั้งถ่ินฐานเมื่อประมาณป 2480 ปจจุบันมีจํานวน 

95 ครัวเรือน เคยมีการทําประมงมากถึง 42 ครัวเรือน แต

ปจจุบันเหลือเพียง 15 ครัวเรือน บริเวณใกลเคียงพบมีชุมชน 

3 แหง โดยตั้งอยูในฝงไทย 1 แหง ไดแก บานไรเจริญ และตั้งอยู

ในฝง สปป.ลาว 3 แหง ไดแก บานน้ํางาว บานหวยตาก และ

บานหวยมุน สภาพลําน้ําโขงมีความกวางมากข้ึน บริเวณ

ตอนลางมีสภาพลําน้ําแผขยายกวางในที่ราบลุมหุบเขาเปน

เวิ้งน้ําที่มีพื้นที่ขนาดใหญ ในชวงฤดูแลงมีสภาพเปนบึงน้ํา มี

ความเร็วของกระแสน้ําต่ํากวาอีก 3 พื้นที่ พื้นทองน้ํามีสภาพ

เปนดิน พื้นที่ริมฝงน้ํามีสภาพไมสูงชัน

บานปากอิงใต ตั้งอยูหมูที่ 16 ตําบลศรีดอนชัย อําเภอ

เชียงของ เร่ิมตั้งถ่ินฐานจากการอพยพมาจากฝง สปป.ลาว 16

ครัวเรือน เมื่อประมาณในป 2460 เนื่องจากเปนทําเลที่เหมาะ

แกการทําการประมงมาก ปจจุบันมีจํานวน 42 ครัวเรือน มี

การทําประมงมากถึง 38 ครัวเรือน บริเวณใกลเคียงพบมีชุมชน 

3 แหง โดยตั้งอยูในฝงไทย 2 แหง ไดแก บานปากอิง และ

บานดอนมหาวัน และตั้งอยูในฝง สปป.ลาว 1 แหง ไดแก บาน

ดอนจันทร สภาพลําน้ําอยูในชวงไหลผานเนินรองเขาแลวเลี้ยว

ซายไปทางทิศตะวันออก มีสภาพลําน้ําแคบระหวางแนวเขา

สองฝง และมีลําน้ําอิงจากฝงไทยไหลมาบรรจบในชวงกอนที่จะ

ไหลผานเนินเขาลงไปดานลาง ริมฝงน้ํามีสภาพสูงชันมาก 

กระแสน้ําคอนขางไหลเร็ว แตก็ยังมีระดับนอยกวาบริเวณพื้นที่

บานดอนที่

บานหวยลึก ตั้งอยูหมูที่ 4 ตําบลมวงยาย อําเภอเวียง

แกน เร่ิมตั้งถ่ินฐานเมื่อประมาณป 2425 โดยอพยพมาจาก

บานกอนคํา ฝง สปป.ลาว ปจจุบันมี 133 ครัวเรือน มีการทํา

ประมง 30 ครัวเรือน บริเวณใกลเคียงพบชุมชน 3 แหง ตั้งอยู

ฝงไทย 1 แหง ไดแก บานหวยลึกเดิม และฝง สปป.ลาว 2 

แหง ไดแก บานกอนคํา และบานคกหลวง ตัวลําน้ํามีสภาพ

แผขยายกวาง ริมฝงไมสูงมากนัก มีความสูงนอยกวาบานดอนที่ 

และบานปากอิงใต ที่บริเวณทายน้ําดานลางมีพื้นที่ลําน้ําที่

เปนแกงหินและวังน้ําลึกหลายแหงทอดยาวตามลําน้ําจนสุด

เขตแดนที่แกงผาได

2.2 สภาวะการทําการประมงของชุมชน

จากการรวบรวมขอมูลดานสภาพพื้นที่ที่ ใชทําการ

ประมงของชุมชนในหมูบานเปาหมาย 4 แหง ในแมน้ําโขงเขต

จังหวัดเชียงราย ทั้งจากการประเมินสภาวะชุมชนแบบมีสวน

รวม การประชุมกลุมยอย และสัมภาษณปราชญประมง

ผูชํานาญการ (ภาพที่ 9) พบวา 

บานดอนที่ มีบริเวณพื้นที่ที่เปนแหลงทําการประมงของ

ชุมชนรวม 3 บริเวณ คือ 1) ลําน้ําโขงสายหลักหนาหมูบาน

และเหนือหมูบานใชทําการประมงมองไหลและเบ็ดราว 2) พื้นที่

ริมฝงแมน้ําโขงสําหรับลงขายขึงและเบ็ดระแวง เบ็ดปก และแห 

และ 3) พื้นที่แกงหินดานทายหมูบานใชทําการประมงไดหลาย

ชนิดเคร่ืองมือ
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สภาพพื้นที่ทําการประมงของบานดอนที่

สภาพพื้นที่ทําการประมงของบานเมืองกาญจน

สภาพพื้นที่ทําการประมงของบานปากอิงใต

ภาพที่ 8  สภาพพื้นที่ลําน้ําโขงและบริเวณแหลงทําการประมงของบริเวณพื้นที่ 4 หมูบานที่ศึกษา

สภาพพื้นที่ทําการประมงของบานหวยลึก
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บานเมืองกาญจน มีบริเวณพื้นที่ที่เปนแหลงทําการ

ประมงของชุมชนรวม 4 บริเวณ คือ 1) แมน้ําโขงสายหลักหนา

หมูบานความยาว 500 เมตร ใชทําประมงมองไหล 2) พื้นที่ตาม

ริมฝงแมน้ําโขงสําหรับลงขายขึง เบ็ดปก และแห 3) พื้นที่แกงหิน

บริเวณเหนือหมูบานและทายหมูบาน และ 4) หนองแมหมาย

ทําการประมงในชวงฤดูแลง

บานปากอิงใต มีบริเวณพื้นที่ที่เปนแหลงทําการประมง

ของชุมชนรวม 6 บริเวณ คือ 1) พื้นที่ริมฝงเหนือหมูบานความ

ยาว 500 เมตร 2) พื้นที่ริมฝงทายหมูบานความยาว 800 เมตร 

3) ริมฝงแมน้ําในเขต สปป.ลาว ความยาว 300 เมตร ทั้ง 3 พื้นที่

ใชสําหรับไหลมอง 4) พื้นที่แกงหินในลําน้ําโขงทายหมูบานและ

พื้นที่ขนานไปกับริมฝงแมน้ําโขง 5) ในลําน้ําอิงความยาว 1 

กิโลเมตร และ 6) พื้นที่ในหนองอิงใหญมีขนาดพื้นที่ 46 ไร

บานหวยลึก มีบริเวณพื้นที่ที่เปนแหลงทําการประมง

ของชุมชนรวม 3 บริเวณ คือ 1) พื้นที่แมน้ําโขงบริเวณหนา

หมูบานยาว 500 เมตร 2) พื้นที่ทายหมูบาน 300 เมตร 3) บริเวณ 

พื้นที่วังน้ําลึกบานคกหลวงถึงแกงกอนคําและแกงผาได 

2.3  การทําการประมงและการจัดการประมงในพ้ืนที่

จากการรวบรวมขอมูลการทําการประมงของชุมชนใน

หมูบานเปาหมาย 4 แหง พบเคร่ืองมือทําการประมงที่นิยมใช 

และการจัดการประมงที่มีในพื้นที่ของแตละหมูบานดังนี้

บานดอนที่ พบเคร่ืองมือที่ใชทําการประมงรวม 7 ชนิด 

คือ ขายลอย (มองไหล) 2 ชั้น ขายขึง (มองยั้ง) เบ็ดปก แห เบ็ด

ราว จั่นดักปลา (ไซลั่น) และเบ็ดระแวง โดยในบริเวณหมูบานมี

แหลงอนุรักษพันธุปลา 2 แหง คือ คกมะเตา และคกผาลาด มี

จํานวนกรรมการประมงในหมูบานรวม 6 ราย และมีการกําหนด

กติกาการทําการประมงในหมูบาน คือ 1) แหลงทําประมงทั่วไป

ชาวประมงทุกคนสามารถเขาถึงไดโดยเสรีทั้งชาวประมงฝงไทย

และฝง สปป.ลาว 2) บริเวณพื้นที่ทําการประมงมองไหลจะตอง

มาเขาคิวรอเพื่อจัดลําดับในการออกทําการประมงโดยใหไหล

มองตามลําดับคร้ังละหนึ่งราย 3) หามทําการประมงในเขต

อนุรักษ หากผูใดฝาฝนจะถูกปรับ 2,000 บาท และ 4) ชาว 

ประมงทุกคนตองมารวมกันพัฒนาแหลงทําการประมง เชน 

เก็บกวาดเศษไมประจําป

ภาพที่ 9 การสืบคนแหลงอาศัยสัตวน้าํที่สําคัญจากการประชุมกลุมยอยและสัมภาษณปราชญประมงในพื้นที่
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บานเมืองกาญจน พบเคร่ืองมือที่ใชทําการประมงรวม

7 ชนิด คือ ขายลอย (มองไหล) ขายขึง เบ็ดปก แห เบ็ดราว ลัน

ปลาไหล และตุมปลาขาว โดยบริเวณหมูบานมีแหลงอนุรักษ

พันธุปลารวม 3 แหง คือ คกผาข้ี ผาพระ และหาดเหนือ

หมูบานมีความยาว 300 เมตร มีจํานวนกรรมการประมงใน

หมูบาน 12 ราย และมีการกําหนดกติกาการทําการประมงใน

หมูบาน คือ 1) แหลงทําประมงทั่วไปสามารถเขาถึงไดโดยเสรี

ทั้งชาวประมงฝงไทยและฝง สปป.ลาว 2) บริเวณพื้นที่ทําการ

ประมงมองไหลจะตองมาเขาคิวรอเพื่อจัดลําดับในการออกทํา

การประมง โดยใหไหลมองตามลําดับคร้ังละหนึ่งราย 3) หาม

ทําการประมงในเขตอนุรักษ หากผูใดฝาฝนจะถูกปรับ 2,000

บาท และ 4) ชาวประมงทุกคนตองมารวมกันพัฒนาแหลงทํา

การประมง เชน เก็บกวาดเศษไมประจําป

บานปากอิงใต พบเคร่ืองมือที่ใชทําการประมงรวม 7 

ชนิด คือ ขายไหล 2 - 3 ชั้น ขายขึง เบ็ดปก แห จั่นดักปลา ยอยก 

และสวิง (ใชในหนองอิงใหญ) โดยบริเวณหมูบานมีแหลง

อนุรักษพันธุปลา 3 แหง คือ กวานหนาวัดดอยยามอนมีความ

ยาว 300 เมตร ปากแมน้ําอิงความยาว 200 เมตร และบานดอน

จันทรความยาว 300 เมตร มีจํานวนกรรมการประมงใน

หมูบาน 13 ราย และมีการกําหนดกติกาการทําการประมงใน

หมูบาน คือ 1) แหลงทําประมงทั่วไปชาวประมงสามารถ

เขาถึงไดโดยเสรีทั้งชาวประมงฝงไทยและฝง สปป.ลาว 2) 

บริเวณพื้นที่ทําการประมงมองไหลจะตองมาเขาคิวรอเพื่อ

จัดลําดับในการออกทําการประมงโดยใหไหลมองตามลําดับ

คร้ังละหนึ่งราย 3) หามทําการประมงในเขตอนุรักษ หากผูใด

ฝาฝนจะถูกปรับ 2,000 บาท 4) ชาวประมงทุกคนตองมา

รวมกันพัฒนาแหลงทําการประมง 5) ถาหากชาวประมงบาน

ดอนจันทรจะขามมาไหลมองฝงไทยตองจายเงินเขาชุมชนรายละ 

500 บาทตอป และ 6) บริเวณหนองอิงใหญสงวนไวสําหรับ

ใชประโยชนรวมกัน 2 ชุมชน คือ บานปากอิง และปากอิงใต

บานหวยลึก พบเคร่ืองมือที่ใชทําการประมงรวม 6 

ชนิด ไดแก ขายไหล 2 ชั้น ขายขึง เบ็ดราว เบ็ดปก แห และ

จั่นดักปลา โดยในบริเวณหมูบานมีแหลงอนุรักษพันธุปลา 1 แหง 

คือ แหลงอนุรักษพันธุปลาหาดทายหมูบานมีความยาว 300

เมตร มีจํานวนกรรมการประมงในหมูบาน 12 ราย และมีการ

กําหนดกติกาการทําการประมงในบริเวณหมูบาน คือ 1) ที่ 

บริเวณวังน้ํ าลึกคกหลวงสามารถทําการประมงไดทั้ ง

ชาวประมงฝงไทยและฝง สปป.ลาว 2) พื้นที่ฝง สปป.ลาว ให

ชาวประมงลาว 3) พื้นที่ฝงไทยใหชาวประมงไทย 4) หามทํา

การประมงในพื้นที่อนุรักษ หากฝาฝนมีโทษปรับ 1,500 บาท 

และ 5) ชาวประมงทุกคนตองมารวมกันพัฒนาแหลงทํา

ประมง ถาหากไมมารวมจะตองจายเงินเขาสวนกลางรายละ 

300 บาทตอป

3. การสืบคนและจําแนกแหลงอาศัยสัตวน้ําท่ีสําคัญ

รวมกับปราชญประมงในพ้ืนท่ี

3.1 ขอมูลปราชญประมงผูชํานาญการในพ้ืนที่ 

จากการรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของปราชญประมง

ผูชํานาญการในพื้นที่ของ 4 หมูบาน ที่เขารวมการศึกษา

จํานวน 28 ราย (ภาพที่ 10) พบวาปราชญประมงในพื้นที่มี

อายุและประสบการณในการทําการประมงดังรายละเอียดใน

ตารางที่ 1 และภาพที่ 11 จากการศึกษาพบกลุมอายุของ

ปราชญประมงผูชํานาญการมีคาพิสัยอยูระหวาง 32 - 65 ป 

และมีระดับอายุเฉลี่ยเทากับ 48.6 ± 7.67 ป สําหรับขอมูล

ดานการศึกษาพบปราชญประมงผูชํานาญการสวนใหญจบ

การศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาจํานวน 14 ราย คิดเปน

สัดสวนรอยละ 50.00 จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนจํานวน 10 ราย คิดเปนสัดสวนรอยละ 35.71 และ

จบการศึกษาในระดับประโยควิชาชีพจํานวน 2 ราย คิดเปน

สัดสวนรอยละ 7.14 ของจํานวนปราชญประมงทั้งหมด ใน

สวนของประสบการณดานการทําการประมงพบกลุมปราชญ

ประมงทั้ง 4 หมูบาน มีประสบการณในการทําประมงมานาน

ระหวาง 12 - 59 ป มีคาเฉลี่ย 29.5 ± 9.25 ป ซึ่งนับไดวา

เปนผูที่มีความชํานาญดานการประมงเปนอยางมาก โดย

หมูบานที่มีประสบการณในการทําการประมงมากที่สุดคือ

บานปากอิงใตเฉลี่ย 31.2 ป รองลงมาคือบานหวยลึกเฉลี่ย 

29.8 ป สวนบานดอนที่และบานเมืองกาญจนมีคาเฉลี่ย

ใกลเคียงกันคือจํานวน 28.4 ป และ 27.5 ป ตามลําดับ
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ภาพที่ 10 ปราชญประมงผูชํานาญการในพื้นที่ที่เขารวมในการศึกษาแหลงอาศัยสัตวน้ําที่สําคัญในลําน้ําโขง

ภาพที่ 11 ระดับอายุและประสบการณในการทําการประมงของกลุมปราชญประมงใน 4 หมูบานที่ศึกษา
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ตารางที่ 1 ขอมูลปราชญประมงผูชํานาญการในพื้นที่ที่เขารวมในการศึกษาแหลงอาศัยสัตวน้ําที่สําคัญในลําน้ําโขง

ชื่อ-นามสกุล หมูบาน อายุ (ป) การศึกษา ประสบการณ (ป)

นายสาคร สิทธิแกว บานดอนที่ 55 ไมไดเรียน 37

28.4 ±
13.49

นายสมพร ศรีบุญเรือง บานดอนที่ 53 ม. 3 15

นายบุญเชย บํารุงแควน บานดอนที่ 51 ม. 3 28

นายหลา ศรีสวัสดิ์ บานดอนที่ 55 ป. 4 43

นายทองพัน ศรีสวัสดิ์ บานดอนที่ 32 ป. 6 12

นายสาคร นันทรักษ  บานดอนที่ 57 ป. 4 40

นายจันทร ศรีสุดาวรรณ  บานดอนที่ - - -

นายบุญชม บํารุงแควน บานดอนที่ 41 ป. 6 12

นายวันดี ศรีสุดาวรรณ บานดอนที่ 68 ป. 4 40

นายวินัย อ่ินแกว บานเมืองกาญจน 49 ม. 3 36

27.5 ±
7.77

นายนคร อ่ินแกว บานเมืองกาญจน 41 ปวช. 25

นายศรีไทย วงศโกฎ บานเมืองกาญจน 48 ป. 4 18

นายเพ็ง ศรีดา บานเมืองกาญจน 49 ป. 4 31

นายสมหวัง เสนสาร บานปากอิงใต 38 ปวช. 15

31.2 ±
10.66

นายพรชยั บุตรดี บานปากอิงใต 57 ป. 4 40

นายณัฐพล บุญไตร บานปากอิงใต 46 ป. 6 33

นายสมนึก เลิศตระกูล บานปากอิงใต 44 ม. 3 32

นายเอกราช บุตรดี บานปากอิงใต 47 ม. 3 30

นายบุญธรรม บุตรดี บานปากอิงใต 47 ป. 6 29

นายวิชัย สัญลักษณ บานปากอิงใต 65 ป. 4 52

นายสมศักดิ์ บุตรดี บานปากอิงใต 45 ม. 3 30

นายสมบัติ บุตรดี บานปากอิงใต 45 ม. 3 20

นายอินสม วิเศษ บานหวยลึก 50 ป. 4 36

29.8 ±
5.67

นายสมบูรณ คํามาวงศ บานหวยลึก 38 ม. 3 22

นายทองไหว บัวไรเดช บานหวยลึก 48 ม. 3 30

นายประสิทธิ์ อินทะวงศ บานหวยลึก 41 ม. 3 30

นายสุพจน พงษสวัสดิ์ บานหวยลึก 50 ป. 4 36

นายบุญมี แหวนแกว บานหวยลึก 51 ป. 4 25

เฉลี่ย - 48.6 - 29.5 -

S.D. - 7.67 - 9.25 -
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3.2 การสืบคนและจําแนกแหลงอาศัยสัตวนํ้าที่
สําคัญโดยปราชญประมง

จากการสืบคนและจําแนกแหลงอาศัยสัตวน้ําที่สําคัญใน
ลําน้ําโขงเขตจังหวัดเชียงรายรวมกับปราชญประมงผูชํานาญการ
ในพื้นที่ดวยการประชุมกลุมยอยและสัมภาษณเชิงลึกไดรับทราบ
ขอมูลแหลงอาศัยสัตวน้ําที่สําคัญและพื้นที่อนุรักษพันธุปลาที่มีใน
พื้นที่ดังในตารางที่ 2 และ 3 โดยสภาพแหลงอาศัยสัตวน้ําพบวามี
การเปลี่ยนแปลงไปตามชวงเวลาในรอบป สืบเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําทา ซึ่งสงผลใหมีการดํารงอยูในหวง
เวลาหนึ่ง ๆ  ผลการศึกษาพบวาลาํน้าํโขงบริเวณพรมแดนไทยและ 

สปป.ลาว มีแหลงอาศัยสัตวน้ําที่มีลักษณะเปนระบบนิเวศยอยใน
หลายแบบและมีชื่อเรียกตางกันรวม 11 แบบ ไดแก ผาหรือแกง คก 
ดอน หาด รอง หลง หนอง แจม น้ําหวย ริมฝง และกวาน

โดยในชวงฤดูแลงลําน้ําโขงมีน้ํานอยพบแหลงอาศัยสัตวน้ํา
แบบผาหรือแกง คก หาด หลง หนอง ดอน และริมฝง เมื่อถึงชวงตน
ฤดูฝนลําน้ําโขงเร่ิมมีระดับน้ําสูงข้ึน มีน้ําไหลแรง พบแหลงอาศัย
สัตวน้ําแบบดอน ผาหรือแกง หาด รอง น้ําหวย และริมฝง เปนตน สวน
ในชวงปลายฤดูฝน ลําน้ําโขงมีระดับน้ําสูงมาก น้ําทวมพื้นที่เดิมที่
เคยมีอยูชวงหนาแลงและตนฝน คงเหลือเฉพาะบางพื้นที่ เชน เกาะ
และดอนที่มีระดับความสูงคอนขางมาก ริมฝง และน้ําหวย เปนตน

ตารางที่ 2 ภาพรวมของแหลงอาศัยสัตวน้ําที่สําคัญที่พบในลําน้ําโขงของบริเวณพื้นที่ 4 หมูบานที่ศึกษา

หมูบาน
ที่ศึกษา

จํานวน
ครัวเรือน

ปราชญ
ประมง

แหลง
วางไข

แหลงเลี้ยง
ตัววัยออน

แหลง
หลบภัย

วังนํ้าลึก 
(ลึก 5-20 ม.)

แหลง
อนุรักษ

บานดอนที่ 21 9 6 3 7 1 2
บานเมืองกาญจน 15 4 3 4 5 3 3
บานปากอิงใต 38 9 3 3 5 2 3
บานหวยลึก 30 6 3 4 3 1 1
รวม 104 28 15 14 20 7 9

หมายเหตุ ขอมูลวังนํ้าลึก เปนขอมูลท่ีไดจากรายงานการศึกษาแผนท่ีวังนํ้าลึกของ MRC ท่ีรายงานโดย ICEM (2018)
ตารางที่ 3 รายชื่อแหลงอาศัยสัตวน้ําที่สําคัญที่ปราชญประมงระบุวามีอยูในบริเวณพื้นที่ 4 หมูบานที่ศึกษา

หมูบาน 
แหลงอาศัยสัตวนํ้าสําคัญที่พบบริเวณหมูบาน

แหลงวางไข แหลงเลี้ยงตัววัยออน แหลงหลบภัยชวงแลง

บานดอนที่ 1. ดอนมะเตา
2. ดอนรองไก ผายาง ผาแล
3. ดอนสะเล็ง ผากุบ
4. ดอนตุ ผาเฮื่อ
5. ผาฟา ผาขวาง ผาแตบ
6. ผารองฟาน ผางามคก 

ผาเสื่อ ผาชาง ผาหนีบ 

ปราชญประมงแจงวามีพ้ืนท่ี
เลี้ยงตัววัยออนในบรเิวณน้ีนอย 
เน่ืองจากเปนบริเวณรองเขาท่ี
ลํานํ้าแคบ กระแสนํ้าไหลแรง
1. หาดปลายอน
2. ดอนตุ
3. ดอนสะเล็ง

1. คกผายาง คกผาแล
2. ชองผากุบ
3. คกผาลาด
4. คกเหงือกใหญ
5. คกเหงือกนอย
6. คกติ๋น
7. คกมะเตา

บานเมืองกาญจน 1. หาดจั่น บริเวณเหนือ
หมูบานท่ีมีไมนํ้าหนาแนน

2. หาดแมหมาย 
3. ผาหวยโตน ผาข้ี ผาเยีย   

ผาถาก ผากันตุง ผาฮี้

1. พ้ืนท่ีกวานบริเวณตอนลาง
ของหมูบาน  

2. หาดทรายเหนือหมูบาน
3. หาดแฮ (ฝง สปป.ลาว)
4. ดอนมาด

1. คกผาเสี้ยน คกสาก
2. คกผาเหยียด
3. แกงหวยโตน
4. หาดจั่น
5. หลงผาวัว 

บานปากอิงใต 1. แหลงอนุรักษพันธุปลานํ้าอิง
2. บริเวณปากแมนํ้าอิง
3. แหลงอนุรักษพันธุปลา

กวานดอยยามอน

1. ในแมนํ้าอิง
2. บริเวณแกงหิน
3. แหลงอนุรักษฯกวาน 

ดอยยามอน

1. วังนํ้าวัน 4 ไร
2. วังผางก 3. วังสวนคา 
4. วังตะเคียนเล็ก 
5. วังตะเคียนใหญ

บานหวยลึก 1. ปากนํ้าทีน (ฝง สปป.ลาว)
2. ปากนํ้างาว
3. แกงกอนคํา

1. หาดสละ
2. ปากนํ้าทีน (ฝง สปป.ลาว)
3. ปากนํ้างาว
4. แกงกอนคํา

1. แกงผาได แกงกอนคํา
2. คกสละ
3. แหลงอนุรักษพันธุปลาหาด

ทายหมูบาน
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เมื่อนําขอมูลพื้นที่แหลงอาศัยสัตวน้ํามาจัดกลุมใหมตาม

ลักษณะหนาที่ของแหลงอาศัยและตามวัตถุประสงคของการใช

งานหรือตามความสําคัญในชวงวงจรชีวิตของสัตวน้ําที่แบงเปน 

3 รูปแบบ คือ พื้นที่สืบพันธุวางไข พื้นที่แหลงเลี้ยงตัววัยออน 

และพื้นที่หลบภัยชวงแลง พบวาขอมูลตามประเภทแหลงอาศัย

สัตวน้ําที่จําแนกโดยปราชญประมงในพื้นที่มีดังนี้

1) บานดอนที่ จากขอมูลปราชญประมง 9 ราย ระบุวา

บริเวณพื้นที่ลําน้ําโขงที่อยูใกลกับหมูบานมีแหลงอาศัยสัตวน้ําที่

สําคัญ 3 รูปแบบ จํานวน 18 แหง โดยเปนพื้นที่แหลงสืบพันธุ

วางไขจํานวน 6 แหง พื้นที่ที่อาจจะพอเปนแหลงเลี้ยงตัววัยออน

ในพื้นที่ได (เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้มีกระแสน้ําไหลแรง) 3 แหง 

พื้นที่แหลงหลบภัยชวงแลงจํานวน 7 แหง และมีแหลงอนุรักษ

พันธุปลาที่จัดตั้งข้ึนจํานวน 2 แหง

2) บานเมืองกาญจน จากขอมูลปราชญประมง 4 ราย 

ระบุวาบริเวณพื้นที่ลําน้ําโขงใกลหมูบานมีแหลงอาศัยสัตวน้ําที่

สําคัญ 3 รูปแบบ จํานวน 15 แหง จําแนกเปนแหลงสืบพันธุ

วางไข 3 แหง แหลงเลี้ยงตัววัยออน 4 แหง แหลงหลบภัยชวง

แลง 5 แหง และมีแหลงอนุรักษพันธุปลาที่ตั้งข้ึนจํานวน 3 แหง

3) บานปากอิงใต จากขอมูลปราชญประมง 9 ราย ระบุ

วาบริเวณพื้นที่ลําน้าํโขงใกลหมูบานมีแหลงอาศัยสัตวน้าํที่สําคัญ 

3 รูปแบบ จํานวน 14 แหง เปนแหลงสืบพันธุวางไข 3 แหง แหลง

เลี้ยงตัววัยออน 3 แหง แหลงหลบภัยชวงแลง 5 แหง และมีแหลง

อนุรักษพันธุปลาที่ตั้งข้ึนจํานวน 3 แหง

4) บานหวยลึก จากขอมูลปราชญประมง 6 ราย ระบุวา

บริเวณพื้นที่ลําน้ําโขงใกลหมูบานมีแหลงอาศัยสัตวน้ําที่สําคัญ 3 

รูปแบบ จํานวน 11 แหง เปนแหลงสืบพันธุวางไข 3 แหง แหลงเลี้ยง

ตัววัยออน 4 แหง แหลงหลบภัยชวงแลง 3 แหง และมีแหลง

อนุรักษพันธุปลาที่ตั้งข้ึนจํานวน 1 แหง

4. การติดตามตรวจสอบแหลงอาศัยสัตวน้ําท่ีสําคัญ

จากการศึกษาเมื่อไดรับทราบขอมูลจากปราชญประมงวา

มีแหลงอาศัยสัตวน้ําที่สําคัญในแตละพื้นที่จํานวนก่ีแหงแลว 

คณะผูวิจัยไดทําการตรวจสอบการมีตัวตนจริงของแหลงอาศัย

สัตวน้ําที่สําคัญนั้นดวยแผนที่ภาพถายดาวเทียมและการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงจากการสํารวจในภาคสนามดังนี้

4.1 การตรวจสอบพ้ืนที่ดวยแผนที่ภาพถายดาวเทียม

จากการศึกษาแหลงอาศัยสัตวน้ําในบริเวณลําน้ําโขง

ของ 4 หมูบาน ดวยแผนที่ภาพถายดาวเทียมความละเอียดสูง

ทั้งที่ไดรับสนับสนุนจากโครงการศึกษาผลกระทบการเดินเรือ

พาณิชยแมน้ําลานชาง-แมน้ําโขง และจากโปรแกรม Google 

Earth ดังในภาพที่ 12 และ 13 จากการตรวจสอบพื้นที่ดังกลาว 

พบวาลําน้ําโขงบริเวณ 4 หมูบาน มีแหลงอาศัยสัตวน้ําที่มี

ความเปนไปไดหลายลักษณะรวมกัน เชน พื้นที่เกาะ ดอน แกง 

ผา และหาด รวมมากกวา 77 แหง จําแนกเปนเกาะกลางน้ํา 6

แหง พื้นที่แกงหรือผาและโขดหิน >51 แหง และพื้นที่ดอนและ

หาดทราย > 20 แหง โดยมีรายละเอียดดังนี้

บานดอนที่ จากการตรวจสอบจากแผนที่พบสภาพลําน้ํา

โขงในบริเวณนีม้ีสภาพเกาะ แกงหรือผา ดอน และหาด ที่สามารถ

เปนแหล งอาศัยสั ตว น้ํ าที่ สํ า คัญรวมมากกว า 24 แห ง 

ประกอบดวย เกาะกลางน้ําจํานวน 3 แหง พื้นที่แกงหรือผาหิน

และโขดหินบริเวณกลางลําน้ําและริมฝงจํานวน > 13 แหง และ

เปนพื้นที่แบบดอนและหาดทรายทั้งบริเวณกลางลําน้ําและริมฝง

น้ํารวมจํานวน > 8 แหง

บานเมืองกาญจน จากการตรวจสอบจากแผนที่พบ

สภาพลําน้ําโขงในบริเวณนี้มีสภาพเกาะ แกงหรือผา ดอน และ

หาด ที่สามารถเปนแหลงอาศัยสัตวน้ําที่สําคัญรวมมากกวา 16

แหง ประกอบดวย เกาะกลางน้ําจํานวน 1 แหง พื้นที่แกงหรือผา

หินและโขดหินบริเวณกลางลําน้ําและริมฝงจํานวน >12 แหง 

และเปนพื้นที่แบบดอนและหาดทรายทั้งบริเวณกลางลําน้ําและ

ริมฝงน้ํารวมจํานวน > 3 แหง

บานปากอิงใต จากการตรวจสอบจากแผนที่พบสภาพลําน้ํา 

โขงในบริเวณนี้มีสภาพเกาะ แกงหรือผา ดอน และหาดที่เปน

แหลงอาศัยสัตวน้ําที่สําคัญรวมมากกวา 13 แหง ประกอบดวย เกาะ 

กลางน้ําจํานวน 1 แหง พื้นที่แกงหินและโขดหินบริเวณกลาง

ลําน้ําและริมฝงจํานวน > 10 แหง และเปนพื้นที่แบบดอนและ

หาดทรายบริเวณกลางลําน้ําและริมฝงน้ํารวมจํานวน > 2 แหง

บานหวยลึก จากการตรวจสอบจากแผนที่พบสภาพ

ลําน้ําโขงในบริเวณนี้มีสภาพเกาะ แกงหรือผา ดอน และหาด ที่

สามารถเปนแหลงอาศัยสัตวน้ําที่สําคัญรวมมากกวา 24 แหง 

ประกอบดวย เกาะกลางน้ําจํานวน 1 แหง พื้นที่แกงหรือ

ผาหินและโขดหินบริเวณกลางลําน้ําและริมฝงจํานวน > 16 แหง 

และเปนพื้นที่แบบดอนและหาดทรายทั้งบริเวณกลางลําน้ําและ

ริมฝงน้ํารวมจํานวน > 7 แหง
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ภาพที่ 12  แผนที่ภาพถายดาวเทียมแสดงลักษณะของสภาพลําน้าํโขงของบริเวณพื้นที่ 4 หมูบานที่ศึกษา
ดัดแปลงจาก : ภาพถายแผนที่ของโครงการ Lancang-Mekong Development Plan Environmental Study (ICEM, 2018)

ภาพที่ 13  สภาพลําน้ําโขงชวงฤดูแลงแสดงที่ตั้งของพื้นที่แกงหิน เกาะ ดอน และหาดทราย บริเวณหมูบานที่ศึกษา    
1. บานดอนที่  2. บานเมืองกาญจน  3. บานปากอิงใต  และ 4. บานหวยลึก

1. บานดอนท่ี

2. บานเมืองกาญจน
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ที่มา : แผนที่ภาพถายดาวเทียมจากโปรแกรม Google Earth ที่ความสูงจากระดับสายตาประมาณ 7 - 8 กิโลเมตร 

ตารางที่ 4 สภาพพื้นที่แหลงอาศัยสัตวน้ําที่สําคัญและพิกัดภูมิศาสตรในบริเวณพื้นที่ 4 หมูบานที่ศึกษา

แหลงอาศัย

แหลงวางไข

บานดอนท่ี บานเมืองกาญจน บานปากอิงใต บานหวยลึก

ชื่อสถานที่

และพิกัด

คกมะเตา

N 2023941  

E 10016038

หาดแมหมาย

N 2021229  

E 10022066

แมนํ้าอิง

N 2012348  

E 10027024

ปากนํ้าทีน (ฝงลาว)

N 2010397  

E 10033351

4.2 การตรวจสอบขอเท็จจริงจากการสํารวจในพ้ืนที่ 

จากการสุมตัวอยางเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงดวยการ

สํารวจเชิงพื้นที่ในภาคสนามคณะผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบได

รวม 22 แหง และสามารถยืนยันการมีตัวตนอยูจริงของแหลงอาศัย

สัตวน้ําดังกลาวที่ไดเขาตรวจสอบตามขอมูลที่ไดรับแจงจาก

ปราชญประมงผูชํานาญการในพื้นที่ดังมีรายละเอียดใน ตารางที่ 4

ทั้งนี้ไดพิกัดตําแหนงภูมิศาสตรและถายภาพไดแสดงตัวตนของ

สถานที่ที่เขาไดตรวจสอบดังกลาววามีตัวตนอยูจริง อยางไรก็ตาม 

ในการดําเนินการศึกษาคร้ังนี้คณะผูวิจัยไมสามารถเขาติดตาม

ตรวจสอบแหลงอาศัยสัตวน้ําที่ไดรับแจงทั้งหมดได เนื่องจากมี

ขอจํากัดดานระยะเวลาดําเนินงานและคาใชจายในการดําเนิน

โครงการ รวมทั้งมีความเสี่ยงคอนขางสูงสืบเนื่องจากระดับน้ําใน

ลําน้ําโขงมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วแมวาจะอยูชวงฤดู

แลงก็ตาม ดวยมีการปลอยน้ําจากเข่ือนที่ตั้งอยูดานบนลงมา

สนับสนุนการเดินเรือพาณิชยอยูเปนประจํา 

3. บานปากอิงใต

4. บานหวยลึก

ภาพที่ 13  (ตอ) 
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แหลงอาศัย บานดอนท่ี บานเมืองกาญจน บานปากอิงใต บานหวยลึก

แหลงวางไข
และเลี้ยงตัว
วัยออน

ช่ือสถานท่ี
และพิกัด

คกผาลาด
N 2023927 
E 10016047

คกผาตั้ง
N 2022904  
E 10020959

วังนํ้าวน
N 2011839 
E 10027342

แกงผาได
N 2010094 
E 10034480

แหลงเลี้ยงตัว
วัยออนและ
แหลงหลบภัย

ช่ือสถานท่ี
และพิกัด

ชองผากุบ
N 2023858 
E 10017313

คกผาข้ี
N 2022885  
E 10020964

กวานดอยยามอน
N 2011789  
E 10027407

หาดบานหวยลึก
N 2009587 
E 10032507

แหลงหลบภัย

ช่ือสถานท่ี
และพิกัด

คกผายาง
N 2023983  
E 10016842

ผาคันตุง
N 2022885  
E 10020976

วังตะเคียนใหญ
N 2011808  
E 10027856

แกงกอนคํา
N 2010435  
E 10033786

แหลงหลบภัย

-

ช่ือสถานท่ี
และพิกัด

คกมะเตา
N 2023941  
E 10016038

คกผาเหยียด
N 2022886  
E 10020991

วังผางก
N 2011858
E 10027444

-

แหลงหลบภัย

-

ช่ือสถานท่ี
และพิกัด

คกผาลาด
N 2023927  
E 10016047

หลงผาวัว
N 2021598  
E 10021644

วังตะเคียนเล็ก
N 2011791  
E 10027825

-

แหลงหลบภัย

- - -

ช่ือสถานท่ี
และพิกัด - -

วังสวนคา
N 2011822  
E 10027800

-

ตารางที่ 4 (ตอ)
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1) การเปลี่ยนแปลงชนิดพันธุปลา

จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชนิดพันธุปลาที่พบ

ในบริเวณพื้นที่ 4 หมูบาน ดวยการสุมตัวอยางจากการทําการ

ประมงดวยเคร่ืองมือมองไหลเพื่อเปรียบเทียบขอมูลชนิดพันธุ

ปลาใน 2 ชวงเวลา ระหวางชวงฤดูแลงกับชวงตนฤดูฝนและ

ชวงน้ําหลาก ชวงฤดูกาลละ 2 เที่ยวสํารวจ พบวาจํานวนชนิด

พันธุปลาที่พบจากการทําการประมงดวยเคร่ืองมือมองไหล

ในชวงวันเวลาเดียวกันของ 4 หมูบาน มีชนิดพันธุปลาที่จับได

ในชวงฤดูแลงของป 2558 จํานวน 7 - 13 ชนิด ในขณะที่

ในชวงฤดูฝนของป 2558 พบชนิดพันธุปลาจับไดเพิ่มข้ึนเปน 

11 - 28 ชนิด โดยจําแนกเปนชนิดพันธุปลาที่พบเพิ่มข้ึนในแตละ

หมูบานพบมีจํานวนหมูบานละ 4 - 19 ชนิด ดังรายละเอียดใน 

ตารางที่ 5 จากการเปลี่ยนแปลงของชนิดพันธุปลาดังกลาว

แสดงใหเห็นไดวามีการเดินทางเขามาในพื้นที่ของ 4 หมูบาน 

ในชวงเวลาของฤดูฝนจริง และสวนใหญเปนชนิดพันธุปลาที่จัด

อยูในกลุมที่มีการสืบพันธุวางไขในชวงฤดูฝน เชน พันธุปลาใน

วงศปลาสรอย-ตะเพียน (Cyprinidae) ที่มีรูปแบบประเภทไข

เปนแบบคร่ึงลอยคร่ึงจมที่ตองการกระแสน้ําชวยในการพยุงให

ลองลอยไปตามการไหลของน้ําในชวงที่อยูระหวางการฟกไข 

และกลุมปลาหนังที่มีรูปแบบเปนประเภทไขจมติดวัสดุพื้นทอง

น้ําแบบตาง ๆ 

ตารางที่ 5 จํานวนชนดิพันธุปลาที่พบจากการสุมตัวอยางดวยเคร่ืองมือมองไหลใน 2 ชวงฤดูกาล จากบริเวณพื้นที่ของ 

4 หมูบานที่ศึกษา ระหวางเดือนสิงหาคม 2557 ถึงกรกฎาคม 2558   

ชวงเวลา
จํานวนชนิดพันธุปลา

เฉลี่ย
บานดอนที่ บานเมืองกาญจน บานปากอิงใต บานหวยลึก

ชวงแลง ป 2558 13 7 9 11 10

ชวงฝน ป 2558 24 11 28 27 23

สวนตาง 11 4 19 16 13

2) การเปลี่ยนแปลงของปริมาณความชุกชม

จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณความชุกชุม

ของผลจับปลาที่ ไดจากการทําการประมงในรอบปของ

ชาวประมงที่เขารวมในการศึกษาของ 4 หมูบาน โดยทําการ

รวบรวมขอมูลจากสมุดบันทึกการทําการประมงของผลจับ

รายวัน ผลการศึกษาพบวาปริมาณความชุกชุมของปลาที่จับ

ไดในชวงฤดูแลงระหวางเดือนพฤศจิกายน 2557 ถึงเมษายน 

2558 มีพิสัยของอัตราการจับอยูระหวาง 0.18 - 0.31 

กิโลกรัมตอชั่วโมง ในขณะที่ในชวงฤดูฝนระหวางเดือน

สิงหาคมถึงกันยายน 2557 และพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 

2558 มีปริมาณผลจับเพิ่มข้ึน โดยมีพิสัยของอัตราการจับอยู

ระหวาง 0.43 - 0.77 กิโลกรัมตอชั่วโมง ซึ่งแสดงใหเห็นวา

ในชวงฤดูฝนของป 2557 และป 2558 มีอัตราการจับเพิ่มข้ึน

จากในชวงฤดูแลงมากถึงประมาณ 2 - 3 เทา โดยขอมูล

ดังกลาวสามารถยืนยันใหเห็นถึงการมีปริมาณความชุกชุมของ

ประชากรปลาที่เดินทางเขามาในพื้นที่ของ 4 หมูบานจริง 

และประการที่สําคัญก็คือเคร่ืองมือประมงที่ใชในพื้นที่สวน

ใหญเปนเคร่ืองมือประเภทมองไหลที่ใชทําการประมงดวยการ

ปลอยใหไหลไปตามกระแสน้ําตามระยะทางที่กําหนด ดังนั้น

พันธุปลาที่จับไดจึงเปนพันธุปลาที่กําลังวายทวนกระแสน้ํา

ข้ึนมาซึ่งสามารถยืนยันใหเห็นถึงการเดินทางข้ึนมาของกลุม

พันธุปลาในลําน้ําโขงดวยเชนกัน (ภาพที่ 14)

4.3 การติดตามตรวจสอบพันธุปลาที่เดินทางเขามาในพ้ืนที่เพ่ือยืนยันการทําหนาที่ของแหลงวางไข 

4.3.1 การเปลี่ยนแปลงชนิดและจํานวนพันธุปลาในรอบป
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ภาพที่ 14 ปริมาณความชุกชุมของพันธุปลาที่พบจากการทําการประมงในรอบปของ 4 หมูบานที่ศึกษา    

4.3.2 การตรวจสอบระยะเจริญพันธุของปลาเศรษฐกิจ

จากการศึกษาดวยการตรวจสอบระยะเจริญพันธุของ

ปลาเศรษฐกิจที่สุมตัวอยางไดจากการทําการประมงในชวงฤดู

ฝนของป 2557 และ 2558 จากจํานวน 237 ตัวอยาง 27 ชนิด

เพื่อยืนยันถึงการมีตัวตนอยูจริงของแหลงสืบพันธุวางไข 

(ตารางที่ 6 และภาพที่ 15) พบวาบริเวณลําน้ําโขงในพื้นที่ 4 

หมูบานที่ศึกษา พบตัวอยางปลาที่ศึกษาเกือบทั้งหมดแสดงให

เห็นถึงระยะพัฒนาการของระบบสืบพันธุอยูในระดับสมบูรณ

เพศในระยะที่  3 (ระยะที่ใกลสมบูรณเพศ) และระยะ 4 

(ระยะที่มีความสมบูรณพรอมวางไข) ซึ่งสามารถยืนยันไดวา

พันธุปลาทั้งหมดเหลานี้เดินทางข้ึนมาเตรียมหาแหลงสืบพันธุ

วางไขที่เหมาะสมในบริเวณพื้นที่ลําน้าํโขงเขตจังหวัดเชียงราย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งพบวามีการเดินทางมาถึงพื้นที่ตอนบนสุดที่

บานดอนที่ ซึ่งเปนบริเวณที่มีพื้นที่แกงหินอยูหนาแนนมาก

ที่สุด ดังนั้นจึงยืนยันไดวาบริเวณพื้นที่ดังกลาวมีแหลงอาศัย

สัตวน้ําที่สําคัญที่เหมาะสมตอการสืบพันธุวางไขของพันธุปลา

หลายชนิด โดยกลุมพันธุปลาที่เดินทางมาถึงก็อาจจะมารอ

เวลาและเตรียมความพรอมใหมีความสมบูรณเพศสูงสุดในอีก

ชั่วระยะเวลาหนึ่ง เพื่อจะไดเขาสูชวงพฤติกรรมของการ

สืบพันธุวางไข โดยปกติชวงเวลาของพัฒนาการของรังไขจาก

ระยะที่ 3 ไปสูระยะที่ 4 นั้นตองการระยะเวลาในการพัฒนา

ไมนานมากนัก บางชนิดพันธุอาจนับเวลาเปนวัน แตหลายชนิด

พันธุปลาก็ใชเวลาในระดับชั่วโมงเทานั้น ก็สามารถพัฒนาเขา

สูระยะที่ 4 และเขาสูพฤติกรรมการสืบพันธุวางไขได

ภาพที่ 15 การประเมินพัฒนาการของระบบสืบพันธุของปลาเศรษฐกิจในแมน้ําโขงบริเวณพื้นที่ 4 หมูบานที่ศึกษา
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ชนิดพันธุปลา

ระยะพัฒนาการของตัวอยางปลาท่ีศึกษา

บานดอนท่ี บานเมืองกาญจน บานปากอิงใต บานหวยลึก
ระยะ
ใกล

สมบูรณ

ระยะ
สมบูรณ

พรอมวางไข

ระยะ
ใกล

สมบูรณ

ระยะ
สมบูรณ

พรอมวางไข

ระยะ
ใกล

สมบูรณ

ระยะ
สมบูรณ

พรอมวางไข

ระยะ
ใกล

สมบูรณ

ระยะ
สมบูรณ

พรอมวางไข

ปลากดเหลือง 13 9 - - 2 18 4 3

ปลากดขาว - - - - - - 4 3

ปลาสะง่ัว - - - - 16 - - -

ปลาดังแดง - - 3 - 2 - - -

ปลาเคา - - 1 - - - 2 3

ปลาเผาะ - - - - 1 - - -

ปลาโมง 2 - - - - - - -

ปลาสังกะวาดเหลือง 5 1 - - 4 22 - -

ปลาแขยงใบขาว/แกด - - - - - 3 - -

ปลาหมูขางลาย - - - - 2 - - -

ปลาหมู/เข้ียวไก 1 - - - - - - -

ปลาแค 9 4 - - 2 - 3 -

ปลากาดํา/เพี้ย 13 7 - - 2 9 - 8

ปลาตะเพยีนทอง 2 - - - 1 - - -

ปลาตะเพยีน/ปก 2 1 - - - - - -

ปลาปาก - - - - 2 - - -

ปลาตะกาก/กวาง - 2 - - - 2 - 6

ปลาตะพาก - 1 - - - - - -

ปลาหวา 1 - - - - - - -

ปลากะมัง/สะกาง 8 - - - 3 - - -

ปลาแกง - - - - 1 2 - -

ปลาจาด 1 - - - 1 - - -

ปลาซา 3 - - - - - - -

ปลาหนาหมอง - 1 - - - - - -

ปลาหนามหลัง - - - - 9 2 - -

ปลาไนคํา - - - - - - - 3

ปลาหมอชางเหยียบ - 2 - - - - - -

รวมจํานวน (237 ตัวอยาง) 60 28 4 - 48 58 13 26

รวมชนิด (27 ชนิด) 12 9 2 - 14 7 4 6

ตารางที่ 6 ระยะพัฒนาการของระบบสืบพันธุของปลาในลําน้าํโขงบริเวณพื้นที่ 4 หมูบานที่ศึกษา 
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จากการประเมินความชุกชุมของลูกปลาเพื่อบงชี้ถึง

แหลงเลี้ยงตัววัยออนซ่ึงไดทําการสุมตัวอยางในชวงเดือน

กันยายน 2557 และกรกฎาคม 2558 ของบริเวณ 4 หมูบาน

ที่ศึกษา พบวาปริมาณความชุกชุมของลูกปลามีคาเฉลี่ย

คอนขางสงู 105 ± 64 ตัวตอพื้นที่ 100 ตารางเมตร โดยมีจํานวน 

ชนิดของลูกปลาที่พบรวม 67 ชนิด กระจายอยูทุกหมูบาน 

หมูบานละ 31 – 41 ชนิด (ตารางที่ 7 และภาพที่ 16) เมื่อ

พิจารณาถึงจํานวนลูกปลาที่พบในชวง 2 ป หรือ 2 ฤดูกาล 

พบวามีปริมาณความชุกชุมของลูกปลาเฉลี่ยที่ใกลเคียงกันคือ 

110 ± 21 และ 101 ± 18 ตัวตอพื้นที่ 100 ตารางเมตร และ

จํานวนชนิดพันธุปลาที่พบรวมใน 4 หมูบาน ก็มีจํานวน

ในชวงระหวาง 31 - 41 ชนิด เชนกัน จากขอมูลดังกลาว

สามารถยืนยันใหเห็นวาบริเวณพื้นที่เกาะ แกง ดอน และหาด

ของบริเวณทั้ง 4 หมูบาน นั้น สามารถเปนพื้นที่แหลงเลี้ยงตัว

วัยออนของลูกปลาไดโดยมีจํานวนไมนอยกวา 67 ชนิด 

ตารางที่ 7  ความชุกชุมของลูกปลาในลําน้ําโขงบริเวณ 4 หมูบานที่ศึกษา จากการสุมตัวอยางดวยอวนทับตลิ่ง

เที่ยวสํารวจ
ความชุกชุมของลูกปลา (ตัว/100 ตร.ม.)

เฉลี่ยบาน
ดอนที่

บาน
เมืองกาญจน

บาน
ปากอิงใต

บาน
หวยลึก

เที่ยวสํารวจป 2557 10 ต.ค. 57 11 ต.ค. 57 12 ต.ค. 57 13 ต.ค. 57 -

- ชนิดพันธุปลา 23 ชนิด 33 ชนิด 35 ชนิด 22 ชนิด -

- ความชุกชุม 92 139 110 98 110 ± 21

เที่ยวสํารวจป 2558 10 มิ.ย. 58 11 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 13 มิ.ย. 58 -

- ชนิดพันธุปลา 15 ชนิด 17 ชนิด 15 ชนิด 16 ชนิด -

- ความชุกชุม 77 102 118 108 101 ± 18

รวม 2 เที่ยวสํารวจ

- ชนิดพันธุปลา 34 ชนิด 38 ชนิด 41 ชนิด 31 ชนิด 67 ชนิด

- ความชุกชุม 85 ± 10.6 121 ± 26.2 114 ± 5.7 103 ± 7.1 105 ± 64

ภาพที่ 16 ความชุกชุมของลูกปลาในบริเวณลําน้ําโขงของ 4 หมูบานที่ศึกษา จากการสุมตัวอยางป 2557 และ 2558

4.4 การประเมินความชุกชุมของลูกปลาเพ่ือยืนยันการทําหนาที่ของแหลงเลี้ยงตัววัยออน
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4.5 ภาพรวมของการศึกษาแหลงอาศัยสัตวนํ้าที่สําคัญ

จากการศึกษาดวยการติดตามตรวจสอบและประเมิน

เชิงพื้นที่และเชิงขอมูลชีววิทยาประมงของแหลงอาศัยสัตวน้ํา

และการทําการประมงในพื้นที่ 4 หมูบาน พบวาภาพรวมของ

การศึกษาทั้งหมดมีผลการศึกษาเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย

ผลการศึกษาสามารถยืนยันวาพื้นที่แหลงอาศัยสัตวน้ําใน

บริเวณ 4 หมูบาน ในลําน้ําโขงเขตจังหวัดเชียงรายนั้น มี

ความสําคัญในดานการเปนพื้นที่แหลงอาศัยสัตวน้ําที่สําคัญ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในรูปแบบของแหลงสืบพันธุวางไขและ

เลี้ยงตัววัยออนจริง ดังในตารางที่ 8

ตารางที่ 8  ภาพรวมของการศึกษาชนิดพันธุปลา ระยะพัฒนาของระบบสืบพันธุ ความชุกชุมของลูกปลา และการสํารวจ

ขอเท็จจริงภาคสนามในพื้นที่ 4 หมูบานที่ศึกษา ระหวางป 2557 - 2558

หมูบาน

ที่ศึกษา 

ชนิดปลา

จากการทํา

ประมงทั้งป

ชนิดปลาที่

พบเพ่ิมขึ้น

ฤดูแลง-ฝน

ความชุกชุม

ของปลา

ชวงแลง

ความชุกชุม

ของปลา

ชวงฝน

ตัวอยาง 

ที่ศึกษา

Gonad

ความชุกชุม

ลูกปลา

เฉลี่ย

จํานวน

ชนิด

ลูกปลา

จํานวน

แหลง

อาศัย

บานดอนที่ 96 11 0.37 0.44 88 85 34 18

บานเมืองกาญจน 94 4 0.03 0.03 14 121 38 15

บานปากอิงใต 92 19 0.45 0.78 93 114 41 14

บานหวยลึก 66 16 0.18 1.55 42 103 31 11

รวม / เฉลี่ย 148 4-19 0.26 0.70 237 105 67 58

5. การเปรียบเทียบแหลงอาศัยสัตวนํ้าที่สําคัญโดยรวม 

จากการประเมินและจัดลําดับความสําคัญของแหลง

อาศัยสัตวน้ําเพื่อนําไปสูการจัดหาแนวทางและมาตรการในการ

จัดการประมงแบบมีสวนรวมขามพรมแดนในลําน้ําโขงเขต

จังหวัดเชียงราย เมื่อพิจารณาจากขอมูลที่ศึกษารวม 6 กลุม 14 

ตัวชี้วัด ดังในตารางที่ 9 และ ภาพที่ 17 ซึ่งจําแนกระดับคะแนน

ของการเปรียบเทียบเปน 5 ระดับ ผลจากการเปรียบเทียบ

โดยรวมใหผลลัพธของสถานการณของทั้ง 4 หมูบาน ดังนี้

บานดอนที่แสดงศักยภาพที่ดีในดานการเปนแหลงวางไข 

รองลงมาคือบานปากอิงใตและบานหวยลึก สําหรับพื้นที่เลี้ยงตัว

วัยออนของ 4 หมูบานนั้น ไมแตกตางกันมากนัก แตมีแนวโนมวา

บานเมืองกาญจนมีความเหมาะสมมากที่สุดและบานดอนที่

เหมาะสมนอยที่สุด นอกจากนี้บานดอนที่และบางพื้นที่ของ

บานเมืองกาญจนพบมีความขัดแยงของการใชประโยชนสัตวน้ํา

เนื่องจากมีรายงานการพบเคร่ืองมือและอุปกรณที่ใชทําการประมง

ที่ผิดกฎหมายหลายรายซึ่งเปนขอมูลที่รับทราบจากเวทีการประชุม

ของหมูบานที่มีการนําเสนอเก่ียวกับเคร่ืองมือประมงผิดกฎหมาย 
ในสวนของบานปากอิงใตเปนพื้นที่ที่มีทําเลที่ดีสําหรับการทํา
การประมง จึงพบวามีแรงกดดันอยางมากจากการทําการประมงตอ
สัตวน้ํา ทําใหเกิดความวิกฤติตอการเดินทางไปสืบพันธุวางไขของ
พันธุปลาหลายชนิด และบริเวณหมูบานมีแหลงอาศัยแบบที่
หลบภัยชวงแลงหลายแหง อยางไรก็ตามบานปากอิงใตก็มี
จุดเดนดานความพรอมและความรวมมือกันเปนอยางดียิ่งตอการมี
สวนรวมของชุมชนและการจัดการประมง สําหรับบานหวยลึกและ
บานเมืองกาญจนไมมีผลกระทบมากนักจากแรงกดดันดานการทํา
การประมงในพื้นที่และการมีสวนรวมของชุมชน เนื่องจากสภาพ
พื้นที่เปนชวงที่ลําน้ําแผขยายกวาง และไมมีผลกระทบจากการมี
เขตอนุรักษพันธุปลาในบริเวณหมูบานนอยกวาหมูบานแหงอ่ืน 
จากการเปรียบเทียบความสําคัญโดยรวมของพื้นที่ศึกษาทั้ง 4 
หมูบาน พบวาบานปากอิงใตมีระดับความสําคัญที่ตองการการ
จัดการมากที่สุดมีคะแนนรวม 23.0 คะแนน รองลงมาคือบานดอนที่ 
22.3 คะแนน บานหวยลึก 20.3 คะแนน และบานเมืองกาญจน 
16.6 คะแนน ตามลําดับ
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ภาพที่ 17  การเปรียบเทียบสภาพแหลงอาศัยสัตวน้าํที่สําคัญและการทําการประมงในพื้นที่ 4 หมูบานที่ศึกษา 

ตารางที่ 9  ภาพรวมของการประเมินในมิติที่เก่ียวของกับแหลงอาศัยสัตวน้ําที่สําคัญใน 4 หมูบานที่ศึกษา จากการ

ประเมิน สุมตัวอยาง และสํารวจขอเท็จจริงภาคสนามในระหวางป 2557 - 2558

มิติที่พิจารณา
บาน

ดอนที่

บาน

เมืองกาญจน

บาน

ปากอิงใต

บาน

หวยลึก

1. โอกาสในการสืบพันธุวางไข

1.1 แหลงสืบพันธุวางไขในพื้นที่ 5 2 3 4

1.2 จํานวนชนิดพันธุปลาที่พบ 4 2 5 4

คาเฉลี่ย 4.5 2.0 4.0 4.0

2. โอกาสในการเลี้ยงตัววัยออน

2.1 ความชุกชุมของลูกปลาวัยออนและวัยรุน 3 5 4 4

2.2 จํานวนแหลงเลี้ยงตัววัยออน 2 5 3 5

คาเฉลี่ย 2.5 5.0 3.5 4.5

3. แหลงหลบภัยและอนุรักษพันธุปลา

3.1 จํานวนพื้นที่แหลงหลบภัย 5 3 2 4

3.2 จํานวนพื้นที่อนุรักษพันธุปลา 2 3 4 1

คาเฉลี่ย 3.5 3.0 3.0 2.5
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ตารางที่ 9  (ตอ)

มิติที่พิจารณา
บาน

ดอนที่

บาน

เมืองกาญจน

บาน

ปากอิงใต

บาน

หวยลึก

4. ปริมาณการทําการประมง

4.1 จํานวนชาวประมงอาชีพ 3 1 5 4

4.2 โอกาสในการทําการประมง 4 1 5 4.

4.3 ปริมาณความตองการปลาในพื้นที่ 3 2 5 4

คาเฉลี่ย 3.3 1.3 5.0 4.0

5. การมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน

5.1 การสนับสนุนดานการประมงตอชุมชน 4 2 5 4

5.2 การดําเนินกิจกรรมดานประมงในชุมชน 4 3 5 3

5.3 บทบาทของผูนําชุมชน 4 2 5 3

คาเฉลี่ย 4.0 2.3 5.0 3.3

6. ปญหาและขอขัดแยงในชุมชน

6.1 การทําการประมงผิดกฎหมาย 5 4 3 1

6.2 ขอขัดแยงของการใชน้ําและสัตวน้ํา 4 2 2 3

คาเฉลี่ย 4.5 3.0 2.5 2.0

ผลรวมทุกมิติ 22.3 16.6 23.0 20.3

วิจารณผลการศึกษา

1. สภาพพ้ืนที่และการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศลํานํ้าในรอบป
จากการศึกษาสภาพพื้นที่ลําน้ําโขงและการเปลี่ยน 

แปลงสภาพนิเวศลําน้ําในรอบปดวยขอมูลระดับน้ําและปริมาณ
การไหลของน้ําจะเห็นวาลําน้ําโขงเขตจังหวัดเชียงรายมีการ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําทาในรอบปที่แตกตางกันแบงได
เปน 4 ชวงเวลา คือ ชวงน้ํานอย ชวงน้ําเพิ่มข้ึน ชวงน้ําไหล
หลาก และชวงน้ําลดลง จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวได
สงผลตอเนื่องถึงการเปลี่ยนแปลงดานกายภาพของแหลง
อาศัยสัตวน้ํา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทําใหลําน้ําโขงมี
สภาพแหลงอาศัยสัตวน้ําที่แตกตางกันไปในแตละชวงเวลาใน
รอบป ถึงแมวาจะเปนพื้นที่ในบริเวณเดียวกันก็ตาม เชน 
ในชวงเวลาหนึ่งอาจเปนพื้นที่แหลงสืบพันธุวางไข แตอีกชวง 
เวลาหนึ่งไดเปลี่ยนสภาพไปเปนแหลงอาศัยหลบภัยชวงแลง 
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่แกงหินที่มีระดับน้ําเพิ่มข้ึนและลดลง
ในรอบปซึ่งสงผลใหมีการเปลี่ยนสภาพตลอดเวลา โดยขอเท็จ

จริงการเปลี่ยนสภาพของแหลงอาศัยดังกลาวไมไดมีการ
เปลี่ยนแปลงเฉพาะกายภาพของพื้นที่อยางเดียว แตยังมีการ
เปลี่ยนแปลงทางดานคุณภาพน้ําในหลายพารามิเตอรดวย เชน 
ความขุนของน้ํา ปริมาณธาตุอาหารในน้ํา เปนตน ซึ่งจะนําไปสู
การสนับสนุนกระบวนการสรางอาหารธรรมชาติ เชน แพลงกตอน 
สัตวหนาดิน สัตวเกาะติด และตัวออนแมลง ที่เชื่อมโยงอยูใน
หวงโซอาหารที่มีความสัมพันธกัน

นอกจากนี้จากการศึกษาขอมูลการเปลี่ยนแปลงระดับ
น้ําและปริมาณน้ําทาในรอบปรวมกับการสํารวจพื้นที่ใน
ภาคสนามในชวงเวลาตาง ๆ กัน พบวาสภาพพื้นที่แหลงอาศัย
สัตวน้ําที่มีความสําคัญในชวงเวลาหนึ่ง ๆ นั้น อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพกายภาพและสูญเสียการทําหนาที่ไปใน
ชวงเวลาอ่ืนก็ได ดังเชน พื้นที่แกงหินที่มีอิทธิพลตอการเปน
แหลงและปจจัยในการสืบพันธุวางไข เมื่อถึงชวงเวลาที่มีระดับน้ํา
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สูงมากข้ึน พื้นที่แกงหินเหลานั้นก็อาจจมหายไปอยูภายใต

สายน้ํา ทําใหสูญเสียและลดประสิทธิภาพของการทําหนาที่

แหลงวางไขไปในชวงระยะเวลาหนึ่ง และเมื่อน้ําลดระดับลง

มาในชวงน้ํานอยก็อาจแปรสภาพไปเปนแหลงหลบภัยได 

โดยเฉพาะในบางพื้นที่ที่มีเขตติดตอกับวังน้ําลึก โดยหวง

ระยะเวลาของการทําหนาที่นั้น ๆ มีความแตกตางกันไปตาม

วงจรการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําทาในรอบป  

จากรายงานของ TAB (2007) ไดแสดงหลักฐานที่

สามารถยืนยันถึงการเดินทางของพันธุปลาเศรษฐกิจ 10 ชนิด 

วามีความสัมพันธกับปริมาณการไหลของน้ํา โดยไดรายงาน

วาที่บริเวณพื้นที่ลําน้ําโขงที่มีความอุดมสมบูรณตรงบริเวณ

ตอนลางของน้ําตกคอนพระเพ็ง (Khone Falls) ซึ่งตั้งอยูใน

บริเวณชายแดนระหวาง สปป.ลาว และกัมพูชาพบวาปริมาณ

ปลาเศรษฐกิจที่จับไดมาก 10 ชนิดแรก มีความสัมพันธกับ

ปริมาณการไหลของน้ําที่ระดับ 1,000 – 5,000 ลูกบาศกเมตร

ตอวินาที ถึงรอยละ 70 - 100 ของประชากรปลาทั้งหมดใน

ชนิดพันธุนั้น ๆ โดยระดับปริมาณการไหลของน้ําดังกลาวพบ

มีคาอยูในชวงเดียวกันกับปริมาณการไหลของน้ําในชวงฤดูฝน

ของพื้นที่ลําน้ําโขงเขตจังหวัดเชียงรายที่ทําการศึกษาในคร้ังนี้ 

ในขณะที่ปริมาณการไหลของน้ําที่ระดับ 6,000 - 10,000 

ลูกบาศกเมตรตอวินาที พบมีปริมาณการจับปลาไดนอยกวา

มาก โดยมีผลจับเพียงรอยละ 0 - 29 ของจํานวนประชากร

ปลาที่พบในแตละชนิดเทานั้น และปริมาณการไหลของน้ําที่

แรงมากข้ึนก็ยิ่งพบวามีปริมาณผลจับปลาที่ไดนอยมากลงไป

อีก ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาปริมาณการไหลของน้ําที่ระดับ 

1,000 - 5,000 ลูกบาศกเมตรตอวินาที เปนระดับที่เหมาะสม

และสามารถกระตุนใหมีการเดินทางของปลาในลําน้ําโขงได

เปนอยางดี (ตารางที่ 10)

ตารางที่ 10 ผลจับปลาบริเวณตอนลางของน้ําตกคอนพระเพ็งที่มีความสัมพันธกับปริมาณการไหลของน้ําที่ตางกัน

Fish species

Discharge ranges (1,000 m3) and
corresponding % of catch of individual species

% of the 
overall catch 1-5 6-10 11-15 16-20 > 20

Henicorhynchus spp. 20.0 94 5 1 - -

Pangasius krempfi 14.4 76 23 1 <1 -

Pangasius conchophilus 11.8 70 29 1 - -

Paralaubuca typus 11.7 100 - - - -

Pangasius macronema 8.1 100 - - - -

Probarbus jullieni 4.5 93 7 - - -

Cosmochilus harmandi 4.5 83 15 2 <1 -

Scaphognathops bandanensis 3.5 99 1 - - -

Labiobarbus leptocheilus 1.8 95 4 1 - -

Botia modesta 1.5 100 - - - -

ที่มา : Fish migration triggers the Lower Mekong Basin (TAB, 2007)
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จากการศึกษาขอมูลแหลงอาศัยสัตวน้ํารวมถึงสภาพ

นิเวศและชีววิทยาประมงในลําน้ําโขงโดยรวบรวมขอมูลจาก

ความรูและภูมิปญญาทองถ่ินของปราชญประมงซึ่งเปน

ผูชํานาญการในพื้นที่คร้ังนี้พบวาวิธีการดังกลาวสามารถ

นําไปสูการสืบคน จําแนก และยืนยันการมีตัวตนอยูจริงของ

แหลงอาศัยสัตวน้ําที่สําคัญได โดยแนวทางที่ดําเนินการ

ดังกลาวก็สอดคลองกับการศึกษาของ Bao et al. (2001) ที่

ดําเนินการในแมน้ําโขงตอนลางเพื่อศึกษาเสนทางการอพยพ

ของพันธุปลาที่มีความสําคัญในแมน้ําโขงในชวงระหวางป 

2540 - 2542 และผลการศึกษาสามารถอธิบายวงจรชีวิต

ของปลาที่มีความสําคัญไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

ประเด็นพื้นที่แหลงสืบพันธุวางไขและการอพยพยายถ่ินจาก

การสัมภาษณปราชญประมงผูชํานาญการในพื้นที่นั้นเชนกัน 

อยางไรก็ตามการใชความรูจากภูมิปญญาทองถ่ิน

อยางเดียวก็อาจจะไมสามารถหาคําตอบที่มีความสมบูรณได

ทั้งหมด ดังนั้นการศึกษาคร้ังนี้จึงนําวิธีการหลายรูปแบบมา

ผสานรวมกัน ทั้งการศึกษาจากการติดตามตรวจสอบเชิง

พื้นที่และพิ กัดตําแหนงภูมิศาสตร การศึกษาจากการ

ประเมินความชุกชุมของปลาและลูกปลา และการศึกษาจาก

การตรวจสอบระยะพัฒนาการของระบบสืบพันธุของปลา

เศรษฐกิจ เพื่อนําไปสูการเปดเผยขอมูลและแสดงภาพใน

หนาตางยอย ๆ จํานวนหลายหนาตางที่มีความเชื่อมโยงกัน 

เพื่อยืนยันใหเห็นถึงการมีตัวตนของแหลงอาศัยสัตวน้ําและ

การไดทําหนาที่อยางสัมฤทธิผลของแหลงสืบพันธุวางไขและ

แหลงเลี้ยงตัววัยออนของพื้นที่ศึกษา และถึงแมวาจะเปน

กระบวนการศึกษาที่ตอเนื่องเชื่อมโยงกันดังไดกลาวมาแลวก็

ตาม แตการใชความรูและภูมิปญญาทองถ่ินของปราชญ

ประมงผูชํานาญการในพื้นที่ก็ยังเปนข้ันตอนเร่ิมตนที่สําคัญ

ซึ่งชวยประหยัดเวลา คาใชจาย และบุคลากร รวมทั้งสนับสนุน

ใหสามารถติดตามตรวจสอบไดอยางตอเนื่องและรวดเร็ว

ในสวนของการศึกษาจากการติดตามตรวจสอบเชิง

พื้นที่ดวยแผนที่ภาพถายดาวเทียมและการสํารวจพื้นที่ใน

ภาคสนามซ่ึงเปนแนวทางการติดตามตรวจสอบและยืนยัน

การมีตัวตนทางดานกายภาพของแหลงอาศัยสัตวน้ํานั้น จาก

การศึกษาพบวาในแตละวิธีการยังมีขอจํากัด โดยการสํารวจ

จากแผนที่และการสํารวจพื้นที่จริงในภาคสนามยังตองข้ึนอยู

กับชวงเวลาของการดําเนินงานที่เหมาะสมและสอดคลองกับ

สภาพนิเวศในลําน้ําโขงอีกดวย ถาไมเชนนั้นก็จะไมสามารถ

ตรวจสอบขอมูลที่ถูกตองได เนื่องจากมีขอจํากัดของหวง

เวลาที่แหลงอาศัยสัตวน้ําแตละแบบที่จะดํารงอยูในสภาพ

ธรรมชาติในชวงเวลานั้น ๆ โดยเฉพาะในสวนของการเขา

ตรวจสอบพื้นที่ในภาคสนาม ถาไมมีการวางแผนเพื่อเขา

ดําเนินการตรวจสอบใหมีความครอบคลุมและเหมาะสมกับ

สถานการณและชวงเวลาในรอบป ก็จะไมสามารถติดตาม

แหลงอาศัยสัตวน้ําที่มีอยูจริงในลําน้ํานั้นได เนื่องจากในบาง

ชวงเวลาแหลงอาศัยสัตวน้ําไดแปรสภาพและจมหายไปกับ

สายน้ํา หรือไมก็อยูในชวงแลงมากจนไมสามารถจําแนกไดวา

เกาะแกงแหงใดมีความสําคัญในการเปนแหลงอาศัยเพื่อการ

สืบพันธุวางไข เปนตน 

ในสวนของการศึกษาแบบชุมชนมีสวนรวมและการใช

ภูมิปญญาทองถ่ินในคร้ังนีเ้ปนการดําเนนิงานที่มีประโยชนใน

ทางออมเปนอยางมากดวยเชนกัน เนื่องจากเปนการสราง

เครือขายชาวประมงและสรางความรวมมืออยางใกลชิด

ระหวางชาวประมงและเจาหนาที่รัฐ รวมถึงความสัมพันธ

ของชุมชนระหวางสองประเทศที่มีการใชทรัพยากรสัตวน้ํา

รวมกัน ซ่ึงจะชวยสนับสนุนใหมีการดําเนินงานเพื่อสืบสาน

ดานการจัดการประมงแบบชุมชนมีสวนรวมไดงายยิ่งข้ึน 

เนื่องดวยมีความคุนเคยกันและไดดําเนินงานรวมกันมาแลว

ในระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นความสัมพันธที่ดีดังกลาวจึงควร

ไดรับการสืบสานตอเพื่อสรางและขยายไปสูการจัดการ

ประมงใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมทั้งการดําเนินงานใน

ลักษณะดังกลาวยังชวยใหมีการพัฒนาข้ันตอนของการนํา

ชาวประมงในแตละชุมชนในบริเวณลุมน้ําโขงและพื้นที่ลุมน้ํา

สาขาอ่ืน ๆ ที่เชื่อมโยงกันไดเขามามีสวนรวมกันในการ

บริหารจัดการทรัพยากรประมงอยางตอเนื่องไดอีกดวย

2. ภูมิปญญาทองถิ่นของปราชญประมงดานนิเวศแหลงนํ้าและชีววิทยาประมง
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3. ความสําคัญของแหลงอาศัยสัตวนํ้ากับวงจรชีวิต 
จากการศึกษาในคร้ังนี้พบวาพันธุปลาหลายชนิดมีการ

อพยพยายถ่ินเพื่อไปหาแหลงสืบพันธุวางไขในพื้นที่ลําน้ําโขงเขต
จังหวัดเชียงรายจริง ซึ่งก็สอดคลองกับการศึกษาของ Bao et al.
(2001) ที่รายงานวามี เสนทางการอพยพของพันธุปลาที่มี
ความสําคัญหลายชนิด โดยเฉพาะในพื้นที่ลําน้ําโขงเขตจังหวัด
เชียงราย โดย Poulsen et al. (2002) รายงานเชนเดียวกันวาบริเวณ 
แมน้ําโขงเขตจังหวัดเชียงรายถึงนครหลวงเวียงจันทนซึ่งมี
ระยะทางตามลําน้ําประมาณ 800 กิโลเมตรนั้น มีพื้นที่แหลง
สืบพันธุวางไขที่สําคัญอยูที่บริเวณพื้นที่อําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย ดังนั้นจึงสอดคลองและสนับสนุนการมีตัวตนของแหลง
สืบพันธุวางไขในแมน้ําโขงเขตจังหวัดเชียงรายที่ไดดําเนินการ
ศึกษาคร้ังนี้ และ Poulsen et al. (2004) รายงานวามีจํานวน
ปลาเศรษฐกิจไมนอยกวา 30 ชนิด เดินทางข้ึนมาสืบพันธุวางไข
ในบริเวณจังหวัดเชียงรายแหงนี้ ไดแก ปลาแค หวา สนาก หมู
ขาว กะโห กราย นวลจันทร สรอยขาว ตะโกก กระสูบจุด 
กระสูบขีด สวายหนู เทโพ กดเหลือง กาดํา ดังแดง สะอี สลาด 
สรอยนกเขา บึก สวาย เผาะ ยาง เทพา สังกะวาดเหลือง แขยงธง 
สังกะวาดทองคม ยี่สก กะมัง หมากผาง และเคา โดยชนิดพันธุ
ปลาที่รายงานดังกลาวก็สอดคลองกับชนิดพันธุปลาที่พบจาก
การศึกษาในคร้ังนี้ดวยเชนกัน

สําหรับการศึกษาเก่ียวกับแหลงอาศัยแบบแหลงหลบภัย
ชวงแลงของพื้นที่วังน้ําลึกในแมน้ําโขงเขตประเทศไทย นฤพล 
และคณะ (2553) ไดยืนยันวาพื้นที่วังน้ําลึกในลําน้ําโขงเปน
แหลงอาศัยสัตวน้ําที่สําคัญในชวงแลงที่มีพันธุปลาหลายชนิด
เขามาอาศัยอยูจริง โดยรายงานวาในแมน้ําโขงตั้งแตเขตจังหวัด
เลยถึงอุบลราชธานีมีพื้นที่วังน้ําลึกที่มีพันธุปลาเขามาอยูอาศัย
ชวงแลงเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณวังน้ําลึกที่
จังหวัดบึงกาฬ นครพนม และอุบลราชธานี มีพันธุปลาอาศัยอยู
หนาแนนมากกวาพื้นที่อ่ืน โดยพบมีจํานวน 115, 123 และ 121 
ชนิด ตามลําดับ ดังนั้นพื้นที่วังน้ําลึกจึงมีบทบาทสําคัญในการ
เปนแหลงอาศัยหลบภัยชวงแลงของพันธุปลาในลําน้ําโขง และ
ยิ่งมีความสําคัญมากข้ึนในบริเวณพื้นที่ตนน้ําที่มีน้ํานอยในชวง
ฤดูแลงดังเชนในเขตจังหวัดเชียงรายของการศึกษาคร้ังนี้เชนกัน  

ICEM (2018) รายงานการศึกษา Lancang-Mekong 
Development Plan Environmental Study วาบริเวณแมน้ํา
โขงจากเชียงแสนถึงแกงผาไดมีเกาะดอนขนาดใหญจํานวน 18 
แหง วังน้ําลึกที่มีความลึกขนาด 5 - 20 เมตร จํานวน 4 แหง 
และวังน้ําที่มีความลึกมากกวา 20 เมตรข้ึนไป จํานวน 3 แหง 

แกงหินหรือผาหินจํานวน 15 แหง โขดหินโผลพนน้ํา 10 แหง 
ดอนทรายริมฝง 19 แหง ลําน้ําสาขา 23 แหง และหนองบึงริม
ฝงโขง 12 แหง โดยพื้นที่ดังกลาวเมื่อนับรวมกันแลวมีจํานวน 
104 แหง โดยมีตําแหนงที่ตั้งดังในภาพที่ 18 และมีพันธุปลา
จํานวน 52 ชนิด อาศัยอยูในวังน้ําลึก ในขณะที่งานวิจัยจาวบาน
เชียงของ-เวียงแกน (2547; 2549) รายงานในพื้นที่ของอําเภอ
เชียงของถึงเวียงแกนวามีแหลงอาศัยสัตวน้ําในรูปแบบ 

1) ผาหินหรือแกงหิน จํานวน 32 แหง 
2) คกหรือวังน้ําลึก จํานวน 20 แหง 
3) ดอน แยกได 3 แบบ คือ ดอนดินกลางน้ํา (เกาะ) 

ดอนทราย และดอนหิน ไมไดระบุจํานวน 
4) หาด ทั้งหาดทรายและหาดหินลาด แบงเปน 2 

แบบ คือ ริมฝง และกลางน้ํา ไมไดระบุจํานวน 
5) รอง เปนพื้นที่คลายรองน้ํา มีน้ําโอบลอมไปดานหลัง 

พบไดในชวงแลง ไมไดระบุจํานวน 
6) หลง คือรองน้ําที่ไมสามารถไหลเชื่อมกับลําน้ําหลัก

ได เปนน้ํานิ่งและตื้น ไมไดระบุจํานวน
7) หนอง คือแองน้ําที่มีน้ําขังในชวงแลง อยูในพื้นที่ริม

ฝงโขง ไมไดระบุจํานวน
8) แจม คือแหลมที่ยื่นเขาไปในน้ํา ไมไดระบุจํานวน 
9) น้ําหวย คือลําน้ําสาขา ไมไดระบุจํานวน

10) ริมฝง คือพื้นที่ริมแมน้ําที่ใชทําประมง ไมไดระบุจํานวน
11) กวาน คือพื้นที่คุงน้ํา เปนวังน้ําที่อยูในสวนโคงของ

ลําน้ํา พบจํานวน 3 แหง
อีกทั้งยังรายงานวามีพันธุปลาพื้นเมืองที่พบในชวงป 

2547 จํานวน 86 ชนิด อาศัยอยูตามแกงและผาหิน 15 ชนิด 
กวาน 15 ชนิด คก 24 ชนิด บริเวณดอนชวงน้ําทวม 9 ชนิด 
หาด 20 ชนิด รอง 6 ชนิด หลง 8 ชนิด หนอง 13 ชนิด แจม 2
ชนิด ลําหวย 51 ชนิด และริมฝงโขง 57 ชนิด พันธุปลาหลาย
ชนิดอยูอาศัยมากกวาหนึ่งระบบนิเวศยอย 

ในสวนของการศึกษาในพื้นที่น้ําทวม มะลิ และคณะ 
(2545) ไดรายงานวาพื้นที่น้ําทวมของลุมน้ําสงครามตอนลางซึ่ง
เปนลําน้ําสาขาที่สําคัญของแมน้ําโขงพบมีลําน้ําสาขาที่เชื่อมตอ
กับลําน้ําสงครามมีพื้นที่น้ําทวมจํานวนมากซึ่งเปนที่อยูอาศัย
ของกลุมปลาที่มีขนาดเล็ก ทั้งกลุมลูกปลาและกลุมปลาวัยรุนที่
เขาไปอาศัยเติบโตในชวงน้ําทวม ซึ่งเปนชวงเวลาของการเลี้ยง
ตัววัยออนเพื่อใหเจริญเติบโตและมีอัตรารอดตายที่มากข้ึน เมื่อ
ระดับน้ําเร่ิมลดระดับลงในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม
กลุมลูกปลาดังกลาวก็จะเดินทางออกสูลําน้ําสายหลัก ดังนั้น
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พื้นที่น้ําทวมและพื้นที่เลี้ยงตัววัยออนจึงมีความสําคัญมากกับ

วงจรชีวิตในชวงแรกฟกและชวงขณะเปนลูกปลา รวมทั้งเปนแหลง

ที่อุดมสมบูรณของอาหารธรรมชาติซึ่งชวงเวลานั้นกลุมลูกปลายัง

ไมสามารถดํารงชีวิตอยูในลําน้ําสายหลักที่มีความแตกตางของ

อาหารและมีกระแสน้ําที่ไหลแรงได

สําหรับการศึกษาที่บงชี้ถึงสภาพนิเวศยอยลงไปวาพื้นที่

แหงใดบางที่เปนพื้นที่แหลงสืบพันธุวางไขของพันธุปลาแตละชนิด

เชน พื้นที่แกงหิน โขดหิน หาด ดอนทราย หรือพื้นที่ที่มีพันธุไมน้ํา

หลากหลายชนิดนั้น การศึกษาคร้ังนี้ยังไมสามารถใหความชัดเจน

และยืนยันถึงสถานที่ดังกลาวได เพียงแตสามารถยืนยันไดวาสภาพ

พื้นที่ในบริเวณที่มีแกงหินในลําน้ําโขงจํานวนมากจะพบพันธุปลา

เดินทางข้ึนไปวางไข และโดยสภาพธรรมชาติที่แทจริงแลวกลุมปลา

วัยเจริญพันธุแตละชนิดที่เดินทางข้ึนไปหาพื้นที่แกงหินนั้น อาจจะ

เพียงเพื่อตองการหรืออาศัยอิทธิพลของกระแสน้ําที่มีความแรงเพิ่ม

มากข้ึนกวาความแรงของกระแสน้ําที่มีในลําน้ําปกติทั่วไป รวมทั้ง

อาศัยปริมาณออกซิเจนละลายที่มีปริมาณสูงมากกวาพื้นที่อ่ืน  ๆ

สวนพฤติกรรมของการสืบพันธุวางไขนั้นคงข้ึนอยูกับลักษณะของ

ประเภทไขวาเปนกลุมพันธุปลาที่มีลักษณะไขแบบใด ถาเปน

ประเภทคร่ึงลอยคร่ึงจมก็ตองการกระแสน้ําชวยใหไขไดลอยตัวไป

ในขณะที่ยังลองลอยฟกไขไปตามกระแสน้ํา ถาเปนประเภทไขจม

ติดวัสดุก็ตองหาสภาพนิเวศยอยในบริเวณใกลเคียงที่มีความ

เหมาะสมใหไขสามารถจมติดกับวัสดุตามรูปแบบของวัสดุที่

ตองการในแตละพฤติกรรมของพันธุปลาชนิดนั้น ๆ เชน กรวด 

หิน ตอไม หรือพันธุไมน้ํา เปนตน ซึ่งอยูในบริเวณพื้นที่ที่ไม

หางไกลไปจากพื้นที่แกงหินมากนัก ซึ่งอาจรวมถึงหาดหรือดอน

ที่อยูใกลเคียงก็ไดเชนกัน อยางไรก็ตามจากขอมูลที่ไดรับทราบ

จากปราชญประมงในพื้นที่บางรายไดรายงานวาไดเคยสังเกตเห็น

พอแมพันธุปลารวมฝูงวายน้ําออกันเปนกลุม ๆ หรือเก้ียวพาราสี

กันอยูในบริเวณหาดและดอนที่ใกลกับพื้นที่แกงหินหลายคร้ัง 

จากการศึกษาคร้ังนี้ที่กําหนดให 4 หมูบานเปาหมาย

เปนตัวแทนของพื้นที่ศึกษานั้นก็พบวาพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่

ที่มีการทําการประมงมากซ่ึงมีความสอดคลองกับรายงาน

การศึกษาของคณะนักวิจัยจาวบานเชียงของ-เวียงแกน 

(2547) ที่รายงานวาชาวประมงในลําน้ําโขงเขตจังหวัด

เชียงรายจะรวมกันทําการประมงเปนกลุม และใชพื้นที่ในการ

หาปลารวมกัน ซ่ึงถือวาเปนพื้นที่สาธารณะประโยชน โดย

ชาวประมงจะตองเคารพในกฎเกณฑที่กําหนดข้ึนโดยชุมชน 

และพบวาบริเวณพื้นที่ตั้งแตคอนผีหลงในเขตอําเภอเชียงของ

ไปจนถึงบริเวณแกงผาไดพบมีแหลงหาปลาสาธารณะที่สําคัญ 

รวม 11 แหลง ดังนี้ 

ภาพที่ 18  แผนที่แสดงที่ตั้งของแหลงอาศัยสัตวน้าํที่สําคัญในบริเวณอําเภอเชียงของและเวยีงแกน จังหวัดเชียงราย 

ที่มา : รายงานการศึกษาของ ICEM (2018)
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1) บานหาดบาย 

2) บานดอนที่

3) บานผากุบ

4) บานเมืองกาญจน หัวเวียง และปากงาว 

5) บานวัดหลวงและเวียงแกว 

6) บานหาดไครและสบสม 

7) บานปากอิงใต 

8) บานแจมปอง

9) บานหวยลึกบริเวณปากงาว 

10) บานคกหลวง ฝง สปป.ลาว 

11) บานหวยลึกบริเวณแกงผาได

4. พัฒนาการของระบบสืบพันธุของปลา
จากรายงานของ Bao et al. (2001) ไดกลาววาพัฒนาการ

ของระบบสืบพันธุของปลาในแมน้ําโขงจะมีการพัฒนาถึงระยะ

สมบูรณเพศในชวงระหวางเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม ยกเวน

พันธุปลาบางชนิดที่เร่ิมพัฒนาตั้งแตเดือนเมษายน โดยเฉพาะใน

พื้นที่อําเภอเชียงของมีรายงานวามีปลาอพยพไปข้ึนวางไขตั้งแต

พฤษภาคมถึงกรกฎาคม ในขณะที่บริเวณพื้นที่จังหวัดเลย 

หนองคาย และบึงกาฬ พบพันธุปลาอพยพไปวางไขในเดือน

กรกฎาคมถึงสิงหาคม และในลําน้ําสาขาที่มีกระแสน้ําไหลแรงก็

อาจมีชวงเวลาที่ยาวนานข้ึนไปถึงเดือนสิงหาคม

ปจจัยที่เปนสิ่งกระตุนใหเกิดการอพยพของปลานั้น

TAB (2007) ไดรายงานวาสิ่งกระตุนที่ทําใหเกิดการอพยพ

ของปลามีหลายปจจัย เชน ระดับน้ําที่เพิ่มข้ึนหรือกระแสน้ํา 

โดยระดับน้ํามักเปนปจจัยที่ถูกกลาวอางเปนลําดับแรกวาเปน

ปจจัยกระตุนการอพยพของปลา ปจจัยคุณภาพน้ําหลาย

ประการก็มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการไหลของน้ํา ทั้ง

ดานความขุนและสีน้ํา ซ่ึงเปนปจจัยที่ทําใหมีการอพยพและ

สัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงอาหารธรรมชาติกลุมแพลงกตอน

พืช นอกจากนี้ปจจัยปริมาณน้ําฝนก็เก่ียวของดวย โดยเฉพาะ

ปริมาณฝนคร้ังแรกของฤดูฝนที่ตกคอนขางมากจะเปนปจจัย

กระตุนทําใหเกิดการอพยพยายถ่ินที่เก่ียวกับการสืบพันธุได 

สวนอีกปจจัยหนึ่งที่มีการอธิบายไวก็คือชวงเวลาของดวง

จันทร ซึ่งการอพยพยายถ่ินของพันธุปลาหลายชนิดพบมี

รายงานวามีความสัมพันธอยางชัดเจนกับชวงระยะเวลาของ

ดวงจันทรตามปฏิทินจันทรคติ

5. ชนิดพันธุปลาที่พบในพ้ืนที่ศึกษา

ในดานความหลากหลายของชนิดพันธุปลาที่พบใน

แมน้ําโขงเขตจังหวัดเชียงราย จากการศึกษาคร้ังนี้ พบจํานวน 

148 ชนิด ซ่ึงมีจํานวนที่มากกวารายงานการพบของคณะนักวิจัย

จาวบานเชียงของ-เวียงแกน (2547) ที่ดําเนินการศึกษาในแมน้ํา

โขงเขตอําเภอเชียงของ ตั้งแตคอนผีหลงไปจนถึงแกงผาได 

ในชวงป 2546 - 2547 พบรวม 96 ชนิด เปนปลาพื้นเมือง 86 

ชนิด และปลาตางถ่ิน 10 ชนิด ในป 2549 พบจํานวนเพิ่มข้ึน

เปน 100 ชนิด (คณะนักวิจัยจาวบานเชียงของ-เวียงแกน, 2549) 

ในขณะที่พื้นที่แมน้ําอิงซึ่งเปนลําน้ําสาขาของแมน้ําโขงมีรายงาน

การศึกษาชนิดพันธุปลาโดย สุธิดา และคณะ (2551) ในชวงป 

2547 - 2548 วาพบชนิดปลารวม 46 ชนิด และ MRC (2017) 

รายงานจํานวนชนิดพันธุปลาที่พบในพื้นที่ตั้งแตเมืองปากเบง

ของ สปป.ลาว ไปจนถึงสุดเขตอําเภอเชียงแสน วามีจํานวนพันธุ

ปลารวม 185 ชนิด 

จากรายงานของ Bao et al. (2001) กลาววาพันธุปลา

ในลุมแมน้ําโขงตอนลางสวนใหญมีการปรับตัวใหเขากับสภาพ

ที่มีการตายตามธรรมชาติสูง โดยมีสภาวะการพัฒนาเขาถึงวยั

เจริญพันธุอยางรวดเร็วและวางไขคร้ังละจํานวนมาก โดย

เกือบทุกชนิดพันธุมีความออนไหวตอการกระตุนจากการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมมากกวาแรงกดดันจากการ

ถูกทําการประมงที่มากเกินไป ซึ่งขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็น

วาการจัดการประมงใหมีความยั่งยืน ประการสําคัญคือการ

จัดการดานสภาพแวดลอมของแหลงอาศัยซึ่งมีความสําคัญ

มากกวาการจัดการดานการควบคุมการทําการประมง ดังนั้น

การสืบพันธุและแหลงสืบพันธุจึงเปนข้ันตอนที่สําคัญในวงจร

ชีวิตของพันธุปลาหลายชนิด บางชนิดตองมีการเดินทางเปน

ระยะหลายรอยกิโลเมตรเพื่อที่จะตามหาถึงแหลงวางไขที่

เหมาะสม กระบวนการนี้เปนข้ันตอนที่สําคัญมากที่จะทําให

ประชากรยังคงสามารถดํารงอยูไดซ่ึงมีความเก่ียวพันกับ

สภาพนิเวศแหลงน้ําที่เปนที่ตองการของพันธุปลาแตละชนิดที่

มีความแตกตางกันดวย
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1. จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําทาใน

รอบปของพื้นที่ลําน้ําโขงเขตจังหวัดเชียงรายคร้ังนี้แสดงให

เห็นวาสภาพกายภาพของพื้นที่ศึกษาซึ่งเปนแหลงอาศัยสัตวน้ํา

ที่สําคัญมีการเปลี่ยนแปลงในรอบปคอนขางมาก โดยระดับน้ํา

พบเปลี่ยนแปลงจาก 1 - 3 เมตร (คาเฉลี่ย 2 - 3 เมตร) ในชวง 

ฤดูแลง เปน 5 - 9 เมตร (คาเฉลี่ย 3 - 6 เมตร) ในชวงฤดูน้ําหลาก 

และปริมาณการไหลของน้ําเปลี่ยนแปลงจาก 1,000 - 2,000 

ลูกบาศกเมตรตอวินาที เปน 3,000 - 6,000 ลูกบาศกเมตร

ตอวินาที การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนปจจัยขับเคลื่อนใหมี

ความผันแปรของสภาพพื้นที่แหลงอาศัยสัตวน้ําในแตละ

รูปแบบ ทําใหแหลงอาศัยดังกลาวไมมีการดํารงอยูอยางถาวร

ตลอดเวลา เปนการเกิดข้ึนขณะเวลาหนึง่แลวก็ปรับเปลี่ยนไป

ตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําและปริมาณการไหลของน้ํา

ในลําน้ําโขงซึ่งหมุนเวียนเปนวัฏจักรมายาวนาน

2. การดํารงอยูของระบบนิเวศยอยที่ปรับเปลี่ยนเปน

แหลงอาศัยที่สําคัญในแตละรูปแบบเกิดข้ึนจากความสัมพันธ

ของ 3 ปจจัย คือ สภาพกายภาพของพื้นที่ ระดับน้ํา และ

ปริมาณการไหลของน้ํา จึงทําใหมีการเกิดข้ึนของแหลงอาศัย

สัตวน้ําในแตละชวงเวลา โดยภาพรวมแบงไดเปน 4 ชวงเวลา 

คือ 1) ชวงน้ํานอย ประมาณ 5 - 6 เดือน เปนชวงที่พันธุปลา

ตองหาแหลงหลบภัยในลําน้ํา 2) ชวงน้ําเพิ่มข้ึน ประมาณ 1 - 2 

เดือน เปนชวงที่ปลาวัยเจริญพันธุตองการหาแหลงสืบพันธุ

วางไข 3) ชวงน้ําไหลหลากมาก ประมาณ 4 เดือน เปนชวงที่

ลูกปลาวัยแรกฟกตองการหาแหลงเลี้ยงตัววัยออนที่เหมาะสม 

และ 4) ชวงน้ําลดลง ประมาณ 1 เดือน เปนชวงที่ลูกปลา

วัยรุนตองการเดินทางออกจากพื้นที่น้ําทวมเพื่อหาแหลงหลบภัย

ในลําน้ําสายหลัก ดังนั้นการเกิดข้ึนของแหลงอาศัยจึงเปนการ

ประสานสัมพันธของ 3 ปจจัยดังกลาว แลวไปกระตุนหรือ

เปนสิ่งเราที่สงผลใหพันธุปลาชนิดตาง ๆ มีพฤติกรรมตอบ 

สนองและเดินทางเขามาสูพื้นที่แหลงอาศัยในแตละรูปแบบ

เพื่อเปนการขยายเผาพันธุและดํารงประชากรตามวงจรชีวิต

ในแตละชวงเวลา และถาหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนกับ

แหลงอาศัยก็จะส งผลกระทบตอการดํารงสภาพของ

ประชากรปลาชนิดนั้น ๆ ดวย 

3. ความรูและภูมิปญญาทองถ่ินดานนิเวศแหลงน้ําและ
ชีววิทยาประมงที่สะสมอยูในตัวปราชญประมงผูชํานาญการใน
พื้นที่ไดชวยใหสามารถทราบและเขาใจในสภาพนิเวศลําน้ํา 
แหลงอาศัย และพฤติกรรมปลา รวมถึงวงจรการเปลี่ยนแปลง
ที่มีในรอบปเปนอยางดี เนื่องจากเปนผูที่มีความคุนเคย ได
เห็น และไดรับรูถึงการมีอยูและการเปลี่ยนสภาพของพื้นที่
และพฤติกรรมของพันธุปลาชนิดตาง ๆ มาเปนระยะเวลานาน 
และสามารถนําความรูดังกลาวมาชวยสรางเสริมและเติมเต็ม
ชองวาง ทําใหการศึกษาวิจัยมีความสมบูรณ รวดเร็ว รวมถึงมี
ประสิทธิภาพ ประหยัดงบประมาณ และระยะเวลาดําเนินการ 
เคร่ืองมือในการศึกษาวิจัยดังกลาวจึงมีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพในการนําไปประยุกตใชวิจัยตามสภาพพื้นที่และ
กรอบแนวทางวิจัยที่เก่ียวของ

4. บริบทของพื้นที่ศึกษา 4 หมูบานในลําน้ําโขง มี
บทบาทสําคัญตอการเปนแหลงอาศัยที่มีทั้งสภาพที่เหมือนกัน
และแตกตางกันตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงสภาพของพื้นที่
และระบบนิเวศยอยในแตละพื้นที่ ซึ่งจะสงผลกระทบตอเนื่อง
ถึงแนวทางการจัดการที่จะกําหนดและนําไปดําเนินการที่
อาจจะมีความเหมือนและแตกตางกันไป โดยสภาพลําน้ําโขง
บริเวณพื้นที่บานดอนที่พบมีความเหมาะสมอยางยิ่งตอการ
เปนแหลงสืบพันธุวางไขของพันธุปลาหลายชนิด เนื่องจากมี
สภาพพื้นที่เปนแกงหินจํานวนหลายแหง ทั้งพื้นที่แกงหินขนาด
เล็กและใหญทําใหมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ําที่แตกตาง
กันไปตามปริมาณน้ําทาในแตละชวงเวลา สวนบานเมือง
กาญจนมีลักษณะเปนพื้นที่ลุมต่ํา ลําน้ําแผกวาง กระแสน้ํา
ไหลชาลง มีพื้นที่น้ําเออทวมริมฝงและหนองบึงที่เชื่อมตอกับ
ลําน้ําโขง จึงมีความเหมาะสมตอการเปนแหลงเลี้ยงตัววัย
ออนของพันธุปลาในระยะแรก ในขณะที่บานปากอิงใตเปน
พื้นที่วิกฤติที่มีสภาพเหมือนกับคอขวดเนื่องจากเปนชองแคบ
ระหวางเนินเขาที่เปนที่ตั้งของชุมชนประมงหลายแหง มีการ
ทําการประมงมาก พันธุปลาที่เดินทางเขามาสวนหนึ่งจะถูก
ทําการประมงไดโดยงาย ทําใหสูญเสียโอกาสในการขยาย
ประชากรเนื่องจากถูกจับไปใชประโยชนกอน สวนบานหวยลึก
มีความเหมาะสมสําหรับเปนแหลงเลี้ยงตัววัยออนและแหลง
หลบภัยชวงแลง เนื่องจากมีลําน้ําแผกวาง มีพื้นที่แกงหินและ
วังน้ําลึกจํานวนมากเชนกัน อยางไรก็ตามการจัดการประมง

สรุปผลการศึกษา
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โดยองครวมตองมีการจัดการใหมีความเชื่อมตอสัมพันธกัน

ระหวางแหลงอาศัยแตละรูปแบบ เนื่องจากตางก็เปนแตละ

ข้ันตอนที่สําคัญของวงจรชีวิตซึ่งไมสามารถแยกออกจากกัน

ไดโดยสิ้นเชิง และเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตอเนื่องตาม

หวงเวลาของวงจรชีวิตและสภาพแวดลอมที่มาเปนสิ่งเรา

5. การตรวจสอบเชิงพื้นที่ทั้งจากแผนที่ภาพถาย

ดาวเทียมและจากการสํารวจภาคสนามของแหลงอาศัยสัตวน้ํา

ที่สําคัญสามารถดําเนินการไดในระดับหนึ่ง ซึ่งก็ยังมีขอจํากัด

ไมสามารถตรวจความถูกตองไดโดยสมบูรณในหวงเวลา

เดียวกัน เนื่องจากแหลงอาศัยที่สําคัญมีการเปลี่ยนแปลง

สภาพตลอดเวลาตามการเปลี่ยนแปลงของปจจัยดานกายภาพ 

ของพื้นที่ ระดับน้ํา และปริมาณการไหลของน้ํา การตรวจสอบ

พื้นที่จริงโดยไมพิจารณาใหครอบคลุมชวงเวลาที่เหมาะสมก็

อาจจะไมสามารถคนหาและตรวจสอบแหลงอาศัยสัตวน้ํา

ทั้งหมดได โดยชวงเวลาที่มีน้ําไหลหลากมากจะทําใหพื้นที่

แกงและดอนบริเวณกลางลําน้ําถูกน้ําทวมไปกอน ในขณะที่

ในชวงแลงที่มีน้ํานอยก็จะพบสภาพแกงและดอนโผลพนน้ํา

จํานวนมาก แตไมสามารถจําแนกไดวาจะมีผลตอการเปลี่ยน 

แปลงสภาพของกระแสน้ําที่เปนปจจัยกระตุนการวางไขได

แตกตางกันมากนอยอยางไร ดังนั้นจึงยังคงมีขอจํากัดและ

ตองการการวางแผนที่สอดคลองเหมาะสมกับหวงเวลาดวย

6. การศึกษาแหลงที่อยูอาศัยที่สําคัญของสัตวน้ํา

บริเวณแมน้ําโขงเขตจังหวัดเชียงราย ซึ่งเปนบริเวณพื้นที่ที่มี

แกงหินและวังน้าํลึกในลําน้ําโขงรวม 4 หมูบาน ไดแก บริเวณ

บานดอนที่ บานเมืองกาญจน บานปากอิงใต และบานหวยลึก 

ดวยการสัมภาษณขอมูลจากปราชญประมงผูชํานาญการใน

พื้นที่รวมกับการรวบรวมขอมูลเพื่อตรวจสอบทางชีววิทยา

ประมงในภาคสนาม รวมทั้งการประชุมปรึกษาหารือเพื่อ

ตรวจสอบขอมูลรวมกับชุมชนและปราชญประมงสามารถ

ยืนยันถึงการมีตัวตนและความสําคัญของพื้นที่ดังกลาวใน

แมน้ําโขงไดจริง โดยเฉพาะจากการตรวจสอบขอมูลดาน

พัฒนาการของระบบสืบพันธุของปลาและความชุกชุมของลูก

ปลาในแตละชนิดพันธุที่สํารวจพบในพื้นที่

7. การดํารงอยูของแหลงอาศัยสัตวน้ําที่สําคัญในแต

ละรูปแบบ ตางก็มีความสําคัญและมีผลอยางยิ่งตอการดํารง

อยูตามวงจรชีวิตในข้ันตาง ๆ ของพันธุปลาแตละชนิดและมี

ผลตอผลผลิตทางการประมงที่นําไปใชประโยชนเพื่อความ

มั่นคงทางอาหารของประชาชน ดังนั้นแหลงอาศัยสัตวน้ําที่

สําคัญเหลานี้จึงมีผลกระทบอยางยิ่งตอระดับความอุดม

สมบูรณของสัตวน้ําและการดํารงอยูของความหลากหลาย

ทางชีวภาพของพันธุปลา โดยเฉพาะอยางยิ่งพันธุปลา

เฉพาะถ่ินที่มีความ สําคัญในพื้นที่แมน้ําโขง เชน ปลาบึก 

เทพา นวลจันทร แค สะงั่ว ดังแดง ตะกาก เปนตน ดังนั้น

การจัดการดานสภาพแวดลอมและแหลงอาศัยจึงมีผลกระทบ

ตอความสมบูรณของสัตวน้ําและเปนสิ่งสําคัญลําดับแรกที่

ควรตองดําเนินการจัดการ

1. ขอเสนอแนะเพ่ือการนําไปใชประโยชนดานสาธารณะ

1) จากการศึกษาคร้ังนี้แสดงใหเห็นวาแหลงอาศัยสัตวน้ํา

ในลําน้ําโขงเขตจังหวัดเชียงรายในหลายพื้นที่มีความตอเนื่อง

เชื่อมโยงและสัมพันธกันตามข้ันตอนวิวัฒนาการของวงจร

ชีวิต กลาวคือทั้งพื้นที่แหลงวางไข แหลงเลี้ยงตัววัยออน และ

แหลงหลบภัย ตางก็มีความสําคัญในแตละชวงเวลาของชีวิต 

เชน เมื่อเขาสูวัยเจริญพันธุก็ตองหาแหลงสืบพันธุวางไขที่

เหมาะสมเพื่อขยายเผาพันธุประชากร เมื่อเร่ิมฟกเปนตัววัย

ออนก็ตองหาแหลงดํารงชีวิตที่เหมาะสมเพื่อรักษาจํานวน

ประชากรใหยังคงอยู และเมื่อประสบกับชวงเวลาที่ภัยแลงมา

เยือนก็ตองหาแหลงอาศัยหลบภัย ซึ่งทั้งแหลงอาศัยและวงจร

ชีวิตนั้นไมไดมีการจําแนกวาจะอยูภายใตพื้นที่หรือหมูบาน

หรือเขตแดนของประเทศใด ดังนั้นแนวทางการจัดการที่

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพจึงตองบูรณาการรวมกันใน

ภาพรวมเพื่อใหมีการดูแลรักษาสภาพแวดลอมอยางเหมาะสม

สอดคลองกับสภาพแหลงอาศัยสัตวน้ําในแตละแบบเพื่อให

ธรรมชาติยังคงสามารถทําหนาที่ไดอยางสมบูรณ ประเด็น

สําคัญคือการดูแลรักษาสภาพแวดลอมที่วิกฤติตอวงจรชีวิตเพื่อ

สนับสนุนใหระบบนิเวศยังคงมีกําลังผลิตและใหผลผลิตที่ไมตาง

ไปจากเดิม ซึ่งมีความสําคัญมากกวาการดูแลจัดการดานการทํา

ขอเสนอแนะ

ปท่ี 3 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มีนาคม 2563
Volume 3 Number  1 January – March 2020

วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์  134



การประมงอยางมาก เนื่องจากเปนข้ันตอนการจัดการกับปจจัย 

ที่มีศักยภาพตอการผลิต ซึ่งเปนการจัดการในข้ันตอนที่มี

ผลกระทบที่นอยกวา ดังนั้นแนวทางการจัดการประมงแบบ

ชุมชนมีสวนรวมขามพรมแดนจึงจําเปนตองมีการขับเคลื่อน

ใหเกิดข้ึนเพื่อใหสามารถมารวมกันจัดการ ดูแล รักษา พื้นที่

แหลงสืบพันธุวางไข แหลงเลี้ยงตัววัยออน และแหลงหลบภัย

ชวงแลง อันจะทําใหระบบนิเวศยังคงสามารถดํารงรักษา

ประชากรปลาใหมีความยั่งยืนเปนทรัพยากรเพื่อความมั่นคง

ทางอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพในลําน้ําโขงเขต

จังหวัดเชียงรายสืบไป

2) ข้ันตอนการขับเคลื่อนเพื่อดําเนินการจัดการดาน

การประมงแบบมีสวนรวมขามพรมแดนในแมน้ําโขงเขต

จังหวัดเชียงรายตองมีการกําหนดบทบาทและจัดตั้งองคกร

หรือคณะกรรมการรวมเพื่อใหมีการจัดการประมงรวมกันใน

พื้นที่แมน้ําโขงระหวางประเทศไทยกับ สปป.ลาว ซึ่งควรมี

การจัดตั้งคณะกรรมการรวมทั้ง 3 ระดับ คือ 1) ระดับของ

คณะกรรมการรวมในระดับชุมชน 2) ระดับของคณะกรรมการ 

รวมในระดับอําเภอหรือเมือง และ 3) ระดับของคณะกรรมการ 

รวมในระดับจังหวัดหรือแขวงของทั้งสองประเทศ ที่มีการใช

ทรัพยากรสัตวน้ํารวมกัน เพื่อใหสามารถรวมกันดูแล รักษา 

จัดการ และแกปญหา รวมทั้งดําเนินการเฝาระวังการทําการ

ประมงผิดกฎหมาย โดยดําเนินการกําหนดมาตรการดานการ

จัดการใหเปนที่ยอมรับรวมกันและอางอิงหลักฐานขอมูลทาง

วิชาการเดียวกัน เชน การงดจับปลาในชวงระยะเวลาหนึ่ง

ของฤดูสืบพันธุวางไข การหามทําการประมงในพื้นที่แหลง

สืบพันธุวางไข การรวมกันดูแลรักษาพื้นที่วังน้ําลึกใหเปน

พื้นที่สงวนและอนุรักษพันธุปลา เปนตน

2. ขอเสนอแนะเพ่ือการนําไปใชประโยชนดานนโยบาย

1) ตองมีการกําหนดมาตรการในการคุมครองดูแลและ

บํารุงรักษาแหลงอาศัยสัตวน้ําที่สําคัญ เชน แหลงสืบพันธุ

วางไข แหลงเลี้ยงตัววัยออน รวมทั้งการดูแลรักษาทรัพยากร

สัตวน้ําใหมีโอกาสในการเขาถึงแหลงอาศัยสัตวน้ําที่สําคัญ

นั้น ๆ เชน กําหนดชวงเวลาในการหามทําการประมงในบาง

พื้นที่ หรือบางชวงเวลาที่มีความวิกฤติตอการเดินทางและการ

เขาถึงแหลงอาศัยสัตวน้ําที่สําคัญดังกลาว

2) ใชมาตรการทางกฎหมายโดยใหมีการกําหนดพื้นที่

อนุรักษพันธุสัตวน้ําในพื้นที่ที่สําคัญรวมกัน เพื่อใหการดูแล

รักษาแหลงอาศัยสัตวน้ํา แหลงอาศัยของปลาเฉพาะถ่ิน 

แหลงวางไข และหลบภัยชวงแลงที่สําคัญ เชน พื้นที่คอนผี

หลง พื้นที่แกงกอนคํา-แกงผาได เปนตน

3) การอนุมัติใหดําเนินการโครงการพัฒนาใดใดใน

พื้นที่ลําน้ําโขงควรตองมีการศึกษาดานผลกระทบที่เกิดข้ึน

อยางชัดเจนและถูกตองตามหลักวิชาการอยางแทจริง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบขามพรมแดนที่มีตอเนื่องไปถึง

บริเวณพื้นที่ทายน้ําและพื้นที่ตนน้าํ และตองดําเนินการจัดหา

หรือนําเสนอแนวทางหรือวิธีการจัดการเพื่อลดผลกระทบที่

เกิดข้ึนนั้นไดอยางเปนรูปธรรมเสียกอน จึงคอยมีการอนุญาต

ใหดําเนินโครงการพัฒนาได ซึ่งหลักคิดดังกลาวเปนไปตาม

มาตรฐานของประเทศที่พัฒนาแลว เนื่องจากผลกระทบที่

เกิดข้ึนอาจนํามาซึ่งความสูญเสียอยางมากจนไมสามารถจะ

แกไขใหฟนคืนสภาพกลับมาดังเดิมได 

4) การจัดตั้งและสรางระบบเครือขายกลุมชาวประมง

ในพื้นที่เพื่อสนับสนุนแนวทางการมีสวนรวมในการจัดการ

ประมงแบบชุมชนมีสวนรวมในรูปแบบตาง ๆ เปนสิ่งที่ควร

ตองดําเนินการใหเกิดข้ึน ทั้งการขับเคลื่อนผานหนวยงานรัฐ 

องคกรเอกชน และหนวยงานระหวางประเทศ เชน การเฝา

ระวังการทําการประมงผิดกฎหมาย การควบคุมการทําการ

ประมงในพื้นที่สําคัญ การจํากัดปริมาณการทําการประมงใน

ชนิดพันธุที่หายากใกลสูญพันธุ เปนตน

5) ระบบนิเวศลําน้ําที่มีความซับซอนและมีความ

หลากหลายทางชีวภาพอยางมากดังเชนพื้นที่ลุมน้ําโขงนี้ไม

เหมาะอยางยิ่งที่จะใชการบริหารจัดการบนแนวคิดของการ

จัดการประชากรสัตวน้ําเพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง ในทางตรงกัน

ขามการพิจารณาจัดการบนฐานการใชประโยชนของระบบ

นิเวศทั้งระบบเปนแนวทางที่สมควรดําเนินการ โดยแนวทาง

การบริหารจัดการตองใหความสําคัญกับการวางแผนทัง้ระบบ

เก่ียวกับการอพยพยายถ่ินของพันธุปลาที่สําคัญดวยเพื่อมุง

ไปสูการจัดการบนพื้นฐานของการใชประโยชนของระบบ

นิเวศเชิงบริการ และการบริหารจัดการแบบขามพรมแดนใน

ระบบลุมน้ํา
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3. ขอเสนอแนะเพ่ือการจัดการประมงแบบมีสวนรวม
จากการศึกษาตามบริบทของพื้นที่โดยรวมพบวาสภาพ

ปญหาการประมงในแมน้ําโขงเขตจังหวัดเชียงรายประกอบดวย 
- ประชากรสัตวน้ําที่มีในธรรมชาติเร่ิมมีปริมาณความ

ชุกชุมลดนอยลง จับไดนอยลง มีรายไดลดลง มีความมั่นคงของ
อาหารสัตวน้ําในชุมชนลดลง

- มีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําและคุณภาพน้ําลําน้ํา
โขงทําใหมีผลกระทบตอแหลงอาศัยและพฤติกรรมของสัตวน้ํา
ในพื้นที่

- กฎหมายและกฎกติกาของชุมชนที่ใชจัดการดานการ
ประมงไมสามารถบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ทํา
ใหสัตวน้ําถูกทําลายและถูกจับไปใชประโยชนกอนเวลาอันควร 

- ชุมชนและชาวประมงขาดความรู ความตระหนัก และ
มาตรการที่จะสนับสนุนการจัดการทรัพยากรสัตวน้ํา

โดยสภาพปญหาที่พบดังที่ไดกลาวมานั้นอาจมีสาเหตุ
ที่มาของปญหาจากหลายประการรวมกัน เชน ประชากรสัตวน้ํา
ในธรรมชาติเร่ิมมีปริมาณความชุกชุมลดลงซึ่งอาจมีสาเหตุจาก 

- การขาดการดูแลแหลงอาศัยและแหลงหลบภัยของ
พันธุปลาทําใหมีประชากรตนทุนในธรรมชาติเหลืออยูนอย

- การขาดแหลงอนุบาลและเลี้ยงตัววัยออนที่เหมาะสม
ทําใหกําลังผลิตสัตวน้ําในธรรมชาติลดลง 

- การขาดการเสริมสรางประชากรสัตวน้ําเพื่อชวย
เสริมสรางและทดแทนประชากรที่มีในธรรมชาติ

- มีการใชเคร่ืองมือประมงผิดกฎหมาย ทําลายลาง หรือ
เคร่ืองมือจับปลาขนาดเล็กมาก เชน การใชกระแสไฟฟา ระเบิด 
หรือเคร่ืองมือประมงที่จับปลาขนาดเล็กกอนวัยเจริญพันธุ

แนวทางของการจัดการประมงแบบมีสวนรวมในแมน้ํา
โขงเขตจังหวัดเชียงรายเพื่อสนับสนุนการแกปญหาดังกลาว
เพื่อใหทุกองคกรและหนวยงานไดเขามารวมกับชุมชนในการ
ดําเนินกิจกรรมรวมกัน ไดแก 

1) ดําเนินการใหมีการจัดตั้งและจัดสรางแหลงอนุรักษ
พันธุปลาเพิ่มมากข้ึน และสงเสริมใหมีการขยายเขตพื้นที่แหลง
อนุรักษพันธุปลาเดิมที่มีอยูใหมีพื้นที่มากข้ึน

2) จัดสรางและสนับสนุนใหมีแหลง/พื้นที่ หรืออุปกรณ/
เคร่ืองมือในการอนุบาลลูกปลาใหมากข้ึน

3) ลดปริมาณการจับปลาในชวงฤดูปลามี ไข  หรือ
สนับสนุนใหมีการนําพันธุปลาที่จับไดไปใชประโยชนในการเพาะ
ขยายพันธุกอน แลวจึงคอยนําไปใชประโยชนตอไป ดังเชน

การดําเนินงานในธนาคารปูมาหรือกุงกามกรามในบางพื้นที่
4) สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมการเพาะพันธุปลาใน

ภาคสนาม (mobile hatchery) เพื่อใหมีการเพิ่มประชากรปลา
กลับคืนสูแหลงน้ําใหมากข้ึน และสนับสนุนใหมีการอนุบาล
ลูกปลาจากระบบเพาะพันธุดังกลาวเพื่อใหมีขนาดและอัตรา
รอดตายที่เพิ่มข้ึนดวย 

5) ควบคุมการใชเคร่ืองมือประมงที่มีประสิทธิภาพสูง
เกินไปเพื่อลดปริมาณการทําการประมง รวมทั้งการจับปลาที่
มีขนาดเล็กไปใชประโยชนกอนเวลาอันควรเพื่อเปดโอกาสให
มีการขยายประชากรเพิ่มข้ึน 

6) จัดตั้งคณะกรรมการรวมดานการประมงระหวาง
ชุมชนและพื้นที่ปกครองเพื่อชวยแกปญหาในพื้นที่ รวมทั้ง
กวดขัน ดูแล และปองปราม การทําการประมงผิดกฎหมาย 
และสนับสนุนใหมีการรวมกลุมจากหลายชุมชนเพื่อจัดตั้งเปน
กลุมเครือขายของการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําในแมน้ําโขงทั้ง
ในพื้นที่ระหวางอําเภอและเครือขายขามพรมแดนเพื่อใหการ
ทํากิจกรรมมีความเขมแข็งและตอเนื่องและบูรณาการรวมกัน
อยางแทจริง

7) สรางความตระหนักและการมีสวนรวมของชุมชนให
มีการกระทําการที่อยูในกฎระเบียบโดยดําเนินกิจกรรมอยาง
ตอเนื่องและหลากหลาย เชน การสืบชะตาแมน้ําโขง เปนตน

4. ขอเสนอแนะเพ่ือการสื่อสารและประชาสัมพันธความรู 
ผลงานวิจัยคร้ังนี้คณะผูวิจัยไดจัดทําเปนแผนภาพ

โปสเตอรเพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธความรูที่ไดรับจากการ
ดําเนินโครงการวิจัยซึ่งมีขนาด 84 x 120 เซนติเมตร ติดตั้งบน
กรอบไมรวม 5 ชุด ชุดละ 7 แผน เพื่อสงคืนความรูใหกับชุมชน
ที่รวมในการศึกษาวิจัยชุมชนละ 1 ชุด และมอบใหสํานักงาน
ประมงจังหวัดเชียงราย 1 ชุด โดยภาพรวมเปนการรายงานผล
การดําเนินงานดังกลาวเพื่อสนับสนุนใหสามารถนําความรูที่
ไดมาขยายผลเพื่อเปนประโยชนในเชิงสรางสรรคดวยการสื่อสาร
และประชาสัมพันธสรางความรูและการเรียนรูใหกับหนวย
ราชการที่เก่ียวของ สถาบันการศึกษา และชุมชนในพื้นที่ที่มี
สวนรวม รวมทั้งเปนการประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรความรูซึ่ง
เปนตัวอยางของการศึกษาเรียนรูรวมกันกับชุมชนในการนําไปสู
การเสริมพลังและพัฒนาชุมชนหรือทองถ่ินอ่ืนใหมีสวนรวมใน
การศึกษาอันจะนําไปสูการจัดการแบบมีสวนรวมและเปน
แนวทางในการแกปญหารวมกันตอไป 
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ภาพที่ 19  ภาพโปสเตอรพันธุปลาและการศึกษาแหลงอาศัยสัตวน้ําที่สําคัญในบริเวณแมน้าํโขง เขตจังหวัดเชียงราย
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