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คำนำ
แมนำ้ โขงมีความสำคัญหลายดาน ในดานทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เกี่ยวของกับการประมง แมน้ำโขงเปนแหลงอาหารที่สำคัญยิ่ง
ตอชีวิตของชาวบานและเปนแหลงความมั่นคงทางอาหารที่สำคัญ
ที่สุดแหงหนึ่งของโลก แมน้ำโขงมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
เปนอันดับที่สองของโลกรองลงมาจากแมน้ำอะเมซอน มีพันธุ
ปลากวาหนึ่งพันชนิดและยังมีการคนพบพันธุสัตวน้ำชนิดใหม
เพิ่มขึ้นตลอดเวลา นอกจากนี้ลุมน้ำโขงยังเปนแหลงที่อยูอาศัย
ของสัตวน้ำที่สำคัญของโลกที่กำลังถูกคุกคามและใกลจะสูญพันธุ
อย า งเช น ปลาบึ ก ความอุ ด มสมบู ร ณ เ หล า นี้ ท ำให ลุ ม น้ ำ โขง
เปนแหลงประมงน้ำจืดใหญที่สุดในโลก
แตนาเปนหวงอยางยิ่งวาแหลงอาหารหลักของโลกแหงนี้
กำลังถูกทำลายลงไปอยางรวดเร็ว ในขณะที่การสรางเขื่อนกั้น
แมน้ำโขงในประเทศจีนไดกอใหเกิดผลกระทบอยางชัดเจนและ
ตอเนื่องตลอดทั้งลุมน้ำ การสรางเขื่อนไซยะบุรีซึ่งเปนเขื่อนแรก
ในจำนวน ๑๒ เขื่อนที่จะกั้นแมน้ำโขงตอนลางกำลังเรงดำเนินไป
อยางกระเหี้ยนกระหือรือ โดยไมไดมีการศึกษาถึงผลกระทบอยาง
ครบถวนและการฟงเสียงของประชาชนที่เปนเจาของทรัพยากร
รวมกันทั้ง ๖ ประเทศ การคัดคานจากผลการวิจัยของนักวิชาการ
และเสียงจากภาคประชาสังคมดูเหมือนจะไมทำใหผูที่ตองการ
สรางเขื่อนไดหยุดคิด
การศึ ก ษาวิ จั ย ของภาคประชาสั ง คมเกี่ ย วกั บ แม น้ ำ โขง
โดยเฉพาะดานทรัพยากรธรรมชาติ เปนสิ่งที่จะชวยสรางหลักฐาน
ตอสังคมใหชัดเจนขึ้นถึงความสำคัญของแมน้ำโขง ทำใหชาวบาน
เห็นชัดเจนขึ้นถึงความสำคัญของทรัพยากรและสิทธิของตนเอง
รวมทั้งรูเทาทันถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น การศึกษาโดยแนวทางงาน
วิ จั ย ไทบ า นที่ ตั้ ง อยู บ นการมี ส ว นร ว มของชาวบ า นและความรู
ทองถิ่น จะทำใหเกิดประโยชนทั้งการไดมาซึ่งความรู และการ
สรางความเขมแข็งใหกับชาวบานผูเปนเจาของทรัพยากร

งานศึกษาชิ้นนี้เปนอีกหนึ่งความพยายามเพื่อวัตถุประสงค
ดังกลาวขางตน เกิดจากความรวมมือขององคกร (โครงการ) แมนำ้
เพื่อชีวิ ตและชุมชนทองถิ่นในเขตอำเภอเชียงคานและปากชม
ในจังหวัดเลย ในการรวมกันศึกษาชวงป พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๒ ภาย
ใตโครงการศึกษาขอมูล “ระบบนิเวศ สังคม และวัฒนธรรมพืน้ บาน
ลุมน้ำโขงตอนลางพื้นที่อำเภอเชียงคาน-ปากชม จังหวัดเลย” โดย
รายงานการศึกษาเรื่องพันธุปลานี้ไดเขียนเสร็จในป พ.ศ. ๒๕๕๒
เปนการนำเสนอความรูเ กีย่ วกับพันธุป ลาแมนำ้ โขงทีม่ คี วามเชือ่ มโยง
ไปหลายมิติทั้งเรื่อง ระบบนิเวศแมน้ำโขงตอนลางของไทยจาก
ปากน้ำเหืองถึงปากชม ระดับน้ำโขงทีเ่ ชียงคาน ลวงหาปลาทีส่ ำคัญ
จากเชียงคานถึงปากชม การอพยพขึ้น-ลงของพันธุปลาแมน้ำโขง
ตอนล า ง เครื่ อ งมื อ หาปลาพื้ น ถิ่ น เชี ย งคาน-ปากชม เส น ทาง
เศรษฐกิจปลาแมนำ้ โขงเชียงคาน-ปากชม และสัตวนำ้ ทีเ่ ปนอาหาร
ชนิดอื่นๆ เพื่อชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธกันของเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ความรูในหนังสือเลมนี้ในหลายหัวขอ
เปนความรูแ บบองครวมซึง่ หาอานไมไดในหนังสือทัว่ ไป ตัวอยางเชน
ระบบนิ เ วศแม น้ ำ โขงที่ ถู ก แบ ง ประเภทตามความรู พื้ น บ า น
ที่ตางไปจากการแบงตามหลักวิทยาศาสตรทั่วไป
หวังเปนอยางยิ่งวาความรูที่ไดนำเสนอในงานวิจัยเลมนี้จะ
เป น ส ว นหนึ่ ง ที่ ท ำให ค นในสั ง คมได มี ค วามเข า ใจเพิ่ ม มากขึ้ น
ถึงความสำคัญของแมน้ำโขง เปนตัวอยางและขอมูลสำหรับการ
ศึกษาตอไปของชาวบานและนักวิจยั อืน่ ๆ เปนขอมูลทีน่ ำไปถกเถียง
คัดคานตอการพัฒนาที่ขาดการฟงเสียงประชาชน และสุดทาย
ก็หวังวาขอมูลเหลานี้จะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของ
ผูมีอำนาจในการกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น
ในแมน้ำโขง โดยเฉพาะการสรางเขื่อนไซยะบุรีอันเปนความโง
เขลาของมนุษยที่กำลังจะทำลายแหลงอาหารหลักของโลกเพื่อ
แลกมาซึ่งการใชไฟฟาอยางฟุมเฟอยของคนไทย
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บทสรุป
หนังสือพันธุป ลาแมนำ้ โขงตอนลาง จากเชียงคานถึงปากชม
จัดทำขึ้นโดย โครงการแมน้ำเพื่อชีวิต ที่ตองการศึกษาขอมูลของ
ทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ำโขง โดยไดทำการเก็บรวบรวมขอมูล
ในพื้ น ที่ ตั ว อย า งทางแม น้ ำ โขงตอนล า งของไทย ซึ่ ง อยู ใ น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดกำหนดพื้นที่ตัวอยางตั้งแตบริเวณ
ปากน้ำเหือง บานทาดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ซึ่ ง เป น หมู บ า นที่ ตั้ ง อยู ริ ม ฝ ง แม น้ ำ โขง ชาวบ า นถิ่ น นี้ เรี ย กว า
“ปากน้ำเหือง” เปนจุดที่แมน้ำเหือง ซึ่งเปนแมน้ำสาขาไหลมา
บรรจบกับแมนำ้ โขงและเปนบริเวณทีแ่ มนำ้ โขงไหลออกจากประเทศ
ลาว เขาสูประเทศไทยอีกชวงหนึ่ง หลังจากไหลผานประเทศไทย
ทีจ่ งั หวัดเชียงราย ซึง่ กัน้ พรมแดนไทย-ลาว ทางภาคเหนือของไทย
ขอบเขตการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เริ่ ม จากปากน้ ำ เหื อ ง
เรื่อยลงมาจนถึงบานหวยเหียม ตำบลหาดคัมภีร อำเภอปากชม
จังหวัดเลย ซึ่งแตละหมูบานที่ลงเก็บขอมูล ตั้งอยูริมฝงแมน้ำโขง
ทั้ ง สิ้ น คื อ บ า นท า ดี ห มี คกงิ้ ว คกมาด เชี ย งคาน บ า นน อ ย
ผาแบน บุฮม คกเลาเหนือ คกเลาใต หวยซวก หาดเบี้ย คกไผ
ปากชม ปากเนี ย ม สงาว โนนสวรรค ห ว ยทั บ ช า ง ปากมั่ ง
หาดคัมภีร คกเวา หวยขอบ และหวยเหียม
ทุกหมูบ า นชาวบานจะมีวถิ ชี วี ติ ทีเ่ กีย่ วของสัมพันธกบั แมนำ้ โขง
อยางมิอาจแยกออกจากกันได วิถีการดำเนินชีวิตในแตละวันตอง
พึ่งพาแมน้ำโขงเปนหลัก ทั้งความมั่นคงทางดานอาหาร การใช
ประโยชน จ ากแม น้ ำ โขงในการอุ ป โภคในครั ว เรื อ นและช ว ย
ในการประกอบอาชีพ ทั้งอาชีพการหาปลา การทำเกษตรริมโขง
แมน้ำโขงจึงเปรียบดังเสนเลือดที่หลอเลี้ยงชีวิตของผูคนแถบนี้
งานวิจัยพันธุปลาไดทำการวิจัยแลวในเขตพื้นที่ลุมน้ำโขง
ตอนบนของประเทศไทย ในเขตพื้นที่อำเภอเชียงของและอำเภอ
เวียงแกน จังหวัดเชียงราย ในป ๒๕๔๗ โดยคณะนักวิจยั จาวบาน

เชียงของ-เวียงแกน ในชื่อของงานวิจัยวา “ความรูทองถิ่นเรื่อง
พั น ธุ ป ลาแม น้ ำ โขง” และ “แม น้ ำ โขง แม น้ ำ แห ง วิ ถี ชี วิ ต และ
วัฒนธรรม” ที่ไดศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต สังคม
วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ำโขงตอนบนของไทย
ซึง่ ไดคดั เลือกเปนพืน้ ทีต่ วั อยางในการศึกษาขอมูลแมนำ้ โขงตอนบน
ดังนั้นงานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง : จากเชียงคาน
ถึงปากชม จึงเปนพืน้ ทีต่ วั อยางในการศึกษาขอมูลแมนำ้ โขงตอนลาง
ของไทย โดยไดนำกระบวนการงานวิจัยจาวบานจากเชียงของ
มาปรับใชใหเหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งทางผูรวบรวมขอมูลไดเขามา
เก็บขอมูลแบบมีสวนรวมกับชาวบาน โดยมิไดจัดตั้งกลุมนักวิจัย
เชนทางเชียงของ เนื่องจากวิถีชีวิตของชาวบานลุมน้ำโขงตอนลาง
ของไทยได อ าศั ย พื้ น ที่ ใ นการ
ทำการเกษตรแบบเปนอาชีพถาวร
คื อ การทำเกษตรที่ เ น น หนั ก
ไปทางการปลูกพืชอาหาร เชน
มะเขือเขียวเปราะ ขาวโพดหวาน
พริก เสียเปนสวนใหญ และยัง
ไดปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน ถั่วดำ
ยาสู บ ที่ ต อ งทำการดู แ ลอย า ง
ใกลชิด รวมทั้งไดทำการเกษตร
บนภูเขาควบคูก นั ไปดวย พืชทีป่ ลูก
คือ ตนกลวยที่เก็บขายทัง้ ใบ ปลี
และผล ทีม่ กี ารเก็บมาขายไดทกุ วัน
ซึ่ ง จะมี ภ าพของรถที่ ช าวบ า น
เรียกกันวา “อีแตก” หรือ “รถซิง่ ”
คือ รถดัดแปลงมาจากรถไถนา
ที่ ไ ด ดั ด แ ป ล ง ใ ห มี ที่ บ ร ร ทุ ก
ผลผลิตทางการเกษตร ทุกๆ เย็น
ชาวบ านก็ จ ะ บ ร ร ทุ ก พื ช ผล
ออกจากสวนกลับบาน นำมาขาย
ให กั บ พ อ ค า แม ค า คนกลาง

ที่นำรถยนตเขามารอรับซื้อถึงในหมูบานหรือคนในหมูบานที่มี
รถยนตรอรับซือ้ เพือ่ นำไปขายยังตลาดใหญๆ เชน ตลาดบานมวง
ตลาดในตัวจังหวัดหนองคาย อุดรธานี เลย และมีแมคาพอคา
จากฝงลาวนำเรือมารับซื้อไปขายยังประเทศของตน เปนตน
นอกจากนั้นก็มีผลไมตางๆ เชน มะมวง มะขาม สมโอ
ที่นำออกขายตามฤดูกาลของผลไมชนิดนั้นๆ อีกดวย
ดวยวิถีชีวิตของชาวบานที่มีงานใหทำทุกวันการเก็บขอมูล
จึงไดปรับปรุงใหเหมาะกับสถานการณในพื้นที่ ผูรวบรวมขอมูลจึง
ใชวิธีตามชาวบานไปศึกษาขอมูลในสถานที่จริง พรอมกับพูดคุย
ถึงขอมูลและมีสวนรวมในการใชวิถีชีวิตแบบชาวบานในทองถิ่นนี้
โดยศึ ก ษาข อ มู ล และสั ง เกตการณ แ บบมี ส ว นร ว มกั บ ชาวบ า น
ซึ่งการปรับใชวิธีเก็บขอมูลแบบนี้ ชวยใหไดขอมูลที่แทจริงในพื้นที่
ซึ่งกระบวนการทำวิจัยจาวบานนั้นจะมีการประชุมกลุมนักวิจัย
เพื่ อ ให ไ ด ข อ มู ล ก อ น แล ว จึ ง ลงพื้ น ที่ จ ริ ง เพื่ อ ตรวจสอบข อ มู ล
แตงานวิจัยในพื้นที่แมน้ำโขงตอนลาง ไดรวบยอดกระบวนการ
เก็ บ ข อ มู ล และลงพื้ น ที่ จ ริ ง ในการตรวจสอบข อ มู ล ควบคู กั น ไป
ซึ่งขอมูลในประเด็นอื่นนอกจากขอมูลเรื่องพันธุปลาจะไดรวบรวม
เปนหนังสืออีกเลมหนึ่งในโอกาสตอไป
ขอมูลเรื่องพันธุปลาแมน้ำโขงตอนลาง : จากเชียงคาน
ถึงปากชม ผูรวบรวมขอมูลไดติดตามชาวบานที่หาปลาออกเก็บ
ขอมูลโดยใชชื่อปลาเปนภาษาถิ่นที่ชาวบานเรียก วัดขนาดที่พบ
อาหารของปลาชนิ ด นั้ น ๆ แหล ง อาศั ย ช ว งระยะเวลาที่ พ บ
เครื่องมือหาปลาที่ใชจับ ราคาที่ซื้อขายกัน รวมทั้งถายภาพปลา
แตละชนิด ดังรายละเอียดของเนื้อหาในหนังสือเลมนี้
ขอมูลที่ได นำมาเปรียบเทียบกับขอมูลพันธุปลาแมน้ำโขง
ตอนบน ทั้งขอมูลของวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม และทรัพยากร
ธรรมชาติที่มีอยูทั้งสองพื้นที่และศึกษาความเปลี่ยนแปลงของ
แมน้ำโขง หลังจากมีโครงการพัฒนาลุมน้ำโขงทั้งอนุภูมิภาค
ผลของขอมูลดานพันธุป ลาในแมนำ้ โขง จากขอมูลของพันธุป ลา
แมนำ้ โขงตอนบนของไทย ทีไ่ ดเก็บขอมูลในพืน้ ทีเ่ ชียงของ-เวียงแกน
พบพันธุปลา ๙๖ ชนิด แบงเปนปลาเกล็ด ๕๖ ชนิด ปลาหนัง

๔๐ ชนิ ด ซึ่ ง ถื อ เป น พั น ธุ ป ลาแม น้ ำ โขงทางตอนบนของไทย
สวนผลการศึกษาของพันธุปลาแมน้ำโขงตอนลางของไทย ในเขต
พืน้ ทีต่ วั อยางในการศึกษา คือ อำเภอเชียงคานและอำเภอปากชม
จังหวัดเลย พบพันธุปลาแมน้ำโขง ๒๗๐ ชนิด แบงเปนปลาหนัง
๘๙ ชนิด และปลาเกล็ด ๑๘๑ ชนิด
จากขอมูลดังกลาวพบวา แมน้ำโขงทางตอนลางของไทย
มีความหลากหลายของพันธุปลามากกวาแมน้ำโขงทางตอนบน
ของไทย แตมีแนวโนมวาชนิดของพันธุปลานับวันจะมีจำนวน
ลดลงไปเรื่อยๆ ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของแมน้ำโขง ที่มีการ
สรางเขื่อนกั้นแมน้ำโขงตลอดทั้งอนุภูมิภาค ซึ่งเปนการแยงชิงการ
ใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูในลุมน้ำโขง โดยขาดจิตสำนึก
ต อ ผลกระทบที่ จ ะตามมาในด า นลบที่ มี ต อ สิ่ ง แวดล อ มต า งๆ
ทั้งสิ่งมีชีวิตรวมถึงระบบนิเวศ เชน เกาะแกงตางๆ ที่เปนที่อยู
อาศัยของสัตวน้ำก็มิอาจถูกละเวนจากการทำลายลาง โดยใช
เหตุผลวา กีดขวางวิถีการดำเนินเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ส ว นประเด็ น อื่ น ที่ ไ ด น ำมาประกอบในหนั ง สื อ เล ม นี้ นั้ น
เปนประเด็นที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกับขอมูลพันธุปลา จึงได
นำเสนอรวมในหนังสือเลมนี้ ซึ่งขอมูลที่ไดสามารถแยกออกเปน
ประเด็นดังตอไปนี้
ระบบนิเวศแมน้ำโขงตอนลางของไทย : ปากน้ำเหืองถึง
ปากชม พื้นที่ตัวอยางในการเก็บขอมูลนี้สามารถแบงออกเปน
ชวงเวลาตามฤดูกาลของธรรมชาติ คือ ชวงน้ำลดกับชวงน้ำหลาก
ช ว งน้ ำ ลด หมายถึ ง ช ว งที่ แ ม น้ ำ โขงลดลงเรื่ อ ยๆ เมื่ อ
เปลี่ยนผานชวงฤดูกาลตามสภาพภูมิอากาศ คือ เริ่มตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน ซึ่งเปนชวงเริ่มเขาสูฤดูหนาว ซึ่งฝนไมตก สภาพ
ภูมิประเทศแหงแลง น้ำในแมนำ้ โขงจะลดลงเรือ่ ยๆ ไปจนถึงเดือน
เมษายน ซึ่งเปนฤดูรอนของไทย ระบบนิเวศแมน้ำโขงสวนใหญ
บริเวณที่เคยเปนทองน้ำอันกวางใหญก็จะกลายสภาพเปนดอน
ทรายที่มีทั้งทราย แกงหิน และพืชประเภทไมพุมและพืชลมลุกขึ้น
ปกคลุ ม ไปทั่ ว บริ เวณโดยมี ร ะบบนิ เวศย อ ยที่ ช าวบ า นเรี ย กกั น

ตามลักษณะของระบบนิเวศนั้นๆ ได ๑๑ ระบบ มี แกง ดอน
ทราย คก วัง แซม หาด บุง โซ แปว คอน และริมฝง
ชวงน้ำหลาก หมายถึง ชวงที่ยางเขาสูฤดูฝนตั้งแตเดือน
พฤษภาคม เมื่อฝนตกหนักขึ้นปริมาณน้ำในแมน้ำโขงก็จะเพิ่ม
ระดั บ สูง ขึ้น จนเต็ ม ฝ ง ในราวเดื อ นกรกฎาคมถึง เดื อ นกัน ยายน
จากนั้นราวเดือนตุลาคมปริมาณน้ำก็จะลดลง เนื่องจากฝนจะเริ่ม
ทิ้งชวงแลวเขาสูฤดูหนาวตอไป
ปริมาณน้ำที่มากถึงระดับที่เรียกวา “น้ำเต็มฝง” ระบบนิเวศ
ยอยทั้งหมดจะจมอยูใตน้ำ เหลือเพียงโขดหินที่มีระดับสูงและอยู
ริมฝงเทานั้นที่พอมีใหเห็นอยูบา ง สวนภาพโดยรวมของแมนำ้ โขง
ก็จะกลายสภาพเปนเวิ้งน้ำขนาดใหญ ไหลเงียบและนิ่งเสียเปน
ส ว นใหญ จะมี ไ หลแรงในบริ เวณที่ มี แ ก ง หิ น จำนวนมากเป น
บางชวงเทานั้น
ลวงหาปลาที่สำคัญจากเชียงคานถึงปากชม แมน้ำโขง
ตลอดทั้ง สายน้ำ ในเขตพื้ น ที่นี้ ชาวบ า นใช เ ปน ที่ ห าปลาตลอด
สายน้ำ แตจะมีลวงหาปลาที่เปนที่รูจักของชาวบานเปนอยางดี
มีปลาชุกชุม และมีคนลงหาปลากันเปนจำนวนมาก คือ ปากน้ำเหือง
ดอนไข แกงคุดคู ผาแบน คกตามิ้ง คกไผ และแกงจันทร
ลวงหาปลาที่ ก ล า วมาข า งต น เป น เพี ย งตั ว อย า งแหล ง
หาปลาทีส่ ำคัญของชาวบานเพียงบางสวนเทานัน้ นอกจากนีช้ าวบาน
ยังวางเครื่องมือหาปลาหลากหลายชนิดตลอดทั้งสายน้ำโขง
การอพยพขึ้ น -ลงของพั น ธุ ป ลาแม น้ ำ โขงตอนล า ง
พันธุป ลาแมนำ้ โขงในแถบนีม้ กี ารอพยพเปนสองชวงคือ “ชวงน้ำขึน้ ”
จะเปนปลาขนาดใหญที่อพยพขึ้นมาวางไขตามลำหวยสาขาของ
แมน้ำโขงที่มีปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นมากเปนตัวชวยใหปลาสามารถ
วายขึน้ ไปวางไขได ประกอบกับปริมาณน้ำหวยทีเ่ พิม่ ขึน้ จากน้ำฝน
ทีต่ กลงมาตามฤดูกาล เปนสิง่ เกือ้ หนุนใหปลาขนาดใหญทงั้ ปลาเกล็ด
และปลาหนั ง อพยพขึ้ น มาวางไข ต ามระบบนิ เวศที่ เ หมาะสม
ชาวบานจะเรียกวา “ปลาขึ้น” ในชวงนี้ชาวบานจะใชมองหรือ
ตาขายตาใหญ ตุม และลอบที่มีขนาดใหญ วางดักปลาเหลานี้

ปลาขนาดใหญจะอพยพกลับถิ่นอาศัยเดิมเมื่อน้ำเริ่มลด
ระดับลงเรื่อยๆ ในชวงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ชาวบานก็จะ
วางเครื่องมือหาปลาในชวงนี้ ซึ่งเรียกชวงนี้วา “ปลาลง”
“ชวงน้ำลด” ในราวปลายเดือนกุมภาพันธ จะมีปลาขนาดเล็ก
ทั้ ง ปลาเกล็ ด และปลาหนั ง ว า ยทวนกระแสน้ ำ ขึ้ น มาเป น ฝู ง
ขนาดใหญ ชวงนี้ชาวบานก็จะเรียกวา “ปลาขึ้น”
ด ว ยปริ ม าณน้ ำ ที่ มี น อ ย ชาวบ า นจึ ง ปรั บ เปลี่ ย นการใช
เครื่องมือหาปลาใหเหมาะสมกับระบบนิเวศที่ปลาอาศัยอยู ในบุง
ก็จะใชกะโหล ลอบ เยาะ ไซ ซอน ในการหาปลา สวนบริเวณ
ที่น้ำไหลเชี่ยวก็จะใชโตง ซึ่งหมายถึงไมไผขนาดใหญทั้งลำตน
นำมาทำเปนตัวยึดโดยการผูกมองติดกับลำไมไผ ใชกอนหินผูก
ติดชายมองทั้งสองดานเพื่อใหมองจมน้ำ วางดักปลาตามบริเวณ
ที่มีน้ำไหลแรง และใชตองตักปลา โดยชาวบานจะยืนอยูตาม
โขดหินแลวใชตอง ซึ่งมีลักษณะคลายสวิง แตมีขนาดใหญกวา
หลายเทาดักตักปลาที่วายทวนกระแสน้ำขึ้นมาเปนฝูง
ชวงฤดูกาลการหาปลาของชาวบานในแถบนี้จะหมุนเวียน
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือหาปลาไปตามระบบนิเวศที่ปลาอาศัยอยู
เพื่อใหเหมาะสมกับระบบนิเวศและชวยใหจับปลาได
เครื่องมือหาปลาพื้นถิ่น : เชียงคาน-ปากชม เครื่องมือ
หาปลาของคนหาปลาในแถบนี้ จ ะมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นการผลิ ต
เครื่ อ งมื อ ตามกาลเวลา อย า งเช น เมื่ อ ก อ นใช ไ ม ไ ผ เ ป น วั ส ดุ
เสียเปนสวนใหญ เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไปมีวัสดุที่หาไดงายตาม
ทองตลาด จึงมีการผลิตเครื่องมือหาปลาที่มีลักษณะแตกตางไป
จากแต ก อ น เช น ใช ต าข า ยตาถี่ สี ฟ า หรื อ ที่ ช าวบ า นเรี ย กว า
“ดางเขียว” มาทำเปน ตุม กะโหล ซอน เปนตน
เครื่องมือหาปลามีทั้งหมด ๒๔ ชนิด คือ มอง มองซิ่ง แห
เบ็ดราว เบ็ดปก เบ็ดน้ำเตา หรือ เบ็ดปลาเลิม ลอบนอน ลอบเบิด
จั่น ตุมปลาขาว คอนโด ดางกุง ตุม กุง ดางตุม กุง ซอน ตอง โตง
ตุม ปลามาง กะโหล กะโหลมหี าง เยาะ สวิง ตุมเอี่ยน สะดุง และ
เครื่องมือชวยหาปลาอีก ๒ ชนิด ไดแก ของ และเรือหาปลา

เสนทางเศรษฐกิจปลาแมน้ำโขง : เชียงคาน-ปากชม
ปลาแมน้ำโขงถือเปนทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อประโยชนในดาน
ความมั่นคงทางอาหารใหกับผูคน ตลอดไปจนถึงความมั่นคงทาง
ด า นชี วิ ต ความเป น อยู แ ละอาชี พ ที่ มั่ น คงให กั บ คนหลายกลุ ม
นับตั้งแตคนหาปลา คนรับซื้อปลาในหมูบาน พอคาแมคาปลา
รานอาหาร ปลาแมน้ำโขงสรางความมั่นคงทางดานอาหารมา
อยางยาวนาน เมื่อหาปลามาไดจะนำมาประกอบอาหารและใช
วิธีถนอมอาหารเก็บไวกินนานๆ เชน ทำปลารา ปลาแหง เปนตน
และกลุมคนที่คอยรับซื้อปลา พอคาแมคา เจาของรานอาหารได
ยึดเปนอาชีพของตน สรางความมั่นคงใหกับครอบครัว เทากับ
ทุกคนไดรบั ประโยชนจากปลาแมนำ้ โขง ซึง่ นับตัวเลขทางเศรษฐกิจ
ไดหลายรอยลานบาทตอป
หวังเปนอยางยิง่ วาขอมูลทีเ่ ปนความจริงจากในพืน้ ทีท่ ง้ั หมดนี้
จะชวยสะทอนใหผูมีอำนาจในการตัดสินใจในอภิมหาโครงการ
ที่อางวาเพื่อการพัฒนาลุมน้ำโขงนั้น จะไดตระหนักถึงผลกระทบ
ทีม่ ตี อ ทรัพยากรธรรมชาติ ทีค่ นลุม น้ำโขงพึง่ พาประโยชนมาอยาง
ยาวนานหลายชัว่ อายุคน จะสูญสลายไปกับการพัฒนาทีถ่ กู อางขึน้
เพื่อผลประโยชนเฉพาะกลุมเทานั้น

ขอมูลที่ไดทั้งหมดไดรวบรวมเปน
หนั ง สื อ “พั น ธุ ป ลาแม น้ ำ โขงตอนล า ง
จากเชียงคานถึงปากชม ใชประโยชนเพือ่
นำออกเผยแพรยังหองสมุดของสถาบัน
การศึ ก ษาทั่ ว ประเทศ สื่ อ สาธารณะ
และใช เ ป น ฐานข อ มู ล ของศู น ย เรี ย นรู
ภูมิปญญาไทบาน ที่โรงเรียนบานคกเวา
โดยให ชื่ อ โครงการ “โรงเรี ย นแม น้ ำ ”

ซึ่งทางโครงการแมน้ำเพื่อชีวิตรวมกับโรงเรียนคกเวาและชาวบาน
จะไดจดั ตัง้ ศูนยนขี้ นึ้ มา หลังจากไดรวบรวมขอมูลทีเ่ ปนองคความรู
ในทองถิ่นเสร็จสิ้นลง ดังนี้
พั น ธุ ป ลาแม น้ ำ โขงตอนล า ง จากเชี ย งคานถึ ง ปากชม
ทางโครงการแม น้ ำ เพื่ อ ชี วิ ต ร ว มกั บ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นคกเว า
ไดชว ยกัน เก็บตัวอยางพันธุป ลาแตละชนิดมาดองเก็บไว และเครือ่ งมือ
หาปลาพื้ น บ า น เป น การรวบรวมเครื่ อ งมื อ หาปลาแต ล ะชนิ ด
ที่ชาวบานใชหาปลา เพื่อนำเสนอไวในศูนยเรียนรู ใหนักเรียน
ชาวบาน และบุคคลภายนอกที่สนใจ ไดมาศึกษาเรียนรูขอมูล
นอกจากนี้ยังไดขยายการรวบรวมขอมูลในประเด็นอื่นที่มี
ความสำคัญตอชุมชน อยางเชน การทำเกษตรบนภูเขา การทำ
เกษตรริมโขง พืชผักอาหารจากธรรมชาติ สมุนไพรที่ชาวบานใช
รักษาอาการปวยไข สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะไดรวบรวมขอมูล
มานำเสนอไวในศูนยเรียนรูแหงนี้ตอไปในอนาคต

ใสลอบยามหนาแลงในแมน้ำโขง
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กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาขอมูลพื้นที่อำเภอเชียงคานและอำเภอปากชม
เปนพื้นที่ที่ยังไมมีการจัดตั้งชาวบานใหเกิดการรวมกลุมกันขึ้น
ดั ง นั้ น การเก็ บ ข อ มู ล เบื้ อ งต น อาศั ย การนำวิ ธี ก ารของงานวิ จั ย
ไทบาน มาปรับใชใหเกิดความเหมาะสมในพื้นที่ โดยใชวิธีการ
ประชุมชาวบานแลวนำเสนองานวิจัยไทบานใหชาวบานไดรับรู
และขอความเห็นชอบจากชาวบาน ซึ่งไดรับความเห็นชอบเปน
อยางดี แตวธิ กี ารดำเนินการเก็บขอมูลแบบแบงกลุม แตละประเด็น
ไมสามารถดำเนินการไดในพื้นที่นี้ เนื่องจากวิถีชีวิตของชาวบาน
มีการทำมาหากินอยางตอเนื่องในแตละวัน กลาวคือ ชวงเวลา
เช าตรู ชาวบานจะออกไปดู เครื่องมือหาปลาของตนเองที่ ใสไว
เมื่อเย็นวาน เพื่อดูวามีปลาติดเครื่องมือหาปลาของตนหรือไม
หากติดก็จะนำมาขายและแบงประกอบอาหาร หลังจากอาหารเชา
ก็จะเขาไปทำงานยังสวนบริเวณดอนทรายกลางลำน้ำโขงที่ปลูก
มะเขือเขียวเปราะ ยาสูบ พริก ถั่วดำ ตกเย็นก็จะไปดูเครื่องมือ
หาปลาอีก ซึ่งการทำเกษตรกลางดอนแมน้ำโขงจะทำในชวงฤดู
น้ำลดหรือฤดูแลง สวนฤดูฝนก็จะเปนการทำเกษตรบนภูเขา ปลูก
กลวย มะขาม มะมวง ลำไย สมโอ เปนตน นอกจากนี้ยังมีการ
ปลูกขาวไร ยางพารา และทำนาบริเวณริมหวยสาขาของแมน้ำโขง
อีกดวย
ดังนั้นชาวบานจึงมีงานทำทุกวัน การประชุมก็จะมีเพียง
เดือนละ ๑ ครั้งเปนการประชุมประจำเดือนของหมูบานที่ทาง
ผูนำหมูบานนำขอมูลของทางราชการมาแจงใหรับทราบ การเก็บ
รวบรวมขอมูลจึงปรับเปลี่ยนวิธีการใหเหมาะสมกับสถานการณ
ในพื้นที่ โดยใชวิธีการดังตอไปนี้
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๑. ประชุมกลุมชาวบานเพื่อแจงใหรับทราบถึงการทำวิจัย
แลวขอความเห็นชอบและขอความรวมมือในการใหขอมูล
๒. ลงพื้ น ที่ เ ก็ บ ข อ มู ล โดยวิ ธี สั ม ภาษณ แ บบเจาะลึ ก และ
สังเกตการณแบบมีสวนรวม ซึ่งผูดำเนินการเก็บขอมูลลงพื้นที่
ติดตามชาวบานไปเก็บขอมูลยังประเด็นที่ไดกำหนดไววาตองการ
รวบรวมขอมูล เชน ประเด็นพันธุปลาไดลงพื้นที่ตามชาวบาน
ออกไปหาปลา เพื่ อ สั ง เกตการณ แ บบมี ส ว นร ว ม ถ า ยรู ป ปลา
วัดขนาด และสัมภาษณคนหาปลาในรายละเอียดขอมูลของปลา
ชนิดนั้น คือ อาหารที่ปลากิน แหลงอาศัยของปลา ระยะเวลา
ทีพ่ บ เครือ่ งมือทีใ่ ชจบั ราคาซือ้ ขาย เสนทางการคาขายปลาระหวาง
คนหาปลากับพอคาแมคาที่เขามารับซื้อปลา และประเด็นอื่นๆ
ที่เกี่ยวของสัมพันธกับแมน้ำโขง
๓. ผู บั น ทึ ก ข อ มู ล นำข อ มู ล ที่ ไ ด ม าเรี ย บเรี ย งและแยก
ประเด็น เพื่อจัดการขอมูลใหเปนระบบและเขาใจงาย
๔. นำขอมูลแตละประเด็นลงตรวจสอบกับชาวบานอีกครั้ง
เพื่อความถูกตองของขอมูล โดยใหนักเรียนโรงเรียนบานคกเวา
เปนผูน ำรูปถายพันธุป ลาแตละชนิด ไปตรวจสอบกับผูร ใู นหมูบ าน
อีกครั้ง แลวนำขอมูลมาแกไขเพื่อความถูกตองสมบูรณ กอนพิมพ
เผยแพรขอมูลตอไป
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แผนที่ทรัพยากรแมน้ำโขง
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ระบบนิเวศ

แมน้ำโขงตอนลางของไทย
ปากน้ำเหืองถึงปากชม

ผลของการศึกษาเรือ่ งระบบนิเวศแมนำ้ โขงตอนลางไดกำหนด
พืน้ ทีต่ วั อยางในการศึกษาโดยทำการศึกษาพืน้ ทีต่ งั้ แตปากน้ำเหือง
บานทาดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ซึ่งเปน
แมนำ้ สาขาของน้ำโขงและเปนบริเวณทีแ่ มนำ้ โขงไหลเขาประเทศไทย
อีกชวงหนึ่งซึ่งถือเปนแมน้ำโขงตอนลางของไทย หลังจากที่ไหล
ผานประเทศไทยทางภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงราย แลวไหล
เขาประเทศลาวที่เมืองหวยทราย แขวงบอแกว และไหลออกจาก
ประเทศลาวที่เมืองสานะคาม แขวงเวียงจันทน ซึ่งก็คือบริเวณ
ปากน้ ำ เหื อ ง ที่ ไ ด ไ หลลงมาบรรจบแม น้ ำ โขงก อ นจะไหลเข า
ประเทศไทย
แมน้ำเหือง เปนแมน้ำสาขาของแมน้ำโขงอีกสายหนึ่งที่มี
ความสำคัญตอวิถีชีวิตของคนลุมน้ำโขง ที่มีการนำน้ำมาใชใน
การเกษตร การหาปลา กุง หอย ทั้งนำมาเปนอาหารและขาย
สร า งรายได มี ต น กำเนิ ด มาจากภู เ มี่ ย งในประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ไหลผานอำเภอนาแหว อำเภอดานซาย
และอำเภอทาลี่ แลวไหลลงสูแมน้ำโขงที่บานทาดีหมี อำเภอ
เชียงคาน มีความยาวประมาณ ๑๔๐ กิโลเมตร ซึง่ มีลำน้ำทีส่ ำคัญ
เปนแมน้ำสาขา คือ ลำน้ำหมัน ลำน้ำสาน และลำน้ำคาน
แม น้ ำ สาขาอี ก สายหนึ่ ง ที่ มี ค วามสำคั ญ คื อ แม น้ ำ เลย
ซึง่ ปากน้ำเลยทีไ่ หลลงสูแ มนำ้ โขงอยูถ ดั ลงมาจากน้ำเหืองประมาณ
๑๐ กิโลเมตร แมน้ำเลยมีตนกำเนิดจากภูหลวง ไหลผานอำเภอ
ภูหลวง อำเภอวังสะพุง อำเภอเมืองเลย ไหลลงสูแมน้ำโขงที่บาน
ปากเลย อำเภอเชียงคาน มีความยาวประมาณ ๑๖๐ กิโลเมตร
มีลำน้ำสาขาคือ ลำน้ำสวย ลำน้ำหมาน และลำน้ำลาย
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ความกวางของแมน้ำโขงจากฝงไทยขามไปยังฝงลาวนั้น
มีกวางเปนบางชวง บางชวงก็แคบสลับกันไปตลอดทั้งสายน้ำ
ทามกลางสายน้ำโขงแหงนี้ภูมินิเวศโดยรอบประกอบดวย
ระบบนิเวศที่สามารถแบงออกตามชวงเวลาของสภาพภูมิอากาศ
หรือตามฤดูกาล ที่เปนฤดูกาลหลักของประเทศไทย คือ ฤดูรอน
อยูระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน ฤดูฝนอยูระหวาง
เดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนกันยายน และฤดูหนาว
อยูใ นชวงราวปลายเดือนกันยายนถึงเดือนมกราคม หากแตวถิ ชี วี ติ
ของผูคนที่อาศัยอยูในลุมน้ำโขงตอนลางบริเวณนี้ แบงลักษณะ
ของระบบนิเวศออกเปน ๒ ชวงเวลา คือ
ชวงน้ำลด ในราวปลายเดือนตุลาคมน้ำในแมน้ำโขงจะเริ่ม
ลดลงเรือ่ ยๆ ไปจนถึงเดือนเมษายน แมนำ้ โขงทีม่ สี ภาพเปนแมนำ้
ทีก่ วางใหญ กลายเปนรองน้ำขนาดเล็กทีน่ ำ้ ไหลเชีย่ วกรากเปนชวงๆ
ไปตลอดทั้งสายน้ำ สวนบริเวณอื่นไดกลายสภาพเปนดอนทราย
ขนาดใหญที่มีแกงหินพรอมกับมีตนพืชนานาชนิดขึ้นเขียวขจีเปน
องคประกอบของระบบนิเวศ ที่เปนแหลงอาศัยของนกชนิดตางๆ
สัตวเลื้อยคลานและเปนพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบาน ที่ใช
ปลูกถั่วดำ มะเขือ พริก เปนตน ซึ่งระบบนิเวศในชวงน้ำลดแบงได
ดังนี้

แกง คือ หินผาหรือโขดหินผานอยใหญตั้งเรียงรายสลับกัน
ไปทั่วทั้งบริเวณที่เปนขอบเขตของสายน้ำโขง ขวางกั้นทางเดิน

๖ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

ของน้ำ สรางความเชี่ยวกรากใหกับสายน้ำ ชวงน้ำหลากจะจมอยู
ใตผนื น้ำเมือ่ น้ำลดจะโผลพน น้ำขึน้ มา สภาพของแมนำ้ โขงทีอ่ ำเภอ
เชียงคานและอำเภอปากชม มีแกงอยูเปนระยะๆ ตลอดสายน้ำ
ซึ่งมีแกงคุดคู ที่มีความสำคัญทั้งในดานเปนแหลงหาปลาและเปน
แหลงทองเทีย่ วทีม่ นี กั ทองเทีย่ วมาเทีย่ วชมตลอดทัง้ ป สรางรายได
ให กั บ ชาวบ า นหลายกลุ ม ทั้ ง กลุ ม คนหาปลา กลุ ม คนขั บ เรื อ
พานักทองเทีย่ วชมทิวทัศนสายน้ำโขง กลุม แมคา พอคาขายของฝาก
ของที่ระลึกบริเวณริมฝงโขงตรงแกงคุดคู และกลุมรถรับจางที่มี
รายไดหลักจากการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติบริเวณนี้

ดอนทราย เปนพืน้ ทีท่ เี่ กิดขึน้ เมือ่ น้ำลดมากในเดือนมีนาคม
ถึ ง เดื อ นเมษายน ดอนทรายเกิ ด ขึ้ น ริ ม ฝ ง และกลางลำน้ ำ โขง
ที่เกิดจากกระแสพัดพาเอาทรายมากองรวมกันขยายเปนพื้นที่
บริเวณกวางมีตนพืชขึ้นในชวงฤดูแลง ในชวงน้ำขึ้น ดอนทราย
จะจมอยูใตน้ำ ดอนทรายที่มีขนาดใหญและสำคัญคือ ดอนไข
ที่เปนแหลงวางไขของนกนานาชนิดในชวงฤดูแลง

จากเชียงคานถึงปากชม ๗

คก คื อ บริ เวณที่ ถูกกระแสน้ ำกั ดเซาะตลิ่งลึกเวาเขาไป
ซึง่ เกิดจากกระแสน้ำถูกปดกัน้ ดวยแกงหรือผืนดิน ทำใหนำ้ เปลีย่ น
ทางเดินไหลพุง เขาตลิง่ กลายเปนน้ำวน กอนจะไหลวกกลับเสนทาง
เดิมของแมน้ำสายหลัก คกจะมีลักษณะคลายกับวังแตมีขนาดเล็ก
กวามาก

วัง คือ บริเวณน้ำลึกและน้ำไหลวนใตทองน้ำ สวนบริเวณ
ผิวน้ำคอนขางนิง่ ปลานานาชนิดชอบอาศัยอยู จากการวัดความลึก
ของวังโดยเจาหนาที่เรือดับเพลิงของอำเภอเชียงคาน พบวาวัง
ในแมน้ำโขงที่เชียงคานมีความลึกถึง ๑๕ วา หรือ ๓๐ เมตร

๘ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

แซม คื อ บริ เวณทางเดิ น น้ ำ ที่ มี ด อนทรายป ด ทางน้ ำ
ทั้ ง สองด า นทำให น้ ำ ไหลเป น ริ้ ว ทางยาวไปกั บ ความยาวของ
ดอนทรายนั้นๆ

หาด หาดในระบบนิเวศของแมน้ำโขง แบงเปน ๒ ชนิด คือ
หาดทีม่ ลี กั ษณะน้ำไหลแรงและมีระดับน้ำทีต่ น้ื หรือไมลกึ เนือ่ งจาก
ความลาดชั น ของพื้ น ที่ บ ริ เวณนั้ น และมี หิ น อยู ใ ต ท อ งน้ ำ เป น
จำนวนมาก ทำใหกระแสน้ำไหลเชี่ยว
สวนหาดอีกชนิดหนึง่ คือ หาดทราย ทีม่ ที รายอยูเ ปนบริเวณ
กวางและยาวทอดไปตามสายน้ำ บริเวณแมน้ำก็จะมีน้ำไหลแรง
แตน้ำไมลึก

จากเชียงคานถึงปากชม ๙

บุ ง คื อ บริ เ วณแอ ง น้ ำ ที่ มี ค วามกว า ง บางแห ง น้ ำ ลึ ก
บางแหงน้ำตืน้ เปนระบบนิเวศของแมนำ้ โขงในชวงฤดูแลง มีคนั หิน
หรือดอนทรายปดกั้นทางน้ำทำใหเกิดแองน้ำขังและนิ่ง เปนที่อยู
อาศัยของปลาขนาดเล็ก และลูกปลานานาชนิดที่ติดคางอยูในบุง
ซึ่งไมมีทางเดินน้ำไหลออกสูรองน้ำลึกของแมน้ำโขงสายหลัก

โซ เป น ร อ งน้ ำ เล็ ก ๆ จากบุ ง ยื่ น เข า ไปในพื้ น ดิ น มี ป ลา
ขนาดเล็กหรือลูกปลาวายเขาไปอาศัยอยู

๑๐ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

แปว คือ บริเวณคลื่นผิวของน้ำที่เปนริ้วตามกระแสน้ำหรือ
เปนระบบนิเวศที่เกิดในชวงขณะน้ำกำลังขึ้นในตนฤดูน้ำหลาก
เปนชวงรอยตอของฤดูแลงกับฤดูฝน เมื่อน้ำขึ้นแลวไหลเขาสูบุง
หรือวังลักษณะผิวน้ำเปนริ้วคลื่นของกระแสน้ำ ชาวบานเรียกวา
“แปว” แตน้ำจะไมไหลแรงเทากับหาด
แปว อีกชนิดหนึ่งคือ บริเวณรองน้ำลึกที่อยูสลับกับแกงหิน
ทั้งสองดาน ใชเปนเสนทางเดินเรือผานแกง

คอน เปนระบบนิเวศสวนหนึ่งของดอน ซึ่งอยูปลายสุดของ
ดอนหรือบริเวณใกลริมฝงของดอน

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๑

ริมฝง ลักษณะริมฝงของแมน้ำโขงที่อำเภอเชียงคานนั้น
เปนเนินสูงขึ้นไป ชาวบานใชเปนพื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัวในชวง
น้ำลด เชน ถั่วฝกยาว ฟกทอง มะเขือ พริก เปนตน เลยขึ้นไป
จากเนินริมฝงก็จะเปนที่ตั้งบานเรือนของชาวบาน
ชวงน้ำขึ้น คือ ชวงตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน
ในเดื อ นพฤษภาคมจะเริ่ ม เข า สู ฤ ดู ฝ น น้ ำ ในแม น้ ำ โขงก็ จ ะเริ่ ม
มากขึ้ น เรื่ อ ยๆ และจะเต็ ม ตลิ่ ง ในเดื อ นกรกฎาคมถึ ง ตุ ล าคม
ก็จะทวมพื้นที่ริมฝงที่ชาวบานใชปลูกพืชผักสวนครัวทั้งหมด

น้ำทวมหลาก ระบบนิเวศแมน้ำโขงในชวงน้ำขึ้นนั้นจะทวม
ระบบนิเวศทั้งหมดกลายเปนเวิ้งน้ำขนาดใหญ ไหลเงียบและนิ่ง
และจะมีระบบนิเวศที่เปนแกงหินกีดขวางทางเดินของน้ำทำให
น้ำไหลเชี่ยวแรง สลับกันไปเปนชวงๆ ในชวงน้ำขึ้นนี้ระบบนิเวศ
ที่ชาวบานเรียกจึงมีแต คก และวัง เทานั้น

๑๒ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

น้ำโขงที่ปากชมยามหนาแลง

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๓

ระดับน้ำของแมน้ำโขง
ที่อำเภอเชียงคาน
ระดับน้ำโขงตอนลางของไทยที่ไหลอยูในเขตอีสานเหนือ
ทีจ่ งั หวัดเลยนัน้ ไดเปรียบเทียบชวงระยะเวลาออกเปน ๓ ชวงเวลา
คือ
๑. ชวงกอนการสรางเขื่อนในลำน้ำโขงตั้งแตป ๒๕๒๗
เรื่อยมาจนถึงป ๒๕๒๙ การวัดระดับน้ำโขงที่ศูนยอุทกวิทยา
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไดทำการวัดระดับน้ำทุกวัน สภาพ
ของระดับน้ำโขงสูงสุดเฉลี่ยอยูที่ ๓.๗๙ เมตร ในชวงฤดูฝน สูงสุด
ในเดื อ นสิ ง หาคม และระดั บ น้ ำ โขงต่ ำ สุ ด อยู ที่ ๒.๕๙ เมตร
ในเดือนเมษายนของทุกป
จากคำบอกเลาของคนหาปลาเชียงคานและปากชมพูดเปน
เสียงเดียวกันวา การขึ้นลงของระดับน้ำโขงนั้นเมื่อถึงฤดูน้ำขึ้น
หรือเมือ่ เขาสูฤ ดูฝน น้ำจะเพิม่ ระดับขึน้ เรือ่ ยๆ ตามปริมาณน้ำฝน
และจะเต็มตลิง่ ในเดือนสิงหาคม หลังจากนัน้ เมือ่ หมดฤดูฝนระดับน้ำ
ก็จะเริ่มลดลงไปเรื่อยๆ จนในราวเดือนเมษายนจะถือวาเปนชวง
ที่น้ำลดลงมากที่สุด แลวรอเวลาเขาสูหนาฝน น้ำก็จะคอยๆ เพิ่ม
ระดับสูงขึ้น หมุนเวียนกันไปเชนนี้ทุกป ระดับความสูงต่ำของน้ำ
ก็ไมหนีหางกันมากนัก แตละปขึ้นอยูกับปริมาณน้ำฝนของปนั้นๆ
ปริมาณน้ำโขงในชวง ๓ ปนี้ ชวงฤดูนำ้ มาก มีนำ้ ทวมริมตลิง่
ที่เปนพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบาน แตเปนการทวมที่แหงเร็ว
และน้ำไมไหลเชี่ยวกราก ประกอบกับเปนชวงที่ชาวบานเสร็จสิ้น
จากการเก็บพืชผลทางการเกษตรแลว จึงไมสรางปญหาในการ
สูญเสียพืชผลทางการเกษตรเทาใดนัก เนื่องจากชาวบานอาศัย
ประสบการณที่ทำเกษตรริมโขงมาชานานจึงคำนวณระยะเวลา
น้ำทวมตลิ่งไดดีวาควรปลูกพืชเดือนใดและจะเก็บผลผลิตเสร็จสิ้น
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๑๔ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

ในเดือนใด ซึ่งระยะเวลาที่ผานมาชวงเวลาจะพอดีกับการปลูก
และเก็บเกี่ยวพืชผล โดยไมกอใหเกิดความเสียหาย เพราะหากน้ำ
จะมาเร็วกวากำหนดก็จะไมมากนัก

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๕

๒. ชวงเริม่ มีการสรางเขือ่ นบนแมนำ้ โขง ป ๒๕๓๐-๒๕๓๙
โดยประเทศที่ถือวาไดเปรียบประเทศอื่นที่อาศัยอยูทางตนน้ำ
ซึ่งแมน้ำโขงไหลผานเปนระยะทางที่ยาวกวาประเทศอื่นประมาณ
๒,๐๔๗ กิ โ ลเมตร นั่ น คื อ ประเทศจี น ที่ มี แ ผนสร า งเขื่ อ นถึ ง
๑๕ เขื่อน
การกอสรางเขื่อนแหงแรกเริ่มขึ้นในป ๒๕๒๙ ชื่อเขื่อน
มานวาน (Manwan) ขนาดความสูง ๑๒๖ เมตร กำลังผลิตติดตั้ง
๑,๕๐๐ เมกกะวัตต กอสรางเสร็จในป ๒๕๓๙
ชวงระหวางนี้แมน้ำโขงที่วัดระดับน้ำโดย ศูนยอุทกวิทยา
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไดทำการวัดระดับน้ำทุกวัน โดยมี
คาเฉลี่ยของระดับน้ำต่ำสุดตลอด ๑๐ ปนี้อยูที่ ๒.๐๘ เมตร และ
ระดับน้ำสูงสุด ๑๓.๒๐ เมตร โดยชวง ๑๐ ปนี้ ไมกอใหเกิด
น้ำทวมในพื้นที่ทางทายน้ำ
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๑๖ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๗

๓. ชวงกอสรางเขือ่ นเสร็จและเริม่ ใชงาน ป ๒๕๔๐-๒๕๕๒
ในป ๒๕๓๙ การกอสรางเขือ่ นมานวานแลวเสร็จและเริม่ กักเก็บน้ำ
ทำใหประชาชนที่อาศัยอยูริมแมน้ำตองอพยพ ๓,๑๕๓ คน
การกอสรางเขื่อนบนแมน้ำโขงเสร็จสิ้นลง แลวเริ่มใชงาน
โดยการผลิตกระแสไฟฟา ผูที่อาศัยอยูทางทายน้ำคือ เวียดนาม
ลาว ไทย กั ม พู ช า เริ่ ม ได รั บ ความเดื อ ดร อ นจากการเป ด ป ด
ประตูระบายน้ำของเขื่อน สงผลใหชวงเปดเขื่อน น้ำไหลทะลัก
อยางรุนแรงและเชีย่ วกราก เขาทวมบานเรือนทีต่ งั้ อยูร มิ ฝง แมนำ้ โขง
และความแรงของกระแสน้ำไหลกระแทกตลิ่ง ทำใหตลิ่งพังเปน
จำนวนมาก พื้ น ที่ เ กษตรริ ม โขงและกลางดอนโขงก็ถู ก น้ำ ทว ม
เชนเดียวกัน
การเพิ่ ม ปริ ม าณของระดั บ แม น้ ำ โขงไม ไ ด ถู ก ควบคุ ม
โดยธรรมชาติที่มีความสมดุลในตัวของมันเอง โดยมีฤดูกาลและ
สภาพภูมิอากาศเปนตัวควบคุมปริมาณน้ำในแตละป หลังจาก
มี ก ารสร า งเขื่ อ น ระดั บ ของแม น้ ำ โขงถู ก ควบคุ ม ด ว ยน้ ำ มื อ
ของมนุษย ความสมดุลทางธรรมชาติจึงสูญสลายไปกับการมา
ของเขื่อน สงผลใหเกิดน้ำทวมในป ๒๕๔๐ ความเดือดรอนและ
ความเสียหายของทรัพยสินจึงตกอยูกับผูที่อาศัยอยูทางทายน้ำ
ชาวบานไดรับคาชดเชยความเสียหายจากรัฐบาลประเทศของตน
แต เ พี ย งเล็ ก น อ ยเท า นั้ น เมื่ อ เที ย บกั บ ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น
โดยรัฐบาลจีนมิไดแสดงความรับผิดชอบตอสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ แตอยางใด
กลับเดินหนาสรางเขื่อนตอไป โดยเขื่อนที่สรางเสร็จถัดมา คือ
เขื่อนตาเฉาชาน (Dachoshan) กอสรางแลวเสร็จในป ๒๕๔๖
ขนาดความสูง ๑๑๘ เมตร กำลังผลิตติดตั้ง ๑,๓๕๐ เมกกะวัตต
มีประชาชนที่ตองอพยพ จำนวน ๖,๑๐๐ คน
เขื่อนที่ ๓ คือ เขื่อนเชี่ยวหวาน (Xiaowan) ขนาดความสูง
๓๐๐ เมตร กำลังผลิตติดตั้ง ๔,๒๐๐ เมกกะวัตต มีประชาชน
ที่ตองอพยพ ๓๒,๗๓๗ คน เริ่มกอสรางในป ๒๕๔๔ แลวเสร็จ
ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๒
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เขื่ อ นที่ ๔ คื อ เขื่ อ นจิ ง หง (Jinghong) ขนาดความสู ง
๑๑๘ เมตร กำลังผลิตติดตัง้ ๑,๕๐๐ เมกกะวัตต อพยพประชาชน
๒,๒๖๔ คน เริ่มกอสรางในป ๒๕๔๖ แลวเสร็จในป ๒๕๕๐
เขื่อนถัดมาที่กำลังอยูระหวางเตรียมการกอสราง คือ เขื่อน
นั่วจาตู (Nuozhado) ขนาดความสูง ๒๕๔ เมตร กำลังผลิตติดตั้ง
๕,๕๐๐ เมกกะวัตต มี ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่น้ ำทวม
๒๓,๘๒๖ คน คาดวาจะแลวเสร็จในป ๒๕๖๐
โครงการสร า งเขื่ อ นที่ เ หลื อ บางเขื่ อ นเริ่ ม ดำเนิ น การ
บางเขื่อนอยูในชวงศึกษาโครงการ และในเวลาอีกไมนานเกินรอ
เขื่อนบนแมน้ำโขงก็จะมีลักษณะเปนขั้นบันไดลดหลั่นกันลงมา
ตลอดสายน้ำโขง
ดังนั้นประเทศทางตอนลางของแมน้ำโขงจึงผุดโครงการ
สรางเขือ่ นขึน้ ตามมา คือ เขือ่ นหลวงพระบาง กัน้ แมนำ้ โขงใกลกบั
เมืองหลวงพระบาง เขื่อนปากแบง กั้นแมน้ำโขงที่แขวงอุดมไซยะ
เขื่อนไซยะบุรี กั้นแมน้ำโขงที่แขวงไซยะบุรี จะเริ่มกอสรางในราวป
๒๕๕๔ เขื่อนปากลาย กั้นแมน้ำโขงทางตอนใตของแขวงไซยะบุรี
เขือ่ นดอนสะฮอง กัน้ แมนำ้ โขงบริเวณน้ำตกคอนพะเพ็ง เขือ่ นทัง้ ๕ นี้
ตั้งอยูใน สปป.ลาว สวนในเขตประเทศกัมพูชามีเขื่อนสามบอ
กั้นน้ำโขงที่เมืองกระแจะ
นอกจากนี้ในเขตพรมแดนไทยลาวยังมีเขื่อนกั้นแมน้ำโขง
อีกคือที่บานกุม ตั้งอยูในเขตอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
และเขื่อนปากชม ตั้งอยูในเขตอำเภอปากชม จังหวัดเลย ซึ่งอยู
ในระหวางศึกษาผลกระทบ
จากโครงการเขื่อนที่มีใหเห็นดังกลาวขางตน ในชวงหลังป
๒๕๔๐ ทีม่ นี ำ้ ทวมเกิดขึน้ ไดมกี ารกักเก็บน้ำภายในเขือ่ นทีส่ รางแลว
ของจี น ส งผลให พื้ นที่ ทางตอนล างไมไดรั บความเสี ยหายจาก
น้ำทวม แตเมื่อระดับน้ำในเขื่อนสูงเกิดพิกัดประกอบกับปริมาณ
น้ำฝนที่มากขึ้นในบางป ทำใหเขื่อนไมสามารถกักเก็บน้ำไดเกิน
มาตรฐานทีเ่ ขือ่ นจะรับไวได ในป ๒๕๔๕ จึงเกิดน้ำทวมขึน้ อีกครัง้
ดวยระดับน้ำสูงถึง ๑๖.๒๓ เมตร ในเดือนสิงหาคม กอใหเกิด
ความเสียหายใหกบั บานเรือนและทีท่ ำกินของชาวบานทางทายน้ำ
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โดยขาดการรับผิดชอบใดๆ ของผูสรางปญหาใหเกิดน้ำทวม และ
สามป ห ลั ง จากนั้ น น้ ำ ก็ ไ ม ท ว มพื้ น ที่ ท างตอนล า งของน้ ำ โขง
อีกเลย
ในป ๒๕๕๐ ถึง ป ๒๕๕๑ ฝนเกิดตกชุกทำใหปริมาณน้ำฝน
มี มากจนเขื่อนไม สามารถรั บน้ำเกินขนาดไดจึงปลอยน้ำลงมา
ปญหาเดิมก็ตามมาน้ำไหลเขาทวมบานเรือนและพื้นที่ทำกินของ
ชาวบานติดตอกันทั้ง ๓ ป และก็ยังไมมีสัญญาณแสดงความ
รับผิดชอบจากเจาของเขื่อนที่ปลอยน้ำลงมา
จากขอมูลของระดับน้ำของศูนยอทุ กวิทยา อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย คาเฉลี่ยระดับน้ำต่ำสุดตั้งแตป ๒๕๔๐ ถึง ป ๒๕๕๒
อยูที่ ๒.๕๙ เมตร และระดับน้ำสูงสุดเฉลี่ยอยูที่ ๑๔.๖๐ เมตร
นอกจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผูคนที่อาศัยอยูลุมน้ำ
แหงนีแ้ ลว สรรพสัตวทอี่ าศัยลุม น้ำแหงนีด้ ำรงชีวติ ก็ไดรบั ผลกระทบ
ดวยเชนกัน ปญหาอันยิ่งใหญที่เกี่ยวพันกับการดำรงอยูของผูคน
ในแถบนี้คือ ทรัพยากรดานสัตวน้ำที่ใชเปนอาหาร โดยเฉพาะ
พันธุปลา ที่เริ่มเขาสูวิกฤตไดลดจำนวนลงไปเปนอยางมาก จาก
ผลการศึ ก ษาที่ ผ า นมาสำรวจพบพั น ธุ ป ลาแม น้ ำ โขงจำนวน
๑,๒๔๕ ชนิด และเมื่อป ๒๕๕๑ คณะกรรมาธิการแมน้ำโขง หรือ
Mekong River Commission (MRC) ไดจัดทำหนังสือพันธุปลา
น้ ำ โขงขึ้ น มี จ ำนวนพั น ธุ ป ลา ๓๖๓ ชนิ ด จากผลการสำรวจ
ที่ผานมาจะเห็นไดวาพันธุปลาไดลดจำนวนลงไปเปนอยางมาก
หนังสือเลมนี้ไดทำการเก็บขอมูลพันธุปลาแมน้ำโขงในเขต
พื้นที่อำเภอเชียงคานและอำเภอปากชม จังหวัดเลย ซึ่งถือเปน
พื้ น ที่ แ ม น้ ำ โขงตอนล า งที่ อ ยู ใ นพื้ น ที่ ข องประเทศไทย ใช เวลา
ในการเก็บขอมูล ๒ ป พบพันธุป ลาทีแ่ บงตามลักษณะทางกายภาพ
คือ ลักษณะของปลาหนังและปลาเกล็ด พบวา สำรวจพบปลาหนัง
จำนวน ๘๙ ชนิด พบปลาเกล็ดจำนวน ๑๘๑ ชนิด รวมพันธุปลา
แมน้ำโขงที่สำรวจพบจำนวน ๒๗๐ ชนิด ซึ่งถือไดวาเปนการเก็บ
ขอมูลเฉพาะพื้นที่ตัวอยางเทานั้น มิไดสำรวจจำนวนพันธุปลา
น้ำโขงตลอดทั้งสายน้ำ

๒๐ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

จากการใหขอ มูลของคนหาปลาทัง้ สองอำเภอของจังหวัดเลยนี้
ตางใหการวา ความหลากหลายของชนิดพันธุป ลาในแมนำ้ โขงลดลง
เปนอยางมาก รวมทั้งปริมาณปลาที่จับไดก็ลดลงเปนจำนวนมาก
จากแตกอ นทีเ่ คยจับปลาได ทีเ่ ปนชนิดเดียวกันครัง้ ละ ๕ ตัวขึน้ ไป
จนถึงติดจนเต็มมองหรือเต็มตาขายที่ดักไว เดี๋ยวนี้บางวันก็หาได
๒-๓ ตัว บางวันก็หาไมไดเลย และขนาดของพันธุปลาก็เล็กลง
จากเมื่อจับไดตัวละไมต่ำกวา ๓ กิโลกรัมขึ้นไป ปจจุบันไดตัวเล็ก
จนชั่งน้ำหนักไมได ใหญสุดก็จะได ๑-๒ กิโลกรัมเทานั้น สวนปลา
ขนาดใหญ เชน ปลาแข หรือปลาเคิง ใหญสุดจับไดตัวละไมเกิน
๑๐ กิโลกรัม จากเมื่อกอนจับได ๑๐-๕๐ กิโลกรัม นอกจากนีป้ ลา
ขนาดใหญ เชน ปลาเลิม จับไมไดมาประมาณ ๕ ป ลวงมาแลว
และปลาขนาดใหญ อ ย า งปลาบึ ก ที่จั บ ไดตั ว ละ ๑๐๐ กิ โ ลกรัม
ขึ้นไป จับไดเมื่อ ๑๐ กวาปที่ผานมา ทุกวันนี้ไมมีใหเห็นแลว
จากข อ มู ล ดั ง กล า วข า งต น แสดงให เ ห็ น ถึ ง การแย ง ชิ ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชประโยชนรวมกัน โดยขาดจิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหความสมดุลทางธรรมชาติใหคงอยู
แมนำ้ โขงทีถ่ อื วามีความอุดมสมบูรณเปนรองเพียงลุม น้ำอะเมซอน
เทานั้น ความอุดมสมบูรณของพันธุปลาและสัตวน้ำที่สรางความ
มั่นคงทางอาหารและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหกับผูคน
ในลุ ม น้ ำ โขงแห ง นี้ ม านาน ทำให มี มู ล ค า ทางการประมงสู ง ถึ ง
๗๐,๐๐๐ ลานบาทตอป
ลุมน้ำโขงตอนลางถือวาเปนแหลงปลาน้ำจืดที่ชุกชุมที่สุด
แหงหนึ่งของโลก ที่ถูกจัดใหอยูในอันดับที่ ๓ หากแตปจจุบันไดมี
สัญญาณเตือนใหเห็นวาจำนวนพันธุปลาลดลงอยางนาใจหาย
เพียงเพราะมีเขื่อนสรางเสร็จไปเพียง ๓ เขื่อนจากโครงการที่มี
ทั้งหมดตลอดทั้งลุมน้ำเทาที่มีโครงการออกมาใหเห็นเปนจำนวน
ถึง ๒๒ เขือ่ น แบงเปนของประเทศจีน ๑๕ เขือ่ น ตัง้ อยูใ นประเทศลาว
๕ เขื่อน อยูระหวางพรมแดนไทย-ลาว ๒ เขื่อน และในประเทศ
กัมพูชา ๑ เขื่อน
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การที่แมน้ำโขงถูกพันธนาการดวยเขื่อนแบบขั้นบันได ที่กั้น
ความเปนอิสระของสายน้ำตลอดทัง้ สาย สงผลถึงการอพยพขึน้ -ลง
ของพั น ธุ ป ลาและสั ต ว น้ ำ อื่ น ๆ ที่ มี ธ รรมชาติ เ ป น สิ่ ง เกื้ อ หนุ น
ในการดำรงเผาพันธุที่เสาะแสวงหาระบบนิเวศที่เอื้อตอการวางไข
เพื่อขยายเผาพันธุ ซึ่งตามธรรมชาติของพันธุปลาจะอพยพเขาไป
วางไขในระบบนิเวศของแมน้ำสาขานอยใหญ เชน ระบบนิเวศ
ในปาทามในลุมน้ำมูน และแมน้ำศรีสงคราม ที่มีทั้งสัตวและแมลง
ทีเ่ ปนอาหารของปลาและพืชน้ำ รวมไปถึงแรธาตุตา งๆ ในดินของ
ปาทามทีถ่ กู น้ำทวมในชวงฤดูนำ้ หลาก ทีม่ เี กลือเปนสวนผสมของดิน
ซึ่งถือวาเปนแรธาตุที่สำคัญตอพันธุปลาชนิดตางๆ ในการดำรง
เผาพันธุมาชานาน เมื่อลำน้ำสาขาถูกปดกั้นดวยเขือ่ นและลำหวย
สาขาก็ถกู ปดกัน้ ดวยประตูระบายน้ำทีอ่ า งวาเปนตัวบังคับไมใหน้ำ
ในลำหวยออกสูแมน้ำโขงมากและไมใหแมน้ำโขงเออทวมเขาสู
ลำหวยสาขา รวมทั้งแมน้ำสายใหญอยางแมน้ำโขงก็กำลังถูกปด
กั้นดวยเขื่อนเชนเดียวกัน จึงเปนอุปสรรคในการขยายเผาพันธุ
ของสัตวน้ำทุกชนิด โดยเฉพาะพันธุปลาชนิดตางๆ ที่นับวันจะลด
จำนวนลงไปเปนอยางมาก จนพันธุปลาบางชนิดไมมีใหเห็นแลว
ในปจจุบัน
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แมน้ำโขงที่ปากชม

ระบบนิเวศแมน้ำโขงชวงหนาแลง

ปากน้ำเหือง
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ลวงหาปลาที่สำคัญ
จากเชียงคานถึงปากชม
แม น้ ำ โขงที่ ไ หลผ า นอำเภอเชี ย งคานลงไปจนถึ ง อำเภอ
ปากชมนัน้ มีชาวบานหาปลากันตลอดลำน้ำโขง เนือ่ งจากมีหมูบ า น
ของทั้งสองอำเภอตั้งอยูริมฝงแมน้ำโขงถึง ๒๑ หมูบาน
ชาวบ า นจะหาปลากั น มากอยู ส องช ว งคื อ ในช ว งเดื อ น
กุมภาพันธถึงเดือนเมษายน ซึ่งเปนชวงที่ปลาเกล็ด และปลาหนัง
ขนาดเล็กอพยพขึ้นมาวางไขเปนฝูงใหญ ชาวบานจะออกหาปลา
กันมากเพื่อนำปลามาขายทั้งสดและทำปลารา และอีกชวงหนึ่ง
ราวเดือนพฤษภาคมซึ่งเริ่มเขาสูฤดูฝน น้ำเริ่มขึ้น และมีสีขุนที่เอื้อ
ใหปลาที่มีขนาดใหญทั้งปลาเกล็ดและปลาหนังอพยพขึ้นมาวางไข
ในลำน้ ำ สาขา โดยน้ ำ จะเพิ่ ม ปริ ม าณขึ้ น เรื่ อ ยๆ จนเต็ ม ฝ ง
ราวเดือนสิงหาคมหรือกันยายน สวนในชวงเดือนอื่นๆ ชาวบาน
จะหาปลากันตามปกติ คือ วางเครื่องมือหาปลาไวในตอนเย็น
รุงเชาก็ไปดูวามีปลาติดหรือไม หากมีปลาก็จะเก็บขึ้นมาแลวนำ
เครือ่ งมือวางดักปลาไวตอ ชวงเย็นหลังจากกลับจากการทำเกษตร
ก็ จ ะลงไปดู อี ก รอบหนึ่ ง หมุ น เวี ย นเช น นี้ ไ ปทุ ก วั น ปลาที่ ไ ด
หากไดนอยก็เก็บไวเปนอาหารในครัวเรือน หากไดมากก็จะแบง
ขายเปนรายไดเสริมใหกับครอบครัว
ลวงหาปลาหรือแหลงหาปลาของชาวบานที่ใชหากันเปน
ประจำ เนื่องจากมีปลาอาศัยอยูมากนั้น แตละหมูบานก็จะมีลวง
หาปลาที่ ส ำคั ญ ของหมู บ า นของตน ซึ่ ง ส ว นใหญแ ลว ชาวบ า น
จะหาปลาแต ใ นเขตหมู บ า นของตนเท า นั้ น ไม อ อกไปหาปลา
ในเขตของหมูบานอื่น นอกจากจะมีชาวบานที่ไมไดมีบานเรือน
ตัง้ อยูร มิ ฝง โขงเทานัน้ ทีม่ าหาปลาในเขตของหมูบ า นทีอ่ ยูร มิ ฝง โขง
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หรือที่ชาวบานเรียกวา “ชาวบานโคก” หมายถึง ชาวบานที่อยู
ไกลออกไปจากแมน้ำโขง มาหาปลาในแมน้ำโขงก็จะหาปลาตาม
บริเวณทั่วไปของแมน้ำโขง
ลวงหาปลาที่สำคัญของชาวบานมีอยูหลายแหง แตจะมี
ลวงหาปลาที่ ขึ้ น ชื่ อ เนื่ อ งจากแม ค า พ อ ค า จะไปรอรั บ ซื้ อ ถึ ง ที่
เลยนั้น มีตัวอยางที่ยกมานำเสนอดังนี้
ปากน้ ำ เหื อ ง เป น บริ เ วณปากน้ ำ ที่ ไ หลลงสู แ ม น้ ำ โขง
ไหลมาบรรจบกับแมน้ำโขง ที่บานทาดีหมี ตำบลปากตม อำเภอ
เชียงคาน
แม น้ ำ เหื อ งมี ต น กำเนิ ด จากเทื อ กเขาในเขตสาธารณรั ฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว เป น แนวเส น กั้ น เขตแดนอำเภอ
นาแหว อำเภอดานซาย อำเภอภูเรือ และอำเภอทาลี่ จังหวัดเลย
กับเมืองบอแตน และเมืองแกนทาว ของประเทศลาว
แมนำ้ เหืองไหลอยูใ นประเทศไทยมีความยาว ๕๐ กิโลเมตร
และไหลในประเทศลาวอีก ๑๑๐ กิโลเมตร
การใช ป ระโยชน จ าก
แมนำ้ เหืองของชาวบานสวนใหญ
ใช ใ นการอุ ป โภคบริ โ ภค และ
มีการปลูกพืชผักริมน้ำไวบริโภค
และขายอี ก ด ว ย และบริ เวณ
ปากน้ ำ เหื อ งเป น จุ ด หาปลา
ที่สำคัญของชาวบานทั้งฝงไทย
และฝง ลาว เนือ่ งจากฝง ตรงขาม
ของบานทาดีหมีคือบานใหมเวินคำของประเทศลาว ทีช่ าวบาน
ทัง้ สองฝง ไดออกหาปลาบริเวณ
ป า ก น้ ำ เ หื อ ง นี้ ร ว ม กั น ม า
หลายชั่วอายุคน
บริเวณปากน้ำถือวาเปน
แหล ง ปลาชุ ก ชุ ม เนื่ อ งจาก
ระบบนิ เวศเอื้ อ ต อ การหากิ น
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ของปลา ที่เปนแหลงรวมของตะกอนดินที่มีธาตุอาหารของปลา
ไหลมาบรรจบกันของแมน้ำทั้งสองสาย และลักษณะของสภาพน้ำ
รวมไปถึงอุณหภูมขิ องน้ำทัง้ สองสายทีไ่ หลมาบรรจบกันนัน้ เหมาะแก
การเปนแหลงหากินของพันธุปลานานาชนิด
เมื่อถามถึงการเปลี่ยนแปลงของแมน้ำโขง พอลา โพธิ์ไทร
พรานปลาบานทาดีหมี กลาววา “ชาวบานทัง้ คนไทยเฮาและพีน่ อ ง
ชาวลาวอาศัยบริเวณปากน้ำเหืองนี้ในการหาปลาเปนสวนใหญ
เพราะเปนบริเวณที่ปลาชอบอยู เปนชวงที่น้ำเหืองไหลมาบรรจบ
กับแมน้ำโขง จึงเปนแหลงหาอยูหากินของปลาหลากหลายชนิด
ทีไ่ ทบานใชหาปลามาหลายชัว่ อายุคนแลว โดยใชมอง จัน่ ลอบ เบ็ด
ตุม ในการหาปลามาโดยตลอด เมือ่ กอนปลาเยอะมาก อยากกินปลา
ก็ตั้งหมอน้ำไวรอ แลวลงมากูเครื่องมือหาปลาที่ใสไว ก็มีกับขาว
กินกันสบาย แมน้ำโขงเริ่มขึ้นลงผิดปกติมา ๔-๕ ปมานี้ จะขึ้นอยู
๓-๕ วัน แลวก็ลงไปอีก ๓-๕ วัน เปนอยางนี้ตลอด ตางจากเมื่อ
กอนที่น้ำขึ้นลงตามฤดูกาล เมื่อถึงฤดูน้ำมากน้ำก็จะขึ้นเรื่อยๆ
เมื่อถึงฤดูน้ำลด น้ำก็จะลดลงไปเรื่อยๆ จนถึงจุดที่น้ำอยูทุกป
ไมขึ้นๆ ลงๆ ไมเปนเวลาอยางเชนทุกวันนี้”
เมื่อถามถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของการขึ้นลงของ
แมน้ำโขง พอลา โพธิ์ไทร ใหเหตุผลวา “มาจากเขาสรางเขื่อน
ในจีนปดกัน้ น้ำไว เมือ่ เขาจะลองเรือใหญทใี่ ชบรรทุกสินคา จีนก็จะ
ปลอยน้ำมาใหเรือวิง่ ได น้ำก็มาก เมือ่ หยุดเดินเรือจีนก็จะปดเขือ่ น
ก็ทำใหน้ำนอยลง ทำใหน้ำขึ้นๆ ลงๆ ไมเปนไปตามธรรมชาติ
เมื่อน้ำเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยูในน้ำก็เปลี่ยนแปลง ปลาที่เคยหาได
จากเมื่อ ๕ ป ๑๐ ปกอน หาไดวันละเปน ๑๐ กิโลขึ้นไป และ
มีปลาใหญ เชน ปลาเคิง ที่มีขนาดใหญ ๑๐๐ กวากิโลขึ้นไป
แตเดีย๋ วนีไ้ มมแี ลว สวนปลาชนิดอืน่ บางวันก็หาได บางวันก็หาไมได
ถาหากไมใชหนาปลาขึ้นที่ยังหาไดทุกวันอยู”
ปากน้ำเหืองมีชาวบานจากหมูบานริมโขงทั้งฝงไทยและ
ลาวลงหาปลารวมกัน โดยยึดหลักการหาปลาวา หากใครหาตรง
จุดใดก็จะหาจุดนัน้ ไมกา วล้ำเขาไปในเขตของคนอืน่ ทีไ่ ดวางเครือ่ งมือ
หาปลาไวเปนประจำอยูแลว และปจจุบันนี้ใชวิธีวางเครื่องมือไว
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แล ว มายามช ว งเช า และเย็ น เท า นั้ น จะมี น อ ยรายที่ ใช วิ ธี ก าร
ไหลมองทั้งวัน ปากน้ำเหืองนี้มีเรือหาปลาอยูประมาณ ๒๐ ลำ
จากเมื่อกอนที่มีกันแทบทุกหลังคาเรือน”
ดอนไข เป น ชื่ อ ของดอนทรายบริ เวณกว า งใหญ ก ลาง
น้ ำ โขงซึ่ ง จะโผล พ น น้ ำ ให เ ห็ น ในช ว งฤดู แ ล ง ที่ มี น กนานาชนิ ด
มาสรางรังวางไขกันจำนวนมาก
ตามขอตกลงระหวางประเทศของไทยและลาว เมื่อครั้ง
พ.ศ. ๒๔๓๖ (ร.ศ.๑๑๒) ไทยเสียดินแดนทางฝงซายของแมน้ำโขง
ใหแกฝรั่งเศสไปทั้งหมด ซึ่งก็คือประเทศลาว๑ โดยทางไทยไดทำ
ขอตกลงปกปนเขตแดนกับฝรั่งเศสนั้น พื้นที่ที่เปนดอนทรายหรือ
เกาะแก ง ต อ งเป น ของประเทศลาว ส ว นของประเทศไทยนั้ น
จะเปนเสนทางเดินของสายน้ำเสียเปนสวนใหญ ซึ่งมีคำกลาว
ทีช่ าวบานพูดกันจนชินปากวา “เขตผืนดินของไทยมีแคชว งกระบวย
ตักน้ำ” นั่นหมายความวา เขตแดนของแผนดินไทยสิ้นสุดตรง
ปลายสุดของกระบวยตักน้ำที่ยื่นลงไปตักน้ำโขงเทานั้นหรือเปน
บริเวณรองน้ำลึกนั่นเอง นอกนั้นเปนผืนแผนดินของลาว ดังนั้น
ดอนไขจึงเปนดินแดนของประเทศลาวที่ขึ้นกับเมืองสานะคาม
แขวงเวียงจันทน แตคนหาปลาเปนคนไทยทีอ่ ยูใ นอำเภอเชียงคาน
ที่ ใช ห าปลากั น มาเป น เวลาช า นานแล ว ส ว นชาวบ า นฝ ง ลาว
ก็ จ ะหาปลาบริ เวณอื่ น หรื อ หาแต บ ริ เวณที่ ติ ด กั บ หมู บ า นทาง
ฝงลาวเทานั้น ซึ่งแมน้ำโขงที่ดอนไขแหงนี้มีความกวางจากฝงไทย
ไปฝงลาวราว ๒๓๐ วา หรือ ๑๑๕ เมตร
ดอนไข เปนลวงหาปลาที่สำคัญของชาวบานที่มีการออก
หาปลากันทุกวัน เนื่องจากเปนบริเวณที่มีน้ำไหลแตไมแรงมาก
เหมาะแกการไหลมองเปนอยางยิ่ง ทำใหมีจำนวนเรือหาปลา
เขาคิวกันถึง ๓๘ ลำ หมุนเวียนกันออกไหลมองทั้งกลางวันและ
กลางคืน

๑

พั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร เอกลั ก ษณ แ ละภู มิ ป ญ ญา จั ง หวั ด เลย
๕ ธันวาคม ๒๕๔๒
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วิธีการเขาคิวกันออกไหลมองนั้นผูที่มากอนก็จะไดออกหา
ปลาก อ น เมื่ อ ออกไปหาปลาก็ จ ะทำการปลอ ยมองลงน้ำ แลว
จอดเรืออยูกลางน้ำใหมองไหลไปตามน้ำใหไดระยะไกลประมาณ
๑ กิโลเมตร จึงทำการกูมองขึ้นดูปลาวาติดมองหรือไม จากนั้น
ก็ จ ะกลั บ ไปเข า คิ ว ใหม เรื อ หาปลาคิ ว ต อ ไปก็ จ ะออกไหลมอง
หมุนเวียนกันไปเชนนี้ตลอดทั้งวัน
ปลาที่ชาวบานจับไดบริเวณดอนไขนี้มีทั้งปลาเกล็ด เชน
ปลาโจก ปลาจอก ปลาเพี้ย เปนตน และปลาหนัง เชน ปลาออด
ปลายาง ปลาแข ปลาเคิ ง เป น ต น ซึ่ ง ปลาที่ อ าศั ย อยู บ ริ เวณ
ดอนไขนี้ สวนใหญชาวบานจับไดนั้นเปนปลาที่มีขนาดใหญตั้งแต
๒ กิโลกรัมขึ้นไป
ความลึกของน้ำที่ดอนไขนี้ จากคำบอกเลาของพอเพิ่มศักดิ์
พิสัยพันธุ หนึ่งในพรานปลาที่ดอนไขแหงนี้กลาววา “ความลึกของ
น้ำนั้นชวงที่ลึกมากประมาณ ๑๕ วา หรือประมาณ ๓๐ เมตร

๓๐ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

บางบริเวณที่ตื้นก็จะประมาณ ๗-๘ วา หรือ ๑๕ เมตร และ
กวางราว ๒๓๐ วา จากฝงไทยไปถึงฝงลาว ทำใหคนหาปลาที่นี่
ใช ม องที่ มี ค วามยาวตั้ ง แต ๒๐๐ วา ถึ ง ๒๒๐ วา และเป น
มองตาใหญ เพราะปลาที่นี่มีแตปลาตัวใหญทั้งนั้น”
วิธกี ารหาปลาของพรานปลาทีด่ อนไขน้ี ในชวงเดือนเมษายน
น้ำลดลงมากจะหวานแหหรือทอดแหตามหาด เมื่อเขาสูฤดูฝน
ตั้งแตเดือนพฤษภาคมเปนตนไปน้ำจะเริ่มมากและขุน ปลาจะเริ่ม
วางไข และอพยพขึ้นไปวางไขทางตนน้ำโขง ซึ่งนางทวี พานกุล
อายุ ๔๖ ป ชาวบานอีกคนหนึ่งที่หาปลาบริเวณดอนไขนี้ไดให
ข อ มู ล ว า “ในช ว งเดื อ นเมษายนจะพบไข ใ นท อ งปลาเกล็ ด ที่ มี
ขนาดเล็ก เชน ปลาบอก ปลาสรอย ปลามาง ปลาแปบ และจะพบ
ไขในทองปลาขนาดใหญทั้งปลาเกล็ดและปลาหนังในชวงเดือน
พฤษภาคมถึงมิถุนายน และเมื่อถึงเดือนสิงหาคมน้ำเต็มฝงก็จะ
หยุดไหลมอง เนื่องจากน้ำมากและลึก แลวเปลี่ยนไปใชเครื่องมือ
อยางอื่นที่เหมาะสมกับการหาปลาในชวงน้ำมาก เชน ลอบ จั่น
ตุม โดยจะวางไวตามริมฝงน้ำตื้นๆ แลวลงไปยามหรือไปดูเชา
และเย็น ปลาที่ไดมีหลายชนิด เปนปลาที่มีขนาดเล็กและใหญ
ที่หลงเขามา ในชวงกลางวันก็จะหันไปทำไร ทำนา และทำงาน
กอสราง”
บริเวณดอนไขแหงนี้ยังเคยมีการจับปลาบึก นายสุทธิพงษ
พิสัยพันธุ อายุ ๔๔ ป คนหาปลาบานเชียงคาน เลาใหฟงวา
“ครั้งสุดทายที่มีการจับปลาบึกไดในป ๒๕๒๕ ปลาบึกหนัก ๔๐๐
กิโลกรัม หลังจากนั้นก็ไมมีการลาปลาบึกอีกเลย เนื่องจากคน
ที่จะลาปลาบึกตองมีความรูในการจับปลาบึก กอนลงจับจะมีการ
ทำพิธีบวงสรวงเจาที่ริมฝงโขงกอน แลวจึงลงลากมอง ปจจุบัน
ไมมใี ครสืบทอดวิธกี ารจับปลาบึก คนรุน ใหมเรียนหนังสือกันจบสูงๆ
จึงหางานที่ดีและมีเงินเดือนกันหมด เพราะมีรายไดที่แนนอนกวา
การหาปลา ซึ่ ง ต อ งอาศั ย โชค บางวั น ก็ ไ ด บางวั น ก็ ห าไม ไ ด
การจับปลาบึกจึงหยุดตั้งแตนั้นมา”
นอกจากปลาขนาดใหญ เช น ปลาบึ ก แล ว ยั ง มี ป ลาหนั ง
ขนาดใหญชนิดอื่น เชน ปลาคัง ปลาแข และปลาเลิม ที่ชาวบาน
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ยังสามารถจับไดอยูใ นขณะนี้ นางบุญมี ทองนอย แมคา ขายปลา
ในตลาดอำเภอเชียงคานใหขอมูลวา “เมื่อป ๒๕๔๘ มีชาวบาน
นำปลาเลิ ม มาขายให ห นั ก ๑๑๘ กิ โ ลกรั ม และมี ป ลาแข ห นั ก
๓๐-๕๐ กิโลกรัม มาขายให” จากคำบอกเลานี้ทำใหรูวาบริเวณ
ดอนไขนมี้ ปี ลาขนาดใหญอาศัยอยูโ ดยเฉพาะปลาหนัง สวนปลาเกล็ด
ที่พบเปนปลาโจก ปลาเพี้ย ที่หนักตั้งแต ๒-๑๐ กิโลกรัม ซึ่งแสดง
ใหเห็นถึงความอุดมสมบูรณของแมน้ำโขงที่อำเภอเชียงคานแหงนี้
เปนอยางมาก
แก ง คุ ด คู เป น อี ก ช ว งหนึ่ ง ของ
แมน้ำโขงที่มีคนหาปลาใชเปนแหลง
หาปลากั น มาก ซึ่ ง มี จ ำนวนเรื อ
หาปลาอยูถ งึ ๕๐ กวาลำ โดยมีการ
เขาคิวกันหาปลาเชนเดียวกับทีด่ อนไข
ปลาที่จับไดก็จะเปนปลาชนิดเดียวกัน
ขนาดใกลเคียงกัน
นอกจากนั้นแกงคุดคูยังเปน
แหล ง หาปลาในช ว งหน า แล ง
เดื อ นมี น าคมถึ ง เมษายน
ที่มีชาวบานจากหมูบานอื่น
หลายพื้ น ที่ เ ข า มา
หาปลาดวยการ
ท อ ด แ ห ห รื อ
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หว า นแห ในช ว งฤดู แ ล ง นี้ ป ลาส ว นใหญ ที่ จั บ ได เ ป น ปลาเกล็ ด
ขนาดเล็ก เชน ปลาบอก ปลาสรอย ปลาสะอี ปลาหมากแปบ
ปลามาง เปนตน ซึ่งชาวบานจะทอดแหบริเวณหาดของแกงคุดคู
กันมากในเดือนเมษายน เนื่องจากแกงคุดคูเปนแหลงทองเที่ยว
ทำใหมีคนภายนอกเขามาเที่ยวดูแกง ลองเรือชมทิวทัศน และชม
การหาปลาของชาวบาน

ผาแบน เปนลวงหาปลาอีกที่หนึ่งที่เปนทั้งชื่อของหมูบาน
ในตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน ทีต่ ง้ั อยูร มิ น้ำโขง มีเรืออยูป ระมาณ
๔๐-๕๐ ลำ ทีเ่ จาของสับเปลีย่ นหมุนเวียนกันออกไปยามเครือ่ งมือ
หาปลาของตนในชวงเชาตรูและยามแดดรมลมตกของชวงเย็น
พอสี ไชยจันทร อายุ ๖๒ ป ชาวบานผาแบนไดเลาใหฟง วา
“เมื่อกอนชาวบานมีเรือทุกหลังคาเรือน หาปลากันทุกบาน แตใน
ระยะเวลา ๕-๖ ป ที่ผา นมาน้ำโขงเปลีย่ นไป มีการขึน้ ลงทีผ่ ดิ จาก
เมื่อกอน ที่ถึงเวลาขึ้นก็จะขึ้นตลอด ถึงเวลาลงก็จะลดลงเรื่อยๆ
จนถึงระดับทีเ่ คยเปนทุกป เดีย๋ วนีข้ นึ้ ๆ ลงๆ ไมเปนเวลา ปลาหาได
ยากมากขึ้น ทำใหคนในหมูบาน ๓ สวน หาปลาเสีย ๑ สวน
นอกนั้ น ก็ หั น ไปทำสวนผลไม มีมะมวง มะขาม เงาะ ทุเรียน
ปลูกปะปนกันไป และเลี้ยงวัวกันบาง สวนพอ กลางวันเลี้ยงวัว
กางมองทิ้งไวเชาเย็นก็มายามดูวา ปลาติดมองหรือไม ปลาทีต่ ดิ มอง
จะเปนปลาเพี้ย ขายกิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท ปลาปาก ปลาแกง

จากเชียงคานถึงปากชม ๓๓

ก็กโิ ลกรัมละ ๑๐๐ บาท ชวงไหนไดปลามาก ราคาก็จะลดลงเหลือ
กิโลกรัมละ ๗๐-๘๐ บาท ขายใหกับคนในหมูบานเดียวกันและ
หมูบานใกลเคียง ชวงนี้ปลาบหลาย (ปลาไมมาก) น้ำขึ้นๆ ลงๆ
ถาเขา (หมายถึง จีน) ปลอยน้ำเขื่อน น้ำก็มาก ไมปลอยก็นอย
รูมาจากขาวในวิทยุบาง โทรทัศนบาง เปนสาเหตุทำใหหาปลา
ไดนอยลง เมื่อเทียบกับ ๑๐ ปกอน ที่อยากกินปลาก็ตั้งหมอรอไว
ไปหาก็ไดปลามากิน”
นอกจากนั้นพอวิญู ไชยจันทร อายุ ๖๐ ป ยังไดเลาถึงวิธี
การไหลเบ็ดน้ำเตาใหฟงวา “บานผาแบนเมื่อกอนมีการไหลเบ็ด
น้ำเตาไปตามน้ำ ซื้อหนังหมามากิโลละ ๑๐๐ บาท นำมาหมัก
ประมาณ ๓ วัน ใหมกี ลิน่ เหม็น ซึง่ ปกติเนือ้ หมาจะมีกลิน่ แรงอยูแ ลว
ใช เ ป น เหยื่ อ ล อ ปลาเลิ ม ซึ่ ง เป น ปลาที่ ช อบกิ น ของเน า เหม็ น
กินของสกปรก ผิดกับปลาบึกที่เปนปลาที่ชอบกินแตของสะอาด
เชน ไคหิน สาหราย เมื่อปลาเลิมไดกลิ่นเนาเหม็นก็จะมาติดเบ็ด
น้ำเตาที่ไหลไว เมื่อ ๒ ปที่แลวไดปลาเลิม ตัวขนาด ๗๐ กวากิโล
ขายกิโลกรัมละ ๑๑๐ บาท ไดเงินเหมือนขายควาย หากไดปลา
ก็จะโทรหาคนรับซื้อ เขามาซื้อถึงบานเอาไปขายใหคนกรุงเทพ
แลวไปบอกวาปลาบึก เขาก็ซื้อกันกิโลหลายรอยบาท เพราะเขา
แยกไมออกวาปลาบึกหรือปลาเลิม ไทบานอยางเราๆ จะรูวา
อันไหนปลาบึกอันไหนปลาเลิม เพราะดูออกวาปลาบึกจะหัวเล็ก
แหลม ตัวยาว ไมมเี ขี้ยว สวนปลาเลิมจะหัวใหญ ตัวสั้นกวาและ
มีเขี้ยว
สวนน้ำ ๓-๔ วันขึน้ ๓-๔ วันลง จีนสรางเขือ่ นเขาปลอยน้ำมา
น้ำก็เยอะ เขาปดน้ำก็ลง หาปลาไมคอยได เดือน ๕ (เมษายน)
หาปลาไดมากหนอยเพราะเปนชวงปลาขึ้น”
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คกตามิ้ง บานบุฮม ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน แมน้ำโขง
ในพื้นที่บานบุฮมมีลักษณะเปนแกงหินผาจำนวนมาก ทำใหการ
หาปลาของชาวบานตางจากที่ดอนไข และแกงคุดคู โดยชาวบาน
ใชวิธีการวางมองทิ้งไว หากวางไวในตอนเย็นก็จะไปยามหรือไปดู
ในตอนเชา เมื่อไดปลาก็จะกางมองทิ้งไวไปยามในตอนเย็นอีก
แหลงหาปลาที่สำคัญของชาวบานบุฮมคือ คกตามิ้ง นอกจากนั้น
ก็จะหาบริเวณทั่วไปของแมน้ำโขงใกลกับหมูบาน

พอบุญหนัก มามี อายุ ๗๒ ป เลาดวยความภาคภูมิใจวา
“พอหาปลาตั้งแตวัยรุน เมื่อกอนลงไปน้ำโขงเอามือคลำจับปลา
ไดเลย ปลาจะอยูต ามซอกหินผา เปนปลาแข ชาวบานหาปลากันเปน
ทุ ก คน ปลาเยอะมากขายกิ โ ลละ ๕ บาท ๑๐ บาท ตื่ น มา
ก็ออกไปหาปลา ทำใหแข็งแรงไมคอยเจ็บไขไดปวย”
“ตอนพออายุ ๑๑ ป น้ำทวมหมูบานหมด สูงเทาหัวเขา
จนถึงตนขา และมาทวมอีกทีตอนพออายุ ๒๔ ป ชาวบานก็หา
อยูห ากินกันตามปกติ เพราะมีกงุ หอย ปู ปลาใหจบั กินกันไมไดขาด
และเมื่อตอนพออายุ ๘-๙ ป คนในหมูบานเคยไดปลาบึกตัวยาว
ประมาณ ๒ วากวา ตัวใหญโอบไมรอบ แบงกันกินทั้งหมูบาน
ไมมกี ารขาย ปลาบึกจะอยูต ามคกตามิง้ ซึง่ เปนคกทีอ่ ยูใ นลำน้ำโขง
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ใกล ๆ กั บ หมู บ า น คกตามิ้ ง ลึ ก ๑๒ วา น้ ำ ลึ ก มากปลาบึ ก
ตัวใหญจึงอยูได และเมื่อ ๑๐ กวาปกอน พอก็ไดปลาเลิมหนัก
๒๕ กิโล เดี๋ยวนี้ปลาหายากมากขึ้น คนจะเขามาซื้อถึงบานไมทัน
ไดแบงกันกินเหมือนเมื่อกอน ตอนนี้มีเรือหาปลาอยู ๔๕ ลำ
เปนเรือติดเครื่อง ซึ่งใชเรือติดเครื่องแบบนี้มาประมาณ ๔๐ ป
มาแลว เพราะราคาปลาสูงขึน้ ทำใหมกี ารแขงขันกันหาปลามากขึน้
จึ ง เอาเรื อ ไปติ ด เครื่ อ งจะได ห าปลาได ม ากขึ้ น เพราะปลาก็ เริ่ ม
ลดลงเรื่อยๆ”
นอกจากนั้นยังมีเครื่องมืออยางอื่น เชน ลอบ จั่น ตุม เบ็ด
ปก เบ็ดราว กะโหล ใชวางดักปลาในชวงน้ำขึ้น และยังมีการวาง
ดางกุงฝอยไวริมฝงในชวงที่น้ำเริ่มขึ้นอีกดวย ในชวงน้ำลดก็จะใช
วิธีการหวานแห ซึ่งเครื่องมือเหลานี้ชาวบานบุฮมใชหาปลากันมา
หลายชั่วอายุคน
พอสวน ทองสุข อายุ ๗๒ ป เลาเสริมตอวา “เมื่อกอน
ชาวบานมีเรื อกันทุกหลั งคา หาปลาทุกวัน และวางเครื่ องมือ
หาปลาไวตลอดทั้งมอง ไซ เบ็ด จะหยุดหาก็ตอเมื่อน้ำเต็มฝง
แลวหันไปทำนา แตกอนน้ำขึ้นก็จะขึ้นตลอดตามฤดูกาลน้ำหลาก
เมือ่ ถึงฤดูนำ้ ลงก็จะลดลงเรือ่ ยๆ จนมีคำกลาวทีต่ ดิ ปากชาวบานวา
เดือน ๕ น้ำยานทา เดือน ๖ เดือน ๗ น้ำเต็มทาเฮ็ดอยูเ ฮ็ดกิน
บไดอดไดอยาก”
สวนการอพยพยายถิน่ ของปลานัน้ พอสวน เลาวา “ในเดือน
๓-๔ (กุมภาพันธ-มีนาคม) ปลานอยหรือปลาขนาดเล็กจะขึ้นมาก
เชน ปลาบอก ปลาแปบ ปลามาง ปลาฮากกลวย ปลาแขวไก
สวนเดือน ๖-๗ (พฤษภาคม-มิถุนายน) ปลาใหญขึ้น เชน ปลาแข
ปลาสวย ปลาเคิง ปลาเนื้อออน
ปลามางจะมีไขในทองชวงเดือน ๗-๘ (มิถนุ ายน-กรกฎาคม)
เดือน ๖ เดือน ๗ น้ำเริ่มขึน้ ชาวบานก็จะเริม่ กางมองทิง้ ไว แลวไป
ยามเชา-เย็น หากันไปเรือ่ ยๆ จนถึงเดือน ๙ เดือน ๑๐ น้ำเต็มฝง
ก็จะหยุดหา แลวเมื่อยางเขาสูเดือน ๑๑ น้ำก็จะเริ่มลดลง หรือ
ขึ้นอยูกับฝนดวย ก็จะเริ่มลงไปกางมองกันอีก แตกอนหากินตาม
ธรรมชาติ กั น ไป เดี๋ ย วนี้ ค วามเจริ ญ เข า มา การเฮ็ ด อยู เ ฮ็ ด กิ น
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ก็เปลี่ยนไป หาปลาลำบากขึ้น ปลาหายากขึ้นทำใหราคาปลา
สูงขึ้นตามไปดวย”
พิธกี รรมการหาปลาของชาวบานแถบนีพ้ อ บุญหนักกลาววา
“พิธีกรรมของคนหาปลาที่นี่จะใชไก เหลา ยาสูบ ดอกไมธูปเทียน
เลี้ยงเจาของคก วัง เลี้ยงของใครของมันใครหาที่ตรงไหนก็จะ
เลี้ยงที่ตรงนั้น ไมเหมือนกับทางเชียงของที่ชาวบานเลี้ยงรวมกัน
จัดงานเปนประเพณี”
คกไผ บุงไผ ในชวงหนาน้ำหลากบริเวณนี้จะถูกเรียกวา
“คกไผ” เนื่องจากความแรงของกระแสน้ำไหลเขากระแทกฝงจน
เวาลึกเขาไปในผืนดิน จนถูกตั้งใหเปนชื่อของหมูบานดวย คือ
บานคกไผ สวนยามหนาแลงน้ำแหงบริเวณนีก้ จ็ ะกลายเปนทีน่ ำ้ ขัง
ขนาดใหญ ชาวบานเรียก “บุงไผ” ซึ่งชาวบานจะหาปลาเปน
ประจำทุกวัน บริเวณใกลเคียงกันนี้ก็จะมีหาดบัว แกงเหมือด
ทีป่ ลาอาศัยอยูเ ปนจำนวนมาก โดยจะเห็นเครือ่ งมือหาปลาตางๆ
เชน มอง ลอบ เบ็ด วางดักปลาในบริเวณนี้ทุกวัน สรางรายได
ใหกับชาวบานทุกวันเชนเดียวกัน
พอมวน ลิพัน อายุ ๖๖ ป เลาใหฟงวา “พอหาปลาเปน
อาชี พ เริ่ ม หาปลามาตั้ ง แต อ ายุ ๑๐ กว า ป หาทุ ก วั น ที่ บุ ง ไผ
หาดบัว แกงเหมือด เปนสวนใหญ นอกนัน้ ก็หาบริเวณใกลหมูบ า น
ไมออกไปหาหมูบานอื่น เพราะเขาก็จะมีที่วางเครื่องมือหาปลา

คกไผ
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ของคนบานอื่นอยูแลว ปลาที่ไดก็แลวแตฤดูกาลของปลานั้นๆ
ช ว งหน า น้ ำ หลากปลาที่ ไ ด ก็ จ ะเป น พวกปลาโจก ปลาจอก
ปลาออด ปลาเนื้อออน ปลาเคิง ปลาแข ปลาตองกราย สวน
หนาแลงก็จะเปนปลาขนาดเล็กเสียเปนสวนใหญที่ขึ้นเปนฝูงใหญ
เช น ปลามาง ปลาส อ ย ปลาแข ว ไก ปลาหมู ปลาแปบ
ปลาฮากกลวย ไดทีละมากๆ ใชตองตัก หรือซอน ไดมากก็เอา
มาทำปลาแดก (ปลารา) ไวกิน หากปไหนไดมากก็จะขายดวย”
บุง ไผ ถือเปนลวงหรือแหลงหาปลาทีส่ ำคัญของชาวบานคกไผ
และชาวบานทางฝงลาวที่ออกหาปลาบริเวณเดียวกันนี้
แกงจันทร เปนระบบนิเวศของแมน้ำโขงที่มีแกงหินมาก
ทำใหน้ำเชี่ยวกราก เปนอันตรายตอการเดินเรือ มีเรือสินคาลม
บอยครัง้ และคนหาปลาสวนใหญกจ็ ะหลีกเลีย่ งไมนำเรือมาหาปลา
บริ เวณนี้ แต จ ะหาปลาในช ว งหน า แล ง ราวเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ
ถึงเดือนเมษายน โดยการใชตองตักปลาขนาดเล็ก เชน ปลาสรอย
ปลามาง ปลาแขวไก ปลาหมู ปลาฮากกลวย ที่จะขึ้นเปนฝูงใหญ
ในชวงนี้
นอกจากนั้นบริเวณแกงจันทรนี้ยังเปนบริเวณที่ชาวบาน
พากันมารอนทองกันมากในชวงหนาแลงเชนเดียวกัน แกงจันทร
จึงเปนสถานที่ทองเที่ยวอีกแหงหนึ่งที่ผูคนสนใจมาแวะเที่ยวชม
กันทั้งชาวไทยและตางประเทศ
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แกงจันทรยังมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร ที่ผูเฒาผูแกเลา
ใหฟงวา “แตกอนเรือไมสามารถแลนไดเนื่องจากติดแกงหินทำให
ชองน้ำไหลแคบและเชีย่ วกราก ในสมัยฝรัง่ เศสเขามาลาอาณานิคม
จึงมีการระเบิดแกง เพื่อเปดรองน้ำใหกวางพอที่จะใหเรือแลน
ผานไปได ตั้งแตนั้นมาจึงมีเรือแลนผาน แตคนขับเรือตองอาศัย
ความชำนาญในการบังคับเรือ ซึ่งปจจุบันก็ยังมีเรือลมใหเห็นอยู”
นอกจากนีย้ งั มีตำนานเลาสืบตอกันมาวา “บริเวณแกงจันทรนี้
เปนสถานที่ ทีม่ สี งิ่ ศักดิส์ ทิ ธิค์ มุ ครองอยู ในคืนเดือนเพ็ญ ขึน้ ๑๕ ค่ำ
แกงจันทรจะมีความสวยงามมาก แสงจันทรทส่ี อ งกระทบกับผิวน้ำ
เปนสีทอง เปนที่นาเกรงขามตอผูพบเห็นและไมกลาที่จะลองเรือ
หาปลาผานแตเพียงลำพังได”
พอบุ เพ็งคำ ผูเฒาบานคกเวาเลาใหฟงวา “คนหาปลาไมมี
ใครกล า พายเรื อ ผ า นแก ง จั น ทร ค นเดี ย วในตอนกลางคื น ได
หากออกเรือหาปลาในตอนกลางคืนและจำเปนตองผานแกงจันทร
ก็จะชวนกันออกหาปลากันเปนกลุม เมือ่ พายเรือมาใกลแกงจันทร
ทุกคนก็จะหยุดพูดคุยกัน และรวมกันอธิษฐานขอตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์
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ใหชวยคุมครองใหเรือแลนผานแกงจันทรไปไดอยางปลอดภัย
เมื่อผานแกงจันทรไปไดแลวจึงจะเริ่มพูดคุยกันใหม” จึงถือไดวา
แกงจันทรเปนสถานที่ ที่มีความสำคัญต อ คนในท อ งถิ่ น นี้ เ ป น
อยางมาก
นอกจากแหลงหาปลาที่สำคัญที่ยกตัวอยางมานำเสนอแลว
ชาวบานยังมีการหาปลากันทุกวันในบริเวณตางๆ ตลอดสายของ
แมน้ำโขง ชาวบานทุกหลังคาเรือนหาปลากันเปนทุกคน โดยเมื่อ
ล อ งเรื อ ตั้ ง แต ป ากน้ ำ เหื อ งลงมาถึ ง คกไผ จะเห็ น ชาวบ า นวาง
เครื่องมือหลากหลายชนิด ทั้งมอง ลอบ ตุม กะโหล จั่น เบ็ด โตง
ตามบริเวณตางๆ ตลอดสายน้ำโขง ซึ่งการหาปลาของชาวบาน
ในแถบนี้มีการถายทอดองคความรูสืบทอดตอกันมาตั้งแตครั้ง
บรรพบุรษุ แมปจ จุบนั ปลาในแมนำ้ โขงหาไดยากขึน้ และมีอาชีพใหม
เขามาเสริ ม เช น การทำเกษตรบนภูเขา การทำเกษตรริ มโขง
และอาชีพรับจางอื่นๆ แตชาวบานก็ไมเคยทิ้งอาชีพที่ทำกันมา
อยางยาวนาน คือ การหาปลาในแมน้ำโขง โดยทำควบคูไปกับ
อาชีพอื่นอยูจนถึงปจจุบันนี้

เรือรมแกงจันทร
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การอพยพขึ้น-ลง

ของพันธุปลาแมน้ำโขงตอนลาง
การอพยพของพันธุปลาแมน้ำโขงในพื้นที่ที่เก็บขอมูลคือ
ตั้งแตปากน้ำเหือง บานทาดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย ลงมาถึงบานหวยเหียม อำเภอปากชม จังหวัดเลย
ระยะทางประมาณ ๑๑๐ กิโลเมตร พันธุปลาแตละชนิดที่เก็บ
ขอมูลไดมาจากการใชเครื่องมือหาปลาของชาวบานในพื้นที่นี้
ปลาแตละชนิดนั้นไดจากการจับปลาของชาวบานในแตละชวง
เวลาหรือเดือนที่จับไดปลาชนิดนั้นๆ ดวยประสบการณในการ
จับปลาของชาวบานทุกปทำใหชาวบานรูวาปลาชนิดไหนมีใหจับ
ชวงเวลาใดบาง
ชวงเวลาที่ชาวบานเรียกวา “ปลาขึ้น” นั้นเปนชวงเวลา
เดียวกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ำในแมน้ำโขงในตนฤดูฝน ตั้งแต
เดือนพฤษภาคมไปจนถึงชวงปลายฤดูฝนประมาณเดือนกันยายน
ปลาจะขึ้นมากในชวงน้ำแดงหรือน้ำหลาก คือ เดือนพฤษภาคม
กับเดือนมิถุนายน ปลาที่ขึ้นเปนปลาขนาดใหญและเปนปลาหนัง
มากกวาปลาเกล็ด เชน ปลาเคิง ปลาแข ปลาออด ปลายาง
ปลาขบ ปลาสะงั่ว ปลาเนื้อออน ปลาดังแดง เปนตน ปลาเกล็ด
ขนาดใหญ ก็ จ ะมี ป ลาโจก ปลาจอก ปลาไน ปลานวลจั น ทร
ปลาพอน ปลาตอง สวนปลาขนาดกลางจะมีปลาปาก ปลายอน
ปลาบู ปลาแขยง ปลาดุก ปลากา ปลาบอก ปลาสะกาง เปนตน
ชวงน้ำหลากนี้ชาวบานใชเครื่องมือหาปลาหลักคือมอง ลอบ ตุม
และเบ็ ด ขนาดต า งๆ ตั้ ง แต เ บอร เ ล็ ก ไปจนถึ ง เบอร ใ หญ เช น
เบ็ดน้ำเตา ที่ใชจับปลาขนาดใหญ
ปลาเหล า นี้ เ ป น ปลาเศรษฐกิ จ ที่ ส ร า งรายได ห ลั ก ให กั บ
ชาวบานที่มีอาชีพหาปลาหรือแมกระทั่งชาวบานที่มีอาชีพหลัก
ทางการเกษตร แตชวงนี้ก็จะหันมาหาปลาเปนอาชีพหลัก ซึ่งการ
ดำเนินชีวิตในแตละวันของชาวบานจะมีวงจรของการดำเนินชีวิต
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ตามครรลองที่คลายกันในทุกๆ วัน คือ ตื่นเชามาพอบานออกไป
เก็บกูม องหรือยามมองหรือเครือ่ งมือหาปลาอืน่ ตามความถนัดของ
แตละบุคคลที่วางดักปลาไวเมื่อตอนเย็นของวันวาน สวนแมบาน
ก็หงุ หาอาหารเตรียมออกไปไรหรือสวน รายไดแรกทีเ่ ขาครอบครัว
คือรายไดจากปลาที่ไดมา และชวงกลางวันก็จะเขาไรหรือสวน
เก็บพืชผลทางการเกษตรมาขายเปนรายไดอีกสวนหนึ่ง เนื่องจาก
ทุกวันชาวบานจะนำผลผลิตทางการเกษตร เชน กลวย ปลี ใบตอง
พืชผักสวนครัวนำกลับบานทุกเย็น ซึ่งจะมีพอคาคนกลางที่เปน
คนในหมูบ า นรับซือ้ ไปขายตลาดอีกทอดหนึง่ ทุกเย็น และตอนเย็น
พ อบ านก็ จะลงไปยามมอง ลอบ กะโหล หรือเครื่ องมืออื่ นๆ
อย า งเช น ตุ ม เบ็ ด ที่ ต อ งคอยใส เ หยื่ อ หากปลากิน เหยื่ อ แลว
ไมติด หรือไมก็เอาปลาที่ติดออกแลวนำเหยื่อใสใหมแลวทิ้งไว
ทั้งคืน รุงเชาก็ไปยามหรือไปดูอีกหมุนเวียนกันไปเชนนี้ทุกวัน
นอกจากนั้นชวงน้ำขึ้นยังมีกุงฝอยและกุงจม (กุงที่มีขนาด
ใหญกวากุงฝอย) จำนวนมากใหชาวบานไดจับ โดยการใชตุมกุง
และดางกุงดักไวตามริมโขง สรางรายไดใหกับชาวบานอีกทางหนึ่ง
ดวยเชนกัน

กุงฝอย

กุงจม
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พันธุปลาที่ชาวบานจับในชวงน้ำลด ตั้งแตเดือนตุลาคมไป
จนถึงเดือนเมษายนนั้นจะเปนปลาขนาดเล็กซึ่งสวนมากจะเปน
ปลาเกล็ด ชาวบานใชวิธีไหลมองตามหาดและแกง ซึ่งจะใชมอง
ตาถี่สำหรับจับปลาขนาดเล็ก และดางเขียว ซึ่งเปนเครื่องมือที่ทำ
มาจากผลิตภัณฑที่หาไดงายในทองตลาดคือตาขายตาถี่ไนลอน
สีฟามาดัดแปลงทำ ซอน ดางกุง ตุมปลามาง เปนตน ปลาที่ได
เช น ปลามาง ปลาหมากผาง ปลาแปบ ปลาซิ ว ปลาบอก
ปลาหนามเจีย ปลากาขี้หมู ปลาหมากผาง ปลาแขวไก เปนตน
ซึ่ ง ปลาเกล็ ด ขนาดเล็ ก เหล า นี้ จ ะอยู ร วมกั น เป น ฝู ง ว า ยทวน
กระแสน้ ำ ขึ้ น มาในช ว งฤดู แ ล ง ของทุ ก ป
เปนการอพยพขึ้นมาทางเหนือน้ำ เพื่อหา
ที่วางไข อยูในชวงระหวางเดือนมกราคม
ถึ ง เดื อ นเมษายน ช ว งนี้
ชาวบ า นจะลงหาปลา
กั น มาก โดยใช วิ ธี ก าร
“ไหลมอง” คือ การแลน
เรือขึ้น-ลง ไปตามน้ำแลว
ปล อ ยมองให ไ หลไปตาม
สายน้ำแลวเก็บกูขึ้นจะมีปลาติดมองขึ้นมา
ทั้งปลาขนาดเล็กและขนาดใหญ และการ
วางโต ง คื อ การใช ล ำไม ไ ผ ที่ มี ค วามยาว
ทั้งลำตนมาเปนตัวชวยยึดมองไวไมใหไหลไป
ตามน้ำวางไวบริเวณน้ำไหลแรงและมีความลึก
หรือแมกระทัง่ การใชเบ็ดขนาดตางๆ ตามขนาด
และชนิดของปลา
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รวมไปถึ ง เครื่ อ งมื อ อี ก อย า งที่ เ ป น ที่ นิ ย มใช จั บ ปลาช ว ง
หนาแลงนี้คือ “ตอง” เปนเครื่องมือที่มีลักษณะคลายสวิงแตมี
ดามจับที่ยาวและมีขนาดใหญกวา ชาวบานจะใชตกั ปลาตามหาด
หรือแกง โดยยืนอยูบนโขดหินริมน้ำแลวตักหรือใชตองดักทาง
เหนือน้ำเมือ่ ปลาวายทวนกระแสน้ำขึน้ มาก็จะเขาไปในตอง ชาวบาน
ก็จะยกขึ้น ซึ่งจะเปนปลาขนาดเล็กที่ขึ้นเปนฝูง เชน ปลาแขวไก
ปลามาง ปลาสรอย ปลาแปบ ปลาฮากกลวย เปนตน

นอกจากการไหลมองแลวชาวบานที่มีบานริมฝงโขงและ
ชาวบานโคก หมายถึง บานที่อยูหางไกลน้ำโขงเขาไปทางตัวเมือง
หรือตัวจังหวัด ก็จะเปนฤดูกาลการหวานแหหรือทอดแหตามหาด
และแกง โดยเฉพาะบริเวณแกงคุดคู ซึ่งถือเปนวัฒนธรรมการ
หาปลารวมกันในชวงเดือนกุมภาพันธถงึ เดือนเมษายน ทีช่ าวบาน
จะมารวมตัวกันที่แกงคุดคู โดยใชแหเปนเครื่องมือในการหาปลา
วันหนึง่ ๆ มีไมตำ่ กวา ๒๐ คน ซึง่ ชาวบานจะถือการหาปลาบริเวณ
แกงคุดคูนี้เปนวัฒนธรรม “ตุมโฮม” หรือการพบปะสังสรรคกัน
โดยเฉพาะเดือนเมษายนชวงเทศกาลสงกรานต ชาวบานจะลง
หวานแหกันมาก ปลาที่ไดสวนหนึ่งก็จะปรุงอาหารกินกันบริเวณ
แกง เชน ปง ยาง โดยแบงกันกินหรือลอมวงกินดวยกัน โดยไมมี
การแบงพรรคแบงพวก ใครอยูบริเวณนั้นก็จะถูกเชื้อเชิญใหมา
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ล อ มวงกิ น ปลาด ว ยกั น จนกลายเป น วั ฒ นธรรมการหว า นแห
แกงคุดคูทุกป
บริเวณแกงคุดคูเ ปนแหลงทองเทีย่ วทีม่ นี กั ทองเทีย่ วมาเทีย่ ว
ตลอดทั้งป นักทองเที่ยวมาในชวงเทศกาลสงกรานตนี้ก็จะเห็น
วั ฒนธรรมการหว านแหและไดรับไมตรีจิตจากชาวบานในการ
ถูกเชื้อเชิญใหรวมวงกินปลารวมกัน สรางความประทับใจใหกับ
นักทองเที่ยวเปนอยางยิ่ง
แกงคุดคูจึงเปนแหลงหาปลาและแหลงทองเที่ยวที่สำคัญ
อีกแหงหนึง่ ทีส่ รางรายไดใหกบั ชาวบานทุกป อีกทัง้ ยังเปนสถานที่
สรางสังคมและวัฒนธรรมการอยูรวมกันดวยความมีน้ำใจไดอยาง
ดียิ่ง
นอกจากนัน้ แกงคุดคูย งั เปนแหลงทีส่ ามารถศึกษาการอพยพ
ขึน้ ลงของพันธุป ลาน้ำโขงไดเปนอยางดี เนือ่ งจากมีคนลงหวานแห
กันมาก ปลาที่ไดจึงมีความหลากหลายและทำใหรูวาในแตละวัน
มีปลาขึ้น-ลงตางชนิดกัน เชน วันนี้ปลาแขวไกขึ้นทั้งวันชาวบาน
ก็ จ ะหว า นแหได แ ต ป ลาแข ว ไก วั น ไหนปลาสะกางขึ้ น วั น นั้ น
สวนใหญชาวบานก็จะไดปลาสะกางไปขายในจำนวนปลาทีม่ ากกวา
ปลาชนิดอื่นที่ไดอยางละสองสามตัวเทานั้น ซึ่งสามารถบอกไดวา
ปลาชนิดไหนขึน้ -ลงชวงเวลาใดได จนกลายเปนองคความรูท ส่ี บื ทอด
กันมาจากรุนสูรุนวา ปลาชนิดใดขึ้นในชวงไหน ชาวบานก็จะผลิต
เครื่องมือหาปลาใหเหมาะสมกับปลาชนิดนั้นในแตละชวงเวลา
จนกลายเปนวัฒนธรรมการกินปลา วาชวงเดือนไหนจะไดกินปลา
อะไร รวมไปถึงราคาปลาวาชวงไหนราคาปลาชนิดใดถูกชนิดใดแพง
หากเป น ช ว งปลาชนิ ด นั้ น ขึ้ น มากราคาปลาชนิ ด นั้ น ก็ จ ะถู ก ลง
อยางเชน ชวงน้ำขึ้นเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมเปนชวงที่
ปลาเศรษฐกิจอยางเชน ปลาเคิง ปลาเนื้อออน ปลาออดขึ้นมาก
ราคาก็จะถูกลง กิโลกรัมละประมาณ ๑๐๐-๑๕๐ บาท แตหาก
เป น ช ว งเวลาอื่ น นอกจากนี้ ก็ จ ะมี ร าคาแพงมากมี ร าคาตกถึ ง
กิโลกรัมละ ๒๐๐-๒๘๐ บาท เลยทีเดียว
ปลาในแมนำ้ โขงสวนใหญจะขึน้ เปนฝูงใหญ สงผลใหชาวบาน
จับไดทีละจำนวนมาก อยางเชน หากวันนี้ปลาออดขึ้น ชาวบาน
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ก็ จ ะจั บ ได ป ลาออดอย า งเดี ย วที ล ะ ๕-๒๐ ตั ว หรื อ วั น นั้ น
ปลาเนื้ อ อ อ นขึ้ น ก็ จ ะจั บ ปลาเนื้ อ อ อ นได ช นิ ด เดี ย วในวั น นั้ น
ซึ่งสามารถบอกไดเลยวา วันนั้นมีปลาอะไรขึ้นบาง ปลาแมน้ำโขง
สวนใหญจะมีพฤติกรรมอยูรวมกันเปนฝูง การอพยพหาที่วางไข
จึงเคลื่อนยายเปนฝูง ทำใหชาวบานเกิดประสบการณจนสั่งสม
เปนองคความรู ที่สามารถรับรูไดวาชวงเวลาใดปลาชนิดใดขึ้นบาง
นอกจากนีพ้ ฤติกรรมการกินอาหารของปลายังสรางองคความรู
ให กั บ ชาวบ า นได อี ก ด ว ย อย า งเช น ช ว งต น ฝน น้ ำ เริ่ ม หลาก
ตนมะเดื่อริมฝงโขงเริ่มมีผลสุกแลวรวงหลนลงลอยตามผิวน้ำโขง
ชาวบานก็จะรูวาเปนสัญญาณบอกใหรูวาปลาออดหรือปลาโมง
เริม่ ขึน้ แลว เนือ่ งจากชาวบานเห็นปลาออดกินมะเดือ่ สุกเปนอาหาร
ก็จะวางเครือ่ งมือหาปลา เชน มอง ลอบ เบ็ด และไดนำผลมะเดือ่ สุก
มาใชเปนเหยื่อปลาอีกดวย
ชาวบานยังอาศัยการสังเกตจากสภาพภูมิอากาศ สภาพ
ของสีน้ำที่หากเมื่อน้ำเริ่มขุนก็จะรูวาปลาเพี้ยเริ่มขึ้นแลว ตนไม
เชน เมื่อดอกงิ้วบาน ปลาบอก ปลาสรอย ก็จะพากันอพยพขึ้น
เปนฝูงใหญเพื่อหาที่วางไขทางเหนือน้ำขึ้นไป หรือหาแมน้ำสาขา
หรือหวยสาขาของแมนำ้ โขง เพือ่ เขาไปวางไข เพราะเมือ่ แมนำ้ โขงขึน้
ก็จะเออลนเขาไปในน้ำสาขา แมน้ำสาขาหรือหวยสาขาก็จะมีน้ำ
จากการที่ฝนตกแลวไหลมารวมกันที่หวยกอนไหลออกสูแมน้ำโขง
จากสภาพของธรรมชาติเชนนี้ เอื้อตอการอพยพของปลาฝูงใหญ
ในการหาที่วางไข
เมื่อเขาไปวางไขแลว กอนที่น้ำหวยจะแหงหรือหมดฤดูฝน
ปลาบางสวนก็จะอพยพกลับลงสูแมน้ำโขง บางสวนก็จะอาศัยอยู
ในแมน้ำสาขาหรือหวยสาขาตอไป ชาวบานเรียกปลาที่ไมอพยพ
กลับนี้วา “ปลาคางวัง” แตก็จะมีปริมาณที่นอยหากเทียบกับ
ปลาที่อพยพกลับ
จากพฤติกรรมการอพยพของปลาเชนนี้ชาวบานไดสังเกต
เห็ น หรื อ พบเจอจนเป น ความคุ น ชิ น จนสร า งองค ค วามรู ใ ห กั บ
ชาวบานไดรูวาตองหาปลากันมากชวงน้ำขึ้น คือ ระหวางเดือน
พฤษภาคมถึงสิงหาคม และอีกชวงหนึ่ง คือ ชวงน้ำลด ประมาณ
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เดือนตุลาคมถึงธันวาคม สองชวงนี้จะเปนชวงการขึ้นและลงของ
ปลาที่มีขนาดใหญ สวนปลาขนาดเล็กจะขึ้นในชวงฤดูรอนคือ
เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน เนือ่ งจากปลาขนาดเล็กไมสามารถ
วายทวนกระแสน้ำขึ้นมาไดเพราะตานแรงน้ำไมไหว จึงอพยพขึ้น
ในชวงหนาแลง ชาวบานก็จะหาปลากันมากในชวงนี้ ซึ่งจะเปน
ปลาขนาดเล็ ก เป น ฝู ง ใหญ ชาวบ า นจะนำปลามาทำปลาร า
กันมากในชวงนี้ ซึ่งก็เกิดจากมีปลาขึ้นมากจึงใชวิธีการทำปลารา
หรือปลาแดกนี้มาถนอมอาหาร ถือเปนภูมิปญญาของคนไทย
มาตั้งแตครั้งบรรพบุรุษ
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เครื่องมือหาปลา
การหาปลาเปนอีกอาชีพหนึ่งของคนเชียงคานและปากชม
เนื่ อ งจากมี แ ม น้ ำ โขงที่ เ ป น แม น้ ำ ขนาดใหญ แ ละยั ง เป น แม น้ ำ
นานาชาติไหลผาน จึงเอื้อประโยชนใหชาวบานแถบนี้มีภูมิความรู
ในเรื่องของวิธีการจับปลา ที่อาศัยประสบการณความรอบรูจาก
การสั่ ง สมและสื บ ทอดกั น มาหลายชั่ ว อายุ ค น โดยการสั ง เกต
พฤติกรรมปลา สภาพของระบบนิเวศที่ปลาแตละชนิดอาศัยอยู
แล ว นำมาคิ ด ค น สร า งเครื่ อ งมื อ หาปลาหลากหลายชนิ ด และ
เหมาะสมกับการใชจับปลาแตละชนิด จวบจนกระทั่งไดพัฒนา
อุปกรณตา งๆ ทีน่ ำมาใชแทนไมไผ ซึง่ ทีแ่ ตกอ นถือเปนวัตถุดบิ หลัก
ในการทำเครือ่ งมือหาปลา แลวมีการปรับเปลีย่ นมาเปนอุปกรณอนื่
ที่หาไดสะดวกโดยมีวางขายตามทองตลาด เชน ใชตาขายสีเขียว
มาแทนไมไผในการทำตุม หรือใชทำซอนแทนการใชดายมาถัก
เชนแตกอน แตก็ยังมีเครื่องมือหาปลาบางชนิดที่ยังคงใชวัตถุดิบ
จากธรรมชาติมาเปนอุปกรณอยู เชน เบ็ดน้ำเตา ที่ยังคงใชผล
ของน้ำเตาขนาดเล็กทีต่ ากใหแหงมาเปนทุน ลอยน้ำของเบ็ดน้ำเตาอยู
เนื่องจากอุปกรณอื่นหาความเหมาะสมและสมดุลกับเบ็ดน้ำเตา
ไดยาก แลวชื่อก็บอกอยูในตัวของมันเองวา “เบ็ดน้ำเตา”
การจะผลิตเครื่องมือหาปลาของชาวบานลุมน้ำโขงแถบนี้
ขึ้นมาแตละชนิด หรือแมกระทั่งคนหาปลาในลุมน้ำอื่น จะตอง
อาศัยองคประกอบจากประสบการณหลายๆ ดาน มาผสมผสานกัน
ลองผิดลองถูกจนไดสงิ่ ทีด่ ที เี่ หมาะสมทีส่ ดุ จนสะสมเปนองคความรู
หรือภูมิปญญาที่สืบทอดกันมาจากรุนสูรุน เปนมรดกทางปญญา
ของมนุษยมาชานาน แลวพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นตาม
กาลเวลา เชน เมือ่ สมัยกอนชาวบานจะใชมองหาปลาก็จะใชขนาด
ความกวางของตามองแตละชองใหเหมาะกับปลาที่จะหา หากจะ
หาปลาขนาดเล็ ก ก็ ใช ม องตาถี่ หากจะหาปลาขนาดใหญ ก็ ใช
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มองตาใหญ แตปจจุบันชาวบานใชมองตาถี่กับมองตาใหญมาผูก
ติดรวมกันแลวใหชื่อวา “มองซิ่ง” เมื่อวางดักจับปลาก็จะไดทั้ง
ปลาขนาดเล็กและปลาขนาดใหญ ซึ่งการผลิตเครื่องมือหาปลา
แตละชนิดขึน้ มานัน้ ตองใชองคความรูเ รือ่ งพฤติกรรมการอาศัยอยู
การหากิน การอยูร วมกันเปนฝูงของปลาแตละชนิด เชน การสังเกต
พฤติกรรมของปลากา ปลานิล วากอนจะวางไขปลานิล หรือปลากา
จะสร า งหลุ ม ใต ท อ งน้ ำ เป น วงกว า งเส น ผ า ศู น ย ก ลางประมาณ
๑ ฟุต แลววางไขไวในหลุม เมื่อลูกออกมาก็จะอาศัยอยูในหลุม
แมปลาก็จะเฝาระวังภัยใหรอบๆ หลุม เมื่อชาวบานสังเกตเห็น
ก็จะวางเครือ่ งมือหาปลา เชน กะโหล ตุม ลอบ ไวในบริเวณใกลๆ
กับหลุมนั้น เมื่อแมปลาออกหากินบริเวณนั้นก็จะหลงเขาไปใน
เครื่องมือหาปลา
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การสังเกตสภาพโดยรอบของระบบนิเวศนัน้ ๆ ทีป่ ลาอาศัยอยู
ปลาบางชนิ ด ชอบอาศั ย อยู บ ริ เวณน้ ำ ตื้ น ปลาบางชนิ ด อาศั ย
อยูบริเวณน้ำไหล บางชนิดชอบอาศัยอยูบริเวณน้ำลึก ชาวบาน
ก็จะผลิตเครื่องมือหาปลาใหเหมาะกับระบบนิเวศนั้นๆ เชน เบ็ด
มอง ใชหาปลาที่อยูน้ำลึกสวน แห ลอบ จั่น ตุม กะโหล คอนโด
ใช ห าปลาน้ ำ ตื้ น และต อ ง โต ง เป น เครื่ อ งมื อ หาปลาบริ เวณ
น้ำไหลแรง
ตลอดถึงการสังเกตสภาพของภูมอิ ากาศชวงเวลาของฤดูกาล
เพื่อเลือกใชเครื่องมือหาปลาใหเหมาะกับปลาที่อพยพขึ้น-ลงตาม
ฤดูกาลของวัฏจักรการดำรงชีวติ ของพันธุป ลา เชน ชวงฤดูนำ้ หลาก
หรือน้ำขึ้นระหวางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณเดือนกันยายน
จะใช ลอบ เบ็ด จั่น มอง หาปลา ชวงฤดูน้ำลดหรือฤดูแลงในราว
เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนเมษายนก็จะใช กะโหล ซอน ตอง
ลอบ ไซ แห ในการหาปลา
นอกจากนัน้ ยังมีภมู ปิ ญ
 ญาจากการสังเกตพฤติกรรมของปลา
วาชอบอยูรวมกันเปนฝูงใตพืชน้ำ หรือเศษกิ่งไมใบหญาที่ไหล
มารวมกันบริเวณน้ำนิ่ง เชน บุง ชาวบานก็จะทำการสรางระบบ
นิเวศแบบนี้ใหกับปลา โดยตัดกิ่งไมมากองในบุง ซึ่งกอนจะวาง
กิ่งไมลงก็จะใชดางเขียวผืนใหญวางไวใตพื้นน้ำกอน แลววางกิ่งไม
กองไวตรงกลาง ทิ้งไวประมาณ ๒ อาทิตยหรือหนึ่งเดือนใหปลา
เข า มาหากิ น และอาศั ย อยู แล ว ยกดางเขี ย วขึ้ น เอากิ่ ง ไม อ อก
ลากดางเขียวขึ้นบกเก็บเอาปลา เสร็จแลวก็จะนำดางและกิ่งไม
กลับลงน้ำทิ้งไวเชนเดิม ทำเชนนี้จนกวาจะถึงชวงน้ำขึ้นในเดือน
พฤษภาคม ที่เขาสูฤดูฝนน้ำเริ่มขึ้น ระบบนิเวศของแมน้ำโขงก็จะ
เปลีย่ นเปนแมนำ้ สายใหญ เรียกวิธกี ารหาปลานีว้ า “การลอมเยาะ”
ซึ่งจะทำในบุงชวงหนาแลงในเดือนกุมภาพันธถึงเมษายนเทานั้น
ชาวบานในอำเภอเชียงคานและปากชมมีการใชเครื่องมือ
หาปลาตางๆ ในการหาปลาดังนี้
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มอง เปนเครื่องมือหาปลาชนิดดักเปนเครื่องมือหาปลาที่
ชาวบานนิยมใชกันมากที่สุด โดยใชมองตาถี่ไปจนถึงมองตาใหญ
โดยใชมองตั้งแตขนาดเล็กมาก ๒.๕ เซนติเมตร ไปจนถึงขนาด
๒๑ เซนติเมตร ซึ่งเปนมองที่มีตาขนาดใหญที่สุดที่ชาวบานใชจับ
ปลาใหญ ในชวงฤดูน้ำหลาก

มองซิง่ เปนเครือ่ งมือหาปลาชนิดดักทีช่ าวบานมีการดัดแปลง
จากมองที่ใชหาปลากันทั่วไป โดยการใชมองขนาด ๗ เซนติเมตร
ซึ่งเปนมองตาถี่ ประกบกับมองขนาด ๑๗ เซนติเมตร ที่มีขนาด
ใหญกวา นำมอง ๒ ขนาดนี้มาประกบติดกัน ชาวบานเรียกวา
“มองซิ่ง” ซึ่งใชจับปลาขนาดเล็กและขนาดใหญ โดยปลาใหญ
จะติดอยูก บั มองเบอร ๑๗ สวนปลาเล็กเมือ่ เล็ดลอดมองตาใหญไป
ก็จะติดอยูกับมองเบอร ๗ ซึ่งเปนมองตาถี่ทำใหจับปลาไดทั้ง
ขนาดเล็กและขนาดใหญ
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ขนาดความถี่หรือหางของตามองนั้น ขึ้นอยูกับคนหาปลา
จะประเมินวาจะใชจับปลาชนิดใด แลวจะเลือกขนาดความถี่ของ
ตามองในเบอรตางๆ แตกตางกันออกไป

แห เปนเครือ่ งมือหาปลาชนิดใชจบั ปลาทีช่ าวบานใชจบั ปลา
ในชวงน้ำลด โดยมีการทอดแหหรือหวานแหบริเวณหาดทราย
โดยเฉพาะบริ เ วณหาดที่ แ ก ง คุ ด คู กั น มาก ปลาที่ ไ ด จ ะเป น
ปลาขนาดเล็ก เชน ปลามาง ปลาหมากแปบ ปลาสะอี ปลาบอก
ปลาสรอย เปนตน

เบ็ดราว เปนเครื่องมือชนิดลอปลา โดยใชเบ็ดผูกติดกับ
เชือกไนลอนทีม่ คี วามเหนียว และทนทาน โดยจะผูกเบ็ดใหหา งกัน
๒ วา เบ็ดราวหนึ่งจะมีเบ็ดอยู ๕-๑๐ หลัง สวนใหญจะใชเบ็ด
เบอร ๘ และเบอร ๑๒ โดยจะใชเชือกดานหนึ่งผูกติดกับหลักหรือ
กอนหินขนาดใหญริมฝงแลวปลอยเบ็ดใหไหลไปตามน้ำสวนอีก
ดานหนึ่งก็จะผูกกอนหินหรือของที่มีน้ำหนักไวเพื่อใหเบ็ดจมน้ำ
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นำเหยื่อ เชน ไสเดือน ตั๊กแตน กุง เกี่ยวติดเบ็ดลอปลาใหมา
ติ ด เบ็ ด ปลาที่ติดเปนปลาขนาดใหญ เชน ปลายาง ปลาออด
ปลาโจก ปลาเพี้ย เปนตน
นอกจากนี้ชาวบานยังปรับขนาดของเบอรเบ็ด ตามความ
เหมาะสมกับปลาแตละชนิดที่จะจับอีกดวย

เบ็ ด ป ก เครื่ อ งมื อ ชนิ ด ล อ ปลา โดยใช เ บ็ ด เกี่ ย วเหยื่ อ
เชน ไสเดือน ตั๊กแตน กุง แลวผูกติดกับไมไผแลวนำไปปกไวริมฝง
น้ำโขง โดยปกในตอนเย็น รุง เชาก็จะไปยามหรือไปดูวา มีปลาติดอยู
หรือไมแลวนำเหยื่อใสไวอีก ตอนเย็นก็จะลงไปยามอีก ปลาที่ได
ส ว นใหญ จ ะเป น ปลาประเภทเดี ย วกั บ ที่ ติ ด เบ็ ด ราว ชาวบ า น
จะปกเบ็ดไวตามริมน้ำโขงอยางนอย ๓๐-๕๐ หลังขึ้นไป
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เบ็ดน้ำเตา เปนเครื่องมือหาปลาชนิดลอปลา ลักษณะเปน
เบ็ดที่มีขนาดใหญ ที่มีเสนผาศูนยกลาง ๑ เซนติเมตร ใชเชือก
ไนลอนสีขาวถักใหเปนเสนใหญติดกับตัวเบ็ดไวยาว ๑ ฟุต โดยวิธี
การวางเบ็ดน้ำเตานัน้ จะผูกเชือกทีอ่ ยูต ดิ กับเบ็ดน้ำเตาไวกบั เชือก
ไนลอนขนาดใหญใหยาว ๑ เมตร แลวผูกไวกับน้ำเตาขนาดเล็ก
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ปลอยเชือกใหยาว ๓๐ เมตร ซึ่งเทากับความลึกของแมน้ำโขง
และอาจสั้นกวาหรือยาวกวาแลวแตความลึกของแมน้ำโขงบริเวณ
นัน้ ๆ แลวผูกน้ำเตาขนาดใหญไว ระหวางน้ำเตาเล็กกับน้ำเตาใหญ
นำแถบเทปคาสเซ็ ท ผู ก ติ ด ระหว า งน้ ำ เต า เล็ ก กั บ น้ ำ เต า ใหญ
แลวมัดเชือกไวกับตนไมใหญอีกที
พ อ เพิ่ ม ศั ก ดิ์ พิ สั ย พั น ธุ พรานปลาวั ย ๖๒ ให ข อ มู ล ว า
“โดยปกติจะใหเชือกยาว ๑๕ วา หรือ ๓๐ เมตร ซึง่ เทากับความลึก
สวนใหญของแมน้ำโขงที่อำเภอเชียงคานนี้ “จากนั้นผูกน้ำเตา
ขนาดใหญไว แลวใชแถบมวนเทปคาสเซ็ทผูกติดระหวางน้ำเตาเล็ก
กับน้ำเตาใหญ หากปลาถูกเบ็ดแถบเทปจะขาดออกจากกันดวย
แรงดิ้นของปลาขนาดใหญ เชน ปลาเลิม ซึ่งเบ็ดน้ำเตานี้จะใชจับ
ปลาเลิมเสียเปนสวนใหญ ซึ่งแถบเทปนี้ทำไวสำหรับใหสังเกตเห็น
เมื่อปลาถูกเบ็ด เพราะจะสะทอนแสงแดดทำใหมองเห็นไดชัดเจน
และน้ ำ เต า ขนาดเล็ ก จะจมด ว ยแรงดึ ง ของปลา ส ว นน้ ำ เต า
ขนาดใหญจะหมุนติ้วลอยอยูเหนือน้ำ
ขณะทีน่ ำ้ เตาหมุนเร็วและแรงไมควรเขาไปใกล อันตรายมาก
เพราะปลาเลิมที่ตัวใหญ ๕๐-๑๐๐ กิโลกรัมและดิ้นแรงมากดวย
สั ญ ชาตญาณปลาจะดิ้ น ด ว ยการพลิ ก ตั ว ทำให เชื อ กบิ ด เกลี ย ว
ตามไปดวย เมื่อเขาไปใกลจะทำใหเชือกพันและรัดเราใหตกลงไป
ในน้ำได ตองรอใหปลาออนแรงกอนคอยเขาไปเก็บกู ขอสังเกต
อีกอยางหนึ่งก็คือ รอใหน้ำเตาหมุนชาลงกอนคอยเขาไปจับปลา
ใชไกทั้งตัวหรือไสหมู ๑ กิโลกรัม เปนเหยื่อลอ โดยจะหมักใหเนา
และมีกลิ่นกอน เพราะปลาเลิมเปนปลาที่ชอบกินสัตวที่เหม็นเนา
จึงตองมีการหมักใหเนากอนนำมาเปนเหยื่อ ปลาที่ไดนอกจาก
ปลาเลิมแลวยังมีปลาขนาดใหญอื่นๆ อีก เชน ปลาเคิง ปลาแข
ปลาคาว ที่มาติดเบ็ดน้ำเตา”
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ลอบนอน เครือ่ งมือหาปลาโบราณ รูปรางวงรี ยาวประมาณ
๑.๕-๒ เมตร สานจากไมไผ งาจะสาน ๒ ชวงคือ งาเขา เพื่อให
ปลาเข า ได ส ะดวก และงาขั ง เมื่ อ ปลาเข า แล ว จะออกไม ไ ด
ขางหลังมีชองเปดเอาปลาออก มีฝาปด ปลาที่หาไดมีปลาขอ
ปลากด ปลาชะโด ปลากา ปลาตอง ปลาตองกราย เอี่ยน เตา
หาไดตลอดป
ป จ จุ บั น ชาวบา นมี ก ารปรั บ อุ ป กรณ ใ นการทำลอบขึ้ น มา
จากเชือกไนลอนที่หาซื้อไดตามทองตลาด ใชไมไผทำโครงราง
แลวใชเชือกไนลอนสีเขียวขนาดเล็กสานเปนตาขายใชหุมโครง
ลอบอีกชั้นหนึ่ง

จัน่ เปนเครือ่ งมือชนิดดักปลา ทำจากไมไผสานเปนรูปกรวย
สามเหลี่ยม ดานปากกรวยทำฝาสานดวยไมไผเปนรูปสี่เหลี่ยม
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จัตุรัส ใชไมไผลำยาวประมาณ ๓ ฟุต เปนตัวสรางความแข็งแรง
ใหกับฝา เพื่อกันไมใหปลาหลุดออกมาเมื่อติดอยูในจั่น ใชรำหรือ
ขาวสุกเปนเหยื่อลอใหปลาเขามากิน แลวฝาจะปดลงดวยกลไก
ที่ทำไว วางดักปลาไวบริเวณน้ำตื้นริมฝงในชวงน้ำขึ้นเต็มตลิ่ง
ในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน

ลอบเบิด หรือลอบริ้วไม เครื่องมือหาปลาชนิดดักปลา
สานด ว ยไม ไ ผ เป น รู ป ทรงกรวยยาวประมาณ ๑-๑.๕ เมตร
ข า งในมี ง าสองชั้ น มี แ ผงสานด ว ยไม ไ ผ ยึ ด ปากลอบเบิ ด ไว
ทั้งสองขางและปดกั้นไมใหปลาวายออกดานขาง ใชดักปลากด
ปลาเคิง ปลาบู ปลาขอ และปลาขนาดเล็ก
ลอบที่ชาวบานใชจึงมี ๒ แบบ คือ ลอบริ่วไม ที่สานดวย
ไมไผทั้งหมด ซึ่งเปนลอบขนาดเล็ก และลอบที่ใชไมไผทำโครงราง
แลวใชเชือกไนลอนสีเขียวขนาดเล็กสานเปนตาขายใชหมุ โครงลอบ
อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งจะมีขนาดที่ใหญกวาหลายเทา
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ตุ ม ปลาขาว เป น เครื่ อ งมื อ ชนิ ด ล อ ปลา สานด ว ยไม ไ ผ
เปนรูปทรงกรวยสูงประมาณครึ่งเมตร ฐานลางเปนรูปทรงกลม
ทำงาไวดานลางของฐาน เพื่อใหปลาขาวเขาไปกินเหยื่อในตุม
ด า นบนทำเป น ฝาสำหรั บ ใส เ หยื่ อ และเอาปลาออกจากตุ ม
ใชกะลามะพราวเปนฝาปด เจาะรูรอยเชือกผูกติดกับตัวตุม ใชวาง
ดักปลาโดยใสเหยื่อ เชน แกลบหรือรำขาว ขาวสุก ไวในตุม นำไป
ปกไวริมฝงโขงโดยใชไมทำหลัก ๒ อัน ปกไขวกันใชตุมมัดหอย
กับหลักใหดานงาตุมลอยสูงจากพื้นน้ำเล็กนอยเพื่อใหปลาเขาไป
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กิ น เหยื่ อ ได แต อ อกจากตุ ม ไม ไ ด ใช ใ นช ว งน้ ำ มากหรื อ น้ ำ
จากแมน้ำโขงปริมาณมากจนไหลเออทวมเขาไปตามหวยสาขา
หรือทวมพื้นที่ลุมริมแมน้ำโขง ชาวบานก็จะลงวางตุมดักปลา

ตุ ม ปลามาง สานด ว ยไม ไ ผ เป น รู ป กรวยฐานล า งเป น
รูปสี่เหลี่ยม ทำงาเปนรูปสี่เหลี่ยมไวดานขางติดกับฐานลาง เพื่อ
ใหปลาเขาไปกินเหยื่อในตุม ใชกะลามะพราวเปนฝาปด เจาะรู
รอยเชือกผูกติดกับตัวตุม ขนาดของตุมปลามางจะมีขนาดเล็กกวา
ตุมปลาขาว ใชเหยื่ออยางเดียวกับตุมปลาขาวใสไวในตุมลอปลา
ใหเขามากินเหยื่อในตุม ใชวางดักปลาชวงเดียวกันกับตุมปลาขาว
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คอนโด เปนเครื่องมือลอปลาทำจากไมเนื้อแข็ง เชน ไมดู
ไมแดง ขนาดไมหนาสี่ยาว ๓-๔ เมตร แบงเปนชองๆ ขนาดยาว
ประมาณ ๑ ฟุต หรือเปนหองคลายคอนโด มีงาที่เมื่อปลาเขา
แลวจะออกไมได แลวนำไปวางไวริมฝงน้ำโขง โดยมีเหยื่อลอที่ทำ
จากขาวตมสุกแลวปนกับรำขาว เมื่อปลาเขามากินก็จะถูกขังไวใน
ชองนั้นๆ คลายกับการใสลอบ แตมีชองหลายชองใหปลาเขาไป
กินอาหารในนั้น

ต อ ง เป น เครื่ อ งมื อ ชนิ ด จั บ ปลาที่ มี ลั ก ษณะคล า ยสวิ ง
แต มี ข นาดใหญ ก ว า หลายเท า สานด ว ยด า ยที่ มี ค วามเหนี ย ว
แลวนำมาผูกติดกับไมไผ ๒ อัน ใชเปนดามจับ แลวนำไมมา
ไขวกัน ใหปากตองเปนรูปสามเหลี่ยม ดามจับทำดวยไมไผขนาด
เหมาะมือจับไดสะดวก ยาวประมาณ ๓ เมตร การใชตอ งคนหาปลา
จะใชหาปลาในชวงหนาแลง โดยยืนอยูบนโขดหินแลวใชตองตัก
เอาปลาขนาดเล็ ก ที่ ว ายทวนกระแสน้ ำขึ้ นมา ปลาที่ได จะเปน
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ปลาขนาดเล็ ก ที่ ขึ้ น มาวางไข ใ นช ว งฤดู แ ล ง ที่ อ ยู ร วมกั น เป น ฝู ง
ดังนั้นการจับปลาดวยตองในแตละครั้งของชาวบานจะไดปลาเปน
จำนวนมาก จากการให ข อ มู ล ของพ อ เริ ญ ชั ย คี นี ชาวบ า น
ปากเนียม ซึง่ มีอาชีพหาปลา เลาวา “ในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือน
เมษายน เป น ช ว งน้ ำ โขงแห ง มากเกาะแก ง โผล ขึ้ น เหนื อ น้ ำ
เหลือรองน้ำขนาดเล็ก และไหลเชี่ยวมาก ปลาเกล็ดขนาดเล็ก
เชน ปลาหมากแปบ ปลามาง ปลาสรอย หรือปลาหนังขนาดเล็ก
เช น ปลาฮากกล ว ย ปลาหมู ปลาแข ว ไก จะขึ้ น มาเป น ฝู ง
ชาวบ า นก็ จ ะใช ต อ งลงตั ก ปลาช ว งนี้ บางคนได ม ากถึ ง วั น ละ
๑-๒ กระสอบปุย ใชทำปลารา เก็บไวกินและขาย”

โตง เครื่องมือหาปลาชนิดดักปลา เปนเครื่องมือที่มีการ
ดัดแปลงการใชมองในการหาปลา โดยนำมองมาผูกติดกับไมไผที่
ยาวทั้งลำตน และใหสามารถผูกมองใหมีความยาวมากที่สุดเทาที่
จะทำได แลวนำไปดักจับปลาบริเวณที่มีน้ำไหลเชี่ยวตามแกงหิน
โดยใชกอ นหินผูกมัดกับชายมองดานลาง ชวยใหมองจมน้ำ ปลอยให
มองไหลไปตามกระแสน้ำโดยมีไมไผทั้งลำเปนตัวยึดมองไมไหล
ไปกับน้ำ โตงจะใชดักจับปลาในชวงน้ำลดตามแกงหินบริเวณที่มี
น้ำไหลเชี่ยวและลึก และเปนเสนทางที่มีปลาขนาดใหญอาศัยอยู
ในช ว งหน า แล ง เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ ถึ ง เดื อ นเมษายน ส ว นหน า
น้ำมากจะใชแกลลอนน้ำมันผูกติดกับกอนหินเปนตัวยึดติดกับมอง
ไมใหไหลไปตามน้ำ ชาวบานจะเรียกวา “ใสมอง” หรือ “ดึกมอง”
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ซอน เปนเครื่องมือชนิดจับปลา ทำจากตาขายตาถี่สีฟา
ที่มีขายตามทองตลาด ชาวบานเรียก “ดางเขียว” มาตัดใหมี
ความยาวประมาณ ๓-๔ เมตร ใชไมไผทมี่ ลี ำตนขนาดเล็กเหมาะมือ
เปนดามจับทั้งสองดานและเพื่อขึงใหตาขายกางออก ใชตะกั่ว
รอยเปนเสนยาวเย็บติดกับตาขายดานลาง เพื่อใหมีน้ำหนักเวลา
ลากซ อ นไปจะช ว ยให ต าข า ยจมติ ด ไปกั บ พื้ น น้ ำ กั น ไม ใ ห ป ลา
หลุดลอดออกไปได
ซ อ นเกิ ด ขึ้ น จากการที่ ช าวบ า นมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นและ
หาวิธกี ารจับปลาใหไดมากขึน้ เมือ่ ปลาหายากมากขึน้ จากเมือ่ กอน
ที่ จั บ เฉพาะปลาที่ มี ข นาดใหญ ข าย ป จ จุ บั น มี บ างครอบครั ว
ที่จับปลาเล็กในบุงชวงหนาแลง ซึ่งน้ำโขงจะแหงมาก น้ำจะขัง
อยูในบริเวณแองกะทะ กระจายอยูทั่วไป มีทั้งแองน้ำขนาดเล็ก
ไปจนถึ ง แอ ง น้ ำ ขนาดใหญ ชาวบ า นเรี ย กระบบนิ เวศเช น นี้ ว า
“บุง” ซึ่งเปนที่อยูอาศัยของปลาขนาดเล็กจำนวนมาก หลังจาก
ที่ ป ลาได ว างไข ใ นช ว งหน า น้ ำ หลาก ลู ก ปลานานาชนิ ด จึ ง ติ ด
อยูในบุงจำนวนมาก
ซอนเปนเครื่องมือที่ดัดแปลงมาจากสวิง ที่มีขนาดใหญกวา
ใช ค นสองคนในการจั บ ซ อ นทั้ ง สองด า น แล ว ช อ นปลาหรื อ
ที่ชาวบานเรียก “ซอนปลา” ไปตามบุงตางๆ ในแมน้ำโขงชวง
หนาแลง ซึ่งจะทำใหไดปลามากกวาการใชสวิงในแตละครั้ง
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ตุมเอี่ยน เปนเครื่องมือลอปลา โดยมีเหยื่อที่เปนอาหาร
ของปลาลอไวในตุม ตุมเอียนจะมีงากลมอยูบริเวณดานขางของ
ตัวตุมหางจากกนประมาณ ๑๐ เซนติเมตร งากลมของตุมเอียน
เปนงาปด ตางจากงากลมของตุมปลามาง ตุมปลาขาว ซึ่งเปน
งาเป ด รอบปากงาจะใช ขุ ย ไม ไ ผ ติ ด อี ก ที เพื่ อ ให ดู ค ล า ยกั บ
พงหญา ลอใหเอี่ยนเขามา โดยพฤติกรรมของเอี่ยนแลวจะชอบ
อาศั ย อยู ต ามโคลนและพงหญ า ที่ เ น า ใต น้ ำ ปากตุ ม ด า นบน
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บานออกเล็กนอยมีฝาสานดวยไมไผ โดยมีไมขัดปดทับอีกชั้นหนึ่ง
เพื่ อ ไม ใ ห ห ลุ ด ออกง า ย องค ป ระกอบของตุ ม เอี่ ย นที่ ส ำคั ญ
อี ก ส ว น คื อ “ซอน” ใส เ หยื่ อ เมื่ อ ใส ซ อนเข า ไปทางปากตุ ม
ตัวซอนจะคางอยูที่คอของตุมไมตกลงไปถึงตัวตุม
เหยื่อที่ใชลอเอี่ยน หรือปลาไหล จะเปนปูหรือปลาตาย
ทีท่ งิ้ ไวจนมีกลิน่ เนาเหม็น โดยทัว่ ไปชาวบานจะวางตุม ในตอนเย็น
และจะยามในชวงเชาของอีกวันหนึ่ง การวางตุมคนหาปลาจะขุด
ดินโคลนใหลึกพอดีกับปากทางเขา
บริเวณทีว่ างตุม เอียน หรือ “ลวง” ชาวบานจะวางตุม เอีย่ น
ไวในบริเวณที่มีโคลนตมของริมฝงโขง ริมหวยสาขา ทุงนา บุง คก
เปนตน

ดางกุง ลักษณะเดียวกับกะโหล ทำจากตาขายตาถี่สีฟาที่มี
ขายตามตลาด หรือที่ชาวบานเรียก “ดางเขียว” นำมาดัดแปลง
โดยอาศั ย ภู มิ ค วามรู ทำเป น กล อ งสี่ เ หลี่ ย มกว า ง ๐.๕ เมตร
ยาว ๑ เมตร ปลอยชายตาขายทั้ง ๒ ดานยาว ๑.๕ เมตร แลวใช
ไมทำหลักปกกางตาขายไวทง้ั สองดาน โดยมีกลองสีเ่ หลีย่ มสำหรับให
กุงเขาไปอยูตรงกลาง เพื่อกันไมใหกุงออกไปนอกเสนทางเขาหรือ
งาของดางกุง นำไปวางไวบริเวณริมฝงโขง หันดานที่มีรูซึ่งทำเปน
ทางเขาของกุงไปทางทายน้ำ เนื่องจากธรรมชาติของกุงจะวาย
ทวนกระแสน้ำขึ้นไป โดยไมใชเหยื่อแตอาศัยชวงที่กุงวายทวนน้ำ
ขึ้นมาเปนฝูงใหญแลววางดางกุงดักทางเดินของกุงไว กุงจึงเขาไป
ติดอยูในกลองสี่เหลี่ยมของดางกุง
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เยาะ เปนเครื่องมือลอปลา โดยอาศัยการสังเกตพฤติกรรม
และธรรมชาติการมีชีวิตอยูของปลาที่ชอบอาศัยและหากินอยู
ตามบริเวณที่มีกอหญาหรือกิ่งไมที่จมอยูในน้ำ ชาวบานจะตัดกิ่ง
ตนไครมากองทิง้ ไวในน้ำ โดยกอนวางกิง่ ตนไครลงไป จะวางตาขาย
สีเขียวหรือที่ชาวบานเรียก “ดางเขียว” เย็บติดกันใหมีขนาดใหญ
และกวาง ปูวางลงไปบนผิวดินใตน้ำกอนแลวนำกิ่งตนไครวางกอง
รวมกันเปนกองใหญ เพื่อสรางที่อยูที่หากินใหกับปลา เมื่อกิ่งของ
ตนไครเริ่มเนาก็จะมีปลาเขามาอยูอาศัยและกินใบของตนไคร
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ใชเวลาประมาณ ๑-๒ อาทิตย ชาวบานก็จะลงเอาปลา โดยยก
ตาขายขึ้นแลวเอากิ่งตนไครออกจนหมด แลวยกตาขายขึ้นบก
เก็บเอาปลา แลวนำตาขายลงวางในน้ำ แลวเอากิ่งตนไครวาง
กองรวมกันเหมือนเดิมรอเวลาอีก ๑-๒ อาทิตย แลวทำการเก็บกู
เอาปลาครั้งตอไป ทำแบบเดิมไปเรื่อยๆ จนกวาจะถึงหนาน้ำมาก
จึงหยุด เยาะจะทำกันในชวงหนาแลงเทานั้นหรือในชวงเดือน
กุมภาพันธถึงเดือนเมษายน ทำกันบริเวณบุงที่มีน้ำขังที่มีความลึก
ตั้งแต ๑ เมตรขึ้นไป

สวิง เปนเครือ่ งมือหาปลาจับปลา โดยใชดา ยทีม่ คี วามเหนียว
ถักเปนรูปทรงกรวย ยาว ๑ ชวงแขน ใชไมไผทำขอบ ใชชอนกุง
ปลาริ ม โขงยามช ว งฤดู ฝ น บริ เวณบุ ง ยามหน า แล ง และตาม
หวยสาขา
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กะโหล เปนเครื่องมือลอปลา โดยใชแกลบหรือรำขาว หรือ
ขาวสุกผสมกับรำขาว เปนเหยื่อลอไวในกลองสี่เหลี่ยมของกะโหล
ทำจากตาขายสีเขียวที่มีขายตามทองตลาด ใชปดกั้นบริเวณโซ
แซม และบุง แลวทำทางเดินใหปลาวายเขาเปนชองแคบ เมื่อ
ปลาเขาก็จะกลับออกทางเดิมไมไดถูกขังไวในกลองสี่เหลี่ยมของ
กะโหล ใชในชวงหนาน้ำลดหรือในหนาแลง เดือนกุมภาพันธถึง
เดือนเมษายน

ดางตุ ม กุ ง ลั ก ษณะคล า ยตุ ม เป น เครื่ อ งมื อ ดั ด แปลง
ทำจากลวดตาข า ยและตาข า ยตาถี่ สี ฟ า ที่ มี ข ายตามท อ งตลาด
มีงาดานหนาเพื่อใหกุงและปลาเขาไปกินเหยื่อขางใน แตออก
ไมไดเพราะติดงา ใชดางเขียวทำหางเปนกรวยยาว เพื่อใหกุงและ
ปลาขนาดเล็กที่เขาไปจำนวนมากเขาไปอยูในกรวยตาขายที่ทำไว
ใชดักกุงและปลาขนาดเล็กตามริมแมน้ำโขง ดางตุมกุงดัดแปลง
มาจากตุ ม กุ ง ของเดิ ม ที่ ส านด ว ยไม ไ ผ ที่ อ าศั ย ความประณี ต
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ในการสาน แตดางตุมกุงทำจากอุปกรณที่หาซื้อไดตามทองตลาด
คือตาขายตาถี่สีฟา ซึ่งทำไดสะดวกและงายกวาสานดวยไมไผ
เปนการลดทอนเวลาในการทำเครื่องมือหาปลาใหเร็วขึ้น ใชแกลบ
หรือรำขาวเปนเหยื่อ

ตุมกุง สานดวยไมไผขนาดเทากับตุมปลามาง ฐานลางเปน
รูปทรงกลม ทำงาเปนรูปสามเหลีย่ มดานขางติดกับฐานใหกงุ เขาไป
กินเหยื่อในตุม ใชแกลบหรือรำขาวเปนเหยื่อ ดานบนทำเปนฝา
สำหรั บ ใส เ หยื่ อ และเอากุ ง ออกจากตุ ม ใช ก ะลามะพร า วเป น
ฝาปด ใชไมไผเหลาเปนแทงคลายตะเกียบใชขัดฝาปดที่ทำจาก
กะลามะพราวไมใหหลุดออกมาโดยทำหวงทั้งสองขางตรงขามกัน
สำหรับสอดไมเขาไปเพื่อยึดปดฝา สวนเหยื่อก็จะใชเชนเดียวกับ
ตุมปลาขาวและตุมปลามาง
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กะโหลมีหาง ลักษณะเดียวกับกะโหลเพียงแตนำตาขาย
ตาถี่หรือที่ชาวบานเรียก “ดางเขียว” มาเย็บตอเปนหางออกไปอีก
เมือ่ ปลาเขามากินเหยือ่ แลวออกไมได ก็จะวายมารวมกันอยูบ ริเวณ
หางของกะโหล โดยสวนทายหรือหางของกะโหลจะทำรูไว แลวใช
เชือกมัดไว เมื่อชาวบานมาเก็บกูก็จะเอาปลาออกทางหางนี้
แตกอนใชวิธีถักสานดวยดายคลายกับสวิง แตมีขนาดใหญ
กวาหลายเทา ถักใหมีหางยาวกวาสวิงมากประมาณ ๒ เมตร
หรือใชดางเขียวเย็บเปนหางหรือรูปกรวยยาว ๒ เมตร มีชายที่ทำ
ดวยดางเขียวทั้ง ๒ ดาน คลายกับของดางกุง ใชปดกั้นทั้ง ๒ ขาง
เพื่อไมใหปลาวายออกไปนอกทางเขาหรืองาของกะโหล การใช
กะโหลมีหาง จะวางดักไวตามบริเวณโซ แซม และบุง ใชกิ่งไม
กอนหินและดินปดกั้นทางเดินน้ำอื่นๆ ที่น้ำไหลออกหลายทาง
แลวทำทางเดินใหปลาวายเขาเปนชองแคบ แลวใชกะโหลมีหาง
วางดักไว ใหหางกะโหลที่มีลักษณะคลายกับสวิง ปลอยใหไหลไป
ตามน้ำ เมื่อปลาเขาก็จะติดอยูในหางของกะโหล ชาวบานจะวาง
กะโหลไวตอนเย็นรุงเชาก็จะมาเก็บกูเอาปลา แลวจะวางไวอีก
อาจจะมาเก็บตอนเย็น หรือมาเก็บอีกในรุงเชาของอีกวัน เปน
เครือ่ งมือหาปลาทีใ่ ชในชวงน้ำลดหรือชวงหนาแลง เดือนกุมภาพันธ
ถึงเดือนเมษายน
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สะดุง ลักษณะเปนผืนตาขายสี่เหลี่ยมดานเทา ตรงกลาง
ถั ก ให มี ลั ก ษณะเป น กรวยลงไปเล็ ก น อ ย เพื่ อ เวลายกสะดุ ง ขึ้น
ปลาจะไหลเขาไปกองอยู ถักดวยดายที่มีความเหนียว ทนทาน
ปลายดานบนทั้งสี่ดานถักเปนหวง สำหรับใชไมสอดแลวใชดาย
ผูกมัดติดกับสะดุงทั้งสี่ดาน ใชไมไผทั้งลำทำเปนคันยก ใชไมไผ
ตั ด เป น ท อ นยาวประมาณ ๑ ฟุ ต เจาะรู ต รงกลางสองท อ น
ใชเชือกรอยผูกติดกันแลวนำเชือกผูกติดกับดามจับที่เปนไมไผ
ที่เปนคันยก สะดุงเปนเครื่องมือหาปลาที่ผูหญิงนิยมใชในการหา
ปลามากกวาเครื่องหาปลาชนิดอื่นๆ
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เครื่องมือชวยหาปลา

ของ, ของเปด ทำมาจากไมไผ มี ๒ ลักษณะดวยกันคือ
ของที่ใชไมไผสานใหมีรูปรางคลายแจกันดอกไม มีงาหรือฝาปด
ดานบน เวลาใชนิยมผูกไวกับเอวและใสสายสะพาย
ของเปดมีรปู ทรงคลายเปด เวลาจะใชนยิ มผูกโฟมเขาบริเวณ
ดานขางของของ เพื่อใหตัวของลอยน้ำได

เรื อ หาปลา ใช ไ ม แ ผ น ใหญ ห รื อ ไม ห น า กว า งประมาณ
๘-๑๐ นิ้ ว มาต อเป นลำเรื อ เมื่ อต อเสร็ จจะนำยางไม หรือคั่ง
มาทาป ด รอยต อ ของไม เพื่ อ กั น ไม ใ ห น้ ำ เข า เรื อ ใช ไ ม พ าย
และติดเครื่องยนต ในการขับเคลื่อนเรือ
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เสนทางเศรษฐกิจ

ปลาแมน้ำโขงเชียงคาน-ปากชม
เมือ่ มองลงไปยังแมนำ้ โขง จะเห็นทุน ของมองทีท่ ำดวยโฟมบาง
ขวดน้ำพลาสติกบางลอยเกลื่อนอยูเหนือผิวน้ำ รอเวลาใหเจาของ
มาเก็บกูใ นยามเชาและยามเย็น แมจะมีเครือ่ งมือหาปลาหลากหลาย
ชนิ ด แต ที่ ช าวบ า นเชี ย งคานและปากชมนิ ย มใช กั น มากคื อ
มองและแห เพราะสามารถใชไดทุกชวงฤดูกาล
ปลาที่ชาวบานหามาไดสวนหนึ่งจะเก็บไวประกอบอาหาร
ในครัวเรือน สวนหนึ่งก็จะขายใหกับแมคา พอคา ที่เขามารับซื้อ
ถึงในหมูบาน แมบุญเผื่อ สมชิต แมเฒาวัย ๖๑ ป เปนแมคาปลา
ที่ตระเวนออกรับซื้อปลาตามหมูบานตางๆ ดวยรถจักรยานยนต
คูช พี ในทุกเชาตรู ไดเลาใหฟง วา “ทุกวันตัง้ แตเชาแมจะออกจากบาน
ไปตระเวนรับซื้อปลาจากชาวบานมาขายที่ตลาดปากชม ออกไป
ซื้อปลาจากคนหาปลาขาประจำที่เอาปลามาขายใหทุกวัน แมรับ
ซื้อปลามา ๒๐ กวาปแลว ขับมอเตอรไซคไปซื้อปลาตามหมูบาน
ตางๆ ตั้งแตบานปากเนียมเรื่อยไปจนถึงบานมวง บานหนอง
เขตอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย หางจากปากชมออกไป ๕๐
กวากิโลเมตร พอประมาณ ๕ โมงเชา (๑๐.๐๐ น.-๑๑.๐๐ น.)
ก็จะนำมาขายที่ตลาดปากชม แมเปนเจาแรกที่ออกรับซื้อปลา
จากชาวบานมาขายจนถึงทุกวันนี้”
เสนทางการซื้อขายปลาแมน้ำโขงในแถบนี้จะมีแมคาพอคา
เขาไปรับซื้อถึงในหมูบาน ชาวบานก็จะขายใหกับแมคาพอคา
ที่เปนขาประจำของตนทุกวัน สวนแมคาพอคาเมื่อไดปลาก็จะนำ
ไปขายที่ ต ลาดปากชม มี ช าวบ า นและแม ค า จากที่ อื่ น เช น
จากเชียงคาน หมูบานใกลเคียง และรานอาหารมารับซื้อปลา
ไปขายเอากำไรตอ
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แมคา ปลาจากเชียงคานก็จะรับซือ้ ปลาจากแมคา ตลาดปากชม
ไปขายตอที่ตลาดเชียงคานและรับซื้อปลาจากชาวบานในอำเภอ
เชียงคานไปขายที่ตลาดเชียงคาน คนที่มารับซื้อก็จะเปนชาวบาน
ทั่วไป เจาของรานอาหาร เปนตน
นางบุญมี ทองนอย อายุ ๔๖ ป แมคา ปลาในตลาดเชียงคาน
เล า ให ฟ ง ว า “พี่ รั บ ซื้ อ ปลาจากชาวบ า นในเชี ย งคานที่ ห าปลา
เขาจะเอามาขายใหถึงที่บานและเราลงไปซื้อถึงแพริมน้ำโขงที่เปน
ที่พักของคนหาปลาดวย เราก็จะมีคนหาปลาขาประจำเอามา
ขายให สวนหนึง่ ก็จะออกไปรับซือ้ ปลาจากตลาดปากชมวันเวนวัน
เพราะปลาทีเ่ ชียงคานไมพอขายตองไปซือ้ ปลาจากปากชมมาขายอีก
ราคาปลาที่ ป ากชมจะถู ก กว า ที่ เชี ย งคาน ทำให ไ ด ก ำไรดี ก ว า
ปากชมอยูหางจากเชียงคานออกไป ๔๓ กิโลเมตร ที่ปากชมก็จะ
รั บ ซื้ อ ปลาจากแม ค า ที่ เขาเข า ไปรั บ ซื้ อ ปลาจากชาวบ า นมา
แลวเอามาขายใหเราอีกตอหนึ่ง ใครรับซื้อจากใครก็จะรับซื้อจาก
คนนั้นตลอด ไมแยงกันซื้อ คาขายกันมา ๑๐ กวาปแลว”
ดวยความหลากหลายของชนิดพันธุปลาแมน้ำโขงแถบนี้
จึ ง สามารถแบ ง ได เ ป น ปลาเศรษฐกิ จ ที่ ส ร า งรายได ห ลั ก ให กั บ
คนหาปลา พ อ ค า แม ค า คนกลาง เป น ปลาจำพวกปลาหนั ง
ขนาดใหญ เชน ปลาเคิง ปลาแข ปลายาง ปลาออด ขายกิโลกรัมละ
๑๒๐-๒๕๐ บาท และตระกูลปลาเนือ้ ออน อยางเชน ปลานางแดง
ปลาขบ ปลาสะงั่ว ปลาเคา ขายกิโลกรัมละ ๑๕๐-๒๘๐ บาท
ส ว นปลาเกล็ ด ขนาดใหญ ก็ จ ะมี ป ลาโจก ปลาจอก ปลาพอน
ปลาเพี้ย ปลาอีตู ปลาหวา ปลาอีตั้นหรือปลาไน ปลานวลจันทร
ปลาเอิน และปลาตอง ขายราคากิโลกรัมละ ๑๒๐-๑๘๐ บาท
ปลาขนาดกลางลงมาที่เปนปลาเศรษฐกิจปลาหนังก็จะมี
ปลายอน ปลาปกไก ปลากด ปลาหลด ปลาหลาด ขายกิโลกรัมละ
๑๐๐-๒๐๐ บาท สวนปลาเกล็ดจะมีปลาสะกาง ปลาปาก ปลาสูด
ปลาแกง ปลาตะเพียน ซึง่ จะมีราคาขายทีก่ โิ ลกรัมละ ๑๐๐-๑๕๐ บาท
ปลาเศรษฐกิจที่เปนปลาขนาดเล็กประเภทปลาหนัง คือ
ปลาแขวไก ปลาหมู ปลาฮากกลวย ปลาพั้น และปลาเกล็ดขนาด
เล็กนั้นมีพวกปลามาง ปลาหมากผาง ปลาสรอย ปลาแตบ ที่ขึ้น

จากเชียงคานถึงปากชม ๗๕

เปนฝูงใหญในชวงฤดูแลงราวเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน
ซึง่ เปนชวงทีช่ าวบานวางจากงานดานการเกษตรก็จะพากันหวานแห
ตักตอง ไหลมองกันมากในชวงนี้ รายไดหลักของชาวบานจึงมา
จากการหาปลาเป น หลั ก ราคาซื้ อ ขายกั น ก็ อ ยู ที่ กิ โ ลกรั ม ละ
๑๐๐-๑๕๐ บาท
เสนทางการซื้อขายปลาแมน้ำโขงในพื้นที่อำเภอเชียงคาน
และอำเภอปากชม มีการเชื่อมรอยกันมาตลอด แมคาพอคาปลา
จะรู จั ก กั น ดี แ ละซื้ อ ขายปลาด ว ยกั น มานาน หากจุ ด ไหนปลา
มี น อ ยก็ จ ะขอไปซื้ อ ปลาในจุ ด ที่ ช าวบ า นได ป ลามากด ว ยกั น
จุ ด ซื้ อ ขายปลาที่ ส ำคั ญ ในอำเภอเชี ย งคานก็ จ ะมี ที่ บ ริ เ วณ
ปากน้ำเหือง ที่บานทาดีหมี ซึ่งเปนบริเวณปากน้ำเหืองไหลมา
บรรจบกับแมน้ำโขงและแมน้ำโขงไหลเขาประเทศไทย จึงมีปลา
อาศัยอยูเปนจำนวนมาก ทำใหมีคนหาปลาทั้งฝงไทยและฝงลาว
มาหาปลาบริ เวณนี้ กั น มาก แม ค า พ อ ค า ปลาจึ ง มารั บ ซื้ อ ปลา
กันถึงที่
นอกจากนั้ น แม ค า ปลาพ อ ค า ปลาจะขั บ รถจั ก รยานยนต
หรือรถยนตออกตระเวนรับซื้อปลาในหมูบานทุกหมูบานที่ตั้งอยู
ริมฝงแมน้ำโขง
จุดซือ้ ขายตอมาก็จะเปนตลาดอำเภอเชียงคาน ทีม่ แี มคา ปลา
นั่ ง ขายปลาทุ ก วั น และยึ ด เป น อาชี พ หลั ก อยู ๕ ราย นอกนั้ น
ในชวงเชาตรูก็จะมีชาวบานที่มีอาชีพหาปลาบางสวนที่ไมตองการ
ผานแมคาพอคาคนกลาง นำปลามาขายเองที่ตลาดเชียงคาน
ทุกวัน ซึ่งจะไดราคาดีกวาที่ขายใหกับแมคาพอคาคนกลาง
ส ว นอำเภอปากชมก็ จ ะมี จุ ด ซื้ อ ขายกั น ที่ ต ลาดปากชม
ที่มีแมคาจากเชียงคานมารับซื้อตออีกทอดหนึ่ง และมีรานอาหาร
รวมทั้งชาวบานมารับซื้อปลา นอกจากนี้ก็จะมีที่บานหาดคัมภีร
และบานหนอง บานมวง ที่มีจุดรับซื้อปลาประจำทุกวันที่ถือวา
เปนจุดใหญ หากคนหาปลาไมทันขายใหกับแมคาพอคาที่เขามา
รับซื้อถึงในหมูบานก็จะนำปลามาขายยังจุดรับซื้อปลาที่สำคัญ
เหลานี้
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การซื้อขายปลายังมีในสวนของชาวบานที่ไมไดออกไปหา
ปลาเอง แตอาศัยซือ้ ปลาจากผูท อ่ี อกไปหาปลามาประกอบอาหาร
และใชทำปลาราเก็บไวกินตลอดทั้งปอีกดวย
นอกจากการซือ้ ขายปลาสดทีม่ ใี หเห็นกันเปนประจำทุกวันแลว
ปลาสวนหนึ่งหากหาไดมาก ซึ่งจะเปนชวงที่ปลาขนาดเล็กขึ้นเปน
ฝูงใหญในชวงหนาแลง ประมาณเดือนกุมภาพันธถงึ เดือนเมษายนนี้
ชาวบานจะนำปลาขนาดเล็กเหลานีท้ ห่ี าไดวนั หนึง่ ๆ มาทำปลาแดก
หรือปลาราเก็บไวกินและขาย จากคำบอกเลาของชาวบานแถบนี้
ทุกบานไดเลาใหฟงวา ปลาชวงหนาแลงนี้จะใชวิธีลงบุงในชวง
หน า แล ง หมายถึ ง การหาปลาในบุ ง หรื อ บริ เวณน้ ำ ขั ง ในช ว ง
หนาแลงที่มีปลาขนาดเล็กคงคางอยูในบุง แตไมมีทางวายออกไป
สูแมน้ำโขงสายหลักได มีเปนจำนวนมาก ชาวบานจะใชวิธีซอน
ทอดแห ใส ม อง ใส ก ะโหล เอาปลาซึ่ ง แต ล ะครั้ ง จะได ป ลา
จำนวนมาก
สวนบริเวณแมน้ำโขงสายหลักชาวบานก็จะใชวิธีตักตอง
ตามแก ง หิ น ที่ ป ลาว า ยขึ้ น มาเป น ฝู ง ใหญ บางวั น ได ถึ ง ๑-๓
กระสอบปุย ปลาที่ไดสวนใหญจึงนำมาทำปลาแดกหรือปลารา
นั่นเอง บางสวนก็จะทำปลาตากแหงไวกินและขายอีกดวย

ตุมและสวิง
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พันธุปลาแมน้ำโขงตอนลาง

จากเชียงคานถึงปากชม
จากการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล พั น ธุ ป ลาลุ ม น้ ำ โขงตอนล า ง
โดยเก็บขอมูลในพื้นที่อำเภอเชียงคานนั้นพบพันธุปลาทั้งหมด
๒๗๐ ชนิด โดยแยกเปนปลาหนังจำนวน ๘๖ ชนิด ปลาเกล็ด
๑๘๔ ชนิด
ปลาที่พบในแมน้ำโขงบริเวณอำเภอเชียงคานนั้นสวนใหญ
เปนปลาขนาดใหญไมวา จะเปนปลาเกล็ดและปลาหนัง ซึง่ มีไมตำ่ กวา
๒ กิโลกรัมขึ้นไป จนถึงหนักกวา ๑๐๐ กิโลกรัม เชน ปลาเลิม
เปนตน ซึง่ พบในชวงน้ำขึน้ สวนปลาขนาดเล็กนัน้ จะพบในชวงน้ำลด
และสวนใหญจะเปนปลาเกล็ด
นอกจากนัน้ แมนำ้ โขงบริเวณนีย้ งั มีปลา เชน ปลาบึกอาศัยอยู
ซึ่งปลาบึกนั้นมีชาวบานจับไดบริเวณดอนไข ซึ่งเปนลวงหาปลา
ที่ ช าวบ า นหาปลาเป น ประจำตลอดทั้ ง ป จากคำบอกเล า ของ
นายสุทธิพงษ พิสัยพันธุ อายุ ๔๐ ป ไดใหขอมูลวา ชาวบานจับ
ปลาบึ ก ได ใ นป ๒๕๒๕ หนั ก ๔๐๐ กิ โ ลกรั ม ซึ่ ง เป น ปลาบึ ก
ตัวสุดทายที่ชาวบานจับได เนื่องจากการจับปลาบึกตองอาศัย
พรานปลาที่มีความรูความชำนาญในการจับ แตไมมีคนรุนใหม
สืบทอดภูมิความรูในการจับปลาบึกจากผูเฒาผูแก ทำใหสูญหาย
ไปกับคนรุน เกา ปจจุบนั ไมมกี ารจับปลาบึกในแมนำ้ โขงทีเ่ ชียงคาน
อีกเลย จะมีแตการจับปลาขนาดใหญเชนปลาเลิม ซึง่ ในป ๒๕๔๘
ชาวบานจับปลาเลิมไดหนักกวา ๑๐๐ กิโลกรัม โดยใชวิธีการ
ไหลมอง
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ปจจุบนั แมนำ้ เกิดการเปลีย่ นแปลงของระดับน้ำอยางตอเนือ่ ง
ซึ่งเกิดจากโครงการขนาดใหญ ที่ตางก็แสวงหาผลประโยชนใหกับ
ประเทศของตน เชนเขือ่ นทีแ่ ตละประเทศในอนุภมู ภิ าคลุม แมนำ้ โขง
ไดแขงขันกันสรางขึ้นมา และการระเบิดแกงกลางแมน้ำเพื่อการ
เดินเรือสินคาหวังจะสรางความร่ำรวยและใหเศรษฐกิจประเทศตน
เติบโต โดยไมสนใจตอผลกระทบที่กอความหายนะตอธรรมชาติ
ที่ เ คยสร า งความสมดุ ล ให กั บ โลกมาอย า งยาวนาน ความเป น
ธรรมชาติของการขึ้นลงของแมน้ำโขงที่เคยเปนไปตามฤดูกาล
จึงหยุดชะงักลง เปลี่ยนเปนการขึ้นลงของน้ำที่ขึ้นอยูกับน้ำมือ
ของมนุษย เปนผูสั่งการแทนธรรมชาติที่เคยเปนผูกำหนดใหเปน
ไปตามฤดูกาลที่สรางความสมดุลใหกับทุกสรรพสิ่งในโลกใบนี้
โดยเกิดการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันจะลดนอยถอยลง
ไปทุกที ซึ่งปจจุบันยังไมมีรัฐบาลประเทศใดเลยที่จะลุกขึ้นมา
จัดทำโครงการอนุรกั ษแมนำ้ นานาชาติสายนี้ คงมีแตเพียงนักอนุรกั ษ
บางกลุมซึ่งมีพลังเพียงเล็กนอยที่จัดทำโครงการอนุรักษไปพรอม
กับการเฝาระวังมิใหประเทศใดทำลายแมนำ้ สายสำคัญนีไ้ ปมากกวา
ที่ เ ป น อยู แต ด ว ยความที่ อ า งความชอบธรรมว า เป น เจ า ของ
ที่แมน้ำสายนี้ไหลผานประเทศของตนจึงสรางสิง่ กีดขวางความเปน
อิสระของแมน้ำและทุกสรรพสิ่งที่พึ่งพาแมน้ำโขงแหงนี้ไว จนลืม
ตระหนั ก ถึ ง มู ล ค า อย า งมหาศาลที่ ต ลอดระยะเวลาที่ ผ า นมา
ได ส ร า งความมั่ น คงให กั บ ประเทศของตนมาโดยตลอด เช น
มูลคามหาศาลของความมั่นคงทางดานอาหาร ซึ่งถือวาแมน้ำโขง
มีความหลากหลายของชนิดพันธุปลาที่ในแตละปสงผลใหเกิด
ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจทีม่ รี ายไดจากพันธุป ลาแมนำ้ โขงใหแตละ
ประเทศทุกป ซึง่ เปนรายไดหลักอีกประเภทหนึง่ ของคนในประเทศ
เลยทีเดียว
เมือ่ มีการสรางเขือ่ นแบบขัน้ บันไดตามสายน้ำโขง การอพยพ
ขึ้นลงของพันธุปลาที่เคยเปนอิสระ มิไดกระทำตามวัฏจักรเชน
ที่ผานมา จึงเกิดคำกลาวของชาวบานขึ้นมาจากการเฝาสังเกต
การเปลี่ยนแปลงของแมน้ำโขงวา “ปลาหลงน้ำ” วันเวลาที่ผานมา
ชาวบานจะสั่งสมองคความรูจากการเฝาสังเกต การดำเนินไปของ
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ธรรมชาติ ชาวบานจะทราบวาเดือนไหนถึงเวลาปลาขึน้ ก็จะเตรียม
ผลิตเครื่องมือหาปลาใหเหมาะกับปลาชนิดนั้นๆ ซึ่งปลาก็จะรับรู
ดวยสัญชาตญาณวาถึงเวลาทีต่ อ งอพยพขึน้ ไปวางไขตามน้ำสาขาแลว
เมื่ อ เริ่ ม เข า สู ฤ ดู ฝ นแล ว น้ ำ เริ่ ม ขุ น เป น ต น เมื่ อ น้ ำ ไม ส ามารถ
ไหลไดอยางอิสระอีกแลว การขึน้ ลงของน้ำ และกระแสน้ำจึงผันผวน
ไปจากเดิมที่เคยคุนชิน จึงกระทบตอการอพยพและการวางไข
ของปลา ทำให เ กิ ด การลดลงของจำนวนปลาเป น อย า งมาก
ดังคำบอกเลาของนายตี้ ละตา ชาวบานปากเนียม อำเภอปากชม
ซึ่งเปนอีกหมูบานหนึ่งที่ตั้งอยูริมฝงโขงในเขตจังหวัดเลย ไดเลาให
ฟ ง ว า “ผมหาปลาทุ ก วั น ตั้ ง แต เ ด็ ก อายุ ป ระมาณ ๑๐ ขวบ
แตกอ นปลามีมาก ออกไปหาปลาแตละครัง้ ก็มรี ายไดเขาบานทุกวัน
เดี๋ยวนี้ปลาหายากแลว บางวันก็ได บางวันก็ไมได น้ำเดี๋ยวขึ้น
เดี๋ยวแหง นี่ก็ขึ้นมา ๔ วันแลว ทั้งที่ควรจะเริ่มลง ที่จริงชวงเดือน
พฤศจิกายนหรือธันวาคมน้ำจะเริ่มลดลงเรื่อยๆ ปลาบางชนิด
ก็จะอพยพกลับถิ่นเดิมของมัน ก็จะลงหาปลาชวงนี้ แตเดี๋ยวนี้
บางวันอยูๆ น้ำก็ขึ้นมาไมมีปมีขลุย ทำใหปลาไมคอยมี รูมาจาก
ทีวีวา จีนสรางเขื่อนหลายแหง เขาปลอยน้ำมาใหเรือสินคาเดินได
จึงอยากปลอยน้ำชวงไหนก็ปลอย อยากปดก็ปด ปลามันจึงหลงน้ำ
คือมันคงปรับตัวเองใหเขากับน้ำไมได จึงไมรวู า มันหายไปไหนหมด
ทำใหหาปลาไมคอยไดอยางแตกอนนี้”
จากคำบอกเล า ของชาวบ า นทุ ก หมู บ า นที่ ล งเก็ บ ข อ มู ล
จะไดรับคำบอกเลาถึงความเปลี่ยนแปลงของแมน้ำโขงที่นับวัน
จะเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆ สอสัญญาณเตือนใหทราบถึงความ
หายนะของแมนำ้ โขง ทัง้ การสูญพันธุข องชนิดพันธุป ลา การสูญสลาย
ของระบบนิเวศเดิมของแมน้ำโขงที่จะไมมีใหเห็นกันอีกตอไป
ผลกระทบจากโครงการขนาดใหญดั งกลาวขางตนสงผล
ใหพันธุปลาบางชนิดพบไดนอยลง บางชนิดไมมีใหเห็นในชวง
หลายป ที่ ผ า นมา พั น ธุ ป ลาที่ พ บได น อ ยลงเช น ปลาแปบแก ว
ปลาหมากผาง ปลาสะนาก ปลาพอน ปลาอีจน เปนตน
ข อ มู ล พั น ธุ ป ลาในหนั ง สื อ เล ม นี้ ได เ ก็ บ ข อ มู ล ชื่ อ ของ
พันธุปลาเปนภาษาถิ่น แลวนำมาตรวจสอบกับขอมูลพันธุปลา

๘๒ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

ในหนังสือ ๑) คูมือปลาน้ำจืดของ ดร.ชวลิต วิทยานนท (พิมพ
ครั้ ง ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๔๗) ที่ ไ ด ร วบรวมชื่ อ ภาษาไทย และ
ชื่อวิทยาศาสตรภาษาอังกฤษ, ๒) หนังสือความหลายหลายชนิด
ของปลาน้ำจืดในประเทศไทย, ๓) หนังสือ Field Guide to Fishes
of the Mekong Delta. Mekong River Commission (may, ๒๐๐๘),
๔) หนังสือ Fishes of the world Fourth Edition. (๒๐๐๕),
๕) หนังสือ FAO species identification field guide fishery
purposes. Fishes of Cambodian Mehong (๑๙๙๖) รวมทั้ง
ตรวจสอบทางเว็บไซตขอมูลพันธุป ลา คือ http://th.wikipedia.org,
http://www.siamensis.org และ http://www.fishbase.com โดย
มีรายละเอียดของขอมูลคือ ชือ่ ทองถิน่ ทีผ่ คู นในพืน้ ทีเ่ รียกขานกัน
ชื่อภาษาไทย และชื่อวิทยาศาสตรภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมี
รายละเอียดของขอมูลดานกายภาพหรือขนาดที่สำรวจพบ อาหาร
ของปลาชนิ ด นั้ น ๆ ระบบนิ เ วศแหล ง ที่ อ ยู อ าศั ย ของปลา
ระยะเวลาที่ ส ำรวจพบ เครื่ อ งมื อ ที่ ช าวบ า นใช จั บ และราคา
ของปลาแตละชนิด
พันธุป ลาในแมนำ้ โขง ไดแบงแยกตามประเภทของพันธุป ลา
ออกตามลักษณะทางกายภาพเปนชนิดปลาเกล็ดและปลาหนัง
ดังรายละเอียดตอไปนี้

พันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลางของไทย
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๘๔ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๑

ชื่อภาษาไทย ปลากด ชื่อทองถิ่น ปลากดขาว
ชื่อวิทยาศาสตร Hemibagrus sp.

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๕ เซนติเมตร ยาว ๒๓ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๑ กิโลกรัม
อาหาร
แมลงเมา ปลาที่มีขนาดเล็ก ไสเดือน
แหลงอาศัย
คก วัง ริมฝงโขง หวยสาขา
ระยะเวลาที่พบ
พบทุกฤดู
เครื่องมือในการจับ ปกเบ็ด มอง
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๒๐ บาท

๒

ชื่อภาษาไทย ปลากดดำ ชื่อทองถิ่น ปลากดหมอ,
ชื่อวิทยาศาสตร Hemibagrus wyckii

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

กดโทน

๕๐๐ กรัม-๓ กิโลกรัม
แมลงเมา ปลาที่มีขนาดเล็ก ไสเดือน
คก วัง ริมฝงโขง หวยสาขา
พบทุกฤดู
ปกเบ็ด มอง
กิโลกรัมละ ๑๒๐ บาท หากตัวใหญแบงขาย
ขีดละ ๑๒ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๘๕

๓

ชื่อภาษาไทย ปลากดเหลือง ชื่อทองถิ่น ปลากดเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร Hemibagrus filamentus

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๕ เซนติเมตร ยาว ๓๐ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๒ กิโลกรัม (น้ำหนักที่ชาวบานพบ
อยูระหวาง ๕๐๐ กรัม-๒ กิโลกรัม)
อาหาร
แมลงเมา ปลาที่มีขนาดเล็ก ไสเดือน
แหลงอาศัย
คก วัง ริมฝงโขง หวยสาขา
ระยะเวลาที่พบ
พบทุกฤดู
เครื่องมือในการจับ ปกเบ็ด มอง
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๒๐ บาท

๔

ชื่อภาษาไทย ปลากด ชื่อทองถิ่น ปลากดนา
ชื่อวิทยาศาสตร Hemibagrus nemurus

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๕ เซนติเมตร ยาว ๓๐ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๒ กิโลกรัม (น้ำหนักที่ชาวบานพบ
อยูระหวาง ๕๐๐ กรัม-๒ กิโลกรัม)
อาหาร
แมลงเมา ปลาที่มีขนาดเล็ก ไสเดือน
แหลงอาศัย
คก วัง ริมฝงโขง หวยสาขา
ระยะเวลาที่พบ
พบทุกฤดู
เครื่องมือในการจับ ปกเบ็ด มอง
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๒๐ บาท

๘๖ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๕

ชื่อภาษาไทย ปลาแคควาย ชื่อทองถิ่น ปลาแขควาย,
ชื่อวิทยาศา
ยาศาสตร
ศ สตร Bagarius yarrelli

แขดำ

ขนาดที
นาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๒๐ เซนติเมตร ยาว ๗๕ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๒.๙ กิโลกรัม
อาหาร
ปลาที่มีขนาดเล็ก กุง
แหลงอาศัย
คก วัง หาด
ระยะเวลาที่พบ
ชวงฤดูฝน
เครื่องมือในการจับ มอง ปกเบ็ด
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๒๐-๑๘๐ บาท หากเปนตัวใหญ
จะแบงขายขีดละ ๑๒-๑๘ บาท

๖

ชื่อภาษาไทย ปลาแควัว ชื่อทองถิ่น ปลาแขเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร Bagarius bagarius

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๑๗.๕ เซนติเมตร
ยาว ๗๗.๕ เซนติเมตร น้ำหนัก ๒.๕ กิโลกรัม
อาหาร
ปลาขนาดเล็ก กุง
แหลงอาศัย
คก วัง หาด
ระยะเวลาที่พบ
ชวงฤดูฝน
เครื่องมือในการจับ มอง ปกเบ็ด
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๒๐-๑๘๐ บาท หากเปนตัวใหญ
จะแบงขายขีดละ ๑๒-๑๘ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๘๗

๗

ชื่อภาษาไทย ปลาแคติดหิน ชื่อทองถิ่น ปลาแขติดหิน
ชื่อวิทยาศาสตร Glyptothorax lampris

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๘

ลำตัวกวาง ๑ เซนติเมตร ยาว ๗ เซนติเมตร
ปลาขนาดเล็ก กุง ตะไครน้ำ
คก วัง หาด
ชวงฤดูฝน
สวิง มอง
กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท

ชื่อภาษาไทย ปลาแคติดหิน ชื่อทองถิ่น ปลาแขหินดำ
ชื่อวิทยาศาสตร Glyptothorax laoensis

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๑ เซนติเมตร ยาว ๗ เซนติเมตร
ปลาขนาดเล็ก กุง ตะไครน้ำ
คก วัง หาด
ชวงฤดูฝน
สวิง มอง
กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท

๘๘ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๙

ชื่อภาษาไทย ปลากดแกว ชื่อทองถิ่น ปลาเคิง
ชื่อวิทยาศาสตร Hemibagrus wyckioides

ขนาดที่พบ
ลำตัวกวาง ๑๒ เซนติเมตร ยาว ๘๕ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๗ กิโลกรัม (น้ำหนักทีช่ าวบานพบอยูร ะหวาง ๐.๕-๔๐ กิโลกรัม)
อาหาร
ปลาขนาดเล็ก หอย ตะไครน้ำ ตนหญาเนา
แหลงอาศัย
คก วัง
ระยะเวลาที่พบ
ตลอดทั้งป พบมากชวงน้ำขึ้นเดือนพฤษภาคมสิงหาคม
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๒๐-๒๐๐ บาท หากเปนตัวใหญ
จะแบงขายขีดละ ๑๒-๒๐ บาท

๑๐

ชื่อภาษาไทย ปลากดดำ ชื่อทองถิ่น ปลาเคิงดำ
ชื่อวิทยาศาสตร Hemibagrus sp.

ขนาดทีพ
่ บ

ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๙.๕ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๑.๕ กิโลกรัม
อาหาร
ปลาขนาดเล็ก กุงฝอย ของเนาเหม็น
แหลงอาศัย
คก วัง
ระยะเวลาที่พบ
ตลอดทั้งป พบมากชวงน้ำขึ้นเดือนพฤษภาคมสิงหาคม
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๐๐-๑๕๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๘๙

๑๑

ชื่อภาษาไทย ปลาเทพา ชื่อทองถิ่น ปลาเลิม
ชื่อวิทยาศาสตร Pangasius sanitwongsei

ขนาดที่พบ

พบขนาด ๑๑๑ กิโลกรัม (พบเมื่อป ๒๕๔๘)
ป ๒๕๕๐ พบ ๑๓๐ กิโลกรัม
อาหาร
ชอบกินซากสัตวเนาเหม็น คนหาปลาจะหมัก
เนื้อสัตวใหเนากอนนำมาเปนเหยื่อปลาเลิม
แหลงอาศัย
คก วัง บริเวณน้ำลึก
ระยะเวลาที่พบ
ชวงน้ำขึ้นเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม
เครื่องมือในการจับ มองตาใหญ
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๘๐-๒๐๐ บาท

๑๒

ชื่อภาษาไทย ปลาบึก ชื่อทองถิ่น ปลาบึก
ชื่อวิทยาศาสตร Pangasianodon gigas

ขนาดที่พบ
ปจจุบันพบแตปลาบึกที่ประมงปลอย ปลาบึก
ธรรมชาติพบเมื่อ ๕ ปกอน ขนาดประมาณ ๒๐๐ กิโลกรัม เปนสัตว
กิ น พื ช ดั ง นั้ น ตาจะอยู ต่ ำ กว า ตาปลาเลิ ม ที่ เ ป น สั ต ว กิ น เนื้ อ ที่ เ ป น
ซากสัตวเนาเหม็น
อาหาร
พืชน้ำ ตะไครน้ำ สาหราย
แหลงอาศัย
คก วัง บริเวณน้ำลึก
ระยะเวลาที่พบ
ชวงน้ำขึ้นเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม
เครื่องมือในการจับ มองตาใหญ
ราคา
กิโลกรัมละ ๒๕๐-๓๐๐ บาท

๙๐ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๑๓

ชื่อภาษาไทย ปลาดุกดาน ชื่อทองถิ่น ปลาดุก
ชื่อวิทยาศาสตร Clarias batrachus

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๕ เซนติเมตร ยาว ๓๐ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๒ กิโลกรัม (น้ำหนักที่ชาวบานพบอยู
ระหวาง ๕๐๐ กรัม-๒ กิโลกรัม)
อาหาร
แมลงเมา ปลาที่มีขนาดเล็ก ไสเดือน
แหลงอาศัย
คก วัง ริมฝงโขง หวยสาขา
ระยะเวลาที่พบ
พบทุกฤดู
เครื่องมือในการจับ ปกเบ็ด มอง
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๐๐-๑๒๐ บาท

๑๔

ชื่อภาษาไทย ปลาคางเบือน ชื่อทองถิ่น ปลาขบ
ชื่อวิทยาศาสตร Belodontichthys truncatus

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๑๑ เซนติเมตร ยาว ๔๔ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๕๐๐ กรัม (น้ำหนักที่ชาวบานพบ
อยูระหวาง ๑-๕ กิโลกรัม)
อาหาร
ปลาที่มีขนาดเล็ก แมลง กุงฝอย ไสเดือน
ระยะเวลาที่พบ
ชวงฤดูฝน
แหลงอาศัย
คก หาด วัง
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๘๐-๒๐๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๙๑

๑๕ ชื่อภาษาไทย ปลาเคาดำ ชื่อทองถิ่น ปลาเคาดำ, ปลาคูณ
ชื่อวิทยาศาสตร Wallago micropogon

ขนาดที่พบ

กวาง ๑๘ เซนติเมตร ยาว ๑๐๓ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๑๐ กิโลกรัม
อาหาร
กุงฝอย ปลาขนาดเล็ก ไสเดือน
แหลงอาศัย
คก วัง บริเวณน้ำลึก
ระยะเวลาที่พบ
มิถุนายน-กันยายน
(พบไขในทองชวงเดือนกรกฎาคม)
เครื่องมือในการจับ มอง ลอบ เบ็ด จั่น
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๘๐-๒๐๐ บาท

๑๖

ชื่อภาษาไทย เคาขาว ชื่อทองถิ่น เคาขาว,
ชื่อวิทยาศาสตร Wallago attu

ขนาดที่พบ

คูณขาว

กวาง ๒๕ เซนติเมตร ยาว ๑๐๒ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๑๐.๔ กิโลกรัม
อาหาร
กุงฝอย ปลาขนาดเล็ก ไสเดือน
แหลงอาศัย
คก วัง บริเวณน้ำลึก
ระยะเวลาที่พบ
มิถุนายน-กันยายน
(พบไขในทองชวงเดือนกรกฎาคม)
เครื่องมือในการจับ มอง ลอบ เบ็ด จั่น
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๘๐-๒๐๐ บาท

๙๒ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๑๗

ชื่อภาษาไทย ปลาสะงั่ว ชื่อทองถิ่น ปลาสะงั่ว-๑
ชื่อวิทยาศาสตร Micronema sp.

ขนาดทีพ
่ บ

ลำตัวกวาง ๑๗.๕ เซนติเมตร ยาว ๔๐ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๔๕๐ กรัม
อาหาร
กุงฝอย ปลาขนาดเล็ก พืชน้ำ
แหลงอาศัย
คก วัง และบริเวณทั่วไปของน้ำโขง
ระยะเวลาที่พบ
พฤษภาคม-ตุลาคม
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๕๐-๒๐๐ บาท

๑๘

ชื่อภาษาไทย ปลาสะงั่ว ชื่อทองถิ่น ปลาสะงั่ว-๒
ชื่อวิทยาศาสตร Micronema micronema

ขนาดทีพ
่ บ

ลำตัวกวาง ๑๗.๕ เซนติเมตร ยาว ๔๐ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๒๐๐ กรัม
อาหาร
กุงฝอย ปลาขนาดเล็ก พืชน้ำ
แหลงอาศัย
คก วัง และบริเวณทั่วไปของน้ำโขง
ระยะเวลาที่พบ
พฤษภาคม-ตุลาคม
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๕๐-๒๐๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๙๓

๑๙ ชื่อภาษาไทย ปลาดังแดง ชื่อทองถิ่น ปลาดังแดง
ชื่อวิทยาศาสตร Hemisilurus mekongensis

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๑๐ เซนติเมตร ยาว ๓๐ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๖๐๐ กรัม
อาหาร
กุงฝอย ปลาขนาดเล็ก พืชน้ำ
แหลงอาศัย
คก วัง และบริเวณทั่วไปของน้ำโขง
ระยะเวลาที่พบ
พฤษภาคม-ตุลาคม
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๕๐-๒๐๐ บาท

๒๐

ชื่อภาษาไทย ปลาดังแดง ชื่อทองถิ่น ปลานาง
ชื่อวิทยาศาสตร Hemisilurus mekongensis sp.

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๑๕ เซนติเมตร ยาว ๕๐ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๒ กิโลกรัม
อาหาร
กุงฝอย ปลาขนาดเล็ก พืชน้ำ
แหลงอาศัย
คก วัง และบริเวณทั่วไปของน้ำโขง
ระยะเวลาที่พบ
พฤษภาคม-ตุลาคม
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๕๐-๒๕๐ บาท

๙๔ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๒๑

ชื่อภาษาไทย ปลาแดง ชื่อทองถิ่น ปลาเนื้อออน
ชื่อวิทยาศาสตร Micronema bleekeri

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๑๕ เซนติเมตร ยาว ๕๐ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๒ กิโลกรัม
อาหาร
กุงฝอย ปลาขนาดเล็ก พืชน้ำ
แหลงอาศัย
คก วัง และบริเวณทั่วไปของน้ำโขง
ระยะเวลาที่พบ
พฤษภาคม-ตุลาคม
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๕๐-๒๕๐ บาท

๒๒

ชื่อภาษาไทย ปลาดังแดง ชื่อทองถิ่น ปลานาง
ชื่อวิทยาศาสตร Hemisilurus mekongensis

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๑๕ เซนติเมตร ยาว ๕๐ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๒ กิโลกรัม
อาหาร
กุงฝอย ปลาขนาดเล็ก พืชน้ำ
แหลงอาศัย
คก วัง และบริเวณทั่วไปของน้ำโขง
ระยะเวลาที่พบ
พฤษภาคม-ตุลาคม
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๕๐-๒๕๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๙๕

๒๓

ชื่อภาษาไทย ปลาน้ำเงิน ชื่อทองถิ่น ปลาลิ้นป
ชื่อวิทยาศาสตร Micronema apogon

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๖ เซนติเมตร ยาว ๓๐ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๔๐๐ กรัม
อาหาร
กุงฝอย ปลาขนาดเล็ก พืชน้ำ
แหลงอาศัย
คก วัง และบริเวณทั่วไปของน้ำโขง
ระยะเวลาที่พบ
พฤษภาคม-ตุลาคม
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๕๐-๒๐๐ บาท

๒๔

ชื่อภาษาไทย ปลาปกไก ชื่อทองถิ่น ปลาปกไก
ชื่อวิทยาศาสตร Kryptopterus cheveyi

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๖ เซนติเมตร ยาว ๓๐ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๔๐๐ กรัม
อาหาร
กุงฝอย ปลาขนาดเล็ก พืชน้ำ
แหลงอาศัย
คก วัง และบริเวณทั่วไปของน้ำโขง
ระยะเวลาที่พบ
พฤษภาคม-ตุลาคม
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๕๐-๒๐๐ บาท

๙๖ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๒๕

ชื่อภาษาไทย ปลาขาไก ชื่อทองถิ่น ปลาขาไก
ชื่อวิทยาศาสตร Kryptopterus geminus

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๑๔ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๒๐๐ กรัม
อาหาร
กุงฝอย ปลาขนาดเล็ก พืชน้ำ
แหลงอาศัย
คก วัง และบริเวณทั่วไปของน้ำโขง
ระยะเวลาที่พบ
พฤษภาคม-ตุลาคม
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๕๐-๒๐๐ บาท

๒๖

ชื่อภาษาไทย ปลาขาไก ชื่อทองถิ่น ปลาเซี้ยม
ชื่อวิทยาศาสตร Kryptopterus cheveyi

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๒๘ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๒๐๐ กรัม
อาหาร
กุงฝอย ปลาขนาดเล็ก พืชน้ำ
แหลงอาศัย
คก วัง และบริเวณทั่วไปของน้ำโขง
ระยะเวลาที่พบ
พฤษภาคม-ตุลาคม
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๕๐-๒๐๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๙๗

๒๗

ชื่อภาษาไทย ปลาเนื้อออน ชื่อทองถิ่น ปลาเนื้อออน
ชื่อวิทยาศาสตร Hemisilurus mekongensis

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๑๓ เซนติเมตร ยาว ๓๕ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๑.๓ กิโลกรัม
อาหาร
กุงฝอย ปลาขนาดเล็ก พืชน้ำ
แหลงอาศัย
คก วัง และบริเวณทั่วไปของน้ำโขง
ระยะเวลาที่พบ
พฤษภาคม-ตุลาคม
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๕๐-๒๐๐ บาท

๒๘

ชื่อภาษาไทย ปลาสะงั่ว ชื่อทองถิ่น ปลาสะงั่ว
ชื่อวิทยาศาสตร Micronema micronema

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๑๐ เซนติเมตร ยาว ๔๔ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๙๐๐ กรัม
อาหาร
กุงฝอย ปลาขนาดเล็ก พืชน้ำ
แหลงอาศัย
คก วัง และบริเวณทั่วไปของน้ำโขง
ระยะเวลาที่พบ
พฤษภาคม-ตุลาคม
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๕๐-๒๐๐ บาท

๙๘ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๒๙

ชื่อภาษาไทย ปลาสยุมพร ชื่อทองถิ่น ปลาเซือม
ชื่อวิทยาศาสตร Ompok krattensis

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๓๐

ลำตัวกวาง ๔.๕ เซนติเมตร ยาว ๒๐ เซนติเมตร
กุงฝอย ปลาขนาดเล็ก พืชน้ำ
คก วัง และบริเวณทั่วไปของน้ำโขง
พฤษภาคม-ตุลาคม
มอง เบ็ด
กิโลกรัมละ ๑๕๐-๒๐๐ บาท

ชือ่ ภาษาไทย ปลาสังกะวาดเหลือง ชือ่ ทองถิน่ ปลายอนหลังเขียว-๑
ชื่อวิทยาศาสตร Pangasius macronema

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๘ เซนติเมตร ยาว ๑๙ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๓๐๐ กรัม
อาหาร
แมลงเมา แมลง
แหลงอาศัย
ริมฝงโขง คก
ระยะเวลาที่พบ
ชวงฤดูฝนโดยเฉพาะชวงน้ำเริ่มขึ้นเดือน
พฤษภาคม มักพบกันเปนฝูง ๓๐-๔๐ ตัว
เครื่องมือในการจับ มอง
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๒๐-๒๐๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๙๙

๓๑

ชื่อภาษาไทย ปลายอนหนวก ชื่อทองถิ่น ปลายอนทอง
ชือ่ วิทยาศาสตร Pteropangasius micronema

ขนาดทีพ
่ บ

ลำตัวกวาง ๘.๕ เซนติเมตร ยาว ๒๓ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๔๐๐ กรัม
อาหาร
แมลงเมา แมลง
แหลงอาศัย
ริมฝงโขง คก
ระยะเวลาที่พบ
ชวงฤดูฝนโดยเฉพาะชวงน้ำเริ่มขึ้น
เดือนพฤษภาคม มักพบกันเปนฝูง ๓๐-๔๐ ตัว
เครื่องมือในการจับ มอง
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๒๐-๒๐๐ บาท

๓๒ ชือ่ ภาษาไทย ปลาสังกะวาด ชือ่ ทองถิน่ ปลายอนหางแดง
ชื่อวิทยาศาสตร Laides sp.

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๘ เซนติเมตร ยาว ๒๑ เซนติเมตร
กุง ไสเดือน ไขดวง
น้ำไหลเชี่ยว หาดทรายตื้นๆ
พฤษภาคม-ตุลาคม
เบ็ด มอง
กิโลกรัมละ ๑๐๐-๑๕๐ บาท

๑๐๐ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๓๓ ชือ่ ภาษาไทย ปลาสังกะวาดขาว ชือ่ ทองถิน่ ปลายอนขาว
ชื่อวิทยาศาสตร Laides longibarbis

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๓๔

ลำตัวกวาง ๘.๕ เซนติเมตร ยาว ๒๓ เซนติเมตร
กุง ไสเดือน ไขดวง
น้ำไหลเชี่ยว หาดทรายตื้นๆ
พฤษภาคม-ตุลาคม
เบ็ด มอง
กิโลกรัมละ ๑๐๐-๑๕๐ บาท

ชื่อภาษาไทย ปลาสังกะวาดทองคม ชื่อทองถิ่น ปลายอนทองคม
ชือ่ วิทยาศาสตร Pteropangasius pleurotaenia

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๘.๕ เซนติเมตร ยาว ๒๓ เซนติเมตร
กุง ไสเดือน ไขดวง
น้ำไหลเชี่ยว หาดทรายตื้นๆ
พฤษภาคม-ตุลาคม
เบ็ด มอง
กิโลกรัมละ ๑๐๐-๑๕๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๐๑

๓๕ ชื่อภาษาไทย ปลาสวายหนู ชื่อทองถิ่น ปลาหนาหนู, ยอนปอน
ชือ่ วิทยาศาสตร Helicophagus leptorhynchus

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๓๖

ลำตัวกวาง ๘.๕ เซนติเมตร ยาว ๒๓ เซนติเมตร
กุง ไสเดือน ไขดวง
น้ำไหลเชี่ยว หาดทรายตื้นๆ
พฤษภาคม-ตุลาคม
เบ็ด มอง
กิโลกรัมละ ๑๐๐-๑๕๐ บาท

ชื่อภาษาไทย สังกะแวง ชื่อทองถิ่น ปลายอนโล
ชื่อวิทยาศาสตร Pangasius elongatus

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๑๐ เซนติเมตร ยาว ๒๔ เซนติเมตร
กุง ไสเดือน ไขดวง
น้ำไหลเชี่ยว หาดทรายตื้นๆ
พฤษภาคม-ตุลาคม
เบ็ด
กิโลกรัมละ ๑๐๐-๑๕๐ บาท

๑๐๒ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๓๗

ชือ่ ภาษาไทย ปลาสังกะแวง ชือ่ ทองถิน่ ปลายอนขางแดง
ชื่อวิทยาศาสตร Pangasius polyuranodon

ขนาดที่พบ
ลำตัวกวาง ๙ เซนติเมตร ยาว ๒๐ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๔๐๐ กรัม ลักษณะพิเศษชวงที่ยังไมตายจะมีแถบสีแดงอยู
บริเวณกลางลำตัว เมื่อตายแถบสีแดงจะหายไป แมคาใชสังเกตเมื่อซื้อ
หากไมมีแถบสีแดงแสดงวาปลาไมสด ราคาที่ซื้อขายกันจะลดลง
อาหาร
แมลงเมา แมลง
แหลงอาศัย
ริมฝงโขง คก หาด
ระยะเวลาที่พบ
ชวงฤดูฝนมักพบกันเปนฝูง ๓๐-๔๐ ตัว
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ดเบอร ๖
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๒๐-๒๐๐ บาท

๓๘

ชื่อภาษาไทย ปลาเผาะ ชื่อทองถิ่น ปลาออด, ปลาโมง
ชื่อวิทยาศาสตร Pangasius conchophilus

ขนาดที่พบ
ลำตัวกวาง ๑๓ เซนติเมตร ยาว ๒๙.๕ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๑.๓ กิโลกรัม ลักษณะคลายกับปลายาง เปนปลาตระกูลเดียวกัน
แตตางกันที่ปลายางคางเหลืองหางแดง ปลาออดคางและหางสีขาว
และปลายางจะมียางเหนียวใสตามตัวมากกวาปลาออด นอกจากนั้น
ปลายางยังมีขนาดใหญกวาปลาออด
อาหาร
แมลงเมา กุง
ระยะเวลาที่พบ
ชวงฤดูฝน มักพบกันเปนฝูงๆ ละ ๓๐-๔๐ ตัว
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๐๐-๑๕๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๐๓

๓๙

ชื่อภาษาไทย ปลาเผาะ ชื่อทองถิ่น ปลาลิง
ชื่อวิทยาศาสตร Pangasius conchophilus

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๑๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๓๒ นิ้ว
น้ำหนัก ๑ กิโลกรัม
อาหาร
ปลาขนาดเล็ก กุงฝอย แมลง
แหลงอาศัย
คก วัง
ระยะเวลาที่พบ
พฤษภาคม-กันยายน
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด ลอบ จั่น
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๐๐-๑๕๐ บาท

๔๐

ชื่อภาษาไทย ปลาเทพา ชื่อทองถิ่น ปลาลิงเผือก
ชื่อวิทยาศาสตร Pangasius sanitwongsei

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๑๕ เซนติเมตร ยาว ๓๓ นิ้ว
น้ำหนัก ๑ กิโลกรัม
อาหาร
ปลาขนาดเล็ก กุงฝอย แมลง
แหลงอาศัย
คก ริมฝงโขง
ระยะเวลาที่พบ
พฤษภาคม-สิงหาคม
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๐๐-๑๕๐ บาท

๑๐๔ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๔๑

ชื่อภาษาไทย ปลายาง ชื่อทองถิ่น ปลายาง
ชื่อวิทยาศาสตร Pangasius bocourti.

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๑๗ เซนติเมตร ยาว ๗๖ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๖.๕ กิโลกรัม ผิวหนังมียางเหนียวใส
อาหาร
แมลงเมา ปลาที่มีขนาดเล็ก พืชน้ำ
และพวกซากสัตวเนาเหม็น
แหลงอาศัย
คก วัง บริเวณน้ำลึก
ระยะเวลาที่พบ
ชวงฤดูฝน
เครื่องมือในการจับ มอง และเบ็ดเบอร ๑๘
ราคา
กิโลกรัมละ ๘๐-๑๒๐ บาท

๔๒

ชื่อภาษาไทย ปลาสวาย ชื่อทองถิ่น ปลาสวาย
ชื่อวิทยาศาสตร Pangasianodon hypophthalmus

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๒๑ เซนติเมตร ยาว ๖๒ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๕.๘ กิโลกรัม
อาหาร
ปลาขนาดเล็ก กุงฝอย แมลง
แหลงอาศัย
คก วัง
ระยะเวลาที่พบ
ชวงฤดูฝน
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด ลอบ จั่น
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๐๐-๑๒๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๐๕

๔๓ ชือ่ ภาษาไทย ปลาเทโพ ชือ่ ทองถิน่ ปลาปง , ลิงหูหมาด, ลิงแกมดำ
ชื่อวิทยาศาสตร Pangasius larnaudit

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๑๖ เซนติเมตร ยาว ๕๔ นิ้ว
น้ำหนัก ๒.๖ กิโลกรัม
อาหาร
ปลาขนาดเล็ก กุงฝอย แมลง
แหลงอาศัย
คก ริมฝงโขง
ระยะเวลาที่พบ
พฤษภาคม-สิงหาคม
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๐๐-๑๒๐ บาท

๔๔ ชือ่ ภาษาไทย ปลาซวยเสาะ ชือ่ ทองถิน่ ปลาสวย, ปลาดาบ
ชื่อวิทยาศาสตร Pangasius krempfi

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๑๔ เซนติเมตร ยาว ๓๒ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๓ กิโลกรัม
อาหาร
ไสเดือน แมลง ผลมะเดือ
แหลงอาศัย
น้ำแปว คก หาด
ระยะเวลาที่พบ
ตุลาคม
เครื่องมือในการจับ เบ็ดเผียก มอง
ราคา
กิโลกรัมละ ๗๐-๑๐๐ บาท

๑๐๖ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๔๕ ชือ่ ภาษาไทย ปลาเผาะหางดอก ชือ่ ทองถิน่ ปลาแก, หัวมวม
ชื่อวิทยาศาสตร Pangasius mekongensis

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๑๐ เซนติเมตร ๔๐ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๘๐๐ กรัม
อาหาร
ไสเดือน แมลง ผลมะเดือ
แหลงอาศัย
น้ำแปว คก หาด
ระยะเวลาที่พบ
ตุลาคม
เครื่องมือในการจับ เบ็ดเผียก มอง ลอบ
ราคา
กิโลกรัมละ ๗๐-๑๐๐ บาท

๔๖

ชื่อภาษาไทย ปลาหมูขางลาย ชื่อทองถิ่น ปลาแขวไก-๑
ชื่อวิทยาศาสตร Syncrossus helodes

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๒.๓ เซนติเมตร ยาว ๘.๕ เซนติเมตร
น้ำหนักประมาณ ๑๐ มิลลิกรัม ลักษณะสันหลัง
มีลายขีดสีเหลืองสลับเทาอมขาว มีจะงอยปาก
ยาวกวาอีก ๔ ชนิด ครีบและหางมีสีน้ำตาล
สลับกับสีเทา
อาหาร
ตะไครน้ำ ไสเดือน แมลงขนาดเล็ก
แหลงอาศัย
ริมฝงโขง หาดในชวงฤดูแลง
ระยะเวลาที่พบ
กุมภาพันธ-เมษายน
เครื่องมือในการจับ มองตาถี่ ไซ ตุม ตอง
ราคา
ขายรวมกันหลายๆ ตัวกิโลกรัมละ ๗๐-๑๐๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๐๗

๔๗

ชื่อภาษาไทย ปลาหมู ชื่อทองถิ่น ปลาแขวไก-๒
ชื่อวิทยาศาสตร Yasuhikotakia sp.

ขนาดทีพ
่ บ

ลำตัวกวาง ๒.๓ เซนติเมตร ยาว ๘.๕ เซนติเมตร
น้ำหนักประมาณ ๑๐ มิลลิกรัม ลักษณะหัวมีสี
ดำ ลำตัวมีจุดสีเทาดำกระจายอยูทั่วตัว หางเปน
จุดสามเหลี่ยมสีดำ
อาหาร
ตะไครน้ำ ไสเดือน แมลงขนาดเล็ก
แหลงอาศัย
ริมฝงโขง หาดในชวงฤดูแลง
ระยะเวลาที่พบ
กุมภาพันธ-เมษายน
เครื่องมือในการจับ มองตาถี่ ไซ ตุม ตอง
ราคา
ขายรวมกันหลายๆ ตัวกิโลกรัมละ ๗๐-๑๐๐ บาท

๔๘

ชื่อภาษาไทย ปลาหมู ชื่อทองถิ่น ปลาแขวไก-๓
ชื่อวิทยาศาสตร Yasuhikotakia sp.

ขนาดทีพ
่ บ

ลำตัวกวาง ๒.๓ เซนติเมตร ยาว ๘.๕ เซนติเมตร
น้ำหนักประมาณ ๑๐ มิลลิกรัม ลักษณะหัวมีสีดำ
ลำตัวสีเทาขาว โคนหางเปนจุดสามเหลี่ยมสีดำ
สวนหางมีสีน้ำตาล
อาหาร
ตะไครน้ำ ไสเดือน แมลงขนาดเล็ก
แหลงอาศัย
ริมฝงโขง หาดในชวงฤดูแลง
ระยะเวลาที่พบ
กุมภาพันธ-เมษายน
เครื่องมือในการจับ มองตาถี่ ไซ ตุม ตอง
ราคา
ขายรวมกันหลายๆ ตัว กิโลกรัมละ
๗๐-๑๐๐ บาท

๑๐๘ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๔๙

ชื่อภาษาไทย ปลาหมูสัก ชื่อทองถิ่น ปลาแขวไก-๔
ชื่อวิทยาศาสตร Yasuhikotakia lecontei

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๒ เซนติเมตร ยาว ๘ เซนติเมตร
น้ำหนักประมาณ ๑๐ มิลลิกรัม ลักษณะสันหลัง
มีสีเหลืองทองสีขาว โคนหางมีจุดสีดำ
สามเหลี่ยมจางๆ หางมีสีเหลืองปนดำ
อาหาร
ตะไครน้ำ ไสเดือน แมลงขนาดเล็ก
แหลงอาศัย
ริมฝงโขง หาดในชวงฤดูแลง
ระยะเวลาที่พบ
กุมภาพันธ-เมษายน
เครื่องมือในการจับ มองตาถี่ ไซ ตุม ตอง
ราคา
ขายรวมกันหลายๆ ตัวกิโลกรัมละ ๗๐-๑๐๐ บาท

๕๐

ชื่อภาษาไทย ปลาหมู ชื่อทองถิ่น ปลาแขวไก-๖
ชื่อวิทยาศาสตร Yasuhikotakia sp.

ขนาดที่พบ
ลำตัวกวาง ๒ เซนติเมตร ยาว ๘ เซนติเมตร
น้ำหนักประมาณ ๑๐ มิลลิกรัม ลักษณะหลังและครีบสีเหลืองอมดำ
ตั้งแตกลางลำตัวลงมาถึงทองมีสีขาว โคนหางมีริ้วสีดำ หางมีสีดำสลับ
น้ำตาลออน
อาหาร
ตะไครน้ำ ไสเดือน แมลงขนาดเล็ก
แหลงอาศัย
ริมฝงโขง หาดในชวงฤดูแลง
ระยะเวลาที่พบ
กุมภาพันธ-เมษายน
เครื่องมือในการจับ มองตาถี่ ไซ ตุม
ราคา
ขายรวมกันหลายๆ ตัวกิโลกรัมละ ๗๐-๑๐๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๐๙

๕๑

ชื่อภาษาไทย ปลาหมูหางจุด ชื่อทองถิ่น ปลาหมูจุด-๖
ชือ่ วิทยาศาสตร Yasuhikotakia caudipunctatus

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๒ เซนติเมตร ยาว ๘ เซนติเมตร
น้ำหนักประมาณ ๑๐ มิลลิกรัม
อาหาร
ตะไครน้ำ ไสเดือน แมลงขนาดเล็ก
แหลงอาศัย
ริมฝงโขง หาดในชวงฤดูแลง
ระยะเวลาที่พบ
กุมภาพันธ-เมษายน
เครื่องมือในการจับ มองตาถี่ ไซ ตุม ตอง
ราคา
ขายรวมกันหลายๆ ตัวกิโลกรัมละ ๗๐-๑๐๐ บาท

๕๒ ชือ่ ภาษาไทย ปลาหมูขา งลาย ชือ่ ทองถิน่ ปลาแขวไกขา งลาย-๗
ชื่อวิทยาศาสตร Syncrossus helodes

ขนาดที่พบ
ลำตัวกวาง ๒ เซนติเมตร ยาว ๘ เซนติเมตร
น้ำหนักประมาณ ๑๐ มิลลิกรัม ลักษณะหลังและครีบสีเหลืองอมดำ
ตั้งแตกลางลำตัวลงมาถึงทองมีสีขาว โคนหางมีริ้วสีดำ หางมีสีดำสลับ
น้ำตาลออน
อาหาร
ตะไครน้ำ ไสเดือน แมลงขนาดเล็ก
แหลงอาศัย
ริมฝงโขง หาดในชวงฤดูแลง
ระยะเวลาที่พบ
กุมภาพันธ-เมษายน
เครื่องมือในการจับ มองตาถี่ ไซ ตุม ตอง
ราคา
ขายรวมกันหลายๆ ตัวกิโลกรัมละ ๗๐-๑๐๐ บาท

๑๑๐ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๕๓

ชื่อภาษาไทย ปลาหมูขางลาย ชื่อทองถิ่น ปลาแขวไก-๘
ชื่อวิทยาศาสตร Syncrossus helodes

ขนาดทีพ
่ บ

ลำตัวกวาง ๒.๒ เซนติเมตร ยาว ๗.๓ เซนติเมตร
น้ำหนักประมาณ ๑๐ มิลลิกรัม
อาหาร
ตะไครนำ้ ไสเดือน แมลงขนาดเล็ก
แหลงอาศัย
ริมฝง โขง หาดในชวงฤดูแลง
ระยะเวลาทีพ
่ บ
กุมภาพันธ-เมษายน
เครือ่ งมือในการจับ มองตาถี่ ไซ ตุม ตอง
ราคา
ขายรวมกันหลายๆ ตัวกิโลกรัมละ ๗๐-๑๐๐ บาท

๕๔ ชื่อภาษาไทย ปลาหมูขางลาย ชื่อทองถิ่น ปลาแขวไก-๙
ชื่อวิทยาศาสตร Syncrossus helodes

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๒ เซนติเมตร ยาว ๘ เซนติเมตร
น้ำหนักประมาณ ๑๐ มิลลิกรัม
อาหาร
ตะไครน้ำ ไสเดือน แมลงขนาดเล็ก
แหลงอาศัย
ริมฝงโขง หาดในชวงฤดูแลง
ระยะเวลาที่พบ
กุมภาพันธ-เมษายน
เครื่องมือในการจับ มองตาถี่ ไซ ตุม ตอง
ราคา
ขายรวมกันหลายๆ ตัวกิโลกรัมละ ๗๐-๑๐๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๑๑

๕๕

ชื่อภาษาไทย ปลาหมูขาว ชื่อทองถิ่น ปลาหมูหลังเขียว
ชื่อวิทยาศาสตร Yasuhikotakia modesta

ขนาดทีพ
่ บ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาทีพ
่ บ
เครือ่ งมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๒ เซนติเมตร ยาว ๘ เซนติเมตร
ตะไครนำ้ ไสเดือน แมลงขนาดเล็ก
ริมฝง โขง หาดในชวงฤดูแลง
กุมภาพันธ-เมษายน
มองตาถี่ ไซ ตุม ตอง
ขายรวมกันหลายๆ ตัวกิโลกรัมละ ๗๐-๑๐๐ บาท

๕๖ ชือ่ ภาษาไทย ปลาหมูหางจุด ชือ่ ทองถิน่ ปลาหมูเทาหางจุด-๑๓
ชื่อวิทยาศาสตร Yasuhikotakia caudipunctatus

ขนาดทีพ
่ บ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาทีพ
่ บ
เครือ่ งมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๒ เซนติเมตร ยาว ๘ เซนติเมตร
ตะไครนำ้ ไสเดือน แมลงขนาดเล็ก
ริมฝง โขง หาดในชวงฤดูแลง
กุมภาพันธ-เมษายน
มองตาถี่ ไซ ตุม ตอง
ขายรวมกันหลายๆ ตัวกิโลกรัมละ ๗๐-๑๐๐ บาท

๑๑๒ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๕๗ ชือ่ ภาษาไทย ปลาหมูหางจุด ชือ่ ทองถิน่ ปลาหมูเขียวหางจุด-๑๔
ชื่อวิทยาศาสตร Yasuhikotakia caudipunctatus

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๒ เซนติเมตร ยาว ๘ เซนติเมตร
น้ำหนักประมาณ ๑๐ มิลลิกรัม
อาหาร
ตะไครน้ำ ไสเดือน แมลงขนาดเล็ก
แหลงอาศัย
ริมฝงโขง หาดในชวงฤดูแลง
ระยะเวลาที่พบ
กุมภาพันธ-เมษายน
เครื่องมือในการจับ มองตาถี่ ไซ ตุม
ราคา
ขายรวมกันหลายๆ ตัวกิโลกรัมละ ๗๐-๑๐๐ บาท

๕๘

ชือ่ ภาษาไทย ปลาหมูขาว ชือ่ ทองถิน่ ปลาหมูคบ
ี แดง
ชื่อวิทยาศาสตร Yasuhikotakia modesta

ขนาดทีพ
่ บ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๙.๕ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ ไสเดือน แมลงขนาดเล็ก
ริมฝงโขง หาดในชวงฤดูแลง
กุมภาพันธ-เมษายน
มองตาถี่ ไซ ตุม ตอง
ขายรวมกันหลายๆ ตัวกิโลกรัมละ ๗๐-๑๐๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๑๓

๕๙

ชื่อภาษาไทย ปลาหมูขาว ชื่อทองถิ่น ปลาหมูมัน
ชื่อวิทยาศาสตร Yasuhikotakia modesta

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๖๐

ลำตัวกวาง ๒ เซนติเมตร ยาว ๘ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ ไสเดือน แมลงขนาดเล็ก
ริมฝงโขง หาดในชวงฤดูแลง
กุมภาพันธ-เมษายน
มองตาถี่ ไซ ตุม ตอง
ขายรวมกันหลายๆ ตัวกิโลกรัมละ ๗๐-๑๐๐ บาท

ชื่อภาษาไทย ปลาหมูขางลาย ชื่อทองถิ่น ปลาแขวไกลาย
ชื่อวิทยาศาสตร Syncrossus sp.

ขนาดทีพ
่ บ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๔.๕ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ ไสเดือน แมลงขนาดเล็ก
ริมฝงโขง หาดในชวงฤดูแลง
กุมภาพันธ-เมษายน
มองตาถี่ ไซ ตุม ตอง
ขายรวมกันหลายๆ ตัวกิโลกรัมละ ๗๐-๑๐๐ บาท

๑๑๔ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๖๑

ชื่อภาษาไทย ปลาคอ ชื่อทองถิ่น ปลาพั้น
ชื่อวิทยาศาสตร Schistura sp.

ขนาดที่พบ
ลำตัวกวาง ๒ เซนติเมตร ยาว ๑๒ เซนติเมตร
มีลักษณะพิเศษคือ ชอบปนเขาไปซอนตัวอยูในทรายชาวบานจึงเรียก
ตามกิริยาที่ทำคือ พั้นหรือปนเขาไปหลบซอนตัวในทรายนั่นเอง
อาหาร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ
แหลงอาศัย
บุงในชวงหนาแลง ชอบอยูใตทราย ใตกอนหิน
ระยะเวลาที่พบ
กุมภาพันธ-เมษายน
เครื่องมือในการจับ ซอน
ราคา
ขายรวมกับปลาขนาดเล็กชนิดอื่นกิโลกรัมละ
๑๐๐ บาท

๖๒ ชือ่ ภาษาไทย ปลารากกลวย ชือ่ ทองถิน่ ปลาฮากกลวย-๑
ชือ่ วิทยาศาสตร Acantopsis choirorhynchos

ขนาดที่พบ
ลำตัวกวาง ๑ เซนติเมตร ยาว ๑๑ เซนติเมตร
ลักษณะลำตัวสีขาว มีเสนยาวพาดตั้งแตหัวลงไปถึงหางแบงสวนหลัง
กับทองมีสีขาวสะทอนแสง
อาหาร
หอยขนาดเล็ก
แหลงอาศัย
หาดชวงน้ำลด ริมฝงโขง คก
ระยะเวลาที่พบ
ทุกฤดู
เครื่องมือในการจับ ใชสวิงจับบริเวณน้ ำตื้นหรือใชกระชอนจั บเอา
บริเวณน้ำลึกในชวงกลางคืน วางซอนลักษณะคลายโพงพางดักวางตาม
แกงที่มีน้ำไหลชาไปยามหรือไปกูเอาปลา และใชตองตักตามแกงที่มี
น้ำไหลแรง ชวงหนาแลงเดือนกุมภาพันธถึงเมษายน
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๘๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๑๕

๖๓

ชือ่ ภาษาไทย ปลารากกลวย ชือ่ ทองถิน่ ปลาฮากกลวย-๒
ชื่อวิทยาศาสตร Acantopsis sp.

ขนาดที่พบ
ลำตัวกวาง ๑ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร
ลักษณะมีเสนยาวสีดำพาดตั้งแตหัวลงไปถึงหางแบงสวนหลังกับทอง
ขอบเสนมีสีขาวสะทอนแสง คาง ครีบและหางเปนสีแดง
อาหาร
หอยขนาดเล็ก
แหลงอาศัย
หาดชวงน้ำลด ริมฝงโขง คก
ระยะเวลาที่พบ
ทุกฤดู
เครื่องมือในการจับ ใชสวิงจับบริเวณน้ ำตื้ นหรื อใช กระชอนจับเอา
บริเวณน้ำลึกในชวงกลางคืน วางซอนลักษณะคลายโพงพางดักวางตาม
แกงที่มีน้ำไหลชาไปยามหรือไปกูเอาปลา และใชตองตักตามแกงที่มี
น้ำไหลแรง ชวงหนาแลงเดือนกุมภาพันธถึงเมษายน
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๘๐ บาท

๖๔

ชือ่ ภาษาไทย ปลารากกลวย ชือ่ ทองถิน่ ปลาฮากกลวย-๓
ชื่อวิทยาศาสตร Acantopsis sp.

ขนาดที่พบ
ลำตัวกวาง ๑ เซนติเมตร ยาว ๑๑ เซนติเมตร
ลักษณะลำตัวสีเทา มีเสนยาวพาดตั้งแตหัวลงไปถึงหางแบงสวนหลัง
กับทองมีสีขาวสะทอนแสง ครีบและหางเปนสีเทาใส
อาหาร
หอยขนาดเล็ก
แหลงอาศัย
หาดชวงน้ำลด ริมฝงโขง คก
ระยะเวลาที่พบ
ทุกฤดู
เครื่องมือในการจับ ใชสวิงจั บบริเวณน้ำตื้ นหรื อใช กระชอนจั บเอา
บริเวณน้ำลึกในชวงกลางคืน วางซอนลักษณะคลายโพงพางดักวางตาม
แกงที่มีน้ำไหลชาไปยามหรือไปกูเอาปลา และใชตองตักตามแกงที่มี
น้ำไหลแรง ชวงหนาแลงเดือนกุมภาพันธถึงเมษายน
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๘๐ บาท

๑๑๖ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๖๕ ชือ่ ภาษาไทย ปลารากกลวย ชือ่ ทองถิน่ ปลาฮากกลวยจุด-๔
ชื่อวิทยาศาสตร Acantopsis sp.

ขนาดที่พบ
ลำตัวกวาง ๑ เซนติเมตร ยาว ๑๐.๕ เซนติเมตร
อาหาร
หอยขนาดเล็ก
แหลงอาศัย
หาดชวงน้ำลด ริมฝงโขง คก
ระยะเวลาที่พบ
ทุกฤดู
เครื่องมือในการจับ ใชสวิงจับบริเวณน้ ำตื้นหรือใชกระชอนจั บเอา
บริเวณน้ำลึกในชวงกลางคืน วางซอนลักษณะคลายโพงพางดักวางตาม
แกงที่มีน้ำไหลชาไปยามหรือไปกูเอาปลา และใชตองตักตามแกงที่มี
น้ำไหลแรง ชวงหนาแลงเดือนกุมภาพันธถึงเมษายน
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๘๐ บาท

๖๖ ชือ่ ภาษาไทย ปลากะทุงเหว ชือ่ ทองถิน่ ปลากะโทง, สะโทง-๑
ชื่อวิทยาศาสตร Xenentodon cancilla

ขนาดที่พบ
ลำตัวกวาง ๑ เซนติเมตร ยาว ๑๕ เซนติเมตร
ลักษณะสันหลังมีสีขาวปนเหลืองมีจุดเทาประปราย ทองเปนสีขาว
สะทอนแสง ปากบนและลางยาวเทากัน มีเสนสีดำกลางลำตัวสวนหาง
เขามาประมาณ ๒ เซนติเมตร
อาหาร
แมลงขนาดเล็ก สัตวน้ำขนาดเล็ก
แหลงอาศัย
บุง
ระยะเวลาที่พบ
ทุกฤดู
เครื่องมือในการจับ มอง กะโหล ตอง
ราคา
ไมขาย ไมนิยมกินกัน เพราะมีกลิ่นคาว

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๑๗

๖๗

ชือ่ ภาษาไทย ปลากระทุงเหว ชือ่ ทองถิน่ ปลากะโทง,สะโทง-๒
ชื่อวิทยาศาสตร Xenentodon cancilla

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๑ เซนติเมตร ยาว ๑๕ เซนติเมตร
ลักษณะสันหลังออกสีนำ้ ตาลออนตัง้ แตกลางลำตัว
ลงมามีสีขาวสะทอนแสง หัวเรียวเล็ก ปากสั้น
กวาปลากะโทงชนิดอืน่ ปากบนและลางยาวเทากัน
อาหาร
แมลงขนาดเล็ก สัตวน้ำขนาดเล็ก
แหลงอาศัย
บุง
ระยะเวลาที่พบ
ทุกฤดู
เครื่องมือในการจับ มอง กะโหล ตอง
ราคา
ไมขาย ไมนิยมกินกัน เพราะมีกลิ่นคาว

๖๘

ชือ่ ภาษาไทย ปลากะทุงเหว ชือ่ ทองถิน่ ปลากะโท, สะโทง-๓
ชื่อวิทยาศาสตร Strongylura strongylura

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๒ เซนติเมตร ยาว ๑๕ เซนติเมตร
ลั ก ษณะสั น หลั ง มี สี เขี ย วอมดำท อ งเป น สี ข าว
สะทอนแสง ปากดานลางสั้นกวาดานบน มีเสน
สีดำแบงระหวางสวนหลังกับสวนทองจากหาง
มาถึงกลางลำตัว
อาหาร
แมลงขนาดเล็ก สัตวน้ำขนาดเล็ก
แหลงอาศัย
บุง
ระยะเวลาที่พบ
ทุกฤดู
เครื่องมือในการจับ มอง กะโหล ตอง
ราคา
ไมขาย ไมนิยมกินกัน เพราะมีกลิ่นคาว

๑๑๘ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๖๙

ชื่อภาษาไทย ปลาแขยง ชื่อทองถิ่น ปลาแขยงหนู
ชื่อวิทยาศาสตร Mystus sp.

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๒ เซนติเมตร ยาว ๘ เซนติเมตร
(น้ำหนักที่พบตั้งแต ๑ กรัม ถึง ๑ กิโลกรัม)
อาหาร
แมลงเมา ไสเดือน กุง
แหลงอาศัย
ริมฝงโขง
ระยะเวลาที่พบ
เมษายน-มิถุนายน
เครื่องมือในการจับ ปกเบ็ดใชเหยื่อสูตร (เหยื่อสำเร็จรูป) มอง
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๐๐-๑๒๐ บาท

๗๐

ชือ่ ภาษาไทย ปลาแขยงใบขาว ชือ่ ทองถิน่ ปลาแขยงเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร Mystus singaringan

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๒ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร
(น้ำหนักที่พบตั้งแต ๑ กรัม ถึง ๑ กิโลกรัม)
อาหาร
แมลงเมา ไสเดือน กุง
แหลงอาศัย
ริมฝงโขง
ระยะเวลาที่พบ
เมษายน-มิถุนายน
เครื่องมือในการจับ ปกเบ็ดใชเหยื่อสูตร (เหยื่อสำเร็จรูป) มอง
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๐๐-๑๒๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๑๙

๗๑

ชื่อภาษาไทย ปลาแขยงใบขาว ชื่อทองถิ่น ปลาแกด
ชื่อวิทยาศาสตร Mystus singaringan

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๗๒

ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร
แมลงเมา ไสเดือน กุง
ริมฝงโขง
เมษายน-มิถุนายน
มอง ลอบ
กิโลกรัมละ ๑๐๐-๑๒๐ บาท

ชื่อภาษาไทย ปลาแขยง ชื่อทองถิ่น ปลาแขยงโพง
ชื่อวิทยาศาสตร Mystus sp.

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๖ เซนติเมตร
น้ำหนักอยูระหวาง ๕๐ มิลลิกรัม-๓๐๐ กรัม
อาหาร
ตะไครน้ำ
แหลงอาศัย
บุงชวงฤดูแลง หวยสาขา
ระยะเวลาที่พบ
ตลอดทั้งป
เครื่องมือในการจับ ดาง สวิง
ราคา
ขายรวมกับปลาขนาดเล็กชนิดอื่นกองละ
๑๐ บาท หรือกิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท

๑๒๐ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๗๓

ชือ่ ภาษาไทย ปลาแขยงธง ชือ่ ทองถิน่ ปลาแขยงชายธง
ชื่อวิทยาศาสตร Heterobagrus bocourti

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๒ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร
(น้ำหนักที่พบตั้งแต ๑ กรัมถึง ๑ กิโลกรัม)
อาหาร
แมลงเมา ไสเดือน กุง
แหลงอาศัย
ริมฝงโขง
ระยะเวลาที่พบ
เมษายน-มิถุนายน
เครื่องมือในการจับ ลอบ มอง
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๐๐-๑๒๐ บาท

๗๔

ชื่อภาษาไทย ปลาคอ ชื่อทองถิ่น ปลาผั่น,
ชื่อวิทยาศาสตร Schistura desmotes

ขนาดที่พบ

ปลาคอ

ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๗.๕ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๑๐๐ กรัม ลักษณะลำตัวเปนสีเขียวขี้มา
ปนน้ำตาล
อาหาร
แมลง กุงฝอย ไสเดือน
แหลงอาศัย
ริมฝงโขงที่มีหญา น้ำสาขา
ระยะเวลาที่พบ
ฤดูฝน “ยามน้ำขุน”
เครื่องมือในการจับ เบ็ด มอง
ราคา
กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๒๑

๗๕

ชื่อภาษาไทย ปลาอีด ชื่อทองถิ่น ปลาอีด
ชื่อวิทยาศาสตร Lepidocephalichthys hasselti

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๗๖

ลำตัวกวาง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๖ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ
บุงชวงฤดูแลง
กุมภาพันธ-เมษายน
ซอน สวิง
ขายรวมกับปลาขนาดเล็กชนิดอื่นกองละ
๑๐ บาท หรือกิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท

ชือ่ ภาษาไทย ปลาแขยงหิน ชือ่ ทองถิน่ ปลาขาขีห
้ มู, ขีเ้ หีย่
ชื่อวิทยาศาสตร Pseudomystus siamensis

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๒ เซนติเมตร ยาว ๑๔ เซนติเมตร
แมลง มด ปลาที่มีขนาดเล็ก กุง
วังในชวงน้ำขึ้น
พฤษภาคม-มิถุนายน ชวงฤดูฝน
สวิง มอง
กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท

๑๒๒ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๗๗

ชื่อภาษาไทย ปลาหลด ชื่อทองถิ่น ปลาหลดเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร Macrognathus siamensis

ขนาดทีพ
่ บ

ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๗.๕ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๑๐๐ กรัม ลักษณะลำตัวเปนสีเขียวขี้มา
ปนน้ำตาล
อาหาร
แมลง กุงฝอย ไสเดือน
แหลงอาศัย
ริมฝงโขงที่มีหญา น้ำสาขา
ระยะเวลาที่พบ
ฤดูฝน “ยามน้ำขุน”
เครื่องมือในการจับ เบ็ด มอง ตุม
ราคา
กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท

๗๘

ชื่อภาษาไทย ปลากะทิง ชื่อทองถิ่น ปลาหลาดเสือ-๑
ชื่อวิทยาศาสตร Mastacembelus armatus

ขนาดที่พบ
อาหาร
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๒ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ ใบไมเนา
ธันวาคม-เมษายน
เบ็ด ซอน มอง ตุม
กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๒๓

๗๙

ชื่อภาษาไทย ปลากระทิงลาย ชื่อทองถิ่น ปลาหลาดเสือ-๒
ชื่อวิทยาศาสตร Mastacembelus favus

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๑๙ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๒๐๐ กรัม
อาหาร
กุงฝอย ไสเดือน แมลง
แหลงอาศัย
ริมฝงโขงที่มีหญา น้ำสาขา
ระยะเวลาที่พบ
ชวงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน และชวงฤดูฝน
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด ตุม
ราคา
กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท

๘๐

ชื่อภาษาไทย ปลากะทิง ชื่อทองถิ่น ปลาหลาด
ชื่อวิทยาศาสตร Mastacembelus armatus

ขนาดทีพ
่ บ

ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๗.๕ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๑๐๐ กรัม
อาหาร
แมลง กุงฝอย ไสเดือน
แหลงอาศัย
ริมฝงโขงที่มีหญา น้ำสาขา
ระยะเวลาที่พบ
ฤดูฝน “ยามน้ำขุน”
เครื่องมือในการจับ เบ็ด มอง ตุม
ราคา
กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท

๑๒๔ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๘๑

ชื่อภาษาไทย ปลาหลด ชื่อทองถิ่น ปลาหลดหลังจุด
ชื่อวิทยาศาสตร Macrognathus siamensis

ขนาดทีพ
่ บ

ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๗.๕ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๑๐๐ กรัม ลักษณะลำตัวเปนสีเขียวขี้มา
ปนดำ ทองมีสีเหลืองออน
อาหาร
แมลง กุงฝอย ไสเดือน
แหลงอาศัย
ริมฝงโขงที่มีหญา น้ำสาขา
ระยะเวลาที่พบ
ฤดูฝน “ยามน้ำขุน”
เครื่องมือในการจับ เบ็ด มอง ตุม
ราคา
กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท

๘๒ ชือ่ ภาษาไทย ปลาไหลนา ชือ่ ทองถิน่ เอีย่ น
ชื่อวิทยาศาสตร Monopterus albus

ขนาดทีี่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ

ลำตั
ำ ัวกวาง ๒ เซนติิเมตร ยาว ๓๘ เซนติิเมตร
ไสเดือน ซากสัตวเนาเหม็น
ริมฝงโขง คก น้ำสาขา บริเวณที่มีดินโคลน
ชวงแรกเริ่มฤดูเพาะปลูก “ชวงดำนา” (ประมาณ
สิงหาคม-มิถุนายน)
เครื่องมือในการจับ เบ็ด ตุมเอี่ยน
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๒๕

๘๓

ชื่อภาษาไทย ปลาไหลยักษ, ปลาตูหนา, ปลาเอี่ยนหู
ชื่อทองถิ่น ปลาไหลยักษ, ปลาพญานาค
ชื่อวิทยาศาสตร Anguilla
lla marmorata

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง
าง
๑๔ เซนติติเมตรร
ยาว ๑.๓๕๕ เมตร
น้ำหนัก ๘.๒ กิโลกรัม
อาหาร
กุง ปลาเล็ล็กปลานอย
ระยะเวลาที่พบ
ธันวาคม
เครื่องมือในการจับ เบ็ด มองง
ราคา
ชาวบานไม
ไมกลารับประทาน
เพราะเชื่อวาเปนปลาพญานาค ที่เปนสัตวศักดิ์สิทธิ์จะไมจับมาเปน
อาหาร นานๆ ครั้งจะจับได แลวปลอยกลับคืนสูน้ำโขง

๘๔

ชื่อภาษาไทย ปลาปกเปาทอง ชื่อทองถิ่น ปลาปกเปาทอง
ชื่อวิทยาศาสตร Auriglobus nefastus

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๔ เซนติเมตร
น้ำหนักอยูระหวาง ๕๐ มิลลิกรัม ๑๐๐ กรัม
อาหาร
กินปลาขนาดเล็ก แมลง
แหลงอาศัย
ริมฝงโขง คก
ระยะเวลาที่พบ
ตลอดทั้งป
เครื่องมือในการจับ มักจะติดมองหรือเครื่องมือชนิดอื่น
ราคา
ไมนิยมกินกันเพราะมีพิษ

๑๒๖ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๘๕ ชือ่ ภาษาไทย ปลาปกเปาหนายาว ชือ่ ทองถิน่ ปลาปกเปาควาย
ชื่อวิทยาศาสตร Monotrete cochinchinensis

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๘ เซนติเมตร
น้ำหนักอยูระหวาง ๕๐ มิลลิกรัม-๔๐๐ กรัม
อาหาร
กินปลาขนาดเล็ก แมลง
แหลงอาศัย
ริมฝงโขง คก
ระยะเวลาที่พบ
ตลอดทั้งป
เครื่องมือในการจับ มักจะติดมองหรือเครื่องมือชนิดอื่น
ราคา
ไมนิยมกินกันเพราะมีพิษ

๘๖

ชือ่ ภาษาไทย ปลาปกเปาสุวตั ถิ ชือ่ ทองถิน่ ปลาปกเปาดาว
ชื่อวิทยาศาสตร
ทยาศาสตร Monotrete suvatti

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๓๓.๕๕ เซนติเมตร ยาว ๖ เซ
เซนติเมตร
น้ำหนักอยูระหวาง ๕๐ มิลลิกรัม-๓๐๐ กรัม
อาหาร
กินปลาขนาดเล็ก แมลง
แหลงอาศัย
ริมฝงโขง คก
ระยะเวลาที่พบ
ตลอดทั้งป
เครื่องมือในการจับ มักจะติดมองหรือเครื่องมือชนิดอื่น
ราคา
ไมนิยมกินกันเพราะมีพิษ

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๒๗

๘๗

ชื่อภาษาไทย ปลาปกเปาจุดแดง ชื่อทองถิ่น ปลาปกเปาดำ
ชื่อวิทยาศาสตร Monotrete fangi

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร
น้ำหนักอยูระหวาง ๕๐ มิลลิกรัม ๓๐๐ กรัม
อาหาร
กินปลาขนาดเล็ก แมลง
แหลงอาศัย
ริมฝงโขง คก
ระยะเวลาที่พบ
ตลอดทั้งป
เครื่องมือในการจับ มักจะติดมองหรือเครื่องมือชนิดอื่น
ราคา
ไมนิยมกินกันเพราะมีพิษ

๘๘

ชื่อภาษาไทย ตะพาบน้ำ ชื่อทองถิ่น ปลาฝา
ชื่อวิทยาศาสตร Amyda cartilagenea

ขนาดที่พบ

ประมาณ ๗๐ กิโลกรัม (ประมาณ ๑๐ ปกอน)
ปจจุบันนานๆ จะพบครั้งหนึ่ง
อาหาร
ปลา เนื้อสัตวเนาเหม็น
แหลงอาศัย
คก
ระยะเวลาที่พบ
พบทุกฤดู สวนใหญอาศัยอยูตามบุง
เครื่องมือในการจับ ลอบ จั่น
ราคา
กิโลกรัมละ ๒๐๐-๒๕๐ บาท

๑๒๘ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๘๙

ชือ่ ภาษาไทย ปลากระเบนแมนำ้ โขง ชือ่ ทองถิน่ ปลาฝาไม, ฝาไล
ชื่อวิทยาศาสตร Amphotistius laosensis
ชอวทยาศาสตร

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๙๐

ประมาณ ๓๕ กิโลกรัม
ไสเดือน
คก บริเวณน้ำลึก
ชวงน้ำขึ้น
มอง ลอบ
กิโลกรัมละ ๒๐๐-๒๕๐ บาท

ชื่อภาษาไทย ปลาเผาะ ชื่อทองถิ่น ปลาสอ
ชื่อวิทยาศาสตร Pangasius sp.

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๑๕ เซนติเมตร ๗๐ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๔.๕ กิโลกรัม
อาหาร
ไสเดือน แมลง ผลมะเดือ
แหลงอาศัย
น้ำแปว คก หาด
ระยะเวลาที่พบ
ตุลาคม
เครื่องมือในการจับ เบ็ดเผียก มอง
ราคา
กิโลกรัมละ ๗๐-๑๐๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๒๙

๙๑

ชื่อภาษาไทย ปลาตะกาก ชื่อทองถิ่น ปลาจอก
ชื่อวิทยาศาสตร Cosmochilus harmandi

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๑๕ เซนติเมตร ยาว ๔๐ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๑.๖ กิโลกรัม (น้ำหนักที่ชาวบานพบ
อยูระหวาง ๑-๑๐ กิโลกรัม)
อาหาร
ไสเดือน พืชน้ำ
แหลงอาศัย
คก วัง หาด
ระยะเวลาที่พบ
ชวงฤดูฝน มักไปกันเปนกลุม
เครื่องมือในการจับ มอง
ราคา
ในชวงปลาขาดตลาด กิโลกรัมละ ๑๓๐-๑๘๐ บาท
ในชวงปลามาก กิโลกรัมละ ๑๒๐-๑๕๐ บาท

๙๒

ชื่อภาษาไทย ปลาตะกาก ชื่อทองถิ่น ปลาจอกหลังเขียว
ชื่อวิทยาศาสตร Cosmochilus sp.

ขนาดทีพ
่ บยาว

ลำตัวกวาง ๒๕.๕ เซนติเมตร ยาว ๖๓ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๔ กิโลกรัม (น้ำหนักที่ชาวบานพบ
อยูระหวาง ๔๐๐ กรัม- ๔ กิโลกรัม)
อาหาร
ไสเดือน พืชน้ำ
แหลงอาศัย
คก วัง
ระยะเวลาที่พบ
ชวงฤดูฝน มักไปกันเปนกลุม
เครื่องมือในการจับ เบ็ด มอง ลอบ
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๕๐-๑๘๐ บาท

๑๓๐ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๙๓ ชือ่ ภาษาไทย ปลาตะกาก ชือ่ ทองถิน่ ปลาจอกทราย, จอกไหม
ชื่อวิทยาศาสตร Cosmochilus sp.

ขนาดทีพ
่ บ
ลำตัวกวาง ๒๐ เซนติเมตร ยาว ๖๒.๕ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๒.๘ กิโลกรัม (น้ำหนักทีช่ าวบานพบอยูร ะหวาง ๑-๑๐ กิโลกรัม)
อาหาร
ไสเดือน พืชน้ำ
แหลงอาศัย
คก วัง หาด
ระยะเวลาที่พบ
ชวงฤดูฝน มักไปกันเปนกลุม
เครื่องมือในการจับ มอง
ราคา
ในชวงปลาขาดตลาด กิโลกรัมละ ๑๓๐-๑๘๐ บาท
ในชวงปลามาก กิโลกรัมละ ๑๒๐-๑๕๐ บาท

๙๔

ชื่อภาษาไทย ปลาตะโกก ชื่อทองถิ่น ปลาโจก
ชื่อวิทยาศาสตร Cyclocheilichthys enoplos

ขนาดที่พบ
ลำตัวกวาง ๒๐ เซนติเมตร ยาว ๕๘ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๓.๘ กิโลกรัม มีลักษณะแตกตางจากปลาจอกคือลำตัวจะเรียว
ยาวและหัวแหลมกวาปลาจอก
อาหาร
ไสเดือน พืชน้ำ
แหลงอาศัย
คก วัง หาด
ระยะเวลาที่พบ
ชวงฤดูฝน มักไปกันเปนกลุม
เครื่องมือในการจับ ดึกมอง
ราคา
ในชวงปลาขาดตลาด กิโลกรัมละ ๑๓๐-๑๘๐ บาท
ในชวงปลามาก กิโลกรัมละ ๑๒๐-๑๕๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๓๑

๙๕

ชื่อภาษาไทย ปลาโจกไหม ชื่อทองถิ่น ปลาโจกไหม, โจกทราย
ชื่อวิทยาศาสตร Cyclocheilichthys furcatus

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๒๒ เซนติเมตร ยาว ๖๕ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๕.๕ กิโลกรัม มีลักษณะแตกตาง
จากปลาโจกคือ ทองจะมีสีน้ำตาลแดงมากกวา
อาหาร
ไสเดือน พืชน้ำ
แหลงอาศัย
คก วัง หาด
ระยะเวลาที่พบ
ชวงฤดูฝน มักไปกันเปนกลุม
เครื่องมือในการจับ ดึกมอง
ราคา
ในชวงปลาขาดตลาด กิโลกรัมละ ๑๓๐-๑๘๐ บาท
ในชวงปลามาก กิโลกรัมละ ๑๒๐-๑๕๐ บาท

๙๖

ชื่อภาษาไทย ปลากาดำ ชื่อทองถิ่น ปลาเพี้ย
ชื่อวิทยาศาสตร Morulius chrysophekadion

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๑๔ เซนติเมตร ยาว ๒๓ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๑.๒ กิโลกรัม (น้ำหนักที่ชาวบานพบ
อยูระหวาง ๑-๑๐ กิโลกรัม
อาหาร
พืชน้ำ
แหลงอาศัย
คก หาด
ระยะเวลาที่พบ
พฤษภาคม-ตุลาคม
เครื่องมือในการจับ มอง แห
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๒๐-๑๕๐ บาท

๑๓๒ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๙๗

ชื่อภาษาไทย ปลาหวา ชื่อทองถิ่น ปลาอีตู
ชื่อวิทยาศาสตร Labeo pierrei

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๒๒ เซนติเมตร ยาว ๕๗ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๔.๖ กิโลกรัม (น้ำหนักที่ชาวบานพบ
อยูระหวาง ๑-๑๐ กิโลกรัม)
อาหาร
พืชน้ำ สาหราย
แหลงอาศัย
คก หาด
ระยะเวลาที่พบ
พฤษภาคม-ตุลาคม
ขึ้นมากชวงเดือนสิงหาคม-กันยายน
เครื่องมือในการจับ มอง แห จั่น
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๒๐-๑๕๐ บาท

๙๘

ชื่อภาษาไทย ปลาหวา ชื่อทองถิ่น ปลาหวา
ชื่อวิทยาศาสตร Labeo yunnanensis

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๑๗ เซนติเมตร ยาว ๒๓ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๒.๔ กิโลกรัม (น้ำหนักที่ชาวบานพบ
อยูระหวาง ๑-๖ กิโลกรัม)
อาหาร
ไสเดือน แมลง ตะไครน้ำ พืชน้ำ
แหลงอาศัย
คก วัง หาดน้ำไหลแรง
ระยะเวลาที่พบ
กุมภาพันธ-ตุลาคม
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด
ราคา
กิโลกรัมละ ๗๐-๑๐๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๓๓

๙๙

ชื่อภาษาไทย ปลากาดำ ชื่อทองถิ่น ปลาหวาดำ,
ชื่อวิทยาศาสตร Morulius barbatulus

กาดำ

ขนาดทีพ
่ บ

ลำตัวกวาง ๑๕ เซนติเมตร ยาว ๒๙.๕ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๑.๒ กิโลกรัม (น้ำหนักที่ชาวบานพบ
อยูระหวาง ๑-๖ กิโลกรัม
อาหาร
ไสเดือน แมลง ตะไครน้ำ พืชน้ำ
แหลงอาศัย
คก วัง หาดน้ำไหลแรง
ระยะเวลาที่พบ
กุมภาพันธ-ตุลาคม
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๒๐-๑๕๐ บาท
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๑๐๐

ชื่อภาษาไทย ปลาหวา ชื่อทองถิ่น ปลาหวาหนาหมอง
ชื่อวิทยาศาสตร Labeo sp.

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๒๑ เซนติเมตร ยาว ๓๒ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๒.๒ กิโลกรัม
อาหาร
ไสเดือน แมลง ตะไครน้ำ พืชน้ำ
แหลงอาศัย
คก วัง หาดน้ำไหลแรง
ระยะเวลาที่พบ
กุมภาพันธ-ตุลาคม
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๒๐-๑๕๐ บาท

๑๓๔ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๑๐๑

ชื่อภาษาไทย ปลาไน ชื่อทองถิ่น ปลาอีตั้น
ชื่อวิทยาศาสตร Cyprinus carpio

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๑๘ เซนติเมตร ยาว ๓๐ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๒.๑ กิโลกรัม (น้ำหนักที่ชาวบานพบ
อยูระหวาง ๐.๕-๒ กิโลกรัม เปนปลาตางถิ่น)
อาหาร
พืชน้ำ ตะไครน้ำ
แหลงอาศัย
ริมฝงโขง คก วัง
ระยะเวลาที่พบ
ตลอดทั้งป
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด ตุม ลอบ
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๐๐-๑๒๐ บาท

๑๐๒

ชื่อภาษาไทย ปลาไน ชื่อทองถิ่น ปลาอีตั้นทอง
ชื่อวิทยาศาสตร Cyprinus carpio

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๑๓ เซนติเมตร ยาว ๓๐ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๑.๒ กิโลกรัม
อาหาร
ตะไครน้ำ แหน
แหลงอาศัย
น้ำแปว บุง
ระยะเวลาที่พบ
คก วัง
เครื่องมือในการจับ มอง
ราคา
๑๐๐-๑๒๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๓๕

๑๐๓

ชื่อภาษาไทย ปลายี่สกทอง ชื่อทองถิ่น ปลาเอิน
ชื่อวิทยาศาสตร Probarbus jullieni

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๒๐ เซนติเมตร ยาว ๕๕ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๔.๔ กิโลกรัม (น้ำหนักที่ชาวบานพบ
อยูระหวาง ๑-๔๐ กิโลกรัม)
อาหาร
ไสเดือน พืชน้ำ
แหลงอาศัย
คก วัง
ระยะเวลาที่พบ
สิงหาคม-กันยายน
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๓๐-๒๐๐ บาท

๑๐๔

ชื่อภาษาไทย ปลายี่สกทอง ชื่อทองถิ่น ปลาเอินทราย
ชื่อวิทยาศาสตร Probarbus jullieni

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๒๑ เซนติเมตร ยาว ๖๒ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๕.๖ กิโลกรัม (น้ำหนักที่ชาวบานพบ
อยูระหวาง ๑-๔๐ กิโลกรัม)
อาหาร
ไสเดือน พืชน้ำ
แหลงอาศัย
คก วัง
ระยะเวลาที่พบ
สิงหาคม-กันยายน
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๓๐-๒๐๐ บาท

๑๓๖ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๑๐๕

ชื่อภาษาไทย ปลาเอินฝาย ชื่อทองถิ่น ปลาเอินฝาย
ชื่อวิทยาศาสตร Probarbus jullieni

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๑๐๖

ลำตัวกวาง ๒ เซนติเมตร ยาว ๗ เซนติเมตร
ไสเดือน พืชน้ำ
คก วัง
สิงหาคม-กันยายน
มอง เบ็ด
กิโลกรัมละ ๑๓๐-๒๐๐ บาท

ชื่อภาษาไทย ปลายี่สกเทศ ชื่อทองถิ่น ปลายี่สก
ชื่อวิทยาศาสตร Rohita rohita

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๑๖ เซนติเมตร ยาว ๓๒ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๑.๓ กิโลกรัม (น้ำหนักที่ชาวบานพบ
อยูระหวาง ๐.๕-๑๐ กิโลกรัม)
อาหาร
พืชน้ำ ตะไครน้ำ กุงฝอย
แหลงอาศัย
คก วัง
ระยะเวลาที่พบ
ตลอดทั้งป
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด ตุม
ราคา
กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๓๗

๑๐๗

ชื่อภาษาไทย นวลจันทรเทศ ชื่อทองถิ่น ปลานวลจันทร
ชื่อวิทยาศาสตร Cirrhinus cirrhosus

ขนาดทีพ
่ บ

ลำตัวกวาง ๒๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๘๕ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๘.๕ กิโลกรัม (น้ำหนักที่ชาวบานพบ
อยูระหวาง ๐.๕-๑๐ กิโลกรัม)
อาหาร
พืชน้ำ ตะไครน้ำ กุงฝอย
แหลงอาศัย
คก วัง
ระยะเวลาที่พบ
ตลอดทั้งป
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด ตุม
ราคา
กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท

๑๐๘

ชื่อภาษาไทย ปลานวลจันทร ชื่อทองถิ่น ปลาอีสบ
ชื่อวิทยาศาสตร Cirrhinus microlepis

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๑๒ เซนติเมตร ยาว ๓๐ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๐.๗ กิโลกรัม
อาหาร
พืชน้ำ กุงฝอย ตะไครน้ำ
แหลงอาศัย
คก วัง
ระยะเวลาที่พบ
ตลอดทั้งป
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด ลอบ
ราคา
กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท

๑๓๘ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๑๐๙

ชื่อภาษาไทย ปลานวลจันทร ชื่อทองถิ่น ปลาพอน
ชื่อวิทยาศาสตร Cirrhinus microlepis

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๑๗ เซนติเมตร ยาว ๓๖ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๓.๒ กิโลกรัม
อาหาร
พืชน้ำ กุงฝอย ตะไครน้ำ
แหลงอาศัย
คก วัง
ระยะเวลาที่พบ
ตลอดทั้งป
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด ลอบ
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๐๐-๑๒๐ บาท

๑๑๐

ชื่อภาษาไทย ปลาตะเพียน
ชื่อทองถิ่น ปลาปากตาดำ, ปากเปยน,
ชื่อวิทยาศาสตร Barbonymus sp.

ขนาดที่พบ

สะปาก

ลำตัวกวาง ๑๐ เซนติเมตร ยาว ๑๖ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๔๐๐ กรัม (น้ำหนักที่ชาวบานพบ
อยูระหวาง ๑๐๐-๖๐๐ กรัม)
อาหาร
กุงฝอย ไสเดือน
แหลงอาศัย
คก วัง หาด
ระยะเวลาที่พบ
ชวงพฤษภาคม-มิถุนายน
เครื่องมือในการจับ มอง
ราคา
กิโลกรัมละ ๔๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๓๙

๑๑๑

ชื่อภาษาไทย ปลาตะเพียนทราย
ชื่อทองถิ่น ปลาปากเหลือง, ปกแดง
ชื่อวิทยาศาสตร Puntius brevis

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๙ เซนติเมตร ยาว ๑๖ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๔๐๐ กรัม น้ำหนักที่ชาวบานพบอยู
ระหวาง ๔๐๐ กรัม-๔ กิโลกรัม
อาหาร
กุง ไสเดือน ตะไครน้ำ
แหลงอาศัย
คก วัง หาด
ระยะเวลาที่พบ
พฤษภาคม-มิถุนายน
เครื่องมือในการจับ มอง
ราคา
ขนาดเล็กกิโลกรัมละ ๔๐ บาท ขนาด ๑ กิโลกรัม
ขึน้ ไป ราคากิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท

๑๑๒

ชือ่ ภาษาไทย ปลาตะเพียนปากหนวด ชือ่ ทองถิน่ ปลาปากคำ
ชื่อวิทยาศาสตร Hypsibarbus vernayi

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๑๔ เซนติเมตร ยาว ๒๕ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๒๐๐ กรัม
อาหาร
พืชน้ำ ไสเดือน ปลวก มด แมลง
แหลงอาศัย
ริมฝงโขง ใตพุมไม
ระยะเวลาที่พบ
กันยายน-พฤศจิกายน
เครื่องมือในการจับ มอง แห ลอบ
ราคา
กิโลกรัมละ ๗๐ บาท

๑๔๐ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๑๑๓

ชื่อภาษาไทย ปลาปากหนวด ชื่อทองถิ่น ปลาปากไก, ปากขาว
ชื่อวิทยาศาสตร Hypsibarbus lagleri

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๗ เซนติเมตร ยาว ๑๖.๕ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๒๐๐ กรัม
อาหาร
แหน ตะไครน้ำ
แหลงอาศัย
บุง บริเวณน้ำไหล
ระยะเวลาที่พบ
พฤษภาคม-กรกฎาคม
เครื่องมือในการจับ ดาง มอง ลอบ
ราคา
กิโลกรัมละ ๗๐ บาท

๑๑๔

ชื่อภาษาไทย ปลาจาด ชื่อทองถิ่น ปลาจาด
ชื่อวิทยาศาสตร Hypsibarbus malcolmi

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๕ เซนติเมตร ยาว ๑๑.๕ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๑๐๐ กรัม
อาหาร
แหน ตะไครน้ำ พืชน้ำ
แหลงอาศัย
บุง คก วัง
ระยะเวลาที่พบ
ตลอดทั้งป
เครื่องมือในการจับ ดาง มอง เบ็ด ลอบ
ราคา
กิโลกรัมละ ๕๐-๗๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๔๑

๑๑๕

ชือ่ ภาษาไทย ปลาไสตน
ั ตาแดง ชือ่ ทองถิน่ ปลาลายนกเขา
ชื่อวิทยาศาสตร Cyclocheilichthys apogon

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๕ เซนติเมตร ยาว ๑๓.๕ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๑๐๐ กรัม (น้ำหนักที่ชาวบานพบ
อยูระหวาง ๑๐๐ กรัม-๑ กิโลกรัม)
อาหาร
ไสเดือน พืชน้ำ
แหลงอาศัย
คก วัง
ระยะเวลาที่พบ
มิถุนายน-ตุลาคม
เครื่องมือในการจับ มอง ตุม
ราคา
ขนาดเล็กขายรวมกับปลาชนิดอื่นเปนกองๆ ละ
๑๐ บาท ตัวใหญ กิโลกรัมละ ๗๐-๘๐ บาท

๑๑๖

ชื่อภาษาไทย ปลาพรม ชื่อทองถิ่น ปลาโพง
ชื่อวิทยาศาสตร Osteochilus melanopleurus

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๑๐ เซนติเมตร ยาว ๒๐ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๔๐๐ กรัม (น้ำหนักที่ชาวบานพบ
อยูระหวาง ๑๐๐ กรัม-๑ กิโลกรัม)
อาหาร
ไสเดือน พืชน้ำ
แหลงอาศัย
คก วัง
ระยะเวลาที่พบ
มิถุนายน-ตุลาคม
เครื่องมือในการจับ มอง ตุม
ราคา
กิโลกรัมละ ๗๐-๑๐๐ บาท

๑๔๒ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๑๑๗

ชือ่ ภาษาไทย ปลาสรอยนกเขา ชือ่ ทองถิน่ ปลาผูส าว, ปลาอีไท
ชื่อวิทยาศาสตร Osteochilus hasselti

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๕ เซนติเมตร ยาว ๑๓.๕ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๑๐๐ กรัม (น้ำหนักที่ชาวบานพบ
อยูระหวาง ๑๐๐ กรัม-๑ กิโลกรัม)
อาหาร
ไสเดือน พืชน้ำ
แหลงอาศัย
คก วัง อยูเปนฝูง
ระยะเวลาที่พบ
มิถุนายน-ตุลาคม
เครื่องมือในการจับ มอง ตุม
ราคา
ขนาดเล็กขายรวมกับปลาชนิดอื่นเปนกองๆ ละ
๑๐ บาท ตัวใหญ กิโลกรัมละ ๗๐-๘๐ บาท

๑๑๘

ชื่อภาษาไทย ปลาจีน ชื่อทองถิ่น ปลาจีน
ชื่อวิทยาศาสตร Hypophthalmichthys molitrix

ขนาดทีพ
่ บ

ลำตัวกวาง ๑๓ เซนติเมตร ยาว ๒๗.๕ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๖๐๐ กรัม
อาหาร
พืชน้ำ ตะไครน้ำ
แหลงอาศัย
ริมฝงโขง คก วัง
ระยะเวลาที่พบ
ตลอดทั้งป
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด ตุม ลอบ
ราคา
กิโลกรัมละ ๗๐-๑๐๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๔๓

๑๑๙

ชื่อภาษาไทย ปลาวี ชื่อทองถิ่น ปลาสะกาง
ชื่อวิทยาศาสตร Puntioplites falcifer

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๗.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๕ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๑๐๐ กรัม (น้ำหนักที่ชาวบานพบ
อยูระหวาง ๑๐๐ กรัม-๑ กิโลกรัม)
อาหาร
ปลาเล็ก กุง มด ปลวก แมลง
แหลงอาศัย
วัง บุง อยูเปนฝูง
ระยะเวลาที่พบ
พฤษภาคม-กรกฎาคม
เครื่องมือในการจับ มอง ลอบ
ราคา
กิโลกรัมละ ๗๐-๘๐ บาท

๑๒๐

ชื่อภาษาไทย ปลากะมัง ชื่อทองถิ่น ปลาเกง,
ชื่อวิทยาศาสตร Puntioplites waandersi

ขนาดทีี่พบ

สะกางเกง

ลำตั
ำ ัวกวาง ๗
๗.๕ เซนติเมตร ๑๖ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๑๐๐ กรัม (น้ำหนักที่ชาวบานพบ
อยูระหวาง ๑๐๐ กรัม-๑ กิโลกรัม)
อาหาร
ปลาเล็ก กุง มด ปลวก แมลง
แหลงอาศัย
วัง บุง อยูเปนฝูง
ระยะเวลาที่พบ
พฤษภาคม-กรกฎาคม
เครื่องมือในการจับ มอง ลอบ
ราคา
กิโลกรัมละ ๗๐-๘๐ บาท

๑๔๔ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๑๒๑

ชื่อภาษาไทย ปลากะมัง ชื่อทองถิ่น ปลาสะงา
ชื่อวิทยาศาสตร Puntioplites waandersi

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๘ เซนติเมตร ยาว ๑๒.๕ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๑๐๐ กรัม
อาหาร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ
แหลงอาศัย
ริมโขง คก หาด วัง อยูเปนฝูง
ระยะเวลาที่พบ
เมษายน-สิงหาคม
เครื่องมือในการจับ มอง
ราคา
กิโลกรัมละ ๗๐-๘๐ บาท

๑๒๒

ชือ่ ภาษาไทย ปลากะมัง ชือ่ ทองถิน่ ปลาชางเหยียบ, ตาโป
ชื่อวิทยาศาสตร Puntioplites
p
proctozysron
p
y

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๘ เซนติเมตร ยาว ๑๓.๕ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๒๐๐ กรัม
อาหาร
ไครน้ำ พืชน้ำ
แหลงอาศัย
ริมโขง คก หาด วัง อยูเปนฝูง
ระยะเวลาที่พบ
เมษายน-สิงหาคม
เครื่องมือในการจับ มอง
ราคา
กิโลกรัมละ ๗๐-๘๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๔๕

๑๒๓

ชื่อภาษาไทย ปลาตะเพียนทอง
ชื่อทองถิ่น ปากคำ, ขี้มิ้น, คำมิ้น
ชื่อวิทยาศาสตร Barbonymus altus

ขนาดทีพ
่ บ
ลำตัวกวาง ๑๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๒๕ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๑.๑ กิโลกรัม (น้ำหนักที่ชาวบานพบอยูระหวาง ๑-๖ กิโลกรัม)
อาหาร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ แมลง
แหลงอาศัย
บุง วัง (ชวงน้ำขึ้นชอบอยูตามโขดหิน)
ระยะเวลาที่พบ
พฤษภาคม-กรกฎาคม
เครื่องมือในการจับ มอง
ราคา
กิโลกรัมละ ๘๐ บาท

๑๒๔

ชื่อภาษาไทย ปลาปากเปยน ชื่อทองถิ่น ปลาปกไก
ชื่อวิทยาศาสตร Scaphognathops sp.

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๔ เซนติเมตร ยาว ๑๐.๕ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๑๐๐ กรัม
อาหาร
พืชน้ำ ตะไครน้ำ ขี้ตม
แหลงอาศัย
บุง วัง คก
ระยะเวลาที่พบ
ตลอดทั้งป
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด ลอบ ตุม
ราคา
กิโลกรัมละ ๔๐-๕๐ บาท

๑๔๖ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๑๒๕

ชือ่ ภาษาไทย ปลาตะเพียนทอง ชือ่ ทองถิน่ ปลาหมากโมง, เพียนไฟ
ชื่อวิทยาศาสตร Barbonymus altus

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๔ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร
น้ำหนักประมาณ ๗๐ มิลลิกรัม
อาหาร
พืชน้ำ ไสเดือน ปลวก มด แมลง
แหลงอาศัย
ริมฝงโขง ใตพุมไม
ระยะเวลาที่พบ
กันยายน-พฤศจิกายน
เครื่องมือในการจับ มอง แห ลอบ
ราคา
กิโลกรัมละ ๗๐ บาท

๑๒๖

ชื่อภาษาไทย ปลาตะเพียนทอง ชื่อทองถิ่น ปลาอีแจะ
ชื่อวิทยาศาสตร Barbonymus altus

ขนาดทีพ
่ บ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๗.๕ เซนติเมตร
พืชน้ำ, ไสเดือน ปลวก มด แมลง
บุง คก อยูเปนฝูงใหญ
กันยายน-พฤศจิกายน
มอง แห ลอบ
กิโลกรัมละ ๗๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๔๗

๑๒๗

ชื่อภาษาไทย ปลากะสูบขีด ชื่อทองถิ่น ปลาสูดขีด
ชื่อวิทยาศาสตร Hampala macrolepidota

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๑๒๘

ลำตัวกวาง ๔ เซนติเมตร ยาว ๑๑ เซนติเมตร
ไสเดือน ปลวก มด แมลง
บุง คก
กันยายน-พฤศจิกายน
มอง แห ลอบ
กิโลกรัมละ ๗๐ บาท

ชื่อภาษาไทย ปลาตะเพียนทอง ชื่อทองถิ่น ปลาสูดจุด
ชื่อวิทยาศาสตร Hampala altus

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๘ เซนติเมตร
ไสเดือน ปลวก มด แมลง
บุง คก
กันยายน-พฤศจิกายน
มอง แห ลอบ
กิโลกรัมละ ๗๐ บาท

๑๔๘ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๑๒๙

ชือ่ ภาษาไทย ปลาสรอยนกเขา ชือ่ ทองถิน่ ปลานกเขาคีบแดง
ชื่อวิทยาศาสตร Osteochilus sp.

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๑๓๐

ลำตัวกวาง ๔.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๒ เซนติเมตร
ไสเดือน ปลวก มด แมลง
บุง คก
กันยายน-พฤศจิกายน
มอง แห ลอบ
กิโลกรัมละ ๗๐ บาท

ชื่อภาษาไทย ปลากะแห ชื่อทองถิ่น ปลาตะเพียน
ชือ่ วิทยาศาสตร Barbonymus schwanenfeldii

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๗ เซนติเมตร ยาว ๑๒ เซนติเมตร
ไสเดือน ปลวก มด แมลง
บุง คก
กันยายน-พฤศจิกายน
มอง แห ลอบ
กิโลกรัมละ ๗๐-๑๐๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๔๙

๑๓๑

ชือ่ ภาษาไทย ปลาตะเพียนปากหนวด ชือ่ ทองถิน่ ปลาปากคีบแดง
ชื่อวิทยาศาสตร Hypsibarbus pirrei

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๑๓๒

ลำตัวกวาง ๙.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๕ เซนติเมตร
ไสเดือน ปลวก มด แมลง พืชน้ำ
บุง คก
กันยายน-พฤศจิกายน
มอง แห ลอบ
กิโลกรัมละ ๗๐-๑๐๐ บาท

ชื่อภาษาไทย ปลาแกง ชื่อทองถิ่น ปลาแกง
ชื่อวิทยาศาสตร Cirrhinus molitorella

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๘ เซนติเมตร ยาว ๑๓.๕ เซนติเมตร
น้ำหนัักประมาณ ๓๐๐ กรัม (น้ำหนักที่ชาวบาน
พบอยูระหวาง ๑๐๐ กรัม-๕ กิโลกรัม)
อาหาร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ
แหลงอาศัย
คก วัง
ระยะเวลาที่พบ
มีนาคม-เมษายน
เครื่องมือในการจับ มอง ตุม
ราคา
กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท

๑๕๐ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๑๓๓

ชื่อภาษาไทย ปลาเล็บมือนาง
ชื่อทองถิ่น ปลามันขบ, สูดหางจุด, บักล่ำ
ชื่อวิทยาศาสตร Crossocheilus reticulatus

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๓ เซนติเมตร
น้ำหนักประมาณ ๑๕๐ กรัม
อาหาร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ
แหลงอาศัย
ริมฝงโขง หาด น้ำสาขา
ระยะเวลาที่พบ
พฤศจิกายน-พฤษภาคม
เครื่องมือในการจับ มอง ตุม
ราคา
ขนาดเล็กขายรวมกับปลาชนิดอื่น ขนาดใหญ
ขายกิโลกรัมละ ๗๐ บาท

๑๓๔

ชื่อภาษาไทย ปลาน้ำฝาย ชื่อทองถิ่น ปลามาง
ชื่อวิทยาศาสตร Sikukia gudgeri

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๘ เซนติเมตร
ไสเดือน ตะไครน้ำ แมลงขนาดเล็ก
หาดในฤดูแลง ริมฝงโขง อยูเปนฝูง
เดือนมกราคม-สิงหาคม
มองตาถี่ ไซ ตุม
กิโลกรัมละ ๓๐-๔๐ บาท หรือขายเปนกอง
รวมกับปลาชนิดอื่นกองละ ๑๐ บาทมีประมาณ
๒๐-๓๐ ตัว

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๕๑

๑๓๕

ชือ่ ภาษาไทย ปลาน้ำฝายหลังดำ ชือ่ ทองถิน่ ปลามางขาว, น้ำฝาย
ชื่อวิทยาศาสตร Sikukia stejnegeri

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๙.๕ เซนติเมตร
น้ำหนักประมาณ ๓๐ มิลลิกรัม
อาหาร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ
แหลงอาศัย
หาดในฤดูแลง ริมฝงโขง บุง อยูเปนฝูง
ระยะเวลาที่พบ
ตลอดทั้งป
เครื่องมือในการจับ มองตาถี่ ไซ ตุม
ราคา
กิโลกรัมละ ๕๐ บาท

๑๓๖

ชื่อภาษาไทย ปลาจาด ชื่อทองถิ่น ปลาบักมั่ง
ชื่อวิทยาศาสตร Poropuntius sp.

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๓.๖ เซนติเมตร ยาว ๙.๕ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ ขี้ตม
ริมฝง โขง หาดชวงฤดูแลง น้ำสาขา บุง ชวงหนาแลง
กุมภาพันธ-พฤษภาคม
มองตาถี่ ไซ ตุม
เปนปลาที่มีขนาดเล็กขายรวมกันเปนกองๆ ละ
๑๐ บาท มีประมาณ ๑๐-๒๐ ตัว

๑๕๒ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๑๓๗

ชื่อภาษาไทย ปลาตะเพียน ชื่อทองถิ่น ปลาตะเพียน
ชื่อวิทยาศาสตร Systomus sp.

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๑๓๘

ลำตัวกวาง ๔ เซนติเมตร ยาว ๑๒.๕ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ ขี้ตม
ริมฝง โขง หาดชวงฤดูแลง น้ำสาขา บุง ชวงหนาแลง
กุมภาพันธ-พฤษภาคม
มองตาถี่ ไซ ตุม
เปนปลาที่มีขนาดเล็กขายรวมกันเปนกองๆ ละ
๑๐ บาท มีประมาณ ๑๐-๒๐ ตัว

ชือ่ ภาษาไทย ปลาน้ำหมึก ชือ่ ทองถิน่ ปลาจาก, บอกปกแดง
ชื่อวิทยาศาสตร Opsarius sp.

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๔ เซนติเมตร ยาว ๑๒.๕ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ ขี้ตม
ริมฝง โขง หาดชวงฤดูแลง น้ำสาขา บุง ชวงหนาแลง
กุมภาพันธ-พฤษภาคม
มองตาถี่ ไซ ตุม
เปนปลาที่มีขนาดเล็กขายรวมกันเปนกองๆ ละ
๑๐ บาท มีประมาณ ๑๐-๒๐ ตัว

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๕๓

๑๓๙

ชือ่ ภาษาไทย ปลาหนามหลัง ชือ่ ทองถิน่ ปลาหนามเจีย, เกเกาะ
ชื่อวิทยาศาสตร Mystacoleucus marginatus

ขนาดทีพ
่ บ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๑๔๐

ลำตัวกวาง ๓.๖ เซนติเมตร ยาว ๙.๕ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ ขี้ตม
ริมฝง โขง หาดชวงฤดูแลง น้ำสาขา บุง ชวงหนาแลง
กุมภาพันธ-พฤษภาคม
มองตาถี่ ไซ ตุม
เปนปลาที่มีขนาดเล็กขายรวมกันเปนกองๆ ละ
๑๐ บาท มีประมาณ ๑๐-๒๐ ตัว

ชือ่ ภาษาไทย ปลาตาใส ชือ่ ทองถิน่ ปลาขาว
ชื่อวิทยาศาสตร Mystacoleucus greenwayi

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร
ขี้ตมหนาดิน
ริมฝง โขง หาดชวงฤดูแลง น้ำสาขา บุง ชวงหนาแลง
กุมภาพันธ-พฤษภาคม
มองตาถี่ ไซ ตุม
เปนปลาที่มีขนาดเล็กขายรวมกันเปนกองๆ ละ
๑๐ บาท มีประมาณ ๑๐-๒๐ ตัว

๑๕๔ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๑๔๑

ชื่อภาษาไทย ปลาหนามหลังขาว
ชื่อทองถิ่น ปลาซิวตาโป, ซิวตาโต
ชื่อวิทยาศาสตร Mystacoleucus ectypus

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๑๔๒

ลำตัวกวาง ๒ เซนติเมตร ยาว ๕.๕ เซนติเมตร
แมลงน้ำ สัตวในน้ำที่มีขนาดเล็ก
ริมฝง โขง หาดชวงฤดูแลง น้ำสาขา บุง ชวงหนาแลง
กุมภาพันธ-พฤษภาคม
มองตาถี่ ไซ ตุม ซอน
เปนปลาที่มีขนาดเล็กขายรวมกันเปนกองๆ ละ
๑๐ บาท มีประมาณ ๑๐-๒๐ ตัว

ชื่อภาษาไทย ปลาหนามหลัง
ชื่อทองถิ่น ปลาซิวหางจุด, หนามเจียหางจุดดำ
ชื่อวิทยาศาสตร Mystacoleucus sp.

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร
แมลงน้ำ สัตวในน้ำที่มีขนาดเล็ก
ริมฝง โขง หาดชวงฤดูแลง น้ำสาขา บุง ชวงหนาแลง
กุมภาพันธ-พฤษภาคม
มองตาถี่ ไซ ตุม
เปนปลาที่มีขนาดเล็กขายรวมกันเปนกองๆ ละ
๑๐ บาท มีประมาณ ๑๐-๒๐ ตัว

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๕๕

๑๔๓

ชื่อภาษาไทย ปลาปากเปลี่ยน ชื่อทองถิ่น ปลาปากเปยน
ชื่อวิทยาศาสตร Scaphognathops stejnegeri

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๑๔๔

ลำตัวกวาง ๘ เซนติเมตร ยาว ๑๓ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ พืชน้ำขนาดเล็ก
ริมฝงโขง หาดชวงฤดูแลง แกงหิน
กุมภาพันธ-พฤษภาคม
มองตาถี่ ไซ ตุม
กิโลกรัมละ ๗๐-๑๐๐ บาท

ชื่อภาษาไทย ปลาจาด ชื่อทองถิ่น ปลาขาวมน
ชื่อวิทยาศาสตร Discherodontus sp.

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๘ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ พืชน้ำขนาดเล็ก
ริมฝงโขง หาดชวงฤดูแลง
กุมภาพันธ-พฤษภาคม
มองตาถี่ ไซ ตุม
กิโลกรัมละ ๗๐-๑๐๐ บาท

๑๕๖ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๑๔๕

ชื่อภาษาไทย ปลาสรอยขาว
ชื่อทองถิ่น ปลาบอกหัวแข็ง, ปลาสอยขาว
ชื่อวิทยาศาสตร Henicorhynchus siamensis

ขนาดทีพ
่ บ

ลำตัวกวาง ๔.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๔.๘ เซนติเมตร
น้ำหนักประมาณ ๘๐ มิลลิกรัม
อาหาร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ
แหลงอาศัย
หาดในชวงฤดูแลง ริมฝงโขง
ระยะเวลาที่พบ
กุมภาพันธ-พฤษภาคม
เครื่องมือในการจับ ไซ มองตาถี่ ตุม
ราคา
กิโลกรัมละ ๖๐-๘๐ บาท

๑๔๖

ชื่อภาษาไทย ปลาสรอยหลอด ชื่อทองถิ่น ปลาสอยหัวแข็ง
ชื่อวิทยาศาสตร Henicorhynchus lobatus

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๑๒ เซนติเมตร
น้ำหนักประมาณ ๖๐ มิลลิกรัม
อาหาร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ
แหลงอาศัย
หาดในชวงฤดูแลง ริมฝงโขง
ระยะเวลาที่พบ
กุมภาพันธ-พฤษภาคม
เครื่องมือในการจับ ไซ มองตาถี่ ตุม
ราคา
กิโลกรัมละ ๖๐-๘๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๕๗

๑๔๗

ชื่อภาษาไทย ปลาสรอยขาว ชื่อทองถิ่น ปลาสอยขาว
ชื่อวิทยาศาสตร Henicorhynchus siamensis

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๑๔๘

ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๑ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ
หาดในชวงฤดูแลง ริมฝงโขง
กุมภาพันธ-พฤษภาคม
ไซ มองตาถี่ ตุม
กิโลกรัมละ ๖๐-๘๐ บาท

ชือ่ ภาษาไทย ปลาสรอยปกแดง ชือ่ ทองถิน่ ปลาสอยปกแดง
ชื่อวิทยาศาสตร Henicorhynchus ornatipinnis

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๑ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ
หาดในชวงฤดูแลง ริมฝงโขงชวงน้ำหลาก
กุมภาพันธ-กรกฎาคม
ไซ มองตาถี่ ตุม ลอบ
กิโลกรัมละ ๖๐-๘๐ บาท

๑๕๘ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๑๔๙

ชื่อภาษาไทย ปลาสรอย ชื่อทองถิ่น ปลาสอย
ชื่อวิทยาศาสตร Henicorhynchus sp.

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย

ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๑ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ
หาดในชวงฤดูแลง ริมฝงโขงชวงน้ำหลาก
อยูเปนฝูงเล็กๆ
ระยะเวลาที่พบ
กุมภาพันธ-กรกฎาคม
เครื่องมือในการจับ ไซ มองตาถี่ ตุม ลอบ
ราคา
กิโลกรัมละ ๖๐-๘๐ บาท

๑๕๐

ชื่อภาษาไทย ปลาสรอยหลอด ชื่อทองถิ่น ปลาสอย
ชื่อวิทยาศาสตร Henicorhynchus lobatus

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ
หาด บุง ในชวงฤดูแลง อยูเปนฝูง
กุมภาพันธ-กรกฎาคม
ไซ มองตาถี่ ตุม ลอบ
กิโลกรัมละ ๖๐-๘๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๕๙

๑๕๑

ชือ่ ภาษาไทย ปลาสรอยหลอด ชือ่ ทองถิน่ ปลาสอยดอกตอง
ชื่อวิทยาศาสตร Henicorhynchus lobatus

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๑๕๒

ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๑ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ
หาด บุง ในชวงฤดูแลง อยูเปนฝูงใหญ
กุมภาพันธ-พฤษภาคม
ไซ มองตาถี่ ตุม
กิโลกรัมละ ๖๐-๘๐ บาท

ชือ่ ภาษาไทย ปลาสรอยหลอด ชือ่ ทองถิน่ ปลาคีลามหางแดง
ชื่อวิทยาศาสตร Henicorhynchus lobatus

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

กวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ
บุง ใตใบไม กิ่งไมที่แชในน้ำ
มีนาคม-พฤษภาคม
มอง
กิโลกรัมละ ๕๐-๖๐ บาท

๑๖๐ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๑๕๓

ชื่อภาษาไทย ปลาแกง ชื่อทองถิ่น ปลาสอยหางดำ
ชื่อวิทยาศาสตร Cirrhinus molitorella

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๑๕๔

กวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ
บุง ใตใบไม กิ่งไมที่แชในน้ำ
มีนาคม-พฤษภาคม
มอง
กิโลกรัมละ ๕๐-๖๐ บาท

ชื่อภาษาไทย ปลาสรอยหลอด
ชื่อทองถิ่น ปลาสอยหางเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร Henicorhynchus lobatus

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

กวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ
บุง ใตใบไม กิ่งไมที่แชในน้ำ
มีนาคม-พฤษภาคม
มอง
กิโลกรัมละ ๕๐-๖๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๖๑

๑๕๕

ชื่อภาษาไทย ปลาสรอยหลังชน
ชื่อทองถิ่น ปลาสอยหางแดง, ปลาสอยปกแดง
ชื่อวิทยาศาสตร Henicorhynchus lineatus

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๑๕๖

ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๑ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ
หาดในชวงฤดูแลง ริมฝงโขง
กุมภาพันธ-พฤษภาคม
ไซ มองตาถี่ ตุม
กิโลกรัมละ ๖๐-๘๐ บาท

ชื่อภาษาไทย ปลาซา, ปลาคุยลาม ชื่อทองถิ่น ปลาซา
ชื่อวิทยาศาสตร Labiobarbus siamensis

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร
ไสเดือน พืชน้ำ
คก วัง อยูเปนฝูง
มิถุนายน-ตุลาคม
มอง ตุม
ขนาดเล็กขายรวมกับปลาชนิดอื่นเปนกองๆ ละ
๑๐ บาท ตัวใหญ กิโลกรัมละ ๗๐-๘๐ บาท

๑๖๒ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๑๕๗

ชื่อภาษาไทย ปลาสรอยลูกกลวย ชื่อทองถิ่น ปลาคุยลาม
ชื่อวิทยาศาสตร Labiobarbus Leptocheilus

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๑๕๘

ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๘.๕ เซนติเมตร
ไสเดือน พืชน้ำ
คก วัง อยูเปนฝูง
มิถุนายน-ตุลาคม
มอง ตุม
ขนาดเล็กขายรวมกับปลาชนิดอื่นเปนกองๆ ละ
๑๐ บาท ตัวใหญ กิโลกรัมละ ๗๐-๘๐ บาท

ชื่อภาษาไทย ปลาสรอยลูกกลวย ชื่อทองถิ่น ปลาคุยลาม
ชื่อวิทยาศาสตร Labiobarbus leptocheilus

ขนาดทีพ
่ บ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๘.๕ เซนติเมตร
ไสเดือน พืชน้ำ
คก วัง
มิถุนายน-ตุลาคม
มอง ตุม
ขนาดเล็กขายรวมกับปลาชนิดอื่นเปนกองๆ ละ
๑๐ บาท ตัวใหญ กิโลกรัมละ ๗๐-๘๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๖๓

๑๕๙

ชื่อภาษาไทย ปลาซา ชื่อทองถิ่น ปลาคีลาม
ชื่อวิทยาศาสตร Labiobarbus siamensis

ขนาดที่พบ

กวาง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร
(ใหญสุดประมาณ ๒ กิโลกรัม)
อาหาร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ
แหลงอาศัย
บุง ใตใบไม กิ่งไมที่แชในน้ำ
ระยะเวลาที่พบ
มีนาคม-พฤษภาคม
เครื่องมือในการจับ มอง
ราคา
กิโลกรัมละ ๕๐-๖๐ บาท

๑๖๐

ชื่อภาษาไทย ปลาสรอยลูกบัว ชื่อทองถิ่น ปลาหลังขน
ชื่อวิทยาศาสตร Labiobarbus leptocheilus

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๒.๖ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร
ไสเดือน พืชน้ำ
คก วัง อยูเปนฝูง
มิถุนายน-ตุลาคม
มอง ตุม
ขนาดเล็กขายรวมกับปลาชนิดอื่นเปนกองๆ ละ
๑๐ บาท ตัวใหญ กิโลกรัมละ ๗๐-๘๐ บาท

๑๖๔ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๑๖๑

ชื่อภาษาไทย ปลาสรอยนกเขาหนาหมอง
ชื่อทองถิ่น ปลาสรอยปก, ปกปอม
ชื่อวิทยาศาสตร Osteochilus linni

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๑๖๒

ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๘ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ
หาดในชวงฤดูแลง ริมฝงโขง
กุมภาพันธ-พฤษภาคม
ไซ มองตาถี่ ตุม
กิโลกรัมละ ๖๐-๘๐ บาท

ชือ่ ภาษาไทย ปลาเล็บมือนาง ชือ่ ทองถิน่ ปลาฮีม, ปลาฮึม
ชื่อวิทยาศาสตร Crossocheilus sp.

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๑๒ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ
หาดในชวงฤดูแลง ริมฝงโขง
กุมภาพันธ-พฤษภาคม
ไซ มองตาถี่ ตุม
กิโลกรัมละ ๖๐-๘๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๖๕

๑๖๓

ชื่อภาษาไทย ปลารองไมตับ ชื่อทองถิ่น ปลาขางลาย
ชื่อวิทยาศาสตร Osteochilus microcephalus

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๑๖๔

ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๑๐.๓ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ
หาดในชวงฤดูแลง ริมฝงโขง อยูเปนฝูงเล็กๆ
กุมภาพันธ-พฤษภาคม
ไซ มองตาถี่ ตุม
กิโลกรัมละ ๖๐-๘๐ บาท

ชื่อภาษาไทย ปลาเลียหิน ชื่อทองถิ่น ปลาหูบอง
ชื่อวิทยาศาสตร Garra fasciacauda

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๑ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ
หาดในชวงฤดูแลง ริมฝงโขง
กุมภาพันธ-พฤษภาคม
ไซ มองตาถี่ ตุม
กิโลกรัมละ ๖๐-๘๐ บาท

๑๖๖ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๑๖๕

ชื่อภาษาไทย ปลาเลียหิน ชื่อทองถิ่น ปลาเลียหิน
ชื่อวิทยาศาสตร Garra fasciacauda

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๑๖๖

ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๑ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ
หาดในชวงฤดูแลง ริมฝงโขง
กุมภาพันธ-พฤษภาคม
ไซ มองตาถี่ ตุม
กิโลกรัมละ ๖๐-๘๐ บาท

ชื่อภาษาไทย ปลาเลียหิน ชื่อทองถิ่น ปลากมไนแตง
ชื่อวิทยาศาสตร Garra fasciacauda

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๑๓ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ
หาดในชวงฤดูแลง ริมฝงโขง
กุมภาพันธ-พฤษภาคม
ไซ มองตาถี่ ตุม
กิโลกรัมละ ๕๐-๘๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๖๗

๑๖๗

ชื่อภาษาไทย ปลาเล็บมือนาง ชื่อทองถิ่น ปลาดอกทอย
ชื่อวิทยาศาสตร Crossocheilus atrilimes

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๑๖๘

ลำตัวกวาง ๑ เซนติเมตร ยาว ๖ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ
หาดในชวงฤดูแลง ริมฝงโขง
กุมภาพันธ-พฤษภาคม
ไซ มองตาถี่ ตุม
กิโลกรัมละ ๕๐-๘๐ บาท

ชือ่ ภาษาไทย ปลาเล็บมือนาง ชือ่ ทองถิน่ ปลาเล็บมือนาง
ชื่อวิทยาศาสตร Crossocheilus reticulatus

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๘ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ สัตวเล็กๆ หนาผิวดินใตน้ำ
หาดในชวงฤดูแลง ริมฝงโขง อยูเปนฝูง
กุมภาพันธ-พฤษภาคม
ไซ มองตาถี่ ตุม
กิโลกรัมละ ๕๐-๘๐ บาท

๑๖๘ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๑๖๙

ชื่อภาษาไทย ปลาสะอี ชื่อทองถิ่น ปลาหวาสะอี
ชื่อวิทยาศาสตร Mekongina erythrospila

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๑๗๐

ลำตัวกวาง ๒ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ
หาดในชวงฤดูแลง ริมฝงโขง
กุมภาพันธ-พฤษภาคม
ไซ มองตาถี่ ตุม
กิโลกรัมละ ๕๐-๘๐ บาท

ชื่อภาษาไทย ปลาสรอยหลอด ชื่อทองถิ่น ปลาเคียง
ชื่อวิทยาศาสตร Hemicorhynchus caudimaculatus

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ
หาดในชวงฤดูแลง ริมฝงโขง
กุมภาพันธ-พฤษภาคม
ไซ มองตาถี่ ตุม
กิโลกรัมละ ๕๐-๘๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๖๙

๑๗๑

ชื่อภาษาไทย ปลาสะอี ชื่อทองถิ่น ปลาสะอี
ชื่อวิทยาศาสตร Mekongina erythrospila

ขนาดทีพ
่ บ

ลำตัวกวาง ๓.๔ เซนติเมตร ยาว ๑๒.๒ เซนติเมตร
น้ำหนักประมาณ ๕๐ มิลลิกรัม น้ำหนักที่
ชาวบานพบอยูร ะหวาง ๕๐ มิลลิกรัม-๑๒ กิโลกรัม
อาหาร
พืชน้ำ ตะไครน้ำ
แหลงอาศัย
คก วัง
ระยะเวลาที่พบ
ตุลาคม-พฤษภาคม
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด
ราคา
กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท

๑๗๒

ชื่อภาษาไทย ปลาไสตัน ชื่อทองถิ่น ปลาไสตัน
ชื่อวิทยาศาสตร Cyclocheilichthys repasson

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร
พืชน้ำ ตะไครน้ำ
คก วัง
ตุลาคม-พฤษภาคม
มอง เบ็ด
กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท

๑๗๐ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๑๗๓

ชื่อภาษาไทย ปลาไสตน ชื่อทองถิ่น ปลาไสตัน
ชื่อวิทยาศาสตร Cyclocheilichthys lagleri

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๑๗๔

ลำตัวกวาง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร
พืชน้ำ ตะไครน้ำ
คก วัง
ตุลาคม-พฤษภาคม
มอง เบ็ด
กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท

ชื่อภาษาไทย ปลาน้ำฝาย ชื่อทองถิ่น ปลามางแอ
ชื่อวิทยาศาสตร Sikukia sp.

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๗ เซนติเมตร
พืชน้ำ ตะไครน้ำ
คก วัง
ตุลาคม-พฤษภาคม
มอง เบ็ด
กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๗๑

๑๗๕

ชื่อภาษาไทย ปลาตะเพียน ชื่อทองถิ่น ปลาเพียน
ชื่อวิทยาศาสตร Hypsibarbus sp.

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๑๗๖

ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๘ เซนติเมตร
พืชน้ำ ตะไครน้ำ
คก วัง
ตุลาคม-พฤษภาคม
มอง เบ็ด
กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท

ชื่อภาษาไทย ปลาจาด ชื่อทองถิ่น ปลาจาด
ชื่อวิทยาศาสตร Poropuntius sp.

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๘.๕ เซนติเมตร
พืชน้ำ ตะไครน้ำ
คก วัง
ตุลาคม-พฤษภาคม
มอง เบ็ด
กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท

๑๗๒ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๑๗๗

ชื่อภาษาไทย ปลาสรอยปกแดง ชื่อทองถิ่น ปลาจาด
ชื่อวิทยาศาสตร Henicorhynchus ornatipinnis

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๑๗๘

ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๗.๗ เซนติเมตร
พืชน้ำ ตะไครน้ำ
คก วัง
ตุลาคม-พฤษภาคม
มอง เบ็ด
กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท

ชื่อภาษาไทย ปลาสรอยนกเขาหนาหมอง
ชื่อทองถิ่น ปลาจาด
ชื่อวิทยาศาสตร Osteochilus linni

ขนาดทีพ
่ บ

ลำตัวกวาง ๔.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๑.๕ เซนติเมตร
น้ำหนักประมาณ ๕๐ มิลลิกรัม
อาหาร
กุงฝอย ตะไครน้ำ
แหลงอาศัย
วัง บุง
ระยะเวลาที่พบ
พฤษภาคม-มิถุนายน
เครื่องมือในการจับ มอง
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๗๓

๑๗๙

ชื่อภาษาไทย ปลาจาด ชื่อทองถิ่น ปลาจาด
ชื่อวิทยาศาสตร Poropuntius sp.

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๔.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๑ เซนติเมตร
น้ำหนักประมาณ ๕๐ มิลลิกรัม
อาหาร
กุงฝอย ตะไครน้ำ
แหลงอาศัย
วัง บุง
ระยะเวลาที่พบ
พฤษภาคม-มิถุนายน
เครื่องมือในการจับ มอง
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท

๑๘๐

ชื่อภาษาไทย ปลาตะเพียนทราย
ชื่อทองถิ่น ปลาตะเพียนหวย
ชื่อวิทยาศาสตร Puntius brevis

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๔ เซนติเมตร ยาว ๑๒.๕ เซนติเมตร
น้ำหนักประมาณ ๕๐ มิลลิกรัม
อาหาร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ
แหลงอาศัย
หาดในชวงฤดูแลง ริมฝงโขง
ระยะเวลาที่พบ
กุมภาพันธ-พฤษภาคม และจะอาศัยอยูใน
หวยสาขาตลอดทั้งป
เครื่องมือในการจับ ไซ มองตาถี่ ตุม
ราคา
กิโลกรัมละ ๖๐-๘๐ บาท

๑๗๔ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๑๘๑

ชื่อภาษาไทย ปลาตะเพียน ชื่อทองถิ่น ปลาปกเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร Puntius sp.

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๔ เซนติเมตร ยาว ๑๒ เซนติเมตร
น้ำหนักประมาณ ๕๐ มิลลิกรัม
อาหาร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ
แหลงอาศัย
หาดในชวงฤดูแลง ริมฝงโขง และจะอาศัยอยูใน
หวยสาขาตลอดทั้งป
ระยะเวลาที่พบ
กุมภาพันธ-พฤษภาคม
เครื่องมือในการจับ ไซ มองตาถี่ ตุม
ราคา
กิโลกรัมละ ๖๐-๘๐ บาท

๑๘๒

ชือ่ ภาษาไทย ปลาตะเพียนทราย ชือ่ ทองถิน่ ปลาปกคีบแดง
ชื่อวิทยาศาสตร Puntius aurotaeniatus

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร
พืชน้ำ ตะไครน้ำ
คก วัง
ตุลาคม-พฤษภาคม
มอง เบ็ด
กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๗๕

๑๘๓

ชื่อภาษาไทย ปลาแกมช้ำ ชื่อทองถิ่น ปลาปกหางจุด
ชื่อวิทยาศาสตร Orphoides orphoides

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร
น้ำหนักประมาณ ๕๐ มิลลิกรัม
อาหาร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ
แหลงอาศัย
หาดในชวงฤดูแลง ริมฝงโขง และจะอาศัยอยูใน
หวยสาขาตลอดทั้งป
ระยะเวลาที่พบ
กุมภาพันธ-พฤษภาคม
เครื่องมือในการจับ ไซ มองตาถี่ ตุม
ราคา
กิโลกรัมละ ๖๐-๘๐ บาท

๑๘๔

ชื่อภาษาไทย ปลามะไฟ ชื่อทองถิ่น ปลาเพียนไฟ
ชื่อวิทยาศาสตร Systomus stolitzkaenus

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร
พืชน้ำ ตะไครน้ำ
คก วัง
ตุลาคม-พฤษภาคม
มอง เบ็ด
กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท

๑๗๖ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๑๘๕

ชื่อภาษาไทย ปลาสรอยนกเขาหนาหมอง
ชื่อทองถิ่น ปลาเขานา, ปกนา
ชื่อวิทยาศาสตร Osteochilus linni

ขนาดทีพ
่ บ

ลำตัวกวาง ๔.๘ เซนติเมตร ยาว ๑๓.๕ เซนติเมตร
น้ำหนักประมาณ ๑๐๐ กรัม
อาหาร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ
แหลงอาศัย
หาดในชวงฤดูแลง ริมฝงโขง
ระยะเวลาที่พบ
กุมภาพันธ-พฤษภาคม
เครื่องมือในการจับ ไซ มองตาถี่ ตุม
ราคา
กิโลกรัมละ ๖๐-๘๐ บาท

๑๘๖

ชือ่ ภาษาไทย ปลาตะพาก ชือ่ ทองถิน่ ปลาปากทองเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร Hypsibarbus wetmorei

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร
พืชน้ำ ตะไครน้ำ
คก วัง
ตุลาคม-พฤษภาคม
มอง เบ็ด
กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๗๗

๑๘๗

ชื่อภาษาไทย ปลานางอาว
ชื่อทองถิ่น ปลาปากกวาง, มะหาวอาว
ชื่อวิทยาศาสตร Raiamas guttatus

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๑๓ เซนติเมตร
น้ำหนักประมาณ ๘๐ มิลลิกรัม
อาหาร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ
แหลงอาศัย
หาด ริมโขง
ระยะเวลาที่พบ
ชวงพฤษภาคม-มิถุนายน
เครื่องมือในการจับ มองตาถี่ ไซ ตอง
ราคา
ขายรวมกับปลาขนาดเล็กชนิดอื่นกองละ
๑๐ บาท มีประมาณ ๒๐-๓๐ ตัว

๑๘๘

ชือ่ ภาษาไทย ปลานางอาว ชือ่ ทองถิน่ ปลามะหาว, หมากหาว
ชื่อวิทยาศาสตร Raiamas guttatus

ขนาดทีพ
่ บ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๑.๕ เซนติเมตร
มด แมลงขนาดเล็ก
บุงชวงฤดูแลง หาด
ธันวาคม-เมษายน
ใชดางเขียวซอน ตอง
ขายรวมกับปลาขนาดเล็กชนิดอื่นกิโลกรัมละ
๑๐๐ บาท

๑๗๘ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๑๘๙

ชื่อภาษาไทย ปลานางอาว ชื่อทองถิ่น ปลากับแก
ชื่อวิทยาศาสตร Raiamas guttatus

ขนาดทีพ
่ บ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๑๙๐

(ตุกแก)

ลำตัวกวาง ๒.๔ เซนติเมตร ยาว ๑๑.๕ เซนติเมตร
มด แมลงขนาดเล็ก
บุงชวงฤดูแลง หาด
ธันวาคม-เมษายน
ใชดางเขียวซอน ตอง
ขายรวมกับปลาขนาดเล็กชนิดอื่นกิโลกรัมละ
๑๐๐ บาท

ชื่อภาษาไทย ปลานางอาว ชื่อทองถิ่น ปลาคับเฮือ
ชื่อวิทยาศาสตร Raiamas guttatus

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๒.๗ เซนติเมตร ยาว ๑๒ เซนติเมตร
มด แมลงขนาดเล็ก
บุงชวงฤดูแลง หาด
ธันวาคม-เมษายน
ใชดางเขียวซอน ตอง
ขายรวมกับปลาขนาดเล็กชนิดอื่นกิโลกรัมละ
๑๐๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๗๙

๑๙๑

ชื่อภาษาไทย ปลานางอาว ชื่อทองถิ่น ปลาสะนาก
ชื่อวิทยาศาสตร Raiamas guttatus

ขนาดทีพ
่ บ

ลำตัวกวาง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๓.๕ เซนติเมตร
น้ำหนักประมาณ ๘๐ มิลลิกรัม
อาหาร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ
แหลงอาศัย
หาด ริมโขง
ระยะเวลาที่พบ
ชวงพฤษภาคม-มิถุนายน
เครื่องมือในการจับ มองตาถี่ ไซ ตอง
ราคา
ขายรวมกับปลาขนาดเล็กชนิดอื่นกองละ
๑๐ บาท มีประมาณ ๒๐-๓๐ ตัว

๑๙๒

ชื่อภาษาไทย ปลาสะนากยักษ
ชื่อทองถิ่น ปลาสะนากหางดำ, สะนากหางไหม
ชื่อวิทยาศาสตร Aaptosyax grypus

ขนาดทีพ
่ บ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาทีพ
่ บ
เครือ่ งมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๓ เซนติเมตร
กุง ฝอย ปู สัตวนำ้ เล็กๆ
หาด แกง
ตุลาคม-พฤษภาคม
มอง เบ็ด ตอง
กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท

๑๘๐ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๑๙๓

ชื่อภาษาไทย ปลาน้ำหมึก ชื่อทองถิ่น ปลาน้ำหมึก
ชื่อวิทยาศาสตร Opsarius koratensis

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๑๙๔

ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๓ เซนติเมตร
กุงฝอย ปู สัตวน้ำเล็กๆ แมลง
หาด แกง
ตุลาคม-พฤษภาคม
มอง เบ็ด ตอง
กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท

ชื่อภาษาไทย ปลาซิว ชื่อทองถิ่น ปลาซิวใหญ
ชื่อวิทยาศาสตร Rasbora myersi

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๒.๔ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร
น้ำหนักประมาณ ๓๐ มิลลิกรัม
อาหาร
แมลงเมา ใบไมเนา แมลงขนาดเล็ก ปลาเล็ก กุง ฝอย
แหลงอาศัย
ริมฝงโขง หาดในเดือนมีนาคม-เมษายน และ
น้ำสาขา
ระยะเวลาที่พบ
พฤศจิกายน-ตนเดือนพฤษภาคม
เครื่องมือในการจับ ไซ ตุม มองตาถี่
ราคา
ขายรวมกับปลาขนาดเล็กชนิดอืน่ ขายเปน
กองๆ ละ ๑๐ บาท มีประมาณ ๒๐-๓๐ ตัว
สวนมากไมนิยมขาย นำมาทำอาหารมากกวา

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๘๑

๑๙๕

ชื่อภาษาไทย ปลาซิวควาย ชื่อทองถิ่น ปลาซิวควาย
ชื่อวิทยาศาสตร Rasbora aurotaenia

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย

ลำตัวกวาง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๗ เซนติเมตร
แมลงเมา ใบไมเนา แมลงขนาดเล็ก ปลาเล็ก กุง ฝอย
ริมฝงโขง หาดในเดือนมีนาคม-เมษายน และ
น้ำสาขา
ระยะเวลาที่พบ
พฤศจิกายน-ตนเดือนพฤษภาคม
เครื่องมือในการจับ ไซ ตุม มองตาถี่
ราคา
ขายรวมกับปลาขนาดเล็กชนิดอื่น ขายเปน
กองๆ ละ ๑๐ บาท มีประมาณ ๒๐-๓๐ ตัว
สวนมากไมนิยมขายนำมาทำอาหารมากกวา

๑๙๖

ชื่อภาษาไทย ปลาซิว ชื่อทองถิ่น ปลาซิวขาว
ชื่อวิทยาศาสตร Rasbora sp.

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย

ลำตัวกวาง ๑ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร
แมลงเมา ใบไมเนา แมลงขนาดเล็ก พืชน้ำ
ริมฝงโขง หาดในเดือนมีนาคม-เมษายน
และน้ำสาขา
ระยะเวลาที่พบ
พฤศจิกายน-ตนเดือนพฤษภาคม
เครื่องมือในการจับ ไซ ตุม มองตาถี่
ราคา
ขายรวมกับปลาขนาดเล็กชนิดอืน่ ขายเปน
กองๆ ละ ๑๐ บาท มีประมาณ ๒๐-๓๐ ตัว
สวนมากไมนิยมขายนำมาทำอาหารมากกวา

๑๘๒ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๑๙๗

ชื่อภาษาไทย ปลาซิวควายแถบดำ ชื่อทองถิ่น ปลาซิวควาย
ชื่อวิทยาศาสตร Rasbora paviei

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย

ลำตัวกวาง ๒ เซนติเมตร ยาว ๗.๕ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ ปลาเล็ก กุงฝอย
ริมฝงโขง ริมหาดในชวงฤดูแลงเดือนมีนาคมเมษายน
ระยะเวลาที่พบ
พฤศจิกายน-ตนเดือนพฤษภาคม
เครื่องมือในการจับ ไซ ตุม มองตาถี่
ราคา
ขายรวมกับปลาขนาดเล็กชนิดอื่น ขายเปน
กองๆ ละ ๑๐ บาท มีประมาณ ๒๐-๓๐ ตัว
สวนมากไมนิยมขาย นำมาทำอาหารมากกวา

๑๙๘

ชือ่ ภาษาไทย ปลาซิวหนวดยาว ชือ่ ทองถิน่ ปลาซิวหนวดยาว
ชื่อวิทยาศาสตร Esomus metallicus

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย

ลำตัวกวาง ๑ เซนติเมตร ยาว ๗ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ ปลาเล็ก กุงฝอย
ริมฝงโขง ริมหาดในชวงฤดูแลงเดือนมีนาคมเมษายน
ระยะเวลาที่พบ
พฤศจิกายน-ตนเดือนพฤษภาคม
เครื่องมือในการจับ ไซ ตุม มองตาถี่
ราคา
ขายรวมกับปลาขนาดเล็กชนิดอื่น ขายเปน
กองๆ ละ ๑๐ บาท มีประมาณ ๒๐-๓๐ ตัว
สวนมากไมนิยมขายนำมาทำอาหารมากกวา

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๘๓

๑๙๙

ชื่อภาษาไทย ปลาซิวครีบแดง ชื่อทองถิ่น ปลาซิวแดง
ชื่อวิทยาศาสตร Rasbora rubrodorsalis

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๒๐๐

ลำตัวกวาง ๒เซนติเมตร ยาว ๙.๕ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ
บุงชวงฤดูแลง
ธันวาคม-เมษายน
ดางเขียวซอน
ขายรวมกับปลาบูลาย บูแดง
กิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท

ชื่อภาษาไทย ปลาซิวใบไผ ชื่อทองถิ่น ปลาซิวใบไผ
ชื่อวิทยาศาสตร Devario regina

ขนาดทีพ
่ บ
อาหาร
แหลงอาศัย

ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๗.๕ เซนติเมตร
แมลงน้ำขนาดเล็ก
ริมฝงโขง ริมหาดในชวงฤดูแลงเดือนมีนาคมเมษายน หวยสาขาของแมน้ำโขง อยูเปนฝูง
ระยะเวลาที่พบ
พฤศจิกายน-ตนเดือนพฤษภาคม
เครื่องมือในการจับ ไซ ตุม มองตาถี่
ราคา
ขายรวมกับปลาขนาดเล็กชนิดอื่น ขายเปน
กองๆ ละ ๑๐ บาท มีประมาณ ๒๐-๓๐ ตัว
สวนมากไมนิยมขาย นำมาทำอาหารมากกวา

๑๘๔ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๒๐๑

ชื่อภาษาไทย ปลาแปบ ชื่อทองถิ่น ปลาซิวหัวโต
ชื่อวิทยาศาสตร Oxygaster anomalura

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๒๐๒

ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ
ริมโขง บุงชวงฤดูแลง
ธันวาคม-เมษายน
ดางเขียวซอน ตุม
ปจจุบันไมคอยพบแลว

ชือ่ ภาษาไทย ปลาซิวแกว ชือ่ ทองถิน่ ปลาดอกแกว, ปลาแกว
ชื่อวิทยาศาสตร Clupeichthys aesarnensis

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๒.๓ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร
พืชน้ำ แมลงขนาดเล็ก
บริเวณน้ำไหล ริมโขง
พฤษภาคม-กรกฎาคม
ใชสวิงซอนริมฝงในชวงน้ำเริ่มขึ้น
ขายรวมกันกับปลาชนิดอื่นกรัมละ ๑๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๘๕

๒๐๓

ชือ่ ภาษาไทย ปลาเล็บมือนาง ชือ่ ทองถิน่ ปลาสอ, ปลามัน
ชื่อวิทยาศาสตร Crossocheilus sp.

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย

ลำตัวกวาง ๑ เซนติเมตร ยาว ๖ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ
ริมฝงโขง แกงและหาดในชวงฤดูแลง
เดือนมีนาคม-เมษายน อยูเปนฝูงใหญ
ระยะเวลาที่พบ
พฤศจิกายน-ตนเดือนพฤษภาคม
เครื่องมือในการจับ ไซ ตุม มองตาถี่
ราคา
ขายรวมกับปลาขนาดเล็กชนิดอืน่ ขายเปนกองๆ
ละ ๑๐ บาท มีประมาณ ๒๐-๓๐ ตัว สวนมาก
ไมนิยมขาย นำมาทำอาหารมากกวา

๒๐๔

ชื่อภาษาไทย ปลากะสูบขีด ชื่อทองถิ่น ปลาสูดขีด
ชื่อวิทยาศาสตร Hampala macrolepidota

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๕.๕ เซนติเมตร
(ใหญสุดน้ำหนักประมาณ ๒ กรัม)
อาหาร
ตะไครน้ำ ขี้ตม
แหลงอาศัย
บุง
ระยะเวลาที่พบ
พฤษภาคม-มิถุนายน
เครื่องมือในการจับ มอง ดางเขียว
ราคา
ขายรวมกับปลาเกล็ดขนาดเล็กชนิดอื่นกองละ
๑๐ บาท มีประมาณ ๒๐-๓๐ ตัว

๑๘๖ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๒๐๕

ชื่อภาษาไทย ปลากะสูบจุด
ชื่อทองถิ่น ปลาสูดจุด, สูดหางแดง
ชื่อวิทยาศาสตร Hampala dispar

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๕.๕ เซนติเมตร
(ใหญสุดน้ำหนักประมาณ ๒๐๐ กรัม)
อาหาร
ตะไครน้ำ ขี้ตม
แหลงอาศัย
บุง
ระยะเวลาที่พบ
ธันวาคม-เมษายน
เครื่องมือในการจับ มอง ดางเขียว
ราคา
ขายรวมกับปลาบูลาย บูแดง
กิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท

๒๐๖

ชื่อภาษาไทย ปลาซิวควายขางเงิน
ชื่อทองถิ่น ปลาซิวควายหางไหม
ชื่อวิทยาศาสตร Rasbora aurotaenia

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย

ลำตัวกวาง ๒ เซนติเมตร ยาว ๗ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ แมลง
ริมฝงโขง ริมหาดและแกงในชวงฤดูแลง
เดือนมีนาคม-เมษายน อยูเปนฝูงใหญ
ระยะเวลาที่พบ
พฤศจิกายน-ตนเดือนพฤษภาคม
เครื่องมือในการจับ ไซ ตุม มองตาถี่ ตอง
ราคา
ขายรวมกับปลาขนาดเล็กชนิดอื่น ขายเปน
กองๆ ละ ๑๐ บาท มีประมาณ ๒๐-๓๐ ตัว
สวนมากไมนิยมขาย นำมาทำอาหารมากกวา

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๘๗

๒๐๗

ชื่อภาษาไทย ปลาจาด ชื่อทองถิ่น ปลาจาด
ชื่อวิทยาศาสตร Poropuntius deauratus

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๒๐๘

ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๘.๕ เซนติเมตร
พืชน้ำ ตะไครน้ำ
คก วัง
ตุลาคม-พฤษภาคม
มอง เบ็ด
กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท

ชื่อภาษาไทย ปลาหนามหลัง ชื่อทองถิ่น ปลาหนามหลัง
ชื่อวิทยาศาสตร Mystacoleucus marginatus

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๘.๕ เซนติเมตร
พืชน้ำ ตะไครน้ำ
คก วัง
ตุลาคม-พฤษภาคม
มอง เบ็ด
กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท

๑๘๘ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๒๐๙

ชื่อภาษาไทย ปลาหนามหลัง ชื่อทองถิ่น ปลาหมากมั่ง
ชื่อวิทยาศาสตร Mystacoleucus marginatus

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๒๑๐

ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๘.๕ เซนติเมตร
พืชน้ำ ตะไครน้ำ
คก วัง
ตุลาคม-พฤษภาคม
มอง เบ็ด
กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท

ชื่อภาษาไทย ปลาจาด ชื่อทองถิ่น ปลาจาด
ชื่อวิทยาศาสตร Poropuntius deauratus

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๘.๕ เซนติเมตร
พืชน้ำ ตะไครน้ำ
คก วัง
ตุลาคม-พฤษภาคม
มอง เบ็ด
กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๘๙

๒๑๑

ชือ่ ภาษาไทย ปลาหมากผาง ชือ่ ทองถิน่ ปลาหมากผาง-๑
ชื่อวิทยาศาสตร Hilsa kelee

ขนาดทีพ
่ บ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๒๑๒

ลำตัวกวาง ๔.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๓.๕ เซนติเมตร
แมลงขนาดเล็ก ปลวก
ริมฝงโขง น้ำสาขา และหาดในชวงฤดูแลง
ตุลาคม-พฤษภาคม
มองตาถี่
กิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท

ชือ่ ภาษาไทย ปลาหมากผาง ชือ่ ทองถิน่ ปลาหมากผาง-๒
ชื่อวิทยาศาสตร Tenualosa thibaudeaui

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๕ เซนติเมตร ยาว ๑๕ เซนติเมตร
แมลงขนาดเล็ก ปลวก
ริมฝงโขง น้ำสาขา และหาดในชวงฤดูแลง
ตุลาคม-พฤษภาคม
มองตาถี่
กิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท

๑๙๐ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๒๑๓

ชื่อภาษาไทย ปลาแปบ ชื่อทองถิ่น ปลาแตบ-๑
ชื่อวิทยาศาสตร Paralaubuca riveroi

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย

ลำตัวกวาง ๒ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ แมลงขนาดเล็ก ไสเดือน
หาดในชวงฤดูแลงเดือนมีนาคม-เมษายน
ริมฝงโขง
ระยะเวลาที่พบ
กุมภาพันธ-พฤษภาคม ชวงเดือนเมษายน
มักพบอยูรวมกันเปนฝูง
เครื่องมือในการจับ ไซ มองตาถี่ ตุม
ราคา
ขายรวมกับปลาขนาดเล็กชนิดอื่นกองละ
๑๐ บาท นำไปตากแหงขายกิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท

๒๑๔

ชื่อภาษาไทย ปลาแปบ ชื่อทองถิ่น ปลาแตบขาว-๑
ชื่อวิทยาศาสตร Paralaubuca barroni

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ

ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๘.๕ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ แมลงขนาดเล็ก ไสเดือน
หาดในชวงฤดูแลงเดือนมีนาคม-เมษายน ริมฝง โขง
กุมภาพันธ-พฤษภาคม ชวงเดือนเมษายน
มักพบอยูรวมกันเปนฝูง
เครื่องมือในการจับ ไซ มองตาถี่ ตุม
ราคา
ขายรวมกับปลาขนาดเล็กชนิดอื่นกองละ
๑๐ บาท นำไปตากแหงขายกิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๙๑

๒๑๕

ชื่อภาษาไทย ปลาแปบ ชื่อทองถิ่น ปลาแตบหางจุด-๓
ชื่อวิทยาศาสตร Paralaubuca riveroi

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย

ลำตัวกวาง ๒ เซนติเมตร ยาว ๘ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ แมลงขนาดเล็ก ไสเดือน
หาดในชวงฤดูแลง เดือนมีนาคม-เมษายน
ริมฝงโขง
ระยะเวลาที่พบ
กุมภาพันธ-พฤษภาคม ชวงเดือนเมษายน
มักพบอยูรวมกันเปนฝูง
เครื่องมือในการจับ ไซ มองตาถี่ ตุม
ราคา
ขายรวมกับปลาขนาดเล็กชนิดอื่นกองละ
๑๐ บาท นำไปตากแหงขายกิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท

๒๑๖

ชื่อภาษาไทย ปลาแปบ ชื่อทองถิ่น ปลาแตบ-๔
ชื่อวิทยาศาสตร Paralaubuca riveroi

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย

ลำตัวกวาง ๒ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ แมลงขนาดเล็ก ไสเดือน
หาดในชวงฤดูแลง เดือนมีนาคม-เมษายน
ริมฝงโขง
ระยะเวลาที่พบ
กุมภาพันธ-พฤษภาคม ชวงเดือนเมษายน
มักพบอยูรวมกันเปนฝูง
เครื่องมือในการจับ ไซ มองตาถี่ ตุม
ราคา
ขายรวมกับปลาขนาดเล็กชนิดอื่นกองละ
๑๐ บาท นำไปตากแหงขายกิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท

๑๙๒ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๒๑๗

ชื่อภาษาไทย ปลาแปบควาย ชื่อทองถิ่น ปลาแตบควาย-๕
ชื่อวิทยาศาสตร Paralaubuca harmandi

ขนาดทีพ
่ บ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๒๑๘

ลำตัวกวาง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๒ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ ขี้ตม แมลงขนาดเล็ก
บุง หาดชวงฤดูแลง
กุมภาพันธ-เมษายน
มอง กะโหล ซอน
ขายรวมกันกับปลาชนิดอื่นกรัมละ ๑๐ บาท
และใชทำปลารา

ชื่อภาษาไทย ปลาแปบ ชื่อทองถิ่น ปลาแตบบาง-๖
ชื่อวิทยาศาสตร Paralaubuca barroni

ขนาดทีพ
่ บ
อาหาร
แหลงอาศัย

ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๘.๕ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ แมลงขนาดเล็ก ไสเดือน
หาดในชวงฤดูแลง เดือนมีนาคม-เมษายน
ริมฝงโขง
ระยะเวลาที่พบ
กุมภาพันธ-พฤษภาคม ชวงเดือนเมษายน
มักพบอยูรวมกันเปนฝูง
เครื่องมือในการจับ ไซ มองตาถี่ ตุม
ราคา
ขายรวมกับปลาขนาดเล็กชนิดอื่นกองละ
๑๐ บาท นำไปตากแหงขายกิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๙๓

๒๑๙

ชือ่ ภาษาไทย ปลาแปบควาย ชือ่ ทองถิน่ ปลาแตบเหลือง-๗
ชื่อวิทยาศาสตร Paralaubuca harmandi

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย

ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ แมลงขนาดเล็ก ไสเดือน
หาดในชวงฤดูแลง เดือนมีนาคม-เมษายน
ริมฝงโขง
ระยะเวลาที่พบ
กุมภาพันธ-พฤษภาคม ชวงเดือนเมษายน
มักพบอยูรวมกันเปนฝูง
เครื่องมือในการจับ ไซ มองตาถี่ ตุม
ราคา
ขายรวมกับปลาขนาดเล็กชนิดอื่นกองละ
๑๐ บาท นำไปตากแหงขายกิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท

๒๒๐

ชื่อภาษาไทย ปลาแปบบาง ชื่อทองถิ่น ปลาแตบ-๘
ชื่อวิทยาศาสตร Parachela siamensis

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๗ เซนติเมตร
เปนปลาเฉพาะถิ่นลุมน้ำโขง
อาหาร
ตะไครน้ำ แมลงขนาดเล็ก ไสเดือน
แหลงอาศัย
หาดในชวงฤดูแลง เดือนมีนาคม-เมษายน ริมฝง โขง
ระยะเวลาที่พบ
กุมภาพันธ-พฤษภาคม ชวงเดือนเมษายน
มักพบอยูรวมกันเปนฝูง
เครื่องมือในการจับ ไซ มองตาถี่ ตุม
ราคา
ขายรวมกับปลาขนาดเล็กชนิดอื่นกองละ
๑๐ บาท นำไปตากแหงขายกิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท

๑๙๔ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๒๒๑

ชื่อภาษาไทย ปลามา ชื่อทองถิ่น ปลากวง-๑
ชื่อวิทยาศาสตร Boesemania microlepis

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๒๒๒

ลำตัวกวาง ๘ เซนติเมตร ยาว ๑๖ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ
คก วัง
พฤษภาคม-มิถุนายน
ลอบ มอง
ปจจุบันไมคอยพบแลว หากไดก็จะเก็บไว
ทำอาหาร

ชื่อภาษาไทย ปลาจวด ชื่อทองถิ่น ปลากวง-๒
ชอวทยาศาสตร
ชื่อวิทยาศาสตร Bahaba polykladiskos

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๘ เซนติเมตร ยาว ๑๖ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ
คก วัง
พฤษภาคม-มิถุนายน
ลอบ มอง
ปจจุบันไมคอยพบแลว หากไดก็จะเก็บไว
ทำอาหาร

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๙๕

๒๒๓

ชื่อภาษาไทย ปลากาแดง ชื่อทองถิ่น ปลาดอกงิ้ว
ชื่อวิทยาศาสตร Epalzeorhynchos frenatum

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๒๒๔

ลำตัวกวาง ๒ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ
หาด แกง
มีนาคม-เมษายน
แห ตอง
กิโลกรัมละ ๓๐-๔๐ บาท

ชือ่ ภาษาไทย ปลากาแดง ชือ่ ทองถิน่ ปลากาแดง, กาขีห
้ มู
ชื่อวิทยาศาสตร Epalzeorhynchos frenatum

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๙.๔ เซนติเมตร
กุงฝอย ไสเดือน แมลงเมา
ริมฝงโขง
มีนาคม-พฤษภาคม
ลอบ ตุม
ไมนิยมขาย หากไดมากทำปลาแดก
เพราะไมนิยมกินกัน เกล็ดแข็งและกางเยอะ
หรือหากขายก็จะขายปนกับปลาขนาดเล็ก
ชนิดอืน่ กิโลกรัมละ ๒๐-๓๐ บาท

๑๙๖ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๒๒๕

ชื่อภาษาไทย ปลากาแดง ชื่อทองถิ่น ปลาขี้กาทอง
ชื่อวิทยาศาสตร Epalzeorhynchos frenatum

ขนาดทีพ
่ บ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๒๒๖

ลำตัวกวาง ๒.๓ เซนติเมตร ยาว ๙.๕ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ
หาด แกง
มีนาคม-เมษายน
แห ตอง
กิโลกรัมละ ๓๐-๔๐ บาท

ชื่อภาษาไทย ปลากาแดง ชื่อทองถิ่น ปลากะมัน, ดอกทอย
ชื่อวิทยาศาสตร Epalzeorhynchos frenatum

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๑๒ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ
หาด แกง
มีนาคม-เมษายน
แห ตอง
กิโลกรัมละ ๓๐-๔๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๙๗

๒๒๗

ชื่อภาษาไทย ปลากาแดง ชื่อทองถิ่น ปลาขี้กา
ชื่อวิทยาศาสตร Epalzeorhynchos frenatum

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๒๒๘

ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ
หาด แกง
มีนาคม-เมษายน
แห ตอง
กิโลกรัมละ ๓๐-๔๐ บาท

ชื่อภาษาไทย ปลาเสือตอลายใหญ
ชื่อทองถิ่น ปลาเสือตอลายใหญ
ชื่อวิทยาศาสตร Datnioides pulcher

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๙ เซนติเมตร ยาว ๑๓ เซนติเมตร
น้ำหนักประมาณ ๑๐๐ กรัม
อาหาร
ไสเดือน กุงฝอย
แหลงอาศัย
ริมฝงโขง คก
ระยะเวลาที่พบ
พฤษภาคม-สิงหาคม
เครื่องมือในการจับ มอง ตุม
ราคา
ตัวละ ๕๐-๕๐๐ บาท เปนปลาสวยงามและหายาก

๑๙๘ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๒๒๙

ชื่อภาษาไทย ปลาเสือตอลายเล็ก
ชื่อทองถิ่น ปลาเสือตอลายเล็ก
ชือ่ วิทยาศาสตร Datnioides undecimradiatus

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๙ เซนติเมตร ยาว ๑๒.๕ เซนติเมตร
น้ำหนักประมาณ ๑๐๐ กรัม
อาหาร
ไสเดือน กุงฝอย
แหลงอาศัย
ริมฝงโขง คก
ระยะเวลาที่พบ
พฤษภาคม-สิงหาคม
เครื่องมือในการจับ มอง ตุม
ราคา
ตัวละ ๕๐-๕๐๐ บาท เปนปลาสวยงาม และหายาก

๒๓๐

ชื่อภาษาไทย ปลาเสือพนน้ำ ชื่อทองถิ่น ปลาเสือพนน้ำ
ชื่อวิทยาศาสตร Toxotes jaculatrix

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๙ เซนติเมตร ยาว ๑๒.๕ เซนติเมตร
น้ำหนักประมาณ ๑๐๐ กรัม
อาหาร
ไสเดือน กุงฝอย
แหลงอาศัย
ริมฝงโขง คก
ระยะเวลาที่พบ
พฤษภาคม-สิงหาคม
เครื่องมือในการจับ มอง ตุม
ราคา
ตัวละ ๕๐-๕๐๐ บาท เปนปลาสวยงามและหายาก

จากเชียงคานถึงปากชม ๑๙๙

๒๓๑

ชื่อภาษาไทย ปลากระดี่หมอ ชื่อทองถิ่น ปลากะดี่จุด
ชื่อวิทยาศาสตร Trichogaster trichopterus

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๒๓๒

ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๗.๓ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ กุงฝอย แมลงขนาดเล็ก ไสเดือน
วัง ริมโขง
ตลอดทั้งป
มอง กะโหล
ไมนิยมขาย กางเยอะ ใชทำปลารา

ชื่อภาษาไทย ปลาสลิด ชื่อทองถิ่น ปลากะดี่ทอง,
ชื่อวิทยาศาสตร Trichogaster pectoralis

ขนาดที่พบ

สลิด

ลำตัวกวาง ๔ เซนติเมตร ยาว ๙.๕ เซนติเมตร
น้ำหนักประมาณ ๕๐ มิลลิกรัม
อาหาร
แมลงขนาดเล็ก กุงฝอย ตะไครน้ำ
แหลงอาศัย
บุง ริมโขง
ระยะเวลาที่พบ
ตลอดทั้งป
เครื่องมือในการจับ ตุม ลอบ
ราคา
ไมนิยมขาย ใชทำปลารา

๒๐๐ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๒๓๓

ชือ่ ภาษาไทย ปลาดุมชี ชือ่ ทองถิน่ ปลากาดำ, เขงดำ
ชื่อวิทยาศาสตร Nandus oxyrhynchus

ขนาดทีพ
่ บ

ลำตัวกวาง ๓.๖ เซนติเมตร ยาว ๙.๕ เซนติเมตร
น้ำหนักประมาณ ๕๐ มิลลิกรัม
อาหาร
แมลงตัวเล็กๆ กุงฝอย
แหลงอาศัย
บุง ริมโขง
ระยะเวลาที่พบ
ตลอดทั้งป
เครื่องมือในการจับ ตุม ลอบ
ราคา
ไมนิยมขายใชทำปลารา ปจจุบันไมคอยพบแลว

๒๓๔

ชื่อภาษาไทย ปลาสลิด ชื่อทองถิ่น ปลากะบี่ทอง
ชื่อวิทยาศาสตร Trichogaster pectoralis

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๕ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ กุงฝอย แมลงขนาดเล็ก ไสเดือน
วัง ริมโขง
ตลอดทั้งป
มอง กะโหล
ไมนิยมขาย กางเยอะ ใชทำปลารา

จากเชียงคานถึงปากชม ๒๐๑

๒๓๕

ชื่อภาษาไทย ปลากระดี่นาง ชื่อทองถิ่น ปลากะดี่แตบ
ชื่อวิทยาศาสตร Trichogaster microlepis

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๒๓๖

ลำตัวกวาง ๔ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ กุงฝอย แมลงขนาดเล็ก ไสเดือน
วัง ริมโขง
ตลอดทั้งป
มอง กะโหล
ไมนิยมขาย กางเยอะ ใชทำปลารา

ชื่อภาษาไทย ปลานิล ชื่อทองถิ่น ปลานิล
ชื่อวิทยาศาสตร Oreochromis niloticus

ขนาดที่พบ

กวาง ๔ เซนติเมตร ยาว ๑๔ เซนติเมตร
(น้ำหนักทีช่ าวบานพบอยูร ะหวาง ๐.๕-๑ กิโลกรัม)
อาหาร
พืชน้ำ ตะไครน้ำ กุงฝอย
แหลงอาศัย
ริมฝงโขง คก
ระยะเวลาที่พบ
ตลอดทั้งป
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด ตุม
ราคา
กิโลกรัมละ ๔๐-๕๐ บาท

๒๐๒ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๒๓๗

ชื่อภาษาไทย ปลาหมอชางเหยียบ ชื่อทองถิ่น ปลากานา
ชื่อวิทยาศาสตร Pristolepis fasciatus

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๒๓๘

ลำตัวกวาง ๔ เซนติเมตร ยาว ๗.๕ เซนติเมตร
พืชน้ำ ตะไครน้ำ กุงฝอย
ริมฝงโขง คก
ตลอดทั้งป
มอง เบ็ด ตุม
ไมนิยมขายใชทำปลารา

ชื่อภาษาไทย ปลาหมอชางเหยียบ ชื่อทองถิ่น ปลากา
ชื่อวิทยาศาสตร Pristolepis fasciatus

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๗ เซนติเมตร
พืชน้ำ ตะไครน้ำ กุงฝอย
ริมฝงโขง คก
ตลอดทั้งป
มอง เบ็ด ตุม
ไมนิยมขาย ใชทำปลารา

จากเชียงคานถึงปากชม ๒๐๓

๒๓๙

ชื่อภาษาไทย ปลาหมอไทย ชื่อทองถิ่น ปลาเขง
ชื่อวิทยาศาสตร Anabas testudineus

ขนาดทีพ
่ บ

ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๗.๘ เซนติเมตร
อาศัยอยูเปนฝูง
อาหาร
ไสเดือน แมลง
แหลงอาศัย
ริมฝงโขง น้ำสาขา
ระยะเวลาที่พบ
ตลอดทั้งป
เครื่องมือในการจับ ตุม ลอบ
ราคา
ขายรวมกับปลาขอ ปลาดุก กิโลกรัมละ
๑๐๐ บาท และใชทำปลารา

๒๔๐

ชื่อภาษาไทย ปลาหมอสี ชื่อทองถิ่น ปลาเขงลาย
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ Flowerhorn

ขนาดที่พบ

เปนปลาลูกผสม เปนปลาเพาะเลี้ยงถูกปลอยลง
น้ำโขง
ขนาดใหญที่สุด
ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๖.๓ เซนติเมตร
อาศัยอยูเปนฝูง
อาหาร
ไสเดือน แมลง
แหลงอาศัย
ริมฝงโขง น้ำสาขา
ระยะเวลาที่พบ
ชวงน้ำขึ้นเดือนพฤษภาคม
เครื่องมือในการจับ ตุม สวิง
ราคา
ไมนิยมขาย หากจับไดจะนำมาเลี้ยงเปน
ปลาสวยงาม เปนปลาที่ถูกปลอยลงน้ำโขง

๒๐๔ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๒๔๑

ชื่อภาษาไทย ปลาจาระเม็ด
ชื่อทองถิ่น ปลาปากโมง, ปกปอม,
ชื่อวิทยาศาสตร Colossoma sp.

เขงลาย

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร
เปนปลาเพาะเลี้ยงถูกปลอยลงน้ำโขง
อาหาร
ไสเดือน แมลง
แหลงอาศัย
ริมฝงโขง น้ำสาขา
ระยะเวลาที่พบ
ชวงน้ำขึ้นเดือนพฤษภาคม
เครื่องมือในการจับ ตุม สวิง
ราคา
เปนปลาที่ถูกปลอยลงน้ำโขง ไมนิยมขาย
หากจับไดจะนำมาเลี้ยงเปนปลาสวยงาม

๒๔๒

ชื่อภาษาไทย ปลาแปนแกว
ชื่อทองถิ่น ปลาคับของ, คับโขง-๑
ชื่อวิทยาศาสตร Parambassis siamensis

ขนาดที่พบ
ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร
ชวงน้ำเริ่มขึ้นเดือนพฤษภาคมปลาคับของจะพากันขึ้นมาเปนฝูงใหญ
ขึ้นมาพรอมกับปลาดอกแกว จึงเรียกวา “ปลาคับของ” เพราะขึ้นมา
เต็มน้ำของหรือน้ำโขง
อาหาร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ
แหลงอาศัย
ริมฝงโขง
ระยะเวลาที่พบ
ตลอดทั้งป
เครื่องมือในการจับ ไซ ตุม
ราคา
ไมนิยมกินและขาย เพราะเปนปลาขนาดเล็ก

จากเชียงคานถึงปากชม ๒๐๕

๒๔๓

ชื่อภาษาไทย ปลาแปนแกวยักษ
ชื่อทองถิ่น ปลาคับของ, คับโขง-๒
ชื่อวิทยาศาสตร Parambassis wolffii

ขนาดที่พบ
ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร
ชวงน้ำเริ่มขึ้นเดือนพฤษภาคมปลาคับของจะพากันขึ้นมาเปนฝูงใหญ
ขึ้นมาพรอมกับปลาดอกแกว จึงเรียกวา “ปลาคับของ” เพราะขึ้นมา
เต็มน้ำของหรือน้ำโขง
อาหาร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ
แหลงอาศัย
ริมฝงโขง
ระยะเวลาที่พบ
ตลอดทั้งป
เครื่องมือในการจับ ไซ ตุม
ราคา
ไมนิยมกินและขายเพราะเปนปลาขนาดเล็ก

๒๔๔

ชื่อภาษาไทย ปลาแปนแกว ชื่อทองถิ่น ปลากะเดิด
ชื่อวิทยาศาสตร Parambassis apogonoides

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร
ไสเดือน แมลง
ริมฝงโขง น้ำสาขา
ชวงน้ำขึ้นเดือนพฤษภาคม
ตุม สวิง
ปจจุบันไมคอยพบแลว

๒๐๖ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๒๔๕

ชื่อภาษาไทย ปลาเทวดา
ชื่อทองถิ่น ปลาชางเหยียบ, ปลานางฟา
ชื่อวิทยาศาสตร Pterophyllum sp.

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๒.๕ เซนติเมตร
เปนปลาเพาะเลี้ยงถูกปลอยลงน้ำโขง
อาหาร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ
แหลงอาศัย
ริมฝงโขง
ระยะเวลาที่พบ
ตลอดทั้งป
เครื่องมือในการจับ ไซ ตุม
ราคา
ไมนิยมกินและขาย เพราะเปนปลาขนาดเล็ก
เปนปลาที่ถูกปลอยลงน้ำโขง

๒๔๖

ชื่อภาษาไทย ปลาเทวดาหินออน
ชื่อทองถิ่น ปลาชางเหยียบ, ปลาเทวดา
ชื่อวิทยาศาสตร Pterophyllum scalare

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๑ เซนติเมตร ยาว ๒ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ พืชน้ำ
ริมฝงโขง
ตลอดทั้งป
ไซ ตุม
ไมนิยมกินและขาย เพราะเปนปลาขนาดเล็ก
เปนปลาเพาะเลี้ยงถูกปลอยลงน้ำโขง

จากเชียงคานถึงปากชม ๒๐๗

๒๔๗

ชื่อภาษาไทย ปลาแรด ชื่อทองถิ่น ปลาเมน
ชื่อวิทยาศาสตร Osphronemus goramy

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๑๐ เซนติเมตร ยาว ๑๔ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๒๐๐ กรัม
อาหาร
ตะไครน้ำ สาหราย พืชน้ำ
แหลงอาศัย
ริมน้ำโขง ลำหวยสาขา
ระยะเวลาที่พบ
ตลอดทั้งป
เครื่องมือในการจับ ไซ ซอน สวิง
ราคา
กิโลกรัมละ ๕๐ บาท

๒๔๘

ชื่อภาษาไทย ปลากัดภาคใต ชื่อทองถิ่น ปลากัด-๑
ชื่อวิทยาศาสตร Betta imbellis

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ สาหราย พืชน้ำ
ริมโขง ลำหวย ทุงนา
ตลอดทั้งป
ซอน สวิง
เด็กๆ ชอบจับมาเลี้ยงและขายเปนปลาเลี้ยง
สวยงาม หากมีลักษณะสวยงามจะขายในราคา
ตัวละ ๕-๑๐ บาท เปนปลาเพาะเลี้ยงถูกปลอย
ลงน้ำโขง

๒๐๘ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๒๔๙

ชื่อภาษาไทย ปลากัดเขียว ชื่อทองถิ่น ปลากัด-๒
ชื่อวิทยาศาสตร Betta sp.

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๒๕๐

ลำตัวกวาง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๔.๕ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ สาหราย พืชน้ำ
ริมโขง ลำหวย ทุงนา
ตลอดทั้งป
ซอน สวิง
เด็กๆ ชอบจับมาเลี้ยงและขายเปนปลาเลี้ยง
สวยงาม หากมีลักษณะสวยงามจะขายในราคา
ตัวละ ๕-๑๐ บาท เปนปลาเพาะเลี้ยงถูกปลอย
ลงน้ำโขง

ชื่อภาษาไทย ปลากัดไทย ชื่อทองถิ่น ปลากัด-๓
ชื่อวิทยาศาสตร Betta splendens

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ สาหราย พืชน้ำ
ริมโขง ลำหวย ทุงนา
ตลอดทั้งป
ซอน สวิง
เด็กๆ ชอบจับมาเลี้ยงและขายเปนปลาเลี้ยง
สวยงาม หากมีลักษณะสวยงามจะขายในราคา
ตัวละ ๕-๑๐ บาท เปนปลาเพาะเลี้ยงถูกปลอย
ลงน้ำโขง

จากเชียงคานถึงปากชม ๒๐๙

๒๕๑

ชื่อภาษาไทย ปลากัดเขียว ชื่อทองถิ่น ปลากัด-๔
ชื่อวิทยาศาสตร Betta smaragdina

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๒๕๒

ลำตัวกวาง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ สาหราย พืชน้ำ
ริมโขง ลำหวย ทุงนา
ตลอดทั้งป
ซอน สวิง
เด็กๆ ชอบจับมาเลี้ยงและขายเปนปลาเลี้ยง
สวยงาม หากมีลักษณะสวยงามจะขายในราคา
ตัวละ ๕-๑๐ บาท เปนปลาเพาะเลี้ยงลูกผสม
ถูกปลอยลงน้ำโขง

ชื่อภาษาไทย ปลากัด ชื่อทองถิ่น ปลากัดนา,
ชื่อวิทยาศาสตร Betta sp.

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

กัดหวย

ลำตัวกวาง ๑.๓ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ สาหราย พืชน้ำ
ริมโขง ลำหวย ทุงนา
ตลอดทั้งป
ซอน สวิง
เด็กๆ ชอบจับมาเลี้ยง และขายเปนปลาเลี้ยง
สวยงาม หากมีลักษณะสวยงามจะขายในราคา
ตัวละ ๕-๑๐ บาท

๒๑๐ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๒๕๓

ชื่อภาษาไทย ปลาหมอแคระ ชื่อทองถิ่น ปลาหมัด
ชื่อวิทยาศาสตร Badis ruber

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๒๕๔

ลำตัวกวาง ๒ เซนติเมตร ยาว ๖ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ สาหราย ลูกยุง ไขแมงมุม
บุงชวงหนาแลง ริมฝงน้ำโขง กลางทุงนา
ตลอดทั้งป
ซอน สวิง
เด็กๆ ชอบจับมาเลี้ยงและขายเปนปลาเลี้ยง
สวยงาม หากมีลักษณะสวยงามจะขายในราคา
ตัวละ ๕-๑๐ บาท

ชื่อภาษาไทย ปลาบูปากกวาง
ชื่อทองถิ่น ปลาบูแคะ, บูแดง, พั้นบู
ชื่อวิทยาศาสตร Eugnathogobius siamensis

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๖ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ สาหราย
บุงชวงฤดูแลง
ธันวาคม-เมษายน
ดางเขียวซอน
ขายรวมกับปลาขนาดเล็กชนิดอื่นที่อาศัยอยูใน
บุงดวยกันในราคากิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๒๑๑

๒๕๕

ชื่อภาษาไทย ปลาบูลาย ชื่อทองถิ่น ปลาบูลาย
ชื่อวิทยาศาสตร Ophiocara poracephala

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๒๕๖

ลำตัวกวาง ๒ เซนติเมตร ยาว ๘ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ สาหราย
บุงชวงฤดูแลง
ธันวาคม-เมษายน
ดางเขียวซอน
ขายรวมกับปลาขนาดเล็กชนิดอื่นที่อาศัยอยู
ในบุงดวยกันในราคากิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท

ชื่อภาษาไทย ปลาบูจาก ชื่อทองถิ่น ปลาพั้นทราย
ชื่อวิทยาศาสตร Glossogobius giuris

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๖ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ สาหราย
บุงชวงฤดูแลง
ธันวาคม-เมษายน
ดางเขียวซอน
ขายรวมกับปลาขนาดเล็กชนิดอื่นที่อาศัยอยู
ในบุงดวยกันในราคากิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท

๒๑๒ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๒๕๗

ชื่อภาษาไทย ปลาบู ชื่อทองถิ่น ปลาพั้นทรายหางดอก
ชื่อวิทยาศาสตร Glossogobius sp.

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๒๕๘

ลำตัวกวาง ๑ เซนติเมตร ยาว ๖ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ สาหราย
บุงชวงฤดูแลง
ธันวาคม-เมษายน
ดางเขียวซอน
ขายรวมกับปลาขนาดเล็กชนิดอื่นที่อาศัยอยู
ในบุงดวยกันในราคากิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท

ชื่อภาษาไทย ปลาบูทราย ชื่อทองถิ่น ปลาบูทอง
ชื่อวิทยาศาสตร Oxyeleotris marmorata

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๕ เซนติเมตร ยาว ๑๐.๕ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๑๐๐ กรัม น้ำหนักที่ชาวบานพบ
อยูระหวาง ๑๐๐ กรัม-๒ กิโลกรัม
อาหาร
กุงฝอย แมลงขนาดเล็ก
แหลงอาศัย
ริมฝงโขงบริเวณน้ำนิ่ง คก น้ำสาขา
ระยะเวลาที่พบ
พบตลอดทั้งป
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด ไซ ตุม
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๒๑๓

๒๕๙

ชื่อภาษาไทย ปลามูด ชื่อทองถิ่น ปลามันมูด
ชื่อวิทยาศาสตร Gyrinocheilus pennocki

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๑๑ เซนติเมตร
น้ำหนักที่ชาวบานพบอยูระหวาง
๕๐ มิลลิกรัม- ๑ กิโลกรัม
อาหาร
ไสเดือน แมลงขนาดเล็ก
แหลงอาศัย
บุง คก
ระยะเวลาที่พบ
ชวงน้ำลด ตั้งแตเดือนมกราคม-เมษายน
เครื่องมือในการจับ มอง
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๐๐-๑๒๐ บาท

๒๖๐

ชื่อภาษาไทย ปลามูด ชื่อทองถิ่น ปลาควยขา
ชื่อวิทยาศาสตร Gyrinocheilus pennocki

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๑๑ เซนติเมตร
น้ำหนักที่ชาวบานพบอยูระหวาง
๕๐ มิลลิกรัม- ๑ กิโลกรัม
อาหาร
ไสเดือน แมลงขนาดเล็ก
แหลงอาศัย
บุง คก
ระยะเวลาที่พบ
ชวงน้ำลด ตั้งแตเดือนมกราคม-เมษายน
เครื่องมือในการจับ มอง
ราคา
กิโลกรัมละ ๑๐๐-๑๒๐ บาท

๒๑๔ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๒๖๑

ชื่อภาษาไทย ปลาชอน ชื่อทองถิ่น ปลาอีจน
ชื่อวิทยาศาสตร Channa striata

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๔ เซนติเมตร ยาว ๑๕ เซนติเมตร
น้ำหนักประมาณ ๘๐ มิลลิกรัม
อาหาร
แมลง สัตวน้ำขนาดเล็ก และกินลูกเปนอาหาร
แหลงอาศัย
คก วัง บุง
ระยะเวลาที่พบ
ตลอดทั้งป
เครื่องมือในการจับ มอง ลอบ จั่น เบ็ด
ราคา
ปจจุบันไมคอยพบแลว หากไดก็จะเก็บไวเปน
อาหาร

๒๖๒

ชื่อภาษาไทย ปลากาง ชื่อทองถิ่น ปลาขอกั้ง
ชื่อวิทยาศาสตร Channa limbata

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๑๔ เซนติเมตร
แมลง ไสเดือน กุงฝอย
บุง ริมโขง หวยสาขา ทุงนา
ธันวาคม-มิถุนายน
มอง ดางตาถี่
กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๒๑๕

๒๖๓

ชื่อภาษาไทย ปลากาง ชื่อทองถิ่น ปลาขอกั้งหางแดง
ชื่อวิทยาศาสตร Channa limbata

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

๒๖๔

ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๑๔ เซนติเมตร
แมลง ไสเดือน กุงฝอย
บุง ริมโขง หวยสาขา ทุงนา
ธันวาคม-มิถุนายน
มอง ดางตาถี่
กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท

ชื่อภาษาไทย ปลาชอน ชื่อทองถิ่น ปลาขอ
ชื่อวิทยาศาสตร Channa striata

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๕ เซนติเมตร
(น้ำหนักที่ชาวบานพบอยูระหวาง
๑ กรัม-๓ กิโลกรัม)
อาหาร
ลูกปลา ไสเดือน แมลงขนาดเล็ก กุงฝอย
แหลงอาศัย
ริมฝงโขง คก น้ำสาขา
ระยะเวลาที่พบ
ตลอดทั้งป
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด ตุม
ราคา
กิโลกรัมละ ๖๐-๑๐๐ บาท หากตัวมีขนาดเล็ก
ขายรวมกับปลาดุก ปลากะเดิด ขีดละ ๑๐ บาท

๒๑๖ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๒๖๕

ชื่อภาษาไทย ปลาชะโด ชื่อทองถิ่น ปลาโด
ชื่อวิทยาศาสตร Channa micropeltes

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๙ เซนติเมตร ยาว ๒๐ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๙๐๐ กรัม
อาหาร
แมลง สัตวน้ำขนาดเล็ก และกินลูกเปนอาหาร
แหลงอาศัย
คก วัง บุง
ระยะเวลาที่พบ
พฤษภาคม-มิถุนายน
เครื่องมือในการจับ มอง ลอบ จั่น เบ็ด
ราคา
ปจจุบันไมคอยพบแลว หากไดก็จะเก็บไวเปน
อาหาร

๒๖๖

ชื่อภาษาไทย ปลากดเกราะ ชื่อทองถิ่น ปลาอีดูด,
ชื่อวิทยาศาสตร Hypostomus plecostomus

ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
ระยะเวลาที่พบ
เครื่องมือในการจับ
ราคา

ดูดฝุน

ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๑๒ เซนติเมตร
ตะไครน้ำ สาหราย
คก วัง บุง
พฤษภาคม-มิถุนายน
มอง ลอบ จั่น เบ็ด
ไมนิยมกินกัน เลี้ยงไวในหมอน้ำใหกินตะไครน้ำ

จากเชียงคานถึงปากชม ๒๑๗

๒๖๗

ชื่อภาษาไทย ปลาสลาด
ชื่อทองถิ่น ปลาตองแหล, ตองนา
ชื่อวิทยาศาสตร Notopterus notopterus

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๑๐ เซนติเมตร ยาว ๒๒ เซนติเมตร
น้ำหนักที่ชาวบานพบอยูระหวาง ๑-๑๐ กิโลกรัม
อาหาร
แมลง ลูกปลา กุงฝอย
แหลงอาศัย
คก วัง หาด บริเวณน้ำไหล
ระยะเวลาที่พบ
พฤษภาคม-สิงหาคม
เครื่องมือในการจับ เบ็ด มอง
ราคา
กิโลกรัมละ ๗๐-๑๐๐ บาท

๒๖๘

ชื่อภาษาไทย ปลาสลาด
ชื่อทองถิ่น ปลาตองขาว, ตองแอะ
ชื่อวิทยาศาสตร Notopterus notopterus

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๑๑ เซนติเมตร ยาว ๒๔ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๑.๑ กิโลกรัม (น้ำหนักที่ชาวบานพบ
อยูระหวาง ๑-๑๐ กิโลกรัม)
อาหาร
แมลง ลูกปลา กุงฝอย
แหลงอาศัย
คก วัง หาด บริเวณน้ำไหล
ระยะเวลาที่พบ
พฤษภาคม-สิงหาคม
เครื่องมือในการจับ เบ็ด มอง
ราคา
กิโลกรัมละ ๗๐-๑๐๐ บาท

๒๑๘ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๒๖๙

ชือ่ ภาษาไทย ปลากราย ชือ่ ทองถิน่ ปลาตองดาว, ตองกาย
ชื่อวิทยาศาสตร Chitala ornata

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๑๙ เซนติเมตร ยาว ๓๔.๕ เซนติเมตร
น้ำหนัก ๑.๘ กิโลกรัม (น้ำหนักที่ชาวบานพบ
อยูระหวาง ๑๐๐ กรัม-๑๐ กิโลกรัม)
อาหาร
แมลง ลูกปลา กุงฝอย
แหลงอาศัย
คก วัง หาด บริเวณน้ำไหล
ระยะเวลาที่พบ
พฤษภาคม-สิงหาคม
เครื่องมือในการจับ เบ็ด มอง
ราคา
กิโลกรัมละ ๗๐-๑๐๐ บาท

๒๗๐

ชื่อภาษาไทย ปลาตองลาย ชื่อทองถิ่น ปลาตองลาย
ชื่อวิทยาศาสตร Chitala blanci

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๑๕.๕ เซนติเมตร ยาว ๔๙.๕
เซนติเมตร น้ำหนัก ๒.๒ กิโลกรัม (น้ำหนักที่
ชาวบานพบอยูระหวาง ๑๐๐ กรัม- ๑๐ กิโลกรัม)
อาหาร
แมลง ลูกปลา กุงฝอย
แหลงอาศัย
คก วัง หาด บริเวณน้ำไหล
ระยะเวลาที่พบ
พฤษภาคม-สิงหาคม
เครื่องมือในการจับ เบ็ด มอง
ราคา
กิโลกรัมละ ๗๐-๑๐๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๒๑๙

๒๗๑

ชือ่ ภาษาไทย ปลาใบไม ชือ่ ทองถิน่ ปลาอีแปะ, ปลาลิน
้ หมา
ชื่อวิทยาศาสตร Brachirus harmandi

ขนาดที่พบ

ลำตัวกวาง ๖ เซนติเมตร ยาว ๙.๕ เซนติเมตร
เปนปลาเกล็ดละเอียด
อาหาร
ตะไครน้ำ กุงฝอย แมลงขนาดเล็ก
แหลงอาศัย
ริมฝงโขง บุง
ระยะเวลาที่พบ
ตลอดทั้งป
เครื่องมือในการจับ มองตาถี่ กะโหล
ราคา
สวนมากจะพบติดมองขึ้นมา กางเยอะ
ไมนิยมกิน หากเจอติดมองแลวไมตาย
ก็จะปลอยลงน้ำไป

๒๒๐ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

สัตวน้ำ

ที่เปนอาหารชนิดอื่นๆ

๑. กุงจม เปนกุงที่มีขนาดลำตัวประมาณ ๐.๕ เซนติ
เซนติเมตร
ม
โขงใ วงน้ำหลาก และ
ยาว ๓-๔ เซนติเมตร อาศัยอยูตามริมโขงในช
ในบุ
นบุงชวงหนาแลง ชาวบ
ชาว านใหวิธีดักวางตุมกุง ดางตุมกุง ไวใน
ชววงเย็
งเย็น รุงเชาจะไปเก็บกูเอากุงขึ้นมาเปนอาหาร และขายสราง
รายไดอีกทางหนึ่งดวย

๒. กุ ง ฝอย เป น กุ ง ที่ มี ข นาดเล็ ก มาก ในช ว งน้ ำ ขึ้ น หรื อ
ฝนตกน้ำโขงเริ่มขุน ในชวงราวเดือนพฤษภาคม กุงฝอยจะขึ้นเปน
ฝูงใหญ ชาวบานจะวางตุมกุง ดางตุมกุง ไวตามริมโขงในชวงเย็น
เช า ก็ จ ะไปเก็ บ กู เ อาขึ้ น มาเป น อาหาร และขายโดยใช ถ ว ย
ขนาดเล็ก เชน ถวยน้ำจิ้ม ตักขายถวยละ ๑๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๒๒๑

๓๓. กกุงใหญ, กุกงมังกร เปนกุงที่ีมีขนาดใหญ
ใ  ทางประมง
ได ป ล อ ยลงแม น้ ำ โขง ชาวบ า นจั บ ได มี ข นาดครึ่ ง กิ โ ลกรั ม ถึ ง
หนึ่งกิโลกรัม โดยการไหลมอง วางลอบนอน และติดเบ็ด พบชวง
น้ำเริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม สวนใหญชาวบานจะไมขาย เพราะ
หายาก หากไดกจ็ ะนำไปประกอบอาหาร หากขายมีราคากิโลกรัมละ
๒๕๐-๓๐๐ บาท

๔. แมงดา เป น สั ต ว อี ก ชนิ ด หนึ่ ง ที่ ส ร า งรายได ดี ใ ห กั บ
ชาวบาน แมงดาจะอาศัยอยูต ามกอหญาริมโขง ชาวบานใชสวิงชอน
ริมกอหญาริมโขง และตามทุงนา ชวงฤดูทำนา ตัวผูจะมีราคา
ดี ก ว า ตั ว เมี ย เนื่ อ งจากมี ก ลิ่ น ฉุ น แรงเป น ที่ นิ ย มรั บ ประทาน
สวนราคาขายก็ขึ้นอยูกับผูขาย ซึ่งจะจัดขายตัวผูกับตัวเมียคูกัน
โดยขายคูละ ๑๐-๑๒ บาท ชาวบานนิยมนำมาใสน้ำพริกตาแดง
และน้ำพริกหนุม

๒๒๒ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๕. แมงขาวสาร อาศัยอยูตามบุงในชวงหนาแลงรวมกับ
ปลาบูทราย ปลาพั้น ปลาอีด และลูกปลาชนิดตางๆ ที่อาศัยอยู
ในบุง ชาวบานจะใชวธิ ซี อ นขึน้ มา นำมาทำอาหาร เชน หมก เอาะ
ปนกับปลาที่จับได และขายเปนกองรวมกับปลาขนาดเล็กกองละ
๑๐ บาท หรือขายกิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท

๖. แมงเนี้ ย ว อาศั ย อยู ต ามบุ ง ในช ว งหน า แล ง ร ว มกั บ
ปลาบูทราย ปลาพั้น ปลาอีด และลูกปลาชนิดตางๆ ที่อาศัยอยู
ในบุง ชาวบานจะใชวธิ ซี อ นขึน้ มา นำมาทำอาหาร เชน หมก เอาะ
ปนกับปลาที่จับได และขายเปนกองรวมกับปลาขนาดเล็กกองละ
๑๐ บาท หรือขายกิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท

๗. แมงตับเตา อาศัยอยูตามบุงในชวงหนาแลงรวมกับ
ปลาบูทราย ปลาพั้น ปลาอีด และลูกปลาชนิดตางๆ ที่อาศัยอยู
ในบุง ชาวบานจะใชวธิ ซี อ นขึน้ มา นำมาทำอาหาร เชน หมก เอาะ
ปนกับปลาที่จับได และขายเปนกองรวมกับปลาขนาดเล็กกองละ
๑๐ บาท หรือขายกิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท

จากเชียงคานถึงปากชม ๒๒๓

ผูใหขอมูลและผูชวยบันทึกขอมูล
บานเชียงคาน ม.๑ ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน
๑. นางทวี พานกุล
อายุ ๔๕ ป
๒. นายวัฒนา ผางศรี
อายุ ๒๑ ป
๓. นายสุรินทร ผางศรี
อายุ ๔๗ ป
๔. นายสมัคร หวาดไชโย
อายุ ๒๖ ป
๕. นายสุทธิพงษ พิสัยพันธุ
อายุ ๔๒ ป
๖. นายเพิ่มศักดิ์ พิสัยพันธุ
อายุ ๖๔ ป
๗. นายมะลิวัลย ชอนสมร
อายุ ๗๑ ป
๘. นายคำแพง แพงขวา
อายุ ๕๙ ป
บานเชียงคาน ม.๒ ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน
๑. พอทวี สิทธิแกว
อายุ ๖๔ ป
๒. แมเส็ง สิทธิแกว
อายุ ๖๒ ป
๓. นายวัฒนา แกวพิลา
อายุ ๔๔ ป
๔. นางถวิล แกวพิลา
อายุ ๔๒ ป
๕. นางบุญมี ทองนอย
อายุ ๔๖ ป
บานนอย ม.๔ ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน
๑. นายวัน แกวยาศรี
๒. นายสุทธิศักดิ์ สงเคน
๓. นายสงกรานต สิงหหลา
๔. นายมนตรี สิงหหลา
๕. นายวัฒนา แกวพิลา

อายุ ๔๓ ป
อายุ ๓๓ ป
อายุ ๒๖ ป
อายุ ๕๑ ป
อายุ ๔๔ ป

๒๒๔ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

บานผาแบน ม.๘ ต.บุฮม อ.เชียงคาน
๑. พอตา มาตา
๒. พอฉลอง แสนใจวุฒิ
๓. พอชม แสงสวาง
๔. พอวีระ บรรณจุแกว
๕. พอเลี้ยง ปองถี่
๖. พอสี ไชยจันทร
๗. พอเจียง ยามา

อายุ ๖๒ ป
อายุ ๖๓ ป
อายุ ๗๖ ป
อายุ ๕๗ ป
อายุ ๖๕ ป
อายุ ๖๑ ป
อายุ ๖๑ ป

บานบุฮม ม.๑ ต.บุฮม อ.เชียงคาน
๑. พอบุญหนัก มามี
๒. พอสวน ทองสุข

อายุ ๗๒ ป
อายุ ๗๒ ป

บานทาดีหมี ม.๔ ต.ปากตม อ.เชียงคาน
๑. พอลา โพธิ์ไทร
อายุ ๗๒ ป
บานคกไผ ม.๖ ต.ปากชม อ.ปากชม
๑. แมเทียน ดุเหวา
๒. พอสงกรานต จันทะบุญมา
๓. พอมวน ลิพัน

อายุ ๖๒ ป
อายุ ๖๓ ป
อายุ ๖๖ ป

บานปากชม ต.ปากชม อ.ปากชม
๑. แมบุญเผือ สมชิต
๒. นางจิตรา สมชิต

อายุ ๖๓ ป
อายุ ๓๒ ป

บานปากเนียม ต.ปากชม อ.ปากชม
๑. ผูใหญยงยุทธ วุฒิวงศ
๒. พอคลาย ทนุราช
๓. พอทอน ยาแกว
๔. พอสงา ลาพงษ
๕. แมถาวร ลาพงษ

อายุ ๗๑ ป
อายุ ๕๗ ป
อายุ ๕๒ ป
อายุ ๕๒ ป

จากเชียงคานถึงปากชม ๒๒๕

๖. แมใคร ทนุราช
๗. นางกิจจานันท โคตรวงษษา
๘. นางกิม ยอดพิลา
๙. นางติ๋ม ขาวสูง
๑๐. แมละเอียด ยาแกว
๑๑. นายตี้ ละตา
๑๒. นายจาตุรณต จำปาทอง
๑๓. พอทอง เทพารักษ
๑๔. นางมวน เทพารักษ
๑๕. พอเริญ ชัยคินี
๑๖. แมหนาด วงศลา
๑๗. พอเพ็ง ยาแกว
๑๘. แมปน ยาแกว
๑๙. แมนาง มิ่งมั่น
๒๐. พอนรินทร มิ่งมั่น

อายุ ๗๐ ป
อายุ ๓๙ ป
อายุ ๓๗ ป
อายุ ๔๐ ป
อายุ ๕๒ ป
อายุ ๔๒ ป
อายุ ๓๗ ป
อายุ ๕๐ ป
อายุ ๔๖ ป
อายุ ๖๐ ป
อายุ ๖๓ ป
อายุ ๘๐ ป
อายุ ๘๐ ป
อายุ ๖๒ ป
อายุ ๗๒ ป

บานสงาว ม.๔ ต.หวยพิชัย อ.ปากชม
๑. พอคง อุตตะปา

อายุ ๖๕ ป

บานปากมั่ง
๑. พอเปลง บาบุญ
บานคกเวา ม.๒ ต.หาดคัมภีร อ.ปากชม
๑. นายยงยุทธ พานิช
๒. พอบุ เพ็งคำ
๓. แมละเอียด เพ็งคำ
๔. นายบุญสง วินานนท
๕. นายหนู โสภาไส
๖. นายบุญโฮม โสภาไส
๗. นางสมเพชร อุทาลุน
๘. นายทองหลอ แกวคู

อายุ ๔๙ ป
อายุ ๖๘ ป
อายุ ๔๖ ป
อายุ ๖๐ ป
อายุ ๕๖ ป
อายุ ๕๔ ป

๒๒๖ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

๙. นายบุญสนอง พละศักดิ์
๑๐. นางกุหลาบ พิมสิน
๑๑. นายทรัพย เพ็งสุข
๑๒. นางเยาวเรศ ภูภักดี
๑๓. นายฝน คำภา
๑๔. นายปน นันตา
๑๕. นางแปลง นันตา
๑๖. นางสาคร ประเสริฐไทย
๑๗. นายขวัญชัย จันหอม

อายุ ๓๓ ป
อายุ ๓๖ ป
อายุ ๔๘ ป
อายุ ๓๑ ป
อายุ ๓๒ ป

บานหวยขอบ ม.๓ ต.หาดคัมภีร อ.ปากชม
๑. พอโหม พิมพสอน
บานหวยเหียม ม.๔ ต.หาดคัมภีร อ.ปากชม
๑. นายพนม อุณาพรม
อายุ ๔๐ ป
๒. พอแสวง บุญหมอน
อายุ ๖๕ ป
ผูชวยบันทึกขอมูล
โดยนักเรียนโรงเรียนคกเวา ต.หาดคัมภีร อ.ปากชม จ.เลย
๑. ด.ญ.สุมาลี ใจยอด
๒. ด.ญ.จิราภา เพ็งคำ
๓. ด.ญ.ชลิดา วินานนท
๔. ด.ญ.ชุติณากาฬ จันทรแดง
๕. ด.ญ.ชนิสรา สรางชาง
๖. ด.ช.ศราวุธ กำกูด
๗. ด.ญ.ยศวรรณ พานิช
๘. ด.ญ.พรรณพิลาศ คูณตุม
๙. ด.ช.วรุฒ คำภา
๑๐. ด.ช.มงคล แซแต
๑๑. ด.ญ.ณัฐนิดา คำภา
๑๒. ด.ญ.วิลุนรัตน อุปศักดิ์
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๑๓. ด.ช.กฤษดากร ขัติยศ
๑๔. ด.ช.สิทธิพงศ พรหมมาตย
๑๕. ด.ช.นพณัฐ พลศักดิ์
๑๖. ด.ญ.พิชาดา พิมสิน
๑๗. ด.ช.ศาสตรา แสงโสม
๑๘. ด.ช.พายุพัฒน โสภาจัน
๑๙. ด.ญ.กุลสตรี บุตรดีปอง
๒๐. ด.ญ.สงกรานต คำภา
๒๑. ด.ช.สถาพร ใครสันเทียะ
๒๒. ด.ช.นพรัตน แซแต
๒๓. ด.ญ.กฤษณา แสนชัย
๒๔. ด.ญ.เสาวลักษณ โพธิกุล
๒๕. ด.ช.คมสัน ประเสริฐไทย
๒๖. ด.ญ.ญาณิศา แกวพิจารย
๒๗.ด.ช.เทวิน สระรีรัมย
๒๘. ด.ญ.พันธษา คูนตุม
๒๙. ด.ช.อธิวัฒน ผาบัว
๓๐. ด.ช.นัทพงศ กำกูด
๓๑. ด.ช.พลวัฒน วงสาพัน
๓๒. ด.ช.สนธยา วินานนท
๓๓. ด.ญ.สรอยเพชร กระจางแจ
๓๔. ด.ช.ทัศไนย ใจยอด
๓๕. ด.ช.ธีรยุทธ สินสมุทร
๓๖. ด.ช.อภิสิทธิ์ กำกูด

๒๒๘ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง
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ปลากด
๘๔
ปลากด
๘๕
ปลากดเกราะ
๒๑๖
ปลากดแกว
๘๘
ปลากดดำ
๘๔, ๘๘
ปลากดเหลือง
๘๕
ปลากระดี่นาง
๒๐๑
ปลากระดี่หมอ
๑๙๙
ปลากระทิงลาย
๑๒๓
ปลากระทุงเหว
๑๑๗
ปลากระเบนแมน้ำโขง
๑๒๘
ปลากราย
๒๑๘
ปลากะทิง
๑๒๒-๑๒๓
ปลากะทุงเหว
๑๑๖-๑๑๗
ปลากะมัง
๑๔๓-๑๔๔
ปลากะสูบขีด
๑๔๗, ๑๘๕
ปลากะสูบจุด
๑๘๖
ปลากะแห
๑๔๘
๒๐๙
ปลากัด
๒๐๘-๒๐๙
ปลากัดเขียว
ปลากัดไทย
๒๐๘
ปลากัดภาคใต
๒๐๗
ปลากาง
๒๑๔-๒๑๕
ปลากาดำ
๑๓๑, ๑๓๓
ปลากาแดง
๑๙๕-๑๙๗
ปลาแกง
๑๔๙, ๑๖๐
ปลาแกมช้ำ
๑๗๕
ปลาขาไก
ปลาแขยง

ข

๙๖
๑๑๘-๑๑๙

ปลาแขยงธง
ปลาแขยงใบขาว
ปลาแขยงหิน
เคาขาว
ปลาคอ
ปลาคางเบือน
ปลาคุยลาม
ปลาเคาดำ
ปลาแคควาย
ปลาแคติดหิน
ปลาแควัว

ค

๑๒๐
๑๑๘-๑๑๙
๑๒๑
๙๑
๑๑๔, ๑๒๐
๙๐
๑๖๑
๙๑
๘๖
๘๗
๘๖

จ

ปลาจวด
๑๙๔
ปลาจาด
๑๔๐, ๑๕๑, ๑๕๕,
๑๗๑, ๑๗๓, ๑๘๗-๑๘๘
ปลาจาระเม็ด
๒๐๔
ปลาจีน
๑๔๒
ปลาโจกไหม
๑๓๑
ปลาชอน
ปลาชะโด

ช
ซ

๒๑๔-๒๑๕
๒๑๖

ปลาซวยเสาะ
๑๐๕
ปลาซา
๑๖๑, ๑๖๓
ปลาซิว
๑๘๐, ๑๘๑
ปลาซิวแกว
๑๘๔
ปลาซิวครีบแดง
๑๘๓
ปลาซิวควาย
๑๘๑
ปลาซิวควายขางเงิน
๑๘๖
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ปลาซิวควายแถบดำ
ปลาซิวใบไผ
ปลาซิวหนวดยาว
ปลาดังแดง
ปลาดุกดาน
ปลาดุมชี
ปลาแดง
ตะพาบน้ำ
ปลาตองลาย
ปลาตะกาก
ปลาตะโกก
ปลาตะพาก
ปลาตะเพียน

ด

๑๘๒ ปลาน้ำเงิน
๙๕
๑๘๓ ปลาน้ำฝาย
๑๕๐, ๑๗๐
๑๘๒ ปลาน้ำฝายหลังดำ
๑๕๑
ปลาน้ำหมึก
๑๕๒, ๑๘๐
ปลานิ
ล
๒๐๑
๙๓-๙๔
๙๗
๙๐ ปลาเนื้อออน
๑๓๔
๒๐๐ ปลาไน
๙๔

ต

๑๒๗
๒๑๘
๑๒๙-๑๓๐
๑๓๐
๑๗๖
๑๓๘, ๑๕๒,
๑๗๑, ๑๗๔
ปลาตะเพียนทราย
๑๓๙,
๑๗๓-๑๗๔
ปลาตะเพียนทอง ๑๔๕-๑๔๗
ปลาตะเพียนปากหนวด ๑๓๙,
๑๔๙
ปลาตาใส
๑๕๓
ปลาตูหนา
๑๒๕

ท

ปลาเทพา
ปลาเทโพ
ปลาเทวดา
ปลาเทวดาหินออน
นวลจันทรเทศ
ปลานวลจันทร
ปลานางอาว

น

๘๙, ๑๐๓
๑๐๕
๒๐๖
๒๐๖

ปลาบึก
ปลาบู
ปลาบูจาก
ปลาบูทราย
ปลาบูปากกวาง
ปลาบูลาย
ปลาใบไม

บ

๘๙
๒๑๒
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๙

ป

ปลาปกเปาจุดแดง
๑๒๗
ปลาปกเปาทอง
๑๒๕
ปลาปกเปาสุวัตถิ
๑๒๖
ปลาปกเปาหนายาว
๑๒๖
ปลาปากเปลี่ยน
๑๕๕
ปลาปากเปยน
๑๔๕
ปลาปากหนวด
๑๔๐
ปลาปกไก
๙๕
ปลาแปนแกว
๒๐๔-๒๐๕
ปลาแปนแกวยักษ
๒๐๕
ปลาแปบ
๑๘๔, ๑๙๐-๑๙๒
ปลาแปบควาย
๑๙๒-๑๙๓
ปลาแปบบาง
๑๙๓

ผ
๑๓๗
๑๐๒-๑๐๓, ๑๒๘
๑๓๗-๑๓๘ ปลาเผาะ
ปลาเผาะหางดอก
๑๐๖
๑๗๗-๑๗๙
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ปลาพรม
ปลามะไฟ
ปลามา
ปลามูด
ปลายอนหนวก
ปลายาง
ปลายี่สกทอง
ปลายี่สกเทศ
ปลารองไมตับ
ปลารากกลวย
ปลาแรด
ปลาเล็บมือนาง

พ
ม

ย

ร

ล

ปลาเลียหิน
ปลาวี

ว
ส

๑๔๑
๑๗๕
๑๙๔
๒๑๓
๙๙
๑๐๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๖๕
๑๑๔-๑๑๖
๒๐๗
๑๕๐, ๑๖๔,
๑๖๗, ๑๘๕
๑๖๕-๑๖๖

ปลาสรอยหลอด
๑๕๖,
๑๕๘-๑๖๐, ๑๖๘
ปลาสรอยหลังชน
๑๖๑
ปลาสลาด
๒๑๗
ปลาสลิด
๑๙๙-๒๐๐
ปลาสวาย
๑๐๔
ปลาสวายหนู
๑๐๑
ปลาสะงั่ว
๙๒, ๙๗
ปลาสะนากยักษ
๑๗๙
ปลาสะอี
๑๖๘, ๑๖๙
ปลาสังกะวาด
๙๙
ปลาสังกะวาดขาว
๑๐๐
ปลาสังกะวาดทองคม
๑๐๐
ปลาสังกะวาดเหลือง
๙๘
๑๐๒
ปลาสังกะแวง
ปลาเสือตอลายเล็ก
๑๙๘
ปลาเสือตอลายใหญ
๑๙๗
ปลาเสือพนน้ำ
๑๙๘
ปลาไสตน
๑๖๙-๑๗๐
ปลาไสตันตาแดง
๑๔๑
สังกะแวง
๑๐๑

๑๔๓ ปลาหนามหลัง

ปลาสยุมพร
๙๘
ปลาสรอย
๑๕๘
ปลาสรอยขาว
๑๕๖-๑๕๗
ปลาสรอยนกเขา ๑๔๒, ๑๔๘
ปลาสรอยนกเขาหนาหมอง ๑๖๔,
๑๗๒, ๑๗๖
ปลาสรอยปกแดง ๑๕๗, ๑๗๒
ปลาสรอยลูกกลวย
๑๖๒
ปลาสรอยลูกบัว
๑๖๓

ห

๑๕๓-๑๕๔,
๑๘๗-๑๘๘
ปลาหนามหลังขาว
๑๕๔
ปลาหมอแคระ
๒๑๐
ปลาหมอชางเหยียบ
๒๐๒
ปลาหมอไทย
๒๐๓
ปลาหมอสี
๒๐๓
ปลาหมากผาง
๑๘๙
ปลาหมู
๑๐๗, ๑๐๘
ปลาหมูขางลาย
๑๐๖,
๑๐๙-๑๑๐, ๑๑๓
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ปลาหมูขาว
๑๑๑-๑๑๓
ปลาหมูสัก
๑๐๘
ปลาหมูหางจุด ๑๐๙, ๑๑๑-๑๑๒
ปลาหลด
๑๒๒, ๑๒๔
ปลาหวา
๑๓๒
ปลาหวา
๑๓๒-๑๓๓
ปลาไหลนา
๑๒๔
ปลาไหลยักษ
๑๒๕
ปลาอีด
ปลาเอินฝาย
ปลาเอี่ยนหู

อ

๑๒๑
๑๓๖
๑๒๕
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Aaptosyax grypus
๑๗๙
Acantopsis choirorhynchos ๑๑๔
Acantopsis sp.
๑๑๕-๑๑๖
Amphotistius laosensis ๑๒๘
Amyda cartilagenea
๑๒๗
Anabas testudineus
๒๐๓
Anguilla marmorata
๑๒๕
Auriglobus nefastus
๑๒๕

B

Badis ruber
๒๑๐
Bagarius bagarius
๘๖
Bagarius yarrelli
๘๖
Bahaba polykladiskos
๑๙๔
Barbonymus altus ๑๔๕-๑๔๖
Barbonymus schwanenfeldii
๑๔๘
Barbonymus sp.
๑๓๘
Belodontichthys truncatus ๙๐
Betta imbellis
๒๐๗
Betta smaragdina
๒๐๙
Betta sp.
๒๐๘-๒๐๙
Betta splendens
๒๐๘
Boesemania microlepis ๑๙๔
Brachirus harmandi
๒๑๙

Cirrhinus microlepis ๑๓๗-๑๓๘
Cirrhinus molitorella ๑๔๙, ๑๖๐
Clarias batrachus
๙๐
Clupeichthys aesarnensis ๑๘๔
Colossoma sp.
๒๐๔
Cosmochilus harmandi ๑๒๙
Cosmochilus sp. ๑๒๙, ๑๓๐
Crossocheilus atrilimes ๑๖๗
Crossocheilus reticulatus ๑๕๐,
๑๖๗
Crossocheilus sp. ๑๖๔, ๑๘๕
Cyclocheilichthys apogon ๑๔๑
Cyclocheilichthys enoplos ๑๓๐
Cyclocheilichthys furcatus ๑๓๑
Cyclocheilichthys lagleri ๑๗๐
Cyclocheilichthys repasson ๑๖๙
Cyprinus carpio
๑๓๔

D

Datnioides pulcher
๑๙๗
Datnioides undecimradiatus ๑๙๘
Devario regina
๑๘๓
Discherodontus sp.
๑๕๕

E

Epalzeorhynchos frenatum
๑๙๕-๑๙๗
C
Esomus metallicus
๑๘๒
Channa limbata
๒๑๔-๒๑๕ Eugnathogobius siamensis ๒๑๐
Channa micropeltes
๒๑๖
G
Channa striata
๒๑๔-๒๑๕ Garra fasciacauda ๑๖๕-๑๖๖
Chitala blanci
๒๑๘ Glossogobius giuris
๒๑๑
Chitala ornata
๒๑๘ Glossogobius sp.
๒๑๒
Cirrhinus cirrhosus
๑๓๗

๒๓๔ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

Glyptothorax lampris
Glyptothorax laoensis
Gyrinocheilus pennocki

H

Hampala altus
Hampala dispar
Hampala macrolepidota

๘๗ Hypsibarbus sp.
๘๗ Hypsibarbus vernayi
๒๑๓ Hypsibarbus wetmorei

๑๔๗
๑๘๖
๑๔๗,
๑๘๕
Helicophagus leptorhynchus ๑๐๑
Hemibagrus filamentus
๘๕
Hemibagrus nemurus
๘๕
Hemibagrus sp.
๘๔, ๘๘
Hemibagrus wyckii
๘๔
Hemibagrus wyckioides ๘๘
Hemicorhynchus caudimaculatus
๑๖๘
Hemisilurus mekongensis ๙๓-๙๔,
๙๗
Hemisilurus mekongensis sp. ๙๓
Henicorhynchus lineatus ๑๖๑
Henicorhynchus lobatus ๑๕๖,
๑๕๘-๑๖๐
Henicorhynchus ornatipinnis
๑๕๗, ๑๗๒
Henicorhynchus siamensis
๑๕๖, ๑๕๗
Henicorhynchus sp.
๑๕๘
Heterobagrus bocourti ๑๒๐
Hilsa kelee
๑๘๙
Hypophthalmichthys molitrix๑๔๒
Hypostomus plecostomus ๒๑๖
Hypsibarbus lagleri
๑๔๐
Hypsibarbus malcolmi
๑๔๐
Hypsibarbus pirrei
๑๔๙

๑๗๑
๑๓๙
๑๗๖

K

Kryptopterus cheveyi ๙๕, ๙๖
Kryptopterus geminus
๙๖

L

Labeo pierrei
๑๓๒
Labeo sp.
๑๓๓
Labeo yunnanensis
๑๓๒
Labiobarbus Leptocheilus
๑๖๒-๑๖๓
Labiobarbus siamensis
๑๖๑, ๑๖๓
Laides longibarbis
๑๐๐
Laides sp.
๙๙
Lepidocephalichthys hasselti ๑๒๑

M

Macrognathus siamensis ๑๒๒
Macrognathus siamensis ๑๒๔
Mastacembelus armatus
๑๒๒, ๑๒๓
Mastacembelus favus
๑๒๓
Mekongina erythrospila ๑๖๘,
๑๖๙
Micronema apogon
๙๕
Micronema bleekeri
๙๔
Micronema micronema ๙๒, ๙๗
Micronema sp.
๙๒
Monopterus albus
๑๒๔
Monotrete cochinchinensis ๑๒๖
Monotrete fangi
๑๒๗
Monotrete suvatti
๑๒๖

จากเชียงคานถึงปากชม ๒๓๕

Morulius barbatulus
๑๓๓
Morulius chrysophekadion ๑๓๑
Mystacoleucus ectypus ๑๕๔
Mystacoleucus greenwayi ๑๕๓
Mystacoleucus marginatus
๑๕๓, ๑๘๗-๑๘๘
Mystacoleucus sp.
๑๕๔
Mystus singaringan ๑๑๘-๑๑๙
Mystus sp.
๑๑๘-๑๑๙

N

Nandus oxyrhynchus
Notopterus notopterus

๒๐๐
๒๑๗

O

Ompok krattensis
๙๘
Ophiocara poracephala ๒๑๑
Opsarius koratensis
๑๘๐
Opsarius sp.
๑๕๒
Oreochromis niloticus
๒๐๑
Orphoides orphoides
๑๗๕
Osphronemus goramy ๒๐๗
Osteochilus hasselti
๑๔๒
Osteochilus linni ๑๖๔, ๑๗๒,
๑๗๖
Osteochilus melanopleurus ๑๔๑
Osteochilus microcephalus ๑๖๕
Osteochilus sp.
๑๔๘
Oxyeleotris marmorata ๒๑๒
Oxygaster anomalura
๑๘๔

P

Pangasianodon gigas
๘๙
Pangasianodon hypophthalmus
๑๐๔
Pangasius bocourti.
๑๐๔

Pangasius conchophilus
๑๐๒-๑๐๓
Pangasius elongatus
๑๐๑
Pangasius krempfi
๑๐๕
Pangasius larnaudit
๑๐๕
Pangasius macronema
๙๘
Pangasius mekongensis ๑๐๖
Pangasius polyuranodon ๑๐๒
Pangasius sanitwongsei
๘๙, ๑๐๓
Pangasius sp.
๑๒๘
Parachela siamensis
๑๙๓
Paralaubuca barroni ๑๙๐-๑๙๒
Paralaubuca harmandi ๑๙๒
Paralaubuca harmandi ๑๙๓
Paralaubuca riveroi ๑๙๐-๑๙๑
Parambassis apogonoides ๒๐๕
Parambassis siamensis ๒๐๔
Parambassis wolffii
๒๐๕
Poropuntius deauratus
๑๘๗-๑๘๘
Poropuntius sp. ๑๕๑, ๑๗๑,
๑๗๓
Pristolepis fasciatus
๒๐๒
Probarbus jullieni ๑๓๕-๑๓๖
Pseudomystus siamensis ๑๒๑
Pteropangasius micronema ๙๙
Pteropangasius pleurotaenia ๑๐๐
Pterophyllum scalare
๒๐๖
Pterophyllum sp.
๒๐๖
Puntioplites falcifer
๑๔๓
Puntioplites proctozysron ๑๔๔
Puntioplites waandersi
๑๔๓-๑๔๔

๒๓๖ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง

Puntius aurotaeniatus
๑๗๔
W
Puntius brevis
๑๓๙, ๑๗๓ Wallago attu
Puntius sp.
๑๗๔ Wallago micropogon

R

Raiamas guttatus ๑๗๗-๑๗๙
Rasbora aurotaenia ๑๘๑, ๑๘๖
Rasbora myersi
๑๘๐
Rasbora paviei
๑๘๒
Rasbora rubrodorsalis ๑๘๓
Rasbora sp.
๑๘๑
Rohita rohita
๑๓๖

S

Scaphognathops sp.
๑๔๕
Scaphognathops stejnegeri ๑๕๕
Schistura desmotes
๑๒๐
Schistura sp.
๑๑๔
Sikukia gudgeri
๑๕๐
Sikukia sp.
๑๗๐
Sikukia stejnegeri
๑๕๑
Strongylura strongylura ๑๑๗
Syncrossus helodes
๑๐๖,
๑๐๙-๑๑๐
Syncrossus sp.
๑๑๓
Systomus sp.
๑๕๒
Systomus stolitzkaenus ๑๗๕

T

Tenualosa thibaudeaui ๑๘๙
Toxotes jaculatrix
๑๙๘
Trichogaster microlepis ๒๐๑
Trichogaster pectoralis
๑๙๙, ๒๐๐
Trichogaster trichopterus ๑๙๙

๙๑
๙๑

X

Xenentodon cancilla ๑๑๖-๑๑๗

Y

Yasuhikotakia caudipunctatus
๑๐๙, ๑๑๑, ๑๑๒
Yasuhikotakia lecontei ๑๐๘
Yasuhikotakia modesta ๑๑๑๑๑๓
Yasuhikotakia sp. ๑๐๗-๑๐๘

