
วิถีนักรบแหงลุมน้ําสงคราม 
 
จังหวะหางเสือเคลื่อนไหวอยางคลองแคลวในมือนักรบชาวบานที่นํา
เรือขุดไมตะเคียนแหวกฟองคลื่น เลาะเลี้ยวไปตามลํานํ้าสงคราม
ตอนลาง ทิวทัศนปาบุงปาทามสองขางทาง ตัดกับครามขาวของขอบ
ฟายามตะวันหลุบหลบหายหลังมานเมฆหมอก และสายฝนที่โปรย
ปรายความเหน็บหนาวลงมาไมขาดสาย  
        
        

       เครื่องยนตที่ครางกระหึ่มยามโลดแลน
กลางสายน้าํกลับแผวเบาลงยามเลียบฝง
ทักทายควายแมลูกที่เพลิดเพลินเล็มหญา
ออนอยูริมฝง ไมไกลจากยอขนาดใหญที่
กําลังถูกยกขึ้นโดยชาวประมงพื้นบาน งดงาม 
ล้ําลึกราวภาพวาดชนบทไทยในหลาย
ทศวรรษกอนที่คนเมอืงวันนี้ไมเคยรูจัก 
        
       ทวา ปลาเล็กปลานอยเพียง 3-4 ตัวที่
กําลังกระโดด หาทางออกใหกับชีวิตของ
ตัวเองบนผนืตาขายกลับกอเกิดความปวดราว 
ผิดหวังในสายตาของชาวประมงไมนอย เขาคอยๆ กระตุกยอเบาๆฉุดปลาไถล
ลื่นลงมารวมกันตรงกลาง กอนหลนหายไปในตะของ พรอมๆ กับที่ยอคอยๆ 
คืนกลับยังความลึกของแผนน้ําอีกครา  
        
       ชีวิตปลาและชีวิตชาวประมงพื้นบานวันนี้ จึงเปนด่ังภาพที่เหลื่อมซอนทบั
กัน ตางตองด้ินรนหาทางรอดใหกับสายพันธุ และสายวัฒนธรรมวถิีชีวิตลุมน้าํ
ของตนเอง แมประหัตประหารกัน แตก็ถอยทีถอยอาศัยกันอยูในที เพราะนักรบ
ชาวบานกลุมนี้กําลังทาํหนาที่ด่ังผูพิทักษความมั่งค่ัง หลากหลายของ
ทรัพยากรประมงของ “ลุมน้ําสงคราม”จ.นครพนม ไมใหเหือดแหงหายไปจาก
การรุกรานอยางหนักของวาทกรรมการพัฒนากระแสหลักที่มุงเนนตัวเลขจีดีพี 
และการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ ที่ไมเพียงจะกระทบตอวิถีชีวิตของพวก
เขาเทานั้น แตยังเสี่ยงตอการสูญสลายสายพันธุของปลาที่แหวกวายในความ
ใสเย็นของลําน้ําสายนีด้วย  
        
       ลมหายใจไมรวยริน 
        
       วันนี้ วิถีชีวิตของนักรบชาวบานไมเพียงยืนอยูบนลาํแขงตัวเอง บน
รากฐานการใชชีวิตเรียบงายแบบชาวประมงพื้นบาน ผูทุมเทแรงกายใจหาปลา
เพ่ือยังชีพดวยเครื่องมือทํากินแบบบรรพบุรษุที่ไมเอาเปรียบปลาและธรรมชาติ
มากเกินไป เชน ยอ อวน ลอบ เทานั้น แตยังทุมเทศักยภาพ พลังบริสุทธิข์อง
ตนเองรักษาลุมน้ําสายนี้ใหคงความอุดมสมบรูณ รอดพนจากการรกุรานของ

ปลา นับวันจะนอยลงทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ  
 



การพัฒนาที่ไมแยแส ไมสอดคลองกับระบบนิเวศดวย 
        
        

       ย่ิงกวานั้นการผสานความรูจากชาวบาน
เพ่ือชาวบานอยาง ‘การวิจัยไทบาน’ และ
ความรวมมือจากสังคมภายนอกทั้งเชิง
วิชาการและปฏิบัติ ยังชวยใหนักรบกลุมนี้ไม
โดดเด่ียว ออนลาเกนิไปที่จะรักษาลําน้ําหนึ่ง
เดียวในภาคอีสานที่ยังคงความอุดมสมบูรณ
ไมใหเสียความบริสุทธิใ์หกับเขื่อนขนาดใหญ
        
       การวิจัยไทบานจึงเปนลมหายใจที่ไม
รวยรินแหงการตอสู พิทักษความอุดม
สมบูรณของทรัพยากรประมงในลุมน้ํา

สงครามของชาวประมงพื้นบานทีไ่มเพียงต้ังอยูบนความลุมลึกของวิถีชีวิตลุม
น้ําที่สั่งสมกันมาหลายชั่วรุนเทานั้น แตยังใชระเบียบวธิีทางวิทยาศาสตรเขามา
จัดการความรูเรื่องลุมน้ําของตนเองใหออกมาเปนระบบ สะดวกในการนําไปใช 
และเผยแพรใหคนนอกชุมชน นกัวิชาการรบัรูโดยงาย 
        
       ประธานเครือขายงานวิจัยไทบาน สุริยา โคตะมี อธิบายวาการวิจัยไท
บานเกิดจากความรวมมือของ 4 หมูบานในเขตลุมน้ําสงครามตอนลาง บานทา
บอ บานปากยาม บานอวน และบานยางงอย ในอ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โดย
การสนับสนุนของโครงการอนรุักษและใชประโยชนทางความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางย่ังยืนในพื้นที่ชุมน้ําลุมแมน้ําโขงของสหภาพสากลวาดวยการ
อนุรักษ (IUCN) ชมรมอนุรักษสิง่แวดลอมนครพนม (NECC) และเครือขาย
แมน้ําเอเชยีตะวันออกเฉียงใต (SEARIN) 
        

ยอ เครื่องมือประมงเรียบ
งาย แตมากประสิทธิภาพ    

ไขปลาถูกวางไวบนความ
รกชัฏของปาบุงปาทาม เมื่อ
ฤดูน้ําหลากปที่แลว   

       งานวิจัยไทบานเกิดโดยชาวบาน เพ่ือชาวบานอยางแทจริง ชาวบานจะ
เปลี่ยนบทบาทมาเปนผูวิจัยเพ่ือรวมกันอธิบายปรากฏการณตางๆ ที่เกิดกับวิถี
ชีวิต ความเปนอยู และสิ่งแวดลอมในชุมชน โดยอาศัยกระบวนการกลุมในการ



ถายทอดความรูและประสบการณ จนไดขอสรุปเปนองคความรู เพ่ือนําไป
แกไขปญหาทรัพยากร สิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นภายใน
ชุมชนอยางย่ังยืน 
        
       “วิจัยไทบานจะเปนฐานขอมูลของชุมชนภายใตองคความรู ภูมิปญญา 
ความเชื่อ วัฒนธรรมของชาวบานอยางแทจริง ขอมูลทุกอยางเกิดจากการ
ปฏิบัติจริงในชีวิตประจาํวันของชาวบาน ทั้งวิธีการหาปลา ชนิดปลา วิถีชีวิตลุม
น้ํา นอกจากนั้นการระดมความรูยังชวยใหเห็นปญหาบางอยางที่จะนําไปสูการ
รวมกันคิดแกไขปญหาไดดวย องคความรูที่ไดจากงานวิจัยไทบานจึง
สนองตอบความตองการของคนในชุมชนไดอยางแทจริง ทั้งความรูเรื่อง
ความสัมพันธระหวางพ้ืนที่ปาบุงปาทามสองขางลําน้ํากับจํานวนปลาที่จะจับได
ในแตละป การกันเขตอนุรักษพันธุปลาที่หามการใชเครื่องมือประมงเชิง
พาณิชยเขาไปจับ และการสรางฮุมใหเปนที่อยูอาศัยของปลา”สุริยาอธิบาย 
        
       ภารกิจทาทาย 
        
       ทรัพยากรประมงที่เคยอุดมสมบูรณของลุมน้ําแหงนี ้กําลังถกูทาทายจาก
การเปลี่ยนแปลง ลมสลายของวิถชีีวิตลุมน้ําของชาวบาน จากเคยทําประมง
เพ่ือยังชีพ เปลี่ยนมาเปนการทําประมงเชิงพาณิชย ใชเครื่องมือประมงทีเ่อา
เปรียบธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆ ย่ิงกวานั้นชาวบานบางสวนก็ยังไมตระหนักถงึ
ภัยใกลตัววาความสมดุล อุดมสมบูรณของลาํน้ําสายนี้กําลังกาวถอยหลัง 

       ดังที่ประธานวจัิยไทบานสะทอนความ
ยากในภารกิจพิทักษลําน้ําสายนี้ไววา การ
สรางความรวมมือใหเกิดขึ้นในชุมชนตลอด
ความยาวของลําน้ําสายนี้เปนงานที่ยากมาก 
ชาวบานจํานวนมากยังไมสนใจ ไมเขารวม 
เพราะไมเหน็ความสําคัญของกิจกรรมตางๆที่
เราพยายามทําเพ่ือรักษาความอุดมสมบูรณ
ของลุมน้ําสายนี้ เนื่องจากวันนี้เขายังจับปลา
ได และที่แยกวานั้นบางคนยังตอตานการ
ทํางานของเราดวย มองวาเปนตัวปวน ไป
เบียดบังผลประโยชน และทําลายเวลาทํามาหากินของพวกเขา  
        
       “ทุกวันนี้ชาวบานที่เขารวมกลุมวิจัยไทบานลดนอยลงเรื่อยๆ จากหมูบาน
ละ 30-40 คน เหลือ 5-6 คนที่ยังเปนแกนนาํเทานั้น แมกระนัน้บางคนมาก็ยัง
โดนเมียที่บานดาวานาจะเอาเวลาไปหาปลา หาเงินดีกวา มารวมกลุมไมเหน็จะ
ไดประโยชนอะไร แตอยางไรก็ตามเราก็พยายามใหความรูชาวบานผาน
งานวิจัยไทบานอยูเสมอ และในอนาคตอาจนําความรูจากการวิจัยไทบานใสใน
หลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อสรางจิตสํานึกและความรูในเยาวชนดวย” 
        
       ขณะที่รองประธานวิจัยไทบาน ประพงศ รัตนะ ฉายภาพสถานการณ

สุริยา โคตะมี  
 



ประมงในรอบทศวรรษหลังของลําน้ําสายนีว้า เครื่องมือประมงจากเดิมที่จับ
ปลาไดครั้งละไมมาก ก็เปลี่ยนมาเปนการใชเครื่องมือประมงสมัยใหมที่จับปลา
ไดครั้งละมากๆ ไมเลือกขนาด ทั้งปลาเล็กปลานอย รวมทั้งชาวบานบางคนยัง
โลภมาก จับปลาดวยการช็อตไฟฟา ซึ่งสงผลเสียอยางมากตอระบบนิเวศ  
        
       นอกจากนั้นการสรางเขื่อนกัน้น้ําโขงในจีนยังกระทบตอการขึ้นลงของน้ํา
ในลําน้ําสงคราม กระทบตอระบบนิเวศ เกิดตะไครน้ําระบาด ปลาอพยพเขามา
นอยและวางไขชาลง จนปลา 11 ชนิดไดสูญพันธุไปแลว เชน ปลาตองลาย 
ปลาคูน และอีก 14 ชนิด กําลังใกลสูญพันธุ เชน ปลาฝาไล ปลาโอดโอ ปลา
บึก ปลาเสอืตอ  
        
        

       “แตเดิมปลาที่หามาไดนอกจากกินใน
ครัวเรือนแลว ยังทําปลารา สมปลา ไวขายได
ดวย แตชวงสิบปหลังนี้ หาปลายากขึ้น 
เมื่อกอนออกไปไมนานก็ไดปลาพอกลับมา
กิน มาขาย แตเด๋ียวนี้ตองใชเวลานาน
กวาเดิมมาก จึงจะไดปลาเทาเดิม บางทีก็
ไมไดเลย การจะรักษาปลาเหลานี้ใหอยูคูลํา
น้ําสายนี้ และคนรุนลูกรุนหลานจึงเปนงานที่
หนัก ทาทาย และตองการความรวมมืออยาง
มากจากคนในชุมชน และตองใหชาวบานรูวา

การเผาปา ทําลายปาบุงปาทามสองขางลําน้ําเปนสาเหตุของการลดนอยลง
ของปลาทีจ่ะจับได เพราะพวกเขาสวนหนึง่ยังไมตระหนักวาปาเหลานี้ใชเปน
สถานที่วางไขของปลายามฤดูน้ําหลาก” รองประธานวจัิยไทบานบอกเลาการ
สูญเสีย 
        
       ...องคความรูอันเกิดจากการสั่งสมภูมปิญญาของคนในชุมชนมาอยาง
ยาวนาน ผานระดับของความซับซอน มุมมองที่หลากหลาย กอนจะตกผลึก
เปนรปูธรรมใน ‘วิจัยไทบาน’ จึงนาจะชวยพิทักษลําน้ําสงครามทีท่อดตัวยาว
กวา 400 กิโลเมตร หลอเลี้ยง 28 อําเภอ 4 จังหวัด อุดรธานี หนองคาย 
สกลนคร และนครพนม ใหกลับมามั่งค่ังอุดมสมบูรณ และคงความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และเปนแมธรรมชาติที่คอยหลอเลี้ยงชีวิต ใหลมหายใจของนักรบ
ชาวบานเหลานี้ไมขาดวิ่น 

ประพงศ รัตนะ    

  
ชุมชนเมือง ผูจัดการออนไลน 18 เมษายน 2548 

 


