ประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐานชุมชนลุมน้ําสงคราม
พรพนา กวยเจริญ
9 มกราคม 2549
“การตั้งถิ่นฐานของชุมชนมนุษยในที่ราบลุมนั้นมีการกระจายอยูตามที่ที่มีน้ํา และใกลแหลงทําการเพาะปลูก
หรือที่เรียกวา “ลุมน้ํา” เพราะปจจัยในการตั้งชุมชนคือ มีลําน้ําหลัก ลําน้ําสาขา รวมทั้งที่ราบลุมที่ทําการ
เพาะปลูก จากปจจัยเชนวานี้จะพบวาการกอตั้ง “ชุมชน” จะมองปจจัยดานภูมิศาสตรเปนประการแรกในการ
เลือกทําเลกอตั้งชุมชน”
ศรีศักร วัลลิโภดม

ยุคกอนประวัติศาสตร
ลุมน้ําสงครามนับเปนลุมน้ําสําคัญลุมน้ําหนึ่งของภาคอีสาน
ที่พบหลักฐานทางโบราณคดี
เกี่ยวกับการตัง้ ถิ่นฐานและการเขามาใชประโยชนของมนุษยหลายยุคหลายสมัยทัง้ ในบริเวณ
ตอนบนและตอนลางของลุมน้ําสงคราม
หลักฐานทางโบราณคดีสําคัญในลุมน้ําสงครามตอนบน ไดแก แหลงโบราณคดีบริเวณ
เทือกเขาภูพาน ในเขตอําเภอกุดบาก ซึ่งพบภาชนะเขียนสี ที่แสดงถึงอิทธิพลของวัฒนธรรม
บานเชียง ขณะที่แหลงโบราณคดีที่พบบริเวณลําน้าํ พุง-หนองหาน อําเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร ซึ่งพบภาพสลัก และภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ และดินเผาสีมีลายเขียนสีแดง
เครื่องมือเหล็ก ในลุมน้ําพุงเขตหุบเขา ตอเนื่องไปถึงริมหนองหาน ที่มีรองรอยของ
โบราณวัตถุสมัยเหล็กตอนปลาย สมัยทราวดี ลพบุรี และลานชาง ยืนยันวามีชุมชนในบริเวณ
นี้หนาแนน และบริเวณรอบหนองหานสกลนครนั้นมีการตั้งถิ่นฐานของผูคนเปนบานเปนเมือง
ตั้งแตยุคเหล็กตอนปลาย ซึ่งเปนบริเวณที่มีพัฒนาการทางวัฒนธรรมสูงสุดในอาณาบริเวณลุม
น้ําสงครามตอนบน
นอกเหนือจากแหลงโบราณคดีที่กลาวมาขางตนแลว ยังพบอีก 172 แหลง กระจายอยูตั้งแต
เขตจังหวัดอุดรธานี และสกลนคร ทีช่ ใี้ หเห็นวามีการสรางบานแปงเมืองมาตั้งแตสมัยกอน
ประวัติศาสตร และสืบเนื่องมาถึงสมัยลานชาง เปนบริเวณที่มีการขยายตัวของชุมชนในกลุม
วัฒนธรรมบานเชียง
จากการสํารวจแหลงโบราณคดีในลุมน้ําสงครามตอนบนโดยอาจารย
ศรีศักร วัลลิโภดม ชี้ใหเห็นวาลุมน้ําสงครามตอนบนมีความสัมพันธกับลุมน้ําอื่นอยาง
กวางขวางครอบคลุมแองสกลนคร นับเปนพัฒนาการของหมูบานในสังคมกสิกรรมชุดแรกที่มี
การขยายตัวเปนเมืองในเวลาตอมา
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ในลุมน้ําสงครามตอนลาง แหลงโบราณคดีสําคัญที่พบ คือแหลงโบราณคดีการผลิตเกลือ 9
แหง ในเขตอําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร และอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม ที่มี
อายุ 2,000 ปลงมา นอกจากแหลงผลิตเกลือโบราณแลว ยังมีรายงานการสํารวจพบกลุมเตา
และเครื่องปนดินเผาบริเวณริมฝงแมน้ําสงครามประมาณ 90 เตา ตั้งแตอําเภออากาศอํานวย
จังหวัดสกลนคร ถึงอําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เปนระยะทางตามลําน้ําราว 90
กิโลเมตร มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 19-22 และรวมสมัยกับกลุมเตาเวียงจันทน ซึ่งเปน
ชวงที่มีการผลิตภาชนะดินเผาขนาดอุตสาหกรรมในชวงเวลาชุมชนในลุมน้ําโขงเปนปกแผน
มั่นคง (ศรีศักร วัลลิโภดม, ๒๕๓๘) ๑
ยุค 100 ป ที่ผานมา
จากประวัตศิ าสตรของสังคมมนุษยในลุมน้ําสงครามที่กลาวมา
กลุมชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานใน
บริเวณลุมน้ําสงครามที่มีมาแตสมัยเริ่มแรกคือ สมัยกอนประวัตศิ าสตร จนกระทั่งสมัยรอย
กวาปที่ผานมา หลักฐานสวนใหญสมัยกอนประวัตศิ าสตรตั้งแตประมาณ ๓,๕๐๐ ปลงมา
จนถึงสมัยทราวดี ลพบุรนี ั้น มักกระจายอยูในบริเวณลุมน้ําสงครามตอนบน สวนแหลง
โบราณคดีที่พบกระจายกันอยูในบริเวณลุมน้ําสงครามตอนลางนั้นเปนการขยายตัวมาจาก
ทางตอนบน และเกิดการผสมผสานกันในภายหลังกับกลุมคนที่เคลื่อนยายมาจากฝงแมน้ํา
โขงเมื่อราว ๑๐๐-๔๐๐ ปที่ผานมา เปนการเริ่มตนประวัติศาสตรและพัฒนาการของชุมชนลุม
น้ําสงครามขึ้นอีกครั้งในชวงพุทธศตวรรษที่ ๒๓ ซึ่งถือวาเปนชวงที่สําคัญเพราะกลุมคนที่
เคลื่อนยายดวยปญหาทางการเมืองระหวางสยาม-เวียงจันทน (ศรีศักร วัลลิโภดม, อางแลว)
การตั้งเมืองตางๆ ขึ้นในเขตลุมน้ําสงครามตอนลาง นับแตเมืองไชยบุรี ซึ่งเปนเมืองที่ตั้งตรง
ปากแมน้ําสงครามโดยพวกยอที่อพยพมาจากลาวในป พ.ศ.๒๓๕๑ หรือเมื่อปลายสมัยรัชกาล
ที่ ๑ แตพอเกิดกบฏเจาอนุวงศในสมัยรัชกาลที่ ๓ ผูคนก็ถูกกวาดตอนขามแมน้ําโขงกลับไป
ในชวงสงครามปราบเจาอนุวงศ พวกไทลาวจากยโสธร อุบลราชธานี เมืองเขมราฐ ก็
เคลื่อนยายเขามาแทนที่ หลังจากสงครามสิ้นสุดลง กลุมชาวยอไดอพยพไปตั้งบานเมืองใหม
ที่บานทาอุเทน ตอมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ กลุมชาติชาวโยย ไดอพยพมาจากฝงซายแมน้ําโขง
มาตั้งบานเมืองขึ้นในเวลาไลเลี่ยกันในเขต เมืองอากาศอํานวย เมืองวานรนิวาส ซึ่งอยูริมฝง
ลําน้ํายาม สาขาของแมน้ําสงคราม และเมืองสวางแดนดิน ที่ตั้งอยูทางฝงตะวันออกของแมน้ํา
สงคราม สวนบานปากอูน (อําเภอศรีสงครามในปจจุบัน) ซึ่งตั้งอยูปากน้ําอูนบรรจบกับแมน้ํา
สงครามนั้น มีกลุมชาวโซไดอพยพมาตั้งเปนหมูบานในปลายสมัยรัชกาลที่ ๔ และมีชาวยอ
๑

ศรีศักร วัลลิโภดม, “การศึกษาผลกระทบดานโบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม โครงการน้ําสงคราม”,
ภาควิชามนุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538.
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จากไชยบุรี เมืองทาอุเทน เขามาสมทบ จนสามารถตั้งเปนเมืองขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๓๖ (ศรีศักร
วัลลิโภดม, อางแลว)
การตั้งถิ่นฐานและขยายตัวของชุมชนลุมน้ําสงครามไปใกลกับลําน้ําหรือบริเวณทีร่ าบน้ําลุมน้ํา
สงครามอยางจริงจังนั้น เริ่มขึ้นประมาณทศวรรษที่ ๒๔๔๐ ซึ่งเกิดขึ้นทั้งจากการอพยพเขามา
ของผูคนจากฝงซายแมน้ําโขง (ประเทศลาว) การอพยพผูคนเขามาเพิ่มเติมจากจังหวัดตางๆ
ในภาคอีสาน และเกิดจากการขยายตัวของชุมชนในลุมน้ําสงครามเอง ในชวงกอนทศวรรษ
๒๔๔๐ ลุม น้ําสงครามตอนลาง มีการเขามาใชประโยชนทรัพยากรของผูคนจากที่ตางๆ
โดยเฉพาะการเขามาตมเกลือที่บอเกลือหัวแฮด การจับปลา การเลี้ยงวัวเลีย้ งควาย และการ
ทําไรขาว และพํานักอยูชวั่ คราว กระทั่งมีการตั้งถิน่ ฐานพัฒนาการเปนบานเมืองมั่นคงถาวร
สืบตอมา กลุมผูคนอพยพมาจากฝงซายแมน้ําโขงกระจายตัวอยูใ นหลายชุมชน เนื่องจาก
ความไมมั่นคงทางการเมือง เชน กลุมที่ไมพอใจระบบการปกครองของลาวสมัยทีอ่ ยูใตอํานาจ
ของฝรั่งเศสอพยพมาอยูที่บานตาล ตําบลไชยบุรี อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม หรือกลุม
คนที่ถูกขับไลจากเมืองหลวงพระบางเพราะพายแพในการแยงชิงอํานาจ จึงลองเรือมาตามลํา
น้ําโขง ครั้งแรกขอพักอาศัยที่เวียงจันทนแตถูกปฎิเสธ จึงพากันลองแพลงมาจนถึงปากน้ํา
สงครามบริเวณบานไชยบุรี และมีบางสวนแยกยายอพยพไปตามลําน้ําโขงตั้งถิ่นฐานในตัว
อําเภอทาอุเทนและจังหวัดนครพนม สวนที่เหลือลองเรือเขามาในแมน้ําสงครามแลวตั้งถิ่น
ฐานที่บานแกวปดโปง ตําบลไชยบุรี อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม หรือกลุมที่อพยพหนี
ภัยสงครามมาอยูที่บานนาเพียง ตําบลทาบอสงคราม อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เปนตน
สาเหตุสําคัญที่ดึงดูดใหผูคนทั้งจากฝงซายแมน้ําโขงสวนหนึ่งและหลายจังหวัดของอีสาน เขา
มาตั้งถิ่นฐานในลุมน้ําสงครามตอนลาง เพราะความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ ใน
ครั้งแรกนั้นอาจเขามาเพื่อใชทรัพยากรชัว่ คราวเทานั้น แตตัดสินใจตั้งถิ่นฐานถาวรเมื่อเห็นวา
มีทําเลทีต่ ั้งที่เหมาะสมกับการตั้งหลักแหลง เชน มีที่โนนตั้งบาน หนองน้ํา ปาโคก ปาดง ทุง
หญาเลี้ยงสัตว ที่ดินทําไรและทํานา และที่สําคัญคือแหลงเกลือที่บอหัวแฮด ซึ่งถือเปน
ทรัพยากรที่จาํ เปนอยางยิ่ง เรื่องราวเหลานี้ปรากฎเปนประวัตศิ าสตรรว มกันของชุมชนใน
แถบลุมน้ําสงครามตอนลาง
สรุป
นับจากประวัติศาสตรอันยาวนานของชุมชนในลุมน้ําสงครามเมื่อหลายพันปที่ชุมชนบานเชียง
ทางลุมน้ําสงครามตอนบน ขยายออกมาสูเขตเทือกเขาภูพาน หนองหานสกลนคร และลุม
น้ําก่ํา แสดงถึงการสรางบานแปงเมืองเกิดเปนชุมชนมั่นคงถาวร กอนจะมีการเคลื่อนยายเขา
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มาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ราบลุมน้ําทวมถึงตอนลาง หลังทศวรรษ ๒๔๔๐ การขยายตัวของชุมชน
มีมากขึ้น เนื่องจากการอพยพของผูคนที่ตั้งถิ่นฐานในเขตลุมน้ําสงครามดวยกัน และอพยพ
จากลุมน้ํามูล-ชี ตลอดจนผูคนที่อพยพจากฝงซายแมน้ําโขง (ประเทศลาว) มาตั้งหมูบานแหง
ใหมขึ้นเมื่อราว ๑๐๐ กวาปที่ผานมา
ลําน้ําสงครามจึงเปนลําน้ําทีม่ ีกลุมชนพื้นถิ่นหลายชาติพันธุ เขามาอาศัยทํามาหากินสืบเนื่อง
เรื่อยมา มีทั้งกลุมชาวยอ ลาว โซ ผูไทย โซ และโยย โดยมีกลุมชาวยอและชาวลาวเปนกลุม
ใหญที่สุด คนเหลานี้ดํารงชีพดวยการทํานา จับปลา คาขาย (ของปา เกลือ ขาว ปลาแดก)
และมีขนบประเพณีความเชือ่ ภูตผีวิญญาณ พุทธศาสนาคลาย ๆ กัน
ลุมน้ําสงครามตอนลางเปนพื้นที่ราบลุมน้าํ ทวมถึง เต็มไปดวย บุง ทาม หนอง บึง และลําหวย
เล็กใหญตางๆ และอุดมไปดวยทรัพยากรสําคัญ คือ เกลือ ปลา และปาทาม ที่ใชเปนฐาน
ทรัพยากรในการดํารงชีวิตและแลกเปลี่ยนซื้อขาย ทําใหชุมชนแถบนี้มีวิถีชวี ติ และวัฒนธรรม
สัมพันธกับเกลือ ปลา และปาทาม ซึ่งแตกตางจากชุมชนบริเวณลุม น้ําสงครามตอนบนที่เปน
อาณาบริเวณที่สมบูรณเหมาะสมกับการทําเกษตรกรรม
ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานทั้งบริเวณลุมน้ําสงครามตอนบนและทางตอนลางตางไมไดอยูอยางโดด
เดี่ยว แตความสัมพันธกันทางเศรษฐกิจและสังคมตอกัน มีการแลกเปลีย่ นทรัพยากรที่ไมมี
หรือผลิตไมไดในชุมชนเกิดขึ้นระหวางกันโดยอาศัยการสัญจรผานทางลําน้ําสงครามเปนหลัก
โดยเฉพาะในฤดูน้ําหลากทีเ่ สนทางทางบกถูกตัดขาด เห็นไดจากการตั้งชื่อหมูบานในลุมน้าํ
สงครามแสดงถึงสภาพทําเลเปนทาน้ําติดกับลําน้ําสงคราม อันเปนทาน้ําในการขนสงสินคา
เกลือ ขาว ของปา เชน บานทาแต บานทาบอ บานทางาม บานทาเรือ บานทาสําราญ หรือ
ลักษณะที่เต็มไปดวยหนองน้ําและเหมาะสมกับการทํานา เชน บานหนองบาทาว บานหนอง
ผามเรือ บานนาคํา บานนาจาน บานนาหนองหวาย เปนตน
การแลกเปลีย่ นทรัพยากรระหวางชุมชนในอดีตอันไดแก ของปา ขาว เกลือ ปลานั้น อาศัย
ความสัมพันธทางสังคมเปนกลไกสําคัญ เชน การแลกเปลีย่ นกันในสายเครือญาติในชุมชน
ตางๆ หรือตามการ “ผูกเสี่ยว” ประเพณีการเชื่อมความสัมพันธที่ไมใชเครือญาติแตมีผูกพันใน
ฐานะเพื่อนรักกัน จนเปนเหตุใหมีการผสมผสานกันทางสังคมในชวงเวลา ๑๐๐ ปที่ผานมา
กลายเปนกลุม ที่มีเอกลักษณทางสังคมและวัฒนธรรมรวมกันของชุมชนลุมน้ําสงคราม แมวา
ระบบเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงเขาสูระบบตลาดการคา แตเอกลักษณของความเปนชุมชน
ประมงน้ําจืดยังคงดํารงสืบเนื่องถึงปจจุบัน
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ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศที่มีลักษณะเฉพาะของลุมน้ําสงครามตอนลางจึงเสมือน
เปน “ทองถิ่น” หรือ “มาตุภูมิ” รวมกันของผูคนในอดีตและกลายเปนสํานึกรวมของคนในรุน
ปจจุบันที่ไดสบื ทอดวัฒนธรรม ประเพณีมาจากรุนบรรพบุรุษ แตไมมีสังคมใดหยุดนิ่งอยูกับที่
วัฒนธรรม ประเพณี อาจเจือจางลง สูญหายไป หรือทรัพยากรธรรมชาติอาจลดนอยลงไปตาม
เงื่อนไขตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคม แตความเปนทองถิ่นหรือมาตุภูมิก็สามารถรื้อฟน
หรือกระตุนจิตสํานึกที่เคยมีรวมกันใหกลับคืนมาใหมก็ได
โดยเฉพาะคนที่สืบทอด
ประวัติศาสตรรวมกัน หรืออยูในทองถิ่นหรืออยูในมาตุภูมิเดียวกัน
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