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Mekong Watch Fact Sheet 
20 ปีของดอนทอละท ี 

ปัจจัยความส าเร็จในการจัดท าเขตอนุรักษ์พนัธ์ุปลา 
โดย ยูกะ คิกูชิ, แม่โขงวอช 

 

บา้นทอละที (ดอนทอละที) ตั้งอยูต่  าบลเมืองโขง แขวงจ าปาสัก   ภาคใตข้องประเทศลาว เป็นส่วนหน่ึง
ของแม่น ้าโขงท่ีรู้จกัในนาม “ส่ีพนัดอน”  ดินแดนอนัมีปลาอุดมสมบูรณ์ ตลอดระยะเวลามากกวา่ 20 ปี ชาวบา้น
ยงัคงรักษาเขตอนุรักษพ์นัธ์ุปลาแห่งน้ีไวไ้ด ้  ดว้ยสภาพมีดอนเป็นท่ีอยูอ่าศยั จึงมีการจดัตั้งเขตอนุรักษพ์นัธ์ุปลา 
เพื่อใหพ้วกเขาสามารถดูแลพื้นท่ีใกลเ้คียงไดเ้ป็นอยา่งดีจนถึงปัจจุบนั แมจ้ะไม่มีใชว้ธีิการวทิยาศาสตร์ในการ
ประเมินเชิงปริมาณอยา่งต่อเน่ืองในพื้นท่ีดงัชาวบา้นอา้งได ้แต่เพราะชาวบา้นไดริ้เร่ิมการดูแลเขตอนุรักษแ์ห่งน้ีมา
ยาวนาน และมีความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดมีประมงอยา่งต่อเน่ือง  ท าใหเ้กิดการอนุรักษท์รัพยากรไดอ้ยา่งแทจ้ริงi ใน
ท่ีน้ี จึงไดใ้ชก้ารสังเกตและการสัมภาษณ์ชาวบา้นทอ้งถ่ิน เพื่อคน้หาเหตุผลท่ีท าใหเ้ขตอนุรักษมี์ประสิทธิภาพ  

 
ภาพประกอบ 1 ภูมิภาคส่ีพนัดอน(ภาพจากแผนท่ี Google Earth) 

  
บ้านทอละที 
ทีต่ั้ง: เมืองโขง จงัหวดัจ าปาสัก ประเทศลาว ใกลช้ายแดนกมัพชูา หมู่บา้นหรือดอนน้ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 
200 ปี ประชากร(กรกฎาคม 2014) : 93 ครัวเรือน ประชากร 576 คน(เป็นผูห้ญิง 304 คน) 
อาชีพ: เกษตรกรรม ประมง จกัสาน(ท ากระต๊ิบขา้ว) มี15 ครอบครัวท่ีมีขา้วเพียงพอต่อการด ารงชีวติตลอดทั้งปี แต่
ท่ีเหลือตอ้งพึ่งพารายไดจ้ากการจบัปลาและทรัพยากรอ่ืนๆเพื่อซ้ือขา้ว เม่ือเร็วน้ี  30-40 % ของชาวบา้นตอ้งมา



อพยพมาท างานเป็นแรงงานชัว่คราวในประเทศไทย  
ด้านโภชนาการ: ขา้วเหนียว ถือเป็นอาหารหลกัและมีอาหารท่ีประกอบดว้ยปลาเป็นหลกั ส่วนเน้ือจะมีการบริโภค
เพียง 1-2 คร้ังต่อเดือน  
 
แหล่งอนุรักษ์เกดิขึน้มาได้อย่างไร 

แหล่งอนุรักษน้ี์จดัตั้งข้ึนเม่ือปี 1995 เป็นช่วงท่ีมีการจดัท าเขตอนุรักษพ์นัธ์ุปลาทัว่พื้นท่ีส่ีพนัดอนโดยการ
สนบัสนุนของโครงการชุมชนประมงและการอนุรักษโ์ลมาของลาว(Lao Community Fisheries and Dolphin 
Protection Project (LCFDPP)ii ชาวบา้นตกลงกนัเลือกพื้นท่ีแอ่งน ้าลึกในแม่น ้าอยูท่างตะวนัออกของดอนเพื่อให้
เป็นแหล่งอนุรักษข์องชุมชน โดยนบัจากเดือน12 ถึงเดือน 7 ตามเดือนจนัทรคติ (เดือนพฤศจิกายน-มิถุนายน) ซ่ึง
เป็นช่วงฤดูแลง้ หา้มจบัปลาหรือวางเคร่ืองมือดกัปลาในบริเวณนั้น ผูใ้ดฝ่าฝืนกฎตอ้งเสียค่าปรับ ระหวา่งฤดูฝน 
ระดบัน ้าจะเพิ่มสูงข้ึนและกระแสน ้าจะไหลแรง ท าใหย้ากต่อการจบัปลาในบริเวณนั้นอยูแ่ลว้ กลายเป็นวา่ บริเวณ
นั้นกลายเป็นพื้นท่ีปิดส าหรับการหาปลาตลอดทั้งปี 

นายน.หวัหนา้หมู่บา้นและนายพ.อ
ดีตหวัหนา้หมู่บา้น ทั้งคู่ผูน้  าปัจจุบนัของ
หมู่บา้น เล่าวา่ เม่ือ 20 ปีก่อน  มีเหตุการณ์
ส าคญัเกิดข้ึน โดยมีชาวบา้นจากท่ีอ่ืนเขา้มา
หาปลาโดยไม่ไดใ้ส่ใจและจบัเอาเอา ปลากวง
(Bosemania microlepis),  ชนิดพนัธ์ุปลาท่ี
เคยอาศยัอยูแ่ถวน้ีไปจ านวนมาก จบัไปมาก  
ช่วงนั้นผูน้ าชาวบา้นเร่ิมกงัวลวา่ปลากวง
อาจจะสูญพนัธ์ุไป และรัฐบาลบาลไดแ้จง้
พวกเขาเก่ียวกบัการจดัตั้งเขตอนุรักษใ์นแถบ
นั้น ผูน้ าหมู่บา้นจึงไดป้รึกษาหารือกบัชาวบา้นและตดัสินใจจดัท าเขตอนุรักษ ์ เรียกวา่ “วงัสงวน” ข้ึนมารอบๆ 
พื้นท่ีแอ่งน ้าลึก (วงั) จรดแนวพื้นท่ีทางทิศตะวนัออกของหมู่บา้น รวมถึงพื้นท่ีซ่ึงเคยเป็นพื้นท่ีวางไข่และอาศยัอยู่
ของปลากวงiii และรัฐบาลก็ไดอ้นุมติั  โครงการไดด้ าเนินการท าพิธีขอขมา “บวชวงั”iv ชาวบา้นช่ืนชมวา่  ในช่วง
เวลา 3 ปีหลงัจากมีการจดัท าเขตอนุรักษข้ึ์น ปริมาณปลาเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก ยิง่ไปกวา่นั้น ชนิดพนัธ์ุปลาท่ีเคย
หายไปชัว่คราวกลบัคืนมาอยา่งรวดเร็ว ยกตวัอยา่งเช่น ปลาเอิน (Probarbus spp.) 

กระบวนการมีส่วนร่วมของคนหนุ่มสาวและเด็กๆในหมู่บา้นช่วงเทศกาลและความช่วยเหลือของ
พระสงฆ ์ และความเป็นปึกแผน่ของชาวบา้นเป็นขอ้คน้พบท่ีส าคญัจากการสัมภาษณ์เช่นกนั   อิทธิพลของเขต
อนุรักษไ์ดแ้พร่กระจายออกไปเป็นอยา่งมากในหมู่ชาวบา้น นบัวา่พื้นท่ีอนุรักษภ์ายในชุมชนตั้งอยูใ่นจุดท่ีดีและมี
ความเหมาะสมต่อการเฝ้าระวงัของชาวบา้น(ภาพประกอบท่ี 2)  

ภาพประกอบ 2 เขตอนุรักษ์ดอนทอละท ี
(ภาพแผนทีจ่าก Google Earth) 



ลกัษณะทางภูมิศาสตร์และสังคมของพืน้ทีอ่นุรักษ์ 
พื้นท่ีอนุรักษป์ระกอบดว้ยแอ่งน ้าซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมีปลาขนาดใหญ่ชุกชุม แต่ก็มีเหตุผลอ่ืนท่ีชาวบา้นเลือก

พื้นท่ีท่ีแห่งนั้น พื้นท่ีตอนล่างของหมู่บา้นเป็นพื้นท่ีป่าน ้าท่วมหลากถึงเรียกวา่ ป่าไคร้ หมายถึง ป่าไคร้พุม่เต้ีย ดงั
เห็นในภาพประกอบท่ี 3 ท่ีแสดงใหเ้ห็นในเส้นสีเขียวจางๆ อยูริ่มฝ่ังดอนทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องหมู่บา้น 
ปลาบางชนิดชอบกินดอกของตน้ไคร้ และเป็นพื้นท่ีส าคญัท่ีปลาจะหลบซ่อนตวัอยูไ่ดช่้วงน ้าหลาก  

ดงัท่ีชาวบา้นกล่าวไว ้ ปลาหาพื้นท่ีป่าน ้าท่วมขงัเพื่อท่ีจะเป็นท่ีอาศยัเหมาะสม และพวกเขารู้วา่จะเป็น
แหล่งวางไข่ท่ีเหมาะสมของปลาบางชนิด พื้นท่ีอนุรักษจึ์งรวมไปถึงป่าไคร้ และบริเวณป่าไคร้ตอนล่างท่ี
กวา้งขวางอีกดว้ย  

 
ภาพประกอบ 3 ต้นไคร้พุ่ม 

กล่าวถึงช่ือท่ีมาของดอน “ทอละที”  เป็นช่ือตามต านานของนกัสู้ช่ือ ทอละพี กาลคร้ังหน่ึงนานมาแลว้ มี
พญาควายอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีแห่งน้ี และมีค าท านายวา่ เขาจะถูกฆ่าโดยลูกชายของตวัเอง เขาจึงตอ้งฆ่าลูกควายท่ีเกิด
เป็นตวัผูทุ้กตวั คร้ังหน่ึง มีควายตวัหน่ึงกลวัวา่ลูกของเธอจะถูกฆ่าตายดงัเช่นตวัอ่ืน จึงหนีไปคลอดลูกอยูใ่นถ ้าเพื่อ
ไม่ใหร้าชาควายเห็น เธอตั้งช่ือลูกควายวา่ ทอละพี ซ่ึงมีเร่ืองราวให้ติดตามมากมายของเติบโตข้ึนเพื่อลม้ลา้งอ านาจ
ของราชา เป็นท่ีช่ือกนัวา่ ถ ้าในต านานตั้งอยูใ่นพื้นท่ีอนุรักษท่ี์เป็นวงั รวมไปถึงความเช่ือวา่มีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิในป่าอยู่
ติดกบัแอ่งน ้าเรียกวา่ “มเหศกัด์ิ” ซ่ึงเป็นท่ีเคารพบูชา คนทัว่ไปต่างเกรงขามพื้นท่ีป่าแห่งนั้นเป็นทุนเดิมและไม่ค่อย
จบัปลามากในพื้นท่ีใกลเ้คียงเขตอนุรักษ ์ 

 
เหตุผลที่ท าให้พืน้ทีอ่นุรักษ์ประสบความส าเร็จ  

มีเหตุผล 3 ประการท่ีเช่ือถือไดว้า่ พื้นท่ีอนุรักษค์งอยูไ่ดแ้ละรักษาทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนื ประการแรกคือ 
สภาพส่ิงแวดลอ้มของพื้นท่ี ซ่ึงเป็นพื้นท่ีวางไข่และปลอดภยัของลูกปลาท่ีจะเติบโตในพื้นท่ีรอบๆ เขตอนุรักษ ์ ท่ี
ซ่ึงท าหนา้ท่ีในการปกป้องพื้นท่ีอยา่งไดผ้ล  มีพื้นท่ีอนุรักษห์ลายแห่งในแม่น ้าโขงตอนล่างเลือกพื้นท่ีแอ่งน ้าลึก
เป็นพื้นท่ีหลกัในการอนุรักษท่ี์ซ่ึงช่วย ลดการจบัปลาในพื้นท่ีแอ่งน ้าลึกช่วงฤดูแลง้ไดเ้ป็นอยา่งดี ในกรณีของดอน
ทอละที แหล่งอนุรักษไ์ดค้รอบคลุมถึงพื้นท่ีวางไข่ของปลาหลายชนิดรวมปลากวง นอกจากน้ียงัมีพื้นท่ีป่าไคร้อยู่
ตอนล่างของพื้นท่ีอนุรักษย์งัเห็นเป็นพื้นท่ีส าคญัดา้นสภาพแวดลอ้มและท่ีอยูอ่าศยัของปลาอีกดว้ย 



 เหตุผลประการท่ีสอง คือ ความเช่ือเก่ียวกบัผแีละประเพณีความเช่ือของคนทอ้งถ่ินช่วยจ ากดัการจบัปลา
ของชาวบา้น เพราะวา่ชาวบา้นกลวัวา่จะท าผดิต่อเจา้ท่ีและคนท่ีละเมิดกฎน้ีจะไดรั้บการวพิากษว์จิารณ์กนัอยา่ง
หนกัมากกวา่ปกติท่ีคนละเมิดกฎธรรมดาของพื้นท่ีอนุรักษเ์สียอีก 
 เหตุผลประการท่ี 3  คือ เขตอนุรักษไ์ดมี้การจดัตั้งอยา่งเป็นทางการและการยอมรับจากทางรัฐบาลกลาง 
ดงันั้นจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีชาวบา้นใชเ้พื่อท่ีจะเขม้งวดต่อการละเมิดกฎของบุคคลภายนอกชุมชนดว้ย การเคารพนบั
ถือผแีละประเพณีความเช่ือของทอ้งถ่ินควบคุมพฤติกรรมชีวติความเป็นอยูช่าวบา้นแห่งนั้น แต่มีหลายกรณีท่ีผูม้า
เยอืนหรือแขกต่างถ่ินท่ีไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัเร่ืองเหล่าน้ี การจดัตั้งเขตอนุรักษอ์ยา่งเป็นทางการจึงช่วย
สนบัสนุนใหช้าวบา้นสามารถท่ีจะเขม้งวดกบัการเขา้ถึงบุคคลภายนอกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ปัจจยัทั้งสามประการนั้นคาดเดาได ้ เกิดผลสัมฤทธ์ิร่วมกนั ช่วยเพิ่มความส าเร็จใหเ้ขตอนุรักษม์ากยิง่ข้ึน 
ความส าเร็จของเขตอนุรักษข์องดอนทอละทีเช่ือไดว้า่ เกิดจากการรวมกนัของปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มและปัจจยัทาง
สังคม เพื่อบรรลุความส าเร็จของการจดัการเขตอนุรักษพ์นัธ์ุปลาในลุ่มน ้าโขงอยา่งย ัง่ยนื ไม่เพียงแค่ความรู้ดา้น
วทิยาศาสตร์ท่ีส าคญัแต่ความเช่ือทางศาสนาและเร่ืองเล่าของแต่ละชุมชนก็ถูกน ามาใชไ้ดดี้ 
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ii รายละเอยีดเพิม่เติมเกีย่วกบัภูมิภาคส่ีพนัดอน ในบรรณานุกรมอ้างอิงของ  Baird(2001) 
iii ปลากวงจะส่งเสียงร้องในช่วงฤดูวางไข่ ชาวบ้านรู้จักดว่ีาเป็น “เสียงร้องของปลา” พืน้ที่แอ่งน า้ลกึที่ปลากวงจะส่งเสียงร้องช่วงเดือนพฤษภาคมตาม
เดอืนจันทรคติ ซ่ึงช้ีให้เห็นว่าเป็นพืน้ที่แห่งนีเ้ป็นแหล่งวางไข่ 
iv พธีิกรรมทางศาสนาพุทธที่ได้จัดท าขึน้เพือ่สถานที่หรือต้นไม้เพือ่สร้างการยอมรับและอุทิศตนให้เป็น “พระ”ตามหลกัศาสนา  ซ่ึงเป็นกจิกรรมการ
อนุรักษ์ทีมีจุดก าเนิดในประเทศไทย ในประเทศไทย ลาว กมัพูชา มีชาวพุทธจ านวนมาก การท าร้ายพระสงฆ์เท่ากบัท าลายหลักการศาสนาอย่างร้ายแรง 
ดงันั้นจึงเป็นการใช้จิตวทิยาคดัคานกนัระหว่างพวกที่อาจจะลักลอบตัดไม้ที่บวชแล้วหรือท าลายพืน้ที่ทางจิตวญิญาณ ซ่ึงจะมีการลงโทษทางสังคมต่อ
พฤติกรรมดงักล่าวที่หนักกว่า ดงันั้น การจัดพธิีกรรมนีจ้ึงนับเป็นการช่วยสนับสนุนแนวทางการความรู้ของพืน้ที่และเป้าหมายของการอนุรักษ์ของ
ชาวบ้านรอบๆพืน้ที่ได้  


