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ทาม: พืน้ที ่ความหมาย สายน ้า ป่าแห่งชีวิต 

กรณีศึกษาการปฏิรูปที่ดิน: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิเกษตรกรรมในพืน้ทีท่าม 

ต าบลท่าช้างและต าบลบุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ ์จ.อุบลราชธานี 

 

 งานศกึษาชิน้นีเ้ป็นการศกึษาพืน้ที่ทาม บรเิวณต่อเนื่อง 2 ต าบล ต าบลท่าชา้งและต าบลบุ่งมะแลง 

อยู่ในอ าเภอสว่างวีระวงศ ์จังหวดัอุบลราชธานี ซึ่งเป็นพืน้ที่ที่ต่อเนื่องมาจากแม่น า้มลู อนัเป็นผืนน า้ที่ยาว

ที่สดุในประเทศไทย มีปลาหลากหลายชนิด มีรูปแบบวิธีการอยู่รว่มกบัน า้   

 

น าเร่ือง 

 กรณีพืน้ที่ทาม ต าบลท่าชา้งและต าบลบุ่งมะแลง อ าเภอสว่างวีระวงศ ์จังหวัดอบุลราชธานี พืน้ที่

ดังกล่าวเป็นระบบนิเวศชุ่มน า้ที่สมบูรณ์ เป็นพืน้ที่สาธารณะที่ชุมชนไปใชป้ระโยชนท์ านาและหาอาหาร  

ชาวบา้นไดท้ ากิน และเกิดปรากฏการณก์ารกวา้นซือ้ที่ดินจากนายทุน การเขา้ไม่ถึง (not access to) การ

ยืนยนักรรมสิทธิ์การถือครองท่ีดินท่ีภาครฐัจดัให ้บางกรณีนายทุน/นกัการเมืองทอ้งถิ่นในพืน้ที่ไม่ใหข้อ้มูล

ข่าวสารแก่ชาวบา้น กรณีศึกษานีจ้ะน าไปสู่การแสวงหาแนวทางคุม้ครองพืน้ที่เกษตรกรรม และปกป้อง

สิทธิการใชป้ระโยชนเ์พื่อการผลิตอาหารของชุมชนชาวนา น าเสนอสภาพปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะ 

การท าลายพืน้ที่นิเวศทามที่ชมุชนหากินรว่มกนั โดยพฒันาขอ้เสนอเรื่องสิทธิการใชป้ระโยชนข์องเกษตรกร 

และการคุม้ครองพืน้ที่เกษตรกรรม กรณีบา้นฮ่องออ้และท่าชา้ง อ าเภอสว่างวีรวงศ ์จงัหวดัอบุลราชธานี 

 โดยการศึกษานี ้น าเรื่องราวของการอยู่กินกบัสายน า้แม่มลูของชาวบา้นท่าชา้งและบุ่งมะแลง มา

น าเสนอ ทั้งดา้นความรูเ้รื่องพืน้ที่น าท่วม การอยู่ร่วมกันและการปรบัตัวของชาวบ้านเป็นระยะเวลาอัน

ยาวนาน ผลกระทบที่ชาวบา้นเขา้ไม่ถึง “ความรู”้ “ขอ้มูล” “ข่าวสาร” ในนามของ “การพัฒนา” ที่ภาครฐั

จัดสรรและจัดการให ้ท าใหช้าวบา้นเรียบล าน า้มูลในสองต าบลถูกเอารดัเอาเปรียบในเชิงโครงสรา้งการ

พฒันาประเทศดงักลา่ว  
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 รูปแบบการน าเสนอ จึงเป็นความพยายามอธิบายเพื่อท าความเขา้ใจ “ทาม” พืน้ที่น า้ท่วมถึงในฤดู

น า้หลาก มีความหมายในเชิง ‘พืน้ที่ เวลา และความหมาย’ ที่มิใช่เพียงแค่ ทาม “time” ที่แปลว่าเวลาเพียง

อย่างเดียว อีกทัง้มีความหมายอย่างลกึซึง้กบัวิถีชิวตชาวบา้นเรียบล าน า้มลู ในหลายแง่มมุดว้ยกนั 

 

ทาม: พืน้ที ่(ศึกษา) 

 ต าบลบุ่งมะแลงและต าบลบุ่งมะแลง เป็นสองต าบลที่อยู่ติดกนั อยู่ในอ าเภอสว่างวีระวงศ ์จงัหวดั

อบุลราชธานี ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกของอ าเภอสว่างวีระวงศ ์ทิศใตข้องแม่น า้มลู มีอาณาเขตติดกับอ าเภอ

วารนิช าราบ อ าเภอดอนมดแดง และอ าเภอเดชอดุม 

  ทิศเหนือ  ติดอ าเภอดอนมดแดง โดยมีแม่น า้มลูเป็นเสน้กัน้เขต 

  ทิศตะวนัออก  ติดที่ว่าการอ าเภอสว่างวีระวงศ ์

  ทิศตะวนัตก  เป็นสว่นติดต่อกนัระหว่างต าบลท่าชา้งและบุ่งมะแลง  

    โดยต าบลบุ่งมะแลงอยู่ทิศตะวนัตกสดุ 

  ทิศใต ้  ติดองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาดี อ าเภอนาเยีย 
 

    ต ำบลท่ำช้ำง 

 ต าบลท่าชา้ง มีจ านวนหมู่บา้นทัง้สิน้ 18 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ 1 บา้นดงผกัขา หมู่ 2 บา้นท่าชา้งนอ้ย 

หมู่ 3 บา้นใหม่สารภี หมู่ 4 บา้นบวัเทิง หมู่ 5 บา้นบวัท่า หมู่ 6 บา้นท่าชา้งใหญ่ หมู่ 7 บา้นหนองสะโน หมู่ 

8 บา้นค าโพธิ์ หมู่ 9 บา้นดอนจนัทร ์หมู่ 10 บา้นท่าชา้งนอ้ย หมู่ 11 บา้นโคกก่อง หมู่ 12 บา้นค านกเปลา้ 

หมู่ 13 บา้นหนองแคนพฒันา หมู่ 14 บา้นใหม่ไทยถาวรหมู่ 15 บา้นทุ่งนาใน หมู่ 16 บา้นโนนสว่าง หมู่ 17 

บ้านค าสรา้งไทร หมู่ 18 บ้านสารภีใน อาชีพหลักคือการท านา ท าสวน ประมงและค้าขาย มีจ านวน

ประชากรประมาณ 10,175 คน 

    ต ำบลบุ่งมะแลง 

 ต าบลบุ่งมะแลง มีทิศตะวันตกอยู่ติดกับต าบลท่าช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งมะแลงมี

หมู่บา้นทัง้หมด 13 หมู่บา้น คือหมู่ที่ 1 บา้นบุ่งมะแลงเหนือ หมู่ที่ 2 บา้นดอนพอก หมู่ที่ 3 บา้นดอนดู่ หมู่ที่ 

4 บา้นบุ่งมะแลงใต ้หมู่ที่ 5 บา้นสุขสมบูรณ ์หมู่ที่ 6 บา้นป่าข่า หมู่ที่ 7 บา้นโนนกุหลาบ หมู่ที่ 8 บา้นแสง

ทอง หมู่ที่ 9 บา้นโนนเจริญ หมู่ที่ 10 บา้นหวายยาว หมู่ที่ 11 บา้นหนองเลิงนา หมู่ที่ 12 บา้นบุ่งมะแลง

นอ้ยและหมู่ที่ 13 บา้นหว้ยแสนพราน  ในอ าเภอสว่างวีระวงศ ์จ.อบุลราชธานี มีอาชีพหลกัคือการท านา ท า
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สวน และประมง อาชีพเสริมคือ ทอเสื่อ เลีย้งปลานิล และคา้ขาย มีจ านวนประชากรจากทะเบียนราษฎร

ขอ้มลู ณ 30 พฤษภาคม 2554 จ านวน 7,046 คน 

 ลกัษณะภูมิประเทศของจงัหวดัอุบลราชธานี ตัง้อยู่บนที่ราบสูงโคราช สงูจากระดบัน า้ทะเลเฉลี่ย 

120 เมตร ลกัษณะโดยทั่วไปเป็นที่สงูต ่า เป็นต าบลที่ตัง้ของเสน้เวลาหลกัของประเทศ ที่เสน้ลองติจูด 105 

องศาตะวนัออก มีแม่น า้ชีและแม่น า้มูลไหลผ่านลงแม่น า้โขง มีแม่น า้สาขาไดแ้ก่ ล  าเซบก ล าโดมใหญ่ ล า

โดมนอ้ย มีลกัษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย ทัง้บรเิวณที่เป็นภู โคก ทุ่ง และทาม เป็นที่ราบสงูลาดเอียงไป

ทางตะวนัออก 

 ต าบลท่าชา้ง มีพืน้ที่ทัง้หมด 54.13 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,831 ไร่ สภาพพืน้ที่เป็นที่ราบ

ถึงที่ราบลุ่ม ทิศเหนือติดกบัแม่น า้มลูซึ่งเป็นแม่น า้สายหลกัที่มีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิต บางส่วนของ

พืน้ที่ทางทิศใต้ของต าบลติดกับล าห้วยข้าวสารที่เป็นแหล่งน า้ขนาดใหญ่ใช้หล่อเลีย้งชีวิตคนในชุมชน 

แหล่งทรพัยากรธรรมชาติของพืน้ที่ดินนัน้แบ่งเป็น 3 ชนิด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย (ดินชุดโคราช) 

ดินชุดรอ้ยเอ็ดที่เหมาะส าหรบัการปลูกขา้ว ดินชุด Alluvial complex ที่อยู่ติดกับแม่น า้มูลเหมาะแก่การ

เพาะปลกูพืชไดห้ลายชนิด พืน้ที่ป่ารอบๆ ชุมชนจะเป็นตน้ไมโ้ปร่งสูง แต่ภายในชุมชนจะเป็นป่าที่มีความ

ทึบสูงพอสมควร และแหล่งน า้ที่พบในชุมชน จะมี 4-5 แห่ง เป็นล าน า้หลักที่ประชาชนใชป้ระโยชนด์า้น

อปุโภค บริโภคและเก็บอาหารป่าไปจุนเจือครอบครวัเหลือจึงน าไปขาย (องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าชา้ง, 

2545) 
 

   ความเป็นมา 

 สมยัสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชไดร้วบรวมอาณาจกัรและสถาปนากรุงธนบุรีขึน้มา ในครัง้นัน้

พระวอ พระตา และท้าวค าผง (พระประทุมวรราชสุริยวงศ์) แห่งเมืองเวียงจันทน์ ได้อพยพมาจาก

หนองบวัล าภู ตัง้เมืองใหม่ในปี พ.ศ. 2326 บริเวณแม่น า้มลู เขตอ าเภอดอนมดแดงในปัจจุบนั และต่อมา

บริเวณเกาะนัน้ไดเ้กิดน า้ท่วม จึงเกิดการยา้ยเมืองมาตัง้บริเวณที่เป็นตัวจังหวัดในปัจจุบนั และไดต้ัง้เป็น

เมืองอุบลราชธานีขึน้ตรงต่อกรุงเทพมหานคร และในปี พ.ศ. 2515 ไดก้ลายมาเป็นจงัหวดัอุบลราชธานี มี

พืน้ที่เป็นอนัดบั 5 ของไทย  

 ในอดีตต าบลบุ่งมะแลงเป็นเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในอ าเภอวารินช าราบ ในปี 

พ.ศ. 2538 ไดม้าขึน้กับกิ่งอ าเภอสว่างวีระวงศซ์ึ่งเปลี่ยนมาเป็นอ าเภอสว่างวีระวงศใ์นปัจจุบนั ตัง้ขึน้เมื่อ

สมัยกรุงรตันโกสินทรต์อนตน้ มีหาดหัวเมืองที่ตั้งขึน้ชั่วคราวของพระวอพระตาเมืองเก่าในสมัยนัน้ชื่อว่า 

ดอนมดแดง ปัจจุบนัยงัมีรอ่งรอยใหพ้บเห็นไดอ้ยู่ เช่นพบเรือโบราณที่บรเิวณหาดหวัเมือง ซึ่งคาดว่าเป็นเรือ
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ตรวจการในสมัยก่อน ต่อมาปี พ.ศ. 2532 จึงเปลี่ยนมาเป็นต าบลบุ่งมะแลง และไดร้บัการยกฐานะ เป็น

องคก์ารบรหิารสว่นต าบล เมื่อปี พ.ศ. 2540 

 ต าบลท่าชา้งเกิดขึน้จากการที่ทางการไดร้วบรวมเอาหมู่บา้นใกลเ้คียงบา้นท่าชา้งมารวมกนัและตัง้

เป็นต าบลท่าชา้ง จากการบอกเล่าของชาวบา้นในพืน้ที่1 ค าว่าท่าชา้งไดม้าจากหมู่บา้นหนึ่งชื่อบา้นฮ่องออ้ 

เป็นบา้นที่ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้มลูมานานกว่า 100 ปี เป็นหมู่บา้นที่เกิดจากการรวมตวัของพ่อคา้ที่มาหยุดพกั

แรมและน าสินคา้และไมข้า้มน า้มลูสง่เขา้จงัหวดัอบุลราชธานี บรเิวณนีจ้ึงถูกเรียกว่า “ท่าชา้งขา้ม” ที่มีการ

ใชท้่านีเ้ป็นท่าขา้มเนื่องจากน า้มูลบริเวณนีม้ีสภาพตืน้เขินจนในหน้าแลง้มองเห็นเนินทรายกลางแม่น า้ 

ในช่วงปี พ.ศ.2484 ช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 คนในเมืองอุบลราชธานีไดอ้พยพหนีสงครามมาอยู่บริเวณนี ้

เพิ่มเติม จากนัน้ชมุชนไดม้ีการขยายตวัออกไปและตัง้เป็นหมู่บา้นอย่างเป็นทางการว่า “บา้นท่าชา้ง” 

 

ทาม: ความหมาย  

 ป่าทาม มีลกัษณะที่พบคือ เป็นรอยต่อระหว่างพืน้ที่บกและพืน้ที่น า้ พืน้ที่มีน า้ท่วมถึงในช่วงฤดนู า้

หลาก มีลกัษณะเป็นป่าไมผ้ลดัใบที่ทนต่อความแหง้แลง้และไฟไหมใ้นช่วงฤดแูลง้ไดดี้ มีดินตะกอนที่อดุม

ไปดว้ยธาตุอาหาร เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยหากินและแพร่ขยายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต  จนอาจกล่าวไดว้่า ป่าทามมี

ลกัษณะที่เอือ้ใหเ้กิดความหลากหลายของระบบนิเวศเป็นอย่างมาก  

 นอกจากระบบนิเวศที่หลากหลายแล้ว ป่าทามยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตวน์ ้า เป็นพื ้นที่ชะลอ

ความเร็วในการไหลของน า้ ไมพุ้่มต่างๆ ในทามช่วยป้องกนัการถูกกดัเซาะของชายฝ่ัง กุด ฮอง หนองต่างๆ 

ช่วยเก็บกกัน า้ไวใ้นฤดแูลง้ 

 แต่เนื่องจากสภาพพื ้นที่ที่ เป็นที่ราบ มีลักษณะพรรณไม้ที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก พื ้นที่ส่วนใหญ่

สามารถเขา้ไปใชป้ระโยชน์ได ้จึงท าให้เกิดความเขา้ใจว่าป่าทามเป็นพืน้ที่รกรา้ง การท่วมขังกลายเป็น

ปัญหาน า้ท่วม เป็นปัญหาเรื่องการท าเกษตรที่สามารถท าการเกษตรไดเ้พียงฤดูกาลเดียวคือในช่วงแลง้ มี

การจดัท าโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการท าถนนและเขื่อน การท าชลประทานระบบท่อ การตดั เผา ท าลาย

ตน้ไมเ้พื่อปรบัเปลี่ยนสภาพพืน้ที่ใหร้าบเรียบเสมอกนัเพื่ออ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงและเขา้ใชพ้ืน้ที่

เพราะเป็นพืน้ที่ที่ถูกมองว่าเป็นท าเลที่เหมาะสมในการท าเกษตรกรรมเพราะใกลแ้หล่งน า้จึงเกิดความ

 
1 การสนทนากลุ่มอยา่งไมเ่ป็นทางการ (Focus Group Discussion)รว่มกบัชาวบา้นในชมุชน 
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พยายามในการขอเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินเพื่อเปลี่ยนใหเ้ป็นป่ายคูาลิปตสั สวนยางและไร่มนัส าปะหลงั เหลา่นี ้

ยงัไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ สภาพน า้ขึน้น า้ลงที่ไม่เป็นไปตามฤดกูาล  

 พืน้ที่ทามไม่มีขอบเขตชดัเจน แต่พอจะประมาณการจากสภาพภมูิประเทศไดว้่า พืน้ที่ใดน า้ท่วมใน

หนา้ฝนและน า้ลดในหนา้แลง้เรียกว่า “ทาม” ในแง่การใช ้เมื่อดูจากหน่อไมใ้นทามที่ชาวบา้นเก็บไปขาย 

รวมกันแลว้ไดเ้ท่าไหร่ เปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบนัแลว้มูลค่าการใชเ้ปลี่ยนไปไหม ตอนนีช้าวบา้นสะทอ้น

ว่าลดลงเกินครึง่ ดงันัน้ถา้เรารวบรวมขอ้มลูที่เกิดขึน้ เช่น ป่าที่เหลืออยู่เป็นอย่างไร มีใครครอบครอง มีการ

ใชป้ระโยชนอ์ย่างไร อยากท าแผนที่ออกมาใหเ้ห็น 

 ลกัษณะนิเวศ มีขด ขุม กุด และอ่ืนๆ อีกมากมาย เป็นแหล่งอยู่อาศัยของปลา แต่ปัจจุบนัไม่แน่ใจ

ว่าคงอยู่แค่ไหน ดว้ยลกัษณะพืน้ที่น า้ท่วมหนา้ฝน หนา้แลง้ท านาไดเ้อง พ่อไข่2 ไดใ้หน้ิยมไวว้่า 
 

   “... พืน้ทีท่าม ตอ้งมีน า้ท่วม มีตน้ทมทีไ่ม่ตาย ดนิเป็นดนิเหนยีว และมีปลา มีเตา 

(สาหร่าย) ความเป็นทามขึ้นอยู่กับน ้า ถา้น ้าเปลี่ยนแปลง เช่น ลดลง ไม่ไหล

ตามฤดูกาล หรือเปลีย่นสาย และอืน่ๆ พืน้ทีน่ ัน้ก็จะสูญเสียสภาพความเป็นทาม

มีการออกโฉนดในทีด่นิทาม และมีการซือ้ขายเปลีย่นมือ ...” 
 

 จึงอาจกล่าวไดว้่า พืน้ที่ทามแม้จะเป็นพืน้ที่ที่มีประโยชนน์านัปการ แต่เนื่องจากการขาดความ

เขา้ใจ ขาดการบริหารจดัการที่ทุกคนสามารถเขา้มามีส่วนร่วม ท าใหพ้ืน้ที่นีม้ีความเสี่ ยงต่อการถูกท าลาย

ฐานทรพัยากรอาหารที่ส  าคัญไปในที่สุด การท าใหเ้ห็นภาพช่วงเวลาที่ผ่านมาของพืน้ที่ การศึกษาขอ้มูล

เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพและภาพรวมของพืน้ที่ จึงเป็นฐานขอ้มลูที่ส  าคัญในการสรา้งความเขา้ใจ การ

ตระหนักถึงรูถ้ึงความเสี่ยงของพื ้นที่ที่เกิดขึน้ รวมถึงเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการพื ้นที่ของกลุ่ม

ชาวบา้นผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียและรฐัต่อไป 

 

ทาม: สายน ้า 

 นอกจากความหมายของทามที่กล่าวมาแล้ว สายน ้าแม่มูลที่ยังคงให้ความอุดมสมบูรณ์แก่

ชาวบา้นตลอดสายน า้มายาวนาน ยังก่อใหเ้กิดภูมิปัญญาหรือ “ความรู”้ ในแบบที่ชาวบา้นท่าช้างและบุ่ง

มะแลงมีไวท้ ากิน ความรูน้ีย้งัผกูโยงกบัพืน้ที่และสายน า้  

 
2 พ่อไข่ เป็นนามสมมตุิผูใ้หข้อ้มลูในชมุชนที่นกัวจิยัไดพ้ดูคยุเจาะลกึขอ้มลู (In-depth Interview) 
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   น ้ามูล: ไทบ้านเฮาหาอยู่ หากิน 

 ล าน า้มลูชาวบา้นหรือพรานปลาที่มีความเชี่ยวชาญในการหาปลา และหาของป่านัน้จะมีการแบ่ง

พืน้ที่ในลุ่มน า้มลูเป็นสถานที่ต่างๆ บางที่อาจจะมีลกัษณะเป็นวงั ขุม ท่า ฯลฯ แต่บางที่นัน้ชาวบา้นไดเ้รียก

พืน้ที่ในล าน า้มูลเป็นสถานที่ที่มีสิ่งส  าคัญ โดยใชภ้าษาอีสานว่า “หม่อง” ซึ่งหมายถึง “ที่” ซึ่งการเรียกใน

บางครัง้ก็จะไม่ไดใ้ชค้  าว่าหม่องน าหนา้ จากการส ารวจนัน้มีอยู่พืน้ที่หน่ึง คือ กกบกชมุ เป็นสถานที่ที่ในเขต

อนรุกัษว์งัปลาในปัจจบุนั บนฝ่ังบรเิวณกกบกชมุจะเป็นป่าชา้ และจะมีความลกึมากกว่าวงั 

  พ่อไก่3แห่งบา้นฮ่องออ้ และชาวบา้นบุ่งมะแลง ไดใ้หค้วามรูเ้รื่องการท ามาหากินในน า้มลู 

ดว้ยองคค์วามรูก้ารจบัปลาในหลายเรื่องราวว่า 

    วัง 

 วงัหมายถึงพืน้ทีในล าน า้มูลที่มีปลาอาศัย มีขอนไม ้และความลึกในทอ้งน า้แบบราบ และมีพืน้ที่

บรเิวณกวา้ง ในฤดแูลง้จะมีความลกึประมาณ 3 เมตร ไดแ้ก่ 

▪ วงัยาง เป็นวงัที่ถดัมาจากกกบกชมุจนถึงบรเิวณขมุขอนยาง 

▪ วงัหินโคน เป็นวงัที่อยู่ถัดจากวงัยางจนไปจรดท่าวงัเงิน ในทอ้งวงัมีหินเป็นแผ่นเหมือนกนัฟันปลา

คา้ว 

▪ วงัเวิน เป็นวงัที่เกิดบรเิวณที่น า้ในแม่น า้มลูต่อกบักุดน า้ใส วงัดงักล่าวจะเกิดขึน้ในช่วงฤดนู า้หลาก 

หรือ “น า้แก่ง” เท่านัน้  

▪ วงัขอนด ูเป็นวงัที่อยู่ถดัจากท่าขอนหวา้มาเล็กนอ้ย ในวงัจะมีขอนดขูนาดใหญ่ ซึ่งเคยอยู่บนริมฝ่ัง

และพงัทลายลงไปในแม่น า้มลู 

ท่า 

 นอกจากจะเรียกพืน้ที่ในล าน า้มูลเป็นระบบนิเวศวังแล้วยังมีพืน้ที่ที่เรียกเป็นท่าต่างๆ ซึ่ง “ท่า” 

หมายถึง บริเวณที่สามารถลงน า้ได ้ขึน้อยู่กบัประโยชนใ์ชส้อย เช่น ท่าที่คนลงน า้ ท่าที่รถลงน า้ ท่าจอดเรือ 

ท่าอวน (เกิดขึน้ทีหลงั) ฯลฯ ไดแ้ก่ 

รูปภาพ ท่าน า้ตามธรรมชาตทิีอ่ยู่ในพืน้ทีน่  า้ท่วม “ทาม” 

 
3 ชื่อของผูใ้หข้อ้มลูทัง้หมด ไมใ่ชช่ื่อจรงิ และขอ้มลูไดม้าจากการพดูคยุกลุ่ม (Focus Group Discussion) 
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▪ ท่าสงักะไพ ซึ่งค าว่า “สงักะไพ” ไม่รูค้วามหมายที่ชดัเจน แต่ในบริเวณดงักล่าวจะมี “น า้ตาดโตน” 

ตกลงมาบรเิวณท่าดงักลา่ว  

▪ ท่ากงัหนั เป็นบรเิวณที่มีเครื่องสบูน า้โดยใชก้งัหนัลมในโครงการของราชการที่สบูน า้เขา้นา เพื่อท า

นาปรงั แต่ปัจจุบันโครงการไดล้้มเลิกมานานแลว้ ซึ่งลักษณะของเครื่องเป็นใบพัด ชาวบ้านจึง

เรียกว่า ท่ากงัหนั ท่ากงัหนัจะอยู่ในพืน้ที่ถดัจากท่าสงักะไพ 

▪ ท่าฮ่องออ้/ท่าช้าง ในอดีตท่าน า้ดังกล่าวเรียกว่า “ท่าชา้งข้าม” เนื่องจากเป็นพืน้ที่ล  าน า้มูลที่มี

ความตืน้ และไม่มีปลาฝาไรหรือปลากะเบนน า้จืด ชา้งที่มาจากสรุนิทรส์ามารถขา้มท่าน า้บรเิวณนี ้

ได ้ 

▪ ท่าพ่อใหญ่ดา ท่าพ่อเอ็ด ท่าพ่อหลอด ท่าน า้เป็นท่าเล็กๆ ที่อยู่ตรงบา้นของบุคคลต่างๆ พอดี จึง

เรียกท่าน า้ตามชื่อของเจา้ของบา้น 

▪ ท่ากดุน า้ใส หรือท่าวงัเวิน ซึ่งเป็นท่าที่อยู่ติดกบัวงัเวินที่น า้ต่อกนักบักดุน า้ใส  

▪ ท่าขอนดู่ เป็นท่าที่อยู่บรเิวณ “ขมุขอนดู่” เป็นท่าเรือจอด แต่รถลงไม่ได ้

▪ ท่าเฒ่าปู๊  พ่อใหญ่ปู๊ เป็นคนบา้งค ากลาง มาลากกวดหรืออวนขึน้ท่าดงักล่าวจนราบเรียบ กลายเป็น

ท่าน า้ที่เรียกว่า “ท่าเฒ่าปู๊ ”  

▪ ท่ากกยางย่อง ริมฝ่ังท่าบริเวณดงักล่าวจะมีตน้ยางเป็นจ านวนมาก ซึ่งค าว่า “หย่อง” แปลว่า “สูง

ยาว” 
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ขด 

 ขด เป็นภาษาอีสาน มีความหมายว่า “คดในลกัษณะ หกัมมุเล็กนอ้ย” ซึ่งบริเวณที่มีขดนัน้ มีอยู่ 2 

ที่ติดกนั คือ ขดผาแกว้ และถดัไปคือขดบา้นบุ่ง ขดจะมีความลึกมากในฤดนู า้ลดประมาณ 6-7 เมตร ในฤดู

แลง้ ในอดีตคนเฒ่าคนแก่ในชุมชนเคยบอกว่า น ามาไผ่ต่อกัน 3 ล า ยังหยั่งไม่ถึงทอ้งของแม่น า้มลูบริเวณ

ขดดงักลา่ว 

ขุม 

 ขมุ ในความหมายของภาษาอีสานแปลว่า “หลมุ” ซึ่งขุมในแม่น า้มลูนัน้เป็นหลมุลงในพืน้ดินใตน้ า้ 

จะมีความลึกมากกว่าวัง และลึกลงไปจากระดับผิวน า้ประมาณ 3 เมตรในฤดูแลง้ จากการส ารวจพบ ขุม 

ต่างๆ ไดแ้ก ่

▪ ขมุปลาที่เกิดจากการดดูทรายของท่าทราย ซึ่งเป็นขมุที่เป็นแนวยาวบรเิวณท่ากงัหนั 

▪ ขุมขอนยาง มีตน้ขางจมอยู่บริเวณดังกล่าว ความยาวของตน้ยางที่จมอยู่ประมาณ 11 -12 เมตร 

โดยประมาณ และมีโกนหรือโพลงตรงกลางขอนไม ้ซึ่งเป็นที่อยู่ของปลา ในฤดนู าลดจะเห็นกิ่งของ

ขอนยางดงักลา่วชีข้ึน้ฟ้า 

▪ ขมุหินโคน เป็นขมุที่มีหินซอ้นกนัเหมือฟันปลาคา้ว และเป็นที่อยู่ของปลาและกุง้ 

▪ ขมุขอนหวา้ มีตอไมห้วา้ขนาดใหญ่อยู่ขมุดงักลา่ว 

▪ ขุมขอนดู่ ซึ่งแต่ก่อนจะมีตน้ดู่ยืนอยู่ริมฝ่ังในบริเวณขุมดงักล่าว พอเวลาผ่านมาแม่น า้มูลมีความ

กวา้งมากขึน้ ตน้ประดู่จึงลม้ลงในขมุดงักลา่ว จึงเรียกว่า “ขมุขอนดู่” 

กุด 

 กุดเป็นพืน้ที่ที่เมื่อถึงฤดแูลง้น า้จะขาดจากกัน ไม่ต่อเนื่องกัน แต่จะเป็น “ฮอม” ต่อเนื่องกันในช่วง

ฤดูน า้หลาก ซึ่งต่างกับบุ่งที่จะมีน ้าต่อกับแม่น า้มูลตลอดปี กุดมีความลึกประมาณ 0.5 – 1.0 เมตร มี

ผกัตบชวา จอก แหน และหญา้คาในบรเิวณกดุเป็นจ านวนมาก 

▪ กุดบักคง อยู่ตรงบริเวณท่ากังหัน การที่เรียกว่า “กุดบักคงนั้น” เนื่องมาจาก แต่ก่อนบริเวณกุด

ดงักลา่วจะมีป่ารกอยู่โดยรอบ ชาวบา้นบอกว่า “เป็นคง เป็นป่า” จึงเรียกว่ากดุบกัคง 

▪ กุดกลาง อยู่ถัดมาดา้นทิศใตจ้ากกุดบักคง โดยมี “คอกุด” คั่นไวเ้ป็นกุดที่อยู่ตรงกลาง “ฮอม” จึง

เรียกว่า กดุกลาง 
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▪ กดุคอขาด เป็นกดุที่ไม่มีน า้ในฤดแูลง้ น า้แหง้  

▪ กดุออ้ เป็นกดุที่มีตน้ออ้ ซึ่งใชป้ระโยชนใ์นการท าไมก้วาดขึน้อยู่บรเิวณรอบๆ กดุ 

▪ กดุเต่า เป็นกดุที่มีเต่าอยู่เป็นจ านวนมาก และลกัษณะของกดุยงัคลา้ยรูปเต่า 

▪ กดุน า้ใส เป็นกดุที่น า้ในฤดแูลง้จะใสมากจนสามารถเห็นพืน้ดินและน ามาด่ืมได ้

▪ กดุเค็มเป็นกดุที่มีน า้สีแดง เหมือนน า้เค็มจึงเรียกว่ากดุเค็ม 

ฮอม 

 ฮอมมีลกัษณะเป็นร่องน า้ที่ทะลจุากล าน า้มูลเขา้ไปในพืน้ที่กุดหรือบุ่งต่างๆ ฮอมจะแตกต่างจาก

รอ่ง เพราะฮอมจะมีน า้ในช่วงฤดนู า้หลากในช่วงเดือนกรกฎา-สิงหาคมเท่านัน้ แต่รอ่งเป็นระบบนิเวศที่มีน า้

ตลอดทัง้ปี ไดแ้ก่ 

▪ ฮอมน า้ซอดกดุบกัคง 

▪ ฮอมน า้ซอดนอ้ยบรเิวณกดุคอขาด 

▪ ฮอมกดุออ้ 

▪ ฮอมกดุน า้ใสหรือฮอมวงัเวิน 

▪ ฮอมขอนดู่ อยู่บรเิวณขมุขอนดู่ 

ในพืน้ที่ “หาอยู่หากิน” ของชาวบา้นบุ่งมะแลง มีระบบนิเวศที่แตกต่างกนัออกไปในลุม่น า้มลู ดงันี ้

  หม่องหินโค่น หม่องหินจะเป็นพืน้ที่ที่ชาวประมงใชใ้นการบอกสถานที่ ซึ่งในแม่น า้มลูจะ

มีหินโค่นจมอยู่ฝ่ังซา้ยของแม่น า้มลู 

  ท่ำ ท่าเป็นระบบนิเวศแบบหนึ่ง กล่าวคือ เป็นลกัษณะเป็นหาดดินขนาดเล็กสามารถจอด

เรือไดอ้ยู่ริมน า้มลู บางพืน้ที่สามารถใชป้ระโยชนด์ว้ยการปลกูพืชขนาดเล็ก ในเขตบา้นบุ่งมะแลง มีท่าอยู่ 2 

พืน้ที ไดแ้ก่ ท่าในล าน า้มลู และท่าที่อยู่รอบๆ บุ่งมะแลง และบุ่งหรือกดุอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 

▪ ท่าหาดบักถั่ว ในอดีตท่าดังกล่าวจะเป็นพืน้ที่ปลูกถั่วฝักยาวของชาวบา้น พืน้ที่ท่าหาดบกัถั่วกิน

พืน้ที่ตัง้แต่ท่ากกยางย่องไปจนถึงปากบุ่งชี มีลกัษณะเป็นหาดทรายยาวมากกว่า 1 กิโลเมตร 



ทาม: พื้นที่ ความหมาย สายน ้า ป่าแห่งชีวิต 10 

▪ ท่าสา้งโจก้ เป็นท่าที่อยู่ริมฝ่ังแม่น า้มลู ค าว่า “สา้ง” ในภาษาอีสานก็คือ “บ่อน า้” ซึ่งมีการขดุบ่อน า้

ในบรเิวณท่าดงักล่าว และต่อท่อออกมาใหน้ า้ตกลงมา ซึ่งชาวบา้นบุ่งมะแลงใชด่ื้ม เสียงตก “โจก้ๆ” 

จึงเรียกว่า ท่าสา้งโจก้ 

▪ ท่าหินสอ เป็นท่าที่มีหินเรียบและกร่อนจากการกัดเซาะของน า้อยู่สลับกัน  ไม่มีตระไคร่น ้าจับ 

ชาวบา้นเรียกว่า “ท่าหินสอ” 

▪ ท่าแม่ใหญ่ด า เป็นท่ารมิบุ่งมะแลง ตรงกบับรเิวณบา้นของแม่ใหญ่ด า 

▪ ท่าหลม่  เป็นท่ารมิบุ่งมะแลง ดินเป็นดินตมและหลม่ 

▪ ท่าสา้งโจก เป็นท่าริมบุ่งมะแลง อยู่ตรงบริเวณโรงเรียนพอดี ชาวบา้นใชน้ า้จากบ่อน า้ดังกล่าวใน

การบรโิภค 

▪ ท่าหวา้  เป็นท่ารมิบุ่งมะแลง มีตน้หวา้ใหญ่ อยู่บรเิวณท่าดงักลา่ว และยงัเป็นท่าสว่งเรือ4ดว้ย 

▪ ท่าวดั เป็นท่ารมิบุ่งมะแลง อยู่บรเิวณวดับา้นบุ่งมะแลง 

▪ ท่าบ่อ  เป็นท่าริมบุ่งมะแลง เป็นบรเิวณที่ใชป้ระโยชนใ์นการท าบ่อเกลือ และมี “ผกับ่อ” เกิดอยู่เป็น

จ านวนมาก 

▪ ท่าโรงขาว/ท่าโรงน า้ตาลทรายขาว เป็นท่ารมิบุ่งมะแลง เนื่องจากอดีตจะมีการน าออ้ยที่ปลกูในพืน้

ทีใกลเ้คียงมาผลิตเป็นน า้ตาลทรายขาวในโรงน า้ตาลบรเิวณท่าดงักลา่ว 

▪ ท่ากกแดง  เป็นท่ารมิบุ่งมะแลง มีตน้แดงขนาดใหญ่อยู่ท่าดงักลา่ว 1 ตน้ 

▪ ท่าดงผกัขา  เป็นท่าลงบุ่งมะแลงของชาวบา้นดงผกัขา 

▪ ท่าสา้งคก เป็นท่ารมิบุ่งมะแลง มีท่อนไมข้นาดเท่าครกมอง ไปใสไ่วเ้ป็นท่อของบ่อน า้ไวต้กัน า้ด่ืม 

▪ ท่าเฮือสว่ง เป็นท่ารมิบุ่งมะแลง ในอดีตจะเป็นท่าที่เป็นจดุเริ่มตน้แข่งเรือ 

▪ ท่าคอสา้งเอ่ียน  เป็นท่ารมิบุ่งมะแลง อยู่บรเิวณคอค าสา้งเอี่ยน 

▪ ท่าขา้มบา้นดงผักขา เป็นท่าริมบุ่งมะแลง แต่ก่อนจะไม่ใช่ท่าขา้ม แต่เนื่องจากเมื่อไม่เกิน 10 ปีที่

ผ่านมาชาวบา้นดงผกัขาไดข้ดุคนู า้ขึน้เพื่อกกัน า้และขา้มบุ่งมะแลงแทนการใชเ้รือขา้มหรือพายเรือ

ขา้ม จึงเรียกว่า ท่าขา้มดงผกัขา 

▪ ท่าหาดบ่อนอ้ย เป็นท่ารมิบุ่งมะแลง เป็นหาดที่มีบ่อเกลือขนาดเล็ก 

 
4 ส่วงเรือ หมายถงึ แข่งเรือ 
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▪ ท่าดินจี่ เป็นท่ามีอยู่จากปากบุ่งมะแลงจนถึงท้ายบุ่งชี  ซึ่งเกิดเป็นแนวคูดินตามธรรมชาติ  กั้น

ระหว่างเขตทุ่งจานกบับุ่งชี ค าว่าดินจี่หมายถึงดินเผา ซึ่งในอดีตชาวบา้นจะน าดินบริเวณดงักล่าว

ไปเผากิน คลา้ยๆ กบัการสบูบหุรี่หลงัจากทานขา้วเสรจ็ 

▪ ท่าปากบุ่งชี เป็นท่ามีอยู่จากปากบุ่งมะแลงจนถึงทา้ยบุ่งชี  ซึ่งเกิดเป็นแนวคูดินตามธรรมชาติ กั้น

ระหว่างเขตทุ่งจานกบับุ่งชี อยู่บรเิวณติดกบัปากบุ่งชี 

▪ ท่าแคตอ้น  เป็นท่ามีอยู่จากปากบุ่งมะแลงจนถึงทา้ยบุ่งชี  ซึ่งเกิดเป็นแนวคูดินตามธรรมชาติ กั้น

ระหว่างเขตทุ่งจานกับบุ่งชี เป็นบริเวณที่ชาวบา้นใชเ้ครื่องมือหาปลาที่เรียกว่า ตน้ คือการใชไ้มไ้ผ่

ถกัใส่กันเป็นริว้กั้นบุ่งในบริเวณดังกล่าว  เพื่อใส่ไซจับปลา เป็นบริเวณที่น า้ในบุ่งชีมารวมกนัก่อน

ไหลลงสูแ่ม่น า้มลู 

▪ ท่าเครื่อง เป็นท่ามีอยู่จากปากบุ่งมะแลงจนถึงทา้ยบุ่งชี  ซึ่งเกิดเป็นแนวคูดินตามธรรมชาติ  กั้น

ระหว่างเขตทุ่งจานกบับุ่งชี มีเครื่องสบูน า้ของหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ตัง้อยู่บรเิวณท่าดงักลา่ว 

▪ ท่าน า้สา้ง เป็นท่ามีอยู่จากปากบุ่งมะแลงจนถึงทา้ยบุ่งชี  ซึ่งเกิดเป็นแนวคูดินตามธรรมชาติ กั้น

ระหว่างเขตทุ่งจานกบับุ่งชี มีบ่อน า้ที่ชาวบา้นท าขึน้เพื่อรองน า้ไวด่ื้ม อยู่ห่างจากท่าเครื่องประมาณ 

3-4 เมตร 

คุย  

คยุหมายถึงคดิูนที่กัน้ระหว่างพืน้ที่กดุหรือบุ่ง ซึ่งมีเป็นจ านวนมาก เช่น 

▪ คยุทุ่งจาน 

▪ คยุแหย่งนอ้ยกบัแหย่งใหญ่ 

▪ คยุบุ่งออ้กบัแย่นอ้ย 

ค า   

ค าคือพืน้ที่ที่มีน า้ตลอด จะมีน า้บุน้5ขึน้ และซมึออกอยู่ตลอดเวลา เขตพืน้ที่บุ่งมะแลงจะมีค าหนึ่งที่ 

คือ ค าสา้งเอี่ยน คือ บรเิวณบ่อน า้ที่มีปลาไหลหรือเอี่ยนเป็นจ านวนมาก 

 

 
5 น า้บุน้ขึน้ หมายถงึ น า้ผดุขึน้ 
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   ซ่ง  

ซ่ง หมายถึง บรเิวณที่น า้กินพืน้ที่เป็นเวิง้ขนาดใหญ่ มีอยู่ที่เดียวในบุ่งมะแลง คือ ซ่งใหญ่ 

    ดอน 

  ดอนคือพืน้ที่ที่เป็นเนินสงู ในฤดนู า้หลากหรือน า้แก่ง ดอนจะถกูลอ้มรอบดว้ยน า้ และไม่ถกูน า้ท่วม 

มีดอนเพียงแห่งเดียวในพืน้ที่บุ่งมะแลงคือ ดอนกลาง 

    บ่อ   

บ่อในพืน้ที่บุ่งมะแลงในที่นีห้มายถึงบ่อเกลือ ซึ่งชาวบา้นจะน าดินจากพืน้ที่ดงักล่าวไปท าเป็นเกลือ

สินเธาว ์ในพืน้ที่บุ่งมะแลงมีอยู่ 2 ที่ คือ บ่อ และบ่อนอ้ย 

   ปากห้วย  

ปากหว้ยค านกเปา้ อยู่รมิบุ่งมะแลง เป็นบรเิวณที่หว้ยค านกเปา้ไหลลงอยู่ถดัจากท่าบ่อ 

   ห้วย  

หว้ยค านกเป้า น า้ที่หว้ยแห่งนีจ้ะไหลลงสู่บุ่งมะแลง ปัจจุบันไดร้บัการขุดลองเป็นแหล่งน า้ขนาด

ใหญ่ขึน้กว่าในอดีต 

   บุ่ง   

บุ่งคือพืน้ที่ที่ต่อกบัแม่น า้มลู และมีน า้ไหลติดต่อกนัตลอดปี เป็นพืน้ที่ขนาดใหญ่และมีระบบนิเวศ

ย่อยในบุ่งจ านวนมาก ท าใหเ้กิดความอดุมสมบูรณข์องระบบชีวภาพ สามารถท าการเกษตรและการประมง

ได ้ในพืน้ที่ของต าบลบุ่งมะแลง มีบุ่ง 3 บุ่งไดแ้ก่ 

▪ บุ่งออ้ ซึ่งเป็นบุ่งที่มีขนาดเล็กที่สุดในเขตการท ามาหากินของชาวบา้นบุ่งมะแลง มีตน้ออ้ขึน้อยู่

บรเิวณรอบบุ่งจ านวน มาก จึงเรียกว่า บุ่งออ้ 

▪ บุ่งชีหรือบุ่งซี เป็นบุ่งที่น า้ไหลผ่ากลางตรง ภาษาอีสานชาวบา้นเรียกว่า “ซีเขา้ไปตรงกลาง” จึง

เรียกว่า บุ่งชี 
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▪ บุ่งมะแลง เกิดจากค าว่า “มาแลง” อันเนื่องมาจากความอุดมสมบูรณ์ของปลาในพืน้ที่บุ่งมาแลง 

ซึ่งในอดีตใชเ้วลาจับปลาโดยใชค้ าเปรียบเปรยว่า “จับตอนแลง ก็ไดก้ินตอนค ่า” ชาวบา้นจึงเรียก

บุ่งดงักลา่วว่า “บุ่งมาแลง” ปัจจบุนัจึงชื่อว่า “บุ่งมะแลง”  

ท่าง  

ท่าง คือทางน า้ไหลจากพืน้ที่แหล่งน า้แหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่ง ซึ่งท่างจะมีน า้ไหลติดต่อกัน

ระหว่างแหลง่น า้ในช่วงฤดนู า้หลากหรือ “น า้แก่ง” เท่านัน้ ไดแ้ก่ 

▪ ท่างกดุน า้ใส จะไหลจากกดุน า้ใสลงบุ่งชี 

▪ ท่างกดุฮ ูไหลจาก “ฮอมปักแฮด” ไปยงักดุฮ ู

หนอง  

หนอง คือ พืน้ที่ที่เป็นบรเิวณที่มีน า้ขงั มีลกัษณะเป็นกน้กระทะ 

▪ หนองหวาย เป็นหนองที่มีตน้หวายอยู่เป็นจ านวนมาก 

▪ หนองปลากะเดิด เป็นหนองที่มีปลากะเดิดเป็นจ านวนมาก เวลาไปจบัปลาก็จะมีแต่ปลากะเดิด 

▪ หนองขอน มีขอนไมอ้ยู่ในหนอง สนันิษฐานว่าเป็นขอนหวา้ใหญ่ 

▪ หนองคก  มีกน้หนองโคง้ลงเหมือนกน้ครก 

▪ หนองพ่อใหญ่ข า  แต่ก่อนในพื ้นที่หนองดังกล่าวเป็นพื ้นที่ท านา และไร่ปอของพ่อใหญ่ข า  แต่

ปัจจบุนักลายเป็นของนายทนุไปแลว้ 

▪ หนองพ่อใหญ่เหม็น แต่ก่อนในพืน้ที่หนองดงักลา่วเป็นพืน้ที่ท านา และไร่ปอของพ่อใหญ่เหม็น  แต่

ปัจจบุนักลายเป็นของนายทนุไปแลว้ 

▪ หนองจอก  สันนิษฐานว่ามีจอกอยู่ในหนองแห่งนีเ้ป็นจ านวนมาก เป็นชื่อเรียกหนองแห่งนีข้อง

ชาวบา้นฝ่ังบา้นผาแกว้ แต่ชาวบา้นบุ่งมะแลงเรียกว่า “หนองบัว” เนื่องจากมีบวัอยู่ในหนองเป็น

จ านวนมาก 

   ฮอม 

  ฮอมปักแฮด หรือหนองปักแฮด นัน้จะมีน า้ประมาณหัวเข่า แต่เมื่อคนลงไปจะจมลงในดินตมใต้

หนองประมาณ 1 เมตร 
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ฮอมตะกลา้  ในอดีตฮอมตากลา้จะเป็นพืน้ที่ที่ชาวบา้นบุ่งมะแลงจะรวมตวักนั “ตกกลา้” หรือกลา้

ขา้วในพืน้ที่ฮอมดงักลา่ว แลว้น าตน้กลา้ขา้วไปด านาท่ีอ่ืน 

 ฮอมโกนนก  บรเิวณฮอมดงักลา่วมีโพลงนกอยู่ในตน้หวา้ แต่ปัจจบุนัตน้หวา้ดงักลา่วสญูหายไป 

    แหย ่

 แหย่นอ้ย  เป็นพืน้ที่ที่น า้แหย่เขา้ไปบริเวณนรมิบุ่ง ซึ่งชาวบา้นจะเปรียบเทียบกนับุ่งชีซึ่งถือว่าเป็น 

“แหย่ใหญ่” คือน า้มีขนาดใหญ่กว่านัน้เอง 

    กุด 

 กุดเค็ม เนื่องจากในอดีตจะมีการขุดบ่อน า้กินในบริเวณกุดดงักล่าว น า้ที่ไดจ้ากบ่อน า้มีรสเค็ม จึง

เรียกกดุดงักลา่วว่ากดุเค็ม 

 กุดฮู เนื่องจากกุดดังกล่าวมีพุ่มไมส้องขา้งหนาทึบ จนเห็นเป็นช่องเล็กๆ ซึ่งชาวบา้นเรียกว่า ฮู จึง

เรียกกดุดงักลา่วว่ากดุ ฮ ู

    โค่มนาแซง 

 โค่มนาแซง เป็นพืน้ที่ที่ใชป้ระโยชนใ์นการท านาแซงเป็นบริเวณกวา้ง ในพืน้ที่การท านาแซงของ

ชาวบา้นบุ่งมะแลงมีโค่ม 2 แห่ง ไดแ้ก่โค่มนาแซงที่อยู่ติดรมิมลู และโค่มทุ่งจาน 

 

    เถ่ือนช้าง   

เถ่ือนชา้ง เป็นบริเวณที่น า้ไหลแต่ไม่ลึกมากนัก ในอดีตจะมีชา้งมาพักอยู่บริเวณดังกล่าวจนเกิด

เป็นแหลง่น า้ จึงเรียกว่าเถ่ือนชา้ง 

เหล่าเสือกิน  

เนื่องจากในอดีตมีคนจากหมู่บา้นผาแกว้ไปนอนเฝ้าลอม6ขา้ว โดยน าฟ่อนขา้ววางเรียงกนัโดยให้

ปลายชนกนัลอ้มกนัเป็นรูปวงกลม และเขา้ไปนอนตรงกลางลอม ชาวบา้นจากบา้นผาแกว้มาเห็นถึงตกใจ

 
6 ลอม หมายถงึ มดัขา้วที่เก็บเก่ียวแลว้กองรวมกนัไว ้ 
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เพราะเห็นแต่หวั ชาวบา้นผาแกว้และชาวบา้นบุ่งมะแลงจึงแตกฮือลงมาดแูละไลโ่ห่เสือ พอพบเสือที่บรเิวณ

ใกลจ้ึงรูว้่าเสือกิน บรเิวณที่ชาวบา้นผาแกว้ตายนัน้จึงเรียกว่า เหลา่เสือกิน 

จากลกัษณะของระบบนิเวศตามภูมิปัญญาทอ้งถิ่นของชาวบา้นทัง้สองแห่ง ท าใหเ้ห็นความชดัเจน

ในการพึ่งพาระบบนิเวศทามมาอย่างยาวนานและชดัเจน เช่น การแบ่งลกัษณะของที่อยู่อาศัยของปลาได้

อย่างละเอียดและมีเครื่องมือในการจับที่หลากหลายตามแหล่งอาศยัและตามความแตกต่างของลกัษณะ

น า้ที่สมัพนัธก์ับการอยู่อาศัยของปลาแต่ละฤดูกาล การเรียกแหล่งกักเก็บน า้จืดที่เอาไวใ้ชก้ารอปุโภคและ

บริโภคในช่วงหนา้แลง้ที่มีกระจายตวัในพืน้ที่ มีแหล่งวตัถุดิบที่ใชใ้นการจกัสานเครื่องมือเครื่องใช ้แหล่งหา

กินของวัวควาย หรือแม้กระทั่งแหล่งเกลือที่ใช้ในเป็นเครื่องปรุงและวัตถุดิบหลักในการท าปลารา้และ

หน่อไมส้ม้ไวก้ินตลอดปี 

 

ปฏิทนิชีวิต 

โดยปกติแลว้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีปริมาณน า้ฝนค่อนขา้งมากกว่าจังหวัดอ่ืนๆ ใน

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเมื่อเปรียบเทียบตามปรมิาณน า้ฝนโดยเฉลี่ย และฤดกูาลตามสภาพของพืน้ที่ทาม

จะมีสภาพของฤดูกาลที่มากไปกว่าฤดฝูน ฤดรูอ้น และฤดหูนาว เหมือนสภาพพืน้ที่ทั่วไป หากฤดกูาลของ

พืน้ที่ทามจะแบ่งส่วนย่อยไดม้ากไปกว่านั้นคือ ฤดูฝน จะแบ่งเป็นช่วงฤดูฝนใหม่ คือช่วงแรกที่ฝนเริ่มตก 

ประมาณเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม น า้จากแม่น า้มลูจะค่อยๆ สูงขึน้ตามปริมาณน า้ฝนที่ไหลลงมาจาก

ทางเหนือ ผืนดินริมน ้าระดับน ้าจะเริ่มขึน้สูง น ้าจะสูงขึน้จนกระทั่งพื ้นดินแฉะเละ แต่ยังสามารถเดิน

ทางเขา้ออกทางบกได ้

ถดัมาเป็นช่วงฤดนู า้หลาก ประมาณช่วงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน ช่วงนัน้น า้จะเอ่อเขา้ท่วมพืน้ที่

ทาม น า้จะแหย่เขา้ไปในทุกฮอมทุกกุด หนา้น า้ปี 2554 น า้ท่วมทามจนแทบไม่มีพืน้ที่ที่น า้ท่วมไม่ถึง ระดับ

น า้ท่วมจะขึน้อยู่กบัปรมิาณฝนและน า้เหนือที่หลากลงมา 
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ช่วงฤดูกาล 

                                                                                                                พฤษภาคม  
                                                                                                               มิถุนายน 
                                                                                           กรกฎาคม                                                                            
                                                                                                        สิงหาคม  
                                                                                            กันยายน  
                                                                                            ตุลาคม  
                                                                                            พฤศจิกายน  
                                                                                            ธันวาคม  
                                                                                            มกราคม  
                                                                                            กุมภาพนัธ ์
                                                                                            มีนาคม 
                                                                                            เมษายน 

 

ฤดหูนาว ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพนัธ ์จะเป็นช่วงที่น า้ลดและชาวบา้นจะเริ่มเข้า

มาอาศยัเถียงนาในทามเพื่อหว่านกลา้ปลกูขา้ว 

ฤดรูอ้น ประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน จะเป็นช่วงที่ขา้วในทามเริ่มออกรวงและสามารถเก็บเก่ียว

ไดแ้ลว้ 

ฤดูกาลที่กล่าวมาขา้งตน้ตามปฏิทินในรอบปีนี ้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต การด ารงชีวิต “เฮ็ดอยู่ 

เฮ็ดกิน” ของคนบา้นท่าชา้งและบุ่งมะแลง ซึ่งขอ้มลูขา้งตน้นีเ้ป็นช่วงเวลาของสิ่งแวดลอ้มและการขึน้ลงของ

น า้ในตามปกติ ที่ยงัไม่มีปัจจยั เช่น การปล่อยน า้ของเขื่อนปากมลู เขา้มาเก่ียวขอ้ง ในอีกแง่มมุหนึ่ง ชุมชน

ที่มีประวติัศาสตรอ์นัยาวนาน ก็ไดเ้รียบเรียงเรื่องราวผ่านการพดูคยุไว ้โดยครา่ว ดงัเสนอใน ประวติัชมุชน 

 

  ประวัติชุมชน 

 สว่นประวติัของชมุชนต าบลท่าชา้งและบุ่งมะแลงที่จะน าเสนอต่อไป เป็นการเนน้เรื่องราวของการ

เปลี่ยนแปลงพืน้ที่ในทาม โดยอธิบายผ่านประสบการณแ์ละชีวิตของชาวบา้นในพืน้ที่ การเลา่เรื่องราวและ

เรียบเรียงจึงเก่ียวขอ้งกบัชีวิตและเรื่องราวของการท ามาหากิน ดงัที่จะน าเสนอต่อไปเป็นเรื่องราวจากการ

สมัภาษณช์ีวิตของพ่อใจและพี่โจน แลว้เรียบเรียงช่วงเวลาออกมาตามล าดบัเหตกุารณ์ 

 

ฤดฝูนใหม่ 

     

 

ฤดหูนาว 

ฤดรู้อน 

 

ฤดูน ้าหลาก 
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เรือ่งเล่า ประวตัชิมุชน 

ปี เหตุการณ ์

2504 คนสว่นมากทิง้การท านาในทามไปท าไรป่อ 
2517-2521 ก่อนปี 2517 มีการใชส้ายพันธุ์ขา้วพืน้บา้น หลากหลายสายพันธุ์ จากนัน้มีเหตุการณ์

น า้ท่วมครัง้ใหญ่ ในปี 2521 ช่วงปี 2517 รฐัเริ่มแจกพันธุ์ขา้ว กข. แต่ยังไม่เป็นที่นิยม 
หลังจากเหตุการณ์น า้ท่วมใหญ่ ทางรฐัแจกพันธุ์ขา้ว กข. และผลกระทบจากน า้ท่วม
ใหญ่ท าใหส้ายพนัธุข์า้วพืน้ถิ่นหายไป  

2519-2520 มีการหกัรา้งถามพงเพื่อท านา เป็นการจบัจองที่ดินผ่านลกัษณะการท ากินของชาวบา้น 
จากนัน้รฐัออกโฉนดใหโ้ดยก านันเป็นผูพ้าเจา้หนา้ที่รฐัลงส ารวจ และชาวบา้นกลบัมา
ท านาแซง 

2522-2523 กลุ่มคนใช้น ้า คือ กลุ่มคนท านาในทาม โดยเดิมต้องสูบน ้าจากแม่น ้ามูล จึงมีการ
รวมกลุ่มของคนเพื่อท านาจ านวนมากขึน้ เพราะไม่มีขา้วกิน (ผลกระทบจากน า้ท่วม 
และการท าไร่ปอ) จึงรวมตวักนัไปขอเครื่องสบูน า้จาก สส. ท่านหนึ่ง จากนัน้มีระบบการ
จดัการน า้เป็นกลุม่  
ตอนนัน้ระบบคลองน า้โดยขุดดินใหเ้ป็นร่องน า้ ดว้ยวิธีการที่ใครมีที่นาใกลก้นัก็จะช่วย
ผลดัเวรกนัเปิดปิดทางระบายน า้เขา้-ออก ช่วงหลงัจากนัน้หลายปี มีการขอเครื่องสบูน า้
อีกครัง้และไม่ส  าเร็จ กลุ่มจึงกระจัดกระจายการจดัการน า้ บางครวัเรือนแกปั้ญหาโดย
การซือ้เครื่องสบูน า้ขนาดเล็กมาใช ้  

2526-2527 ต าบลบุ่งมะแลง มีนายทุนขนาดใหญ่ซือ้ที่ดิน 2,000 ไร่ โดยท่ีเอกสารสิทธิ์เป็น นส. 3 
และท าการปลูกยูคาลิปตัสทิง้ไว ้เพื่อไม่ให้ชาวบ้านเขา้ไปปลูกขา้วหรือใชป้ระโยชน์
อย่างอื่น 

2536 ที่ดินไดเ้ปลี่ยนมือจากชาวบ้านเป็นของนายทุน นายทุนไดเ้ปลี่ยนกรรมสิทธิ์ท่ีดินจาก 
นส. 3 เป็นโฉนด และมีการใหช้าวบา้นท ากินดว้ยการเซ็นตส์ญัญาเช่าโดยไม่ตอ้งจ่าย
ค่าเช่า แต่ท่ีใหเ้ซ็นตส์ญัญาเพื่อท าใหส้ิทธิ์ในการถือครองท่ีดินไม่ถูกละเมิดโดยชาวบา้น 
เดิมท่ีดินผืนนีช้าวบา้นขายสิทธิ์ใหน้ายทนุในราคาถูก และเช่าท ากิน (ท านา) 

2548-2550 อบต. เป็นคนดูแลเครื่องสูบน ้าและน ้ามัน โดยให้ชาวบ้านยืมเครื่องสูบน ้า และมี
งบประมาณจ่ายค่าน า้มันเติมเครื่องสูบน า้ใหด้ว้ย ท าใหก้ารท านาในช่วงนีค้ึกคักมาก
เป็นพิเศษ  

2551 มีการเปลี่ยนระบบการท างานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สจ. (สมาชิกสภา
จังหวัด) เขา้มาอยู่ต  าบลบุ่งมะแลง แล้วแยกการจัดการเครื่องสูบน า้และน า้มัน โดย
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เครื่องสูบน า้ตอ้งไปขอจาก อบจ. น า้มนัสนับสนุนโดย อบต. ประกอบกับการเมืองการ
แบ่งสีรุนแรงมากขึน้โดยเฉพาะในภาคอีสาน ส่งผลใหก้ารขอใชเ้ครื่องสบูน า้และน า้มนัมี
ปัญหามากขึน้ 
มีการท าถนนและวางท่อน า้ขนาดใหญ่ส าหรบัท าการเกษตร ในที่สดุ การวางท่อก็ส  าเร็จ
ทั้งระบบทามในปี 2552 โดยใหท้่อและชาวบ้านเป็นคนวางเอง แต่เครื่องสูบน า้มีไม่
เพียงพอ และพบว่าท่อน า้ที่วางใหลายแห่งแตกหรือใชไ้ม่ไดจ้รงิ 

2554 อบจ. ไม่ยกเครื่องสูบน า้กลบัเหมือนที่ผ่านมา ใหช้าวบา้นดูแลเองทั้งเรื่องการใช ้เติม
น า้มนั และอื่นๆ   

2555 (ปัจจุบัน) จ านวนการถือครองที่ดินในสองต าบลไม่ถึง 100 ไร่ จ านวนหน่อไม้ที่เคยหาได้ลดลง
มากอย่างน่าใจหาย    

 

แม่นาง คู่ชีวิตพ่อดิน เริ่มตั้งแต่ 2519 ก็เขา้มาใช้ประโยชน์จากพืน้ที่ทามแล้ว ที่เป็นพืน้ที่ตั้งแต่

โบราณ โดยที่พ่อแม่มาจับจองไวใ้ห ้แม่นางเล่าว่าสมัยก่อนเสียมยงัไม่มีตอ้งใชไ้มย้าวๆ มาท าเป็นเหมือน

เสียมไมป้้านคันนา สมยันัน้ในน า้ยงัเอาเสียมไมขุ้ดได ้เสียมไมแ้บบนีใ้ชไ้มเ้นือ้แข็งในการท า เช่น ตน้เสียว 

ตน้หวัลิง ไม่ใชเ้หล็กมาท าเพราะถา้เป็นเหล็กดินจะติด ท าแบบนีม้าตัง้แต่รุน่พ่อแม่  

พ่อใจ เขา้มาใชท้ามสองรอบ รอบแรกก่อนเพลงผูใ้หญ่ลี 2504 ครัง้แรกตัง้แต่รุ่นพ่อแม่ ประมาณ 

80 กว่าปีที่แลว้ มาท านาแซง7 ท านารมิบุ่ง ช่วงเพลงผูใ้หญ่ลีไรป่อดงัคนก็เลิกท านาแซงเพราะหนัไปท าไรปอ

กนั นาทามรา้งมีสภาพผือขึน้รก แต่ยงัมีคนปล่อยววัควายมาหากิน วิธีการคือปล่อยววัควายตัง้แต่ปากบุ่ง

ใหเ้ขา้มาหากินในทามเอง เย็นก็มารอรบักลบัที่ปากบุ่งเหมือนเดิม วัวควายก็จะกลบัมาเองทุกวนั  ช่วงนัน้

ทามเป็นแค่ที่ตกกลา้เพราะยังมีน า้อยู่ ตกกลา้ในฮ่อมแลว้เอาไปด านาโคก พอไร่ปอหมดในช่วงประมาณ 

2520 คนทยอยกลบัมาท านาแซงในทาม คนมาท านาปรงัก็เริ่มเยอะ จึงมาจบัจองนากนัมาถางมาแย่งกนั  

เมื่อก่อน ประมาณ ปี พศ. 2526 พ่อใจและชาวบา้นที่ท านาแซงในทามมีความเป็นเจา้ของที่นา 

โดยวิธีการจับจองมาพักถางที่เอาไว ้อย่างเช่น เวลาหาปลาเอาเรือมาจอดพักที่กกกระโดน ก็ถางไว ้พ่อใจ

มาเรื่อยๆ ใครไปใครมาจะเรียกว่าท่าพ่อใจ ถา้เป็นท่าที่ใครจอดเรือก็เป็นที่คนนัน้ หากท านาตรงไหน คนก็

จะรูว้่าที่ตรงนัน้เป็นที่ดินของคนนัน้ โดยไม่ไดม้ีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมาย ช่วงท่ีรฐับาลเปิดใหม้ีการอา้งสิทธิ์

โดยเอกสาร พ่อใจไม่ทราบว่ามีการออกเอกสาร 

 
7 นาแซง คือ การท านาในช่วงทาม ดินรมิน า้มลูมคีวามอดุมสมบรูณจ์ากการพดัพาเนือ้ดินและปุ๋ ยธรรมชาตจิากพืน้ท่ีต่างๆ 
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รูป การท านาแซง พืน้ทีท่าม ตดิแม่น า้มูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ่อใจมาทราบเร่ืองการขอสิทธิ์หลงัจากที่มีการปลกูตน้ยคูาลิปตสั วิธีการซือ้ของนายทุน  คือที่ไหน

ที่ใครจบัจองแบบไม่มีเอกสาร ก็จะไปไล่ซือ้แบบที่ไม่มีเอกสารแลว้เอาไปท าใหม้ันมีเอกสาร ถา้ไม่ติดที่นา

พ่อใจและพ่อดิน ที่ดินของนายทนุจะยาวไปถึงปากบุ่งมะแลง ตอนนีเ้อกสารสิทธิ์ในท่ีดินท่ีกลา่วถึงว่าปลกูยู

คาลิปตสัออกเป็น นส.3 แลว้ ประมาณ 2,000 ไร ่ 

พ่อใจเห็นเอกสารจากการท่ีนายทุนเจา้ของท่ีดินน าเอกสารสิทธิ์มาคยุกบัพ่อใจเรื่องเขตแดน จ าได้

ว่าเป็น นส.3 เพราะเห็นนายทุนเจา้ของที่ดินน ายูคาลิปตัสมาลงช่วง พ.ศ. 2526-2527 ตอนนีไ้ม่รูว้่าเป็น

โฉนดเรียบรอ้ยหรือยงั ตอนนีท้ี่เราเห็นเป็นนาแซงคือเคา้ขายใหน้ายทุนไปแลว้แต่ยงัท านาแซงต่อไปได ้แต่

ตอ้งท าสญัญาไว ้เป็นสญัญาเช่าแต่ไม่ไดจ้่ายเงินเคา้กลวัว่าเราจะเอาที่เคา้ เซ็นไปรอบเดียว เคา้ใหไ้ปเซ็น

เช่าที่ประมาณปี 2536-2537 จึงก็ไปท าสญัญากบัเขาไว ้ 

พ่อใจกบัแม่นางยงัมีที่ท านาแซงของตวัเองในทาม ไม่ยอมขาย ที่ที่เป็นฮองน า้ก็ไม่เป็นฮองน า้ แต่

เป็นที่ของเขาดว้ย สาเหตมุาจากนายหนา้ไปเอาที่เคา้ ตอนแรกเคา้เอาแต่ที่โนน ที่เป็นฮองน า้เคา้ไม่เอา แลว้

นายหนา้ไปโกงขาที่ดินจึงไม่ครบตามจ านวน เมื่อเจา้หนา้ที่มารงัวดัที่ดินจึงรวมเอาที่ฮอมที่โนนไปหมด แต่

สญัญาก็ระบุว่าที่ดินไม่ไดม้ีแต่บุ่งชี ขณะที่กุดแหย่ง กุดเค็มฮอมถูกรวบลงไปในเอกสารสิทธิ์ทั้งหมด ไม่

เหลือกดุ เหลือเพียงบุ่ง  
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พ่อใจไม่ไดจ้่ายภาษีที่ดิน ที่ดินที่พ่อใจบอกว่าของแกก็ยงัไม่มีใบอะไร ไปขอสิทธิ์หลายครัง้ฝ่ายรฐัก็

ออกใหไ้ม่ได ้ที่ดินของพ่อใจไม่ใช่ที่สาธารณะ เพราะเขา้มาจบัจองตัง้แต่พรอ้มตัง้บา้นบุ่งมะแลงเลย แม่นาง

บอกว่าเพราะไม่มีใครขอเอกสารสิทธิ์ดว้ย ประกอบกับพ่อใจไปท างานต่างประเทศ “ถา้มาเดินตามกน้เคา้

พอ่จะไดโ้ฉนดเลย” แม่นางไดโ้ฉนด ปี พ.ศ. 2519 แม่นางไดโ้ฉนดที่ดินตรงโนน แต่ที่ฮอมยงัไม่ได ้เจา้หนา้ที่

บอกว่าน า้ท่วมที่ตรงนัน้เลยออกโฉนดใหไ้ม่ได ้ตอนนีก้็น า้ท่วมอยู่จึงไม่ไดเ้หมือนกนั  

ผูใ้หญ่บา้นบา้นพ่อใจมีคนหนึ่งผูใ้หญ่บา้นมีบอกว่าไม่ตอ้งออกโฉนดน า้ท่วม ตอนนี ้เขาเสียชีวิต

แลว้ แสดงว่าถา้เทียบการถือครองที่ดินเป็นเปอรเ์ซ็นเราถือครองที่ดินนอ้ยมาก ทัง้ทามมีรวมกนัไม่ถึงรอ้ยไร ่

จากที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อะไรเลย ต่อมามี สปก. แลว้เป็น นส.3 กบัเป็นโฉนด ที่นายทุนลอ้มรัว้ใหม่ๆ มีหลกั

โฉนด แปลว่าเขามีเงิน เสน้ใหญ่ เขาซือ้ไดแ้ลว้เขาสามารถท าไดเ้ลย ที่ดินของชาวบา้นอยู่ในทามบริเวณที่

เราพอจะยืนยนัไดว้่าที่ดินเป็นของใคร แต่ไม่รูห้มดทัง้ทาม คนที่มีที่ ดินหลายที่ก็ไม่ไดโ้ฉนดทัง้หมด เพราะ

บางพืน้ที่สาธารณะแต่เรามาใชป้ระโยชนต์ัง้แต่รุน่พ่อแม่ 

 ปัจจบุนัที่ดินที่มีโฉนดโดนนายทุนกวา้นซือ้ไวห้มดแลว้ เฉพาะคนในฮ่องออ้ที่มีโฉนดจรงิๆ มีแค่ 3-4 

คน ส่วนใหญ่เป็นของนายทุนกับที่สาธารณะประโยชน ์ เมื่อก่อนประมาณ 8-9 ปีที่ผ่านมา ราคาที่นายทึน

ซือ้ที่ดินประมาณไร่ละ 20,000 บาท ตอนนีร้าคาประมาณขายไร่ละ 50,000-60,000 บาท/ไร่ ที่ราคาไม่สูง

มากเพราะที่เป็นที่น า้ท่วม 

 ชาวบา้นอีกท่าน พ่อคง ที่ไดพ้ดูคยุเก่ียวกบัเรื่องการถือครองที่ดิน ไดใ้หข้อ้มลูว่า ที่ดิน 600 ไรเ่ศษ 

เคยเป็นที่ดินของชาวบา้นที่มีการจบัจองโดยชาวบา้น เปลี่ยนเป็นโฉนด และขายใหน้ายทนุในที่สดุ นายทนุ

เคยใหช้าวบา้นเช่าพืน้ที่เพื่อท านา ปัจจบุนัมีการกัน้ดว้ยรัง้รวดหนาม แต่นายทนุยงัไม่มีการท าประโยชน์

อย่างเป็นรูปธรรม ชาวบา้น 

โดยสรุปแลว้ 

 ชาวบา้นที่อยู่ดัง้เดิมมาในพืน้ที่ต  าบลท่าชา้งและต าบลบุ่งมะแลง เขา้ไม่ถึง (non access to) การ

ขอเอกสารสิทธิ์ท่ีดินท ากินตามท่ีรฐับาลไดใ้หส้ิทธิ์ นอกจากนั้นยังมีการฉวยโอกาสของผูท่ี้เขา้ถึงขอ้มูล

ข่าวสารและการติดต่อกับทางราชการ จึงท าใหค้นท่ีขอเอกสารสิทธิ์ไดเ้ป็นนายทุนและ/หรือนักการเมือง

ทอ้งถิ่นที่ทราบขอ้มลูข่าวสาร แต่กลบัไม่ไดใ้ชป้ระโยชนพ์ืน้ที่อย่างแทจ้รงิ 
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 แมใ้นความเป็นจริงทัง้ในเชิงกฏหมายและสิทธิขัน้พืน้ฐานของประชาชน พืน้ที่ที่ออกโฉนดแลว้และ

เป็นกรรมสิทธิ์ของนายทุนไม่สามารถเรียกรอ้งคืนกลับมาสู่คนในชุมชนได ้ตามที่ชาวบ้านหลายท่านใน

ชุมชนกล่าวคือ คนท่ีอยู่และท ากินในผืนดินผืนน า้ไม่ไดม้ีสิทธิ์ตามกฎหมายทัง้หมด และสิทธิในการท ากิน

ตอ้งคงไว ้(access to use right) ขณะเดียวกนัก็ตอ้งรกัษาพืน้ที่สาธารณะใหค้งอยู่  ป้องกนัไม่ใหม้ีการบุก

รุกเพิ่มเติมทัง้จากชาวบา้นและนายทุนดงัที่ผ่านมา นอกจากนัน้การเปลี่ยนโฉนดที่ดินในชุมชนน่าจะจ ากดั

ใหอ้ยู่ในมือคนทอ้งถิ่น หรือคนในชมุชน ไม่อยากใหข้ายให ้“คนอ่ืน” ที่ก่อใหเ้กิดการท าลายพืน้ที่  

 

ทาม: ป่าแห่งชีวิต 

พืน้ที่ทามเป็นพืน้ที่รบัน า้ในช่วงหนา้ฝน น า้จะเขา้ท่วมทามจนแทบไม่เหลือพืน้ดินกลายเป็นแอ่งรบั

น า้ขนาดใหญ่ หรือเป็นพืน้ที่รบัน า้ นอกจากนัน้พืน้ที่ทามยงัมีลกัษณะพืน้ที่ที่เหมาะส าหรบัการวางไข่และ

อนุบาลของสตัวน์ า้ นอกจากการท านาเพื่อใหไ้ดข้า้วเอาไวก้ินตลอดปีมีเหลือจึงน าออกขายแลว้ การหาปู

ปลากุง้หอย จดัเป็นฐานอาหารท่ีส าคญัที่เป็นทัง้แหลง่อาหารและรายไดห้ลกัอีกประการหนึ่งของครอบครวั  

  แหล่งน ้าให้อาหาร 

ชาวบา้นฮ่องออ้ใน ต.ท่าชา้ง ชาวบ้านในหมู่บา้นยึดอาชีพการหาปลาและสตัวน์ า้อ่ืนๆ เป็นหลัก 

รายไดห้ลกัจึงมาจากการจับปลา โดยเฉพาะในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม จะเป็น

ช่วงเวลาที่ชาวบา้นฮ่องออ้จะมีรายไดม้ากที่สดุ เพราะเป็นช่วงที่ปลาจากแม่น า้โขงว่าน า้ขึน้มาวางไข่ ช่วงนี ้

ชาวบา้นที่มีอาชีพหาปลาจะมีรายไดป้ระมาณวนัละ 1,000 – 2,000 บาท ชาวบา้นที่อพยพไปท างานต่าง

ถิ่นจะกลบัมาบา้นในช่วงนีเ้พื่อมาจบัปลา (สายรุง้ สิงหเ์รือง, 2551) 

   “...คนทีม่ีอาชีพหลกัหาปลา คอืหาปลาเป็นประจ า มีรายไดจ้ากปลาเป็น 

กอบเป็นก า แต่พวกทีไ่ม่หาประจ าคอืเดอืนหนึ่งจะลงหาปลาประมาณ 5-

6 วนั หลงัจากนัน้จะไปท างาน พอช่วงถึงหนา้ที่ปลามีจ านวนมาก คือ

ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม ก็จะกลับมาหาปลาอีก 

บางครัง้มีรายไดว้นัละ 5,000 – 6,000 บาทก็มี...” 

 (สมัภาษณ์พอ่นาย, 27 พฤษภาคม 2550) 
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นอกจากความหลากหลายของนิเวศที่ เป็นแหล่งอาศัยและขยายพันธุ์ ของสัตว์น ้าจะมีความ

หลากหลายแลว้ ชนิดของปลาที่พบในแม่น า้มนูและแหล่งน า้ในพืน้ที่ยงัมีความหลากหลายมากดว้ยเช่นกนั 

“แต่ก่อนปลาเยอะ หาง่าย เอามอง8ไปจุ่มก็ไดแ้ลว้” เป็นประโยคที่เราไดย้ินจากคนเฒ่าคนแก่ในพืน้ที่เป็น

ประจ า จะเห็นตัวอย่างความหลากหลายของพันธุ์ปลาไดจ้ากการประชุมพรานปลา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 

2551 เพื่อส ารวจพนัธุป์ลาในแม่น า้มลู รว่มกนัระหว่างพรานปลาที่ท าประมงในแม่น า้มลูบริเวณ ปากน า้ ท่า

ชา้งและบุ่งมะแลง ทรพัยากรจังหวดัและโครงการขา้วปลาอาหารอีสานมั่นยืนพบว่าพนัธุป์ลาในแม่น า้มูล

และแหลง่น า้สาขาแบ่งเป็นช่วงเวลามีรายละเอียดดงันี ้คือ  

พันธุป์ลา 

ในช่วงที่ปลาขึน้คือจากเดือน เมษายน-เดือนกนัยายน ช่วงเดืนตลุาคม ปลาจะกลบัลงไปสู่ถิ่นที่เคย

อยู่ พนัธุป์ลาที่พบทัง้หมด 93 ชนิดไดแ้ก่  ปลาอีตู๋ ปลาโจก ปลาจอก ปลาตาโป ปลาหม ูปลากุ่ม ปลาสรอ้ย 

ปลาแขว้ไก ้ปลานกเขา ปลายอน ปลารากกลว้ย ปลาสะกาง ปลานาง ปลากด ปลาดกุมูน ปลาคนัธง (คัน

สะพือ) ปลาแข ้ปลาตะเพียนทอง ปลาหลด ปลาหอย ปลาคา้ว ปลาไหล ปลาหลาด ปลาเคิง ปลาเผาะ 

ปลาซวย (ปลาสวาย) ปลาโมง ปลาหางแดง ปลากาบบวั ปลาตอง ปลาช่อน ปลาตอง ปลาซิว (ปลาแกว้) 

ปลาคับของ ปลาบึก ปลาใน ปลานิล ปลานวลจันทร์ ปลาอีสกเทศ ปลาโพง ปลาก่า (หมอโค่) ปลาสะธง 

ปลาบักบาน ปลาคุยลาม ปลาเกเกาะ กุ้งก้ามกรรม ปลาเสือ ปลาสะนาด กุ้งฝอย ปลาป่าน ปลาขีเ้หี่ย 

(ปลากกดหิน) ปลาปากเปลี่ยน ปลาดอกงิว้ ปลาแกง ปลาพอน ปลาอีสก ปลาจีน ปลาแรด ปลากะมัน 

(ปลาะโห)้ ปลาหมใูบไผ่ ปลาอีไท ้ปลาช่อน ปลาสลิด ปลาผุก ปลาขาวมน ปลาขีโ้ก๋ ปลาขบ ปลาเหีย้ ปลา

เสือพ่นน า้ (ปลาตะหม่อง) ปลาเสือตอ ปลาเสือสุมาตรา ปลาไก่หน้า  ปลาปอม ปลาเจีก ปลาสูด ปลาโด 

ปลาคณู ปลาแตบ ปลาอีจน(ปลากะสง) ปลาป ูปลาหมากแมว ปลาหมอ้ (ปลาเฟ้ืองหมอ้) ปลาสดูาด ปลา

สะงั้ว ปลาปักเป้า  ปลาปากไก่ ปลาปากหนวด ปลาปากแป ปลายาง ปลาโก่ม ปลาเอิน (อีสกไท)้ ปลา

เซือม ปลากงั ปลาหมดั ปลากดั 

นอกจากปลาแลว้ ยงัพบหอยที่พบในแม่น า้มนูมีทัง้หมด  11 ชนิด ไดแ้ก่ หอยกาบกวา้ง หอยสบนก 

หอยหอน(หอนงอน) หอยทราย หอยจูบ หอยเล็บมา้ (หอยจังนาง) หอยหวาย หอยเคิง หอยปัง(หอยโข่ง) 

หอยขีก้ะต่าย หอยหีหม ู

 
8 อปุกรณห์าปลาที่คลา้ยกบัอวน ชาวบา้นจะปล่อยใหล้อยตามน า้ดกัปลา ยาวประมาณ 20 เมตร ถ่วงดว้ยลกูตะกั่วหรือ
วสัดอุื่นๆ เพื่อดกัปลา และจากนัน้เก็บปลา 
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ให้ของกิน เฮ็ดของใช้ 

 ต าบลบุ่งมะแลงทัง้ต าบลใชป้ระโยชนจ์ากทามคือท านา หาผือ9 ฝ่ังท่าชา้งก็ท านาหาผือ หาหน่อไม้

เช่นเดียวกันแต่หาคนละฝ่ังต าบลกนั อย่างฤดูฝนไดป้ระโยชนจ์ากทามคือหน่อไม ้ปลา เห็ด หอย ฤดหูนาว

ช่วงน า้ก าลงัลม ไดป้ลาจ านวนมาก ฤดแูลง้ หาแมลง 

 

วงจรชีวติ “ทาม” 

 

 ตัง้แต่สมยัพ่อแม่ของชาวบา้นท่านหนึ่งมา ประมาณ 40-50 ปี “ทาม” คือลงมาเลีย้งควาย หาปลา 

ท านาแซง แต่ก่อนปลามีปริมาณและจ านวนเยอะมาก เพียงน าฟางลงไปล่อก็ไดป้ลามาจ านวนมากแลว้ 

เมื่อก่อนไม่มีตลาด พอหาปลาไดม้าก ก็ไม่รูจ้ะน าไปท าอะไร ขายที่ไหน เมื่อก่อนตอ้งหาบเดินกลับบา้น 

เพราะยงัไม่มีถนน ทางเดินเป็นแค่ทางเล็กๆ มีแต่ป่าหน่อไม ้ป่าหวัลิง ป่าโจด กว่าจะถึงบา้นก็ไกล ไหก็ไม่มี 

จึงท าปลารา้ไดจ้ ากดั   
 

9 ผือ คือ พืชชนิดหน่ึงที่ใชส้  าหรบัการจกัสาน ลกัษณะคลา้ยตน้กก ขึน้อยู่ในพืน้ท่ีน า้ทว่มไม่สงูมากนกั  



ทาม: พื้นที่ ความหมาย สายน ้า ป่าแห่งชีวิต 24 

 เมื่อก่อนชาวบา้นไม่เคยเจ็บป่วย ไม่เคยเป็นอะไร ไม่สบายก็มีแต่ปวดทอ้ง ทอ้งเสีย เป็นไข้ หาก

เจ็บป่วยก็ใชส้มนุไพรรกัษา ตัง้แต่สมยัพ่อแม่ของพ่อใจ แม่นาง มา ทาม คือลงมาเลีย้งควาย หาปลา ท านา

แซง แต่ก่อนปลามนัเยอะมากขนาดเอาฟางลงไปล่อก็ไดป้ลา และแต่ก่อนไม่มีตลาดหาปลาไดม้ากๆ ก็ไม่รู ้

จะเอาไปท าอะไร แถมแต่ก่อนตอ้งหาบเดินกลบับา้น แต่ก่อนยังไม่มีถนนเป็นแค่ทางเล็กๆ มีแต่ป่าหน่อไม ้

ป่าหวัลิง ป่าโจด กว่าจะถึงบา้นก็ไกล ไหก็ไม่มี ท าปลารา้ไดจ้ ากดั 

 ป่าทามมีหน่อไมจ้ านวนมาก หน่อไมม้ีตัง้แต่เดือน 5 เดือน 6 ในฤดฝูน ไปถึงกนัยายนแต่ก่อนไม่ได้

หากินหาขายหาพอท าหน่อไมส้ม้ไดไ้หเดียวก็พอ หน่อไมท้ี่มีเคา้เรียกไผ่ป่า มีหนามเยอะ ถา้วนัไหนมาหาก็

ไดป้ระมาณ 20 กิโลกรมั มีคนหาเยอะ พวกหาขายบางคนก็ได ้19-20 กิโลกรมั ถา้หาท าหน่อไมส้ม้ก็ได้

ประมาณ 9-10 กิโลกรมัเท่านั้น หน่อไมจ้ะปอกเปลือกจากในป่ามาเลย ถ้าเป็นหน่อรวมเปลือกน่าจะได้

ประมาณ 60 กิโลกรมั วิธีขายเราจะเอาไปท าเป็นกระสอบ @10 กิโลกรมั ขายยกกระสอบไปเลย ราคา

ขึน้อยู่กับว่าวนัไหนที่ตลาดมีของเยอะไหม ถา้เยอะราคาจะถูกลง ราคาจะอยู่ที่ กก. ละ 12 -15 บาท แบบ

ตม้แลว้นะ ถา้ท าหน่อไมส้ม้เก็บไวก้ิน ครอบครวัหนึ่งจะท าเก็บไวก้ินประมาณ 1 ไหต่อครอบครวั 

ตอนนีย้งัมีป่าหน่อไมใ้หห้าแต่ไม่ไดเ้ยอะเหมือนเมื่อก่อน แต่ก่อนมีตัง้แต่ปากบุ่งเขา้มา ตอนนีคิ้ดว่า

ป่าหน่อไมเ้หลือไม่ถึงครึง่ของแต่ก่อน รอ้ยตน้เหลือไม่ถึงสามสิบตน้ ลดลง 70 % ไผ่ นอกจากหาเป็นหน่อไม้

แลว้เราใชป้ระโยชนอ์ย่างอื่นไดอี้ก จกัตอก สานข่อง สานกระบงุ กระจาด หวด 

จากการส ารวจในเบือ้งตน้พบพืชพนัธุท์ี่ชาวบา้นใชเ้ป็นอาหาร ทัง้พืชน า้และพืชบก 41 ชนิด ไดแ้ก่ 

ผกัอะลาง (ผกัสะคาม) ใบย่านาง ผกักระโดนบก ผกักระเดา ผกักระโดนน า้ ผกัติว้ ผกัชีน า้ ผกับุง้ ผกัพาย 

ขีเ้หล็ก หน่อไม ้ผกัหมาวอ้ ยอดมะม่วงหิมพานต ์เปือย เม็ก หนามบกัจบั ใบอีเทิน ใบลมุพกุ ใบโมง หวัลิง 

ชะอม ผกักาดฮอ ผกัตบชวา ผกักุ่ม ผกักะตง ดางสม้ ผกัไสน้ า้ ผกัจ่าง หมากใตใ้บ มะกอกน า้ บีบกักิง้ ใบ

หวา้ชมพ ูผกักดูงอ้ง กางฮงุ ผกัเป็ด บกัอึก บกัแขง้ขม ผกัยนัฮ่าง นมฤาษี มะเขือค่ืน  รวมถึงเห็ดในฤดฝูน 

เราสามารถพบเห็ดเผิ่งทามไดง้่ายในตน้ฤดฝูน ชาวบา้นที่เดินออกจากทามจะมีเห็ดชนิดนีติ้ดมือกลบัไป

ท าอาหารกนัแทบทุกคน 
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ผกักะตง  ผกักางฮงุ 

ดางสม้    บีบกักิง้ 

นอกจากนัน้ยงัพบพืชที่สามารถใชเ้ป็นยาสมนุไพรจ านวน 11 ชนิด ไดแ้ก่ เถาวลัยเ์ปียง ตน้หมี่ 

ไมยราบหรือผีหมอบ แพงพวย เถาขีก้า ดกูอ่ืง งวงชา้ง (หญา้หนวดแมว) ผกักุ่มน า้ ผกักาดฮอ ยอน า้ ยอ

ทาม บวบขม เสียวใหญ่ เสียวนอ้ย ฝา้ยน า้ ป่าน เบน ตาป่วง ตาไก ้ดกูไส  

        เถาขีก้า    บวบขม 

ความหลากหลายของพนัธุพ์ืชชีใ้หเ้ห็นถึงความอดุมสมบรูณท์ี่มีความหลากหลายของชนิดพนัธุพ์ืช 

ซึ่งยงัไม่รวมพนัธุพ์ืชส าหรบัใชส้อยที่ไม่สามารถน ามาเป็นอาหารไดอี้กหลากหลายชนิด ลกัษณะพนัธุพ์ืชที่

พบมีทัง้ไมย้ืนตน้ ไมพุ้่ม ไมห้นาม ไมเ้ลือ้ย พืชน า้ 

แมว้่าทามจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพพืน้ที่ที่สงูมากของแต่ละฤดกูาลในหนึ่งปี คือมีทัง้แลง้และน า้

ท่วม แต่ชาวบา้นก็สามารถเขา้มาใชป้ระโยชนใ์นพืน้ที่ไดท้ัง้ตลอดทัง้ปี เช่น  การท านาแซง มีพนัธุข์า้ว

พืน้บา้นที่เคยปลกูในพืน้ที่ เป็นขา้วดอหรือขา้วระยะสัน้เป็นหลกั ตวัอย่างเช่น อีเตีย้ จานมยั อีกอ้น ด าด่าง 

อีตม ขาวใหญ่ เหลืองแกว้ อีกั๋ว อีโป๊ะ เป็นตน้ ปัจจบุนัเรายงัพบพนัธุข์า้วพืน้บา้นในทาม ที่ยงัปลกูและเก็บ

รกัษาพนัธุไ์ว ้เช่น ขา้วหอมทุ่ง อีเตีย้ หอมสามกอ ดอขาว ดอหอม สนัป่าตอง ลีน้ก ก ่าดอ อีตก เป็นตน้ โดย
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สว่นใหญ่ขา้วที่ปลกูในทามจะเป็นพนัธุข์า้วเบาหรือขา้วระยะสัน้เป็นสว่นใหญ่ อายขุา้วจะประมาณ 4-5 

เดือน เพื่อใหท้นัเก่ียวก่อนฝนตกและน า้หลาก  

นอกจากการท านาและปลกูผกัแลว้ชาวบา้นยงัท าเครื่องใชใ้นครวัเรือนเอง เช่น การหาผือมาสาน

เสื่อ การใชไ้มไ้ผ่มาท าเครื่องจกัสาน เช่น จกัตอก สานข่อง สานกระบงุ หวด เป็นตน้ 

รูป ปลูกผกัและเตรียมท านาในทาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน รายไดส้่วนใหญ่ของคนที่เขา้ไปใชป้ระโยชนใ์นพืน้ที่ทามคือ

การหาไข่มดแดง หาไดเ้ฉลี่ยคนละ 2 กิโลกรมั ในหนา้แลง้เก็บของขายจากทาม เช่น น า้ผึง้ แมงกีนนูตาเม่า 

แมงกีนนูแดง หอยจูบ ผกับุง้ ผกัพาย กระโดนน า้ ผกัติว้ เป็นตน้  เลีย้งววัเลีย้งควาย ชาวบา้นจากหมู่บา้น

รอบๆ ทามจะน าววัควายมาปลอ่ยเลีย้งไวใ้นทาม ตกเย็นก็ตอ้นเขา้คอก 

หน้าฝนเก็บเห็ด หาปลา เก็บหน่อไม้ โดยหน่อไมจ้ะเริ่มมีตั้งแต่เดือน 5 พฤษภาคม หรือเดือน 6 

มิถนุายน ในฤดฝูน ไปจนถึงเดือนกนัยายน เป็นหน่อของไผ่ป่า จ านวนหน่อไมท้ี่หาไดใ้นแต่ละวนัต่อคนแบบ

ไม่ปลอกเปลือกจะอยู่ที่ประมาณ 60 กิโลกรมัต่อคน วิธีการขายจะปอกเปลือก ตม้และแบ่งเป็นกระสอบ 
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น า้หนักกระสอบละ 10 กิโลกรมั โดยขายส่งเป็นกระสอบ ราคาขายจะขึน้อยู่กับปริมาณหน่อไมท้ี่มีขายใน

ตลาด ถา้วนันัน้หน่อไมใ้นตลาดเยอะ ราคาขายก็จะถกูลง เฉลี่ยราคาขายจะอยู่ที่กิโลกรมัละ 12-15 บาท 

 

ความเปล่ียนแปลง พืน้ทีท่ามเปล่ียนไป 

 ทาม คือ พืน้ที่น า้ท่วมถึงและน า้ลง คือ น า้ท่วมแปลงกลา้ ตัง้แต่ปี 2552-2554 ระดบัน า้ขึน้ลงอย่าง

กระทนัหนั และระดบัน า้ไม่สามารถท านายไดเ้หมือนที่ผ่านมา เช่นน า้สงูขึน้อย่างรวดเรว็  เป็นตน้ เนื่องจาก 

2 ปี หลงัจากเขื่อนปากมลูสรา้งเสร็จ ระดบัน า้ยงัคงปกติ คนยงัคงท านาแซง หรือนาที่ท าในช่วงทาม ฤดแูลง้ 

นาปลงั ปีหลงัๆ 

 โดยในปีที่ผ่านมา น า้ขึน้น า้ลง ตอนน า้ขึน้มันค่อยขึน้ พอเหนือน า้ฝนตกเยอะน า้ก็ค่อยๆ ขึน้ เวลา

ลงก็ค่อยๆ ลง เด๋ียวนีไ้ม่เป็นอย่างนัน้ พอตอนขึน้มันขึน้ปุ๊ บป๊ับ พอจะลงแค่ถอนหายใจมันก็ลงไปเลย แต่

ก่อนเราสงัเกตว่าน า้จะเยอะไม่เยอะ เช่นปีมะน า้จะเยอะ หรือปี 2540 เห็ดเผิ่งทามออกดอกจ านวนมาก น า้

ไม่ท่วม ปีที่เห็ดไม่ค่อยออกน า้ท่วม ปีไหนแมงทบัเยอะน า้ไม่ท่วม ปีที่แมงทบันอ้ยหรือไม่มีเลยน า้ก็ท่วม หรือ

ถา้เต่าขา้มไปทางโนน น า้จะเยอะ แต่เดี๋ยวนีด้ไูม่ไดแ้ลว้ ปีที่น า้ขึน้ๆ ลงๆ ไม่เป็นปกติเกิดขึน้ตัง้แต่เขื่อนปาก

มลูสรา้งเสร็จ 2 ปีแรกที่สรา้งเขื่อนยงัไม่ผิดปกติ คนหลั่งไหลเขา้มาท านาแซง แต่หลงัจากนัน้ระดับน า้ก็ไม่

เป็นปกติอีก ปีหลงันีเ้อง ประมาณ 3 ปีก่อน ตอ้งพายเรือเก่ียวขา้ว เพราะไม่มีสญัญาณใดน า้ก็ขึน้มาท่วม 

แต่ก่อนควดั10คลองสองปีนีไ้ม่ไดค้วดั นาแซงตรงนัน้ไม่ไดท้ าเพราะน า้มนัขึน้ๆ ลง ๆ  

การอยู่อยู่ในทาม หรือหากไม่ไดใ้ชท้ามแลว้จะท าอย่างไร ไม่มีทางเป็นไปได ้เพราะไม่รูจ้ะไปท า

อะไรคงไดแ้ค่รบัจา้งรายวนัไดแ้ค่นัน้ หาปลาในฮอมก็คงจะเขา้ไปหาไม่ได ้เพราะหากเป็นที่ดินของคนนนอก

ชุมชนไปแลว้ก็คงท าไม่ได ้การมีชีวิตอยู่ในทามไม่ไดล้งทุนเยอะ ถา้ตอ้งไปท าอะไรเหมือนเคา้ใชปุ้๋ ยเหมือน

เคา้ตอ้งไปหาเงินซือ้ปุ๋ ยก็คงตายเหมือนเดิม พ่อใจกลา่วว่า 

   “... แลว้ เรามีชีวิตอยู่ในทามไม่ไดล้งทนุเยอะ ถา้ตอ้งไปท าอะไรเหมือนเคา้ใชปุ้๋ ย 

เหมือนเคา้ตอ้งไปหาเงนิซือ้ปุ๋ ยก็คงตายเหมือนเดมิ...” 

 

 
10 ควดั คือ การน าดินขึน้จากการท่ีดินไหลลงไปสะสมในแหล่งน า้ เพื่อใหน้ า้ระบายไดง้า่ยมากขึน้ 
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หน่อไมท้ี่มีในป่าทามพวกนีข้ยายพันธุ์ไม่ได ้คือถา้จะใหไ้ดต้อ้งไปปลูกในที่ตัวเอง ปลูกไม่ยากแต่

ตอ้งรกัษามนัไวใ้หไ้ด ้แต่อยู่นี่หา้มกนัไม่ไดค้นก็เขา้ไปหาเหมือนเดิม ต่างคนก็ต่างหา กอไผ่มีที่ไหนเคา้ก็ไป

หากันไดทุ้กกอ ถึงแมว้่าจะอยู่ในที่ของเรา ถ้าเป็นกอไผ่ป่า ถ้ากอไผ่อย่างอ่ืนก็พอปลูกได ้แต่ดินทามกับ

หน่อไมม้นัขึน้ไดดี้จรงิๆ 

อปุกรณ์ที่ใชใ้นบา้นที่เป็นเครื่องจักสาน แต่เด๋ียวนีค้นใชน้อ้ยลง แต่ก่อนไม่ไดซ้ือ้อะไรแต่ก็ไม่ไดม้ี

เงินเยอะเหมือนกนั แต่ก่อนมีกระต่าย กระแตใหจ้บักินได ้เด๋ียวนีไ้ม่มี ท าปลารา้ไดท้กุเวลาที่หาปลาได ้ตอน

น า้ขึน้หรือน า้ลด แต่ก่อนมีตลอดตอนนีไ้ม่มีแลว้ แต่ก่อนไม่ไดท้ าเยอะเพราะท ากินอย่างเดียว ท าแค่ 2 ไหก็

พอกินทัง้ปี  

หากหาปลาเยอะก็ไม่มีไหไวใ้ส ่แลว้มีกนัทกุคนเลยไม่มีใครขอใคร แต่ตอนนีเ้ขาไม่ท ากนัเขาบอกว่า

ซือ้กินกไ็ม่มาก ปลาที่ใชท้ าปลารา้ท าไดต้ัง้แต่ตวัเล็กเท่าปลาซิว หนา้แลง้หาปลาที่บุ่ง หนา้ฝนหาไดท้ั่วไปไม่

มีที่ไหนที่เราอนุรกัษ์ไว ้เวลาน า้เยอะมนัจะเยอะไปหมด แลว้ไม่ใช่ว่าจะหาไดทุ้กที่ บางครัง้หาไดท้ี่ตรงนีห้า

ไดส้องสามวันมันก็เปลี่ยนที่ แต่ก่อนไม่มีมองหลกัยังหาปลาไดเ้ยอะ ตอนนีม้ีมองหลกัยังหาไม่ค่อยจะได ้

ตอนนีค้นจับปลาจ านวนมาก เครื่องมือในการจับทันสมัยมากขึน้ คนจับไม่เลือกขนาดปลา เพราะขายได้

ตัง้แต่กุง้ขึน้มา ตอนนีค้นหาปลาในทามไม่ไดเ้ยอะขึน้แต่หาไดป้รมิาณปลาเยอะขึน้ 

 นอกจากนายทุนมาซือ้ที่แลว้ปัญหาที่เจอคือน า้ท่วม แต่ก่อนไม่ท่วมปีต่อปี  4-5 ปีท่วมครัง้ ตอนนี ้

ท่วมปีต่อปีเลย แต่ก่อนยงัพอท านาได ้แต่ตอนนีเ้สียอย่างเดียว คือผลกระทบมีหลายอย่าง เช่น เมื่อก่อนใส่

ขา้วอีเตีย้ จานมยั อีกอ้น ด าด่าง อีตม ขาวใหญ่ เหลืองแกว้ อีกั๋ว อีโป๊ะ พวกนีเ้ป็นขา้วดอ พวกขา้ว กข. มา

ช่วง 2517 ปี 21 ไดก้ินนางนวล จานมยั อยู่ แต่น า้ท่วมตายหมดปีต่อมาหลวงเอาขา้วมาช่วยเลยตอ้งใชข้า้ว

หลวง แต่ก่อนเราท านาแซงเราด าไวแ้ลว้ก็ทิง้ไวเ้ฉยๆ ไม่ใสอ่ะไร คอยไลแ่ต่นก แต่โรค แต่ก่อนนาไม่ใสอ่ะไรก็

งาม แต่ก่อนท าขา้วไม่เยอะเท่าตอนนี ้ขา้วอายุสามเดือนกว่า ตอนฝนเลีย้งควายแถวนีเ้หมือนกนั ด านาไป

เอาควายไวท้ี่โคกเอา แต่ก่อนท านาไม่ใสปุ่๋ ยมาใส่เมื่อพ่ออินมาอยู่คือ 9 ปีที่แลว้ แต่กลบัมาท าแบบเดิมตอน

พ่อใจมาท าแบบอินทรีย ์

 น า้ขึน้น า้ลง เมื่อก่อนน า้ขึน้มนัค่อยๆ ขึน้ เวลาลงก็ค่อยๆ ลง ปัจจบุนัขึน้ลงปบุปับ ปัจจุบนัใชว้ิธีการ

สงัเกตดว้ยธรรมชาติ เช่น ปีมะ แมลงทบั หรือ ผลผลิตจากเห็ดป่า ไม่ไดเ้ป็นขอ้สงัเกตไดอี้กต่อไป ปีที่น า้ขึน้

ลงไม่ปกติเกิดขึน้ตัง้แต่ปากมลูสรา้งเสรจ็สองปีแรก เมื่อเขื่อนปากมลูย่างเขา้ปีที่สามตอ้งพายเรือเก่ียวขา้ว 
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เพราะไม่มีสญัญาณใดก็เกิดน า้ท่วม เมื่อก่อนมีการขุดลอกคลองสองปีหลงัไม่ไดท้ า ส่วนนาแซงตรงจุดนัน้

ไม่ไดท้ าเพราะน า้ขึน้ลงแบบไม่สามารถวางแผนเพื่อการท านาได ้

 

ระบบเกษตร 

 การเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรในพืน้ที่ มีการเปลี่ยนแปลงลกัษณะและประเภทของพืชที่แตกต่าง

ออกไป จากการปลกูพืชที่มีลกัษณะผสมผสาน โดยบรเิวณที่เป็นพืน้ที่ต  ่า ลุม่ ใชป้ลกูขา้ว สงูขึน้มาปลกูผกั

สวนครวั เช่น พรกิ หอม แตงกวา ถั่ว ขา้วโพด เป็นตน้ บนตลิ่งหรือพืน้ที่สงูปลกูไมย้ืนตน้ ท าคอกววัคอก

ควาย และเถียงพกัอาศยั ลกัษณะเช่นนีเ้ป็นการใชส้ภาพพืน้ที่ทามในช่วงฤดแูลง้ที่ชาวบา้นสามารถเดิน

ทางเขา้ออกทางบกได ้ 

ปัจจบุนัลกัษณะการใชพ้ืน้ที่ไดเ้ปลี่ยนไปเป็นการไถปรบัดินใหเ้สมอกนัทัง้แปลงไม่ปลกูตาม

ลกัษณะของพืน้ที่ มีการปลกูพืชในเชิงพาณิชยม์ากขึน้ เริ่มจากการปลกูพืชเพื่อใชเ้ป็นอาหารในครวัเรือน

เป็นการปลกูขยายแปลงเพื่อเป็นรายไดม้ากขึน้ ขนาดของแปลงที่ใหญ่ขึน้ มีตน้ทนุการผลิตจากการใช้

สารเคมีมากขึน้ เพราะปีแรกๆ การใชส้ารเคมีไม่มากก็สามารถคมุโรคและแมลงได ้ แต่ผ่านไปหลายปี 

สารเคมีที่ใชไ้ม่สามารถตา้นทานโรคและแมลง ท าใหต้อ้งใชส้ารเคมีที่หลากหลายชนิดมากขึน้และปรมิาณ

ที่เขม้ขน้เพิ่มขึน้ นอกจากพืน้ที่ที่ใชป้ลกูพืชสวนครวัเพื่อการคา้แลว้ ยงัพบการเผา ถาง และปรบัหนา้ดินเพื่อ

ปลกูพืชเศรษฐกิจมากขึน้ เช่น มนัส าปะหลงั ยคูาลิปตสั มะม่วงหิมพานต ์เป็นตน้  

 การเปลี่ยนแปลงสภาพพืน้ที่ทาม วดัจากป่าไผ่ที่ชาวบา้นเคยหาหน่อไม ้ ลดลงมากกว่า 70 

เปอรเ์ซ็นต ์ ปรมิาณการหาหน่อไมห้าไดไ้ม่ถึงครึง่ของเมื่อก่อน เมื่อก่อนชาวฮ่องออ้หาหน่อไมม้าตม้ขายได้

ปรมิาณหน่อไมต้ม้เฉลี่ยวนัละ 100-1,000 กิโลกรมัต่อวนั ปีหนึ่งๆ จะท าหน่อไมต้น้ไดป้ระมาณ 2 เดือน 

เฉพาะหน่อไมต้ม้จะหาไดป้ริมาณปีละประมาณ 60 ตนั ต่อจากท าหน่อไมต้น้ หน่อไมส้วยๆ เกรดดีกว่าจะ

เป็นหน่อไมถ้งุและหน่อไมร้องลงมาจะน าไปท าหน่อไมด้องและหน่อไมป๊ี้บ 

 

ระบบนิเวศและการใช้ประโยชนใ์นพืน้ที ่ 

 ลกัษณะของพืน้ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชดัเจน เช่น พืน้ที่ทาม หรือ พืน้ที่ชุ่มน า้โดยทั่วไป สภาพ

การขึน้ลงน า้เป็นไปตามฤดกูาลที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละรอบปี แต่น า้ท่วมครัง้ใหญ่ในปี 2521 ที่น า้ท่วมทั่ว
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ทัง้ภาคอีสาน รวมถึงจงัหวดัอบุลราชธานีติดต่อกนัเป็นเวลาหลายเดือนไดท้ าใหห้มู่บา้นที่อยู่บรเิวณรอบ

พืน้ที่ทาม โดยเฉพาะบา้นฮ่องออ้ ต าบลท่าชา้ง น า้ท่วมติดต่อกนัเป็นเวลาหลายเดือน จนเกิดการทิง้บา้น

อพยพหนีน า้ท่วมขึน้ไปอยู่ที่อ่ืน 

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2544 เกิดน า้ท่วมติดต่อกนัต่อเนื่องหลายปี ชาวบา้นในหมู่บา้นนีต้อ้งท าการอพยพ

ขา้วของหนีน า้ขึน้มาอยู่บนท่ีสงู บา้นเรือนและพืชผกัที่ปลกูโดนน า้ท่วมเสียหายมาโดยตลอด ความเสียหาย

ที่เกิดขึน้นอกจากจะท าใหเ้กิดการอพยพโยกยา้ยถ่ินฐานแลว้ ยงัท าใหเ้กิดการอพยพโยกยา้ยแรงงาน

ตามมา จะเห็นไดจ้ากคนในชมุชนตอ้งออกไปรบัจา้งท างานนอกหมู่บา้นกนัมากขึน้ 

 พ.ศ.2533-2537 มีการสรา้งเขื่อนปากมลูกัน้แม่น า้มลูเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าโดยความรบัผิดชอบ

ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปรมิาณและจ านวนของปลาแต่ละชนิดที่มีอยู่ในแม่น า้มลูบรเิวณ

ต าบลท่าชา้งและบุ่งมะแลง ช่วงที่ไม่มีการสรา้งเขื่อน ปลาธรรมชาติมีมากกว่ารอ้ยชนิด แต่เมื่อสรา้งเขื่อน

แลว้ปลาที่เคยมีกลบัหายไป ชนิดและปรมิาณปลาลดลง รวมถึงสภาวะของระดบัน า้ที่เปลี่ยนแปลงไปไม่

เป็นไปตามฤดกูาลมีผลต่อการเก็บเก่ียวขา้วนาแซงที่อยู่ในทาม  

รูป การใชช้ลประทานระบบท่อ 
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ตัง้แต่มีการพฒันาปรบัเปลี่ยนพืน้ที่ และการกวา้นซือ้ที่ดินของนายทนุ (ประมาณ พ.ศ. 2521) การ

ถมดินยกถนนใหส้งูขึน้บรเิวณท่าหินสอ น าท่อมาวางเพื่อใหน้ า้ไหลเขา้ออกไดท้ัง้ที่พืน้ที่ท่าน า้นีเ้ป็นทาง

ระบายน า้ใหญ่ที่น า้เขา้ออกจากพืน้ที่ทามดา้นในและน า้ท่วมบรเิวณนีส้งูทกุปี นอกจากทางน า้เขา้ออกใหญ่

ที่เป็นทางน า้หลกัแลว้ ทางน า้เล็กๆ ที่เป็นฮ่อง แซง ก็ถกูถมและปรบัดินเพื่อท าการเกษตรดว้ยเช่นกนั 

 การเปลี่ยนระบบการดแูลจดัการน า้จากล าเหมืองฝายเป็นชลประทานระบบท่อ โดยไดร้บัการ

สนบัสนนุน า้มนัจากองคก์ารบรหิารสว่นต าบล สนบัสนนุท่อและเครื่องสบูน า้จากองคก์ารบรหิารสว่น

จงัหวดั มีการดแูลการใชน้ า้โดยมีการรวมกลุม่ผูใ้ชน้  า้ เกิดพฒันาการของระบบการวางท่อจากการวางท่อ

แบบชั่วคราวเป็นการฝังท่อไวใ้นพืน้ที่ที่น า้สามารถท่วมได ้  ปัญหาที่พบคือการท่ีชาวบา้นตอ้งพึ่งพาปัจจยั

จากภายนอก ทัง้จาก อบต.และ อบจ. บางครัง้เบิกเครื่องสบูน า้ชา้หรือเบิกน า้มนัไดช้า้บา้ง สาเหตหุลกัๆ มา

จากเรื่องทางการเมือง ไม่ใช่เรื่องปัญหาในพืน้ที่ แต่ปัญหาตกอยู่กบัชาวบา้นที่ไม่สามารถปลกูขา้วและเก็บ

เก่ียวไดท้นัก่อนน า้หลาก 

 การขยายถนนในพืน้ที่ทาม โดยแนวถนนดงักลา่วขวางทางน า้ และไม่สามารถใชป้ระโยชนส์  าหรบั

ชาวบา้นในพืน้ที่ไดม้ากนกั และเกิดน า้ท่วมถนนเสน้นีท้กุปี เนื่องจากถนนที่วางแนวไวเ้ป็นแนวที่น า้ท่วมถึง 

และการท่วมของน า้มลูสงูขึน้ แรงน า้ที่ดนัแนวถนนแรงพอที่จะท าใหท้่อน า้ที่วางไวเ้สียหาย ถนนเสียหายทกุ

ครัง้ที่น า้มา 

กรรมสิทธท์ีด่ิน 

 แต่เดิมวิธีการจบัจองพืน้ที่ในการท ามาหากินในพืน้ที่ทามจะดจูากที่พกัที่ถกูถางไว ้ เช่น เวลา

ออกไปหาปลาจะเอาเรือมาจอดพกัเหนื่อยที่กกกระโดน ก็จะถางใตต้น้ไมไ้ว ้ ถา้เรามาประจ าก็จะเป็นที่รูก้นั

ว่าเป็นที่ของเรา ท่าจอดเรือท่าไหนใครจอดก็เป็นที่ของคนๆ นัน้ ท านาบรเิวณไหนคนทั่วไปก็จะรูว้่าที่นานัน้

เป็นของใคร โดยไม่ไดม้ีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมาย และต่อมามีการเปลี่ยนแปลงระบบการใหเ้อกสารสิทธิ์

ตามแบบกฎหมายปัจจบุนัที่มีอยู่ สง่ผลต่อชาวบา้นท่าชา้งและบุ่งมะแลงหลายประการดว้ยกนั    

กำรถือครองทีด่ินในต ำบลบุ่งมะแลง  

ในช่วงปี พ.ศ. 2504 ไร่ปอท ารายไดม้ากจนเป็นที่สนใจของคนบรเิวณโดยรอบป่าบุ่งป่าทาม ท าให้

เกิดการทิง้รา้งนาแซงไปท าไรป่อกนัเป็นจ านวนมาก ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2520 การท าไรป่อเริ่มซาลง ผูค้น

ทยอยกลบัมาท านาแซง นาแลง้เริ่มเยอะขึน้ เกิดการแย่งกนัถางและจบัจองที่ดินในพืน้ที่ทามกนัมากขึน้ 
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พ.ศ. 2526-2527 ไดม้ีการตอ้นซือ้ท่ีท่ีไม่มีเอกสารสิทธิ์โดยนายทุน โดยท่ีไหนท่ีมีคนจบัจองแลว้แต่

จบัจองแบบไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆ แลว้เอาไปออกเอกสาร มารูก้นัอีกทีเมื่อนายทนุใหไ้ปชีเ้ขตพืน้ท่ีขา้งเคียง

เพื่อขอออก นส.3 แลว้ ประมาณครา่วๆ พืน้ที่น่าจะราวๆ 2,000 ไร ่ และใชว้ิธีก าหนดเขตพืน้ที่ตวัเองดว้ย

การปลกูตน้ยคูาลิปตสัทิง้ไว ้ บางแห่งที่ไม่ไดป้ลกูยคูาลิปตสั ชาวบา้นยงัสามารถเขา้ไปใชป้ระโยชนใ์นที่ดิน

ในการท านาแซงไดแ้ต่ตอ้งท าสญัญาเช่าแบบไม่ตอ้งจ่ายเงิน คือท าสญัญาไวเ้พื่อไม่ใหช้าวบา้นถือครองใน

ที่ดินนัน้ โดยท าสญัญาแค่ครัง้เดียวเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2536-2537 ที่ดินบรเิวณที่เป็นรอ่งน า้นายทนุก็เอา

ไปออกเอกสารสิทธิ ์ เพราะนายหนา้ที่ท าการช่วยกวา้นซือ้ที่ดินไม่ตรงไปตรงมา โดยบอกเนือ้ที่ดินมากกว่า

เนือ้ที่จรงิ ขณะที่นายทนุตอ้งการซือ้เฉพาะที่ดินที่เป็นเนิน แต่นายหนา้ท าใหน้ายทนุไดท้ี่ไม่พอเลย จึงตอ้ง

ออกเอกสารคล่อมฮอมน า้ไปดว้ย มีบรเิวณท่ีไม่ไดอ้อกเอกสารสิทธิ์เป็นของนายทนุแค่บุ่งชี แต่กุดเค็มหรือฮ

อมไดอ้อกเอกสารสิทธิ์ไปหมดจนไม่เหลือกุดเลย 

ในขณะที่ชาวบา้นที่มีที่ดินติดกบัของนายทนุตอ้งการขอออกเอกสารสิทธิ์แต่จนถึงปัจจบุนัยงัไม่

สามารถขอออกเอกสารสิทธิ์ได ้ เนื่องจากเจา้หนา้ที่รฐัอา้งว่าไม่มีหลกัฐานการจ่ายภาษีที่ดิน ไม่มีใบเอกสาร

สิทธิ์ใดๆ แต่เป็นท่ีท่ีไม่ใช่ท่ีสาธารณะเพราะมีความชดัเจนจากค าบอกเลา่ของคนในชมุชนว่ามีการจบัจอง

ที่ดินผืนนีพ้รอ้มกบัการตัง้บา้นบุ่งมะแลง 

โดยภาพรวมแลว้ ที่ดินที่เป็นของชาวบา้นตามเอกสารสิทธิ์และการใชพ้ืน้ท่ีจรงิ เมื่อเทียบกบั

นายทนุแลว้เป็นเปอรเ์ซ็นตท์ี่นอ้ยกว่ามาก รวมกนัแลว้ไม่ถึงรอ้ยไร ่แต่วิถีชีวิตการท ากินของชาวบา้นก็อยู่กบั

ที่ดินและชมุชนมากกว่าเจา้ของที่ดินตามกฎหมาย 

 

ปัญหำและกำรถือครองที่ดินในต ำบลท่ำช้ำง  

กรรมสิทธิ์ท่ีดินมกีารเปลี่ยนแปลงหลายรูปแบบ เช่น ในปี พ.ศ. 2495 มีการขึน้ทะเบียน นส. 3ก 

โดยมีเงื่อนไขว่าผูท้ี่จะท าการขึน้ทะเบียน นส. 3ก ไดจ้ะตอ้งเคยจองจะขอใบ สค. เท่านัน้ ผูท้ี่ไม่ไดเ้คยท า

การจองใบ สค. ไม่มีสิทธิ์ขอ นส.3 ก แต่ในขณะเดียวกนัทัง้การบกุรุกโดยชาวบา้นและนายทนุนอกพืน้ที มี

การปลกูสวนยางในพืน้ที่ทาม กินพืน้ที่ประมาณ 2,000 ไร ่  การปลกูยูคาลิปตสัทิง้ไว ้เพื่อแสดงสิทธิ์ในการ

ครอบครองที่ดิน การปักเขตและลอ้มรัว้มากกว่าพืน้ที่ครอบครองจรงิรุกพืน้ที่สาธารณะและป่าใชส้อยของ

ชมุชน  



ทาม: พื้นที่ ความหมาย สายน ้า ป่าแห่งชีวิต 33 

ประมาณปี พ.ศ. 2547 นายทนุเริ่มเขา้มาแสดงสิทธิ์ในพืน้ท่ี ก่อนหนา้นีเ้คยเขา้มาแต่ไม่ไดใ้ช้

ประโยชนจ์ากท่ีดิน นายทุนที่เขา้มามีทัง้เป็นคนจงัหวดัอบุลราชธานีเอง มาจากกรุงเทพมหานครจ านวน

มากกว่า บางเจา้ของมีที่ดินตลอดรมิแม่น า้มลู ช่วงแรกเจา้ของที่ดินขนาดใหญ่บางคนเขา้มาใชป้ระโยชน์

พืน้ที่ เช่น การถางที่ ยกเลิกการใชช้าวบา้นฮ่องออ้เช่าที่นา นายทนุที่ว่านัน้ปีนี ้ (พ.ศ.2555) ท าคูปิดลอ้ม

ที่ดินและไม่ยอมใหช้าวบา้นเช่าท านา 

สถานการณท์ี่ดินในปัจจุบนับา้นฮ่องออ้ ที่ดินที่มีโฉนดโดนนายทนุกวา้นซือ้ไวห้มดแลว้ คนใน

หมู่บา้นที่มีโฉนดจรงิๆ มีเหลือ 3-4 คน ส่วนใหญ่ที่ดินจะเป็นของนายทนุและเป็นที่สาธารณะประโยชน ์ ที่

สาธารณะประโยชนเ์ป็นของหลายหมู่บา้นรวมกนั มีประมาณ 400 ไร ่ เพราะที่ดินขา้งเคียงบุกรุกเขา้ไป

เรื่อยๆ 

ทีด่ินสำธำรณะ 

ลกัษณะของชุมชนต าบลท่าชา้งและบุ่งมะแลง ยังคงเป็นชุมชนที่อยู่กินตามธรรมชาติที่สามารถ

เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินตามวิถีชีวิต ผืนป่า ผืนนา แหล่งน า้ ไดอ้ย่างอิสระ เสมือนมีซูเปอรม์ารเ์ก็ตปลอดสารพิษอยู่

ใกลบ้้าน เมื่อก่อนแมท้ี่นาและที่ท ากินจะจับจองตามสิทธิการใช้ ต่อมาจึงมีการอา้งสิทธิตามที่รฐักรอบ

กฎหมายไว ้นอกเหนือจากกกรมสิทธิ์ท่ีดินท่ีรฐัเปิดใหอ้า้งเอกสารสิทธิ์ในชุมชนแลว้ บริเวณชุมชนและพืน้ที่

ทามยังมีพืน้ที่สาธารณะผืนใหญ่กว่าปัจจุบนัตามความจ าของพ่อใจและแม่นาง (ปัจจุบนัเหลือประมาณ 

400 ไร)่ พืน้ที่หลายแหลง่แมท้ ากิน ชาวบา้นก็ไม่สามารถอา้งสิทธิ์หรือขอสิทธิ์ตามกฎหมายได ้

ที่ดินสาธารณะประโยชนส์มยัก่อนรวมกนัหลายหมู่บา้นมีประมาณ 400 ไร่ ตอนนีล้ดลง เนื่องจาก

มีการลกุล า้ การปักเขตแดนกินเขา้ไปในพืน้ที่สาธารณะของนายทุนและชาวบา้นบางสว่น ผูท้ี่มีที่ดิรติดกบัที่

สาธารณะจะปรบัหลกัเขต เนื่องจากเขตแดนหรือหลกัที่ปักไม่มั่นคง ทัง้นีข้ึน้อยู่กับผูน้  า หากผูน้  าไม่จริงจัง

กบัการควบคมุพืน้ที่ใหพ้ืน้ที่สาธารณะยงัคงอยู่ ใหช้าวบา้นไดท้ ากิร พืน้ที่ 40 ไร ่ก็จะเหลือเพียง 20 กว่าไร ่

โดยปกติ พืน้ที่สาธารณะสามารถเขา้ไปหาหน่อไมห้าไข่มดแดงได ้เมื่อประกาศใหพ้ืน้ที่ดังกล่าว

เป็นพืน้ที่ป่าชุมชนเลย เช่น พืน้ที่หมู่ 14 ก็ยงัเหลือพืน้ที่สาธารณะอยู่ เมื่อสองปีที่ผ่านมา ธรรมชาติของตน้

ไผ่ยืนตายหมดโคก ตอ้งรอใหต้น้ไผ่ฟ้ืนตวั เพราะตน้ไผ่อายุเขา้ปีที่ 3 ถึงมีหน่อไม ้ปีนัน้ขาดรายได้จากการ

เก็บหน่อไมข้าย ท าไดเ้พียงแต่หาปลากบัไข่มดแดง 
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 นอกจากนายทุนมาซือ้ที่แลว้ปัญหาที่เจอคือน า้ท่วม ก่อนหน้านีน้  า้ไม่เคยท่วมปีต่อปีหรือ 4-5 ปี

ท่วมครัง้ ปัจจุบนัท่วมปีเกือบทุกปี เมื่อก่อนยังพอท านาไดต่้อเนื่อง ไดข้า้วกินตามช่วงฤดูนาแซง ปัจจุบัน

ผลกระทบมีหลายอย่าง จ านวนปลาที่จบัไดก็้ลดลง 

 

ข้อเสนอ 

• การจัดการผังเมือง อุบลราชธานี  โดยเฉพาะในพื ้นที่ ทาม ต้องท าให้ภาพใหญ่ของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมีการจัดการพืน้ที่ใชส้อย พืน้ที่เกษตร พืน้ที่อุตสาหกรรม พืน้ที่สีเขียว และ

อ่ืนๆ หรืออาจกล่าวถึง “การปฏิรูปผังเมือง” ซึ่งปัจจุบันพบว่าภาพใหญ่ มีการถมดินในพืน้ที่ทาม 

เพื่อท าหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ รา้นวสัดกุ่อสรา้ง และมหาวิทยาลยั  

ในประเด็นนี ้นักวิจัยมีความเห็นว่า ความผิดพลาดเมื่อครั้งน ้าท่วมภาคกลางและ

กรุงเทพมหานครในปี 2554 ที่ผ่านมา ท าใหเ้ป็นว่า ทัง้ภาครฐัและภาคประชาชนไม่มีขอ้มูลเรื่อง

การตัดสินใจในการพัฒนาพืน้ที่ ที่อยู่อาศัย ที่อุตสาหกรรม ที่ท ากิน ที่เพียงพอในการตัดสินใจ

พัฒนาประเทศที่ผ่านมา รวมทัง้การสรา้งเขื่อนขนาดใหญ่ไม่ไดต้อบสนองการป้องกันน า้ท่วม ซึ่ง

เป็นรากเหงา้ของการขาดกระบวนการแบ่งปันขอ้มลูการพฒันาจากภาครฐัทัง้สิน้   

• องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นทั้ง องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด และ องคก์ารบริหารส่วนต าบล ไม่มี

แผนในการรองรบัและองคค์วามรูอ้ย่างเป็นระบบในการจดัการทรพัยากรภาพรวมของทอ้งถิ่น และ

เชื่อมต่อไปในระดับประเทศ เห็นได้จาก เมื่อกรรมสิทธิ์ท่ีดินเป็นของ “นิติบุคคล” ไม่ว่าจะเป็น

ชาวบา้น หรือนายทุน/นักการเมือง การไม่มีแผนจัดการที่ดินที่ชัดเจน ท าใหก้ารถือครองตกไปอยู่

กบันายทนุในที่สดุ สง่ผลใหท้ี่ดินท ากินและธรรมชาติที่มีความอดุมสมบรูณ ์กลายเป็นสิ่งปลกูสรา้ง

อ่ืนๆ ที่ไม่เหมาะกบัสิ่งแวดลอ้ม  

• ชาวบา้นที่อยู่ดัง้เดิมมาในพืน้ที่ต  าบลท่าชา้งและต าบลบุ่งมะแลง เขา้ไม่ถึง (non access to) การ

ขอเอกสารสิทธิ์ท่ีดินท ากินตามท่ีรฐับาลไดใ้หส้ิทธิ์ นอกจากนั้นยังมีการฉวยโอกาสของผูท้ี่เขา้ถึง

ขอ้มลูข่าวสารและการติดต่อกบัทางราชการ จึงท าใหค้นท่ีขอเอกสารสิทธิ์ไดเ้ป็นนายทุนและ/หรือ

นกัการเมืองทอ้งถิ่นที่ทราบขอ้มลูข่าวสาร แต่กลบัไม่ไดใ้ชป้ระโยชนพ์ืน้ที่อย่างแทจ้รงิ 
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• แมใ้นความเป็นจริงทัง้ในเชิงกฎหมายและสิทธิขัน้พืน้ฐานของประชาชน พืน้ที่ที่ออกโฉนดแลว้และ

เป็นกรรมสิทธิ์ของนายทุนไม่สามารถเรียกรอ้งคืนกลบัมาสู่คนในชุมชนได ้ตามที่ชาวบา้นหลาย

ท่านในชุมชนกล่าวคือ คนท่ีอยู่และท ากินในผืนดินผืนน า้ไม่ไดม้ีสิทธิ์ตามกฎหมายทั้งหมด และ

สิทธิในการท ากินตอ้งคงไว ้(access to use right) ขณะเดียวกันก็ตอ้งรกัษาพืน้ที่สาธารณะใหค้ง

อยู่  ป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มเติมทั้งจากชาวบา้นและนายทุนดังที่ผ่านมา นอกจากนั้นการ

เปลี่ยนโฉนดที่ดินในชุมชนน่าจะจ ากัดให้อยู่ในมือคนทอ้งถิ่น หรือคนในชุมชน ไม่อยากใหข้ายให ้

“คนอ่ืน” ที่ก่อใหเ้กิดการท าลายพืน้ที่  

• การเรียกรอ้งต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีรฐัในการออกเอกสารสิทธิ์ใหก้ับประชาชนในชุมชน

อย่างเป็นธรรม เช่นเดียวกบัที่เขจา้ของที่ดินขนาดใหญ่ไดร้บั 

• ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นในการจัดสรรทรพัยากรดัง้เดิมไม่สามารถใชไ้ดใ้นปัจจุบนัทั้งหมด เนื่องจากมี

การแทรกแซงธรรมชาติจาก การสรา้ง “เขื่อน” ที่เป็นอ านาจของรฐั อ านาจในการบริหารจดัการน า้

นีไ้ม่เคยแบ่งปัน (share) กบัประชาชน เช่น การปิดเปิดน า้ การควบคมุระดบัน า้ สง่ผลใหป้ระชาชน

ไม่สามารถจดัการทรพัยากรธรรมชาติไดด้ว้ยตนเองในเชิงปัจเจกและชมุชนที่อยู่กบัน า้ 

• การจัดการทรพัยากรน า้ในระดับชุมชน ขาดการเชื่อมต่อกับระบบรวมของชุมชนอ่ืนๆ เช่น ระบบ

การจัดการน า้ที่มาจากท่อและเครื่องสูบน า้ น ามาสู่การใชน้ า้ที่เป็นเพียงแค่คนในชุมชนใกลเ้คียง 

ทัง้ๆ ที่ก่อนที่จะมีการแยกการจดัการน า้ในระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ระบบคลองน า้ส าหรบั

นาแซงและนาปีเคยเป็นระบบที่เป็นความรว่มมือของคนในชุมชน ต่อมามีการปรบัเป็นระบบเครื่อง

สบูน า้ที่ตอ้งใชน้ า้มนั ที่จดัการโดยองคก์รรฐัทอ้งถิ่น ก็ยงัมีความร่วมมือของคนในชมุชนอยู่บา้ง แต่

เมื่อรฐัเคยสนบัสนุนให ้แลว้ตดัการสนบัสนนุนัน้ออกกลบัท าใหค้วามรว่มมือของคนในชุมชนลดลง 

ในประเด็นนีจ้ะเห็นไดว้่า ทางเลือกในการสนับสนุนการพัฒนาขององคก์รทอ้งถิ่นเองก็ขาดความ

รอบคอบและลดความร่วมมือของคนในชุมชน ซึ่งยังไม่เห็นทางออกในเชิงการจัดการน า้ในระบบ

เกษตรว่าจะออกมาในรูปแบบใด 

ในประเด็นนี ้ จึงต้องการเสนอว่า การท างานของ อบต. ในการจัดการทรพัยากรน า้ให้

ยั่งยืนส าหรบัชาวบา้น จ าเป็นตอ้งมีองคค์วามรูใ้นการจดัการน า้ทัง้ระบบ และฟังความคิดเห็นและ

การตดัสินใจรว่มกนัของคนที่อยู่ในชมุชนจรงิๆ มิใช่เจา้ของที่ดินที่มีเพียงชื่อในการถือครอง 
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• ในประเด็นสิทธิที่ ดินบางแห่ง เช่น พื ้นที่สาธารณะ ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงที่จ  าเป็นต้องมี

การศึกษาเพิ่มเติมว่า รูปแบบของกรรมสิทธิ์ท่ีดิน ที่ เป็น “สิทธิชุมชน” (Community right) จะ

เป็นไปไดห้รือไม่ อย่างไร เนื่องจากรฐัไทยยงัไม่เขา้ใจเรื่องสิทธิชุมชนที่เป็นสิทธิของประชาชนที่อยู่

อาศยัในชมุชนรว่มกนัถือครอง ปกปอ้ง ดแูล และรกัษาที่ดินสาธารณะ ไม่ใหม้ีการรุกล า้จากใคร 


