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ปลาในแม่น�้าสงครามตอนล่าง : การหา การหาย และการทดแทน

Fish in Lower Songkhram River : Catching, disappear and compensate
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บทคัดย่อ: แม่น�้ำสงครำมเป็นแม่น�้ำที่ส�ำคัญแห่งหนึ่งของภำคตะวันออกเฉียงเหนือที่ไหลลงสู่แม่น�้ำโขง มีลักษณะ
นเิวศวทิยำของลุม่น�ำ้แบบแหล่งน�ำ้ไหลและพืน้ทีท่่วมขงั  ซึง่ยงัคงควำมหลำกหลำยและคงควำมอดุมสมบรูณ์ของทรพัยำกร
ปลำ เป็นล�ำน�ำ้ทีส่�ำคญัทำงด้ำนกำรประมงโดยเฉพำะกบัประชำกรทีอ่ำศยัสองรมิฝ่ังแม่น�ำ้ อย่ำงไรกต็ำมปัจจบุนัปลำบำง
ชนิดหำยไปในขณะที่ควำมต้องกำรของตลำดปลำเพิ่มมำกขึ้น จึงเกิดค�ำถำมว่ำ ชำวบ้ำนมีกำรทดแทนปลำที่หำยไปดัง
กล่ำวหรอืไม่อย่ำงไร กำรศกึษำนีไ้ด้ศกึษำพืน้ทีท่ำงตอนล่ำงของแม่น�ำ้สงครำมโดยเลอืกบ้ำนปำกยำม และบ้ำนตำลปำกน�ำ้ 
จงัหวดันครพนมเป็นพืน้ทีศ่กึษำ โดยใช้กรอบประเดน็ทีส่ร้ำงขึน้เป็นเครือ่งมอืในกำรศกึษำ ระหว่ำงเดอืนเมษำยน 2553 ถงึ 
เดือนมีนำคม 2554 ผลกำรศึกษำพบว่ำ วัตถุประสงค์ของกำรหำปลำโดยเฉพำะในช่วงฤดูฝนเป็นกำรหำปลำเพื่อขำย โดย
มจี�ำนวนคนหำปลำมมีำกขึน้ จ�ำนวนครัง้ในกำรออกหำปลำต่อวนัเพิม่ขึน้ ประกอบกบัเครือ่งมอืหำปลำทีท่นัสมยัและมกีำร
ท�ำลำยล้ำงสงูขึน้ นอกจำกนีก้ำรลกัลอบใช้เครือ่งมอืประมงต้องห้ำมท�ำให้สำมำรถหำปลำได้มำกขึน้ รวมถงึชำวประมงเชือ่
ว่ำเมือ่ถงึฤดหูำปลำหำกไม่หำปลำปลำกอ็พยพไปยงัแหล่งน�ำ้อืน่ตำมธรรมชำตขิองฤดกูำล ซึง่สิง่เหล่ำนีม้ส่ีวนท�ำให้ปลำทีอ่ยู่
ในแม่น�ำ้สงครำมหลำยชนดิได้หำยไป บำงชนดิลดน้อยลง ด้ำนกำรทดแทน พบว่ำ บรเิวณล�ำน�ำ้สงครำมได้มกีำรเลีย้งปลำ
ในกระชังเป็นจ�ำนวนมำก และพบว่ำในช่วงฤดูหำปลำมีพ่อค้ำมำรับซื้อปลำจำกแม่น�้ำสงครำมบำงชนิดไปจ�ำหน่ำยที่ภำค
กลำงและพ่อค้ำดังกล่ำวได้น�ำปลำที่เลี้ยงในภำคกลำงมำจ�ำหน่ำยให้ชำวบ้ำนในพื้นที่ท�ำปลำส้ม ซึ่งกำรท�ำเช่นนี้เป็นกำร
ปรับตัวเพื่อทดแทนปลำในแม่น�้ำสงครำมที่เคยใช้ท�ำปลำส้มที่มีจ�ำนวนน้อยลงและเป็นกำรสนองต่อควำมต้องกำรของ 
ผู้บริโภคและคงรักษำชื่อเสียงด้ำนปลำส้มของพื้นที่ไว้
ค�ำส�ำคัญ:  กำรประมง, เครื่องมือประมง, ปลำส้ม, นครพนม

ABSTRACT: Songkhram River is an important river basin of Northeastern Thailand which flow into the Mekong 
River. The watershed ecology were water flow and flooding areas which diversity and abundance of fish resources. 
In addition, fish is the important resource that fueled the villagers around Songkharm River. However, currently, 
some fish species disappear as the market demands more fish. So, the question arose whether the villagers have 
direction to compensate what is lost or not and how to do? This study site was Lower Songkhram River by, which 
selected Pakyam and Tan Paknam villages, Nakhon Phanom province as the study area by using sub-topics as the 
tools of data collecting during Apr, 2011 to Mar, 2012. It was found that, the objective of fishery for sold to market, 
especially rainy season, the behavior of fishery were more number of fisherman, the more frequency to catching per 
day, the modern tools for catching and illegal tools make it possible to catch more fish. And, the fisherman believes 
that when the fishing season comes but don’t catch fish, it was emigrating by the nature of the season. This particulars 
circumstance contributed many species of fish in the river had disappeared and some species had decreased. The 
compensation was found that the Songkhram River has a lot of fish farming in net cages and also, found that during 
the fishing season, there were merchants who buy some species of fish from the river to sold to the central region of 
Thailand and that middleman had brought fish from central region to sold to the villagers for producing the pickled 
fish. This is an adaptation to compensate for the fish in the Songkhram River that used to make the pickled fish which 
decrease and also to meet the demands of consumers and maintain the reputation on the pickled fish of this area.
Keywords: fishery, fishing gears, pickled fish, Nakhon Phanom
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บทน�ำ

แม่น�้าสงครามเป็นแม่น�้าที่ส�าคัญแห่งหนึ่งของ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไหลลงสู่แม่น�้าโขง มีขนาด

ใหญ่รองจากแม่น�้าชี มีพื้นที่ประมาณ 12,700 ตาราง

กิโลเมตร ครอบคลุม 25 อ�าเภอ (พุทธชาติ, 2551) โดย

ลุ่มน�้าสงครามตอนบนมีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัด

อุดรธานีและจังหวัดบึงกาฬ  ส่วนตอนล่างพื้นที่ส่วน

ใหญ่อยูใ่นจงัหวดัสกลนครและจงัหวดันครพนม ลุม่น�า้

สงครามมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีพื้นที่ดอนบาง

ส่วน และพื้นที่ลุ่มส่วนใหญ่เป็นป่าบุ่งป่าทาม (sea-

sonal flooded forest) ในพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นพื้นที่

ท�าการเกษตรและการประมง (วรีวรรณ, 2553) ปลาที่

อาศัยภายในพื้นที่แม่น�้าสงครามใช้ป่าบุงป่าทามเป็น

แหล่งสืบพันธุ์วางไข่ของปลา และป่าบุงป่าทามดัง

กล่าวถือเป็นทรัพยากรป่าไม้ที่ส�าคัญของชุมชน และ

เป็นฐานเศรษฐกิจที่หล่อเลี้ยงชาวบ้านแถบลุ่มแม่น�า้

สงคราม (Phummara, 2008, พฤกษ์. 2550)  

อย่างไรกต็าม จากการศกึษาขัน้ต้น (initial study) 

โดยการสัมภาษณ์นักวิชาการประมง ชาวบ้าน และ

ผู้น�าชุมชนในพื้นที่ลุ ่มน�้าสงครามตอนล่าง จังหวัด

นครพนม พบว่า ปัจจุบันปลาบางชนิดหายไป ในขณะ

ที่ความต้องการของตลาดปลาเพิ่มมากขึ้น จากการ

ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องพบว่า ยงัไม่มรีายงานว่า

ในพืน้ทีไ่ด้มกีารปรบัเปลีย่นหรอืทดแทนการลดลงของ

ปลาที่หายไปหรือไม่อย่างไร หรือมีเฉพาะการหาเพียง

อย่างเดียวเท่านั้น จึงเกิดค�าถามว่า ชาวบ้านมีการหา

ปลาหรือท�าการประมงพื้นบ้านอย่างไร และมีการ

ทดแทนปลาที่หายไปดังกล่าวหรือไม่อย่างไร ซึ่งค�า

ตอบจากการศกึษานีส้ามารถน�าไปใช้ในการด�าเนนิการ

สนบัสนนุส่งเสรมิการประมงในพืน้ทีศ่กึษาทัง้ด้านการ

หาและการเลี้ยง หรือการทดแทน ที่สอดคล้องกับ

สภาพทีเ่ป็นอยูใ่นพืน้ทีแ่ละแนวโน้มความต้องการปลา

เพื่อการบริโภคจากแม่น�้าสงคราม

วิธีกำรศึกษำ

การศกึษานี้ไดศ้ึกษาพื้นที่ทางตอนลา่งของแม่น�า้

สงครามโดยเลือกหมู่บ้านเป็นพื้นที่ศึกษา 2 หมู่บ้าน

หลัก คือ (1) หมู่บ้านปากยาม ต�าบลสามผง อ�าเภอ

ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม และ (2) หมู่บ้านตาล

ปากน�า้ ต�าบลไชยบรุ ีอ�าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม 

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริบทชุมชนจากผู้รู้ (key in-

formants) ในชุมชน ส�าหรับชาวประมงได้รวบรวม

ข้อมูลในแต่ละหมู่บ้านทั้งผู้ที่หาปลามานาน จนถึงผู้ที่

หาปลามือใหม่  หมู่บ้านละ 20 ราย รวม 40 ราย อีกทั้ง

รวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เลี้ยงปลาในกระซังในแม่น�้า

สงคราม กลุ่มแปรรูปปลา พ่อค้ารับซื้อปลาในท้องถิ่น

เพื่อจ�าหน่ายต่อ และผู้รับซื้อปลาจากต่างถิ่น 

หลงัจากทีไ่ด้ศกึษาทัง้ 2 พืน้ทีห่ลกัได้ท�าการศกึษา

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยการ

ส�ารวจและสมัภาษณ์ข้อมลูเกีย่วกบัการตลาดปลาและ

การแปรรูปปลาที่บ้านท่าบ่อสงคราม ต�าบลท่าบ่อ 

อ�าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นหมู่บ้าน

แปรรูปปลาส้มและปลาร้าที่มีชื่อเสียงแหล่งหนึ่งของ

ลุม่น�า้สงคราม ด้วยการสมัภาษณ์เกษตรกรแปรรปูปลา 

จ�านวน 5 ราย เกษตรเลีย้งปลาในกระชงั จ�านวน 3 ราย 

ผูร้บัซือ้ปลาในท้องถิน่เพือ่จ�าหน่ายต่อและผูร้บัซือ้ปลา

จากต่างถิ่นอย่างละ 2 ราย รวม 10 ราย

การศึกษานี้ได้ใช้กรอบประเด็นหัวข้อย่อย (sub-

topics) ที่สร้างขึ้นเป็นเครื่องมือในการศึกษา โดยใช้

เทคนิค working hypothesis, sensitivity, probing, 

eight helpers, iterative, และ triangulation ตลอดจน

การท�าความเข้าใจ symbolic interaction และความ

หมายของข้อค้นพบ ด้วยการด�าเนินการดังกล่าวได้

อาศยัการอิม่ตวัหรอืความซ�า้ๆ กนัของข้อมลูเป็นสิง่บ่ง

ชี้ความถูกต้องของข้อค้นพบ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการ

ศึกษาได้ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์

จ�าแนกประเภท วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล วิเคราะห์

เชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ และสร้างข้อสรุปข้อค้นพบ 

(ยศ, 2551) ซึง่การศกึษานีไ้ด้ด�าเนนิการศกึษาระหว่าง

เดือนเมษายน 2553 ถึง มีนาคม 2554
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ผลกำรศึกษำและวิจำรณ์

1.	 บริบทพื้นที่ศึกษำ

1.1	 บรบิททัว่ไปของแม่น�ำ้สงครำมตอนล่ำง	:	

แม่น�้าสงครามตอนล่าง พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัด

นครพนม โดยแม่น�้าสงครามไหลผ่าน 5 ต�าบลของ

อ�าเภอศรีสงคราม ได้แก่  ต�าบลสามผง ต�าบลท่าบ่อ

สงคราม ต�าบลศรสีงคราม และต�าบลนาเดือ่ ไปบรรจบ

แม่น�า้โขงทีต่�าบลไชยบรุ ีอ�าเภอท่าอเุทน รวมเป็นระยะ

ทางกว่า 90 กิโลเมตร ซึ่งหากแบ่งเขตย่อยตามสันปัน

น�้าแล้วสามารถแบ่งออกได้ 3 เขตย่อย ซึ่งเขตย่อยที่ 2 

มีพื้นที่รับน�้ามากแต่ระยะทางของสายแม่น�้าสั้น การ

ศึกษานี้จึงได้ท�าการศึกษา 2 เขตย่อยคือเขตย่อยที่ 1 

และ 3   โดยเลือกบ้านหลักเพื่อเป็นพื้นที่ศึกษา 2 

หมู ่บ้าน คือ บ้านปากยาม ต�าบลสามผง อ�าเภอ

ศรีสงคราม และบ้านตาลปากน�้า ต�าบลไชยบุรี อ�าเภอ

ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เป็นตัวแทนพื้นที่ศึกษาของ

เขตย่อยที่ 1 และ 3 ตามล�าดับ

1.2	 บริบทพื้นที่ต้นแม่น�้ำสงครำมตอนล่ำง

—กรณีบ้ำนปำกยำม	อ�ำเภอศรีสงครำม:		บ้านปาก

ยามเป็นหมู่บ้านที่ตั้งถิ่นฐานมานานกว่า 100 ปี คนใน

ชมุชนเป็นชนเผ่าญ้อ ภไูท และลาว อาศยัอยูร่่วมกนั ที่

ตั้งของหมู่บ้านอยู่บริเวณแม่น�้ายามไหลลงสู่แม่น�้า

สงครามท�าให้บรเิวณนีเ้ป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามอดุมสมบรูณ์

ของปลา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าบุ่งป่าทามและพื้นที่

ดอน หรือเรียกว่าดอนทามหรือโนนทาม โดยสภาพ

พืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นพืน้ทีลุ่ม่น�า้ท่วมถงึ ชาวบ้านใช้พืน้ที่

ดังกล่าวท�านาแซงทดแทนการท�านาปี (นาแซง หมาย

ถึงนาที่อาศัยน�้าธรรมชาติในการเพาะปลูกแต่เพาะ

ปลกูในช่วงฤดทู�านาปรงั) ส่วนการท�านาในแต่ละปีชาว

บ้านส่วนหนึง่มพีืน้ทีท่�านาอยูต่่างหมูบ้่านและยงัมชีาว

บ้านส่วนหนึ่งไม่มีที่ดินท�านาปีเลย ท�าให้บางครัวเรือน

มีข้าวไม่พอกิน อาศัยการหาปลาเพื่อจ�าหน่ายและซื้อ

ข้าวมาบริโภค นอกจากนี้ยังพบว่า ภาครัฐได้น�าป่าบุง

ป่าทามมาจัดสรรและออกเอกสารสิทธิ สปก. 4-01 

(ตามนโยบายรัฐบาลในยุคนั้น) ให้กับชาวบ้านครัว

เรือนละ 18 ไร่ เพื่อให้ชาวบ้านมีที่ดินท�ากิน อย่างไร

กต็ามชาวบ้านไม่สามารถใช้พืน้ทีท่ีไ่ด้รบัการจดัสรรใน

การท�านาได้ทุกรายเนื่องจากน�้าไม่เพียงพอ ผู้ที่ท�านา

แซงได้ส่วนใหญ่มีพื้นที่อยู่ใกล้แม่น�้าและมีคลองน�้า

ไหลผ่านรวมถงึมกีารขดุสระเกบ็น�า้เพือ่ท�านา ประกอบ

กบัพืน้ทีจ่ดัสรรดงักล่าวนีเ้ป็นป่าบุง่ป่าทามมต้ีนไผ่และ

ต้นไม้บางชนิดอยู่เต็มพื้นที่ชาวบ้านจึงไม่สามารถใช้

ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 

ถึงแม้ชาวบ้านมีข้อจ�ากัดด้านพื้นที่ท�านา แต่ชาว

บ้านมีทุนทางสังคมที่อยู่ในพื้นที่ติดกับแม่น�้าสงคราม 

และมีแม่น�้าปากยามไหลลงสู่แม่น�้าสงคราม (ซึ่งเป็น

ทีม่าของชือ่หมูบ้่าน) ท�าให้ชาวบ้านมอีาชพีหาปลาเป็น

อาชีพหลัก จนได้รับสมญานามว่าหมู่บ้านพรานปลา 

และแปรรูปปลา  

1.3	 บรบิทพืน้ทีป่ลำยแม่น�ำ้สงครำมตอนล่ำง

—กรณีบ้ำนตำลปำกน�้ำ	อ�ำเภอท่ำอุเทน:	บ้านตาล

ปากน�้าชาวบ้านส่วนใหญ่ในหมู่บ้านมีเชื้อสายมาจาก

จังหวัดยโสธรที่อพยพมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 3 กรุง

รัตนโกสินทร์ ปี พ.ศ. 2376 บ้านตาลปากน�้าเดิมชื่อ

เมอืงไชยสทุธิอ์ตุมบรุ ีหรอืต�าบลไชยบรุใีนปัจจบุนั เป็น

ส่วนหนึง่ของต�าบลไชยบรุ ีม ี2 หมู ่คอื บ้านตาลปากน�้า

หมู่ 2 และหมู่ 11 

สภาพพืน้ทีต่ดิกบัแม่น�า้สงคราม ในอดตีพืน้ทีบ่าง

ส่วนเป็นป่าทามบางส่วนเป็นพื้นที่ดอน เมื่อประชากร

เพิ่มมากขึ้นได้มีการขยายพื้นที่บุกเบิกเพื่อท�านา ปลูก

ต้นยาสบู ปลกูข้าวโพด ปลกูผกั และปลกูมนัส�าปะหลงั 

ปัจจบุนัการประกอบอาชพีของชาวบ้านส่วนใหญ่ยงัใช้

แรงงานภายในหมู่บ้าน มีอาชีพท�านาเป็นหลัก และ

ปลูกพืชอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีอาชีพหาปลาในแม่น�้า

สงคราม ในเชงิธรุกจิมกีารซือ้ขายปลา การแปรรปูปลา 

และเลี้ยงปลาในกระชัง ตลอดจนรับจ้างทั่วไปทั้งใน

และนอกภาคการเกษตร 

2.	 กำรหำปลำของประมงพื้นบ้ำนในแม่น�้ำ

สงครำม	

การท�าการประมงในแม่น�้าสงครามในปัจจุบัน

เป็นการหาปลาเชิงการค้ามากขึ้น ส่งผลกระทบต่อ
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ความหลากหลายของปลาและการเปลีย่นแปลงวถิกีาร

ประมง ดังนี้

2.1	 วัตถุประสงค์ของกำรหำปลำในฤดูฝนที่

มุ่งหำเพื่อขำย

จากการศกึษาการท�าการประมงในแม่น�า้สงคราม 

พบว่า วัตถุประสงค์การหาปลาในแม่น�้าสงครามใน

พืน้ทีศ่กึษาทัง้ 2 หมูบ้่าน ส่วนใหญ่การเป็นหาปลาเพือ่

ขายเป็นหลกั โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงฤดฝูน  ส่วนช่วง

ฤดูแล้งหาปลาเพื่อบริโภคภายในครัวเรือนเป็นหลัก 

หากมปีรมิาณทีม่ากพอจงึจะแบ่งจ�าหน่ายให้แก่เพือ่น

บ้าน  

2.2	 พฤติกรรมกำรหำปลำ

จากวตัถปุระสงค์ในการหาปลาโดยเฉพาะในชว่ง

ฤดูฝน พบว่า พฤติกรรมการหาปลามีลักษณะ ดังนี้ 

1)	 จ�ำนวนชำวประมงเพิ่มขึ้น:	 การ

ท�าการประมง ในอดตีเป็นการรวมกลุม่ชาวประมงเพือ่

ร่วมกนัหาสตัว์น�า้ เพือ่บรโิภคภายในครวัเรอืน หลงัจาก

เสร็จการท�าการประมงจึงได้แบ่งปลาที่หาได้แก่ผู้ที่มา

ร่วมแรงหาปลา ปัจจบุนัรปูแบบการรวมกลุม่หาปลาดงั

กล่าวเริม่เลอืนหายไป เนือ่งจากชาวประมงเพิม่มากขึน้ 

ต่างคนต่างหาปลา เป็นการแข่งขันเพื่อความอยู่รอด 

ประกอบกับปลามีราคาแพง การรวมกลุ ่มท�าการ

ประมงระหว่างญาติพี่น้องเปลี่ยนแปลงไปเกิดเป็น

ธรุกจิการลงทนุท�าการประมง เป็นการร่วมหุน้แทน เช่น 

การร่วมหุ้นท�าโต่ง (โต่ง (trawl net) เป็นเครื่องมือจับ

ปลาประเภทตาข่ายดักชิดหนึ่ง) กรณีบ้านปากยาม 

ต�าบลสามผง อ�าเภอศรีสงคราม ร่วมหุ้นโต่งๆ ละ 4-5 

คน เนื่องจากเครื่องมือประมงประเภทนี้ใช้ต้นทุนสูง 

ประมาณ 20,000-40,000 บาทต่อปาก และจ�าเป็นต้อง

มีแรงงานจ�านวนมากในการลงโต่งและเก็บโต่ง เมื่อ

เสร็จสิ้นการหาปลาแต่ละครั้งส่วนแบ่งจะเป็นเงินโดย

แบ่งคนละเท่าๆกัน ส่วนเศษปลาหรือปลาตัวเล็กตัว

น้อยจะน�ามาแบ่งกนัเพือ่บรโิภคกนัเองหรอืแปรรปูเป็น

ปลาร้า 

2)	 ควำมถี่กำรออกหำปลำต่อวันมีมำก

ขึน้:	การหาปลาในแม่น�า้สงครามในรอบหนึง่ปี มคีวาม

สัมพันธ์กับช่วงฤดูกาลและการขึ้นลงของกระแสน�้า

และสอดคล้องกับวงจรชีวิตของสัตว์น�้า ส่วนใหญ่ปลา

ทุกชนิดที่อาศัยอยู่ในแม่น�้าสงคราม มีการอพยพใน

แต่ละช่วงฤดูกาล โดยสามารถแบ่งออกเป็นสามช่วง

ฤดูกาล ดังนี้ 

ช่วงที่	 1 เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน 

เป็นช่วงฤดูแล้งปริมาณน�้ามีน้อย ชาวประมงหาปลา

ตามป่าทาม และในแม่น�้าสงครามบางส่วน ปลาที่จับ

ได้ส่วนใหญ่น�ามาแปรรูป เช่น ปลาร้า ปลาตากแห้ง 

ส�าหรับในช่วงนี้การท�าการประมงยังไม่หนาแน่น 

เนือ่งจากปรมิาณน�า้ยงัมน้ีอย ส่วนใหญ่เป็นการหาปลา

เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน

ช่วงที่	2 เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคม 

เป็นช่วงฤดูฝนเริ่มมีกระแสน�้าไหล เป็นช่วงเริ่มต้นฤดู

ผสมพันธุ์ปลา และเป็นฤดูเริ่มต้นในการท�าการประมง 

ชาวประมงจะซ่อมแซมเครือ่งมอืประมงทีช่�ารดุ และจดั

เตรียมเครื่องมือประมง อุปกรณ์เพื่อท�าการประมงใน

ช่วงน�้าหลากหรือน�้าแดง ช่วงนี้การประมงหนาแน่น

มากขึ้น 

ช่วงที่	 3 เดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคม 

กระแสน�้าเริ่มเพิ่มขึ้นเป็นช่วงที่ชาวประมงใช้เครื่องมือ

ประมงประเภทโต่งมากที่สุด ปกติการใช้เครื่องมือ

ประมงประเภทนี้ใช้ท�าการประมงได้เพียง 15 วัน ใน

หนึ่งปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการไหลของน�้าหรือกระแสน�้า 

ส�าหรบัช่วงของการศกึษาครัง้นี ้ชาวประมงสามารถหา

ปลาโดยใช้โต่งได้นานกว่า 15 วนั เนือ่งจากปรมิาณน�า้

เหนือยังคงไหลลงสู่แม่น�้าสงคราม นอกจากนี้ยังมี

เครื่องมือประเภทอื่นๆ เช่น ยอขนาดเล็กและขนาด

ใหญ่ จะเห็นว่าการท�าประมงของชาวประมงลุ่มน�้า

สงครามนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ในการท�าประมง 

ต้องรู้จักสังเกตการขึ้นลงของระดับน�้าว่าอยู่ในช่วงที่

เหมาะสมกับการใช้เครื่องมือประมงประเภทใด

ช่วงที	่4 เดอืนพฤศจกิายน ถงึ เดอืนธนัวาคม 

ช่วงหลังจากกระแสน�า้เริ่มลดลง น�้ายังคงไหลแต่ไหล

ไม่แรง ชาวประมงสามารถท�าการประมงโดยใช้ข่าย

หรอืมองจบัปลาในแม่น�้าสงคราม ช่วงนีเ้ป็นช่วงทีป่ลา

อพยพกลับสู่แหล่งที่อยู่อาศัยเดิม ชาวประมงใช้วิธีกัด

ปลามากขึ้น การกัดปลาจะท�าช่วงหลังน�้าลด กระแส
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น�า้เริม่นิง่ประมาณกลางปลายเดอืนตลุาคมจนถงึเดอืน

พฤศจกิายน โดยการน�ากิง่ไม้ เศษไม้มาวางกองรวมกนั

ในแม่น�า้หรอืแหล่งน�า้ท�าเป็นกอง เพือ่เลยีนแบบแหล่ง

ที่อยู่ของปลา

3)	 เครือ่งมอืหำปลำมคีวำมทนัสมยัขึน้:	 

เครือ่งมอืประมงบางชนดิทีเ่ป็นเครือ่งมอืประมงพืน้บ้าน

เริ่มหายไป และส่วนประกอบโครงสร้างเครื่องมือ

ประมง เปลีย่นไปจากเดมิ เช่น โครงสร้างทีท่�าจากไม้ไผ่ 

เปลีย่นเป็นเหลก็ ข่ายหรอืมอง ในอดตีท�าจากเชอืกป่าน 

ปัจจบุนัเป็นไนล่อนหรอืเอน็ ส่วนขนาดเครือ่งมอืประมง

บางชนดิยงัมขีนาดใหญ่ขึน้ เช่น ลอบ ข่าย ส�าหรบัส่วน

ประกอบอื่นๆ เช่น ส่วนประกอบของลอบในอดีตใช้

ไม้ไผ่สานเป็นเส้นเพื่อหุ้มลอบ ปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้

ตาข่ายหุม้แทน รวมถงึปีกหรอืเผอืก กใ็ช้ข่ายแทนไม้ไผ่

เช่นกัน เนื่องจากใช้เวลาในการประกอบน้อยกว่าท�า

จากไม่ไผ่ มีการเพิ่มขนาดของข่ายหรือจ�านวนชั้นของ

ข่าย เพิม่จ�านวนชัน้มากขึน้ เพือ่ให้จบัปลาได้ทลีะมากๆ 

และหลายชนิด  อีกทั้งมีการใช้เครื่องยนต์กลไกและ

ไฟฟ้าส่องสว่างเข้ามาช่วยในการหาปลา จากการ

ศึกษานี้สอดคล้องกับรายงานของ วรีวรรณ  (2553) ที่

รายงานว่า การประมงของชุมชนชาวประมงแม่น�้า

สงครามตอนล่างมกีารปรบัเปลีย่นเครือ่งมอืประมงเพือ่

ให้สามารถหาปลาได้มากขึ้น รวมถึงการออกหาปลา 

6-7 วันต่อครั้งในการท�าการประมง  นอกจากนี้ยัง

สอดคล้องกับรายงานของ วิระธรรม และคณะ (2547) 

ที่รายงานว่า การท�าการประมงในลุ่มน�้าสงครามมี

พัฒนาการของเครื่องมือมากขึ้น ทั้ งขนาดและ

โครงสร้าง

4)	 กำรลักลอบใช้เครื่องมือประมงต้อง

ห้ำม:		ชาวประมงได้หันมาใช้เครื่องมือประเภทใหม่ ที่

พฒันาขึน้โดยการเพิม่ขนาด ความยาว และขนาดของ

ตาอวนทีม่หีลายขนาด เช่น โต่ง จากการสมัภาษณ์ชาว

ประมงที่หันมาใช้โต่ง ส่วนใหญ่จะเลิกใช้เครื่องมือ

ประมงประเภท แห ลอบ ข่าย เนือ่งด้วยการจบัปลาด้วย

เครื่องมือโต่ง ให้ความคุ้มค่ากว่า ได้ปลาในปริมาณ

ที่มากกว่า แต่อย่างไรก็ตามกรมประมงได้ขึ้นทะเบียน

เครื่องมือประมงประเภท ถุง หรือโต่ง เป็นเครื่องมือ

ประมงประเภทท�าลายล้าง ห้ามใช้ในการท�าการประมง

ในแม่น�า้สงคราม แต่ยังมีชาวประมงบางส่วนลักลอบ

ใช้เครื่องมือประมงประเภทนี้อยู ่ นอกจากนี้ยังซึ่ง

สอดคล้องกับรายงานของ วิระธรรม และคณะ (2547) 

ทีร่ายงานว่า ปัจจบุนัได้ท�าประมงกดัต้อน (set bag net 

fisheries) มากขึ้น และพัฒนาจากการท�าในที่นาของ

ตนเองมาสูแ่ม่น�า้สงคราม เนือ่งด้วยการท�าประมงด้วย

กัดต้อนนั้นท�าให้สามารถหาปลาได้มากขึ้น มีรายได้

มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ประมงแบบกัดต้อนเป็นการ

ท�าประมงที่ผิดกฎหมาย

5)	 มคีวำมเชือ่ว่ำ	หำกถงึฤดกูำลหำปลำ

แล้วไม่จับปลำ	ปลำก็หำยไปกับแม่น�้ำ:	ชาวประมง

มีความเชื่อว่า พอถึงฤดูจับปลาหากไม่จับปลาปลาก็

หายไปตามธรรมชาติของฤดูกาลนั้นเป็นส่วนส�าคัญที่

ท�าให้ปลาอพยพไปอยู่แหล่งอื่นที่ไม่ใช่แม่น�้าสงคราม 

ท�าให้เสียโอกาสในการได้มาซึ่งปลาเพื่อบริโภคหรือ

ขายเพื่อเป็นรายได้ ซึ่งความเชื่อนี้เองท�าให้ชาวประมง

ออกจับปลาเพิ่มขึ้นมีความถี่การออกหาปลาต่อวันมี

มากขึ้น รวมถึงมีการใช้เครื่องมือหาปลามีความทัน

สมยัขึน้ สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ วริะธรรม และ

คณะ (2547) ที่รายงานว่าชาวประมงเชื่อว่าผลผลิต

ปลาในแม่น�า้เป็นสมบตัขิองตนต้องใช้ให้เตม็ศกัยภาพ 

เพราะถ้าไม่ใช้ทรัพยากรเหล่านี้จะลงสู่แม่น�้าโขง  

5.	 กำรหำยไปของปลำในแม่น�้ำ

5.1	 กำรสูญหำยไปของปลำที่อยู ่ในแม่น�้ำ:		

สภาพแวดล้อมสองฝั่งแม่น�้าสงครามที่ในอดีตเต็มไป

ด้วยป่าไม้ ป่าทาม เมื่อจ�านวนประชากรเพิ่มมากขึ้น 

พืน้ทีป่่าถกูบกุรกุท�าลายเพือ่ขยายพืน้ทีเ่ป็นพืน้ทีท่�าการ

เกษตร ท�านา ท�าสวน ปลูกต้นยาสูบ รวมถึงที่อยู่อาศัย 

ตลอดจนการสร้างสิง่กดีขวางทางเดนิน�้า เช่น ฝาย การ

บุกรุกท�าลายพื้นที่ป่า แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นานา

ชนดิรวมถงึสตัว์น�า้อืน่ๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อวงจรชวีติ

ของสัตว์น�้า โดยเฉพาะสัตว์น�้าที่มีวงจรชีวิตในป่าทาม 

ส่งผลให้ปลาบางชนดิสญูพนัธุไ์ป ได้แก่ ปลาแมว ปลา

ดาบลาว ปลาอีจน  ปลาหางพร้า ปลาคูณ ปลาเสือตอ 

ปลาฝาไล ปลาฝาอ่องหรือปลากระเบนน�้าจืด  
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5.2	 กำรลดลงของปลำทีอ่ยูใ่นแม่น�ำ้:		การลด

ลงของประชากรปลาและชนิดปลา เกิดจากหลาย

สาเหตุ เช่น การเพิ่มจ�านวนประชากร การใช้เครื่องมือ

ประมงต้องห้ามและทนัสมยั เช่น โต่ง การเปลีย่นแปลง

ด้านระบบนิเวศ เช่น การบุกรุกป่าบุง ป่าทาม สารเคมี

จากภาคเกษตร ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้ปลาบาง

ชนิดเริ่มลดจ�านวนลง เช่น ปลาแกง ปลาชนาก ปลา

หางพร้า ปลาหมากผาง ปลายอนซวย ปลากวาง ปลา

กะมนั ปลาโผง และปลาบางชนดิในอดตีทีพ่บในแม่น�า้

สงครามแต่ปัจจุบันพบเฉพาะในแม่น�้าโขงเท่านั้น เช่น 

ปลาเหว่า ปลาบอน และปลาคูน  การศึกษานี้

สอดคล้องกับรายงานของ วรีวรรณ  (2553) ที่รายงาน

ว่า การเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมท�าให้ส่งผลต่อสตัว์

น�้าในแม่น�้าสงครามการลดลง

6.	 กำรทดแทนปลำจำกแม่น�้ำ

6.1	 กำรเลี้ยงปลำในกระชังบริเวณแม่น�้ำ

สงครำม:	 จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ส่งผลให้

วิถีการด�ารงชีพของชุมชนท้องถิ่น จากการท�าประมง

เพื่อบริโภคแลกเปลี่ยนแบ่งปันไปสู่ประมงเชิงพาณิชย์ 

ด้วยเหตุนี้เอง ชุมชนจึงจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบ

การใช้ประโยชน์ทรพัยากรให้สอดคล้องกบัเงือ่นไขทาง

เศรษฐกิจของสมาชิกแต่ละคนทั้งที่อยู ่ภายในและ

ภายนอกชุมชน เนื่องจากระบบนิเวศ ป่าบุง ป่าทาม 

เปลีย่นเป็นพืน้ทีอ่ตุสาหกรรม สตัว์น�า้ลดจ�านวนลง การ

ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังเริ่มเข้ามาทดแทน

ประมงพื้นบ้าน  ตลอดแม่น�้าสงครามมีการเลี้ยงปลา

ในกระชัง ได้แก่ ปลานิล ปลาตะเพียน และปลาเผาะ 

หรือปลาโมง ซึ่งถือเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่พบมากขึ้น

บริเวณแม่น�้าสงคราม ซึ่งการเลี้ยงปลาในกระชังเป็น

ส่วนทีท่ดแทนปลาทีล่ดลง และเป็นการทดแทนรายได้

เดิมจากการหาปลาตามแม่น�้าสงคราม โดยการ

ทดแทนดังกล่าวนี้เห็นได้ว่าเป็นการทดแทนจ�านวน

ปลาด้วยการน�าปลาชนิดอื่นมาเลี้ยง แต่มิได้ทดแทน

พันธุ์ปลาที่สูญหายไปให้กลับคืนมา

6.2	 กำรน�ำเข้ำปลำจำกแหล่งอื่น:	 ในช่วง

ฤดนู�า้หลากเป็นช่วงทีส่ามารถจบัปลาในแม่น�า้สงคราม

ได้เป็นจ�านวนมาก จะมีพ่อค้ามารับซื้อปลาตาม

ธรรมชาติจากแม่น�้าสงครามบางชนิดไปจ�าหน่ายที่

แถบภาคกลาง และพ่อค้าดังกล่าวนี้จะน�าปลาจาก

ภาคกลางแถบจงัหวดัอ่างทอง มาจ�าหน่ายให้ชาวบ้าน

ในพื้นที่ท�าปลาส้มแบบเป็นตัว ได้แก่ ปลาตะเพียน 

นอกจากนี้ยังมีปลานวลจันทร์ ที่น�ามาท�าปลาส้มแบบ

ห่อ ซึ่งการท�าเช่นนี้เป็นการปรับตัวของแม่ค้าปลาส้ม 

เพือ่ทดแทนปลาในแม่น�า้สงครามทีเ่คยใช้ท�าปลาส้มที่

มีจ�านวนน้อยลง นอกจากนี้ยังเป็นการสนองต่อความ

ต้องการของผูบ้รโิภคและคงรกัษาชือ่เสยีงด้านปลาส้ม

ของพื้นที่ไว้

สรุปและข้อเสนอแนะ

การศึกษานี้ค้นพบว่า ปลาที่อยู่ในแม่น�้าสงคราม

หลายชนดิได้หายไป บางชนดิลดน้อยลง สาเหตมุาจาก

วัตถุประสงค์ของการหาปลาโดยเฉพาะในช่วยฤดูฝน

มักเป็นการหาปลาเพื่อขายมากกว่าการหาเพื่อบริโภค

ในครวัเรอืน  โดยพฤตกิรรมการหาปลาของชาวประมง

ได้มีจ�านวนชาวประมงเพิ่มมากขึ้น จ�านวนความถี่ใน

การออกหาต่อวันมากขึ้น เครื่องมือหาปลาที่ทันสมัย 

และมีขนาดใหญ่ขึ้น รวมถึงการลักลอบใช้เครื่องมือ

ประมงต้องห้าม อีกทั้งยังมีความเชื่อว่า พอถึงฤดูหา

ปลาหากไม่จับปลาปลาก็หายไปตามธรรมชาติของ

ฤดูกาลนั้นเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้ปลาอพยพไปอยู่

แหล่งอืน่ทีไ่ม่ใช่แม่น�า้สงคราม ท�าให้เสยีโอกาสในการ

ได้มาซึง่ปลาเพือ่บรโิภคหรอืขายเพือ่เป็นรายได้  ซึง่ผล

เสียต่อวงจรชีวิตของปลาท�าให้ไม่มีปลาหลงเหลือให้

แพร่พันธ์ต่อไป นอกจากยังพบว่า ปลาในแม่น�้า

สงครามบางชนิดได้หายไปและบางชนิดมีปริมาณลด

ลง ซึง่สวนทางกบัความต้องการปลาของตลาดหรอืของ

ผูบ้รโิภคทีม่มีากขึน้ ท�าให้ชาวประมงท�าทกุวถิทีางเพือ่

ให้สามารถหาปลาได้มากขึ้นโดยเฉพาะปลาที่ตลาด

ต้องการ  ส�าหรับด้านการทดแทนปลาจากแม่น�้า

สงคราม พบว่า มีการเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อจ�าหน่าย 

และมีการน�าปลาที่เลี้ยงในภาคกลางมาจ�าหน่ายให้

ชาวบ้านในพืน้ทีเ่พือ่ท�าปลาส้ม   จากผลการศกึษาเหน็
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ได้ว่า ปลาในแม่น�้าสงครามซึ่งเป็นทุนทางสังคมของ

คนในชุมชนที่อาศัยในลุ่มน�้าสงคราม ดังนั้น คนใน

ชุมชนและภาครัฐหรือภาคีที่เกี่ยวข้องควรมีการเสริม

สร้างความเข้าใจกัน  รวมถึงเสริมสร้างพลังอ�านาจ 

(empowerment) ของชมุชนเพือ่อนรุกัษ์ทรพัยากรปลา

และสิ่งแวดล้อมในแม่น�้าสงครามให้ทรัพยากรปลาใน

แม่น�้าสงครามมีการคงอยู่ และมีการฟื้นฟูให้ปลาที่

สูญหายไปกลับมาสู่แม่น�้าสงคราม

ค�ำขอบคุณ

ขอขอบคุณผู้น�าชุมชน ชาวบ้าน และชาวประมง

ในพืน้ทีศ่กึษาทีใ่ห้ข้อมลูอนัเป็นประโยชน์ในการศกึษา

นี้  และขอขอบคุณส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง

ชาติ ที่สนับสนุนงบประมาณแผนงานวิจัยนี้
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