
 หน้าแล้งของบ้านผาชนัจะเร่ิมตัง้แตเ่ดือนมกราคม – เมษายน แล้วระดบัน�า้จะสงูขึน้ในเดือนพฤษภาคม และขึน้สงูสดุในเดือนสงิหาคม  โดยในหน้าน�า้บุง่จะถกูน�า้จากแมน่�า้โขง

ทว่มทัง้หมด จนเม่ือน�า้ลดบุง่ถงึจะโผลพ้่นน�า้ ท�าให้ดนิท่ีบุง่มีความอดุสมบรูณ์จากดนิตะกอนของเเมน่�า้ท่ีถกูน�า้น�ามาทบัถมสะสมไว้ ชาวบ้านจงึใช้บุง่ในการปลกูพืชผกัได้

คำ�พัน เชิดไชย ผู้อำ�นวยการโรงเรียน

เที่ยง – บ่าย : พักผ่อำน
 เม่ือเสร็จจากการซือ้ขายปลา ชว่งเท่ียงและ

บ่ายจดัท่ีมีแดดแรง ชาวบ้านก็จะพักผ่อำน 

ด้วยการตัง้วงกินข้าว หรือพูดคุยกัน ซึ่งถือ

เป็นการหลบร้อนไปในตวัด้วย

บ่าย 3 -  6 โมง : ลงบุ่ง
 จนเม่ือบา่ยแก่ใกล้เยน็ชาวบ้านจะลงบุง่ในหน้าแล้ง นอกจากปลาท่ีจบั

ได้ในแมน่�า้โขงแล้ว บริเวณแอง่น�า้ในบุง่ยงัเป็นแหล่งจบัสตัว์น�า้ขนาด
เล็กได้เชน่เดียวกนั

 บุง่ จงึกลายเป็นแหล่งหากินส�คำัญในช่วงหน้าแล้ง

พืชผักหน้าแล้ง
 พืชพรรณในบุง่มีทัง้ท่ีปลกูเอำง เเละท่ีขึน้เอำงตาม
ธรรมชาติ เชน่ ผกัหวานป่า ผกัหนาม เป็นต้น

 หลายพืน้ท่ีในบุ่งมีดินตะกอำนแม่น�้าสะสมไว้

จะมีการเพาะปลกูพืชหลายชนิดเช่น ปลูกถั่วลิสง 
ถั่วฝักยาว ข้าวโพด ผักบุ้ง มันส�ปะหลัง  โดย

ชาวบ้านจะปลูกถ่ัวและมันไว้บนพื้นที่สูง และ

ปลูกข้าวโพดไว้ในที่ต�่ากว่า เเละถกูน�า้ท่วมนาน

กวา่ เพราะข้าวโพดเป็นพืชท่ีต้องการน�า้มากกวา่ ซึง่

เขาจะเร่ิมปลกูพืชผกัเหลา่นีต้ัง้แตเ่ดอืำนตุลาคำมเม่ือ

น�า้เร่ิมลด และในช่วงหน้าแล้งก็จะเร่ิมเก็บเก่ียว
ผลผลิต

ตากมัน
 ชาวบ้านน�มันมาตากแห้ง ทัง้นีเ้พ่ือให้ได้ราคำาเพิ่มขึ้น 
โดยหากขายมนัสดจะได้ 2 บาท/กก. ถ้าเป็นมนัแห้งจะขายได้  
 5 - 7 บาท / กก

เลี้ยงสัตว์
ส�าหรับการปลกูข้าวนัน้ท�าไมไ่ด้ในหน้าแล้ง ชาวบ้าน

จงึนิยมการเลี้ยงสัตว์ในที่นา    6 โมง : กลับเข้าบ้านพักผ่อำน

ตี 3 : ตื่นนอำน

ปลาเสือ

ปลาปากบาน

ปลาตะเพียน

สามารถ เจริญชาติ 

สมาน คำงทน ผู้ใหญ่บ้าน 
ชาวบ้านผาชัน

บทสัมภาษณ์

ตี 3 – 9 โมง : ลงเรือำท�ประมง
 ในหน้าแล้งระดบัน�า้แม่น�า้โขงจะลดลง ท�าให้เกิดเวิน ซึง่คือแอำ่งน�้าวน 
บรเิวณนีจ้ะมธีาตอุำาหารอำยูม่าก ท�าให้ปลาชกุชมุ ชาวบ้านจะวางหรือำ
แช่มอำงไว้ทีเ่วนิ เม่ือปลาเข้ามาในมอง ก็จะยกมองขึน้  นอกจากนีก้ระแสน�า้

จะไมแ่รงมาก ปลาจะวา่ยทวนน�า้ไปยงัแมน่�า้โขงตอนบนเพ่ือวางไข ่

 รวมทัง้ชาวบ้านยงัลากมอำงดักปลาอยูท่างตอำนบนขอำงแม่น�้าด้วย

กะปอำม 
 กะปอำม  หาได้ง่ายในหน้าเเล้ง เพราะมันจะฟักไข่ช่วงเดือน

พฤศจิกายน – ธันวาคม เม่ือถึงหน้าแล้งมนัก็จะโตพอดี เเละใน             

หน้าเเล้งนัน้พวกเเมลงซึ่งเป็นอาหารของกะปอมจะลงมาอยู่ท่ีพืน้ 

เพราะใบไม้มีการผลดัใบ กะปอมจึงต้องลงมาหากินตามพืน้ โดย

กะปอมจะอาศยัตามร่มไม้ริมแมน่�า้โขง ท่ีมีความชุม่ชืน้ ในตอนเช้า

กะปอมจะออกมาผึง่เเดด ชาวบ้านจงึนิยมออกมาจบักระปอมกนั 

 โดยภมิูปัญญาของชาวบ้านในการจบักะปอมคือการใช้ไม้ไผ่ยาว
ติดบ่วงเส้นเอ็ำนไว้ท่ีปลายไม้  และน�าไปคล้องหวักระปอม เม่ือ

กระตกุไม้กะปอมจะติดบ่วงมา บางคนก็เรียกกะปอำมโดยการ
ผวิปาก มนัก็จะเงยคอขึน้มาท�าให้เราสามารถเอาบว่งคล้องได้งา่ย 

บ้างก็ใช้หนงัสติก๊ยงิ สว่นตอนกลางคืนท่ีกะปอมนอนอยูก็่ใช้ไฟฉาย
ส่อำงแล้วใช้มือำจับได้เลย

 กะปอมนิยมน�ามาย่างกิน หรือน�าไปท�าก้อำย เเละย�

ไข่มดแดง
 มดแดงเป็นสตัว์ท่ีขยายพนัธุ์ในชว่งหน้าแล้งเพ่ือให้ได้มีจ�านวน

มดงานเพ่ิมขึน้ ซึง่มดงานท่ีเพ่ิมขึน้เหลา่นีท้�าให้มดหาอาหารได้

มากขึน้ในฤดฝูน

 นางพญามดจึงวางไข่ในช่วงหน้าแล้ง  และชาวบ้านจะหา
รังมดแดงตามต้นไม้  และสอยไข่มดแดงจากรังด้วยการน�า

ไม้ไผ่ยาวติดตะกร้าที่ปลายไม้เพ่ือรองรับไขม่ดแดงท่ีหลน่ลง

มา จากการท่ีใช้ไม้นัน้กระทุ้งหรือแหย่ท่ีรังมดแดง

 โดยหากมีมดแดงตกลงมาปะปนกับไข่มดแดง ชาวบ้านจะ     

มีวิธีการแยกไข่มดแดงกบัตวัมดแดงด้วยการใส่แป้งมัน หรือำ  
แป้งสิงคำโปร์ลงไปแล้วตวัมดแดงจะไตอ่อกจากตะกร้าไปเอง 

 เหลอืแตไ่ขม่ดแดงแสนอร่อย ไขม่ดแดงนิยมน�าไปท�าเป็นก้อำย 
หมก หรือน�าไปใสใ่นแกงหน่อำไม้ แกงหน่อำหวาย แกงเห็ด 
ไข่เจียว หรือแม้แตน่�าไปท�าย�ไข่มดแดง

การท�มาหากินในบุ่ง
 พืน้ท่ีบุ ่ง ท่ีบ้านผาชันนีก้ว้างขวางมาก ชาวบ้านจะ

รู้จกัแบ่งพื้นท่ีท�กินกัน ซึ่งสืบทอดกนัมาตัง้แต่สมยั

บรรพบรุุษ

 ชาวบ้านสามารถท�ประมงในบุ่งตามแอำ่งน�้า ซึง่พบ

สตัว์น�า้มากมายอยา่งเชน่ หอำยขม หอำบจุ้บ หอำยกั้
บกี้ หอำยซวย หอำยเชอำรี่ กุ้งฝอำย ปลาบู่ ปลาลิ้น
หมา หรือปลาตะเพียน  ปลาสร้อำย และปลาน�้าจืด
ขนาดเล็ก 
 หนองในบุง่จงึเป็นแหล่งอำาหารส�คำัญ  ชาวบ้านจะ

สามารถหาปลาและหอยตา่ง ๆ  ได้ ด้วยอปุกรณ์ท่ีเรียกวา่

แยงและ แห

 “ในชมุชนบ้านผาชนั มีวิถีชีวิตการท�ามาหากินหลายประเภท เช่น 

การจบัปลาท่ีบุง่ ท่ีแมน่�า้โขง การจบัสตัว์ตา่งๆ ทัง้กระปอม กระปอม

คอแดง ก่ิงก่า 

 ชาวบ้านจะจบักระปอมกนัมากิน ทีละ 10 - 20 ตวั เพ่ือมาเป็นวตัถดุบิ

ในการท�าอาหาร เชน่ เอามายา่ง ท�าก้อย หรือ ลาบ เป็นต้น สว่นเดก็ๆ จะ

จบักระปอมเพ่ือหารายได้เสริม เพราะกระปอมสามารถขายให้กองทนุ

ปลาได้ตวัละ 2 - 3 บาท”

 “บุง่เป็นแหลง่น�า้ท่ีเกิดจากแมน่�า้โขงกดัเซาะ สามารถหาปลาในบุง่

ได้ ข้าง ๆ บุง่สามารถท�าการเกษตร เพราะดนิมีความอดุมสมบรูณ์มาก 

เกิดจากตะกอนท่ีมาถมกนัชว่งน�า้ขึน้

 นอกจากนีป้ลาในบุง่ก็จะอดุมสมบรูณ์มาก เพราะชว่งน�า้ขึน้ปลาจะ

มาวางไขใ่นบุง่ ชาวบ้านก็จะสามารถจบัปลาในบุง่ได้ โดยใช้อปุกรณ์ 

คือ แห ตาขา่ย เบด็ เเละเเยง เป็นต้น  โดยอาหารท่ีได้จากบุง่ชาวบ้านจะ

น�ามากินกนัเอง สว่นท่ีได้จากเเมน่�า้โขงก็จะเอาไปขายให้กองทนุปลา”

 “ไข่มดแดงเป็นอาหารประเภทหนึ่งท่ี                

ชาวอีสานทานกนัมาก เพราะรสชาตแิปลก 

อร่อย ท�าอาหารได้หลายอยา่ง ไมว่า่จะเป็น

ท�าก้อย ท�าย�า หรือกินสดๆก็ได้ นอกจาก

นีไ้ขม่ดเเดงยงัสามารถขายได้ กิโลกรัมละ 

200 บาทอีกด้วย”

 “ท่ีน่ีจะคอ่นข้างมีสภาพพืน้ท่ีท่ีเเห้งเเล้งในฤดเูเล้ง ท�าให้เราต้องมี

การปรับตวัเพ่ือให้อยูร่อด เชน่ชว่งท่ีน�า้มีน้อย ทกุคนก็ต้องประหยดั

น�า้เพ่ือให้มีใช้ตลอดหน้าแล้ง หรือ อยา่งอาหารการกินเราก็หาท่ีมี

ตามธรรมชาต ิของใช้ในครัวเรือนก็ท�าเอง 

 สมยันีค้นเราชอบปรับธรรมชาติให้เข้าหาตนเองจึงส่งผลกระ-

ทบเกิดปัญหาสภาวะแวดล้อมตา่งๆ แตค่นท่ีน่ีจะปรับตนเองและ

ธรรมชาตใิห้กลมกลืนกนั ธรรมชาต”ิ

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายนกรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

ปฏิทินการใช้บุ่ง
12 เดือำน

ระดับน�้า
12 เดือำน

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายนกรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

วิถีชีวิตในหนึ่งวัน

บุ่งในหน้าน�้า บุ่งในหน้าเเล้ง

“ วิถีชีวิตในหน้าเเล้งขอำงชุมชนบ้านผาชัน “
บ้านผาชันเป็นชมุชนรมิโขง สภาพพืน้ทีใ่นหน้าแล้งและหน้าน�า้ของบ้านผาชนั มคีวามแตกต่างกนัอย่าง
มาก ในทุกปีเมื่อถึงหน้าน�้าหลากชุมชนจะถูกน�้าท่วม ขณะที่ในหน้าแล้งบ้านผาชันจะแห้งแล้งมาก

นอกจากวถิชีีวติดงักล่าว ชาวบ้านยงัมกีารจบัสตัว์ทีม่มีากในหน้าเเล้งมา
ประกอบอาหาร ซึ่งสิ่งเหล่านี้เเสดงถึงภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาอย่าง
ยาวนานด้วย

ภูมิปัญญาขอำงชาวบ้านผาชัน

เก็บถัว่ลสิง ถัว่ฝักยาว มนัเทศ 

ผกับุ้ง ข้าวโพด

น�า้เร่ิมลดลง
เเล้วชว่งนีด้นิจะ

อดุมสมบรูณ์จากตะกอนแมน่�า้โขง

เร่ิมปลกู

ถัว่ลสิง มนัเทศ ถัว่ฝักยาว 

ผกับุ้ง ข้าวโพด

ผกัทัง้หมดจงึถกูน�า้ทว่ม

ชาวบ้านจะรีบ

เก็บเก่ียวผล

ผลติก่อน

โดนน�า้ทว่ม

เก็บผกับุ้ง

ยงัมีการเก็บ

ผกับุ้งอยูบ้่าง

พืชผ
กัเร่ิม

โด
น

น�า้ท
ว่ม

หมดเเล้
ว 

ยกเว้น
ผกับุ้ง

น�า้ขึน้ ลง ไมป่กติ มีสาหร่ายมาก ท�าให้
จบัปลาได้น้อย

น�า้เริ่มลง แตย่งั

มีสาหร่าย จงึจบั

ปลาได้น้อย

น�า้ลงต�่าสดุ มี

ความสงู 70 

เมตร ท�าให้จบั

ปลาได้งา่ย

น�า้เร่ิมขึน้ เพราะ

ก�าลงัจะเข้าสูฤ่ดนู�า้

หลาก

ชว่งน�า้หลากน�า้ขึน้สงูมาก

น�า้ขึน้สงูสดุถงึ 

100 เมตร 

ท�าให้จบัปลา

ได้น้อยมาก

น�า้เร่ิมลงบ้าง

เลก็น้อย

น�า้ลดลงมากแล้ว สามารถ

จบัปลาได้มากขึน้

ชว่งท่ีน�า้ลงต�่า

สดุ ปลาเร่ิม

วางไข่

9 โมง – เที่ยง : ซื้อำขายปลา
 เม่ือชาวบ้านจบัปลาได้ก็จะน�าไปขายท่ี“กอำงทุนปลา”ของชมุชน ซึง่จะ 

รับซื้อำปลา 3,000 – 15,000 บาท ตอ่วนั 

 กองทนุปลาจะขายปลาให้พอ่ค้าแมค้่าท่ีมารับซือ้ปลาถงึท่ี เพ่ือท่ีจะน�าไป

ขายตอ่ท่ีตลาดหรือร้านอาหารตอ่ไป โดยมกัมีรายได้จากการขายปลา  
3,000 – 10,000 บาทต่อำวัน หากขายปลาได้ไมห่มดในวนัหนึง่ๆ ปลา

จะถกูแช่เย็นเก็บไว้เพ่ือขายในวนัตอ่ไป  อยา่งไรก็ตามการรับซือ้ปลาจาก

ชาวบ้าน กองทนุปลาได้ก�าหนดขนาดวา่ต้องเป็นปลาขนาดใหญ่เทา่นัน้

 ซึง่โดยมากในช่วงต้นปี ชาวประมงมกัจบัได้ปลาเขือ่ำ ปลาชงั ในหน้า

แล้งเดือำนมีนาคำมและเมษายน มักได้ปลาตุ่น ปลาปากบาน ปลา
เนื้อำอำ่อำน ปลาตะเพียน เเละปลาเสือำ ฯลฯ

ปลาที่จับได้เยอำะ


