เกลือ ปลา นา ทาม : นิเวศวัฒนธรรมลุมน้าํ สงคราม
พรพนา กวยเจริญ
12 มกราคม 2549
“นิเวศวัฒนธรรมคือ ระบบนิเวศที่คนในทองถิ่นเดียวกัน หลายชุมชนอยูในพื้นที่เดียวกัน อยูในชุมชนเหมือนกัน
ปรับตัวเขาสูสภาพแวดลอมเหมือนกัน ทําใหเขาใจประวัติความเปนมาของชุมชน เขาใจความสัมพันธสิ่ง
นอกเหนือธรรมชาติ”
ศรีศักร วัลลิโภดม ๒๔ เมษายน ๒๕๔๗

การรักษาดุลภาพและความมั่นคงของการดํารงชีวิตไมวาในสังคมใดๆ ลวนตองพึ่งพา
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
โดยเฉพาะอยางยิ่งสังคมชนบทอยางชุมชนลุมน้ําสงครามตอนลาง
อันมีทรัพยากรสําคัญของทองถิ่น คือ เกลือ ปลา และปาทาม ชุมชนลุมน้ําสงครามตอนลางใน
อดีตใชทรัพยากรที่มีอยู และกลไกทางวัฒนธรรม เชน จารีตประเพณี ความเชื่อในสิ่งนอกเหนือ
ธรรมชาติในการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม กอรางสรางชุมชนจนเปนปกแผนถาวรสืบเนื่อง
ถึงปจจุบัน
ปลา (รวมทั้งสัตวน้ําอื่นๆ) และปาทาม คือ องคประกอบสวนหนึ่งของระบบนิเวศลุมน้ํา
สงครามตอนลาง พอสินสมุทร พักตรพรหม ชาวประมงผานประสบการณหาปลามายาวนานกวา
ครึ่งชีวติ หรือเกือบ ๕๐ ป อธิบายหวงโซอาหารในระบบนิเวศลุมน้ําสงครามไววา
“สาเหตุที่ปลาแถบนี้มีมากเพราะวา มีปา บุงปาทามทีล่ ึกเขาไปจากริมแมน้ํากวา ๓
กิโลเมตร ตามสายน้ํายาม หวยน้ําอูน ตอเนื่องไปทางเหนือจนถึงบานซางและเลยไปอีก ปาบุง
ปาทามนี้จะมีลูกไมมาก ทําใหเปนศูนยรวมของปลา มีที่ลุมที่ดอนสลับเปนที่อยูของไสเดือนดิน
สลับทุงหญาแฝกเปนที่เกาะของหมูมด และแมลงในฤดูน้ําหลาก น้ําขึ้นมา ปลาไดกินมด บัด
น้ําลดมดไดกินปลา ปลาจะอาศัยกินมดแมงพวกนี้เมื่อน้ําหลากขึ้นมารวมทั้งลูกไม ฉะนั้นปลาที่
กินเนื้อ ก็ไดกินไสเดือน แมลงตางๆ สวนปลากินพืชก็มีอาหารมากมาย เชน ลูกไม ใบไม
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รวมทั้งเศษพืชซากตนไมทตี่ ายไป เมื่อน้ําทวมเกิดเทา1 เปนอาหารของปลากินพืช พืชพรรณที่
หลากหลายหนาทึบในทามนั้นเองที่เปนสิง่ อํานวยใหปลาเจริญพันธุมากมายและอาศัยอยู ปลา
มากเพราะปาทามมาก แมที่อื่นจะมีทามเชนกัน แตจะมีตามลําน้ําไมกวางใหญเหมือนแถบ
ตอนลาง ทําใหความหลากหลายนอยกวาแถบตอนลาง” 2
ฤดูกาลน้ําหลากนับเปนฤดูกาลแหงการผลิตทีส่ ําคัญมากของผูคนที่ตงั้ ถิ่นฐานในลุม น้ํา
สงครามตอนลาง ชาวบานที่นี่จะเรียกชวงเวลานีว้ า “ชวงน้ําแดง” เนื่องจากน้ําฝนตกชะดินไหล
ลงแมน้ําสงครามทําใหน้ํามีสีแดงเหมือนสีอิฐ ขณะทีน่ ้ําในลําน้ําโขงมีสีใสกวา ชาวประมงเชื่อวา
กลิ่นน้ําแดงกระตุนใหปลาจากแมน้ําโขงวายเขามาวางไขในลุมน้ําสงคราม แตบางก็วาเพราะ
ปลามันไดกลิน่ ดินเอียดหรือดินเค็ม

“ปลาน้ําสงครามมาจากน้ําโขง จากทะเลสาบเขมร สังเกตไดชัดตอนเดือนหา เดือนหก
(พฤษภาคม-มิถุนายน) ฝนตกปลาเริ่มผสมพันธุ ปลาเคลื่อนยายวังออกจากวังนั้นสูวังนี้ ในน้ํา
สงครามมันจะมี วัง ลั่ง แกง หาด วังจะเปนหลุมลึกๆ หนอย ลั่งตื้นมาหนอย ถาแกงเปนแกงหิน
แฮ (หินลูกรัง) หาดทรายจะตื้นมาก โผลใหเห็นเลย เดือนหาเดือนหก ฝนตกน้ําแดงปลาจะขึ้นมา
ผสมพันธุจากน้ําโขง เริ่มแตเมษายน-สิงหาคม เมื่อกอนปาบุงปาทามผลไมอาหารเยอะ ปาบุง
ปาทามเปนทีว่ างไข เมื่อวางไขเสร็จแลว เดือนกันยายน-ตุลาคมก็ลองกลับน้ําโขงเปนกลุมๆ
ฉะนั้นที่อยูของปลาจริงๆ คือน้ําโขง สวนแหลงผสมพันธุจะมาที่น้ําสงคราม” 3
ชาวประมงน้ําสงครามทุกคนลวนมีองคความรูเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางปลาและปา
ทามอยางดี เพราะปาทามคือแหลงหาอยูหากินที่สําคัญในการดํารงชีวติ ของผูคนที่นี่
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สาหรายน้ําชนิดหนึ่ง
นายสินสมุทร พักตรพรหม อายุ ๗๔ ป ชาวประมงบานปากยาม อําเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนม
สัมภาษณเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๗
3
สินสมุทร พักตรพรหม, อางแลว
2

2

“ปาบุงปาทามหมายถึงปาที่หนาฝนน้ําทวมถึงทุกปๆ ปน้ํานอยก็ทวม น้ําหลายก็ทวม
พอน้ําแหงหนาแลงมันจะโผลขึ้นมาเรียกวาปาบุงปาทาม ในปาบุงปาทามมันมีอะไรหรือ คําวาบุง
มันเปนเลิงกะทะนี่แหละครับ จะเก็บน้ําไมถึงป จะเก็บน้ําประมาณเดือนธันวาคม มกราคมก็แหง
ชาวบานไดไปซอน เอาสวิงไปซอน เอาแยงไปซอน เอาสะดุงไปตึ๊ก ไดกุงไดหอยไดปลาไดปูมา
กินปะทังชีวิตในปาบุงปาทามมีหนอง หนองเล็กหนองนอย คําวาหนอง น้ําไมแหงตลอดป ออก
จากบุงก็หากินตามหนอง และมีกุด คําวากุดนี่คือ หนองน้ําที่เชื่อมตอกับน้ําสงครามเขามาใน
กลางทาม เปนหนองบักใหญ ภาษาอีสานวา กุด นอกจากนั้นมีหนอไม มีเห็ดผึ้งทาม มีสมุนไพร
อยูในนั้น...ในปาบุงปาทาม ผมจะผนวกทุงหญาเขาไปดวย เพราะวาทุงหญากับปาบุงปาทามมัน
พื้นที่อันเดียวกัน คือ ปาบุงปาทามมันจะติดน้ําสงคราม หางออกไปจะเปนทุงหญา...ปาทามมี
สวนเกี่ยวโยงกับปลาจากแมน้ําโขง ปลาที่อพยพมาในหนาฝน มันจะมีที่อยูที่กินที่อาศัยของมัน
ปาบุงปาทาม หมายถึงปาที่น้ําทวมถึงในฤดูฝน ฤดูแลงจะแหงลง ปานั้นสวนใหญมีตนไมหลาย
ชนิด แตละชนิดก็มีหมากมีผลของมันเปนอาหารปลา เมื่อน้ําแดงขึ้นมา เมษายน พฤษภาคม
มิถุนายน กรกฎาคมปลาจะวายมาจากแมน้ําโขงมาอาศัยอยูในทาม พนเลยถึงสิงหาคมน้ําจะ
คอยๆ ลงและปลามันจึงกลับสูแมน้ําโขง มันขึ้นมาอาศัยอยูในปาบุงปาทามเพราะมันมีที่หลบลี้มี
ที่อาศัย อาหารทุกประเภทมีหมด ทั้งปลากินเนื้อ ก็มีเนื้อกินคือพวกมด ไสเดือน พวกแมลง
ตางๆ มีมากมายเมื่อน้ําหลากมา การรบกวนจากคนมีนอยเพราะปาทามมันรกมากน้ําก็ทวม
กวางขวางมาก ปาทามนั้นเปนแหลงอาหารของปลาในทามยังมีทุง หญาแฝก กอไมพุมเปนที่อยู
ของมด ตั๊กแตน พวกปลากินผัก ก็มีผักมีผลไมใหกิน คือ วัฏจักรของมันระหวางแมน้ําโขงและ
แมน้ําสงคราม” 4
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นายสินสมุทร พักตรพรหม อายุ ๗๔ ป บานปากยาม อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม, การเสวนาทาง
วิชาการ เรื่อง “โครงการพัฒนากับผลกระทบสิ่งแวดลอม: กรณีโครงการน้ําสงคราม” จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ และสัมภาษณเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๗
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ประวัติศาสตรรวมกันอันหนึ่งของชาวบานในชุมชนลุมน้าํ สงครามตอนลางของคนในวัย
๔๐ ขึ้นไป คือภาพความทรงจําเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติในอดีตราว
๓๐-๔๐ ปกอน โดยเฉพาะอยางยิ่งความชุมชนและขนาดอันใหญโตของปลาในลําน้ําสงคราม จน
สามารถ “เอาหัวมาทําเฮ็ดกอนเสา” ได หรือ “ปลากระโดดเขาเรือแนบจนเรือลม” 5 ขนาดของ
ปลาใหญมากจนตองแบกใสหลังมาจากแมน้ํา
มีดธรรมดาใชทาํ ปลาไมได
ตองใชขวาน
ชาวประมงรายหนึ่งเลาวา ในชวงป พ.ศ. ๒๕๐๐ การจับปลาขนาด ๒๐-๓๐ กิโลกรัมไมใชเรื่อง
ยากเย็น นอกจากนั้น สัตวปาหลายชนิดก็มีอยางชุกชุม เชน ควายปา, เสือ, เกง, กวาง ฯลฯ
นอกจากปลา และปาทามแลว เกลือยังเปนทรัพยากรที่สําคัญอยางยิ่งสําหรับชุมชนทุก
แหง ในลุมน้ําสงครามพบหลักฐานทางโบราณคดีการผลิตเกลืออายุ ๒,๐๐๐ ปลงมา ที่อําเภอนา
หวา จังหวัดนครพนม กอนที่จะมีการตั้งถิ่นฐานถาวรในลุมน้ําสงครามตอนลาง ผูคนจากที่อื่นได
เขามาตมเกลือในชวงฤดูแลง เพื่อนําไปแลกเปลีย่ นกับปลา ของปา ขาวเปลือก ทั้งกับชุมชนใน
เขตลุมน้ําสงครามไปถึงแมน้ําโขง และตอมาจึงลงหลักปกฐานเปนชุมชนขึ้น แหลงเกลือสําคัญ
ที่สุดในเขตลุม น้ําสงครามตอนลาง ไดแก บอเกลือหัวแฮด ตั้งอยูที่บานทาสะอาด อําเภอพร
เจริญ จังหวัดหนองคาย ตามตํานานทองถิ่นเลาวา เจาพอแดงใชดินเกลือตรงนี้คลุกหัวแรดใหญ
กันเนาหลังลาได อันเปนที่มาของชื่อบอเกลือหัวแฮด (แรดในสําเนียงอีสาน) สวนสถานที่ตาก
แรดเรียกวาบานหนองหิ้ง และทีล่ ูกปนวิง่ ไปกลายเปนหวยลูกปน ปจจุบันบริเวณนี้มีศาลเจาพอ
คําแดงตั้งอยู บอเกลือหัวแฮดและศาลเจาพอคําแดงเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เสมือนศาลปูตาของ
หมูบาน เดือน ๓ ขึ้น ๓ ค่ํา ทุกปจะมีพิธีไหวบอเกลือหรือ “เลี้ยงบอ” (ศิลปวัฒนธรรม ปที่ ๑๘
ฉบับที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๐: ๙๕)

บอตมเกลือ
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เรือแนบ หรือ เรือผีหลอก เปนเรือหาปลาที่ติดแผนสังกะสีทาสีขาว (อดีตใชกานกลวย) ไวกับแคมเรือ
ลักษณะเฉียงจุมลงไปในน้ําสวนหนึ่ง เรือแนบนี้จะยึดติดกับเรืออีกลําหนึ่งดวยแผนไม ผูหาปลาจะนั่งอยูในเรือ
ลํานี้ เรือแนบจะออกหาปลาในเวลากลางคืนราวเดือนพฤศจิกายน เวลาออกหาปลาเสียงน้ําที่ปะทะกับแผน
สังกะสีที่ติดไวแคมเรือเกิดเสียงดัง ทําใหปลาตกใจกระโดดเขาไปในเรือ จํานวนปลาชุกชุมมากจนทําใหเรือลม
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ในยุคกอน พ.ศ. ๒๕๐๐ การคาขายเกลือจากบอเกลือหัวแฮดมีตลาดกวางไกลมาก คือ
ทางเหนือขึ้นไปถึงจังหวัดหนองคาย แขวงเวียงจันทนและหลวงพระบาง ของประเทศลาว และ
ทางใตแมน้ําสงครามลงไปถึงจังหวัดนครพนม, มุกดาหาร, อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี,
แขวงสะหวันนะเขตและจําปาสักของประเทศลาว กอนป พ.ศ.๒๔๖๕ ลักษณะการทําเกลือ
เกิดขึ้นเฉพาะฤดูแลง ชุมชนแรกๆ ที่เขามาตมเกลือ ไดแก บานปากยาม อําเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม เมื่อไดเกลือตามตองการก็ลองเรือกลับ (พรพนา กวยเจริญ, ๒๕๔๕: ๔๔) แต
บางครอบครัวหลังจากเขามาตมเกลือก็ตดั สินใจลงหลักปกฐานกอตัง้ เปนชุมชนมั่นคงสืบเนื่อง
ตอมา ไดแก บานทาสะอาด อําเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย ซึ่งเปนที่ตั้งของบอเกลือหัวแฮด
นอกจากนั้นก็มีบานดอนแดง ตําบลทากอน อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร ชาวบานที่
เขามาตั้งหมูบา นกลุมแรกเดินทางจากนครพนมมาตมเกลือ เมื่อประมาณป พ.ศ.๒๔๕๘ ปจจุบัน
บอเกลือหัวแฮดยังเหลือคนตมเกลืออยูบ านทาสะอาดไมกี่รายที่ยึดอาชีพตมเกลือขาย
ชาวบานลุมน้ําสงครามเชื่อวา การหมักใหปลาแดกน้ํามีรสชาติอรอยนั้น ตองใชเกลือ
จากบอหัวแฮดหมักเทานั้น ถาใชเกลือทะเลปลาแดกจะเนาไมอรอย ปลาแดกนอกจากจะเปน
อาหารหลักในครัวเรือนแลว ชาวบานยังนําไปแลกขาว แลกปลา ของปา จากหมูบานอื่นๆ ทั้งใน
และนอกลุมน้าํ
กลาวไดวาเครือขายการแลกเปลีย่ นระหวางขาวและปลาระหวางชุมชนลุมน้ํา
สงครามตอนลางกับชุมชนอื่นๆ ซึ่งมักเปนเสี่ยว (เพือ่ นสนิท) และเครือญาติ เปนเครือขายทาง
สังคมที่ใหญทสี่ ุดในยุคกอนทศวรรษ 2500 หรือในชวงที่ใชระบบเศรษฐกิจแบบแลกเปลีย่ นเปน
หลัก และคอยๆ เปลี่ยนแปลงไปสูระบบเศรษฐกิจการคาในอีกสองทศวรรษตอมา และหมดไป
เมื่อเปลี่ยนเปนระบบเศรษฐกิจการตลาดเต็มรูปแบบ

นอกเหนือจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนยังมีระบบการผลิตคือ การปลูกขาว
เมื่อชุมชนตัดสินใจตั้งถิ่นฐานจะเลือกทําเลที่เหมาะสมกับการตั้งบานและทํามาหากิน ชุมชนมัก
เลือกตั้งชุมชนในพื้นที่ที่มปี าดงหรือปาโคก และใกลกับหนองน้ํา หรือลําน้ําสงคราม และตั้ง
บานเรือนบริเวณเนินสูง ในระยะแรก ชาวบานจะปลูกขาวไรกอน เพราะการบุกเบิกพื้นที่นาตอง
ใชเวลาหลายปจึงจะสามารถทํานาได อยางไรก็ดี เนื่องจากในเขตลุมน้ําสงครามตอนลางมีสภาพ
เปนพื้นที่ราบลุมน้ําทวมถึง ขาวนาปจึงมักถูกน้ําทวมเสียหาย ในอดีตชุมชนใชทรัพยากร
ธรรมชาติ ทีม่ ีอยูอุดมสมบูรณในทองถิ่น เชน ของปา ปลา ไปแลกขาวมากิน ในชุมชนทีข่ าด
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แคลนขาวอยางมาก การแลกเปลีย่ นระหวางขาวและปลาจะเกิดขึน้ ตลอดป แตหลายชุมชน
สามารถปรับระบบการผลิตดวยการทํานาแซงในพื้นที่ที่ทามหรือใกลกับหนองน้ําในชวงฤดูแลง
ตอมาจึงปรับเปลี่ยนมาทํานาปรังเมื่อเริ่มมีการนําเครื่องสูบน้ําและรถไถเดินตามมาใช ในปจจุบัน
การทํานาปรังมีความสําคัญอยางมากสําหรับชาวบานในเขตลุมน้ําสงครามตอนลาง

ในอดีตชุมชนปลูกขาวพันธุพ ื้นเมืองมากกวา ๓๐ ชนิด ซึ่งสามารถปลูกในสภาพพื้นที่ที่แตกตาง
หลากหลาย เชน ที่ดอน ที่น้ําทวมขัง ที่ลุม การใชพันธุขาวที่หลากหลายนี้แสดงถึงการใชภูมิ
ปญญาปรับตัวใหสอดคลองกับขอจํากัดทางธรรมชาติ
ชุมชนลุมน้ําสงครามจึงเปนชุมชนหาปลาและทํานา
และใชประโยชนจาก
ทรัพยากร ธรรมชาติ คือ เกลือ ปลา ปาทาม ซึ่งผานการปรับตัวของชุมชนเขากับ
สภาพแวดลอมสืบเนื่องมายาวนานกลายเปนวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณเฉพาะของ
ทองถิ่นจนถึงปจจุบันนี้
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