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คำนำ
หนังสือพันธุสัตวน้ําและระบบนิเวศยอยลุมน้ําแจมตอนบน
ความรูทองถิ่นปกาเกอญอ เปนงานวิจัยจาวบานที่ตองการสืบคนหา
พันธุส ตั วไวสาํ หรับศึกษาและอนุรกั ษ กอนทีส่ ตั วนาํ้ ในทองถิน่ จะสูญพันธุไ ป
อันเนื่องมาจากการบริโภคและการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศลุมน้ํายอย
ซึ่งเปนที่อยูอาศัยของสัตวน้ํานานาชนิดในชวง 10 กวาปที่ผานมา จนทําให
ปลาและสัตวนาํ้ หลายชนิดไมสามารถดํารงอยูไ ด วังปลา โคกหิน แกงหิน แกงผา
ตามลําหวยสาขาและลําน้ําแมแจมตื้นเขิน เต็มไปดวยตะกอนทรายที่ถูกชะลาง
จากยอดดอยซึ่งแปรสภาพเปนไรปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพื่อผลิตใหกับอุตสาหกรรม
อาหารสัตวเลี้ยง และคนในประเทศ
สมาคมแมน้ําเพื่อชีวิต สถาบันออผะหญา มูลนิธิฮักเมืองแจม ตระหนักและ
เห็นความสําคัญของสัตวน้ําในพื้นที่ตนน้ําแมแจมตอนบน จึงไดรวมกันสนับสนุน
เครือขายชุมชนรักษปาลุมน้ําแจมตอนบนและชาวบานเก็บรวบรวมขอมูลสัตวน้ํา
และจัดพิมพเปนเลมออกมาเผยแพรใหแพรหลายมากขึน้ โดยหวังวางานวิจยั จาวบาน
ชิ้นนี้จะเปนประโยชนแกคนอีกจํานวนมากที่สนใจใครเขามาศึกษาพันธุสัตวน้ํา
ทีม่ อี ยูห ลากหลายชนิดและสายพันธุ แตละชนิดและสายพันธุล ว นเปนตัวบงชีส้ าํ คัญ
ถึงคุณภาพน้ํา และความหลากหลายทางชีวภาพลุมน้ําแมแจมตอนบนไดเปน
อยางดี
สมาคมแมน้ําเพื่อชีวิต สถาบันออผะหญา มูลนิธิฮักเมืองแจม หวังเปน
อยางยิ่งวา หนังสือพันธุสัตวน้ําและระบบนิเวศยอยลุมน้ําแจมตอนบน
ความรูทองถิ่นปกาเกอญอ จะเปนประโยชนไมมากก็นอย
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งานวิจัยจาวบาน

ลุมน้ำแจมตอนบน
งานวิจยั จาวบาน เปนงานวิจยั ทีท่ าํ โดยชาวบาน คําวาจาวบาน เปนภาษาถิน่
ภาคเหนื อ หมายถึ ง ชาวบ า น คณะนั ก วิ จั ย และผู ช ว ยนั ก วิ จั ย ได เ ลื อ กใช คํ า นี้
เพือ่ สะทอนใหเห็นถึงลักษณะเฉพาะของงานวิจยั จาวบาน ซึง่ ระเบียบวิธวี จิ ยั ปรับปรุง
มาจากงานวิ จั ย ไทบ า นปากมู น และอี ก หลายพื้ น ที่ ที่ ท างสมาคมแม น้ํ า เพื่ อ ชี วิ ต
ไดเขาไปรวมทํางานวิจัยกับพี่นองชาวบานจากหลากหลายพื้นที่
งานวิจัยจาวบาน จัดทําขึ้นในพื้นที่ลุมน้ําแจมตอนบน รวมกับชาวบาน
ชนเผาปกาเกอญอ 5 หมูบาน ไดแก บานแมหอย หมู 12 บานแมซา หมู 2
บานแมขอ-สบขอ หมู 10 บานแมเอาะ หมู 11 และบานโปงสะแยน ตําบลแมนาจร
อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
ประเด็นที่ทําการศึกษาวิจัยมี 2 เรื่อง คือ 1. ระบบนิเวศแมน้ําและความรู
ทองถิ่น 2. พันธุปลาและสัตวน้ําลุมน้ําแจมตอนบน โดยความรูในการอธิบาย
ประเด็นตางๆ เปนความรูพ ื้นบานหรือความรูทองถิ่น ซึ่งถือวาเปนหัวใจสําคัญของ
งานวิจัยจาวบาน
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คณะนักวิจัยจาวบาน
นักวิจัยจาวบานที่เขารวมทําวิจัยแบงเปน 2 กลุม คือ
1. กลุมชาวบานที่ตั้งชุมชนอยูบริเวณริมลําน้ําแมแจม คือ บานแมซา หมู 2
และบานแมขอ-สบขอ หมู 11 ตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
นักวิจัยกลุมนี้คัดเลือกจากชาวบานที่มีความรู และความเชี่ยวชาญในการหาปลา
รูจักพื้นที่ และมีความรูเรื่องระบบนิเวศแมน้ํา
2. เพื่อใหมีขอมูลที่ครอบคลุมใหมากที่สุดจึงเลือกกลุมชาวบานที่ตั้งชุมชน
ริมลําหวยสาขาที่ไหลลงลําน้ําแมแจม คือ บานแมหอย หมู 12 บานแมเอาะ หมู 11
และบานโปงสะแยน ตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม นักวิจัยกลุมนี้
คัดเลือกจากชาวบานที่มีความรู และความเชี่ยวชาญในการหาปลา รูพื้นที่ และ
มีความรูเรื่องระบบนิเวศลําหวยสาขา
สํ า หรั บ ผู ช ว ยนั ก วิ จั ย มาจากสมาคมแม น้ํ า เพื่ อ ชี วิ ต สถาบั น อ อ ผะหญา
นักศึกษาฝกงาน และอาสาสมัคร ไดชว ยกันในการประสานงานในพืน้ ที่ จดบันทึกขอมูล
บันทึกภาพ เรียบเรียงขอมูล รวมทั้งเขียนรายงานการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย
1. ประชุมกลุมนักวิจัยเพื่อระดมรายชื่อพันธุปลา และความรูเกี่ยวกับ
ระบบนิเวศและความรูทองถิ่น
2. สํารวจภาคสนาม รวมกันระหวางนักวิจัยและผูชวยนักวิจัย
3. สัมภาษณผใู หขอ มูลหลัก และทําแผนทีต่ วั อยางระบบนิเวศ วิธนี ใี้ ชสาํ หรับ
การอธิบายระบบนิเวศแมน้ํา
4. สังเกตการณอยางมีสว นรวม โดยผูช ว ยนักวิจยั ลงไปในชุมชน เพือ่ เรียนรู
และรวมกิจกรรมในชุมชน
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ขั้นตอนการทําวิจัยพันธุปลาลุมนํ้าแจมตอนบน
1. นักวิจัยจาวบานจัดประชุมกลุม เพื่อระดมรายชื่อปลาทั้งในหวยสาขา
และแมน้ําแจมที่เคยจับไดในปจจุบันและในอดีต โดยมีผูชวยนักวิจัยชวยบันทึก
2. นักวิจัยจาวบานลงเก็บตัวอยางชนิดปลาที่จับได โดยมีผูชวยนักวิจัย
ชวยถายรูปและบันทึกชื่อเปนภาษาทองถิ่น
อุปกรณการถายรูป ไดแก กลองดิจิตอล 1 ตัว แผนรองถายรูปปลาที่มี
สีพนื้ เปนสีขาว ผาทําความสะอาดแผนรอง เพือ่ ทําความสะอาดแผนรองและตัวปลา
ปลาที่นํามาถายรูปจะวางหัวปลาไปทางซายมือ หางของปลาอยูทาง
ขวามือ ทองปลาหันเขาหาตัวคนถาย ดานลางตัวปลาจะมีไมบรรทัดวางเทียบ
ขนาดปลา โดยวางไม บ รรทั ด ให ป ลายสุ ด ตรงกั บ หั ว ของปลา มี ร ะยะห า งจาก
ทองปลาพอประมาณ และมีปายชื่อแนบดานขางกํากับ เพื่อปองกันความสับสน
ระหวางการเลือกรูปปลาในภายหลัง หากเปนปลาที่มีขนาดใหญจะใชวิธีถายภาพ
เที ย บกั บ คนหรื อ สิ่ ง ของ ปลาที่ นํ า มาถ า ยรู ป ต อ งมี ค วามสมบู ร ณ ม ากที่ สุ ด และ
เปนปลาทีจ่ บั ไดใหม เพราะถาเก็บไวนานสีของปลาอาจจะเพีย้ นไปจากเดิม จะทําให
การวิจัยขั้นตอไปสับสนหรือผิดพลาดได
3. เมือ่ ไดรปู ปลาแลว นักวิจยั จะอธิบายความรูเ รือ่ งปลาโดยแบงเปน 2 กลุม
คือ นักวิจัยกลุมแรกจะเนนอธิบายความรูเรื่องปลาที่อยูในแมน้ําแจม สวนกลุมที่ 2
อธิบายความรูเรื่องปลาในหวยสาขา
ประเด็นที่อธิบายประกอบดวย ชื่อปลาพื้นบาน ขนาด น้ําหนัก และ
ความยาวโดยประมาณ แหล ง ที่ อ ยู อ าศั ย แหล ง หากิ น และอาหารของปลา
แหลงวางไข ฤดูวางไข ราคาขาย เครื่องมือที่ใชจับ และพฤติกรรมอื่นๆ ของปลา
เนื่องจากแตละชุมชนหางกันจึงยากตอการเดินทางมาประชุมกลุมใหญ
และอธิบายความรูเรื่องปลารวมกัน การอธิบายความรูเรื่องปลาจึงใชวิธีการประชุม
กลุมยอยในชุมชน โดยนักวิจัยแตละชุมชนจะคัดเลือกปลาที่ชุมชนจับไดมาอธิบาย
ความรูเรื่องปลา โดยใชการประชุมกลุมยอยภายในชุมชน
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สําหรับวิธีการอธิบายความรูเรื่องปลาไดแบงออกเปน 2 วิธี คือ
1. นักวิจยั ชวยกันระดมรายละเอียดปลาแตละชนิดรวมกัน โดยอธิบายปลา
จากรู ป ภาพที ล ะชนิ ด โดยผู ช ว ยนั ก วิ จั ย จะช ว ยบั น ทึ ก ข อ มู ล สุ ด ท า ยที่ นั ก วิ จั ย
ลงความเห็นวาถูกตองรวมกัน
2. นักวิจัยแตละคนเลือกรูปปลาที่ตนเองมีความรูและอธิบายความรูนั้น
ใหผูชวยนักวิจัยชวยจดบันทึก จากนั้นนําเสนอขอมูลตอที่ประชุม เพื่อใหชวย
ตรวจสอบหรือเพิ่มขอมูลใหสมบูรณ ผูชวยนักวิจัยจะทําการบันทึกขอมูลสุดทาย
ที่เปนที่ยอมรับแลว
นอกจากการอธิบายความรูเรื่องปลาแลว นักวิจัยยังไดชวยกันอธิบาย
ความรูอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการหาปลา และการประเมินสถานการณเพื่อใหทราบวา
ปริมาณลดลงหรือไม หรือมีปลาที่หายากหรือไมพบมานาน
3. ผูช ว ยนักวิจยั เรียบเรียงขอมูลเขียนเปนรายงาน และใหนกั วิจยั ตรวจสอบ
ขอมูลอีกครั้งโดยการประชุมกลุมยอยในหมูบาน เพื่อรับรองขอมูลครั้งสุดทาย
โดยวิธีฉายผานเครื่องฉาย LCD

ขั้นตอนการทําวิจัยเรื่องระบบนิเวศ
1. จัดทําแผนที่ชุมชนและลุมน้ํา โดยใชพื้นที่บานแมซาเปนหลักในการทํา
แผนที่เพื่อดูระบบนิเวศแมน้ํา
2. สัมภาษณผูรู และถอดขอมูลรายละเอียดจากขอมูลพันธุปลา
3. ลงพื้นที่ถายรูประบบนิเวศในพื้นที่
4. ผูช ว ยนักวิจยั เรียบเรียงขอมูลเขียนเปนรายงาน และใหนกั วิจยั ตรวจสอบ
ขอมูลอีกครั้งโดยการประชุมกลุมยอยในหมูบาน เพื่อรับรองขอมูลครั้งสุดทาย
โดยวิธีฉายผานเครื่องฉาย LCD
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ระบบนิเวศ
ลุมนํ้าแจมตอนบน

แมน้ําแจมตอนบน มีระบบนิเวศที่หลากหลายสลับซับซอน นักวิจัยจาวบาน
ไดอธิบายความหลากหลายและซับซอนนี้ดวยความรูพื้นบาน โดยเนนการอธิบาย
ระบบนิเวศยอยในลําน้ําแมแจมตอนบนและลําน้ําสาขาที่มีลักษณะเดน เพื่อใหเห็น
ลักษณะของระบบนิเวศอยางเปนระบบ
นักวิจยั จาวบานไดแบงระบบนิเวศแมนา้ํ แจมตอนบน ออกเปน 7 ระบบ ไดแก
ทีลอซู (น้ําตก) โควมื่อ (แกงหิน หาดหินขนาดใหญ) โควปู (แกงหิน หาดหิน
ขนาดกลาง) ตาจารา (แกงหิน ทรายขนาดเล็ก) กุย (วังน้ํา) โหน (หนองน้ํา) และ
ทีโพแล (แควน้ํา รองน้ํา)
มีรายละเอียดดังนี้
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แผนที่ระบบนิเวศบริเวณลํานํ้าแมแจมตอนบน
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ทีลอซู (น้ําตก)
ทีลอซู หรือน้ําตก มีลักษณะเปนหนาผาสูงชัน ขนาดลําน้ําแคบ น้ําไหลตก
จากที่สูงลงสูที่ต่ํา มีน้ําไหลตลอดทั้งป ในชวงฤดูฝนปริมาณน้ําจะมีจํานวนมาก
และไหลแรง มีความสูงประมาณ 3-5 เมตร กวางประมาณ 2-4 เมตร เปนไปตาม
สภาพพื้นที่ ซึ่งระบบนิเวศแบบทีลอซู (น้ําตก) จะพบมากในพื้นที่ตนน้ําแมแจม
และลําหวยสาขาที่มีหนาผาและภูเขาสูงชัน
ระบบนิ เวศย อ ยที่ พ บในที ล อซู (น้ํ า ตก) คื อ เหล อ ซู ปู (ร อ งหิ น ) เลซู ปู
(รองผา) เปนที่อยูอาศัยของปลาและสัตวน้ํา
สิ่งที่พบในบริเวณทีลอซู (น้ําตก) คือ สภาพพื้นที่โดยรอบจะเปนปารกทึบ
มีทั้งปลา พืช และสัตวบกตางๆ เขามาอาศัย ในลําน้ําบริเวณนี้จะพบ เตาปูรู แฉ (ปู)
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แดบือ (เขียด) หยาโส (ปลาจาด) หยาเปอลา (ปลาพลวง) และแมลงน้ํา สวนทางดาน
สัตวปาพบ กระรอก กระแต นก เปนตน ทางดานสมุนไพร พบสมุนไพรจําพวก
ฮอสะพายควาย รางจืด ดูเครือ ซึ่งสมุนไพรเหลานี้ชอบขึ้นในพื้นที่ชื้นรอบๆ ทีลอซู
(น้าํ ตก) นอกจากนัน้ ยังพบพืชทีข่ น้ึ ริมหนาผา ทีลอซู (น้าํ ตก) จําพวกเฟรน และกลวยไม
ในบริเวณทีลอซู (น้ําตก) ชาวบานจะไมคอยเขาไปหาปลา หรือสัตวน้ํา
เนื่องจากกระแสน้ําที่ไหลแรงและอันตราย

โควมื่อ (แกงหิน หาดหินขนาดใหญ)
โควมื่อ หรือแกงหิน หาดหินขนาดใหญ เปนลักษณะลําน้ําที่มีน้ําไหลเชี่ยว
และไหลแรงมาก ประกอบดวย กอนหิน ผา โผลขนึ้ มากลางลําน้าํ กระจายทัว่ ในลําน้าํ
โดยแตละกอนจะมีขนาดใหญ มีรปู รางทีแ่ ตกตางกันไป ในชวงฤดูแลงน้าํ ในบริเวณนี้
จะลึกประมาณ 30-50 เซนติเมตร กวางประมาณ 4-6 เมตร ยาวประมาณ 50-60 เมตร
ในชวงฤดูฝนจะมีปริมาณน้ํามากและลําน้ําจะกวางขึ้นตามลําดับ กระแสน้ําก็จะ
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ไหลเชี่ยวและแรงมาก สวนใหญพบระบบนิเวศแบบนี้ในพื้นที่ตนน้ําที่มีความสูงชัน
และลาดชันสูง ในแถบตนน้ําและหวยสาขา น้ําแมแจม
ริมฝง ทัง้ สองดานจะมีตน ไครนาํ้ ขึน้ อยางหนาแนน ซึง่ เปนตนไมทท่ี นตอน้าํ ทวม
และชวยยึดหนาดินและปองกันตลิง่ ไมใหพงั ทลายไดเปนอยางดี นอกจากนัน้ ยังชวย
ชะลอความเร็วของกระแสน้ําในชวงฤดูฝน และเปนที่อยูอาศัย แหลงหากินของปลา
สัตวน้ํา รวมไปถึงนกน้ําและสัตวปา
ปลาที่พบคือ หยาเสอรี (ปลามูด) หยาโล (ปลาเพา) หยาทอ (ปลามอน)
หยาโดเปอลุ (ปลาคอ) หยาดอเหล (ปลาผีเสื้อ) หยามีฉู (ปลาแคขี้หมู) และบือเหลอ
(ลูกออด) เปนตน ซึ่งปลาเหลานี้มีปากดานลางเพื่อดูด และเลียหิน นอกจากนั้น
ยั ง มี ค รี บ กว า งแกะแนบติ ด กั บ แก ง หิ น จึ ง สามารถยึ ด เกาะก อ นหิ น ในกระแสน้ํ า
ที่ไหลเชี่ยวแรงได
ชาวบ า นจะเข า ไปหาปลาในช ว งฤดู แ ล ง ด ว ยการใส ห น า กากดํ า ยิ ง ปลา
ดวยแหลมยิงปลา และแห สวนในชวงฤดูฝนชาวบานจะไมเขาไปหาปลาในโควมื่อ
เพราะน้ําไหลเชี่ยวเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ และจับปลาไดยาก
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โควปู (แกงหิน หาดหินขนาดกลาง)
โควปู หรือแกงหิน หาดหินขนาดกลาง บริเวณโควปูจะเปนพืน้ ทีท่ ม่ี กี ระแสน้าํ
ไหลเชี่ยวแรงระดับปานกลาง มีแกงหินโผลขึ้นมากลางลําน้ํากระจายทั่วลําน้ํา
แตละกอนจะมีขนาดแตกตางกันไป ระดับน้ําบริเวณนี้ในชวงฤดูแลงลึกประมาณ
30-50 เซนติเมตร กวางประมาณ 5-8 เมตร ยาวประมาณ 20-30 เมตร ในชวงฤดูฝน
จะมีปริมาณน้ํามากและลําน้ําจะกวางขึ้นตามลําดับ
ระบบนิ เวศย อ ยที่ พ บในโควปู คื อ เหล อ ซู ปู (ร อ งหิ น ) เลซู ปู (ร อ งผา)
กุย (วังน้ําวน) ริมสองฝงลําน้ําจะมีตนไครน้ําขึ้นหนาแนน เพื่อยึดและปองกัน
ตลิ่งพังทลายจากกระแสน้ําที่ไหลแรง และพบพืชริมน้ํากระจายตัวทั่วไป
ปลาที่พบ เชน หยาเสอรี (ปลามูด) หยาโล (ปลาเพา) หยาทอ (ปลามอน)
หยาโดเปอลุ (ปลาคอ) หยาดอเล (ปลาผีเสื้อ) หยามีฉู (ปลาแคขี้หมู) หยามอน
(ปลาบัว) เสอะเดาะ (กุง ) โดะซูแมะ (ตัวออนแมลงปอ) และบือเหลอ (ลูกออด) เปนตน
ปลาสวนใหญใชพนื้ ทีต่ ามซอกหิน ผา ในการหลบซอน หาอาหาร และเปนทีอ่ ยูอ าศัย
ชาวบานจะหาปลาบริเวณนี้ดวยเครื่องมือ คือ แห และดํายิงปลา เปนหลัก
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ตาจารา (แกงหิน ทรายขนาดเล็ก)
ตาจารา หรือแกงหิน ทรายขนาดเล็ก จะพบอยูบริเวณถัดลงมาจากโควมื่อ
โควปู หรือกุย ลักษณะพื้นน้ําจะเปนพื้นที่เรียบ มีกอนหินขนาดเล็ก ขนาดกลาง
กระจายตัวอยูใ นลําน้าํ กอนหินแตละกอนจะมีรปู ทรงทีแ่ ตกตางกันไป กระแสน้าํ ไหล
แรงปานกลาง ไมแรงมากเทาโควปู มีหาดหิน หาดทราย และมีขอนไม ไมไผ
ขวางทางน้ํากระจัดกระจายทั่วไป ในชวงฤดูแลงน้ําในบริเวณนี้จะลึกประมาณ
30 เซนติเมตร กวางประมาณ 10-12 เมตร ยาวประมาณ 15-20 เมตร ในฤดูฝน
น้าํ จะลึกและลําน้าํ จะกวางมากขึน้ ตามปริมาณน้าํ ริมฝง ทัง้ สองเปนดินเหนียวจะพบ
ตนไครน้ําเปนจํานวนมาก รวมถึงพืชลมลุก พืชริมน้ํา ผักกูด มะเขือพวง ตนกุม
ตนออ ตนแขม เปนตน
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ปลาที่พบ เชน หยาโส (ปลาจาด) หยาเสอรี (ปลามูด) หยาโกะ (ปลากด)
หยาทอ (ปลามอน) หยาบือพั๊วะ (ปลาหนามหลัง) หยาแหลขา (ปลานางอาว) และ
หยากื่อบอ (ปลากะทิง) เปนตน
ชาวบานจะหาปลาบริเวณนี้ดวยเครื่องมือ คือ แห แนง สวิง และเบ็ด
ระบบนิ เวศย อ ยที่ พ บในบริ เวณต า จารา (แก ง หิ น ทรายขนาดเล็ ก ) คื อ
ตาแจแร/แจโบโล หรือหาดทรายเล็กๆ สัน้ ๆ ซึง่ เกิดจากบริเวณทีม่ กี อ นหินขนาดกลาง
โผลขวางกลางลําน้าํ ในตาจารา ดานทายของกอนหินนัน้ กระแสน้าํ จะไหลไมแรงมาก
จึงเกิดเปนตาแจแร หรือบางคนเรียกวาแจโบโล ซึ่งจะมีลักษณะเปนหาดทราย
ระยะสั้นๆ ไมยาวมากขึ้นอยูกับกอนหินหรือสิ่งกีดขวางที่อยูในลําน้ําตรงจุดนั้น
ชาวบานจะนิยมหาปลาในบริเวณตาแจแร/แจโบโล เพราะปลาจะเขามาอยูอาศัย
ดานทายของกอนหินเพือ่ หลบกระแสน้าํ ทีไ่ หลแรง และอยูเ ปนฝูง ในชวงฤดูนา้ํ หลาก
จะมองไมเห็นตาแจแร/แจโบโล แตมองเห็นชัดในฤดูน้ําลด ปลาที่พบในบริเวณนี้คือ
หยาโส (ปลาจาด) หยาโสวา (ปลาจาด) หยาเสอรี (ปลามูด) หยาบือพัว๊ ะ (ปลาหนามหลัง)
หยาทอ (ปลามอน) หยาแหลขา (ปลานางอาว) และบือเหลอ (ลูกออด) เปนตน
เครื่องมือที่ใชจับคือ แห
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กุย (วัง วังน้ํา วังน้ําวน)
กุย หรือวัง มีลกั ษณะทางกายภาพของวังน้าํ หรือวังน้าํ วน ดังนีค้ อื กระแสน้าํ
จะไหลเอื่อยๆ นิ่ง ระบบนิเวศแบบกุย (วัง) จะอยูถัดลงมาจากตาจารา หรือโควปู
โดยพื้นทองน้ําเปนทราย หรือดินปนทราย ในลําน้ํามีหินผาขนาดใหญประกอบอยู
เพียงเล็กนอย ริมฝงเปนดินเหนียว มีตนไมใหญขึ้นริมฝง สภาพโดยรวมรมรื่น
ระดับน้ําบริเวณกุยมีหลายระดับความลึกเริ่มตั้งแต 10 เซนติเมตร ถึง 1.5 เมตร
กวางประมาณ 10-20 เมตร (ในชวงฤดูแลง) และจะมีระดับน้ําเพิ่มมากขึ้นในชวง
ฤดูฝน
กุย (วัง) จะประกอบไปดวยระบบนิเวศยอยอีกหลายระบบ จึงมีความซับซอน
และมีความหลากหลายของชนิดพันธุป ลา สัตวนา้ํ และพืชริมน้าํ ทีแ่ ตกตางหลากหลาย
และเปนไปตามชวงฤดูกาลของแมน้ํา ระบบนิเวศยอยที่พบบริเวณกุย (วัง) คือ
เสรีกละ (โพรงไม/รากไม) ตาเกอกอ (รูดิน หลืบดิน) ตาลอเตอะ (เศษขี้โข เศษไม)
เสหลาอึ (เศษใบไม) เลปู (ชองหินหลืบหิน) เลเกอกอ (หลืบผา) และตาปู (รูหิน)
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ซึ่งระบบนิเวศยอยเหลานี้เอื้อใหเปนที่อยูอาศัย แหลงหากินของปลา สัตวน้ํา และ
แมลงน้ํา ถือไดวาเปนระบบนิเวศที่สําคัญมากในลําน้ําแมแจมตอนบน
ริมฝง ทัง้ สองดานของกุย (วัง) จะพบพืชริมน้าํ เชน ตนบอน ผักกูด ตนมะเขือพวง
ตนกุม ตนไครน้ํา และพืชลมลุกชนิดตางๆ ที่เปนอาหารของคนและสัตวเลี้ยง
วัว ควาย ซึง่ บริเวณกุย จะรมรืน่ ไปดวยตนไมใหญ เชน ตนตะเคียน ตนไทร ตนตะแบก
ตนมะเดื่อ ตนมะมวงปา ตนขอย และไผชนิดตางๆ
ปลาที่พบ เชน หยาเปอลา (ปลาพลวง) หยาโส (ปลาจาด) หยาบือพั๊วะ
(ปลาหนามหลัง) หยาซา (ปลาดุก) หยาเสอรี (ปลามูด) เดะบือ (เขียด) แฉ (ปู)
เมโคเกลอ (ดวงปกแข็ง) สวนเครื่องมือที่ใชในการหาปลาคือ แห เบ็ด เบ็ดราว
แนง (ตาขาย) และใชหนากากดําน้ํายิงปลาดวยแหลม
ระบบนิเวศยอยที่พบในกุย (วัง)
1. เสรีกละ หรือโพรงไม รากไมริมน้ํา บริเวณริมฝงของกุย (วัง) ทั้งสองขาง
จะมีตนไมใหญขึ้นปกคลุม เชน ตนไทร รากของตนไมที่จมอยูใตน้ําทําใหเกิดโพรง
ซึ่งปลาและสัตวน้ําตางๆ จะเขาไปอยูอาศัย หลบภัย ซึ่งในบางจุดที่มีเสรีกละจะมี
เลปู (หลืบผา) ตาเกอกอ (รูดิน) และมีขอนไมขนาดใหญประกอบอยูดวย จึงเปน
ที่อยูของคลิเคอะปา (ตะพาบน้ํา) ชาวบานเขามาหาปลาในบริเวณนี้ในชวงฤดูแลง
ดวยการดําน้ํายิงปลาดวยแหลม สวนในชวงฤดูฝนก็จะใชเบ็ด ปลาและสัตวน้ําที่พบ
เช น เสอะเดาะ (กุ ง ) แฉ (ปู ) ขุ ย (หอย) หย า กื่ อ ซู หย า กื อ บอ (ปลากะทิ ง )
หยาโกะ (ปลากด) หยากั๊ว (ปลากะสูบขีด) เดะบือ (เขียด) เบอะขา (ลูกออด) เปนตน
2. ตาเกอกอ-รูดิน หลืบดิน ริมฝงใตหิน ผา
ตาเกอกอ หรือรูดิน หลืบดิน ริมฝงใตหิน ผา จะอยูติดกับริมฝงแมน้ํา
มีลกั ษณะเปนโพรงดินขนาดใหญทเี่ กิดจากกระแสน้าํ กัดเซาะริมตลิง่ เขาไปเปนรูหรือ
หลืบอยูใตน้ํา และบริเวณโดยรอบของตาเกอกอจะมีรากของกอไผ หรือลําไผที่หัก
ลงมาปกคลุมและขวางตามตาเกอกอ ซึ่งชวยชะลอกระแสน้ําที่ไหลแรงในชวงฤดูฝน
จึงทําใหตาเกอกอแตละที่ยังอยูได ไมพังทลาย ในชวงน้ําหลากจะมองไมเห็น
ตาเกอกอเพราะน้าํ จะทวมพืน้ ทีท่ ง้ั หมด ตาเกอกอจะเริม่ โผลใหเห็นบางสวนในชวงทีน่ า้ํ
เริ่มลดลงและเห็นไดอยางชัดเจนในชวงฤดูแลง ซึ่งบริเวณนี้ทั้งในชวงน้ําหลากและ
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ฤดูแลง ปลาและสัตวน้ําจะเขามาอยูอาศัย หลบภัย ปลาที่พบ เชน หยากื่อซู
หยากือบอ (ปลากะทิง) คลิเคอะปา (ตะพาบน้ํา) หยาซา (ปลาดุก) หยาโกะ
(ปลากด) หยากั๊ว (ปลาสิก) หยาทอ (ปลามอน) หยากอดิ (ปลาแกมช้ํา) หยาโส
(ปลาจาด) หยาเปอลา (ปลาพลวง) เสอะเดาะ (กุง) ขุย (หอย) และแมลงน้ําตางๆ
ชาวบานจะนิยมหาปลาในชวงฤดูแลงเพราะทําใหมองเห็นตัวปลา เทคนิค
การหาปลาของชาวบานในบริเวณตาเกอกอ จะไปดวยกันหลายคน โดยคนหนึ่ง
จะเอาไมมาแหยเขาไปในรูดิน หลืบดินเพื่อใหปลาตกใจออกมาดานนอก อีกคน
จะรอทอดแหดักปลาทีอ่ อกมาจากตาเกอกอ อีกวิธหี นึง่ ก็คอื การปากอนหินเขาไปใน
ตาเกอกอ ปลาก็จะออกมาดานนอกแลวทอดแห เครื่องมือหาปลาที่ใชในการ
หาปลา คือ แห แนง (ตาขาย) และเบ็ดราว ชาวบานจะใชเบ็ดราววางขวางลําน้ํา
ที่อยูใกลกับตาเกอกอ
3. ตาลอเตอะ-ขี้โข เศษไมที่ไหลมารวมกันในลําน้ํา
ตาลอเตอะ หรือขี้โข เศษไมทไี่ หลมารวมกันในลําน้ํา ในชวงฤดูน้ําหลาก
กระแสน้ําจะพัดพาเอาเศษกิ่งไมตางๆ มาตามลําน้ําและมากองทับถมกันในกุย (วัง)
เนือ่ งจากกระแสน้าํ ไหลไมแรงจึงทําใหเศษกิง่ ไมตา งๆ ไมสามารถไหลไปไดจงึ เกิดเปน
ตาลอเตอะ ซึ่งตาลอเตอะจะพบมากบริเวณกลางลําน้ําที่มีตนไมใหญหักลงมาขวาง
ลําน้ํา หรือริมฝงที่มีกอไผหักหรือลมลงริมน้ํา ทําใหบริเวณนี้มีใบไม เศษไมไหล
มาทับถม ทําใหเปนที่อยูอาศัยหลบภัยและเปนแหลงหากินของปลาและสัตวน้ํา
ทั้งในชวงฤดูน้ําหลากและฤดูแลง ปลาและสัตวน้ําที่พบ เชน หยาโส (ปลาจาด)
หยาเปอลา (ปลาพลวง) หยาหรี่โหม (ปลาชอน) หยาเสหลา (ปลาสลาด) หยาโหน
(ปลาไน) หยาโม (ปลาพลวง) หยาบือ (ปลาสรอยลูกบัว) หยาซา (ปลาดุก) หยามอน
(ปลาบัว) เดะบือ (เขียด) และแมลงน้ําตางๆ เครื่องมือที่ใชในการหาปลา คือ เบ็ด
ดําน้ํายิงปลาดวยแหลม และแห โดยการทอดแหบริเวณนี้ชาวบานจะใชเทคนิค
การหาปลาโดยไปดวยกันหลายคน โดยคนหนึง่ จะเอาไมมาแหยเขาไปในตาลอเตอะ
เพื่อใหปลาตกใจออกมาดานนอก อีกคนจะรอทอดแหดักปลาที่ออกมา อีกวิธีหนึ่ง
ก็คือการปากอนหินเขาไปใหปลาออกมาดานนอกแลวทอดแห สวนใหญชาวบาน
จะออกหาปลากันมากในชวงฤดูแลงเปนหลัก
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4. เสหลาอึ-เศษใบไมในบริเวณน้ํานิ่ง
เสหลาอึ หรือเศษใบไมในบริเวณน้ํานิ่ง บริเวณริมฝงดานใดดานหนึ่ง
ของกุย (วัง) ทีเ่ ปนชวงโคงน้าํ ดานใน จะมีพน้ื ทีเ่ รียบติดริมฝง ทีเ่ ปนดินโคลน ระดับน้าํ
บริเวณนี้ตื้นมากประมาณ 10 เซนติเมตร และจะมีเศษใบไมแหงตางๆ ไหลเขามา
ทับถมซึ่งใบไมแหงเหลานี้ไหลมาในชวงฤดูแลงที่กระแสน้ําไหลเอื่อยนิ่ง เมื่อทับถม
กันหนาหลายชั้นมากขึ้น ประกอบกับริมฝงที่เปนดิน โคลน จึงเกิดเปนเสหลาอึ
ซึ่งเสหลาอึเปนที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา เชน เบอะขา (ลูกออด) กบ เดะบือ (เขียด)
เสอะเดาะ (กุง) หยาหรี่ (ปลากาง) หยาหรี่โหม (ปลาชอน) แฉ (ปู) และแมลงน้ําตางๆ
ชาวบ า นจะนิ ย มใช ส วิ ง มาช อ นหาปลาขนาดเล็ ก หรื อ สั ต ว น้ํ า ที่ อ ยู บ ริ เวณนี้ ไ ป
ประกอบอาหาร
5. เลปู-หลืบหิน หลืบผา
เลปู หรือหลืบหิน หลืบผา ภายในกุย (วัง) จะพบเลปูซึ่งมีลักษณะ
เปนกอนหินใหญ หนาผาที่มีรูขนาดกลางและขนาดใหญเกิดขึ้นตามกอนหิน ผา
มีความลึกไมมากนักและมีความกวางพอประมาณกระจายอยูตามกอนหิน และ
หนาผาที่มีสวนใดสวนหนึ่งจมอยูในลําน้ําติดริมฝงทั้งสองดานของแมน้ํา ซึ่งเลปู
(หลืบหิน หลืบผา) บางจุดประกอบไปดวย ตาเกอกอ-รูดิน หลืบดิน ริมฝงใตหิน ผา
เสรีกละ หรือโพรงไม รากไมริมน้ํา และขอนไมอยูรวมดวย ลักษณะของหลืบ รู
จะแตกตางกันไปตามลักษณะกอนหินและผานั้นๆ สวนที่โผลพนระดับน้ําจะพบพืช
เชน ใบเฟรน ใบหูชาง (กระชอนหนาปอ) กลวยไม และเถาวัลยขึ้นอยูโดยรอบทั่วไป
ปลาและสัตวน้ําที่พบในเลปู (หลืบหิน หลืบผา) คือ หยาเตอะเลอ (ปลามะไฟ)
หยาปอบอ (ปลาซิวใบไผ) ขุย (หอย) แฉ (ปู) เดะบือ (เขียด) แมลงและสัตวหากิน
กลางคืนจะเขามาหลบอาศัย หากิน ตามหลืบหิน หลืบผาที่โผลพนน้ํา ชาวบาน
จะเขามาเก็บหอย หาปู หาปลาขนาดเล็ก โดยใชสวิงเปนเครื่องมือหลัก
6. ตาปู-รูดิน รูหิน ขนาดเล็ก
ตาปู หรือรูดิน รูหิน ขนาดเล็ก บริเวณริมฝงทั้งสองดานของกุย (วัง)
จะเปนดินเหนียวและหินผาทีม่ รี ขู นาดเล็กทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติจากการกัดเซาะ
ของกระแสน้ํา หรือเกิดขึ้นจากการขุดของสัตวตางๆ ตาปู จะมีทั้งที่จมอยูในน้ําและ
อยูริมฝงเหนือลําน้ํา จะโผลใหเห็นในชวงน้ําลดและฤดูแลง ตาปู (รูดิน รูหิน)
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เป น ที่ อยูอาศัยของปลาบางชนิด เชน หยาตีตู (ปลาไหล) หยากื่อ (ปลากะทิง)
คลิเคอะปา (ตะพาบน้ํา) รวมถึงสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา กบ เขียด สัตวเลื้อยคลาน
ประเภทงู และสัต วป าที่ช อบอาศั ยในรู ห รือ โพรงใต ดิ น เช น หนู ตุ น เป น ต น
พอถึงฤดูน้ําหลาก สัตวเหลานี้ก็อพยพขึ้นไปอาศัยบนพื้นที่น้ําทวมไมถึงบนภูเขา
ชาวบ า นใช เ ครื่ อ งมื อ ในการหาปลาในบริ เวณต า ปู คื อ มองตาถี่
มากางขวางไวดา นตาปู และใชเบ็ดปกใสเหยือ่ ไสเดือนแลวนํามาปกตามริมปากตาปู
หรือขุดหาสัตวขนาดเล็ก แมลง และสัตวตางๆ ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ
ของแตละบุคคล

โหน (หนองน้ํา)
โหน หรือหนองน้ํา แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 1. โหนที่อยูบนดอยพื้นที่
ตาน้ํา บริเวณปาตนน้ํา และ 2. โหนที่อยูริมแมน้ํา และพื้นที่ชุมน้ํา
1. โหน (หนองน้ํา) ที่อยูบนดอยพื้นที่ตาน้ํา บริเวณปาตนน้ํา เกิดจากการ
ไหลออกจากตาน้ํา หรือซึมออกมาจากแองน้ําตามธรรมชาติ มีน้ําไหลตลอดทั้งป
ปริมาณน้ําจะคอยๆ ไหลซึมออกมาเปนแหลงตนกําเนิดของน้ําลําหวยสาขาตางๆ
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ไหลลงแมน้ําแจม ซึ่งโหน (หนองน้ํา) ประเภทนี้จะมีปริมาณน้ําเพิ่มมากขึ้นในชวง
ฤดูฝนโดยมีปริมาณน้ําฝนเขามาเพิ่มเติม
2. โหน (หนองน้าํ ) ทีอ่ ยูร มิ แมนา้ํ และพืน้ ทีช่ มุ น้าํ ชวงน้าํ หลากในฤดูฝนแมนา้ํ
จะขยายกวาง เพราะมีปริมาณน้ําเปนจํานวนมากไหลผานทําใหทว มเต็มพื้นที่ลําน้ํา
ซึง่ พืน้ ทีล่ าํ น้าํ ในสวนทีม่ รี ะดับหรือมีรอ งน้าํ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง แยกออกจากลําน้าํ
สายหลักในชวงน้ําหลาก และมีระดับพื้นทองน้ํา รองน้ํา สูงกวาแมน้ําหรือต่ํากวา
แมนา้ํ สายหลัก ก็จะถูกน้าํ ทวมเชนกัน เมือ่ สิน้ ฤดูนา้ํ หลากระดับน้าํ ลดลง สายน้าํ ไหล
ในลําน้ําสายหลัก ทําใหพื้นที่ตางๆ เหลานั้นขาดการเชื่อมตอกับลําน้ําสายหลัก
จึงเกิดเปนโหน (หนองน้ํา) ซึ่งมีน้ําขังตลอดทั้งป หรือบางจุดมีน้ําขังชวงระยะ
เวลาหนึ่ง สวนขนาดพื้นที่ขึ้นอยูกับพื้นที่นั้นๆ แตจะมีขนาดไมใหญมากนัก และ
จะกระจายตัวตามลําน้ําในจุดตางๆ อยางกระจัดกระจายตลอดลําน้ํา
นอกจากนั้นแลว โหน (หนองน้ํา) ขนาดเล็กบางจุดในพื้นที่ตาน้ํา หรือ
พืน้ ทีช่ มุ น้าํ ตามหวยสาขาเล็กๆ มีควายของชาวบานเขาไปนอนคลุกปลัก หรือขีโ้ คลน
จนกลายสภาพเปนบวกควาย มีทั้งขนาดเล็กและมีพื้นที่กวาง หากพื้นที่นั้นมีควาย
ลงไปนอนหลายตัวอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
ความสําคัญของโหน (หนองน้ํา) คือ เปนพื้นที่ที่มีความซับซอนของ
ระบบนิเวศ พื้นที่ลุมน้ําที่สะทอนความสัมพันธระหวาง ปา ดิน น้ํา พืช สัตว และ
มนุษย เปนพื้นที่อยูอาศัยของปลาเล็กๆ หลากหลายชนิด สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา และ
แมลงน้ําตางๆ เปนพื้นที่สถานอนุบาลของสัตวและพืชขนาดเล็ก เปนแหลงน้ํากิน
ของสัตวปา นานาชนิด และเปนแหลงอาหารของชาวบาน ซึง่ โหน (หนองน้าํ ) จะมีนา้ํ
ที่ขังลึกประมาณ 10-15 เซนติเมตร ในชวงฤดูแลง บริเวณโดยรอบโหน (หนองน้ํา)
จะมีพืชน้ําและพืชลมลุกขึ้นโดยรอบ เชน บอน ผักกูด ผักแวน ใบบัวบก และผักหม
เปนตน นอกจากนั้นยังพบ เตา สาหรายน้ําจืด ขึ้นอยูในโหน (หนองน้ํา) ดวย
ปลาที่พบในโหน (หนองน้ํา) สวนใหญเปนปลาขนาดเล็ก เชน หยาหรี่ (ปลากาง)
และหยาตีตู (ปลาไหล) แมลงน้ําชนิดตางๆ นอกจากนั้นยังพบ เสอะเดาะ (กุง)
แฉ (ปู) เบอะขา (ลูกออด) เดะบือ (เขียด) อึ่งอาง และกบ ที่สําคัญ โหน (หนองน้ํา)
ตาน้ํา บนดอยสูงเปนพื้นที่ที่สัตวปาเขาไปใชดื่มน้ําในฤดูแลง ตั้งแตสัตวขนาดเล็ก
ไปจนถึงสัตวใหญ
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ระบบนิเวศยอยที่พบในโหน (หนองน้ํา) เชน ตาลอเตอะ (เศษขี้โข
เศษไม) เสหลาอึ (เศษใบไม) และตาเกอกอ (รูดิน)

ทีโพแล (แควน้ํา รองน้ํา)
ทีโพแล หรือแควน้ํา รองน้ํา เปนระบบนิเวศที่ตอลงมาจากระบบนิเวศโควปู
(แกงหิน หาดหินขนาดกลาง) หรือตาจารา (แกงหิน ทรายขนาดเล็ก) ทีโพแล
(แควน้ํา รองน้ํา) จะไหลแยกออกจากลําน้ําสายหลักชวงหนึ่งแลวไหลลงไปรวมกับ
ลําน้ําหลักเหมือนเดิม เนื่องดวยมีสันดอนดินหรือสันดอนทรายขนาดใหญและ
ขนาดกลางทั้ ง ที่ มี อ ยู อ ย า งถาวรหรื อ เกิ ด ขึ้ น ใหม ต ามแต ก ระแสน้ํ า ในป นั้ น ๆ
ซึง่ สันดอนตางๆ จะเกิดขึน้ กลางลําน้าํ หรือดานใดดานหนึง่ ของลําน้าํ ยาวไปตามลําน้าํ
จนทําใหแมน้ําตองไหลแยกออกจากกัน ทีโพแล (แควน้ํา รองน้ํา) จะมีขนาด
ไมกวางมากนักประมาณ 2-3 เมตร ลึกประมาณ 20-30 เซนติเมตร ยาวประมาณ
5-8 เมตร (ในชวงฤดูแลง) กระแสน้ําจะไหลแรง ในชวงฤดูฝนทีโพแล (แควน้ํา
รองน้ํา) ที่มีอยูอยางถาวร ความกวาง ความลึก และกระแสการไหลของน้าํ จะเพิม่ ขึน้
ตามปริมาณน้ําของปนั้นๆ ซึ่งสองฝงทีโพแลจะเปนตนไครน้ําเปนหลัก ทางดาน
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พื้ น ท อ งน้ํ า จะมี หิ น ขนาดเล็ ก ขนาดกลาง และดิ น ปนทราย ส ว นปลาที่ พ บ
ในบริเวณนี้คือ โดเปอลุ (ปลาคอ) หยาทาเค (ปลาหมู) หยากื่อ (ปลากะทิง)
หยามีฉู (ปลาแคติดหิน) หยาหรี่ (ปลากาง) หยาโดฟูซู (ปลาแคติดหิน) หยาทอ
(ปลามอน) เสอะเดาะ (กุง) แฉ (ปู) และแมลงน้ํา
ระบบนิเวศยอยที่พบในทีโพแล (แควน้ํา รองน้ํา) เชน เหลอซูปู (รองหิน)
เลซูปู (รองผา) แจโบโล (หาดทรายเล็กๆ) และเสรีกละ (โพรงไม รากไม)
ทีโพแล (แควน้ํา รองน้ํา) เปนพื้นที่ที่เหมาะสําหรับการหาปลาแบบทองถิ่น
ดั้งเดิม คือการตึดแคว วิธีการก็คือชาวบานจะใชหิน ดิน ใบไม หรือผาพลาสติก
ปดกัน้ ทางน้าํ ตอนบนของทีโพแล เบีย่ งน้าํ ใหไหลไปทางลําน้าํ สายหลัก จนปริมาณน้าํ
ในทีโพแลลดลงเรื่อยๆ จนแหงสนิท หรือเหลือน้ําปริมาณนอยที่สุด หลังจากนั้น
จับปลาที่อยูในทีโพแลดวยมือเปลา มีสวิง หรือแหขนาดเล็กชวยในการจับปลา
หรือบางจุดชาวบานปดกั้นทางน้ําสายหลักใหไหลลงไปตามทีโพแลแลวจับปลา
ในลําน้าํ หลัก ซึง่ จะเปนไปตามความ
เหมาะสมของจุ ด นั้ น ๆ หลั ง จาก
ทําการตึดแควหาปลาเสร็จ จะเอา
วั ส ดุ ต า งๆ ที่ ทํ า การตึ ด แควออก
ให ห มดเพื่ อ เป ด ทางน้ํ า ให น้ํ า ไหล
ได เหมือนเดิมตามปกติ ชาวบ าน
เชือ่ วาถาไมเปดแควหลังการหาปลา
เราจะไมมีปลากินอีกในวันขางหนา
ที่สําคัญวิธีการหาปลาแบบ
ตึดแควตองใชคนหลายคนชวยกัน
ทําแคว จับปลา และการแบงปนปลา
และสั ต ว น้ํ า ที่ ไ ด อ ย า งละเท า กั น
ทุกคน
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พันธุปลา
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โดเปอลุทาเค (ปลาคอ)

โดเปอลุ (ปลาคอ)
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ชื่อทองถิ่น

โดเปอลุทาเค (ปลาคอ)

1

ชื่อวิทยาศาสตร

Schistura desmotes
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
เดือนที่พบ
เครื่องมือที่ใชจับ
ประโยชน

:
:
:
:
:
:

ลําตัวกวาง 1 เซนติเมตร ยาว 6 เซนติเมตร
แมลง ไสเดือน
โควปู หาดทรายในน้ํา
พบไดตลอดทั้งป
สวิง ตึดแคว
ทําน้ําพริก แกง หลาม

ชื่อทองถิ่น

โดเปอลุ (ปลาคอ)
ชื่อวิทยาศาสตร

Schistura sexcauda
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
เดือนที่พบ
เครื่องมือที่ใชจับ
ประโยชน

:
:
:
:
:
:

ลําตัวกวาง 0.5 เซนติเมตร ยาว 2 เซนติเมตร
แมลง ไสเดือน
โควปู หาดทรายในน้ํา
พบไดตลอดทั้งป
สวิง ตึดแคว
ทําน้ําพริก แกง ยาง หลาม
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โดเปอลุ (ปลาคอ)

โดเปอลุบอ (ปลาคอ)
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ชื่อทองถิ่น

โดเปอลุ (ปลาคอ)

3

ชื่อวิทยาศาสตร

Physoschistura sp.
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
เดือนที่พบ
เครื่องมือที่ใชจับ
ประโยชน

:
:
:
:
:
:

ลําตัวกวาง 1 เซนติเมตร ยาว 5.5 เซนติเมตร
แมลง ไสเดือน
โควปู หาดทรายในน้ํา
พบไดตลอดทั้งป
สวิง ตึดแคว
ทําน้ําพริก แกง หลาม

ชื่อทองถิ่น

โดเปอลุบอ (ปลาคอ)
ชื่อวิทยาศาสตร

Schistura desmotes
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
เดือนที่พบ
เครื่องมือที่ใชจับ
ประโยชน

:
:
:
:
:
:

ลําตัวกวาง 1 เซนติเมตร ยาว 6.5 เซนติเมตร
แมลง ไสเดือน
โควปู หาดทรายในน้ํา
พบไดตลอดทั้งป
สวิง ตึดแคว
ทําน้ําพริก แกง หลาม
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หยากั๊ว (ปลากะสูบขีด)

หยาโสวา (ปลาจาด)
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ชื่อทองถิ่น

หยากั๊ว (ปลากะสูบขีด)

5

ชื่อวิทยาศาสตร

Hampala macrolepidota
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
เดือนที่พบ
เครื่องมือที่ใชจับ
ประโยชน

:
:
:
:
:
:

ลําตัวกวาง 2.7 เซนติเมตร ยาว 10.2 เซนติเมตร
แมลง ไสเดือน ไขมดแดง ปลาตัวเล็ก
พบไดทุกระบบนิเวศ ไมชอบอยูในสภาพที่น้ําเย็นเกินไป
พบไดตลอดทั้งป
สวิง เบ็ด ตึดแคว แห แนง
แกง ยาง ลาบ

ชื่อทองถิ่น

หยาโสวา (ปลาจาด)
ชื่อวิทยาศาสตร

Poropuntius sp.
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
เดือนที่พบ

:
:
:
:

ลําตัวกวาง 4.3 เซนติเมตร ยาว 15.5 เซนติเมตร
แมลง ไสเดือน ไขมดแดง ผลไม เตา
ตัวใหญอาศัยอยูในวัง ตัวเล็กชอบอยูตามตาจารา
พบไดตลอดทั้งป วางไขเปนฝูงในทีโพแล
ชวงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ
เครื่องมือที่ใชจับ : สวิง เบ็ด ตึดแคว แห แนง
ประโยชน
: แกง ยาง ลาบ
- 27 -

6
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หยาโส (ปลาจาด)

หยาโล (ปลามูด)
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ชื่อทองถิ่น

หยาโส (ปลาจาด)

7

ชื่อวิทยาศาสตร

Poropuntius sp.
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
เดือนที่พบ

:
:
:
:

ลําตัวกวาง 5 เซนติเมตร ยาว 18 เซนติเมตร
แมลง ไสเดือน ไขมดแดง ผลไม เตา
ตัวใหญอาศัยอยูในวัง ตัวเล็กชอบอยูตามตาจารา
พบไดตลอดทั้งป วางไขเปนฝูงในทีโพแล
ชวงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ
เครื่องมือที่ใชจับ : สวิง เบ็ด ตึดแคว แห แนง
ประโยชน
: แกง ยาง ลาบ

8

ชื่อทองถิ่น

หยาโล (ปลามูด)
ชื่อวิทยาศาสตร

Garra sp.
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
เดือนที่พบ

:
:
:
:

ลําตัวกวาง 3.8 เซนติเมตร ยาว 19.5 เซนติเมตร
เตา ชอบเลียตะไครน้ําตามหิน
โควปู
พบไดตลอดทั้งป วางไขเปนฝูงในทีโพแล
ชวงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ
เครื่องมือที่ใชจับ : สวิง ตึดแคว แห แนง
ประโยชน
: แกง ยาง ลาบ หลาม แกงเย็น
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หยาเสอรี (ปลามูด)

หยาเกอเส (ปลามูด)
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ชื่อทองถิ่น

หยาเสอรี (ปลามูด)

9

ชื่อวิทยาศาสตร

Garra fuliginosa
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
เดือนที่พบ

:
:
:
:

ลําตัวกวาง 3.5 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร
เตา ชอบเลียตะไครน้ําตามหิน
โควปู
พบไดตลอดทั้งป วางไขเปนฝูงในทีโพแล
ชวงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ
เครื่องมือที่ใชจับ : สวิง ตึดแคว แห แนง
ประโยชน
: แกง ยาง ลาบ หลาม แกงเย็น

ชื่อทองถิ่น

หยาเกอเส (ปลามูด)
ชื่อวิทยาศาสตร

Garra fuliginosa
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
เดือนที่พบ
เครื่องมือที่ใชจับ
ประโยชน

:
:
:
:
:
:

ลําตัวกวาง 3 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร
เตา ชอบเลียตะไครน้ําตามหิน
พบในโควปูที่อยูตามโขดหิน
หายากมาก
สวิง เบ็ด ตึดแคว แห แนง
แกง ยาง ลาบ
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10

พันธุสัตวน้ําและระบบนิเวศยอยลุมน้ําแจมตอนบน
ความรูทองถิ่นปกาเกอญอ

หยาโล (ปลาเพา)

หยาเปอลา (ปลาพลวง)
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พันธุสัตวน้ําและระบบนิเวศยอยลุมน้ําแจมตอนบน
ความรูทองถิ่นปกาเกอญอ

11

ชื่อทองถิ่น

หยาโล (ปลาเพา)
ชื่อวิทยาศาสตร

Sinilabeo elegans
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
เดือนที่พบ

:
:
:
:

ลําตัวกวาง 3.8 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร
เตา ชอบเลียตะไครน้ําตามหิน
โควปู
พบไดตลอดทั้งป วางไขเปนฝูงในทีโพแล
ชวงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ
เครื่องมือที่ใชจับ : สวิง ตึดแคว แห แนง
ประโยชน
: แกง ยาง ลาบ หลาม แกงเย็น

ชื่อทองถิ่น

หยาเปอลา (ปลาพลวง)
ชื่อวิทยาศาสตร

Neolissochilus stracheyi
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
เดือนที่พบ
เครื่องมือที่ใชจับ
ประโยชน

:
:
:
:
:
:

ลําตัวกวาง 8 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร
แมลง ไสเดือน ไขมดแดง ผลไม เตา
พบไดทุกระบบนิเวศ
พบไดตลอดทั้งป
สวิง เบ็ด ตึดแคว แห แนง
แกง ยาง ลาบ
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12

พันธุสัตวน้ําและระบบนิเวศยอยลุมน้ําแจมตอนบน
ความรูทองถิ่นปกาเกอญอ

หยาเตอะเลอ (ปลามะไฟ)

หยาแหลขา (ปลานางอาว)
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พันธุสัตวน้ําและระบบนิเวศยอยลุมน้ําแจมตอนบน
ความรูทองถิ่นปกาเกอญอ

ชื่อทองถิ่น

หยาเตอะเลอ (ปลามะไฟ)

13

ชื่อวิทยาศาสตร

Systomus stolitzkaenus
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย

: ลําตัวกวาง 2.8 เซนติเมตร ยาว 6 เซนติเมตร
: แมลง ไขมดแดง
: ริมน้ําที่ไหลไมแรง พบตามริมวัง พบมากในหวยสาขา
ของแมน้ําแจม
เดือนที่พบ
: พบไดตลอดทั้งป
เครื่องมือที่ใชจับ : สวิง ตึดแคว แห แนง
ประโยชน
: แกง ลาบ โตแกล (ตําเนื้อปลาใหละเอียดแลวแกงเผ็ด
ใสถั่วเนา สมปอย)
ชื่อทองถิ่น

หยาแหลขา (ปลานางอาว)
ชื่อวิทยาศาสตร

Raiamas guttatus
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
เดือนที่พบ
เครื่องมือที่ใชจับ
ประโยชน

:
:
:
:
:
:

ลําตัวกวาง 2.9 เซนติเมตร ยาว 17.9 เซนติเมตร
แมลง ไสเดือน ไขมดแดง ปลาตัวเล็ก
พบไดทุกระบบนิเวศ ชอบอยูตามผิวน้ํา
พบไดตลอดทั้งป
สวิง ตึดแคว แห แนง
แกง ยาง
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14

พันธุสัตวน้ําและระบบนิเวศยอยลุมน้ําแจมตอนบน
ความรูทองถิ่นปกาเกอญอ

หยาโม (ปลาพลวง)

หยามีฉู (ปลาแคขี้หมู)
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พันธุสัตวน้ําและระบบนิเวศยอยลุมน้ําแจมตอนบน
ความรูทองถิ่นปกาเกอญอ

ชื่อทองถิ่น

หยาโม (ปลาพลวง)

15

ชื่อวิทยาศาสตร

Neolissochilus sp.
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
เดือนที่พบ
เครื่องมือที่ใชจับ
ประโยชน

:
:
:
:
:
:

ลําตัวกวาง 4.6 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร
แมลง ไสเดือน ไขมดแดง ดักแด
พบไดทุกระบบนิเวศ
จะพบมากชวงฤดูฝน
สวิง เบ็ด ตึดแคว แห แนง
แกง ยาง ลาบ

ชื่อทองถิ่น

หยามีฉู (ปลาแคขี้หมู)

16

ชื่อวิทยาศาสตร

Erethistes maesotensis
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
เดือนที่พบ
เครื่องมือที่ใชจับ
ประโยชน

:
:
:
:
:
:

ลําตัวกวาง 1 เซนติเมตร ยาว 7 เซนติเมตร
แมลง ไสเดือน ไขมดแดง เตา เลียตะไครน้ําที่ติดตามหิน
พบไดตามโควปู บริเวณโขดหิน
พบไดตลอดทั้งป
สวิง ตึดแคว
แกง น้ําพริก ตมสม หลาม
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พันธุสัตวน้ําและระบบนิเวศยอยลุมน้ําแจมตอนบน
ความรูทองถิ่นปกาเกอญอ

หยามีฉู (ปลาแคติดหิน)

หยาดอเหล (ปลาคางคาว)
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พันธุสัตวน้ําและระบบนิเวศยอยลุมน้ําแจมตอนบน
ความรูทองถิ่นปกาเกอญอ

ชื่อทองถิ่น

หยามีฉู (ปลาแคติดหิน)

17

ชื่อวิทยาศาสตร

Glyptothorax lampris
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
เดือนที่พบ
เครื่องมือที่ใชจับ
ประโยชน

:
:
:
:
:
:

ลําตัวกวาง 1.8 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร
แมลง ไสเดือน ไขมดแดง เตา เลียตะไครน้ําที่ติดตามหิน
พบไดตามโควปู บริเวณโขดหิน
พบไดตลอดทั้งป
สวิง ตึดแคว
แกง น้ําพริก ตมสม หลาม

ชื่อทองถิ่น

หยาดอเหล (ปลาคางคาว)
ชื่อวิทยาศาสตร

Oreoglanis sp.
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
เครื่องมือที่ใชจับ

:
:
:
:

ลําตัวกวาง 0.5 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร
เตา ตะไครน้ําที่ติดตามหิน
พบไดตามโควปู บริเวณโขดหิน
สวิง ตึดแคว
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18

พันธุสัตวน้ําและระบบนิเวศยอยลุมน้ําแจมตอนบน
ความรูทองถิ่นปกาเกอญอ

หยามีฉู (ปลาแคติดหิน)

หยากื่อ (ปลากะทิง)
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พันธุสัตวน้ําและระบบนิเวศยอยลุมน้ําแจมตอนบน
ความรูทองถิ่นปกาเกอญอ

ชื่อทองถิ่น

หยามีฉู (ปลาแคติดหิน)

19

ชื่อวิทยาศาสตร

Glyptothorax laoensis
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
เดือนที่พบ
เครื่องมือที่ใชจับ
ประโยชน

:
:
:
:
:
:

ลําตัวกวาง 2 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร
แมลง ไสเดือน ไขมดแดง เตา เลียตะไครน้ําที่ติดตามหิน
พบไดตามโควปู บริเวณโขดหิน
พบไดตลอดทั้งป
สวิง ตึดแคว
แกง น้ําพริก ตมสม หลาม

ชื่อทองถิ่น

หยากื่อ (ปลากะทิง)
ชื่อวิทยาศาสตร

Mastacembelus armatus
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
เดือนที่พบ
เครื่องมือที่ใชจับ
ประโยชน

:
:
:
:
:
:

ลําตัวกวาง 2.7 เซนติเมตร ยาว 19.5 เซนติเมตร
แมลง ไสเดือน ซากสัตว
อยูในวังที่น้ําไมแรง หาดหิน
พบไดตลอดทั้งป
สวิง เบ็ด ตึดแคว แห แนง แหลมยิงปลา
แกง ยาง
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20

พันธุสัตวน้ําและระบบนิเวศยอยลุมน้ําแจมตอนบน
ความรูทองถิ่นปกาเกอญอ

หยากื่อบอ (ปลากะทิง)

หยากื่อซู (ปลากะทิง)
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พันธุสัตวน้ําและระบบนิเวศยอยลุมน้ําแจมตอนบน
ความรูทองถิ่นปกาเกอญอ

ชื่อทองถิ่น

หยากื่อบอ (ปลากะทิง)

21

ชื่อวิทยาศาสตร

Mastacembelus armatus
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
เดือนที่พบ
เครื่องมือที่ใชจับ
ประโยชน

:
:
:
:
:
:

ลําตัวกวาง 5 เซนติเมตร ยาว 35 เซนติเมตร
แมลง ไสเดือน ซากสัตว
อยูในวังที่น้ําไมแรง หาดหิน โพรงไมริมฝง บริเวณที่รกๆ
พบไดตลอดทั้งป
สวิง เบ็ด ตึดแคว แห แนง
แกง ยาง

ชื่อทองถิ่น

หยากื่อซู (ปลากะทิง)
ชื่อวิทยาศาสตร

Mastacembelus sp.
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
เดือนที่พบ
เครื่องมือที่ใชจับ
ประโยชน

:
:
:
:
:
:

ลําตัวกวาง 2.5 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร
แมลง ไสเดือน ซากสัตว
อยูในวังที่น้ําไมแรง หาดหิน โพรงรากไมริมน้ํา
พบไดตลอดทั้งป
สวิง เบ็ด ตึดแคว แห
แกง ยาง
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22

พันธุสัตวน้ําและระบบนิเวศยอยลุมน้ําแจมตอนบน
ความรูทองถิ่นปกาเกอญอ

หยาโกะ (ปลากดเหลือง)

หยามีฉูบอ (ปลาแคติดหิน)
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พันธุสัตวน้ําและระบบนิเวศยอยลุมน้ําแจมตอนบน
ความรูทองถิ่นปกาเกอญอ

ชื่อทองถิ่น

หยาโกะ (ปลากดเหลือง)

23

ชื่อวิทยาศาสตร

Hemibagrus filamentus
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย

: ลําตัวกวาง 5 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร
: แมลง ไสเดือน
: ชวงน้ําใสจะไมพบ แตพบในน้ําขุนฤดูน้ําหลาก
พบไดทุกระบบนิเวศ
เดือนที่พบ
: พบไดในชวงฤดูฝนและฤดูหนาว (พฤษภาคม-ตุลาคม)
เครื่องมือที่ใชจับ : เบ็ด แห
ประโยชน
: แกง ยาง ลาบ

ชื่อทองถิ่น

หยามีฉูบอ (ปลาแคติดหิน)

24

ชื่อวิทยาศาสตร

Glyptothorax buchanani
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
เดือนที่พบ
เครื่องมือที่ใชจับ
ประโยชน

:
:
:
:
:
:

ลําตัวกวาง 1.3 เซนติเมตร ยาว 7 เซนติเมตร
แมลง ไสเดือน ไขมดแดง เตา เลียตะไครน้ําที่ติดตามหิน
พบไดตามโควปู บริเวณโขดหิน
พบไดตลอดทั้งป
สวิง ตึดแคว
แกง น้ําพริก ตมสม หลาม
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พันธุสัตวน้ําและระบบนิเวศยอยลุมน้ําแจมตอนบน
ความรูทองถิ่นปกาเกอญอ

หยามีฉูซู (ปลาแคติดหิน)

หยาหรี่โหม (ปลาชอน)
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พันธุสัตวน้ําและระบบนิเวศยอยลุมน้ําแจมตอนบน
ความรูทองถิ่นปกาเกอญอ

ชื่อทองถิ่น

หยามีฉูซู (ปลาแคติดหิน)

25

ชื่อวิทยาศาสตร

Glyptothorax sp.
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
เดือนที่พบ
เครื่องมือที่ใชจับ
ประโยชน

:
:
:
:
:
:

ลําตัวกวาง 1.6 เซนติเมตร ยาว 9 เซนติเมตร
แมลง ไสเดือน ไขมดแดง เตา เลียตะไครน้ําที่ติดตามหิน
พบไดตามโควปู บริเวณโขดหิน
พบไดตลอดทั้งป
สวิง ตึดแคว
แกง น้ําพริก ตมสม หลาม

ชื่อทองถิ่น

หยาหรี่โหม (ปลาชอน)
ชื่อวิทยาศาสตร

Channa striata
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
เดือนที่พบ
เครื่องมือที่ใชจับ
ประโยชน

:
:
:
:
:
:

ลําตัวกวาง 3.6 เซนติเมตร ยาว 26 เซนติเมตร
แมลง ไสเดือน ไขมดแดง ลูกน้ํา ลูกปลาเล็กๆ
พบในวังที่น้ําไมแรง บริเวณที่รกๆ หนองน้ํา
พบไดตลอดทั้งป แตพบจํานวนนอย
สวิง เบ็ด ตึดแคว แห แนง
แกง ยาง
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26

พันธุสัตวน้ําและระบบนิเวศยอยลุมน้ําแจมตอนบน
ความรูทองถิ่นปกาเกอญอ

หยาหรี่ (ปลากาง)

หยาชา (ปลาดุกอุย)
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พันธุสัตวน้ําและระบบนิเวศยอยลุมน้ําแจมตอนบน
ความรูทองถิ่นปกาเกอญอ

ชื่อทองถิ่น

หยาหรี่ (ปลากาง)

27

ชื่อวิทยาศาสตร

Channa gachua
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
เดือนที่พบ
เครื่องมือที่ใชจับ
ประโยชน

:
:
:
:
:
:

ลําตัวกวาง 2.5 เซนติเมตร ยาว 16 เซนติเมตร
แมลง ไสเดือน ตั๊กแตน
พบไดทุกระบบนิเวศ ในหวยสาขาของแมน้ําแจม
พบไดตลอดทั้งป
สวิง เบ็ด ตึดแคว
แกง ยาง แอบ หมก

ชื่อทองถิ่น

หยาชา (ปลาดุกอุย)
ชื่อวิทยาศาสตร

Clarias macrocephalus
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
เดือนที่พบ
เครื่องมือที่ใชจับ
ประโยชน

:
:
:
:
:
:

ลําตัวกวาง 5 เซนติเมตร ยาว 29 เซนติเมตร
แมลง ไสเดือน
พบในวังที่น้ําไหลไมแรง ชอบอยูที่รกๆ
พบไดตลอดทั้งป
สวิง เบ็ด ตึดแคว แห แนง
แกง ยาง ลาบ
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28

พันธุสัตวน้ําและระบบนิเวศยอยลุมน้ําแจมตอนบน
ความรูทองถิ่นปกาเกอญอ

หยาปอกิ (ปลาน้ําหมึก)

หยาปอบอ (ปลาซิวใบไผ)
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พันธุสัตวน้ําและระบบนิเวศยอยลุมน้ําแจมตอนบน
ความรูทองถิ่นปกาเกอญอ

ชื่อทองถิ่น

หยาปอกิ (ปลาน้ําหมึก)

29

ชื่อวิทยาศาสตร

Opsarius pulchellus
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
เดือนที่พบ
เครื่องมือที่ใชจับ
ประโยชน

:
:
:
:
:
:

ลําตัวกวาง 1.6 เซนติเมตร ยาว 6 เซนติเมตร
แมลง ไสเดือน ไขมดแดง เตา
ริมฝงน้ํานิ่ง พบเยอะในหวยสาขาของแมน้ําแจม
พบไดตลอดทั้งป
สวิง ตึดแคว แห แนง
แกง แอบ หมก

ชื่อทองถิ่น

หยาปอบอ (ปลาซิวใบไผ)
ชื่อวิทยาศาสตร

Danio aequipinnata
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
เดือนที่พบ
เครื่องมือที่ใชจับ
ประโยชน

:
:
:
:
:
:

ลําตัวกวาง 2 เซนติเมตร ยาว 7.3 เซนติเมตร
แมลง ไสเดือน ไขมดแดง เตา
ริมฝงน้ํานิ่ง พบเยอะในหวยสาขาของแมน้ําแจม
พบไดตลอดทั้งป
สวิง ตึดแคว แห แนง
แกง แอบ หมก
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30

พันธุสัตวน้ําและระบบนิเวศยอยลุมน้ําแจมตอนบน
ความรูทองถิ่นปกาเกอญอ

หยาบือพั๊วะ (ปลาหนามหลัง)

หยาบือ (ปลาสรอยลูกบัว)
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พันธุสัตวน้ําและระบบนิเวศยอยลุมน้ําแจมตอนบน
ความรูทองถิ่นปกาเกอญอ

ชื่อทองถิ่น

หยาบือพั๊วะ (ปลาหนามหลัง)

31

ชื่อวิทยาศาสตร

Mystacoleucus marginatus
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
เดือนที่พบ
เครื่องมือที่ใชจับ
ประโยชน

:
:
:
:
:
:

ลําตัวกวาง 5.5 เซนติเมตร ยาว 17 เซนติเมตร
แมลง ไสเดือน ไขมดแดง
พบในวังที่น้ําไมแรง บริเวณที่มีหญารกๆ ริมน้ํา
พบไดตลอดทั้งป แตพบนอย
สวิง ตึดแคว แห
แกง ยาง

ชื่อทองถิ่น

หยาบือ (ปลาสรอยลูกบัว)
ชื่อวิทยาศาสตร

Lobocheilus quadrilinratus
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
เดือนที่พบ
เครื่องมือที่ใชจับ
ประโยชน

:
:
:
:
:
:

ลําตัวกวาง 5 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร
แมลง ไสเดือน ไขมดแดง ผลไม เตา
พบไดทุกระบบนิเวศ
พบไดตลอดทั้งป
สวิง ตึดแคว แห แนง
แกง ยาง ลาบ
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32

พันธุสัตวน้ําและระบบนิเวศยอยลุมน้ําแจมตอนบน
ความรูทองถิ่นปกาเกอญอ

หยาดอเหล (ปลาผีเสื้อ)

หยามอนดํา (ปลากาแดง)
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พันธุสัตวน้ําและระบบนิเวศยอยลุมน้ําแจมตอนบน
ความรูทองถิ่นปกาเกอญอ

ชื่อทองถิ่น

หยาดอเหล (ปลาผีเสื้อ)

33

ชื่อวิทยาศาสตร

Balitora sp.
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
เครื่องมือที่ใชจับ

:
:
:
:

ลําตัวกวาง 0.8 เซนติเมตร ยาว 7 เซนติเมตร
เตา ตะไครน้ําที่ติดตามหิน
พบไดตามโควปู บริเวณโขดหิน
สวิง ตึดแคว

ชื่อทองถิ่น

หยามอนดํา (ปลากาแดง)
ชื่อวิทยาศาสตร

Epalzeorhynchos frenatus
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย

: ลําตัวกวาง 2 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร
: เตา ตะไครน้ํา
: พบไดทุกระบบนิเวศ จะวางไขในนา
ชวงเดือนมิถุนายน-พฤษภาคม
เดือนที่พบ
: พบไดตลอดทั้งป
เครื่องมือที่ใชจับ : สวิง ตึดแคว แห แนง
ประโยชน
: แกง ยาง หลาม หมก
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34

พันธุสัตวน้ําและระบบนิเวศยอยลุมน้ําแจมตอนบน
ความรูทองถิ่นปกาเกอญอ

หยามอน (ปลาบัว)

หยาชา (ปลาดุกดาน)
- 56 -

พันธุสัตวน้ําและระบบนิเวศยอยลุมน้ําแจมตอนบน
ความรูทองถิ่นปกาเกอญอ

ชื่อทองถิ่น

หยามอน (ปลาบัว)

35

ชื่อวิทยาศาสตร

Labeo sp.
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย

: ลําตัวกวาง 2 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร
: เตา ตะไครน้ํา
: พบไดทุกระบบนิเวศ จะวางไขในนา
ชวงเดือนมิถุนายน-พฤษภาคม
เดือนที่พบ
: พบไดตลอดทั้งป
เครื่องมือที่ใชจับ : สวิง ตึดแคว แห แนง
ประโยชน
: แกง ยาง หลาม หมก

ชื่อทองถิ่น

หยาชา (ปลาดุกดาน)
ชื่อวิทยาศาสตร

Clarias batrachus
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
เดือนที่พบ
เครื่องมือที่ใชจับ
ประโยชน

:
:
:
:
:
:

ลําตัวกวาง 5 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร
แมลง ไสเดือน
พบในวังที่น้ําไหลไมแรง ชอบอยูที่รกๆ
พบไดตลอดทั้งป
สวิง เบ็ด ตึดแคว แห แนง
แกง ยาง ลาบ
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36

พันธุสัตวน้ําและระบบนิเวศยอยลุมน้ําแจมตอนบน
ความรูทองถิ่นปกาเกอญอ

หยากี้แมะ (ปลาคอเจาฟาจุฬาภรณ)

หยามอน (ปลาเล็บมือนาง)
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พันธุสัตวน้ําและระบบนิเวศยอยลุมน้ําแจมตอนบน
ความรูทองถิ่นปกาเกอญอ

ชื่อทองถิ่น

หยากีแ้ มะ (ปลาคอเจาฟาจุฬาภรณ)

37

ชื่อวิทยาศาสตร

Physoschistura chulabhornae
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย

: ลําตัวกวาง 1 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร
: แมลง ตะไครน้ํา พืช
: พบบริเวณหาดทราย หาดหินน้ําไหลไมแรงมากนัก
ชอบหลบตัวอยูตามซอกหิน ซอกผา
เดือนที่พบ
: พบไดตลอดทั้งป
เครื่องมือที่ใชจับ : ตึดแคว สวิง
ประโยชน
: แกง

ชื่อทองถิ่น

หยามอน (ปลาเล็บมือนาง)
ชื่อวิทยาศาสตร

Crossocheilus sp.
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย

: ลําตัวกวาง 1.5 เซนติเมตร ยาว 7.5 เซนติเมตร
: เตา ตะไครน้ํา
: พบไดทุกระบบนิเวศ จะวางไขในนา
ชวงเดือนมิถุนายน-พฤษภาคม
เดือนที่พบ
: พบไดตลอดทั้งป
เครื่องมือที่ใชจับ : สวิง ตึดแคว แห แนง
ประโยชน
: แกง ยาง หลาม หมก
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38

พันธุสัตวน้ําและระบบนิเวศยอยลุมน้ําแจมตอนบน
ความรูทองถิ่นปกาเกอญอ

หยาทอ (ปลามอน)

หยากอดิ (ปลาแกมช้ํา)
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พันธุสัตวน้ําและระบบนิเวศยอยลุมน้ําแจมตอนบน
ความรูทองถิ่นปกาเกอญอ

ชื่อทองถิ่น

หยาทอ (ปลามอน)

39

ชื่อวิทยาศาสตร

Scaphiodonichthys acanthopterus
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
เดือนที่พบ
เครื่องมือที่ใชจับ
ประโยชน

:
:
:
:
:
:

ลําตัวกวาง 5.5 เซนติเมตร ยาว 25.5 เซนติเมตร
เตา ตะไครน้ําที่อยูตามกอนหิน
โควปู
พบไดตลอดทั้งป
สวิง เบ็ด ตึดแคว แห แนง
แกง ยาง ลาบ

ชื่อทองถิ่น

หยากอดิ (ปลาแกมช้ํา)
ชื่อวิทยาศาสตร

Systomus orphoides
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
เดือนที่พบ
เครื่องมือที่ใชจับ
ประโยชน

:
:
:
:
:
:

ลําตัวกวาง 5 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร
แมลง พืช ไขมดแดง
พบไดทุกระบบนิเวศ
พบไดตลอดทั้งป (หายาก)
แห แนง
แกง ปง ยาง
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40

พันธุสัตวน้ําและระบบนิเวศยอยลุมน้ําแจมตอนบน
ความรูทองถิ่นปกาเกอญอ

หยาทาเค (ปลาหมูลายเสือ)

ปลานิิล
- 62 -

พันธุสัตวน้ําและระบบนิเวศยอยลุมน้ําแจมตอนบน
ความรูทองถิ่นปกาเกอญอ

ชื่อทองถิ่น

หยาทาเค (ปลาหมูลายเสือ)

41

ชื่อวิทยาศาสตร

Syncrossus beauforti
ขนาดที่พบ

: ลําตัวกวาง 6 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร บริเวณบนปาก
จะมีเงี่ยงยาวและคม เวลาจับตองระวังเงี่ยงปกมือ
อาหาร
: แมลง ไสเดือน พืช
แหลงอาศัย
: พบในวังน้ํานิ่ง
เดือนที่พบ
: พบยากมาก ใกลสูญพันธุ
เครื่องมือที่ใชจับ : แห แนง
ประโยชน
: แกง ยาง

42

ชื่อทองถิ่น

ปลานิล
ชื่อวิทยาศาสตร

Oreochromis niloticus
ขนาดที่พบ

: ลําตัวกวาง 12 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร
เปนปลาตางถิ่นที่ชาวบานนําไปปลอย
อาหาร
: แมลง ไสเดือน พืช ตะไครน้ํา
แหลงอาศัย
: พบในวังที่น้ํานิ่ง และหนองน้ํา
เดือนที่พบ
: พบไดตลอดทั้งป
เครื่องมือที่ใชจับ : แห แนง
ประโยชน
: แกง ยาง ลาบ
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พันธุสัตวน้ําและระบบนิเวศยอยลุมน้ําแจมตอนบน
ความรูทองถิ่นปกาเกอญอ

หยาโดฟูซู (ปลาแคติดหิน)

หยาโหน (ปลาไน)
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พันธุสัตวน้ําและระบบนิเวศยอยลุมน้ําแจมตอนบน
ความรูทองถิ่นปกาเกอญอ

ชื่อทองถิ่น

หยาโดฟูซู (ปลาแคติดหิน)

43

ชื่อวิทยาศาสตร

Glyptothorax dorsalis
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
เดือนที่พบ
เครื่องมือที่ใชจับ
ประโยชน

:
:
:
:
:
:

ลําตัวกวาง 2 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร
แมลง ไสเดือน ไขมดแดง เตา ตะไครน้ํา
พบไดตามโควปู บริเวณโขดหิน ริมฝง
พบไดตลอดทั้งป
สวิง ตึดแคว
แกง น้ําพริก ตมสม หลาม

ชื่อทองถิ่น

หยาโหน (ปลาไน)

44

ชื่อวิทยาศาสตร

Cyprinus carpio
ขนาดที่พบ

: ลําตัวกวาง 15 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร เปนปลา
ตางถิ่นที่มีการปลอยลงในแมน้ํา
อาหาร
: แมลง ไสเดือน ไขมดแดง ผลไม เตา
แหลงอาศัย
: วังน้ํา/หนองน้ําขนาดใหญ/ตาจารา
เดือนที่พบ
: พบไดตลอดทั้งป
เครื่องมือที่ใชจับ : สวิง เบ็ด ตึดแคว แห แนง
ประโยชน
: แกง ยาง ลาบ
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พันธุสัตวน้ําและระบบนิเวศยอยลุมน้ําแจมตอนบน
ความรูทองถิ่นปกาเกอญอ

หยาเสหลา (ปลาตอง ปลาสลาด)

หยาเสอลี (ปลาสรอยน้ําผึ้ง)
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พันธุสัตวน้ําและระบบนิเวศยอยลุมน้ําแจมตอนบน
ความรูทองถิ่นปกาเกอญอ

ชื่อทองถิ่น

หยาเสหลา (ปลาตอง ปลาสลาด)

45

ชื่อวิทยาศาสตร

Notopterus notopterus
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
เดือนที่พบ
เครื่องมือที่ใชจับ
ประโยชน

:
:
:
:
:
:

ลําตัวกวาง 10 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร
แมลง ไสเดือน พืช
พบในวังที่น้ําไหลไมแรง
พบไดตลอดทั้งป พบนอยมาก/ใกลสูญพันธุ
แห แนง
แกง ยาง ลาบ

ชื่อทองถิ่น

หยาเสอลี (ปลาสรอยน้ําผึ้ง)
ชื่อวิทยาศาสตร

Gyrinocheilus sp.
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
เดือนที่พบ
เครื่องมือที่ใชจับ
ประโยชน

:
:
:
:
:
:

ลําตัวกวาง 2.8 เซนติเมตร ยาว 14 เซนติเมตร
เตา เลียหินที่มีตะไครน้ํา
พบไดในโควปู บริเวณโขดหิน
พบไดตลอดทั้งป
สวิง ตึดแคว แห แนง
แกง ยาง ลาบ หยาม แกงเย็น
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46

พันธุสัตวน้ําและระบบนิเวศยอยลุมน้ําแจมตอนบน
ความรูทองถิ่นปกาเกอญอ

หยาเค (ปลากระทุงเหว)

ตีตู (ปลาไหลนา)
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พันธุสัตวน้ําและระบบนิเวศยอยลุมน้ําแจมตอนบน
ความรูทองถิ่นปกาเกอญอ

ชื่อทองถิ่น

หยาเค (ปลากระทุงเหว)

47

ชื่อวิทยาศาสตร

Xenentodon cancilla
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
เดือนที่พบ
เครื่องมือที่ใชจับ
ประโยชน

:
:
:
:
:
:

ลําตัวกวาง 1 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร
แมลง ไสเดือน พืช ลูกปลาเล็ก และกุง
พบในวังน้ํานิ่ง ชอบอยูเปนฝูงและลอยตัวอยูบนผิวน้ํา
พบไดตลอดทั้งป
แห แนง
ไมนิยมนํามากินเนื่องจากเหม็นคาว

48

ชื่อทองถิ่น

ตีตู (ปลาไหลนา)
ชื่อวิทยาศาสตร

Monopterus albus
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
เดือนที่พบ
เครื่องมือที่ใชจับ
ประโยชน

:
:
:
:
:
:

ลําตัวกวาง 3 เซนติเมตร ยาว 54 เซนติเมตร
แมลง ไสเดือน
หนองน้ํา
พบไดตลอดทั้งป
เบ็ด จอบ ใชมือจับ
แกง ยาง
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โดเปอลุกั๊ว (ปลาปลองทองปรีดี)

โดเปอลุกิ (ปลาอีด)
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ชื่อทองถิ่น

โดเปอลุกั๊ว (ปลาปลองทองปรีดี)

49

ชื่อวิทยาศาสตร

Schistura pridii
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
เดือนที่พบ
เครื่องมือที่ใชจับ
ประโยชน

:
:
:
:
:
:

ลําตัวกวาง 0.4 เซนติเมตร ยาว 3.5 เซนติเมตร
แมลง ไสเดือน
โควปู หาดทรายในน้ํา
พบไดตลอดทั้งป
สวิง เบ็ด ตึดแคว
ทําน้ําพริก แกง หลาม

ชื่อทองถิ่น

โดเปอลุกิ (ปลาอีด)
ชื่อวิทยาศาสตร

Lepidocephalichthys sp.
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
เดือนที่พบ
เครื่องมือที่ใชจับ
ประโยชน

:
:
:
:
:
:

ลําตัวกวาง 1.5 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร
แมลง ไสเดือน ตะไครน้ํา
โควปู หาดทราย หาดหิน
พบไดตลอดทั้งป
สวิง ตึดแคว
ทําน้ําพริก แกง หลาม
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พันธุสัตวน้ำ
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แฉ (ปู)

เสอะเดาะ (กุง)
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1

ชื่อทองถิ่น

แฉ (ปู)
ชื่อวิทยาศาสตร

Potamon sp.
อาหาร
แหลงอาศัย
เดือนที่พบ

: แมลง ไสเดือน
: อยูในรูดินริมฝง ทุงนา และหนองน้ํา
: ปลายเดือนสิงหาคมถึงกุมภาพันธ ชวงฤดูแลงปูจะจําศีล
(พบเจอยาก)
เครื่องมือที่ใชจับ : มือเปลา และเสียม
ประโยชน
: ทําน้ําพริก และตม

2

ชื่อทองถิ่น

เสอะเดาะ (กุง)
ชื่อวิทยาศาสตร

Macrobrachium spp.
อาหาร
แหลงอาศัย
เดือนที่พบ
เครื่องมือที่ใชจับ
ประโยชน

:
:
:
:
:

แมลง ตะไครน้ํา
หาดหิน หาดทราย ริมฝง วังน้ํานิ่ง
พบไดตลอดทั้งป
สวิง ตึดแคว
ทําน้ําพริก แกง กุงเตน
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โดะซูแมะ (ตัวออนแมลงปอ)

เมโคเกลอ (ดวงปกแข็ง)
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ชื่อทองถิ่น

โดะซูแมะ (ตัวออนแมลงปอ)

3

ชื่อวิทยาศาสตร

Gomphidae sp.
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
เดือนที่พบ
เครื่องมือที่ใชจับ
ประโยชน

:
:
:
:
:
:

ลําตัวยาว 3 เซนติเมตร
แมลงเล็กๆ ตะไครน้ํา
แกงหินที่น้ําไหลเชี่ยวแรง
พบไดตลอดทั้งป
สวิง ตึดแคว
ทําน้ําพริก แกงขาวเบอะ

ชื่อทองถิ่น

เมโคเกลอ (ดวงปกแข็ง)
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
เดือนที่พบ

:
:
:
:

4

ลําตัวยาว 3 เซนติเมตร
แมลงขนาดเล็ก ตะไครน้ํา
แกงหิน หาดทราย หาดหิน น้ําไหลแรง
พบไดตลอดทั้งป ซึ่งจะพบมากเดือนมีนาคม-เมษายน
ชวงฤดูแลง
เครื่องมือที่ใชจับ : มือเปลา สวิง ตึดแคว
ประโยชน
: ทําน้ําพริก แกงขาวเบอะ
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เบอะขา (ลูกออด)

บือเหลอ (ลูกออด)
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ชื่อทองถิ่น

เบอะขา (ลูกออด)

5

ชื่อวิทยาศาสตร

Polypedates leucomystax
ขนาดที่พบ

: ลําตัวยาว 7 เซนติเมตร เมื่อโตเต็มวัยเรียกวา
เดะบือ (เขียด)
อาหาร
: แมลงขนาดเล็ก ตะไครน้ํา
แหลงอาศัย
: วังน้ํานิ่งที่มีขี้โคลนใบไมทับถม บวก หนอง
เดือนที่พบ
: เดือนมีนาคม-เมษายน ชวงฤดูแลง
เครื่องมือที่ใชจับ : มือเปลา สวิง
ประโยชน
: ทําน้ําพริก แกงขาวเบอะ

ชื่อทองถิ่น

บือเหลอ (ลูกออด)

6

ชื่อวิทยาศาสตร

Polypedates leucomystax
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
เดือนที่พบ
เครื่องมือที่ใชจับ
ประโยชน

:
:
:
:
:
:

ลําตัวยาว 7 เซนติเมตร เมื่อโตเต็มวัยเรียกวา เขียดจุก
แมลงขนาดเล็ก ตะไครน้ํา
วังน้ํานิ่งที่มีขี้โคลนใบไมทับถม บวก หนอง
เดือนมีนาคม-เมษายน ชวงฤดูแลง
มือเปลา สวิง
ทําน้ําพริก แกงขาวเบอะ
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โดซูแมะซู (ตัวออนแมลง)

ตาปลี (ตัวออนแมลงชางกรามโต)
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ชื่อทองถิ่น

โดซูแมะซู (ตัวออนแมลง)
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
เดือนที่พบ
เครื่องมือที่ใชจับ
ประโยชน

:
:
:
:
:
:

ลําตัวยาว 4 เซนติเมตร
แมลงขนาดเล็ก ตะไครน้ํา
แกงหิน หาดทราย หาดหิน น้ําไหลแรง
เดือนมีนาคม-เมษายน ชวงฤดูแลง
มือเปลา สวิง ตึดแคว
ทําน้ําพริก แกงขาวเบอะ

ชื่อทองถิ่น

ตาปลี (ตัวออนแมลงชางกรามโต)
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
เดือนที่พบ
เครื่องมือที่ใชจับ
ประโยชน

:
:
:
:
:
:

7

ลําตัวยาว 8 เซนติเมตร
แมลงขนาดเล็ก ตะไครน้ํา
แกงหิน หาดทราย หาดหิน น้ําไหลแรง
เดือนมีนาคม-เมษายน ชวงฤดูแลง
มือเปลา สวิง ตึดแคว
ทําน้ําพริก แกงขาวเบอะ
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8

พันธุสัตวน้ําและระบบนิเวศยอยลุมน้ําแจมตอนบน
ความรูทองถิ่นปกาเกอญอ

9
ชื่อทองถิ่น

คลิเคอะปา (ตะพาบน้ํา)
ชื่อวิทยาศาสตร

Amyda cartilagenea
ขนาดที่พบ
อาหาร
แหลงอาศัย
เดือนที่พบ
เครื่องมือที่ใชจับ
ประโยชน

:
:
:
:
:
:

ลําตัวกวาง 30 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร
แมลง ไสเดือน ลูกปลา พืช
พบริมฝงที่มีดอนทราย ขี้โคลน
พบไดตลอดทั้งป
แหลม ฉมวก เบ็ด
แกง ตมสม
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ภาคผนวก
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นักวิจัยจาวบาน
บานแมซา

บานแมเอาะ

สมพาน เซ็งเขอ
วีรพันธ ชวนชื่นอรุณแสง
อาสา ปลุกเงิน
พนม พิพัฒชูสกุล
วชิระ ปลุกเงิน

มยุรี เสารแกวทอง
อารรี ชํานิชสารพันการ
อิ๊เหลพอ ชํานิชสารพันการ

บานสบขอ

ศุภชัย ศรัทธาฤทัยกุล
ปุดี กลาณรงคเชาว
ศักดิ์ชัย วิทยาปราโมทย
วรีธร ประทีปพงษอรัญ
มณีรัตน นีรชวารี
ธิดา ศรัทธาฤทัยกุล
ชาตี กลาณรงคเชาว
พีรพล ประทีปพงษอรัญ

บานโปงสะแยน

หมอสาเง ภาคภูมิวิทยา
วรชาติ ธรรมเกิดทรัพย
หมอยะ สงาเจริญไพรวัล
หนอโหลเค สุวรรชลธี
สถาภร ปรีชาพนาไพร
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เครื่องมือหาปลา
ทองถิ่น
ซวย
เพอะ
จา
บอแฉะ
เจาะ
เตอแค
กะ
เตอะเกอะกั่ว

หิง, สวิง
แห
แนง หรือตาขายดักปลา
แหลมยิงปลา
จ๋ํา, ยอ
เบ็ด
ตวงดักปลา
ตึดแคว หรือฮับแคว
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ความรูทองถิ่นปกาเกอญอ

ดัชนี

ชื่อพันธุสัตวน้ำ

ปลา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

โดเปอลุทาเค
โดเปอลุ
โดเปอลุ
โดเปอลุบอ
หยากั๊ว
หยาโสวา
หยาโส
หยาโล
หยาเสอรี
หยาเกอเส
หยาโล
หยาเปอลา
หยาเตอะเลอ
หยาแหลขา
หยาโม
หยามีฉู
หยามีฉู
หยาดอเหล
หยามีฉู
หยากื่อ
หยากื่อบอ
หยากื่อซู
หยาโกะ

ปลาคอ
ปลาคอ
ปลาคอ
ปลาคอ
ปลากะสูบขีด
ปลาจาด
ปลาจาด
ปลามูด
ปลามูด
ปลามูด
ปลาเพา
ปลาพลวง
ปลามะไฟ
ปลานางอาว
ปลาพลวง
ปลาแคขี้หมู
ปลาแคติดหิน
ปลาคางคาว
ปลาแคติดหิน
ปลากะทิง
ปลากะทิง
ปลากะทิง
ปลากดเหลือง

Schistura desmotes
Schistura sexcauda
Physoschistura sp.
Schistura desmotes
Hampala macrolepidota
Poropuntius sp.
Poropuntius sp.
Garra sp.
Garra fuliginosa
Garra fuliginosa
Sinilabeo elegans
Neolissochilus stracheyi
Systomus stolitzkaenus
Raiamas guttatus
Neolissochilus sp.
Erethistes maesotensis
Glyptothorax lampris
Oreoglanis sp.
Glyptothorax laoensis
Mastacembelus armatus
Mastacembelus armatus
Mastacembelus sp.
Hemibagrus filamentus
- 86 -

23
23
25
25
27
27
29
29
31
31
33
33
35
35
37
37
39
39
41
41
43
43
45

พันธุสัตวน้ําและระบบนิเวศยอยลุมน้ําแจมตอนบน
ความรูทองถิ่นปกาเกอญอ

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

หยามีฉูบอ
หยามีฉูซู
หยาหรี่โหม
หยาหรี่
หยาชา
หยาปอกิ
หยาปอบอ
หยาบือพั๊วะ
หยาบือ
หยาดอเหล
หยามอนดํา
หยามอน
หยาชา
หยากี้แมะ
หยามอน
หยาทอ
หยากอดิ
หยาทาเค
หยาโดฟูซู
หยาโหน
หยาเสหลา
หยาเสอลี
หยาเค
ตีตู
โดเปอลุกั๊ว
โดเปอลุกิ

ปลาแคติดหิน
ปลาแคติดหิน
ปลาชอน
ปลากาง
ปลาดุกอุย
ปลาน้ําหมึก
ปลาซิวใบไผ
ปลาหนามหลัง
ปลาสรอยลูกบัว
ปลาผีเสื้อ
ปลากาแดง
ปลาบัว
ปลาดุกดาน
ปลาคอเจาฟาจุฬาภรณ
ปลาเล็บมือนาง
ปลามอน
ปลาแกมช้ํา
ปลาหมูลายเสือ
ปลานิล
ปลาแคตดิ หิน
ปลาไน
ปลาตอง ปลาสลาด
ปลาสรอยน้ําผึ้ง
ปลากระทุงเหว
ปลาไหลนา
ปลาปลองทองปรีดี
ปลาอีด

Glyptothorax buchanani
Glyptothorax sp.
Channa striata
Channa gachua
Clarias macrocephalus
Opsarius pulchellus
Danio aequipinnata
Mystacoleucus marginatus
Lobocheilus quadrilinratus
Balitora sp.
Epalzeorhynchos frenatus
Labeo sp.
Clarias batrachus
Physoschistura chulabhornae
Crossocheilus sp.
Scaphiodonichthys acanthopterus
Systomus orphoides
Syncrossus beauforti
Oreochromis niloticus
Glyptothorax dorsalis
Cyprinus carpio
Notopterus notopterus
Gyrinocheilus sp.
Xenentodon cancilla
Monopterus albus
Schistura pridii
Lepidocephalichthys sp.
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45
47
47
49
49
51
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พันธุสัตวน้ําและระบบนิเวศยอยลุมน้ําแจมตอนบน
ความรูทองถิ่นปกาเกอญอ

สัตวน้ํา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

แฉ
เสอะเดาะ
โดะซูแมะ
เมโคเกลอ
เบอะขา
บือเหลอ
โดซูแมะซู
ตาปลี
คลิเคอะปา

ปู
Potamon sp.
กุง
Macrobrachium spp.
ตัวออนแมลงปอ
Gomphidae sp.
ดวงปกแข็ง
ลูกออด
Polypedates leucomystax
ลูกออด
Polypedates leucomystax
ตัวออนแมลง
ตัวออนแมลงชางกรามโต
ตะพาบน้ํา
Amyda cartilagenea
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75
75
77
77
79
79
81
81
82

ระบบนิเวศยอย

พันธุสัตวน้ำ
และ ระบบนิเวศยอย
ค ว า ม รู ท อ ง ถิ่ น ป ก า เ ก อ ญ อ
พันธุสัตวนํ้าและระบบนิเวศยอยลุมนํ้าแจมตอนบน ความรูทองถิ่นปกาเกอญอ
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