
สภาพภมิูศาสตร์ คืออีกหนึง่ปัจจยัส�าคญัท่ีสง่ผลตอ่วิถีท�ามาหากินของชมุชนบ้านผาชนัซึง่มี

หินฐานเป็นหินทรายปรากฎสภาพพืน้ท่ีเป็นผาและแก่ง และบางสว่นจะเป็นพืน้ท่ีน�า้ทว่มถงึ

ซึง่พืน้ท่ีน�า้ทว่มถงึดงักลา่วของแมน่�า้โขงจะกลายเป็นแหลง่วางไข ่เพาะพนัธุ์และเตบิโตของ

ปลาในแมน่�า้โขงได้เป็นอยา่งดี ชาวบ้านมกัจะหาปลาได้มากเกือบตลอดทัง้ปี ทัง้ยงัเป็นปลา

ท่ีสดและอร่อย เป็นท่ีต้องการของตลาดและนกับริโภคปลา

แก่งคือพืน้ท่ีราบกว้างและน�า้ทว่มถงึได้ 

(เรียกวา่ ทาม ในเขตแมน่�า้มนู) มีบุง่ หลมุ 

และซอกหลืบของหินท�าให้เป็นท่ีทบัถม 

สะสมของตะกอนแมน่�า้และ ธาตอุาหาร 

ท่ีมากบัแมน่�า้ อีกทัง้เป็นท่ีหลบภยัและ 

แหลง่อาศยัของพนัธุ์สตัว์น�า้ขนาดเลก็ทัง้กุ้ ง 

หอย ป ูปลา และในหน้าแล้งซึง่เป็นชว่งท่ีน�า้ 

ลดลงมาก นอกจากจะเป็นแหลง่สตัว์น�า้ แล้ว

ก็ยงัเป็นแหลง่ปลกูพืชไร่ พืชสวนครัว 

ได้ดีของชาวบ้านได้อีกด้วย

ผา คือหน้าผาหินท่ีสงูชนัเป็นแนวยาว 

ตามล�าน�า้โขง เม่ือถงึหน้าน�า้ระดบัน�า้ใน

แมน่�า้โขงจะขึน้สงูมาก และทว่มหน้าผา

รวมทัง้ทว่มเป็นพืน้ท่ีกว้างขวาง 

และลกึเข้าไปถงึพืน้ท่ีบุง่หินภายใน

       ชว่งเดือนมกราคมและกมุภาพนัธ์ ระดบัน�า้ในแมน่�า้โขงจะเร่ิมลดต�่า        

       แตย่งัไมล่ดต�่าท่ีสดุ เป็นระดบัน�า้ท่ีเหมาะแก่การท�าประมงแตว่า่ชาวบ้าน 

จบัปลากนัน้อย เพราะเม่ือระดบัน�า้ลดลง  แมน่�า้โขงจะพดัน�าตะกอน พืชน�า้ 

หรือสาหร่ายตา่ง ๆ จากลุม่น�า้โขงตอนบนมาด้วย ซึง่สิง่เหลา่นี ้จะเป็นอปุสรรค

ตอ่การจบัปลาของชาวบ้าน เชน่ เม่ือปลอ่ย “มอง” ลงน�า้ สาหร่ายจะไปพนัตดิ 

มอง  ท�าให้ปลาไมเ่ข้า “มอง” ชาวบ้านจงึใช้ชว่งเวลาดงักลา่วไปเตรียมพนัธุ์

ข้าวเพ่ือท�านาหวา่นในฤดฝูนท่ีก�าลงัมาถงึ

              ชว่งเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน เป็นชว่งท่ี    

              น�า้ลดลงต�่าสดุ อยา่งไรก็ตามล�าน�า้โขงในชว่งท่ี 

ไหลผา่นบ้านผาชนัก็ยงัมีความลกึถงึ 70 เมตร และชว่งนี ้

อาจเรียกได้วา่เป็นชว่ง “ไฮ” ในการจบัปลา ของชาวบ้าน 

เน่ืองจากระดบัน�า้ท่ีลดลงต�่ามากนี ้ท�าให้กระแสน�า้ลดความ

เช่ียวกรากลง สาหร่ายท่ีเป็นตวัปัญหาในการจบัปลาได้

ถกูพดัพาตามกระแสน�า้ไปก่อนแล้ว ชาวบ้านจงึจบัปลา

   ได้มาก เพราะ   

ในชว่งเวลาน�า้ลดต�่าเชน่นี ้เป็นชว่งท่ีปลา 

จะวา่ยทวนน�า้สูแ่มน่�า้โขงตอนบนเพ่ือไป 

วางไข ่ท�าให้เกิดภมิูปัญญาในการ “ไหลมอง” 

โดยชาวบ้านจะลอ่งเรือไปตามน�า้แล้วลาก 

มอง ไปด้วย ซึง่จะท�าให้สามารถจบัปลาได้มาก 

เพราะ มอง จะไหลไปตามกระแสน�า้ ในขณะท่ี

ปลาจะวา่ยทวนกระแสน�า้

นอกจากนีย้งัมีการ “แชม่อง”   

ซึง่ชาวบ้านจะน�า มอง ไปผกู

ไว้ริมผาในเวลากลางคืน เพราะ

ปลามกัจะซอ่นอยูต่าม ซอกหลืบ

หรือก้อนหินริมผา ซึง่จะจะท�าให้มี

ปลาตดิมองได้มาก  

        ชว่งเดือนพฤษภาคม ระดบัน�า้เร่ิม    

        สงูขึน้ ชาวบ้านยงัพอจบัปลาได้ 

โดยมากชาวบ้านจะเตรียมผืนนาส�าหรับ 

ท�านาบริเวณท่ีราบสงูเพ่ือทดแทนในชว่งท่ี

จบัปลาไมไ่ด้ในหน้าน�า้หลากเน่ืองจากน�า้

จะสงูและไหลเช่ียวมากขึน้
        ชว่งเดือนมิถนุายนถงึสงิหาคม เป็นชว่งท่ีระดบัน�า้ขึน้สงูมากจนทว่ม ผา     

        แก่งและบุง่จนมิด (ในเดือนกรกฎาคม) ชาวบ้านจะไมส่ามารถหาปลา

หรืออาหารจากแมน่�า้โขงและบุง่ได้  พืน้ท่ีท�ากินของชาวบ้านจะขยบัมายงั

บริเวณแก่งท่ีอยูล่กึเข้ามาจากล�าน�า้  และพืน้ท่ีแก่งมีป่าท่ีถกูน�า้ทว่มถงึบ้าง

ท�าให้มีปลาเข้ามาอยูใ่นบริเวณนัน้  เน่ืองจากพนัธุ์พืชท่ีอยูใ่นแก่งจะถกูน�า้ทว่ม

และกลายเป็นอาหารของปลาท่ีวา่ยมากบัน�า้ 

เคร่ืองมือจบัปลาท่ีชาวบ้านใช้ใน 

การจบัปลาคือ จัน่ ลอบ และช้อน

          ชว่งเดือนกนัยายนและเดือนตลุาคม จะเป็นชว่งท่ีน�า้เร่ิม

          ลดลงระดบัหนึง่ แก่ง แตล่ะแหง่จะมี “เวิน” หรือ วงัน�า้วน 

คือเม่ือน�า้พดัเข้ามาใน แก่ง ก็จะวนออก ท�าให้ปลาเข้าติดอยูใ่น 

แก่ง ชาวบ้านจะมีวิธีการจบัปลาใน แก่ง อยา่งงา่ย ๆ คือการน�า 

มอง มาวางไว้กลาง “เวิน” เม่ือปลาวา่ยวนเข้ามาตามกระแสน�า้

ก็จะติด มอง

 นอกจากการจบัปลา บริเวณ

แก่งยงัมีการปลกู พืชผกัสวนครัว 

ตามบ้าน ปลกูถัว่ข้าวโพดและมนั 

ตามแก่งท่ีน�า้เร่ิมลดลงบ้าง

             ชว่งเดือนพฤศจิกายน     

             เป็นชว่งท่ีระดบัน�า้ก�าลงัจะ

ลด และเข้าสูฤ่ดแูล้งอีกครัง้ ซึง่ชาว

บ้านก็จะกลบัมาใช้มองและเบด็ ใน

การหาปลาเชน่เดมิ เพราะน�า้เร่ิมลง

กระแสน�า้ไมแ่รงและไมพ่ดัเอา มอง

ไปกบัน�า้ด้วย      

             ชว่งเดือนธนัวาคม จะกลบั   

             มามีระดบัน�า้ใกล้เคียงเดือน

มกราคม และกมุภาพนัธ์ ในชว่งหน้านี ้

น�า้ก็จะเร่ิมลดลงแล้ว ปลาจะมีมากขึน้ 

ชาวบ้านจะใช้เบด็และมองเชน่เดมิ

เพราะเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้งา่ยไมจ่�าเป็น

ต้องมาดแูลมาก ปลอ่ยทิง้ไว้ก็ได้ปลา

มอง 
เป็นเคร่ืองมือท่ีชาวประมงนิยมกนัมากใน 

ลุม่น�า้โขงตาขา่ยของ “มอง” จะมีหลาย 

ขนาดซึง่จะท�าให้ได้ปลาตา่งชนิดและขนาด 

ท่ีตา่งกนัออกไป วิธีใช้ มอง ก็เพียงหยอ่น 

“มอง” ลงในแมน่�า้หรือเวิน และผกูไว้ริมผา 

หรือผกูให้ไหลตามเรือไปกระแสน�า้

ช้อน  

มีด้ามท�าจากล�าไม้ไผ ่

และขงึด้วยตาขา่ยไว้  

โดยชาวบ้านจะยืนอยูริ่มผา 

ใช้ช้อนตกัปลาในแมน่�า้

ลอบ 

เป็นเคร่ืองมือท่ีท�าจากไม้ไผ ่

ไมมี่บานเกลด็ทางเข้าแคบกวา่ 

จัน่ ชาวบ้านจะน�า ลอบ ไปวาง

ไว้บริเวณซอกหินท่ีเป็น ทางน�า้ 

มีปลาวา่ยผา่น  

จั่น 

เป็นเคร่ืองมือจบัปลาท่ีพบเฉพาะใน

ชมุชนบ้านผาชนั ชาวบ้านจะท�าขึน้ 

มาเอง โดยจะน�าไม้ไผม่าสาน ท�าเป็น

จัน่ เม่ือต้องการใช้งาน ชาวบ้านจะปัก 

“จัน่” ไว้ในน�า้  และเม่ือปลาวา่ยเข้าไป

ในจัน่ เชือกจะกระตกุดงึคนัเกลด็ ลงมา

ปิดทางออก ท�าให้ปลาถกูขงัอยูใ่น “จัน่” 

นัน่เอง

เบด็ราว 
ชาวบ้านจะผกู “เบด็ราว” พาดยาว 

ฝ่ังไทย-ลาว เบด็ราวจะมีเชือกซึง่ปลาย 

ผกูขอเบด็ห้อยไว้ ชาวบ้านจะหยอ่นเบด็

ลงไปในล�าน�า้  โดยจะมีหินถ่วง

ชว่งเดือนธนัวาคมถงึเมษายน

ปลาเข่ือ(ปลาคัง่) ปลาตุน่ ปลาเนือ้ออ่น ปลานาง 

ปลายาง ปลาบากบาน ปลาโจก ปลาอิต ุปลากด

ปลาคงั             ปลาเนือ้ออ่น         ปลานาง     ปลาตะเพียน         ปลากด

ปลาปากบาน     ปลาอิต ุ           ปลาโจก         ปลาเอิน          ปลาสะโงะ

 ในอดีตเม่ือพ.ศ.2550ท่ีผา่นมา ชมุชนบ้านผาชนั ประสบปัญหาราคาปลาท่ีต�่าเพราะถกูกดราคาจากพอ่ค้าคนกลาง

ท�าให้ชาวบ้าน รวมตวักนัก่อตัง้ “กองทนุปลา” ขึน้ และได้ศกึษาราคาปลาจากร้านค้านอกชมุชน เพ่ือซือ้ขายปลากนั

ในราคาท่ีเป็นธรรมย่ิงขึน้ กองทนุปลาจะรับซือ้ปลาจากชาวประมงทกุคนท่ีน�ามาขาย ไมว่า่จะเป็นชาวประมงท่ีถือหุ้น

ของกองทนุปลาหรือไมก็่ตาม ซึง่จะรับซือ้ปลาในราคามาตรฐานท่ีกองทนุปลาตัง้ไว้ แตถ้่าปลาไมถ่งึขนาด

จะรับซือ้ในราคาท่ีถกูลงและน�าปลาไปแปรรูป เชน่ น�าไปท�าเป็นปลาร้า 

 กองทนุปลาจะได้ก�าไรจากการซือ้ขายปลาประมาณ 5-10 บาทตอ่กิโลกรัม เฉลี่ยแล้วตอ่วนัจะรับซือ้ 3,000 – 

10,000 บาท และขายได้ประมาณ 3,000-15,000 บาท ซึง่ก�าไรท่ีได้จากกองทนุปลา จะน�าไปแบง่เปอร์เซน็ต์ ให้กบัผู้ ถือหุ้น

กองทนุปลาทกุคน เม่ือมีกองทนุปลา ชีวิตของชาวประมงบ้านผาชนัเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ เพราะมีรายได้ท่ีมัน่คงมาก

ขึน้ ชาวบ้านมัน่ใจได้วา่เม่ือหาปลามาได้ก็จะขายได้แนน่อนและได้ราคาดี แม้ปลาไมไ่ด้ขนาดหรือไมส่ด

ความโชคดีของชมุชนบ้านผาชนัริมแมน่�า้โขง คือการ

มีปลาเป็นแหลง่อาหารและรายได้ท่ีส�าคญั

ชว่งเดือนพฤษภาคมถงึพฤษจิกายน

ปลาปะขก ปลาเนือ้ออ่น ปลาสะโงะ ปลาคงั ปลาตุน่


