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เม่ือปลายฤดูฝนของปี พ.ศ. 2554 ได้เกิด
อุทกภัยครั้งสําคัญข้ึนในพ้ืนท่ีภาคกลางของประเทศไทย 
เกิดความเสียหายกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างมาก 
จนเกิดข่าวลือกันไปต่างๆ นาๆ เช่นว่า นักลงทุนกําลังเริ่ม
ย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพ่ือนบ้านแล้ว ทีนี้ผู้คนจะตก
งานกันยกใหญ่ เป็นเพราะภาวะโลกร้อนแน่นอนท่ีทําให้
น้ําแข็งท่ีข้ัวโลกละลาย น้ําทะเลจะท่วมสูงข้ึนอีกสิบกว่า
เมตร กรุงเทพมหานครกําลังจะกลายเป็นเมืองบาดาล ต้อง
รีบย้ายบ้านไปอยู่ท่ีสูง ข่าวลือว่าราคาท่ีดินท่ีสระบุรีถีบตัวสูงข้ึน
พรวดพราด บางคนคิดท่ีจะย้ายไปอยู่ เชียงรายเสียเลยทีเดียว 
เนื่องจากเป็นจังหวัดท่ีสูงท่ีสุดในประเทศไทย น้ําท่วมไม่ถึงแน่นอน 
น้ําท่วมเพราะอะไร ปี พ.ศ. 2555 และปีต่อๆ ไป น้ําจะท่วมอีกไหม 
เป็นคําถามยอดฮิตจากชาวบ้านชาวเมืองท่ัวไป 

ถ้านักวิชาการประมงบ้านนอกจะบอกว่าน้ําท่วมท่ีราบภาคกลางเป็นเรื่อง
ปกติสามัญ ท่วมได้ก็แห้งได้ คงต้องอ้างอิงข้อมูลทางภูมิศาสตร์มาอธิบายเหตุการณ์
ดังกล่าวในลักษณะท่ีเป็นกลางทางการเมือง คงต้องท้าวความย้อนไปไกลเพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้ มิฉะนั้นอาจจะเจ็บตัวเปล่าๆ 

เม่ือความหนาแน่นของมวลอากาศไม่เท่ากัน จะเกิดการไหลของมวลอากาศจากท่ีมีความ
หนาแน่นสูงไปหาท่ีมีความหนาแน่นต่ํากว่า เช่น ในเวลากลางวันท่ีแสงแดดแผดเผาพ้ืนผิวโลก แผ่นดินดูดกลืน
ความร้อนได้น้อยกว่าผืนน้ํา แผ่นดินจึงร้อนกว่าทําให้มวลอากาศท่ีลอยอยู่เหนือแผ่นดินร้อนตามไปด้วย เม่ือ
อากาศร้อนก็ขยายตัวลอยสูงข้ึน ความหนาแน่นก็ต่ําลง มวลอากาศท่ีลอยอยู่เหนือทะเลเย็นกว่าจึงไหลเข้ามา
แทนท่ี เรียกว่า “ลมทะเล” สายลมโบกโบยมาให้คลายร้อนก็เย็นชื่นใจ หากเกิดมวลอากาศท่ีมีความหนาแน่น

แตกต่างกันมากเป็นบริเวณกว้าง ลมก็จะพัดแรง ฝรั่ง
กําหนดไว้ว่าความเร็วลมตั้งแต่ 64 น๊อต (118 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ข้ึนไป เรียกว่า “พายหุมุน” 

คนปกตจิะรับรูเ้พียงว่าพายุท่ีพัดเข้าหาตัว
นั้น พัดมาทิศทางเดียว กระโชกไส่ตรงๆ อย่างรุนแรง 
ถ้าดภูาพถ่ายจากดาวเทียมจะทําให้เข้าใจได้ง่ายข้ึน เรา
จะเห็นได้ขัดเจนว่าลักษณะของพายุจะเป็นลมท่ีพัด
หมุนวนเข้าสู่ศูนย์กลาง จะหมุนซ้ายหรือหมุนขวานั้นไม่
ข้ึนกับสีอะไร ข้ึนกับว่าเกิดเหนือหรือใต้เส้นศูนย์สูตร 
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หากเกิดในมหาสมุทรแอตแลนติกเรียกว่า “เฮอริเคน” หากเกิดในมหาสมุทรอินเดียเรียกว่า “ไซโคลน” หาก
เกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกเรียกว่า “ไต้ฝุ่น” หากเกิดในหมู่
เกาะฟิลิปปินส์เรียกว่า “บาเกียว”   ส่วนลมหมุนเล็กๆ ท่ีเกิด
บนแผ่นดินอีสานตอนฤดูร้อน เรียกว่า “ลมบ้าหมู” ใครรู้ก็
ช่วยบอกทีว่าหมูไปเก่ียวข้องกับลมได้อย่างไร 

พายเุคลื่อนตัวไปตามทิศทางเดียวกับการหมุน
ของโลก ลมพายุหมุนท่ีเกิดข้ึนบนแผ่นดินหอบเอาฝุ่นดิน

ทรายไปทางตะวันตกของทวีป ลม
พายุหมุนท่ีเกิดข้ึนในทะเลหอบเอา

ไอน้ําจากบรรยากาศเหนือมหาสมุทรไปทางทิศตะวันตก
เช่นกัน พายุพัดข้ึนฝั่งข้ึนทางตะวันออกของทวีปเท่านั้น 
เส้นทางเดินอาจจะเลี้ยวข้ึนบนลงล่างบ้างตามอัธยาศัย 
แต่ไม่มีพายุลูกใดเลี้ยวอ้อมไปข้ึนฝั่งทางตะวันตกของทวีป
เลยแม้แต่ครั้งเดียว และไม่มีพายุจากมหาสมุทรลูกใดท่ีมี
กําลังแรงมากพอท่ีจะพัดผ่านทวีปไปได้ เม่ือพายุข้ึนฝั่งก็ปะทะ
เข้ากับต้นไม้และภูเขา สักระยะหนึ่งก็อ่อนกําลังลง กลายเป็น
หย่อมความกดอากาศต่ําและสลายตัวไปในท่ีสุด 

เม่ือใดท่ีมีพายุเคลื่อนตัวเข้ามาทางฝั่งทะเล ก้อนเมฆฝน (ไอน้ําจากบรรยากาศเหนือมหาสมุทร) ก็
จะถูกหอบเข้ามาด้วย ฝนก็ตกหนัก เม่ือฝนตกหนักก็ต้องมีน้ําท่ามากมายเป็นธรรมดา แผ่นดินท่ีติดกับ

มหาสมุทรทางทิศตะวันออกจึงมีฝนตกมาก ชุ่มฉํ่าเป็นป่าดงดิบ
เขียวขจตีลอดท้ังปี พ้ืนท่ีห่างฝั่งไกลออกไป พายุก็อ่อนกําลังลง
ตามลําดับ ฝนก็จะตกน้อยลงไป
เป็นลําดับ ป่าไม้บริเวณนั้นก็
ต้องผลัดใบ เพ่ือลดการคายน้ํา
ในฤดูแล้ง แผ่นดินตอนกลาง
ค่อนไปทางตะวันตก พายุพัดส่ง

เมฆฝนไปไม่ถึงจึงแห้งแล้งเป็นทะเลทราย ฝั่ง
ตะวันตกของทวีปท่ีติดกับมหาสมุทรอีกฟากนึง 
ได้รับอิทธิพลจากไอน้ําทะเลบ้างแต่ไม่มากนัก 

มีฝนตกน้อยมาก จึงกันดารน้ําจืด เป็นดังนี้เหมือนกันท้ัง 5 ทวีป สุวรรณภูมิอยู่ทาง
ตะวันออกของทวีปเอเชีย ฝนจึงตกชุกหนาแน่น ตกแล้วก็ตกอีก จึงมีน้ํามากเป็นของ
ธรรมดา 
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น้ําเป็นของเหลวจึงไหลได้ น้ําไหลจากท่ีสูงลงสู่
ท่ีต่ําตามแรงโน้มถ่วงของโลก กฏของนิวตันอธิบายเรื่องนี้ไว้
ชัดเจนแล้วคงไม่ต้องอธิบายเพ่ิมเติม พ้ืนท่ีภาคเหนือมีความ
ลาดเอียงมากน้ําก็จะไหลเร็วมาก ไหลเชี่ยวกรากลงมายังภาค
กลาง น้ําเหนือท่ีหลากมาพัดพาดินตะกอนขุ่นเป็นสีแดงคล้ํา
มาด้วย เราจึงเรียกว่า “ฤดูน้ําแดง” เม่ือน้ําไหลมาถึงพ้ืนท่ี
ภาคกลางท่ีมีความลาดเอียงน้อยกว่า น้ําก็จะไหลช้าลง เม่ือ
มวลน้ําท่ีมากับพายุฝนฟ้าคะนองครั้งหลังๆ ตามมาสมทบ
มากข้ึนๆ ข้างหน้าไหลไปไม่คล่องข้างหลังก็หนุนมาเพ่ิม 
การจราจรก็ติดขัด ปริมาณน้ําเพ่ืมข้ึนอีกหลายเท่าตัวจากการท่ี
ร่องมรสุมเลื่อนต่ําลงมาในช่วงปลายฤดูฝน ฝนตกหนักในท่ีลุ่ม
ท้ายเข่ือน สมทบสะสมมากข้ึนเรื่อยๆ น้ําก็ดันกันจนเอ่อล้น
ตลิ่งเข้าไปในทุ่งท่ีราบท่ีไม่มีความลาดเอียง เม่ือพ้ืนท่ีราบเรียบเสมอกันน้ําก็ไหลไปไม่ได้ จึงแผ่แบนราบออกเป็น

หนองบึงกว้างใหญ่ไพศาล ตื้นบ้างลึกบ้างแล้วแต่ว่าเป็นท่ีลุ่ม
หรือท่ีดอน บางส่วนก็ค่อยๆ ระบายลงทะเลไปตามธรรมชาต ิ
บางส่วนก็นอนขังแอ่งอยู่ตรงนั้น รอให้แดดเผาระเหยกลับข้ึน
ไปบนท้องฟ้าหรือซึมลงไปใตบ้าดาล เรยีกบริเวณนั้นรวมๆ กัน
ท้ังหมดว่า “ลุ่มน้ํา” 

ถ้าเราอ้างอิงข้อมูลทางประวัติศาสตร์มาอธิบาย
เสริม เราจะพบว่าอารยธรรมของโลกเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา
ท้ังนั้น เช่น ลุ่มน้ําเมโสโปเตเมีย ลุ่มน้ําไนล์ ลุ่มน้ําสินธุ ลุ่มน้ํา

ค ง คา  ลุ่ มน้ํ า 
ฮ ว ง โ ห  ไ ม่ มี

อารยธรรมเกิดในทะเลทราย ท่ีเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าบริเวณลุ่ม
น้ําอุดมสมบูรณ์ไปด้วย กุ้ง หอย ปู ปลา พืชพรรณธัญญาหาร 
เม่ือท้องอ่ิม ทหารรักษาเมืองมีกําลังวังชาเข้มแข็ง ชาวบ้าน
ชาวเมืองก็มีเวลาว่างมากพอท่ีจะคิดประดิษฐกรรมท่ีสวยงาม
วิจิตรบรรจง คนท่ีฉลาดกว่าผู้คนธรรมดาก็คิดเรื่องการเมือง 
การทหาร การปกครอง ปรัชญา และวิทยาศาสตร ์ 

สุวรรณภูมิไม่ได้มีเหมืองทองคํามาก หากแต่มี
น้ํามาก น้ําท่าคือแหล่งกําเนิดของความอุดมสมบูรณ์ คนสุวรรณภูมิจึง
ปกป้องดินแดนตรงนี้อย่างระมัดระวัง อย่างเข้มแข็งไม่ให้ใครมาแย่งไปได้ เพราะไม่อยากถูกขับไล่ไปอยู่อย่าง
อดๆ อยากๆ ในแผ่นดินท่ีทุรกันดารแห้งแล้ง แม้พายุฝนจะกระหน่ําหลายระลอกในแต่ละปี น้ําจะไหลหลากมา
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ท่วมทุกป ีพวกเขาสั่งสมองค์ความรู้ท่ีจะใช้ประโยชน์จากมวลน้ําปริมาณมากๆ นั้น ไม่เคยคิดท่ีจะย้ายบ้านหนีไป
ไหน ชาวสุวรรณภูมิเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําในรอบปี เขารู้ว่าน้ําจะท่วมขังเพียงชั่วคราวเท่านัน้ 

 “พ้ืนท่ีน้ําท่วมขังชั่วคราว” ในตําราวิชาการประมง
เรียกว่า Flooding ground เป็นท่ีวางไข่และเลี้ยงตัวของลูกสัตว์
น้ําวัยอ่อน ใบไม้ใบหญ้าท่ีเน่าเปื่อยปลดปล่อยสารอินทรีย์ออกมา
ในน้ํา เกิดเป็นแพลงก์ตอนปริมาณมหาศาล ลูกสัตว์น้ําจึงเติบโต
อย่างรวดเร็ว สัตว์น้ําจึงมีหลากหลายชนิดและมีปริมาณมากมาย 
โดยเฉพาะปลาในกลุ่มปลาตะเพียน ปลาซิว และปลาสร้อย ปี
ไหนน้ํามาก น้ําท่วมทุ่งอยู่นาน ปลาก็มีมาก ตัวโตกว่าปีน้ําแล้ง 

หลักศิลาจารึกเขียนว่า เมืองสุโขทัยนี้ดีหนักหนา “ในน้ํามีปลา ในนามี
ข้าว” ตํานานเมืองแปดริ้วเล่าขานกันว่าปลาช่อนท่ีเมืองนี้ตัวโตมาก 

ต้องแล่แผถึ่งแปดริ้ว มิฉะนั้นจะตากไม่แห้ง 
การพัฒนาบ้านเมืองเป็นเรื่องสามัญของชนทุก

ชาตทุิกภาษา สมัยพ่อขุนรามคําแหงก็มีท่อส่งน้ําดินเผาปรากฎ
อยู่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เรือกลไฟขุดคลองลําแรกก็
ซื้อมาเม่ือร้อยปีท่ีแล้ว เพ่ือการขุดคลองชลประทาน เราลงทุน
กับเครื่องมือบังคับน้ํา เข่ือน ฝาย คันคู ประตูระบายน้ํา ตั้งแต่
ก่อนปี พ.ศ. 2500 ใช้เงินงบประมาณไปแล้วหลายล้านล้าน
บาท ไม่ใช่เพ่ิงมาทํา โฆษณาป่าวประกาศว่าเป็นผลงานของ
รัฐบาลสะตอหรือรัฐบาลเหลี่ยมจัด ในทุกวันนี้วิถีชีวิตการอยู่อาศัยใน
พ้ืนท่ีลุ่มน้ําเปลี่ยนแปลงไป เราผลิตไฟฟ้าใช้เอง คนเมืองถมท่ีลุ่มให้สูง
แล้วปลูกบ้านติดพ้ืนดิน การขนส่งทางรถยนต์รวดเร็วกว่าทางเรือหลายสิบเท่า นักธุรกิจเกษตรกรรมทํานาปลูก
ข้าวต้นเตี้ยท่ีให้ผลผลิตสูง ข้าราชการอยากเป็นใหญ่เป็นโตก็ต้องไปตีกอล์ฟ เม่ือมีได้ก็ต้องมีเสีย คนรุ่นใหม่สาน

ต่อไม่ติดกับภูมิปัญญาดั้งเดิม เม่ือน้ําเหนือหลากมาก็
จัดการชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องกับน้ําไม่ได้ การท่ี
น้ําท่วมขังในท่ีราบลุ่มไม่ต่อเนื่องกันทุกปี ทําให้เมล็ด
และเหง้าพืชน้ําไม่สามารถงอกเงยได้ทุกปี ก็ฝ่อก็ลีบ
เสียหาย ระยะเวลาน้ําท่วมขังสั้นลง ไม่เพียงพอท่ีจะ
เติบโตจนออกลูกหลานไว้สืบเชื้อสาย พืชพรรณและสัตว
น้ําพ้ืนถ่ินจึงสูญหายไปมากมายหลายชนิด ปลาสร้อย
ขาวท่ีเคยมีมากก็หายไป 

ปลาสร้อยขาวอยู่ในครอบครัวเดียวกับ
ปลาตะเพียน ขนาดโตเต็มท่ีประมาณ 15 เซนติเมตร ภาคอีสาน
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เรียก “ส้อยหัวกลม” ภาคเหนือเรียก “กระบอก” ชื่อภาษาอังกฤษ Siamese mud carp ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Henicorhynchus siamensis (sauvage, 1881) ปลาสร้อยขาวมีพฤติกรรมอยู่รวมเป็นฝูงใหญ่ ในฤดูฝนจะ

อพยพย้ายถ่ินข้ึนสู่ต้นน้ําหรือบริเวณท่ีน้ําหลากเพ่ือหาอาหารและวางไข่ 
พบในแหล่งน้ําหลาก หนองบึง แม่น้ําสายใหญ่ในภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออก และภาคอีสาน เป็นปลาเศรษฐกิจท่ีสําคัญอย่างยิ่งของ
ภาคอีสาน นิยมนํามาทําปลาร้า และทําน้ําปลา เป็นท่ีมาของน้ําปลา
รสชาติดี คือ "น้ําปลาปลาสร้อย” (สมโภชน์ อัคคะทวีวัฒน์: ปลาน้ําจืด
ไทย เล่ม ๑ พ.ศ. 2547) 
การประมงในสุวรรณภูมิครั้ งอดีตกาล มาจากพ้ืนท่ีน้ําจืดล้วนๆ 

ภาษาอังกฤษเขียนว่า “Inland fisheries” น้ําเจิ่งนองท่วมทุ่ง  
2 - 3 เดือน ไรน้ํา ตัวอ่อนแมลง สาหร่าย มีให้ลูกปลากินอย่าง
เหลือเฟือ ปลารุ่นเก่ารุ่นใหม่สะสมไขมันไว้เต็มพุงเป็นพลังงาน
สํารอง เพ่ือดํารงชีวิตต่อไปในฤดูแล้งท่ีกําลังจะมาถึงข้างหน้า ลม
หนาวเริ่มพัดโบกในราวเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม รวงข้าวสุก
เหลือง เรียกว่า “หัวน้ําลด” สัญชาตญาณของปลารู้ว่าน้ําในทุ่ง
กําลังเหือดแห้ง ฝูงปลาหลายล้านตัวจะอพยพออกจากพ้ืนท่ีน้ํา
ท่วมขังชั่วคราวพร้อมๆ กัน ว่ายลงมาตามลําน้ําไปหาแก่งวังท่ีมี

น้ําตลอดปีอยู่อาศัย ตลอดช่วงเวลาท่ีฝูงปลาอพยพผ่าน สองฝั่งแม่น้ําลําคลองจะเรียง
รายไปด้วยเครื่องมือประมงพ้ืนบ้าน เครื่องมือท่ีสําคัญคือ “ยอขันช่อ” จุ่มแล้วยก จุ่ม
แล้วยก ยอแต่ละหลังจับปลาสรอ้ยปลาซ่าได้เป็นสิบเป็นร้อยโอ่งต่อฤดูกาล หมักเอาไว้
ทําน้ําปลา เครื่องมือประมงประดามี เบ็ดราว แห ลอบ ไซ ตุ้ม โต่ง ตะคัด ชะนาง ฯลฯ ก็ระดมเอาออกมาใช้กัน
ช่วงนี้ ปลาเนื้ออ่อน ปลาช่อน ปลาชะโด ก็ทําเค็มตากแห้งรมควันเอาไว้ ปลาตะเพียนเอาไปทําปลาจ่อม ปลา
กระดี่เอาไปทําปลาร้า “ข้าวใหม่ ปลามัน” ก็ฤดูนี้แหละครับท่าน โบราณท่านเปรียบเปรยเหมือนหนุ่มสาวเพ่ิง

แต่งงาน อะไรๆ ก็หอมก็หวานก็อร่อยก็มัน แต่ตอนนี้สภาพ
ลุ่มน้ําเปลี่ยนไปแล้ว ถ้าอยากรู้ว่า มัน..ส์..อร่อย..ส์ มากน้อย
ยังไงก็ลองแต่งงานใหม่ดูเอาเอง 

น้ําปลาปลาสร้อยห่างหายไปจากความทรงจํา
นานแล้ว เม่ือเราพิจารณาน้ําปลาท่ีวางจําหน่ายท่ัวไปซึ่งได้รับ
การรับรองมาตราฐานจากองค์การอาหารและยา (อย.) เราจะ
พบว่า ทุกยี่ห้อใช้ปลากะตักทะเลเป็นส่วนประกอบ 60% 
การใช้วัตถุดิบท่ีแตกต่างกันรสชาติย่อมผิดเพ้ียนกันไป อีกท้ัง

น้ําปลาปลาสร้อยสูตรโบราณแท้ไม่ใส่โมโนโซเดียมกลูตาเมต เรายังคงพอหาได้ตาม
ผลิตภัณฑ์ OTOP ท่ีรัฐพยายามส่งเสริมกิจกรรมชาวบ้าน เช่น น้ําปลาปลาสร้อยท่าซุง 
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น้ําปลาปลาสร้อยแท้ตราเข่ือนเจ้าพระยา จังหวัดอุทัยธานี หรือ 
น้ําปลาปลาสร้อยแท้ตราแม่นวล อําเภอกงไกรลาศ จังหวัด
สุโขทัย เป็นต้น แต่ก็ไม่สามารถดําเนินการให้ประสบผลสําเร็จ
แพร่หลาย เม่ือเข้าไปสืบค้นจะพบปัญหาเหมือนกันทุกแห่ง คือ 
ปลาสร้อยมีปริมาณน้อยมากไม่เพียงพอ เ ม่ือรายได้ของ
ชาวบ้านลดลงก็มีการนําปลาทะเลราคาถูกไปปนเพ่ิมปริมาณใน
กระบวนการผลิตน้ําปลาปลาสร้อยและปลาร้า ชาวบ้านจะปน
เพียงบางส่วนเพ่ือให้รสชาติไม่ผิดเพ้ียนไปมากนักจนผู้บริโภคไม่
รับ สถานการณ์ในปัจจุบันเป็นเช่นนี้ นักวิชาการประมงไม่ควรจะนิ่งนอนใจ 

การจัดการลุ่มน้ําเป็นหลักวิชาประมงท่ีใช้เพ่ือการนี้โดยเฉพาะ ข้ันแรก

ต้องเปิดเส้นทางให้พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ําว่ายทวนลําน้ําข้ึนไป
วางไข่ได้ตอนต้นฤดูฝน เม่ือฝนเริ่มตกชุกข้ึนก็จะทําให้ระบบ
นิเวศแหล่งน้ําท่ีขาดแยกออกจากกันในช่วงฤดูแล้ง (patchy) 
เชื่อมต่อกลับมาเป็นผืนเดียวกัน พันธุกรรม (Gene) ของสัตว์
น้ําแต่ละครอบครัวท่ีหลบซ่อนอยู่ก็ต่อถึงกัน แล้วต้องจัดการให้
มีหนองบึงท่ีน้ําท่วมขังเป็นบริเวณกว้างพอนานเพียงพอ ลูก
ปลา กุ้ง ปู หอย กบ เขียด ท่ีเกิดใหม่จะได้มีท่ีหากินมีเวลา
เจริญเติบโต ปัญหาอยู่ท่ีการทําให้ชาวบ้านชาวเมืองในปัจจุบัน
มีความรู้สึกดเีม่ือน้ําหลาก น่าจะไม่ง่าย แต่คนสมัยก่อนเขาทําได้ดี เช่น ชวน
กันไปทําบุญอุ้มพระมุดน้ํา เล่นเรือเพลง แข่งเรือยาว ไหลเรือไฟ ฯลฯ แม้น
ว่าคนเราขาดน้ําจืดไม่ได้แม้แต่สักวันเดียว ท้ังเกษตรกรและนักอุตสาหกรรม
ต่างก็ต้องการมีน้ําไว้ในครอบครองมากๆ ต้นทุนถูกๆ จะได้ใช้ในการผลิตสินค้าได้ให้ได้ปริมาณมากๆ แต่กลัวน้ํา 
แปลกแต่จริง 

พ.ศ. 2555 น้ําน้อยปริมาณปลาก็น่าจะน้อยลง อาจไม่สามารถเจือจุนครอบครัวชาวบ้านได้ เรา
จะทําอย่างไรกันดี จังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีน้ําท่วมขังชั่วคราว แทนท่ีจะเรียกร้องค่าชดเชยแล้วนั่งรอเงินบริจาคให้เสีย

เกียรติภูมิคนบ้านนอก น่าจะแปรวิกฤติให้เป็นโอกาส หา
รายได้เสริมในช่วงน้ําท่วมจากการท่องเท่ียวทดแทนปริมาณ
ปลาท่ีลดน้อยลง คนไทยชอบท่องเท่ียวผจญภัยอยู่แล้ว ถ้า
ถูกใจก็จ่ายไม่อ้ัน จัดท่ีทางอํานวยความสะดวกเสียหน่อย 
ผนวกเกร็ดประวัติศาสตร์ เรื่องเล่าในตํานาน ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน เพ่ิมเข้าไปเป็นน้ําจิ้ม ชูโรงด้วยอาหารสูตรพ้ืนเมืองท่ี
ปรุงจากปลาในทุ่งผักในบึ ง ปรุง กันสดๆ ชิมกันร้อนๆ 
นักวิชาการไปค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถ่ิน วิจัยต่อยอดหาพืชน้ํา
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พ้ืนถ่ินท่ีมีท่ีเดียวในโลก ให้เกษตรกรปลูกเป็นสุดยอดผักท่ี
มีกินในฤดูน้ําท่วมเท่านั้น ชาวทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย อาจ
นําเสนอโปรแกรมทัวร์รักษ์ปลาไทย ค้นหาปลาหมากผาง
ในทุ่ง เสริมด้วยฝึกทักษะการทอดแห ล้อมกล่ํา เป็นต้น 
เบ็ดฝรั่งเสริมทักษะให้กับชีวิตได้ไม่เท่าการใช้เครื่องมือ
ประมงพ้ืนบ้านหรอกท่าน ชาวบึงสีไฟ พิจิตร อาจเสนอ
โปรแกรมตามหาชาละวัน โดยปล่อยจระเข้ใหญ่ลงบึง  
10 – 20 ตัว แล้วก็ช่วยกันตามหาด้วยวิธีจับจระเข้แบบ

โบราณ ไม่ใช่เอาปืนไปยิงเอาไฟฟ้าไปซ๊อต มันเอาเปรียบสัตว์เกินไป 
ต้องเจอกันตัวต่อตัวเหมือนไกรทอง ถึงจะสมศักดิ์ศรีนักเลงลูกทุ่ง ออก

รายการเกมส์โชว์ทางทีวีด้วย เดิมพันชิงไอโฟน 5 ให้
เอิกเกริกไปท้ังบาง ชาวอุทัยธานีควรช่วยกันปลูก
ต้นมะขามไว้เยอะๆ เม่ือน้ําท่วมจะได้ทําโฮมสเตย์ให้
นักท่องเท่ียวพัก เลียนแบบคุณยายมะขาม (อย่าลืม
จ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้คุณยายด้วย) เม่ือน้ําเหนือหลากมาถึง
กรุงศรีอยุธยาและกรุงเทพมหานคร ก็ถ่อเรือลัดทุ่งไป
นมัสการเจดีย์ภูเขาทอง ล่องไปตามกลอนสุนทรภู่ “ถึง
โรงเหล้า เตากลั่น ควันโขมง” แล้วจอดเรือแวะชิม ซื้อ

เป็นของฝากของขวัญกลับบ้าน น่าจะสนุกคึกคักดี  
 ถ้าอยากเห็นภาพของจริงว่าตามลุ่มน้ําต่างๆ ใน

สุวรรณภูมิสมัยโน้น มีพรรณปลาสารพัดสารพันมากมาย
มหาศาลขนาดไหน ก็ให้รีบไปดูท่ีทะเลสาบเขมรในช่วงหัวน้ํา
ลดเสียแต่บัดนี้ ก่อนท่ีราชอาณาจักรกัมพูชาจะพัฒนาเปลี่ยน
แปรลุ่มน้ําไป เพ่ือก้าวตามให้ทันยุคโลกไร้พรมแดน ในท่ีนี้
อาจมีใครบางคนท่ีมีความสามารถสูงเลือกเดินตามความฝัน
ของตนกลับไปใช้วิถีชีวิตแบบอดีตได้ แต่เราไม่สามารถนําพา
ผู้คน ท้ังประเทศหวนกลับไปได้ การนําการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
สร้างเสริมความสุข ความเจริญ ความม่ันคง ของชาติอย่าง
ยั่งยืน ขอแค่เพียงไม่ละเลยรากฐานเดิมของวัฒนธรรมก็พอแล้ว 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ คือ เม่ือเราถามชาวบ้านชาวเมืองว่า “หน้าน้ําปีนี้
จะไปไหน” คําตอบ “ไปหาปลา” 
 
เรื่อง และ ภาพประกอบ สุทธิชัย ฤทธิธรรม (พฤศจิกายน 2555) 
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