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คำนำ 

แมน้ำโขงมีความสำคัญหลายดาน ในดานทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เก่ียวของกับการประมง แมน้ำโขงเปนแหลงอาหารที่สำคัญย่ิง
ตอชีวิตของชาวบานและเปนแหลงความม่ันคงทางอาหารท่ีสำคัญ
ที่สุดแหงหนึ่งของโลก แมน้ำโขงมีความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต
เปนอันดับท่ีสองของโลกรองลงมาจากแมน้ำอะเมซอน มีพันธุ
ปลากวาหน่ึงพันชนิดและยังมีการคนพบพันธุสัตวน้ำชนิดใหม
เพ่ิมข้ึนตลอดเวลา นอกจากนี้ลุมน้ำโขงยังเปนแหลงท่ีอยูอาศัย
ของสัตวน้ำที่สำคัญของโลกที่กำลังถูกคุกคามและใกลจะสูญพันธุ
อยางเชน ปลาบึก ความอุดมสมบูรณเหลานี้ทำใหลุมน้ำโขง 
เปนแหลงประมงน้ำจืดใหญที่สุดในโลก 

แตนาเปนหวงอยางยิ่งวาแหลงอาหารหลักของโลกแหงน้ี
กำลังถูกทำลายลงไปอยางรวดเร็ว ในขณะท่ีการสรางเขื่อนกั้น
แมน้ำโขงในประเทศจีนไดกอใหเกิดผลกระทบอยางชัดเจนและ
ตอเนื่องตลอดทั้งลุมน้ำ การสรางเข่ือนไซยะบุรีซึ่งเปนเขื่อนแรก
ในจำนวน ๑๒ เขื่อนท่ีจะก้ันแมน้ำโขงตอนลางกำลังเรงดำเนินไป
อยางกระเหี้ยนกระหือรือ โดยไมไดมีการศึกษาถึงผลกระทบอยาง
ครบถวนและการฟงเสียงของประชาชนที่เปนเจาของทรัพยากร
รวมกันทั้ง ๖ ประเทศ การคัดคานจากผลการวิจัยของนักวิชาการ
และเสียงจากภาคประชาสังคมดูเหมือนจะไมทำใหผูที่ตองการ
สรางเขื่อนไดหยุดคิด  

การศึกษาวิจัยของภาคประชาสังคมเก่ียวกับแมน้ำโขง 
โดยเฉพาะดานทรัพยากรธรรมชาติ เปนส่ิงท่ีจะชวยสรางหลักฐาน 
ตอสังคมใหชัดเจนขึ้นถึงความสำคัญของแมน้ำโขง ทำใหชาวบาน
เห็นชัดเจนขึ้นถึงความสำคัญของทรัพยากรและสิทธิของตนเอง 
รวมท้ังรูเทาทันถึงส่ิงท่ีกำลังจะเกิดข้ึน การศึกษาโดยแนวทางงาน
วิจัยไทบานท่ีตั้งอยูบนการมีสวนรวมของชาวบานและความรู
ทองถ่ิน จะทำใหเกิดประโยชนทั้งการไดมาซ่ึงความรู และการ
สรางความเขมแข็งใหกับชาวบานผูเปนเจาของทรัพยากร 



งานศึกษาชิ้นนี้เปนอีกหนึ่งความพยายามเพื่อวัตถุประสงค
ดังกลาวขางตน เกิดจากความรวมมือขององคกร (โครงการ) แมน้ำ
เพ่ือชีวิตและชุมชนทองถ่ินในเขตอำเภอเชียงคานและปากชม 
ในจงัหวดัเลย ในการรวมกนัศกึษาชวงป พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๒ ภาย
ใตโครงการศึกษาขอมูล “ระบบนิเวศ สังคม และวัฒนธรรมพ้ืนบาน 
ลุมน้ำโขงตอนลางพื้นที่อำเภอเชียงคาน-ปากชม จังหวัดเลย” โดย
รายงานการศึกษาเรื่องพันธุปลานี้ไดเขียนเสร็จในป พ.ศ. ๒๕๕๒ 
เปนการนำเสนอความรูเก่ียวกับพันธุปลาแมน้ำโขงท่ีมีความเช่ือมโยง
ไปหลายมิติทั้งเร่ือง ระบบนิเวศแมน้ำโขงตอนลางของไทยจาก
ปากนำ้เหอืงถงึปากชม ระดบันำ้โขงทีเ่ชยีงคาน ลวงหาปลาทีส่ำคญั
จากเชียงคานถึงปากชม การอพยพขึ้น-ลงของพันธุปลาแมน้ำโขง
ตอนลาง เครื่องมือหาปลาพื้นถิ่นเชียงคาน-ปากชม เสนทาง
เศรษฐกิจปลาแมน้ำโขงเชียงคาน-ปากชม และสัตวน้ำท่ีเปนอาหาร
ชนิดอ่ืนๆ เพ่ือช้ีใหเห็นถึงความสัมพันธกันของเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม ความรูในหนังสือเลมน้ีในหลายหัวขอ
เปนความรูแบบองครวมซึง่หาอานไมไดในหนงัสอืทัว่ไป ตวัอยางเชน 
ระบบนิเวศแมน้ำโขงที่ถูกแบงประเภทตามความรูพื้นบาน 
ที่ตางไปจากการแบงตามหลักวิทยาศาสตรทั่วไป  

หวังเปนอยางย่ิงวาความรูที่ไดนำเสนอในงานวิจัยเลมน้ีจะ
เปนสวนหนึ่งที่ทำใหคนในสังคมไดมีความเขาใจเพ่ิมมากขึ้น 
ถึงความสำคัญของแมน้ำโขง เปนตัวอยางและขอมูลสำหรับการ
ศึกษาตอไปของชาวบานและนักวิจัยอ่ืนๆ เปนขอมูลท่ีนำไปถกเถียง
คัดคานตอการพัฒนาที่ขาดการฟงเสียงประชาชน และสุดทาย 
ก็หวังวาขอมูลเหลาน้ีจะมีผลตอการเปล่ียนแปลงการตัดสินใจของ
ผูมีอำนาจในการกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาท่ีจะเกิดขึ้น
ในแมน้ำโขง โดยเฉพาะการสรางเข่ือนไซยะบุรีอันเปนความโง
เขลาของมนุษยที่กำลังจะทำลายแหลงอาหารหลักของโลกเพื่อ
แลกมาซึ่งการใชไฟฟาอยางฟุมเฟอยของคนไทย  
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ตุลาคม ๒๕๕๕ 
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บทสรุป  

กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล ๑ 

ระบบนิเวศแมน้ำโขงตอนลางของไทย ๔ 

ระดับน้ำของแมน้ำโขงที่อำเภอเชียงคาน ๑๓ 

ลวงหาปลาที่สำคัญจากเชียงคานถึงปากชม ๒๕ 

การอพยพขึ้น-ลงของพันธุปลาแมน้ำโขงตอนลาง ๔๐ 

เครื่องมือหาปลา ๔๙ 

เสนทางเศรษฐกิจปลาแมน้ำโขงเชียงคาน-ปากชม ๗๓ 

พันธุปลาแมน้ำโขงตอนลาง : จากเชียงคานถึงปากชม ๘๓ 

สัตวน้ำที่เปนอาหารชนิดอื่นๆ ๒๒๐ 

ผูใหขอมูลและผูชวยบันทึกขอมูล ๒๒๓ 

บรรณานุกรม ๒๒๘ 

ดัชนีชื่อภาษาไทย ๒๒๙ 

ดัชนีชื่อวิทยาศาสตร ๒๓๓ 



ปากน้ำเหือง 



บทสรุป 

หนงัสอืพนัธุปลาแมนำ้โขงตอนลาง จากเชียงคานถงึปากชม 

จัดทำข้ึนโดย โครงการแมน้ำเพ่ือชีวิต ที่ตองการศึกษาขอมูลของ

ทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ำโขง โดยไดทำการเก็บรวบรวมขอมูล

ในพื้นที่ตัวอยางทางแมน้ำโขงตอนลางของไทย ซึ่งอยู ใน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดกำหนดพื้นท่ีตัวอยางต้ังแตบริเวณ

ปากนำ้เหอืง บานทาดหีม ีตำบลปากตม อำเภอเชยีงคาน จงัหวัดเลย 

ซึ่งเปนหมูบานที่ตั้งอยูริมฝงแมน้ำโขง ชาวบานถิ่นน้ีเรียกวา  

“ปากน้ำเหือง” เปนจุดท่ีแมน้ำเหือง ซึ่งเปนแมน้ำสาขาไหลมา

บรรจบกับแมน้ำโขงและเปนบริเวณท่ีแมน้ำโขงไหลออกจากประเทศ

ลาว เขาสูประเทศไทยอีกชวงหน่ึง หลังจากไหลผานประเทศไทย 

ทีจ่งัหวดัเชยีงราย ซึง่กัน้พรมแดนไทย-ลาว ทางภาคเหนอืของไทย  

ขอบเขตการเก็บรวบรวมขอมูลเริ่มจากปากน้ำเหือง 

เรื่อยลงมาจนถึงบานหวยเหียม ตำบลหาดคัมภีร อำเภอปากชม 

จังหวัดเลย ซึ่งแตละหมูบานท่ีลงเก็บขอมูล ตั้งอยูริมฝงแมน้ำโขง

ทั้งส้ิน คือ บานทาดีหมี คกงิ้ว คกมาด เชียงคาน บานนอย  

ผาแบน บุฮม คกเลาเหนือ คกเลาใต หวยซวก หาดเบี้ย คกไผ 

ปากชม ปากเนียม สงาว โนนสวรรค หวยทับชาง ปากมั่ง  

หาดคัมภีร คกเวา หวยขอบ และหวยเหียม  

ทกุหมูบานชาวบานจะมวีถิชีวีติทีเ่กีย่วของสมัพนัธกบัแมนำ้โขง

อยางมิอาจแยกออกจากกันได วิถีการดำเนินชีวิตในแตละวันตอง

พึ่งพาแมน้ำโขงเปนหลัก ทั้งความมั่นคงทางดานอาหาร การใช
ประโยชนจากแมน้ำโขงในการอุปโภคในครัวเรือนและชวย 

ในการประกอบอาชีพ ทั้งอาชีพการหาปลา การทำเกษตรริมโขง 

แมน้ำโขงจึงเปรียบดังเสนเลือดที่หลอเลี้ยงชีวิตของผูคนแถบนี้ 
งานวิจัยพันธุปลาไดทำการวิจัยแลวในเขตพื้นท่ีลุมน้ำโขง

ตอนบนของประเทศไทย ในเขตพื้นท่ีอำเภอเชียงของและอำเภอ

เวยีงแกน จงัหวดัเชยีงราย ในป ๒๕๔๗ โดยคณะนกัวจิยัจาวบาน 



เชียงของ-เวียงแกน ในชื่อของงานวิจัยวา “ความรูทองถิ่นเรื่อง 

พันธุปลาแมน้ำโขง” และ “แมน้ำโขง แมน้ำแหงวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรม” ที่ไดศึกษาผลการเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิต สังคม 

วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ำโขงตอนบนของไทย 

ซึง่ไดคดัเลอืกเปนพืน้ทีต่วัอยางในการศกึษาขอมลูแมนำ้โขงตอนบน 

ดังนั้นงานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง : จากเชียงคาน 

ถงึปากชม จงึเปนพ้ืนท่ีตวัอยางในการศึกษาขอมูลแมนำ้โขงตอนลาง

ของไทย โดยไดนำกระบวนการงานวิจัยจาวบานจากเชียงของ 

มาปรับใชใหเหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งทางผูรวบรวมขอมูลไดเขามา

เก็บขอมูลแบบมีสวนรวมกับชาวบาน โดยมิไดจัดตั้งกลุมนักวิจัย

เชนทางเชียงของ เนื่องจากวิถีชีวิตของชาวบานลุมน้ำโขงตอนลาง

ของไทยไดอาศัยพื้นที่ ในการ

ทำการเกษตรแบบเปนอาชีพถาวร 

คือ การทำเกษตรที่ เนนหนัก 

ไปทางการปลูกพืชอาหาร เชน 

มะเขือเขียวเปราะ ขาวโพดหวาน 

พริก เสียเปนสวนใหญ และยัง

ไดปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน ถั่วดำ 

ยาสูบ ที่ตองทำการดูแลอยาง 

ใกลชิด รวมท้ังไดทำการเกษตร

บนภูเขาควบคูกันไปดวย พืชท่ีปลูก

คือ ตนกลวยที่เก็บขายทัง้ใบ ปล ี

และผล ทีม่กีารเก็บมาขายไดทกุวนั 

ซึ่งจะมีภาพของรถที่ชาวบาน 

เรียกกนัวา “อแีตก” หรอื “รถซิง่” 
คือ รถดัดแปลงมาจากรถไถนา 

ที่ ไ ด ดั ด แปลง ให มี ที่ บ ร ร ทุ ก 

ผลผลติทางการเกษตร ทกุๆ เยน็

ชาวบ านก็ จ ะบรรทุ กพื ชผล 

ออกจากสวนกลับบาน นำมาขาย
ให กั บพ อค า แม ค าคนกลาง 



ที่นำรถยนตเขามารอรับซื้อถึงในหมูบานหรือคนในหมูบานที่มี

รถยนตรอรับซ้ือเพ่ือนำไปขายยังตลาดใหญๆ  เชน ตลาดบานมวง 

ตลาดในตัวจังหวัดหนองคาย อุดรธานี เลย และมีแมคาพอคา

จากฝงลาวนำเรือมารับซื้อไปขายยังประเทศของตน เปนตน  

นอกจากน้ันก็มีผลไมตางๆ เชน มะมวง มะขาม สมโอ  

ที่นำออกขายตามฤดูกาลของผลไมชนิดนั้นๆ อีกดวย 

ดวยวิถีชีวิตของชาวบานท่ีมีงานใหทำทุกวันการเก็บขอมูล

จึงไดปรับปรุงใหเหมาะกับสถานการณในพื้นที่ ผูรวบรวมขอมูลจึง

ใชวิธีตามชาวบานไปศึกษาขอมูลในสถานท่ีจริง พรอมกับพูดคุย

ถึงขอมูลและมีสวนรวมในการใชวิถีชีวิตแบบชาวบานในทองถิ่นน้ี 

โดยศึกษาขอมูลและสังเกตการณแบบมีสวนรวมกับชาวบาน  

ซึ่งการปรับใชวิธีเก็บขอมูลแบบนี้ ชวยใหไดขอมูลที่แทจริงในพื้นที่ 

ซึ่งกระบวนการทำวิจัยจาวบานนั้นจะมีการประชุมกลุมนักวิจัย

เพ่ือใหไดขอมูลกอน แลวจึงลงพ้ืนท่ีจริงเพ่ือตรวจสอบขอมูล  

แตงานวิจัยในพ้ืนท่ีแมน้ำโขงตอนลาง ไดรวบยอดกระบวนการ

เก็บขอมูลและลงพ้ืนที่จริงในการตรวจสอบขอมูลควบคูกันไป  

ซึ่งขอมูลในประเด็นอื่นนอกจากขอมูลเรื่องพันธุปลาจะไดรวบรวม

เปนหนังสืออีกเลมหนึ่งในโอกาสตอไป 

ขอมูลเร่ืองพันธุปลาแมน้ำโขงตอนลาง : จากเชียงคาน
ถึงปากชม ผูรวบรวมขอมูลไดติดตามชาวบานท่ีหาปลาออกเก็บ

ขอมูลโดยใชชื่อปลาเปนภาษาถิ่นที่ชาวบานเรียก วัดขนาดที่พบ 

อาหารของปลาชนิดนั้นๆ แหลงอาศัย ชวงระยะเวลาท่ีพบ 

เครื่องมือหาปลาที่ใชจับ ราคาที่ซื้อขายกัน รวมทั้งถายภาพปลา

แตละชนิด ดังรายละเอียดของเนื้อหาในหนังสือเลมนี้  

ขอมูลท่ีได นำมาเปรียบเทียบกับขอมูลพันธุปลาแมน้ำโขง
ตอนบน ทั้งขอมูลของวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม และทรัพยากร 

ธรรมชาติที่มีอยูทั้งสองพ้ืนท่ีและศึกษาความเปลี่ยนแปลงของ

แมน้ำโขง หลังจากมีโครงการพัฒนาลุมน้ำโขงทั้งอนุภูมิภาค 

ผลของขอมลูดานพันธุปลาในแมนำ้โขง จากขอมลูของพนัธุปลา

แมนำ้โขงตอนบนของไทย ทีไ่ดเกบ็ขอมลูในพืน้ทีเ่ชยีงของ-เวยีงแกน 

พบพันธุปลา ๙๖ ชนิด แบงเปนปลาเกล็ด ๕๖ ชนิด ปลาหนัง 



๔๐ ชนิด ซึ่งถือเปนพันธุปลาแมน้ำโขงทางตอนบนของไทย  

สวนผลการศึกษาของพันธุปลาแมน้ำโขงตอนลางของไทย ในเขต

พืน้ท่ีตวัอยางในการศกึษา คอื อำเภอเชยีงคานและอำเภอปากชม 

จังหวัดเลย พบพันธุปลาแมน้ำโขง ๒๗๐ ชนิด แบงเปนปลาหนัง 

๘๙ ชนิด และปลาเกล็ด ๑๘๑ ชนิด  

จากขอมูลดังกลาวพบวา แมน้ำโขงทางตอนลางของไทย 

มีความหลากหลายของพันธุปลามากกวาแมน้ำโขงทางตอนบน 

ของไทย แตมีแนวโนมวาชนิดของพันธุปลานับวันจะมีจำนวน 

ลดลงไปเรื่อยๆ ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของแมน้ำโขง ที่มีการ

สรางเขื่อนกั้นแมน้ำโขงตลอดทั้งอนุภูมิภาค ซึ่งเปนการแยงชิงการ

ใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูในลุมน้ำโขง โดยขาดจิตสำนึก 

ตอผลกระทบท่ีจะตามมาในดานลบท่ีมีตอส่ิงแวดลอมตางๆ  

ทั้งส่ิงมีชีวิตรวมถึงระบบนิเวศ เชน เกาะแกงตางๆ ที่เปนท่ีอยู

อาศัยของสัตวน้ำก็มิอาจถูกละเวนจากการทำลายลาง โดยใช

เหตุผลวา กีดขวางวิถีการดำเนินเศรษฐกิจระหวางประเทศ  

สวนประเด็นอื่นที่ไดนำมาประกอบในหนังสือเลมนี้นั้น 

เปนประเด็นท่ีมีความเก่ียวของสัมพันธกับขอมูลพันธุปลา จึงได

นำเสนอรวมในหนังสือเลมนี้ ซึ่งขอมูลที่ไดสามารถแยกออกเปน

ประเด็นดังตอไปนี้ 

ระบบนิเวศแมน้ำโขงตอนลางของไทย : ปากน้ำเหืองถึง
ปากชม พื้นท่ีตัวอยางในการเก็บขอมูลน้ีสามารถแบงออกเปน

ชวงเวลาตามฤดูกาลของธรรมชาติ คือ ชวงน้ำลดกับชวงน้ำหลาก 
ชวงน้ำลด หมายถึง ชวงท่ีแมน้ำโขงลดลงเรื่อยๆ เม่ือ 

เปล่ียนผานชวงฤดูกาลตามสภาพภูมิอากาศ คือ เร่ิมต้ังแตเดือน
พฤศจิกายน ซึ่งเปนชวงเริ่มเขาสูฤดูหนาว ซึ่งฝนไมตก สภาพ

ภูมิประเทศแหงแลง นำ้ในแมนำ้โขงจะลดลงเรือ่ยๆ ไปจนถงึเดือน

เมษายน ซึ่งเปนฤดูรอนของไทย ระบบนิเวศแมน้ำโขงสวนใหญ

บริเวณท่ีเคยเปนทองน้ำอันกวางใหญก็จะกลายสภาพเปนดอน

ทรายที่มีทั้งทราย แกงหิน และพืชประเภทไมพุมและพืชลมลุกขึ้น

ปกคลุมไปท่ัวบริเวณโดยมีระบบนิเวศยอยที่ชาวบานเรียกกัน 



ตามลักษณะของระบบนิเวศน้ันๆ ได ๑๑ ระบบ มี แกง ดอน

ทราย คก วัง แซม หาด บุง โซ แปว คอน และริมฝง 

ชวงน้ำหลาก หมายถึง ชวงที่ยางเขาสูฤดูฝนตั้งแตเดือน

พฤษภาคม เม่ือฝนตกหนักข้ึนปริมาณน้ำในแมน้ำโขงก็จะเพิ่ม

ระดับสูงข้ึนจนเต็มฝงในราวเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 

จากนั้นราวเดือนตุลาคมปริมาณน้ำก็จะลดลง เนื่องจากฝนจะเริ่ม

ทิ้งชวงแลวเขาสูฤดูหนาวตอไป 

ปริมาณน้ำที่มากถึงระดับที่เรียกวา “น้ำเต็มฝง” ระบบนิเวศ

ยอยทั้งหมดจะจมอยูใตน้ำ เหลือเพียงโขดหินที่มีระดับสูงและอยู

ริมฝงเทาน้ันท่ีพอมีใหเห็นอยูบาง สวนภาพโดยรวมของแมนำ้โขง

ก็จะกลายสภาพเปนเวิ้งน้ำขนาดใหญ ไหลเงียบและนิ่งเสียเปน

สวนใหญ จะมีไหลแรงในบริเวณท่ีมีแกงหินจำนวนมากเปน 

บางชวงเทานั้น  

ลวงหาปลาที่สำคัญจากเชียงคานถึงปากชม แมน้ำโขง 

ตลอดท้ังสายน้ำในเขตพ้ืนท่ีนี้ ชาวบานใชเปนท่ีหาปลาตลอด

สายน้ำ แตจะมีลวงหาปลาท่ีเปนท่ีรูจักของชาวบานเปนอยางดี 

มปีลาชกุชมุ และมคีนลงหาปลากันเปนจำนวนมาก คอื ปากนำ้เหือง 

ดอนไข แกงคุดคู ผาแบน คกตามิ้ง คกไผ และแกงจันทร 

ลวงหาปลาท่ีกลาวมาขางตน เปนเพียงตัวอยางแหลง 
หาปลาทีส่ำคัญของชาวบานเพียงบางสวนเทาน้ัน นอกจากนีช้าวบาน

ยังวางเครื่องมือหาปลาหลากหลายชนิดตลอดทั้งสายน้ำโขง 

การอพยพขึ้น-ลงของพันธุปลาแมน้ำโขงตอนลาง  
พันธุปลาแมน้ำโขงในแถบน้ีมีการอพยพเปนสองชวงคือ “ชวงน้ำข้ึน”

จะเปนปลาขนาดใหญที่อพยพขึ้นมาวางไขตามลำหวยสาขาของ
แมน้ำโขงที่มีปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นมากเปนตัวชวยใหปลาสามารถ

วายข้ึนไปวางไขได ประกอบกับปริมาณนำ้หวยท่ีเพิม่ขึน้จากน้ำฝน

ทีต่กลงมาตามฤดกูาล เปนสิง่เก้ือหนนุใหปลาขนาดใหญทัง้ปลาเกล็ด

และปลาหนังอพยพขึ้นมาวางไขตามระบบนิเวศที่เหมาะสม 

ชาวบานจะเรียกวา “ปลาข้ึน” ในชวงน้ีชาวบานจะใชมองหรือ

ตาขายตาใหญ ตุม และลอบที่มีขนาดใหญ วางดักปลาเหลานี้ 



ปลาขนาดใหญจะอพยพกลับถ่ินอาศัยเดิมเมื่อน้ำเริ่มลด

ระดับลงเรื่อยๆ ในชวงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ชาวบานก็จะ

วางเครื่องมือหาปลาในชวงนี้ ซึ่งเรียกชวงนี้วา “ปลาลง” 

“ชวงนำ้ลด” ในราวปลายเดอืนกมุภาพนัธ จะมปีลาขนาดเลก็

ทั้งปลาเกล็ดและปลาหนัง วายทวนกระแสน้ำข้ึนมาเปนฝูง 

ขนาดใหญ ชวงนี้ชาวบานก็จะเรียกวา “ปลาขึ้น”  

ดวยปริมาณน้ำที่มีนอย ชาวบานจึงปรับเปลี่ยนการใช

เครื่องมือหาปลาใหเหมาะสมกับระบบนิเวศที่ปลาอาศัยอยู ในบุง

ก็จะใชกะโหล ลอบ เยาะ ไซ ซอน ในการหาปลา สวนบริเวณ 

ที่น้ำไหลเชี่ยวก็จะใชโตง ซึ่งหมายถึงไมไผขนาดใหญทั้งลำตน 

นำมาทำเปนตัวยึดโดยการผูกมองติดกับลำไมไผ ใชกอนหินผูก

ติดชายมองท้ังสองดานเพื่อใหมองจมน้ำ วางดักปลาตามบริเวณ

ที่มีน้ำไหลแรง และใชตองตักปลา โดยชาวบานจะยืนอยูตาม 

โขดหินแลวใชตอง ซึ่งมีลักษณะคลายสวิง แตมีขนาดใหญกวา

หลายเทาดักตักปลาที่วายทวนกระแสน้ำขึ้นมาเปนฝูง 

ชวงฤดูกาลการหาปลาของชาวบานในแถบน้ีจะหมุนเวียน

ปรับเปลี่ยนเครื่องมือหาปลาไปตามระบบนิเวศที่ปลาอาศัยอยู 

เพื่อใหเหมาะสมกับระบบนิเวศและชวยใหจับปลาได  

เครื่องมือหาปลาพื้นถ่ิน : เชียงคาน-ปากชม เครื่องมือ

หาปลาของคนหาปลาในแถบนี้จะมีการปรับเปลี่ยนการผลิต

เครื่องมือตามกาลเวลา อยางเชนเม่ือกอนใชไมไผเปนวัสดุ 

เสียเปนสวนใหญ เมื่อกาลเวลาเปล่ียนไปมีวัสดุที่หาไดงายตาม
ทองตลาด จึงมีการผลิตเครื่องมือหาปลาท่ีมีลักษณะแตกตางไป

จากแตกอน เชน ใชตาขายตาถี่สีฟา หรือที่ชาวบานเรียกวา  
“ดางเขียว” มาทำเปน ตุม กะโหล ซอน เปนตน  

เครื่องมือหาปลามีทั้งหมด ๒๔ ชนิด คือ มอง มองซิ่ง แห 

เบ็ดราว เบ็ดปก เบ็ดน้ำเตา หรือ เบ็ดปลาเลิม ลอบนอน ลอบเบิด 
จั่น ตุมปลาขาว คอนโด ดางกุง ตุมกุง ดางตุมกุง ซอน ตอง โตง 

ตุมปลามาง กะโหล กะโหลมหีาง เยาะ สวิง ตุมเอี่ยน สะดุง และ

เครื่องมือชวยหาปลาอีก ๒ ชนิด ไดแก ของ และเรือหาปลา 



เสนทางเศรษฐกิจปลาแมน้ำโขง : เชียงคาน-ปากชม 

ปลาแมน้ำโขงถือเปนทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ือประโยชนในดาน

ความม่ันคงทางอาหารใหกับผูคน ตลอดไปจนถึงความม่ันคงทาง

ดานชีวิตความเปนอยูและอาชีพที่มั่นคงใหกับคนหลายกลุม 

นับตั้งแตคนหาปลา คนรับซื้อปลาในหมูบาน พอคาแมคาปลา  

รานอาหาร ปลาแมน้ำโขงสรางความมั่นคงทางดานอาหารมา

อยางยาวนาน เม่ือหาปลามาไดจะนำมาประกอบอาหารและใช

วิธีถนอมอาหารเก็บไวกินนานๆ เชน ทำปลารา ปลาแหง เปนตน 

และกลุมคนที่คอยรับซ้ือปลา พอคาแมคา เจาของรานอาหารได

ยึดเปนอาชีพของตน สรางความม่ันคงใหกับครอบครัว เทากับ 

ทุกคนไดรับประโยชนจากปลาแมน้ำโขง ซ่ึงนับตัวเลขทางเศรษฐกิจ

ไดหลายรอยลานบาทตอป  

หวังเปนอยางย่ิงวาขอมูลท่ีเปนความจริงจากในพ้ืนท่ีท้ังหมดน้ี

จะชวยสะทอนใหผูมีอำนาจในการตัดสินใจในอภิมหาโครงการ 

ที่อางวาเพ่ือการพัฒนาลุมน้ำโขงน้ัน จะไดตระหนักถึงผลกระทบ

ท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีคนลุมน้ำโขงพ่ึงพาประโยชนมาอยาง

ยาวนานหลายชัว่อายคุน จะสูญสลายไปกับการพฒันาท่ีถกูอางข้ึน

เพื่อผลประโยชนเฉพาะกลุมเทานั้น 



ขอมูลที่ไดทั้งหมดไดรวบรวมเปน

หนังสือ “พันธุปลาแมน้ำโขงตอนลาง 

จากเชียงคานถึงปากชม ใชประโยชนเพ่ือ

นำออกเผยแพรยังหองสมุดของสถาบัน

การศึกษาท่ัวประเทศ สื่อสาธารณะ  

และใชเปนฐานขอมูลของศูนยเรียนรู

ภูมิปญญาไทบาน ที่โรงเรียนบานคกเวา 

โดยใหชื่อโครงการ “โรงเรียนแมน้ำ”  



ซึ่งทางโครงการแมน้ำเพ่ือชีวิตรวมกับโรงเรียนคกเวาและชาวบาน 

จะไดจดัตัง้ศนูยนีข้ึน้มา หลงัจากไดรวบรวมขอมลูทีเ่ปนองคความรู 

ในทองถิ่นเสร็จสิ้นลง ดังนี้ 

พันธุปลาแมน้ำโขงตอนลาง จากเชียงคานถึงปากชม  

ทางโครงการแมน้ำเพื่อชีวิตรวมกับนักเรียนโรงเรียนคกเวา 

ไดชวยกัน เก็บตัวอยางพันธุปลาแตละชนิดมาดองเก็บไว และเคร่ืองมือ

หาปลาพ้ืนบาน เปนการรวบรวมเคร่ืองมือหาปลาแตละชนิด 

ที่ชาวบานใชหาปลา เพ่ือนำเสนอไวในศูนยเรียนรู ใหนักเรียน 

ชาวบาน และบุคคลภายนอกที่สนใจ ไดมาศึกษาเรียนรูขอมูล 

นอกจากน้ียังไดขยายการรวบรวมขอมูลในประเด็นอ่ืนท่ีมี

ความสำคัญตอชุมชน อยางเชน การทำเกษตรบนภูเขา การทำ

เกษตรริมโขง พืชผักอาหารจากธรรมชาติ สมุนไพรที่ชาวบานใช

รักษาอาการปวยไข สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะไดรวบรวมขอมูล

มานำเสนอไวในศูนยเรียนรูแหงนี้ตอไปในอนาคต 



ใสลอบยามหนาแลงในแมน้ำโขง 



 
การศึกษาขอมูลพื้นที่อำเภอเชียงคานและอำเภอปากชม 

เปนพ้ืนท่ีที่ยังไมมีการจัดต้ังชาวบานใหเกิดการรวมกลุมกันข้ึน 

ดังน้ันการเก็บขอมูลเบ้ืองตนอาศัยการนำวิธีการของงานวิจัย 

ไทบาน มาปรับใชใหเกิดความเหมาะสมในพ้ืนท่ี โดยใชวิธีการ

ประชุมชาวบานแลวนำเสนองานวิจัยไทบานใหชาวบานไดรับรู

และขอความเห็นชอบจากชาวบาน ซึ่งไดรับความเห็นชอบเปน

อยางดี แตวิธีการดำเนินการเก็บขอมูลแบบแบงกลุมแตละประเด็น

ไมสามารถดำเนินการไดในพ้ืนท่ีนี้ เน่ืองจากวิถีชีวิตของชาวบาน

มีการทำมาหากินอยางตอเนื่องในแตละวัน กลาวคือ ชวงเวลา

เชาตรูชาวบานจะออกไปดูเครื่องมือหาปลาของตนเองที่ใสไว 

เม่ือเย็นวาน เพ่ือดูวามีปลาติดเคร่ืองมือหาปลาของตนหรือไม 

หากติดก็จะนำมาขายและแบงประกอบอาหาร หลังจากอาหารเชา 

ก็จะเขาไปทำงานยังสวนบริเวณดอนทรายกลางลำน้ำโขงท่ีปลูก

มะเขือเขียวเปราะ ยาสูบ พริก ถั่วดำ ตกเย็นก็จะไปดูเครื่องมือ 

หาปลาอีก ซึ่งการทำเกษตรกลางดอนแมน้ำโขงจะทำในชวงฤดู 

น้ำลดหรือฤดูแลง สวนฤดูฝนก็จะเปนการทำเกษตรบนภูเขา ปลูก
กลวย มะขาม มะมวง ลำไย สมโอ เปนตน นอกจากน้ียังมีการ

ปลูกขาวไร ยางพารา และทำนาบริเวณริมหวยสาขาของแมน้ำโขง

อีกดวย  

ดังนั้นชาวบานจึงมีงานทำทุกวัน การประชุมก็จะมีเพียง

เดือนละ ๑ ครั้งเปนการประชุมประจำเดือนของหมูบานที่ทาง
ผูนำหมูบานนำขอมูลของทางราชการมาแจงใหรับทราบ การเก็บ
รวบรวมขอมูลจึงปรับเปล่ียนวิธีการใหเหมาะสมกับสถานการณ

ในพื้นที่ โดยใชวิธีการดังตอไปนี้  

กระบวนการเก็บรวบรวมข�อมูล 

๑๑จากเชียงคานถึงปากชม จากเชียงคานถึงปากชม 



๑. ประชุมกลุมชาวบานเพ่ือแจงใหรับทราบถึงการทำวิจัย 

แลวขอความเห็นชอบและขอความรวมมือในการใหขอมูล 

๒. ลงพื้นที่เก็บขอมูลโดยวิธีสัมภาษณแบบเจาะลึกและ

สังเกตการณแบบมีสวนรวม ซึ่งผูดำเนินการเก็บขอมูลลงพื้นที่

ติดตามชาวบานไปเก็บขอมูลยังประเด็นท่ีไดกำหนดไววาตองการ

รวบรวมขอมูล เชน ประเด็นพันธุปลาไดลงพื้นที่ตามชาวบาน

ออกไปหาปลา เพ่ือสังเกตการณแบบมีสวนรวม ถายรูปปลา  

วัดขนาด และสัมภาษณคนหาปลาในรายละเอียดขอมูลของปลา

ชนิดน้ัน คือ อาหารท่ีปลากิน แหลงอาศัยของปลา ระยะเวลา 

ท่ีพบ เคร่ืองมือท่ีใชจับ ราคาซ้ือขาย เสนทางการคาขายปลาระหวาง

คนหาปลากับพอคาแมคาที่เขามารับซื้อปลา และประเด็นอื่นๆ  

ที่เกี่ยวของสัมพันธกับแมน้ำโขง 

๓. ผูบันทึกขอมูลนำขอมูลที่ ไดมาเรียบเรียงและแยก

ประเด็น เพื่อจัดการขอมูลใหเปนระบบและเขาใจงาย 

๔. นำขอมูลแตละประเด็นลงตรวจสอบกับชาวบานอีกคร้ัง

เพื่อความถูกตองของขอมูล โดยใหนักเรียนโรงเรียนบานคกเวา

เปนผูนำรูปถายพันธุปลาแตละชนิด ไปตรวจสอบกับผูรูในหมูบาน

อีกครั้ง แลวนำขอมูลมาแกไขเพื่อความถูกตองสมบูรณ กอนพิมพ

เผยแพรขอมูลตอไป 

๒๒ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 



แผนที่ทรัพยากรแม�น้ำโขง 
๓๓จากเชียงคานถึงปากชม จากเชียงคานถึงปากชม 



ปากน้ำเหืองถึงปากชม 
ผลของการศึกษาเร่ืองระบบนิเวศแมน้ำโขงตอนลางไดกำหนด

พืน้ท่ีตวัอยางในการศกึษาโดยทำการศกึษาพ้ืนท่ีตัง้แตปากน้ำเหอืง 

บานทาดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ซึ่งเปน

แมนำ้สาขาของนำ้โขงและเปนบริเวณทีแ่มนำ้โขงไหลเขาประเทศไทย 

อีกชวงหนึ่งซึ่งถือเปนแมน้ำโขงตอนลางของไทย หลังจากที่ไหล

ผานประเทศไทยทางภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงราย แลวไหล

เขาประเทศลาวที่เมืองหวยทราย แขวงบอแกว และไหลออกจาก

ประเทศลาวที่เมืองสานะคาม แขวงเวียงจันทน ซึ่งก็คือบริเวณ

ปากน้ำเหือง ที่ไดไหลลงมาบรรจบแมน้ำโขงกอนจะไหลเขา 

ประเทศไทย 

แมน้ำเหือง เปนแมน้ำสาขาของแมน้ำโขงอีกสายหนึ่งท่ีมี
ความสำคัญตอวิถีชีวิตของคนลุมน้ำโขง ที่มีการนำน้ำมาใชใน

การเกษตร การหาปลา กุง หอย ทั้งนำมาเปนอาหารและขาย

สรางรายได มีตนกำเนิดมาจากภูเมี่ยงในประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยประชาชนลาว ไหลผานอำเภอนาแหว อำเภอดานซาย 

และอำเภอทาล่ี แลวไหลลงสูแมน้ำโขงที่บานทาดีหมี อำเภอ 

เชียงคาน มีความยาวประมาณ ๑๔๐ กิโลเมตร ซ่ึงมีลำน้ำท่ีสำคัญ

เปนแมน้ำสาขา คือ ลำน้ำหมัน ลำน้ำสาน และลำน้ำคาน  

แมน้ำสาขาอีกสายหนึ่งที่มีความสำคัญ คือ แมน้ำเลย  

ซ่ึงปากน้ำเลยท่ีไหลลงสูแมน้ำโขงอยูถัดลงมาจากน้ำเหืองประมาณ 

๑๐ กิโลเมตร แมน้ำเลยมีตนกำเนิดจากภูหลวง ไหลผานอำเภอ 

ภูหลวง อำเภอวังสะพุง อำเภอเมืองเลย ไหลลงสูแมน้ำโขงที่บาน

ปากเลย อำเภอเชียงคาน มีความยาวประมาณ ๑๖๐ กิโลเมตร  
มีลำน้ำสาขาคือ ลำน้ำสวย ลำน้ำหมาน และลำน้ำลาย 

ระบบนิเวศ 
แม�น้ำโขงตอนล�างของไทย 

๔๔ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 



ความกวางของแมน้ำโขงจากฝงไทยขามไปยังฝงลาวนั้น 

มีกวางเปนบางชวง บางชวงก็แคบสลับกันไปตลอดทั้งสายน้ำ 

ทามกลางสายน้ำโขงแหงนี้ภูมินิเวศโดยรอบประกอบดวย

ระบบนิเวศที่สามารถแบงออกตามชวงเวลาของสภาพภูมิอากาศ

หรือตามฤดูกาล ที่เปนฤดูกาลหลักของประเทศไทย คือ ฤดูรอน

อยูระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน ฤดูฝนอยูระหวาง

เดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนกันยายน และฤดูหนาว

อยูในชวงราวปลายเดอืนกันยายนถงึเดือนมกราคม หากแตวถิชีวีติ

ของผูคนท่ีอาศัยอยูในลุมน้ำโขงตอนลางบริเวณน้ี แบงลักษณะ

ของระบบนิเวศออกเปน ๒ ชวงเวลา คือ 

ชวงน้ำลด ในราวปลายเดือนตุลาคมน้ำในแมน้ำโขงจะเริ่ม

ลดลงเร่ือยๆ ไปจนถึงเดือนเมษายน แมน้ำโขงท่ีมีสภาพเปนแมน้ำ 

ทีก่วางใหญ กลายเปนรองน้ำขนาดเล็กทีน่ำ้ไหลเช่ียวกรากเปนชวงๆ 

ไปตลอดทั้งสายน้ำ สวนบริเวณอ่ืนไดกลายสภาพเปนดอนทราย

ขนาดใหญที่มีแกงหินพรอมกับมีตนพืชนานาชนิดขึ้นเขียวขจีเปน

องคประกอบของระบบนิเวศ ที่เปนแหลงอาศัยของนกชนิดตางๆ 

สัตวเลื้อยคลานและเปนพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบาน ที่ใช

ปลูกถั่วดำ มะเขือ พริก เปนตน ซึ่งระบบนิเวศในชวงน้ำลดแบงได

ดังนี้ 

 

แกง คือ หินผาหรือโขดหินผานอยใหญตั้งเรียงรายสลับกัน
ไปทั่วทั้งบริเวณที่เปนขอบเขตของสายน้ำโขง ขวางกั้นทางเดิน

๕๕จากเชียงคานถึงปากชม จากเชียงคานถึงปากชม 



ของน้ำ สรางความเชี่ยวกรากใหกับสายน้ำ ชวงน้ำหลากจะจมอยู

ใตผืนน้ำเม่ือน้ำลดจะโผลพนน้ำข้ึนมา สภาพของแมน้ำโขงท่ีอำเภอ

เชียงคานและอำเภอปากชม มีแกงอยูเปนระยะๆ ตลอดสายน้ำ 

ซึ่งมีแกงคุดคู ที่มีความสำคัญทั้งในดานเปนแหลงหาปลาและเปน

แหลงทองเท่ียวทีม่นีกัทองเทีย่วมาเทีย่วชมตลอดทัง้ป สรางรายได 

ใหกับชาวบานหลายกลุมท้ังกลุมคนหาปลา กลุมคนขับเรือ 

พานกัทองเทีย่วชมทิวทัศนสายนำ้โขง กลุมแมคาพอคาขายของฝาก

ของที่ระลึกบริเวณริมฝงโขงตรงแกงคุดคู และกลุมรถรับจางที่มี

รายไดหลักจากการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติบริเวณนี้ 

ดอนทราย เปนพืน้ทีท่ีเ่กดิขึน้เมือ่นำ้ลดมากในเดอืนมนีาคม

ถึงเดือนเมษายน ดอนทรายเกิดขึ้นริมฝงและกลางลำน้ำโขง  

ที่เกิดจากกระแสพัดพาเอาทรายมากองรวมกันขยายเปนพื้นที่
บริเวณกวางมีตนพืชขึ้นในชวงฤดูแลง ในชวงน้ำขึ้น ดอนทราย 

จะจมอยูใตน้ำ ดอนทรายที่มีขนาดใหญและสำคัญคือ ดอนไข  

ที่เปนแหลงวางไขของนกนานาชนิดในชวงฤดูแลง 

๖๖ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 



คก คือ บริเวณท่ีถูกกระแสน้ำกัดเซาะตลิ่งลึกเวาเขาไป  

ซ่ึงเกิดจากกระแสน้ำถูกปดก้ันดวยแกงหรือผืนดิน ทำใหน้ำเปล่ียน

ทางเดินไหลพุงเขาตล่ิงกลายเปนน้ำวน กอนจะไหลวกกลับเสนทาง

เดิมของแมน้ำสายหลัก คกจะมีลักษณะคลายกับวังแตมีขนาดเล็ก

กวามาก 

วัง คือ บริเวณน้ำลึกและน้ำไหลวนใตทองน้ำ สวนบริเวณ

ผวินำ้คอนขางนิง่ ปลานานาชนิดชอบอาศยัอยู จากการวดัความลึก

ของวังโดยเจาหนาที่เรือดับเพลิงของอำเภอเชียงคาน พบวาวัง 

ในแมน้ำโขงที่เชียงคานมีความลึกถึง ๑๕ วา หรือ ๓๐ เมตร 

๗๗จากเชียงคานถึงปากชม จากเชียงคานถึงปากชม 



แซม คือ บริเวณทางเดินน้ำที่มีดอนทรายปดทางน้ำ 

ทั้งสองดานทำใหน้ำไหลเปนร้ิวทางยาวไปกับความยาวของ 

ดอนทรายนั้นๆ  

หาด หาดในระบบนิเวศของแมน้ำโขง แบงเปน ๒ ชนิด คือ 

หาดท่ีมีลักษณะน้ำไหลแรงและมีระดับน้ำท่ีต้ืนหรือไมลึก เน่ืองจาก

ความลาดชันของพ้ืนที่บริเวณนั้น และมีหินอยูใตทองน้ำเปน 
จำนวนมาก ทำใหกระแสน้ำไหลเชี่ยว  

สวนหาดอีกชนิดหน่ึงคือ หาดทราย ท่ีมีทรายอยูเปนบริเวณ

กวางและยาวทอดไปตามสายน้ำ บริเวณแมน้ำก็จะมีน้ำไหลแรง

แตน้ำไมลึก 

๘๘ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 



บุง คือ บริเวณแองน้ำที่มีความกวาง บางแหงน้ำลึก 

บางแหงนำ้ตืน้ เปนระบบนเิวศของแมนำ้โขงในชวงฤดแูลง มคีนัหนิ

หรือดอนทรายปดกั้นทางน้ำทำใหเกิดแองน้ำขังและนิ่ง เปนที่อยู

อาศัยของปลาขนาดเล็ก และลูกปลานานาชนิดที่ติดคางอยูในบุง 

ซึ่งไมมีทางเดินน้ำไหลออกสูรองน้ำลึกของแมน้ำโขงสายหลัก 

โซ เปนรองน้ำเล็กๆ จากบุงยื่นเขาไปในพื้นดิน มีปลา 

ขนาดเล็กหรือลูกปลาวายเขาไปอาศัยอยู 

๙๙จากเชียงคานถึงปากชม จากเชียงคานถึงปากชม 



แปว คือ บริเวณคลื่นผิวของน้ำที่เปนริ้วตามกระแสน้ำหรือ

เปนระบบนิเวศท่ีเกิดในชวงขณะน้ำกำลังข้ึนในตนฤดูน้ำหลาก 

เปนชวงรอยตอของฤดูแลงกับฤดูฝน เมื่อน้ำขึ้นแลวไหลเขาสูบุง

หรือวังลักษณะผิวน้ำเปนร้ิวคลื่นของกระแสน้ำ ชาวบานเรียกวา 

“แปว” แตน้ำจะไมไหลแรงเทากับหาด 

แปว อีกชนิดหนึ่งคือ บริเวณรองน้ำลึกที่อยูสลับกับแกงหิน

ทั้งสองดาน ใชเปนเสนทางเดินเรือผานแกง 

คอน เปนระบบนิเวศสวนหนึ่งของดอน ซึ่งอยูปลายสุดของ
ดอนหรือบริเวณใกลริมฝงของดอน  

๑๐๑๐ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 



น้ำทวมหลาก ระบบนิเวศแมน้ำโขงในชวงน้ำขึ้นนั้นจะทวม

ระบบนิเวศทั้งหมดกลายเปนเวิ้งน้ำขนาดใหญ ไหลเงียบและน่ิง 

และจะมีระบบนิเวศท่ีเปนแกงหินกีดขวางทางเดินของน้ำทำให 

น้ำไหลเชี่ยวแรง สลับกันไปเปนชวงๆ ในชวงน้ำขึ้นนี้ระบบนิเวศ 
ที่ชาวบานเรียกจึงมีแต คก และวัง เทานั้น 

ริมฝง ลักษณะริมฝงของแมน้ำโขงท่ีอำเภอเชียงคานนั้น 

เปนเนินสูงขึ้นไป ชาวบานใชเปนพื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัวในชวง

น้ำลด เชน ถั่วฝกยาว ฟกทอง มะเขือ พริก เปนตน เลยข้ึนไป

จากเนินริมฝงก็จะเปนที่ตั้งบานเรือนของชาวบาน 

ชวงน้ำขึ้น คือ ชวงตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 

ในเดือนพฤษภาคมจะเริ่มเขาสูฤดูฝน น้ำในแมน้ำโขงก็จะเร่ิม 

มากข้ึนเรื่อยๆ และจะเต็มตลิ่งในเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม  

ก็จะทวมพื้นที่ริมฝงที่ชาวบานใชปลูกพืชผักสวนครัวทั้งหมด 

๑๑๑๑จากเชียงคานถึงปากชม จากเชียงคานถึงปากชม 



น้ำโขงที่ปากชมยามหนาแลง 

๑๒๑๒ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 



ระดับน้ำโขงตอนลางของไทยท่ีไหลอยูในเขตอีสานเหนือ 

ทีจ่งัหวดัเลยนัน้ ไดเปรียบเทยีบชวงระยะเวลาออกเปน ๓ ชวงเวลา 

คอื 

๑. ชวงกอนการสรางเขื่อนในลำน้ำโขงตั้งแตป ๒๕๒๗ 

เรื่อยมาจนถึงป ๒๕๒๙ การวัดระดับน้ำโขงที่ศูนยอุทกวิทยา 

อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไดทำการวัดระดับน้ำทุกวัน สภาพ

ของระดับน้ำโขงสูงสุดเฉล่ียอยูที่ ๓.๗๙ เมตร ในชวงฤดูฝน สูงสุด 

ในเดือนสิงหาคม และระดับน้ำโขงต่ำสุดอยูที่ ๒.๕๙ เมตร  

ในเดือนเมษายนของทุกป  

จากคำบอกเลาของคนหาปลาเชียงคานและปากชมพูดเปน

เสียงเดียวกันวา การขึ้นลงของระดับน้ำโขงน้ันเม่ือถึงฤดูน้ำข้ึน

หรือเมือ่เขาสูฤดูฝน นำ้จะเพ่ิมระดับข้ึนเรือ่ยๆ ตามปริมาณน้ำฝน
และจะเต็มตล่ิงในเดือนสิงหาคม หลังจากน้ันเม่ือหมดฤดูฝนระดับน้ำ

ก็จะเริ่มลดลงไปเรื่อยๆ จนในราวเดือนเมษายนจะถือวาเปนชวง
ที่น้ำลดลงมากที่สุด แลวรอเวลาเขาสูหนาฝน น้ำก็จะคอยๆ เพิ่ม

ระดับสูงข้ึน หมุนเวียนกันไปเชนน้ีทุกป ระดับความสูงต่ำของน้ำ 

ก็ไมหนีหางกันมากนัก แตละปขึ้นอยูกับปริมาณน้ำฝนของปนั้นๆ  

ปรมิาณน้ำโขงในชวง ๓ ปนี ้ชวงฤดูนำ้มาก มนีำ้ทวมรมิตลิง่ 

ที่เปนพ้ืนท่ีทางการเกษตรของชาวบาน แตเปนการทวมที่แหงเร็ว 

และน้ำไมไหลเช่ียวกราก ประกอบกับเปนชวงที่ชาวบานเสร็จสิ้น
จากการเก็บพืชผลทางการเกษตรแลว จึงไมสรางปญหาในการ

สูญเสียพืชผลทางการเกษตรเทาใดนัก เนื่องจากชาวบานอาศัย

ประสบการณที่ทำเกษตรริมโขงมาชานานจึงคำนวณระยะเวลา 

น้ำทวมตลิ่งไดดีวาควรปลูกพืชเดือนใดและจะเก็บผลผลิตเสร็จสิ้น

ระดับน้ำของแม�น้ำโขง 
ที่อำเภอเชียงคาน 

๑๓๑๓จากเชียงคานถึงปากชม จากเชียงคานถึงปากชม 



ในเดือนใด ซึ่งระยะเวลาท่ีผานมาชวงเวลาจะพอดีกับการปลูก

และเก็บเกี่ยวพืชผล โดยไมกอใหเกิดความเสียหาย เพราะหากน้ำ

จะมาเร็วกวากำหนดก็จะไมมากนัก 

(ª
‹Ç§

¡‹Í
¹¡

ÒÃ
ÊÃ

ŒÒ§à
¢×èÍ

¹ 
»‚ 

ò
õò

÷
-ò

õò
ù)

ÃÐ´Ñº¹éÓ/àÁμÃ

๑๔๑๔ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 



๒. ชวงเร่ิมมีการสรางเข่ือนบนแมนำ้โขง ป ๒๕๓๐-๒๕๓๙ 

โดยประเทศที่ถือวาไดเปรียบประเทศอ่ืนท่ีอาศัยอยูทางตนน้ำ  

ซึ่งแมน้ำโขงไหลผานเปนระยะทางท่ียาวกวาประเทศอ่ืนประมาณ 

๒,๐๔๗ กิโลเมตร นั่นคือ ประเทศจีน ที่มีแผนสรางเขื่อนถึง  

๑๕ เขื่อน  

การกอสรางเขื่อนแหงแรกเร่ิมขึ้นในป ๒๕๒๙ ชื่อเขื่อน 

มานวาน (Manwan) ขนาดความสูง ๑๒๖ เมตร กำลังผลิตติดตั้ง 

๑,๕๐๐ เมกกะวัตต กอสรางเสร็จในป ๒๕๓๙  

ชวงระหวางน้ีแมน้ำโขงท่ีวัดระดับน้ำโดย ศูนยอุทกวิทยา 

อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไดทำการวัดระดับน้ำทุกวัน โดยมี 

คาเฉลี่ยของระดับน้ำต่ำสุดตลอด ๑๐ ปนี้อยูที่ ๒.๐๘ เมตร และ

ระดับน้ำสูงสุด ๑๓.๒๐ เมตร โดยชวง ๑๐ ปนี้ ไมกอใหเกิด 

น้ำทวมในพื้นที่ทางทายน้ำ 

๑๕๑๕จากเชียงคานถึงปากชม จากเชียงคานถึงปากชม 
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๑๖๑๖ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 



๓. ชวงกอสรางเขือ่นเสรจ็และเร่ิมใชงาน ป ๒๕๔๐-๒๕๕๒ 

ในป ๒๕๓๙ การกอสรางเขือ่นมานวานแลวเสรจ็และเริม่กกัเกบ็นำ้ 

ทำใหประชาชนที่อาศัยอยูริมแมน้ำตองอพยพ ๓,๑๕๓ คน  

การกอสรางเขื่อนบนแมน้ำโขงเสร็จสิ้นลง แลวเร่ิมใชงาน

โดยการผลิตกระแสไฟฟา ผูที่อาศัยอยูทางทายน้ำคือ เวียดนาม 

ลาว ไทย กัมพูชา เร่ิมไดรับความเดือดรอนจากการเปดปด

ประตูระบายน้ำของเขื่อน สงผลใหชวงเปดเขื่อน น้ำไหลทะลัก

อยางรนุแรงและเช่ียวกราก เขาทวมบานเรอืนทีต่ัง้อยูรมิฝงแมนำ้โขง 

และความแรงของกระแสน้ำไหลกระแทกตล่ิง ทำใหตล่ิงพังเปน

จำนวนมาก พื้นท่ีเกษตรริมโขงและกลางดอนโขงก็ถูกน้ำทวม 

เชนเดียวกัน  

การเพ่ิมปริมาณของระดับแมน้ำโขงไมไดถูกควบคุม 

โดยธรรมชาติที่มีความสมดุลในตัวของมันเอง โดยมีฤดูกาลและ

สภาพภูมิอากาศเปนตัวควบคุมปริมาณน้ำในแตละป หลังจาก 

มีการสรางเข่ือน ระดับของแมน้ำโขงถูกควบคุมดวยน้ำมือ 

ของมนุษย ความสมดุลทางธรรมชาติจึงสูญสลายไปกับการมา

ของเข่ือน สงผลใหเกิดน้ำทวมในป ๒๕๔๐ ความเดือดรอนและ

ความเสียหายของทรัพยสินจึงตกอยูกับผูที่อาศัยอยูทางทายน้ำ 

ชาวบานไดรับคาชดเชยความเสียหายจากรัฐบาลประเทศของตน 

แตเพียงเล็กนอยเทาน้ันเม่ือเทียบกับความเสียหายที่เกิดข้ึน  

โดยรฐับาลจีนมไิดแสดงความรับผดิชอบตอสิง่ทีเ่กดิขึน้แตอยางใด 

กลับเดินหนาสรางเขื่อนตอไป โดยเข่ือนที่สรางเสร็จถัดมา คือ

เข่ือนตาเฉาชาน (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 เร่ิมกอสรางในป ๒๕๔๔ แลวเสร็จ 

ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๒  

๑๗๑๗จากเชียงคานถึงปากชม จากเชียงคานถึงปากชม 



เข่ือนที่ ๔ คือ เข่ือนจิงหง (Jinghong) ขนาดความสูง  

๑๑๘ เมตร กำลังผลิตติดต้ัง ๑,๕๐๐ เมกกะวัตต อพยพประชาชน  

๒,๒๖๔ คน เริ่มกอสรางในป ๒๕๔๖ แลวเสร็จในป ๒๕๕๐  

เขื่อนถัดมาที่กำลังอยูระหวางเตรียมการกอสราง คือ เขื่อน 

นั่วจาตู (Nuozhado) ขนาดความสูง ๒๕๔ เมตร กำลังผลิตติดตั้ง 

๕,๕๐๐ เมกกะวัตต มีประชาชนอพยพออกจากพ้ืนที่น้ำทวม  

๒๓,๘๒๖ คน คาดวาจะแลวเสร็จในป ๒๕๖๐  

โครงการสรางเขื่อนท่ีเหลือบางเขื่อนเริ่มดำเนินการ  

บางเขื่อนอยูในชวงศึกษาโครงการ และในเวลาอีกไมนานเกินรอ

เขื่อนบนแมน้ำโขงก็จะมีลักษณะเปนขั้นบันไดลดหล่ันกันลงมา

ตลอดสายน้ำโขง 

ดังน้ันประเทศทางตอนลางของแมน้ำโขงจึงผุดโครงการ

สรางเขือ่นขึน้ตามมา คอื เขือ่นหลวงพระบาง กัน้แมนำ้โขงใกลกบั

เมืองหลวงพระบาง เข่ือนปากแบง กั้นแมน้ำโขงท่ีแขวงอุดมไซยะ 

เขื่อนไซยะบุรี กั้นแมน้ำโขงที่แขวงไซยะบุรี จะเริ่มกอสรางในราวป 

๒๕๕๔ เข่ือนปากลาย กั้นแมน้ำโขงทางตอนใตของแขวงไซยะบุรี 

เขือ่นดอนสะฮอง กัน้แมนำ้โขงบรเิวณนำ้ตกคอนพะเพง็ เขือ่นทัง้ ๕ นี ้

ตั้งอยูใน สปป.ลาว สวนในเขตประเทศกัมพูชามีเขื่อนสามบอ  

กั้นน้ำโขงที่เมืองกระแจะ  
นอกจากนี้ในเขตพรมแดนไทยลาวยังมีเขื่อนกั้นแมน้ำโขง

อีกคือที่บานกุม ตั้งอยูในเขตอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
และเข่ือนปากชม ตั้งอยูในเขตอำเภอปากชม จังหวัดเลย ซึ่งอยู

ในระหวางศึกษาผลกระทบ  
จากโครงการเข่ือนท่ีมีใหเห็นดังกลาวขางตน ในชวงหลังป 

๒๕๔๐ ทีม่นีำ้ทวมเกิดขึน้ ไดมกีารกักเก็บนำ้ภายในเขือ่นท่ีสรางแลว
ของจีน สงผลใหพื้นที่ทางตอนลางไมไดรับความเสียหายจาก 

น้ำทวม แตเมื่อระดับน้ำในเข่ือนสูงเกิดพิกัดประกอบกับปริมาณ

น้ำฝนที่มากขึ้นในบางป ทำใหเขื่อนไมสามารถกักเก็บน้ำไดเกิน

มาตรฐานทีเ่ข่ือนจะรับไวได ในป ๒๕๔๕ จงึเกิดน้ำทวมข้ึนอีกคร้ัง 

ดวยระดับน้ำสูงถึง ๑๖.๒๓ เมตร ในเดือนสิงหาคม กอใหเกิด

ความเสียหายใหกับบานเรือนและท่ีทำกินของชาวบานทางทายน้ำ 

๑๘๑๘ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 



โดยขาดการรับผิดชอบใดๆ ของผูสรางปญหาใหเกิดน้ำทวม และ

สามปหลังจากน้ันน้ำ ก็ไมทวมพ้ืนท่ีทางตอนลางของน้ำโขง 

อีกเลย 

ในป ๒๕๕๐ ถงึ ป ๒๕๕๑ ฝนเกดิตกชกุทำใหปริมาณนำ้ฝน

มีมากจนเข่ือนไมสามารถรับน้ำเกินขนาดไดจึงปลอยน้ำลงมา 

ปญหาเดิมก็ตามมาน้ำไหลเขาทวมบานเรือนและพ้ืนท่ีทำกินของ

ชาวบานติดตอกันท้ัง ๓ ป และก็ยังไมมีสัญญาณแสดงความ

รับผิดชอบจากเจาของเขื่อนที่ปลอยน้ำลงมา 

จากขอมลูของระดบันำ้ของศูนยอทุกวิทยา อำเภอเชยีงคาน 

จังหวัดเลย คาเฉลี่ยระดับน้ำต่ำสุดตั้งแตป ๒๕๔๐ ถึง ป ๒๕๕๒ 

อยูที่ ๒.๕๙ เมตร และระดับน้ำสูงสุดเฉลี่ยอยูที่ ๑๔.๖๐ เมตร  

นอกจากความเสียหายที่เกิดข้ึนกับผูคนท่ีอาศัยอยูลุมน้ำ

แหงนีแ้ลว สรรพสตัวทีอ่าศยัลุมนำ้แหงนีด้ำรงชวีติ กไ็ดรบัผลกระทบ

ดวยเชนกัน ปญหาอันยิ่งใหญที่เก่ียวพันกับการดำรงอยูของผูคน

ในแถบนี้คือ ทรัพยากรดานสัตวน้ำที่ใชเปนอาหาร โดยเฉพาะ

พันธุปลา ที่เริ่มเขาสูวิกฤตไดลดจำนวนลงไปเปนอยางมาก จาก

ผลการศึกษาที่ผานมาสำรวจพบพันธุปลาแมน้ำโขงจำนวน  

๑,๒๔๕ ชนิด และเมื่อป ๒๕๕๑ คณะกรรมาธิการแมน้ำโขง หรือ 

Mekong River Commission (MRC) ไดจัดทำหนังสือพันธุปลา 

น้ำโขงข้ึน มีจำนวนพันธุปลา ๓๖๓ ชนิด จากผลการสำรวจ 

ที่ผานมาจะเห็นไดวาพันธุปลาไดลดจำนวนลงไปเปนอยางมาก 

หนังสือเลมน้ีไดทำการเก็บขอมูลพันธุปลาแมน้ำโขงในเขต

พื้นท่ีอำเภอเชียงคานและอำเภอปากชม จังหวัดเลย ซึ่งถือเปน

พื้นที่แมน้ำโขงตอนลางที่อยูในพื้นที่ของประเทศไทย ใชเวลา 

ในการเก็บขอมูล ๒ ป พบพันธุปลาท่ีแบงตามลักษณะทางกายภาพ
คอื ลกัษณะของปลาหนังและปลาเกลด็ พบวา สำรวจพบปลาหนงั

จำนวน ๘๙ ชนิด พบปลาเกล็ดจำนวน ๑๘๑ ชนิด รวมพันธุปลา

แมน้ำโขงท่ีสำรวจพบจำนวน ๒๗๐ ชนิด ซึ่งถือไดวาเปนการเก็บ

ขอมูลเฉพาะพื้นท่ีตัวอยางเทาน้ัน มิไดสำรวจจำนวนพันธุปลา 

น้ำโขงตลอดทั้งสายน้ำ  

๑๙๑๙จากเชียงคานถึงปากชม จากเชียงคานถึงปากชม 



จากการใหขอมูลของคนหาปลาท้ังสองอำเภอของจังหวัดเลยน้ี 

ตางใหการวา ความหลากหลายของชนิดพนัธุปลาในแมนำ้โขงลดลง

เปนอยางมาก รวมท้ังปริมาณปลาที่จับไดก็ลดลงเปนจำนวนมาก 

จากแตกอนทีเ่คยจับปลาได ทีเ่ปนชนดิเดยีวกนัคร้ังละ ๕ ตวัขึน้ไป 

จนถึงติดจนเต็มมองหรือเต็มตาขายท่ีดักไว เด๋ียวน้ีบางวันก็หาได 

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 นอกจากนีป้ลา

ขนาดใหญ เชน ปลาเลมิ จบัไมไดมาประมาณ ๕ ป ลวงมาแลว 

และปลาขนาดใหญอยางปลาบึกท่ีจับไดตัวละ ๑๐๐ กิโลกรัม 

ขึ้นไป จับไดเมื่อ ๑๐ กวาปที่ผานมา ทุกวันนี้ไมมีใหเห็นแลว 

จากขอมูลดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นถึงการแยงชิง

ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชประโยชนรวมกัน โดยขาดจิตสำนึกในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหความสมดุลทางธรรมชาติใหคงอยู 

แมนำ้โขงทีถ่อืวามคีวามอุดมสมบูรณเปนรองเพยีงลุมนำ้อะเมซอน

เทาน้ัน ความอุดมสมบูรณของพันธุปลาและสัตวน้ำท่ีสรางความ

มั่นคงทางอาหารและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหกับผูคน 

ในลุมน้ำโขงแหงน้ีมานาน ทำใหมีมูลคาทางการประมงสูงถึง  

๗๐,๐๐๐ ลานบาทตอป  

ลุมน้ำโขงตอนลางถือวาเปนแหลงปลาน้ำจืดท่ีชุกชุมท่ีสุด

แหงหนึ่งของโลก ที่ถูกจัดใหอยูในอันดับที่ ๓ หากแตปจจุบันไดมี

สัญญาณเตือนใหเห็นวาจำนวนพันธุปลาลดลงอยางนาใจหาย 

เพียงเพราะมีเขื่อนสรางเสร็จไปเพียง ๓ เขื่อนจากโครงการที่มี
ทั้งหมดตลอดทั้งลุมน้ำเทาท่ีมีโครงการออกมาใหเห็นเปนจำนวน

ถงึ ๒๒ เขือ่น แบงเปนของประเทศจนี ๑๕ เขือ่น ตัง้อยูในประเทศลาว 

๕ เขื่อน อยูระหวางพรมแดนไทย-ลาว ๒ เขื่อน และในประเทศ

กัมพูชา ๑ เขื่อน  

๒๐๒๐ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 



การที่แมน้ำโขงถูกพันธนาการดวยเขื่อนแบบขั้นบันได ที่กั้น

ความเปนอิสระของสายนำ้ตลอดทัง้สาย สงผลถงึการอพยพขึน้-ลง 

ของพันธุปลาและสัตวน้ำอื่นๆ ที่มีธรรมชาติเปนสิ่งเกื้อหนุน 

ในการดำรงเผาพันธุที่เสาะแสวงหาระบบนิเวศที่เอ้ือตอการวางไข

เพื่อขยายเผาพันธุ ซึ่งตามธรรมชาติของพันธุปลาจะอพยพเขาไป

วางไขในระบบนิเวศของแมน้ำสาขานอยใหญ เชน ระบบนิเวศ 

ในปาทามในลุมน้ำมูน และแมน้ำศรีสงคราม ที่มีทั้งสัตวและแมลง

ทีเ่ปนอาหารของปลาและพชืนำ้ รวมไปถึงแรธาตตุางๆ ในดินของ

ปาทามทีถ่กูน้ำทวมในชวงฤดูนำ้หลาก ทีม่เีกลือเปนสวนผสมของดิน 

ซึ่งถือวาเปนแรธาตุที่สำคัญตอพันธุปลาชนิดตางๆ ในการดำรง

เผาพันธุมาชานาน เม่ือลำน้ำสาขาถูกปดก้ันดวยเขือ่นและลำหวย

สาขากถ็กูปดก้ันดวยประตูระบายน้ำท่ีอางวาเปนตัวบังคับไมใหน้ำ

ในลำหวยออกสูแมน้ำโขงมากและไมใหแมน้ำโขงเออทวมเขาสู

ลำหวยสาขา รวมท้ังแมน้ำสายใหญอยางแมน้ำโขงก็กำลังถูกปด

กั้นดวยเข่ือนเชนเดียวกัน จึงเปนอุปสรรคในการขยายเผาพันธุ

ของสัตวน้ำทุกชนิด โดยเฉพาะพันธุปลาชนิดตางๆ ที่นับวันจะลด

จำนวนลงไปเปนอยางมาก จนพันธุปลาบางชนิดไมมีใหเห็นแลว

ในปจจบุัน 

๒๑๒๑จากเชียงคานถึงปากชม จากเชียงคานถึงปากชม 
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๒๒๒๒ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 



แมน้ำโขงที่ปากชม 

ระบบนิเวศแมน้ำโขงชวงหนาแลง 



ปากน้ำเหือง 



แมน้ำโขงที่ไหลผานอำเภอเชียงคานลงไปจนถึงอำเภอ 

ปากชมน้ันมีชาวบานหาปลากันตลอดลำน้ำโขง เน่ืองจากมีหมูบาน

ของทั้งสองอำเภอตั้งอยูริมฝงแมน้ำโขงถึง ๒๑ หมูบาน  

ชาวบานจะหาปลากันมากอยูสองชวงคือ ในชวงเดือน

กุมภาพันธถึงเดือนเมษายน ซึ่งเปนชวงที่ปลาเกล็ด และปลาหนัง

ขนาดเล็กอพยพขึ้นมาวางไขเปนฝูงใหญ ชาวบานจะออกหาปลา

กันมากเพื่อนำปลามาขายทั้งสดและทำปลารา และอีกชวงหน่ึง

ราวเดือนพฤษภาคมซึ่งเริ่มเขาสูฤดูฝน น้ำเริ่มขึ้น และมีสีขุนที่เอื้อ

ใหปลาที่มีขนาดใหญทั้งปลาเกล็ดและปลาหนังอพยพขึ้นมาวางไข

ในลำน้ำสาขา โดยน้ำจะเพิ่มปริมาณข้ึนเร่ือยๆ จนเต็มฝง 

ราวเดือนสิงหาคมหรือกันยายน สวนในชวงเดือนอ่ืนๆ ชาวบาน

จะหาปลากันตามปกติ คือ วางเครื่องมือหาปลาไวในตอนเย็น

รุงเชาก็ไปดูวามีปลาติดหรือไม หากมีปลาก็จะเก็บขึ้นมาแลวนำ

เคร่ืองมือวางดักปลาไวตอ ชวงเย็นหลังจากกลับจากการทำเกษตร 

ก็จะลงไปดูอีกรอบหนึ่งหมุนเวียนเชนน้ีไปทุกวัน ปลาท่ีได  

หากไดนอยก็เก็บไวเปนอาหารในครัวเรือน หากไดมากก็จะแบง

ขายเปนรายไดเสริมใหกับครอบครัว  

ลวงหาปลาหรือแหลงหาปลาของชาวบานที่ใชหากันเปน

ประจำ เนื่องจากมีปลาอาศัยอยูมากนั้น แตละหมูบานก็จะมีลวง
หาปลาที่สำคัญของหมูบานของตน ซึ่งสวนใหญแลวชาวบาน 

จะหาปลาแตในเขตหมูบานของตนเทาน้ัน ไมออกไปหาปลา 

ในเขตของหมูบานอื่น นอกจากจะมีชาวบานท่ีไมไดมีบานเรือน 

ตัง้อยูรมิฝงโขงเทานัน้ทีม่าหาปลาในเขตของหมูบานทีอ่ยูรมิฝงโขง 

ลวงหาปลาที่สำคัญ 
จากเชียงคานถึงปากชม 

๒๕๒๕จากเชียงคานถึงปากชม จากเชียงคานถึงปากชม 



หรือที่ชาวบานเรียกวา “ชาวบานโคก” หมายถึง ชาวบานที่อยู

ไกลออกไปจากแมน้ำโขง มาหาปลาในแมน้ำโขงก็จะหาปลาตาม

บริเวณทั่วไปของแมน้ำโขง 

ลวงหาปลาที่สำคัญของชาวบานมีอยูหลายแหง แตจะมี

ลวงหาปลาท่ีขึ้นชื่อ เนื่องจากแมคาพอคาจะไปรอรับซื้อถึงที่ 

เลยนั้น มีตัวอยางที่ยกมานำเสนอดังนี้ 

ปากน้ำเหือง เปนบริเวณปากน้ำท่ีไหลลงสูแมน้ำโขง 

ไหลมาบรรจบกับแมน้ำโขง ที่บานทาดีหมี ตำบลปากตม อำเภอ

เชียงคาน  

แมน้ำเหืองมีตนกำเนิดจากเทือกเขาในเขตสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว เปนแนวเสนก้ันเขตแดนอำเภอ 

นาแหว อำเภอดานซาย อำเภอภูเรือ และอำเภอทาลี่ จังหวัดเลย

กับเมืองบอแตน และเมืองแกนทาว ของประเทศลาว 

แมน้ำเหืองไหลอยูในประเทศไทยมีความยาว ๕๐ กิโลเมตร 

และไหลในประเทศลาวอีก ๑๑๐ กิโลเมตร  

การใชประโยชนจาก

แมนำ้เหอืงของชาวบานสวนใหญ

ใชในการอุปโภคบริโภค และ 

มีการปลูกพืชผักริมน้ำไวบริโภค

และขายอีกดวย และบริเวณ

ปากน้ำเหืองเปนจุดหาปลา 

ที่สำคัญของชาวบานทั้งฝงไทย

และฝงลาว เน่ืองจากฝงตรงขาม

ของบานทาดีหมีคือบานใหม-

เวินคำของประเทศลาว ท่ีชาวบาน

ท้ังสองฝงไดออกหาปลาบริเวณ

ปาก น้ ำ เ หื อ ง น้ี ร วม กันมา 
หลายชั่วอายุคน 

บริเวณปากน้ำถือวาเปน

แหลงปลาชุกชุม เนื่องจาก 

ระบบนิเวศเอื้อตอการหากิน

๒๖๒๖ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 



ของปลา ที่เปนแหลงรวมของตะกอนดินท่ีมีธาตุอาหารของปลา 

ไหลมาบรรจบกันของแมน้ำทั้งสองสาย และลักษณะของสภาพน้ำ

รวมไปถึงอุณหภูมิของน้ำท้ังสองสายท่ีไหลมาบรรจบกันน้ันเหมาะแก

การเปนแหลงหากินของพันธุปลานานาชนิด 

เม่ือถามถึงการเปล่ียนแปลงของแมน้ำโขง พอลา โพธ์ิไทร 

พรานปลาบานทาดหีม ีกลาววา “ชาวบานทัง้คนไทยเฮาและพีน่อง

ชาวลาวอาศัยบริเวณปากน้ำเหืองนี้ในการหาปลาเปนสวนใหญ 

เพราะเปนบริเวณท่ีปลาชอบอยู เปนชวงท่ีน้ำเหืองไหลมาบรรจบ

กับแมน้ำโขง จึงเปนแหลงหาอยูหากินของปลาหลากหลายชนิด 

ทีไ่ทบานใชหาปลามาหลายชัว่อายุคนแลว โดยใชมอง จัน่ ลอบ เบด็ 

ตุม ในการหาปลามาโดยตลอด เมือ่กอนปลาเยอะมาก อยากกินปลา 

ก็ตั้งหมอน้ำไวรอ แลวลงมากูเครื่องมือหาปลาที่ใสไว ก็มีกับขาว

กินกันสบาย แมน้ำโขงเริ่มขึ้นลงผิดปกติมา ๔-๕ ปมานี้ จะขึ้นอยู 

๓-๕ วัน แลวก็ลงไปอีก ๓-๕ วัน เปนอยางนี้ตลอด ตางจากเมื่อ

กอนที่น้ำข้ึนลงตามฤดูกาล เม่ือถึงฤดูน้ำมากน้ำก็จะขึ้นเรื่อยๆ 

เมื่อถึงฤดูน้ำลด น้ำก็จะลดลงไปเร่ือยๆ จนถึงจุดที่น้ำอยูทุกป 

ไมขึ้นๆ ลงๆ ไมเปนเวลาอยางเชนทุกวันนี้”  

เมื่อถามถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของการขึ้นลงของ

แมน้ำโขง พอลา โพธ์ิไทร ใหเหตุผลวา “มาจากเขาสรางเขื่อน 

ในจีนปดก้ันน้ำไว เม่ือเขาจะลองเรือใหญทีใ่ชบรรทุกสินคา จนีก็จะ

ปลอยนำ้มาใหเรือว่ิงได นำ้ก็มาก เม่ือหยดุเดนิเรอืจีนก็จะปดเขือ่น

ก็ทำใหน้ำนอยลง ทำใหน้ำข้ึนๆ ลงๆ ไมเปนไปตามธรรมชาติ 

เม่ือน้ำเปล่ียนแปลงสิ่งท่ีอยูในน้ำก็เปลี่ยนแปลง ปลาท่ีเคยหาได

จากเม่ือ ๕ ป ๑๐ ปกอน หาไดวันละเปน ๑๐ กิโลขึ้นไป และ 

มีปลาใหญ เชน ปลาเคิง ที่มีขนาดใหญ ๑๐๐ กวากิโลข้ึนไป  

แตเดีย๋วน้ีไมมแีลว สวนปลาชนิดอืน่บางวนักห็าได บางวันกห็าไมได 
ถาหากไมใชหนาปลาขึ้นที่ยังหาไดทุกวันอยู”  

ปากน้ำเหืองมีชาวบานจากหมูบานริมโขงท้ังฝงไทยและ

ลาวลงหาปลารวมกัน โดยยึดหลักการหาปลาวา หากใครหาตรง

จุดใดก็จะหาจุดน้ันไมกาวล้ำเขาไปในเขตของคนอ่ืนท่ีไดวางเคร่ืองมือ
หาปลาไวเปนประจำอยูแลว และปจจุบันน้ีใชวิธีวางเครื่องมือไว

๒๗๒๗จากเชียงคานถึงปากชม จากเชียงคานถึงปากชม 



แลวมายามชวงเชาและเย็นเทาน้ัน จะมีนอยรายที่ใชวิธีการ 

ไหลมองทั้งวัน ปากน้ำเหืองน้ีมีเรือหาปลาอยูประมาณ ๒๐ ลำ 

จากเมื่อกอนที่มีกันแทบทุกหลังคาเรือน” 

ดอนไข เปนชื่อของดอนทรายบริเวณกวางใหญกลาง 

น้ำโขงซ่ึงจะโผลพนน้ำใหเห็นในชวงฤดูแลง ที่มีนกนานาชนิด 

มาสรางรังวางไขกันจำนวนมาก 

ตามขอตกลงระหวางประเทศของไทยและลาว เมื่อคร้ัง  

พ.ศ. ๒๔๓๖ (ร.ศ.๑๑๒) ไทยเสียดินแดนทางฝงซายของแมน้ำโขง

ใหแกฝรั่งเศสไปท้ังหมด ซึ่งก็คือประเทศลาว๑ โดยทางไทยไดทำ

ขอตกลงปกปนเขตแดนกับฝรั่งเศสน้ัน พื้นที่ที่เปนดอนทรายหรือ

เกาะแกงตองเปนของประเทศลาว สวนของประเทศไทยน้ัน 

จะเปนเสนทางเดินของสายน้ำเสียเปนสวนใหญ ซึ่งมีคำกลาว 

ท่ีชาวบานพูดกันจนชินปากวา “เขตผืนดินของไทยมีแคชวงกระบวย

ตักน้ำ” นั่นหมายความวา เขตแดนของแผนดินไทยส้ินสุดตรง

ปลายสุดของกระบวยตักน้ำท่ียื่นลงไปตักน้ำโขงเทาน้ันหรือเปน

บริเวณรองน้ำลึกน่ันเอง นอกนั้นเปนผืนแผนดินของลาว ดังน้ัน

ดอนไขจึงเปนดินแดนของประเทศลาวท่ีขึ้นกับเมืองสานะคาม 

แขวงเวียงจนัทน แตคนหาปลาเปนคนไทยทีอ่ยูในอำเภอเชียงคาน

ที่ใชหาปลากันมาเปนเวลาชานานแลว สวนชาวบานฝงลาว 

ก็จะหาปลาบริเวณอ่ืนหรือหาแตบริเวณท่ีติดกับหมูบานทาง 

ฝงลาวเทานั้น ซึ่งแมน้ำโขงที่ดอนไขแหงนี้มีความกวางจากฝงไทย 

ไปฝงลาวราว ๒๓๐ วา หรือ ๑๑๕ เมตร 

ดอนไข เปนลวงหาปลาที่สำคัญของชาวบานท่ีมีการออก

หาปลากันทุกวัน เนื่องจากเปนบริเวณที่มีน้ำไหลแตไมแรงมาก 

เหมาะแกการไหลมองเปนอยางย่ิง ทำใหมีจำนวนเรือหาปลา
เขาคิวกันถึง ๓๘ ลำ หมุนเวียนกันออกไหลมองท้ังกลางวันและ

กลางคืน 

 

๑ พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดเลย 
 ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ 

๒๘๒๘ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 



วิธีการเขาคิวกันออกไหลมองนั้นผูที่มากอนก็จะไดออกหา

ปลากอน เม่ือออกไปหาปลาก็จะทำการปลอยมองลงน้ำแลว 

จอดเรืออยูกลางน้ำใหมองไหลไปตามน้ำใหไดระยะไกลประมาณ  

๑ กิโลเมตร จึงทำการกูมองข้ึนดูปลาวาติดมองหรือไม จากนั้น 

ก็จะกลับไปเขาคิวใหม เรือหาปลาคิวตอไปก็จะออกไหลมอง

หมุนเวียนกันไปเชนนี้ตลอดทั้งวัน 

ปลาที่ชาวบานจับไดบริเวณดอนไขนี้มีทั้งปลาเกล็ด เชน 

ปลาโจก ปลาจอก ปลาเพี้ย เปนตน และปลาหนัง เชน ปลาออด 
ปลายาง ปลาแข ปลาเคิง เปนตน ซึ่งปลาท่ีอาศัยอยูบริเวณ 

ดอนไขนี้ สวนใหญชาวบานจับไดนั้นเปนปลาที่มีขนาดใหญตั้งแต 

๒ กิโลกรัมขึ้นไป  

ความลึกของน้ำที่ดอนไขนี้ จากคำบอกเลาของพอเพิ่มศักดิ์ 

พิสัยพันธุ หนึ่งในพรานปลาที่ดอนไขแหงนี้กลาววา “ความลึกของ

น้ำนั้นชวงท่ีลึกมากประมาณ ๑๕ วา หรือประมาณ ๓๐ เมตร 

๒๙๒๙จากเชียงคานถึงปากชม จากเชียงคานถึงปากชม 



บางบริเวณท่ีตื้นก็จะประมาณ ๗-๘ วา หรือ ๑๕ เมตร และ 

กวางราว ๒๓๐ วา จากฝงไทยไปถึงฝงลาว ทำใหคนหาปลาที่นี่ 

ใชมองท่ีมีความยาวต้ังแต ๒๐๐ วา ถึง ๒๒๐ วา และเปน 

มองตาใหญ เพราะปลาที่นี่มีแตปลาตัวใหญทั้งนั้น” 

วิธีการหาปลาของพรานปลาท่ีดอนไขน้ี ในชวงเดือนเมษายน

น้ำลดลงมากจะหวานแหหรือทอดแหตามหาด เมื่อเขาสูฤดูฝน

ตั้งแตเดือนพฤษภาคมเปนตนไปน้ำจะเริ่มมากและขุน ปลาจะเร่ิม

วางไข และอพยพขึ้นไปวางไขทางตนน้ำโขง ซึ่งนางทวี พานกุล 

อายุ ๔๖ ป ชาวบานอีกคนหน่ึงที่หาปลาบริเวณดอนไขนี้ไดให

ขอมูลวา “ในชวงเดือนเมษายนจะพบไขในทองปลาเกล็ดท่ีมี 

ขนาดเลก็ เชน ปลาบอก ปลาสรอย ปลามาง ปลาแปบ และจะพบ

ไขในทองปลาขนาดใหญทั้งปลาเกล็ดและปลาหนังในชวงเดือน

พฤษภาคมถึงมิถุนายน และเมื่อถึงเดือนสิงหาคมน้ำเต็มฝงก็จะ

หยุดไหลมอง เนื่องจากน้ำมากและลึก แลวเปลี่ยนไปใชเครื่องมือ

อยางอื่นท่ีเหมาะสมกับการหาปลาในชวงน้ำมาก เชน ลอบ จั่น 

ตุม โดยจะวางไวตามริมฝงน้ำต้ืนๆ แลวลงไปยามหรือไปดูเชา

และเย็น ปลาที่ไดมีหลายชนิด เปนปลาที่มีขนาดเล็กและใหญ 

ที่หลงเขามา ในชวงกลางวันก็จะหันไปทำไร ทำนา และทำงาน

กอสราง” 

บริเวณดอนไขแหงนี้ยังเคยมีการจับปลาบึก นายสุทธิพงษ 

พิสัยพันธุ อายุ ๔๔ ป คนหาปลาบานเชียงคาน เลาใหฟงวา  

“ครั้งสุดทายที่มีการจับปลาบึกไดในป ๒๕๒๕ ปลาบึกหนัก ๔๐๐ 
กิโลกรัม หลังจากนั้นก็ไมมีการลาปลาบึกอีกเลย เน่ืองจากคน 

ที่จะลาปลาบึกตองมีความรูในการจับปลาบึก กอนลงจับจะมีการ
ทำพิธีบวงสรวงเจาที่ริมฝงโขงกอน แลวจึงลงลากมอง ปจจุบัน 
ไมมใีครสืบทอดวิธกีารจับปลาบึก คนรุนใหมเรียนหนังสือกันจบสูงๆ 

จึงหางานที่ดีและมีเงินเดือนกันหมด เพราะมีรายไดที่แนนอนกวา

การหาปลา ซึ่งตองอาศัยโชค บางวันก็ได บางวันก็หาไมได  

การจับปลาบึกจึงหยุดตั้งแตนั้นมา”  

นอกจากปลาขนาดใหญเชนปลาบึกแลว ยังมีปลาหนัง 
ขนาดใหญชนิดอื่น เชน ปลาคัง ปลาแข และปลาเลิม ที่ชาวบาน

๓๐๓๐ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 



ยงัสามารถจบัไดอยูในขณะน้ี นางบุญม ีทองนอย แมคาขายปลา

ในตลาดอำเภอเชียงคานใหขอมูลวา “เมื่อป ๒๕๔๘ มีชาวบาน

นำปลาเลิมมาขายใหหนัก ๑๑๘ กิโลกรัม และมีปลาแขหนัก  

๓๐-๕๐ กิโลกรัม มาขายให” จากคำบอกเลานี้ทำใหรูวาบริเวณ 

ดอนไขนีม้ปีลาขนาดใหญอาศยัอยูโดยเฉพาะปลาหนงั สวนปลาเกล็ด 

ที่พบเปนปลาโจก ปลาเพี้ย ที่หนักตั้งแต ๒-๑๐ กิโลกรัม ซึ่งแสดง

ใหเห็นถึงความอุดมสมบูรณของแมน้ำโขงที่อำเภอเชียงคานแหงนี้

เปนอยางมาก 

แกงคุดคู เปนอีกชวงหนึ่งของ
แมน้ำโขงที่มีคนหาปลาใชเปนแหลง

หาปลากันมาก ซึ่งมีจำนวนเรือ 

หาปลาอยูถึง ๕๐ กวาลำ โดยมีการ

เขาควิกันหาปลาเชนเดยีวกบัทีด่อนไข 

ปลาที่จับไดก็จะเปนปลาชนิดเดียวกัน 

ขนาดใกลเคียงกัน  

นอกจากน้ันแกงคุดคูยังเปน

แหลงหาปลาในชวงหนาแลง

เ ดือนมีนาคมถึง เมษายน  

ที่มีชาวบานจากหมูบานอื่น

หลายพ้ืนท่ีเขามา 

หาปลาดวยการ

ทอด แหห รื อ

๓๑๓๑จากเชียงคานถึงปากชม จากเชียงคานถึงปากชม 



หวานแห ในชวงฤดูแลงน้ีปลาสวนใหญที่จับไดเปนปลาเกล็ด 

ขนาดเล็ก เชน ปลาบอก ปลาสรอย ปลาสะอี ปลาหมากแปบ 

ปลามาง เปนตน ซึ่งชาวบานจะทอดแหบริเวณหาดของแกงคุดคู

กันมากในเดือนเมษายน เนื่องจากแกงคุดคูเปนแหลงทองเท่ียว

ทำใหมีคนภายนอกเขามาเที่ยวดูแกง ลองเรือชมทวิทัศน และชม

การหาปลาของชาวบาน 

ผาแบน เปนลวงหาปลาอีกที่หนึ่งที่เปนทั้งชื่อของหมูบาน 

ในตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน ท่ีต้ังอยูริมน้ำโขง มีเรืออยูประมาณ 

๔๐-๕๐ ลำ ท่ีเจาของสับเปล่ียนหมุนเวียนกันออกไปยามเคร่ืองมือ

หาปลาของตนในชวงเชาตรูและยามแดดรมลมตกของชวงเย็น  

พอส ีไชยจนัทร อาย ุ๖๒ ป ชาวบานผาแบนไดเลาใหฟงวา 

“เม่ือกอนชาวบานมีเรือทุกหลังคาเรือน หาปลากันทุกบาน แตใน

ระยะเวลา ๕-๖ ป ที่ผานมานำ้โขงเปล่ียนไป มกีารข้ึนลงท่ีผดิจาก
เม่ือกอน ที่ถึงเวลาขึ้นก็จะข้ึนตลอด ถึงเวลาลงก็จะลดลงเร่ือยๆ 
จนถึงระดบัทีเ่คยเปนทกุป เดีย๋วนีข้ึน้ๆ ลงๆ ไมเปนเวลา ปลาหาได

ยากมากขึ้น ทำใหคนในหมูบาน ๓ สวน หาปลาเสีย ๑ สวน 

นอกนั้นก็หันไปทำสวนผลไม มีมะมวง มะขาม เงาะ ทุเรียน  

ปลูกปะปนกันไป และเล้ียงวัวกันบาง สวนพอ กลางวันเลี้ยงวัว 

กางมองทิ้งไวเชาเย็นก็มายามดูวาปลาติดมองหรือไม ปลาทีต่ดิมอง 

จะเปนปลาเพี้ย ขายกิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท ปลาปาก ปลาแกง  

๓๒๓๒ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 



ก็กิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท ชวงไหนไดปลามาก ราคาก็จะลดลงเหลือ

กิโลกรัมละ ๗๐-๘๐ บาท ขายใหกับคนในหมูบานเดียวกันและ

หมูบานใกลเคียง ชวงนี้ปลาบหลาย (ปลาไมมาก) น้ำข้ึนๆ 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 วนั ใหมกีลิน่เหมน็ ซึง่ปกติเนือ้หมาจะมีกลิน่แรงอยูแลว 

ใชเปนเหย่ือลอปลาเลิม ซึ่งเปนปลาที่ชอบกินของเนาเหม็น  

กินของสกปรก ผิดกับปลาบึกที่เปนปลาที่ชอบกินแตของสะอาด 

เชน ไคหิน สาหราย เม่ือปลาเลิมไดกลิ่นเนาเหม็นก็จะมาติดเบ็ด

น้ำเตาที่ไหลไว เมื่อ ๒ ปที่แลวไดปลาเลิม ตัวขนาด ๗๐ กวากิโล 

ขายกิโลกรัมละ ๑๑๐ บาท ไดเงินเหมือนขายควาย หากไดปลา 

ก็จะโทรหาคนรับซื้อ เขามาซื้อถึงบานเอาไปขายใหคนกรุงเทพ 
แลวไปบอกวาปลาบึก เขาก็ซื้อกันกิโลหลายรอยบาท เพราะเขา

แยกไมออกวาปลาบึกหรือปลาเลิม ไทบานอยางเราๆ จะรูวา 
อันไหนปลาบึกอันไหนปลาเลิม เพราะดูออกวาปลาบึกจะหัวเล็ก

แหลม ตัวยาว ไมมีเขี้ยว สวนปลาเลิมจะหัวใหญ ตัวสั้นกวาและ 
มีเขี้ยว  

สวนนำ้ ๓-๔ วนัขึน้ ๓-๔ วนัลง จนีสรางเขือ่นเขาปลอยนำ้มา

น้ำก็เยอะ เขาปดน้ำก็ลง หาปลาไมคอยได เดือน ๕ (เมษายน) 

หาปลาไดมากหนอยเพราะเปนชวงปลาขึ้น” หาปลาไดมากหนอยเพราะเปนชวงปลาขึ้น” 

๓๓๓๓จากเชียงคานถึงปากชม จากเชียงคานถึงปากชม 



คกตามิ้ง บานบุฮม ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน แมน้ำโขง

ในพื้นท่ีบานบุฮมมีลักษณะเปนแกงหินผาจำนวนมาก ทำใหการ

หาปลาของชาวบานตางจากท่ีดอนไข และแกงคุดคู โดยชาวบาน

ใชวิธีการวางมองท้ิงไว หากวางไวในตอนเย็นก็จะไปยามหรือไปดู

ในตอนเชา เม่ือไดปลาก็จะกางมองท้ิงไวไปยามในตอนเย็นอีก 

แหลงหาปลาที่สำคัญของชาวบานบุฮมคือ คกตามิ้ง นอกจากนั้น

ก็จะหาบริเวณทั่วไปของแมน้ำโขงใกลกับหมูบาน 

พอบุญหนัก มามี อายุ ๗๒ ป เลาดวยความภาคภูมิใจวา  

“พอหาปลาต้ังแตวัยรุน เมื่อกอนลงไปน้ำโขงเอามือคลำจับปลา 
ไดเลย ปลาจะอยูตามซอกหินผา เปนปลาแข ชาวบานหาปลากนัเปน 

ทุกคน ปลาเยอะมากขายกิโลละ ๕ บาท ๑๐ บาท ตื่นมา 
ก็ออกไปหาปลา ทำใหแข็งแรงไมคอยเจ็บไขไดปวย” 

“ตอนพออายุ ๑๑ ป น้ำทวมหมูบานหมด สูงเทาหัวเขา

จนถึงตนขา และมาทวมอีกทีตอนพออายุ ๒๔ ป ชาวบานก็หา

อยูหากินกนัตามปกต ิเพราะมกีุง หอย ป ูปลาใหจบักนิกนัไมไดขาด 

และเมื่อตอนพออายุ ๘-๙ ป คนในหมูบานเคยไดปลาบึกตัวยาว

ประมาณ ๒ วากวา ตัวใหญโอบไมรอบ แบงกันกินท้ังหมูบาน  
ไมมกีารขาย ปลาบึกจะอยูตามคกตามิง้ ซึง่เปนคกทีอ่ยูในลำนำ้โขง

๓๔๓๔ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 



ใกลๆ กับหมูบาน คกตาม้ิง ลึก ๑๒ วา น้ำลึกมากปลาบึก 

ตัวใหญจึงอยูได และเมื่อ ๑๐ กวาปกอน พอก็ไดปลาเลิมหนัก 

๒๕ กิโล เดี๋ยวนี้ปลาหายากมากขึ้น คนจะเขามาซื้อถึงบานไมทัน

ไดแบงกันกินเหมือนเมื่อกอน ตอนนี้มีเรือหาปลาอยู ๔๕ ลำ 

เปนเรือติดเคร่ือง ซึ่งใชเรือติดเคร่ืองแบบน้ีมาประมาณ ๔๐ ป 

มาแลว เพราะราคาปลาสงูข้ึนทำใหมกีารแขงขันกันหาปลามากขึน้

จึงเอาเรือไปติดเคร่ืองจะไดหาปลาไดมากข้ึนเพราะปลาก็เริ่ม 

ลดลงเรื่อยๆ” 

นอกจากนั้นยังมีเครื่องมืออยางอื่น เชน ลอบ จั่น ตุม เบ็ด

ปก เบ็ดราว กะโหล ใชวางดักปลาในชวงน้ำขึ้น และยังมีการวาง

ดางกุงฝอยไวริมฝงในชวงท่ีน้ำเร่ิมข้ึนอีกดวย ในชวงน้ำลดก็จะใช

วิธีการหวานแห ซึ่งเคร่ืองมือเหลานี้ชาวบานบุฮมใชหาปลากันมา

หลายชั่วอายุคน 

พอสวน ทองสุข อายุ ๗๒ ป เลาเสริมตอวา “เมื่อกอน 

ชาวบานมีเรือกันทุกหลังคา หาปลาทุกวัน และวางเคร่ืองมือ 

หาปลาไวตลอดท้ังมอง ไซ เบ็ด จะหยุดหาก็ตอเมื่อน้ำเต็มฝง 

แลวหันไปทำนา แตกอนน้ำข้ึนก็จะขึ้นตลอดตามฤดูกาลน้ำหลาก 

เม่ือถงึฤดนูำ้ลงกจ็ะลดลงเร่ือยๆ จนมคีำกลาวทีต่ดิปากชาวบานวา 

เดอืน ๕ นำ้ยานทา เดอืน ๖ เดอืน ๗ นำ้เต็มทาเฮ็ดอยูเฮด็กนิ 

บไดอดไดอยาก” 

สวนการอพยพยายถ่ินของปลาน้ันพอสวน 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 (มิถุนายน-กรกฎาคม) 

เดือน ๖ เดือน ๗ น้ำเร่ิมข้ึนชาวบานก็จะเร่ิมกางมองท้ิงไว แลวไป

ยามเชา-เยน็ หากนัไปเรือ่ยๆ จนถงึเดอืน ๙ เดอืน ๑๐ นำ้เตม็ฝง 

ก็จะหยุดหา แลวเม่ือยางเขาสูเดือน ๑๑ น้ำก็จะเร่ิมลดลง หรือ 

ขึ้นอยูกับฝนดวย ก็จะเริ่มลงไปกางมองกันอีก แตกอนหากินตาม
ธรรมชาติกันไป เด๋ียวน้ีความเจริญเขามา การเฮ็ดอยูเฮ็ดกิน 

๓๕๓๕จากเชียงคานถึงปากชม จากเชียงคานถึงปากชม 



ก็เปล่ียนไป หาปลาลำบากขึ้น ปลาหายากขึ้นทำใหราคาปลา 

สูงขึ้นตามไปดวย” 

พธิกีรรมการหาปลาของชาวบานแถบนีพ้อบุญหนกักลาววา 

“พิธีกรรมของคนหาปลาที่นี่จะใชไก เหลา ยาสูบ ดอกไมธูปเทียน 

เลี้ยงเจาของคก วัง เลี้ยงของใครของมันใครหาที่ตรงไหนก็จะ

เล้ียงท่ีตรงน้ัน ไมเหมือนกับทางเชียงของท่ีชาวบานเล้ียงรวมกัน

จัดงานเปนประเพณี” 

คกไผ บุงไผ ในชวงหนาน้ำหลากบริเวณนี้จะถูกเรียกวา 

“คกไผ” เน่ืองจากความแรงของกระแสน้ำไหลเขากระแทกฝงจน
เวาลึกเขาไปในผืนดิน จนถูกต้ังใหเปนช่ือของหมูบานดวย คือ 

บานคกไผ สวนยามหนาแลงน้ำแหงบริเวณน้ีกจ็ะกลายเปนท่ีนำ้ขัง

ขนาดใหญ ชาวบานเรียก “บุงไผ” ซึ่งชาวบานจะหาปลาเปน
ประจำทุกวัน บริเวณใกลเคียงกันนี้ก็จะมีหาดบัว แกงเหมือด  

ทีป่ลาอาศยัอยูเปนจำนวนมาก โดยจะเหน็เคร่ืองมือหาปลาตางๆ 

เชน มอง ลอบ เบ็ด วางดักปลาในบริเวณนี้ทุกวัน สรางรายได 

ใหกับชาวบานทุกวันเชนเดียวกัน  

พอมวน ลิพัน อายุ ๖๖ ป เลาใหฟงวา “พอหาปลาเปน

อาชีพ เริ่มหาปลามาต้ังแตอายุ ๑๐ กวาป หาทุกวันที่บุงไผ  

หาดบัว แกงเหมือด เปนสวนใหญ นอกน้ันก็หาบริเวณใกลหมูบาน

ไมออกไปหาหมูบานอ่ืน เพราะเขาก็จะมีที่วางเคร่ืองมือหาปลา

คกไผ 

๓๖๓๖ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 



ของคนบานอ่ืนอยูแลว ปลาที่ไดก็แลวแตฤดูกาลของปลาน้ันๆ 

ชวงหนาน้ำหลากปลาที่ ไดก็จะเปนพวกปลาโจก ปลาจอก  

ปลาออด ปลาเนื้อออน ปลาเคิง ปลาแข ปลาตองกราย สวน 

หนาแลงก็จะเปนปลาขนาดเล็กเสียเปนสวนใหญที่ขึ้นเปนฝูงใหญ 

เชน ปลามาง ปลาสอย ปลาแขวไก ปลาหมู ปลาแปบ  

ปลาฮากกลวย ไดทีละมากๆ ใชตองตัก หรือซอน ไดมากก็เอา 

มาทำปลาแดก (ปลารา) ไวกิน หากปไหนไดมากก็จะขายดวย” 

บุงไผ ถอืเปนลวงหรือแหลงหาปลาทีส่ำคญัของชาวบานคกไผ

และชาวบานทางฝงลาวที่ออกหาปลาบริเวณเดียวกันนี้ 

แกงจันทร เปนระบบนิเวศของแมน้ำโขงท่ีมีแกงหินมาก
ทำใหน้ำเชี่ยวกราก เปนอันตรายตอการเดินเรือ มีเรือสินคาลม

บอยครัง้ และคนหาปลาสวนใหญกจ็ะหลกีเลีย่งไมนำเรอืมาหาปลา

บริเวณน้ี แตจะหาปลาในชวงหนาแลงราวเดือนกุมภาพันธ 

ถึงเดือนเมษายน โดยการใชตองตักปลาขนาดเล็ก เชน ปลาสรอย 

ปลามาง ปลาแขวไก ปลาหมู ปลาฮากกลวย ที่จะขึ้นเปนฝูงใหญ

ในชวงนี้ 

นอกจากน้ันบริเวณแกงจันทรนี้ยังเปนบริเวณที่ชาวบาน 
พากันมารอนทองกันมากในชวงหนาแลงเชนเดียวกัน แกงจันทร

จึงเปนสถานท่ีทองเท่ียวอีกแหงหน่ึงท่ีผูคนสนใจมาแวะเท่ียวชม
กันทั้งชาวไทยและตางประเทศ 

๓๗๓๗จากเชียงคานถึงปากชม จากเชียงคานถึงปากชม 



แกงจันทรยังมีเร่ืองราวทางประวัติศาสตร ที่ผูเฒาผูแกเลา

ใหฟงวา “แตกอนเรือไมสามารถแลนไดเนื่องจากติดแกงหินทำให

ชองน้ำไหลแคบและเช่ียวกราก ในสมัยฝร่ังเศสเขามาลาอาณานิคม 

จึงมีการระเบิดแกง เพื่อเปดรองน้ำใหกวางพอที่จะใหเรือแลน

ผานไปได ตั้งแตนั้นมาจึงมีเรือแลนผาน แตคนขับเรือตองอาศัย

ความชำนาญในการบังคับเรือ ซึ่งปจจุบันก็ยังมีเรือลมใหเห็นอยู” 

นอกจากน้ียงัมตีำนานเลาสบืตอกนัมาวา “บรเิวณแกงจนัทรนี้

เปนสถานที ่ทีม่สีิง่ศกัดิส์ทิธิค์ุมครองอยู ในคนืเดือนเพญ็ ขึน้ ๑๕ คำ่ 

แกงจันทรจะมีความสวยงามมาก แสงจันทรท่ีสองกระทบกับผิวน้ำ

เปนสีทอง เปนท่ีนาเกรงขามตอผูพบเห็นและไมกลาท่ีจะลองเรือ

หาปลาผานแตเพียงลำพังได” 

พอบ ุเพ็งคำ ผูเฒาบานคกเวาเลาใหฟงวา “คนหาปลาไมมี

ใครกลาพายเรือผานแกงจันทรคนเดียวในตอนกลางคืนได  

หากออกเรือหาปลาในตอนกลางคืนและจำเปนตองผานแกงจันทร  

ก็จะชวนกันออกหาปลากันเปนกลุม เม่ือพายเรือมาใกลแกงจันทร 

ทุกคนก็จะหยุดพูดคุยกัน และรวมกันอธิษฐานขอตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์

๓๘๓๘ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 



ใหชวยคุมครองใหเรือแลนผานแกงจันทรไปไดอยางปลอดภัย 

เม่ือผานแกงจันทรไปไดแลวจึงจะเริ่มพูดคุยกันใหม” จึงถือไดวา

แกงจันทรเปนสถานท่ี ที่มีความสำคัญตอคนในทองถิ่นน้ีเปน 

อยางมาก  

นอกจากแหลงหาปลาที่สำคัญที่ยกตัวอยางมานำเสนอแลว 

ชาวบานยังมีการหาปลากันทุกวันในบริเวณตางๆ ตลอดสายของ

แมน้ำโขง ชาวบานทุกหลังคาเรือนหาปลากันเปนทุกคน โดยเมื่อ

ลองเรือต้ังแตปากน้ำเหืองลงมาถึงคกไผ จะเห็นชาวบานวาง

เครื่องมือหลากหลายชนิด ทั้งมอง ลอบ ตุม กะโหล จั่น เบ็ด โตง 

ตามบริเวณตางๆ ตลอดสายน้ำโขง ซึ่งการหาปลาของชาวบาน 

ในแถบนี้มีการถายทอดองคความรูสืบทอดตอกันมาต้ังแตครั้ง

บรรพบรุษุ แมปจจุบนัปลาในแมนำ้โขงหาไดยากขึน้ และมอีาชีพใหม

เขามาเสริม เชน การทำเกษตรบนภูเขา การทำเกษตรริมโขง  

และอาชีพรับจางอื่นๆ แตชาวบานก็ไมเคยทิ้งอาชีพที่ทำกันมา 

อยางยาวนาน คือ การหาปลาในแมน้ำโขง โดยทำควบคูไปกับ

อาชีพอื่นอยูจนถึงปจจุบันนี้ 

 

เรือรมแกงจันทร 

๓๙๓๙จากเชียงคานถึงปากชม จากเชียงคานถึงปากชม 



การอพยพของพันธุปลาแมน้ำโขงในพ้ืนที่ที่เก็บขอมูลคือ

ตั้งแตปากน้ำเหือง บานทาดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย ลงมาถึงบานหวยเหียม อำเภอปากชม จังหวัดเลย 

ระยะทางประมาณ ๑๑๐ กิโลเมตร พันธุปลาแตละชนิดที่เก็บ

ขอมูลไดมาจากการใชเคร่ืองมือหาปลาของชาวบานในพื้นท่ีนี้ 

ปลาแตละชนิดนั้นไดจากการจับปลาของชาวบานในแตละชวง

เวลาหรือเดือนท่ีจับไดปลาชนิดนั้นๆ ดวยประสบการณในการ 

จับปลาของชาวบานทุกปทำใหชาวบานรูวาปลาชนิดไหนมีใหจับ

ชวงเวลาใดบาง 

ชวงเวลาท่ีชาวบานเรียกวา “ปลาข้ึน” นั้นเปนชวงเวลา 

เดียวกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ำในแมน้ำโขงในตนฤดูฝน ตั้งแต

เดือนพฤษภาคมไปจนถึงชวงปลายฤดูฝนประมาณเดือนกันยายน 

ปลาจะขึ้นมากในชวงน้ำแดงหรือน้ำหลาก คือ เดือนพฤษภาคม

กับเดือนมิถุนายน ปลาท่ีขึ้นเปนปลาขนาดใหญและเปนปลาหนัง

มากกวาปลาเกล็ด เชน ปลาเคิง ปลาแข ปลาออด ปลายาง  

ปลาขบ ปลาสะงั่ว ปลาเนื้อออน ปลาดังแดง เปนตน ปลาเกล็ด

ขนาดใหญก็จะมีปลาโจก ปลาจอก ปลาไน ปลานวลจันทร  

ปลาพอน ปลาตอง สวนปลาขนาดกลางจะมีปลาปาก ปลายอน 
ปลาบู ปลาแขยง ปลาดุก ปลากา ปลาบอก ปลาสะกาง เปนตน 

ชวงน้ำหลากนี้ชาวบานใชเครื่องมือหาปลาหลักคือมอง ลอบ ตุม 

และเบ็ดขนาดตางๆ ตั้งแตเบอรเล็กไปจนถึงเบอรใหญ เชน  

เบ็ดน้ำเตา ที่ใชจับปลาขนาดใหญ 

ปลาเหลาน้ีเปนปลาเศรษฐกิจท่ีสรางรายไดหลักใหกับ 
ชาวบานท่ีมีอาชีพหาปลาหรือแมกระท่ังชาวบานท่ีมีอาชีพหลัก

ทางการเกษตร แตชวงน้ีก็จะหันมาหาปลาเปนอาชีพหลัก ซึ่งการ

ดำเนินชีวิตในแตละวันของชาวบานจะมีวงจรของการดำเนินชีวิต

การอพยพขึ้น-ลง 
ของพันธุ�ปลาแม�น้ำโขงตอนล�าง 

๔๐๔๐ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 



ตามครรลองที่คลายกันในทุกๆ วัน คือ ตื่นเชามาพอบานออกไป

เกบ็กูมองหรอืยามมองหรอืเคร่ืองมอืหาปลาอืน่ตามความถนัดของ

แตละบุคคลท่ีวางดักปลาไวเม่ือตอนเย็นของวันวาน สวนแมบาน

ก็หุงหาอาหารเตรียมออกไปไรหรือสวน รายไดแรกท่ีเขาครอบครัว

คือรายไดจากปลาท่ีไดมา และชวงกลางวันก็จะเขาไรหรือสวน 

เก็บพืชผลทางการเกษตรมาขายเปนรายไดอีกสวนหนึ่ง เนื่องจาก

ทุกวันชาวบานจะนำผลผลิตทางการเกษตร เชน กลวย ปลี ใบตอง 

พืชผักสวนครัวนำกลับบานทุกเย็น ซึ่งจะมีพอคาคนกลางท่ีเปน

คนในหมูบานรับซือ้ไปขายตลาดอกีทอดหนึง่ทกุเย็น และตอนเย็น

พอบานก็จะลงไปยามมอง ลอบ กะโหล หรือเคร่ืองมืออื่นๆ 

อยางเชน ตุม เบ็ด ที่ตองคอยใสเหย่ือหากปลากินเหยื่อแลว 

ไมติด หรือไมก็เอาปลาท่ีติดออกแลวนำเหย่ือใสใหมแลวท้ิงไว 

ทั้งคืน รุงเชาก็ไปยามหรือไปดูอีกหมุนเวียนกันไปเชนนี้ทุกวัน 

นอกจากนั้นชวงน้ำขึ้นยังมีกุงฝอยและกุงจม (กุงที่มีขนาด

ใหญกวากุงฝอย) จำนวนมากใหชาวบานไดจับ โดยการใชตุมกุง

และดางกุงดักไวตามริมโขง สรางรายไดใหกับชาวบานอีกทางหนึ่ง

ดวยเชนกัน 

กุงจมกุงจม  

กุงฝอย กุงฝอย 

๔๑๔๑จากเชียงคานถึงปากชม จากเชียงคานถึงปากชม 



พันธุปลาท่ีชาวบานจับในชวงน้ำลด ตั้งแตเดือนตุลาคมไป

จนถึงเดือนเมษายนนั้นจะเปนปลาขนาดเล็กซึ่งสวนมากจะเปน

ปลาเกล็ด ชาวบานใชวิธีไหลมองตามหาดและแกง ซึ่งจะใชมอง

ตาถี่สำหรับจับปลาขนาดเล็ก และดางเขียว ซึ่งเปนเครื่องมือที่ทำ

มาจากผลิตภัณฑที่หาไดงายในทองตลาดคือตาขายตาถ่ีไนลอน 

สีฟามาดัดแปลงทำ ซอน ดางกุง ตุมปลามาง เปนตน ปลาท่ีได

เชน ปลามาง ปลาหมากผาง ปลาแปบ ปลาซิว ปลาบอก  

ปลาหนามเจีย ปลากาขี้หมู ปลาหมากผาง ปลาแขวไก เปนตน 

ซึ่งปลาเกล็ดขนาดเล็กเหลานี้จะอยูรวมกันเปนฝูงวายทวน 

กระแสน้ำขึ้นมาในชวงฤดูแลงของทุกป 

เปนการอพยพขึ้นมาทางเหนือน้ำ เพ่ือหา 

ที่วางไข อยูในชวงระหวางเดือนมกราคม 

ถึงเดือนเมษายน ชวงนี้ 

ชาวบานจะลงหาปลา 

กันมาก โดยใชวิธีการ 

“ไหลมอง” คือ การแลน

เรือขึ้น-ลง ไปตามน้ำแลว

ปลอยมองให ไหลไปตาม

สายน้ำแลวเก็บกูขึ้นจะมีปลาติดมองขึ้นมา

ทั้งปลาขนาดเล็กและขนาดใหญ  และการ

วางโตง คือ การใชลำไมไผที่มีความยาว 

ทั้งลำตนมาเปนตัวชวยยึดมองไวไมใหไหลไป
ตามนำ้วางไวบริเวณนำ้ไหลแรงและมคีวามลึก 

หรือแมกระท่ังการใชเบ็ดขนาดตางๆ ตามขนาด
และชนิดของปลา   

 

๔๒๔๒ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 



รวมไปถึงเครื่องมืออีกอยางที่เปนที่นิยมใชจับปลาชวง 

หนาแลงนี้คือ “ตอง” เปนเคร่ืองมือที่มีลักษณะคลายสวิงแตมี 

ดามจับที่ยาวและมีขนาดใหญกวา ชาวบานจะใชตักปลาตามหาด

หรือแกง โดยยืนอยูบนโขดหินริมน้ำแลวตักหรือใชตองดักทาง 

เหนอืนำ้เมือ่ปลาวายทวนกระแสนำ้ขึน้มาก็จะเขาไปในตอง ชาวบาน

ก็จะยกข้ึน ซึ่งจะเปนปลาขนาดเล็กท่ีขึ้นเปนฝูง เชน ปลาแขวไก 

ปลามาง  ปลาสรอย ปลาแปบ ปลาฮากกลวย เปนตน  

นอกจากการไหลมองแลวชาวบานที่มีบานริมฝงโขงและ
ชาวบานโคก หมายถึง บานที่อยูหางไกลน้ำโขงเขาไปทางตัวเมือง

หรือตัวจังหวัด ก็จะเปนฤดูกาลการหวานแหหรือทอดแหตามหาด
และแกง โดยเฉพาะบริเวณแกงคุดคู ซึ่งถือเปนวัฒนธรรมการ 

หาปลารวมกนัในชวงเดอืนกมุภาพนัธถงึเดอืนเมษายน ทีช่าวบาน
จะมารวมตัวกันที่แกงคุดคู โดยใชแหเปนเครื่องมือในการหาปลา 
วนัหนึง่ๆ มไีมตำ่กวา ๒๐ คน ซึง่ชาวบานจะถอืการหาปลาบรเิวณ

แกงคุดคูนี้เปนวัฒนธรรม “ตุมโฮม” หรือการพบปะสังสรรคกัน 

โดยเฉพาะเดือนเมษายนชวงเทศกาลสงกรานต ชาวบานจะลง

หวานแหกันมาก ปลาที่ไดสวนหนึ่งก็จะปรุงอาหารกินกันบริเวณ

แกง เชน ปง ยาง โดยแบงกันกินหรือลอมวงกินดวยกัน โดยไมมี

การแบงพรรคแบงพวก ใครอยูบริเวณน้ันก็จะถูกเช้ือเชิญใหมา

๔๓๔๓จากเชียงคานถึงปากชม จากเชียงคานถึงปากชม 



ลอมวงกินปลาดวยกัน จนกลายเปนวัฒนธรรมการหวานแห 

แกงคุดคูทุกป 

บริเวณแกงคุดคูเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีนักทองเท่ียวมาเท่ียว

ตลอดทั้งป นักทองเที่ยวมาในชวงเทศกาลสงกรานตนี้ก็จะเห็น

วัฒนธรรมการหวานแหและไดรับไมตรีจิตจากชาวบานในการ 

ถูกเชื้อเชิญใหรวมวงกินปลารวมกัน สรางความประทับใจใหกับ

นักทองเที่ยวเปนอยางยิ่ง 

แกงคุดคูจึงเปนแหลงหาปลาและแหลงทองเท่ียวที่สำคัญ

อีกแหงหน่ึงท่ีสรางรายไดใหกับชาวบานทุกป อีกท้ังยังเปนสถานท่ี

สรางสังคมและวัฒนธรรมการอยูรวมกันดวยความมีน้ำใจไดอยาง

ดียิ่ง 

นอกจากน้ันแกงคุดคูยังเปนแหลงท่ีสามารถศึกษาการอพยพ

ขึน้ลงของพันธุปลาน้ำโขงไดเปนอยางดี เนือ่งจากมีคนลงหวานแห

กันมาก ปลาที่ไดจึงมีความหลากหลายและทำใหรูวาในแตละวัน

มีปลาข้ึน-ลงตางชนิดกัน เชน วันน้ีปลาแขวไกขึ้นท้ังวันชาวบาน 

ก็จะหวานแหไดแตปลาแขวไก วันไหนปลาสะกางขึ้น วันนั้น 

สวนใหญชาวบานกจ็ะไดปลาสะกางไปขายในจำนวนปลาท่ีมากกวา

ปลาชนิดอื่นที่ไดอยางละสองสามตัวเทานั้น ซึ่งสามารถบอกไดวา

ปลาชนิดไหนข้ึน-ลงชวงเวลาใดได จนกลายเปนองคความรูท่ีสืบทอด

กันมาจากรุนสูรุนวา ปลาชนิดใดขึ้นในชวงไหน ชาวบานก็จะผลิต

เคร่ืองมือหาปลาใหเหมาะสมกับปลาชนิดนั้นในแตละชวงเวลา 

จนกลายเปนวัฒนธรรมการกินปลา วาชวงเดือนไหนจะไดกินปลา
อะไร รวมไปถึงราคาปลาวาชวงไหนราคาปลาชนดิใดถกูชนดิใดแพง 

หากเปนชวงปลาชนิดน้ันข้ึนมากราคาปลาชนิดน้ันก็จะถูกลง 
อยางเชน ชวงน้ำขึ้นเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมเปนชวงที่

ปลาเศรษฐกิจอยางเชน ปลาเคิง ปลาเน้ือออน ปลาออดขึ้นมาก

ราคาก็จะถูกลง กิโลกรัมละประมาณ ๑๐๐-๑๕๐ บาท แตหาก

เปนชวงเวลาอื่นนอกจากนี้ก็จะมีราคาแพงมากมีราคาตกถึง 

กิโลกรัมละ ๒๐๐-๒๘๐ บาท เลยทีเดียว  

ปลาในแมนำ้โขงสวนใหญจะขึน้เปนฝงูใหญ สงผลใหชาวบาน
จับไดทีละจำนวนมาก อยางเชน หากวันนี้ปลาออดข้ึน ชาวบาน 

๔๔๔๔ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 



ก็จะจับไดปลาออดอยางเดียวทีละ ๕-๒๐ ตัว หรือวันนั้น 

ปลาเน้ือออนข้ึนก็จะจับปลาเน้ือออนไดชนิดเดียวในวันน้ัน  

ซึ่งสามารถบอกไดเลยวา วันนั้นมีปลาอะไรขึ้นบาง ปลาแมน้ำโขง

สวนใหญจะมีพฤติกรรมอยูรวมกันเปนฝูง การอพยพหาท่ีวางไข

จึงเคล่ือนยายเปนฝูง ทำใหชาวบานเกิดประสบการณจนสั่งสม

เปนองคความรู ที่สามารถรับรูไดวาชวงเวลาใดปลาชนิดใดขึ้นบาง 

นอกจากน้ีพฤติกรรมการกินอาหารของปลายังสรางองคความรู

ใหกับชาวบานไดอีกดวย อยางเชน ชวงตนฝน น้ำเร่ิมหลาก  

ตนมะเด่ือริมฝงโขงเริ่มมีผลสุกแลวรวงหลนลงลอยตามผิวน้ำโขง 

ชาวบานก็จะรูวาเปนสัญญาณบอกใหรูวาปลาออดหรือปลาโมง

เร่ิมข้ึนแลว เน่ืองจากชาวบานเห็นปลาออดกินมะเด่ือสุกเปนอาหาร 

กจ็ะวางเครือ่งมอืหาปลา เชน มอง ลอบ เบด็ และไดนำผลมะเด่ือสุก

มาใชเปนเหยื่อปลาอีกดวย 

ชาวบานยังอาศัยการสังเกตจากสภาพภูมิอากาศ สภาพ

ของสีน้ำที่หากเมื่อน้ำเริ่มขุนก็จะรูวาปลาเพี้ยเร่ิมขึ้นแลว ตนไม

เชน เมื่อดอกงิ้วบาน ปลาบอก ปลาสรอย ก็จะพากันอพยพขึ้น

เปนฝูงใหญเพ่ือหาที่วางไขทางเหนือน้ำข้ึนไป หรือหาแมน้ำสาขา

หรอืหวยสาขาของแมนำ้โขง เพือ่เขาไปวางไข เพราะเม่ือแมนำ้โขงขึน้

ก็จะเออลนเขาไปในน้ำสาขา แมน้ำสาขาหรือหวยสาขาก็จะมีน้ำ

จากการท่ีฝนตกแลวไหลมารวมกันท่ีหวยกอนไหลออกสูแมน้ำโขง 

จากสภาพของธรรมชาติเชนนี้ เอื้อตอการอพยพของปลาฝูงใหญ

ในการหาที่วางไข  

เม่ือเขาไปวางไขแลว กอนที่น้ำหวยจะแหงหรือหมดฤดูฝน 

ปลาบางสวนก็จะอพยพกลับลงสูแมน้ำโขง บางสวนก็จะอาศัยอยู

ในแมน้ำสาขาหรือหวยสาขาตอไป ชาวบานเรียกปลาท่ีไมอพยพ
กลับน้ีวา “ปลาคางวัง” แตก็จะมีปริมาณท่ีนอยหากเทียบกับ

ปลาที่อพยพกลับ  

จากพฤติกรรมการอพยพของปลาเชนนี้ชาวบานไดสังเกต

เห็นหรือพบเจอจนเปนความคุนชินจนสรางองคความรูใหกับ 

ชาวบานไดรูวาตองหาปลากันมากชวงน้ำข้ึน คือ ระหวางเดือน
พฤษภาคมถึงสิงหาคม และอีกชวงหนึ่ง คือ ชวงน้ำลด ประมาณ

๔๕๔๕จากเชียงคานถึงปากชม จากเชียงคานถึงปากชม 



เดือนตุลาคมถึงธันวาคม สองชวงน้ีจะเปนชวงการข้ึนและลงของ

ปลาที่มีขนาดใหญ สวนปลาขนาดเล็กจะขึ้นในชวงฤดูรอนคือ

เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน เน่ืองจากปลาขนาดเล็กไมสามารถ

วายทวนกระแสน้ำขึ้นมาไดเพราะตานแรงน้ำไมไหว จึงอพยพขึ้น

ในชวงหนาแลง ชาวบานก็จะหาปลากันมากในชวงน้ี ซึ่งจะเปน

ปลาขนาดเล็กเปนฝูงใหญ ชาวบานจะนำปลามาทำปลารา 

กันมากในชวงนี้ ซึ่งก็เกิดจากมีปลาข้ึนมากจึงใชวิธีการทำปลารา

หรือปลาแดกนี้มาถนอมอาหาร ถือเปนภูมิปญญาของคนไทย 

มาตั้งแตครั้งบรรพบุรุษ 

 

๔๖๔๖ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 



ตารางตัวอยางการอพยพขึ้น-ลงของพันธุปลาแมน้ำโขง 
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ปลาเคิง                         

ปลาแข             

ปลากด                         

ปลาขบ             

ปลาดังแดง                         

ปลายอน             

ปลาโจก             

ปลาตอง             

ปลาเพี้ย             

ปลาปาก             

ปลาบอก             

ปลามาง             

ปลาสะนาก             

ปลาแขวไก             

ปลาดอกงิ้ว             

ปลาบู             

ปลาพั้น             

ปลาแตบ             

๔๗๔๗จากเชียงคานถึงปากชม จากเชียงคานถึงปากชม 



๔๘๔๘ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 



การหาปลาเปนอีกอาชีพหนึ่งของคนเชียงคานและปากชม 

เน่ืองจากมีแมน้ำโขงที่เปนแมน้ำขนาดใหญและยังเปนแมน้ำ 

นานาชาติไหลผาน จึงเอื้อประโยชนใหชาวบานแถบนี้มีภูมิความรู 

ในเร่ืองของวิธีการจับปลา ที่อาศัยประสบการณความรอบรูจาก

การส่ังสมและสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน โดยการสังเกต

พฤติกรรมปลา สภาพของระบบนิเวศท่ีปลาแตละชนิดอาศัยอยู 

แลวนำมาคิดคนสรางเครื่องมือหาปลาหลากหลายชนิดและ

เหมาะสมกับการใชจับปลาแตละชนิด จวบจนกระท่ังไดพัฒนา

อปุกรณตางๆ ทีน่ำมาใชแทนไมไผ ซึง่ทีแ่ตกอนถอืเปนวัตถดุบิหลกั

ในการทำเครือ่งมอืหาปลา แลวมีการปรับเปลีย่นมาเปนอุปกรณอืน่

ที่หาไดสะดวกโดยมีวางขายตามทองตลาด เชน ใชตาขายสีเขียว

มาแทนไมไผในการทำตุม หรือใชทำซอนแทนการใชดายมาถัก

เชนแตกอน แตก็ยังมีเคร่ืองมือหาปลาบางชนิดที่ยังคงใชวัตถุดิบ

จากธรรมชาติมาเปนอุปกรณอยู เชน เบ็ดน้ำเตา ท่ียังคงใชผล 
ของนำ้เตาขนาดเล็กท่ีตากใหแหงมาเปนทุนลอยน้ำของเบด็นำ้เตาอยู 

เน่ืองจากอุปกรณอื่นหาความเหมาะสมและสมดุลกับเบ็ดน้ำเตา
ไดยาก แลวชื่อก็บอกอยูในตัวของมันเองวา “เบ็ดน้ำเตา”  

การจะผลิตเคร่ืองมือหาปลาของชาวบานลุมน้ำโขงแถบนี้ 
ขึ้นมาแตละชนิด หรือแมกระทั่งคนหาปลาในลุมน้ำอื่น จะตอง

อาศยัองคประกอบจากประสบการณหลายๆ ดาน มาผสมผสานกัน 

ลองผิดลองถกูจนไดสิง่ทีด่ทีีเ่หมาะสมทีส่ดุจนสะสมเปนองคความรู

หรือภูมิปญญาท่ีสืบทอดกันมาจากรุนสูรุน เปนมรดกทางปญญา

ของมนุษยมาชานาน แลวพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนตาม
กาลเวลา เชน เม่ือสมัยกอนชาวบานจะใชมองหาปลาก็จะใชขนาด
ความกวางของตามองแตละชองใหเหมาะกับปลาที่จะหา หากจะ

หาปลาขนาดเล็กก็ใชมองตาถี่ หากจะหาปลาขนาดใหญก็ใช 

เครื่องมือหาปลา 

๔๙๔๙จากเชียงคานถึงปากชม จากเชียงคานถึงปากชม 



มองตาใหญ แตปจจุบันชาวบานใชมองตาถี่กับมองตาใหญมาผูก

ติดรวมกันแลวใหชื่อวา “มองซ่ิง” เมื่อวางดักจับปลาก็จะไดทั้ง
ปลาขนาดเล็กและปลาขนาดใหญ ซึ่งการผลิตเครื่องมือหาปลา

แตละชนิดขึน้มาน้ันตองใชองคความรูเรือ่งพฤตกิรรมการอาศัยอยู  

การหากิน การอยูรวมกนัเปนฝงูของปลาแตละชนดิ เชน การสงัเกต

พฤติกรรมของปลากา ปลานิล วากอนจะวางไขปลานิล หรือปลากา 

จะสรางหลุมใตทองน้ำเปนวงกวางเสนผาศูนยกลางประมาณ  

๑ ฟุต แลววางไขไวในหลุม เม่ือลูกออกมาก็จะอาศัยอยูในหลุม 

แมปลาก็จะเฝาระวังภัยใหรอบๆ หลุม เมื่อชาวบานสังเกตเห็น 

กจ็ะวางเครือ่งมอืหาปลา เชน กะโหล ตุม ลอบ ไวในบริเวณใกลๆ  

กับหลุมน้ัน เม่ือแมปลาออกหากินบริเวณนั้นก็จะหลงเขาไปใน

เครื่องมือหาปลา 

 

๕๐๕๐ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 



การสงัเกตสภาพโดยรอบของระบบนเิวศนัน้ๆ ทีป่ลาอาศัยอยู 

ปลาบางชนิดชอบอาศัยอยูบริเวณน้ำต้ืน ปลาบางชนิดอาศัย 

อยูบริเวณน้ำไหล บางชนิดชอบอาศัยอยูบริเวณน้ำลึก ชาวบาน 

ก็จะผลิตเครื่องมือหาปลาใหเหมาะกับระบบนิเวศนั้นๆ เชน เบ็ด 

มอง ใชหาปลาที่อยูน้ำลึกสวน แห ลอบ จั่น ตุม กะโหล คอนโด 

ใชหาปลาน้ำต้ืน และตอง โตง เปนเคร่ืองมือหาปลาบริเวณ 

น้ำไหลแรง  

ตลอดถึงการสังเกตสภาพของภูมิอากาศชวงเวลาของฤดูกาล 

เพ่ือเลือกใชเครื่องมือหาปลาใหเหมาะกับปลาที่อพยพขึ้น-ลงตาม

ฤดกูาลของวฏัจักรการดำรงชวีติของพนัธุปลา เชน ชวงฤดนูำ้หลาก

หรือน้ำขึ้นระหวางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณเดือนกันยายน 

จะใช ลอบ เบ็ด จั่น มอง หาปลา ชวงฤดูน้ำลดหรือฤดูแลงในราว

เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนเมษายนก็จะใช กะโหล ซอน ตอง 

ลอบ ไซ แห ในการหาปลา 

นอกจากนัน้ ยงัมภีมูปิญญาจากการสงัเกตพฤตกิรรมของปลา

วาชอบอยูรวมกันเปนฝูงใตพืชน้ำ หรือเศษกิ่งไมใบหญาที่ไหล 

มารวมกันบริเวณน้ำนิ่ง เชน บุง ชาวบานก็จะทำการสรางระบบ

นิเวศแบบน้ีใหกับปลา โดยตัดกิ่งไมมากองในบุง ซึ่งกอนจะวาง 

กิ่งไมลงก็จะใชดางเขียวผืนใหญวางไวใตพื้นน้ำกอน แลววางกิ่งไม

กองไวตรงกลาง ทิ้งไวประมาณ ๒ อาทิตยหรือหนึ่งเดือนใหปลา
เขามาหากินและอาศัยอยู แลวยกดางเขียวขึ้นเอาก่ิงไมออก 

ลากดางเขียวขึ้นบกเก็บเอาปลา เสร็จแลวก็จะนำดางและก่ิงไม
กลับลงน้ำท้ิงไวเชนเดิม ทำเชนน้ีจนกวาจะถึงชวงน้ำขึ้นในเดือน

พฤษภาคม ที่เขาสูฤดูฝนน้ำเริ่มข้ึน ระบบนิเวศของแมน้ำโขงก็จะ

เปลีย่นเปนแมนำ้สายใหญ เรยีกวธิกีารหาปลาน้ีวา “การลอมเยาะ” 
ซึ่งจะทำในบุงชวงหนาแลงในเดือนกุมภาพันธถึงเมษายนเทานั้น 

ชาวบานในอำเภอเชียงคานและปากชมมีการใชเครื่องมือ

หาปลาตางๆ ในการหาปลาดังนี้ 

 

๕๑๕๑จากเชียงคานถึงปากชม จากเชียงคานถึงปากชม 



มอง เปนเครื่องมือหาปลาชนิดดักเปนเครื่องมือหาปลาท่ี
ชาวบานนิยมใชกันมากที่สุด โดยใชมองตาถี่ไปจนถึงมองตาใหญ 

โดยใชมองตั้งแตขนาดเล็กมาก ๒.๕ เซนติเมตร ไปจนถึงขนาด 

๒๑ เซนติเมตร ซึ่งเปนมองท่ีมีตาขนาดใหญที่สุดที่ชาวบานใชจับ

ปลาใหญ ในชวงฤดูน้ำหลาก 

มองซิง่ เปนเครือ่งมอืหาปลาชนดิดกัทีช่าวบานมกีารดัดแปลง
จากมองที่ใชหาปลากันทั่วไป โดยการใชมองขนาด ๗ เซนติเมตร
ซึ่งเปนมองตาถ่ี ประกบกับมองขนาด ๑๗ เซนติเมตร ที่มีขนาด

ใหญกวา นำมอง ๒ ขนาดนี้มาประกบติดกัน ชาวบานเรียกวา 

“มองซ่ิง” ซึ่งใชจับปลาขนาดเล็กและขนาดใหญ โดยปลาใหญ 

จะตดิอยูกบัมองเบอร ๑๗ สวนปลาเลก็เมือ่เลด็ลอดมองตาใหญไป

ก็จะติดอยูกับมองเบอร ๗ ซึ่งเปนมองตาถี่ทำใหจับปลาไดทั้ง
ขนาดเล็กและขนาดใหญ 

๕๒๕๒ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 



ขนาดความถี่หรือหางของตามองน้ัน ขึ้นอยูกับคนหาปลา

จะประเมินวาจะใชจับปลาชนิดใด แลวจะเลือกขนาดความถ่ีของ

ตามองในเบอรตางๆ แตกตางกันออกไป 

แห เปนเคร่ืองมอืหาปลาชนดิใชจบัปลาทีช่าวบานใชจบัปลา

ในชวงน้ำลด โดยมีการทอดแหหรือหวานแหบริเวณหาดทราย 

โดยเฉพาะบริเวณหาดที่แกงคุดคูกันมาก ปลาที่ ไดจะเปน 

ปลาขนาดเล็ก เชน ปลามาง ปลาหมากแปบ ปลาสะอี ปลาบอก 

ปลาสรอย เปนตน 

เบ็ดราว เปนเครื่องมือชนิดลอปลา โดยใชเบ็ดผูกติดกับ
เชอืกไนลอนท่ีมคีวามเหนียว และทนทาน โดยจะผกูเบด็ใหหางกนั 

๒ วา เบ็ดราวหนึ่งจะมีเบ็ดอยู ๕-๑๐ หลัง สวนใหญจะใชเบ็ด

เบอร ๘ และเบอร ๑๒ โดยจะใชเชือกดานหนึ่งผูกติดกับหลักหรือ

กอนหินขนาดใหญริมฝงแลวปลอยเบ็ดใหไหลไปตามน้ำสวนอีก
ดานหนึ่งก็จะผูกกอนหินหรือของที่มีน้ำหนักไวเพื่อใหเบ็ดจมน้ำ 

๕๓๕๓จากเชียงคานถึงปากชม จากเชียงคานถึงปากชม 



นำเหย่ือ เชน ไสเดือน ตั๊กแตน กุง เกี่ยวติดเบ็ดลอปลาใหมา 

ติดเบ็ด ปลาท่ีติดเปนปลาขนาดใหญ เชน ปลายาง ปลาออด  

ปลาโจก ปลาเพี้ย เปนตน 

นอกจากน้ีชาวบานยังปรับขนาดของเบอรเบ็ด ตามความ

เหมาะสมกับปลาแตละชนิดที่จะจับอีกดวย 

เบ็ดปก เคร่ืองมือชนิดลอปลา โดยใชเบ็ดเก่ียวเหยื่อ 

เชน ไสเดือน ตั๊กแตน กุง แลวผูกติดกับไมไผแลวนำไปปกไวริมฝง

นำ้โขง โดยปกในตอนเยน็ รุงเชากจ็ะไปยามหรือไปดวูามปีลาตดิอยู

หรือไมแลวนำเหย่ือใสไวอีก ตอนเย็นก็จะลงไปยามอีก ปลาท่ีได 

สวนใหญจะเปนปลาประเภทเดียวกับที่ติดเบ็ดราว ชาวบาน 
จะปกเบ็ดไวตามริมน้ำโขงอยางนอย ๓๐-๕๐ หลังขึ้นไป 

๕๔๕๔ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 



เบ็ดน้ำเตา เปนเครื่องมือหาปลาชนิดลอปลา ลักษณะเปน

เบ็ดท่ีมีขนาดใหญ ที่มีเสนผาศูนยกลาง ๑ เซนติเมตร ใชเชือก 

ไนลอนสีขาวถักใหเปนเสนใหญติดกับตัวเบ็ดไวยาว ๑ ฟุต โดยวิธี

การวางเบ็ดน้ำเตาน้ัน จะผูกเชือกท่ีอยูติดกับเบ็ดน้ำเตาไวกับเชือก 

ไนลอนขนาดใหญใหยาว ๑ เมตร แลวผูกไวกับน้ำเตาขนาดเล็ก 

๕๕๕๕จากเชียงคานถึงปากชม จากเชียงคานถึงปากชม 



ปลอยเชือกใหยาว ๓๐ เมตร ซึ่งเทากับความลึกของแมน้ำโขง 

และอาจสั้นกวาหรือยาวกวาแลวแตความลึกของแมน้ำโขงบริเวณ

นัน้ๆ แลวผกูนำ้เตาขนาดใหญไว ระหวางนำ้เตาเลก็กบันำ้เตาใหญ

นำแถบเทปคาสเซ็ทผูกติดระหวางน้ำเตาเล็กกับน้ำเตาใหญ  

แลวมัดเชือกไวกับตนไมใหญอีกที 

พอเพิ่มศักด์ิ พิสัยพันธุ พรานปลาวัย ๖๒ ใหขอมูลวา  

“โดยปกติจะใหเชอืกยาว ๑๕ วา หรือ ๓๐ เมตร ซึง่เทากบัความลกึ

สวนใหญของแมน้ำโขงที่อำเภอเชียงคานนี้ “จากน้ันผูกน้ำเตา

ขนาดใหญไว แลวใชแถบมวนเทปคาสเซท็ผูกติดระหวางน้ำเตาเล็ก

กับน้ำเตาใหญ หากปลาถูกเบ็ดแถบเทปจะขาดออกจากกันดวย

แรงดิ้นของปลาขนาดใหญ เชน ปลาเลิม ซึ่งเบ็ดน้ำเตาน้ีจะใชจับ

ปลาเลิมเสียเปนสวนใหญ ซึ่งแถบเทปนี้ทำไวสำหรับใหสังเกตเห็น

เมื่อปลาถูกเบ็ด เพราะจะสะทอนแสงแดดทำใหมองเห็นไดชัดเจน 

และน้ำเตาขนาดเล็กจะจมดวยแรงดึงของปลา สวนน้ำเตา 

ขนาดใหญจะหมุนติ้วลอยอยูเหนือน้ำ 

ขณะท่ีนำ้เตาหมนุเรว็และแรงไมควรเขาไปใกล อนัตรายมาก 

เพราะปลาเลิมที่ตัวใหญ ๕๐-๑๐๐ กิโลกรัมและด้ินแรงมากดวย

สัญชาตญาณปลาจะด้ินดวยการพลิกตัวทำใหเชือกบิดเกลียว 

ตามไปดวย เม่ือเขาไปใกลจะทำใหเชือกพันและรัดเราใหตกลงไป

ในน้ำได ตองรอใหปลาออนแรงกอนคอยเขาไปเก็บกู ขอสังเกต

อีกอยางหนึ่งก็คือ รอใหน้ำเตาหมุนชาลงกอนคอยเขาไปจับปลา 

ใชไกทั้งตัวหรือไสหมู ๑ กิโลกรัม เปนเหยื่อลอ โดยจะหมักใหเนา

และมีกลิ่นกอน เพราะปลาเลิมเปนปลาท่ีชอบกินสัตวที่เหม็นเนา  

จึงตองมีการหมักใหเนากอนนำมาเปนเหยื่อ ปลาที่ไดนอกจาก

ปลาเลิมแลวยังมีปลาขนาดใหญอื่นๆ อีก เชน ปลาเคิง ปลาแข 
ปลาคาว ที่มาติดเบ็ดน้ำเตา” 

๕๖๕๖ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 



ลอบนอน เคร่ืองมือหาปลาโบราณ รูปรางวงรี ยาวประมาณ 

๑.๕-๒ เมตร สานจากไมไผ งาจะสาน ๒ ชวงคือ งาเขา เพื่อให

ปลาเขาไดสะดวก และงาขัง เม่ือปลาเขาแลวจะออกไมได  

ขางหลังมีชองเปดเอาปลาออก มีฝาปด ปลาที่หาไดมีปลาขอ 

ปลากด ปลาชะโด ปลากา ปลาตอง ปลาตองกราย เอ่ียน เตา 

หาไดตลอดป 

ปจจุบันชาวบานมีการปรับอุปกรณในการทำลอบข้ึนมา

จากเชือกไนลอนที่หาซื้อไดตามทองตลาด ใชไมไผทำโครงราง

แลวใชเชือกไนลอนสีเขียวขนาดเล็กสานเปนตาขายใชหุมโครง
ลอบอีกชั้นหนึ่ง 

จ่ัน เปนเคร่ืองมือชนิดดักปลา ทำจากไมไผสานเปนรูปกรวย

สามเหลี่ยม ดานปากกรวยทำฝาสานดวยไมไผเปนรูปส่ีเหลี่ยม 

๕๗๕๗จากเชียงคานถึงปากชม จากเชียงคานถึงปากชม 



จัตุรัส ใชไมไผลำยาวประมาณ ๓ ฟุต เปนตัวสรางความแข็งแรง

ใหกับฝา เพื่อกันไมใหปลาหลุดออกมาเมื่อติดอยูในจั่น ใชรำหรือ

ขาวสุกเปนเหย่ือลอใหปลาเขามากิน แลวฝาจะปดลงดวยกลไก 

ที่ทำไว วางดักปลาไวบริเวณน้ำตื้นริมฝงในชวงน้ำขึ้นเต็มตล่ิง 

ในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 

ลอบเบิด หรือลอบร้ิวไม เครื่องมือหาปลาชนิดดักปลา 

สานดวยไมไผ เปนรูปทรงกรวยยาวประมาณ ๑-๑.๕ เมตร  

ขางในมีงาสองชั้น มีแผงสานดวยไมไผยึดปากลอบเบิดไว 
ทั้งสองขางและปดกั้นไมใหปลาวายออกดานขาง ใชดักปลากด 

ปลาเคิง ปลาบู ปลาขอ และปลาขนาดเล็ก  

ลอบท่ีชาวบานใชจึงมี ๒ แบบ คือ ลอบร่ิวไม ที่สานดวย 
ไมไผทั้งหมด ซึ่งเปนลอบขนาดเล็ก และลอบที่ใชไมไผทำโครงราง

แลวใชเชอืกไนลอนสีเขยีวขนาดเล็กสานเปนตาขายใชหุมโครงลอบ

อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งจะมีขนาดที่ใหญกวาหลายเทา 

๕๘๕๘ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 



ตุมปลาขาว เปนเครื่องมือชนิดลอปลา สานดวยไมไผ  
เปนรูปทรงกรวยสูงประมาณคร่ึงเมตร ฐานลางเปนรูปทรงกลม 

ทำงาไวดานลางของฐาน เพ่ือใหปลาขาวเขาไปกินเหย่ือในตุม 
ดานบนทำเปนฝาสำหรับใสเหย่ือและเอาปลาออกจากตุม  

ใชกะลามะพราวเปนฝาปด เจาะรูรอยเชือกผูกติดกับตัวตุม ใชวาง

ดักปลาโดยใสเหยื่อ เชน แกลบหรือรำขาว ขาวสุก ไวในตุม นำไป
ปกไวริมฝงโขงโดยใชไมทำหลัก ๒ อัน ปกไขวกันใชตุมมัดหอย 

กับหลักใหดานงาตุมลอยสูงจากพื้นน้ำเล็กนอยเพื่อใหปลาเขาไป

๕๙๕๙จากเชียงคานถึงปากชม จากเชียงคานถึงปากชม 



ตุมปลามาง สานดวยไมไผ เปนรูปกรวยฐานลางเปน 

รูปสี่เหลี่ยม ทำงาเปนรูปสี่เหลี่ยมไวดานขางติดกับฐานลาง เพื่อ

ใหปลาเขาไปกินเหย่ือในตุม ใชกะลามะพราวเปนฝาปด เจาะรู

รอยเชือกผูกติดกับตัวตุม ขนาดของตุมปลามางจะมีขนาดเล็กกวา

ตุมปลาขาว ใชเหยื่ออยางเดียวกับตุมปลาขาวใสไวในตุมลอปลา 
ใหเขามากินเหยื่อในตุม ใชวางดักปลาชวงเดียวกันกับตุมปลาขาว 

กินเหย่ือได แตออกจากตุมไมได ใชในชวงน้ำมากหรือน้ำ 

จากแมน้ำโขงปริมาณมากจนไหลเออทวมเขาไปตามหวยสาขา

หรือทวมพื้นที่ลุมริมแมน้ำโขง ชาวบานก็จะลงวางตุมดักปลา 

๖๐๖๐ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 



คอนโด เปนเคร่ืองมือลอปลาทำจากไมเน้ือแข็ง เชน ไมดู 

ไมแดง ขนาดไมหนาสี่ยาว ๓-๔ เมตร แบงเปนชองๆ ขนาดยาว

ประมาณ ๑ ฟุต หรือเปนหองคลายคอนโด มีงาท่ีเม่ือปลาเขา

แลวจะออกไมได แลวนำไปวางไวริมฝงน้ำโขง โดยมีเหยื่อลอที่ทำ

จากขาวตมสุกแลวปนกับรำขาว เม่ือปลาเขามากินก็จะถูกขังไวใน

ชองนั้นๆ คลายกับการใสลอบ แตมีชองหลายชองใหปลาเขาไป

กินอาหารในนั้น 

ตอง เปนเคร่ืองมือชนิดจับปลาที่มีลักษณะคลายสวิง 

แตมีขนาดใหญกวาหลายเทา สานดวยดายที่มีความเหนียว  

แลวนำมาผูกติดกับไมไผ ๒ อัน ใชเปนดามจับ แลวนำไมมา 

ไขวกัน ใหปากตองเปนรูปสามเหล่ียม ดามจับทำดวยไมไผขนาด
เหมาะมอืจับไดสะดวก ยาวประมาณ ๓ เมตร การใชตองคนหาปลา

จะใชหาปลาในชวงหนาแลง โดยยืนอยูบนโขดหินแลวใชตองตัก

เอาปลาขนาดเล็กที่วายทวนกระแสน้ำขึ้นมา ปลาที่ไดจะเปน 

๖๑๖๑จากเชียงคานถึงปากชม จากเชียงคานถึงปากชม 



ปลาขนาดเล็กที่ขึ้นมาวางไขในชวงฤดูแลงที่อยูรวมกันเปนฝูง 

ดังน้ันการจับปลาดวยตองในแตละคร้ังของชาวบานจะไดปลาเปน

จำนวนมาก จากการใหขอมูลของพอเริญ ชัยคีนี ชาวบาน 

ปากเนียม ซ่ึงมีอาชีพหาปลา เลาวา “ในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือน

เมษายน เปนชวงน้ำโขงแหงมากเกาะแกงโผลขึ้นเหนือน้ำ  

เหลือรองน้ำขนาดเล็ก และไหลเชี่ยวมาก ปลาเกล็ดขนาดเล็ก 

เชน ปลาหมากแปบ ปลามาง ปลาสรอย หรือปลาหนังขนาดเล็ก 

เชน ปลาฮากกลวย ปลาหมู ปลาแขวไก จะขึ้นมาเปนฝูง  

ชาวบานก็จะใชตองลงตักปลาชวงนี้ บางคนไดมากถึงวันละ  

๑-๒ กระสอบปุย ใชทำปลารา เก็บไวกินและขาย” 

โตง เครื่องมือหาปลาชนิดดักปลา เปนเครื่องมือที่มีการ
ดัดแปลงการใชมองในการหาปลา โดยนำมองมาผูกติดกับไมไผที่

ยาวทั้งลำตน และใหสามารถผูกมองใหมีความยาวมากที่สุดเทาที่

จะทำได แลวนำไปดักจับปลาบริเวณที่มีน้ำไหลเชี่ยวตามแกงหิน 

โดยใชกอนหินผูกมัดกับชายมองดานลาง ชวยใหมองจมน้ำ ปลอยให
มองไหลไปตามกระแสน้ำโดยมีไมไผทั้งลำเปนตัวยึดมองไมไหล

ไปกับน้ำ โตงจะใชดักจับปลาในชวงน้ำลดตามแกงหินบริเวณที่มี

น้ำไหลเช่ียวและลึก และเปนเสนทางที่มีปลาขนาดใหญอาศัยอยู
ในชวงหนาแลงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน สวนหนา 

นำ้มากจะใชแกลลอนนำ้มนัผกูตดิกบักอนหินเปนตวัยดึตดิกบัมอง 

ไมใหไหลไปตามนำ้ ชาวบานจะเรยีกวา “ใสมอง” หรือ “ดกึมอง” 

๖๒๖๒ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 



ซอน เปนเคร่ืองมือชนิดจับปลา ทำจากตาขายตาถี่สีฟา  

ที่มีขายตามทองตลาด ชาวบานเรียก “ดางเขียว” มาตัดใหมี

ความยาวประมาณ ๓-๔ เมตร ใชไมไผทีม่ลีำตนขนาดเลก็เหมาะมอื 

เปนดามจับท้ังสองดานและเพื่อขึงใหตาขายกางออก ใชตะกั่ว

รอยเปนเสนยาวเย็บติดกับตาขายดานลาง เพื่อใหมีน้ำหนักเวลา

ลากซอนไปจะชวยใหตาขายจมติดไปกับพ้ืนน้ำกันไมใหปลา 

หลุดลอดออกไปได  

ซอนเกิดข้ึนจากการท่ีชาวบานมีการปรับเปลี่ยนและ 

หาวธิกีารจับปลาใหไดมากข้ึน เม่ือปลาหายากมากข้ึน จากเม่ือกอน

ที่จับเฉพาะปลาที่มีขนาดใหญขาย ปจจุบันมีบางครอบครัว 

ที่จับปลาเล็กในบุงชวงหนาแลง ซึ่งน้ำโขงจะแหงมาก น้ำจะขัง 

อยูในบริเวณแองกะทะ กระจายอยูทั่วไป มีทั้งแองน้ำขนาดเล็ก
ไปจนถึงแองน้ำขนาดใหญ ชาวบานเรียกระบบนิเวศเชนนี้วา  

“บุง” ซึ่งเปนท่ีอยูอาศัยของปลาขนาดเล็กจำนวนมาก หลังจาก 

ที่ปลาไดวางไขในชวงหนาน้ำหลาก ลูกปลานานาชนิดจึงติด 

อยูในบุงจำนวนมาก 

ซอนเปนเครื่องมือที่ดัดแปลงมาจากสวิง ที่มีขนาดใหญกวา

ใชคนสองคนในการจับซอนทั้งสองดาน แลวชอนปลาหรือ 

ที่ชาวบานเรียก “ซอนปลา” ไปตามบุงตางๆ ในแมน้ำโขงชวง 

หนาแลง ซึ่งจะทำใหไดปลามากกวาการใชสวิงในแตละครั้ง 

๖๓๖๓จากเชียงคานถึงปากชม จากเชียงคานถึงปากชม 



ตุมเอี่ยน เปนเคร่ืองมือลอปลา โดยมีเหยื่อที่เปนอาหาร

ของปลาลอไวในตุม ตุมเอียนจะมีงากลมอยูบริเวณดานขางของ
ตัวตุมหางจากกนประมาณ ๑๐ เซนติเมตร งากลมของตุมเอียน

เปนงาปด ตางจากงากลมของตุมปลามาง ตุมปลาขาว ซึ่งเปน 

งาเปด รอบปากงาจะใชขุยไมไผติดอีกที เพ่ือใหดูคลายกับ 
พงหญา ลอใหเอี่ยนเขามา โดยพฤติกรรมของเอี่ยนแลวจะชอบ

อาศัยอยูตามโคลนและพงหญาท่ีเนาใตน้ำ ปากตุมดานบน 

๖๔๖๔ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 



บานออกเล็กนอยมีฝาสานดวยไมไผ โดยมีไมขัดปดทับอีกชั้นหนึ่ง 

เพื่อไมใหหลุดออกงาย องคประกอบของตุมเอ่ียนท่ีสำคัญ 

อีกสวน คือ “ซอน” ใสเหยื่อ เมื่อใสซอนเขาไปทางปากตุม  

ตัวซอนจะคางอยูที่คอของตุมไมตกลงไปถึงตัวตุม  

เหย่ือท่ีใชลอเอ่ียน หรือปลาไหล จะเปนปูหรือปลาตาย 

ทีท่ิง้ไวจนมีกลิน่เนาเหมน็ โดยทัว่ไปชาวบานจะวางตุมในตอนเยน็

และจะยามในชวงเชาของอีกวันหน่ึง การวางตุมคนหาปลาจะขุด

ดินโคลนใหลึกพอดีกับปากทางเขา 

บริเวณท่ีวางตุมเอยีน หรือ “ลวง” ชาวบานจะวางตุมเอีย่น
ไวในบริเวณที่มีโคลนตมของริมฝงโขง ริมหวยสาขา ทุงนา บุง คก 

เปนตน 

ดางกุง ลักษณะเดียวกับกะโหล ทำจากตาขายตาถี่สีฟาที่มี

ขายตามตลาด หรือท่ีชาวบานเรียก “ดางเขียว” นำมาดัดแปลง
โดยอาศัยภูมิความรู ทำเปนกลองสี่เหลี่ยมกวาง ๐.๕ เมตร  

ยาว ๑ เมตร ปลอยชายตาขายทั้ง ๒ ดานยาว ๑.๕ เมตร แลวใช
ไมทำหลักปกกางตาขายไวท้ังสองดาน โดยมีกลองส่ีเหล่ียมสำหรับให

กุงเขาไปอยูตรงกลาง เพื่อกันไมใหกุงออกไปนอกเสนทางเขาหรือ

งาของดางกุง นำไปวางไวบริเวณริมฝงโขง หันดานที่มีรูซึ่งทำเปน

ทางเขาของกุงไปทางทายน้ำ เนื่องจากธรรมชาติของกุงจะวาย

ทวนกระแสน้ำขึ้นไป โดยไมใชเหย่ือแตอาศัยชวงท่ีกุงวายทวนน้ำ 

ขึ้นมาเปนฝูงใหญแลววางดางกุงดักทางเดินของกุงไว กุงจึงเขาไป

ติดอยูในกลองสี่เหลี่ยมของดางกุง 

๖๕๖๕จากเชียงคานถึงปากชม จากเชียงคานถึงปากชม 



เยาะ เปนเครื่องมือลอปลา โดยอาศัยการสังเกตพฤติกรรม
และธรรมชาติการมีชีวิตอยูของปลาที่ชอบอาศัยและหากินอยู

ตามบริเวณที่มีกอหญาหรือก่ิงไมที่จมอยูในน้ำ ชาวบานจะตัดก่ิง

ตนไครมากองท้ิงไวในนำ้ โดยกอนวางกิง่ตนไครลงไป จะวางตาขาย

สีเขียวหรือท่ีชาวบานเรียก “ดางเขียว” เย็บติดกันใหมีขนาดใหญ
และกวาง ปูวางลงไปบนผิวดินใตน้ำกอนแลวนำกิ่งตนไครวางกอง

รวมกันเปนกองใหญ เพื่อสรางที่อยูที่หากินใหกับปลา เมื่อกิ่งของ

ตนไครเร่ิมเนาก็จะมีปลาเขามาอยูอาศัยและกินใบของตนไคร  

๖๖๖๖ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 



ใชเวลาประมาณ ๑-๒ อาทิตย ชาวบานก็จะลงเอาปลา โดยยก

ตาขายข้ึนแลวเอากิ่งตนไครออกจนหมด แลวยกตาขายข้ึนบก 

เก็บเอาปลา แลวนำตาขายลงวางในน้ำ แลวเอาก่ิงตนไครวาง

กองรวมกันเหมือนเดิมรอเวลาอีก ๑-๒ อาทิตย แลวทำการเก็บกู

เอาปลาครั้งตอไป ทำแบบเดิมไปเรื่อยๆ จนกวาจะถึงหนาน้ำมาก 

จึงหยุด เยาะจะทำกันในชวงหนาแลงเทาน้ันหรือในชวงเดือน

กุมภาพันธถึงเดือนเมษายน ทำกันบริเวณบุงที่มีน้ำขังที่มีความลึก

ตั้งแต ๑ เมตรขึ้นไป 

สวิง เปนเคร่ืองมือหาปลาจับปลา โดยใชดายท่ีมีความเหนียว
ถักเปนรูปทรงกรวย ยาว ๑ ชวงแขน ใชไมไผทำขอบ ใชชอนกุง 

ปลาริมโขงยามชวงฤดูฝน บริเวณบุงยามหนาแลง และตาม 

หวยสาขา 

๖๗๖๗จากเชียงคานถึงปากชม จากเชียงคานถึงปากชม 



กะโหล เปนเครื่องมือลอปลา โดยใชแกลบหรือรำขาว หรือ
ขาวสุกผสมกับรำขาว เปนเหยื่อลอไวในกลองสี่เหลี่ยมของกะโหล 

ทำจากตาขายสีเขียวที่มีขายตามทองตลาด ใชปดกั้นบริเวณโซ 

แซม และบุง แลวทำทางเดินใหปลาวายเขาเปนชองแคบ เม่ือ

ปลาเขาก็จะกลับออกทางเดิมไมไดถูกขังไวในกลองสี่เหล่ียมของ

กะโหล ใชในชวงหนาน้ำลดหรือในหนาแลง เดือนกุมภาพันธถึง

เดือนเมษายน 

ดางตุมกุง ลักษณะคลายตุม เปนเครื่องมือดัดแปลง 

ทำจากลวดตาขายและตาขายตาถี่สีฟาท่ีมีขายตามทองตลาด  

มีงาดานหนาเพื่อใหกุงและปลาเขาไปกินเหย่ือขางใน แตออก 
ไมไดเพราะติดงา ใชดางเขียวทำหางเปนกรวยยาว เพื่อใหกุงและ

ปลาขนาดเล็กท่ีเขาไปจำนวนมากเขาไปอยูในกรวยตาขายที่ทำไว 

ใชดักกุงและปลาขนาดเล็กตามริมแมน้ำโขง ดางตุมกุงดัดแปลง 

มาจากตุมกุงของเดิมท่ีสานดวยไมไผที่อาศัยความประณีต 

๖๘๖๘ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 



ในการสาน แตดางตุมกุงทำจากอุปกรณที่หาซ้ือไดตามทองตลาด

คือตาขายตาถ่ีสีฟา ซึ่งทำไดสะดวกและงายกวาสานดวยไมไผ 

เปนการลดทอนเวลาในการทำเคร่ืองมือหาปลาใหเร็วข้ึน ใชแกลบ

หรือรำขาวเปนเหยื่อ 

ตุมกุง สานดวยไมไผขนาดเทากับตุมปลามาง ฐานลางเปน
รูปทรงกลม ทำงาเปนรูปสามเหล่ียมดานขางติดกับฐานใหกุงเขาไป
กินเหย่ือในตุม ใชแกลบหรือรำขาวเปนเหย่ือ ดานบนทำเปนฝา

สำหรับใสเหย่ือและเอากุงออกจากตุม ใชกะลามะพราวเปน 

ฝาปด ใชไมไผเหลาเปนแทงคลายตะเกียบใชขัดฝาปดที่ทำจาก

กะลามะพราวไมใหหลุดออกมาโดยทำหวงท้ังสองขางตรงขามกัน

สำหรับสอดไมเขาไปเพื่อยึดปดฝา สวนเหยื่อก็จะใชเชนเดียวกับ

ตุมปลาขาวและตุมปลามาง 

๖๙๖๙จากเชียงคานถึงปากชม จากเชียงคานถึงปากชม 



กะโหลมีหาง ลักษณะเดียวกับกะโหลเพียงแตนำตาขาย 

ตาถี่หรือที่ชาวบานเรียก “ดางเขียว” มาเย็บตอเปนหางออกไปอีก 

เม่ือปลาเขามากินเหย่ือแลวออกไมได ก็จะวายมารวมกันอยูบริเวณ

หางของกะโหล โดยสวนทายหรือหางของกะโหลจะทำรูไว แลวใช

เชือกมัดไว เมื่อชาวบานมาเก็บกูก็จะเอาปลาออกทางหางนี้ 

แตกอนใชวิธีถักสานดวยดายคลายกับสวิง แตมีขนาดใหญ

กวาหลายเทา ถักใหมีหางยาวกวาสวิงมากประมาณ ๒ เมตร 

หรือใชดางเขียวเย็บเปนหางหรือรูปกรวยยาว ๒ เมตร มีชายที่ทำ

ดวยดางเขียวทั้ง ๒ ดาน คลายกับของดางกุง ใชปดกั้นทั้ง ๒ ขาง 

เพ่ือไมใหปลาวายออกไปนอกทางเขาหรืองาของกะโหล การใช

กะโหลมีหาง จะวางดักไวตามบริเวณโซ แซม และบุง ใชกิ่งไม

กอนหินและดินปดก้ันทางเดินน้ำอ่ืนๆ ที่น้ำไหลออกหลายทาง 
แลวทำทางเดินใหปลาวายเขาเปนชองแคบ แลวใชกะโหลมีหาง

วางดักไว ใหหางกะโหลที่มีลักษณะคลายกับสวิง ปลอยใหไหลไป
ตามน้ำ เมื่อปลาเขาก็จะติดอยูในหางของกะโหล ชาวบานจะวาง

กะโหลไวตอนเย็นรุงเชาก็จะมาเก็บกูเอาปลา แลวจะวางไวอีก 

อาจจะมาเก็บตอนเย็น หรือมาเก็บอีกในรุงเชาของอีกวัน เปน

เคร่ืองมือหาปลาท่ีใชในชวงน้ำลดหรือชวงหนาแลง เดือนกุมภาพันธ

ถึงเดือนเมษายน 

๗๐๗๐ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 



สะดุง ลักษณะเปนผืนตาขายสี่เหลี่ยมดานเทา ตรงกลาง

ถักใหมีลักษณะเปนกรวยลงไปเล็กนอย เพ่ือเวลายกสะดุงข้ึน 

ปลาจะไหลเขาไปกองอยู ถักดวยดายที่มีความเหนียว ทนทาน 

ปลายดานบนท้ังสี่ดานถักเปนหวง สำหรับใชไมสอดแลวใชดาย

ผูกมัดติดกับสะดุงท้ังส่ีดาน  ใชไมไผทั้งลำทำเปนคันยก ใชไมไผ

ตัดเปนทอนยาวประมาณ ๑ ฟุต เจาะรูตรงกลางสองทอน  

ใชเชือกรอยผูกติดกันแลวนำเชือกผูกติดกับดามจับที่เปนไมไผ 

ที่เปนคันยก สะดุงเปนเครื่องมือหาปลาท่ีผูหญิงนิยมใชในการหา

ปลามากกวาเครื่องหาปลาชนิดอื่นๆ 

๗๑๗๑จากเชียงคานถึงปากชม จากเชียงคานถึงปากชม 



เครื่องมือช�วยหาปลา 
 

เรือหาปลา ใชไมแผนใหญหรือไมหนากวางประมาณ  

๘-๑๐ นิ้ว มาตอเปนลำเรือ เมื่อตอเสร็จจะนำยางไมหรือคั่ง 

มาทาปดรอยตอของไม เพ่ือกันไมใหน้ำเขาเรือ ใชไมพาย 
และติดเครื่องยนต ในการขับเคลื่อนเรือ 

ของ, ของเปด ทำมาจากไมไผ มี ๒ ลักษณะดวยกันคือ 

ของท่ีใชไมไผสานใหมีรูปรางคลายแจกันดอกไม มีงาหรือฝาปด

ดานบน เวลาใชนิยมผูกไวกับเอวและใสสายสะพาย  

ของเปดมีรูปทรงคลายเปด เวลาจะใชนิยมผูกโฟมเขาบริเวณ

ดานขางของของ เพื่อใหตัวของลอยน้ำได 

๗๒๗๒ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 



เมือ่มองลงไปยงัแมนำ้โขง จะเหน็ทุนของมองท่ีทำดวยโฟมบาง 

ขวดน้ำพลาสติกบางลอยเกลื่อนอยูเหนือผิวน้ำ รอเวลาใหเจาของ

มาเก็บกูในยามเชาและยามเย็น แมจะมีเคร่ืองมือหาปลาหลากหลาย

ชนิด แตที่ชาวบานเชียงคานและปากชมนิยมใชกันมากคือ  

มองและแห เพราะสามารถใชไดทุกชวงฤดูกาล 

ปลาท่ีชาวบานหามาไดสวนหน่ึงจะเก็บไวประกอบอาหาร

ในครัวเรือน สวนหนึ่งก็จะขายใหกับแมคา พอคา ที่เขามารับซ้ือ

ถึงในหมูบาน แมบุญเผื่อ สมชิต แมเฒาวัย ๖๑ ป เปนแมคาปลา

ที่ตระเวนออกรับซ้ือปลาตามหมูบานตางๆ ดวยรถจักรยานยนต

คูชพีในทกุเชาตรู ไดเลาใหฟงวา “ทกุวันตัง้แตเชาแมจะออกจากบาน

ไปตระเวนรับซื้อปลาจากชาวบานมาขายท่ีตลาดปากชม ออกไป

ซื้อปลาจากคนหาปลาขาประจำท่ีเอาปลามาขายใหทุกวัน แมรับ

ซื้อปลามา ๒๐ กวาปแลว ขับมอเตอรไซคไปซื้อปลาตามหมูบาน

ตางๆ ตั้งแตบานปากเนียมเร่ือยไปจนถึงบานมวง บานหนอง  

เขตอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย หางจากปากชมออกไป ๕๐ 

กวากิโลเมตร พอประมาณ ๕ โมงเชา (๑๐.๐๐ น.-๑๑.๐๐ น.)  
ก็จะนำมาขายที่ตลาดปากชม แมเปนเจาแรกที่ออกรับซ้ือปลา

จากชาวบานมาขายจนถึงทุกวันนี้” 
เสนทางการซ้ือขายปลาแมน้ำโขงในแถบนี้จะมีแมคาพอคา

เขาไปรับซื้อถึงในหมูบาน ชาวบานก็จะขายใหกับแมคาพอคา 

ที่เปนขาประจำของตนทุกวัน สวนแมคาพอคาเมื่อไดปลาก็จะนำ
ไปขายที่ตลาดปากชม มีชาวบานและแมคาจากท่ีอื่น เชน  

จากเชียงคาน หมูบานใกลเคียง และรานอาหารมารับซื้อปลา 

ไปขายเอากำไรตอ 

เส�นทางเศรษฐกิจ 
ปลาแม�น้ำโขงเชียงคาน-ปากชม 

๗๓๗๓จากเชียงคานถึงปากชม จากเชียงคานถึงปากชม 



แมคาปลาจากเชยีงคานกจ็ะรบัซือ้ปลาจากแมคาตลาดปากชม

ไปขายตอที่ตลาดเชียงคานและรับซื้อปลาจากชาวบานในอำเภอ

เชียงคานไปขายที่ตลาดเชียงคาน คนท่ีมารับซ้ือก็จะเปนชาวบาน

ทั่วไป เจาของรานอาหาร เปนตน 

นางบญุม ีทองนอย อาย ุ๔๖ ป แมคาปลาในตลาดเชียงคาน 

เลาใหฟงวา “พี่รับซ้ือปลาจากชาวบานในเชียงคานท่ีหาปลา  

เขาจะเอามาขายใหถึงท่ีบานและเราลงไปซ้ือถึงแพริมน้ำโขงท่ีเปน

ที่พักของคนหาปลาดวย เราก็จะมีคนหาปลาขาประจำเอามา 

ขายให สวนหนึง่กจ็ะออกไปรับซือ้ปลาจากตลาดปากชมวันเวนวนั 

เพราะปลาทีเ่ชียงคานไมพอขายตองไปซือ้ปลาจากปากชมมาขายอกี 

ราคาปลาที่ปากชมจะถูกกวาท่ีเชียงคาน ทำใหไดกำไรดีกวา  

ปากชมอยูหางจากเชียงคานออกไป ๔๓ กิโลเมตร ที่ปากชมก็จะ

รับซ้ือปลาจากแมคาท่ีเขาเขาไปรับซ้ือปลาจากชาวบานมา  

แลวเอามาขายใหเราอีกตอหน่ึง ใครรับซ้ือจากใครก็จะรับซ้ือจาก

คนนั้นตลอด ไมแยงกันซื้อ คาขายกันมา ๑๐ กวาปแลว” 

ดวยความหลากหลายของชนิดพันธุปลาแมน้ำโขงแถบนี้ 

จึงสามารถแบงไดเปนปลาเศรษฐกิจที่สรางรายไดหลักใหกับ 

คนหาปลา พอคาแมคาคนกลาง เปนปลาจำพวกปลาหนัง 

ขนาดใหญ เชน ปลาเคงิ ปลาแข ปลายาง ปลาออด ขายกโิลกรัมละ 

๑๒๐-๒๕๐ บาท และตระกูลปลาเนือ้ออน อยางเชน ปลานางแดง 

ปลาขบ ปลาสะง่ัว ปลาเคา ขายกิโลกรัมละ ๑๕๐-๒๘๐ บาท 

สวนปลาเกล็ดขนาดใหญก็จะมีปลาโจก ปลาจอก ปลาพอน  
ปลาเพี้ย ปลาอีตู ปลาหวา ปลาอีตั้นหรือปลาไน ปลานวลจันทร 

ปลาเอิน และปลาตอง ขายราคากิโลกรัมละ ๑๒๐-๑๘๐ บาท 
ปลาขนาดกลางลงมาท่ีเปนปลาเศรษฐกิจปลาหนังก็จะมี

ปลายอน ปลาปกไก ปลากด ปลาหลด ปลาหลาด ขายกโิลกรมัละ 

๑๐๐-๒๐๐ บาท สวนปลาเกล็ดจะมีปลาสะกาง ปลาปาก ปลาสูด 
ปลาแกง ปลาตะเพียน ซึง่จะมรีาคาขายทีก่โิลกรมัละ ๑๐๐-๑๕๐ บาท  

ปลาเศรษฐกิจที่เปนปลาขนาดเล็กประเภทปลาหนัง คือ 

ปลาแขวไก ปลาหมู ปลาฮากกลวย ปลาพั้น และปลาเกล็ดขนาด

เล็กนั้นมีพวกปลามาง ปลาหมากผาง ปลาสรอย ปลาแตบ ที่ขึ้น

๗๔๗๔ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 



เปนฝูงใหญในชวงฤดูแลงราวเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน 

ซึง่เปนชวงทีช่าวบานวางจากงานดานการเกษตรกจ็ะพากนัหวานแห 

ตักตอง ไหลมองกันมากในชวงนี้ รายไดหลักของชาวบานจึงมา

จากการหาปลาเปนหลัก ราคาซื้อขายกันก็อยูที่กิโลกรัมละ  

๑๐๐-๑๕๐ บาท   

เสนทางการซื้อขายปลาแมน้ำโขงในพื้นท่ีอำเภอเชียงคาน

และอำเภอปากชม มีการเชื่อมรอยกันมาตลอด แมคาพอคาปลา 

จะรูจักกันดีและซ้ือขายปลาดวยกันมานาน หากจุดไหนปลา 

มีนอยก็จะขอไปซ้ือปลาในจุดที่ชาวบานไดปลามากดวยกัน  

จุดซ้ือขายปลาท่ีสำคัญในอำเภอเชียงคานก็จะมีที่บ ริเวณ 

ปากน้ำเหือง ที่บานทาดีหมี ซึ่งเปนบริเวณปากน้ำเหืองไหลมา

บรรจบกับแมน้ำโขงและแมน้ำโขงไหลเขาประเทศไทย จึงมีปลา

อาศัยอยูเปนจำนวนมาก ทำใหมีคนหาปลาทั้งฝงไทยและฝงลาว

มาหาปลาบริเวณน้ีกันมาก แมคาพอคาปลาจึงมารับซื้อปลา 

กันถึงที่ 

นอกจากนั้นแมคาปลาพอคาปลาจะขับรถจักรยานยนต

หรือรถยนตออกตระเวนรับซื้อปลาในหมูบานทุกหมูบานที่ตั้งอยู

ริมฝงแมน้ำโขง 

จดุซือ้ขายตอมากจ็ะเปนตลาดอำเภอเชยีงคาน ทีม่แีมคาปลา
นั่งขายปลาทุกวันและยึดเปนอาชีพหลักอยู ๕ ราย นอกนั้น 

ในชวงเชาตรูก็จะมีชาวบานที่มีอาชีพหาปลาบางสวนที่ไมตองการ
ผานแมคาพอคาคนกลาง นำปลามาขายเองท่ีตลาดเชียงคาน 
ทุกวัน ซึ่งจะไดราคาดีกวาที่ขายใหกับแมคาพอคาคนกลาง 

สวนอำเภอปากชมก็จะมีจุดซ้ือขายกันท่ีตลาดปากชม  
ที่มีแมคาจากเชียงคานมารับซื้อตออีกทอดหนึ่ง และมีรานอาหาร 

รวมท้ังชาวบานมารับซ้ือปลา นอกจากน้ีก็จะมีที่บานหาดคัมภีร 

และบานหนอง บานมวง ที่มีจุดรับซื้อปลาประจำทุกวันที่ถือวา
เปนจุดใหญ หากคนหาปลาไมทันขายใหกับแมคาพอคาที่เขามา

รับซื้อถึงในหมูบานก็จะนำปลามาขายยังจุดรับซื้อปลาท่ีสำคัญ

เหลานี้ 

๗๕๗๕จากเชียงคานถึงปากชม จากเชียงคานถึงปากชม 



การซ้ือขายปลายังมีในสวนของชาวบานท่ีไมไดออกไปหา

ปลาเอง แตอาศัยซ้ือปลาจากผูท่ีออกไปหาปลามาประกอบอาหาร

และใชทำปลาราเก็บไวกินตลอดทั้งปอีกดวย 

นอกจากการซือ้ขายปลาสดทีม่ใีหเห็นกันเปนประจำทุกวันแลว 

ปลาสวนหนึ่งหากหาไดมาก ซึ่งจะเปนชวงที่ปลาขนาดเล็กขึ้นเปน

ฝูงใหญในชวงหนาแลง ประมาณเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายนน้ี 

ชาวบานจะนำปลาขนาดเล็กเหลาน้ีท่ีหาไดวันหน่ึงๆ มาทำปลาแดก

หรือปลาราเก็บไวกินและขาย จากคำบอกเลาของชาวบานแถบนี้

ทุกบานไดเลาใหฟงวา ปลาชวงหนาแลงนี้จะใชวิธีลงบุงในชวง

หนาแลง หมายถึง การหาปลาในบุงหรือบริเวณน้ำขังในชวง 

หนาแลงที่มีปลาขนาดเล็กคงคางอยูในบุง แตไมมีทางวายออกไป

สูแมน้ำโขงสายหลักได มีเปนจำนวนมาก ชาวบานจะใชวิธีซอน 

ทอดแห ใสมอง ใสกะโหล เอาปลาซ่ึงแตละคร้ังจะไดปลา 

จำนวนมาก  

สวนบริเวณแมน้ำโขงสายหลักชาวบานก็จะใชวิธีตักตอง 

ตามแกงหินท่ีปลาวายข้ึนมาเปนฝูงใหญ บางวันไดถึง ๑-๓  

กระสอบปุย ปลาที่ไดสวนใหญจึงนำมาทำปลาแดกหรือปลารา

นั่นเอง บางสวนก็จะทำปลาตากแหงไวกินและขายอีกดวย 

๗๖๗๖ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 



ตุมและสวิง 





จากการเก็บรวบรวมขอมูลพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 

โดยเก็บขอมูลในพื้นที่อำเภอเชียงคานนั้นพบพันธุปลาทั้งหมด 

๒๗๐ ชนิด โดยแยกเปนปลาหนังจำนวน ๘๖ ชนิด ปลาเกล็ด 

๑๘๔ ชนิด  

ปลาที่พบในแมน้ำโขงบริเวณอำเภอเชียงคานนั้นสวนใหญ

เปนปลาขนาดใหญไมวาจะเปนปลาเกล็ดและปลาหนงั ซึง่มีไมตำ่กวา 

๒ กิโลกรัมขึ้นไป จนถึงหนักกวา ๑๐๐ กิโลกรัม เชน ปลาเลิม

เปนตน ซึง่พบในชวงนำ้ขึน้ สวนปลาขนาดเล็กนัน้จะพบในชวงนำ้ลด

และสวนใหญจะเปนปลาเกล็ด 

นอกจากน้ันแมนำ้โขงบรเิวณนีย้งัมีปลา เชน ปลาบกึอาศัยอยู 

ซึ่งปลาบึกนั้นมีชาวบานจับไดบริเวณดอนไข ซึ่งเปนลวงหาปลา 
ที่ชาวบานหาปลาเปนประจำตลอดท้ังป จากคำบอกเลาของ 

นายสุทธิพงษ พิสัยพันธุ อายุ ๔๐ ป ไดใหขอมูลวา ชาวบานจับ
ปลาบึกไดในป ๒๕๒๕ หนัก ๔๐๐ กิโลกรัม ซึ่งเปนปลาบึก 

ตัวสุดทายที่ชาวบานจับได เน่ืองจากการจับปลาบึกตองอาศัย
พรานปลาที่มีความรูความชำนาญในการจับ แตไมมีคนรุนใหม

สืบทอดภูมิความรูในการจับปลาบึกจากผูเฒาผูแก ทำใหสูญหาย

ไปกบัคนรุนเกา ปจจุบนัไมมกีารจับปลาบกึในแมนำ้โขงทีเ่ชยีงคาน

อีกเลย จะมีแตการจับปลาขนาดใหญเชนปลาเลิม ซ่ึงในป ๒๕๔๘ 
ชาวบานจับปลาเลิมไดหนักกวา ๑๐๐ กิโลกรัม โดยใชวิธีการ 

ไหลมอง  

 

 

พันธุ�ปลาแม�น้ำโขงตอนล�าง 
จากเชียงคานถึงปากชม 

๗๙๗๙จากเชียงคานถึงปากชม จากเชียงคานถึงปากชม 



ปจจุบันแมน้ำเกิดการเปล่ียนแปลงของระดับน้ำอยางตอเน่ือง 

ซึ่งเกิดจากโครงการขนาดใหญ ที่ตางก็แสวงหาผลประโยชนใหกับ

ประเทศของตน เชนเขือ่นทีแ่ตละประเทศในอนภุมูภิาคลุมแมนำ้โขง

ไดแขงขันกันสรางขึ้นมา และการระเบิดแกงกลางแมน้ำเพื่อการ

เดนิเรือสนิคาหวังจะสรางความร่ำรวยและใหเศรษฐกิจประเทศตน

เติบโต โดยไมสนใจตอผลกระทบท่ีกอความหายนะตอธรรมชาติ 

ที่เคยสรางความสมดุลใหกับโลกมาอยางยาวนาน ความเปน

ธรรมชาติของการขึ้นลงของแมน้ำโขงท่ีเคยเปนไปตามฤดูกาล  

จึงหยุดชะงักลง เปล่ียนเปนการข้ึนลงของน้ำท่ีขึ้นอยูกับน้ำมือ

ของมนุษย เปนผูสั่งการแทนธรรมชาติที่เคยเปนผูกำหนดใหเปน

ไปตามฤดูกาลท่ีสรางความสมดุลใหกับทุกสรรพส่ิงในโลกใบน้ี  

โดยเกิดการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันจะลดนอยถอยลง

ไปทุกที ซึ่งปจจุบันยังไมมีรัฐบาลประเทศใดเลยที่จะลุกขึ้นมา 

จัดทำโครงการอนุรักษแมน้ำนานาชาติสายน้ี คงมีแตเพียงนักอนุรักษ

บางกลุมซ่ึงมีพลังเพียงเล็กนอยที่จัดทำโครงการอนุรักษไปพรอม

กับการเฝาระวังมิใหประเทศใดทำลายแมน้ำสายสำคัญน้ีไปมากกวา

ที่เปนอยู แตดวยความที่อางความชอบธรรมวาเปนเจาของ  
ที่แมน้ำสายน้ีไหลผานประเทศของตนจงึสรางสิง่กีดขวางความเปน

อิสระของแมน้ำและทุกสรรพสิ่งที่พึ่งพาแมน้ำโขงแหงน้ีไว จนลืม

ตระหนักถึงมูลคาอยางมหาศาลที่ตลอดระยะเวลาที่ผานมา 

ไดสรางความม่ันคงใหกับประเทศของตนมาโดยตลอด เชน  

มูลคามหาศาลของความม่ันคงทางดานอาหาร ซึ่งถือวาแมน้ำโขง

มีความหลากหลายของชนิดพันธุปลาที่ในแตละปสงผลใหเกิด

ความม่ันคงทางเศรษฐกิจท่ีมีรายไดจากพันธุปลาแมน้ำโขงใหแตละ

ประเทศทุกป ซ่ึงเปนรายไดหลักอีกประเภทหน่ึงของคนในประเทศ
เลยทีเดียว 

เม่ือมีการสรางเข่ือนแบบข้ันบันไดตามสายน้ำโขง การอพยพ

ขึ้นลงของพันธุปลาที่เคยเปนอิสระ มิไดกระทำตามวัฏจักรเชน 

ที่ผานมา จึงเกิดคำกลาวของชาวบานขึ้นมาจากการเฝาสังเกต

การเปลี่ยนแปลงของแมน้ำโขงวา “ปลาหลงน้ำ” วันเวลาที่ผานมา

ชาวบานจะสั่งสมองคความรูจากการเฝาสังเกต การดำเนินไปของ

๘๐๘๐ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 



ธรรมชาติ ชาวบานจะทราบวาเดือนไหนถึงเวลาปลาข้ึนก็จะเตรียม

ผลิตเครื่องมือหาปลาใหเหมาะกับปลาชนิดนั้นๆ ซึ่งปลาก็จะรับรู

ดวยสญัชาตญาณวาถงึเวลาทีต่องอพยพข้ึนไปวางไขตามนำ้สาขาแลว

เมื่อเริ่มเขาสูฤดูฝนแลวน้ำเริ่มขุน เปนตน เมื่อน้ำไมสามารถ 

ไหลไดอยางอิสระอีกแลว การข้ึนลงของน้ำ และกระแสน้ำจึงผันผวน

ไปจากเดิมที่เคยคุนชิน จึงกระทบตอการอพยพและการวางไข

ของปลา ทำใหเกิดการลดลงของจำนวนปลาเปนอยางมาก  

ดงัคำบอกเลาของนายต้ี ละตา ชาวบานปากเนียม อำเภอปากชม  

ซึ่งเปนอีกหมูบานหนึ่งที่ตั้งอยูริมฝงโขงในเขตจังหวัดเลย ไดเลาให

ฟงวา “ผมหาปลาทุกวันตั้งแตเด็ก อายุประมาณ ๑๐ ขวบ  

แตกอนปลามีมาก ออกไปหาปลาแตละคร้ังก็มรีายไดเขาบานทุกวัน 

เดี๋ยวนี้ปลาหายากแลว บางวันก็ได บางวันก็ไมได น้ำเดี๋ยวขึ้น

เดี๋ยวแหง นี่ก็ขึ้นมา ๔ วันแลว ทั้งที่ควรจะเริ่มลง ที่จริงชวงเดือน

พฤศจิกายนหรือธันวาคมน้ำจะเริ่มลดลงเรื่อยๆ ปลาบางชนิด 

ก็จะอพยพกลับถิ่นเดิมของมัน ก็จะลงหาปลาชวงนี้ แตเด๋ียวนี้

บางวันอยูๆ น้ำก็ขึ้นมาไมมีปมีขลุย ทำใหปลาไมคอยมี รูมาจาก

ทีวีวา จีนสรางเขื่อนหลายแหง เขาปลอยน้ำมาใหเรือสินคาเดินได 

จงึอยากปลอยนำ้ชวงไหนกป็ลอย อยากปดกป็ด ปลามนัจงึหลงนำ้ 

คอืมนัคงปรบัตวัเองใหเขากบันำ้ไมได จงึไมรูวามนัหายไปไหนหมด 

ทำใหหาปลาไมคอยไดอยางแตกอนนี้”  

จากคำบอกเลาของชาวบานทุกหมูบานที่ลงเก็บขอมูล 

จะไดรับคำบอกเลาถึงความเปลี่ยนแปลงของแมน้ำโขงท่ีนับวัน 

จะเส่ือมถอยลงไปเร่ือยๆ สอสัญญาณเตือนใหทราบถึงความ

หายนะของแมน้ำโขง ท้ังการสูญพันธุของชนิดพันธุปลา การสูญสลาย

ของระบบนิเวศเดิมของแมน้ำโขงที่จะไมมีใหเห็นกันอีกตอไป 
ผลกระทบจากโครงการขนาดใหญดังกลาวขางตนสงผล 

ใหพันธุปลาบางชนิดพบไดนอยลง บางชนิดไมมีใหเห็นในชวง

หลายปที่ผานมา พันธุปลาท่ีพบไดนอยลงเชน ปลาแปบแกว  

ปลาหมากผาง ปลาสะนาก ปลาพอน ปลาอีจน เปนตน  

ขอมูลพันธุปลาในหนังสือเลมนี้ ไดเก็บขอมูลชื่อของ 

พันธุปลาเปนภาษาถิ่น แลวนำมาตรวจสอบกับขอมูลพันธุปลา 

๘๑๘๑จากเชียงคานถึงปากชม จากเชียงคานถึงปากชม 



ในหนังสือ ๑) คูมือปลาน้ำจืดของ ดร.ชวลิต วิทยานนท (พิมพ

คร้ังท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ ) ที่ไดรวบรวมชื่อภาษาไทย 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

ตรวจสอบทางเว็บไซตขอมูลพนัธุปลา คอื http://th.wikipedia.org, 

http://www.siamensis.org และ http://www.fishbase.com โดย 

มรีายละเอียดของขอมลูคอื ชือ่ทองถิน่ ทีผู่คนในพืน้ทีเ่รยีกขานกนั 

ชื่อภาษาไทย และชื่อวิทยาศาสตรภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมี

รายละเอียดของขอมลูดานกายภาพหรือขนาดท่ีสำรวจพบ อาหาร

ของปลาชนิดนั้นๆ ระบบนิเวศแหลงที่อยูอาศัยของปลา  

ระยะเวลาที่สำรวจพบ เครื่องมือที่ชาวบานใชจับและราคา 

ของปลาแตละชนิด 

พนัธุปลาในแมนำ้โขง ไดแบงแยกตามประเภทของพนัธุปลา

ออกตามลักษณะทางกายภาพเปนชนิดปลาเกล็ดและปลาหนัง 

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

๘๒๘๒ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 



พันธุ�ปลาลุ�มน้ำโขงตอนล�างของไทย 

¨Ò¡àªÕÂ§¤Ò¹¶Ö§»Ò¡ªÁ 



๘๔ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 

๒ ชื่อภาษาไทย ปลากดดำ ชื่อทองถิ่น ปลากดหมอ, กดโทน 
 ชื่อวิทยาศาสตร Hemibagrus wyckii 

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  

ขนาดที่พบ ๕๐๐ กรัม-๓ กิโลกรัม  
อาหาร แมลงเมา ปลาที่มีขนาดเล็ก ไสเดือน 

แหลงอาศัย คก วัง ริมฝงโขง หวยสาขา 

ระยะเวลาที่พบ พบทุกฤดู 
เครื่องมือในการจับ ปกเบ็ด มอง 
ราคา กิโลกรัมละ ๑๒๐ บาท หากตัวใหญแบงขาย 

ขีดละ ๑๒ บาท 

๑ ชื่อภาษาไทย ปลากด ชื่อทองถิ่น ปลากดขาว 
 ชื่อวิทยาศาสตร Hemibagrus sp. 



๘๕จากเชียงคานถึงปากชม 

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, แขดำ 
 ชื่อวิทยาศาสตร Bagarius yarrelli 

ขนาดที่พบ 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 

ช่ือวิทยาศาศศศศศศศศศศศ สตร Bagarius yarrelli 

นาดที่พบ ลำตัวกวาง ๒๐ เซนติเมตร



๘๗จากเชียงคานถึงปากชม 

๗ ชื่อภาษาไทย ปลาแคติดหิน ชื่อทองถิ่น ปลาแขติดหิน 
 ชื่อวิทยาศาสตร Glyptothorax lampris 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๑ เซนติเมตร ยาว ๗ เซนติเมตร 
อาหาร ปลาขนาดเล็ก กุง ตะไครน้ำ 
แหลงอาศัย คก วัง หาด 
ระยะเวลาที่พบ ชวงฤดูฝน 
เครื่องมือในการจับ สวิง มอง 
ราคา กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท 

๘ ชื่อภาษาไทย ปลาแคติดหิน ชื่อทองถิ่น ปลาแขหินดำ 
 ชื่อวิทยาศาสตร Glyptothorax laoensis 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๑ เซนติเมตร ยาว ๗ เซนติเมตร 

อาหาร ปลาขนาดเล็ก กุง ตะไครน้ำ 
แหลงอาศัย คก วัง หาด 
ระยะเวลาที่พบ ชวงฤดูฝน 
เครื่องมือในการจับ สวิง มอง 
ราคา กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท 



๘๘ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 

๙ ชื่อภาษาไทย ปลากดแกว ชื่อทองถิ่น ปลาเคิง 
 ชื่อวิทยาศาสตร Hemibagrus wyckioides 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๑๒ เซนติเมตร ยาว ๘๕ เซนติเมตร 
น้ำหนัก ๗ กิโลกรัม (น้ำหนักท่ีชาวบานพบอยูระหวาง ๐.๕-๔๐ กิโลกรัม)  
อาหาร ปลาขนาดเล็ก หอย ตะไครน้ำ ตนหญาเนา  
แหลงอาศัย คก วัง  
ระยะเวลาที่พบ ตลอดทั้งป พบมากชวงน้ำขึ้นเดือนพฤษภาคม-

สิงหาคม 
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด 
ราคา กิโลกรัมละ ๑๒๐-๒๐๐ บาท หากเปนตัวใหญ 

จะแบงขายขีดละ ๑๒-๒๐ บาท 
  

๑๐ ชื่อภาษาไทย ปลากดดำ  ชื่อทองถิ่น ปลาเคิงดำ 
 ชื่อวิทยาศาสตร Hemibagrus sp.  

ขนาดท่ีพบ ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนตเิมตร ยาว ๑๙.๕ เซนตเิมตร 
น้ำหนัก ๑.๕ กิโลกรัม  

อาหาร ปลาขนาดเล็ก กุงฝอย ของเนาเหม็น 
แหลงอาศัย คก วัง 
ระยะเวลาที่พบ ตลอดทั้งป พบมากชวงน้ำขึ้นเดือนพฤษภาคม-

สิงหาคม 
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด 

ราคา กิโลกรัมละ ๑๐๐-๑๕๐ บาท 



๘๙จากเชียงคานถึงปากชม 

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 ปจจุบันพบแตปลาบึกท่ีประมงปลอย ปลาบึก
ธรรมชาติพบเม่ือ ๕ ปกอน ขนาดประมาณ ๒๐๐ กิโลกรัม เปนสัตว 

กินพืชดังน้ันตาจะอยูต่ำกวาตาปลาเลิมท่ีเปนสัตวกินเนื้อท่ีเปน 
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 



๙๑จากเชียงคานถึงปากชม 

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, คูณขาว 
 ชื่อวิทยาศาสตร Wallago attu 

ขนาดที่พบ 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. 

ขนาดทีพ่บ ลำตวักวาง ๑๗.๕ เซนตเิมตร ยาว ๔๐ เซนตเิมตร 
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 

ขนาดทีพ่บ ลำตวักวาง ๑๗.๕ เซนตเิมตร ยาว ๔๐ เซนตเิมตร 
น้ำหนัก ๒๐๐ กรัม 

อาหาร กุงฝอย ปลาขนาดเล็ก พืชน้ำ 
แหลงอาศัย คก วัง และบริเวณทั่วไปของน้ำโขง 
ระยะเวลาที่พบ พฤษภาคม-ตุลาคม 
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด 
ราคา กิโลกรัมละ ๑๕๐-๒๐๐ บาท 



๙๓จากเชียงคานถึงปากชม 

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 



๙๕จากเชียงคานถึงปากชม 

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 



๙๗จากเชียงคานถึงปากชม 

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

๓๐ ชือ่ภาษาไทย ปลาสงักะวาดเหลอืง ชือ่ทองถิน่ ปลายอนหลงัเขียว-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 



๙๙จากเชียงคานถึงปากชม 

๓๑ ชื่อภาษาไทย ปลายอนหนวก ชื่อทองถิ่น ปลายอนทอง 
 ชือ่วิทยาศาสตร Pteropangasius micronema 

ขนาดทีพ่บ ลำตวักวาง ๘.๕ เซนตเิมตร ยาว ๒๓ เซนตเิมตร 
น้ำหนัก ๔๐๐ กรัม 

อาหาร แมลงเมา แมลง 
แหลงอาศัย ริมฝงโขง คก 
ระยะเวลาที่พบ ชวงฤดูฝนโดยเฉพาะชวงน้ำเริ่มขึ้น 

เดือนพฤษภาคม มักพบกันเปนฝูง ๓๐-๔๐ ตัว 
เครื่องมือในการจับ มอง 
ราคา กิโลกรัมละ ๑๒๐-๒๐๐ บาท 

๓๒ ชือ่ภาษาไทย ปลาสงักะวาด ชือ่ทองถิน่ ปลายอนหางแดง 
 ชื่อวิทยาศาสตร Laides sp. 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๘ เซนติเมตร ยาว ๒๑ เซนติเมตร  
อาหาร กุง ไสเดือน ไขดวง 

แหลงอาศัย น้ำไหลเชี่ยว หาดทรายตื้นๆ  
ระยะเวลาที่พบ พฤษภาคม-ตุลาคม 
เครื่องมือในการจับ เบ็ด มอง 
ราคา กิโลกรัมละ ๑๐๐-๑๕๐ บาท 



๑๐๐ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 

๓๓ ชือ่ภาษาไทย ปลาสงักะวาดขาว ชือ่ทองถิน่ ปลายอนขาว 
 ชื่อวิทยาศาสตร Laides longibarbis 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๘.๕ เซนติเมตร ยาว ๒๓ เซนติเมตร  
อาหาร กุง ไสเดือน ไขดวง 
แหลงอาศัย น้ำไหลเชี่ยว หาดทรายตื้นๆ  
ระยะเวลาที่พบ พฤษภาคม-ตุลาคม 
เครื่องมือในการจับ เบ็ด มอง 
ราคา กิโลกรัมละ ๑๐๐-๑๕๐ บาท 

๓๔ ชื่อภาษาไทย ปลาสังกะวาดทองคม ชื่อทองถิ่น ปลายอนทองคม 

 ชือ่วทิยาศาสตร Pteropangasius pleurotaenia 

ขนาดที่พบ ลำตวักวาง ๘.๕ เซนตเิมตร ยาว ๒๓ เซนตเิมตร  
อาหาร กุง ไสเดือน ไขดวง 

แหลงอาศัย น้ำไหลเชี่ยว หาดทรายตื้นๆ  
ระยะเวลาที่พบ พฤษภาคม-ตุลาคม 
เครื่องมือในการจับ เบ็ด มอง 
ราคา กิโลกรัมละ ๑๐๐-๑๕๐ บาท 



๑๐๑จากเชียงคานถึงปากชม 

๓๕ ชื่อภาษาไทย ปลาสวายหนู ชื่อทองถิ่น ปลาหนาหนู, ยอนปอน 

 ชือ่วทิยาศาสตร Helicophagus leptorhynchus 

ขนาดที่พบ ลำตวักวาง ๘.๕ เซนตเิมตร ยาว ๒๓ เซนตเิมตร  
อาหาร กุง ไสเดือน ไขดวง 
แหลงอาศัย น้ำไหลเชี่ยว หาดทรายตื้นๆ  
ระยะเวลาที่พบ พฤษภาคม-ตุลาคม 
เครื่องมือในการจับ เบ็ด มอง 
ราคา กิโลกรัมละ ๑๐๐-๑๕๐ บาท 

๓๖ ชื่อภาษาไทย สังกะแวง ชื่อทองถิ่น ปลายอนโล 
 ชื่อวิทยาศาสตร Pangasius elongatus 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๑๐ เซนติเมตร ยาว ๒๔ เซนติเมตร  
อาหาร กุง ไสเดือน ไขดวง 

แหลงอาศัย น้ำไหลเชี่ยว หาดทรายตื้นๆ  
ระยะเวลาที่พบ พฤษภาคม-ตุลาคม 
เครื่องมือในการจับ เบ็ด 

ราคา กิโลกรัมละ ๑๐๐-๑๕๐ บาท 



๑๐๒ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 

๓๗ ชือ่ภาษาไทย ปลาสังกะแวง ชือ่ทองถิน่ ปลายอนขางแดง 
 ชื่อวิทยาศาสตร Pangasius polyuranodon 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๙ เซนติเมตร ยาว ๒๐ เซนติเมตร 
น้ำหนัก ๔๐๐ กรัม ลักษณะพิเศษชวงท่ียังไมตายจะมีแถบสีแดงอยู
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 ลำตวักวาง ๑๓ เซนตเิมตร ยาว ๒๙.๕ เซนตเิมตร 
น้ำหนัก ๑.๓ กิโลกรัม ลักษณะคลายกับปลายาง เปนปลาตระกูลเดียวกัน

แตตางกันท่ีปลายางคางเหลืองหางแดง ปลาออดคางและหางสีขาว
และปลายางจะมียางเหนียวใสตามตัวมากกวาปลาออด นอกจากน้ัน
ปลายางยังมีขนาดใหญกวาปลาออด 

อาหาร แมลงเมา กุง 
ระยะเวลาที่พบ ชวงฤดูฝน มักพบกันเปนฝูงๆ ละ ๓๐-๔๐ ตัว 
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด 
ราคา กิโลกรัมละ ๑๐๐-๑๕๐ บาท 



๑๐๓จากเชียงคานถึงปากชม 

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 



๑๐๕จากเชียงคานถึงปากชม 

๔๓ ชือ่ภาษาไทย ปลาเทโพ ชือ่ทองถ่ิน ปลาปง, ลงิหหูมาด, ลงิแกมดำ 
 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 ชือ่ภาษาไทย ปลาซวยเสาะ ชือ่ทองถ่ิน 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 ชือ่ภาษาไทย ปลาเผาะหางดอก ชือ่ทองถิน่ ปลาแก, หวัมวม 

 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 ลำตวักวาง ๒.๓ เซนตเิมตร ยาว ๘.๕ เซนตเิมตร 
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 



๑๐๗จากเชียงคานถึงปากชม 

๔๗ ชื่อภาษาไทย ปลาหมู ชื่อทองถิ่น ปลาแขวไก-๒ 
 ชื่อวิทยาศาสตร Yasuhikotakia sp. 

ขนาดทีพ่บ ลำตวักวาง ๒.๓ เซนตเิมตร ยาว ๘.๕ เซนตเิมตร 
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. 

ขนาดทีพ่บ ลำตวักวาง ๒.๓ เซนตเิมตร ยาว ๘.๕ เซนตเิมตร 
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 ขายรวมกนัหลายๆ ตวักโิลกรมัละ ๗๐-๑๐๐ บาท 

 



๑๐๙จากเชียงคานถึงปากชม 

๕๑ ชื่อภาษาไทย ปลาหมูหางจุด ชื่อทองถิ่น ปลาหมูจุด-๖ 
 ชือ่วทิยาศาสตร 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 ขายรวมกนัหลายๆ ตวักโิลกรมัละ ๗๐-๑๐๐ บาท 

๕๒ ชือ่ภาษาไทย ปลาหมขูางลาย ชือ่ทองถ่ิน ปลาแขวไกขางลาย-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 ขายรวมกนัหลายๆ ตวักโิลกรมัละ ๗๐-๑๐๐ บาท 

 



๑๑๐ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 

๕๓ ชื่อภาษาไทย ปลาหมูขางลาย ชื่อทองถิ่น ปลาแขวไก-๘ 
 ชื่อวิทยาศาสตร Syncrossus helodes 

ขนาดทีพ่บ ลำตวักวาง ๒.๒ เซนตเิมตร ยาว ๗.๓ เซนตเิมตร 
นำ้หนกัประมาณ ๑๐ มลิลกิรมั 

อาหาร ตะไครนำ้ ไสเดอืน แมลงขนาดเล็ก 
แหลงอาศัย รมิฝงโขง หาดในชวงฤดแูลง 
ระยะเวลาทีพ่บ กมุภาพนัธ-เมษายน 
เครือ่งมอืในการจับ มองตาถี ่ไซ ตุม ตอง 
ราคา ขายรวมกนัหลายๆ ตวักโิลกรมัละ 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 ขายรวมกนัหลายๆ ตวักโิลกรมัละ ๗๐-๑๐๐ บาท 



๑๑๑จากเชียงคานถึงปากชม 

๕๕ ชื่อภาษาไทย ปลาหมูขาว ชื่อทองถิ่น ปลาหมูหลังเขียว 
 ชื่อวิทยาศาสตร Yasuhikotakia modesta 

ขนาดทีพ่บ ลำตวักวาง ๒ เซนตเิมตร ยาว ๘ เซนตเิมตร  
อาหาร ตะไครนำ้ ไสเดอืน แมลงขนาดเลก็  
แหลงอาศยั รมิฝงโขง หาดในชวงฤดแูลง 
ระยะเวลาทีพ่บ กมุภาพนัธ-เมษายน 
เครือ่งมอืในการจบั มองตาถ่ี ไซ ตุม ตอง 
ราคา ขายรวมกนัหลายๆ ตวักโิลกรมัละ ๗๐-๑๐๐ บาท 

๕๖ ชือ่ภาษาไทย ปลาหมูหางจดุ ชือ่ทองถ่ิน ปลาหมเูทาหางจดุ-๑๓ 

 ชื่อวิทยาศาสตร Yasuhikotakia caudipunctatus 

ขนาดทีพ่บ ลำตวักวาง ๒ เซนตเิมตร ยาว ๘ เซนตเิมตร  

อาหาร ตะไครนำ้ ไสเดอืน แมลงขนาดเลก็  
แหลงอาศยั รมิฝงโขง หาดในชวงฤดแูลง 
ระยะเวลาทีพ่บ กมุภาพนัธ-เมษายน 
เครือ่งมอืในการจบั มองตาถ่ี ไซ ตุม ตอง 
ราคา ขายรวมกนัหลายๆ ตวักโิลกรมัละ ๗๐-๑๐๐ บาท 



๑๑๒ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 

๕๗ ชือ่ภาษาไทย ปลาหมูหางจุด ชือ่ทองถิน่ ปลาหมเูขยีวหางจดุ-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 ขายรวมกนัหลายๆ ตวักโิลกรมัละ ๗๐-๑๐๐ บาท 

๕๘ ชือ่ภาษาไทย ปลาหมูขาว ชือ่ทองถิน่ ปลาหมคูบีแดง 
 ชื่อวิทยาศาสตร Yasuhikotakia modesta 

ขนาดทีพ่บ ลำตวักวาง ๒.๕ เซนตเิมตร ยาว ๙.๕ เซนตเิมตร  
อาหาร ตะไครน้ำ ไสเดือน แมลงขนาดเล็ก  

แหลงอาศัย ริมฝงโขง หาดในชวงฤดูแลง 
ระยะเวลาที่พบ กุมภาพันธ-เมษายน 
เครื่องมือในการจับ มองตาถี่ ไซ ตุม ตอง 

ราคา ขายรวมกนัหลายๆ ตวักโิลกรมัละ ๗๐-๑๐๐ บาท 
 



๑๑๓จากเชียงคานถึงปากชม 

๕๙ ชื่อภาษาไทย ปลาหมูขาว ชื่อทองถิ่น ปลาหมูมัน 
 ชื่อวิทยาศาสตร Yasuhikotakia modesta 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๒ เซนติเมตร ยาว ๘ เซนติเมตร 
อาหาร ตะไครน้ำ ไสเดือน แมลงขนาดเล็ก 
แหลงอาศัย ริมฝงโขง หาดในชวงฤดูแลง 
ระยะเวลาที่พบ กุมภาพันธ-เมษายน 
เครื่องมือในการจับ มองตาถี่ ไซ ตุม ตอง 
ราคา ขายรวมกนัหลายๆ ตวักโิลกรมัละ ๗๐-๑๐๐ บาท 

๖๐ ชื่อภาษาไทย ปลาหมูขางลาย ชื่อทองถิ่น ปลาแขวไกลาย 
 ชื่อวิทยาศาสตร Syncrossus sp. 

ขนาดท่ีพบ ลำตัวกวาง ๓.๕ เซนตเิมตร ยาว ๑๔.๕ เซนตเิมตร 
อาหาร ตะไครน้ำ ไสเดือน แมลงขนาดเล็ก  

แหลงอาศัย ริมฝงโขง หาดในชวงฤดูแลง 
ระยะเวลาที่พบ กุมภาพันธ-เมษายน 
เครื่องมือในการจับ มองตาถี่ ไซ ตุม ตอง 

ราคา ขายรวมกนัหลายๆ ตวักโิลกรมัละ 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 ชือ่ภาษาไทย ปลารากกลวย ชือ่ทองถิน่ ปลาฮากกลวย-๑ 

 ชือ่วทิยาศาสตร Acantopsis choirorhynchos 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๑ เซนติเมตร ยาว ๑๑ เซนติเมตร 

ลักษณะลำตัวสีขาว มีเสนยาวพาดต้ังแตหัวลงไปถึงหางแบงสวนหลัง
กับทองมีสีขาวสะทอนแสง 

อาหาร หอยขนาดเล็ก 
แหลงอาศัย หาดชวงน้ำลด ริมฝงโขง คก 
ระยะเวลาที่พบ ทุกฤดู 

เครื่องมือในการจับ ใชสวิงจับบริเวณน้ำต้ืนหรือใชกระชอนจับเอา
บริเวณน้ำลึกในชวงกลางคืน วางซอนลักษณะคลายโพงพางดักวางตาม
แกงที่มีน้ำไหลชาไปยามหรือไปกูเอาปลา และใชตองตักตามแกงที่มี 

น้ำไหลแรง ชวงหนาแลงเดือนกุมภาพันธถึงเมษายน 
ราคา กิโลกรัมละ ๑๘๐ บาท 

 



๑๑๕จากเชียงคานถึงปากชม 

๖๓ ชือ่ภาษาไทย ปลารากกลวย ชือ่ทองถิน่ 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 ใชสวิงจับบริเวณน้ำต้ืนหรือใชกระชอนจับเอา
บริเวณน้ำลึกในชวงกลางคืน วางซอนลักษณะคลายโพงพางดักวางตาม
แกงที่มีน้ำไหลชาไปยามหรือไปกูเอาปลา และใชตองตักตามแกงที่มี 
น้ำไหลแรง ชวงหนาแลงเดือนกุมภาพันธถึงเมษายน 
ราคา กิโลกรัมละ ๑๘๐ บาท 

๖๔ ชือ่ภาษาไทย ปลารากกลวย ชือ่ทองถิน่ ปลาฮากกลวย-๓ 

 ชื่อวิทยาศาสตร Acantopsis sp. 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๑ เซนติเมตร ยาว ๑๑ เซนติเมตร 

ลักษณะลำตัวสีเทา มีเสนยาวพาดต้ังแตหัวลงไปถึงหางแบงสวนหลัง
กับทองมีสีขาวสะทอนแสง ครีบและหางเปนสีเทาใส 

อาหาร หอยขนาดเล็ก 
แหลงอาศัย หาดชวงน้ำลด ริมฝงโขง คก 
ระยะเวลาที่พบ ทุกฤดู 

เครื่องมือในการจับ ใชสวิงจับบริเวณน้ำต้ืนหรือใชกระชอนจับเอา
บริเวณน้ำลึกในชวงกลางคืน วางซอนลักษณะคลายโพงพางดักวางตาม
แกงที่มีน้ำไหลชาไปยามหรือไปกูเอาปลา และใชตองตักตามแกงที่มี 

น้ำไหลแรง ชวงหนาแลงเดือนกุมภาพันธถึงเมษายน 
ราคา กิโลกรัมละ ๑๘๐ บาท 



๑๑๖ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 

๖๕ ชือ่ภาษาไทย ปลารากกลวย ชือ่ทองถิน่ ปลาฮากกลวยจดุ-๔ 

 ชื่อวิทยาศาสตร Acantopsis sp. 

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

๖๖ ชือ่ภาษาไทย ปลากะทงุเหว ชือ่ทองถ่ิน 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 



๑๑๗จากเชียงคานถึงปากชม 

๖๗ ชือ่ภาษาไทย ปลากระทุงเหว ชือ่ทองถิน่ ปลากะโทง,สะโทง-๒ 

 ชื่อวิทยาศาสตร Xenentodon cancilla 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๑ เซนติเมตร ยาว ๑๕ เซนติเมตร 
ลกัษณะสนัหลังออกสนีำ้ตาลออนต้ังแตกลางลำตัว
ลงมามีสีขาวสะทอนแสง หัวเรียวเล็ก ปากสั้น
กวาปลากะโทงชนดิอืน่ปากบนและลางยาวเทากนั  

อาหาร แมลงขนาดเล็ก สัตวน้ำขนาดเล็ก 
แหลงอาศัย บุง 
ระยะเวลาที่พบ ทุกฤดู 
เครื่องมือในการจับ มอง กะโหล ตอง 
ราคา ไมขาย ไมนิยมกินกัน เพราะมีกลิ่นคาว 
 

๖๘ ชือ่ภาษาไทย ปลากะทงุเหว ชือ่ทองถิน่ ปลากะโท, สะโทง-๓ 

 ชื่อวิทยาศาสตร Strongylura strongylura 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๒ เซนติเมตร ยาว ๑๕ เซนติเมตร 
ลักษณะสันหลังมีสีเขียวอมดำทองเปนสีขาว

สะทอนแสง ปากดานลางส้ันกวาดานบน 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 ชือ่ภาษาไทย ปลาแขยงใบขาว ชือ่ทองถิน่ 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  



๑๑๙จากเชียงคานถึงปากชม 

๗๑ ชื่อภาษาไทย ปลาแขยงใบขาว ชื่อทองถิ่น ปลาแกด 
 ชื่อวิทยาศาสตร Mystus singaringan 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร  
อาหาร แมลงเมา ไสเดือน กุง 
แหลงอาศัย ริมฝงโขง 
ระยะเวลาที่พบ เมษายน-มิถุนายน 
เครื่องมือในการจับ มอง ลอบ  
ราคา กิโลกรัมละ ๑๐๐-๑๒๐ บาท  

๗๒ 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 ชือ่ภาษาไทย ปลาแขยงธง ชือ่ทองถิน่ 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, ปลาคอ 
 ชื่อวิทยาศาสตร Schistura desmotes 

ขนาดที่พบ ลำตวักวาง ๒.๕ เซนตเิมตร ยาว ๑๗.๕ เซนตเิมตร 
น้ำหนัก ๑๐๐ กรัม ลักษณะลำตัวเปนสีเขียวขี้มา

ปนน้ำตาล 
อาหาร แมลง กุงฝอย ไสเดือน 
แหลงอาศัย ริมฝงโขงที่มีหญา น้ำสาขา 
ระยะเวลาที่พบ ฤดูฝน “ยามน้ำขุน” 
เครื่องมือในการจับ เบ็ด มอง 

ราคา กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท 



๑๒๑จากเชียงคานถึงปากชม 

๗๕ ชื่อภาษาไทย ปลาอีด ชื่อทองถิ่น ปลาอีด 
 ชื่อวิทยาศาสตร Lepidocephalichthys hasselti 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๖ เซนติเมตร  
อาหาร ตะไครน้ำ  
แหลงอาศัย บุงชวงฤดูแลง  
ระยะเวลาที่พบ กุมภาพันธ-เมษายน 
เครื่องมือในการจับ ซอน สวิง 
ราคา ขายรวมกับปลาขนาดเล็กชนิดอื่นกองละ  

๑๐ บาท หรือกิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท 
 

๗๖ ชือ่ภาษาไทย ปลาแขยงหนิ ชือ่ทองถิน่ ปลาขาขีห้ม,ู ขีเ้หีย่ 
 ชื่อวิทยาศาสตร Pseudomystus siamensis 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๒ เซนติเมตร ยาว ๑๔ เซนติเมตร  
อาหาร แมลง มด ปลาที่มีขนาดเล็ก กุง 
แหลงอาศัย วังในชวงน้ำขึ้น 

ระยะเวลาที่พบ พฤษภาคม-มิถุนายน ชวงฤดูฝน 
เครื่องมือในการจับ สวิง มอง 
ราคา กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท 



๑๒๒ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 

๗๗ ชื่อภาษาไทย ปลาหลด ชื่อทองถิ่น ปลาหลดเหลือง 
 ชื่อวิทยาศาสตร Macrognathus siamensis 

ขนาดท่ีพบ ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนตเิมตร ยาว ๑๗.๕ เซนตเิมตร 
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 ลำตัวกวาง ๒ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร 
อาหาร ตะไครน้ำ ใบไมเนา  

ระยะเวลาที่พบ ธันวาคม-เมษายน 
เครื่องมือในการจับ เบ็ด ซอน มอง ตุม 
ราคา กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท 



๑๒๓จากเชียงคานถึงปากชม 

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 

ขนาดท่ีพบ ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนตเิมตร ยาว ๑๗.๕ เซนตเิมตร 
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 

ขนาดท่ีพบ ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนตเิมตร ยาว ๑๗.๕ เซนตเิมตร 
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 ชือ่ภาษาไทย ปลาไหลนา ชือ่ทองถิน่ เอีย่น 

 ชื่อวิทยาศาสตร Monopterus albus 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๒ เซนติเมตร ยาว ๓๘ เซนติเมตร 

อาหาร ไสเดือน ซากสัตวเนาเหม็น 
แหลงอาศัย ริมฝงโขง คก น้ำสาขา บริเวณที่มีดินโคลน 
ระยะเวลาที่พบ ชวงแรกเริ่มฤดูเพาะปลูก “ชวงดำนา” (ประมาณ

สิงหาคม-มิถุนายน) 
เครื่องมือในการจับ เบ็ด ตุมเอี่ยน 

ราคา กิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท 

ี่ ำ ั  ิ ิ



๑๒๕จากเชียงคานถึงปากชม 

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

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง   
 ๑๔ เซนติเมตร  
 ยาว ๑.๓๕ เมตร  
 นำ้หนกั ๘.๒ กโิลกรมั 
อาหาร กุง ปลาเล็กปลานอย 
ระยะเวลาที่พบ ธันวาคม 
เครื่องมือในการจับ เบ็ด มอง 
ราคา ชาวบานไมกลารับประทาน
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 

lla marmorata

าง   
ติเมตร รร 

๕ เมตร  
๘.๒ กโิลกรมั
ล็กปลานอย 
 
ง 

ไมกลารับประทาน



๑๒๖ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 

๘๕ ชือ่ภาษาไทย ปลาปกเปาหนายาว ชือ่ทองถิน่ 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 ชือ่ภาษาไทย ปลาปกเปาสุวตัถ ิชือ่ทองถิน่ ปลาปกเปาดาว 
 ชื่อวิทยาศาสตร Monotrete suvatti 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๖ เซนติเมตร 

น้ำหนักอยูระหวาง ๕๐ มิลลิกรัม-๓๐๐ กรัม 
อาหาร กินปลาขนาดเล็ก แมลง 
แหลงอาศัย ริมฝงโขง คก 
ระยะเวลาที่พบ ตลอดทั้งป 
เครื่องมือในการจับ มักจะติดมองหรือเครื่องมือชนิดอื่น 

ราคา ไมนิยมกินกันเพราะมีพิษ 

 

ทยาศาสตร Monotrete suvatti 

ลำตัวกวาง ๓ ๕ เซนติเมตร ยาว ๖ เซ



๑๒๗จากเชียงคานถึงปากชม 

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 ชือ่ภาษาไทย ปลากระเบนแมนำ้โขง ชือ่ทองถิน่ ปลาฝาไม, ฝาไล 

 ชื่อวิทยาศาสตร Amphotistius laosensis 

๙๐ ชื่อภาษาไทย ปลาเผาะ ชื่อทองถิ่น ปลาสอ 
 ชื่อวิทยาศาสตร Pangasius sp. 

ชอวทยาศาสตร Amphotistius laosensis 

ขนาดที่พบ ประมาณ ๓๕ กิโลกรัม 
อาหาร ไสเดือน 
แหลงอาศัย คก บริเวณน้ำลึก 
ระยะเวลาที่พบ ชวงน้ำขึ้น 
เครื่องมือในการจับ มอง ลอบ 
ราคา กิโลกรัมละ ๒๐๐-๒๕๐ บาท 
 

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 



๑๒๙จากเชียงคานถึงปากชม 

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 กโิลกรมัละ ๑๓๐-๑๘๐ บาท 

ในชวงปลามาก กโิลกรมัละ ๑๒๐-๑๕๐ บาท 
 

๙๒ ชื่อภาษาไทย ปลาตะกาก ชื่อทองถิ่น ปลาจอกหลังเขียว 
 ชื่อวิทยาศาสตร Cosmochilus sp. 

ขนาดท่ีพบยาว ลำตวักวาง ๒๕.๕ เซนตเิมตร ยาว ๖๓ เซนตเิมตร 

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 ชือ่ภาษาไทย ปลาตะกาก ชือ่ทองถิน่ ปลาจอกทราย, จอกไหม 

 ชื่อวิทยาศาสตร Cosmochilus sp. 

ขนาดทีพ่บ ลำตวักวาง ๒๐ เซนตเิมตร ยาว ๖๒.๕ เซนตเิมตร 
นำ้หนกั ๒.๘ กโิลกรมั (นำ้หนกัทีช่าวบานพบอยูระหวาง ๑-๑๐ กโิลกรมั) 
อาหาร ไสเดือน พืชน้ำ 
แหลงอาศัย คก วัง หาด 
ระยะเวลาที่พบ ชวงฤดูฝน มักไปกันเปนกลุม 
เคร่ืองมือในการจับ มอง 
ราคา ในชวงปลาขาดตลาด กโิลกรมัละ 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 กโิลกรมัละ ๑๓๐-๑๘๐ บาท 

ในชวงปลามาก กโิลกรมัละ ๑๒๐-๑๕๐ บาท 



๑๓๑จากเชียงคานถึงปากชม 

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 กโิลกรมัละ 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 



๑๓๓จากเชียงคานถึงปากชม 

๙๙ ชื่อภาษาไทย ปลากาดำ ชื่อทองถิ่น ปลาหวาดำ, กาดำ 
 ชื่อวิทยาศาสตร Morulius barbatulus 

ขนาดท่ีพบ ลำตวักวาง ๑๕ เซนตเิมตร ยาว ๒๙.๕ เซนตเิมตร 
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 

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 

๑๓๓จากเชียงคานถึงปากชม 

»ÅÒ ËÇŒÒ ËÃ×Í ËÇ‹Ò 



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 



๑๓๕จากเชียงคานถึงปากชม 

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 ลำตัวกวาง ๒ เซนติเมตร ยาว ๗ เซนติเมตร  
อาหาร ไสเดือน พืชน้ำ 
แหลงอาศัย คก วัง 
ระยะเวลาที่พบ สิงหาคม-กันยายน 
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด 
ราคา กิโลกรัมละ ๑๓๐-๒๐๐ บาท 
 

๑๐๖ 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 



๑๓๗จากเชียงคานถึงปากชม 

๑๐๗ ชื่อภาษาไทย นวลจันทรเทศ ชื่อทองถิ่น ปลานวลจันทร 
 ชื่อวิทยาศาสตร Cirrhinus cirrhosus 

ขนาดท่ีพบ ลำตัวกวาง ๒๒.๕ เซนตเิมตร ยาว ๘๕ เซนตเิมตร 
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, สะปาก 
 ชื่อวิทยาศาสตร Barbonymus sp. 

ขนาดที่พบ 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 



๑๓๙จากเชียงคานถึงปากชม 

๑๑๑ ชื่อภาษาไทย ปลาตะเพียนทราย 
 ชื่อทองถิ่น ปลาปากเหลือง, ปกแดง 
 ชื่อวิทยาศาสตร Puntius brevis 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๙ เซนติเมตร ยาว ๑๖ เซนติเมตร  
 น้ำหนัก ๔๐๐ กรัม น้ำหนักที่ชาวบานพบอยู 
 ระหวาง ๔๐๐ กรมั-๔ กโิลกรมั 
อาหาร กุง ไสเดือน ตะไครน้ำ 
แหลงอาศัย คก วัง หาด 
ระยะเวลาที่พบ พฤษภาคม-มิถุนายน 
เครื่องมือในการจับ มอง 
ราคา ขนาดเลก็กโิลกรมัละ ๔๐ บาท ขนาด ๑ กโิลกรมั 
 ขึน้ไป ราคากิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท 

๑๑๒ ชือ่ภาษาไทย ปลาตะเพยีนปากหนวด ชือ่ทองถิน่ 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 

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 

๑๑๓ ชื่อภาษาไทย ปลาปากหนวด ชื่อทองถิ่น ปลาปากไก, ปากขาว 
 ชื่อวิทยาศาสตร Hypsibarbus lagleri 



๑๔๑จากเชียงคานถึงปากชม 

๑๑๕ ชือ่ภาษาไทย ปลาไสตนัตาแดง ชือ่ทองถิน่ 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 ชือ่ภาษาไทย ปลาสรอยนกเขา ชือ่ทองถิน่ ปลาผูสาว, ปลาอไีท 
 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 

ขนาดท่ีพบ ลำตวักวาง ๑๓ เซนตเิมตร ยาว ๒๗.๕ เซนตเิมตร

น้ำหนัก ๖๐๐ กรัม 
อาหาร พืชน้ำ ตะไครน้ำ  
แหลงอาศัย ริมฝงโขง คก วัง  
ระยะเวลาที่พบ ตลอดทั้งป 
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด ตุม ลอบ 

ราคา กิโลกรัมละ ๗๐-๑๐๐ บาท 



๑๔๓จากเชียงคานถึงปากชม 

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, สะกางเกง 
 ชื่อวิทยาศาสตร Puntioplites waandersi 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง 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 

ี ่ ำ ั  ๗



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 ชือ่ภาษาไทย ปลากะมัง ชือ่ทองถิน่ ปลาชางเหยยีบ, ตาโป 
 ชื่อวิทยาศาสตร Puntioplites proctozysron p 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 

 



๑๔๕จากเชียงคานถึงปากชม 

๑๒๓ ชื่อภาษาไทย ปลาตะเพียนทอง 
 ชื่อทองถิ่น ปากคำ, ขี้มิ้น, คำมิ้น 
 ชื่อวิทยาศาสตร Barbonymus altus 

ขนาดท่ีพบ ลำตวักวาง ๑๓.๕ เซนตเิมตร ยาว ๒๕ เซนตเิมตร 
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 ชือ่ภาษาไทย ปลาตะเพยีนทอง ชือ่ทองถิน่ 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 

ขนาดทีพ่บ ลำตวักวาง ๓.๕ เซนตเิมตร ยาว ๗.๕ เซนตเิมตร  

อาหาร พืชน้ำ, ไสเดือน ปลวก มด แมลง 
แหลงอาศัย บุง คก อยูเปนฝูงใหญ 
ระยะเวลาที่พบ กันยายน-พฤศจิกายน 
เครื่องมือในการจับ มอง แห ลอบ 
ราคา กิโลกรัมละ ๗๐ บาท 



๑๔๗จากเชียงคานถึงปากชม 

๑๒๗ ชื่อภาษาไทย ปลากะสูบขีด ชื่อทองถิ่น ปลาสูดขีด 
 ชื่อวิทยาศาสตร Hampala macrolepidota 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๔ เซนติเมตร ยาว ๑๑ เซนติเมตร  
อาหาร ไสเดือน ปลวก มด แมลง 
แหลงอาศัย บุง คก 
ระยะเวลาที่พบ กันยายน-พฤศจิกายน 
เครื่องมือในการจับ มอง แห ลอบ 
ราคา กิโลกรัมละ ๗๐ บาท 

๑๒๘ ชื่อภาษาไทย ปลาตะเพียนทอง ชื่อทองถิ่น ปลาสูดจุด 
 ชื่อวิทยาศาสตร Hampala altus 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๘ เซนติเมตร  
อาหาร ไสเดือน ปลวก มด แมลง 

แหลงอาศัย บุง คก 
ระยะเวลาที่พบ กันยายน-พฤศจิกายน 
เครื่องมือในการจับ มอง แห ลอบ 

ราคา กิโลกรัมละ ๗๐ บาท 



๑๔๘ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 

๑๒๙ ชือ่ภาษาไทย ปลาสรอยนกเขา ชือ่ทองถิน่ ปลานกเขาคีบแดง 
 ชื่อวิทยาศาสตร Osteochilus sp. 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๔.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๒ เซนติเมตร  
อาหาร ไสเดือน ปลวก มด แมลง 
แหลงอาศัย บุง คก 
ระยะเวลาที่พบ กันยายน-พฤศจิกายน 
เครื่องมือในการจับ มอง แห ลอบ 
ราคา กิโลกรัมละ ๗๐ บาท 

๑๓๐ ชื่อภาษาไทย ปลากะแห ชื่อทองถิ่น ปลาตะเพียน 
 ชือ่วทิยาศาสตร Barbonymus schwanenfeldii 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๗ เซนติเมตร ยาว ๑๒ เซนติเมตร  
อาหาร ไสเดือน ปลวก มด แมลง 

แหลงอาศัย บุง คก 
ระยะเวลาที่พบ กันยายน-พฤศจิกายน 
เครื่องมือในการจับ มอง แห ลอบ 

ราคา กิโลกรัมละ ๗๐-๑๐๐ บาท 



๑๔๙จากเชียงคานถึงปากชม 

๑๓๑ ชือ่ภาษาไทย ปลาตะเพยีนปากหนวด ชือ่ทองถิน่ ปลาปากคบีแดง 
 ชื่อวิทยาศาสตร Hypsibarbus pirrei 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๙.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๕ เซนติเมตร  
อาหาร ไสเดือน ปลวก มด แมลง พืชน้ำ 
แหลงอาศัย บุง คก 
ระยะเวลาที่พบ กันยายน-พฤศจิกายน 
เครื่องมือในการจับ มอง แห ลอบ 
ราคา กิโลกรัมละ ๗๐-๑๐๐ บาท 

๑๓๒ 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 ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๘ เซนติเมตร  
อาหาร ไสเดือน ตะไครน้ำ แมลงขนาดเล็ก 

แหลงอาศัย หาดในฤดูแลง ริมฝงโขง อยูเปนฝูง 
ระยะเวลาที่พบ เดือนมกราคม-สิงหาคม 
เครื่องมือในการจับ มองตาถี่ ไซ ตุม 
ราคา กิโลกรัมละ ๓๐-๔๐ บาท หรือขายเปนกอง 

รวมกับปลาชนิดอื่นกองละ ๑๐ บาทมีประมาณ  

๒๐-๓๐ ตัว 



๑๕๑จากเชียงคานถึงปากชม 

๑๓๕ ชือ่ภาษาไทย ปลานำ้ฝายหลงัดำ ชือ่ทองถิน่ ปลามางขาว, นำ้ฝาย 

 ชื่อวิทยาศาสตร Sikukia stejnegeri 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๓.๕ เซนตเิมตร ยาว ๙.๕ เซนตเิมตร 
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 ลำตัวกวาง ๓.๖ เซนตเิมตร ยาว ๙.๕ เซนตเิมตร 
อาหาร ตะไครน้ำ ขี้ตม 

แหลงอาศัย รมิฝงโขง หาดชวงฤดแูลง นำ้สาขา บุงชวงหนาแลง 
ระยะเวลาที่พบ กุมภาพันธ-พฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ มองตาถี่ ไซ ตุม 

ราคา เปนปลาที่มีขนาดเล็กขายรวมกันเปนกองๆ ละ 
๑๐ บาท มีประมาณ ๑๐-๒๐ ตัว 



๑๕๒ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 

๑๓๗ ชื่อภาษาไทย ปลาตะเพียน ชื่อทองถิ่น ปลาตะเพียน 
 ชื่อวิทยาศาสตร Systomus sp. 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๔ เซนติเมตร ยาว ๑๒.๕ เซนติเมตร 
อาหาร ตะไครน้ำ ขี้ตม 
แหลงอาศัย รมิฝงโขง หาดชวงฤดแูลง นำ้สาขา บุงชวงหนาแลง 
ระยะเวลาที่พบ กุมภาพันธ-พฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ มองตาถี่ ไซ ตุม 
ราคา เปนปลาที่มีขนาดเล็กขายรวมกันเปนกองๆ ละ 

๑๐ บาท มีประมาณ ๑๐-๒๐ ตัว 

๑๓๘ ชือ่ภาษาไทย ปลานำ้หมกึ ชือ่ทองถิน่ ปลาจาก, บอกปกแดง 
 ชื่อวิทยาศาสตร Opsarius sp. 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๔ เซนติเมตร ยาว ๑๒.๕ เซนติเมตร 

อาหาร ตะไครน้ำ ขี้ตม 
แหลงอาศัย รมิฝงโขง หาดชวงฤดแูลง นำ้สาขา บุงชวงหนาแลง 
ระยะเวลาที่พบ กุมภาพันธ-พฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ มองตาถี่ ไซ ตุม 
ราคา เปนปลาที่มีขนาดเล็กขายรวมกันเปนกองๆ ละ 

๑๐ บาท มีประมาณ ๑๐-๒๐ ตัว 



๑๕๓จากเชียงคานถึงปากชม 

๑๓๙ ชือ่ภาษาไทย ปลาหนามหลงั ชือ่ทองถิน่ ปลาหนามเจยี, เกเกาะ 
 ชื่อวิทยาศาสตร Mystacoleucus marginatus 

ขนาดทีพ่บ ลำตวักวาง ๓.๖ เซนตเิมตร ยาว ๙.๕ เซนตเิมตร 
อาหาร ตะไครน้ำ ขี้ตม 
แหลงอาศยั รมิฝงโขง หาดชวงฤดแูลง นำ้สาขา บุงชวงหนาแลง 
ระยะเวลาที่พบ กุมภาพันธ-พฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ มองตาถี่ ไซ ตุม 
ราคา เปนปลาที่มีขนาดเล็กขายรวมกันเปนกองๆ ละ 

๑๐ บาท มีประมาณ ๑๐-๒๐ ตัว 

๑๔๐ ชือ่ภาษาไทย ปลาตาใส ชือ่ทองถิน่ ปลาขาว 
 ชื่อวิทยาศาสตร Mystacoleucus greenwayi 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร 

อาหาร ขี้ตมหนาดิน 
แหลงอาศยั รมิฝงโขง หาดชวงฤดแูลง นำ้สาขา บุงชวงหนาแลง 
ระยะเวลาที่พบ กุมภาพันธ-พฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ มองตาถี่ ไซ ตุม 
ราคา เปนปลาที่มีขนาดเล็กขายรวมกันเปนกองๆ ละ 

๑๐ บาท มีประมาณ ๑๐-๒๐ ตัว 



๑๕๔ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 

๑๔๑ ชื่อภาษาไทย ปลาหนามหลังขาว  

 ชื่อทองถิ่น ปลาซิวตาโป, ซิวตาโต 

 ชื่อวิทยาศาสตร Mystacoleucus ectypus 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๒ เซนติเมตร ยาว ๕.๕ เซนติเมตร 
อาหาร แมลงน้ำ สัตวในน้ำที่มีขนาดเล็ก 
แหลงอาศยั รมิฝงโขง หาดชวงฤดแูลง นำ้สาขา บุงชวงหนาแลง 
ระยะเวลาที่พบ กุมภาพันธ-พฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ มองตาถี่ ไซ ตุม ซอน 
ราคา เปนปลาที่มีขนาดเล็กขายรวมกันเปนกองๆ ละ 

๑๐ บาท มีประมาณ ๑๐-๒๐ ตัว 

๑๔๒ ชื่อภาษาไทย ปลาหนามหลัง 
 ชื่อทองถิ่น ปลาซิวหางจุด, หนามเจียหางจุดดำ 
 ชื่อวิทยาศาสตร Mystacoleucus sp. 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร 

อาหาร แมลงน้ำ สัตวในน้ำที่มีขนาดเล็ก 
แหลงอาศยั รมิฝงโขง หาดชวงฤดแูลง นำ้สาขา บุงชวงหนาแลง 
ระยะเวลาที่พบ กุมภาพันธ-พฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ มองตาถี่ ไซ ตุม 
ราคา เปนปลาที่มีขนาดเล็กขายรวมกันเปนกองๆ ละ 

๑๐ บาท มีประมาณ ๑๐-๒๐ ตัว 



๑๕๕จากเชียงคานถึงปากชม 

๑๔๓ ชื่อภาษาไทย ปลาปากเปลี่ยน ชื่อทองถิ่น ปลาปากเปยน 
 ชื่อวิทยาศาสตร Scaphognathops stejnegeri 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๘ เซนติเมตร ยาว ๑๓ เซนติเมตร 
อาหาร ตะไครน้ำ พืชน้ำขนาดเล็ก 
แหลงอาศัย ริมฝงโขง หาดชวงฤดูแลง แกงหิน 
ระยะเวลาที่พบ กุมภาพันธ-พฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ มองตาถี่ ไซ ตุม 
ราคา กิโลกรัมละ ๗๐-๑๐๐ บาท 

๑๔๔ ชื่อภาษาไทย ปลาจาด ชื่อทองถิ่น ปลาขาวมน 
 ชื่อวิทยาศาสตร Discherodontus sp. 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๘ เซนติเมตร 

อาหาร ตะไครน้ำ พืชน้ำขนาดเล็ก 
แหลงอาศัย ริมฝงโขง หาดชวงฤดูแลง  
ระยะเวลาที่พบ กุมภาพันธ-พฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ มองตาถี่ ไซ ตุม 
ราคา กิโลกรัมละ ๗๐-๑๐๐ บาท 



๑๕๖ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 

๑๔๕ ชื่อภาษาไทย ปลาสรอยขาว 
 ชื่อทองถิ่น ปลาบอกหัวแข็ง, ปลาสอยขาว 
 ชื่อวิทยาศาสตร Henicorhynchus siamensis 

ขนาดท่ีพบ ลำตัวกวาง ๔.๕ เซนตเิมตร ยาว ๑๔.๘ เซนตเิมตร 
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 



๑๕๗จากเชียงคานถึงปากชม 

๑๔๗ ชื่อภาษาไทย ปลาสรอยขาว ชื่อทองถิ่น ปลาสอยขาว 
 ชื่อวิทยาศาสตร Henicorhynchus siamensis 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๑ เซนติเมตร 
อาหาร ตะไครน้ำ พืชน้ำ 
แหลงอาศัย หาดในชวงฤดูแลง ริมฝงโขง 
ระยะเวลาที่พบ กุมภาพันธ-พฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ ไซ มองตาถี่ ตุม 
ราคา กิโลกรัมละ ๖๐-๘๐ บาท 

๑๔๘ ชือ่ภาษาไทย ปลาสรอยปกแดง ชือ่ทองถ่ิน ปลาสอยปกแดง 
 ชื่อวิทยาศาสตร Henicorhynchus ornatipinnis 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๑ เซนติเมตร 

อาหาร ตะไครน้ำ พืชน้ำ 
แหลงอาศัย หาดในชวงฤดูแลง ริมฝงโขงชวงน้ำหลาก 
ระยะเวลาที่พบ กุมภาพันธ-กรกฎาคม 
เครื่องมือในการจับ ไซ มองตาถี่ ตุม ลอบ 
ราคา กิโลกรัมละ ๖๐-๘๐ บาท 



๑๕๘ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 

๑๔๙ ชื่อภาษาไทย ปลาสรอย ชื่อทองถิ่น ปลาสอย 
 ชื่อวิทยาศาสตร Henicorhynchus sp. 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๑ เซนติเมตร 
อาหาร ตะไครน้ำ พืชน้ำ 
แหลงอาศัย 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 ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร 

อาหาร ตะไครน้ำ พืชน้ำ 
แหลงอาศัย หาด บุง ในชวงฤดูแลง อยูเปนฝูง 
ระยะเวลาที่พบ กุมภาพันธ-กรกฎาคม 
เครื่องมือในการจับ ไซ มองตาถี่ ตุม ลอบ 
ราคา กิโลกรัมละ ๖๐-๘๐ บาท 



๑๕๙จากเชียงคานถึงปากชม 

๑๕๑ ชือ่ภาษาไทย ปลาสรอยหลอด ชือ่ทองถิน่ ปลาสอยดอกตอง 
 ชื่อวิทยาศาสตร Henicorhynchus lobatus 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๑ เซนติเมตร 
อาหาร ตะไครน้ำ พืชน้ำ 
แหลงอาศัย หาด บุง ในชวงฤดูแลง อยูเปนฝูงใหญ 
ระยะเวลาที่พบ กุมภาพันธ-พฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ ไซ มองตาถี่ ตุม 
ราคา กิโลกรัมละ ๖๐-๘๐ บาท 

๑๕๒ ชือ่ภาษาไทย ปลาสรอยหลอด ชือ่ทองถิน่ ปลาคลีามหางแดง 
 ชื่อวิทยาศาสตร Henicorhynchus lobatus 

ขนาดที่พบ กวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร  

อาหาร ตะไครน้ำ พืชน้ำ 
แหลงอาศัย บุง ใตใบไม กิ่งไมที่แชในน้ำ 
ระยะเวลาที่พบ มีนาคม-พฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ มอง 
ราคา กิโลกรัมละ ๕๐-๖๐ บาท 



๑๖๐ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 

๑๕๓ ชื่อภาษาไทย ปลาแกง ชื่อทองถิ่น ปลาสอยหางดำ 
 ชื่อวิทยาศาสตร Cirrhinus molitorella 

ขนาดที่พบ กวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร  
อาหาร ตะไครน้ำ พืชน้ำ 
แหลงอาศัย บุง ใตใบไม กิ่งไมที่แชในน้ำ 
ระยะเวลาที่พบ มีนาคม-พฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ มอง 
ราคา กิโลกรัมละ ๕๐-๖๐ บาท 

๑๕๔ ชื่อภาษาไทย ปลาสรอยหลอด 
 ชื่อทองถิ่น ปลาสอยหางเหลือง 
 ชื่อวิทยาศาสตร Henicorhynchus lobatus 

ขนาดที่พบ กวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร  

อาหาร ตะไครน้ำ พืชน้ำ 
แหลงอาศัย บุง ใตใบไม กิ่งไมที่แชในน้ำ 
ระยะเวลาที่พบ มีนาคม-พฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ มอง 
ราคา กิโลกรัมละ ๕๐-๖๐ บาท 



๑๖๑จากเชียงคานถึงปากชม 

๑๕๕ ชื่อภาษาไทย ปลาสรอยหลังชน 
 ชื่อทองถิ่น ปลาสอยหางแดง, ปลาสอยปกแดง 
 ชื่อวิทยาศาสตร Henicorhynchus lineatus 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๑ เซนติเมตร 
อาหาร ตะไครน้ำ พืชน้ำ 
แหลงอาศัย หาดในชวงฤดูแลง ริมฝงโขง 
ระยะเวลาที่พบ กุมภาพันธ-พฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ ไซ มองตาถี่ ตุม 
ราคา กิโลกรัมละ ๖๐-๘๐ บาท 

๑๕๖ ชื่อภาษาไทย ปลาซา, ปลาคุยลาม ชื่อทองถิ่น ปลาซา 
 ชื่อวิทยาศาสตร Labiobarbus siamensis 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร  

อาหาร ไสเดือน พืชน้ำ 
แหลงอาศัย คก วัง อยูเปนฝูง 
ระยะเวลาที่พบ มิถุนายน-ตุลาคม 
เครื่องมือในการจับ มอง ตุม 
ราคา ขนาดเล็กขายรวมกับปลาชนิดอื่นเปนกองๆ ละ 

๑๐ บาท ตัวใหญ กิโลกรัมละ ๗๐-๘๐ บาท 



๑๖๒ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 

๑๕๗ ชื่อภาษาไทย ปลาสรอยลูกกลวย ชื่อทองถิ่น ปลาคุยลาม 
 ชื่อวิทยาศาสตร Labiobarbus Leptocheilus 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๘.๕ เซนติเมตร 
อาหาร ไสเดือน พืชน้ำ 
แหลงอาศัย คก วัง อยูเปนฝูง 
ระยะเวลาที่พบ มิถุนายน-ตุลาคม 
เครื่องมือในการจับ มอง ตุม 
ราคา ขนาดเล็กขายรวมกับปลาชนิดอื่นเปนกองๆ ละ 

๑๐ บาท ตัวใหญ กิโลกรัมละ ๗๐-๘๐ บาท 

๑๕๘ ชื่อภาษาไทย ปลาสรอยลูกกลวย ชื่อทองถิ่น ปลาคุยลาม 
 ชื่อวิทยาศาสตร Labiobarbus leptocheilus 

ขนาดทีพ่บ ลำตวักวาง ๒.๕ เซนตเิมตร ยาว ๘.๕ เซนตเิมตร 

อาหาร ไสเดือน พืชน้ำ 
แหลงอาศัย คก วัง 
ระยะเวลาที่พบ มิถุนายน-ตุลาคม 
เครื่องมือในการจับ มอง ตุม 
ราคา ขนาดเล็กขายรวมกับปลาชนิดอื่นเปนกองๆ ละ 

๑๐ บาท ตัวใหญ กิโลกรัมละ ๗๐-๘๐ บาท 



๑๖๓จากเชียงคานถึงปากชม 

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 ลำตัวกวาง ๒.๖ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร 

อาหาร ไสเดือน พืชน้ำ 
แหลงอาศัย คก วัง อยูเปนฝูง 
ระยะเวลาที่พบ มิถุนายน-ตุลาคม 
เครื่องมือในการจับ มอง ตุม 
ราคา ขนาดเล็กขายรวมกับปลาชนิดอื่นเปนกองๆ ละ 

๑๐ บาท ตัวใหญ กิโลกรัมละ ๗๐-๘๐ บาท 



๑๖๔ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 

๑๖๑ ชื่อภาษาไทย ปลาสรอยนกเขาหนาหมอง  
 ชื่อทองถิ่น ปลาสรอยปก, ปกปอม 
 ชื่อวิทยาศาสตร Osteochilus linni 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๘ เซนติเมตร  
อาหาร ตะไครน้ำ พืชน้ำ 
แหลงอาศัย หาดในชวงฤดูแลง ริมฝงโขง 
ระยะเวลาที่พบ กุมภาพันธ-พฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ ไซ มองตาถี่ ตุม 
ราคา กิโลกรัมละ ๖๐-๘๐ บาท 

๑๖๒ ชือ่ภาษาไทย ปลาเล็บมอืนาง ชือ่ทองถิน่ ปลาฮมี, ปลาฮมึ 
 ชื่อวิทยาศาสตร Crossocheilus sp. 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๑๒ เซนติเมตร 

อาหาร ตะไครน้ำ พืชน้ำ 
แหลงอาศัย หาดในชวงฤดูแลง ริมฝงโขง 
ระยะเวลาที่พบ กุมภาพันธ-พฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ ไซ มองตาถี่ ตุม 
ราคา กิโลกรัมละ ๖๐-๘๐ บาท 



๑๖๕จากเชียงคานถึงปากชม 

๑๖๓ ชื่อภาษาไทย ปลารองไมตับ ชื่อทองถิ่น ปลาขางลาย 
 ชื่อวิทยาศาสตร Osteochilus microcephalus 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๑๐.๓ เซนติเมตร 
อาหาร ตะไครน้ำ พืชน้ำ 
แหลงอาศัย หาดในชวงฤดูแลง ริมฝงโขง อยูเปนฝูงเล็กๆ  
ระยะเวลาที่พบ กุมภาพันธ-พฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ ไซ มองตาถี่ ตุม 
ราคา กิโลกรัมละ ๖๐-๘๐ บาท 

๑๖๔ ชื่อภาษาไทย ปลาเลียหิน ชื่อทองถิ่น ปลาหูบอง 
 ชื่อวิทยาศาสตร Garra fasciacauda 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๑ เซนติเมตร 

อาหาร ตะไครน้ำ พืชน้ำ 
แหลงอาศัย หาดในชวงฤดูแลง ริมฝงโขง 
ระยะเวลาที่พบ กุมภาพันธ-พฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ ไซ มองตาถี่ ตุม 
ราคา กิโลกรัมละ ๖๐-๘๐ บาท 



๑๖๖ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 

๑๖๕ ชื่อภาษาไทย ปลาเลียหิน ชื่อทองถิ่น ปลาเลียหิน 
 ชื่อวิทยาศาสตร Garra fasciacauda 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๑ เซนติเมตร 
อาหาร ตะไครน้ำ พืชน้ำ 
แหลงอาศัย หาดในชวงฤดูแลง ริมฝงโขง 
ระยะเวลาที่พบ กุมภาพันธ-พฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ ไซ มองตาถี่ ตุม 
ราคา กิโลกรัมละ ๖๐-๘๐ บาท 

๑๖๖ ชื่อภาษาไทย ปลาเลียหิน ชื่อทองถิ่น ปลากมไนแตง 
 ชื่อวิทยาศาสตร Garra fasciacauda 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๑๓ เซนติเมตร 

อาหาร ตะไครน้ำ พืชน้ำ 
แหลงอาศัย หาดในชวงฤดูแลง ริมฝงโขง 
ระยะเวลาที่พบ กุมภาพันธ-พฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ ไซ มองตาถี่ ตุม 
ราคา กิโลกรัมละ ๕๐-๘๐ บาท 



๑๖๗จากเชียงคานถึงปากชม 

๑๖๗ ชื่อภาษาไทย ปลาเล็บมือนาง ชื่อทองถิ่น ปลาดอกทอย 
 ชื่อวิทยาศาสตร Crossocheilus atrilimes 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๑ เซนติเมตร ยาว ๖ เซนติเมตร 
อาหาร ตะไครน้ำ พืชน้ำ 
แหลงอาศัย หาดในชวงฤดูแลง ริมฝงโขง 
ระยะเวลาที่พบ กุมภาพันธ-พฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ ไซ มองตาถี่ ตุม 
ราคา กิโลกรัมละ ๕๐-๘๐ บาท 

๑๖๘ ชือ่ภาษาไทย ปลาเลบ็มอืนาง ชือ่ทองถิน่ ปลาเลบ็มอืนาง 
 ชื่อวิทยาศาสตร Crossocheilus reticulatus 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๘ เซนติเมตร 
อาหาร ตะไครน้ำ พืชน้ำ สัตวเล็กๆ หนาผิวดินใตน้ำ 

แหลงอาศัย หาดในชวงฤดูแลง ริมฝงโขง อยูเปนฝูง 
ระยะเวลาที่พบ กุมภาพันธ-พฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ ไซ มองตาถี่ ตุม 

ราคา กิโลกรัมละ ๕๐-๘๐ บาท 



๑๖๘ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 

๑๖๙ ชื่อภาษาไทย ปลาสะอี ชื่อทองถิ่น ปลาหวาสะอี 
 ชื่อวิทยาศาสตร Mekongina erythrospila 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๒ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร 
อาหาร ตะไครน้ำ พืชน้ำ  
แหลงอาศัย หาดในชวงฤดูแลง ริมฝงโขง  
ระยะเวลาที่พบ กุมภาพันธ-พฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ ไซ มองตาถี่ ตุม 
ราคา กิโลกรัมละ ๕๐-๘๐ บาท 

๑๗๐ ชื่อภาษาไทย ปลาสรอยหลอด ชื่อทองถิ่น ปลาเคียง 
 ชื่อวิทยาศาสตร Hemicorhynchus caudimaculatus 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร 
อาหาร ตะไครน้ำ พืชน้ำ  

แหลงอาศัย หาดในชวงฤดูแลง ริมฝงโขง  
ระยะเวลาที่พบ กุมภาพันธ-พฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ ไซ มองตาถี่ ตุม 

ราคา กิโลกรัมละ ๕๐-๘๐ บาท 



๑๖๙จากเชียงคานถึงปากชม 

๑๗๑ ชื่อภาษาไทย ปลาสะอี ชื่อทองถิ่น ปลาสะอี 
 ชื่อวิทยาศาสตร Mekongina erythrospila 

ขนาดท่ีพบ ลำตัวกวาง ๓.๔ เซนตเิมตร ยาว ๑๒.๒ เซนตเิมตร 
น้ำหนักประมาณ ๕๐ มิลลิกรัม น้ำหนักที่ 
ชาวบานพบอยูระหวาง ๕๐ มิลลิกรัม-๑๒ กิโลกรัม 

อาหาร พืชน้ำ ตะไครน้ำ 
แหลงอาศัย คก วัง 
ระยะเวลาที่พบ ตุลาคม-พฤษภาคม 
เครื่องมือในการจบั มอง เบ็ด 
ราคา กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท 

๑๗๒ ชื่อภาษาไทย ปลาไสตัน ชื่อทองถิ่น ปลาไสตัน 
 ชื่อวิทยาศาสตร Cyclocheilichthys repasson 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร  
อาหาร พืชน้ำ ตะไครน้ำ 

แหลงอาศัย คก วัง 
ระยะเวลาที่พบ ตุลาคม-พฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด 

ราคา กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท 



๑๗๐ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 

๑๗๓ ชื่อภาษาไทย ปลาไสตน ชื่อทองถิ่น ปลาไสตัน 
 ชื่อวิทยาศาสตร Cyclocheilichthys lagleri 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร  
อาหาร พืชน้ำ ตะไครน้ำ 
แหลงอาศัย คก วัง 
ระยะเวลาที่พบ ตุลาคม-พฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด 
ราคา กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท 

๑๗๔ ชื่อภาษาไทย ปลาน้ำฝาย ชื่อทองถิ่น ปลามางแอ 
 ชื่อวิทยาศาสตร Sikukia sp. 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๗ เซนติเมตร  
อาหาร พืชน้ำ ตะไครน้ำ 

แหลงอาศัย คก วัง 
ระยะเวลาที่พบ ตุลาคม-พฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด 

ราคา กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท 



๑๗๑จากเชียงคานถึงปากชม 

๑๗๕ ชื่อภาษาไทย ปลาตะเพียน ชื่อทองถิ่น ปลาเพียน 
 ชื่อวิทยาศาสตร Hypsibarbus sp. 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๘ เซนติเมตร  
อาหาร พืชน้ำ ตะไครน้ำ 
แหลงอาศัย คก วัง 
ระยะเวลาที่พบ ตุลาคม-พฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด 
ราคา กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท 

๑๗๖ ชื่อภาษาไทย ปลาจาด ชื่อทองถิ่น ปลาจาด 
 ชื่อวิทยาศาสตร Poropuntius sp. 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๘.๕ เซนติเมตร  
อาหาร พืชน้ำ ตะไครน้ำ 

แหลงอาศัย คก วัง 
ระยะเวลาที่พบ ตุลาคม-พฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด 

ราคา กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท 



๑๗๒ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 

๑๗๗ ชื่อภาษาไทย ปลาสรอยปกแดง ชื่อทองถิ่น ปลาจาด 
 ชื่อวิทยาศาสตร Henicorhynchus ornatipinnis 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๗.๗ เซนติเมตร  
อาหาร พืชน้ำ ตะไครน้ำ 
แหลงอาศัย คก วัง 
ระยะเวลาที่พบ ตุลาคม-พฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด 
ราคา กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท 

๑๗๘ ชื่อภาษาไทย ปลาสรอยนกเขาหนาหมอง 
 ชื่อทองถิ่น ปลาจาด 
 ชื่อวิทยาศาสตร Osteochilus linni 

ขนาดท่ีพบ ลำตัวกวาง ๔.๕ เซนตเิมตร ยาว ๑๑.๕ เซนตเิมตร 
น้ำหนักประมาณ ๕๐ มิลลิกรัม  

อาหาร กุงฝอย ตะไครน้ำ 
แหลงอาศัย วัง บุง 
ระยะเวลาที่พบ พฤษภาคม-มิถุนายน 

เครื่องมือในการจับ มอง 
ราคา กิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท 



๑๗๓จากเชียงคานถึงปากชม 

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 ชือ่ภาษาไทย ปลาตะเพยีนทราย ชือ่ทองถิน่ ปลาปกคีบแดง 
 ชื่อวิทยาศาสตร Puntius aurotaeniatus 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร  

อาหาร พืชน้ำ ตะไครน้ำ 
แหลงอาศัย คก วัง 
ระยะเวลาที่พบ ตุลาคม-พฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด 
ราคา กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท 



๑๗๕จากเชียงคานถึงปากชม 

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 ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร  
อาหาร พืชน้ำ ตะไครน้ำ 

แหลงอาศัย คก วัง 
ระยะเวลาที่พบ ตุลาคม-พฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด 

ราคา กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท 



๑๗๖ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 

๑๘๕ ชื่อภาษาไทย ปลาสรอยนกเขาหนาหมอง 
 ชื่อทองถิ่น ปลาเขานา, ปกนา 
 ชื่อวิทยาศาสตร Osteochilus linni 

ขนาดท่ีพบ ลำตัวกวาง ๔.๘ เซนตเิมตร ยาว ๑๓.๕ เซนตเิมตร 
น้ำหนักประมาณ ๑๐๐ กรัม 

อาหาร ตะไครน้ำ พืชน้ำ 
แหลงอาศัย หาดในชวงฤดูแลง ริมฝงโขง 
ระยะเวลาที่พบ กุมภาพันธ-พฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ ไซ มองตาถี่ ตุม 
ราคา กิโลกรัมละ ๖๐-๘๐ บาท 

๑๘๖ ชือ่ภาษาไทย ปลาตะพาก ชือ่ทองถิน่ ปลาปากทองเหลอืง 
 ชื่อวิทยาศาสตร Hypsibarbus wetmorei 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร  
อาหาร พืชน้ำ ตะไครน้ำ 

แหลงอาศัย คก วัง 
ระยะเวลาที่พบ ตุลาคม-พฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด 

ราคา กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท 



๑๗๗จากเชียงคานถึงปากชม 

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 ชือ่ภาษาไทย ปลานางอาว ชือ่ทองถ่ิน ปลามะหาว, หมากหาว 
 ชื่อวิทยาศาสตร Raiamas guttatus 

ขนาดท่ีพบ ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนตเิมตร ยาว ๑๑.๕ เซนตเิมตร 
อาหาร มด แมลงขนาดเล็ก 

แหลงอาศัย บุงชวงฤดูแลง หาด 
ระยะเวลาที่พบ ธันวาคม-เมษายน 
เครื่องมือในการจับ ใชดางเขียวซอน ตอง 
ราคา ขายรวมกับปลาขนาดเล็กชนิดอื่นกิโลกรัมละ 

๑๐๐ บาท 



๑๗๘ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 

๑๘๙ ชื่อภาษาไทย ปลานางอาว ชื่อทองถิ่น ปลากับแก (ตุกแก) 
 ชื่อวิทยาศาสตร Raiamas guttatus 

ขนาดท่ีพบ ลำตัวกวาง ๒.๔ เซนตเิมตร ยาว ๑๑.๕ เซนตเิมตร 
อาหาร มด แมลงขนาดเล็ก 
แหลงอาศัย บุงชวงฤดูแลง หาด 
ระยะเวลาที่พบ ธันวาคม-เมษายน 
เครื่องมือในการจับ ใชดางเขียวซอน ตอง 
ราคา ขายรวมกับปลาขนาดเล็กชนิดอื่นกิโลกรัมละ 

๑๐๐ บาท 

๑๙๐ ชื่อภาษาไทย ปลานางอาว ชื่อทองถิ่น ปลาคับเฮือ 
 ชื่อวิทยาศาสตร Raiamas guttatus 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๒.๗ เซนติเมตร ยาว ๑๒ เซนติเมตร 
อาหาร มด แมลงขนาดเล็ก 

แหลงอาศัย บุงชวงฤดูแลง หาด 
ระยะเวลาที่พบ ธันวาคม-เมษายน 
เครื่องมือในการจับ ใชดางเขียวซอน ตอง 
ราคา ขายรวมกับปลาขนาดเล็กชนิดอื่นกิโลกรัมละ 

๑๐๐ บาท 



๑๗๙จากเชียงคานถึงปากชม 

๑๙๑ ชื่อภาษาไทย ปลานางอาว ชื่อทองถิ่น ปลาสะนาก 
 ชื่อวิทยาศาสตร Raiamas guttatus 

ขนาดท่ีพบ ลำตัวกวาง ๓.๕ เซนตเิมตร ยาว ๑๓.๕ เซนตเิมตร 
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 

ขนาดท่ีพบ ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนตเิมตร ยาว ๑๓ เซนตเิมตร  

อาหาร กุงฝอย ป ูสตัวนำ้เลก็ๆ  
แหลงอาศยั หาด แกง 
ระยะเวลาทีพ่บ ตลุาคม-พฤษภาคม 
เครือ่งมือในการจบั มอง เบด็ ตอง 
ราคา กโิลกรมัละ ๘๐-๑๐๐ บาท 



๑๘๐ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 

๑๙๓ ชื่อภาษาไทย ปลาน้ำหมึก ชื่อทองถิ่น ปลาน้ำหมึก 
 ชื่อวิทยาศาสตร Opsarius koratensis 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๓ เซนติเมตร  
อาหาร กุงฝอย ปู สัตวน้ำเล็กๆ แมลง 
แหลงอาศัย หาด แกง 
ระยะเวลาที่พบ ตุลาคม-พฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด ตอง 
ราคา กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท 

๑๙๔ ชื่อภาษาไทย ปลาซิว ชื่อทองถิ่น ปลาซิวใหญ 
 ชื่อวิทยาศาสตร Rasbora myersi 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๒.๔ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร 
น้ำหนักประมาณ ๓๐ มิลลิกรัม  

อาหาร แมลงเมา ใบไมเนา แมลงขนาดเลก็ ปลาเลก็ กุงฝอย 
แหลงอาศัย ริมฝงโขง หาดในเดือนมีนาคม-เมษายน และ 

น้ำสาขา 

ระยะเวลาที่พบ พฤศจิกายน-ตนเดือนพฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ ไซ ตุม มองตาถี่ 
ราคา ขายรวมกบัปลาขนาดเล็กชนดิอืน่ ขายเปน 

กองๆ ละ ๑๐ บาท มีประมาณ ๒๐-๓๐ ตัว  
สวนมากไมนิยมขาย นำมาทำอาหารมากกวา 



๑๘๑จากเชียงคานถึงปากชม 

๑๙๕ ชื่อภาษาไทย ปลาซิวควาย ชื่อทองถิ่น ปลาซิวควาย 
 ชื่อวิทยาศาสตร Rasbora aurotaenia 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๗ เซนติเมตร  
อาหาร แมลงเมา ใบไมเนา แมลงขนาดเลก็ ปลาเลก็ กุงฝอย 
แหลงอาศัย 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 ลำตัวกวาง ๑ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร  
อาหาร แมลงเมา ใบไมเนา แมลงขนาดเล็ก พืชน้ำ 

แหลงอาศัย ริมฝงโขง หาดในเดือนมีนาคม-เมษายน  
และน้ำสาขา 

ระยะเวลาที่พบ พฤศจิกายน-ตนเดือนพฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ ไซ ตุม มองตาถี่ 
ราคา ขายรวมกบัปลาขนาดเล็กชนดิอืน่ ขายเปน 

กองๆ ละ ๑๐ บาท มีประมาณ ๒๐-๓๐ ตัว  

สวนมากไมนิยมขายนำมาทำอาหารมากกวา 
  



๑๘๒ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 

๑๙๗ ชื่อภาษาไทย ปลาซิวควายแถบดำ ชื่อทองถิ่น ปลาซิวควาย 

 ชื่อวิทยาศาสตร Rasbora paviei 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๒ เซนติเมตร ยาว ๗.๕ เซนติเมตร  
อาหาร ตะไครน้ำ พืชน้ำ ปลาเล็ก กุงฝอย 
แหลงอาศัย ริมฝงโขง ริมหาดในชวงฤดูแลงเดือนมีนาคม-

เมษายน 
ระยะเวลาที่พบ พฤศจิกายน-ตนเดือนพฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ ไซ ตุม มองตาถี่ 
ราคา ขายรวมกับปลาขนาดเล็กชนิดอื่น ขายเปน 

กองๆ ละ ๑๐ บาท มีประมาณ ๒๐-๓๐ ตัว  
สวนมากไมนิยมขาย นำมาทำอาหารมากกวา 

 

๑๙๘ ชือ่ภาษาไทย ปลาซวิหนวดยาว ชือ่ทองถิน่ ปลาซวิหนวดยาว 
 ชื่อวิทยาศาสตร Esomus metallicus 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๑ เซนติเมตร ยาว ๗ เซนติเมตร  
อาหาร ตะไครน้ำ พืชน้ำ ปลาเล็ก กุงฝอย 

แหลงอาศัย ริมฝงโขง ริมหาดในชวงฤดูแลงเดือนมีนาคม-
เมษายน 

ระยะเวลาที่พบ พฤศจิกายน-ตนเดือนพฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ ไซ ตุม มองตาถี่ 
ราคา ขายรวมกับปลาขนาดเล็กชนิดอื่น ขายเปน 

กองๆ ละ ๑๐ บาท มีประมาณ ๒๐-๓๐ ตัว  

สวนมากไมนิยมขายนำมาทำอาหารมากกวา 



๑๘๓จากเชียงคานถึงปากชม 

๑๙๙ ชื่อภาษาไทย ปลาซิวครีบแดง ชื่อทองถิ่น ปลาซิวแดง 
 ชื่อวิทยาศาสตร Rasbora rubrodorsalis 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๒เซนติเมตร ยาว ๙.๕ เซนติเมตร  
อาหาร ตะไครน้ำ  
แหลงอาศัย บุงชวงฤดูแลง 
ระยะเวลาที่พบ ธันวาคม-เมษายน 
เครื่องมือในการจับ ดางเขียวซอน 
ราคา ขายรวมกับปลาบูลาย บูแดง  

กิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท 

๒๐๐ ชื่อภาษาไทย ปลาซิวใบไผ ชื่อทองถิ่น ปลาซิวใบไผ 
 ชื่อวิทยาศาสตร Devario regina 

ขนาดทีพ่บ ลำตวักวาง ๒.๕ เซนตเิมตร ยาว ๗.๕ เซนตเิมตร  
อาหาร แมลงน้ำขนาดเล็ก 

แหลงอาศัย ริมฝงโขง ริมหาดในชวงฤดูแลงเดือนมีนาคม-
เมษายน 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 ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร  
อาหาร ตะไครน้ำ  
แหลงอาศัย ริมโขง บุงชวงฤดูแลง 
ระยะเวลาที่พบ ธันวาคม-เมษายน 
เครื่องมือในการจับ ดางเขียวซอน ตุม 
ราคา ปจจุบันไมคอยพบแลว 

๒๐๒ ชือ่ภาษาไทย ปลาซวิแกว ชือ่ทองถิน่ ปลาดอกแกว, ปลาแกว 
 ชื่อวิทยาศาสตร Clupeichthys aesarnensis 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๒.๓ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร 

อาหาร พืชน้ำ แมลงขนาดเล็ก 
แหลงอาศัย บริเวณน้ำไหล ริมโขง 
ระยะเวลาที่พบ พฤษภาคม-กรกฎาคม  
เครื่องมือในการจับ ใชสวิงซอนริมฝงในชวงน้ำเริ่มขึ้น 
ราคา ขายรวมกันกับปลาชนิดอื่นกรัมละ ๑๐ บาท 



๑๘๕จากเชียงคานถึงปากชม 

๒๐๓ ชือ่ภาษาไทย ปลาเลบ็มอืนาง ชือ่ทองถ่ิน ปลาสอ, ปลามนั 
 ชื่อวิทยาศาสตร Crossocheilus sp. 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๑ เซนติเมตร ยาว ๖ เซนติเมตร  
อาหาร ตะไครน้ำ พืชน้ำ  
แหลงอาศัย ริมฝงโขง แกงและหาดในชวงฤดูแลง 

เดือนมีนาคม-เมษายน อยูเปนฝูงใหญ 
ระยะเวลาที่พบ พฤศจิกายน-ตนเดือนพฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ ไซ ตุม มองตาถี่ 
ราคา ขายรวมกบัปลาขนาดเล็กชนดิอืน่ ขายเปนกองๆ 

ละ ๑๐ บาท มีประมาณ ๒๐-๓๐ ตัว สวนมาก
ไมนิยมขาย นำมาทำอาหารมากกวา 

๒๐๔ ชื่อภาษาไทย ปลากะสูบขีด ชื่อทองถิ่น ปลาสูดขีด 
 ชื่อวิทยาศาสตร Hampala macrolepidota 

ขนาดที่พบ ลำตวักวาง ๑.๕ เซนตเิมตร ยาว ๕.๕ เซนตเิมตร 
(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 ลำตวักวาง ๑.๕ เซนตเิมตร ยาว ๕.๕ เซนตเิมตร 
(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 ลำตัวกวาง ๒ เซนติเมตร ยาว ๗ เซนติเมตร  
อาหาร ตะไครน้ำ พืชน้ำ แมลง 
แหลงอาศัย 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 



๑๘๗จากเชียงคานถึงปากชม 

๒๐๗ ชื่อภาษาไทย ปลาจาด ชื่อทองถิ่น ปลาจาด 
 ชื่อวิทยาศาสตร Poropuntius deauratus 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๘.๕ เซนติเมตร  
อาหาร พืชน้ำ ตะไครน้ำ 
แหลงอาศัย คก วัง 
ระยะเวลาที่พบ ตุลาคม-พฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด 
ราคา กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท 

๒๐๘ ชื่อภาษาไทย ปลาหนามหลัง ชื่อทองถิ่น ปลาหนามหลัง 
 ชื่อวิทยาศาสตร Mystacoleucus marginatus 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๘.๕ เซนติเมตร  
อาหาร พืชน้ำ ตะไครน้ำ 

แหลงอาศัย คก วัง 
ระยะเวลาที่พบ ตุลาคม-พฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด 

ราคา กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท 



๑๘๘ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 

๒๐๙ ชื่อภาษาไทย ปลาหนามหลัง ชื่อทองถิ่น ปลาหมากมั่ง 
 ชื่อวิทยาศาสตร Mystacoleucus marginatus 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๘.๕ เซนติเมตร  
อาหาร พืชน้ำ ตะไครน้ำ 
แหลงอาศัย คก วัง 
ระยะเวลาที่พบ ตุลาคม-พฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด 
ราคา กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท 

๒๑๐ ชื่อภาษาไทย ปลาจาด ชื่อทองถิ่น ปลาจาด 
 ชื่อวิทยาศาสตร Poropuntius deauratus 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๘.๕ เซนติเมตร  
อาหาร พืชน้ำ ตะไครน้ำ 

แหลงอาศัย คก วัง 
ระยะเวลาที่พบ ตุลาคม-พฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด 

ราคา กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท 



๑๘๙จากเชียงคานถึงปากชม 

๒๑๑ ชือ่ภาษาไทย ปลาหมากผาง ชือ่ทองถิน่ ปลาหมากผาง-๑ 
 ชื่อวิทยาศาสตร Hilsa kelee 

ขนาดท่ีพบ ลำตัวกวาง ๔.๕ เซนตเิมตร ยาว ๑๓.๕ เซนตเิมตร  
อาหาร แมลงขนาดเล็ก ปลวก 
แหลงอาศัย ริมฝงโขง น้ำสาขา และหาดในชวงฤดูแลง 
ระยะเวลาที่พบ ตุลาคม-พฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ มองตาถี่ 
ราคา กิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท 

๒๑๒ ชือ่ภาษาไทย ปลาหมากผาง ชือ่ทองถิน่ ปลาหมากผาง-๒ 
 ชื่อวิทยาศาสตร Tenualosa thibaudeaui 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๕ เซนติเมตร ยาว ๑๕ เซนติเมตร  

อาหาร แมลงขนาดเล็ก ปลวก 
แหลงอาศัย ริมฝงโขง น้ำสาขา และหาดในชวงฤดูแลง 
ระยะเวลาที่พบ ตุลาคม-พฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ มองตาถี่ 
ราคา กิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท 



๑๙๐ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 

๒๑๓ ชื่อภาษาไทย ปลาแปบ ชื่อทองถิ่น ปลาแตบ-๑ 
 ชื่อวิทยาศาสตร Paralaubuca riveroi 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๒ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร  
อาหาร ตะไครน้ำ แมลงขนาดเล็ก ไสเดือน 
แหลงอาศัย 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 ลำตวักวาง ๒.๕ เซนตเิมตร ยาว ๘.๕ เซนตเิมตร  
อาหาร ตะไครน้ำ แมลงขนาดเล็ก ไสเดือน 

แหลงอาศัย หาดในชวงฤดแูลงเดอืนมนีาคม-เมษายน รมิฝงโขง 
ระยะเวลาที่พบ กุมภาพันธ-พฤษภาคม ชวงเดือนเมษายน  

มักพบอยูรวมกันเปนฝูง 
เครื่องมือในการจับ ไซ มองตาถี่ ตุม 
ราคา ขายรวมกับปลาขนาดเลก็ชนิดอื่นกองละ  

๑๐ บาท นำไปตากแหงขายกิโลกรมัละ ๑๐๐ บาท 



๑๙๑จากเชียงคานถึงปากชม 

๒๑๕ ชื่อภาษาไทย ปลาแปบ ชื่อทองถิ่น ปลาแตบหางจุด-๓ 
 ชื่อวิทยาศาสตร Paralaubuca riveroi 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๒ เซนติเมตร ยาว ๘ เซนติเมตร  
อาหาร ตะไครน้ำ แมลงขนาดเล็ก ไสเดือน 
แหลงอาศยั หาดในชวงฤดูแลง เดือนมีนาคม-เมษายน  

ริมฝงโขง 
ระยะเวลาที่พบ กุมภาพันธ-พฤษภาคม ชวงเดือนเมษายน  

มักพบอยูรวมกันเปนฝูง 
เครื่องมือในการจับ ไซ มองตาถี่ ตุม 
ราคา ขายรวมกับปลาขนาดเล็กชนิดอื่นกองละ  

๑๐ บาท นำไปตากแหงขายกโิลกรมัละ ๑๐๐ บาท 

๒๑๖ ชื่อภาษาไทย ปลาแปบ ชื่อทองถิ่น ปลาแตบ-๔ 
 ชื่อวิทยาศาสตร Paralaubuca riveroi 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๒ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร  
อาหาร ตะไครน้ำ แมลงขนาดเล็ก ไสเดือน 

แหลงอาศัย 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 

ขนาดทีพ่บ ลำตวักวาง ๓.๕ เซนตเิมตร ยาว ๑๒ เซนตเิมตร 
อาหาร ตะไครน้ำ ขี้ตม แมลงขนาดเล็ก 
แหลงอาศัย บุง หาดชวงฤดูแลง 
ระยะเวลาที่พบ กุมภาพันธ-เมษายน 
เครื่องมือในการจับ มอง กะโหล ซอน 
ราคา ขายรวมกันกับปลาชนิดอื่นกรัมละ ๑๐ บาท 

และใชทำปลารา 

๒๑๘ ชื่อภาษาไทย ปลาแปบ ชื่อทองถิ่น ปลาแตบบาง-๖ 
 ชื่อวิทยาศาสตร Paralaubuca barroni 

ขนาดทีพ่บ ลำตวักวาง ๒.๕ เซนตเิมตร ยาว ๘.๕ เซนตเิมตร  
อาหาร ตะไครน้ำ แมลงขนาดเล็ก ไสเดือน 

แหลงอาศัย หาดในชวงฤดูแลง เดือนมีนาคม-เมษายน  
ริมฝงโขง 

ระยะเวลาที่พบ กุมภาพันธ-พฤษภาคม ชวงเดือนเมษายน  
มักพบอยูรวมกันเปนฝูง 

เครื่องมือในการจับ ไซ มองตาถี่ ตุม 

ราคา ขายรวมกับปลาขนาดเล็กชนิดอื่นกองละ  

๑๐ บาท นำไปตากแหงขายกิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท 



๑๙๓จากเชียงคานถึงปากชม 

๒๑๙ ชือ่ภาษาไทย ปลาแปบควาย ชือ่ทองถิน่ ปลาแตบเหลือง-๗ 

 ชื่อวิทยาศาสตร Paralaubuca harmandi 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร  
อาหาร ตะไครน้ำ แมลงขนาดเล็ก ไสเดือน 
แหลงอาศัย 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 เดือนมนีาคม-เมษายน รมิฝงโขง 
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 ลำตัวกวาง ๘ เซนติเมตร ยาว ๑๖ เซนติเมตร 
อาหาร ตะไครน้ำ พืชน้ำ 
แหลงอาศัย คก วัง  
ระยะเวลาที่พบ พฤษภาคม-มิถุนายน 
เครื่องมือในการจับ ลอบ มอง  
ราคา ปจจุบันไมคอยพบแลว หากไดก็จะเก็บไว 

ทำอาหาร 

๒๒๒ ชื่อภาษาไทย ปลาจวด ชื่อทองถิ่น ปลากวง-๒ 
 ชื่อวิทยาศาสตร Bahaba polykladiskos 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๘ เซนติเมตร ยาว ๑๖ เซนติเมตร 

อาหาร ตะไครน้ำ พืชน้ำ 
แหลงอาศัย คก วัง  
ระยะเวลาที่พบ พฤษภาคม-มิถุนายน 
เครื่องมือในการจับ ลอบ มอง  
ราคา ปจจุบันไมคอยพบแลว หากไดก็จะเก็บไว 

ทำอาหาร 

ชอวทยาศาสตร  Bahaba polykladiskos 



๑๙๕จากเชียงคานถึงปากชม 

๒๒๓ ชื่อภาษาไทย ปลากาแดง ชื่อทองถิ่น ปลาดอกงิ้ว 
 ชื่อวิทยาศาสตร Epalzeorhynchos frenatum 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๒ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร 
อาหาร ตะไครน้ำ พืชน้ำ 
แหลงอาศัย หาด แกง 
ระยะเวลาที่พบ มีนาคม-เมษายน  
เครื่องมือในการจับ แห ตอง 
ราคา กิโลกรัมละ ๓๐-๔๐ บาท 

๒๒๔ ชือ่ภาษาไทย ปลากาแดง ชือ่ทองถิน่ ปลากาแดง, กาขีห้ม ู
 ชื่อวิทยาศาสตร Epalzeorhynchos frenatum 

ขนาดที่พบ ลำตวักวาง ๓.๕ เซนตเิมตร ยาว ๙.๔ เซนตเิมตร  
อาหาร กุงฝอย ไสเดือน แมลงเมา 

แหลงอาศัย ริมฝงโขง 
ระยะเวลาที่พบ มีนาคม-พฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ ลอบ ตุม 
ราคา ไมนิยมขาย หากไดมากทำปลาแดก  

เพราะไมนิยมกินกัน เกล็ดแข็งและกางเยอะ  

หรือหากขายกจ็ะขายปนกับปลาขนาดเล็ก 

ชนดิอืน่ กโิลกรมัละ ๒๐-๓๐ บาท 



๑๙๖ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 

๒๒๕ ชื่อภาษาไทย ปลากาแดง ชื่อทองถิ่น ปลาขี้กาทอง 
 ชื่อวิทยาศาสตร Epalzeorhynchos frenatum 

ขนาดทีพ่บ ลำตวักวาง ๒.๓ เซนตเิมตร ยาว ๙.๕ เซนตเิมตร 
อาหาร ตะไครน้ำ พืชน้ำ 
แหลงอาศัย หาด แกง 
ระยะเวลาที่พบ มีนาคม-เมษายน  
เครื่องมือในการจับ แห ตอง 
ราคา กิโลกรัมละ ๓๐-๔๐ บาท 

๒๒๖ ชื่อภาษาไทย ปลากาแดง ชื่อทองถิ่น ปลากะมัน, ดอกทอย 

 ชื่อวิทยาศาสตร Epalzeorhynchos frenatum 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๑๒ เซนติเมตร 
อาหาร ตะไครน้ำ พืชน้ำ 

แหลงอาศัย หาด แกง 
ระยะเวลาที่พบ มีนาคม-เมษายน  
เครื่องมือในการจับ แห ตอง 

ราคา กิโลกรัมละ ๓๐-๔๐ บาท 



๑๙๗จากเชียงคานถึงปากชม 

๒๒๗ ชื่อภาษาไทย ปลากาแดง ชื่อทองถิ่น ปลาขี้กา 
 ชื่อวิทยาศาสตร Epalzeorhynchos frenatum 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร 
อาหาร ตะไครน้ำ พืชน้ำ 
แหลงอาศัย หาด แกง 
ระยะเวลาที่พบ มีนาคม-เมษายน  
เครื่องมือในการจับ แห ตอง 
ราคา กิโลกรัมละ ๓๐-๔๐ บาท 

๒๒๘ 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 ตวัละ ๕๐-๕๐๐ บาท เปนปลาสวยงามและหายาก 



๑๙๘ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 

๒๒๙ ชื่อภาษาไทย ปลาเสือตอลายเล็ก  
 ชื่อทองถิ่น ปลาเสือตอลายเล็ก 
 ชือ่วทิยาศาสตร 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 ตวัละ 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  



๑๙๙จากเชียงคานถึงปากชม 

๒๓๑ ชื่อภาษาไทย ปลากระดี่หมอ ชื่อทองถิ่น ปลากะดี่จุด 
 ชื่อวิทยาศาสตร Trichogaster trichopterus 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๗.๓ เซนติเมตร  
อาหาร ตะไครน้ำ กุงฝอย แมลงขนาดเล็ก ไสเดือน  
แหลงอาศัย วัง ริมโขง 
ระยะเวลาที่พบ ตลอดทั้งป 
เครื่องมือในการจับ มอง กะโหล 
ราคา ไมนิยมขาย กางเยอะ ใชทำปลารา 

๒๓๒ ชื่อภาษาไทย ปลาสลิด ชื่อทองถิ่น ปลากะดี่ทอง, สลิด 
 ชื่อวิทยาศาสตร Trichogaster pectoralis 

ขนาดที่พบ 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 ชือ่ภาษาไทย ปลาดุมช ีชือ่ทองถิน่ ปลากาดำ, เขงดำ 
 ชื่อวิทยาศาสตร Nandus oxyrhynchus 

ขนาดทีพ่บ ลำตวักวาง ๓.๖ เซนตเิมตร ยาว ๙.๕ เซนตเิมตร 
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 ลำตัวกวาง ๕ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร  
อาหาร ตะไครน้ำ กุงฝอย แมลงขนาดเล็ก ไสเดือน  

แหลงอาศัย วัง ริมโขง 
ระยะเวลาที่พบ ตลอดทั้งป 
เครื่องมือในการจับ มอง กะโหล 

ราคา ไมนิยมขาย กางเยอะ ใชทำปลารา 



๒๐๑จากเชียงคานถึงปากชม 

๒๓๕ ชื่อภาษาไทย ปลากระดี่นาง ชื่อทองถิ่น ปลากะดี่แตบ 
 ชื่อวิทยาศาสตร Trichogaster microlepis 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๔ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร  
อาหาร ตะไครน้ำ กุงฝอย แมลงขนาดเล็ก ไสเดือน  
แหลงอาศัย วัง ริมโขง 
ระยะเวลาที่พบ ตลอดทั้งป 
เครื่องมือในการจับ มอง กะโหล 
ราคา ไมนิยมขาย กางเยอะ ใชทำปลารา 

๒๓๖ ชื่อภาษาไทย ปลานิล ชื่อทองถิ่น ปลานิล 
 ชื่อวิทยาศาสตร Oreochromis niloticus 

ขนาดที่พบ กวาง ๔ เซนติเมตร ยาว ๑๔ เซนติเมตร  
(น้ำหนักท่ีชาวบานพบอยูระหวาง ๐.๕-๑ กิโลกรัม) 

อาหาร พืชน้ำ ตะไครน้ำ กุงฝอย 
แหลงอาศัย ริมฝงโขง คก 
ระยะเวลาที่พบ ตลอดทั้งป 

เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด ตุม 
ราคา กิโลกรัมละ ๔๐-๕๐ บาท 



๒๐๒ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๔ เซนติเมตร ยาว ๗.๕ เซนติเมตร 
อาหาร พืชน้ำ ตะไครน้ำ กุงฝอย 
แหลงอาศัย ริมฝงโขง คก 
ระยะเวลาที่พบ ตลอดทั้งป 
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด ตุม 
ราคา ไมนิยมขายใชทำปลารา 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๗ เซนติเมตร  
อาหาร พืชน้ำ ตะไครน้ำ กุงฝอย 
แหลงอาศัย ริมฝงโขง คก 
ระยะเวลาที่พบ ตลอดทั้งป 
เครื่องมือในการจับ มอง เบ็ด ตุม 

ราคา ไมนิยมขาย ใชทำปลารา 

๒๓๗ ชื่อภาษาไทย ปลาหมอชางเหยียบ ชื่อทองถิ่น ปลากานา 
 ชื่อวิทยาศาสตร Pristolepis fasciatus 

๒๓๘ ชื่อภาษาไทย ปลาหมอชางเหยียบ ชื่อทองถิ่น ปลากา 
 ชื่อวิทยาศาสตร Pristolepis fasciatus 



๒๐๓จากเชียงคานถึงปากชม 

๒๓๙ ชื่อภาษาไทย ปลาหมอไทย ชื่อทองถิ่น ปลาเขง 
 ชื่อวิทยาศาสตร Anabas testudineus 

ขนาดทีพ่บ ลำตวักวาง ๒.๕ เซนตเิมตร ยาว ๗.๘ เซนตเิมตร 
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, เขงลาย 
 ชื่อวิทยาศาสตร Colossoma sp.  

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 
ชวงน้ำเร่ิมขึ้นเดือนพฤษภาคมปลาคับของจะพากันขึ้นมาเปนฝูงใหญ

ขึ้นมาพรอมกับปลาดอกแกว จึงเรียกวา “ปลาคับของ” เพราะขึ้นมา
เต็มน้ำของหรือน้ำโขง 
อาหาร ตะไครน้ำ พืชน้ำ 
แหลงอาศัย ริมฝงโขง 
ระยะเวลาที่พบ ตลอดทั้งป 

เครื่องมือในการจับ ไซ ตุม  

ราคา ไมนิยมกินและขาย เพราะเปนปลาขนาดเล็ก 



๒๐๕จากเชียงคานถึงปากชม 

๒๔๓ ชื่อภาษาไทย ปลาแปนแกวยักษ  
 ชื่อทองถิ่น ปลาคับของ, คับโขง-๒ 
 ชื่อวิทยาศาสตร Parambassis wolffii 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร 
ชวงน้ำเร่ิมขึ้นเดือนพฤษภาคมปลาคับของจะพากันขึ้นมาเปนฝูงใหญ
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 ลำตัวกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร  
อาหาร ไสเดือน แมลง 

แหลงอาศัย ริมฝงโขง น้ำสาขา 
ระยะเวลาที่พบ ชวงน้ำขึ้นเดือนพฤษภาคม 
เครื่องมือในการจับ ตุม สวิง 
ราคา 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 ลำตัวกวาง ๑ เซนติเมตร ยาว ๒ เซนติเมตร  
อาหาร ตะไครน้ำ พืชน้ำ 

แหลงอาศัย ริมฝงโขง 
ระยะเวลาที่พบ ตลอดทั้งป 
เครื่องมือในการจับ ไซ ตุม 
ราคา ไมนิยมกินและขาย เพราะเปนปลาขนาดเล็ก 

เปนปลาเพาะเลี้ยงถูกปลอยลงน้ำโขง 



๒๐๗จากเชียงคานถึงปากชม 

๒๔๗ ชื่อภาษาไทย ปลาแรด ชื่อทองถิ่น ปลาเมน 
 ชื่อวิทยาศาสตร Osphronemus goramy 

๒๔๘ ชื่อภาษาไทย ปลากัดภาคใต ชื่อทองถิ่น ปลากัด-๑  
 ชื่อวิทยาศาสตร Betta imbellis 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร 
อาหาร ตะไครน้ำ สาหราย พืชน้ำ 

แหลงอาศัย ริมโขง ลำหวย ทุงนา 
ระยะเวลาที่พบ ตลอดทั้งป 
เครื่องมือในการจับ ซอน สวิง 
ราคา เด็กๆ ชอบจับมาเลี้ยงและขายเปนปลาเลี้ยง

สวยงาม หากมีลักษณะสวยงามจะขายในราคา

ตัวละ ๕-๑๐ บาท เปนปลาเพาะเลี้ยงถูกปลอย

ลงน้ำโขง 

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 



๒๐๘ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร 
อาหาร ตะไครน้ำ สาหราย พืชน้ำ 

แหลงอาศัย ริมโขง ลำหวย ทุงนา 
ระยะเวลาที่พบ ตลอดทั้งป 
เครื่องมือในการจับ ซอน สวิง 
ราคา เด็กๆ ชอบจับมาเลี้ยงและขายเปนปลาเลี้ยง

สวยงาม หากมีลักษณะสวยงามจะขายในราคา

ตัวละ ๕-๑๐ บาท เปนปลาเพาะเลี้ยงถูกปลอย

ลงน้ำโขง 

๒๔๙ ชื่อภาษาไทย ปลากัดเขียว ชื่อทองถิ่น ปลากัด-๒ 
 ชื่อวิทยาศาสตร Betta sp. 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๔.๕ เซนติเมตร 
อาหาร ตะไครน้ำ สาหราย พืชน้ำ 
แหลงอาศัย ริมโขง ลำหวย ทุงนา 
ระยะเวลาที่พบ ตลอดทั้งป 
เครื่องมือในการจับ ซอน สวิง 
ราคา เด็กๆ ชอบจับมาเลี้ยงและขายเปนปลาเลี้ยง

สวยงาม หากมีลักษณะสวยงามจะขายในราคา
ตัวละ ๕-๑๐ บาท เปนปลาเพาะเลี้ยงถูกปลอย
ลงน้ำโขง 

๒๕๐ ชื่อภาษาไทย ปลากัดไทย ชื่อทองถิ่น ปลากัด-๓ 
 ชื่อวิทยาศาสตร Betta splendens 



๒๐๙จากเชียงคานถึงปากชม 

๒๕๑ ชื่อภาษาไทย ปลากัดเขียว ชื่อทองถิ่น ปลากัด-๔ 
 ชื่อวิทยาศาสตร Betta smaragdina 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร 
อาหาร ตะไครน้ำ สาหราย พืชน้ำ 
แหลงอาศัย ริมโขง ลำหวย ทุงนา 
ระยะเวลาที่พบ ตลอดทั้งป 
เครื่องมือในการจับ ซอน สวิง 
ราคา เด็กๆ ชอบจับมาเลี้ยงและขายเปนปลาเลี้ยง

สวยงาม หากมีลักษณะสวยงามจะขายในราคา
ตัวละ ๕-๑๐ บาท เปนปลาเพาะเลี้ยงลูกผสม 
ถูกปลอยลงน้ำโขง 

๒๕๒ ชื่อภาษาไทย ปลากัด ชื่อทองถิ่น ปลากัดนา, กัดหวย 
 ชื่อวิทยาศาสตร Betta sp. 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๑.๓ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร 
อาหาร ตะไครน้ำ สาหราย พืชน้ำ 

แหลงอาศัย ริมโขง ลำหวย ทุงนา 
ระยะเวลาที่พบ ตลอดทั้งป 
เครื่องมือในการจับ ซอน สวิง 
ราคา เด็กๆ ชอบจับมาเลี้ยง และขายเปนปลาเลี้ยง

สวยงาม หากมีลักษณะสวยงามจะขายในราคา

ตัวละ ๕-๑๐ บาท 



๒๑๐ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 

๒๕๓ ชื่อภาษาไทย ปลาหมอแคระ ชื่อทองถิ่น ปลาหมัด 
 ชื่อวิทยาศาสตร Badis ruber 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๒ เซนติเมตร ยาว ๖ เซนติเมตร 
อาหาร ตะไครน้ำ สาหราย ลูกยุง ไขแมงมุม 
แหลงอาศัย บุงชวงหนาแลง ริมฝงน้ำโขง กลางทุงนา 
ระยะเวลาที่พบ ตลอดทั้งป 
เครื่องมือในการจับ ซอน สวิง 
ราคา เด็กๆ ชอบจับมาเลี้ยงและขายเปนปลาเลี้ยง

สวยงาม หากมีลักษณะสวยงามจะขายในราคา
ตัวละ ๕-๑๐ บาท 

๒๕๔ ชื่อภาษาไทย ปลาบูปากกวาง 
 ชื่อทองถิ่น ปลาบูแคะ, บูแดง, พั้นบู 
 ชื่อวิทยาศาสตร Eugnathogobius siamensis 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๖ เซนติเมตร 

อาหาร ตะไครน้ำ สาหราย 
แหลงอาศัย บุงชวงฤดูแลง 
ระยะเวลาที่พบ ธันวาคม-เมษายน 
เครื่องมือในการจับ ดางเขียวซอน 
ราคา ขายรวมกับปลาขนาดเล็กชนิดอื่นที่อาศัยอยูใน

บุงดวยกันในราคากิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท 



๒๑๑จากเชียงคานถึงปากชม 

๒๕๕ ชื่อภาษาไทย ปลาบูลาย ชื่อทองถิ่น ปลาบูลาย 
 ชื่อวิทยาศาสตร Ophiocara poracephala 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๒ เซนติเมตร ยาว ๘ เซนติเมตร  
อาหาร ตะไครน้ำ สาหราย 
แหลงอาศัย บุงชวงฤดูแลง 
ระยะเวลาที่พบ ธันวาคม-เมษายน  
เครื่องมือในการจับ ดางเขียวซอน 
ราคา ขายรวมกับปลาขนาดเล็กชนิดอื่นที่อาศัยอยู 

ในบุงดวยกันในราคากิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท 

๒๕๖ ชื่อภาษาไทย ปลาบูจาก ชื่อทองถิ่น ปลาพั้นทราย 
 ชื่อวิทยาศาสตร Glossogobius giuris 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๖ เซนติเมตร 
อาหาร ตะไครน้ำ สาหราย 

แหลงอาศัย บุงชวงฤดูแลง 
ระยะเวลาที่พบ ธันวาคม-เมษายน 
เครื่องมือในการจับ ดางเขียวซอน 
ราคา ขายรวมกับปลาขนาดเล็กชนิดอื่นที่อาศัยอยู 

ในบุงดวยกันในราคากิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท 



๒๑๒ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 

๒๕๗ ชื่อภาษาไทย ปลาบู ชื่อทองถิ่น ปลาพั้นทรายหางดอก 
 ชื่อวิทยาศาสตร Glossogobius sp. 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๑ เซนติเมตร ยาว ๖ เซนติเมตร 
อาหาร ตะไครน้ำ สาหราย 
แหลงอาศัย บุงชวงฤดูแลง 
ระยะเวลาที่พบ ธันวาคม-เมษายน 
เครื่องมือในการจับ ดางเขียวซอน 
ราคา ขายรวมกับปลาขนาดเล็กชนิดอื่นที่อาศัยอยู 

ในบุงดวยกันในราคากิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท 

๒๕๘ 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 



๒๑๓จากเชียงคานถึงปากชม 

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 ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๑๔ เซนติเมตร 
อาหาร แมลง ไสเดือน กุงฝอย 

แหลงอาศัย บุง ริมโขง หวยสาขา ทุงนา 
ระยะเวลาที่พบ ธันวาคม-มิถุนายน 
เครื่องมือในการจับ มอง ดางตาถี่ 
ราคา กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท 



๒๑๕จากเชียงคานถึงปากชม 

๒๖๓ ชื่อภาษาไทย ปลากาง ชื่อทองถิ่น ปลาขอกั้งหางแดง 
 ชื่อวิทยาศาสตร Channa limbata 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๑๔ เซนติเมตร 
อาหาร แมลง ไสเดือน กุงฝอย 
แหลงอาศัย บุง ริมโขง หวยสาขา ทุงนา 
ระยะเวลาที่พบ ธันวาคม-มิถุนายน 
เครื่องมือในการจับ มอง ดางตาถี่ 
ราคา กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท 

๒๖๔ 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, ดูดฝุน 
 ชื่อวิทยาศาสตร Hypostomus plecostomus 

ขนาดที่พบ ลำตัวกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๑๒ เซนติเมตร  

อาหาร ตะไครน้ำ สาหราย 
แหลงอาศัย คก วัง บุง 
ระยะเวลาที่พบ พฤษภาคม-มิถุนายน  
เครื่องมือในการจับ มอง ลอบ จั่น เบ็ด 
ราคา ไมนิยมกินกัน เลี้ยงไวในหมอน้ำใหกินตะไครน้ำ 



๒๑๗จากเชียงคานถึงปากชม 

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 ชือ่ภาษาไทย ปลากราย ชือ่ทองถิน่ ปลาตองดาว, ตองกาย 
 ชื่อวิทยาศาสตร Chitala ornata 

ขนาดที่พบ ลำตวักวาง ๑๙ เซนตเิมตร ยาว ๓๔.๕ เซนตเิมตร 
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 



๒๑๙จากเชียงคานถึงปากชม 

๒๗๑ ชือ่ภาษาไทย ปลาใบไม ชือ่ทองถิน่ ปลาอีแปะ, ปลาลิน้หมา 
 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 



สัตว�น้ำ 
ที่เป�นอาหารชนิดอื่นๆ 

๑. กุงจม เปนกุงที่มีขนาดลำตัวประมาณ ๐.๕ เซนติเมตร 

ยาว ๓-๔ เซนติเมตร อาศัยอยูตามริมโขงในชวงน้ำหลาก และ 

ในบุงชวงหนาแลง ชาวบานใหวิธีดักวางตุมกุง ดางตุมกุง ไวใน

ชวงเย็น รุงเชาจะไปเก็บกูเอากุงข้ึนมาเปนอาหาร และขายสราง

รายไดอีกทางหนึ่งดวย 

  

 

 

 

 

 

 
 

๒. กุงฝอย เปนกุงท่ีมีขนาดเล็กมาก ในชวงน้ำข้ึนหรือ 

ฝนตกน้ำโขงเริ่มขุน ในชวงราวเดือนพฤษภาคม กุงฝอยจะขึ้นเปน 

ฝูงใหญ ชาวบานจะวางตุมกุง ดางตุมกุง ไวตามริมโขงในชวงเย็น 

เชาก็จะไปเก็บกู เอาข้ึนมาเปนอาหาร และขายโดยใชถวย 
ขนาดเล็ก เชน ถวยน้ำจิ้ม ตักขายถวยละ ๑๐ บาท 

๑. กุงจม เปนกุงที่มีขนาดลำตัวประมาณ ๐.๕ เเเเเเเเเเเซซซนติเม

ยาว ๓-๔ เซนติเมตร อาศัยอยูตามริมโขงใ

นบุงชวงหนาแลง ชาว 

วงเย็

๒๒๐๒๒๐ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 



 ๓. กุงใหญ, กุงมังกร เปนกุงท่ีมีขนาดใหญ ทางประมง 

ไดปลอยลงแมน้ำโขง ชาวบานจับไดมีขนาดคร่ึงกิโลกรัมถึง 

หนึ่งกิโลกรัม โดยการไหลมอง วางลอบนอน และติดเบ็ด พบชวง

น้ำเริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม สวนใหญชาวบานจะไมขาย เพราะ 

หายาก หากไดกจ็ะนำไปประกอบอาหาร หากขายมีราคากโิลกรัมละ 

๒๕๐-๓๐๐ บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. แมงดา เปนสัตวอีกชนิดหนึ่งท่ีสรางรายไดดีใหกับ 
ชาวบาน แมงดาจะอาศยัอยูตามกอหญาริมโขง ชาวบานใชสวิงชอน

ริมกอหญาริมโขง และตามทุงนา ชวงฤดูทำนา ตัวผูจะมีราคา 
ดีกวาตัวเมีย เน่ืองจากมีกล่ินฉุนแรงเปนท่ีนิยมรับประทาน  

สวนราคาขายก็ขึ้นอยูกับผูขาย ซึ่งจะจัดขายตัวผูกับตัวเมียคูกัน 
โดยขายคูละ ๑๐-๑๒ บาท ชาวบานนิยมนำมาใสน้ำพริกตาแดง

และน้ำพริกหนุม  

๓ กงใหญ กงมังกร เป  ี่ ี ใ 

๒๒๑๒๒๑จากเชียงคานถึงปากชม จากเชียงคานถึงปากชม 



 ๕. แมงขาวสาร อาศัยอยูตามบุงในชวงหนาแลงรวมกับ
ปลาบูทราย ปลาพั้น ปลาอีด และลูกปลาชนิดตางๆ ที่อาศัยอยู

ในบุง ชาวบานจะใชวธิซีอนขึน้มา นำมาทำอาหาร เชน หมก เอาะ 

ปนกับปลาที่จับได และขายเปนกองรวมกับปลาขนาดเล็กกองละ 

๑๐ บาท หรือขายกิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท  

  

๖. แมงเน้ียว อาศัยอยูตามบุงในชวงหนาแลงรวมกับ 
ปลาบูทราย ปลาพั้น ปลาอีด และลูกปลาชนิดตางๆ ที่อาศัยอยู

ในบุง  ชาวบานจะใชวธิซีอนขึน้มา นำมาทำอาหาร เชน หมก เอาะ 
ปนกับปลาที่จับได และขายเปนกองรวมกับปลาขนาดเล็กกองละ 

๑๐ บาท หรือขายกิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท  
 

๗. แมงตับเตา อาศัยอยูตามบุงในชวงหนาแลงรวมกับ
ปลาบูทราย ปลาพั้น ปลาอีด และลูกปลาชนิดตางๆ ที่อาศัยอยู

ในบุง ชาวบานจะใชวธิซีอนข้ึนมา นำมาทำอาหาร เชน หมก เอาะ 

ปนกับปลาที่จับได และขายเปนกองรวมกับปลาขนาดเล็กกองละ 

๑๐ บาท หรือขายกิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท 

๒๒๒๒๒๒ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 



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  อายุ ๔๓ ป  

๒. นายสุทธิศักดิ์ สงเคน  อายุ ๓๓ ป  

๓. นายสงกรานต สิงหหลา  อายุ ๒๖ ป  

๔. นายมนตรี สิงหหลา  อายุ ๕๑ ป  
๕. นายวัฒนา แกวพิลา  อายุ ๔๔ ป   

 

ผูใหขอมูลและผูชวยบันทึกขอมูล 

๒๒๓๒๒๓จากเชียงคานถึงปากชม จากเชียงคานถึงปากชม 



บานผาแบน ม.๘ ต.บุฮม อ.เชียงคาน 

๑. พอตา มาตา  อายุ ๖๒ ป  

๒. พอฉลอง แสนใจวุฒิ  อายุ ๖๓ ป  

๓. พอชม แสงสวาง  อายุ ๗๖ ป 

๔. พอวีระ บรรณจุแกว  อายุ ๕๗ ป 

๕. พอเลี้ยง ปองถี่  อายุ ๖๕ ป 

๖. พอสี ไชยจันทร  อายุ ๖๑ ป 

๗. พอเจียง ยามา  อายุ ๖๑ ป  

 

บานบุฮม ม.๑ ต.บุฮม อ.เชียงคาน 

๑. พอบุญหนัก มามี  อายุ ๗๒ ป 

๒. พอสวน ทองสุข  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  อายุ ๖๒ ป 

๒. พอสงกรานต จันทะบุญมา  อายุ ๖๓ ป  

๓. พอมวน ลิพัน  อายุ ๖๖ ป 

 

บานปากชม ต.ปากชม อ.ปากชม  

๑. แมบุญเผือ สมชิต  อายุ ๖๓ ป  

๒. นางจิตรา สมชิต  อายุ ๓๒ ป  

 

บานปากเนียม ต.ปากชม อ.ปากชม  
๑. ผูใหญยงยุทธ วุฒิวงศ  

๒. พอคลาย ทนุราช  อายุ ๗๑ ป 

๓. พอทอน ยาแกว  อายุ ๕๗ ป 
๔. พอสงา ลาพงษ  อายุ ๕๒ ป 

๕. แมถาวร ลาพงษ  อายุ ๕๒ ป  

๒๒๔๒๒๔ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 



๖. แมใคร ทนุราช  อายุ ๗๐ ป 

๗. นางกิจจานันท โคตรวงษษา  อายุ ๓๙ ป 

๘. นางกิม ยอดพิลา  อายุ ๓๗ ป 

๙. นางติ๋ม ขาวสูง  อายุ ๔๐ ป 

๑๐. แมละเอียด ยาแกว  อายุ ๕๒ ป 

๑๑. นายตี้ ละตา  อายุ ๔๒ ป  

๑๒. นายจาตุรณต จำปาทอง  อายุ ๓๗ ป 

๑๓. พอทอง เทพารักษ  อายุ ๕๐ ป 

๑๔. นางมวน เทพารักษ  อายุ ๔๖ ป 

๑๕. พอเริญ ชัยคินี  อายุ ๖๐ ป  

๑๖. แมหนาด วงศลา  อายุ ๖๓ ป  

๑๗. พอเพ็ง ยาแกว  อายุ ๘๐ ป 

๑๘. แมปน ยาแกว  อายุ ๘๐ ป 

๑๙. แมนาง มิ่งมั่น  อายุ ๖๒ ป 

๒๐. พอนรินทร มิ่งมั่น  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  อายุ ๔๙ ป 
๒. พอบุ เพ็งคำ  อายุ ๖๘ ป 

๓. แมละเอียด เพ็งคำ 

๔. นายบุญสง วินานนท  อายุ ๔๖ ป 
๕. นายหนู โสภาไส  อายุ ๖๐ ป 

๖. นายบุญโฮม โสภาไส  อายุ ๕๖ ป 

๗. นางสมเพชร อุทาลุน 

๘. นายทองหลอ แกวคู  อายุ ๕๔ ป 

๒๒๕๒๒๕จากเชียงคานถึงปากชม จากเชียงคานถึงปากชม 



๙. นายบุญสนอง พละศักดิ์ 

๑๐. นางกุหลาบ พิมสิน  อายุ ๓๓ ป 

๑๑. นายทรัพย เพ็งสุข 

๑๒. นางเยาวเรศ ภูภักดี  อายุ ๓๖ ป 

๑๓. นายฝน คำภา  อายุ ๔๘ ป 

๑๔. นายปน นันตา 

๑๕. นางแปลง นันตา 

๑๖. นางสาคร ประเสริฐไทย  อายุ ๓๑ ป 

๑๗. นายขวัญชัย จันหอม  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  

๒๒๖๒๒๖ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 



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 

๒๒๗๒๒๗จากเชียงคานถึงปากชม จากเชียงคานถึงปากชม 
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๒๒๘๒๒๘ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 



ก 
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 
ปลากัด ๒๐๙ 
ปลากัดเขียว ๒๐๘-๒๐๙ 
ปลากัดไทย ๒๐๘ 
ปลากัดภาคใต ๒๐๗ 
ปลากาง ๒๑๔-๒๑๕ 
ปลากาดำ ๑๓๑, ๑๓๓ 
ปลากาแดง ๑๙๕-๑๙๗ 
ปลาแกง ๑๔๙, ๑๖๐ 
ปลาแกมช้ำ ๑๗๕ 

ข 
ปลาขาไก ๙๖ 
ปลาแขยง ๑๑๘-๑๑๙ 

ปลาแขยงธง ๑๒๐ 
ปลาแขยงใบขาว ๑๑๘-๑๑๙ 
ปลาแขยงหิน ๑๒๑ 

ค 
เคาขาว ๙๑ 
ปลาคอ ๑๑๔, ๑๒๐ 
ปลาคางเบือน ๙๐ 
ปลาคุยลาม ๑๖๑ 
ปลาเคาดำ ๙๑ 
ปลาแคควาย ๘๖ 
ปลาแคติดหิน ๘๗ 
ปลาแควัว ๘๖ 

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

ช 
ปลาชอน ๒๑๔-๒๑๕ 
ปลาชะโด ๒๑๖ 

ซ 
ปลาซวยเสาะ ๑๐๕ 
ปลาซา ๑๖๑, ๑๖๓ 
ปลาซิว ๑๘๐, ๑๘๑ 
ปลาซิวแกว ๑๘๔ 
ปลาซิวครีบแดง ๑๘๓ 
ปลาซิวควาย ๑๘๑ 
ปลาซิวควายขางเงิน ๑๘๖ 
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๒๒๙๒๒๙จากเชียงคานถึงปากชม จากเชียงคานถึงปากชม 



ปลาซิวควายแถบดำ ๑๘๒ 
ปลาซิวใบไผ ๑๘๓ 
ปลาซิวหนวดยาว ๑๘๒ 

ด 
ปลาดังแดง ๙๓-๙๔ 
ปลาดุกดาน ๙๐ 
ปลาดุมชี ๒๐๐ 
ปลาแดง ๙๔ 

ต 
ตะพาบน้ำ ๑๒๗ 
ปลาตองลาย ๒๑๘ 
ปลาตะกาก ๑๒๙-๑๓๐ 
ปลาตะโกก ๑๓๐ 
ปลาตะพาก ๑๗๖ 
ปลาตะเพียน ๑๓๘, ๑๕๒, 
 ๑๗๑, ๑๗๔ 
ปลาตะเพียนทราย ๑๓๙, 
 ๑๗๓-๑๗๔ 
ปลาตะเพียนทอง ๑๔๕-๑๔๗ 
ปลาตะเพียนปากหนวด ๑๓๙, 
๑๔๙ 
ปลาตาใส ๑๕๓ 
ปลาตูหนา ๑๒๕ 

ท 
ปลาเทพา ๘๙, ๑๐๓ 
ปลาเทโพ ๑๐๕ 
ปลาเทวดา ๒๐๖ 
ปลาเทวดาหินออน ๒๐๖ 

น 
นวลจันทรเทศ ๑๓๗ 
ปลานวลจันทร ๑๓๗-๑๓๘ 
ปลานางอาว ๑๗๗-๑๗๙ 

ปลาน้ำเงิน ๙๕ 
ปลาน้ำฝาย ๑๕๐, ๑๗๐ 
ปลาน้ำฝายหลังดำ ๑๕๑ 
ปลาน้ำหมึก ๑๕๒, ๑๘๐ 
ปลานิล ๒๐๑ 
ปลาเนื้อออน ๙๗ 
ปลาไน ๑๓๔ 

บ 
ปลาบึก ๘๙ 
ปลาบู ๒๑๒ 
ปลาบูจาก ๒๑๑ 
ปลาบูทราย ๒๑๒ 
ปลาบูปากกวาง ๒๑๐ 
ปลาบูลาย ๒๑๑ 
ปลาใบไม 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 
ปลาเผาะ ๑๐๒-๑๐๓, ๑๒๘ 
ปลาเผาะหางดอก ๑๐๖ 

๒๓๐๒๓๐ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 



พ 
ปลาพรม ๑๔๑ 

ม 
ปลามะไฟ ๑๗๕ 
ปลามา ๑๙๔ 
ปลามูด ๒๑๓ 

ย 
ปลายอนหนวก ๙๙ 
ปลายาง ๑๐๔ 
ปลายี่สกทอง ๑๓๕ 
ปลายี่สกเทศ ๑๓๖ 

ร 
ปลารองไมตับ ๑๖๕ 
ปลารากกลวย ๑๑๔-๑๑๖ 
ปลาแรด ๒๐๗ 

ล 
ปลาเล็บมือนาง ๑๕๐, ๑๖๔, 
 ๑๖๗, ๑๘๕ 
ปลาเลียหิน ๑๖๕-๑๖๖ 

ว 
ปลาวี ๑๔๓ 

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

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 
ปลาสังกะแวง ๑๐๒ 
ปลาเสือตอลายเล็ก ๑๙๘ 
ปลาเสือตอลายใหญ ๑๙๗ 
ปลาเสือพนน้ำ ๑๙๘ 
ปลาไสตน ๑๖๙-๑๗๐ 
ปลาไสตันตาแดง ๑๔๑ 
สังกะแวง ๑๐๑ 

ห 
ปลาหนามหลัง ๑๕๓-๑๕๔,  
 ๑๘๗-๑๘๘ 
ปลาหนามหลังขาว ๑๕๔ 
ปลาหมอแคระ ๒๑๐ 
ปลาหมอชางเหยียบ ๒๐๒ 
ปลาหมอไทย ๒๐๓ 
ปลาหมอสี ๒๐๓ 
ปลาหมากผาง ๑๘๙ 
ปลาหมู ๑๐๗, ๑๐๘ 
ปลาหมูขางลาย ๑๐๖,  
 ๑๐๙-๑๑๐, ๑๑๓ 

๒๓๑๒๓๑จากเชียงคานถึงปากชม จากเชียงคานถึงปากชม 



ปลาหมูขาว ๑๑๑-๑๑๓ 
ปลาหมูสัก ๑๐๘ 
ปลาหมูหางจุด ๑๐๙, ๑๑๑-๑๑๒ 
ปลาหลด ๑๒๒, ๑๒๔ 
ปลาหวา ๑๓๒ 
ปลาหวา ๑๓๒-๑๓๓ 
ปลาไหลนา ๑๒๔ 
ปลาไหลยักษ ๑๒๕ 

อ 
ปลาอีด ๑๒๑ 
ปลาเอินฝาย ๑๓๖ 
ปลาเอี่ยนหู ๑๒๕ 

๒๓๒๒๓๒ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 



A 
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 

C 
Channa limbata ๒๑๔-๒๑๕ 
Channa micropeltes ๒๑๖ 
Channa striata ๒๑๔-๒๑๕ 
Chitala blanci ๒๑๘ 
Chitala ornata ๒๑๘ 
Cirrhinus cirrhosus ๑๓๗ 

´Ñª¹Õª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ� 

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 
Esomus metallicus ๑๘๒ 
Eugnathogobius siamensis ๒๑๐ 

G 
Garra fasciacauda ๑๖๕-๑๖๖ 
Glossogobius giuris ๒๑๑ 
Glossogobius sp. ๒๑๒ 

๒๓๓๒๓๓จากเชียงคานถึงปากชม จากเชียงคานถึงปากชม 



Glyptothorax lampris ๘๗ 
Glyptothorax laoensis ๘๗ 
Gyrinocheilus pennocki ๒๑๓ 

H 
Hampala altus ๑๔๗ 
Hampala dispar ๑๘๖ 
Hampala macrolepidota 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 molitrix ๑๔๒ 
Hypostomus plecostomus ๒๑๖ 
Hypsibarbus lagleri ๑๔๐ 
Hypsibarbus malcolmi ๑๔๐ 
Hypsibarbus pirrei ๑๔๙ 

Hypsibarbus sp. ๑๗๑ 
Hypsibarbus vernayi ๑๓๙ 
Hypsibarbus wetmorei 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 

๒๓๔๒๓๔ งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง งานวิจัยพันธุปลาลุมน้ำโขงตอนลาง 



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 ๒๐๐ 
Notopterus notopterus 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 

๒๓๕๒๓๕จากเชียงคานถึงปากชม จากเชียงคานถึงปากชม 



Puntius aurotaeniatus ๑๗๔ 
Puntius brevis ๑๓๙, ๑๗๓ 
Puntius sp. ๑๗๔ 

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 

W 
Wallago attu ๙๑ 
Wallago micropogon ๙๑ 

X 
Xenentodon cancilla ๑๑๖-๑๑๗ 

Y 
Yasuhikotakia caudipunctatus  
 ๑๐๙, ๑๑๑, ๑๑๒ 
Yasuhikotakia lecontei ๑๐๘ 
Yasuhikotakia modesta ๑๑๑-
๑๑๓ 
Yasuhikotakia sp. ๑๐๗-๑๐๘ 
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