เคร อื่ งม อื หาปลาพ นื้ บ้าน

ลุม่ น้�โขง
ำ

งานวิจัยไทบ้าน
โดย
คณะนักวิจัยไทบ้านลุ่มน้ำ�โขง
และ
สมาคมแม่น้ำ�เพื่อชีวิต
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2

เครื่องมือหาปลาลุ่มน้ำ�โขง
งานวิจัยไทบ้าน
โดย
คณะนักวิจัยไทบ้านลุ่มน้ำ�โขง
และ
สมาคมแม่น้ำ�เพื่อชีวิต

พิมพ์ครั้งแรก		
จำ�นวน			
ราคา			
บรรณาธิการ		
กองบรรณาธิการ
		
			
			

เล่ม
บาท
ชญาพรรธน์ เมธีธนันวัฒน์
สายัณน์ ข้ามหนึ่ง
ประภาภรณ์ แปงเขียว
กฤษณพงศ์ หวันแดง
พลอยไพลิน อนิวรรตสถิต

ผลิตและจัดพิมพ์โดย		
				
				
				

สมาคมแม่น้ำ�เพื่อชีวิต
๑๙๙/๑๓ ถ.โพธาราม
ซอย ๖ ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
3

บทนำ�
แม่น้ำ�โขงเป็นแม่น้ำ�สายหลักในอนุภูมิภาคอุษาคเนย์ ที่มีแม่น้ำ�
สาขาน้อยใหญ่หลากหลายสายไหลลงสู่สายน้ำ�โขง ก่อเกิดความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ในลุ่มน้ำ�ในอนุ
ภูมิภาคนี้มาอย่างยาวนาน สืบสานเป็นสังคม วัฒนธรรม จารีตประเพณี ที่
เป็นอัตลักษณ์เฉพาะ โดยเฉพาะวิถีการทำ�มาหากินของคนในลุ่มน้ำ�แห่ง
นี้ ที่พึ่งพาสัตว์น้ำ�ในการดำ�รงชีวิตและสร้างรายได้ รวมไปถึงสร้างความ
มั่นคงทางด้านความเป็นอยู่และเศรษฐกิจที่ดีไม่แพ้พื้นที่ใดในโลก
อาชีพหาปลาถือเป็นอาชีพหลัก อีกอาชีพหนึ่งของผู้คนลุ่มน้ำ�
โขงและลุ่มน้ำ�สาขา จนเป็นที่กล่าวขานถึงอาชีพคนหาปลาลุ่มน้ำ�โขง ใน
ด้านวัฒนธรรม จารีตประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน สิ่ง
หนึ่งที่อยู่คู่กับคนหาปลา คือ เครื่องมือหาปลา นับตั้งแต่เครื่องมือหาปลา
พื้นบ้าน ที่อาศัยองค์ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ที่ถูกถ่ายทอดออกมา
เป็นลักษณะต่างๆ หลากหลายรูปแบบของเครื่องมือหาปลาพื้นบ้าน ที่ได้
ประกอบขึ้นโดยการสังเกตพฤติกรรมของปลาแต่ละชนิด แหล่งที่อยู่อาศัย
ของปลา การกินอาหารของปลา แล้วนำ�มาคิดประดิษฐ์เครื่องมือหาปลาและ
เหยื่อที่ใช้ล่อปลาให้มาติดเครื่องมือหาปลาที่วางดักไว้
เมื่อวันเวลาผันผ่าน สังคมความเป็นอยู่มีความเจริญก้าวหน้า
จากเครื่องมือหาปลาที่ใช้หาปลาไว้สำ�หรับบริโภคกันในครัวเรือนใช้แลก
เปลี่ยนสิ่งของจำ�เป็นในการดำ�เนินชีวิตพัฒนาสู่การค้าขายสร้างรายได้ให้
ครอบครัวจนขยายเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำ �
โขงมาจวบจนปัจจุบัน
เครื่องมือหาปลาจึงมีวิวัฒนาการที่ปรับเปลี่ยนให้สามารถหาปลา
ได้ในจำ�นวนที่มากขึ้น จนบางครั้งกลับกลายเป็นเครื่องมือที่เข้าข่ายทำ�ลาย
ล้างและลดการแผ่ขยายของพันธุ์ปลาให้มีจำ�นวนลดลง จนพันธุ์ปลาบาง
ชนิดถูกจัดให้เป็นปลาใกล้สูญพันธุ์ หากแต่เครื่องมือหาปลาก็ใช่ว่าจะ
เป็นสาเหตุเดียวที่ทำ�ให้เกิดการใกล้สูญพันธุ์ของปลาบางชนิด ปัจจัยใน
ด้านอื่นก็มีส่วนด้วย เช่น การไม่รักษาความสะอาดของแม่น้ำ� การใช้สารเคมี
แล้วไหลลงสู่แม่น้ำ� เป็นต้น ก็เป็นปัจจัยร่วมที่ทำ�ให้พันธุ์ปลาลดจำ�นวนลง
ไปเป็นจำ�นวนมาก
ดังนั้นการเก็บข้อมูลเรื่องเครื่องมือหาปลาลุ่มน้ำ�โขงและลุ่มน้ำ�
สาขานี้ เป็นการเก็บรักษาองค์ความรู้ของเครื่องมือหาปลาพื้นบ้านทีบรรพ
ชนสร้างขึ้นมาใช้หาปลาให้ได้ในจำ�นวนที่พอเพียงกับการเลี้ยงชีพ ที่นับวัน
ชนรุ่นหลังจะหลงลืมและไม่เห็นความสำ�คัญของสิ่งเหล่านี้ แล้วหันไปใช้
เครื่องมือหาปลาแบบล้างผลาญจนทำ�ให้จำ�นวนพันธุ์ปลาลดลง จนบาง
ชนิดเข้าสู่วิกฤติเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ไปในที่สุด
1

สารบัญ
				

อภิธานศัพท์ระบบนิเวศแม่น้ำ�ของไทบ้าน 		
เครื่องมือหาปลาประเภทล่อปลา ๔๔ ชนิด
เบ็ดปลาเลิม				
เบ็ดโยง					
เบ็ดน็อก/เบ็ดคันงอ				
เบ็ดคิด/เบ็ดซิด				
เบ็ดมาบ/ขว้างมาบ/เบ็ดเหลี้ยม			
เบ็ดเต้า (ปากมูน)				
เบ็ดเด้ง/เบ็ดแห้ว				
เบ็ดเอี่ยน/เบ็ดปลาไหล 			
ตุ้มปลาไหล/ตุ้มเอี่ยน			
เบ็ดตกโบก/เบ็ดโบก				
ตุ้มปลาขาว 				
ตุ้มปลาดุก/ตุ้มงาไหว			
ตุ้มปลาแตบ				
เบ็ดน้ำ�เต้า (เชียงคาน-ปากชม)			
ตุ้มปลากด				
ลานปลาอีตู๋/ตุ้มลาน			
ตุ้มปลาดุก (ปากมูน)			
ตุ้มปลาสร้อย/ลานปลาสร้อย			
ตุ้มกุ้ง					
แงบดักกบ				
ขาน้อย					
ขาใหญ่					
เย็าะ (ปากชม)				
กองเย๊าะ (ปากมูน)				
กะบั้ง/กะบั้งปลาแข้วไก้			
เรือผีหลอก/แนบ			
เย๊าะ (ราษีไศล)				
บัดลิงไซ/แซ่กุ้ง/ฟด				
บั้งลั่น/ลั่นเอี่ยน				
ไซกุ้ง					
กะบั้งกุ้ง 				
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หน้า
๖-๘
๙-๖๒
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘-๑๙
๒๐
๒๑
๒๒-๒๓
๒๔-๒๕
๒๖
๒๗
๒๘-๒๙
๓๐-๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐-๔๑
๔๒-๔๓
๔๔-๔๕
๔๖

๔๗

สารบัญ

							
					

หน้า

เบ็ดล่อ					
ดางตุ้มกุ้ง				
ตุ้มปลายอน				
ไซลั่น/จั่น					
จั่นหลุม					
ลอบเบิด					
คอนโด					
ลอบยืน					
สะดุ้ง					
จั่นลัง					
อีจู้					
ตุ้มปลามาง				
แห้วกบ					
เครื่องมือหาปลาประเภทใช้จับปลา ๑๘ ชนิด
แซะ					
สระโอ/ขอหลด/ง่อง				
สุ่มกลองยาว/สุ่มฮอย			
สุ่ม/สุ่มซี่					
สอด/ดางซ้อน/ซ้อน/ต่องตักปลา		
สวิง/หิง/หวิง				
ดางซ่อน/เคาะบอด/ลากวอด/แก่โซ่/แหย่		
พร้า					
เหล็กแทงเอี่ยน/แหลมแทงเอี่ยน		
จอวอ					
หน้าธนู					
ปืนยิงปลา				
แห					
สะนาง					
ต่องตักปลา ( ใหญ่ )			
หลิม/สมวก/ฉมวก/แหลม			
ตีปลาฮอง				
จ่ำ�/จำ�/ยอ				

๔๘
๔๙
๕๐-๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘-๕๙
๖๐-๖๑
๖๒
๖๓
๖๔-๘๙
๖๔
๖๕
๖๖-๖๗
๖๘-๖๙
๗๐-๗๑
๗๒-๗๓
๗๔-๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔-๘๕
๘๖-๘๗
๘๘-๘๙
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สารบัญ

							
					
หน้า

เครื่องมือหาปลาประเภทใช้ดักปลา ๒๖ ชนิด
คั่ง					
ต้อนตุ้มโต่ง				
ลอบนอน					
มอง					
หลี่					
มองปลาบึก				
มองซิ่ง					
โต่ง (อีสานเหนือและฝั่งลาว)			
ไซหัวหมู					
เออ/กะตั้ม				
ซอน					
ซ้อล่อ					
ซูด					
อีหลง					
แงบ (ปากมูน)				
กะโหล่มีหาง				
ดางกุ้ง					
จิบและโพงพาง				
หลุมยืน					
ไซสองงา					
เบ็ดละแวง				
กะโหล่					
ไหลมอง					
เบ็ดราว/เบ็ดเผือก				
โต่ง (ปากมูน)				
กวด/อวนทับตลิ่ง/โอน			
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๙๐-๑๑๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔-๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔-๑๑๕
๑๑๖-๑๑๗
๑๑๘-๑๑๙

สารบัญ

							
					
หน้า
เครื่องมือช่วยจับปลา ๒๕ ชนิด		
แป/แพ					
เรือกาบ					
เรือแป้น/เรือสามแผ่น			
เรือเจาะ/เรือขุด/เรือโก๋น			
เรือจิบ					
เรือหาปลาเชียงคาน/ปากชม			
ข้องลายสอง				
ข้องดงยาง (ปากมูน)			
ข้อง					
ข้องเป็ด/ข้องลอย				
ถุงกะเทียว				
กะซังนอน				
กะซังตั้ง					
ต่องตักปลา ( เล็ก )				
กะต้าตาแตก				
ขอเหล็ก/ขอถก/ขอหลด/ขอเกาะ		
กะโซ่สาน้ำ�				
ค่าว					
ขิก					
สะน็อก/สะน้ง				
ลากจะคาก / แก่โค่น				
สะเบ็ง/สะนอด				
เค็ดฮ้อยปลา				
เชือก/ด้าย และอุปกรณ์สานเครื่องมือหาปลา
เลี้ยงผีโพ้ง				
			
				

๑๒๐-๑๔๖
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐-๑๔๑
๑๔๒-๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖		
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อภิธานศัพท์ระบบนิเวศแม่น้ำ�ของไทบ้าน
แก่ง

พืดหินหรือโขดหินที่กีดขวางทางน้ำ� มี ๓ ลักษณะ ลักษณะแรกเกิด
จากคันหินคันเดียวที่มีลักษณะราบเรียบและสูงค่อนข้างเสมอกัน
ลักษณะที่สองเกิดจากคันหินที่เป็นแผ่นหิน ลักษณะที่สาม
ประกอบด้วยคันหินที่สลับซับซ้อน สูงต่ำ�ไม่เสมอกัน
ขุม
ลักษณะของพื้นที่ใต้น้ำ�ที่เป็นหลุมลึกใหญ่ มีความลึกตั้งแต่ ๑๐
เมตรขึ้นไป อาจอยู่ถัดจากคันหรือแก่งก็ได้
ขุมดิน โดยทั่วไปอยู่ลึกกว่าขุมหิน มีพื้นที่กว้างกว่า มีสภาพเปลี่ยนแปลง
ตามปริมาณและกระแสน้ำ�  เนื่องจากอาจถูกกัดเซาะหรือเกิด
ตะกอนทับถม เป็นแหล่งลวงปลาที่สำ�คัญ อย่างลวงไหลมอง
ขุมหิน ขุมที่ลักษณะเป็นแนวหินผาเกยก่ายเป็นชั้น ๆ สลับซับซ้อน ทำ�ให้
เป็นที่ซุกซ่อนของปลาอย่างดีเลิศ
คอน ช่องน้ำ�ตื้นบนคันแก่ง มักอยู่ริมฝั่ง คนหาปลาสามารถจูงเรือผ่าน
คอนเพื่อข้ามไปอีกฟากของตัวแก่งได้ในเวลาที่แปวต่างๆ ยัง
เชี่ยวอยู่
คัน
แนวหินที่ทอดยาวไปสู่กลางแม่น้ำ�  โดยทั่วไปคันจะจมอยู่ใต้น้ำ�
ในฤดูแล้งจะจมอยู่ลึกประมาณ ๑-๒ เมตร เหมาะสำ�หรับใช้
เครื่องมือจับปลาประเภทน้ำ�ตื้นอย่างลาน แห และการวางมอง
ดอน เกาะกลางน้ำ� รวมทั้งเนินหินและเนินดินที่โผล่ขึ้นกลางลำ�น้ำ�หรือ
เนินหินและเนินดินที่กระจายอยู่บริเวณแก่ง มีขนาดพื้นที่เฉพาะตัว
ดอนแก้ว ดอนขนาดเล็ก ปรากฏในทุกๆ แก่ง มีพืชผัก ต้นกอพืช ตามพื้น
มีไม้พุ่ม หรือเครือไม้ชนิดต่างๆ ขึ้นกระจัดกระจายซึ่งเป็นแหล่ง
อาหารและสมุนไพรของไทบ้าน และอาหารของปลา
ดอนดิน ดอนกลางน้ำ� ไทบ้านใช้ปลูกผักสวนครัวในช่วงที่โผล่พ้นน้ำ� ถ้า
เป็นดอนดินขนาดกลางและขนาดใหญ่ จะมีพืชพรรณขึ้นมากมาย
ซึ่งเป็นแหล่งอาหารและสมุนไพร รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารของ
ปลาด้วย
ดอนหิน เป็นเนินหินสูง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแก่ง
ตาด พื้นดินหรือแผ่นหินที่ราบเรียบและลาดยาว ไม่มีโขดหินขวางกั้น
ทำ�ให้น้ำ�ที่ไหลผ่านเป็นน้ำ�ไหลเรียบ คนหาปลาใช้เป็นทางเดิน
และหาปลาด้วยการทอดแห
หลง ร่องที่น้ำ�ไม่สามารถไหลเชื่อมต่อกับแม่น้ำ�หลักได้ น้ำ�ในหลงจะ
เป็นน้ำ�นิ่งและตื้น จะพบหลงในหน้าน้ำ�ลดช่วงเดือนมีนาคมพฤษภาคม
หนอง แอ่งน้ำ�ที่มีน้ำ�ขังอยู่ในหน้าแล้ง มักเกิดริมฝั่งโขง หนองมีความ
สำ�คัญมากเนื่องจากเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ�ในหน้าน้ำ�ลด
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ถ้�ำ

ลักษณะการวางตัวของหินทีก่ า่ ยกันเป็นชัน้ ๆ มี ๒ ชนิด คือ ถ้�ำ บกกับ
ถ้�ำ ใต้น�ำ้ สำ�หรับถ้�ำ ใต้น�ำ้ เป็นเหมือนแหล่งทีพ่ กั ของปลาน้อยใหญ่
ส่วนถ้�ำ บกมักใช้เป็นทีพ่ กั ของคนหาปลาเพือ่ หลบแดดและฝน
บุง่
เป็นแอ่งน้�ำ อยูต่ ดิ กับท้ายคันหรือท้ายดอน บริเวณนัน้ น้�ำ จะนิง่ เพราะ
มีคนั หินกัน้ ปิดทางน้�ำ ไหล ในทัศนะของคนหาปลาบุง่ เป็นที่
ปลอดภัยเพราะน้�ำ นิง่ มักใช้เป็นลวงแหและลวงมอง
โบก ลักษณะอ่างขนาดใหญ่เล็กอยูต่ ามร่องหินหรือตาดหิน บริเวณคัน
แก่งในฤดูฝนจะถูกน้�ำ ท่วมกลายเป็นทีพ่ กั อาศัยของปลาส่วนในฤดู
แล้งอาจมีปลาค้างให้คนหาปลาได้จบั
แปว /ป่อง ร่องน้�ำ ลึกทีอ่ ยูส่ ลับกับคันแก่ง ใช้เป็นเส้นทางให้เรือขึน้ ลงผ่าน
แก่งได้ตลอดทัง้ ปี
ป่าบุง่ -ป่าทาม สังคมพืชป่าไม้ในพืน้ ทีน่ �ำ้ ท่วมถึงริมฝัง่ แม่น�ำ้ ลำ�ธาร พืชพรรณ
ส่วนใหญ่เป็นไม้ไม่ผลัดใบ ทัง้ ไม้ยนื ต้น พืชคลุมดินและพืชน้�ำ
วัง
ท้องน้�ำ ลึกทีม่ พี น้ื ทีต่ อเนือ่ งจากแก่งต่อแก่ง มีความลึก ๖–๑๐
เมตร ในช่วงฤดูแล้ง วังเป็นระบบนิเวศน์ใหญ่ซง่ึ ในท้องน้�ำ ของวังจะ
ประกอบด้วยขุมและคัน
เวิน
บริเวณทีม่ ลี กั ษณะการไหลของน้�ำ ปะทะสิง่ กีดขวาง ทำ�ให้เกิดน้�ำ ไหล
วนหรือน้�ำ หมุน เกิดได้ทง้ั ในน้�ำ ลึกบริเวณขุมหรือวัง และในน้�ำ ตืน้
บริเวณโขดหิน
รูหนิ
หินตามแก่งในลำ�น้�ำ จะมีรหู นิ หรือช่องลอด บ้างเป็นรูหนิ ทะลุบา้ ง
เป็นรูทบึ บ้างมีรปู ร่างกลม แบน
ส้าง พืน้ ทีท่ ม่ี นี �ำ้ ไหลซึมตามริมฝัง่ และแก่ง ชาวบ้านใช้ท�ำ บ่อน้�ำ ดืม่ ในฤดู
แล้งในระหว่างออกหาปลาหรือสัญจรผ่านไปมาหลุมหิน หินทีอ่ ยู่
ตามแก่งของลำ�น้�ำ มูนส่วนมากจะมีชอ่ งหลุมแตกต่างกันไปเป็นรูป
วงกลมและกลวงลงไปบนพืน้ ผิวหน้าของหิน
เห่ว
คันแก่งสูงประมาณ ๓-๕ เมตร ระดับความสูงไม่สม่�ำ เสมอมี
ลักษณะคล้ายเหว คันแก่งทีส่ ลับซับซ้อนนีเ้ หมาะสำ�หรับเป็นทีซ่ อ่ น
ของปลา บริเวณเห่วจะมองเห็นฝูงปลากระโดดและเป็นลวงปลาที่
สำ�คัญของคนหาปลา
ผา
เป็นแท่งหินหรือกลุม่ หินทีเ่ กิดในแม่น�ำ้ ทีม่ คี วามสลับซับซ้อน มีรอ่ ง
น้�ำ ลึก ในหน้าแล้งเมือ่ น้�ำ ในแม่น�ำ้ โขงลดระดับลง กลุม่ ผาจะโผล่พน้
น้�ำ ส่วนในฤดูน�ำ้ หลากกลุม่ ผาจะจมอยูใ่ ต้น�ำ้
คก
เป็นบริเวณทีม่ หี ลุมลึกในแม่น�ำ้ โขงและน้�ำ ไหลวน คกแต่ละแห่งมี
ขนาดและความลึกต่างกัน บางทีล่ กึ ได้ถงึ ๑๐ เมตร
แจ๋ม แหลมที่ยื่นเข้าไปในน้ำ� ประกอบด้วยกลุ่มหินผาในตอนปลาย
เป็นแนวช่วยป้องกันการพังทลายของตลิ่ง
กว๊าน มีลักษณะเป็นคุ้งน้ำ� เป็นวังคล้ายคกอยู่ด้านในของส่วนโค้งของ
แม่โขง กระแสน้ำ�ในบริเวณกว๊านจะหมุนวนเป็นวงกว้าง
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หาด

เป็นหาดทรายหรือหาดหินลาดยาวปริ่มน้ำ�และบางส่วนพ้นน้ำ� ส่วน
ล่างสุดจะอยู่ใต้น้ำ�
ร้อง หมายถึงการอ้อมไปข้างหลัง ร้องในแม่น้ำ�โขงคือลักษณะร่องน้ำ�
กว้างประมาณ ๕ เมตร ไหลอ้อมหินผาหรือดอนแล้วไหลออกมา
สู่น้ำ�ใหญ่อีกครั้ง น้ำ�ไหลผ่านเข้าออกได้ตลอด จะพบร้องในช่วง
หน้าแล้งเท่านั้น
ริมฝั่ง ริมฝั่งเป็นบริเวณที่เชื่อมต่อกับหาดทราย หาดหิน กลุ่มหินผา และ
แม่น้ำ�โดยตรง
ดอนทราย เป็นพื้นที่ ที่เกิดขึ้นเมื่อน้ำ�ลดมากในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน
ดอนทรายเกิดขึ้นริมฝั่งและกลางลำ�น้ำ�โขง ที่เกิดจากกระแสพัดพา
เอาทรายมากองรวมกันขยายเป็นพื้นที่บริเวณกว้างมีต้นพืชขึ้นใน
ช่วงฤดูแล้ง
แซม บริเวณทางเดินน้ำ�ที่มีดอนทายปิดทางน้ำ�ทั้งสองด้านทำ�ให้น้ำ�ไหล
เป็นริ้วทางยาวไปกับความยาวของดอนทรายนั้น ๆ
โซ่
เป็นร่องน้ำ�เล็ก ๆ จากบุ่งยื่นเข้าไปในพื้นดิน มีปลาขนาดเล็กหรือ
ลูกปลาว่ายเข้าไปอาศัยอยู่
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เครื่องมือหาปลาลุ่มน้ำ�โขง

เครื่องมือหาปลาประเภทล่อปลา ๔๔ ชนิด
๑.เบ็ดปลาเลิม

มีลักษณะเหมือนเบ็ดทั่วไป แต่ขอเบ็ดปลาเลิมจะมีขนาดใหญ่
กว่าเบ็ดทั่วไป และขอเบ็ดบางตัวทำ�มาจากเหล็ก ซึ่งนำ�มาตีขึ้นรูปเป็นขอเบ็ด
การผูกขอเบ็ดเข้ากับคันเบ็ดนั้นจะใช้เชือกเป็นจำ�นวนมาก เบ็ดปลาเลิมจะ
ผูกเข้ากับคันไม้ไผ่ บางทีก็มีตั้งแต่ ๓ เล่มขึ้นไปมัดรวมกันเป็นคันเบ็ด
ปลาที่จับได้ เป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ เช่น ปลาเลิม ปลาเคิง
วิธีการใช้ คนหาปลาจะเกี่ยวเหยื่อเข้ากับขอเบ็ด แต่ถ้าเหยื่อเป็นลูกปลา
เวลาเกี่ยวเหยื่อต้องไม่ทำ�ให้ลูกปลาตาย เพราะปลาจะไม่กินเบ็ด จากนั้นก็
นำ�ขอเบ็ดไปมัดเข้ากับคัน แล้วมัดคันเบ็ดเข้ากับก้อนหินหรือมัดคันเบ็ดเข้า
กับกิ่งไม้ เพื่อป้องกันปลาดึงเอาเบ็ดไปด้วยหากปลากินเบ็ดแล้ว
เหยื่อที่ใช้ ปลาเพี้ยขนาดครึ่งกิโลกรัม ไก่หรือไส้หมู หมักให้เน่าจนมีกลิ่น
เหม็น เป็นเหยื่อล่อให้ปลาติดเบ็ด
ฤดูกาลที่ใช้ เดือนมกราคมถึงมิถุนายน ใช้กับระบบนิเวศแบบ คก และแก่ง
พบเห็นในแม่น้ำ�โขงตอนล่างในเขตอำ�เภอเชียงคานและปากชม จังหวัดเลย
บ้าง แต่ไม่มากเช่นแต่ก่อน เพราะปลาเลิมเริ่มหายาก นานๆ ทีคนหาปลา
จะจับได้เสียครั้งหนึ่ง ส่วนแม่น้ำ�โขงตอนบนของไทยไม่มีให้เห็นแล้ว
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๒.เบ็ดโยง

เบ็ดโยงมีลักษณะคล้ายเบ็ดทั่วไป คือ มีคันเบ็ด สายเอ็น และเบ็ด
มีวิธีการหาคล้ายกับเบ็ดคันงอ ต่างกันเพียงขนาดของเบ็ดเท่านั้น คันเบ็ดทำ�
ด้วยไม้ไผ่บ้าน หรือไม้ไผ่ซางไพร อายุ ๓-๕ ปี มีความยาวประมาณ ๑-๑.๕
เมตร ส่วนขนาดของเอ็นขึ้นอยู่กับขนาดของเบ็ด เช่น ใช้เบ็ดเบอร์ ๔-๑๖
จะใช้เอ็นเบอร์ ๖๐ คนหาปลามักใช้เบ็ดขนาดนี้ในช่วงฤดูน้ำ�หลาก เพราะ
ใช้ล่อปลาใหญ่ ส่วนในช่วงฤดูแล้งจะใช้เบ็ดเบอร์ ๑๖-๑๘ สายเอ็นเบอร์
๓๐-๔๐ อายุการใช้งานประมาณ ๑ ปี
ปลาที่จับได้ มีปลากด ปลาเคิง ปลาช่อน ปลาดุก
วิธีการใช้ คนหาปลาจะวางเบ็ดโยงในช่วง ๕ โมงเย็น และจะลงไปยามหรือ
ไปดูว่ามีปลาติดหรือไม่ในช่วง ๕-๖ โมงเช้า คนหาปลา ๑ คน จะใช้เบ็ด
โยงในการหาปลาประมาณ ๓๐-๔๐ หลัง โดยทั่วไปจะได้ปลาประมาณวันละ
๒-๖ กิโลกรัม หรือบางวันได้สูงสุดถึงวันละ ๙-๑๐ กิโลกรัม เนื่องจากเบ็ด
โยงใช้สำ�หรับล่อปลาใหญ่ ดังนั้นหากจับได้ปลาขนาดใหญ่ คนหาปลามัก
ใช้ต่องตักปลา ช่วยจับปลาไม่ให้หลุดหนีไป
เหยื่อที่ใช้ ลูกเขียด ลูกกบ ปลาเข็ง ปลาแข้วไก้ ปลาซิว ปลาขาวมน ปลาดุก
โดยจะใช้เป็นเหยื่อในช่วงฤดูน้ำ�หลาก ส่วนฤดูแล้งจะใช้ แมงซอน จิ้งหรีด
ปูนา
ฤดูกาลที่ใช้ ฤดูน้ำ�หลาก เดือนสิงหาคมถึงตุลาคม และช่วงฤดูแล้ง เดือน
ธันวาคมถึงเมษายน คนหาปลาจะวางเบ็ดโยงในระบบนิเวศบริเวณริมฝั่งที่
มีพุ่มไม้ ในแม่น้ำ�ใหญ่ที่มีถ้ำ�ใต้น้ำ� ซึ่งเป็นที่อยู่ของปลาขนาดใหญ่ ห้วยสาขา
หนอง วัง บุ่งในป่าทาม พบเห็นตามริมฝั่งแม่น้ำ�มูน ห้วยสาขา และแหล่งน้ำ�
ในป่าบุ่งป่าทาม
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๓.เบ็ดน็อก / เบ็ดคันงอ

ทางภาคเหนือเรียก “เบ็ดน็อก” ทางภาคอีสานเรียกว่า “เบ็ดคัน
งอ” มีลักษณะเหมือนเบ็ดทั่วไป แต่มีความยาวรวมทั้งหมดแล้วไม่มาก
เท่าใดนัก สายที่ผูกเข้ากับขอเบ็ดมีขนาดสั้น คันเบ็ดทำ�มาจากไม้ไผ่ที่เหลา
ให้ด้านปลายที่ผูกเข้ากับขอเบ็ดนั้นอ่อนโค้ง ความยาวของคันเบ็ดประมาณ
๘๐ เซนติเมตร โดยทั่วไปจะใช้เบ็ดเบอร์ ๑๕-๒๐ ใช้สายเอ็นเบอร์ ๔๐๔๕ แต่หากใช้สายไนล่อนจะใช้เบอร์ ๔-๖ ในหนึ่งวันคนหาปลาสามารถ
ผลิตเครื่องมือหาปลาชนิดนี้ได้ประมาณ ๕๐ คัน แต่ละคันมีอายุการใช้
งานประมาณ ๒ ปี ปลาที่จับได้ ปลาดุก ปลาข่อ ปลาหลาดหรือปลากระทิง
ปลาเข็ง ปลาขาว เอี่ยน ปลาก่า ปลากั้ง ปลากด ปลาเคิง ปลาหลด ปลาต
อง ปลาผอ ปลาปาก วิธีการใช้ นำ�ไม้ไผ่มาผ่าซีกและเหลาให้ได้ขนาดพอ
เหมาะโดยด้านปลายเหลาให้เรียวเล็ก คันเบ็ดที่ใช้จะมีขนาดไม่ใหญ่มาก
จากนั้นก็นำ�คันเบ็ดมาผูกเข้ากับขอเบ็ดที่ผูกเชือกไว้เรียบร้อยแล้ว นำ�เบ็ด
ที่ได้ไปเกี่ยวเข้ากับเหยื่อ การปักเบ็ดก็จะปักให้คันเบ็ดลึกลงไปในดินพอ
ประมาณ เพื่อป้องกันไม่ไห้เบ็ดหลุดไปได้ หลังที่มีปลากินเหยื่อแล้ว
เหยื่อที่ใช้ ไส้เดือน หอยขม เขียด ปลาซิว แมงซอน ปูเล็ก ลูกปลาเข็ง สบู่
ลาย แม่เป้ง ทักแท ฤดูกาลที่ใช้ เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม ใช้ใน
ระบบนิเวศแบบ ลำ�ห้วย ทุ่งนา พบเห็นได้ทั่วไปตามริมห้วยสาขาของแม่น้ำ�
โขง และตามทุ่งนา
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๔.เบ็ดคิด/เบ็ดซิด

“คิด” เป็นลักษณะกิริยาของการตวัด หลังจากที่ปลากินเหยื่อ
เพื่อให้ปลาติดเบ็ด ซึ่งเป็นภาษาถิ่นทางภาคเหนือ ส่วนภาคอีสานเรียก
ว่า“เบ็ดซิด”สำ�หรับเบ็ดคิดหรือเบ็ดซิดนั้นมีลักษณะเหมือนเบ็ดทั่วไป คือ
ประกอบด้วยขอเบ็ด คันเบ็ด และมีทุ่นลอยเพื่อบอกให้รู้ว่ามีปลามากิน
เบ็ด ความยาวของสายเบ็ดและตัวเบ็ดนั้นแล้วแต่คนที่ใช้จะทำ�ขึ้นมาเอง
บ้างก็ใช้สายยาว บ้างก็ใช้สายสั้น คันเบ็ดมีทั้งที่เป็นไม้ไผ่ ในระยะหลังคน
หาปลาได้มีการนำ�เอาคันเบ็ดที่ผลิตจากไฟเบอร์ ซึ่งเป็นวัสดุที่มีการนำ�เข้า
มาจากต่างประเทศ ซึ่งคันเบ็ดที่นำ�เข้ามาสะดวกสบายต่อการถอดเก็บ และ
สะดวกในการพกพาเดินทางไปหาปลา คันเบ็ดที่นำ�เข้ามานั้นมีราคาแพงกว่า
ไม้ไผ่ แต่ใช้ได้นานกว่า ปลาที่จับได้ ปลาบอก ปลาหลิมหรือปลาช่อน
ปลาดุก ปลากด ปลาปาก วิธีการใช้ เกี่ยวเหยื่อเข้ากับตัวเบ็ดแล้วปล่อย
ตัวเบ็ดให้จมลงในน้ำ�ด้านที่อยู่เหนือน้ำ�จะมีทุ่นลอยอยู่ ตัวทุ่นนั้นจะทำ�มา
จากไม้หรือโฟม ทุ่นจะมีขนาดที่แตกต่างกันออกไป มีน้ำ�หนักเบาเมื่อเวลา
ที่ปลากินเบ็ด แล้วทุ่นจะจมลงในน้ำ�และผู้ที่ใช้เบ็ดต้องใช้ความเร็วในการ
ยกเบ็ดขึ้น การเกี่ยวเหยื่อเข้ากับตัวเบ็ดนิยมเกี่ยวเหยื่อจนสุดหัว ท้าย ของ
เหยื่อ เพื่อป้องกันการมองเห็นตัวเบ็ดของปลาและเวลาปลากินเหยื่อก็จะ
กินตัวเบ็ดเข้าไปด้วย เหยื่อที่ใช้ ไส้เดือน ปลาร้า ไข่มดแดง แมงมาย
ฤดูกาลที่ใช้ ตลอดทั้งปี ในบริเวณระบบนิเวศ ริมฝั่งแม่น้ำ�โขง ริมฝั่งห้วย
ทุ่งนา พบเห็นได้ทั่วไปตามลำ�น้ำ�โขง ลำ�ห้วยสาขาและทุ่งนา
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๕ .เบ็ดมาบ/ขว้างมาบ/เบ็ดเหลี้ยม

มีลักษณะเหมือนคันเบ็ดทั่วไป แต่สายเบ็ดผูกด้วยช้อนที่ทุบให้แบนหรือ
ตะกั่วทุบให้แบนจนมีรูปร่างคล้ายปลา เพื่อเรียนแบบปลาที่นำ�มาเป็น
เหยื่อกำ�ลังว่ายอยู่ตามผิวน้ำ�  เนื่องจากความมันวาวของผิวช้อนหรือตะกั่ว
จะคล้ายกับเกล็ดของปลา เมื่อถูกแสงแดงจะสะท้อนแสงออกมา ปลา
เห็นก็จะว่ายเข้ามาฮุบเหยื่อและติดเบ็ดในที่สุด
ปลาที่จับได้ ปลาสูด ปลาขบ ปลาชะโด ปลาช่อน
วิธีการใช้ ทุบช้อนหรือตะกั่วให้แบนเพื่อใช้ทำ�เป็นเหยื่อ หลังจากนั้นก็นำ�
มาผูกเข้ากับสายเบ็ดและขอเบ็ด เมื่อได้เบ็ดตามที่ต้องการแล้ว วิธีการ คือ
ขว้างสายเบ็ดที่มีเหยื่อล่อลงในน้ำ� ตะกั่วหรือช้อน เมื่อกระทบกับแสงแดด
จะสะท้อนแสง คล้ายกับปลาที่กำ�ลังว่ายน้ำ� แล้วเกล็ดปลากระทบกับแสง
แดดสะท้อนให้เห็น เมื่อปลาที่กินปลาด้วยกันมองเห็นแสงสะท้อนก็จะเข้า
มาฮุบกินเหยื่อ เบ็ดลักษณะนี้มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปตามท้องถิ่นใช้
บางคนก็เรียก “เบ็ดมาบ” บ้างก็เรียก “ขว้างมาบ” หรือ “เบ็ดเลี้ยม” หมายถึง
แสงสะท้อนที่วาววับ
เบ็ ด ชนิ ด นี้ ไ ม่ ใ ช้ เ หยื่ อ แต่ ใ ช้ ช้ อ นหรื อ ตะกั่ ว ที่ ทุ บ จนแบนและทำ � ให้ มี
ลักษณะคล้ายปลาที่ใช้เป็นเหยื่อ เป็นการเรียนแบบพฤติกรรมของปลาที่
หากินโดยการฮุบเหยื่อที่เป็นปลาด้วยกันจากการมองเห็นแสงสะท้อนของ
แสงแดดกับเกล็ดของปลาที่เป็นเหยื่อ
ฤดูกาลที่ใช้ เดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม ในระบบนิเวศแม่น้ำ�โขงที่มีน้ำ�
ไหล เช่น บริเวณหัวแก่งหรือท้ายแก่ง หรือ วัง เวิน ขุม ที่มีแสงแดดส่องถึง
ปัจจุบันไม่สามารถพบเห็นได้แล้วในแม่น้ำ�โขง เนื่องจากจำ�นวนปลาลด
ลง ปลาหายากขึ้น จึงใช้เครื่องมือหาปลาชนิดอื่นที่สามารถหาจับปลาได้
ดีกว่า
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๖.เบ็ดเต้า (ปากมูน)

มีองค์ประกอบอยู่ ๒ ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ช่วยให้เบ็ดลอยน้ำ� คือ ผลของน้ำ�
เต้าแห้ง ทางภาคอีสานเรียก “หมากเต้า” ส่วนทางภาคเหนือเรียก “หม่า
น้ำ�ต้น” คนหาปลาจะใช้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑๐ เซนติเมตร
บริเวณปากผลน้ำ�เต้าจะอุดด้วยยางไม้กันไม่ให้น้ำ�เข้า ส่วนผลจะรัดด้วย
ลวด เพื่อยึดส่วนที่ ๒ คือ เบ็ด โดยทั่วไปจะใช้เบอร์ ๗ หรือใช้เหล็กมาตี
เป็นเบ็ดใช้เอง ใช้เชือกไนล่อนเบอร์ ๑๒ พันทบกัน ๒ เส้น ผูกติดกับลวดที่
รัดผลน้ำ�เต้าไว้ ให้มีความยาวประมาณ ๑๐ เซนติเมตร
ปลาที่จับได้ ปลาโมง ปลาเลิม ปลาปึ่ง ปลาผอ
วิธีการใช้ ปั้นลูกมะเดื่อสุกที่มีสีแดงเข้ากับขอเบ็ด แล้วก็เอาทาที่ผลน้ำ�เต้า
เพื่อให้ส่งกลิ่นล่อปลา หรือใช้เหยื่อหมักที่ทำ�ขึ้นเอง เกี่ยวเหยื่อติดกับเบ็ด
จากนั้นก็เอาเบ็ดเต้าขึ้นเรือ เพื่อออกไปปล่อย การปล่อยเบ็ดเต้านั้น ส่วน
มากครั้งหนึ่ง จะปล่อย ๑๐-๒๐ ลูก ปัจจุบันมีการใช้ถังน้ำ�ขนาดเล็กแทนผล
หมากเต้า เพราะผลน้ำ�เต้าหายาก หากปลากินเบ็ดก็จะเข้าไปดู โดยใช้ “ต่อง
ตักปลา” เป็นตัวช่วยช้อนปลาขึ้นมา หรือใช้ “ขอถก” จับปลาขึ้นบนเรือ การ
ตกเบ็ดเต้าจะทำ�ในช่วงกลางวัน เพราะหากทำ�ในตอนกลางคืนจะมองเห็น
เบ็ดได้ยาก
เหยื่อที่ใช้ ผลมะเดื่อสุก หรือ เหยื่อที่หมักขึ้นเอง โดยทำ�จาก ไข่เน่า ปลาเน่า
งูเน่า หอยเน่า ปูเน่า กลิ่นจากลูกมะเดื่อหรือกลิ่นของเหยื่อที่หมักไว้จนเน่า
เหม็น ส่งกลิ่นกระจายออกไป ล่อปลาให้เข้ามากินแล้วก็ติดเบ็ด
ฤดูกาลที่ใช้ เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม ใช้ในแม่น้ำ�โขง และแม่น้ำ�มูน แม่น้ำ�
สงคราม ในระบบนิเวศที่น้ำ�เป็นคลื่น และบริเวณที่น้ำ�นิ่ง เช่น คก วัง
14

๗.เบ็ดเด้ง/เบ็ดแห้ว/เบ็ดฮ่าง

มีลักษณะเหมือนเบ็ดทั่วไป แต่วิธีใช้แตกต่างจากเบ็ดทั่วไป เบ็ด
เด้งหรือเบ็ดแห้ว เวลาใช้ต้องปักคันเบ็ด ๑ คันและปักไม้อีก ๑ อัน เพื่อเป็น
ที่เกี่ยวขอเบ็ดไว้ที่เรียกว่า “ทำ�แห้ว” โดยผูกเชือกติดกับไม้ที่ทำ�หน้าที่คล้าย
กับคันเบ็ดใช้ปักไว้กับดินบนบก ยึดไว้ไม่ให้ไหลไปตามน้ำ� ปลายเชือกอีก
ด้านผูกติด “ไม้เกล็ด” กับ “หลักขัด” ไม้เกล็ด คือ ไม้ที่มัดติดกันสายเอ็น
ของเบ็ด ส่วนหลักขัด คือ ไม้ที่ทำ�ขึ้นเป็นรูปคล้ายกับตัวเอ (A) ไม้ตรงกลาง
ที่คล้ายขีดของตัวเอ เรียกว่า “ไม้ลูบลวง” ใช้สำ�หรับเอาปลายสุดของเชือก
มัดติดและใช้สายเอ็นเบ็ดผูกอีกทีหนึ่ง
ปลาที่จับได้ ปลาหวาน ปลากด ปลาแกด ปลาอีแจ๊ะ ปลาปาก ปลาสะกาง
ปลานกเขา โดยจะได้ในช่วงกลางวัน ซึ่งปลาเหล่านี้ชอบว่ายมาตอดคนเล่น
น้ำ�ตามท่าน้ำ�  ส่วนในตอนกลางคืนมักจะได้ปลากด ปลาหลาด ปลาช่อน
วิธีการใช้ เกี่ยวเหยื่อเข้ากับขอเบ็ด จากนั้นนำ�เบ็ดแห้วไปปักไว้ตรงจุดหมาย
ที่ต้องการจะปักเบ็ด เมื่อปักแห้วเสร็จแล้ว จากนั้นจะโยนเบ็ดลงน้ำ�  วิธีการ
โยนเบ็ดลงน้ำ�จะใช้ก้อนดินขนาดเท่ากำ�ปั้น ปั้นให้ติดกับสายเอ็นห่างจาก
เบ็ดประมาณ ๑๐-๑๕ เซนติเมตร เพื่อให้มีน้ำ�หนักสามารถโยนเบ็ดออกไป
ไกลจากตลิ่ง และเป็นการนำ�เอาดินใหม่ไปล่อปลาด้วย เมื่อปลามากินเบ็ด
แห้วก็จะดีดตัวขึ้นไป บางพื้นที่จึงเรียกว่า “เบ็ดเด้ง” เบ็ดบางคันที่สายยาว
ตัวเบ็ดและปลาที่ติดเบ็ดก็จะอยู่ในน้ำ�
เหยื่อที่ใช้ ตอนกลางวันใช้ไส้เดือน ข้าวเหนียวปั้นกับรำ�อ่อน ส่วนในตอน
กลางคืนใช้ หอยขม หอยโข่ง เนื้อปลา และไส้เดือน
ฤดูกาลที่ใช้ เดือนมกราคมถึงเมษายน คนหาปลามักวางเบ็ดใกล้กับ
บริเวณท่าน้ำ�ที่มีคนชอบลงเล่นน้ำ�  เหตุผลคือ ปลาจะชอบมาตอดคน
เล่นน้ำ� หรือริมตลิ่งที่อยู่ใกล้กับ วัง เวิน และถ้ำ�หินที่มีความลึกประมาณ
๒-๓ วา ในปัจจุบันไม่มีคนใช้แล้ว
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๘.เบ็ดเอี่ยน/เบ็ดปลาไหล

มีลักษณะเหมือนเบ็ดทั่วไป แต่มีจุดพิเศษอยู่ที่เบ็ดเอี่ยนหรือเบ็ด
ปลาไหลจะไม่ใช้เหยื่อก็ได้ จะใช้เหยื่อก็ได้ โดยนำ�เบ็ดมาผูกกับสายเอ็น
แล้วปลายอีกด้านหนึ่งไม้ต้องผูกกับคันเบ็ดก็ได้ เมื่อคนหาปลาออกไป
ตกเบ็ดเอี่ยนก็จะนำ�สายเอ็นผูกกับนิ้วมือก่อนจะหย่อนลงไปในรูเอี่ยน หรือ
จะทำ�เป็นคันเบ็ดสั้นๆ โดยเหลาไม้ไผ่ให้ยาวประมาณ ๑ ศอก แล้วผูกสาย
เอ็นเบ็ดติดกับปลายไม้ด้านหนึ่ง ไว้สำ�หรับถือเวลาหย่อนสายเบ็ดลงไปใน
รูเอี่ยน
วิธีการใช้ นำ�ขอเบ็ดที่ผูกเข้ากับสายเบ็ดไปหย่อนลงในรูที่มีปลาเอี่ยนอาศัย
อยู่ โดยไม่ใช้เหยื่อ หรือจะใช้ก็ได้ โดยใช้ไส้เดือนเป็นเหยื่อ แต่ก่อนที่จะนำ�
ตัวเบ็ดไปหย่อนลงในรูเอี่ยนนั้น คนหาปลาต้องรู้ว่าตรงไหนเป็นรูเอี่ยน
พอปลากินเบ็ดแล้วมันจะดึงสายเบ็ดที่พันไว้กับนิ้วมือหรือคันเบ็ดสั้นๆ
สำ�หรับถือเบ็ดไว้ตลอดเวลาที่หา การใส่เบ็ดปลาเอี่ยนนั้นไม่ต้องรอนาน
เพราะคนหาปลาจะรู้ได้ทันทีเมื่อปลากินเบ็ด และก่อนที่ปลาจะกินเบ็ดมันจะ
ขยับตัวขึ้นมาน้ำ�ที่ขังอยู่ในรูของมันก็จะเอ่อล้นขึ้นมาด้วย คนตกเบ็ดก็จะ
เห็นได้ทันทีว่ามีเอี่ยนอยู่ สิ่งสำ�คัญในการใส่เบ็ดเอี่ยนนั้นคนที่ใส่ต้องมี
ความรู้ความสามารถเฉพาะตัว เพราะต้องดูออกว่ารูไหนเป็นรูที่ปลาเอี่ยน
อาศัยอยู่ เมื่อไม่รู้ก็ไม่สามารถที่จะใส่เบ็ดเอี่ยนได้
เหยื่อที่ใช้ เบ็ดเอี่ยนไม่ต้องใช้เหยื่อ หรือจะใช้ไส้เดือนเป็นเหยื่อก็ได้
ฤดูกาลที่ใช้ ใช้ในช่วงน้ำ�ลดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป เพราะ
ปลาเอี่ยนจะเข้าไปอาศัยอยู่ตามรูที่อยู่ตามหนองน้ำ�  และริมลำ�ห้วยที่มี
โคลนแฉะ พบเห็นได้ทั่วไปตามลำ�ห้วยสาขาของแม่น้ำ�โขง
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๙.ตุ้มปลาไหล/ตุ้มเอี่ยน

เป็นเครื่องมือดักปลา สานด้วยไม้ไผ่ มีงากลม เรียกว่า “งา
ปิด” อยู่บริเวณด้านข้างของตัวตุ้มห่างจากฐานล่างของตุ้มประมาณ ๑๐
เซนติเมตร งาตุ้มเอี่ยนจะต่างจากงากลมของตุ้มปลาแตบ ตุ้มปลายอน ซึ่ง
เป็นงาเปิด ปากตุ้มบานออกเล็กน้อยมีผาสานด้วยไม้ไผ่ โดยมีไม้ขัดปิดทับ
อีกชั้นหนึ่งเพื่อไม่ให้หลุดออกง่าย องค์ประกอบของตุ้มเอียนที่สำ�คัญอีก
ส่วน คือ “ซอน” ใช้ใส่เหยื่อ ประกอบไว้ทางปากตุ้ม ตัวซอนจะค้างอยู่ที่คอ
ของตุ้มไม่ตกลงไปถึงฐานล่างของตัวตุ้ม เพื่อให้เหยื่อลอยอยู่กลางตุ้ม
ปลาที่จับได้ เอี่ยนหรือปลาไหล
วิธีการใช้ โดยทั่วไปชาวบ้านจะวางตุ้มในตอนเย็น และจะไปยามในช่วง
เช้าของอีกวันหนึ่ง การวางตุ้มคนหาปลาจะขุดดินโคลนให้ลึกพอดีกับ
ปากทางเข้า เพื่อทำ�ทางเข้าไปในตุ้มให้กับเอี่ยน เมื่อเอี่ยนได้กลิ่นของเหยื่อ
ที่ใส่ไว้ในซอน ก็จะว่ายเข้าไปกินเหยื่อแล้วออกมาไม่ได้ เพราะมีงาของตุ้ม
ปิดทางออกอยู่
เหยื่อที่ใช้ ได้แก่ ปู หรือปลาตายที่ทิ้งไว้จนมีกลิ่นเน่าเหม็น
ฤดูกาลที่ใช้ เดือนกันยายนถึงมกราคม ระบบนิเวศที่เหมาะแก่การวางตุ้ม
เอี่ยน หรือ “ลวง” ของตุ้มเอี่ยนจะอยู่บริเวณทุ่งนา บุ่งในป่าทาม หนอง หรือ
บริเวณริมฝั่งแม่น้ำ�โขงที่มีโคลนตม พบริมฝั่งแม่น้ำ�โขงหรือริมห้วยสาขา
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๑๐.เบ็ดตกโบก/เบ็ดไก
ลักษณะสายคล้ายเบ็ดทั่วไป แต่ไม่มีคันเบ็ด ไม่มีทุ่น ขอเบ็ดที่
ใช้เกี่ยวเหยื่อที่ใช้กันโดยทั่วไป เปลี่ยนมาเกี่ยวเข้ากับ“ไก” หรือ “เทา” คือ
สาหร่ายที่ขึ้นในแม่น้ำ�โขง ทางภาคเหนือแถบจังหวัดเชียงรายเรียกว่า “ไก”
ส่วนทางภาคอีสาน เรียกว่า “เทา” พืชน้ำ�ชนิดนี้เป็นอาหารของปลาชนิด
ต่างๆ คนหาปลาจึงใช้เป็นเหยื่อล่อในการจับปลา ทางภาคเหนือจึงเรียกว่า
“เบ็ดไก” ส่วนทางภาคอีสาน ใช้เบ็ดตกปลาที่เข้ามากิน “เทา” ในระบบนิเวศ
ที่เรียกว่า “โบก” คือ บริเวณที่มีลักษณะคล้ายอ่างน้ำ� มีทั้งขนาดเล็กและ
ใหญ่ กระจายตามคันแก่ง ในฤดูฝนจะถูกน้ำ�ท่วม กลายเป็นที่พักอาศัยของ
ปลา ส่วนในฤดูแล้งอาจมีปลาติดค้างอยู่ในโบกให้คนได้จับด้วย จึงเรียก
ว่า “เบ็ดโบกหรือเบ็ดตกโบก” ด้านล่างของตัวเบ็ดใช้ตะกั่วขนาดเล็กเป็นตัว
ถ่วงให้เบ็ดจมอยู่ใต้น้ำ�  ซึ่งจะพบเห็นในแม่น้ำ�มูนในช่วงมกราคมถึงเดือน
กุมภาพันธ์ และทางภาคเหนือก็จะพบเห็นการใช้เบ็ดชนิดนี้ในช่วงเวลาดัง
กล่าวเช่นกัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีสาหร่ายเกิดขึ้น
ปลาที่จับได้ ปลามันมูด ปลาปีกเหลือง ปลาบอก ปลาแปบ ปลาซวย ปลา
อีตู๋ ปลาปาก
วิธีการใช้ คนหาปลาจะใช้เบ็ดชนิดนี้ในช่วงที่ไกหรือเทาเกิดเท่านั้น เพราะ
ต้องใช้ไกเป็นเหยื่อล่อปลา โดยอาศัยการสังเกตจากพฤติกรรมการกิน
อาหารของปลา ทำ�ให้คนหาปลาสร้างเบ็ดไกหรือเบ็ดโบกขึ้น คนหาปลาจะ
ใช้ไกหรือเทา เกี่ยวติดกับเบ็ด แล้วปล่อยไปตามกระแสน้ำ�  เมื่อปลาเห็น
ไกหรือเทาที่ล่อไว้ก็จะเข้ามาฮุบกิน ขณะรอให้ปลาเข้ามากินเหยื่อ คนหา
ปลาก็จะกระตุกสายเบ็ดอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ขอเบ็ดที่มีไกเกี่ยวอยู่ได้
เคลื่อนไหว เป็นการเลียนแบบธรรมชาติ เมื่อปลาเห็นก็จะเข้ามาฮุบกินไกที่
ใช้เป็นเหยื่อล่อไว้
ฤดูกาลที่ใช้ เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน ในระบบนิเวศบริเวณแก่งที่มีไก
หรือบริเวณหาดหินที่น้ำ�ไม่ลึกมาก ปัจจุบันไม่ค่อยพบเห็นแล้ว แม่น้ำ�โขง
และแม่น้ำ�มูนเกิดการเปลี่ยนแปลง ทำ�ให้จำ�นวนปลาลดลงอย่างรวดเร็ว
และไกหรือเทาก็ไม่ค่อยเกิดขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิของน้ำ�เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมมาก ที่ไม่เอื้อให้พืชน้ำ�ชนิดนี้เกิดการเจริญเติบโตตามช่วงฤดูกาล
ส่งผลให้แม่น้ำ�โขงและแม่น้ำ�มูน พบกับวิกฤติการณ์จากผลกระทบดังกล่าว
ในทางเสื่อมถอยของความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
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๑๑.ตุ้มปลาขาว

สานด้วยไม้ไผ่ มีรูปทรงคล้ายกับข้องใส่ปลา ฝาปิดด้วยกะลา
มะพร้าว ริมขอบกะลามะพร้าวเจาะรูสำ�หรับร้อยเชือกไว้สำ�หรับผูกติดกับ
ปากตุ้ม และผูกเชือกอีกเส้นหนึ่งเข้ากับปากตุ้ม ให้ปลายเชือกอีกด้านหนึ่ง
ผูกติดกับไม้ไผ่ที่เหลาขนาดเท่าหัวแม่มือ ยาวประมาณ ๐.๕-๑ เมตร ใช้
สำ�หรับปักกับดินใต้ท้องน้ำ�ไม่ให้ตุ้มไหลไปตามน้ำ� เครื่องมือชนิดนี้จะใช้
เหยื่อล่อ ดักจับปลาที่ลอยตัวขึ้นมาหากินอยู่บริเวณผิวน้ำ�ใกล้ๆ กับริม
ตลิ่ง เครื่องมือชนิดนี้จะมีทางเข้าของปลาอยู่ทางก้นของเครื่องมือ มี “งา
กลม” ควบคุมการเข้า ออกของปลา
ปลาที่จับได้ ปลาขาวมน ปลาสร้อย ปลาแตบ ปลาซิว ปลาซิวอาว ปลายอน
วิธีการใช้ คนหาปลาจะวางเครื่องมือในช่วง ๖ โมงเช้า จากนั้นปล่อยทิ้งไว้
จนถึง ๕ โมงเย็นจะยามปลาหรือลงไปดูว่ามีปลาติดหรือไม่ ก่อนที่จะยาม
คนหาปลาจะเปิดฝาส่องดูปลาว่ามีมากพอหรือไม่ หากยังน้อยอยู่ก็อาจจะ
รอไปอีกระยะหนึ่งจากนั้นจึงยาม โดยใช้มือข้างหนึ่งล้วงไปปิดช่องงา ซึ่ง
เป็นทางเข้าออกของปลาไว้ แล้วตะแคงนำ�ขึ้นไปบนเรือ ตุ้มชนิดนี้จะจับปลา
ได้ประมาณครั้งละ ๓-๕ กิโลกรัม
เหยื่อที่ใช้ รำ�อ่อนผสมน้ำ� นวดให้เหนียว ใช้เป็นเหยื่อล่อ
ฤดูกาลที่ใช้ เดือนธันวาคมถึงเมษายน ในระบบนิเวศแบบ ริมฝั่งแม่น้ำ�โขง
หรือริมห้วยสาขา ทุ่งนา บุ่งในป่าทาม พบในแม่น้ำ�โขง และแม่น้ำ�มูน
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๑๒.ตุ้มปลาดุก/ตุ้มงาไหว

ใช้ไม้ไผ่เหลาเป็นซี่เล็กๆ สอดเข้ากับ “กง”หรือโครงรูปของตุ้ม
มีลักษณะเป็นทรงกรวยขนาดใหญ่ มีความกว้างประมาณ ๕๐ เซนติเมตร
ด้านในมีงา ซึ่งเชื่อมต่อกับอีกด้านหนึ่งของตัวตุ้ม งามีลักษณะพิเศษคือ
สามารถไหวได้หรือขยับได้ตามแรงไหลของน้ำ� ตัวงามีความอ่อนตัวทำ�มา
จากไม้ไผ่ ฝาด้านบนทำ�จากไม้เนื้อแข็ง เป็นแผ่นวงกลม เจาะรูริมบอบใช้
สำ�หรับร้อยเชือกแล้วนำ�ปลายเชือกอีกด้านผูกติดกับตัวตุ้ม ไว้สำ�หรับเอา
ปลาออกจากตุ้ม เหลาไม้คล้ายกับตะเกียบ ใช้สำ�หรับขัดฝาปิดปากตุ้มไว้
ใช้เชือกผูกปลายด้านหนึ่งของไม้ ส่วนปลายเชือกอีกด้านผูกติดกับตัวตุ้ม
เพื่อสะดวกแก่การใช้งานและไม่ให้สูญหาย เหลาไม้ไผ่คล้ายกับตะเกียบ
๒ อัน ยาวประมาณ ๒ ฟุต ปลายไม้ผูกด้วยเชือก ให้เชือกมีความยาวกว่า
ความยาวของตัวตุ้มเล็กน้อย ส่วนปลายเชือกอีกด้านผูกติดกับปากตุ้ม
ด้านบน ไม้ทั้ง ๒ อันจะผูกติดกับตัวตุ้ม ด้านตรงข้ามกัน ใช้สำ�หรับปักไว้
กับพื้นดินในน้ำ�  ยึดตัวตุ้มไว้ไม่ให้ขยับและไหลไปกับน้ำ�  ตุ้มงาไหวนี้ใช้
สำ�หรับดักล่อจับปลาดุกโดยเฉพาะ วิธีการใช้ วางตัวตุ้มในบริเวณทุ่งนา
ทั่วไปหรือจะวางที่บริเวณริมหนองน้ำ�ที่อยู่ในนาก็ได้ โดยใช้ปลวกเป็นเหยื่อ
ล่อให้ปลาว่ายเข้ามากินเหยื่อแล้วติดอยู่ในตุ้ม งาที่ไหวหรือขยับไปมานั้น
จะเป็นตัวหลอกล่อให้ปลาหาทางออกไม่เจอ
เหยื่อที่ใช้ ปลวก ฤดูกาลที่ใช้ ช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน พบในลุ่มน้ำ�
โขงตอนบน จังหวัดเชียงราย
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๑๓.ตุ้มปลาแตบ
เป็นเครื่องมือที่สานด้วยไม้ไผ่ ทางเข้าของปลาอยู่ทางด้านล่าง
มี “งาล่อ” ทำ�หน้าที่ควบคุมการข้าวของปลาแต่ออกไม่ได้ มีฝาปิดปากงา
สานด้วยไม้ไผ่ คล้ายกับงาข้องใส่ปลา ร้อยด้วยเชือกติดกับตัวตุ้ม ปลาย
เชือกอีกด้านผูกติดกับ “ไม้ยาม” ฝาปิดงานี้จะใช้เมื่อลงยามปลาหรือลงไป
ดูว่ามีปลาเข้าตุ้มหรือไม่ โดยก่อนจะดูปลาต้องเอาฝางานี้ปิดงาตุ้มด้านล่าง
ก่อน ส่วนปากตุ้มปิดด้วยกะลามะพร้าว ไว้สำ�หรับเอาปลาออกจากตุ้ม ขัด
ด้วยไม้ไผ่เหลาคล้ายตะเกียบ ป้องกันฝาหลุดออกจากปากตุ้ม อีกส่วน
หนึ่งคือ “ไม้ตาม” ทำ�จากไม้ไผ่ ๓ ท่อนวางทาบกับตัวตุ้มแล้วใช้ตอกหรือ
เชือกมัดติดกับกงตุ้ม ทำ�หน้าที่ป้องกันไม่ให้ตุ้มยุบหักพัง เมื่อใช้งาน และ
ใช้ปักกับพื้นดินยึดตัวตุ้ม ไว้ไม่ให้ไหลไปกับน้ำ�
ปลาที่จับได้ มีปลาแตบ ปลายอน ปลาตะเพียนไฟ ปลาปากหนวด
วิธีการใช้ วางตุ้มดักปลาไว้เหนือขุมหรือบริเวณหลุมใต้น้ำ� ที่เกิดจากการ
กัดเซาะของกระแสน้ำ�จนเกิดหลุมอยู่ใต้ท้องน้ำ�  และบริเวณที่น้ำ�ไหลเอื่อย
ของแก่ง ให้สามารถมองเห็นปากตุ้มโผล่พ้นผิวน้ำ�ขึ้นมา แล้ววางเหยื่อไว้
เหนืองาของตุ้ม เมื่อน้ำ�พัดพาเหยื่อไปยังแก่ง ปลาจะขึ้นมาตามทางที่เหยื่อ
ไหลลงมา แล้วว่ายเข้าไปกินเหยื่อยังบริเวณที่วางตุ้มไว้ เจ้าของตุ้มจะไปดู
และวางเครื่องมือ ในช่วงเช้ามืดตี ๔ ถึง ๖ โมงเช้า การยามจะใช้ฝางาปิดงา
ตุ้มก่อนแล้วยกตุ้มตะแคงขึ้นแล้วยกขึ้นเรือ ก่อนที่จะลงไปดูปลาในตุ้ม คน
หาปลาจะเปิดฝาด้านบนดูปลาว่ามีมากหรือยัง หากยังมีไม่มากก็อาจจะรอ
อีกสักพักหนึ่งก่อนที่จะไปยามว่ามีปลาติดอยู่มากพอตามความต้องการ
แล้ว จึงทำ�การยกตุ้มขึ้นจากน้ำ�
เหยื่อที่ใช้ รำ�อ่อนผสมกับน้ำ�นมแมวนวดด้วยน้ำ�ให้เหนี่ยว เป็นเหยื่อล่อให้
ปลาเข้าไปในตุ้ม
ฤดูกาลที่ใช้ ในช่วงปลายของฤดูปลาล่อง หรือในช่วงเดือนมกราคมถึง
มิถุนายน ปลายเดือนธันวาคมถึงมิถุนายน บริเวณแก่งที่น้ำ�ไหลเอื่อยๆ ท้าย
แก่ง วัง และคัน ซึ่งเป็นระบบนิเวศย่อยในแม่น้ำ�โขงและแม่น้ำ�มูน ที่มีความ
ลึกประมาณ ๒-๓ เมตร
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๑๔.เบ็ดน้ำ�เต้า (เชียงคาน-ปากชม)

ลักษณะเป็นเบ็ดทีม่ ขี นาดใหญ่ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เซนติเมตร
ใช้เชือกไนล่อนสีขาวถักให้เป็นเส้นใหญ่ติดกับตัวเบ็ดไว้ยาว ๑ ฟุต ใช้
ผลน้ำ�เต้าแห้งทำ�ทุ่นลอยน้ำ�  โดยใช้เชือกไนล่อนสานเป็นตาข่ายครอบผล
น้ำ�เต้าไว้ผูกเชือกที่อยู่ติดกับเบ็ดน้ำ�เต้าแล้วนำ�ไปผูกติดกับเชือกไนล่อน
ขนาดใหญ่ให้ยาว ๑ เมตร จากนั้นผูกไว้กับเบ็ดที่มีน้ำ�เต้าขนาดเล็กผูกติด
อีกทีหนึ่ง ปล่อยเชือกให้ยาวเท่ากับความลึกของน้ำ�บริเวณนั้นๆ และ
ระยะห่างของเชือกระหว่างเบ็ดน้ำ�เต้าเล็กกับเบ็ดน้ำ�เต้าใหญ่จะมีการนำ�แถบ
เทปคาสเสทที่ไม่ใช้แล้วมาผูกไว้ เพื่อให้แสงสะท้อนจากแถบเทปคาสเสท
ที่กระทบแสงแดด สะท้อนแสงวิบวับช่วยให้สังเกตเห็นเบ็ดน้ำ�เต้าได้ง่าย
ส่วนปลายเชือกอีกด้านหนึ่งผูกไว้กับต้นไม้ใหญ่อีกที ป้องกันไม่ให้เบ็ด
น้ำ�เต้าไหลน้ำ�  เมื่อไหลไปในบริเวณที่มีน้ำ�ไหลเชี่ยวแรง ปัจจุบันมีการใช้
แกลลอนน้ำ�มันขนาดเล็กแทนผลน้ำ�เต้า เพราะผลน้ำ�เต้าหายาก
ปลาที่จับได้ ปลาโมง ปลาเลิม ปลาปึ่ง ปลาผอ
วิธีการใช้ ปั้นลูกมะเดื่อสุกที่มีสีแดงเข้ากับขอเบ็ด แล้วใช้ผลมะเดื่อสุกทา
ที่ผลน้ำ�เต้า เพื่อให้ส่งกลิ่นล่อปลา จากนั้นก็เอาเบ็ดน้ำ�เต้าขึ้นเรือ เพื่อออก
ไปปล่อย การปล่อยเบ็ดน้ำ�เต้านั้นส่วนมากครั้งหนึ่งใช้ ๑๐-๒๐ ลูก หลัง
จากนั้นคนหาปลาก็จะค่อยๆ พายเรือตามไปเก็บ บางครั้งคนหาปลาก็เอา
เบ็ดน้ำ�เต้าไปลอยไว้บริเวณที่น้ำ�นิ่ง เช่น คก โดยใช้วิธีผูกปลายเชือกอีกด้าน
หนึ่งไว้กับต้นไม้ แล้วปล่อยทิ้งไว้ แล้วค่อยลงมายามหรือดูว่ามีปลาติด
เบ็ดหรือไม่ กลิ่นจากลูกมะเดื่อจะล่อปลาให้เข้ามากินแล้วก็ติดเบ็ด หรือ
ใช้เหยื่อหมักที่ทำ�ขึ้นเองมาเกี่ยวไว้กับเบ็ดใช้เป็นเหยื่อล่อ
เหยื่อที่ใช้ ผลมะเดื่อสุก หรือใช้เหยื่อที่หมักขึ้นเอง เช่น ปลา งู ไส้ไก่ ปู
ไขมันสัตว์ หมักจนเน่ามีกลิ่นเหม็น
ฤดูกาลที่ใช้ เดือนเมษายนเป็นต้นไป ใช้ในแม่น้ำ�โขงและแม่น้ำ�สาขา ในระบบ
นิเวศแบบ คก หลง และบริเวณที่มีคลื่นน้ำ�ไม่แรงมาก พบเห็นได้ที่อำ�เภอ
เชียงคานและปากชม จังหวัดเลย
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๑๕. ตุ้มปลากด

ลักษณะคล้ายกับลานปลาสร้อย ทำ�ด้วยไม้ไผ่ ตัวตุ้มใช้ไม้ไผ่
เหลาเป็นซี่ นำ�มาประกอบจัดเรียงเป็นวงกลมยึดด้วยกงหรือไม้ที่นำ�มาขด
เป็นวงกลม ด้านข้างทำ�เป็น “งาล่อ” ส่วนฐานของตุ้มประกอบด้วย “ตู๋” หรือ
ไม้ไผ่สานแตะ ด้านล่างสานด้วยไม้ไผ่ติดกันขึ้นมาถึงตรงกลางของตัวตุ้ม
แล้วทำ� “งาคลุม” ไว้ด้านในตุ้มอีกชั้นหนึ่ง เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ป้องกันไม่
ให้ปลาทำ�ลายงาล่อ ซึ่งมีความบอบบางกว่างาคลุม ส่วนครึ่งด้านบนโปร่ง
มีซี่ไม้ไผ่ยึดด้วยกงเท่านั้น
ปลาที่จับได้ ปลากด ปลาเคิง ปลาดุก ปลาหลาด
วิธีการใช้ นำ�เหยื่อมาห่อด้วยดางเขียวหรือผ้าแหย่งเขียววางไว้บนงาคลุม
หรือใช้รำ�อ่อนผสมน้ำ�นวดให้เหนียวแล้วนำ�มาห่อดางเขียว เพื่อใช้ล่อให้
ปลาเล็กหรือกุ้ง เข้ามากินเพื่อให้ปลาเล็กและกุ้งเป็นเหยื่อของปลาขนาด
ใหญ่ที่ต้องการล่อเข้ามากินอีกทอดหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่ปลาที่ชอบออก
หากินในเวลากลางคืน ดังนั้นการวางตุ้มปลากดจะวางไว้ตั้งแต่ตอนเย็น
แล้วลงไปยามปลาหรือเก็บกู้ในรุ่งเช้าของอีกวันหนึ่ง การวางตุ้มคนหาปลา
จะดำ�น้ำ�ลงไปวางตุ้มไว้ โดยหันปากงาเข้าหาถ้ำ� แต่หากเป็นผาหิน ตอไม้ จะ
หันปากงาออก เพื่อไม่ให้ปิดทางเข้าของปลาที่จะเข้าไปกินเหยื่อในตุ้ม
เหยื่อที่ใช้ มดแดง ปลวกตัวแก่ ปลาเน่า
ฤดูกาลที่ใช้ เดือนธันวาคมถึงพฤษภาคม วางดักปลาไว้ในระบบนิเวศแบบ
ถ้ำ�ในน้ำ� ตอไม้ที่แช่อยู่ในน้ำ� วัง แก่ง คัน ผา กองหิน กองเย๊าะ (บริเวณที่
มีกิ่งไม้แช่อยู่ในน้ำ�) ซึ่งเป็นแหล่งที่ปลากดชอบอาศัยอยู่ พบในแม่น้ำ�มูน
และห้วยสาขา
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๑๖..ลานปลาอีต ู๋ / ตุม้ ลาน
				

รูปทรงคล้ายกรวยคว่ำ� ตัวตุ้มสานด้วยไม้ไผ่ ซี่ห่างกันประมาณ ๒-๓
เซนติเมตร ยึดด้วย “กง” ๓-๔ วง ด้านล่างสานด้วยไม้ไผ่รอบสูงประมาณ
๑๐ เซนติเมตร ด้านข้างมี “งาล่อ” ให้ปลาเข้าไปแต่ออกไม่ได้ ส่วนฐานล่าง
ของลานปิดด้วยไม้ไผ่สานแตะ หรือคนหาปลาเรียกว่า “ตู๋” ตุ้มลานมีขนาด
ต่างกันแล้วแต่ความชอบของคนหาปลา และขนาดของปลาที่ต้องการล่อ
จับ ปลาที่จับได้ หากวางตุ้มในตอนกลางวันจะได้ปลาเกล็ด เช่น ปลาอีตู๋
ปลาอีก๋ำ� ปลานกเขา ปลาอีไท ปลาจอก ปลาสะกาง ปลาอีแจ๊ะ แต่หากวาง
ตุ้มในตอนกลางคืน จะได้ปลาหนัง เช่น ปลากด ปลาเคิง ปลาบู่ ปลาหลาด
เป็นต้น วิธีการใช้ คนหาปลาจะวางตุ้มลานในช่วง ๖-๗ โมงเช้า แล้วจะยาม
หรือลงไปดูในช่วงเพล คือประมาณ ๑๑ โมง จากนั้นจะใส่เหยื่อในตุ้มอีก
แล้ววางล่อปลาต่อจนช่วงเย็น ๕-๖ โมงเย็น จะลงไปดูอีกครั้ง จากนั้นก็จะ
ใส่เยื่อต่ออีกทิ้งไว้ทั้งคืน รุ่งเช้าของอีกวันจึงจะลงไปดูอีกครั้ง คนหาปลา
แต่ละคนจะมีตุ้มลานคนละ ๓๐-๑๐๐ หลัง
เหยื่อที่ใช้ ทำ�จากรำ�อ่อนผสมกับน้ำ�นวดให้เหนียว บางรายจะผสมกับขี้
ควาย ปลวกหอม ปลวกนกทา เข้าไปด้วย
ฤดูกาลที่ใช้ ตุ้มลานจะถูกนำ�มาใช้ล่อจับปลาอยู่ ๒ ฤดูกาล คือ ในช่วง
เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม เป็นช่วงน้ำ�ใส วางไว้บริเวณแก่ง คัน โขดหิน
หน้าผา ถ้ำ� วัง ขุมหิน และอีกช่วงหนึ่ง คือ ฤดูน้ำ�แดงในเดือนมิถุนายนถึง
ตุลาคม โดยวางตุ้มลานไว้ตามห้วยสาขาของแม่น้ำ�มูน บริเวณที่มีหิน พุ่ม
ไม้ พบในลุ่มน้ำ�มูนซึ่งเป็นแม่น้ำ�สาขาของแม่น้ำ�โขง ในจังหวัดอุบลราชธานี
และแถบป่าบุ่งป่าทามราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
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๑๗.ตุ้มปลาดุก (ปากมูน)

เครื่ อ งมื อ หาปลาชนิ ด นี้ จ ะพบในช่ ว งฤดู ป ลาล่ อ ง หรื อ ปลา
กำ�ลังจะล่องจากทุ่งนา ลงสู่แม่น้ำ�ใหญ่ ขนาดสูงประมาณ ๑๕๐ เซนติเมตร
สานด้วยไม้ไผ่ ด้านบนมีงาสำ�หรับเปิด ปิด เอาปลาออก ใช้ไม้ไผ่ขัดงายึด
ติดกับตัวตุ้ม งาที่อยู่ปากตุ้มเรียกว่า “งาล่อ” เป็นทางเข้าให้ปลาว่ายเข้ามา
กินเหยื่อในตุ้ม ถัดเข้าไปข้างใน เรียกว่า “งาคลุม” ทำ�ด้วยเครือผักกูด ใช้
ควบคุมไม่ให้ปลาที่เข้าไปในตุ้มออกมาได้ มีลักษณะพิเศษ คือ หากมีปลา
อยู่ในตุ้มสามารถว่ายขึ้นลงภายในตุ้มได้ งาก็จะขยับขึ้นลงตามแรงของ
การว่ายน้ำ�ของปลา เพียงแต่ควบคุมไม่ให้ปลาออกจากตุ้มได้ คนหาปลา
แต่ละคนจะมีตุ้มปลาดุกกันประมาณ ๔-๖ หลัง มีอายุการใช้งาน ๒-๓ ปี ตุ้ม
ปลาดุก จะมีชาวบ้านทำ�ขายราคาประมาณ ๒๐๐ บาท ใช้เวลาในการทำ� ๓ วัน
ใช้สำ�หรับดักล่อปลาดุกโดยเฉพาะ
วิธีการใช้ คนหาปลาจะใช้จำ�นวน ๒ หลัง นำ�ไปวางไว้บริเวณ “คอวัง” คือ
ด้านเหนือและด้านท้ายน้ำ�ของระบบนิเวศที่เรียกว่า “วัง” จะวางตุ้มทิ้งไว้ ๒
วัน ๒ คืน ในช่วงที่ยังไม่ได้เก็บกู้ตุ้มปลาดุกขึ้นจากน้ำ� เจ้าของตุ้มจะลงไป
ตรวจดูเหยื่อในตุ้ม หากเหยื่อหมดแล้วก็จะใส่เหยื่อเพิ่มเข้าไปอีก ก่อนที่จะ
ลงไปยามปลาหรือไปเก็บกู้เอาตุ้มขึ้นจากน้ำ� ในการยามปลาของคนหาปลา
จะใช้วิธีดำ�น้ำ�ลงไปตรวจสอบมูลปลวกบริเวณทางเข้าตุ้ม หากมีกองดิน
กองอยู่แสดงว่ามีปลาเข้าไปมาก ก็จะทำ�การเก็บกู้เอาตุ้มขึ้นจากน้ำ� การยาม
ปลาแต่ละครั้งจะได้ปลาดุกประมาณ ๒๐๐ ตัว หรือประมาณ ๖-๘ กิโลกรัม
ต่อตุ้ม ๑ หลัง
เหยื่อที่ใช้ ปลวกหอม คือ ปลวกที่มีลักษณะของจอมปลวกสีขาว เป็นตัว
อ่อนของปลวกชนิดหนึ่ง ของทั้งหมด ๖ ชนิด ที่แยกชนิดของปลวกออกมา
โดยชาวบ้านเอง
ฤดูกาลที่ใช้ ในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน วางดักไว้ในระบบ
นิเวศ ริมฝั่งแม่น้ำ�มูนและริมตลิ่งห้วยสาขา วางตุ้มไว้ในบริเวณที่เรียกว่า
“คอวัง” คือ บริเวณระบบนิเวศที่ชาวบ้านเรียกว่า “วัง” ซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำ�นิ่ง
และลึก พบเห็นเครื่องมือหาปลาชนิดนี้ได้ในแถบลุ่มน้ำ�มูน
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๑๘.ตุ้มปลาสร้อย/ลานปลาสร้อย
สานด้ ว ยไม้ ไ ผ ลั ก ษณะคล้ า ยตุ้ ม ปลามาง ทำ � งาเป็ น รู ป
สามเหลี่ยมไว้ด้านข้างติดกับฐานล่าง เรียกว่า ”งาล่อ” เป็นทางเข้าของ
ปลา เพื่อให้ปลาเข้าไปกินเหยื่อในตุ้ม งาล่อนี้จะมีสายที่เรียกว่า “สาย
นิก” สำ�หรับปรับความตึงหย่อนของงา ใช้กะลามะพร้าวเป็นฝาปิด เจาะ
รูร้อยเชือกผูกติดกับตัวตุ้ม แล้วทำ�ไม้ขัดฝากะลามะพร้าวไว้ไม่ให้เปิดได้
เหลาไม้คล้ายกับตะเกียบ ๒ อัน ยาวประมาณ ๑ ฟุต ใช้เชือกไนล่อนผูก
ติดด้วยเชือกเข้ากับตัวตุ้ม ปลายอีกด้านหนึ่งเหลาให้แหลม เรียกว่า “ไม้
ปัก” ใช้สำ�หรับปักลงดินใต้น้ำ� เป็นตัวยึดตุ้มไม่ให้ขยับและไหลไปกับน้ำ�
แต่หากพื้นน้ำ�เป็นหินจะใช้ก้อนหินวางทับไว้บนฝาตุ้ม คนหาปลาแต่ละคน
จะมีตุ้มคนละ ๑๐-๕๐ หลัง จับปลาได้ ๒๐-๕๐ กิโลกรัมต่อวัน
ปลาที่จับได้ ปลาสร้อย ปลาขาว และปลาขนาดเล็ก
วิธีการใช้ ตุ้มปลาสร้อย คนหาปลาจะวางดักปลา ๓ ครั้ง คือ เช้า กลางวัน
เย็น ในช่วงเช้าวางประมาณ ๖ โมงเช้า ประมาณ ๙ โมงเช้าจะลงไปยามปลา
แล้วใส่เหยื่อวางตุ้มดักล่อปลาอีกครั้ง จวบจนเที่ยงจึงลงยามปลาอีกครั้ง
เมื่อยามแล้วก็จะใส่เหยื่อดักล่อปลาอีก ยามปลาอีกครั้งในตอนเย็น จาก
นั้นจะเก็บตุ้มขึ้นจากน้ำ�มาตากลมให้แห้งในช่วงกลางคืน ตอนเช้าจะนำ�ตุ้ม
ไปวางดักล่อปลาอีกครั้ง
เหยื่อที่ใช้ คนหาปลาจะใช้รำ�อ่อน ข้าวสุก (ข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้ว) ขี้ควาย
และดินโพนปลวก นวดให้เหนียวปั้นเป็นก้อนเท่าไข่เป็ด ใช้เหยื่อ ๑ ก้อนต่อ
ตุ้ม ๑ หลัง
ฤดูกาลที่ใช้ จะใช้ในช่วงที่ปลาสร้อยขึ้นเป็นจำ�นวนมาก คือ เดือนธันวาคม
ถึงเมษายน ใช้ในระบบนิเวศริมฝั่งแม่น้ำ�โขงและริมห้วยสาขา ริมแม่น้ำ�มูน
หนอง บุ่ง และแก่ง พบบริเวณทั่วไปริมฝั่งโขง ริมห้วยสาขา และแม่น้ำ�มูน
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๑๙.ตุ้มกุ้ง

สานด้ ว ยไม้ ไ ผ่ ข นาดเท่ า กั บ ตุ้ ม ปลามาง ฐานล่ า งเป็ น รู ป ทรง
กลม ทำ�งาเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านข้างและเป็นรูปกรวยเข้าไปด้านในตุ้มติด
กับฐานให้กุ้งเข้าไปกินเหยื่อในตุ้ม ด้านบนทำ�เป็นฝาสำ�หรับใส่เหยื่อและ
เอากุ้งออกจากตุ้ม ใช้กะลามะพร้าวเป็นฝาปิด ใช้ไม้ไผ่เหลาเป็นแท่งคล้าย
ตะเกียบใช้ขัดฝาปิดที่ทำ�จากกะลามะพร้าวไม่ให้หลุดออกมาโดยทำ�ห่วงทั้ง
สองข้างตรงข้ามกันสำ�หรับสอดไม้เข้าไปเพื่อยึดปิดฝา
ปลาที่จับได้ ใช้ดักล่อ กุ้งฝอย และลูกปลาขนาดเล็ก
วิธีการใช้ คนหาจะเอาเหยื่อใส่ไว้ด้านในตุ้มกุ้ง แล้วนำ�ไปวางดักไว้
บริเวณน้ำ�ไหลริมแม่น้ำ�โขง โดยวางด้านงาตุ้มล่องตามน้ำ� ใช้ไม้ที่ผูกติดกับ
ตัวตุ้มทั้งสองด้านปักยึดติดกับพื้นดินไว้ไม่ให้ตุ้มไหลน้ำ�  กุ้งหรือลูกปลา
ขนาดเล็กว่ายขึ้นน้ำ�มา เมื่อได้กลิ่นเหยื่อก็จะว่ายเข้าไปกินเหยื่อในตุ้ม แล้ว
ออกมาไม่ได้ เนื่องจากงาตุ้มเป็นงาปิด คือ เข้าได้อย่างเดียวแต่ออกไม่ได้
เมื่อคนหาปลาเก็บกู้เอากุ้งก็จะเปิดฝาด้านบนที่ทำ�ด้วยกะลามะพร้าวเอากุ้ง
หรือปลาออกมา
เหยื่อที่ใช้ ใช้แกลบหรือรำ�ข้าวเป็นเหยื่อ เช่นเดียวกับตุ้มปลาขาวและตุ้ม
ปลามาง
ฤดูกาลที่ใช้ ช่วงน้ำ�ขุ่นในฤดูน้ำ�เริ่มหลากประมาณเดือนพฤษภาคมถึง
สิงหาคม วางดักไว้ในระบบนิเวศริมแม่น้ำ�โขงและบริเวณปากห้วยที่มีน้ำ�เอ่อ
ท่วมฤดูน้ำ�หลาก พบเห็นได้ตามริมแม่น้ำ�โขง และลำ�ห้วยสาขา
32

๒๐.แงบดักกบ

สานจากไม้ไผ่ลักษณะรูปร่างแบนพองตรงกลาง มีงาเอาไว้
สำ�หรับล่อให้กบเข้าไปในแงบ มีขนาด ๑๕x๒๐ เซนติเมตร ช่วงปากงาสาน
ให้ไม้ไผ่ติดกัน ส่วนครึ่งด้านท้ายแงบสานแบบโปร่ง ให้สามารถมองเห็น
ด้านในแงบได้ เอาไว้ดูเมื่อลงมายามหรือลงไปดูว่ามีกบติดอยู่ในแงบ
หรือไม่ วิธีการใช้ ขุดหลุมให้มีความลึกประมาณ ๕-๑๐ เซนติเมตร
แล้วเอาเหยื่อที่ทำ�จากปลาซิว ปลาเขง หรือปูเน่าที่ป่นหรือบดให้ละเอียด
แล้วทาที่งาของแงบและเหยื่อส่วนหนึ่งวางไว้ในแงบ นำ�แงบกบไปวางไว้
ตามท้องนาบริเวณที่มีน้ำ�ขังอยู่เล็กน้อย หรือริมฝั่งแม่น้ำ� ริมห้วยสาขา ที่มี
กอหญ้าและพื้นดินค่อนข้างชื้นเป็นดินโคลน จากนั้นนำ�หญ้าวางทับไว้ข้าง
บน เพื่ออำ�พรางแงบไว้ กบจะออกมาหากิน การสังเกตบริเวณที่ควรวาง
แงบดักกบควรมีรอยเท้ากบมาก ช่วยให้สันนิษฐานได้ว่าบริเวณนั้นมีกบ
อยู่มาก แต่บางครั้งอาจจะมีงูเข้าไปติดกับดักแงบดักกบด้วยก็ได เพราะ
งูเข้าไปกินกบข้างใน เมื่อได้กลิ่นเน่าเปื่อยของเหยื่อก็จะเข้าไปในแงบ บาง
ครั้งแงบ ๑ หลัง สามารถจับกบได้สูงสุด ๑๐ ตัว แต่โดยทั่วไปจะได้
ประมาณ ๒-๓ ตัว เหยื่อที่ใช้ ปลาซิว ปลาเขง หรือปูเน่าป่นหรือบดให้
ละเอียด เคล็ดลับ การทาเหยื่อที่งาของแงบ การจับเหยื่ออย่าพยายาม
ใช้มือจับเพราะถ้ากบได้กลิ่นจะไม่เข้าไปกินเหยื่อ ดังนั้นวิธีการอาจเอาไม้
คีบเอาก็ได้ การทาเหยื่อที่งาของแงบก็ควรสวมถุงพลาสติกที่มือก่อน วาง
เครื่องมือชนิดนี้ในช่วงเย็น รุ่งเช้าจึงไปดู ฤดูกาลที่ใช้ ช่วงประมาณเดือน
พฤศจิกายนถึงธันวาคม พบเห็นแงบกบชนิดนี้ได้ตามลุ่มน้ำ�โขงตอนบน
ทางภาคเหนือและแม่น้ำ�โขงตอนล่างของไทย รวมทั้งลุ่มน้ำ�สาขา
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๒๑.ขาน้อย

เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ส ร้ า งเลี ย นแบบที่ อ ยู่ อ าศั ย ของสั ต ว์ น้ำ � ตาม
ธรรมชาติ สานด้วยไม้ไผ่เป็นรูปทรงกรวย นำ�เอากิ่งไม้ใส่ไว้ภายใน เพื่อ
จำ�ลองที่อยู่ ที่หลบภัยตามธรรมชาติของสัตว์น้ำ� มีอยู่ ๒ แบบ อีกแบบหนึ่ง
คือ“ขาใหญ่” ที่ทำ�ขึ้นไว้ดักปลาที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และรูปแบบการสานจะมี
ลักษณะรูปร่างต่างกัน ปลาที่จับได้ มีปลาทุกชนิด กุ้ง หอย สัตว์น้ำ�ชนิดอื่นๆ
ที่เป็นอาหาร วิธีการใช้ “ขา” ล่อปลา จะหันปากกรวยเข้าหาฝั่ง จะมีเชือกผูก
ติดกับ “ป่อม” หมายถึง ก้อนหินหรือต้นไม้บริเวณนั้น การวาง “ขา” โดยหัน
ปากเข้าฝั่งเป็นกลวิธีอีกอย่างหนึ่ง เพื่อสะดวกในการ “ยาม” ด้วยลักษณะ
ของปลาที่มักจะหลบลงบริเวณที่มีน้ำ�ลึกกว่า ดังนั้นเมื่อยามปลา หมายถึง
การเข้าไปดูเครื่องมือว่ามีปลาติดอยู่หรือไม่ คนหาปลาจะยกบริเวณที่เป็น
ปากขึ้นมาก่อน ทำ�ให้เกิดการเคลื่อนไหว ปลาที่อยู่ภายในจะตกใจรีบมุด
ตัวลงสู่น้ำ�ลึก บริเวณทางปลายของขาปิดตายออกไม่ได้ ทำ�ให้ปลาถูกดัก
ขังอยู่ภายในขา คนหาปลาจะยกปาก “ขา” ลงบนเรือยกปลายหางขาสูงก่อน
ใช้ไม้พายเรือเคาะไปที่ตัวขาเบาๆ เพื่อให้ปลา และสัตว์น้ำ�หลุดไหลออกมา
จากขาจนหมด จากนั้นจะนำ�ขาวางไว้อย่างเดิม อีกประมาณ ๒-๓ วันจึงจะมา
ยามปลาอีกครั้ง การยาม “ขา” จะยามในช่วงเช้าตรู่ ฤดูกาลที่ใช้ “ขา” วาง
ดักล่อปลาได้ตลอดทั้งปี แต่ส่วนใหญ่แล้วจะนิยมวางล่อปลาในแหล่งน้ำ�
ขังช่วงฤดูแล้ง ใช้ในระบบนิเวศ หนอง ร่องน้ำ� บุ่ง และริมฝั่งน้ำ�ที่มีพุ่มไม้ พบ
ในแม่น้ำ�มูน บุ่ง หนอง ในป่าทามราษีไศล และบุ่งในแม่น้ำ�โขงช่วงฤดูแล้ง
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๒๒.ขาใหญ่

เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ส ร้ า งเลี ย นแบบที่ อ ยู่ อ าศั ย ของสั ต ว์ น้ำ � ตาม
ธรรมชาติ สานด้วยไม้ไผ่เป็นรูปทรงกรวย นำ�เอากิ่งไม้ใส่ไว้ภายใน เพื่อ
จำ�ลองที่อยู่ ที่หลบภัยตามธรรมชาติของสัตว์น้ำ� “ขาใหญ่” นี้เป็นเครื่องมือ
ชนิดเดียวกับ “ขาน้อย” เพียงแต่สานให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้ได้ปลา
ในจำ�นวนที่มากขึ้น หรือได้ปลาขนาดใหญ่ขึ้น โดยหากต้องการได้ปลาขนาด
เล็กก็จะใส่กิ่งไม้ไว้ในจำ�นวนที่มาก แต่หากต้องการได้ปลาตัวใหญ่ก็จะ
ใส่กิ่งไม้ในจำ�นวนที่น้อยลง เพื่อให้มีช่องว่างภายใน “ขา”มากขึ้น เพื่อให้
ปลาตัวใหญ่เข้าไปอาศัยอยู่ได้ ดังนั้นลักษณะหรือรูปร่างของ “ขาใหญ่” จึง
มีความแตกต่างกับ “ขาน้อย” และเมื่อลงเก็บกู้ “ขาใหญ่” จะใช้ ๒ คน ในการ
ดึงเชือกที่ผูกติดขาไว้ขึ้นจากน้ำ� แต่ “ขาน้อย” สามารถทำ�คนเดียวได้
ปลาที่จับได้ มีปลาทุกชนิด กุ้ง หอย สัตว์น้ำ�ชนิดอื่นๆ ที่เป็นอาหาร
วิธีการใช้ “ขา” ล่อปลา จะหันปากกรวยเข้าหาฝั่ง จะมีเชือกผูกติดกับ
“ป่อม”หมายถึง ก้อนหินหรือต้นไม้บริเวณนั้น การวาง “ขา” โดยหันปากเข้าฝั่ง
เป็นกลวิธีอีกอย่างหนึ่ง เพื่อสะดวกในการ “ยาม” คนหาปลาจะยกบริเวณที่
เป็นปากขึ้นมาก่อน ทำ�ให้เกิดการเคลื่อนไหว ปลาที่อยู่ภายในจะตกใจรีบ
มุดตัวลงสู่น้ำ�ลึก บริเวณทางปลายของขาปิดตายออกไม่ได้ ทำ�ให้ปลาถูก
ดักขังอยู่ภายในขา คนหาปลาจะยกปาก “ขา” ลงบนเรือยกปลายหางขาสูง
ก่อนใช้ไม้พายเรือเคาะไปที่ตัวขาเบาๆ เพื่อให้ปลา และสัตว์น้ำ�หลุดไหล
ออกมาจากขาจนหมด จากนั้นจะนำ�ขาวางไว้อย่างเดิม อีกประมาณ ๒-๓ วัน
จึงจะมายามปลาอีกครั้ง การยาม “ขา” จะยามในช่วงเช้าตรู่
ฤดูกาลที่ใช้ “ขา” วางดักล่อปลาได้ตลอดทั้งปี แต่ส่วนใหญ่แล้วจะนิยม
วางล่อปลาในแหล่งน้ำ�ขังช่วงฤดูแล้ง ในระบบนิเวศ หนอง ร่องน้ำ� บุ่ง และ
ริมฝั่งน้ำ�ที่มีพุ่มไม้ พบในแม่น้ำ�มูน บุ่ง หนอง ในป่าทามราษีไศล และบุ่งใน
แม่น้ำ�โขงช่วงฤดูแล้ง
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๒๓.เย๊าะ (ปากชม)

เป็นเครื่องมือล่อปลา โดยอาศัยการสังเกตพฤติกรรม และ
ธรรมชาติการมีชีวิตอยู่ของปลา ที่ชอบอาศัย และหากินอยู่ตามบริเวณที่
มีกอหญ้า หรือกิ่งไม้ที่จมอยู่ในน้ำ�  ใช้วิธีการหาแบบเดียวกับการใช้ “ขา”
แต่เย๊าะจะมีการทำ�ให้สามารถจับปลาได้มากกว่า “ขา” หลายเท่า รูปแบบของ
วิธีการทำ�ที่อยู่อาศัยของปลา เพื่อเลี่ยนแบบธรรมชาติจึงแตกต่างออกไป
ปลาที่จับได้ มีปลาทุกชนิด หอย กุ้ง แมงเนี้ยว แมงข้าวสาร แมงตับเต่า
วิธีการใช้ ตัดกิ่งต้นไคร้มากองทิ้งไว้ในน้ำ� ก่อนวางกิ่งต้นไคร้ลงไป จะ
วางตาข่ายสีเขียวหรือที่ชาวบ้านเรียก “ดางเขียว” เย็บติดกันเป็นผืนให้มี
ขนาดใหญ่และกว้าง ปูวางลงไปบนผิวดินใต้น้ำ�ก่อนแล้วนำ�กิ่งต้นไคร้วาง
กองรวมกันเป็นกองใหญ่ เพื่อสร้างที่อยู่ที่หากินให้กับปลา เมื่อกิ่งของต้น
ไคร้เริ่มเน่าก็จะมีปลาเข้ามาอยู่อาศัยและกินใบของต้นไคร้ ใช้เวลาประมาณ
๑-๒ อาทิตย์ ก็จะลงเอาปลา โดยยกตาข่ายขึ้นแล้วเอากิ่งต้นไคร้ออกจน
หมด แล้วยกตาข่ายขึ้นจากน้ำ�เก็บเอาปลา จากนั้นนำ�ตาข่ายลงวางในน้ำ�
แล้วเอากิ่งต้นไคร้วางกองรวมกันเหมือนเดิมรอเวลาอีก ๑-๒ อาทิตย์ จึง
ทำ�การเก็บกู้เอาปลาครั้งต่อไป ทำ�แบบเดิมไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝน
น้ำ�เริ่มท่วมบุ่งจึงหยุด เย๊าะจะทำ�กันในช่วงหน้าแล้งเท่านั้น ทำ�กันบริเวณบุ่ง
ที่มีน้ำ�ขังที่มีความลึกตั้งแต่ ๑ เมตรขึ้นไป
ฤดูกาลที่ใช้ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน ในบริเวณบุ่งหรือแหล่งน้ำ�
ขังในแม่น้ำ�โขง พบเห็นในบุ่งหรือแหล่งน้ำ�ขังช่วงฤดูแล้งในแม่น้ำ�โขง ของ
อำ�เภอเชียงคานและอำ�เภอปากชม จังหวัดเลย
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๒๔.กองเย๊าะ (ปากมูน)

กองเย๊าะ คือ การนำ�เอาเศษกิ่งไม้มาวางกองสุมกันไว้ในน้ำ� เพื่อ
เลียนแบบที่อยู่อาศัยของปลา โดยปกติกองเย๊าะแถบแม่น้ำ�มูนจะมี ๒
ประเภท คือ ประเภทที่หนึ่ง เป็นกองเย๊าะที่เกิดขึ้นจากการสร้างขึ้นมาของคน
หาปลา กับอีกประเภทหนึ่งคือ กองเย๊าะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ กล่าว
คือ เกิดขึ้นจากเศษไม้ที่ถูกพัดพามากองรวมกัน ส่วนมากจะมีสิ่งขวางกั้น
ทำ�ให้เกิดการรวมกันของเศษไม้ เช่น ตอหม้อของสะพาน หรืออีกกรณีหนึ่ง
เกิดจากการพังทลายของดินทำ�ให้กอไผ่ทรุดตัวลงมาอยู่กลางแม่น้ำ�หรือ
ห้วย ทำ�ให้เกิดกองเย๊าะตามธรรมชาติ
ปลาที่จับได้ มีปลาทุกชนิดและสัตว์น้ำ�ที่เป็นอาหาร เช่น กุ้ง หอย
วิธีการใช้ กองเย๊าะนั้นโดยตัวของมันเองไม่ได้จับปลา เพียงแต่ล่อปลาให้
เข้ามาอาศัย คนหาปลาจะใช้เครื่องมือหาปลาอื่นมาใช้เพื่อจับปลา เช่น
การทำ�ด่างกัด หรือเผียกกัด ซึ่งเป็นการล้อมกองเย๊าะด้วยด่าง หรือแหย่ง
หรือเผียก จากนั้นจะลื้อกองไม้ออกแล้วใช้เครื่องมือ เช่น แห เพื่อหว่านจับ
ปลา เป็นต้น หรือทำ�กองเย๊าะล่อปลา เพื่อ “สาปลา” ด้วยกะโซ่สาน้ำ� คือ วิธี
การที่ใช้กะโซ่วิดน้ำ�ออกจนแห้งแล้วจับเอาปลาด้วยมือเปล่าหรือเครื่องมือ
หาปลาชนิดอื่น เช่น สวิง แห หรือดาง
ฤดูกาลที่ใช้ วิธีการหาปลาแบบนี้ทำ�ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ใน
ระบบนิเวศแบบบุ่ง โบก หรือแหล่งน้ำ�ขังช่วงฤดูแล้ง พบเห็นในแม่น้ำ�
มูนและบุ่งในป่าทาม
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๒๕.กะบั้ง/กะบั้งปลาแข้วไก้

ทำ � จากไม้ ไ ผ่ ย าว ๕-๖ ปล้ อ งติ ด กั น แต่ ล ะปล้ อ งจะบาก
บริเวณด้านหัวให้มีรูขนาด ๕X๕ เซนติเมตร เพื่อให้ปลาว่ายเข้าไปในบ้อง
ไม้ไผ่ได้ ส่วนด้านล่างจะเจาะเป็นรูขนาดเล็ก ๑X๑ เซนติเมตร ไว้รอบๆ
กระบอกไม้ไผ่แต่ละปล้อง เพื่อให้เป็นทางน้ำ�ออก ส่วนด้านหัวกระบอกไม่
ผ่าจะเจาะรู เพื่อร้อยเชือก สำ�หรับผูกติดกับกิ่งไม้ ไม่ให้กะบั้งไหลไปกับน้ำ�
ปลาที่จับได้ ปลาแข้วไก้ ปลาหมูทอก ปลาหลด
วิธีการใช้ ช่วงเช้าคนหาปลาจะแขวนกะบั้งไว้ตามกิ่งไม้ที่ขึ้นอยู่กลางน้ำ�
หรือริมน้ำ�  แล้วปล่อยให้ลอยอยู่ในน้ำ�  แล้วจะลงไปยามหรือไปดูกะบั้ง
ในตอนเย็น เมื่อปลาว่ายผ่านมาจึงเข้าไปอาศัยอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ ตาม
รูที่เจาะไว้ ซึ่งการทำ�เครื่องมือชนิดนี้ขึ้นมา คนหาปลาได้อาศัยการสังเกต
จากพฤติกรรมการอยู่อาศัยของปลาว่าชอบว่ายเข้าไปหลบอยู่ตามโพรงไม้
หรือหลืบซอกของรากของต้นไม้ที่ขึ้นในน้ำ�หรือมีกิ่งไม้ไหลมากองรวมกัน
บริเวณโคนรากของต้นไม้ ซึ่งถือเป็นที่หลบภัยและอาศัยอยู่ของปลา คน
หาปลาแต่ละคนจะมีกะบั้ง ๓-๕ อันต่อคน สำ�หรับจับปลา ๔๐-๕๐ ตัว
ต่อวัน ซึ่งจะเป็นปลาขนาดเล็ก ส่วนใหญ่คนหาปลาจะนำ�ปลาที่ได้จากการ
ใช้กะบั้งนี้ มาทำ�เป็น “เหยื่อ” สำ�หรับล่อปลาที่มีขนาดใหญ่โดยใช้เบ็ดเป็น
เครื่องมือหาปลา
ฤดู ก าลที่ ใ ช้ ช่ ว งเดื อ นธั น วาคมถึ ง มี น าคม ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งปลาค้ า งวั ง
เนื่องจากเป็นฤดูน้ำ�ลด ในระบบนิเวศ ริมฝั่งแม่น้ำ�มูน บริเวณที่มีไม้พุ่มขึ้น
อยู่ ใต้พุ่มไม้ตามวัง หนอง บุ่ง พบเห็นตามแม่น้ำ�มูน และแม่น้ำ�โขง
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๒๖.เรือผีหลอก/แนบ

เป็นการใช้เรือมาช่วยในกระบวนการหาปลา โดยใช้เรือและเครื่อง
มือชนิดอื่นในการใช้หาปลาร่วมกัน คือ แผ่นสังกะสี ที่ช่วยให้สะท้อนแสง
เมื่อแสงจันทร์ส่องลงมากระทบ ซึ่งคนหาปลาได้อาศัยการเรียนรู้จาก
พฤติกรรมการดำ�รงชีวิตของปลาที่มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติที่อยู่รอบ
ตัว ที่ชอบออกมาว่ายในบริเวณที่มีแสงส่องกระทบนั้น แล้วสั่งสมเป็นองค์
ความรู้มาใช้ในการหาปลา
ปลาที่จับได้ ปลาซิว ปลาตะเพียน ปลากด
วิธีการใช้ นำ�เรือมาทาสีขาวทั้งลำ�หรือบางทีก็ใช้สังกะสี เนื่องจากมีความ
มันวาวเวลาสะท้อนกับแสง จะใช้วิธีการหาปลาแบบนี้ในคืนเดือนหงาย
หรือคืนที่ดวงจันทร์ส่องแสงสว่างไสวเท่านั้น โดยผูกสังกะสีไว้ข้างลำ�
เรือด้านหนึ่ง ให้แผ่นสังกะสีลาดเอียงไปกับผิวน้ำ� และทำ�มุมสะท้อนกับ
แสงจันทร์ ส่วนอีกด้านหนึ่งใช้ตาข่ายกั้นไว้ เพื่อไม่ให้ปลากระโดดข้ามเรือ
ไปลงน้ำ�ของอีกฝากหนึ่งของลำ�เรือได้ค่อยๆ พายเรือไปตามน้ำ�  เมื่อปลา
เห็นแสงสะท้อนนั้นก็จะว่ายเข้ามาหาแล้วชนกับแผ่นสังกะสี กระโดดลอยตัว
ขึ้นแล้วตกเข้าไปอยู่ในเรือ
ฤดูกาลที่ใช้ ช่วงฤดูแล้งน้ำ�ในแม่น้ำ�มีความใส ให้ปลามองเห็นแสงสะท้อน
ได้ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน
เมื่อก่อนสามารถพบเห็นในแม่น้ำ�โขงและแม่น้ำ�สาขาในภาคเหนือ
ปัจจุบันไม่มีให้เห็นแล้ว เนื่องจากปลาหายากมากขึ้น จึงใช้เครื่องมือหา
ปลาชนิดอื่นที่สามารถจับปลาได้ง่ายกว่า แต่ปัจจุบันนี้มีให้เห็นบ้างทางภาค
กลาง เช่น แม่น้ำ�แม่กลอง
39

๒๗.เย๊าะราษีไศล
ลักษณะของเย๊าะ คือ การเอากิ่งไม้ไปวางกองไว้ในน้ำ�ให้ไม้ที่กอง
โผล่อยู่เหนือระดับผิวน้ำ� เพื่อสังเกตเห็นกองเย๊าะได้ง่าย ช่วงฤดูแล้งหรือ
ช่วงฤดูน้ำ�ลด ปลาจะว่ายเข้าไปอยู่ในกองเย๊าะ ขนาดของกองเย๊าะจะขึ้นอยู่
กับคนทำ�ว่าจะให้มีขนาดพอดีกับ “เผียก” ที่นำ�มาล้อมเย๊าะไว้ เมื่อลงมือ
จับปลา เย๊าะของทางชาวบ้านที่ใช้ประโยชน์จากบุ่งในป่าทามราษีไศล จึงมี
วิธีการอยู่ ๒ ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ ขั้นแรก คือ การจัดทำ�กองเย๊าะให้ปลาเข้า
มาอาศัยอยู่ ทำ�ในช่วงหลังจากน้ำ�ลดลงจนเหลือเพียงแหล่งน้ำ�ขัง เช่น บุ่ง
หนอง ราวช่วงเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ หลังจากนั้นประมาณเดือน
มีนาคมถึงเมษายน จึงค่อยลงจับปลา
ปลาที่จับได้ มีปลาทุกชนิดและสัตว์น้ำ�ที่เป็นอาหาร เช่น กุ้ง หอย
วิธีการใช้ ตัดกิ่งไม้ที่มีอยู่ในป่าทาม มากองรวมกันไว้ในน้ำ�  ยกเว้นไม้
กระโดนเพราะเป็นไม้ที่มีกลิ่นเหม็น หากปลาได้กลิ่นจะไม่เข้ามาอยู่ในเย๊าะ
นอกจากนั้น ยังมีอุปกรณ์ในการช่วยหา คือ ฝาเผียก สวิง ข้อง กะซังนอน กะ
ต้าตาแดก เป็นต้น “ฝาเผียก” คือ ไม้ไผ่ที่นำ�มาเหลาให้มีความยาวประมาณ
๒.๕ เมตร นำ�มามัดต่อกันด้วยเครือซูดหรือเชือกในล่อนขนาดเล็ก ให้
เป็นผืนคล้ายกับ “เสื่อ” กว้าง ยาวประมาณ ๕ เมตร แต่ปัจจุบันใช้ดางเขียว
ที่หาญซื้อได้ตามท้องตลาดมาใช้แทนฝาเผียก เพราะไม้ไผ่ที่ใช้ทำ�ฝาเผียก
นั้นหายาก หากเปรียบเทียบข้อดีระหว่างดางเขียวกับฝาเผียกนั้น หากเป็นฝา
เผียกจะเอากิ่งไม้ออกง่าย เมื่อถึงเวลาลงจับปลา
การลงเย๊าะเพื่อเอาปลาต้องลงกันเป็นทีมหรือเป็นกลุ่ม วิธีการ
ล้อมเย๊าะต้องมีการแบ่งหน้าที่กัน โดยต้องมีคนที่เป็นหัวหน้าหลักและ
รู้เรื่องการล้อมเย๊าะได้ดีคอยสั่งการ ส่วนสมาชิกที่เหลือจะเข้าไปข้างใน
เพื่อเก็บเอากิ่งไม้ออก แต่จะไม่เอาออกหมด เพื่อให้เป็นที่อยู่ของปลาบ้าง
ป้องกันไม่ให้ปลาแตกตื่นแล้วหาทางว่ายหนีออกไป โดยจะช่วยกันล้อม
ฝาเผียก ครอบกองเย๊าะไว้ก่อนที่จะเอากิ่งไม้ออก ระหว่างเอากิ่งไม้ออกจะ
มีการจับปลาไปด้วย โดยอาศัยความชำ�นาญในการจับ บางคนจับโดยมือ
เปล่า ขณะปลาติดอยู่ในกองเย๊าะ บางคนใช้สวิง เป็นเครื่องมือช่วยในการ
จับปลา
การล้อมเย๊าะของทางราษีไศลจะไม่มีการวิดน้ำ�อย่างทางปากมูน
แต่จะใช้วิธีดำ�ลงไปจับปลา เนื่องจากเป็นแหล่งน้ำ�ขังที่มีความลึกตั้งแต่
ระดับเอวขึ้นไป ชาวบ้านในแถบป่าทามราษีไศลจะใช้วิธีการล้อมเย๊าะใน
แม่น้ำ�มูน และบุ่งในป่าทามช่วงฤดูแล้ง
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๒๘.บัดลิงไซ/แช่กุ้ง/ฟด
	  เป็นเครื่องมือหาปลาชนิดหนึ่งที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติในการ
ทำ� ทางภาคเหนือเรียกว่า “บัดลิงไซหรือแซ่กุ้ง” ทำ�มาจากกิ่งไม้หรือใบไม้
สดโดยตัดมามัดรวมกันประมาณ ๒ กำ�มือ นิยมใช้ต้นไคร้ที่เกิดตามแก่ง
เพราะหาง่าย ส่วนทางภาคอีสานเรียกว่า “ฟดหรือกองเย๊าะมัด” จะใช้ไม้
หูลิงกับเครือซูดเท่านั้น เนื่องจากไม้หูลิงเป็นไม้ที่มีแก่นเนื้อหอม เมื่อปลา
ได้กลิ่นจะเข้าไปอยู่ ตัดต้นหูลิงทั้งต้นโดยไม่ต้องเลาะกิ่งออก นำ�ไปตาก
แดดเพื่อให้ใบหัวลิงร่วงออกให้หมดหรือบางทีอาจนำ�ต้นหูลิงไปเผาไฟ
แล้วนำ�มามัดรวมกันด้วยเครือซูด หากต้องการได้ปลาขนาดเล็กหรือปลา
ขนาดใหญ่ก็จะทำ�มัดขนาดของฟดให้มีความถี่ ความห่างของช่องว่างภาย
ในฟดให้ปลาสามารถเข้าไปอาศัยอยู่ได้ เพราะถ้าฟดมีความถี่มากก็จะได้
ปลาขนาดเล็ก หากฟดมีความถี่น้อยช่องว่างภายในเยอะก็ได้ปลาขนาด
ใหญ่
วิธีการเก็บรักษาฟด คือ จะแช่น้ำ�เอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้ฟดนั้นกรอบ
แห้งมีน้ำ�หนักเบา ระยะเวลาการใช้งานประมาณ ๑ ปี
ปลาที่จับได้ มีปลาแขว้ไก้ ปลาขี้เฮี่ย ปลาหมู ปลาหลาด ปลาหลด สัตว์น้ำ�
ชนิดอื่นๆ และกุ้ง
วิธีการใช้ นำ�บัดลิงไซหรือฟด ไปผูกติดกับไม้หลุกที่ปักไว้ที่ริมตลิ่ง หรือ
ริมเกาะ แก่ง ให้กิ่งไม้แช่ในน้ำ�แล้วค่อยกลับมาดูทีหลัง ส่วนวิธีการทาง
ภาคอีสานจะดูบริเวณน้ำ�ไหลไม่ลึกมากนักก่อนวางต้องเอาเชือกหรือเครือ
ซูดผูกฟด แล้วผูกติดกับโคนไม้ กิ่งไม้ หรือต้นไม้บนฝั่ง วางฟดให้ติดกับ
พื้นดินใต้น้ำ� แต่ละอันวางให้ห่างกันประมาณ ๔ เมตรประมาณ ๓-๗ วัน
ค่อยมาดูหรือมายกเอาปลา วิธีการยกฟดนั้นต้องดึงเชือกให้ฟดเข้ามาใกล้
ฝั่งก่อนพยายามดึงค่อยๆ เพื่อไม่ให้ปลาตกใจแตกตื่นหนีไปหมด แล้ว
ลงไปในน้ำ�จับปลายทั้งสองข้างของฟดแล้วค่อยๆ ลากโดยให้ฟดติดกับ
พื้นดินใต้น้ำ�  เมื่อลากฟดใกล้จะถึงฝั่งแล้วให้รีบยกฟดขึ้นแล้วโยนไปบน
บกให้เร็วที่สุด โดยช่วงที่โยนจะต้องพลิกฟดด้วย เมื่อจับเอาปลาเสร็จ
แล้วก็เอาฟดไปวางไว้ที่เดิมผูกเชือกเอาไว้กับกิ่งไม้ บริเวณนั้นเหมือนเดิม
ทิ้งไว้อีก ๓-๗ วัน แล้วจึงลงไปเอาปลาอีก
ฤดูกาลที่ใช้ ช่วงน้ำ�ลดเดือนกันยายนถึงธันวาคม ในระบบนิเวศแบบบุ่ง
ริมฝั่ง และบริเวณที่น้ำ�ไหล พบเห็นทั่วไปตามลำ�น้ำ�โขงและแม่น้ำ�สาขา เช่น
แม่น้ำ�มูน เป็นต้น
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๒๙.บั้งลั่น/ลั่นเอี่ยน
เป็นเครื่องมือดักจับเอี่ยนหรือปลาไหลโดยเฉพาะ ที่ใช้กันมา
ตั้งแต่โบราณทางภาคอีสานเรียกว่า “บั้งลั่น” ส่วนทางภาคเหนือเรียก
ว่า “ลั่นเอี่ยน” ทำ�จากไม้ไผ่ โดยจะเลือกไม้ไผ่ที่มีความสมบูรณ์ของการ
เจริญเติบโต อายุประมาณ ๓-๕ ปี ที่มีขนาดลำ�ปล้องใหญ่และมีความยาว
ประมาณ ๑.๕๐ เมตร หากลำ�ปล้องสั้นก็จะใช้ความยาวประมาณ ๓-๕
ปล้อง เจาะโดยการกระแทกให้แต่ละปล้องทะลุถึงกัน ของช่วงปล้อง
ไม้ไผ่ที่อยู่ตรงกลางให้ทะลุเป็นปล้องเดียวกันถึงปลายด้านหนึ่ง แล้วสาน
งาเข้าไปปิดแทน ใช้เป็นทางเข้าของเอี่ยนหรือปลาไหล และใส่เหยื่อเข้าไป
วางล่อเอี่ยนไว้ข้างในลำ�ปล้อง ปัจจุบันชาวบ้านแผ่นพลาสติก ที่ตัดมา
จากกระป๋องพลาสติกบรรจุน้ำ�มันเครื่อง โดยตัดเป็นแผ่นวงรีให้มีขนาด
เท่ากับรูปกระบอกไม้ไผ่ ส่วนอีกปลายหนึ่งของบั้งลั่นจะเจาะรูเล็กๆ เรียกว่า
“ฮูแพ” เพื่อเป็นรูระบายอากาศไม่ให้เอี่ยนที่เข้าไปตายข้างใน เจาะรูด้าน
บนสำ�หรับใช้เชือกร้อยผูกติดกับกิ่งของพุ่มไม้ไม่ให้บั้งลั่นไหลไปตามน้ำ�
คนหาปลาจะทำ�บั้งลั่นไว้ใช้คนละ ๕-๑๐ อัน
วิธีการใช้ นำ�ลั่นเอี่ยนไปปักเฉียง ให้ “ฮูแพ” หรือรูระบายอากาศอยู่เหนือ
ระดับน้ำ� และให้สังเกตว่าบริเวณไหนมีเอี่ยนมาก โดยดูจากบริเวณนั้นจะมี
กอหญ้าขึ้นมาก วางได้ทั้งบริเวณน้ำ�ตื้น น้ำ�นิ่ง น้ำ�ไหล การใส่ลั่นเอี่ยนใส่
ได้ทั้งวัน เช่น ถ้าใส่ตอนเช้าตอนเย็นก็สามารถไปดูได้ หรือบางคนอาจเอา
ไว้ข้ามคืนตอนเช้าของอีกวันหนึ่งค่อยไปดู เพราะเอี่ยนที่เข้าไปในบั้งลั่นจะ
ไม่ตาย เนื่องจากว่ามีปล่องหรือรูเอาไว้ระบายอากาศแล้ว ลั่นเอี่ยนใช้วิธี
หาเหมือนอีจู้แต่อีจู้นำ�มาใช้ทีหลังลั่นเอี่ยน
เหยื่อที่ใช้ ปลาเน่า เช่น ปลาหมู ปลาซิว หอยเน่า ปูเน่า เป็นเหยื่อล่อให้
เอี่ยนเข้าไปในบั้งลั่น
ฤดูกาลที่ใช้ ลั่นเอี่ยนหาได้สองช่วง คือ ช่วงน้ำ�ลงเดือนพฤศจิกายนถึง
ธันวาคม ช่วงน้ำ�ขึ้นประมาณเดือนตุลาคมถึงสิงหาคม ใช้ในระบบนิเวศแบบ
ริมกุด ริมบุ่ง และในทุ่งนา พบเห็นได้ทั้งภาคเหนือและภาคอีสานของไทย
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๓๐.ไซกุ้ง

เป็นเครื่องมือสำ�หรับดักกุ้งฝอยโดยเฉพาะ ไซกุ้งมีลักษณะเป็น
ทรงกลมสูงประมาณ ๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป กว้างประมาณ ๕๐ เซนติเมตร
คนหาปลาบางคนจะนำ�เหล็กเส้นมาเชื่อมเข้าด้วยกันแล้วหุ้มด้วยตาข่ายสี
ฟ้า แล้วทิ้งช่องไว้ข้างๆ ทำ�คล้ายบานประตูเปิดแง้มไว้ ข้างบนโล่งข้างล่างปิด
มิด เวลานำ�ไปใช้ก็เอาตั้งไว้ในน้ำ�บริเวณที่มีหญ้าหรือที่โล่งๆ ก็ได้ บางคนก็
จะใช้ไม้ไผ่มาสานเป็นตัวไซ ซึ่งวิธีใช้ก็จะเหมือนกัน
วิธีการใช้ นำ�ไม้มาปักหัวปักท้ายแล้วนำ�ตาข่ายยาว มาขึงไว้ให้ตาข่ายจมลง
น้ำ�โดยด้านหัวและด้านท้ายหลักจะนำ�ไซกุ้งมาวางไว้ กุ้งจะไต่เลาะตาข่าย
และหลงเข้าไปอยู่ในไซ เวลาดักตอนเย็นแล้วตอนเช้าค่อยกลับมาดูหรือ
บางที่ก็จะดักทั้งกลางวันกลางคืน
เหยื่อที่ใช้ รำ�อ่อนผสมกับข้าวสุกนวดให้เหนียว หรือใช้ปลาร้า ห่อผ้าขาว
บาง หรือดางเขียว ผูกติดไว้ด้านในไซกุ้ง ล่อให้กุ้งไต่เข้าไปข้างในไซตาม
กลิ่นของเหยื่อ
ฤดูกาลที่ใช้ ช่วงเดือนกันยายนถึงกุมภาพันธ์ ใช้ในระบบนิเวศ ริมตลิ่ง
แม่น้ำ�โขงและริมตลิ่งแม่น้ำ�สาขาของแม่น้ำ�โขง เช่น แม่น้ำ�อิง เสียเป็นส่วน
ใหญ่ เพราะการจับกุ้งในแม่น้ำ�โขงส่วนมากจะใช้การแช่กุ้ง
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๓๑.กะบั้งกุ้ง

ทำ�จากขวดพลาสติกใส่น้ำ�อัดลม โดยนำ�มาตัดให้ค่อนไปทาง
ปากขวด แล้วใช้ลวดเส้นเล็กๆ นำ�ไปเผาไฟจนลวดแดง ยกขึ้นมาเจาะขวด
พลาสติกให้เป็นรูพรุนทั้งขวด เพื่อให้เป็นรูระบายน้ำ� จากนั้นนำ�เอาเหยื่อ
ที่ทำ�ไว้แล้วมาปั้นให้เป็นก้อนเท่าหัวแม่มือ นำ�มาวางไว้ข้างในขวด แล้ว
ปิดด้วยส่วนที่เป็นปากขวดที่ถูกตัดออกไป โดยหันปากขวดเข้าไปข้างใน
แล้วขัดปิดให้แน่นด้วยไม้ขัด โดยเจาะรตรงกลางขวดูให้มีขนาดที่สามารถ
สอดไม้ขัดเข้าไปได้ ให้ทะลุหากันทั้งสองด้านของขวด ใช้เป็นไม้หลักปัก
ลงพื้นดิน เป็นตัวยึดไม่ให้กะบั้งเคลื่อนที่ และไหลน้ำ� พร้อมกับผูกเชือก
ติดไว้กับไม้หลัก ไว้สำ�หรับนำ�ปลายเชือกอีกด้านหนึ่งผูกกับกิ่งไม้ใกล้ๆ
กับที่วางกะบั้งกุ้ง เพื่อป้องกันไม่ให้กะบั้งกุ้งไหลไปกับน้ำ�อีกจุดหนึ่งด้วย
วิธีการใช้ นำ�กะบั้งกุ้งที่ใส่เหยื่อล่อไว้แล้ว ไปวางไว้ตามริมตลิ่งที่มีพุ่มไม้
ตาม ห้วย หนอง บุ่ง หัวแก่ง ท้ายแก่ง ลวงหรือระบบนิเวศที่ดีในการวาง
กะบั้งกุ้งจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล เช่น ช่วงฤดูน้ำ�แดงหรือน้ำ�หลาก จะวาง
กะบั้งกุ้งไว้ตามป่าบุ่งป่าทาม หรือริมฝั่งแม่น้ำ� และช่วงฤดูน้ำ�ใส จะวางไว้
บริเวณห้วย หนอง บุ่ง ริมฝั่งแม่น้ำ� เป็นต้น โดยมากแล้วนิยมวางกะบั้งกุ้งไว้
ในตอนเย็น แล้วลงยามหรือลงไปเก็บกู้ช่วงเช้าประมาณตี ๔ ถึง ๗ โมงเช้า
คนหาจะมีกะบั้งกุ้งคนละ ๘๐-๒๐๐ อัน จับกุ้งได้ประมาณ ๓-๖ กิโลกรัมต่อ
วัน
เหยื่อที่ใช้ รำ�อ่อนที่ผ่านการนึ่งให้สุก แล้วนวดจนเหนียว
ฤดูกาลที่ใช้ ช่วงฤดูน้ำ�แดงหรือน้ำ�หลาก จะวางกะบั้งกุ้งไว้ตามป่าบุ่งป่าทาม
ซึ่งช่วงเวลานี้ป่าทามจะกลายเป็นผืนน้ำ�ขนาดใหญ่ หรือริมฝั่งแม่น้ำ�มูน และ
ในช่วงน้ำ�ใสวางไว้บริเวณ ห้วย หนอง บุ่ง ริมฝั่งแม่น้ำ�มูน พบเห็นเครื่องมือ
หาปลาชนิดนี้ได้ในแถบลุ่มแม่น้ำ�มูน
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๓๒.เบ็ดล่อ

ในช่วงฤดูหนาว ช่วงเวลา ๗-๙ โมงเช้า หรือบ่าย ๓-๖ โมงเย็น
บริเวณริมฝั่งแม่น้ำ� ห้วย หนอง จะเห็นคนนั่งเรือกำ�ลังหย่อนเบ็ดลงบริเวณ
พุ่มไม้ แล้วกระตุกเบ็ดขึ้น มาพร้อมกับปลาช่อนตัวใหญ่ ขนาดเท่าลำ�แขน
บางครั้งก็ได้ปลาสูด ปลาชะโด หรือปลาบู่ เบ็ดที่คนหาปลาใช้นี้เรียกว่า
“เบ็ดล่อ” เบ็ดล่อนี้บางครั้งคนหาปลาจะใช้เบ็ด ๒ หลัง ผูกติดใกล้ๆ กัน
เพื่อใช้เกี่ยวเหยื่อที่ใช้ปลาขนาดเล็ก ให้เหยื่อเกิดความสมดุลเมื่ออยู่ในน้ำ� 
ให้ปลาใหญ่ที่จะเข้ามาฮุบเหยื่อเห็นว่าเป็นปลาเล็กที่กำ�ลังว่ายน้ำ�อยู่ และ
ยังเป็นการป้องกันไม่ให้ปลาที่ติดเบ็ดหลุดรอดไปได้ง่าย เนื่องจากหาก
ปลาดิ้นหลุดจากเบ็ดอีกหลังหนึ่งก็ยังมีเบ็ดอีกหลังหนึ่งเกี่ยวอยู่ และปลา
ที่ต้องการตกเป็นปลาตัวใหญ่จึงมีแรงมากในการดิ้นเพื่อให้หลุดออกจาก
เบ็ด วิธีการใช้ คนหาปลาจะมีเบ็ดชนิดนี้กันคนละ ๒ คัน เพื่อใช้เปลี่ยนเมื่อ
อีกคันหนึ่งไม่สามารถใช้ได การเกี่ยวเบ็ดกับปลาตัวเล็กที่เป็นเหยื่อ ต้อง
เกี่ยวจากด้านหลัง แล้วให้เบ็ดซ่อนอยู่ในท้องปลา ในช่วงที่กำ�ลังหาปลา
การตกปลาจะต้องมีความเงียบและนิ่งมากที่สุด ต้องค่อยๆ หย่อนเบ็ดลง
ในช่องเปิดระหว่างพุ่มไม้ และให้เหยื่อไปใกล้ตลิ่งมากที่สุด เพราะบาง
ครั้งคนหาปลาต้องโยนปลาขึ้นฝั่ง เนื่องจากปลาตัวใหญ่อาจทำ�ให้หลุดไป
ได้ บางครั้งก็จะตกเบ็ดตามโขดหิน ซึ่งเป็นที่ปลาตัวใหญ่ชอบอาศัยอยู่
เหยื่อที่ใช้ เป็นปลาขนาดเล็ก เช่น ปลาเข็ง ปลาแข้วไก้ ปลาหมูทอก ปลาคุย
ลาม ปลาสร้อย เป็นต้น
ฤดูกาลที่ใช้ ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูหนาวปลา
ชอบหลบอาศัยอยู่ ตามพุ่มไม้ในน้ำ�หรือกองกิ่งไม้ในน้ำ�ริมตลิ่ง เพื่อ
หากิน และฤดูนี้จะมีลมพัดตลอด ทำ�ให้น้ำ�กระเพื่อมอยู่ตลอดเวลา
ทำ�ให้ปลามองเห็นเหยื่อไม่ชัดเจน เมื่อเห็นเหยื่อปลาจะฮุบทันที โดยไม่
ระวังว่าจะมีภัยหรือไม่ พบเห็นได้ตามแม่น้ำ�โขงและแม่น้ำ�สาขา
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๓๓.ดางตุ้มกุ้ง

ลักษณะคล้ายตุ้มเป็นเครื่องมือดัดแปลงทำ�จากลวดตาข่ายและ
ตาข่ายตาถี่สีฟ้าที่มีขายตามท้องตลาด มีงาด้านหน้าเพื่อให้กุ้งและปลา
เข้าไปกินเหยื่อข้างใน แต่ออกไม่ได้เพราะติดงา ใช้ดางเขียวทำ�หางเป็นก
รวยยาว เพื่อให้กุ้งและปลาขนาดเล็กจำ�นวนมากเข้าไปอยู่ในกรวยตาข่าย
ที่ทำ�ไว้ ใช้ดักกุ้งและปลาขนาดเล็กตามริมแม่น้ำ�โขง ดางตุ้มกุ้งดัดแปลงมา
จากตุ้มกุ้งของเดิมที่สานด้วยไม้ไผ่ที่อาศัยความประณีตในการสาน แต่
ดางตุ้มกุ้งทำ�จากอุปกรณ์ที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดคือตาข่ายตาถี่สีฟ้า
ซึ่งทำ�ได้สะดวกและง่ายกว่าสานด้วยไม้ไผ่ เป็นการลดทอนเวลาในการทำ�
เครื่องมือหาปลาให้เร็วขึ้น
ปลาที่จับได้ ปลาขนาดเล็กและกุ้ง
เหยื่อที่ใช้ แกลบหรือรำ�ข้าวเป็นเหยื่อ
วิธีการใช้ นำ�ดางตุ้มกุ้งไปวางไว้ริมแม่น้ำ�โขง ใช้ดางเขียวห่อเหยื่อแล้วผูก
ติดไว้ในตุ้ม วางไว้ในตอนเย็น รุ่งเช้าของอีกวันจึงลงมาดูว่ามีกุ้งเข้าไป
กินเหยื่อในตุ้มหรือไม่ การวางตุ้มกุ้งต่างจากการวางดางกุ้งที่ไม่ต้องใช้
เหยื่อ ซึ่งการใส่เหยื่อ ล่อไว้ เพื่อต้องการให้ปลาขนาดละเข้ามาติดในดาง
ตุ้มกุ้งด้วย
ฤดูกาลที่ใช้ ช่วงน้ำ�เริ่มขึ้นและมีสีขุ่น ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม
เป็นต้นไป ใช้ในระบบนิเวศริมแม่น้ำ�โขง
พบเห็ น ตามริ ม แม่ น้ำ � โขงในพื้ น ที่ อำ � เภอเชี ย งคานและปากชม
จังหวัดเลย
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๓๔.ตุ้มปลายอน
เป็นเครื่องมือหาปลาประเภทล่อดักจับ “ปลายอน” โดยเฉพาะ
สานด้วยไม้ไผ่ซางไพร การสานตุ้มปลายอน ๑ หลังจะใช้เวลาประมาณ
๑ เดือน ตุ้มปลายอนจะมีอายุการใช้งานประมาณ ๒ ปี สามารถจับปลาได้
เพียง ๒๐-๓๐ วันเท่านั้น เนื่องจากใช้จับปลายอนที่ขึ้นมาเป็นฝูงใหญ โดย
ใช้เหยื่อล่อ ตุ้มปลายอนมีองค์ประกอบอยู่ ๔ ส่วน ดังนี้คือ ตัวตุ้ม งา
กลมใช้ควบคุมการเข้าออกของปลา กง คือ ไม้ไผ่เล็ก ๖ ต้น ผูกติดกับ
ตัวตุ้มทั้ง ๔ ทิศ เป็นหลักยึดตุ้มไม่ให้ไหลน้ำ� คันต้อ สายต้อ และฝาต้อ
ทำ�หน้าที่ปิดปากตุ้มที่เป็นทางเข้าออกของปลา รวมถึงการตรวจเช็คจำ�นวน
ปลาที่เข้าไปในตุ้มด้วย
วิธีการใช้ นำ�ตุ้มปลายอนใส่เรือออกไปวางไว้บริเวณ วัง เวิน หรือ ขุม ใส่
เหยื่อไว้บริเวณงากลมของตุ้ม วางไว้ทางด้านเหนือน้ำ� ปลาจะว่ายทวนน้ำ�เข้า
มากิน และมีเหยื่อที่ใช้สำ�หรับอ่อย วิธีการอ่อยเหยื่อนั้น ใช้มือตักเหยื่อ
แล้วค่อยๆ เทลงไปในน้ำ�ตามขอบตุ้ม แกว่งมือไปมาจะทำ�ให้ปลาได้ยิน
เสียงและตามกลิ่นเหยื่อเข้ามา การอ่อยเหยื่อจะทำ�ในตอนกลางคืน ปลา
จะเข้าทีหนึ่งประมาณ ๓๐-๕๐ กิโลกรัม คนหาปลาจะไปดูปลาเข้าตุ้มในช่วง
เวลาตี ๓ ถึงตี ๕ โดยสังเกต “สายคันต้อ” ว่าแกว่งมากน้อยเพียงใด หาก
แกว่งมากแสดงว่ามีปลามาก หากแกว่งน้อยปลาจะมีจำ�นวนน้อย เมื่อยาม
ตุ้มปลาเรียบร้อยแล้ว คนหาปลาจะทำ�ความสะอาดด้วยการล้าง สำ�คัญ
ที่สุดบริเวณทางเข้าของปลาจะต้องสะอาด หากไม่สะอาด ปลาจะไม่เข้ามา
กินเหยื่ออีกหากนำ�ไปวางดักล่อไว้ จากนั้นจึงนำ�ไปตากแดดให้แห้ง
เหยื่อที่ใช้ ทำ�จากปลายข้าวเจ้าต้มสุก ทิ้งไว้ให้เย็นผสมกับกากเหล้าสาโท
ปูดอง ไข่เน่า และน้ำ�จากไส้ไก่หมัก นำ�มานวดให้เหนียว แล้วแบ่งเป็นก้อน
ขนาดเท่ากำ�ปั้น ใช้ประมาณ ๔-๕ ก้อน ต่อตุ้มหนึ่งหลัง
ฤดูกาลที่ใช้ ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม พบในลุ่มน้ำ�มูน ปัจจุบัน
ไม่มีให้เห็นแล้ว แต่พบเห็นเครื่องมือหาปลาชนิดนี้ในศูนย์ภูมิปัญญาของ
ชาวบ้าน
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๓๕.ไซลั่น/จั่น

เป็นเครื่องมือหาปลาชนิดดักจับปลา ทำ�จากไม้ไผ่สานเป็นรูป
กรวยสามเหลี่ยม ด้านปากหรือทางเข้าจะกว้าง ส่วนด้านทายจะยาวรีและ
แหลมตรงปลาย ใช้ไม้ไผ่ลำ�ยาวประมาณ ๓ ฟุต เป็นตัวยึดกับพื้น และ
สร้างความแข็งแรงให้กับฝา เพื่อกันไม่ให้ปลาหลุดออกมา เมื่อติดอยู่ใน
จั่น มีไม้ไผ่สานเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมสำ�หรับใช้เป็นประตูเปิด-ปิดตรงช่องด้าน
หน้า เวลาใช้จะเปิดประตูไว้รอให้ปลาว่ายหลงเข้ามา เมื่อปลาวิ่งผ่านเข้ามา
ข้างหน้า และเข้าไปชนกับเส้นเอ็นที่สานเป็นเชือกอยู่ด้านใน ซึ่งเป็นกลไก
ทำ�ให้ฝาไซลั่น ประตูด้านข้างบนของไซจะลั่นปิดลงมาทำ�ให้ปลาออกไม่ได้
ปลาที่จับได้ ปลาแข้ ปลาคังหรือปลาเคิง ปลาเพี้ย ปลาไน ปลาค้าว
วิธีการใช้ วางตัวไซลั่นตั้งไว้ริมตลิ่ง ในช่วงปลาอพยพเดินทางขึ้น-ลง ปลา
จะลัดเลาะตามตลิ่งหรือเกาะแก่ง เมื่อได้กลิ่นเหยื่อที่วางไว้ก็จะเข้าไปในไซ
ลั่น เมื่อปลาหลงเข้าไปในไซ ปลาก็จะว่ายไปถูกสายใยที่ทำ�มาจากเส้นเอ็น
ภายในตัวไซ ซึ่งเป็นกลไกทำ�ให้ประตูไซปิด เมื่อประตูปิดปลาก็จะถูกขังอยู่
ในไซ คนหาปลาจะใส่ไซลั่นทิ้งไว้ในตอนเย็น รุ่งเช้าค่อยมาดู หากมีปลา
ติดอยู่ก็จะยกขึ้นมาเอาปลาออก แล้วนำ�กลับลงน้ำ�วางดักปลาอีก
เหยื่อที่ใช้ นำ�ข้าวเหนียวมาผสมกับรำ�ข้าวต้มจนเหนียว ปั้นให้เป็นลูกกลมๆ
ขนาดเท่ากำ�ปั้น ห่อด้วยผ้าขาวบางหรือดางเขียว นำ�ไปผูกติดไว้ในไซลั่น
หรือจั่น
ฤดูกาลที่ใช้ ช่วงน้ำ�หลากเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม และช่วงน้ำ�ลดใน
ฤดูแล้ง ใช้ในระบบนิเวศริมฝั่ง บุ่ง และแหล่งน้ำ�ขังในช่วงฤดูแล้ง พบเห็น
ทั่วไปในแม่น้ำ�โขงและลำ�ห้วยสาขา
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๓๖.จั่นหลุม

เป็นเครื่องมือหาปลาโบราณ โดยการขุดหลุมบริเวณที่ปลาหากิน
และวางไข่ เป็นเครื่องมือหาปลาที่อาศัยการสังเกตพฤติกรรมการดำ�รง
ชีวิตของปลาบางชนิดที่ชอบอาศัยและวางไข่ริมฝั่งน้ำ�
ปลาที่จับได้ ปลาข่อ ปลาดุก ปลาผาหรือตะพาบน้ำ�
วิธีการใช้ ขุดหลุมให้ได้ขนาดที่สามารถนำ�จั่นลังลงไปวางได้ บริเวณที่
สังเกตเห็นว่ามีปลาชอบว่ายอยู่เป็นประจำ�  แล้วนำ�จั่นลังไปวางไว้ ทำ�ให้
คล้ายกับเป็นแหล่งที่ปลาชอบอาศัยอยู่ เปิดฝาจั่นลังขึ้น เมื่อปลาว่ายเข้าไป
ชนกับเชือกที่ยึดฝาจั่นลังไว้ ฝาปิดจะลั่นปิดขังปลาไว้ การขุดหลุมเป็นอีกขั้น
ตอนหนึ่งที่ใช้วางจั่นลัง เพื่อเลียนแบบที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของปลา
ซึ่งจั่นลังคนหาปลาจะวางไว้โดยไม่มีการขุดหลุม วิธีการขุดหลุมเพื่อวางจั่น
ลังนี้ คนหาปลาจึงเรียกว่า “จั่นหลุม”
เหยื่อที่ใช้ นำ�ข้าวเหนียวมาผสมกับรำ�ข้าวต้มจนเหนียว ปั้นให้เป็นลูกกลมๆ
ขนาดเท่ากำ�ปั้น ห่อด้วยผ้าขาวบางหรือดางเขียว นำ�ไปผูกติดไว้ในจั่นหลุม
ฤดูกาลที่ใช้ ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม ใช้ในระบบนิเวศริมฝั่ง
แม่น้ำ�มูน บุ่งในป่าทาม พบในแถบลุ่มน้ำ�มูน ปัจจุบันไม่ค่อยมีให้เห็นแล้ว
เนื่องจากปลาหายากขึ้น คนหาปลาจะใช้เครื่องมือหาปลาชนิดอื่นที่หาปลา
ได้ง่ายกว่า
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๓๗.ลอบเบิด / ลอบริ้วไม้

เป็นเครื่องมือหาปลาชนิดดักปลา สานด้วยไม้ไผ่ โดยเหลาไม้ไผ่
ให้เป็นริ้วหรือเส้นเล็กๆ นำ�มาประกอบร้อยด้วยเชือกไนล่อนหรือเชือกปอ
เป็นรูปทรงกรวยกระบอก ยาวประมาณ ๑-๑.๕ เมตร ข้างในมีงาสองชั้น ปิด
ก้นลอบริ้วไม้ด้วยตะแกรงวงกลมสานด้วยไม้ไผ่ แล้วทำ�งาสำ�หรับเปิด-ปิด
ไว้เอาปลาออกจากลอบ ส่วนประกอบอีกอย่างหนึ่ง คือ “เผียก” หรือแผง
ไม้สานด้วยไม้ไผ่ยึดปากลอบเบิดไว้ทั้งสองข้างและปิดกั้นไม่ให้ปลาว่าย
ออกด้านข้าง เช่นเดียวกับลอบยืน
ปลาที่จับได้ ปลากด ปลาเคิง ปลาบู่ ปลาขอ และปลาขนาดเล็ก
วิธีการใช้ วางลอบเบิดตามริมฝั่งแม่น้ำ�โขงช่วงน้ำ�เริ่มขึ้นและมีสีขุ่นบริเวณที่
มีน้ำ�ไหล โดยใช้ไม้ไผ่ที่สานเป็นแผ่นกั้นด้านข้างทั้ง ๒ ข้าง เพื่อกันไม่ให้ปลา
ว่ายออกด้านข้างแต่ว่ายเข้างาของลอบเบิด ใช้ไม้หลักยึดไว้แล้วใช้ก้อน
หินวางทับช่วยยึดลอบไว้ไม่ให้ไหลน้ำ� และวางในช่วงฤดูน้ำ�ลด บริเวณโซ่
แซม หรือร่องน้ำ�ไหลที่เชื่อมต่อกับบุ่งหนึ่งไปอีกบุ่งหนึ่ง ซึ่งปลาจะว่ายผ่าน
ไปมา ใช้ลอบวางตรงทางน้ำ�ไหลแล้วใช้ไม้ไผ่ที่สานเป็นแผ่นหรือกิ่งไม้ เช่น
กิ่งของต้นไคร้ และก้อนหิน ทราย ปิดทางน้ำ�ไหลด้านข้างไม่ให้ปลาว่ายผ่าน
ไปได้ ให้ปลาว่ายเข้าทางงาของลอบเบิดเพียงทางเดียว วางดักไว้ในตอน
เย็น รุ่งเช้าของอีกวันค่อยลงไปดูว่ามีปลาติดอยู่ในลอบหรือไม่
เหยื่อที่ใช้ รำ�ข้าว ข้าวสุก หรือใช้ทั้งสองอย่างคลุกเคล้าให้เข้ากัน ปั้นเป็น
ก้อนกลมๆ เท่ากำ�ปั้นห่อด้วยดางเขียวผูกติดไว้ในลอบ
ฤดูกาลที่ใช้ ลอบเบิดใช้หาปลา ๒ ช่วงเวลา คือ ใช้วางริมฝั่งแม่น้ำ�โขง
และริมห้วยสาขาในช่วงน้ำ�เริ่มหลาก และมีสีขุ่นประมาณเดือนพฤษภาคม
เป็นต้นไป และใช้ช่วงฤดูแล้งเดือนมกราคาถึงเมษายน บริเวณร่องน้ำ�ไหล
เชื่อมระหว่างบุ่งแห่งหนึ่งไปยังบุ่งอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นเส้นทางปลาว่ายผ่าน
ไปมา ใช้ในระบบนิเวศริมฝั่งแม่น้ำ�โขง และริมห้วยสาขา ฤดูน้ำ�หลาก และ
ร่องน้ำ�ไหลในช่วงฤดูแล้ง พบเห็นในแม่น้ำ�โขงและห้วยสาขา
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๓๘.คอนโด

เป็นเครื่องมือล่อปลาทำ�จากไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้ดู่ ไม้แดง
ขนาดไม้หน้าสี่ยาว ๓-๔ เมตร แบ่งเป็นช่องๆ ขนาดยาวประมาณ ๑ ฟุต หรือ
เป็นห้องคล้ายคอนโด มีงาที่เมื่อปลาเข้าแล้วจะออกไม่ได้ เป็นเครื่องมือหา
ปลาลักษณะเดียวกันกับ “จั่นลัง” แต่มีการปรับให้มีช่องขังปลาไว้หลายช่อง
ซึ่งจั่นลังจะมีเพียงช่องเดียวและทำ�ฝากับดักคล้ายกับดักหนู แต่ “คอนโด”
ใช้งาในการควบคุมการว่ายเข้าไปของปลาแล้วออกจากช่องที่วางเหยื่อดัก
ไว้ไม่ได้ เมื่อปลาเข้ามากินก็จะถูกขังไว้ในช่องนั้นๆ
ปลาที่จับได้ ปลาทุกชนิดที่มีขนาดเล็ก
เหยื่อที่ใช้ ทำ�จากข้าวต้มสุกแล้วปนกับรำ�ข้าว
ฤดูกาลที่ใช้ ช่วงน้ำ�เริ่มขึ้นและมีสีขุ่นประมาณเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป
ใช้ในระบบนิเวศริมฝั่งแม่น้ำ�โขงที่มีพุ่มไม้ บุ่ง พบริมฝั่งแม่น้ำ�โขงเขตอำ�เภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย
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๓๙.ลอบยืน/ลอบตั้ง

เป็นเครื่องมือดักปลา สานจากไม้ไผ่เป็นรูปทรงกระบอก ยาว
๑-๑.๕ เมตร มีงาล่อใช้ควบคุมการเข้าออกของปลา มีความยาวตลอดทั้ง
ตัวลอบ เป็นงาที่เมื่อปลาว่ายเข้าไปแล้วจะออกมาไม่ได้
ปลาที่จับได้ ปลาทุกชนิด
วิธีการใช้ วางลอบยืนตามริมฝั่งแม่น้ำ�โขงช่วงน้ำ�เริ่มขึ้นและมีสีขุ่นบริเวณ
ที่มีน้ำ�ไหล โดยใช้ไม้ไผ่ที่สานเป็นแผ่นหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “เผียก” กั้น
ด้านข้างทั้ง ๒ ข้าง เพื่อกันไม่ให้ปลาว่ายออกด้านข้างให้ว่ายเข้างาของลอบ
ทางเดียว ใช้ไม้หลักยึดไว้ใช้เชือกผูกติดกับกิ่งไม้แล้วใช้ก้อนหินวางทับ
ช่วยยึดลอบไว้ไม่ให้ไหล ใช้กิ่งไม้ เช่น กิ่งของต้นไคร้ และก้อนหิน ทราย
ปิดทางน้ำ�ไหลด้านข้างไม่ให้ปลาว่ายผ่านไปได้ วางดักไว้ในตอนเย็น รุ่งเช้า
ของอีกวันค่อยลงไปดูว่ามีปลาติดอยู่ในลอบหรือไม่
เหยื่อที่ใช้ รำ�ข้าว ข้าวสุก หรือใช้ทั้งสองอย่างคลุกเคล้าให้เข้ากัน ปั้นเป็น
ก้อนกลมๆ เท่ากำ�ปั้นห่อด้วยดางเขียวผูกติดไว้ในลอบ
ฤดู ก าลที่ ใ ช้ ในช่ ว งน้ำ � เริ่ ม หลากและมี สี ขุ่ น ประมาณเดื อ นพฤษภาคม
เป็นต้นไป ใช้ในระบบนิเวศริมฝั่งแม่น้ำ�และริมห้วยสาขาฤดูน้ำ�หลาก และ
ร่องน้ำ�ไหลในช่วงฤดูแล้ง พบริมฝั่งแม่น้ำ�โขง ริมห้วยสาขา
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๔๐.สลุ่ง / สะดุ้ง

“สลุ่ง” วิธีการจับปลาที่คล้ายกับ “การยกยอ” แต่มีขนาดที่ใหญ่
กว่ามาก การยกสลุ่งจึงใช้รอกช่วยทุ่นแรง สลุ่งมีอยู่ ๒ ลักษณะตามพื้นที่
การวางเครื่องมือนี้ คือ “สลุ่งริมฝั่ง” กับ “สลุ่ง กลางน้ำ�”
ปลาที่จับได้ ปลาที่ได้ส่วนมากเป็นปลาที่มาดูไฟ เล่นไฟ เช่น ปลาซิวแก้ว
ปลาคับของ ปลาปีกไก่ เป็นต้น
วิธีการใช้ “สลุ่งริมฝั่ง” คนหาปลาจะปักเสาไม้ไผ่ ๔ ต้นลงไปยังท้องน้ำ�
ให้มั่นคงเป็นเสาหลัก จากนั้นจะนำ� “ด่างเขียว” ยึดหัวมุมทั้งสี่ไว้กับเสา
หลัก โดยมีลวดขนาดใหญ่สำ�หรับรูดขึ้นลงได้เป็นที่ยึดมุมด่างเขียวทั้งสี่
จากนั้นจะร้อยเชือกทั้งสี่มุมมารวมกันไว้จุดเดียว บริเวณนี้จะมี “รอก” หรือ
“มือหมุน” เพื่อช่วยทุ่นแรงเมื่อต้องการยกสลุ่งขึ้นมา บริเวณกลางสลุ่งจะมี
หลอดไฟ หรือตะเกียง เพื่อล่อปลามาเล่น และกินแมลงมารวมกันก่อนที่จะ
ยกสลุ่งยามปลา
สำ�หรับ “สลุ่งกลางน้ำ�” มีลักษณะคล้ายกับ “สลุ่งริมฝั่ง” แตก
ต่างกันที่สลุ่งลอยน้ำ�นั้นเสาทั้งสี่ต้นจะอยู่บนแพ หรือเรือใหญ่ สามารถ
เคลื่อนไปมาหาลวงใหม่ๆ ได้ โดยทั่วไปคืนหนึ่งสลุ่งแต่ละหลังจะจับปลา
ได้ ๕-๑๐ กิโลกรัม และสูงสุดถึง ๓๐ กิโลกรัมต่อหลัง
คนหาปลาจะยามปลาทุก ๒ ชั่วโมงหลังจากวางสลุ่งแล้ว โดยปกติแล้วการ
วางและยามปลาสลุ่งจะกระทำ�ในตอนกลางคืน โดยเฉพาะในเดือนมืดปลา
จะได้มากกว่าวันที่แสงจันทร์สว่างจ้า สำ�หรับฤดูกาลวาง
ฤดูกาลที่ใช้ เครื่องมือนี้ใช้ในช่วงฤดูน้ำ�ใส เดือนมกราคมถึงเมษายน
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๔๑.จั่นลัง
เป็นเครื่องมือชนิดดักปลา ทำ�มาจากไม้กระดาน ๔ แผ่น ตีประกบ
กันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวประมาณ ๔๐ เซนติเมตร กว้างประมาณ
๑๕ เซนติเมตร ข้างหน้ามีฝาเปิด ปิด และมีเชือกคล้องไว้กับก้อนหินคล้าย
เครื่องดักหนู เมื่อปลาเข้ามาโดนเชือกที่อยู่ข้างใน ฝาจะดีดตัวออกมาปิด
ทางเข้า โดยทำ�โครงไม้เป็นคานสำ�หรับเป็นกลไกยึดก้อนหินไว้ คล้ายกับ
แห้ว เมื่อปลาว่ายเข้ามาในจั่น กระทบกับสายเอ็นหรือเชือกที่ผูกเป็นกลไกไว้
ในจั่น แล้วผูกเข้ากับก้อนหินที่เป็นตัวถ่วงน้ำ�หนัก เมื่อเปิดฝาจั่นขึ้นค้างไว้
ทางด้านนอกของตัวจั่น กลไกก็จะหลุดหรือดีดตัวออก ทำ�ให้ก้อนหินด้าน
นอกตกลง ฝาจั่นเมื่อไม่มีก้อนหินถ่วงน้ำ�หนักให้ยกเปิดขึ้นก็จะหล่นลงมา
ปิดปากจั่นไว้ ทำ�ให้ปลาติดอยู่ในจั่น
เครื่องมือหาปลาชนิดนี้สร้างขึ้นจาการเลียนแบบพฤติกรรมการ
หาอยู่หากินของพันธุ์ปลา ที่เมื่อถึงช่วงวางไข่ก็จะหาที่เหมาะสมในการวางไข่
และหลบภัย
ปลาที่จับได้ เป็นปลาอยู่ในช่วงวางไข่ในขณะนั้น เช่น ปลาช่อน ปลาดุก
ตะพาบน้ำ� ที่พากันหารัง หรือหาถ้ำ�เพื่อวางไข่
วิธีการใช้ นำ�จั่นลังที่ได้ทำ�กลไกของประตูจั่นลังให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะ
ลั่นลงมา เมื่อมีปลาเข้าไปในจั่นลัง นำ�ไปวางไว้ตามริมฝั่งของแหล่งน้ำ� นิยม
นำ�ไปวางดักไว้บริเวณที่ค่อนข้างมีพุ่มไม้ รากไม้ โดยวางไว้ในพุ่มไม้ ให้
ประตูของจั่นลังพอดีกับระดับน้ำ� แล้วจะลงไปดูว่ามีปลาติดอยู่หรือไม่ วัน
ละ ๒ ครั้ง คือ ช่วง ๖-๗ โมงเช้า และ บ่าย ๓-๖ โมงเย็น การลงไปดูปลา
เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบระดับน้ำ� หากระดับน้ำ�สูงเกินไปก็จะเปลี่ยน
ที่วางใหม่ เพื่อให้ระดับน้ำ�พอดีกับประตูจั่นลัง เพื่อป้องกันงูไม่ให้เข้าไปอยู่
ในจั่น
ฤดูกาลที่ใช้ ช่วงปลายเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ปลาช่อน
ปลาดุก วางไข่ โดยวางดักปลาไว้ในระบบนิเวศริมฝั่งของแม่น้ำ� ริมหนอง
และบุ่ง ที่มีกอหญ้าขึ้นอยู่หรือต้นไม้ที่รากกระจายยื่นลงไปในน้ำ�  ในอดีต
จะมีคนใช้มากในบุ่งป่าทามราษีไศล แต่ปัจจุบันไม่ค่อยพบแล้ว เนื่องจาก
ปลาหายากขึ้นจึงใช้เครื่องมือหาปลาชนิดอื่นที่สามารถหาปลาได้ดีกว่าแทน
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๔๒.อีจู้
ชาวอีสานและชาวภาคเหนือจะเรียกปลาไหลว่า “เอี่ยน” จึง
เป็นที่มาของชื่อตุ้มชนิดนี้ว่า “ตุ้มเอี่ยน” มี ๒ ชนิด ชนิดแรกมีรูปทรง
คล้าย “คนโท” บริเวณตัวตุ้มจะกว้างแล้วแคบสอบลงที่ก้น ส่วนคอ
เรียวยาวแต่ปากตุ้มกว้างกว่าเล็กน้อย ตุ้มเอี่ยนจะมีงาวงกลม หรือสี่เหลี่ยม
อยู่บริเวณด้านข้างของตัวตุ้มห่างจากก้นประมาณ ๑๐ เซนติเมตร ทั้งนี้งา
ของตุ้มเอี่ยนจะเป็นงาปิด กล่าวคือ เมื่อปลาจะเข้าไปในตุ้มจะต้องแทรกตัว
ผ่านงาเข้าไปจากนั้นงาจะปิด ซึ่งแตกต่างจากงากลมของตุ้มปลาแตบ ตุ้ม
ปลายอน ที่งากลมจะเป็นงาเปิด ปลาจะเข้าไปกินเหยื่อได้เลยโดยไม่ต้อง
แทรกตัวผ่านงาที่ปิดทางไว้ ที่ปากตุ้มบานออกเล็กน้อยมีฝาสานด้วยไม้ไผ่
โดยมีไม้ขัดปิดทับอีกชั้นหนึ่ง เพื่อไม่ให้หลุดออกง่าย องค์ประกอบของตุ้ม
เอี่ยนที่สำ�คัญอีกส่วน คือ “ซอน” ไว้ใส่เหยื่อเมื่อใส่ซอนเข้าไปทางปากตุ้ม
ตัวซอนจะค้างอยู่ที่คอของตุ้มไม่ตกลงไปถึงตัวตุ้ม
ตุ้มเอี่ยนอีกชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายแจกัน มีงาอยู่ทางข้างด้าน
ล่างของตุ้ม งามีสองชนิด คือ งาล่อและงาคลุม ปากตุ้มบานออกเล็กน้อย
มีฝาปิดและไม้ขัด ภายในจะมีซอนใช้บรรจุเหยื่อสำ�หรับล่อเอี่ยนหรือปลา
ไหล เหยื่อที่ใช้ล่อ ได้แก่ ปูเน่า ไส้เดือนเน่า กระดูกวัว-ควาย ไส้ไก่เน่า หอย
เน่า หรือของเน่าเหม็นต่างๆ
โดยทั่วไปชาวบ้านจะวางตุ้มในประมาณ ๕ โมงเย็น และจะกลับมายามปลา
ในช่วงเช้าของอีกวันหนึ่ง หรือประมาณ ๖ โมงเช้า การวางตุ้มคนหาปลา
จะขุดดินโคลนให้ลึกพอดีกับปากทางเข้า โดยจะวางให้ปากของตุ้มพ้นน้ำ�
เพื่อเป็นทางหายใจของปลาไหล บริเวณที่วางตุ้มเอี่ยน หรือ “ลวง” ของ
ตุ้มเอี่ยนจะอยู่บริเวณริมฝั่งที่มีตอไม้ มีโคลน บริเวณน้ำ�ซับ น้ำ�คำ� ห้วย
หนอง สระน้ำ� ทุ่งนา บุ่ง บริเวณที่มีโคลนตม น้ำ�ลึกประมาณ ๑ ศอก
คนหาปลาจะวางตุ้มในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคม คนหา
ปลาคนหนึ่งจะมีตุ้มเอี่ยนกันประมาณ ๕-๑๐ หลังจะดักล่อปลาได้ประมาณ
๓ กิโลกรัมต่อวัน โดยทั่วไปตุ้มหลังหนึ่งจะได้ปลาไหลประมาณ ๕ ตัว
สูงสุดที่ได้คือ ๑๐ ตัวต่อหลัง
เทคนิคพิเศษที่จะทำ�ให้ได้ปลาไหลมากที่สุด คือ จะต้องมีลวง
ที่ดี ควรเป็นบริเวณที่มีตอไม้และการวางตุ้มจะต้องหันปากงาเข้าหาตอไม้
เล็กน้อย เนื่องจากเอี่ยนจะเข้าตุ้มด้วยการเอาหางเข้าไปในตุ้มก่อนค่อยเอา
ตัวเข้าไป
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๔๓.ตุ้มปลามาง

ตุ้มปลามาง สานด้วยไม้ไผ่ ทำ�งาเป็นรูปสามเหลี่ยมไว้ด้านข้างติด
กับฐานล่าง เพื่อให้ปลาเข้าไปกินเหยื่อในตุ้ม ใช้กะลามะพร้าวทำ�เป็นฝาปิด
ด้านบน สำ�หรับเอาปลาออกจากตุ้ม เจาะรูร้อยเชือกกับกะลามะพร้าวผูก
ติดกับตัวตุ้ม แล้วทำ�ไม้ขัดฝากะลามะพร้าวไว้ไม่ให้เปิดได้
ปลาที่จับได้ ปลามาง กุ้ง
วิธีการใช้ ตุ้มปลามางจะใช้ในช่วงที่ปลามางขึ้นเป็นจำ�นวนมาก คือ ช่วง
น้ำ�เริ่มขึ้นหลังจากที่มีฝนตกและน้ำ�มีสีขุ่นประมาณเดือนพฤษภาคมเป็นต้น
ไป โดยวางตุ้มไว้บริเวณริมฝั่งโขงที่มีกอหญ้าขึ้น และบริเวณที่น้ำ�เอ่อเข้า
ท่วมริมห้วยที่มีกอหญ้าและไม้พุ่มที่ถูกน้ำ�ท่วม ปลาขนาดเล็กฝูงใหญ่จะ
เข้าไปหากินในบริเวณนี้ จึงมีการวางตุ้มดักปลาเป็นจำ�นวนมาก
เหยื่อที่ใช้ รำ�ข้าว ข้าวสุก หรือใช้ทั้งสองอย่างคลุกเคล้าให้เข้ากัน เป็นเหยื่อ
นำ�ไปใส่ไว้ในตุ้ม เพื่อล่อปลาให้เข้าไปกินเหยื่อในตุ้ม
ฤดูกาลที่ใช้ ใช้วางดักล่อปลาในช่วงเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน น้ำ�โขงเริ่มขึ้นละมีสีขุ่น
เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป วางดักไว้ตามระบบนิเวศริมฝั่งแม่น้ำ�โขงและริม
ห้วยสาขา
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๔๔. แห้วกบ

เป ็นเครอ่ื งมอื ทีใ่ ช้เบ็ดเกีย่ วเหยอ่ื แล้วนำ�มาวางดักล่อ เพอ่ื จับกบ โดยผูก
สายเอ็นเบ็ดเข้ากับหลักไม้ ไผ่ทเ่ีหลายาวประมาณ ๑ ศอก นำ�ไปวางไว้ตามพงหญ้าริม
แหล่งน้�ำ
วิธกี ารใช้ นำ�แห้วกบทีเ่กีย่ วเหยอ่ื แล้ว นำ�ไปปกั ไว้ตามริมแหล่งน้�ำ ทีม่ พี งหญ้า เช่น
หนอง บุง่ หร อื ริมทุง่ นา ดักล่อไว้ ให้กบเข้ามากินเหยอ่ื ในช่วงตอนเย็น รุง่ เช้าจึงไปยาม
หร อื ไปดูว่ามีกบติดแห้วหร อื ไม่ เมอ่ื มีกบติดอยูก่ จ็ ะเอาออกใส่ขอ้ ง แล้วนำ�เหยอ่ื เข้าไป
เกีย่ วไว้กบั เบ็ดอีก ในตอนเย็นก็จะลงไปยามอีกครัง้
เหยอ่ื ทีใ่ ช้ ไส้เดือน จิงหร
้ ีด แมลงเม่า
ฤดูกาลทีใ่ ช้ สามารถวางแห้วดักกบไว้ ได้ตลอดทังป
้ ี หากมีแหล่งน้�ำ ทีเ่หมาะแก่การให้
กบอาศัยอยู่ แต่สว่ นมากจะนิยมวางแห้วกบในช่วงฤดูฝนหร อื ฤดูทำ�นา ประมาณเดือน
มิถุนายนเป ็นต้นไป พบเห็นได้แทบทุกพนที
้ื ใ่ นลุม่ น้�ำ โขงทังฝ
้ งไทยและลาว
ั่
เนือ่ งจาก
เป ็นเครอ่ื งมอื ทีท่ �ำ ได้งา่ ย ลงทุนไม่มาก
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เครื่องมือหาปลาประเภทใช้จับปลา ๑๘ ชนิด
๑.แซะ

ทำ�มาจากไม้ไผ่สานเป็นกรวยรูปสามเหลี่ยม คล้ายบุ้งกี๋ ใช้
ไม้ไผ่ ตัดเป็นท่อน แล้วผ่ากลางลำ�ปล้อง ใช้ทำ�ขอบแซะตามรูปสามเหลี่ยม
ให้พอดีกับขอบปากของแซะ ส่วนที่เหลือ ใช้เป็นด้ามจับ เป็นลำ�ปล้องไม้ไผ่
อีกครึ่งหนึ่งที่ไม่ได้ผ่าแบ่งครึ่ง ใช้ไม้ไผ่เหลาเป็นแผ่นให้บางเรียกว่า “ตอก”
ใช้มัดยึดแซะเข้ากับไม้ที่ทำ�เป็นขอบและด้าม หรือจะใช้เชือกไนล่อนพันยึด
ติดก็ได้ เมื่อทำ�เสร็จจะมีลักษณะคล้ายกับ “ที่ตักเศษผงขยะ”
ปลาที่จับได้ ปลาขนาดเล็ก ปลาซิว ปลาสร้อย กุ้ง หอย
วิธีการใช้ คนหาปลาจะใช้แซะตักหรือไถไปตามน้ำ�บริเวณที่น้ำ�ไม่ลึกหรือ
บางครั้ ง ก็ จ ะใช้ ต ามท้ อ งนาในช่ ว งที่ ฝ นตกใหม่ ๆ หรื อ ช่ ว งที่ เ ริ่ ม มี ก าร
ลงมือไถพรวนก่อนการปลูกข้าว เครื่องมือหาปลาชนิดนี้ส่วนมากคนที่ใช้
จะเป็นผู้หญิง เพราะเป็นเครื่องมือหาปลาที่มีขนาดเบาและใช้งานง่ายกลุ่มผู้
หญิงจึงนิยมใช้เครื่องมือชนิดนี้ในการหาปลา
ฤดูกาลที่ใช้ เดือนกันยายนถึงเมษายน ใช้ในระบบนิเวศริมตลิ่งของ
แม่น้ำ�โขง บุ่ง แหล่งน้ำ�ขังขนาดเล็กในแม่น้ำ�โขงช่วงหน้าแล้ง ทุ่งนา พบเห็นได้
ทั่วไปในลุ่มน้ำ�โขง และลุ่มน้ำ�สาขา
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๒.สระโอ / ขอหลด / ง่อง

ทำ�ด้วยเหล็ก ปลายเหล็กด้านหนึ่งดัดงอเป็นรูปคล้าย “สระโอ”
บริเวณโค้งงอมีลักษณะแคบสอบลง เพื่อหนีบตัวปลาไม่ให้ดิ้นหลุด
ปลายอีกด้านทำ�เป็นปลอกโดยใช้ไม้ไผ่ซางไพรสอดเข้าไป ยาวตามความ
ต้องการของผู้ใช้ สำ�หรับเป็นด้ามจับ การทำ�สระโอใช้เวลาประมาณ ๑-๒ วัน
จะต้องมีเครื่องตีเหล็กเพื่อดัดเหล็ก ให้เป็นรูปคล้ายสระโอ
ปลาที่จับได้ ใช้จับปลาที่ชอบหลบภัยอยู่ใต้ดินในน้ำ� เช่น ปลาหลด ปลา
หลาด ปลาฮากกล้วย
วิธีการใช้ คนหาปลาจะใช้สระโอ หาปลาในช่วงกลางวัน โดยขูดลากลงไป
ในดินใต้น้ำ� ที่มีความลึกประมาณ ๑๐-๕๐ เซนติเมตร เมื่อสระโอลากไป
ถูกปลาจะถูกดึงเข้าไปสู่ส่วนโค้ง งอแคบนั้น
ฤดูกาลที่ใช้ ช่วงฤดูเกี่ยวข้าว ประมาณเดือนธันวาคมถึงเมษายน ในระบบ
นิเวศตามริมฝั่งแม่น้ำ� ริมห้วย หนอง บุ่ง บริเวณที่มีโคลนตมหรือทราย
พบเห็นการหาปลาโดยใช้เครื่องมือชนิดนี้ตามแถบลุ่มแม่น้ำ�มูน
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๓.สุ่มกลองยาว / สุ่มฮอย
เป็นการหาปลาที่ใช้เครื่องมือหาปลาร่วมกับวิธีการหาปลาเข้า
ด้วยกัน จึงมีชื่อเรียก ๒ ชื่อ คือ “สุ่มฮอย” หมายถึง วิธีการใช้สุ่มจับปลา
ตามรอยเท้าของผู้หาปลา “ฮอย” หมายถึง รอยเท้า ส่วน “สุ่มกลองยาว”
เป็นเครื่องมือที่ทำ�ด้วยไม้ไผ และเครือซูดหรือเชือกไนล่อนขนาดเล็ก
ลักษณะคล้ายกลองยาว มีความสูงประมาณ ๑.๕ เมตร ความกว้างของปาก
สุ่มประมาณ ๒๕ เซนติเมตร มีงาอยู่ด้านในสุ่มห่างจากปากสุ่มประมาณ
๑๐ เซนติเมตร เว้นช่องว่างของขอบปากสุ่มขนาดเท่ากับฝ่าเท้าของผู้ใช้สุ่ม
เพราะเมื่อใช้สุ่มดักจับปลาในรอยเท้า คนหาปลาจะใช้เท้าผลักโคลนตมให้
เข้าไปในปากสุ่ม เพื่อช่วยดันปลาให้เข้าทางงาแล้วเข้าไปอยู่ในสุ่มกลองยาว
ปลาที่จับได้ ปลาคุยลาม ปลาบู่ ปลาขาว ปลาหมอ และปลาดุก อาจเรียก
ได้ว่าเป็นเครื่องมือที่หาปลาดุกโดยเฉพาะ เพราะจะจับปลาดุกได้มากว่า
ปลาชนิดอื่น
วิธีการใช้ เป็นเครื่องมือหาปลาที่อาศัยคนเป็นกลุ่มประมาณ ๕ คนขึ้นไป
วิธีการ คือ ก่อนจะใช้สุ่มกลองยาวจับปลา คนหาปลาจะเดินเรียงแถวหน้า
กระดาน ให้เกิดรอยเท้า เพื่อให้ปลาหนีเข้าไปหลบอยู่ในรอยเท้า โดย
ขณะก้าวเดินทำ�ฮอยนั้นจะต้องเขย่งกดเท้าลงให้เป็นฮอยลึกประมาณหน้า
แข้งของแต่ละคน ทำ�แบบนี้ไปเรื่อยๆ จนถึงปลายทางจุดที่กำ�หนดไว้ การ
กำ�หนดจุดจะกำ�หนดให้ไกลเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ในกลุ่มจะกำ�หนดกันเอง
ช่วงกลับตัวเท้าจะกลับข้างขวา-ซ้าย โดยคนทำ�ต้องหารอยเท้าอันเดิม
ของตนให้เจอ โดยเท้าขวาจะเหยียบฮอยที่เป็นฮอยของเท้าซ้ายและฮอย
ของเท้าซ้ายที่ผ่านมาก็จะเป็นเท้าขวาสลับกันไป ระหว่างการเดินซ้ำ�ฮอยเดิม
นั้นคนหาปลาจะใช้ดินโคลนที่อยู่ในน้ำ�ขว้างไปข้างหน้าเพื่อไล่ปลาให้หนี
หลบเข้าไปอยู่ในรอยเท้า แล้วใช้สุ่มกลองยาวครอบรอยเท้าไว้แล้วใช้เท้า
ดันโคลนตมเข้าไปในช่องว่างของสุ่มที่ทำ�ไว้จนโคลนเต็มรอยเท้า หากมี
ปลาหลบเข้าไปอาศัยอยู่ ปลาก็จะหนีเข้าไปทางงาและหลุดเข้าไปอยู่ในสุ่ม
กลองยาว
ฤดูกาลที่ใช้ เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน คนหาปลาจะทำ�ในช่วงเวลา สิบ
เอ็ดโมงถึงเที่ยงวัน เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวอุณหภูมิของผิวน้ำ�จะสูง
ปลาจะเริ่มลงไปใต้น้ำ� เพราะอุณหภูมิข้างล่างเย็น จึงเป็นช่วงที่ใช้เครื่องมือ
หาปลาชนิดนี้ได้ดี ใช้หาปลาในหนอง กุด บุ่ง ที่เป็นโคลนตม พบในลุ่ม
น้ำ�มูนซึ่งเป็นแม่น้ำ�สาขาของแม่น้ำ�โขงในแถบป่าบุ่งป่าทามราษีไศล
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๔.สุ่ม/สุ่มซี่
สุ่มมี ๒ รูปแบบ คือ “สุ่ม” ที่มีรูปแบบการสานให้มีความถี่ของตา
สุ่มมากกว่า อีกรูปแบบหนึ่งเรียกว่า “สุ่มซี่” ที่มีความห่างของตาสุ่มมากกว่า
และซี่ของไม้ไผ่ที่เหลาจะเล็กกว่า สามารถมองเห็นด้านในสุ่มได้ชัดเจน
กว่ า สุ่ ม ที่ ส านให้ มี ล ายของตาสุ่ ม ทึ บ เป็ น เครื่ อ งมื อ จั บ ปลาที่ มี ม าแต่
โบราณ สานด้วยไม้ไผ่ ใช้ครอบดักจับปลา ด้านบนทำ�ช่องวงกลมไว้สำ�หรับ
ล้วงเข้าไปในสุ่มเพื่อจับปลาใส่ข้อง การสานสุ่ม มีองค์ประกอบ ๒ ส่วน
คือ “กง” หมายถึง โครงหลักของตัวสุ่ม ที่ใช้ไม้ไผ่หรือเครือไม้มาขดเป็น
วงกลม โดยทั่วไปสุ่มหนึ่งหลังจะมี ๔ กง โดยกงบนสุดจะมีขนากเล็กที่สุด
ในขณะที่กงด้านล่างจะกว้างที่สุด เมื่อทำ�กงเสร็จแล้วจะทำ� “เสื้อ” หมายถึง
การสานสุ่มให้เป็นรูปตาข่าย โดยการเหลาไม้ไผ่ทำ�เป็นซี่จำ�นวน ๒๑ ซี่ นำ�
มาสานเข้ากับกงใช้เครือผักกูดหรือปอเป็นตัวยึดให้ติดกับกง แต่ปัจจุบัน
ใช้เชือกไนล่อนแทน สุ่มหลังหนึ่งใช้เวลาในการสานประมาณ ๒ วัน มีอายุ
การใช้งาน ๒-๔ ปี สุ่มเป็นเครื่องมือหาปลาที่ใช้ร่วมกับการ “แก่โค่น” ซึ่งเป็น
วิธีการต้อนปลาให้สามารถมองเห็นปลาได้ดี ก่อนที่จะครอบสุ่มลงแล้วจับ
เอาปลา คนหาปลาเรียก “สักสุ่ม” หรือใช้กับการหว่านแห โดยเมื่อหว่านแห
จับปลา ปลาจะว่ายเข้าไปหลบตามพงหญ้าริมฝั่งแม่น้ำ� ก็จะมีคนหาปลาอีก
คนใช้สุ่มจับปลาอีกวิธีหนึ่งด้วย
ปลาที่จับได้ ปลาบู่ ปลาช่อน ปลาเข็ง ปลาอีก่ำ�
วิธีการใช้ ใช้วิธีการแก่โค่น หรือหว่านแหก่อน แล้วใช้สุ่มครอบดักจับปลา
ในบริเวณที่มีโคลนตมและ น้ำ�ไม่ลึกมาก สุ่มสามารถใช้หาปลาได้ทั้งกลาง
วันและกลางคืน หากใช้ตอนกลางคืน จะเป็นการไต้ไฟส่องหาปลาก่อนที่
จะใช้สุ่มสักครอบจับปลา เรียกวิธีการหาเช่นนี้ว่า “ไต้สุ่ม”
ฤดูกาลที่ใช้ เดือนพฤษภาคมถึงมกราคม ช่วงนั้นคนหาปลาแต่ละคนจะมี
สุ่มของตนเองหนึ่งหลัง หาปลาตามระบบนิเวศต่างๆ ของแม่น้ำ� และตามทุ่ง
นา โดยมากแล้วเป็นบริเวณที่น้ำ�ลึกไม่เกินหัวเข่า จะได้ปลาประมาณ ๒-๔
กิโลกรัม บางครั้งอาจได้มากถึง ๑๐ กิโลกรัม พบเห็นได้ในแม่น้ำ�มูน แม่น้ำ�
โขง
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๕.สอด/ดางซ้อน/ซ้อน/ต่องตักปลา
ลั กษณะคล้ า ยกับกระชอน โดยใช้เอ็นมาสานเป็น ตาข่ ายที่มี
ขนาดรูประมาณ ๒-๓ เซนติเมตร นำ�ไปประกอบกับไม้ไผ่ ๒ ท่อน ขนาด
เหมาะกับการใช้มือจับ นำ�มาประกอบเข้ากับตาข่ายทั้ง ๒ ด้าน แล้วนำ�ไม้ไผ่
มาไขว้กัน โดยร้อยตาข่ายไว้ติดกับไม้ทั้งสองข้างให้ตรงกลางเป็นแอ่ง
เวลาตักสอดปลาก็จะเข้าไปอยู่ข้างในนั้น มี ๒ แบบ “ด่างซ้อนล่อง” ใช้
หาปลาบนเรือ และ “ดางซ้อนตัก” ใช้วิธียืนตักปลาตามแก่งหินหรือริม
ตลิ่ง สอดหรือดางซ้อนที่ใช้หาปลาบนเรือจะมีขนาดใหญ่กว่า คือ มีขนาด
๒.๕X๖ เมตร ส่วนแบบยืนตักปลามีขนาด ๑X๑.๕ เมตร ส่วนความยาว
ของไม้ไผ่ที่ทำ�เป็นด้ามจับ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าต้องการความยาวเท่าไหร่
ปลาที่จับได้ ปลายอน ปลามะแปบ ปลาสร้อย ปลาซิว ปลาบอก ปลาค้าว
ปลาหวาน ปลาข้างลาย
วิธีการใช้ ใช้ช้อนตักปลาตามสายน้ำ�บริเวณหน้าผาเพราะปลามักจะว่าย
ทวนกระแสน้ำ�เชี่ยวมาเป็นฝูงเข้าไปอยู่ในสอด คนหาปลาจะยืนอยู่ตาม
แก่งหินที่มีน้ำ�ไหลวน กางสอดออกให้กว้าง แล้วเอาสอดลงในน้ำ� แช่ทิ้ง
ไว้สักพักแล้วยกสอดขึ้นจากน้ำ�ตักเอาปลา วิธีการนี้ทางภาคเหนือเรียก
ว่า “ตกสอด” ส่วนทางภาคอีสานใต้ เรียกว่า “ดางซ้อนตัก” และทางอีสาน
เหนือเรียกว่า “ตักต่อง” บางครั้งคนหาปลาจะหาโดยวิธียืนอยู่บนหัวเรือ
แล้วใช้สอดตักเปลา อีกคนหนึ่งทำ�หน้าที่พายเรือ เป็นการหาปลาที่ว่าย
ขึ้นมาบริเวณผิวน้ำ� ที่ขึ้นมากินแมลงปอหรือแมลงชีปะขาว บริเวณริมน้ำ�ของ
ระบบนิเวศแบบวังหรือเวิน ช้อนจับปลาในช่วงเวลาประมาณ ๒ ทุ่มไปจนถึง
ตี ๔ ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่แมลงปอและแมลงชีปะขาว ออกมาผสม
พันธุ์และมักจะร่วงตกอยู่บริเวณผิวน้ำ�
ฤดูกาลที่ใช้ เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม เป็นช่วงที่ปลาอพยพ ขึ้น-ลง ใน
แม่น้ำ�โขง ใช้ในระบบนิเวศบริเวณแก่ง และริมตลิ่ง โดยใช้วิธียืนตักสอดอยู่
บนแก่งหิน ส่วนวิธีการใช้เรือ ทางภาคอีสานเรียกว่า “ดางซ้อนล่อง” ใช้ใน
เดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายน พบเห็นได้ทั่วไปในแม่น้ำ�โขง
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๖.สวิง / หิง / หวิง
ภาคเหนือ เรียกว่า “หิง” ทางภาคอีสานเรียกว่า “หวิงหรือสวิง”
ภาคกลาง เรียกว่า “สวิง” องค์ประกอบของสวิง แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ
“ตาขายทรงกรวย” ถักให้มีความยาว ๑ ช่วงแขนของผู้ถัก ทำ�มาจากด้ายที่
มีความเหนียว ด้านบนของสวิงจะกว้าง ด้านล่างจะแคบเรียวลงมาจนสุด
ปลาย และ “กง”หมายถึง ขอบไม้ทำ�ด้วยไม้ไผ่ หรือเครือไม้ ทำ�เป็นรูปทรง
สามเหลี่ยมด้านเท่า หรือทรงกลม หลังจากสานจนได้รูปแล้ว นำ�มาประกอบ
เข้ากับขอบไม้ไผ่ มีหลายขนาด ตั้งแต ๒๐ เซนติเมตร จนถึงประมาณ
๕๐ เซนติเมตรทั้ง ๓ ด้าน หากเป็นลักษณะการสานแบบสามเหลี่ยม ซึ่ง
พบเห็นได้ทางภาคอีสาน ส่วนทางภาคเหนือจะทำ�ขอบเป็นวงกลม สวิงที่มี
ขนาดปากเล็กจะใช้ตักปลาที่ติดเบ็ด สวิงขนาดปากใหญ่จะใช้หาปลาตาม
ลำ�ห้วย หนองน้ำ� ริมฝั่ง โดยการช้อน ซึ่งในการถักนี้ส่วนมากจะเป็นงานผู้
หญิงเสียเป็นส่วนมาก กลุ่มคนที่ใช้สวิงมากที่สุดคือกลุ่มผู้หญิง เพราะสวิง
มีน้ำ�หนักเบา บางคนก็จะสานเพื่อเอาไว้ใช้เอง บางคนก็ซื้อมาจากตลาด
ราคาอันหนึ่งอยู่ที่ประมาณ ๘๐-๙๐ บาท ไม่รวมค่าเข้าขอบซึ่งเป็นไม้ เพราะ
เวลาซื้อสวิงมาจากตลาดต้องเข้าขอบเอง
ปลาที่จับได้ ปลาหลด ปลาอีด ปลาฮากกล้วย ปลาขาว ปลาซิว ปลาสลาก
ปลาก่อ ปลาดุก กุ้ง หอย ปู
วิธีการใช้ จับด้านบนของขอบสวิงช้อนปลาไปตามริมฝั่งน้ำ� แล้วยกขึ้นมาดู
ว่ามีปลามาติดหรือไม่ ถ้าปลามาติดก็เอาปลาออกแล้วเอาใส่ข้องที่เตรียม
ไปด้วย
ฤดูกาลที่ใช้ หาปลาได้ตลอดทั้งปี ใช้ในระบบนิเวศ ลำ�ห้วย ริมฝั่งแม่น้ำ�
โขง บุ่งในป่าทาม หรือแหล่งน้ำ�ต่างๆ ที่มีความลึกไม่เกินระดับเอวพบเห็น
ได้ทั่วไปตามแม่น้ำ�โขง และลำ�ห้วยสาขา และแถบลุ่มน้ำ�ต่างๆ เนื่องจากเป็น
เครื่องมือหาปลาที่นิยมใช้กันมาก
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๗.ดางซ่อน/เคาะบอด/ลากวอด/แก่โซ่/แหย่
ภาคอีสานเหนือ เรียกว่า “ดางซ่อน” ส่วนอีสานใต้ เรียกว่า “แก่
โซ่หรือแหย่” และภาคเหนือ เรียกว่า “ลากวอด/เคาะบอด” ด้ายถักที่มีความ
เหนียว ถักเป็นตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือ ทำ�จากตาข่ายตาถี่สีฟ้า ที่มีขาย
ตามท้องตลาด ชาวบ้านเรียก “ดางเขียว” ตัดให้มีขนาด ๓-๔ เมตร ใช้ไม้ไผ่
ที่มีลำ�ต้นขนาดเล็กเหมาะมือเป็นด้ามจับทั้งสองด้านและเพื่อขึงให้ตาข่าย
กางออก ใช้ตะกั่วร้อยเป็นเส้นยาวเย็บติดกับตาข่ายด้านล่าง เพื่อให้มี
น้ำ�หนักเวลาลากซ่อนไปจะช่วยให้ตาข่ายจมติดไปกับพื้นน้ำ�กันไม่ให้ปลา
หลุดลอดออกไปได้ ซ่อนเกิดขึ้นจากการที่ชาวบ้านมีการปรับเปลี่ยนและ
หาวิธีการจับปลาให้ได้มากขึ้น เมื่อปลาหายากขึ้น จากเมื่อก่อนที่จับเฉพาะ
ปลาที่มีขนาดใหญ่ขาย ปัจจุบันมีบางครอบครัวที่จับปลาเล็กในบุ่งช่วงหน้า
แล้ง ซึ่งน้ำ�โขงจะแห้งมาก น้ำ�จะขังอยู่ตามแอ่งน้ำ�กระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งเป็นที่
อยู่อาศัยของปลาขนาดเล็กจำ�นวนมาก หลังจากที่ปลาได้วางไข่ในช่วงหน้า
น้ำ�หลาก ส่วนทางภาคเหนือทำ�มาจากตาข่ายขนาดเล็กที่ใช้ทำ�สวิง บางคน
ก็ใช้มุ้งเก่ามาทำ� ขนาดของมุ้งหรือตาข่ายสานนั้นต้องมีช่องขนาดเล็กที่ปลา
ไม่สามารถออกไปได้
ปลาที่จับได้ เป็นปลาขนาดเล็กที่หลงอยู่ในน้ำ� ไม่ได้อพยพกลับ บ้างก็อยู่
ในน้ำ�นิ่ง หรือหลงอยู่ในแอ่งน้ำ� คนหาปลาทางภาคเหนือเรียกว่า “ปลาเขิ้น
น้ำ�”
วิธีการใช้ คนหาปลาจะใช้ดางซ่อนลากไปตามแอ่งน้ำ�หรือหนองน้ำ�ที่มีน้ำ�
ไม่ลึกและน้ำ�นิ่ง คนหาปลาเรียกว่า “วอด” มีความหมายว่า “เก็บมาให้หมด
หรือกวาดมาให้หมดจนไม่เหลือ” เป็นการหาปลาของคนหาปลาทางแม่น้ำ�
โขงตอนบนของไทย เป็นลักษณะการหาปลาที่คล้ายกับ “ซ่อน” ของคนหา
ปลาทางแม่น้ำ�โขงตอนล่างของไทย ที่ใช้ตาข่ายที่สานด้วยด้ายเองหรือ
ใช้ตาข่ายที่มีขายตามท้องตลาด ที่ชาวบ้านในถิ่นนี้เรียกว่า “ดางเขียว” เป็น
ตาข่ายที่มีตาถี่มาก มาทำ�เป็น “ซ่อน” ใช้ลากซ้อนเอาปลาตามบุ่งในแม่น้ำ�โขง
ยามหน้าแล้ง
ฤดูกาลที่ใช้ เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน ทางภาคเหนือ ใช้หาปลาบริเวณ
หลงหรือหนองน้ำ�ที่น้ำ�ไม่ลึก ซึ่งเป็นระบบนิเวศยามหน้าแล้งของแม่น้ำ�โขง
ส่วนทางภาคอีสานหาในบุ่งและแหล่งน้ำ�ขังขนาดเล็กตามที่ต่างๆ พบเห็น
ได้ทั่วไปในแม่น้ำ�โขงและแม่น้ำ�สาขา
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๘.พร้า

มี ๒ ลักษณะ คือ ชนิดปลายแหลมและปลายไม่แหลม คนหา
ปลานิยมนำ�ติดเรือไปด้วยเวลาออกหาปลา ส่วนมากเอาไว้ตัดกิ่งไม้ที่จม
อยู่ใต้น้ำ�ที่เกาะกับเครื่องมือเวลาหาปลา และเอาไว้ฟันปลาเวลากลางคืน
ตามทุ่งนา ริมห้วย ริมฝั่งแม่น้ำ�โขง
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๙.เหล็กแทงเอี่ยน/แหลมแทงเอี่ยน

การทำ�เหล็กแทงเอี่ยน ใช้เหล็กขนาด ๒-๓ หุน นำ�มาเผาไฟแล้ว
ตีให้มีปลายแหลม แยกออกจากกัน ๒ อัน และตีเหล็กให้มี “เงี่ยง” ใกล้ๆ
กับปลายเหล็กแหลม คล้ายกับเบ็ด ไว้ด้านใน ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งจะ
ทำ�เป็นปลอกสำ�หรับสอดไม้เนื้อแข็งเข้าไปข้างใน ใช้สำ�หรับเป็นด้ามจับ
โดยวางปลอกเหล็กให้อยู่ในแนวนอน ยาวประมาณ ๒๐-๒๕ เซนติเมตร
ใช้สำ�หรับในการแทงจับปลาไหลหรือเอี่ยนโดยเฉพาะ วิธีการใช้ ในฤดู
แล้งประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน น้ำ�ในแม่น้ำ�จะลดลงมาก ปลา
ไหลจะอาศัยอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำ�  หรือบริเวณห้วย หนอง คลอง บึง หรือ
บุ่ง ที่มีโคลนลึกประมาณ ๑๐-๓๐ เซนติเมตร หากสังเกตให้ดีจะพบรูปลา
ไหล ทั้งที่ในน้ำ�ใกล้ฝั่งและอยู่บนบกเหนือน้ำ�ไปเล็กน้อย ยามเช้าประมาณ
๗-๘ โมง หรือช่วงเย็นเวลาประมาณ ๕-๖ โมงเย็น คนหาปลาจะออกไปหา
ปลาไหล พร้อมกับนำ� เหล็กแทงเอี่ยน เสียม และข้องใส่ปลา เมื่อพบรูป
ลาไหลอยู่ในน้ำ�ใกล้ฝั่ง และน้ำ�บริเวณรูนั้นมีสีขุ่นอยู่ แสดงว่าปลาไหลเพิ่ง
หนีเข้าไปในรู คนหาปลาจะแทงเหล็กไปรอบๆ รู เมื่อถูกปลาไหลจะรู้สึก
ได้ที่มือ คนหาปลาจะบิดเหล็กแทงเอี่ยนเล็กน้อย ก่อนที่จะใช้มืออีกข้าง
หนึ่งล้วงลงไปจับปลาไหล เคล็ดลับการจับปลาไหล จะใช้นิ้วกลางยื่น
ออกมากดลำ�ตัวปลาไหลให้เข้าร่องโคนนิ้วชี้กับนิ้วนาง จากนั้นจึงยกเหล็ก
แทงเอี่ยนออก พร้อมกับนำ�ปลาไหลไปใส่ไว้ในข้อง หากพบรูปลาไหลอยู่
บนบก จะใช้เสียมขุดรอบๆ รู รัศมีประมาณ ๖๐-๑๐๐ เซนติเมตร ขุดจนถึง
ดินแข็งแล้วใช้มือล้วงจับปลาไหล วันหนึ่งๆ คนหาปลาจะได้ปลาไหลจาก
การใช้เครื่องมือชนิดนี้ประมาณ ๑-๒ กิโลกรัม หรือบางวันอาจได้สูงถึง ๕
กิโลกรัม
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๑๐.จอวอ

มีองค์ประกอบอยู่ ๒ ส่วน ส่วนแรกเป็น “โครง” ทำ�ด้วยไม้ซาง
ไพร ที่มีแขนงไม้ ส่วนที่สอง คือ “ร่าง” ซึ่งสานเพื่อทำ�จอวอโดยเฉพาะ แต่
การใช้จอวอจะต้องมี “ไม้สัก” หมายถึง ไม้ที่เอาไว้ใช้ไล่ปลาเข้าจอวอ ไม้
สักนี้ใช้ไม้ซางไพรยาวประมาณ ๑.๕ เมตร
ปลาที่จับได้ ปลาช่อน ปลาดุก ปลาบู่ ปลาขาว ปลาสูด ปลาปาก รวมถึง
กบด้วย
วิธีการใช้ จอวอจะใช้ในช่วงเวลากลางวัน จะหันจอวอไปจ่อบริเวณพุ่มไม้
หรือ “กองเย๊าะ” แล้วเอาไม้สักไล่ปลาให้เข้าจอวอ โดยจะรู้สึกได้ที่มือ เมื่อ
ปลาว่ายเข้าไปชนบริเวณก้นของจอวอ คนหาปลาก็จะยกปากจอวอขึ้น ใน
วันหนึ่งๆ จะหาปลาได้ประมาณ ๒-๓ กิโลกรัม การยกจอวอแต่ละครั้งจะได้
ปลาประมาณ ๒-๓ ตัว
เคล็ดลับ การจับปลาด้วยจอวอ คือ ขณะที่สักไม้ไล่ปลาเข้าจอวอ ให้ยืน
อยู่บริเวณน้ำ�ลึก เพื่อไม่ให้ปลาว่ายลงน้ำ�ลึก แต่เมื่อเห็นคนหาปลายืนอยู่
ปลาจะว่ายหนีไปทางจอวอที่วางดักไว้ การสักไม้ก็จะสักบริเวณที่อยู่ตรง
ข้ามกับจอวอ
ฤดูกาลที่ใช้ จอวอเป็นเครื่องหาปลาที่ใช้ได้ทุกฤดูกาล ใช้ในระบบนิเวศริม
ฝั่งลำ�น้ำ�ใหญ่ ห้วยสาขา บุ่งในป่าทาม บริเวณที่มีพุ่มไม้ มีกองเย๊าะ กองหิน
ในแม่น้ำ�ที่ไม่ลึกมาก พบเห็นการใช้จอวอนี้ได้ในแถมลุ่มน้ำ�มูน ริมแม่น้ำ�โขง
และห้วยสาขา
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๑๑.หน้าธนู

ทำ�จากไม้ไผ่หรือไม้ซางไพร โดยเหลาทำ�เป็นคันธนู ยาวขนาด
๖๐ เซนติเมตร แต่ละด้านของคันธนูจะยึดด้วยปอป่าน หรือ ปอเทือง
ปัจจุบันใช้เชือกเบอร์ ๓๐ เป็นสายธนู ดึงปลายธนูทั้งสองด้านให้โก่งเข้าหา
กันเล็กน้อย อีกส่วนจะเป็นลูกธนู เหลาไม้ให้มีปลายด้านหนึ่งแหลมคม
หรือจะใช้เหล็กแหลมทำ�หัวธนูก็ได้ โดยทำ�ปลอกใช้ไม้สวมเข้าไปในหัว
ธนูที่เป็นไม้อีกทีหนึ่งก็ได้ ส่วนปลายแหลมนั้นจะมี “เงี่ยง” เพื่อเกี่ยวติด
กับปลา เมื่อยิงลูกธนูออกไป ลูกธนูจะมีความยาวประมาณ ๗๐-๑๐๐
เซนติเมตร โดยทั่วไปคนหาปลาจะทำ�ลูกธนูไว้ ๒-๓ ลูก ใช้เวลาทำ�หน้าธนู
ประมาณ ๒-๓ ชั่งโมง มีอายุการใช้งานประมาณ ๑ ปี
ปลาที่จับได้ คนหาปลาจะใช้หน้าธนูยิงปลาที่ค่อนข้างมีขนาดใหญ่ตั้งแต่
ครั่งกิโลกรัมขึ้นไป รวมทั้งใช้ยิงนก หนู และกบด้วย
วิ ธี ก ารใช้ เมื่ อ ดำ � นาเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ในช่ ว งเดื อ นกั น ยายนถึ ง
พฤศจิกายน คนหาปลาจะนำ�หน้าธนู เดินลัดเลาะตามริมฝั่งแม่น้ำ� ริมห้วย
หนอง คลอง บึง หรือบุ่งในป่าทาม ซุ่มยิงปลาที่ลอยตัวขึ้นมาเหนือน้ำ�เพื่อ
หาอาหารตามผิวน้ำ�กิน รวมทั้งนก หนู กบ ด้วย และตอนกลางคืนจะใช้วิธี
ส่องไฟฉายหาปลา เรียกว่า “ไต้ปลา” เมื่อเจอก็จะยิงด้วยหน้าธนู พบเห็น
การใช้หน้าธนูในการหาปลาในแถบลุ่มแม่น้ำ�โขง และลุ่มแม่น้ำ�มูน
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๑๒.ปืนยิงปลา

เป็นเครื่องมือหาปลาที่ถูกดัดแปลงขึ้นจากรูปแบบของปืน ทำ�
ด้วยไม้เนื้อแข็ง ใช้พานท้ายและราง ความยาวขึ้นอยู่กับความต้องการ
ของผู้ใช้ มีกลไกการใช้เช่นเดียวกับปืน เพียงแต่ตัวกระสุนทำ�เป็น
ลูกดอกที่มีความยาวให้โผล่พ้นตัวปืนประมาณ ๓-๕ นิ้ว และไกปืน
ประกอบด้วย ๒ ส่วน ตัวบนดัดเป็นตัวแอล (L) ตัวบนคล้องกับยาง
ตัวล่างบากหัวใส่สปริงดันไว้ เมื่อยิงออกไปลูกดอกจะพุ่งไปยังเป้า
หมาย ส่วนยางจะยังคล้องอยู่กับรูที่เจาะไว้สำ�หรับคล้องยางไว้ สำ�หรับ
เป็นแรงผลักให้ลูกดอกพุ่งตรงไปข้างหน้า
ปลาที่จับได้ ปลาทุกชนิดที่มีขนาดใหญ่ตั้งแต่ ๑ กิโลกรัมขึ้นไป ที่ว่ายขึ้น
มาหากินบริเวณพื้นผิวน้ำ� เช่น ปลาช่อน ปลาสูด
วิธีการใช้ คนหาปลาจะซุ่มดักยิงปลา ช่วงเวลาที่ปลาลอยขึ้นมาเหนือ
ผิวน้ำ� ตามบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ� ที่มีต้นไม้ พุ่มไม้ปิดพรางไม่ให้ปลาเห็น
สิ่งสำ�คัญของการใช้เครื่องมือหาปลาชนิดนี้ คือ การนิ่ง เงียบ และ
แม่นยำ� เมื่อใช้ปืนยิงปลาลูกดอกจะฝังเข้าไปในตัวปลา
ฤดูกาลที่ใช้ ช่วงฤดูน้ำ�ลดที่น้ำ�ค่อนข้างใส สามารถเห็นตัวปลาได้ ช่วย
ให้ยิงลูกดอกตรงตัวปลาได้ดี พบเห็นได้ตามลุ่มน้ำ�โขงและลุ่มน้ำ�สาขา
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๑๓.แห

มีลักษณะ เป็นตาข่ายที่ถักโดยเชือกหรือเอ็นขนาดต่างๆ ทั่วไป
ถักเป็นรูปทรงกลม ความกว้างขึ้นอยู่กับผู้ถักว่าต้องการขนาดเท่าใด ด้าน
บนแหลมเล็ก ด้านล่างกว้างและถูกผูกถ่วงไว้ด้วยตะกั่ว เรียกว่า “ลูกแห
หรือสร้อยแห” มีน้ำ�หนัก ๖ กิโลกรัมขึ้นไป ยิ่งมีน้ำ�หนักมากก็จะช่วยให้แห
จมน้ำ�เร็วขึ้น ลักษณะของแห มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตามวิธีการที่นำ�
ไปใช้แบ่งออกเป็น ๓ ชนิด คือ แหส้า มีลักษณะเหมือนแหทั่วไป แต่เชือก
หรือเอ็นที่นำ�มาทำ�เป็นตัวแหนั้นใหญ่กว่า ส่วนมากใช้เบอร์ ๔๕ ความแตก
ต่างระหว่างแหส้ากับแหทั่วไป คือ เวลาที่แหส้าติดกับกิ่งไม้หรือหินสามารถ
ดึงขึ้นมาได้เลย แต่แหธรรมดาจะดึงขึ้นมาไม่ได เพราะเชือกหรือเอ็นที่เอา
มาถักมีขนาดเล็ก เมื่อดึงขึ้นมาจะทำ�ให้แหขาดได้ แหถี่ คือ ตาขนาดเล็ก แห
ห่าง คือ ขนาดตาใหญ่ แหถี่จะใช้จับปลาขนาดเล็กตามหาด ลำ�น้ำ�สาขา ริม
ตลิ่ง ส่วนแหห่าง ใช้จับปลาขนาดใหญ่ตาม คก โขดหิน กลางลำ�น้ำ�
ปลาที่จับได้ ปลากด ปลาแข้ ปลาเพลี้ย ปลาค้าว ปลาหว่า และปลาอื่นๆ
ปลาที่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดเล็กหรือใหญ่ของตาแห
วิธีการใช้ การทอดแหหรือการเหวี่ยงแหในแม่น้ำ�โขงนั้น ส่วนมากคนหาปลา
ที่ใช้แห ถ้าออกไปทอดแหในแม่น้ำ�โขงจะเอาเรือออกไปหว่านแหตามแก่ง
แต่ถ้าหว่านแหอยู่ตามริมฝั่งก็จะใช้วิธีการเดินทอดไปเรื่อยๆ การหว่านแห
เป็นการคาดเดาว่า บริเวณที่ทอดแหนั้นน่าจะมีปลาอาศัยอยู่ หรือยืนหว่าน
ตามหาด บริเวณน้ำ�โขงที่มีปลาชุกชุม การหว่านแหสามารถทำ�ได้ทั้งกลาวัน
และกลางคืน สำ�หรับการหว่านแหนั้นยิ่งเหวี่ยงแหให้มีวงกว้างมากเท่าใดก็
จะมีโอกาสได้ปลามากเท่านั้น
ฤดูกาลที่ใช้ ในแม่น้ำ�โขงจะใช้ในช่วงน้ำ�ลดคือเดือนตุลาคมถึงเมษายน
ส่ ว นในหนองน้ำ � หรื อ ลำ � น้ำ � สาขา คนหาปลาจะใช้ แ หเป็ น เครื่ อ งมื อ หา
ปลาตลอดทั้งปี ในระบบนิเวศตามหาดหิน แก่ง คก หลง พบเห็นได้ทั่วไป
ในแม่น้ำ�โขงและแม่น้ำ�สาขา
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๑๔.สะนาง

มีลักษณะคล้ายกับ “บุ้งกี๋” แต่ไม่มีหูจับ เครื่องมือหาปลา
ชนิดนี้ใช้จับสัตว์น้ำ�ขนาดเล็ก เช่นเดียวกับ “จูงนาง” สานด้วยไม้ไผ่บ้านอายุ
๓-๕ ปี ใช้เวลาในการสาน ๒-๓ วัน มีอายุการใช้งาน ประมาณ ๒ ปี
ปลาที่จับได้ เป็นปลาและสัตว์น้ำ�ขนาดเล็ก เช่น ปลาซิว กุ้ง ปลาหลด ปลา
ฮากกล้วย หอย เป็นต้น
วิธีการใช้ คนหาปลาจะจับ “กง” คือ บริเวณปากของสะนาง จากนั้นจะช้อน
ไปตามพื้นที่ ที่คาดว่าจะมีสัตว์น้ำ�อาศัยอยู่ การช้อนเครื่องมือนี้จะช้อนไป
ข้างหน้า ช้อนออกจากตัว ซึ่งต่างกับ “จูงนาง” ที่ช้อนปลาเข้าหาตัวคนหาปลา
ฤดูกาลที่ใช้ นำ�มาใช้หาปลาได้ตลอดทั้งปี ในระบบนิเวศ ริมฝั่งแม่น้ำ�
หนอง บุ่งในป่าทาม บริเวณที่มีรากไม้ ตอไม้ กิ่งไม้ที่แช่อยู่ในน้ำ� ซึ่งเป็นที่
ปลาชอบอาศัยอยู่ พบเห็นในลุ่มน้ำ�มูน ซึ่งเป็นแม่น้ำ�สาขาของแม่น้ำ�โขง
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๑๕.ต่องตักปลา

เป็นเครื่องมือชนิดจับปลา ภาคอีสานเรียกเครื่องมือหาปลาชนิดนี้ว่า
“ต่องตักปลาหรือดางต่อง” ส่วนทางภาคเหนือเรียกว่า“กะต่องตักปลา” มี
ลักษณะคล้ายสวิงแต่มีขนาดใหญ่กว่าหลายเท่าและมีด้ามจับ องค์ประกอบ
ของต่องตักปลามี ๓ ส่วน คือ “ดาง” ถักด้วยเชือกหรือด้ายถักที่มีความ
เหนียว ส่วนที่สอง คือ “ขอบ” ทำ�จากเหล็กเส้นขดเป็นวงกลม หรือเป็น
ขอบสามเหลี่ยม แล้วแต่ความต้องการของผู้ทำ� และสุดท้าย คือ ด้าม ใช้
ไม้ไผ่ซางไพร ขนาดเหมาะมือจับได้สะดวก ความยาวแล้วแต่ผู้ใช้ต้องการ
๒ อัน นำ�มาไขว้กันคล้ายขากรรไกร แบบนี้จะใช้เหล็กเส้นทำ�ขอบหรือไม่ใช้
ก็ได้ ส่วนแบบวงกลมจะใช้ไม้ด้ามจับเพียงอันเดียว แต่จะใช้เหล็กเส้นหรือ
ไม้ไผ่เหลาทำ�เป็นขอบก่อนจะใส่ด้าม ปลาที่จับได้ ปลาแตบ ปลามาง ปลา
สร้อยปลายอน ปลาปีกไก่ ปลาซิว ปลานาง ปลาแก้ว ปลาฮากกล้วย ปลา
หมู ปลาแข้วไก้ จะขึ้นมาเป็นฝูงชาวบ้านก็จะใช้ต้องลงตักปลา
ช่วงนี้ บางคนได้มากถึงวันละ ๑-๒ กระสอบปุ๋ย ใช้ทำ�ปลาร้า เก็บไว้กินและ
ขาย วิธีการใช้ คนหาปลาจะใช้ต่องตักปลา ในช่วงหน้าแล้ง โดยยืนอยู่บน
โขดหินแล้วใช้ต้องตักเอาปลาขนาดเล็กที่ว่ายทวนกระแสน้ำ�ขึ้นมา ปลาที่ได้
จะเป็นปลาขนาดเล็กที่ขึ้นมาวางไข่
ในช่วงฤดูแล้งที่อยู่รวมกันเป็นฝูง คนหาปลาจะใช้ต่องตักปลาตาม
แก่ง โดยยืนอยู่บนโขดหินแล้วใช้ต่องตักปลาที่ว่ายทวนกระแสน้ำ�ขึ้นมา ซึ่ง
จะเป็นปลาขนาดเล็กที่ว่ายขึ้นมาเป็นฝูง ทั้งวันหากวัดใดเป็นปลาแข้วไก้ ก็จะ
ตักได้แต่ปลาแข้วไก้ทั้งวัน หรือหากเป็นปลาแตบก็จะได้ปลาแตบทั้งวัน
ฤดูกาลที่ใช้ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน เป็นช่วงน้ำ�โขงแห้งมากเกาะ
แก่งโผล่ขึ้นเหนือน้ำ� เหลือร่องน้ำ�ขนาดเล็ก และไหลแรง ใช้ในระบบนิเวศ
ที่เป็นแก่งหินช่วงหน้าแล้งหรือ บริเวณที่มีน้ำ�ไหลแรง พบเห็นได้ทั่วไปใน
แม่น้ำ�โขงทั้งฝั่งไทยและลาว รวมถึงแม่น้ำ�สาขา
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๑๖.หลิม / สมวก / ฉมวก / แหลม
เป็นเครื่องมือจับปลา ประกอบด้วย “หัวหลิม หัวฉมวก หรือสม
วก” ทำ�จากเหล็กปลายแหลม ๒-๗ อัน บางครั้งคนหาปลาจะทำ� “เงี่ยง” ไว้
ด้วย เพื่อใช้ยึดตัวปลาไม่ให้ดิ้นหลุดหนีไป ส่วนประกอบที่สอง คือ “ด้าม
จับ” ขนาดความยาวแล้วแต่คนใช้ ทำ�จากไม่ไผ่บ้าน หรือไม้ไผ่ซางไพร หรือ
อาจใช้ไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้ตะเคียน ไม้เปือย เป็นต้น ใช้ไม้ไผ่ต่อเป็นด้ามจับ
เวลาใช้ คนหาปลาจะใช้จิ้มลงดินไปตามริมห้วย ริมหนองน้ำ� ใช้ทิ่ม เพื่อ
แทงหาปลาฝาไม และปลาที่ค่อนข้างตัวใหญ่ที่หลบซ่อนตัวอยู่
ปลาที่จับได้ เป็นปลาที่ค่อนข้างมีขนาดใหญ่ตั้งแต่ครึ่งกิโลกรัมขึ้นไป
วิธีการใช้ คนหาปลามักใช้ฉมวกหาปลาในช่วงเวลากลางคืนเดือนมืด
หรือในช่วงที่พระจันทร์ยังไม่ขึ้นสู่ท้องฟ้า เวลาประมาณ ๒ ทุ่มจนถึงตี ๔
โดยใช้ “ไต้” คือ น้ำ�ยางไม้หลายชนิดมาผสมรวมกันเป็นแท่งเท่ากระบอก
ไฟฉาย จุดไฟทางด้านบน เพื่อให้เกิดแสงสว่าง จึงเรียกว่า “ไต้ปลา”
เมื่อปลาเห็นแสงสว่างแล้วจะอยู่นิ่ง ช่วงที่ปลานิ่งคนหาปลาจะใช้ฉมวก
แทงไปที่ตัวปลา ปัจจุบันคนหาปลาใช้ “ตาไฟ” โดยใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่ง
กำ�เนิดแสงสว่างแทนไต้ นอกจากจะใช้ฉมวกในการจับปลาแล้ว คนหา
ปลายังใช้ในการจับกบอีกด้วย การ “ไต้ปลา”ทำ�ได้ ๒ วิธีการ คือ การเดิน
หาตามบุ่งในป่าทาม และแก่งหินต่างๆ ริมฝั่งแม่น้ำ� ห้วย หนอง และใช้วิธี
การพายเรือไปตามริมฝั่งแม่น้ำ� หรือตามแก่ง ทั้งนี้การพายเรือต้องไม่ให้น้ำ�
กระเพื่อมมากนัก ช่วงเวลาที่หาปลาได้ดี คือ ๒-๕ ทุ่ม และตี ๒ ถึงตี ๔ เป็น
ช่วงเวลาที่ปลาฟูหรือปลาลอยตัวขึ้นมาบนผิวน้ำ� เพื่อหาอาหาร
ฤดูกาลที่ใช้ ฉมวกหาปลาได้ตลอดทั้งปี พบเห็นการใช้เครื่องมือหาปลา
ชนิดนี้ได้ตามแม่น้ำ�โขง แม่น้ำ�มูน และห้วยสาขา แต่ปัจจุบันไม่ค่อยจะมี
คนใช้แล้ว เพราะมีเครื่องมือแบบใหม่เข้ามาแทนที่ ที่สามารถหาปลาได้ดี
กว่า
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๑๗.ตีปลาฮอง
เป็นวิธีการหาปลาของชาวบ้านที่ผสมผสานกับองค์ความรู้ที่ได้
สั่งสมกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษและสืบทอดกันมา ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของชาวบ้าน “ฮอง” หมายถึง ร่องน้ำ� ซึ่งร่องน้ำ�ที่จะตีปลาได้นั้นจะต้องเชื่อม
ต่อกับแม่น้ำ�มูน เนื่องจากปลาจากแม่น้ำ�มูนจะว่ายเข้าทางร่องน้ำ�เพื่อที่จะ
เข้าไปวางไข่ในบุ่งหรือแหล่งน้ำ�ในป่าบุ่งป่าทาม ซึ่งเป็นบริเวณที่มีธาตุอาหาร
สำ�หรับปลา นั่นคือ เกลือที่ปนอยู่กับดินในป่าบุ่งป่าทาม เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนผืน
ป่าจะกลายเป็นผืนน้ำ�ขนาดใหญ่ จึงเหมาะแก่การวางไข่ของปลานานาชนิด
ปลาที่จับได้จึงเป็นปลาทุกชนิด
วิธีการตีปลาฮอง การตีปลาฮอง ปากฮองจะต้องอยู่ติดกับแม่น้ำ�มูนและ
ต้องเชื่อมต่อกับกุดหรือแหล่งน้ำ �อื่นๆ ที่สามารถระบายน้ำ �ออกจากฮ
องได้สะดวก ฮองแต่ละฮองจะมีผู้สืบทอดกันมาเป็นรุ่นๆ วิธีการแรก
คือต้องขุดเตรียมฮองไว้ช่วงฤดูแล้งประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายน
วัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้ฮองนั้นรก เพราะถ้าไม่มีการขุดเตรียมฮองไว้ตั้งแต่
ฤดูแล้งจะยากมากถ้ามาทำ�ในช่วงฤดูฝนหรือฤดูน้ำ�ขึ้น ดังนั้นจึงขุดดินเตรี
ยมฮองไว้ก่อน เพื่อความสะดวกในการตีปลาฮอง ดินจะปรับสภาพเป็น
ดินเก่าและฮองที่ดีต้องระบายน้ำ�ได้ดี ภายในฮองต้องมีหนองขนาดย่อม
ประมาณ ๒-๓ หนองในฮองนั้น ช่วงฤดูน้ำ�หลากหรือช่วงฤดูฝนเมื่อน้ำ�ขึ้น
น้ำ�จะไหลเข้าบริเวณปากฮองที่อยู่ติดกับแม่น้ำ�มูน ปลาจะเข้ามาหากินตาม
ฮองในหนองนั้น การตีปลาฮองจะทำ�กันเป็นกลุ่ม และต้องคอยดูว่าเวลา
ไหนเหมาะที่จะตีปลาฮองได้แล้ว เทคนิดการตีปลาฮองให้สังเกตว่าหาก
เดือนข้างขึ้นวันนั้นปลาจะไม่เข้า แต่ถ้าเป็นเดือนข้างแรมปลาจะเข้าฮองมาก
เพราะเป็นเดือนมืดหรือถ้าฝนตกข้างขึ้น/ข้างแรมปลาก็เข้าเยอะเหมือนกัน
เมื่อสมาชิกได้เข้าไปดูระดับน้ำ�พอจะตีปลาฮองได้ก็จะเตรียมเครื่องมือไม่
ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำ� ดางเขียว สวิง ไฟฉาย ตะกร้าใส่ปลา ต้องปั้นคันดิน
แล้วใช้ดางหรือฝาเผียกปิดปากฮอง ส่วนท้ายฮองก็ใช้ด่างหรือฝาเผียกปิด
ไว้เหมือนกัน จากนั้นสูบน้ำ�ออกจากฮองให้น้ำ�เหลือน้อยสุดพอที่จะจับ
ปลาได้ เมื่อสูบน้ำ�ออกหมดให้ปั้นคันดินเล็กๆ แต่ละหนอง ในฮองนั้นแล้ว
ค่อยลงมือจับปลา การตีปลาฮองไม่ใช่ว่าจะทำ�กันแค่ครั้งเดียวเสร็จ วัน
ต่อๆ ไปอาจจะกลับมาตีปลาฮองอีกครั้งซึ่งจะต้องดูระดับน้ำ� แต่ถ้าน้ำ�ขึ้น
ถึงปากฮองแล้วท่วมฮองหมดก็จะเลิกและรอตีปลาฮองในปีต่อๆ ไป
ฤดู ก าลที่ ตี ป ลาฮอง ช่ ว งเดื อ นสิ ง หาคมถึ ง กั น ยายน ในระบบนิ เ วศ
บริเวณฮองที่เชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำ�มูนกับแหล่งน้ำ�ในป่าบุ่งป่าทาม พบเห็น
ได้ที่ตำ�บลหนองแค อำ�เภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
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๑๘.จ๋ำ� / จำ� / ยอ
ภาคเหนือเรียก “จ๋ำ�” ภาคอีสาน เรียกว่า “จำ�” ภาคกลางเรียกว่า
“ยอ” มีลักษณะเป็นผืนตาข่ายสี่เหลี่ยมด้านเท่า มีความกว้างประมาณ ๑.๕๐
เมตร หรือมีขนาดใหญ่กว่านี้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ ตรงกลาง
จะถักให้ย้วยลึกลงไปเล็กน้อย เพื่อใช้สำ�หรับให้ปลาที่ติดอยู่ เมื่อ
ยกยอขึ้นก็จะไหลไปกองรวมกันอยู่ตรงกลางของยอ บริเวณนี้จะถักด้าย
ให้มีขนาดตาถี่กว่าบริเวณอื่น เพื่อไม่ให้ปลาขนาดเล็กดิ้นหลุดออกไป
ได้ ยอจะสานด้วยด้ายหรือเชือกที่มีความเหนียว โดยปลายด้านบนทั้งสี่
ด้านทำ�เป็นห่วงไว้ สำ�หรับคล้องและผูกด้วยเชือกให้ทั้งสี่ด้านติดกับไม้ ที่
เรียกว่า “ขายอ” ทำ�จากไม้ไผ่เหลาให้มีความยาวเท่ากันทั้ง ๔ อัน และให้
มีความยาวสมดุลกับขนาดของยอด้วย อีกส่วนหนึ่งคือ “ด้ามจับ” ทำ�จาก
ไม้ไผ่ ความยาวตามความต้องการของคนใช้ ตรงปลายด้านหนึ่งของปลาย
ด้ามจับ ใช้เชือกผูกเข้ากับปล้องของไม้ไผ่ ยาวประมาณ ๑ ฟุต ๒ อัน เจาะ
รูตรงกึ่งกลางลำ�ปล้อง นำ�ปล้องไม้ไผ่มาไขว้กันให้รูตรงกลางทั้ง ๒ ปล้อง
ทะลุถึงกัน ใช้เชือกไนล่อนร้อยให้เหลือปลายเชือกสำ�หรับผูกติดเข้ากับไม้
ด้ามจับ เมื่อนำ�ยอไปใช้หาปลาก็จะใช้ “ขายอ” ทั้ง ๔ อันสอดเข้าไปในปล้อง
ไม้ไผ่ที่ไขว้กันอยู่ด้านปลายของด้ามจับ วิธีการนี้เรียกว่า “กางยอหรือกาง
จ๋ำ�” ไม้ที่ไขว้กันสามารถเก็บซ้อนเรียงกันได้ เมื่อเรียงซ้อนกันตัวของ “ยอ”
ก็จะเก็บเข้าหากันด้วย เพื่อง่ายต่อการนำ�ไปใช้ หากใช้หาปลาเสร็จแล้ว ก็จะ
ถอดทุกส่วนออกจากกัน เพื่อเก็บ ผู้หญิงจะใช้ “ยอ” ในการหาปลามากกว่า
เครื่องหาปลาชนิดอื่น
ปลาที่จับได้ เป็นปลาทุกชนิดมีขนาดเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยู่กับขนาดตาของ
ยอและความกว้างของยอด้วย แต่ส่วนมากปลาจะเป็นปลาที่มีขนาดเล็ก
เช่น ปลาซิว ปลาสร้อย ปลาแตบ
วิธีการใช้ หลังจากประกอบยอหรือจ๋ำ�เข้ากับขาทั้ง ๔ ด้าน แล้วกางออก
หลังจากนั้นก็วางลงในน้ำ�บริเวณที่มีกระแสน้ำ�ไหลเข้าหาตลิ่ง การยก
เป็นการคาดเดาเอาว่า ปลาเข้ามาอยู่ในบริเวณที่วางเครื่องมือชนิดนี้หรือไม่
บริเวณที่วางน้ำ�ต้องไม่ลึกมาก เวลากลางคืนคนหาปลาจะใช้ “ยอ” บริเวณ
ริมฝั่งแม่น้ำ� ริมห้วย โดยใช้รำ�อ่อนโปรยไว้บนผิวน้ำ�กลางยอ ล่อให้ปลา
เข้ามากินแล้วจะยกยอขึ้นจากน้ำ� หรือบางครั้งจะใช้ไฟล่อแมลง เพื่อล่อให้
ปลาเข้ามากินแมลงที่ตกลงไปบนผิวน้ำ�
ฤดูกาลที่ใช้ ช่วงฤดูน้ำ�แดงหรือน้ำ�หลาก เดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน
ในระบบนิเวศ ตามหาดหิน คก หลง ริมฝั่งแม่น้ำ� ปากแม่น้ำ� พบเห็นได้ทั่วไป
ในแม่น้ำ�โขง และแม่น้ำ�สาขา
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เครื่องมือหาปลาประเภทใช้ดักปลา ๒๖ ชนิด
๑.คั่ง

เป็นเครื่องมือหาปลาของทางภาคเหนือ มีลักษณะเป็นเหมือน
กับฝายกั้นลำ�ห้วยทั่วไป ทำ�จากไม้ไผ่ผ่าซีก แล้วนำ�มาสานให้เป็นช่องขนาด
เล็ก ใช้ปิดกั้นทางเดินน้ำ�ในลำ�ห้วย แล้วเว้นช่องว่างเพียงเล็กน้อยพอที่
จะวางไซผูกติดเข้ากับตัวคั่ง ซึ่งจมอยู่ใต้น้ำ� เครื่องมือประเภทนี้จัดเป็น
เครื่องมือดักปลา
ปลาที่จับได้ ปลาทุกชนิดและสัตว์น้ำ�ที่เป็นอาหาร
วิธีการใช้ สานไม้ไผ่ที่ได้จากการผ่าซีกเพื่อทำ�แผงกั้นลำ�ห้วย คนภาคเหนือ
เรียกว่า “ไม้แตะ” โดยการกั้นนั้นเป็นการกั้นที่ทำ�ลักษณะเดียวกันกับเหมือง
ฝาย ก่อนจะสานไม้แตะนั้น คนหาปลาจะวางไม้แตะทับลงไปบนไม้ ซึ่ง
ตอกฝังลงไปในดินมีความห่างประมาณ ๖๐ เซนติเมตร เมื่อใส่แตะลงไป
แล้วก็ใช้ไม้ขนานใหญ่มาค้ำ�ยันไว้ ไม้ที่นำ�มาค้ำ�ยันนั้นเรียกว่า “ม้า” บริเวณ
ข้างๆ นิยมนำ�ถุงบรรจุทรายมาปิดกั้นไว้ให้น้ำ�ไหลไปทางที่เปิดช่องไว้ นำ�ไซ
หรือโต่งเต้น วางไว้รองรับปลาที่ว่ายตามกระแสน้ำ�มา ปลาก็จะเข้าไปอยู่ใน
เครื่องมือหาปลาดังกล่าว
ฤดูกาลที่ใช้ ช่วงน้ำ�ลดเดือนตุลาคม เป็นต้นไป ในระบบนิเวศแบบลำ�ห้วย
พบบริเวณห้วยช้างนอน ซึ่งไหลผ่านหนองอ้อ หนองไคร้ และไหลลงแม่น้ำ�
โขงที่บ้านหาดทรายทอง และพบเห็นที่แม่น้ำ�อิง แม่น้ำ�สาขาของแม่น้ำ�โขง
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๒.ต้อนตุ้มโต่ง

เป็นเครื่องมือหาปลาของชาวบ้านปากมูน ใช้วิธีเดียวกันกับ “คั่ง”
ของทางภาคเหนือ และ “หลี่” ของทางฝั่งประเทศลาว ทำ�ให้มีลักษณะคล้าย
กับฝายกั้นลำ�ห้วยทั่วไป แต่ทำ�เป็นพนังกั้นน้ำ�ที่มีความหนาน้อยกว่าการทำ�
ฝาย ทำ�จากไม้ไผ่ผ่าซีก แล้วนำ�มาสานให้เป็นแผ่น เรียกว่า “เผียก” เป็นภาษา
ถิ่นอีสาน หมายถึง ไม้ไผ่ผ่าซีกแล้วนำ�มาสานเป็นแผงหรือแผ่น นำ�ไปปิด
กั้นทางเดินน้ำ�  โดยใช้ไม้เนื้อแข็งทำ�เป็นเสาหลักยึด เปิดช่องทางเดินน้ำ�
เป็นช่องเล็กๆ ขนาดพอดีกับ “ตุ้มโต่ง” ที่นำ�มาวางดักปลาไว้ เมื่อปลาว่าย
มาถึงก็จะไหลเข้าไปใน “ตุ้มโต่ง” ที่วางดักไว้ จึงเรียกวิธีการหาปลาชนิดนี้ว่า
“ต้อนตุ้มโต่ง” ซึ่งเป็นการใช้วิธีการผสมกับการใช้เครื่องมือหาปลาเข้าด้วย
กัน
ปลาที่จับได้ ปลาทุกชนิดและสัตว์น้ำ�ที่เป็นอาหาร
วิธีการใช้ สานไม้ไผ่ที่ได้จากการผ่าซีกเพื่อทำ�แผงกั้นลำ�ห้วยเป็นวิธีการที่
คนทางภาคอีสาน เรียกว่า “ต้อน” หมายถึง ปิดกั้นทางเดินของปลาทุกทาง
แล้วเปิดไว้เพียงทางเดียว เป็นการบังคับให้ปลาว่ายไปได้ทางเดียวเท่านั้น
มีวิธีการโดยใช้ไม้ไผ่สานเป็นแผงปิดกั้นทางน้ำ�ไหลเหล่านั้นไว้ ใช้ไม้ยืนต้น
ทำ�หลักยึดปิดกั้นลำ�ห้วยทั้งหมด แล้วทำ�ช่องว่างให้น้ำ�ไหลผ่านเพียงทาง
เดียว ซึ่งเมื่อปลาว่ายมาก็จะว่ายไปตามช่องทางที่ทำ�ไว้ เพื่อให้กระแสน้ำ�
ไหลไปทางที่วาง “ตุ้มโต่ง” ไว้เท่านั้น เพื่อรองรับปลาที่ว่ายผ่านมา ปลาจึงถูก
ขังไว้ในตุ้มโต่ง
ฤดู ก าลที่ ใ ช้ ช่ ว งน้ำ � ลดเดื อ นตุ ล าคมเป็ น ต้ น ไป ในระบบนิ เ วศแบบ
ลำ�ห้วย พบในแม่น้ำ�มูน และลำ�ห้วยสาขา
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๓.ลอบนอน

เครื่องมือหาปลาโบราณ รูปร่างทรงกระบอก ยาวประมาณ ๑.๕-๒
เมตร สานจากไม้ไผ่ ข้างหลังมีช่องเปิดเอาปลาออก มีฝาปิด ลอบ มีองค์
ประกอบ ๓ ส่วน คือ “กง” หมายถึง โครงร่าง จะใช้เครือไม้มาขดวงกลม
ตามขนาดที่ต้องการ เป็นการทำ�โครงร่างของลอบ ส่วนที่ ๒ คือ “เสื้อ” โดย
ใช้ไม้ไผ่ผ่าเป็นซี่เล็กๆ ประกอบด้วยเครือผักกูดให้เป็นแผ่น เรียกว่า “เผียก”
แล้วนำ�มาหุ้ม “กง” ผูกยึดด้วยเครือไม้หรือเชือก ส่วนที่ ๓ “งา” จะสาน ๒
ช่วง คือ งาเข้าหรืองาล่อ เพื่อให้ปลาเข้าได้สะดวก และงาขังหรืองาคุม เมื่อ
ปลาเข้าแล้วจะออกไม่ได้ ปัจจุบันชาวบ้านมีการปรับอุปกรณ์ในการทำ�ลอบ
ขึ้นมาจากเชือกไนล่อนที่หาซื้อได้ตามท้องตลาด ใช้ไม้ไผ่ทำ�โครงร่างแล้ว
ใช้เชือกไนล่อนสีเขียวขนาดเล็กสานเป็นตาข่าย เรียกว่า “ราง” มาทำ� “เสื้อ”
ใช้หุ้มโครงลอบอีกชั้นหนึ่ง
ปลาที่จับได้ ปลาที่หาได้มีปลาข่อ ปลากด ปละชะโด ปลาก่า ปลาตอง
ปลาตองกราย เอี่ยน เต่า
วิธีการใช้ ในช่วงฤดูน้ำ�หลากชาวบ้านจะวางลอบนอนดักจับปลาบริเวณริม
น้ำ�โขงหรือลำ�ห้วยสาขา ส่วนในช่วงฤดูแล้งจะวางลอบนอนดักจับปลาในบุ่ง
ฤดูกาลที่ใช้ หาได้ตลอดปี ในระบบนิเวศริมน้ำ�โขงและบุ่ง พบเห็น
ตลอดสายน้ำ�โขงและลำ�น้ำ�สาขา
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๔.มอง

เป็ น เครื่ อ งมื อ หาปลาชนิ ด ดั ก ปลาที่ ช าวบ้ า นนิ ย มใช้ กั น มาก
ที่สุด โดยใช้มองตาถี่ไปจนถึงมองตาใหญ่ที่มีตั้งแต่ขนาดเล็กมาก ๒.๕
เซนติเมตรไปจนถึงขนาด ๒๑ เซนติเมตร ซึ่งเป็นมองที่มีตาขนาดใหญ่ที่สุด
เช่น ปลาบึก มีลักษณะเป็นตาข่ายมีทุ่นขนาดเล็กผูกติด ความกว้างของ
ตาข่ายขึ้นอยู่กับขนาดของปลาที่ต้องการ และฤดูกาลที่ปลาอพยพ ส่วน
ความยาวของมองก็ขึ้นอยู่กับความกว้างของแม่น้ำ�ในพื้นที่นั้น และขึ้นอยู่กับ
ความต้องการของผู้ใช้ด้วย ปลาที่จับได้ ปลาเกือบทุกชนิด ขึ้นอยู่กับช่วง
เวลาที่ใช้ เช่น เดือนมีนาคม ปลาที่พบมาก ซึ่งมักจะอพยพขึ้นในช่วงนี้ เป็น
ปลากระบอก ปลาเคียง ปลาแปบ ฯลฯ โดยใช้มองที่มีขนาดความกว้างของ
ตา ๒-๓ เซนติเมตร ในเดือนมกราคม–เมษายน จะทำ�การไหลมองปลาแกง
ส่วนขนาดของมองที่ใช้ตามองขนาด ๗-๘ เซนติเมตร และเดือนเมษายน–
มิถุนายน เป็นช่วงที่ปลาบึก ปลาเลิม ซึ่งเป็นปลาขนาดใหญ่ในแม่น้ำ�โขงจะ
อพยพขึ้น วางไข่มองที่ใช้จับปลาบึกและปลาเลิมก็จะทำ�ขึ้นเพื่อจับปลาบึก
และปลาเลิมโดยเฉพาะ
วิธีการใช้ มีวิธีการใช้อยู่ ๒ วิธี คือ การวางมองดักปลาไว้ตามบริเวณต่างๆ
ตามน้ำ�โขงไว้ในช่วงเย็น รุ่งเช้าของอีกวันหนึ่งคนหาปลาจะลงไปดูว่ามีปลา
ติดหรือไม่หากปลาติดก็จะเก็บเอาปลาออก จากนั้นก็จะวางมองไว้ตามเดิม
ช่วงเย็นหลังกลับจากการทำ�ไร่ สวน ก็จะลงมาดูอีกครั้งหรือเก็บกู้นำ�กลับ
เอามาที่บ้านเพื่อเอาปลาออกหากมีปลาติดอยู่มาก เมื่อเอาปลาออกจาก
มองหมดก็จะทำ�ความสะอาดแล้วนำ�กลับไปวางไว้ในช่วงเย็น อีกวิธีการ
หนึ่งเรียกว่า “ไหลมอง” คือ การปล่อยหรือทิ้งมองลงในแม่น้ำ� บางครั้งก็
ทิ้งมองจากบนเรือขวางแม่น้ำ�ไว้ ดักปลาตรงที่มีปลาอาศัยอยู่ เช่น ใกล้แก่ง
บ้างก็ไม่ต้องใช้เรือแต่ปล่อยมองทิ้งไว้ตามชายฝั่งที่น้ำ�ตื่น ทิ้งระยะเวลาสัก
พักแล้วค่อยมาดูผลว่าได้ปลาหรือไม่ ฤดูกาลที่ใช้ ตลอดปี ใช้ในระบบ
นิเวศบริเวณแก่งและพื้นที่ทั่วไปในลำ�น้ำ�โขง พบเห็นได้ทั่วไปในแม่น้ำ�โขง
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๕.หลี่
เป็นเครื่องมือดักจับปลา ลักษณะเดียวกันกับ“คั่ง”ของทางภาค
เหนือ และ “ต้อนตุ้มโต่ง” ของทางภาคอีสาน ส่วน “หลี่” เป็นวิธีการดักจับ
ปลาของคนหาปลาในประเทศลาวและของทางอีสานด้วยเช่นกัน หลี่จะมี
ขนาดใหญ่กว่าวิธีการหาแบบ “ต้อนตุ้มโต่ง” “หลี่” เป็นชื่อเรียกระบบนิเวศ
ที่มีลักษณะคล้ายน้ำ�ตก เหว และแก่ง ผสมผสานกัน แต่ความสูงนั้นน้อย
กว่าน้ำ�ตกและสูงกว่าแก่ง ระดับความสูงไม่สม่ำ�เสมอ มีความสลับซับซ้อน
ที่เหมาะสำ�หรับเป็นที่หลบซ่อนของปลา บริเวณ “หลี่” จะมองเห็นฝูงปลากระ
โดดและเป็นลวงหาปลาที่สำ�คัญของคนหาปลา เมื่อทำ�การปิดกั้นทางเดิน
น้ำ�เอาปลาบริเวณนี้ จึงเรียกเครื่องมือหาปลาชนิดนี้ว่า “หลี่”
ปลาที่จับได้ จะเป็นปลาทุกชนิดที่พากันอพยพขึ้น-ลง จากห้วยสาขาสู่แม่น้ำ�
โขง
วิธีการใช้ การทำ� “หลี่” จะทำ�โดยการตัดไม้ไผ่มาสานเป็นแผงไม้ที่เรียก
ว่า “เผียก” ใช้ปิดกั้นทางเดินของกระแสน้ำ�  เพื่อไม่ให้ปลาสามารถ
ว่ายผ่านไปได้ ใช้ไม้ยืนต้นทำ�เป็นเสาหลักยึดแผงของไม้ไผ่ไม่ให้ไหลไป
ตามความแรงของกระแสน้ำ� ใช้เครือเถาวัลย์ที่มีความเหนี่ยว ไม้ไผ่สาน
เป็น “ตอก” หรือใช้ตะปูเป็นตัวช่วยยึดเสาหลักและแผงไม้ไผ่เข้าด้วยกัน
เว้นช่องว่างให้กระแสน้ำ�ไหลเพียงช่องเดียว ส่วนท้ายของช่องว่าง ใช้แผง
ไม้ไผ่ที่สานไว้ปูพื้นให้มีความลาดชัน เมื่อปลาว่ายมาตามน้ำ�ที่มีความแรง
ของกระแสน้ำ�ที่ถูกปิดกั้นจากทางอื่นทุกทาง แล้วให้ไหลเพียงช่องทางเดียว
จึงมีความแรงมากขึ้นไปอีก ปลาจึงถูกผลักด้วยแรงดันน้ำ�ให้กระโดดขึ้นไป
อยู่บนแผงไม้ไผ่ที่ปูไว้เป็นจำ�นวนมาก คนหาปลาก็จะใช้ชามตักปลาใส่ถุง
ปุ๋ยได้เลย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือหาปลาชนิดอื่นช่วยหา และเป็นวิธีการ
หาปลาที่ได้ปลามากที่สุด วันหนึ่งได้ปลาตั้งแต่ ๑๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป
ฤดูกาลที่ใช้ คนหาปลาจะทำ�  “หลี่” ไว้ตั้งแต่ช่วงฤดูแล้ง ราวเดือน
กุมภาพันธ์ถึงเมษายน เนื่องจากเป็นเครื่องมือหาปลาที่มีขนาดใหญ่ จึง
ต้องใช้เวลาในการทำ�มาก และต้องทำ�ในช่วงที่น้ำ�ในแม่น้ำ�โขงแห้งที่สุด
เพื่อช่วยให้ทำ�ได้ง่าย และทำ�รอเวลาให้น้ำ�ขึ้นหรือเข้าสู่ฤดูฝนประมาณ
เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป ซึ่งเป็นช่วงที่ปลาจะอพยพหาที่วางไข่หรือ
อพยพไปหากินในบริเวณที่มีธาตุอาหารที่สมบูรณ์ โดยจะมีการอพยพเป็น
ฝูงใหญ่ การหาปลาด้วยวิธีการนี้จึงได้ปลาเป็นจำ�นวนมาก ใช้ในระบบ
นิเวศแก่งหินที่เป็นช่องทางที่ปลาอพยพเป็นฝูงใหญ่ในแม่น้ำ�โขง และแม่น้ำ�
สาขา ปัจจุบันพบเห็นได้ในแม่น้ำ�โขงของทางฝั่งประเทศลาว
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๖.มองปลาบึก

ลักษณะคล้ายมองทั่วไปแต่มีไม้เป็นท่อนผูกเป็นช่วงๆ อยู่ข้าง
บน ส่วนด้านล่างมักห้อยตะกั่วถ่วงไว้ ความยาวประมาณ ๒๔๐ เมตร กว้าง
ประมาณ ๒ เมตร ส่วนตาของมองจะมีความกว้าง ๕๐ เซนติเมตร ถึง ๖๐
เซนติเมตร
ปลาที่จับได้ ปลาบึกขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่หลายร้อยกิโลกรัม
วิธีการใช้ ปล่อยมองให้ไหลไปตามน้ำ�โดยผูกปลายข้างหนึ่งด้วยถังน้ำ�
เพื่อให้มองเห็น แล้วค่อยๆ ให้มองไหลไปเหมือนการไหลมองทั่วไป ที่
บริเวณด้านล่างของมองจะใส่ตะกั่วเพื่อเป็นเครื่องถ่วงเพื่อให้มองมีน้ำ�หนัก
แม่น้ำ�โขงในพื้นที่อื่นไม่มีให้เห็นแล้ว เพราะปลาบึกเป็นพันธุ์ปลาหายากใน
ปัจจุบัน บริเวณที่มีการไหลมองปลาบึกคือบริเวณบ้านหาดไคร้ บ้านสบสม
อำ�เภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ฤดูกาลที่ใช้ ช่วงน้ำ�ลด คือ ช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ใช้ในระบบนิเวศ
วังน้ำ�ลึกของแม่น้ำ�โขง พบเห็นที่บริเวณบ้านหาดไคร้ อำ�เภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
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๗.มองซิ่ง

เป็นเครื่องมือหาปลาชนิดดักปลาที่ชาวบ้านมีการดัดแปลงมาจาก
มองที่ใช้หาปลากันทั่วไป เมื่อวันเวลาผ่านไป แม่น้ำ�โขงเกิดการเปลี่ยนแปลง
จำ�นวนปลาลดลงมาก คนหาปลาจึงปรับเปลี่ยนวิธีการใช้เครื่องมือและวิธี
การหาปลา เพื่อให้จับปลาได้ โดยการใช้มองที่มีขนาดต่างกัน ซึ่งจะใช้มอง
ตาถี่กับมองตาใหญ่มาประกบกัน เพื่อให้ปลาขนาดเล็กและขนาดใหญ่ติด
มอง เช่น ใช้มองขนาด ๓ เซนติเมตร ซึ่งเป็นมองตาถี่ ปะกบกับมองขนาด
๑๐ เซนติเมตรที่มีขนาดใหญ่กว่า นำ�มอง ๒ ขนาดนี้มาปะกบติดกัน คนหา
ปลาจึงตั้งชื่อให้ใหม่ว่า เรียกว่า “มองซิ่ง”
ปลาที่จับได้ ปลาทุกชนิด
วิธีการใช้ วางมองซิ่ง ตามบริเวณต่างๆ ที่เป็นที่อยู่อาศัยของปลาในแม่น้ำ�
โขง ใช้จับปลาขนาดเล็กและขนาดใหญ โดยปลาใหญ่จะติดอยู่กับมอง
ขนาดใหญ่ ส่วนปลาเล็กเมื่อเล็ดลอดมองตาใหญ่ไปก็จะติดอยู่กับมองตา
ถี่ ทำ�ให้จับปลาได้ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ขนาดความถี่หรือห่างของ
ตามองนั้น ขึ้นอยู่กับคนหาปลาจะประเมินว่าจะใช้จับปลาชนิดใด แล้วจะ
เลือกขนาดความถี่ของตามมอง เบอร์ต่างๆ แตกต่างกันออกไป เพื่อให้
เหมาะกับชนิดของปลาที่ต้องการจับ
ฤดูกาลที่ใช้ ตลอดทั้งปี ใช้ในระบบนิเวศ บริเวณแก่งและพื้นที่ทั่วไปใน
ลำ�น้ำ�โขง พบเห็นได้ทั่วไปในแม่น้ำ�โขง
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๘.โต่ง (อีสานเหนือและฝั่งลาว)

เครื่องมือหาปลาชนิดดักปลา เป็นเครื่องมือที่มีการดัดแปลงการ
ใช้มองในการหาปลา “โต่ง” หมายถึง ไม้ที่นำ�มาทำ�เป็นเสาหลัก ใช้สำ�หรับ
ยึดมองหรือตาข่าย ขณะนำ�ไปวางไว้ดักปลาในน้ำ� บริเวณที่มีกระแสน้ำ�ไหล
แรง
ปลาที่จับได้ ปลาทุกชนิด
วิธีการใช้ นำ�มองมาผูกติดกับไม้ไผ่ที่ยาวทั้งลำ�ต้น และให้สามารถผูกมอง
ให้มีความยาวมากที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ แล้วนำ�ไปดักจับปลาบริเวณที่มีน้ำ�
ไหลเชี่ยวตามแก่งหิน โดยใช้ก้อนหินผูกมัดกับชายมองด้านล่าง ช่วยให้
มองจมน้ำ� ปล่อยให้มองไหล ไปตามกระแสน้ำ�โดยมีไม้ไผ่ทั้งลำ�เป็นตัวยึด
มองไม่ให้ไหลไปกับน้ำ�  โต่งจะใช้ดักจับปลาในช่วงน้ำ�ลด ตามแก่งหิน
บริเวณที่มีน้ำ�ไหลเชี่ยวและลึก และเป็นเส้นทางที่มีปลาขนาดใหญ่อาศัย
อยู่ในช่วงน้ำ�ลด ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเมษายน ส่วนหน้าน้ำ�มากจะใช้
แกลลอนน้ำ�มันผูกติดกับมอง ให้ล่อยอยู่บนผิวน้ำ�  ใช้เป็นทุ่นให้คนหา
ปลาและคนขับเรือเห็น ว่าบริเวณนั้นเป็นที่วางมองดักปลาอยู่ แล้วนำ�ปลายข
องมองผูกเข้ากับเชือกมัดติดก้อนหิน ไม่ให้ไหลไปตามน้ำ�
ฤดูกาลที่ใช้ เดือนตุลาคมถึงเมษายน ใช้ในระบบนิเวศบริเวณน้ำ�ไหล และ
บริเวณแก่ง พบตลอดสายน้ำ�โขงทั้งฝั่งไทยและลาว

98

๙.ไซหัวหมู

มีลักษณะเป็นทรงกระบอกกลมด้านหน้าจะกว้างส่วนด้านท้ายจะ
เรียวแหลมลงในตอนท้ายมีความยาว ๕๐ เซนติเมตร ขึ้นไป ความกว้าง
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๗-๘ เซนติเมตร ลักษณะทางด้านงาคล้ายหัวหมู จึงเรียก
ว่า “ไซหัวหมู” ทำ�มาจากไม้ไผ่สานทั้งหมด และด้านหน้าของตัวไซจะมีงาไว้
ให้ปลาเข้า ใช้ใส่ปลาตัวเล็ก
ปลาที่จับได้ ปลากระดี่ ปลาซิว ปลาดุก ปลาหมอ
วิธีการใช้ วางไซหัวหมูไว้ตามริมห้วยที่มีหญ้าขึ้นปกคลุม เวลาใส่ต้องยก
ก้นไซให้โผล่พ้นน้ำ�ขึ้นมานิดหน่อยเพื่อให้ปลาที่หลงเข้าไซได้โผล่น้ำ�ขึ้นมา
หายใจ ถ้าบริเวณที่ใส่ไซไม่มีหญ้าขึ้นก็นิยมเอาเศษหญ้าที่หาได้มาคลุมทับ
หลังไซอีกทีหนึ่ง เพื่อให้บริเวณนั้นดูเหมือนพงหญ้า
ฤดูกาลที่ใช้ เดือนเมษายนถึงกันยายน ใช้ในระบบนิเวศ ริมห้วยสาขาของ
แม่น้ำ�โขง ตามทุ่งนา พบเห็นได้ทั่วไปตามลำ�ห้วยสาขาของแม่น้ำ�โขงและตาม
ทุ่งนา
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๑๐.เออ/กะตั้ม

มีลักษณะเหมือนไซลั่นทำ�มาจากไม้ไผ่ มีความยาวประมาณ
เมตรครึ่งขึ้นไป มีฝาปิดสองด้านคือด้านบนและด้านล่าง ด้านบนส่วน
มากจะปิดด้วยไม้ไผ่สานเป็นงามีความยาวแหลมเล็กลงมาด้านล่างเข้ามา
ในตัวเออหรือกะตั้ม ส่วนด้านหลังจะสานด้วยเชือก ตรงกลางจะมีงาอีก
หนึ่งที่เวลาดักปลาจะทำ�เหมือนไซลั่น แต่เออหรือกะตั้มเวลาจะใช้ต้อง
เปิดด้านหน้า เพื่อให้ปลาว่ายเข้าไปโดนเส้นเอ็นที่สานอยู่ข้างในประมาณ
๕ เส้น เอ็นที่สานอยู่ข้างในตัวเออนั้นจะเล็ก และเป็นตัวสร้างกลไกให้งา
เมื่อปลาว่ายเข้ามา ถ้าปลาดิ้นโดยการใช้หางตีน้ำ�หางปลาก็จะไปโดนเชือก
ที่ทำ�เป็นบ่วงไว้เชือกก็จะลั่นและปลาก็จะออกไปไม่ได้
ปลาที่จับได้ ปลาเพี้ย ปลาค้าว ปลาฝาไม ปลาผาออง
วิธีการใช้ การใส่เออก็จะทำ�เหมือนการใส่ไซลั่นคือเอาเออไปวางไว้
ตามริมน้ำ� โดยวางตามยาว พอวางเออเสร็จเรียบร้อย คนหาปลาก็จะผูก
ตัวเออเข้ากับกิ่งไม้ หรือกับหลักที่ปักเอาไว้ตรงริมตลิ่ง โดยการใส่เออ
นั้นจะต้องจัดแจงสายเอ็นข้างในซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกที่ทำ�ให้เออลั่นและ
ปิดไม่ให้ปลาออกไปได้
ฤดูกาลที่ใช้ เดือนมีนาคมถึงสิงหาคม ใช้ในระบบนิเวศบริเวณตลิ่งริม
ฝั่งน้ำ�ของบริเวณที่น้ำ�ลึกประมาณครึ่งหน้าแข้ง พบเห็นที่บ้านปากอิงใต้
อำ�เภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
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๑๑.ซอน

เป็นเครื่องมือหาปลาที่มีหลากหลายแบบ แล้วแต่ขนาดของปลา
และแหล่งที่จะวางเครื่องมือหาปลาชนิดนี้ ดังนั้นจึงมีขนาดตั้งแต่ ๑ เมตร
ไปจนถึง ๓ เมตร ซอนมีรูปร่างคล้าย “กรวย” ปากซอนกว้าง ๑๕-๓๐
เซนติเมตร ส่วนท้ายซอนมีปลายแหลมปิด สานด้วยไม้ไผ่ผ่า-ซีก แล้ว
เหลาให้กลม สานประกอบเป็นรูปร่างด้วยหวายหรือไม้ไผ่เหลาให้มีความ
บาง หรือที่เรียกว่า “ตอก” วันหนึ่งคนหาปลาสามารถสานซอนได้ ๒-๓ หลัง
มีอายุการใช้งาน ๑ ปี
ปลาที่จับได้ ปลาช่อน ปลาดุก ปลากด ปลาแขยง ปลานาง ปลาปีกไก่ ปลา
เซื่อม เป็นต้น 		
วิธีการใช้ คนหาปลาใช้ซอนดักปลาบริเวณที่มีน้ำ�ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ�
อย่างชัดเจน โดยนำ�ซอนวางดักปลาช่วง ๕-๖ โมงเย็น แล้วจะลงไปยามหรือ
ดูว่ามีปลาหรือไม่ช่วงเช้าของอีกวัน คนหาปลาจะมีซอนราว ๑๐-๑๕ หลัง
ต่อคน จับปลาได้ประมาณ ๑๐-๓๐ กิโลกรัมต่อวัน
ฤดูกาลที่ใช้ เดือนธันวาคมถึงเมษายน ใช้ในระบบนิเวศบริเวณแก่งหิน จะ
ใช้ซอนที่มีขนาดใหญ่ เพื่อดักปลาตัวใหญ่ และบริเวณคันนา ร่องน้ำ� โดย
มากจะใช้ซอนขนาดเล็ก เนื่องจากปลาที่อาศัยอยู่ตามนาและร่องน้ำ�เป็น
ปลาที่มีขนาดเล็ก ใช้ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน
เคล็ดลับ การใช้ซอนดักปลา ควรดักในบริเวณที่มีน้ำ�ไหลแรงจะได้ปลา
ตัวใหญ่ หากเป็นน้ำ�ไหลเอื่อยๆ จะได้ปลาเล็ก และเมื่อวางซอนแล้วควร
นำ�ใบไม้วางบริเวณปากทางเข้าซอน เพื่อกันไม่ให้เศษสวะเข้าไปกวนปลา
ความเชื่อ คนหาปลาเชื่อว่า “ซอน” มีอาถรรพ์ เนื่องจากเมื่อปลาเข้าไปใน
ซอนแล้วจะออกไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นปลาอะไรก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากซอน
ไม่มีงา หรือฝาปิดปากทางเข้า แต่ปลาก็ไม่ว่ายย้อนกลับออกไป
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๑๒.ซ้อล่อ

เป็นเครื่องมือดักปลา สานจากเครือไม้หรือไม้ไผ่ มีลักษณะ
คล้ายกับบั้งแลน แต่จะมีลายการสานห่างกว่า และไม่มีงาควบคุมการเข้า
ออกของปลา
ปลาที่จับได้ ปลาดุกนา ปลาช่อน
วิธีการใช้ เจาะคันนาเป็นช่องให้น้ำ�ไหลผ่านให้มีขนาดพอดีกับซ้อล่อ แล้ว
เอาซ้อล่อวางไว้ ใช้เครือไม้หรือไม้ไผ่เหลาเป็นแผ่นบางใช้เป็นเชือกสำ�หรับ
ผูกซ้อล่อไว้กับ ต้นหญ้าริมคันนาหรือไม้หลักที่เตรียมไว้ ป้องกันไม่ให้ซ้อ
ล่อไหลไปตามแรงดันของน้ำ� วางทิ้งไว้ตอนเย็นรุ่งเช้าค่อยลงไปดูว่ามีปลา
ติดหรือไม่
ฤดู ก าลที่ ใ ช้ เดื อ นมิ ถุ น ายนถึ ง กรกฎาคม ใช้ ใ นระบบนิ เ วศ ทุ่ ง นา
ปัจจุบันยังมีคนใช้อยู่ แต่มีจำ�นวนน้อย ทางฝั่งไทยไม่ค่อยมีแล้ว จะมีทาง
ฝั่งลาวที่ยังคงใช้อยู่เป็นจำ�นวนมาก
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๑๓.ซูด

เป็นเครื่องมือดักปลา ของทางภาคอีสาน มีลักษณะคล้าย
กับ “ซ้อล่อ” ของทางภาคเหนือ ส่วนมากสานด้วยเครือไม้ที่มีความเหนียว
เช่น เครือซูด จึงเป็นชื่อเรียกเครื่องมือหาปลาชนิดนี้ หรือใช้หวายสาน นำ�
เครือซูดหรือหวาย ๒ เส้น มาถักสานให้เป็นตาข่ายรูปทรงกรวย ความยาว
ประมาณ ๑ เมตร
ปลาที่จับได้ ปลาช่อน ปลาชะโด ปลาค้าว ปลาสูด ส่วนมากเป็นปลาตัว
ใหญ่
วิธีการใช้ วางซูดบริเวณน้ำ�ที่ไม่ลึกมากนัก หรือตามริมฝั่ง สังเกตดูว่า
บริเวณพงหญ้าน้ำ�ตื้นๆ จะมีทางเล็กๆ เหมือนทางปลาว่ายผ่านหรือมาหากิน
บริเวณนั้น การวางเครื่องมือชนิดนี้อาจวาง ตั้งแต่ ๒ อันขึ้นไปก็ได้ ช่วงวาง
ต้องสังเกตปลาว่าเข้ามาแบบไหน ปลาไปแบบไหน เมื่อนำ�ซูดมาวางในน้ำ�
แล้วให้เอาไม้ยาวประมาณ ๑ เมตรมาปักเป็นหลักยึด เพื่อไม่ให้ซูดลอย
ไปตามน้ำ� และใช้กิ่งไม้ ใบไม้แถวๆ นั้นมาคลุมบริเวณรอบๆ ที่วางซูด เพื่อ
ล่อให้ปลาเข้าไป เมื่อปลาเข้าไปในซูดปลาจะออกมาไม่ได ยิ่งดิ้นยิ่ง
ติดตัวปลาไม่ค่อยมีเลือดเพราะโดนรัด ส่วนมากปลาที่เข้าไปจะตายหมด
โอกาสที่จะรอดยากมาก ดังนั้นถ้าวางเครื่องมือชนิดนี้ต้องดูแลสม่ำ�เสมอ
การดูแลรักษาเมื่อใช้เสร็จแล้วล้างให้สะอาดแล้วนำ�ไปเก็บเอาไว้ให้ดี เมื่อ
ต้องการใช้อีกก็นำ�มาแช่น้ำ�ให้เครือซูดหรือหวายมีความเหนียวก่อนนำ�ไป
วางดักปลา
ฤดูกาลที่ใช้ ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ใช้ในระบบนิเวศน้ำ�ตื้น น้ำ�
นิ่ง ในแม่น้ำ�มูน ห้วย ฮอง กุด ตามนาที่หว่านกล้า พบในแม่น้ำ�มูน บุ่งใน
ป่าทามราษีไศล
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๑๔.อีหลง

มีรูปร่างคล้าย “ตุ้มลาน” มีความแตกต่างกันตรงที่งาของอี
หลงจะยาวตั้งแต่ยอดด้านบนลงไปจนถึงฐาน และทำ�ด้วย “ดาง” ฐาน
หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ตู๋” ทำ�ด้วยไม้ขัดแตะ “กง” หรือไม้วงกลมครอบ
ตัวอีหลง ทำ�ด้วยเครือไม้ เช่น เครือไส้ไก่ เครือไส้ตัน เครือผีผวน เครือ
เบ็นน้ำ� เครืออ่ำ�ไอ่ เป็นต้น หรือใช้ไม้ไผ่บ้าน มาขดเป็นวงกลมยึดโครง
รูปของอีหลงที่ทำ�ด้วยไม้ไผ่ผ่าซีก รูปทรงกรวยคว่ำ� บางคนก็จะทำ�ฐาน
อีหลงด้วยเครือไม้ อีหลงมีขนาด สูง ๑๕๐-๑๗๐ เซนติเมตร และฐาน
มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘๐ เซนติเมตร
ปลาที่จับได้ ปลาบู่ ปลาเคิง ปลากด ปลานาง ปลาตอง ปลาปาก ปลา
ช่อน ปลาดุก ปลาสะงั่ว ปลาชะโด บางครั้งอาจจับสัตว์น้ำ�อื่นได้ เช่น
ตะพาบน้ำ� กุ้ง หรือปู
วิธีการใช้ คนหาปลาจะวางอีหลงตามริมฝั่ง ของขุม วัง เวิน โดยเฉพาะ
บริเวณที่มีพุ่มไม้ตามเกาะ แก่ง ต่างๆ และเมื่อน้ำ�ขึ้นสูงเต็มตลิ่ง คนหา
ปลาจะนำ�อีหลงไปวางดักปลาตามห้วยสาขา หรือบุ่งในป่าทาม ในวัน
หนึ่งจะลงไปยามหรือลงไปดู ๑-๒ ครั้ง การยามครั้งเดียวจะยามช่วงรุ่ง
เช้าของวันใหม่ ส่วนการยาม ๒ ครั้งจะยาม เช้าและเย็น คนหาปลาหนึ่ง
คนจะมีอีหลง ๕-๘๐ หลัง แต่ละหลังจับปลาเฉลี่ย ๓-๔ กิโลกรัมต่อวัน
อายุการใช้งาน ๑-๒ ปี
เหยื่อที่ใช้ ไม่ใช้เหยื่อ
ฤดูกาลที่ใช้ เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ใช้ในระบบนิเวศแบบขุม วัง
เวิน แก่ง ห้วยสาขา บุ่งในป่าทาม พบเห็นในลุ่มน้ำ�มูน
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๑๕.แงบ (ปากมูน)

เป็นเครื่องมือที่ใช้ดักจับได้ทั้งปลาและกบ สานจากไม้ไผ่บ้าน
เป็นรูปทรงกระบอก แงบปลาจะสานให้มีขนาดใหญ่กว่าแงบกบ หากเป็น
แงบปลาจะสานให้มีขนาดประมาณ ๒๐-๓๐ เซนติเมตร แต่แงบกบจะมี
ขนาด ๑๕-๒๐ เซนติเมตร มีงาทั้งหัวและท้ายแงบ เหลาไม้ขัดงาไว้ป้องกัน
ไม่ให้หลุดออกมา วันหนึ่งสามารถทำ�แงบได้ประมาณ ๓-๔ หลัง หากทำ�ขาย
ราคาประมาณ ๒๕-๓๐ บาท มีอายุการใช้งานประมาณ ๒ ปี
ปลาที่จับได้ ปลาที่มีขนาดเล็กถึงขนาดกลางทุกชนิด และกบ
วิธีการใช้ แงบปลากับแงบกบมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกัน การใช้แงบดักปลา
โดยมากจะใช้กับลวงหรือจุดหาในระบบนิเวศที่เป็นวังหิน ซึ่งจะมีถ้ำ� มีรูหิน
หรือมีช่องอยู่ ขั้นตอนแรกคนหาปลาจะไล่ปลาเข้าไปในถ้ำ� รูหินหรือช่อง
ก่อน โดยใช้วิธีหว่านแหเพื่อจับปลา เมื่อปลาได้ยินเสียงจากการหว่านแห
ก็จะหนีเข้าไปหลบอยู่ตามถ้ำ� รูหิน หรือช่อง จากนั้นจึงนำ�แงบปิดทางเข้า
ออกของถ้ำ� ช่องหรือรูหินนั้น แล้วปล่อยทิ้งไว้ ๑-๒ ชั่วโมง จึงยามแงบปลา
หรือลงไปดูว่ามีปลาเข้าไปติดอยู่ในแงบหรือไม่ ในบางครั้งแงบหนึ่งหลัง
สามารถจับปลาได้มากกว่า ๒๐ ตัว
เหยื่อที่ใช้ แงบปลาไม่ใช้เหยื่อ ส่วนแงบกบใช้ปูเน่า ปลาเน่า บดให้ละเอียด
แล้วนำ�มาทาตรงบริเวณ “งา” ของ
แงบกบ ใช้กลิ่นเน่าเหม็นเป็นตัวล่อให้กบเข้าไปหากินเหยื่อในแงบ แล้ว
ติดอยู่ในแงบนั้น
ฤดู ก าลที่ ใ ช้ แงบปลาจะใช้ ใ นช่ ว งฤดู แ ล้ ง ประมาณเดื อ นธั น วาคมถึ ง
เมษายน สำ�หรับการใช้แงบกบ จะนำ�ไปวางไว้ตามท้องนา บริเวณที่มีน้ำ�ขัง
อยู่เล็กน้อย จากนั้นนำ�หญ้าวางทับไว้ข้างบน แงบหนึ่งหลังสามารถจับกบ
ได้ถึง ๑๐ ตัว แต่โดยทั่วไปจะได้ประมาณ ๒-๓ ตัว พบเห็นแงบชนิดนี้ได้ใน
แถบลุ่มน้ำ�มูน
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๑๖.กะโหล่มีหาง

กะโหล่มี ๒ ลักษณะ คือ กะโหล่แบบไม่มีหางกับกะโหล่มีหาง นำ�
ตาข่ายตาถี่หรือที่ชาวบ้านเรียก “ดางเขียว” มาตัดเป็นผืนสี่เหลี่ยมนำ�มาตอก
ด้วยตะปูติดกับโครงไม้ที่ทำ�เป็นกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า เจาะรูด้านล่างเป็น
รูปสามเหลี่ยม ทำ�เป็นงาซึ่งเป็นทางเข้าของปลา ด้านข้างใช้ดางเขียวผืนยาว
ความยาวขึ้นอยู่กับว่าคนใช้ต้องการปิดทางไม่ให้ปลาว่ายออกด้านข้างเท่า
ไหร่ อาจจะยาวปิดกันทางเดินน้ำ�บริเวณนั้นทั้งหมด ทำ�ทั้งสองข้าง ส่วนกะ
โหล่มีหางก็จะทำ�เป็นถุงเพิ่มเข้าไปทางด้านหลังของกะโหล เมื่อปลาเข้ามา
กินเหยื่อแล้วก็จะว่ายเวียนวนอยู่ในหางของกะโหล่ โดยส่วนท้ายหรือหาง
ของกะโหล่จะทำ�รูไว้แล้วใช้เชือกมัดไว เมื่อชาวบ้านมาเก็บกู้ก็จะเอาปลา
ออกทางหางนี้ แต่ก่อนใช้วิธีถักสานด้วยด้ายคล้ายกับสวิง แต่มีขนาดใหญ่
กว่าหลายเท่า ถักให้มีหางยาวกว่าสวิงมาก ประมาณ ๒ เมตร หรือใช้ดาง
เขียวเย็บเป็นหางหรือรูปกรวยยาว
ปลาที่จับได้ ปลาทุกชนิด
วิธีการใช้ การใช้กะโหล่มีหาง จะวางดักไว้ตามบริเวณโซ่ แซม และบุ่ง ใช้กิ่ง
ไม้ก้อนหินและดินปิดกั้นทางเดินน้ำ�อื่นๆ ที่น้ำ�ไหลออกหลายทาง แล้วทำ�
ทางเดินให้ปลาว่ายเข้าเป็นช่องแคบ แล้วใช้กะโหล่มีหางวางดักไว้ ให้หางกะ
โหล่ที่มีลักษณะคล้ายกับสวิง ปล่อยให้ไหลไปตามน้ำ� เมื่อปลาเข้าก็จะติด
อยู่ในหางของกะโหล่ ชาวบ้านจะวางกะโหล่ไว้ตอนเย็นรุ่งเช้าก็จะมาเก็บกู้เอา
ปลา แล้วจะวางไว้อีกอาจจะมาเก็บตอนเย็นหรือมาเก็บอีกในรุ่งเช้าของอีก
วันหนึ่ง
ฤดูกาลที่ใช้ เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน ใช้ระบบนิเวศแบบโซ่ แซม และบุ่ง
ในแม่น้ำ�โขงช่วงฤดูแล้ง พบเห็นในแม่น้ำ�โขงตอนล่างของไทยในเขตอำ�เภอ
เชียงคานและอำ�เภอปากชม จังหวัดเลย
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๑๗.ดางกุ้ง

มีลักษณะเช่นเดียวกับกะโหล่ ทำ�จากตาข่ายตาถี่สีฟ้าที่มีขายตาม
ตลาด หรือที่ชาวบ้านเรียก “ดางเขียว” นำ�มาดัดแปลงโดยอาศัยภูมิความรู้
ทำ�เป็นกล่องสี่เหลี่ยมกว้าง ๐.๕ เมตรยาว ๑ เมตร ปล่อยชายตาข่ายทั้ง ๒
ด้านยาว ๑.๕ เมตร แล้วใช้ไม้ทำ�หลักปักกางตาข่ายไว้ทั้งสองด้าน โดยมี
กล่องสี่เหลี่ยมสำ�หรับให้กุ้งเข้าไปอยู่ตรงกลาง เพื่อกันไม่ให้กุ้งออกไป
นอกเส้นทางเข้าหรืองาของดางกุ้ง
วิธีการใช้ นำ�ไปวางไว้บริเวณริมฝั่งโขง หันด้านที่มีรูซึ่งทำ�เป็นทางเข้าของกุ้ง
ไปทางท้ายน้ำ� เนื่องจากธรรมชาติของกุ้งจะว่ายทวนกระแสน้ำ�ขึ้นไป โดย
ไม่ใช้เหยื่อแต่อาศัยช่วงที่กุ้งว่ายทวนน้ำ�ขึ้นมาเป็นฝูงใหญ่แล้ววางดางกุ้
งดักทางเดินของกุ้งไว้ กุ้งจึงเข้าไปติดอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมของดางกุ้ง
ฤดูกาลที่ใช้ ช่วงน้ำ�เริ่มขึ้นและมีสีขุ่นประมาณเดือนมิถุนายน ใช้ในระบบ
นิเวศริมฝั่งโขงพบเห็นตามริมฝั่งโขงเขตอำ�เภอเชียงคานและอำ�เภอปากชม
จังหวัดเลย
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๑๘.จิบและโพงพาง

จิบ คือ เครื่องมือดักปลาที่สานด้วยไม้ไผ่ เอาไว้ใส่ปลาที่หลุด
จากโพงพาง ส่วนโพงพาง คือ เครื่องดักปลาที่สานด้วยเชือกเส้นเล็กที่มี
ความเหนี่ยวโพงพางมีลักษณะคล้ายกับสวิง แต่ช่องของโพงพางที่เรียก
ว่า “ตา” จะมีตาเล็กกว่าและเรียงลำ�ดับจากความห่างไปหาความถี่ ด้านใต้
ของโพงพางจะมีถุงยาว ๔ เมตรขึ้นไป ทำ�มาจากเชือกไนล่อนความกว้าง
ประมาณ ๑ เมตร ทั้งสองชนิดเป็นเครื่องมือหาปลาที่ต้องใช้ร่วมกัน จิบและ
โพงพางเป็นเครื่องมือที่อาศัยความแรงของน้ำ�  ทำ�ให้ปลาไม่สามารถว่าย
ทวนน้ำ�ขึ้นไปได้ จะไหลเข้าไปในจิบและโพงพาง การจับปลาด้วยเครื่อง
มือชนิดนี้ค่อนข้างเสี่ยงอันตราย หากไม่มีความชำ�นาญโอกาสเสียชีวิตจาก
การหาปลาด้วยวิธีการนี้สูงมาก เพราะหากพลัดตกลงไปในโพงพางจะ
ทำ�ให้โอกาสรอดชีวิตน้อยมาก
ปลาที่จับได้ ปลาทุกชนิด
วิธีการใช้ ปักไม้ไว้ที่ริมฝั่งของลำ�ห้วยที่มีน้ำ�ไหลเร็วและไหลแรงอยู่ตลอด
เวลา ก่อนที่จะเอาโพงพางลงน้ำ�ต้องเก็บเศษไม้ออกจากบริเวณที่จะวาง
โพงพางเสียก่อนแล้วเอาโพงพางลงไป เวลาเอาลงให้ปากของโพงพาง วาง
สวนกับน้ำ�ที่ไหลล่องลงมา และตัวของโพงพางก็ยึดไว้ด้วยไม้ทั้งสองข้าง
ที่ปักลงในดินข้างละอัน แล้วปล่อยทิ้งไว้ คนหาปลาจะลงไปดูปลา ๒ ครั้ง
คือ ช่วงตี ๕-๖ โมงเช้า และตอนเย็นประมาณ ๕-๖ โมงเย็น
ฤดูกาลที่ใช้ คนหาปลาจะใช้ ๒ ช่วงฤดูกาล คือ เดือนมิถุนายนถึงกันยายน
และฤดูปลาล่องช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม ใช้ในระบบนิเวศ บริเวณ
ที่มีน้ำ�ไหลเชี่ยวแรง เช่น แก่ง หรือบริเวณที่เป็นเส้นทางน้ำ�ไหลแรง พบ
บริเวณน้ำ�โขงและน้ำ�สาขา
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๑๙.หลุมย นื

เป็นวิธีการเลียนแบบการอยู่อาศัยของปลา เนื่องจากปลาบาง
ชนิดจะหลบเข้าไปอยู่และใช้เป็นที่วางไข่ตามแอ่งหรือหลุมใต้พื้นน้ำ�  คน
หาปลาจะทำ�การขุดหลุมไว้ใต้พื้นน้ำ�  ที่ได้สังเกตพฤติกรรมของปลาแล้ว
ว่าชอบมาอาศัยอยู่บริเวณนั้นเป็นประจำ�  เมื่อขุดหลุมแล้วก็จะคอยมาดู
ว่ามีปลาเข้าไปอาศัยอยู่ในหลุมนั้นหรือไม่ หากมีก็สามารถจับได้สะดวก
เนื่องจากปากหลุมจะขุดไว้แคบ และข้างในหลุมจะเป็นโพรงที่มีขนาดใหญ่
กว่าปากหลุม
ปลาที่จับได้ ส่วนใหญ่จะเป็นปลาที่ชอบอาศัยหรือหลบอยู่ในหลุมหรือ
โพรงใต้น้ำ� เช่น ปลาช่อน ปลาดุก ปลาชะโด และปลานิล เป็นต้น
ฤดูกาลที่ใช้ วิธีการหาปลาแบบขุดหลุมหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหลุมยืนนี้ จะ
ทำ�ใช้ช่วงฤดูน้ำ�ลด น้ำ�ค่อนข้างใส ในเดือนธันวาคมถึงเมษายน พบเห็นได้
ในแถบลุ่มแม่น้ำ�มูน
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๒๐.ไซสองงา

มีลักษณะคล้ายกับไซทั่วไป แต่มีงาทั้งสองข้าง เรียกว่า “งาบน”
และ “งาล่าง” สามารถดักปลาได้ทั้งสองทาง มีทั้งแบบที่มีรูปร่างกลมสั้น
และทรงกรวยยาว ทำ�จากไม้ไผ่และเชือกสานเครื่องมือหาปลา
ปลาที่จับได้ ปลาทุกชนิด
วิธีการใช้ คนหาปลาจะวางไซสองงาตามบริเวณที่นา โดยเจาะคันนาให้เป็น
ช่องขนาดพอดีกับตัวไซ ถ้าต้องการให้ปลาเข้าไซเพียงงาเดียว ก็จะนำ�เศษ
หญ้าปิดงาหนึ่งไว้ งาทั้งสองข้างนั้น หากมีปลาว่ายขึ้นน้ำ�มาหรือว่ายล่อง
น้ำ�ลงมา ก็จะว่ายเข้างาของไซได้ทั้งสองด้านได้ วิธีการใช้ในแต่ละพื้นที่จะ
แตกต่างกันออกไป เช่นถ้าใช้ในทุ่งนา นิยมใช้ไซสองงาขนาดเล็กที่ทำ�จาก
ไม้ไผ่ แต่หากใช้ในแม่น้ำ�โขงนิยมใช้ไซขนาดใหญ่ซึ่งทำ�จากเชือกสานเครื่อง
มือหาปลา
ฤดูกาลที่ใช้ บริเวณทุ่งนาจะใช้ช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน และใน
แม่น้ำ�ใหญ่จะใช้ช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม พบเห็นได้ตามทุ่งนา ใน
แม่น้ำ�โขงและแม่น้ำ�สาขา
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๒๑.เบ็ดละแวง

เป็นเครื่องมือดักปลาบริเวณผิวน้ำ�  ลักษณะคล้ายเบ็ดข้าม เบ็ด
ราว หรือเบ็ดค่าว แต่ขอเบ็ดที่ผูกเข้ากับเชือกถี่กว่า การผูกขอเบ็ดเข้ากับ
เชือกก็ผูกสั้นกว่า ความพิเศษของเบ็ดละแวงคือ เมื่อปลาฝาไมมาติดแล้ว
ปลาฝาไมมันจะดิ้น พอมันยิ่งดิ้น เบ็ดก็ยิ่งหมุนกลับมาพันตัวของมันจนดิ้น
ไม่ได้ ในปัจจุบันไม่ค่อยพบเห็นแล้ว แต่ยังพอมีคนใช้อยู่บ้าง
ปลาที่จับได้ ปลาฝาไม
วิธีการใช้ ผูกตัวเบ็ดเข้ากับเชือกทำ�เป็นราว ผูกเชือกเข้ากับหลักทั้งสองด้าน
ปล่อยเชือกที่ทำ�เป็นราวนั้นให้ลอยตามน้ำ� เบ็ดละแวงไม่ใช้เหยื่อมีเพียงขอ
เบ็ดที่ผูกติดกับเชือก การผูกขอเบ็ดนั้นจะผูกห่างกันไม่เกิน ๑ คืบ ความ
ยาวของเชือกที่มีตัวเบ็ดและจมลงสู่น้ำ�ประมาณ ๑ คืบกว่า ส่วนขอเบ็ด
นั้นแล้วแต่ใครจะใช้ขอเล็กหรือใหญ และความยาวของเบ็ดละแวงหนึ่ง
ชุดนั้นจะขึ้นอยู่กับคนทำ�ว่าจะทำ�ยาวเท่าใด การผูกเบ็ดจะผูกทุ่นเข้าไปด้วย
เพื่อเป็นเป้าสายตาโดยการมัดทุ่นจะมัดไว้ด้านบนของเบ็ด บางครั้งถ้าตัว
เบ็ดไม่จมน้ำ�ก็อาจใช้หินถ่วงให้ตัวเบ็ดจมลงน้ำ� ผูกเชือกที่ทำ�เป็นราวเข้ากับ
หลักทั้งสองด้าน ปล่อยเชือกที่ทำ�เป็นราวนั้นให้ลอยไปตามน้ำ�
เหยื่อที่ใช้ เบ็ดละแวงจะไม่ใช้เหยื่อล่อปลา
ฤดูกาลที่ใช้ ตลอดทั้งปี ใช้ในระบบนิเวศแบบ คก หลง วังน้ำ�นิ่ง แก่ง ใน
ปัจจุบันพบเห็นได้น้อย เพราะปลาชนิดนี้หายาก
ข้อระวังในการวางเบ็ดละแวง คือ ไม่ควรวางเบ็ดใน คก หรือ หลง ที่มีวัว
ควายลงมากินน้ำ� เพราะเบ็ดอาจจะพันขาวัว ควายได้
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๒๒.กะโหล่

กะโหล่มี ๒ ลักษณะ คือ กะโหล่แบบไม่มีหางกับกะโหล่มีหาง นำ�
ตาข่ายตาถี่หรือที่ชาวบ้านเรียก “ดางเขียว” มาตัดเป็นผืนสี่เหลี่ยมนำ�มาตอก
ด้วยตะปูติดกับโครงไม้ที่ทำ�เป็นกล่องสี่เหลี่ยมเช่นเดียวกัน เจาะรูด้านล่าง
เป็นรูปสามเหลี่ยม ทำ�เป็นงาซึ่งเป็นทางเข้าของปลา ด้านข้างใช้ดางเขียวผืน
ยาว ความยาวขึ้นอยู่กับว่าคนใช้ต้องการปิดทางไม่ให้ปลาว่ายออกด้าน
ข้างเท่าไหร อาจจะยาวปิดกันทางเดินน้ำ�บริเวณนั้นทั้งหมด ทำ�ทั้งสองด้าน
ส่วนกะโหล่มีหางก็จะทำ�เป็นถุงเพิ่มเข้าไปทางด้านหลังของกะโหล่ เมื่อปลา
เข้ามากินเหยื่อแล้วก็จะว่ายเวียนวนอยู่ในหางของกะโหล่ โดยส่วนท้ายหรือ
หางของกะโหล่จะทำ�รูไว้แล้วใช้เชือกมัดไว้ เมื่อชาวบ้านมาเก็บกู้ก็จะเอาปลา
ออกทางหางนี้ แต่ก่อนใช้วิธีถักสานด้วยด้ายคล้ายกับสวิง แต่มีขนาด
ใหญ่กว่าหลายเท่า ถักให้มีหางยาวกว่าสวิงมากประมาณ ๒ เมตร หรือใช้
ดางเขียวเย็บเป็นหางหรือรูปกรวยยาว
ปลาที่จับได้ ปลาทุกชนิด
วิธีการใช้ การใช้กะโหล่ จะวางดักไว้ตามบริเวณโซ่ แซม และบุ่ง ใช้กิ่งไม้
ก้อนหินและดินปิดกั้นทางเดินน้ำ�อื่นๆ ที่น้ำ�ไหลออกหลายทาง แล้วทำ�ทาง
เดินให้ปลาว่ายเข้าเป็นช่องแคบ แล้วใช้กะโหล่วางดักไว้ เมื่อปลาเข้าก็จะติด
อยู่ในกล่องของกะโหล่ ชาวบ้านจะวางกะโหล่ไว้ตอนเย็น รุ่งเช้าก็จะมาเก็บกู้
เอาปลา แล้วจะวางไว้อีก อาจจะมาเก็บตอนเย็นหรือมาเก็บอีก ในรุ่งเช้าของ
อีกวัน
ฤดูกาลที่ใช้ เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน ใช้ระบบนิเวศแบบโซ่ แซม และบุ่ง
ในแม่น้ำ�โขงช่วงฤดูแล้ง พบเห็นในแม่น้ำ�โขงตอนล่างของไทยในเขตอำ�เภอ
เชียงคานและอำ�เภอปากชม จังหวัดเลย
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๒๓.ไหลมอง

เป็นการเรียกชื่อตามวิธีการจับปลาที่ปล่อยมองไหลขวางไปตาม
แรงน้ำ� วิธีการนี้จะต้องใช้เรือล่องตามการไหลของมองด้วย เพื่อช่วยยาม
มองหรือเก็บมองเมื่อถึงท้ายลวง วิธีการไหลมองแบ่งย่อยออกได้อีก ๓
รูปแบบคือ การไหลมองพื้นน้ำ�หรือไหลราบ วีธีนี้คนหาปลาจะถ่วงตะกั่วให้
มองจมลงใกล้ติดพื้นดินใต้ท้องน้ำ�  รูปแบบที่สอง การไหลมองครึ่งน้ำ�
เป็นการถ่วงตะกั่วให้มองจมลงไปแค่กลางน้ำ� หรือกึ่งกลางระหว่างท้องน้ำ�
และผิวน้ำ� รูปแบบสุดท้าย คือ การไหลปลิว เป็นการไหลมองผิวน้ำ�  คน
หาปลาจะเพิ่มทุ่นและลดตะกั่วเพื่อให้มองลอยตั้งตัวอยู่ใต้ผิวน้ำ�เล็กน้อย
การใช้มองด้วยวิธีการนี้จะต้องมี “ลวง” เฉพาะ ไม่สามารถไหลได้ทั่วไป
เนื่องจากมองอาจเสียหายจากการเกี่ยวพันกับรากไม้ ตอไม้ หรือหิน ดัง
นั้นจึงมักมีการทำ�ความสะอาดลวง หรือ “ส่าวลวง” เพื่อเก็บหิน หรือเศษไม้
ออกจากบริเวณดังกล่าว โดยมากแล้วลวงของวิธีการใช้มองประเภทนี้จะอยู่
บริเวณวัง ขุม หรือเวิน ที่พื้นใต้ล่างเป็นดิน หรือทราย ยกเว้นการไหลมอง
ครึ่งน้ำ� และการไหลปลิวที่พื้นน้ำ�อาจเป็นหินก็ได้ เนื่องจากมองไม่ขึงตัวถึง
ใต้ท้องน้ำ� การไหลมองมักทำ�ในสองฤดู คือ ฤดูปลาขึ้น เดือนมิถุนายนถึง
เดือนสิงหาคม และฤดูปลาล่อง เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ อย่างไร
ก็ตามบางพื้นที่สามารถไหลมองได้ตลอดทั้งปี ยกเว้นช่วงน้ำ�หลากมาก
ในเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน ในช่วงที่น้ำ�หลากคนหาปลาจะไหล
มองบริเวณห้วย หรือบุ่ง การไหลมองจะไหลทั้งวันทั้งคืนใครมาก่อนจะได้
ไหลก่อน หากมีคนจำ�นวนมากมาไหลร่วมกันจะมีการจัดคิวให้กับทุกคน
โดยเฉพาะในช่วงปลาขึ้น ทำ�ให้วันหนึ่งแต่ละคนจะไหลมองได้เพียง ๑-๓
รอบต่อวัน ขึ้นอยู่กับจำ�นวนคนที่มาไหลมองในวันนั้นๆ วันหนึ่งๆ จะได้ปลา
ประมาณ ๑๐-๒๐ กิโลกรัม
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๒๔.เบ็ดราว/เบ็ดเผียก
เป็นเครื่องมือดักปลาบริเวณผิวน้ำ� ลักษณะคล้ายเบ็ดละแวง แต่
ขอเบ็ดที่ผูกเข้ากับเชือกจะมีระยะห่างกว่า การผูกขอเบ็ดเข้ากับเชือกก็ผูก
ยาวกว่า
ปลาที่จับได้ ปลาทุกชนิด
วิธีการใช้ ผูกตัวเบ็ดเข้ากับเชือกทำ�เป็นราว ผูกเชือกเข้ากับหลักทั้งสองด้าน
ปล่อยเชือกที่ทำ�เป็นราวนั้นให้ลอยตามน้ำ�  การผูกขอเบ็ดนั้นจะผูกห่างกัน
ไม่เกิน ๑ คืบ ความยาวของเชือกที่มีตัวเบ็ดและจมลงสู่น้ำ�ประมาณ ๑ คืบ
กว่า ส่วนขอเบ็ดนั้นแล้วแต่ใครจะใช้ขอเล็กหรือใหญ่ และความยาวของ
เบ็ดราวหนึ่งชุดนั้นจะขึ้นอยู่กับคนทำ�ว่าจะทำ�ยาวเท่าใด
การผูกเบ็ดจะผูกทุ่นเข้าไปด้วย เพื่อเป็นเป้าสายตาโดยการมัด
ทุ่นจะมัดไว้ด้านบนของเบ็ด บางครั้งถ้าตัวเบ็ดไม่จมน้ำ�ก็อาจใช้หินถ่วงให้
ตัวเบ็ดจมลงน้ำ�  ผูกเชือกที่ทำ�เป็นราวเข้ากับหลักทั้งสองด้าน ปล่อยเชือก
ที่ทำ�เป็นราวนั้นให้ลอยไปตามน้ำ�
เบ็ดราวหรือเบ็ดเผียกมี ๓ รูปแบบ คือ
๑. เบ็ดเผียกใต้ท้องน้ำ� เป็นรูปแบบที่เชือกจะถูกยึดด้วยหินให้ติดอยู่
กับพื้นท้องน้ำ�หินที่ใช้ทำ�ทุ่นจะมีขนาดแตกต่างกันบริเวณริมฝั่งจะก้อนใหญ่
แล้วค่อยๆ เล็กลงจนถึงปลายอีกด้านหนึ่ง ซึ่งจะผูกติดด้วยหินก้อนใหญ่
เช่นกัน ปลาที่จับได้ ปลาหมูทอก ปลาแข้วไก้ ปลาหลาด ปลากด
เหยื่อที่ใช้ เป็นเหยื่อไม่มีชีวิต เช่นเหยื่อหมัก ไส้เดือนที่ตายแล้ว ใช้ใน
ระบบนิเวศพื้นท้องน้ำ�เป็นดินหรือทราย ฤดูกาลที่ใช้ ตลอดทั้งปี
๒. เบ็ดเผียกครึ่งน้ำ� ชนิดนี้เชือกและตัวเบ็ดจะอยู่ประมาณกึ่งกลางน้ำ�
ระหว่างผิวน้ำ�กับท้องน้ำ�  โดยมีป่อมทุ่นผูกติดกับเชือก เพื่อให้เชือกลอย
น้ำ� และมีหินทุ่นคอยดึงไม่ให้ทุ่นพาเบ็ดลอยน้ำ�ขึ้นไปถึงผิวน้ำ� เส้นเชือกที่
ผูกหินทุ่นจะเป็นตัวกำ�หนดให้เบ็ดนั้นลอยสูงจากท้องน้ำ�นั้นเท่าไหร่
ปลาที่จับได้ เป็นปลาค่อนข้างมีขนาดใหญ่ เช่น ปลาขบ ปลานาง ปลาเคิง
ปลาซวย ปลาค้าว ปลาคูณ เป็นต้น เหยื่อที่ใช้ เป็นเหยื่อที่มีชีวิตสามารถ
อยู่ใต้น้ำ�ได้ เช่น ปลาหมอ กุ้ง ใช้ในระบบนิเวศ บริเวณท้ายแก่งและหัวแก่ง
ฤดูกาลที่ใช้ ใช้ในฤดูน้ำ�แดง เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม
๓. เบ็ดเผียกโยง เบ็ดชนิดนี้เชือกจะลอยอยู่เหนือผิวน้ำ�หรือลอยแตะผิวน้ำ�
โดยมีหลักไม้ ต้นไม้ ก้อนหิน เป็นตัวยึดให้เชือกและเบ็ดลอยเหนือผิวน้ำ�
ปลาที่จับได้ ปลาทุกชนิดที่ลอยตัวขึ้นมาหากินตามผิวน้ำ�ที่มีขนาดใหญ่
เหยื่อที่ใช้ เป็นเหยื่อที่มีชีวิต เช่น กบ เขียด ใช้ในระบบนิเวศ แก่ง เวิน ขุม
และถ้ำ� ฤดูกาลที่ใช้ ใช้ได้ตลอดทั้งปี
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๒๕ โต่ง (ปากมูน)
“โต่ง” เป็นเครื่องมือโบราณเก่าแก่เครื่องมือหนึ่งของคนหาปลา
ลุ่มน้ำ�มูน ในอดีตนั้นมองยังไม่ได้เข้ามายังน้ำ�มูนตอนล่าง โต่งทำ�ด้วย
ป่าน หรือเทือง ปั่นถักทอเป็นตาข่ายขนาด ๖-๑๐ เซนติเมตร โต่งมีรูป
คล้ายถุงขนาดใหญ่ (ปากโต่ง ขนาดสูง ๒๐๐-๒๕๐ เซนติเมตร ยาว ๖
เมตร ตัวโต่งยาว ๒-๓ เมตร) ด้านข้างของปากโต่งทั้งสองด้านจะร้อยเชือก
ไว้สามารถที่จะดึงขึ้นเพื่อปิดปากโต่งได้ สำ�หรับด้านบนปากโต่งจะมีทุ่น
หรือ “ป่อม” ติดอยู่เพื่อให้โต่งลอยน้ำ� ส่วนด้านล่างของปากโต่งถ่วงหินไว้
เพื่อให้โต่งจมน้ำ� ส่วนปลายเชือกของแต่ละด้านจะอยู่ในมือของคนหาปลา
สองคนที่อยู่บนเรือขนาด ๖ เมตร
วิธีการหาปลาด้วยโต่ง คนหาปลาจะไหลโต่งบริเวณกลางวัง เวิน
หรือขุม ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน การลงไปไหลโต่งคนหา
ปลาจะอาศัยธรรมชาติบอกเตือน กล่าวคือ เมื่อจกน้ำ�ดูแล้วรู้สึกว่าน้ำ�อุ่น
นั้นเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำ�หรับการไหลโต่ง โดยมากจะอยู่ในช่วง ๓-๕
นาฬิกา ๘-๑๐นาฬิกา ๑๕-๑๘ นาฬิกา และ ๑๙-๒๐ นาฬิกาของแต่ละวัน
หรือบางครั้งจะอาศัยการร้องของนกเค้า “นกเค้าแมว” หรือนกฮูก
ช่วงเวลาที่ปลาขึ้น โต่งปากหนึ่งสามารถจับปลาได้มากถึง ๕๐๑๐๐ กิโลกรัมต่อการไหลโต่งครั้งเดียว ในบางครั้งปลาเข้าโต่งมากไปต้อง
เทปลาออกจากโต่งเพื่อไม่ให้ปลามากเกินไปจะทำ�ให้เรือจม
การทำ�โต่งในอดีตจะเริ่มต้นด้วยการปลูกปอหรือเทือง เมื่อ
เติบโตได้ที่แล้วจะนำ�มาแช่น้ำ�ให้ต้นเปื่อยแล้วเอาใยมา “เลน” หรือ ปั่นเป็น
เส้นคล้ายเชือก จากนั้นจะนำ�มาถักทอเป็นโต่ง เมื่อได้โต่งแล้วจะนำ�มาแช่
น้ำ�เปลือกต้นเม็ก หรือด้วยเปลือกของต้นเปลือย หรือต้นฮังหนาม (คนหา
ปลาบอกว่า เปลือกไม้เม็กดีที่สุด) เพื่อเคลือบโต่งไม่ให้น้ำ�เข้า บางแห่ง
จะแช่ด้วยเลือดควาย จากนั้นนำ�ไปตากแห้งก่อนนำ�ไปใช้ เมื่อใช้แล้ว ๒-๓
ครั้งหรือเมื่อเห็นว่าน้ำ�เริ่มเข้าโต่ง ปอหรือเทืองที่เลนไว้เริ่มขยายตัวก็จะนำ�
มาแช่น้ำ�เปลือกไม้เม็ก หากทำ�เช่นนี้จะทำ�ให้โต่งมีอายุใช้งานได้ ๓-๕ ปี แต่
หากไม่ทำ�เช่นนี้เพียงปีเดียวโต่งก็จะพัง และเนื่องจากการทำ�โต่งใช้เวลามาก
ปากหนึ่งใช้เวลา ๑ ปีจึงจะแล้วเสร็จ ดังนั้นการทำ�โต่งต้องช่วยกันทำ� เป็น
งานของครอบครัว หรือบางครั้ง ๒-๕ ครอบครัวร่วมกันทำ�โต่งเพื่อจับปลา
ร่วมกัน
“โต่ง” กับ “นาม” มีลักษณะที่คล้ายกัน แตกต่างกันตรงที่ โต่งจะมี
ตาขนาดเล็ก แต่นามมีตาขนาดใหญ่ (๑ ศอก) เพื่อจับปลาใหญ่โดยเฉพาะ
ดังนั้นการเตรียมเชือกเพื่อถักนามจึงต้องใหญ่กว่าโต่ง
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๒๖.กวด/อวนทับตลิ่ง/โอน
มีลักษณะเหมือนมองทั่วไป แต่ตาข่ายใหญ่กว่า เชือกที่เอามาทำ�
เป็นอวนก็ใหญ่กว่า ทางภาคเหนือนอกจากจะเรียกว่า “อวน”แล้วยังเรียก
อีกอย่างหนึ่งว่า “โอน” ส่วนทางภาคอีสานเรียกว่า“อวนทับตลิ่งหรือกวด”
ซึ่งเป็นชื่อเรียกสิ่งหนึ่ง ที่เรียกว่า “กวด” หมายถึง ดินเผ่าก้อนกลมรีขนาด
๒x๓x๕ เซนติเมตร ซึ่งชาวเวียดนามอพยพเป็นผู้นำ�เครื่องมือชนิดนี้เข้า
มาใช้เป็นกลุ่มแรกๆ ในลุ่มน้ำ�มูน ช่วงสงครามอินโดจีน หรือการรบกัน
ระหว่างฝรั่งเศสกับเวียดนาม เป็นเครื่องมือหาปลาที่ต้องใช้คนอย่างน้อย
๕-๑๐ คนเพื่อช่วยลากกวด ส่วนสุดท้ายคือ เชือกเอว ทำ�ด้วยเชือกมัดเป็น
ห่วงวงกลมมีเชือกโผล่ออกมายาวประมาณ ๒๐ เซนติเมตรที่ปลายเชือกจะ
มีกวดผูกมัดไว้
ปลาที่จับได้ ปลานัย ปลาก่อ ปลานวลจันทร์ ปลาค้าว
วิธีการใช้ การลากอวนมีองค์ประกอบ ๔ ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกคือ กวด มี
ความยาวประมาณ ๓๐๐ เมตร หัวกวดจะมีทุ่นผูกติดอยู่เพื่อให้รู้จุดที่กวด
จมน้ำ�อยู่ กวดช่วยถ่วงไม่ให้ส่วนล่างลอยขึ้นมา ส่วนที่สองคือ เรือ เพื่อ
บรรทุกกวด และคนอีก ๓ คน ส่วนที่สาม คือ การลากกวด จะเริ่มด้วยการ
ผูกปลายเชือกด้านหนึ่งติดกับต้นไม้หรือหลักไม้ริมฝั่ง จากนั้นจะพายเรือ
บรรทุกคน ๓ คน กับกวดขึ้นไปบริเวณที่ต้องการลงกวด คนหาปลาสอง
คนที่อยู่บนเรือจะช่วยกันปล่อยกวดออกจากเรือ ในขณะที่อีกคนหนึ่งจะ
ค่อยๆ พายเรือตามน้ำ�ไปเรื่อยๆ จนกวดที่อยู่บนเรือหมดแล้วพายเรือ
เข้าฝั่ง นำ�ปลายเชือกอีกด้านหนึ่งไปให้คนที่อยู่บนฝั่ง จากนั้นคนบนฝั่ง
จะช่วยกันลากกวดเข้ามายังฝั่งโดยใช้ “เชือกเอว” เป็นตัวช่วยผ่อนแรง คน
หาปลาเอาเชือกเอวพันกับเชือกของกวดแล้วเดินถ่อยหลังไปเรื่อยๆ ใน
ช่วงนี้ทุกคนจะต้องมาช่วยกันลวกกวดเข้าฝั่งจนเชือกส่วนหัวกับส่วนล่างมา
ผูกติดกัน เมื่อมาถึงฝั่ง คนหาปลาสองคนจะทำ�หน้าที่ลากตีนกวดเข้ามา
คนละด้าน อีกสองคนจะลากหัวกวดส่วนที่มีทุ่นเข้ามาคนละด้าน และมีอีก
หนึ่งคนลงไปในน้ำ�เหยียบลูกกวดลงกับดินในขณะที่ทุกคนกำ�ลังลากกวด
ขึ้นตลิ่งเพื่อไม่ให้ปลาหลุดลอดออกไป คนที่ลากตีนกวดในครั้งแรกจะ
ลากกันคนละด้าน จากนั้นจะค่อยๆ เข้ามาใกล้กันจนในที่สุดตีนกวดจะ
มาอยู่รวมกันแล้วช่วยกันลากกวดขึ้นมาบนฝั่ง ช่วงนั้นจะเห็นปลาอยู่ในอวน
อย่างชัดเจน คนหาปลาจะนำ�เอาเข่งมาใส่ปลา ในการลากอวน แต่ละครั้ง
จะได้ปลาประมาณ ๕๐-๑๐๐ กิโลกรัม
ฤดูกาลที่ใช้ เดือนตุลาคมเป็นต้นไป ในระบบนิเวศแม่น้ำ�โขง และมีบาง
ส่วนที่ใช้อวนในแม่น้ำ�สาขา เช่น น้ำ�อิง น้ำ�กก แม่น้ำ�มูน
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เครื่องมือช่วยจับปลา ๒๕ ชนิด
๑.แป/แพ

ใช้ไม้ไผ่ทั้งลำ�ต้นมามัดผูกติดกัน เป็นฐานให้ลอยน้ำ�ได้ แล้วทำ�
กระท่อมไว้ด้านบน ใช้เป็นที่พักอาศัย รวมทั้งใช้เป็นที่ผูกติดเรือหาปลาไว้
หลังกลับจากหาปลา ในสมัยก่อนใช้เป็นทั้งเรือเพื่อสัญจรไปมาและหาปลา
ในแม่น้ำ�โขง พบในแม่น้ำ�โขงทั้งตอนบนและตอนล่างของไทย
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๒.เรือกาบ

เป็ น เรื อ ต่ อ ที่ ใ ช้ แ ผ่ น ไม้ ข นาดความกว้ า งของแผ่ น ไม้ ป ระมาณ
ตั้งแต่ ๘-๑๒ นิ้ว ยาว ๖-๗ เมตร มาต่อกันเป็นเรือ เป็นเรือของทางภาค
เหนือ นิยมใช้ไม้สักและไม้ตะเคียน ถ้าได้เรือที่เป็นไม้ตะเคียนจะทำ�ให้
เวลาที่หาปลาจะได้ปลามาก ใช้ “คั่ง” ในการอุดรอยต่อเรือ นอกจากตัวเรือ
แล้ว เรือจะต้องมี “หมากกะล๊ก” หรือหางเสือ ทำ�เป็นไม้แผ่นสี่เหลี่ยมผืน
ผ้า ยาวประมาณ ๗๐-๑๐๐ เซนติเมตร อยู่บริเวณท้ายของเรือ และจะมี “ไม้
พาย” ไว้สำ�หรับพายเรือ โดยมากจะใช้ ไม้เปื๋อย เนื่องจากน้ำ�หนักเบา น้ำ�ไม่
ค่อยเข้าไปในเนื้อไม้และลอยน้ำ� หรือใช้ไม้ที่เหลือจากการทำ�ตัวเรือมาทำ�
ไม้พายเรือด้วย
ปัจจุบันมีการนำ�เรือมาดัดแปลงติดเครื่องยนต์ซึ่งมีขนาดตั้งแต่
๔ แรงม้าขึ้นไป ขนาดของเรือที่คนหาปลาในแม่น้ำ�โขงใช้จะมีขนาดตั้งแต่
๑๐ ศอกขึ้นไป ในการทำ�เรือ ๑ ลำ�จะมีต้นทุนตั้งแต่ ๓,๐๐๐ บาทขึ้นไป
นอกจากจะใช้เป็นเครื่องมือช่วยหาปลาแล้วยังใช้ในประเพณีของชุมชน
ด้วย เช่น ประเพณีการแข่งเรือในช่วงออกพรรษา และประเพณีการไหล
เรือไฟ ซึ่งชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้ลำ�น้ำ�โขงทั้งสองฝั่ง คือฝั่งลาวและฝั่งไทย
จะจัดขึ้นทุกปีในช่วงออกพรรษาเช่นกัน
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๓.เรือแป้น / เรือสามแผ่น

เป็ น เรื อ ต่ อ ที่ ใ ช้ แ ผ่ น ไม้ ข นาดความกว้ า งของแผ่ น ไม้ ป ระมาณ
ตั้งแต่ ๘-๑๒ นิ้ว ยาว ๖-๗ เมตร มาต่อกันเป็นเรือ เป็นเรือของทางภาค
อีสาน เรียกว่า “เรือแป้น” หรือ “เรือสามแผ่น” ซึ่งเรียกตามการใช้ไม้แป้น
หรือไม้แผ่น จำ�นวน ๓ แผ่น มาต่อเป็นเรือ โดยแผ่นหนึ่งทำ�เป็นท้องเรือ อีก
สองแผ่นทำ�เป็นข้างเรือ บางครั้งอาจจะใช้ไม้แป้น ๕-๙ แผ่น มาต่อทำ�เป็น
เรือ เพื่อเพิ่มขนาดเรือให้ใหญ่มากขึ้น เมื่อต่อเรือแล้วจะใช้น้ำ�มันยาง มาอุด
เรือ ทิ้งไว้ ๕-๗ วัน จึงสามารถนำ�เรือลงไปแล่นในลำ�น้ำ�ได้ ระยะเวลาต่อเรือ
ประมาณ ๓-๗ วันต่อลำ� แล้วแต่ขนาดของเรือ ไม้ที่นิยมนำ�มาทำ�เรือของทาง
ภาคอีสาน คือ ไม้แคน (ไม้ตะเคียน) ไม้ขยอม ไม้กุง ไม้ชาด ใช้ “น้ำ�มันยาง
ไม้” มาอุดรอยต่อเรือหรือรอยรั่ว
นอกจากตัวเรือแล้ว เรือจะต้องมี “หมากกะล๊ก” หรือหางเสือ
ทำ�เป็นรูปคล้ายพระจันทร์เสี้ยว ยาวประมาณ ๗๐-๑๐๐ เซนติเมตร อยู่
บริเวณท้ายของเรือ และจะมี “ไม้พาย” ไว้สำ�หรับพายเรือ โดยมากจะใช้ไม้
เปื่อย เนื่องจากน้ำ�หนักเบา น้ำ�ไม่ค่อยเข้าไปในเนื้อไม้และลอยน้ำ�
ปัจจุบันมีการนำ�เรือมาดัดแปลงติดเครื่องยนต์ซึ่งมีขนาดตั้งแต่
๔ แรงม้าขึ้นไป ขนาดของเรือที่คนหาปลาในแม่น้ำ�โขงใช้จะมีขนาดตั้งแต่ ๑๐
ศอกขึ้นไป ในการทำ�เรือ ๑ ลำ�
นอกจากจะใช้เป็นเครื่องมือช่วยหาปลาแล้วยังใช้ในประเพณีของ
ชุมชนด้วย เช่น ประเพณีการแข่งเรือในช่วงออกพรรษา และประเพณีการ
ไหลเรือไฟ ซึ่งชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้ลำ�น้ำ�โขงทั้งสองฝั่ง คือ ฝั่งลาวและฝั่ง
ไทย จะจัดขึ้นทุกปี
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๔.เรือเจาะ / เรือขุด / เรือโก๋น

เรือเจาะ เรือขุด เป็นชื่อของเรือ ที่มาจากวิธีการเจาะหรือขุดไม้เนื้อ
แข็งทั้งต้นที่มีขนาดใหญ่มาขุดหรือเจาะให้เป็นรูปเรือตามที่วาดไว้เป็นแบบ
บนท่อนไม้นั้น “โก๋น” หมายถึง โพรงไม้ ซึ่งเกิดจากการใช้วิธีจุดไฟเผาเนื้อ
ไม้ ที่ใช้ทำ�เรือ เพื่อทุ่นแรงและเวลาในการขุดเจาะเรือ จึงก่อกองไฟบนเนื้อ
ไม้เพื่อให้เผาไหม้เข้าไปเป็นโพรงหรือโก๋น ซึ่งเป็นภาษาถิ่นเหนือและอีสาน
ที่ใช้เรียกโพรงไม้ จึงเป็นที่มาของชื่อเรือว่า “เรือโก๋น” การขุด เจาะ และเผา
เนื้อไม้ที่ใช้ทำ�เรือก็เพื่อขยายกาบเรือออก โดยให้เหลือความหนาของไม้
๑.๕-๒ นิ้ว โดยมากแล้วมักจะทำ�เรือขนาด ๗-๙ เมตร ใช้เวลาขุดหรือเจาะ
เรือประมาณ ๑๕-๒๐ วัน ทางภาคอีสานิยมใช้ไม้แคน (ไม้ตะเคียน) ไม้ข
ยอม ไม้กุง ไม้ชาด ส่วนทางภาคเหนือนอยมใช้ ไม้สัก ไม้ตะเคียน ซึ่งเป็น
ไม้ที่มีความคงทนสูงและใช้งานได้ยาวนาน
ส่วนคำ�ว่า “เรือโก๋น” เป็นลักษณะของการเจาะเข้าลำ�ต้นของ
ต้นไม้แล้วเกิดโพรงไม้ขนาดใหญ่ทั้งลำ�ต้น ภาษาทางภาคเหนือเรียกว่า
“โก๋น” จึงเป็นที่มาของชื่อเรือ
ชาวบ้านใช้หาปลาและใช้สัญจรไปมาในแม่น้ำ�โขงทางตอนบนของ
ไทยและในแม่น้ำ�มูนทางภาคอีสานตอนล่าง เช่น ที่อำ�เภอรัตนบุรี จังหวัด
สุรินทร์ ปัจจุบันไม่ค่อยมีให้เห็น เนื่องจากหาต้นไม้ขนาดใหญ่มาทำ�ได้ยาก
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๕.เรือจิบ

เป็นชื่อเรียกเรือที่ใช้ไม้เนื้อแข็งทั้งลำ�ต้น เช่น ไม้สัก หรือไม้
ตะเคียนมีอายุการใช้งานประมาณ ๕๐ ปี ไม้ขยอม มีอายุการใช้งาน ๓๐๔๐ ปี และไม้กุง มีอายุการใช้งานประมาณ ๑๐ ปี เป็นไม้ที่มีขนาดเล็กและ
ลำ�ต้นสั้นกว่า เรือโก๋น โดยนำ�ไม้ดังกล่าวมาขุดเจาะขุดตามรูปเรือที่วาด
ไว้บนท่อนซุง ผสมผสานกับการเผาภายใน เพื่อขยายกาบเรือออก โดย
ให้เหลือความหนาของเนื้อไม้ ๑.๕-๒ นิ้ว ใช้เวลาในการขุดเรือประมาณ
๑๕-๒๐ วัน “เรือจิบ” เป็นชื่อที่เรียกตามลักษณะเรือที่มีขนาดเล็กและสั้น
กะทัดรัด
เมื่อขุดเรือเสร็จ จะทำ�การใช้ยางไม้อุดรูที่รั่วแล้วทิ้งไว้ประมาณ
๑ อาทิตย์ เพื่อให้ยางไม้แห้งติดกับเนื้อไม้ ช่วงเวลาที่รอยางไม้แห้ง
เจ้าของเรือก็จะทำ�การทำ�หลังคาครอบตัวเรือกันแดดและฝน โดยใช้ใบของ
ต้นชาด หรือใบลานมาประกอบเข้ากับไม้ไผ่ที่สานเป็นแผ่นตารางสี่เหลี่ยม
ให้พอดีกับตัวเรือ ทำ�เป็นรูปหลังคาโค้งให้เข้ากับตัวเรือไว้รอประกอบเข้า
กับเรือ ก่อนนำ�เรือไปใช้หาปลาและใช้สัญจรไปมาทางน้ำ�
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๖.เรือหาปลาเชียงคาน / ปากชม

ลักษณะจะแตกต่างจากเรือในพื้นที่อื่น คือ หัวเรือและท้ายเรือ
จะเป็นรูปเหลี่ยม หรือ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดยาว เป็นเรือต่อที่ใช้แผ่นไม้
ขนาดความกว้างประมาณตั้งแต่ ๘-๑๒ นิ้ว ยาว ๖-๗ เมตรมาต่อกันเป็นเรือ
เป็นเรือของทางภาคอีสาน เรียกว่า “เรือแป้น” หรือ “เรือสามแผ่น” ซึ่งเรียก
ตามการใช้ไม้แป้นหรือไม้แผ่น จำ�นวน ๓ แผ่น มาต่อเป็นเรือ โดย แผ่นหนึ่ง
ทำ�เป็นท้องเรือ อีกสองแผ่นทำ�เป็นข้างเรือ บางครั้งอาจจะใช้ไม้แป้น ๕-๙
แผ่น มาต่อทำ�เป็นเรือ เพื่อเพิ่มขนาดเรือให้ใหญ่มากขึ้น เมื่อต่อเรือแล้วจะ
ใช้น้ำ�มันยาง มาอุดเรือ ทิ้งไว้ ๕-๗ วัน จึงสามารถนำ�เรือลงไปแล่นในลำ�น้ำ�
ได้ ระยะเวลาต่อเรือประมาณ ๓-๗ วันต่อลำ� แล้วแต่ขนาดของเรือ ไม้ที่นิยม
มาทำ�เรือของทางภาคอีสาน คือ ไม้แคน (ไม้ตะเคียน) ไม้ขยอม ไม้กุง ไม้
ชาด ใช้ “น้ำ�มันยางไม้” มาอุดรอยต่อเรือหรือรอยรั่ว และจะมี “ไม้พาย” ไว้
สำ�หรับพายเรือ ปัจจุบันมีการนำ�เรือมาดัดแปลงติดเครื่องยนต์ซึ่งมีขนาด
ตั้งแต่ ๔ แรงม้าขึ้นไป ขนาดของเรือที่คนหาปลาในแม่น้ำ�โขงใช้จะมีขนาด
ตั้งแต่ ๑๐ ศอกขึ้นไป ในการทำ�เรือ ๑ ลำ�
นอกจากจะใช้เป็นเครื่องมือช่วยหาปลาแล้วยังใช้ในการสัญจร
ไปมาและขนผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกไว้ตามดอนและริมฝั่งแม่น้ำ�โขง
อีกด้วย
ส่ ว นเรื อ ที่ ใ ช้ แ ข่ ง ขั น กั น ตามประเพณี จ ะทำ � ขึ้ น มาให้ มี ลั ก ษณะ
เฉพาะ ลำ�ขนาดใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่กับกฎกติกาในการแข่งขันว่าจะแข่งขัน
กันในจำ�นวนคนพายเรือกี่ฝีพายหรือกี่คน ก็จะสร้างขึ้นมาให้ตรงกับข้อ
ตกลงในการแข่งขัน หัวเรือท้ายเรือก็จะตกแต่งให้มีมีลวดลายสวยงาม
และงอนยาว ใช้แข่งกันในประเพณีออกพรรษาและใช้ประกอบพิธีไหลเรือ
ไฟช่วงเข้าพรรษาอีกด้วย
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๗.ข้องลายสอง

เป็นเครื่องมือใส่ปลา สานด้วยไม้ไผ่แบบลายสอง ชาวบ้านจึง
เรียกว่า “ข้องลายสอง” ขนาดของข้องขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าต้องการใส่ปลาขนาด
ใด มีหลายขนาด ทั้งเอาไว้ใส่ปลาเล็ก และปลาที่มีขนาดกลางตั้งแต่ครึ่ง
กิโลกรัมไปจนถึงหนึ่งกิโลกรัม หากเป็นข้องขนาดเล็กคนหาปลาจะผูกไว้กับ
เอว โดยทำ�สายให้ยาวพอดีกับการที่จะนำ�มาผูกไว้กับเอวในเวลาหาปลา
พบเห็นได้ทางลุ่มน้ำ�โขงตอนบนของไทย และแถบลุ่มแม่น้ำ�มูน ซึ่ง
เป็นแม่น้ำ�สาขาของแม่น้ำ�โขง
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๘.ข้องดงยาง (ปากมูน)

เป็นเครื่องมือใส่ปลา สานด้วยไม้ไผ่ให้มีลักษณะคล้ายกับ
คนโทใส่น้ำ�  มีงาหรือฝา สำ�หรับเปิด-ปิด เมื่อนำ�ปลาที่จับได้มาใส่ไว้
เป็นอุปกรณ์ใส่ปลาที่มีลักษณะเด่นและสวยงาม มีเฉพาะที่บ้านดงยาง ใน
พื้นที่ลุ่มน้ำ�มูน จึงเป็นที่มาของชื่อข้องว่า “ข้องดงยาง” ใช้เชือกไนล่อนหรือ
ปอมาถักสานทำ�สายสะพาย
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๙.ข้อง

เป็นเครื่องมือสำ�หรับใส่ปลา ข้องลักษณะแบบนี้มีให้เห็นได้
ทั่วไป สานด้วยไม้ไผ่หรือไม้ซางไพร มีงาหรือฝา สำ�หรับเปิด-ปิด เวลาเอา
ปลาใส่ไว้ ซึ่งอยู่ด้านบน เวลาใช้นิยมผูกไว้กับเอวและใส่สายสะพายเมื่อ
ออกหาปลา มีให้เห็นกันทุกภาคของไทย
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๑๐.ข้องเป็ด / ข้องลอย

สานด้วยไม้ไผ่ มี ๒ ลักษณะด้วยกัน คือ ข้องที่ใช้ไม้ไผ่สาน สาน
ให้มีรูปร่างคล้ายกับเป็ดกำ�ลังลอยตัวอยู่ในน้ำ� จึงได้ชื่อว่า “ข้องเป็ด” มีงา
หรือฝาปิดด้านบน ตัวข้องจะสานให้อยู่ในแนวนอน แล้วสานปากข้องต่อ
ขึ้นไปข้างบน ปากข้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐-๑๕ เซนติเมตร รูปร่างทรง
กระบอก ยาว ๕๐ เซนติเมตร กว้าง ๒๐ เซนติเมตร บริเวณกลางลำ�ตัวตาม
ยาวของข้องจะใช้ไม้ไผ่ ๒ ท่อน ผูกยึดติดไว้ทั้งสองข้าง ไม้ไผ่ทั้งสองท่อน
นี้จะทำ�ให้ข้องลอยน้ำ�ได้ อีกลักษณะหนึ่งคือ คนหาปลาจะนำ�โฟม มาผูก
ติดด้านข้างของข้อง เพื่อให้ตัวข้องลอยน้ำ�ได้เช่นกัน โดยมากแล้วคนหา
ปลาจะใช้ข้องเป็ดนี้ใส่ปลาเมื่อออกหว่านแห หรือออกหาปลาโดยการทำ�
แก่โคน โดยใช้เชือกผูกติดกับข้องแล้วนำ�เชือกอีกด้านหนึ่งผูกติดกับเอว
ลากลอยไปตามน้ำ�ขณะหาปลา ใช้กันทั้งในภาคอีสานและภาคเหนือ
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๑๑.ถุงกะเทียว

เป็นเครื่องมือสำ�หรับช่วยหาปลา ใช้ขังปลา ทำ�จากตาข่ายตาถี่สี
ฟ้าที่มีขายตามท้องตลาด หรือคนหาปลาบางคนก็จะใช้ด้าย หรือบางคนก็
จะใช้เชือกไนล่อนขนาดเล็กหรือเชือกโพลี ที่มีความเหนียว มาถักทำ�เป็น
กะเทียวที่มีลักษณะคล้ายถุง ขนาด “ตา” ตั้งแต่ ๑-๓ เซนติเมตร ใช่เวลา
ถัก ๑-๒ วันต่อถุง เพื่อใช้ใส่ปลาที่จับได้ ๑-๑๒ กิโลกรัม ปากถุงร้อยด้วย
เชือกให้เหลือชายเชือกให้ยาวพอที่จะใช้ผูกติดกับกิ่งไม้หรือก้อนหินได้
และใช รูดเปิด-ปิดปากถุงได้ เมื่อลงหาปลาในแม่น้ำ�ก็จะเอาปลาที่หาได้
ใส่ไว้ แล้วนำ�ไปแช่น้ำ�ไว้ เพื่อไม่ให้ปลาตาย และปลาที่ตายก็จะไม่เน่าเร็ว
เกินไป เนื่องจากน้ำ�สามารถไหลผ่านได้ หรือใช้ผูกคล้องกับเอวไว้สำ�หรับ
นำ�ติดตัวไปหาปลา หรือมัดติดกับเสาเรือก็ได้ อายุการใช้งาน ๕-๑๐ ปี
พบเห็นได้ทั่วไปตลอดสายน้ำ�โขงและแม่น้ำ�สาขา
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๑๒.กะซังนอน

เป็นเครื่องมือใช้ใส่ปลาที่หามาได้ สานด้วยไม้ไผ่ที่ผ่าแล้ว
เหลาให้ ไ ปซี่ เ ล็ ก ๆ นำ � มาร้ อ ยเข้ า ด้ ว ยกั น ด้ ว ยเชื อ กไนล่ อ นขนาดเล็ ก
คล้ายกับการทำ�กะซังตั้ง แต่มีลายละเอียดมากกว่า รูปทรงกระบอก ท้าย
ทั้งสองด้านสอบเข้าหากัน ใช้ไม้เนื้อแข็งเป็นแผ่นกลมรี ปิดท้ายทั้งสอง
ด้านเว้นช่องว่างด้านข้าง เพื่อใช้เป็นที่ใส่ปลา มีฝาเปิด-ปิด ด้วยไม้แผ่น
สี่เหลี่ยม ร้อยด้วยเชือกผูกติดกับตัวกะชังนอน ทำ�สายไว้สำ�หรับสะพาย
ด้วยเชือก ใช้ใส่ปลาไว้บนฝั่ง ขณะทำ�การหาปลาอยู่ มีให้เห็นกันที่ปากมูน
และราษีไศล
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๑๓.กะซังตั้ง

เป็นเครื่องมือที่ใช้ใส่ปลา ทำ�จากไม้ไผ่ นำ�มาผ่าซีกแล้วใช้
เชือกไนล่อนมาร้อยเข้าด้วยกันให้เป็นรูปทรงกระบอก ใช้เชือกยึดติดกับ
“กง” หรือโครงร่างของกะซัง ที่ทำ�ด้วยไม้ไผ่หรือเครือไม้ ใช้ไม้เนื้อแข็งทำ�
เป็นฝาด้านบน แล้วเจาะช่องไว้สำ�หรับใส่ปลา มีฝาปิด-เปิด ด้านข้างใช้ไม้ไผ่
ผาครึ่ง ประกบทั้งสองข้างด้วยเชือกไนล่อน สำ�หรับช่วยพยุงให้กระชังตั้ง
ลอยน้ำ�ได้ เมื่อเวลาใช้ใส่ปลา ขณะที่ทำ�การหาปลาอยู่ หรือใช้ขังปลาไว้ริม
ตลิ่ง มีให้เห็นในพื้นที่ปากมูนและราษีไศล
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๑๔.ต่องตักปลา

ต่องตักปลา มีลักษณะเป็นถุงตาข่าย ทำ�คล้ายสวิงแต่มีขนาด
ใหญ่กว่า ใช้ลวดทำ�ขอบ แล้วใช้ไม้ไผ่ทำ�ด้ามจับ ความยาวแล้วแต่
ความต้องการของผู้ใช้ในการตักปลา มี ๒ ขนาด คือ แบบขนาดเล็กดังภาพ
วาดตัวอย่าง ขนาดใกล้เคียงกับสวิง ใช้ตักปลาออกจากเครื่องมือหาปลา
ชนิดอื่น เช่น จ๋ำ�หรือยอ ตักปลาออกจากเรือ เป็นต้น ส่วนอีกแบบหนึ่งมี
ขนาดใหญ่ ใช้ตักปลาด้วยวิธีเดียวกันกับสอดหรือต่องตักปลาแบบสาม
เหลื่ยมที่มีด้ามจับด้วยไม้ไผ่ไขว้กัน และมีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกัน โดยใช้
วิธียืนตักปลาตามแก่งหินหรือบนเรือไปตามระบบนิเวศต่างๆ ในแม่น้ำ�
ปลาที่จับได้ ใช้ตักปลาทุกชนิด
วิธีการใช้ คนหาปลาจะใช้ต่องตักปลาที่ติดเบ็ด ยอ หรือมอง เพื่อไม่ให้
ปลาหลุดหล่นลงในน้ำ� ขณะเอาเรือออกหาปลา คนหาปลาจะเอาต้องตัก
ปลาติดไปบนเรือด้วยเสมอหากมีปลาติดเครื่องมือหาปลา คนหาปลาก็
จะใช้ต่องตักปลาก่อนที่จะนำ�ปลาขึ้นมาบนเรือ
ฤดูกาลที่ใช้ ตลอดทั้งปี พบเห็นได้ทั่วไปในแม่น้ำ�โขงและแม่น้ำ�สาขา
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๑๕.กะต้าตาแตก

เป็นเครื่องมือใช้สำ�หรับใส่ปลาที่หามาได้ สานด้วยไม้ไผ่เป็น
ตะกร้า ซึ่งทางภาคอีสานเรียกว่า “กะต้า” กะต้าตาแตก หมายถึง ตะกร้าที่
สานด้วยไม้ไผ่ที่มีลักษณะของลายที่สานโปร่งใสสามารถมองเห็นปลาที่ใส่
ไว้ข้างในได้ ใช้เชือกร้อยทำ�เป็นสายสะพาย ใช้ตั้งไว้ริมฝั่ง ขณะหาปลาแล้ว
นำ�ปลาที่หาได้มาใส่ไว้ หรือขังปลาไว้ริมตลิ่ง
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๑๖.ขอเหล็ก / ขอถก / ขอหลด / ขอเกาะ

มีลักษณะงอโค้งคล้ายกับเบ็ดทั่วไป แต่ขอเหล็กมีขนาดใหญ่กว่า
มีความยาว ๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป หรือปลายเหล็กอีกด้านดัดงอเป็นรูป
ตัวเจ (J) ด้ามจับซึ่งถัดจากตัวขอเหล็กขึ้นมาทำ�ด้วยไม้ไผ่หรือไม้เนื้อแข็ง
ทำ�ให้เป็นท่อนจับถนัดมือ ใช้สำ�หรับเกี่ยวปลาตัวใหญ่ๆ ซึ่งติดกับมองหรือ
เบ็ด ปัจจุบันยังคงมีการใช้อยู่แต่พบเห็นได้น้อย เพราะคนหาปลานิยมใช้
ต่องตักปลามากกว่า เพราะสะดวกและรวดเร็ว เป็นเครื่องมือช่วยในการจับ
ปลาที่มีขนาดใหญ่ โดยทั่วไปตั้งแต่ ๓ กิโลกรัมขึ้นไป
ปลาที่จับได้ เครื่องมือนี้ใช้จับปลาที่ชอบหลบภัยอยู่ใต้ดิน ส่วนมากปลา
ที่ใช้กับเครื่องมือนี้เป็นปลาขนาดใหญ่ เช่น ปลาเคิง ปลาคูณ ปลาแข้ ปลา
ซวย ปลาหลด ปลาไหล
วิธีการใช้ คนหาปลาจะเดินไปตามริมฝั่งแม่น้ำ� หรือริมห้วย หนอง คลอง
บึงต่างๆ บริเวณที่มีน้ำ�ในระดับความลึกประมาณ ๕๐ เซนติเมตร จาก
นั้นจะใช้ขอหลดขูดลากลงไปในดิน เมื่อขอหลดลากไปถูกปลาหลด หรือ
ปลาไหล ปลาจะถูกดึงเข้าไปสู่ส่วนโค้งงอแคบ ในขณะที่เงี่ยงเหล็กแหลมจะ
กันไม่ให้ปลาดิ้นออกมา การใช้ขอถก เมื่อเจอปลาแล้วจะต้องหงายตะขอ
ขึ้นแล้วเกี่ยวเนื้อปลาบริเวณใกล้กับรูทวารของปลา ซึ่งอยู่ใกล้กับหางปลา
จากนั้นจึงดึงหางปลาให้ลอยขึ้น จะทำ�ให้ปลาไม่มีแรงที่จะต่อสู้ขัดขืน
ฤดูกาลที่ใช้ ตลอดทั้งปีในบริเวณที่น้ำ�ไม่ลึกและเป็นที่อยู่อาศัยของปลา
ในระบบนิเวศริมฝั่งแม่น้ำ� หรือริมห้วย หนอง คลอง บึง พบเห็นการใช้ใน
แม่น้ำ�โขงและแม่น้ำ�สาขา
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๑๗.กะโซ่ส่าน้ำ�
กระโซ่ เป็นเครื่องมือที่เรียกชื่อตามเสียงน้ำ�กระทบกันจากการ
วิดน้ำ�  เครื่องมือชนิดนี้ไม่ได้ใช้จับปลาโดยตรง แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วย
ทำ�ให้น้ำ�แห้ง หรือลดระดับลงจนอยู่ในสภาพที่จับปลาได้ด้วยมือเปล่า
หรือเครื่องมืออื่นๆ เช่น สุ่ม สะน็อก ฉมวก สวิง เป็นต้น กระโซ่มีองค์
ประกอบอยู่ ๒ ส่วน คือ ส่วนแรกเรียกว่า ตัวกระโซ่ ในอดีตทำ�ด้วยไม้ไผ่
สาน เป็นรูปกล่องสีเหลี่ยมผ่าครึ่ง หรือรูปทรงกระบอกผ่าครึ่ง จากนั้นนำ�ไม้
ซางไพร มาต่อเป็นท้ายคันโซ่ หรือด้ามจับ ส่วนที่สองเรียกว่า “ฮางฮะ” หรือ
เสาสามเส้าสูงประมาณหัวของคนหาปลา เป็นไม้ขนาดเท่าลำ�แขน ๓ ต้นวาง
ขัดกันเป็นสามเส้า มัดยอดไม้ที่วางขัดกันด้วยเครือตาปลา หรือเครือไม้
อื่นที่มีความเหนี่ยว เช่น เครือลั่นตั่น หรือหวาย นำ�ทั้งสองส่วนต่อกันด้วย
สายฮางฮะที่ทำ�จากเครือไม้ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สายฮางฮะด้านหนึ่งจะผูก
ติดกับส่วนที่ขัดกันของไม้ฮางฮะทั้งสาม อีกด้านหนึ่งจะผูกที่ด้ามจับที่ติด
กับตัวกระโซ่ ตัวฮางฮะและสายฮางฮะจะช่วยผ่อนแรงเมื่อวิดน้ำ� ทำ�ให้วิดน้ำ�
ได้นาน ปลาที่ได้จะเป็นปลาทุกชนิด และสัตว์น้ำ�ที่เป็นอาหาร ที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณนั้น
วิธีการใช้ คนหาปลาจะทำ�  “กองเย๊าะ” โดยนำ�เศษไม้มาสุมกองรวม
กัน เลียนแบบที่อยู่ของปลา เพื่อล่อให้ปลาเข้ามาหลบอาศัย จากนั้นจะปัก
หลักไม แล้วเอาหญ้าผูกติดไว้เพื่อแสดงการจับจองพื้นที่นั้น เมื่อทิ้งไว้
ประมาณ ๗-๑๐ วัน ปลาจะเข้ามาอาศัยอยู่ คนหาปลาจะใช้จอบทำ�คันดิน
กั้นหัวท้ายแล้ววิดน้ำ�ออกโดยใช้กระโซ่ โดยจะนำ�สวิงรองรับน้ำ�ที่กะโซ่หรือ
วิดน้ำ�ออกไป เพื่อไม่ให้ปลาหนีออกไป ในบางครั้งไม่สามารถที่จะวิดน้ำ�
ออกได้หมดภายในหนึ่งวัน ก็จะนอนเฝ้าเพื่อทำ�ต่อในวันรุ่งขึ้น เมื่อน้ำ�แห้ง
ชาวบ้านจะจับปลาด้วยมือเปล่า หรือเครื่องมืออื่นๆ เมื่อเก็บปลาหมด
แล้วคนหาปลาจะปล่อยให้น้ำ�เข้ามาตามเดิมและจะทำ�กองเย๊าะทิ้งไว้และอีก
ประมาณ ๗-๑๐ วันก็จะมาวิดน้ำ�เอาปลากันอีก ก่อนที่จะตัดสินใจว่าควร
“สาปลา” หรือไม่ หมายถึง การวิดน้ำ�ออก คนหาปลาจะมีวิธีการดูว่ามีปลา
เข้ามาอาศัยอยู่มากแล้วหรือยัง โดยสังเกตจาก “ปลาบอน” หรือ “ปลาฟู”
ซึ่งเป็นลักษณะของการขึ้นมาหายใจของปลา นอกจากนี้ยังสังเกตน้ำ�หมุน
น้ำ�กระเพื่อมมากน้อยแค่ไหน หากมีลักษณะดังกล่าวมากก็แสดงว่ามีปลา
มาก สามารถสาปลาได้แล้ว
ฤดูกาลที่ใช้ ช่วงเดือนธันวาคมถึงเมษายน ปัจจุบันกระโซ่ที่สานด้วยไม้ไผ่
หาดูไม่ได้แล้ว ส่วนมากคนหาปลาด้วยวิธีนี้จะใช้ปีบนำ�มาผ่าครึ่งเพื่อทำ�
เป็นตัวกระโซ่แทน หรือบางครั้งใช้สังกะสีทำ�เป็นตัวกระโซ่ นอกจากนี้ คน
หาปลาจะใช้เครื่องสูบน้ำ�แทนการกระโซ่ ใช้ในระบบนิเวศแบบ หนอง กุด
ลำ�ห้วยสาขา บุ่ง พบในลุ่มน้ำ�มูน
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๑๘.ค่าว

“ค่าว” เป็นชื่อเรียกของท้องถิ่นทางภาคเหนือของไทย ที่ใช้เรียก
ชื่อของเชือกมีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ คนหาปลานิยมเอาค่าว
มาใช้กับเครื่องมือหลายประเภท เช่น เวลาเอาเบ็ดมาผูกต่อกับเชือกให้
เบ็ดห้อยแขวนไปตามความยาวของเชือกเรียกรวมกันว่า “เบ็ดค่าว” หรือใช้
ผูกมัดปลาตัวใหญ่ที่จับขึ้นมาได้
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๑๙.ขิก

“ขิก” เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจับปลา ขิกไม่ได้จับปลาได้ด้วย
ตัวของมันเอง แต่จะทำ�หน้าที่เป็นกระดิงคอยบอกเตือนเจ้าของว่า ปลา
ได้เข้ามากินเหยื่อแล้วหรือปลาติดเบ็ดแล้ว โดยส่วนมากจะใช้กับเบ็ดราว
ขิก ทำ�จากไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้ตะเคียน ไม้ดู่ (ไม้ชิงชัน) ไม้ยูง (ไม้แดงจีน)
เป็นต้น มีลักษณะคล้ายระฆังที่มีที่ตีอยู่ด้านนอก เมื่อสั่นจะทำ�ให้เกิดเสียง
ดังกังวาน ขิกมีขนาดตั้งแต่ ๘-๑๐ เซนติเมตรโดยประมาณ
วิธีการใช้ คนหาปลาจะผูก “ขิก” ไว้กับปลายเชือกของเครื่องมือหาปลา ซึ่ง
โดยมากแล้ว “ขิก” จะใช้กับ เบ็ด และมอง ใช้ดักปลาใหญ่โดยเฉพาะ เมื่อ
วางเบ็ด หรือมอง ดักปลาแล้ว จะใช้เชือกผูกติดกับปลายอีกด้านหนึ่งของ
เบ็ดหรือมอง แล้วนำ�ปลายเชือกอีกด้านหนึ่งมาผูกติดกับเสาหลักไว้ริม
ตลิ่ง จากนั้นนำ� “ขิก” มาผูกติดไว้ เป็นสัญญาณเตือน เมื่อมีปลาติดเบ็ดแล้ว
ดิ้น แรงสั่นสะเทือนจะกระทบกับ “ขิก” ทำ�ให้เกิดเสียงดัง ให้เจ้าของได้ยิน
แล้วลงมาเก็บกู้เอาปลาที่ติดเบ็ดหรือมองนั้น
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๒๐.สะน็อก/สะน้ง

เป็นเครื่องมือช่วยจับปลาเช่นเดียวกับสะเบ็งหรือสะนอด แต่
จะใช้จับปลาฝาหรือตะพาบน้ำ�ที่มีขนาดใหญ่ โดยเฉพาะ ทางภาคเหนือ
เรียกว่า “สะน็อก” ส่วนทางภามอีสาน เรียกว่า “สะน้ง” ประกอบด้วย หัวสะ
น็อกหรือสะน้ง ทำ�จากเหล็กที่นำ�มาตีปลายให้แหลม ต่อจากปลายเหล็ก
แหลมขึ้นมาประมาณ ๓ เซนติเมตร ตีเป็น “เงี่ยง” ใช้สำ�หรับเกี่ยวปลาฝา
ไว้ไม่ให้ดิ้นหลุดไปได้ ต่อจากเงี่ยงขึ้นมาตีเหล็กเป็นแผ่นแล้วม้วนทำ�เป็น
ปลอกสำ�หรับใส่ไม้ไผ่หรือไม้ซางไพร ทำ�เป็นด้ามจับ แล้วตีเหล็กทำ�เป็น
วงแหวนติดด้านปลายปลอก สำ�หรับใช้ผูกเชือกสำ�หรับดึงและล่ามปลาฝา
ไว้
ปลาที่จับได้ ปลาฝา ปลาฝาไม
วิธีการใช้ เมื่อปลาฝาหรือปลาฝาไมขนาดใหญ่ติดเบ็ดราว คนหาปลาไม่
สามารถที่จะดึงปลาขึ้นจากน้ำ�ได้ เนื่องจากปลาฝาจะยึดตัวเองไว้กับท้อง
น้ำ� คนหาปลาจะใช้สะน็อกหรือสะน้ง ๕-๑๐ อันแทงไปบริเวณตัวปลา เมื่อ
แทงถูกตัวปลาฝาแล้วจะดึงด้ามไม้ขึ้นมา ให้เหลือแต่หัวสะน็อกหรือสะน้ง
ที่ติดอยู่กับตัวปลา แล้วจะแทงหัวสะน็อกหรือสะน้งจนหมดเท่าที่มีอยู่ จาก
นั้นจะปล่อยทิ้งไว้ ๓-๔ ชั่วโมง ปลาฝาจะทนบาดเจ็บไม่ไหวก็จะ “ฟู” หรือ
ลอยตัวขึ้นมาบนผิวน้ำ�ให้จับ การจับปลาฝาต้องระวังหางปลา เพราะเป็น
บริเวณที่มีพิษ หากถูกแทงจะเจ็บปวดมาก หากใครไม่สามารถทนต่อพิษนี้
ได้ก็อาจจะเสียชีวิตได้ ใช้ช่วยจับปลาฝาหรือปลาฝาไมขนาดใหญ่ในแม่น้ำ�
สายใหญ่ที่มีปลาขนาดใหญ่อาศัยอยู่ พบเห็นในลุ่มน้ำ�โขงและลุ่มน้ำ�มูน
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๒๑.ลากจะคาก/แก่โค่น
เป็นเครื่องมือช่วยหาปลา ซึ่งจะใช้ควบคู่ไปกับสุ่ม ทางภาคเหนือ
เรียกว่า “ลากจะคาก” ทางภาคอีสาน เรียกว่า “แก่โค่น” เป็นเครื่องมือไล่
ปลาให้เคลื่อนไหว แล้วอาศัยการสังเกต ขณะที่ปลาว่ายหลบซ่อนตัว ทำ�
ด้วยเชือกเส้นเดียวที่มีความยาวตามความต้องการของคนหาปลา สมัย
ก่อนเชือกไม่มีต้องใช้ปอมาฝั้นเป็นเชือก นำ�มัดกับไม้ไผ่ปล้องเล็กๆ เส้น
ผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑ นิ้ว โดยการมัดต่อกันเป็นปล้องๆ ไป โดยมัด
ห่างกันประมาณ ๑ คืบ ส่วนทางภาคอีสานใช้ไม้เบ็นน้ำ� เครือซูดหรือเครือ
ตาปลา บางคนใช้เชือกไนล่อนขนาดเล็ก โดยตัดไม้เบ็นน้ำ�ขนาดไม่เล็กหรือ
ใหญ่เกินไป ตัดเป็นท่อนๆ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑ นิ้ว บริเวณ
ปลายไม้ทั้งสองข้างหั่นให้เป็นร่องไม่ลึกมากสามารถที่จะผูกเชือกได้ทั้ง
หัวและท้าย แล้วใช้ เครือซูด เครือตาปลา หรือเชือกไนล่อน ผูกท่อนไม้
แต่ละท่อนให้ยาวต่อกัน ช่องว่างแต่ละช่วงของท่อนไม้จะผูกเชื่อมด้วย
เชือกความยาวประมาณ ๒ นิ้ว เพื่อให้สามารถพับไม้เข้าหากันได้และเก็บ
ได้สะดวก เป็นเครื่องมือที่ใช้หาปลาเป็นกลุ่มต้องใช้คนประมาณ ๔-๕ คน
การหาต้องอาศัยองค์ความรู้ที่ชำ�นาญเฉพาะด้าน ถ้าใครหาไม่เป็นหรือไม่
ชำ�นาญก็ไม่สามารถที่จะใช้เครื่องมือชนิดนี้ในการหาปลาได้ เพราะต้องดู
ไพปลา (ฟองปลา) เป็นหลัก ใช้หาปลาช่อนและปลาบู่
วิธีการใช้ สองคนแรกถือเชือกคนละข้างเพื่อแก่โค่น สองคนนี้จะอยู่
บริเวณสองฝากฝั่งของหนอง และตรงกลางของหนองจะมีอีกสอง คนเป็น
คนดูไพปลาและจับปลา คนที่ดูไพปลานั้นจะต้องดูออกว่าอะไรเป็นไพ
ไม้หรือไพปลา ซึ่งไพไม้จะมีลักษณะเป็นฟองอากาศขึ้นช้าๆ และมีจำ�นวน
หลายฟอง ส่วนไพปลาจะผุดขึ้นเร็วมากเมื่อปลาโดนโค่นที่ลาก ผู้ที่หาต้อง
สังเกตดูไพปลาจะขึ้นเร็วมากและหายเร็วมาก ถ้าเห็นจะต้องสักสุ่มบริเวณ
ที่ไพผุดเป็นฟองขึ้นมา สังเกตดูทิศทางไพที่ขึ้นจะรู้ว่าหัวอยู่ทางไหนหางอยู่
ทางไหน ถ้าสักสุ่มเข้าไปถึงช่วงกลางลำ�ตัวมันจะหลุดรอดออกไปได้ แต่
ถ้าเราสักสุ่มถูกครึ่งตัวเกือบถึงหางปลาจะออกจากสุมไม่ได้ ใช้มือล้วง
เข้าไปจับเอาปลาใส่ข้องลอยแล้วจึงแก่โค่นต่อไป ถ้าเห็นไพปลาอีกก็จะ
ใช้การสักสุ่มเอาเหมือนเดิม เมื่อเสร็จแล้วต้องเอาโค่นลงแช่น้ำ�เหยียบให้
จมแล้วเอาขี้โคลนทับอีกทีหนึ่ง การแช่น้ำ�เพื่อไม่ให้ไม้เบ็นแห้ง เพราะถ้าไม้
เบ็นน้ำ�แห้งจะไม่จมน้ำ� ใช้หาปลาช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน ใช้หาปลา
บริเวณหนอง กุด หาได้เกือบทุกที่แต่บริเวณที่หาต้องเป็นดินโคลน ส่วน
ในแม่น้ำ�โขงหาตามหาดหินช่วงฤดูแล้ง พบเห็นวิธีการ “แก่โค่น” ในบุ่งป่า
ทามราษีไศล ปัจจุบันพบเห็นได้ยาก มีแห่งเดียวที่บ้านจาน ตำ�บลทับใหญ่
อำ�เภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ส่วนในแม่น้ำ�โขงพบเห็นวิธีการหาปลาแบบนี้
ได้ตามหาดหินช่วงฤดูแล้ง
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๒๒.สะเบ็ง / สะนอด
เป็ น เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยจั บ ปลาขนาดใหญ่ ทางภาคเหนื อ ใช้
เกี่ยวปลาไว้ไม่ให้หลุด คล้ายกับเงี่ยงของเบ็ดตกปลา ยาวประมาณ ๓
เซนติเมตร ต่อจากเงี่ยงก็จะตีเหล็กเป็นแผ่นแล้วม้วนทำ�เป็นปลอก ยาว
ประมาณ ๗ เซนติเมตร ส่วนเส้นผ่าศูนย์กลางของรูปลอกประมาณ ๓
เซนติเมตร สำ�หรับใส่ด้ามจับที่ทำ�จากไม้เนื้อแข็ง ปลายด้ามจับตอก
ด้วยเหล็กเส้นหรือตะปู ดัดให้เป็นรูปตัวยู (U) ตอกติดไว้ตรงเส้นผ่า
ศูนย์กลางของด้ามจับ แล้วใช้เชือกผูกติดไว้ เมื่อแทงปลาแล้วปลาจะดิ้น
หลุดหนีไป เชือกที่ผูกติดไว้จะทำ�ให้ตามหาปลากลับคืนได้ง่าย เรียกว่า
“สายกะได” จุดที่แทงปลาจะอยู่บริเวณครีบบนกับหัวปลา ซึ่งเป็นจุดรวม
ประสาทของปลา เมื่อแทงแล้วจะทำ�ให้ปลานิ่งไม่เคลื่อนไหวมาก ส่วนใหญ่
จะใช้กับปลาที่มีขนาดใหญ่ ๖ กิโลกรัมขึ้นไป โดยนำ�ติดไว้บนเรือ คนหา
ปลาจะใช้น็อตขนาด ๖-๘ หุน หรือเหล็กทำ�หัวสะเบ็งหรือหัวสะนอด อายุ
การใช้งานประมาณ ๑๐-๕๐ ปี
ปลาที่จับได้ ปลาบึก ปลาเคิง ปลาเลิม ที่มีขนาดใหญ่
วิธีการใช้ คนหาปลาจะแบ่งกันเป็นกลุ่มย่อยประมาณ ๓-๕ คน แยกกัน
อยู่ ๓ จุดด้วยกันคือ จุดที่หนึ่งตรงท้ายน้ำ� จุดที่สองบริเวณกลางน้ำ� จุดที่
สามอยู่เหนือน้ำ�  ทุกกลุ่มจะอาศัยสังเกตคลื่นน้ำ�ที่เป็นทางยาวในแม่น้ำ�
เพราะเวลาปลาขนาดใหญ่ว่ายทวนกระแสน้ำ�ขึ้นมา น้ำ�จะเกิดคลื่น เมื่อปลา
ว่ายมาถึงกลุ่มไหนก็จะมีการตะโกนบอกกลุ่มที่อยู่เหนือขึ้นไป เพื่อให้เอา
เรือออกจากฝั่งล่องลงมาตรงจุดที่ปลาบึกว่ายทวนกระแสน้ำ�ขึ้นไปจากนั้น
พอได้โอกาสเหมาะคนหาปลาก็จะใช้สะเบ็งหรือสะนอดพุ่งเข้าใส่ตัวปลา
บึก แล้วปล่อยสะเบ็งหรือสะนอดให้ติดตัวปลาไป โดยถือเชือกสายกระได
เอาไว พายเรือตามไปเรื่อยๆ จนกว่าปลาจะอ่อนแรงและหมดแรงไปใน
ที่สุด จากนั้นคนหาปลาก็จะช่วยกันผูกปลาเข้ากับเรือและลากเข้าฝั่ง
ฤดูกาลที่ใช้ เดือนมีนาคมถึงเมษายน ใช้ในระบบนิเวศของลำ�น้ำ�ขนาดใหญ่
เช่น แม่น้ำ�โขง แม่น้ำ�มูน เป็นต้น ปัจจุบันไม่ค่อยพบเห็นแล้ว เนื่องจากปลา
บึก และปลาขนาดใหญ่ในแม่น้ำ�โขง และแม่น้ำ�สาขาหายากยิ่งขึ้น
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๒๓.เค็ดฮ้อยปลา

คำ�ว่า “เค็ด” หมายถึง กิ่งไม้ที่ถูกตัดออกมา ทางเหนือเรียก
ว่า “เค็ดไม้” เป็นการนำ�กิ่งไม้หรือใช้เครือไม้ที่มีในแม่น้ำ�โขง ซึ่งมีความ
เหนียวมาใช้ร้อยปลา ให้เป็นพวง ใช้ในกรณีที่ไม้ได้นำ�เครื่องมือใส่ปลาไป
ด้วยเมื่อไปเก็บกู้เครื่องมือหาปลา หรือใช้ร้อยปลาเป็นพวงไปขาย กิ่งไม้ที่
ใช้ เช่น กิ่งต้นไคร้ ต้นไคร้หางนาค ส่วนเครือไม้ เช่น เครือซูด เป็นต้น เมื่อ
ตัดให้ได้ความยาวตามต้องการก็จะเอาใบออก เหลือแต่ส่วนยอดไว้เป็น
ตัวยึดไม่ให้ปลาที่ร้อยลื่นหลุดออกไป หรืออาจขมวดเป็นปมก่อนใช้ร้อย
ปลา โดยใช้ด้านโคนกิ่งไม้เสียบเข้าบริเวณเหงือกปลาทะลุออกทางปาก
ร้อยปลาออกมาเป็นพวง นำ�ออกขายหรือนำ�กลับบ้าน
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๒๔.เชือก / ด้าย และอุปกรณ์สานเครื่องมือหาปลา

อุปกรณ์ที่ใช้ทำ�เครื่องมือหาปลานอกจากจะใช้ไม้ไผ่ในการนำ�มา
สานเครื่องมือหาปลาแล้ว ยังมีเชือกไนล่อนขนาดเล็ก ด้ายที่มีความเหนียว
มากที่ทำ�ขึ้นมาเพื่อใช้สานเครื่องมือหาปลา และสายเอ็นหรือสายเบ็ด ที่มี
ขายตามท้องตลาด คนหาปลาจะซื้อมาทำ�เครื่องมือหาปลาของตนตามที่
ต้องการ เช่น แห มอง ลอบ ตุ้ม สายเบ็ด ถุงใส่ปลา เช่น ถุงกะเทียว
นอกจากนี้ยังทำ�อุปกรณ์ในการสานเครื่องมือหาปลาขึ้นใช้เอง
โดยนำ�ไม้เนื้อแข็งมาเหลาให้มีลักษณะที่สามารถใช้สานเครื่องมือหาปลา ที่
มีหัวคล้ายกับโครเชร์ถักเสื้อ ด้านในเก็บด้ายที่ใช้ถัก
ในยามที่ว่างเว้นจากงานเกษตรกรรม ชาวบ้านก็จะสานเครื่อง
มือหาปลาและซ่อมแซมเครื่องมือหาปลาไว้ใช้ในช่วงฤดูกาลที่ต้องการใช้
เครื่องมือหาปลาแต่ละชนิดในการหาปลาตามช่วงฤดูกาลการอพยพขึ้น ลง
ของพันธุ์ปลาแต่ละชนิดด้วย
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ให้ แ ม่ น ้ ำ � ไหลอย่ า งอิ ส ระ
เพื ่ อ รั ก ษาสมดุ ล ตามธรรมชาติ

งานวิ จ ั ย ไทบ้ า น

จั ด ทำ � โดยไทบ้ า น
เพื ่ อ ไทบ้ า น

สมาคมแม่น้ำ�เพื่อชีวิต
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