
    ระดบัน�ำ้ในแมน่�ำ้โขงนัน้
ขึน้อยู่กับฤดูกำล ในช่วง
ปลำยเดือนก.ย.ระดบัน�ำ้
ในแม่น�ำ้โขงจะค่อยๆลด
ลง และจะลดลงต�่ำสดุใน
ช่วงเดือนมี.ค-เม.ย.  ถึง
แม้ระดับน�ำ้จะลดลงต�่ำ
สุดแล้ว แม่น�ำ้โขงส่วนท่ี
ไหลผำ่นบ้ำนผำชนัก็ยงัคง
มีควำมลกึถงึ 70 เมตร

ฤดูแล้ง (น�้ำลด)

ฤดูน�้ำ (น�้ำหลำก)
     เม่ือเข้ำหน้ำฝนในช่วงเดือนพ.ค. ระดบั
น�ำ้ในแมน่�ำ้โขงจะเริ่มสูงขึ้น จนเม่ือถงึเดือน
มิ.ย. - ก.ค. ระดบัน�ำ้ในแม่น�ำ้โขงจะสงูถึง 
100 เมตร และเม่ือเข้ำเดือนส.ค. - ก.ย. 
ระดบัน�ำ้จะสงูท่วมหน้ำผำท่ีสงูชนั และหลำก
เข้ำทว่มพืน้ท่ีแก่งและบุง่ภำยใน

ท�ำไมแล้งจัง!

บุ่ง

แก่ง

ผำ

สภำพพื้นที่บ้ำนผำชัน

แก่ง
      หินฐำนท่ีบ้ำนผำชนันัน้เป็น

หินทรำย เม่ือสลำยจงึได้ดนิทรำย

ท่ีไม ่สำมำรถเกบ็น�้ ำหรือเก็บ

ควำมชุ่มชืน้ได้ดี ท�ำให้พืชพรรณ

ในพืน้ท่ีค่อนข้ำงเป็นพืชทนแล้ง  

ป่ำท่ีพบเป็นป่ำเตง็รัง ซึ่งเป็น                        

ป่ำโปร่ง ผลดัใบในฤดูร้อน รวม

ทัง้มีไผ่และไม้พุ่มเล็ก ทัง้นีส้่งผล

ให้สภำพแวดล้อมของบ้ำนผำชนั 

โดยเฉพำะในฤดูร้อนนัน้มีควำม

แล้งและร้อน

             "บุ่ง"ท่ีบ้ำนผำชนัเป็นหลุม
หินหรือแอ่งหินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน
พืน้ท่ีแก่ง(ทำม) เม่ือน�ำ้โขงไหลเข้ำ
ท่วมแก่งในช่วงฤดูน�้ำหลำก น�ำ้จะ
พัดพำตะกอนแม่น�้ำมำทับถมและ
สะสมอยู่ในหลุมหรือแอ่งเหล่ำนัน้  
รวมทัง้สิ่งท่ีมำกับน�ำ้ยงัมีพันธุ์สัตว์
น�้ำขนำดเลก็เชน่ ปลำบูเ่ลก็ หอยขม 
และเม่ือถงึฤดนู�ำ้ลด พืน้ท่ีบุง่หรือหลมุ
หรือแอง่หินนัน้จะกลำยเป็นแหล่งจบั
สัตว์น�้ำและปลูกพืชได้

แก่งหรือพืน้ท่ีน�ำ้ท่วมถึง
(ทำม)ท่ีบ้ำนผำชันนัน้
เม่ือถึงฤดูน�้ำหลำกพืน้ท่ี
แก่งจะถกูน�ำ้ท่วมอยูน่ำน 
ดินตะกอนแม่น�ำ้ท่ีถูก  
พดัพำมำกบัน�ำ้จะสะสม

และทบัถมอยูใ่นแก่ง 

บ้ำนผำชนัมีผำหินสูงชันรำว 40-50 เมตร
จำกระดบัน�ำ้ ผำนีจ้ะทอดยำวตลอดสองฝั่ง     
แม่น�้ำโขงเป็นระยะทำงประมำณ 5 กิโลเมตร 
สว่นท่ีจมอยูใ่ต้น�ำ้เป็นท่ีอยูข่องปลำและสตัว์น�ำ้

                แม่น�้ำโขงท่ีไหลผำ่น
            บ้ำนผำชนันัน้มีล�ำน�ำ้ท่ีแคบลง 
     ไหลตอ่เน่ืองมำจำกสำมพันโบก ซึง่เป็น      
บริเวณแก่งหินใหญ่ท่ีกว้ำงขวำง และมีแอง่ 
ซอก และหลืบหินอนัเป็นแหล่งเพำะพันธุ์และ 
หลบภัยของสัตว์น�้ำน้อยใหญ่ได้เป็นอยำ่งดี 
ควำมสมบรูณ์ของพันธุ์ปลำจงึปรำกฏมำ

ถงึบ้ำนผำชนัซึง่อยูใ่กล้เคียง รวมทัง้ 
ล�ำน�้ำที่บีบแคบลงก็ชว่ยให้ชำว

ประมงบ้ำนผำชนัจบั
ปลำได้ง่ำยขึ้น

ที่มำ
ของปลำมำกมำย   

“ไม้ไผ่เฮี่ย” คือ
ไผช่นิดหนึง่ ขนำด
เ ล็ ก  มีข น ขึ น้ ท่ี
ล�ำต้นไผ่ ชำวบ้ำน
จ ะ ใ ช้ ไ ม้ ไ ผ่ เ ฮ่ี ย
ใ น ก ำ ร ท� ำง ำ น
จักสำน เช่น หวด
ข้ำวเหนียว หรือ

มองจบัปลำ

 ในช่วงท่ีน�้ำเพ่ิงลด (ต.ค. - ม.ค.) ระดบั
น�ำ้ในบุ่งจะยงัคงสูงอยู่พอให้ชำวประมงสำมำรถใช้
อปุกรณ์จบัปลำในแบบเดียวกบัท่ีใช้จบัปลำในแมน่�ำ้
โขง นัน่คือ “จั่น” และ “ลอบ” เน่ืองจำกอปุกรณ์จบั
ปลำทัง้สองนัน้มีควำมแขง็แรงและทนต่อกระแสน�้ำ
ได้ดี  และเม่ือระดบัน�ำ้ลดลงอกีชำวประมงจะใช้มอง 
สวิง และช้อนเพ่ือหำปลำ

ชำวบ้ำนจะปลูกพืชในบุุ่งในรูปแบบเดียวกบั
เกษตรริมฝั่งโขง นัน่คือกำรปลกูพืชต่ำงๆใน
บริเวณท่ีน�้ำท่วมถึง ในช่วงฤดูน�้ำลด (ต.ค. 
- ม.ค.)   และจะเกบ็เกี่ยวในชว่งเดือนก.พ. - 
มี.ค. นอกจำกนัน้ในบุง่ยงัมีพืชอ่ืนท่ีขึน้เองตำม
ธรรมชำติ เชน่ผกัหวำน และผกัแวน่อีกด้วย

 เม่ือเข้ำสู่ฤดูแล้ง (ช่วงเดือนก.พ.) 
ระดบัน�ำ้ในบุ่งจะไม่สูงมำก โดยมีควำมลึก
ระดับเข่ำ ท�ำให้ชำวบ้ำนสำมำรถใช้ “แยง” 
จบัปลำในบุง่  ซึง่ “แยง” เป็นอปุกรณ์จบัปลำ
ท่ีใช้ครำดหน้ำดินได้  ท�ำให้สำมำรถจบัสัตว์
หน้ำดินเชน่ สตัว์ประเภทหอย ได้ด้วย

ชำวบ้ำนจะมีกำรแบ ่ง
พ้ืนทีใ่ช้ปลกูพืชในเขตบุง่ 
โดยจะรู้กนัว่ำบริเวณใด
เป็นพืน้ท่ีของใคร เพรำะ
ได้ใช้ประโยชน์ตกทอด
มำตัง้แต่รุ ่นบรรพบุรุษ 
และชำวบ้ำนจะไม่รุกล�้ำ
เข้ำไปในพืน้ท่ีเพำะปลกู

ของคนอ่ืน

  เม่ือถงึฤดนู�ำ้ลด พืน้ท่ีบุง่นัน้จะ
. มีน�้ำขังอยู่ ท�ำให้ชำวบ้ำนสำมำรถจับ

สัตว์น�้ำต่ำง ๆ ในบุง่มำเป็นอำหำรได้โดยมี
   สัตว์น�้ำขนำดเลก็มำกมำยหลำยชนิด เชน่  ปลำ- 

 พนัธุ์เลก็ หอยจุ๊บ หอยทรำย หอยซวย หอยกบักี ้
หอยเชอร์ร่ี และกุ้งตวัเลก็  รวมทัง้แมลงวยัออ่น เชน่ 

 ลกูแมลงปอ เป็นต้น บุง่จงึเป็นแหล่งท�ำกินท่ีส�ำคญัของ
ชำวบ้ำนในฤดูแล้ง 

อยำ่งไรก็ตำม ในชว่งฤดูน�้ำหลำก (ก.ค. - ก.ย.) 
ชำวบ้ำนจะไมส่ำมำรถใช้ประโยชน์จำกบุง่ได้ 

เน่ืองจำกบุง่จะถูกน�้ำท่วมจนไมส่ำมำรถ
ปลกูพืชหรือจบัสตัว์น�ำ้ได้เลย

ไม้ไผ่เฮี่ย

ท�ำกินหน้ำแล้ง

ท�ำกินหน้ำน�้ำ

จั่น ลอบ

กำรปลูกพืชในบุ่ง

"บุ่ง" 
แหล่งท�ำกินยำมแล้ง แบ่ง

พื้นที่เพำะปลูก

ช้อน

สวิง

ถั่วลิสง

พืชเกษตรริมโขง

ข้ำว

มันส�ำปะหลัง

ปุ๋ยธรรมชำติ

"แก่ง" 
พื้นที่เกษตรริมโขง

หลงัจำกถกูน�ำ้ท่วมเป็นเวลำนำน จนมีดินตะกอน
จำกแม่น�ำ้โขงมำทบัถมอยู่ เม่ือถึงฤดูน�้ำลด ดิน
ตะกอนเหล่ำนัน้จะกลำยเป็นปุ ๋ยธรรมชำติ ท่ี   
อดุมสมบรูณ์ ท�ำให้กำรเกษตรริมโขงได้ผลผลติ
ด ีเชน่ กำรปลกูข้ำว ถัว่ลสิง มนัส�ำปะหลงั เป็นต้น 

     กำรท�ำเกษตรริมโขงนัน้ จะเริ่ม      
เพำะปลูกในชว่งเดือนต.ค. ซึง่เป็นชว่งท่ี
น�้ำเร่ิมลด และเป็นช่วงก่อนกำรเกี่ยว
ข้ำว พืชท่ีปลกูส่วนใหญ่เป็นผักสวน-
ครัวและพืชไร่ เชน่หอม กระเทียม พริก 
ถัว่ฝักยำว ถัว่ลสิง มนัแกว(มนัส�ำปะหลงั) 
ชำวบ้ำนจะเกบ็เกี่ยวพืชริมโขงเสร็จใน
เดือนก.พ. และเม่ือเข้ำฤดูฝน จะเปลีย่น
ไปเก็บเหด็และหน่อไม้ ซึง่ขึน้ชกุชมุในป่ำ
ในชว่งท่ีมีควำมชื้นมำกแทน

เน่ืองจำกบ้ำนผำชันมี
ควำมแห้งแล้ง กำร
ปลูกข้ำวจึงต้องอำศัย
ฝนและน�ำ้ช่วงฤดูน�้ำ
หลำกเท่ำนั้น โดยจะ
เร่ิมปักกล้ำด�ำนำใน
ช่วงเดือนมิ.ย. และจะ
สำมำรถเกบ็เกีย่วได้ใน

เดือน พ.ย. - ธ.ค.

เป็นพืชท่ีต้องกำรน�้ำ
น้อยเร่ิมปลูกช่วงเดือน 
เม.ย. - พ.ค. และขุดมัน
ในเดือน ธ.ค. หวัมนัท่ีได้
จะน�ำไปตำกแห้ง เพรำะ
ได้รำคำดีกว่ำ และส่ง
ไปแปรรูปเป็นอำหำร

สัตวแ์ละแป้ง

ถั่วลิสงเป็นพืชท่ีต้องกำร
น�้ำน้อย จึงสำมำรถปลูก
ได้ตลอดปีแม้ในช่วงฤดู
แล้ง โดยในช่วงท่ีท�ำนำนัน้ 
ชำวบ้ำนจะปลกูถั่วลิสงบน
ภูเขำ และเม่ือเก็บเก่ียวข้ำว
จำกนำเรียบร้อยแล้ว จะ
ย้ำยลงมำท�ำกำรเพำะปลกู
ในท่ีต�่ำกวำ่ เชน่กำรปลกูถั่ว
และมันส�ำปะหลังในที่รำบ

น�้ำมำ ประมงถอย

จับปลำหน้ำน�้ำ

"เวิน" น�้ำวนแหล่งปลำ

จั่น ลอบ

น�้ำน้อยค่อยจับปลำ

ตกปลำในป่ำ!?

ช่วงน�้ำลด ในแมน่�ำ้โขงจะเกิดน�้ำวน หรือ
ท่ีชำวบ้ำนเรียกวำ่ “เวิน” ซึง่เกิดจำกกระแส
น�ำ้พดัผำ่นหลมุหินใต้ท้องน�ำ้ และจะหมุนวน
ย้อนกลบัเกิดเป็นน�ำ้วน จะพบปลำที่ “เวิน” 
เป็นจ�ำนวนมำก เพรำะปลำจะติดอยู่ในวัง
น�้ำวนนัน้ ไมส่ำมำรถวำ่ยออกไปได้

ฤดูน�้ำหลำก (มิ.ย. – ก.ย.) 
เป็นช่วงท่ีจับปลำได้ไม่
มำกเพรำะน�้ำมำก รวม
ทัง้ควำมกว้ำงใหญ่ของ
แม่น�ำ้ย่ิงท�ำให้จับปลำได้
ยำกขึน้ อีกทัง้ยงัมีสำหร่ำย
ท่ีถกูพดัพำมำกบักระแสน�ำ้
อยู่มำกและมักจะเข้ำไป
ติดหรือพันอยู่กบัอปุกรณ์
จับปลำ  ชำวบ้ำนจึงไม่
นิยมออกเรือจับปลำด้วย
มองและเบด็รำวในชว่งนี ้

ในชว่งหน้ำแล้ง (ม.ค. - เม.ย.) เป็นชว่งท่ี
จบัปลำได้ง่ำยทีส่ดุและมำกท่ีสดุเพรำะ
เป็นช่วงท่ีน�้ำนิ่งสงบ น�ำ้น้อยลงเพรำะ
ระดับน�้ำลดลง ท�ำให้จบัปลำได้งำ่ยขึน้ 
อีกทัง้ยงัเป็นฤดูกำลท่ีปลำหลำยสำย
พนัธุ์จะว่ำยทวนกระแสน�ำ้เพ่ือไปวำงไข ่ 

       ในช่วงฤดูน�้ำหลำกจะใช้มองและเบ็ดรำว
เหมือนฤดูน�ำ้ลดไม่ได้ เน่ืองจำกน�้ำเชี่ยวแรงจะ
ท�ำให้อุปกรณ์เสียหำย สิง่ท่ีใช้คือ "ลอบ" ใช้วำง
ไว้ขวำงทำงน�้ำไหลและทำงผำ่นของสตัว์น�ำ้ 
           และ "จั่น" เป็นเคร่ืองมือจบัปลำท่ีชำวบ้ำน
ผำชันประดิษฐ์ขึ้นมำเอง มีคันเกล็ดท�ำหน้ำท่ี
เป็นประต ู ปิดลงมำขงัปลำไว้ เม่ือมีปลำว่ำยเข้ำ
มำในจัน่

เป็นตำข่ำยท่ีใช้ดกัปลำ ลกัษณะคล้ำยแห ปลำย
ด้ำนหนึง่จะผกูไว้กบัหิน และหยอ่นลงในแมน่�ำ้ให้
ปลำมำตดิ เป็นอปุกรณ์ท่ีใช้จบัปลำในช่วงน�้ำลด

เป็นกำรขึงรำวเบด็จำกหน้ำผำฝั่งไทย
ข้ำมฟำกไปสูฝ่ั่งลำว แล้วหยอ่นเบด็ลงใน
แม่น�้ำโขงเพ่ือจบัปลำ จะใช้ในฤดูน�้ำลด

      ในชว่งเดือนส.ค. - ก.ย. เป็นช่วงฤดู-       
น�้ำหลำกท่ีน�ำ้ขึน้สงูถงึ 100 เมตร จน  

ทว่มผำ และน�ำ้ยงัทว่มไปถงึเขตป่ำ ท�ำให้      
ชำวบ้ำนมีกำรผูกเบด็ไว้กบัต้นไม้ในป่ำ

     เพ่ือตกปลำที่ว่ำยไปอยู่ในป่ำอีกด้วย

"แม่น�้ำโขง" 
แหล่งประมงบ้ำนผำชัน

มอง

เบด็รำว

แต่ก่อนแค่เอำมีดฟันลงน�้ำ 
กไ็ด้ปลำติดใบมีดมำแล้ว

โอ๊ย! ของในบุ่งมันกิน 
บ่ หมด มันหลำยหลำก

บ้ำนผำชันเป็นที่ที่ผีสร้ำง
มำให้ มันอุดมสมบูรณ์ 
มันเหลือกินเหลือใช้

  - นำยสมำน คงทน

   
  - นำยสวัสด์ิ อินทรท์อง   - นำงค�ำพนั ขำดมำ้ย

ม.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ก.พ.

มี.ค.

มี.ค.

เม.ย.

เม.ย.

พ.ค.

พ.ค.

มิ.ย.

มิ.ย.

ก.ค.

ก.ค.

ส.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ก.ย.

ต.ค.

ต.ค.

พ.ย.

พ.ย.

ธ.ค.

ธ.ค.

นำ
หว่ำน

ไถนำ
ปักด�ำ

เกบ็ผักสวนครวั

 เกบ็ผักบุง้ เกบ็มะขำม
จับเขียด ปลูกมนั 

น�ำ้ลงมำกมสีำหรำ่ยมำก

น� ้ำลงต�ำ่สุด
 เหลือ 70 m

ระดับน�ำ้
สูงข

ึ้น

เริ่มเข
ำ้ฤดู

ฝน

น �้ำท่วมสูง 100 m

น �ำ้ลง
เลก็น้อย

น �ำ้
ลด

ลงเ
รือ่ย

ๆ

เกิด
เวิน

หลำ
ยแหง่

ใช้มองตำเลก็ จับปลำได้น้อย

เพรำะมสีำหรำ่ยมำก

ใช้มอง

ได้ปลำมำก

ใช้ม

อง
 ได้

ปล
ำม

ำก

ดักป
ลำท

ี่ว่ำย
ทว

นน
� ้ำไ

ปว
ำง

ไข
่

เริม่จับปลำ

ได้น้อยลง

 ใช้เบด็ จั่น ลอบ ช้อน

ได้ปลำไมม่ำกเพรำะน �้ำเชี่ยว

ใช
้ลอ

บ 
จัน่

 เบ
ด็ 

มอ
ง 

ช้อ
น

จบั
ปล

ำบ
รเิว

ณ
เวิน

ใช้ม

อง 
ได้ป

ลำมำ
กขึ้น

เพร
ำะม

ีเวินห
ลำยแห

ง่

ปลูกพืชหวัไร่ปลำยนำ

ดแูลนำข้ำว

เพำ
ะปล

ูกถั่ว
ฝักย

ำว ผักบุ้ง

พืช
สวน

ครัว

เกบ็เหด็ เกบ็หน่อไม้

เกบ็
เกี่ยว

ข้ำว

เกบ็
มัน

แล้งนี้... มีกิน
ใครบอกกันว่ำควำมแห้งแล้งมำกับควำมอดอยำก

ที่บ้ำนผำชัน ในฤดูแล้งนี่แหละ... หำกินได้หล๊ำยหลำย! 


