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ระบบการจัดการลวงมองประมงพื้นบานแมน้ําโขงจังหวัดนครพนม ประเทศไทย 
และแขวงคํามวน สปป. ลาว  

 
ยศ บริสุทธิ์1 และ กัลยา มิขะมา2 

 
บทคัดยอ 

การประมงพื้นบานเปนวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่อยูติดกับแมน้ําโขง การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ระบบการจัดการลวงมองหรือเขตพื้นที่ไหลมองหาปลาในแมน้ําโขงของชาวประมงพื้นบานจังหวัดนครพนม ประเทศ
ไทย และแขวงคํามวน สปป. ลาว  โดยไดศึกษาดวยวิธีการเชิงคุณภาพแบบ Multi-site case study ในพื้นที่ลวงมอง
ในแมน้ําโขงจํานวน 8 ลวง ซึ่งเปนพื้นที่ไหลมองหาปลาระหวางประมงพื้นบานอําเภอเมือง จังหวัดนครพนม กับ
ประมงพื้นบานเมืองทาแขก แขวงคํามวน สปป. ลาว  ผลการศึกษาพบวา การบริหารจัดการทั้งไทยและลาวมี
ลักษณะเหมือนกันคือ มีหัวหนาหรือประธานเปนผูนําในการบริหารจัดการลวงและสมาชิก โดยสมาชิกเปนคนใน
พื้นที่หมูบานที่ติดลวงปลานั้นๆ และมีแนวปฏิบัติของสมาชิกที่ตกลงรวมกันทั้งเฉพาะฝายและแบบที่ตกลงรวมกัน
ระหวางไทย-ลาว สําหรับการจัดการพื้นที่ลวงมอง พบวา มี 2 รูปแบบ ไดแก (1) ไทย-ลาวมีการบริหารจัดการรวมกัน 
โดยไทย-ลาวมีพื้นที่ลวงมองในเขตลวงบริเวณนานน้ําเดียวกันหรือเหล่ีอมกัน มีการซาวลวงและการทําพิธีกรรมที่
สําคัญรวมกัน มีการจัดการคิวเขาออกรวมกันในการไหลมอง และ (2) ไทย-ลาวไมมีการหริหารจัดการรวมกัน โดย
ไทย-ลาวแบงพื้นที่ลวงมองตามเขตนานน้ํา มีความเปนอิสระจากกันในการบริหารจัดการ ซาวลวงและการทํา
พิธีกรรม   การจัดการคิวกันเขาออกในการไหลมองทั้งไทยและลาวตางมีอิสระจากกันเนื่องจากบริเวณลวงมอง
แยกกันชัดเจน 

 
คําสําคัญ: แมน้ําโขง, พื้นที่หาปลา, ลวงมอง, ประมงพื้นบาน, นครพนม, คํามวน 
 
บทนํา 

แมน้ําโขง มีตนกําเนิดจากเทือกเขาหิมาลัยไหลผานมณฑลชิงไหประเทศจีนและบริเวณที่ราบสูงธิเบต ผาน
ประเทศจีน ประเทศลาว ประเทศพมาประเทศไทย ประเทศกัมพูชา และไหลลงสูทะเลจีนใตที่ประเทศเวียดนาม มี
ความยาวทั้งหมดเกือบ 5,000 กิโลเมตร ชวงที่แมน้ําไหลผานประเทศจีนมีชื่อเรียกวา แมน้ําหลานชางเจียงหรือแมน้ํา
ลานชาง และเมื่อไหลผานเขาเขตประเทศพมาและประเทศลาว เรียกวา แมน้ําของ สวนประเทศไทยเรียกวา แมน้ํา
โขง และเปนเสนเขตแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศลาว (อนุพงษ สนิทชน และ ทิวารัตน เถลิงเกิยรติวา, 2551) 

แมน้ําโขงคือถิ่นกําเนิดและเปนแหลงที่อยูอาศัยของพันธุสัตวน้ําที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก นักชีววิทยาได
ประมาณการวา ตลอดลําน้ําโขงนั้นมีพันธุสัตวน้ํามากกวา 1,200 ชนิด แมน้ําโขงถูกจัดใหเปนแมน้ําที่อุดมสมบูรณ
ที่สุดในเอเชีย( Rainboth, 1996) และอุดมสมบูรณเปนอันดับ 3 ของโลก รองจากแมน้ําอเมซอนในอเมริกาใต และ
แมน้ําแซรในแอฟริกา 

 
1 มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม 48000  (Nakhon Phanom University, Nakhon Phanom 48000 Thailand) 
2 Corresponding author: yospure@gmail.com; yospure@hotmail.com; yospure@yahoo.com; yospure@npu.ac.th 
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การหาปลาในแมน้ําโขงเปนวิถีชีวิตของชุมชนที่อาศัยริมฝงแมน้ําโขง สําหรับประเทศไทยและลาวซึ่งแมน้ํา
โขงเปนเสนเขตแดนระหวางกัน จากการศึกษาเบื้องตนพบวา การประมงพื้นบานของทั้งชุมชนฝงโขงของไทยและลาว
ตางมีความผูกพันกับแมน้ําโขงและมีความสัมพันธตอกันมาชานาน ชุมชนสองฝงโขงที่อยูฝงตรงขามกันมีขอตกลง
รวมกันในการใชนานน้ํา (territorial waters) รวมกันในการทําการประมงพื้นบานในเขตพื้นที่หาปลา โดยพื้นที่
ดังกลาวชุมชนทั้งสองฝงเรียกวา “ลวงมอง” (เขตพื้นที่หาปลาโดยใชตาขายโดย) การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาระบบการจัดการลวงมองในแมน้ําโขงของชาวประมงพื้นบานรวมกันระหวางไทยและลาว กรณีจังหวัด
นครพนม ประเทศไทย และแขวงคํามวน สปป. ลาว อันนําไปสูการเสนอแนวทางการบริหารจัดการลวงมองและ
ทรัพยากรปลาในแมน้ําโขงอยางยั่งยืนรวมกันระหวางชาวประมงพื้นบานของทั้งสองฝง  
 
วิธีการวิจัย 

การศึกษานี้ไดทําการศึกษาแบบ Multi-site case study ในพื้นที่ลวงมองหรือเขตพื้นที่หาปลาโดยใชตาขาย
ในแมน้ําโขงจํานวน 8 ลวง ซึ่งเปนพื้นที่หาปลาในแมน้ําโขงของประมงพื้นบาน อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม กับ
ประมงพื้นบาน เมืองทาแขก แขวงคํามวน สปป. ลาว  โดยใช Sub-topics/SSI (สุจินต สิมารักษ และ สุเกสินี สุภธีระ. 
2530; Pongchan Na-Lampang, 2002; Suchint Simaraks. 2002a) เปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลจาก
ประมงพื้นบานทั้งชาวไทยและชาวลาวที่หาปลาในลวงปลาตางๆ ระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึง เมษายน 2552 โดย
คัดเลือกผูใหขอมูลแบบโดยบังเอิญและแบบเจาะจงตามประสงค (purposive sampling) ซึ่งใช triangulation 
technique, และ snow-ball technique เขามารวมในการพิจารณาในการเลือกผูใหขอมูล  

การรวบรวมขอมูล ไดลงพื้นที่รวบรวมขอมูลแตละลวงปลาๆ ละ 3 ครั้ง เริ่มจาก (1) การศึกษานํารองเพื่อ
เขาใจภาพรวมของลวงปลาและประเด็นที่นาสนใจ (2) ศึกษาเจาะลึกเฉพาะระบบการจัดการลวงปลา และ (3) 
ตรวจสอบยืนยันความถูกตอง (accuracy) ของขอมูล ในขณะที่ทําการรวบรวมขอมูลไดทําการบันทึกภาคสนาม 
(field note) พรอมทั้งสรุปขอมูลเปนระยะ และใช eight helpers ของ Suchint Simaraks (2002b) มาเปนตัวชวยใน
การตั้งขอสังเกต ตั้งคําถามในการรวบรวมขอมูล เรียบเรียงแนวคิด ความหมาย ตั้งสมมุติฐานชั่วคราวเพื่อเชื่อมโยง
แซะเอาขอมูล (probe)  (สุภางค  จันทวานิช, 2548) การตรวจสอบความนาเชื่อถือไดและความถูกตองของขอมูล 
(validity and accuracy) ไดใชวิธีการตรวจสอบกลับไปกลับมา (iterative) โดยใชเทคนิค triangulation  พิจารณา
จากความซ้ํากันหรือความเหมือนกันของขอมูลหรือขอคนพบในมิติตางๆ  ตลอดจนความพอเพียงของขอมูลที่
สามารถตอบคําถามของประเด็นศึกษาได ประเด็นใดที่ยังไมชัดเจนนําผลจากการวิเคราะหไปตรวจสอบหรือทบทวน
ความถูกตองของขอมูลกับผูใหขอมูลอีกครั้งหรือรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมใหชัดเจนยิ่งขึ้น 

การวิเคราะหขอมูลไดวิเคราะหเชิงอุปนัย-นิรนัย (analytic induction-deductive) วิเคราะหจําแนกประเภท 
(typological analysis) วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูล (constant comparison) และสรางขอสรุปประเด็นที่คนพบ 
 
ผลการวิจัยและวิจารณ 

1. บริบทของพื้นที่ศึกษา 
แมน้ําโขงพื้นที่ศึกษา เปน ระยะทางพื้นที่หาปลาของประมงพื้นบาน อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม กับ

ประมงพื้นบาน เมืองทาแขก แขวงคํามวน สปป. ลาว  มีลวงมองทั้งของไทยและลาวทั้งส้ินจํานวน 8 ลวง  (ภาพที่ 1) 
อยูระหวางรวมพิกัด  17˚21’27.99”N 104˚48’04.45E” ถึง 17˚13’56.95”N 104˚48’61.45”E  ซึ่งพื้นที่ศึกษาใน
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แมน้ําโขงมีระยะทางทั้งส้ินประมาณ 17 กิโลเมตร  โดยทั้ง 8 ลวงมองมีเรือหาปลาของไทยจํานวน 131 ลํา และเรือ
ลาวจํานวน 145 ลํา (ตารางที่ 1) โดยลวงมองมีทั้งการใชรวมกันระหวางไทย-ลาว และใชเฉพาะฝายไทยหรือลาว มี
ดังนี้ 

1) ลวงมองที่ใชรวมกันระหวางประมงพื้นบานชาวไทย-ลาว ประกอบดวย 
- ลวงมองนอยไต-บานแกง 
- ลวงมองทาคอไต 

2) ลวงมองที่ใชรวมกันระหวางประมงพื้นบานชาวไทย-ลาว เฉพาะฤดูกาล ประกอบดวย 
- ลวงมองมองสุม โดยในฤดูฝน/น้ํามากไดรวมเปนพื้นที่ลวงเดียวกันกับลวงมองหนองจันทร-

เมืองเกา (ลาว)  
- ลวงมองหนองจันทร-เมืองเกา (ลาว) โดยในฤดูฝน/น้ํามากไดรวมเปนพื้นที่ลวงเดียวกันกับลวง

มองหมองสุม 
3) ลวงมองที่ใชรวมกนัเฉพาะประมงพื้นบานชาวไทย  ประกอบดวย 

- ลวงมองเมืองเกา (ไทย) 
- ลวงมองทาคอเหนือ 
- ลวงมองขามเฒา 

4) ลวงมองที่ใชรวมกันเฉพาะประมงพื้นบานชาวลาว  ประกอบดวย 
- ลวงมอง ลวงมองทาแหง 

2. ระบบการจัดการลวงมอง 
จากการศึกษาระบบการบริหารจัดการลวงมองของประมงพื้นบานในพื้นที่ศึกษา พบวา มี 2 รูปแบบ ไดแก 

(1) ไทย-ลาวมีการบริหารจัดการรวมกัน ซึ่งลักษณะโดยทั่วไปของพื้นที่ลวงมองในเขตลวงบริเวณนานน้ําเดียวกันหรือ
เหลื่อมกัน และ (2) ไทย-ลาวไมมีการบริหารจัดการรวมกัน โดยลักษณะทั่วไปของพื้นที่ลวงมองในเขตลวงตางบริเวณ
โดยแบงพื้นที่ตามเขตนานน้ํา  ทั้ง 2 รูปแบบดังกลาว มีระบบการบริหารจัดการ ดังนี้ 

1) ไทย-ลาวมีการบริหารจัดการลวงมองรวมกัน 
จากการศึกษาในพื้นที่ศึกษาพบวา ระบบการบริหารจัดการและการใชลวงมองรวมกันระหวาง

ประมงพื้นบานชาวไทย-ลาว มี 2 ระบบยอย ไดแก (1) ระบบการบริหารจัดการลวงมองรวมกันตลอดทั้งป และ (2) 
ระบบการบริหารจัดการลวงมองแยกและรวมกันเฉพาะฤดูกาล  
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ภาพที่ 1 ที่ตั้งของลวงมองในพื้นที่ศึกษา 
ที่มา:   จากการสํารวจโดยผูวิจัย ระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึง เมษายน 2552 ภาพจาก GoogleEarth  พฤษภาคม 

2552 
 

ประมาณ 
17 
กิโลเมตร 

N 
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ตารางที่ 1 ลวงมองของประมงพื้นบานไทย-ลาว ในพื้นที่ศึกษา 

หมูบานและจํานวนเรือที่หาปลาในลวงมอง ลักษณะการใชลวงมอง 
ไทย ลาว ที่ ชื่อลวงมอง 

ชื่อหมูบาน จํานวนเรือ (ลํา) ชื่อหมูบาน จํานวนเรือ (ลํา) 
ผูใชลวง การไหลมองเขาฝง การจัดคิวเขาออก 

1 นอยไต-บานแกง บานนอยไต 8 บานแกง 11 ไทย-ลาว  ฤดูแลงไหลมองเขาฝงไทย 
ไทย-ลาว สลับคิว
กัน 1:1 

2 
หนองจันทร-เมืองเกา 
(ลาว) 

บานหนองจันทร 37 บานเมืองเกา  15 
ไทย-ลาว โดยใช
รวมกันเฉพาะในฤดู
แลง 

ไหลมองเขาฝงตัวเอง 
ไทย-ลาว สลับคิว
กัน 1:1 

3  มองสุม - - บานมองสุม 70 ลาว เฉพาะในฤดูแลง ไหลมองเขาฝงตัวเอง 
เฉพาะลาว จัดคิว
กัน 

(2+3) 

หนองจันทร-เมืองเกา-ม
องสุม 
(รวมลวงในฤดูฝน/น้ํา
มาก) 

บานหนองจันทร  37 
บานมองสุม  
และ 
บานเมืองเกา  

85 
ไทย-ลาว โดยใช
รวมกันเฉพาะในฤดู
ฝน/น้ํามาก 

ไหลมองเขาฝงตัวเอง 
ไทย-ลาว สลับ
สลับคิวกัน 1:2 

4 เมืองเกา (ไทย) เมืองเกา 36 - - ไทย ไหลมองเขาฝงตัวเอง เฉพาะไทย จัดคิวกัน 
5 ทาคอเหนือ - - ไทย ไหลมองเขาฝงตัวเอง เฉพาะไทย จัดคิวกัน 

6 ทาคอไต 
ทาคอ 20 

ทาเดื่อ 20 ไทย-ลาว ไหลมองเขาฝงตัวเอง ไทย-ลาว สลับคิวกัน 
1:1 

7 ขามเฒา ขามเฒา 30 - - ไทย ไหลมองเขาฝงตัวเอง เฉพาะไทย จัดคิวกัน 

8 ทาแหง - - ทาแหง 30 ลาว ไหลมองเขาฝงตัวเอง 
เฉพาะลาว จัดคิว
กัน 

 รวม  131  146    

ที่มา: จากการสํารวจโดยผูวิจัย ระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึง เมษายน 2552 
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การบริหารจัดการลวงมองทั้งไทยและลาวมีลักษณะเหมือนกันคือ มีหัวหนาหรือประธานเปนผูนํา
ในการบริหารจัดการลวง  โดยสมาชิกเปนคนในพื้นที่ชุมชนที่ติดกับลวงมองนั้นๆ และมีแนวปฏิบัติของสมาชิกที่ตกลง
รวมกันทั้งเฉพาะฝายและแบบที่ตกลงรวมกันระหวางไทย-ลาว ระบบการบริหารจัดการลวงมองรวมกันระหวางไทย-
ลาวทั้ง 2 ระบบยอยดังกลาวมีลักษณะเฉพาะของแตละลวงมอง ดังนี้  

1.1) ไทย-ลาวมีการบริหารจัดการลวงมองรวมกันตลอดทั้งป ไดแก ลวงมอง
นอยไต-บานแกง และลวงมองทาคอไต อยางไรก็ตามทั้งสอลวงมองมีขอแตกตางกันในการบริหารจัดการลวง ดังนี้  

- ลวงมองนอยไต-บานแกง ประมงพื้นบานบานนอยไตของไทย และบาน
แกงของลาวไดมีการรวมกันออกคาใชจายลําเรือละเทาๆ กันพรอมรวมลงแรงในการซาวลวงปละหนึ่งครั้ง (การซาว
ลวง หมายถึง การทําความสะอาดลวงมอง เอากิ่งไมออกจากพื้นที่ใตน้ําของลวงมอง) และมีการประกอบพิธี
กรรมการเลี้ยงลวงมองรวมกันในทุกๆ ป สําหรับการจัดคิวไดสลับกันเขาออกไหลมองแบบ 1:1 ลํา เมื่ออีกฝายไหล
เสร็จไดมีการตกลงในขอสังเกตเพื่อสับเปล่ียนคิวเขาออกระหวางกันโดยเฉพาะเวลากลางคืนไดมีการใหสัญญาไฟ
ระหวางกัน การไหลมองในฤดูแลงทั้งไทยและลาวไหลมองเขาฝงไทย มีที่พักเรือและจุดออกเรืออยูฝงไทยซึ่งเปนบริเวณ
หาดทรายกลางแมน้ํา สวนในฤดูฝนตางไหลมองเขาฝงตัวเองและแยกที่พักเรือและจุดออกเรืออยูคนละฝากฝง  

- ลวงมองทาคอไต ประมงพื้นบานบานทาคอของไทย เปนผูออกคาใชจาย
ทั้งหมดในการรวมกันซาวลวงซึ่งมีการซาวลวงปละหนึ่งครั้ง สวนประมงพื้นบานบานทาเดื่อของลาวมิไดรวมออก
คาใชจายและรวมลงแรงใดๆ (ประมงพื้นบานบานทาคอ มีลวงมอง 2 ลวง คือ ลวงมองทาคอเหนือ และลวงมองทา
คอไต ซึ่งประมงพื้นบานบานทาคอของไทยสามารถไหลมองหาปลาไดทั้ง 2 ลวงตามอัธยาศัย แตประมงพื้นบานบาน
ทาเดื่อของลาวรวมไหลมองไดเฉพาะลวงมองทาคอไตเทานั้น) อยางไรก็ตามในการซาวลวงประมงพื้นบานบานทา
เดื่อของลาวไดมีสินน้ําใจโดยนําเหลามาชวยงานเพื่อเปนเครื่องดื่มใหกับไทยในการซาวลวงและประกอบพิธี
กรรมการเล้ียงลวงของฝงไทย สวนประมงพื้นบานชาวลาวไดมีการประกอบพิธีกรรมการเล้ียงลวงที่ฝงลาวแยกอีก
ตางหาก สําหรับการจัดคิวไดสลับกันเขาออกไหลมองแบบ 1:1 ลํา เมื่ออีกฝายไหลเสร็จไดมีการตกลงในขอสังเกต
เพื่อสับเปล่ียนคิวเขาออกระหวางกันโดยเฉพาะเวลากลางคืนไดมีการใหสัญญาไฟระหวางกัน ซึ่งทั้งสองฝายตางมีที่
พักเรือและจุดออกเรืออยูคนละฝง และตางไหลมองเขาฝงตัวเอง ลักษณะเดนของลวงมองทาคอใตคือมีพื้นที่แมน้ํา
กวาว น้ําลึก และพื้นใตแกงมีซอกแกงหินซึ่งเหมาะกับการอยูอาศัยของปลา ทําใหเหมาะกับการไหลมองซึ่งทําใหได
ปลาจํานวนมากตอการไหลแตละครั้งเมื่อเทียบกับลวงมองอื่นในพื้นที่ศึกษา  

1.2) ไทย-ลาวมีการบริหารจัดการลวงมองแยกและรวมกันเฉพาะฤดูกาล 
ไดแก ลวงมองหนองจันทร-เมืองเกา (ลาว) และลวงมองมองสุม โดยทั้งสองลวงมองดังกลาวมีและมีระบบการบริหาร
จัดการลวงรวมกันแตละฤดูฤดูกาลดังนี้  

- ลวงมองหนองจันทร-เมืองเกา (ลาว)  ในฤดูแลงราวเดือนกุมภาพันธถึง
มิถุนายนของทุกป ประมงพื้นบานบานหนองจันทรของไทย และบานเมืองเกาของลาว (เปนหมูบานที่อยูติดกับองค
พระธาตุศรีโคตรบูรณ) ไดมีการรวมกันออกคาใชจายลําเรือละเทาๆ กันพรอมรวมลงแรงในการซาวลวงปละหนึ่งครั้ง 
และมีการประกอบพิธีกรรมการเลี้ยงลวงมองรวมกันในทุกๆ ป สําหรับการจัดคิวไดสลับกันเขาออกไหลมองแบบ 1:1 
ลํา เมื่ออีกฝายไหลเสร็จไดมีการตกลงในขอสังเกตเพื่อสับเปล่ียนคิวเขาออกระหวางกันโดยเฉพาะเวลากลางคืนไดมี
การใหสัญญาไฟระหวางกัน ซึ่งทั้งสองฝายตางมีที่พักเรือและจุดออกเรืออยูคนละฝง และตางไหลมองเขาฝงตัวเอง 
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อยางไรก็ตาม ในฤดูฝน/น้ํามาก รวงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมของทุกป ประมงพื้นบานที่ไหลมองในลวงมองหนอง
จันทร-เมืองเกา (ลาว) ไดหลอมรวมกับลวงมองหมองสุมของลาวเปนลวง 

- ลวงมองมองสุม เปนลวงมองประมงพื้นบานบานมองสุมของลาว ซึ่งแบง
เขตลวงมองตามนานน้ํากันชัดเจนในการไหลมองกับลวงมองเมืองเกาของไทย ซึ่งฤดูแลงรวงเดือนกุมภาพันธถึง
มิถุนายนของทุกป ไดมีการรวมกันออกคาใชจายลําเรือละเทาๆ กันพรอมรวมลงแรงในการซาวลวงปละหนึ่งครั้ง และ
มีการประกอบพิธีกรรมการเลี้ยงลวงมองในทุกๆ ป  มีการตกลงในหมูสมาชิกในการเขาออกคิวไหลมอง  

- การหลอมรวมลวงมองหนองจันทร-เมืองเกา (ลาว)-มองสุม ในฤดูฝน/
น้ํามากราวเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมของทุกป ประมงพื้นบานที่ไหลมองในลวงมองหนองจันทร-เมืองเกา (ลาว) ได
หลอมรวมกับลวงมองมองสุมของลาวเปนลวงเดียวกัน ระยะความยาวในการไหลมองประมาณ 3 กิโลเมตร ทําใหได
ปลาจํานวนมากในการออกคิวไหลมองแตละครั้ง สําหรับการจัดคิวกันสลับไดเขาออกไหลมองโดยไทยออก 1 ลําแลว
ลาวออกติดตอกัน 2 ลําเนื่องจากลาวมีจํานวนเรือมากกวาและไหลมองในเขตนานน้ําของลาวมากกวาไทย เมื่อเรือ
แตละลําไหลเสร็จไดมีการตกลงในขอสังเกตเพื่อสับเปล่ียนคิวเขาออกระหวางกันโดยเฉพาะเวลากลางคืนไดมีการให
สัญญาไฟระหวางกัน ซึ่งทั้งสองฝายตางมีที่พักเรือและจุดออกเรืออยูคนละฝง โดยลาวไหลมองเขาฝงตัวเอง แต
ประมงพื้นบานบานหนองจันทของไทยมีขอจํากัดคือไมสามารถไหลมองเขาฝงไทยไดสะดวกเนื่องลวงมองหมองสุม
ของลาวซึ่งอยูติดกับลวงมองของบานเมืองเกา (ไทย) มีการแบงเขตนานน้ํากันหาปลาอยางชัดเจน (ดูภาพที่ 1 
ประกอบ) ทําใหประมงพื้นบานบานหนองจันทที่ไหลมองไปยังลวงมองหมองสุมไมสามารถไหลมองเขาฝงไทยไดซึ่ง
เมือไหลมองถึงสุดเขตการไหลตองจัดเก็บมองขึ้นเรือเพื่อกลับเขาจุดพักเรือที่ฝงไทย  

2) ไทย-ลาวไมมีการบริหารจัดการลวงมองรวมกัน 
จากการศึกษาในพื้นที่ศึกษา พบวา มีลวงมองที่ไทยและลาวตางแยกจากกันโดยอิสระในการ

บริหารจัดการ ของประมงพื้นบานของไทยจํานวน 3 ลวงมอง และของลาว จํานวน 1 ลวงมอง ดังนี้ 
2.1) การบริหารจัดการเฉพาะลวงมองประมงพื้นบานของไทย  ประกอบดวย 

ลวงมองเมืองเกา (ไทย)  ลวงมองทาคอเหนือ และลวงมองขามเฒา โดยแตละลวงมีลักษณะเฉพาะในการบริหาร
จัดการ ดังนี้ 

- ลวงมองเมืองเกา (ไทย) เปนลวงมองที่ติดขนานกับลวงมองมองสุมของ
ลาว มีการแบงเขตลวงมองกันอยางชัดเจน มีประธานลวงมองเปนผูนําในการบริหารจัดการ มีการรวมกันออก
คาใชจายลําเรือละเทาๆ กันและรวมลงแรงในการซาวลวงปละ 2-3 ครั้ง (ทั้งนั้นขึ้นอยูกับเศษไมที่อยูใตทองน้ําและฝง
อยู เมื่อถูกมองกวาดดินออกแลวจะมีโผลจากพื้นดินใตน้ํามีมากนอยเพียงใดและทําใหมองติดหรือไม) และมีการ
ประกอบพิธีกรรมการเลี้ยงลวงมองในทุกๆ ป เรือประมงพื้นบานที่เปนสมาชิกลวงมีการหาปลาเปนอาชีพซึ่งตางจาก
ลวงมองอื่นในพื้นที่ศึกษาที่มีทั้งผูหาปลาเปนอาชีพ หาเปนอาหาร และหาเปนงานอดิเรก สวนการรับสมาชิกเปดรับ
เฉพาะผูที่ทําการประมงดวยวิธีการไหลมองเทานั้น สวนการใชเบ็ดหรือใชมองดักปลาบริเวณชายฝงหรืออื่นๆ ไม
รับเขาเปนสมาชิกของลวง  ดวยเหตุดังกลาวนี้ลวงมองเมืองเกา (ไทย) จึงแบงเขตลวงมองอยางชัดเจนไมรวมตัวกับ
ลวงมองมองสุมของลาวซึ่งมีลวงมองอยูคูขนานกัน ในขณะที่ลวงมองมองสุมของลาวไดรวมกับประมงพื้นบานลวง
มองหนองจันทร(ไทย)–ลวงมองเมืองเกา(ลาว) ในการหลอมรวมลวงมองกันหาปลาในชวงฤดูฝน/น้ํามากราวเดือน
กรกฎาคมถึงตุลาคมของทุกป  
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- ลวงมองทาคอเหนือ  เปนลวงมองยอยของลวงมองทาคอ ซึ่งประกอบดวย
ลวงมองเหนือกับลวงมองใต แตเฉพาะลวงมองทาคอเหนือเทานั้นที่ไมใชพื้นที่รวงรวมกับประมงพื้นบานบานทาเดื่อ
ของลาวทั้งนี้เพราะพื้นที่ลวงมีหนาไหลมอบแคยกวาเล็กนอยและใตพื้นลวงไมมีแกงซอกหินที่เหมาะกับการเปนที่อยู
อาศัยของปลาเหมือนกับลวงมองทาคอใต ประมงพื้นบานบานทาคอสามารถไหลมองหาปลาไดทั้ง 2 ลวงตาม
อัธยาศัย สําหรับดานการบริหารจัดการลวงมีประธานลวงมองเปนผูนําในการบริหารจัดการ มีการรวมกันออก
คาใชจายลําเรือละเทาๆ กันและรวมลงแรงในการซาวลวงปละครั้ง โดยทั้งลวงเหนือและรวงใตไดรวมกันประกอบพิธี
กรรมการเลี้ยงลวงมองในทุกๆ  ป  

- ลวงมองขามเฒา เปนลวงมองที่มีเกาะกลางน้ําแบงพื้นที่ลวงมองชัดเจน
กับลวงมองทาแหงของลาว  การบริหารจัดการลวงมีประธานลวงมองเปนผูนําในการบริหารจัดการ มีการรวมกันออก
คาใชจายลําเรือละเทาๆ กันและรวมลงแรงในการซาวลวงปละครั้ง มีประกอบพิธีกรรมการเลี้ยงลวงมองในทุกๆ  ป 

2.2) การบริหารจัดการเฉพาะลวงมองประมงพื้นบานของลาว จากการ
รวบรวมขอมูลในศึกษาพบวา ลวงมองทาแหง เปนลวงมองที่มีการบิหารจัดการเฉพาะประมงพื้นบานชาวลาว ซึ่งมี
ลักษณะที่ตั้งและการบริการจัดการดังนี้ 

- ลวงมองทาแหง เปนลวงมองที่มีเกาะกลางน้ําแบงพื้นที่ลวงมองชัดเจนกับ
ลวงมองขามเฒาของไทย การบริหารจัดการลวงมีประธานลวงมองเปนผูนําในการบริหารจัดการ มีการรวมกันออก
คาใชจายลําเรือละเทาๆ กันและรวมลงแรงในการซาวลวงปละครั้ง มีประกอบพิธีกรรมการเลี้ยงลวงมองในทุกๆ  ป 
เชนเดียวกับลวงมองขามเฒา 
 
สรุปและขอเสนอแนะ 

การจัดการลวงมองของประมงพื้นบานในแมน้ําโขงระหวางไทยและลาว เปนระบบการควบคุมและดูแล
สมาชิกชาวประมงที่หาปลาในพื้นที่ลวงมอง โดยมีกฎกติกาตกลงรวมกันในการออกหาปลา  ซึ่งการจัดการลวงมอง
ระหวางประมงพื้นบานชาวไทยและลาวมี 2 รูปแบบ คือ (1) ไทย-ลาวมีการบริหารจัดการรวมกัน โดยพื้นที่ลวงมอง
ในเขตลวงบริเวณนานน้ําเดียวกันหรือเหล่ีอมกัน และ (2) ไทย-ลาวไมมีการบริหารจัดการรวมกัน โดยพื้นที่ลวงมอง
แบงพื้นที่ตามเขตนานน้ํา สําหรับกิจกรรมในพื้นที่ลวง นอกจากมีกฎกติกาหรือขอตกลงการใชลวง และการจัดการคิว
เขาออกการเพื่อไหลมองหาปลาแลว แตละลวงมองไดมีการเก็บเงินคาสมาชิกลวงมอง ตลอดจนมีการซาวลวงและ
การทําพิธีกรรมตามความเชื่อที่เกี่ยวกับการหาปลาของประมงพื้นบาน 

การประมงพื้นบานที่มีระบบการบริหารจัดการลวงมอง มีสวนสําคัญอยางยิ่งในการนําทรัพยากรประมงใน
แมน้ําโขงมาใชประโยชนอยางยั่งยืน หากมีระบบการบริหารจัดการลวงมองที่เหมาะสม เชน ไมจับปลาในชวงฤดู
วางไขหรือเขตวางไขของปลา มีการกําหนดจํานวนเรือที่หาปลา เปนตน จะสงผลใหแมน้ําโขงมีความสุมดุลของระบบ
นิเวศ อันเปนประเด็นที่นาสนใจในการศึกษาและสงเสริมความรูใหกับชาวประมงพื้นบานทั้งชาวไทยและชาวลาว
ตอไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 
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