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การสรางองคความรูทางสังคม คน โขง: วิถีชีวิตและการเรยีนรูของประมงพืน้บานแมน้าํโขง 
จังหวัดนครพนม 

 
กัลยา มิขะมา และ ยศ บริสุทธิ์ 

 
บทคัดยอ 

บทความนี้มุงศึกษาในวิถีชีวิตประมงพื้นบานแมน้ําโขงจังหวัดนครพนม ตลอดจนกระบวนการเรียนรูและ
การสรางความรูของชาวประมงที่มีวิถีชีวิตพึ่งพิงแมน้ําโขง กระบวนการศึกษาเริ่มจากการสํารวจพื้นที่ลวงมองตาม
เขตจังหวัดนครพนม กําหนดกรอบแนวคิดและจุดพื้นที่ศึกษา ซึ่งรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณชาวประมง ผูรู 
และนักวิชาการประมงขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะหเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาลวงมอง 5 ลวง พบวา ประมงพื้นบาน
แมน้ําโขงในพื้นที่ศึกษามีทั้งที่ทําเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม ดานพิธีกรรมที่ยังคงเหลือคือ “การเลี้ยงลวง” รูปแบบ
การทําประมงในลวงมองมีทั้งการทําแบบเฉพาะไทยและการรวมกันระหวางไทย-ลาว  ลักษณะการจัดการลวงมองใช
รูปแบบการจัดคิวตามลําดับคนที่ไปถึงลวงมอง ดานกระบวนการเรียนรู และการสรางความรูทางสังคมมี 3 ประเด็น
หลัก คือ 1) วิธีการหาปลา มีกระบวนการเรียนรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูของหมูชาวประมงทั้งภายในลวงและระหวาง
ลวง ตลอดจนการเรียนรูจากธรรมชาติโดยการสังเกต การสั่งสมประสบการณตามชวงเวลาหรือฤดูกาลการหาปลา 
และการสังเกตจากจํานวนและชนิดปลาที่จับไดในแตละชวงเวลา 2) เครื่องมือหาปลา มีพัฒนาการมาตลอดเพื่อให
สามารถจับปลาไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการประยุกตใชเครื่องมือหาปลาจากทะเลมาปรับใชในแมน้ําโขง 
3) การขายปลา การบริโภคและการแปรรูป การขายปลาเปนการเรียนรูรวมกันของสมาชิกในครัวเรือนและระหวาง
ชาวประมงดวยกัน รวมถึงการผูกสัมพันธกับแมคาปลาในตลาด ซึ่งความเขาใจกลไกดานการตลาดและ
ความสามารถในการจัดการ หรือปรับระบบตลาดใหเหมาะสมเปนเรื่องที่ชาวประมงเรียนรูไดคอนขางยาก อยางไรก็
ตามชาวประมงไดนําปลาที่ขายยากหรือขายไดราคาถูกโดยเฉพาะปลาเล็กมาแปรรูปเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและ
จําหนาย ซึ่งวิธีการหาปลา เครื่องมือหาปลา และการขายและการแปรรูปปลา ตางมีความสัมพันธกันกลาวคือวิธีการ
หาปลาแตละชนิดทั้งตามความตองการของตลาดหรือความตองในนําไปการบริโภคเอง มีผลตอการเลือกใชชนิดของ
เครื่องมือหาปลาเพื่อจับตามชนิดปลาที่ตนตองการ 
 
คําสําคัญ: การสรางองคความรูทางสังคม วิถีชีวิตประมงพื้นบาน แมน้ําโขง นครพนม 
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บทนํา 
“โขง” หรือ “ของ” (ของ เปนภาษาเรียกน้ําโขงของคนทองถิ่นจังหวัดนครพนมและลาว) เปนแมน้ําที่มีตน

กําเนิดมาจากภูเขาจี้ฟูซึ่งเปนสวนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยบนที่ราบสูงธิเบต เขตจังหวัดหยูซู มลฑลฉิงไห ประเทศ
จีน โดยมีแมน้ําจาคูและแมน้ําอาคูไหลมารวมกัน คนจีนทั่วไปเรียก “แมน้ําหลานซาง” ซึ่งมีความหมายวา แมน้ําที่
ไหลเชี่ยวกราก แตคนชนชาติล้ือในแควนสิบสองปนนาเรียกแมน้ําสายนี้วาแมน้ํา “ลานชาง” แมน้ําโขงไหลผาน 6 
ประเทศคือ จีน พมา ลาว ไทย เวียดนาม กัมพูชาและไหลออกสูทะเลจีนใตที่เวียดนาม มีความยาวทั้งส้ินราว 5,000 
กิโลเมตร มีความยาวเปนอันดับ 10 ของโลก มีจํานวนพันธุปลาที่สํารวจพบกวา 1,200 ชนิด มีพื้นที่ชุมน้ํา 795,000 
ตารางกิโลเมตร แมน้ําโขงตอนบนจะไดรับน้ําจากการละลายของหิมะเปนสวนใหญ สวนตอนลางไดรับน้ําจาก
เทือกเขาตางๆ ที่ไหลลงสูแมน้ําสาขาของแมน้ําโขง แมน้ําสายนี้เปรียบเหมือนเสนเลือดหลักที่หลอเล้ียงชีวิต 
ประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมากกวา 60 ลานคน มีความผูกพันกับแมน้ําสายนี้ซึ่งเปนทั้งแหลง
อาหาร เปนแหลงน้ําที่ใชทําการเกษตร การเดินทาง การขนสง ตลอดจนการสันทนาการ ดวยความยาวของลําน้ําโขง
กอใหเกิดชุมชนริมฝงของที่มีความผูกพันกับแมน้ําโขงทั้งในแงเศรษฐกิจ สังคม พิธีกรรม ประเพณี วัฒนธรรม (สุ
มาตร ภูลายยาว, 2547) 

แมน้ําโขงเปนแหลงน้ําที่สําคัญที่สุดที่ชาวบานใชอุปโภค-บริโภคตลอดจนการสันทนาการ การประมง
พื้นบานในแมน้ําโขง เปนการทําประมงโดยใชเครื่องมือขนาดเล็ก โดยอาศัยแรงงานในครอบครัว ไมใชเทคโนโลยีที่สูง
ในการผลิต การขนสง การเก็บรักษา การใชประโยชน และการตลาด (สมศักดิ์ จุลละศร และสมศักดิ์ ปราโมกขชุติมา
, 2527) จากการศึกษาเบื้องตนในจังหวัดนครพนมพบวา ระดับน้ําในแมน้ําโขงระหวางฤดูฝนกับฤดูแลงมีระดับความ
ลึกตางกันราว 15 เมตร สงผลใหชุมชนที่อยูอาศัยตามริมฝงแมน้ํามีวิถีการปรับตัวตามธรรมชาติของระดับน้ํา
โดยเฉพาะดานการหาปลาของประมงพื้นบานซึ่งรูและเขาใจดีวาราวปลายเดือนพฤษภาคมถึงตนเดือนมิถุนายนของ
ทุกปเปนชวงเวลาที่น้ําขึ้นและขึ้นสูงสุดราวเดือนสิงหาคม ราวเดือนตุลาคมมาระดับน้ําเริ่มทรงตัวและเริ่มลดลงใน
เดือนพฤศจิกายน ขณะเดียวกันเดือนที่น้ําลดลงมากที่สุดคือเดือนเมษายนของทุกป วิถีชีวิตของประมงพื้นบานจึง
ขึ้นอยูกับการปริมาณน้ําในแมน้ําโขงแตละชวง  

ความสัมพันธระหวางคนกับแมน้ําโขงโดยเฉพาะวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบาน มีการพัฒนาและปรับตัวตาม
การเปลี่ยนแปลงของสังคม การปรับกระบวนการเรียนรูเพื่อการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติและดํารงอยูของ
ชาวประมงพื้นบานยอมมีความจําเปน บทความจึงนี้มุงศึกษาในวิถีชีวิตประมงพื้นบานในแมน้ําโขง จังหวัดนครพนม 
ตลอดจนกระบวนการเรียนรูและการสรางความรูของชาวประมงที่มีวิถีชีวิตพึ่งพิงแมน้ําโขง  
 
วิธีการศึกษา 

การศึกษานี้ไดทําการศึกษาในพื้นที่ลวงมองหรือเขตพื้นที่หาปลาโดยใชตาขายในแมน้ําโขงจํานวน 5 ลวง 
ซึ่งเปนพื้นที่หาปลาในแมน้ําโขงของประมงพื้นบาน อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยใช Sub-topics/SSI  (สุจินต    
สิมารักษ และ สุเกสินี สุภธีระ. 2530; Pongchan Na-Lampang, 2002; Suchint Simaraks. 2002) เปนเครื่องมือใน
การรวบรวมขอมูลจากประมงพื้นบาน ระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึง เมษายน 2552 โดยคัดเลือกผูใหขอมูลแบบโดย
บังเอิญและแบบเจาะจงตามประสงค (purposive sampling) ซึ่งใช snow-ball technique เขามารวมในการ
พิจารณาในการเลือกผูใหขอมูล  
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กระบวนการศึกษาเริ่มจากการสํารวจพื้นที่ลวงมองตามเขตจังหวัดนครพนม กําหนดจุดพื้นที่ศึกษา ตั้ง
กรอบการศึกษาเบื้องตน ใชเทคนิค snow-ball ในการสุมหาผูใหขอมูล สัมภาษณเชิงลึกจากชาวประมง ผูรู และ
นักวิชาการประมง ขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะหจําแนกประเภท (Typological analysis) และวิเคราะหเปรียบเทียบ
ขอมูล (Constant Comparison)  

การรวบรวมขอมูล ไดลงพื้นที่รวบรวมขอมูลแตละลวงมอง พื้นที่ๆ ละ 3 ครั้ง เริ่มจาก (1) การศึกษานํารอง
เพื่อเขาใจภาพรวมของลวงมองและประเด็นที่นาสนใจ (2) ศึกษาเจาะลึกเฉพาะดานวิถีชีวิตและการจัดการความรู
ของประมงพื้นบาน และ (3) ตรวจสอบยืนยันความถูกตอง (accuracy) ของขอมูล ในขณะที่ทําการรวบรวมขอมูลได
ทําการบันทึกภาคสนาม (field note) พรอมทั้งสรุปขอมูลเปนระยะ พิจารณาจากความซ้ํากันหรือความเหมือนกัน
ของขอมูลหรือขอคนพบในมิติตางๆ  ตลอดจนความพอเพียงของขอมูลที่สามารถตอบคําถามของประเด็นศึกษาได 
ประเด็นใดที่ยังไมชัดเจนนําผลจากการวิเคราะหไปตรวจสอบหรือทบทวนความถูกตองกับผูใหขอมูลอีกครั้งหรือ
รวบรวมขอมูลเพิ่มเติมใหชัดเจนยิ่งขึ้น  

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

1) วิถีชีวิตประมงพื้นบานในแมน้ําโขง 
“สังคม คน โขง”  ในการศึกษาครั้งนี้หมายถึงชาวประมงที่พึ่งพิงแมน้ําโขง หาปลาจากลําน้ําโขงเพื่อการยัง

ชีพ คนกลุมนี้ผานการเรียนรูจากธรรมชาติโขงตลอดเวลาเพื่อการดํารงอยูได  สังคมวัฒนธรรมของชุมชนริมฝงแมน้ํา
โขงมีความสัมพันธกับระบบนิเวศในแมน้ําโขง ทรัพยากรธรรมชาติในแมน้ําโขงเปลี่ยนแปลงไปตามการขึ้นลงของน้ํา
โขง ชาวบานหรือชาวประมงจึงสรางระบบความรูและภูมิปญญาเพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ 
เพื่อใหวิถีชีวิตของชาวบานดํารงอยูไดดานเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม การศึกษาครั้งนี้เจาะจงกลุมชาวประมงทั้ง
ที่ทําเปนอาชีหลักและอาชีพเสริม ลวงมองในการศึกษาครั้งนี้ มี จํานวน 5 ลวง คือ 1) ลวงมองนอยใต มีเรือ จํานวน 
8 ลํา 2) ลวงมองหนองจันทร มีเรือ จํานวน 37 ลํา 3) ลวงมองเมืองเกา มีเรือ จํานวน 36 ลํา 4) ลวงมองทาคอ (เหนือ
และใต) มีเรือ จํานวน 20 ลํา และ 5) ลวงมองขามเฒา มีเรือ จํานวน 30 ลํา  

การทําประมงพื้นบานเปนอาชีพที่ทําสืบคูมากับลําน้ําโขง ชาวประมงพื้นบานที่ทําประมงมีทั้งที่ทําเปน
อาชีพหลักและอาชีพเสริม จากการศึกษาทั้ง 5 ลวง พบวา ชาวประมงลวงมองเมืองเกา เปนกลุมที่ประกอบอาชีพ
ประมงเปนหลัก สวนลวงมองนอยใต มองหนองจันทร ลวงมองทาคอ และลวงมองขามเฒา ทําอาชีพประมงจะทํา
ควบคูกับการทํานา ขาราชการ หรือนอกภาคเกษตรอื่นๆ ซึ่งเปนการหาปลาเพื่อกินและขาย เชน ลวงมองหนองจันทร 
มีเพียง 3 ลําที่หาปลาเปนอาชีพหลัก ที่เหลือ 34 ลําเปนการหาปลาเพื่อหากินและขายบางเล็กนอย และบางสวนมี
การหาปลาเพื่อการสันทนาการดวย เนื่องจากคนหาปลาสวนใหญของลวงมองหนองจันทรมีอาชีพที่ม่ันคง เชน เปน
ลูกจางประจําในหนวยงานราชการ ตลอดจนมีอาชีพรับราชการ เปนตน 
 

2) ความเชื่อและพิธีกรรม 
การบูชาเรือและการงดหาปลาในวันพระปจจุบันไดเลือนหายไป สวนความเชื่อและพิธีกรรมที่ยังคงเหลือคือ 

“การเลี้ยงลวง” ซึ่งเปนพิธีกรรมที่ทําขึ้นหลังจากเสร็จจากการซาวลวง (การซาวลวง หมายถึง การทําความสะอาด
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ลวงมอง เอากิ่งไมออกจากพื้นที่ใตน้ําของลวงมอง) ซึ่งสมาชิกไดรวมกันออกคาใชจายลําเรือละเทาๆ กันพรอมรวมลง
แรงในการซาวลวงปละหนึ่งครั้ง (ยกเวนลวงมองเมืองเกา ที่ซาวลวงปละ 2-3 ครั้ง) โดยบางลวงมองเชน ลวงมองนอย
ไต ลวงมองหนองจันทร ประมงพื้นบานชาวไทยและลาวซึ่งใชพื้นที่ลวงมองรวมกันในการหาปลาไดรวมกันออก
คาใชจายในการซาวลวงและประกอบพิธีกรรมการเลี้ยงลวงรวมกัน ซึ่งพิธีการเลี้ยงลวงเปนพิธีกรรมที่สําคัญยิ่งที่
ชาวประมงทุกคนตองนําเรือของตนเขารวมพิธี ซึ่งพิธีการเลี้ยงลวงมีการบูชาแมน้ําโขงดวยอาหารคาวหวานพื้นบาน
และเหลาขาว อีกทั้งมีการปลอยปลาเพื่อเปนสิริมงคลดวย โดยหลังจากเสร็จส้ินพิธีการเลี้ยงลวง ชาวประมงทั้งไทย
และลาวที่ใชพื้นที่ลวงมองเดียวกันในการหาปลาไดมีการรวมสังสรรคและผูกมิตรตอกัน 

จากพิธีกรรมการเลี้ยงลวงซึ่งมีการปลอยปลา เห็นไดวาเปนการคืนปลาสูแมน้ําเพื่อการคงอยูและขยายพันธุ
ของปลา ซึ่งเปนความเชื่อที่เกิดจากการสั่งสมความรูวาหากมีการจับปลาโดยไมมีการปลอยปลาจะทําใหปลาหมดไป
ในที่สุด 

 
3) กระบวนการเรียนรูและการสรางความรูของชาวประมง 
ปลา คือเปาหมายหลักของการประมง ซึ่งชาวประมงมีกระบวนการเรียนรูในการเขาถึงปลาที่หลากหลาย มี

การพัฒนาเครื่องมือหาปลาใหเหมาะสมกับระบบนิเวศและพฤติกรรมปลาแตละชนิด นอกจากนี้ชาวประมงยังมี
ความรูที่เกิดจากการสั่งสมและถายทอดจากบรรพบุรุษทั้งเรื่องพฤติกรรมปลา การสังเกตธรรมชาติตางๆ ที่สัมพันธ
กับพฤติกรรมปลา การศึกษานี้ไดศึกษากระบวนการเรียนรูและการสรางความรูทางสังคมของชาวประมงใน 3 
ประเด็นหลัก คือ (1) วธิีการหาปลา (2) เครื่องมือการหาปลา และ (3) การตลาดและการแปรรูป ดังนี้ 

3.1) วิธีการหาปลา 
 การสังเกตชวงเวลาหรือฤดูกาลการหาปลา ชาวประมงสั่งสมและถายทอดประสบการณตอๆ กัน

มา การเรียนรูวิธีการหาปลาของชาวประมงมาจากสองสวนที่สําคัญ คือ การเรียนรูจากบุคคล และการเรียนรูจาก
ประสบการณตรง ดังนี้ 

- การเรียนรูวิธีการหาปลาจากบุคคล  
จากการศึกษาพบวาชาวประมงสวนใหญเปนคนในหมูบานโดยกําเนิด ทําใหเกิดกระบวนการ

เรียนรูและการแลกเปลี่ยนเรียนรูของชาวประมง มีสวนนอยมากที่เปนเขยของหมูบานแลวมีสิทธิ์ในการเขาเปน
สมาชิกลวงมอง ชาวประมงเริ่มรูจักและเรียนรูวิธีการหาปลาจากน้ําโขงโดยไปหาปลากับผูปกครองหรือญาติ ตั้งแต
อายุ 7 ขวบ (เรียนชั้น ป.1) บางคนเริ่มที่ 13 ขวบ (หลังเรียนจบชั้น ป.6) แตสวนใหญจะเร่ิมเมื่อสามารถวายน้ําได 
และมีกําลังพอที่จะบังคับหางเรือชวยผูปกครองได เนื่องจากการเรียนรูการหาปลาเริ่มจากการชวยบังคับหางเรือ การ
นั่งเรือไปเปนเพื่อนผูปกครอง ตลอดจนการชวยเก็บอุปกรณตางๆ ในการหาปลา ประสบการณการเรียนรูเริ่มสะสม
มาตั้งแตตอนนี้ ชาวประมงบางคนไมไดเริ่มอาชีพประมงตั้งแตตน สวนใหญจะเริ่มอาชีพประมงเมื่ออายุประมาณ 30 
ป ซึ่งในชวงวัยหนุมสาวจะเปนการไปรับจางตางถิ่น  

- การเรียนรูวิธีการหาปลาจากประสบการณ  
จากการศึกษาพบวานอกจากการเรียนรูจากบุคคลแลวการเรียนรูจากประสบการณตรงของ

ตนเองมีสวนที่สําคัญอยางยิ่งในการไดมาซึ่งความรู  อาทิ นายใบ อายุ 47 ป ชาวประมงที่ลวงมองบานนอยใต 
กลาววา ธรรมชาติของปลาแมน้ําโขงเปนปลาอพยพ อพยพขึ้นมายังตนน้ําและลําน้ําสาขาเพื่อขยายพันธุ ชวงนี้เรียก
กันวา “ปลาขึ้น” หลังจากวางไข อยูอาศัย และลูกปลาก็ไดเติบโตในฝูงปลา เมื่อถึงชวงหนึ่งปลาจะอพยพลง คนหา
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ปลาเรียกกันวา “ปลาลอง” ที่สําคัญปลาในแมน้ําโขงไมไดอพยพขึ้นมาอยางพรอมเพรียงกันและลองลงไปพรอมกัน
เชนกัน เงื่อนไขของเวลาการเดินทางอพยพของปลานั้นขึ้นอยูกับชนิดของปลาเปนสําคัญ ปลาแมน้ําโขงอพยพขึ้นลง
กันตลอดเวลาตามวัฏจักรชีวิตของปลา ขึ้นอยูกับวาเปนปลาประเภทไหน ปลาแตละประเภทแตละชนิดก็มีนิสัย
สัญชาตญาณการอพยพแตกตางกันไป 

นายตา อายุ 42 ป ชาวประมงที่ลวงมองบานหนองจันทร เลาวา “ปลาในน้ําโขงนี้แปลก
มาก วันที่ปลาขึ้นมาใครมาหาปลาก็ไดหมด ลวงมองไหนๆ ก็ไดเหมือนๆ กัน” 

จากการสังเกตในพื้นที่ศึกษาพบวา ประมงพื้นบานบางคนเมื่อจับปลาตัวเล็กได เชน ปลาแข 
จะปลอยกลับลงแมน้ํา ซ่ึงเมื่อเทียบขนาดปลาแขตัวเล็กกับปลาขี้เฮี่ยแลว พบวา มีขนาดเทากันแตชาวประมงไม
ปลอยปลาขี้เฮี่ย เนื่องจากปลาขี้เฮี่ยเปนปลาเต็มวัยสามารถบริโภคไดแลว เปนตน ซึ่งพฤติกรรมของชาวประมงนี้เห็น
ไดวา ไดมีการสั่งสมความรูและประสบการณเขาใจธรรมชาติและการเจริญเติบโตของปลาแตละชนิด 

การสังเกตธรรมชาติกับการจับปลา พบวา ไดมีการเรียนรูและสั่งสมองคความรู เชนการ
สังเกตแมลงชีประขาวที่อยูในน้ําหรือสภาพดินฟาอากาศที่ครึ่งฟาฝน ชาวประมงสามารถเตรียมชนิดของมองในการ
จับปลาแตละชนิดที่มีอยูในแมน้ําโขงในชวงนั้นไดทําใหสามารถจับปลาไดมากขึ้น นายตา เลาวา ชวงน้ําแดงเปนชวง
ที่ปลาชุม ชาวประมงจะจับปลาไดมากแตตองเลือกใชเครื่องมือหาปลาใหเหมาะสม เนื่องจากชวงน้ําแดงเปนชวงที่
ปลาวายทวนน้ําโขงเขาสูลําหวย คลองบึงเพื่อการวางไข นอกจากนี้ นายตายังเลาวาจากการสังเกต บริเวณที่น้ําจาก
ลําหวยไหลลงสูน้ําโขง บริเวณนั้นจะสามารถหาปลาไดมากกวาบริเวณอื่นๆ เนื่องจากปลาโขงจะไปชุมในบริเวณนั้น 

 
3.2) เครื่องมือหาปลา  
เครื่องมือหาปลาที่ชาวประมงใชมีหลาย การศึกษานี้ไดศึกษาเฉพาะ มอง และ จุดจอดพักเรือ ซึ่ง

กรณี มอง เปนการกระบวนเรียนรูและการสรางความรูโดยนําความรูจากภายนอกมาประยุกตใช สวนกรณี จุดจอด
พักเรือ เปนการกระบวนเรียนรูและการสรางความรูโดยนําทรัพยากรที่มีอยูในพื้นที่มาประยุกตใช 

- การสรางความรูกรณี มอง : การเรียนรูและการสรางความรูโดยนําความรูจาก
ภายนอกมาประยุกตใช 
มอง หรือมองไหล คือเครื่องมือหาปลาที่สําคัญของชาวประมงในพื้นที่ศึกษา โดยใชกับน้ํา

ลึกซึ่งมองถูกพัฒนามาจากการใชมองชั้นเดียวมาเปนมอง 2-3 ชั้นซึ่งไดลอกเลียนแบบจากตาขายดักปลาในทะเลมา
ปรับใชกับปลาแมน้ําโขง นายเพ็ญ อายุ 50 ป ชาวประมงที่ลวงมองบานนอยใต บอกวา “ผมเคยไปรับจางหาปลาใน
ทะเลที่จังหวัดระยอง ผมนี้แหละ คนแรกเลยที่เอามอง 3 ชั้น มาจากจังหวัดระยอ เอามาเปนตัวอยางและดัดแปลง
ทดลองใชมอง 3 ชั้น หาปลาที่น้ําโขง เพราะเห็นวาเคาตกปลาที่ทะเลไดปลาเยอะดี ก็เลยเอามาลองที่น้ําโขงดู มอง
แบบนี้ผมเอามานานแลวนะ สิบกวาปแลว ไดปลาเยอะกวาแตกอน จนเปนที่รํ่าลือ ใครๆ ในแถบนี้ถึงลวงมองที่
อําเภอธาตุพนมก็ไดมาเอาตัวอยางและเลียนแบบโดยใชมองแบบที่ผมเอามานี้แหละ”  

จากการศึกษาในลวงมองอื่นๆ ในพื้นที่ศึกษาพบวา ไดมีการซื้อหามองแบบชั้นเดียวที่ขายตาม
ทองตลาดมาปรับแตงใหเปนมอง 2 หรือ 3 ชั้น (ภาพที่ 1) ซึ่งประกอบดวยมองตาถี่และตาหางในชุดมองเดียวกัน ซึ่ง
การปรับแตงมองจากชั้นเดียวที่เคยใชมาเปน 2 หรือ 3 ชั้นพบวา สามารถจับปลาไดทั้งปลาเล็กและปลาใหญไดจาก
การไหลมองแตละครั้ง ซึ่งแตกตางจากกอนหนานี้ที่ใชมองชั้นเดียว หากใชมองตาถี่จะไดเฉพาะปลาเล็ก หากใชมอง
ตาหางจะไดเฉเพาะปลาใหญ ซึ่งปจจุบันหาไดนอยลง 
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การเลือกขนาดของมองใหสอดคลองกับฤดูของปลาแตละชนิดเปนกระบวนการเรียนรูและการ
สรางองคความรูในหมูชาวประมง เชน ในชวงเดือนพฤษภาคม (ชวงน้ําแดง) ถึงชวงตุลาคม (ชวงออกพรรษา) หากใช
มองมอง 2-3 ชั้น ขนาด 14-21 cm. ชาวประมงจะสามารถจับปลาใหญ เชน ปลาอีตู ปลาแข ปลาบักบาน (โจก) 
ปลาเผาะ ได เปนตน (ตารางที่ 1) อีกทั้งการใชมองปลิวหรือมองซัดกับชวงเวลาที่ตางกันเปนการเรียนรูและการสราง
ความรูอีกอยางของชาวประมงดวย ซึ่งไดจากการสังเกตชนิดปลา และชวงเวลาที่จับปลาไดมาประยุกตสูการเลือกใช
มองขนาดตางๆ ชวงเวลา 

การปรับแตงมองจากแบบชั้นเดียวเปนแบบ 2 หรือ 3 ชั้น แตละชั้นมีขนาดตามองตางกัน ซึ่งได
ลอกเลียนแบบจากตาขายดักปลาในทะเลมาปรับใชกับปลาแมน้ําโขง ถือเปนความรู และนวัตกรรมใหมของการทํา
ประมงพื้นบานที่เกิดจากกระบวนการเรียนรูและกระบวนการสรางความรูของชาวประมงในพื้นที่ศึกษาจากอีกคนสู
อีกคน  
 

 
ภาพที่ 1   มอง 2 ชั้น ชั้นที่ 1 ขนาด 16 cm. ชั้นที่ 2 ขนาด 4 cm 
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ตารางที่ 1 การใชเครื่องมือในการจับปลาของประมงพื้นบาน 

ชวงเดือน วิธีการหาปลา เครื่องมือ 
ตัวอยางปลาที่จับ

ได 
องคความรูดาน 
การจับปลา 

มกราคม ปริมาณน้ํามาก ใช
การไหลมอง 2-3 
ชั้น 

มอง 2-3 ชั้น  
14-16cm. 

ไมคอยไดปลา 

กุมภาพันธ ปลาหมูพาย 
มีนาคม ปลาเขี้ยวไก 
เมษายน ปลาแกง 
พฤษภาคม (ชวงน้ํา
แดง) 

มอง 2-3 ชั้น 
7-8cm. 
2-4cm. 

ปลาหนาหนู 

กรกฎาคม  
สิงหาคม 
กันยายน 
ตุลาคม (ชวงออก
พรรษา) 
พฤศจิกายน 

ใชมองปลิว สลับ
กับมองซัด 

มอง 2-3 ชั้น 
14-21cm. 

ปลาอีตู ปลาแข  
ปลาบักบาน 
(โจก)  
ปลาเผาะ 

ธันวาคม ตกเบ็ดรอก เบ็ดรอก ปลากด 
ปลาขนาดใหญ 

- การสังเกตน้ําขึ้น ถาน้ําขึ้นจะ
ไดปลามาก 

- ไดปลามากถาราคาตกจะทํา
ปลาราเพื่อเก็บไวแลกขาว 

- ระดับน้ํา แมลงหรือแมงตางๆ 
และฟาฝน คือขอสังเกตที่ดี
ในการคาดการณจับปลา 

- หลังออกพรรษาปลาในลํา
หวย หนอง และที่นา จะมี
มาก 

- กอนวันพระ 1 วัน และวัน
พระจะจับปลาไดมาก 

ที่มา: จากการสํารวจโดยผูวิจัย ระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึง เมษายน 2552 
 

- การสรางความรูกรณี ที่จอดเรือ: การเรียนรูและการสรางความรูโดยนําทรัพยากรที่
มีอยูในพื้นที่มาประยุกตใช 
การสรางความรูเกี่ยวกับจุดพักเรือ ชาวประมงไดนําแพไมไผซึ่งเปนของเหลือจากซากเรือไฟ 

(เรือไฟเปนสวนหนึ่งของประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม) มาใชสรางเปนแพโดยทําคานรองรับพื้นทองของเรือซึ่ง
ชวยปองกันไมใหเรือจมน้ําในชวงฝนตก และปองกันการไหลหนีของเรือในชวงน้ําหลาก ซึ่งกรณีการเรียนรูจาก
ประสบการณนี้พบที่ลวงมองขามเฒา สวนลวงมองอื่นในพื้นที่ศึกษายังไมมีการรับนวัตกรรมนี้ไปใช ซึ่งจากการ
สัมภาษณลวงมองในพื้นที่ศึกษาพบวา มีปญหาฝนตกน้ําทวมเรือจมเชนกัน และยังไมทราบลวงมองขามเฒามีการ
ทําเชนนั้น 
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ภาพที่ 2 การประยุกตใชแพไมไผซึ่งเปนของเหลือจากซากเรือไฟมาเปนแพจอดพักเรือ 
 

3.3) การขายปลา การบริโภคและการแปรรูป  
- การขายปลา 
ประมงพื้นบาน ไมสามารถกําหนดราคาปลาที่ตนเองตองการขายได อยางไรก็ตามการขายปลามี

การเรียนรูรวมกันของสมาชิกในครัวเรือนและระหวางชาวประมงดวยกัน สําหรับการเรียนรูรวมกันของสมาชิกใน
ครัวเรือน อาทิ “ผัวหา เมียขาย” ซึ่งเปนรูปแบบการขายปลาแบบดั้งเดินของชาวประมง สวนการเรียนรูรวมกัน
ระหวางหมูชาวประมงดวยกันไดมีการบอกราคาปลาที่ตนขายใหกันทราบเชนกัน ซึ่งการที่ปลาชนิดไหนราคาดีมีผล
ตอการเลือกใชชนิดและขนาดของมองเพื่อใหสามารถจับปลาที่มีราคาดีไปขาย นอกจากนี้ความผูกสัมพันธระหวาง
ชาวประมงกับแมคาที่มารับซ้ือปลาที่ลวงมองหรือในหมูบานก็มีอิทธิพลตอชาวประมงในการเลือกใชอุปกรณจับปลา
เพื่อใหไดชนิดปลาตามที่ตลาดตองการ  

ชาวประมงไมสามารถกําหนดราคาขายปลาไดดวยตนเอง ความเขาใจระบบการตลาดเปนส่ิงที่
ของชาวประมงคาดการและเรียนรูไดคอนขางยาก อยางไรก็ตามชาวประมงที่ไมไดหาปลาเพื่อขายเปนหลักมิไดให
ความสําคัญกับการขายปลามากนัก แตมุงเพื่อนําไปบริโภคเองในครัวเรือนการหาปลาของชาวประมงจึงไมไดมุงที่
ชนิดของปลาที่ตลาดตองการ นอกจากนี้จากการศึกษาพบวา ชาวประมงไดมีการไดมีการแปรรูปปลาที่ตลาด
ตองการนอยหรือขายไดราคาถูก โดยเฉพาะปลาเล็กมาแปรรูปเปนปลาแดดเดียว ปลาแหง หรือปลาราเพื่อการ
บริโภคในครัวเรือน จําหนาย และแลกเปลี่ยน 
 
สรุปและขอเสนอแนะ 

ความสัมพันธระหวางคนในชุมชนที่ติดกับแมน้ําโขงมีมาชานาน มีการหาปลาจากแมน้ําโขงทั้งที่เปนอาชีพ
หลักและอาชีพเสริม การเลี้ยงลวงเปนพิธีกรรมที่ยังคงอยูของประมงพื้นบานแมน้ําโขงซึ่งมีการประกอบพิธีหลังจาก
การซาวลวงเพื่อทําความสะอาดลวงมอง  

กระบวนการเรียนรูและการสรางความรูทางสังคมของชาวประมงมี 3 ประเด็นหลัก คือ (1) วิธีการหาปลา 
ซึ่งมีการเรียนรูจากบุคคลและจากประสบการณ  (2) เครื่องมือหาปลา พบวา มีทั้งจากการนํานวัตกรรมจากภายนอก
พื้นที่มาประยุกตใช อาทิ มีการประยุกตใชเครื่องมือหาปลาจากทะเลมาปรับใชในแมน้ําโขง และมีการนําทรัพยากร
ในทองถิ่นมาใชในการหาปลาหรือชวยหาปลา  และ (3) การขายปลา การบริโภคและการแปรรูป โดยการขายมีการ
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เรียนรูรวมกันของสมาชิกในครัวเรือน ระหวางชาวประมงดวยกัน และเรียนรูจากแมคาปลาในตลาด นอกจากนี้ยังมี
การกระบวนการเรียนรูมรการนําปลาที่มีราคาถูกหรือเหลือบริโภคมาแปรรูปอีกดวย 

วิธีการหาปลา เครื่องมือหาปลา และการขายและการแปรรูปปลา ตางมีความสัมพันธกัน กลาวคือวิธีการ
หาปลาแตละชนิดทั้งตามความตองการของตลาด หรือความตองในนําไปการบริโภคเอง มีผลตอการเลือกใชชนิด
ของเครื่องมือหาปลาเพื่อจับตามชนิดปลาที่ตนตองการ  

หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการศึกษาและสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการสรางความรูดวยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูของมวลหมูชาวประมงในการพัฒนาวิธีการ เครื่องมือหาปลา และการรวมกลุมเพื่อสรางอํานาจ
การตอรองทางการตลาดกับแมคา อยางไรก็ตามถึงแมจะมีวิธีการหาปลาและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจับ
ปลาไดจํานวนมาก หากไมมีการสงเสริมแนวคิดการประมงเพื่อการอนุรักษแลวการสรางความรูการประมงที่มุงการ
จับปลาไดจํานวนมากก็ไมมีประโยชนอันใด เนื่องจากการจับปลาไดจํานวนมากตองควบคูกับการอนุรักษและ
สงเสริมความหลากหลายของชนิดปลาในแมน้ําโขงใหสามารถจับไดตลอดปดวย 
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