
เครื่องจักสานที่ใชเกี่ยวกับเครื่องดักจับสัตว

เครื่องดักจับสัตวของไทยสวนใหญมักจะเกี่ยวของกับการจับ
สัตวน้ําจืดตามแมน้ํา, ลําเหมือง,รองเหมือง,  ทองนา, หนอง,
คลอง, บึง ฯลฯ ซึ่งมีกระจายทั่วไปเปนหลัก  สวนใหญจึงมี
ลักษณะคลายคลึงกัน  แตการเรียกชื่ออาจจะเหมือนหรือตางกัน
ไปบาง



ภาพเขียนการจับปลาบึกที่ผาแตม อ.โขงเจียม อุบลราชธานี แสดงวามีการจบัสัตวน้ํา
ดวยเครื่องมือมาเปนเวลานานแลว



เครื่องดักจับสัตวน้ําไทยจากภาคตางๆ ของไทย



เครื่องดักจับสัตวน้ํา
แบงตามภูมิภาค



ภาคเหนือ



ภาคเหนือ



เครื่องมือดักจับ และขังสัตวน้ํา จ.นาน



เครื่องมือดักจับและขังสัตวน้ํา นาน



เครื่องมือดักจับ และขังสัตว นาน



เครื่องมือดักจับสัตวน้ํา เชียงใหม



ทองนา เริ่มเขาหนาฝน กอนฤดูทาํนา เหมาะกับการใชแซะชอนปลา



คัดชอน (กลาง) แซะ(เหนือ)



แซะ เชียงใหม ถายโดยมิชชันนารีอเมรกิัน ประมาณ พ.ศ. 2440-50



การใชแซะ



แซะ

•  เปนเครื่องชอนปลาบริเวณทองนาหรือหนองน้ําตื้นๆ สวนใหญใชชอน
ปลาเลก็และแมลงบางประเภท จะมีปากเปนกรอบสามเหลี่ยม กวาง 
เอียงหงายทแยงขึ้นประมาณ ๔๕ องศา ตอดวยดามจับยาวประมาณ๓๐- 
๖๕ ซ.ม. สวนทายยกสูงยึดกับดามจับ ขนาดแตกตางกันไปหลายขนาด 
คือ ปากกวาง ๒๐–๖๐ ซ.ม. ความลึกจากปากถงึกน ๒๐–๖๕ ซ.ม. 
ขอบหลังของแซะมีรูปทรงคลายตัวยูสานดวยลายขัดแตะ เพื่อใหน้ําไหล
ผานสะดวก สูง ๑๕–๔๐ ซ.ม. ตัวแซะสานดวยลาย ๒ ตาหางพอให
น้ําไหลผานไดสะดวก แตสามารถกันกุง, ปลาเลก็และแมลงลอดออก 



สัตวน้ําที่ไดจากการใชแซะชอน



แซะ



(ซาย)สุมสาน          และ(ขวา)สุมโมงหรือสุมซี่ หรือสุมกอง



สุมซี่ หรือสุมกอง



สุมสาน



สุมสาน

• ใชตอกสวนผิวไมบง ขึ้นตนสานดวยลายหัวสุม ใหไดเสนผาศูนยกลาง
ประมาณ ๑๕–๒๐ ซ.ม.หรือกวางพอเหมาะกับการจับและลวงปลาที่
ติดขางใน แลวสานลายขัดตาหาง  โดยเสริมวงตอกขัดเปนชวงๆ ให
สวนปลายบานผาย เสนผาศูนยกลางปากประมาณ ๕๐ ซ.ม. ความสูง
ประมาณ ๕๐–๖๕    ซ.ม. โดยเพิ่มความถี่ของเสนตอกบริเวณตีนสุม
หรือปากสุม เพื่อเพิ่มความแข็งแรงใหกับสุมเมื่อนําไปใชงาน



จิ้วดกัปลาเล็กหรือเออ



จิ้วหรือเออ 



•  จิ้วดักปลาเล็ก 
บางแหงเรียกจิ้วขนาดยาวที่ใชดักปลาเลก็วา ”เออ” มีลักษณะเปน

กรวยยาว วิธีการสานจิ้วหรือเออ คือ ใชไมไผบง        ยาวประมาณ ๑๕๐ 
ซ.ม.หรือ ๓ ชวงปลองไมไผ ผาแยกใหเปนซี่เล็กๆ จากปากกระบอกไม
ไผจนถึงขอสุดทาย ซึ่งตองเก็บสวนขอไมไผไวเปนกนจิ้ว ใช
กะลามะพราวดันสวนโคนเพื่อชวยใหสวนปลายตอกถางออก แลวสาน
ลายขัดแตะตาทึบจากสวนกนขึ้นมาสูปาก แลวเขาขอบปากดวยตอกเสน
ใหญมัดขดใหเปนวง มัดยึดใหแข็งแรง นําไปดักกุง ปู ปลาในบริเวณน้ํา
ไหลโดยหันปากจิ้วรับกระแสน้ํา จิ้วดักปลาไมจําเปนตองติดงาแซง
เหมือนกับการใชเครื่องดักปลาประเภทอื่นๆ   เพราะจิ้วมีชวงตัวยาวและ
มักจะใชวางดักในฤดูน้ําหลากซึ่งเปนที่มีน้ําไหลผานมากและแรง เชน 
น้ําเหมือง เมื่อปลาเลก็และกุงฝอยติด  จึงยาก
ที่จะวายทวนน้ําจากกนมาออกทางปากจิ้วได 



 จิ้วดักปลาใหญ 



 จิ้วดักปลาใหญ 

มีขนาดเลก็หรือสั้นกวาจิ้วหรือเออ  ใชดักปลาที่มีขนาดใหญกวา
ปลาซิวหรือกุงฝอย เชน ปลาหลิด (ปลาหลด ),ปลาดุก, ปลาเอยี่ยน
(ปลาไหล) และปลาหลิม(ปลาชอน) เปนตน จิ้วดักปลาใหญนี้จะมี
ขนาดสั้นกวาจิ้วดักปลาเลก็ คือมีความยาวประมาณ ๖๐–๙๐ ซ.ม. ใช
ดักปลาในทองนาชวงขาวแตกกอ โดยนําไปวางขนานระหวางคันนากับ
กอขาว



สภาพรองน้ําที่เหมาะกับการวางเครื่องดักจับสัตวน้ํา



• ตุมตวง 
• ตัวตุมมีรูปทรงกลม คลายตะกราปากสอบ ใชดักปลาใหญเชน ปลาดกุ, 

ปลาชอน, ปลาขาว, ปลาหมอ เปนตน มีขนาดใหญ เสนผาศูนยกลาง
ประมาณ ๙๐ ซ.ม.สูงประมาณ ๑๐๐ ซ.ม. สานดวยลายขัด ใชดักปลา
ในชวงที่ขาวเริ่มจะแก ชาวนาจะระบายน้ําออกจากนา ปลาจึงไหลตาม
น้ํามารวมกันที่ชองระบายน้ํา ตกลงไปสูระดับทีต่่ํากวา การดักปลาดวย
ตุมตวงจึงทํางายๆ คือ วางตุมรองรับน้ําที่ไหลออกจากนา น้ําและปลาที่
ไหลตามกันมาจุดเดยีว ก็จะตกลงขางลาง ผานปากตุมที่รองรับไว

•  การดักปลาดวยตุมตวง จึงใชไดเฉพาะชวงระบายน้ําออกจากนาชวง
ขาวแก ไมสามารถนําไปดักปลาในน้ําเหมือง หรือฮองเหมืองได

•



• ตุมตวงอีกลักษณะหนึ่ง พบที่จังหวัดลําปาง มีรูปทรงที่นาสนใจคือ   
ตัวตุมมีลักษณะอวนกลมปอง เสนผาศูนยกลางลําตัวประมาณ ๔๕–๕๐ 
ซ.ม. สูงประมาณ ๖๐ ซ.ม. ปากและกนสอบเขา สานดวยลายขัดตาถี่ 
ดานขางลําตัวจะทํารูไวสวมงาซึ่งมีรูปทรงกรวย ปากบาน ภาษาเมือง
เรียกวา ตวง โดยมีเสนผาศูนยกลางปากประมาณ ๔๐ ซ.ม. ยาว
ประมาณ ๔๐–๕๐ ซ.ม. การดักปลาดวยตุมดังกลาว มักจะวางดักใน
ฮองเหมือง ชวงหนาฝน ตนฤดูทาํนา ซึ่งชาวนาจะทดน้ําจากน้ําเหมือง
เขาสูฮองเหมือง ซึ่งขนาดของลําน้ําเล็กลง เพื่อจะสงน้ําเขานาตอไป นํา
ตุมไปวางลงในฮองเหมืองโดยหันปากตวงรับกระแสน้ํา ใชไมปกยึดกัน
เคลื่อน แลวใชตนหญาปดชองวางดานขาง กันปลาผานออกไป ปลา
ที่มากับน้ําก็จะเขาไปติดในตุม



ตุมตวง (ลําปาง) หรือตุมงาไหว



ตุมตวง (ลําปาง) หรือตุมงาไหว



ไซบั้ง



ไซบั้ง
• มีรูปทรงคลายลอบ บางพื้นที่อาจจะเรียกลอบดักกุง ใชดักปลาหลิด 

(ปลาหลด), ปลาดกุ, ปลาหลิม(ปลาชอน),ปลาสะเด็ด(ปลาหมอ) และ
ปลาปก(ปลาขาว) เปนตน เนื่องจากไซบั้งตาถี่ จึงสามารถดักกุง และ
ปลาเลก็ไดดดีวย 

• นอกจากจะใชดักปลาในน้ําแลว ไซบั้งขนาดเลก็ยังใชดักแมงมันไดอีก
ดวย โดยใชดานหนาไซสวนที่ติดงา วางครอบรูแมงมัน เลือกรูที่แมง
มันออกมากที่สุด พยายามวางอยางเบาๆ เพราะหากวางแรง จะทําให
แมงมันรูตัวไมออกจากรู เมื่อแมงมันออกจากรูจะไตเขาไปในไซ จึงยก
ไซบั้งไปเทแมงมันใสถังน้ํา แมงมันจะไตหรือบินหนีไมไดเพราะปก
เปยก เปนวิธีจับแมงมันที่งายกวาการจับดวยมือครั้งละตัว เพราะเสี่ยง
กับการถูกแมแมงมันซึ่งมีขนาดเล็กกัด จะทําใหเจ็บและคันมาก 



ไซหัวหมู





ชางสานไซหัวหมู พะเยา



•  มีลักษณะคลายหัวหมู ลําตัวกลม สวนทายโคงมนสานดวยตอกเสน
แบนเปนลายขัดตาตะแกรงสวนปากบานกวาง ปดดวยงาแซงขนาดใหญ
คลายหัวหมู
การดักปลาดวยไซหัวหมูจะใชไดทั้งในน้ําเหมืองและฮองเหมือง ทั้ง

ชวงน้ําไหลและน้ํานิ่ง โดยวางไซลง กะใหสวนหลังไซโผลพนผิวน้ําพอ
ใหเกิดพื้นที่วางเพื่อใหปลาโผลขึ้นมาหายใจไดในชวงที่ติดกอนที่คนดัก
ปลาจะมากูไซ  ใชเศษหญาและใบไมปดพรางตัวไซไว ยกเวนสวนปาก
ไซ ใชเสาปกยึดไซทั้ง ๒ ดาน แตหากน้ําไหลแรง ใหปกเสาเสริมสวน
กนไซดวย ปลาที่ติดจะเปนปลาใหญเชน ปลาหลิม(ปลาชอน) ,
ปลาดุก ,ปลาสะเด็ด(ปลาหมอ) เปนตน 

ไซหัวหมู



•  ไซหัวหมูขนาดใหญ   
มีความยาวประมาณ ๑๐๐–๑๕๐ ซ.ม.เสนผาศูนยกลางประมาณ 

๕๐–๗๕ ซ.ม.ปากกวางประมาณ  ๖๕ ซ.ม.สานดวยลายขัดตาหาง ใช
ดักปลาในบริเวณน้ําลึก แตน้ํานิ่ง บริเวณหนองน้ําใหญ เชน อางเก็บน้ํา
ดอยเตาและกวานพะเยา เปนตน การดักปลาดวยไซหัวหมูขนาดใหญ
นั้น จะตองปกยึดไซดวยหลักไม ใหไซลอยโผลพนผิวน้ําพอที่จะมีที่วาง
ใหปลาที่ติดไดหายใจได นอกจากนี้ยังสามารถนําไซหัวหมูดักปลา
บริเวณน้ําไหลในฤดูน้ําหลาก ในบริเวณลําเหมืองหรือที่น้ําลึก ปลาที่ได
จะเปนปลาขนาดใหญ





ไซบาหลอด



ไซบาหลอด

•  มีรูปทรงคลายลูกบาหลอด หรือลูกรักบี้  คือ หัวทายเรียว  สวนกลาง
ปองโคง สานดวยตอกกลมเสนเล็กดวยลายไพร ๒ หรือ ๓  แลวเสริม
ตอกเสนใหญในสวนกลางตัวไซ  มัดยึดเปนโครงหลัก แลวติดงาแซง
ไวลอปลาสวนกลางลําตัว ใชดักปลาเลก็และกุงฝอย   ความยาวของไซ
ประมาณ๕๐–๘๐ ซ.ม.รอบลําตัวประมาณ๖๐–๘๐ ซ.ม. สวนปาก
อาจจะใชแผนไมทําเปนฝาปดหรือใชตนหญามวนปด เมื่อนําไปวางดัก
ปลา





หลบื



หลบื

•  เปนเครื่องดักจับกุงและปลาขนาดเลก็  มีลักษณะคลายขวด คือ ปาก
แคบ, คอคอด, ลําตัวกลม ผายออก ทายตัด ปดสวนทายดวยงาแซง
ขนาดเทาลําตัว เพื่อเปนที่ลอปลาเขาไปติด   ความยาวจากปากถึงทาย
หลืบประมาณ๖๐ -๗๐ซ.ม เสนผาศูนยกลางปากประมาณ ๒๐–๒๕
ซ.ม. สานดวยตอกเสนกลมขนาดเลก็ ดวยลายไพร ๒   ยดึเสนยืนเปน
ชวง ๆ 



หลืบใหญ



หลืบใหญ

•  รูปทรงกรวยมน ยาวประมาณ ๑๓๐ ซ.ม.ปากกวาง ไมมีงา 
เสนผาศูนยกลางปากประมาณ ๖๕ ซ.ม.ใชตอกกลม สานลายไพร ยึด
กับโครงไมไผเปนชวง ๆ ใชดักปลาซิวชวงดอกขาวหลน ดอกขาวจะ
ไหลตามน้ํา ใหกั้นน้ําฮองเหมืองดวยคันดินไมสูงนัก พอใหเกิดน้ําลน 
ไหลตกลงเบาๆ นําหลืบใหญ ซึ่งปากกวาง มาวางดานทายคันดินที่น้ํา
ไหลตกลงดานลาง ในลักษณะหงายปากหลืบใหเอียงประมาณ ๔๕ 
องศา เหนือน้ํา ปลาซิวซึ่งวายทวนน้ําเพื่อจะกินดอกขาวที่ไหลมากับน้ํา  
ก็จะกระโดดทวนน้ําขึ้นขางบน เขาไปติดในหลืบ หากไดพอควรก็ยกเท
เก็บเปนชวงๆ แลววางดักไปเรื่อยๆ      การดักปลาซิวดวยหลืบนี้ ผู
ดักตองนั่งเฝาตลอดชวงการดัก



ตุมดักปลาไหลหรืออีจู



ชางสานตุมดักปลาไหล



ตุมดักปลาไหล



ตุมดักปลาไหล
•  เปนเครื่องดักปลาเอยี่ยนหรือปลาไหล  รูปทรงคลาย ๆ ลูกน้ําเตา   ติดงาแซง

บริเวณตีนตุม  สวนปากจะสานกรวยใสเหยื่อลอปลาไหล และใชเปนฝาปดตุม
ภายในตัว ใชดักปลาไหลตามทองนา สระน้ํา หรอืแองน้ํา 

• การดักปลาไหล มักจะวางตุมในบริเวณที่มีน้ํานิ่ง ใกลขอบบอ ขอบสระ หรือคนันา 
ไมลึกนกั พอใหปากตุมโผลพนน้ํา ขุดหลมุตื้นๆ พอวางตุมไดเหมาะ แลวกดดิน
รอบๆ กนตุม ผูกคอตุมโยงกับไมหลักทีป่กไว กันตุมไมใหลอยหรือลม แลวใสเหยื่อ
ลงในกรวย  เพื่อลอปลาไหลใหเขาไปกินเหยื่อ ซึ่งสวนใหญจะเปนของคาวเชน ปู
ฉีก หอยทุบ เศษหัวปลา ฯลฯ  เมื่อปลาไหลเลื้อยเขาไปในตุม แลวหาทางออกตาม
อุปนิสัย ก็จะติดกรวยที่ใสเหยื่อลอปดปากทางออก 



กรวยใสเหยื่อ ลอปลาไหล



แอ็บหรือแยบดักกบ



แอ็บหรือแยบดักกบ

•  เปนเครื่องดักกบ รูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู ปากกลม ตัวผาย กนสอบลีบ 
สวนปากสานเปนงาแซง สานดวยลายขัดแตะ หรือลายสอง สวนกน
เปด กวางประมาณ ๖-๗ ซ.ม. เวลานําไปดักกบจะใชเศษหญามวนปด



ปอมเขียด



ปอมเขียด
• ปอมเขียดถูกสานขึ้นมาเพื่อใสเขียด รูปทรงโครงสรางคลายของยืนทรง

กลม แตเมื่อสานขึ้นมาถึงบา ก็พับปลายตอกเกบ็ใชผาเย็บตอขึ้นมา
ประมาณ ๒๐–๒๕ ซ.ม. ทําเปนหูรูด เพราะเมื่อจับเขียดใสลงในปอม    
จะกันไมใหเขียดกระโดดออกไปได 

• การจับเขียดไมใชจุดประสงคเพื่อนํามาปรุงอาหาร แตเพื่อนํามาทําเปน
เหยื่อตกปลา วิธีการจับเขียดคือ  ใชไสเดือนเปนเหยื่อ มัดติดปลายเชือก
ซึ่งผูกติดคันไม  แลวนําไปลอเขียดแถวพงหญาซึ่งมีมากบริเวณคันนา
ในชวงเชาและเย็น พอเขียดเห็นเหยื่อไสเดือนก็จะงับติดไมปลอย คนลอ
ก็จะจับเขียดใสปอมไปเรื่อยๆ จนกวาจะพอกับความตองการ   เพื่อ
เกี่ยวเบด็ลอปลา เขียดที่ถกูเสียบจะดิ้น วายวนไปรอบๆ เปนวง ในรัศมี
ความยาวของสายเบ็ด เปนการลอปลาใหเขามากินเหยื่อที่ยังมีชีวิตอยู 
เหยื่อคือเขียดจึงไมควรตาย  



ตุมปลาสังกะวาด ดอยเตา



ตุมปลาสังกะวาด ดอยเตา



ตุมปลาสังกะวาด ดอยเตา





ตุมปลาสังกะวาด
•  ตุมดักปลาสะวาดหรอืปลาสังกะวาด เปนตุมหรือเครื่องดักจับปลาขนาดใหญที่สดุ

ที่พบในเขตภาคเหนือตอนบน    สานดวยตอกเสนเล็ก ลักษณะแบบงาแซง แต
ไมใหปลายตอกขัดกัน

• ปจจุบันปลาสังกะวาดเปนปลาที่ยังคงมีชุกชุมอยูในอางเก็บน้ําดอยเตา ซึ่งเปนแอง
น้ําขนาดใหญ สภาพน้ําดี  จึงชวยใหการแพรพันธุของปลาสังกะวาดเปนไปอยาง
รวดเร็ว อุปนิสยัการกินอาหารไมคอยเลือกนี่เอง การดักปลาสังกะวาดจึงงาย ดวย
การใชเหยื่อลอมาจากหัวปลาสังกะวาดซึ่งดักไดในวันกอนๆนั่นเอง โดยแยกหัวและ
ตัวออกจากกัน นําตัวไปตากแหงหรือยางเพื่อนําออกจําหนาย สวนหัวนําไปหมัก
เกลือ ๒-๓ วัน แลวนํามาตมกับปลายขาวใหเปอย จะไดเหยือ่ลอปลาสังกะวาดทีม่ี
กลิ่นแรง เรียกใหปลาสงักะวาดเขามาติดขางในตุมไดเปนอยางดี โดยนาํเหยื่อใสลง
ทางปากตุมใหตกลงสูกน นําตุมลงไปวางดักในน้ํา ใหกนหางจากพื้นดินประมาณ 
๑๐–๑๕ ซ.ม.สวนปากโผลพนน้ํา 



กนตุม



อาหาร
หรือเหยื่อลอปลาสังกะวาด



ของยืน





รังไกชาวเขา ภาคเหนือ



ของเปด





ของเปด



หับนก



หับนก



หับนก

•  เปนที่ขังนกเล็ก ๆ ชั่วคราว สานดวยตอกเสนเล็กแบนดวยลายขัด ให
เปนแผนกวางประมาณ ๒๐ ซ.ม.แลวพับปลายตอกสอดเกบ็ จับมุมทั้ง ๔ 
ผูกโยงเขาหากัน ก็จะสามารถขังนกชั่วคราวได ๙ ตัว แตหากตองการ
บรรจุนก ๒ ตัว ก็สานใหเล็กลง ที่เปนดังนี้ก็เพื่อใสนกตัวเล็กๆ ประเภท
นกผีดใหคนปลอยทําบุญ จึงนิยมใชเลข ๒ เพราะเปนเลขคู และเลข ๙ 
เพราะเปนเลขมงคล พบเห็นไดมากบริเวณวัดที่มีคนนํานกมาขายใหคน
ปลอยทําบุญ  



หับนก



หับนก





กวยไกชาวเขา



กวยไกชาวเขา



รังไกชาวเขา ภาคเหนือ



รังไก



ซองไกตั้ง หรือซองไกตอ



ซองไกตั้ง หรือซองไกตอ



ซองไกตั้ง หรือซองไกตอ



ซองไกตั้ง หรือซองไกตอ



สุมไก



สุมไก



สุมไก
• สุมไกมีขนาดใหญและตาหาง เพื่อขังแมไกและลูกไกเมื่อแรกฟกออกเปนลูกเจี๊ยบ 

หรือใชขังไกชน  นิยมใชไมรวกสวนผิวสาน
•  การสานสุมแตละขนาด ชางจะมีวิธีการกําหนดขนาดของสุมใหเทากัน โดยการใช

ความยาวของเสนตอกเปนตัวกําหนดขนาดของสุม แลวขีดวงกลมลงบนพื้นดิน๒ 
วง ซอนกัน วงเล็กวงในที่ใกลจุดศูนยกลางกําหนดใหเปนหัวสุม ซึ่งเปนที่จับ 
เสนผาศูนยกลางประมาณ ๑๕–๒๕ ซ.ม. สวนวงนอกเปนความกวางของปากสุม
แตละขนาด เชนสุมเลก็ เสนผาศูนยกลาง ๙๐ ซ.ม.ใชตอก ๓๐ เสน, สุมกลาง 
เสนผาศูนยกลาง ๑๑๕ ซ.ม.ใชตอก ๓๕ เสน และสุมใหญ เสนผาศูนยกลาง
ประมาณ๑๕๐- ๑๗๐  ซ.ม. ใชตอก ๔๐ เสนตามลําดับ แลวใชเสนตอกที่มีความยาว
เทากันทุกชิ้นวางทาบลงบนวงกลมวงหรือวงเล็กใน แลวขยับซอนกันใหเปนรศัมี
จนครบจํานวนเสนตอกที่กําหนดแตละขนาด เปนลายหัวสุม  แลวสานขัดขึน้มาอีก 
๓ ชั้นจึงหงายแผนตอกขึ้น แลวผูสานจึงลงไปนั่งขางใน ใชตอกเกี้ยวสวนผิว ซึ่ง
เสนเล็กลง ยาวตามความยาวของลําไมไผสานขัดไปเรือ่ยๆจนถึงตีนสุม จึงสานขัด
ใหชิดกนัอีก ๔-๕ ชั้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงใหกับสุม 





สุมไก         ชาวกะเหรี่ยง     ลําพูน



การสานสุม 
ผาไมรวก



การสานสุม













สุมไก



สุมไก กระเหรี่ยง ลําพูน



สุมไก 2 ลักษณะ



กวยหมู



การใชกวยใสไก



ภาคอีสาน
• แหลงน้ําของภาคอีสานมีหลายลักษณะ ทั้งแมน้ําใหญ หนองน้ําและ

ทองนาซึ่งจะมีน้ําและสัตวน้ําตามสภาพของแตละฤดูกาล เครื่องมือจับ
สัตวน้ําจืดจึงมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งชางจะคิดทําเครื่องมือขึ้นมาให
สัมพันธกันกับแหลงที่สัตวน้ําอาศัยอยู 



ทองนาหนาเก็บเกี่ยว ใชสุมสุมปลา



ตัวอยางบริเวณลุมน้ําขนาดใหญ กับการใชเครื่องมือจับปลา 
ลุมน้ําสงคราม นครพนม



ปาบุง ปาทาม คือพื้นที่น้ําทวมถึงในฤดูน้ําหลาก



ลุมน้ําสงคราม

• ตนกําเนิดจากเทือกเขาภูพาน สกลนคร ผานอุดรธานี หนองคาย 
บรรจบกับแมน้ําโขงที่ อ.ทาอุเทน นครพนม



โทง ลุมน้ําสงคราม



ลักษณะแมน้ําสงคราม 





ปลาทีด่ักไดดวยโทง





ตะแกรงตากปลา



ไหปลารา บานปากยาม
อ.ศรีสงคราม นครพนม



โคน ลุมน้ําสงคราม นครพนม



โคน ลุมน้ําสงคราม นครพนม



ขา ลุมน้ํามูล อ.โขงเจียม อุบลราชธานี

• ขาที่นิยมสานขึ้นใชบริเวณลุมน้ํามูลมักจะมีรูปทรงกรวย กลม 
ปากกวาง โดยการใชทอนไมไผผาใหเปนซีกเล็ก เขาขอบปากรูปวงกลม
ใหกวางขึ้น 



ขา อ.โขงเจียม อุบลราชธานี



ขา ลุมน้ํามูล นครพนม



ขา ลุมน้ําสงคราม นครพนม



วิธีการสานขา ลุมน้ําสงคราม นครพนม



ขา ลุมน้ําสงคราม นครพนม

• ขาของลุมน้ําสงคราม และลุมน้ําสาขาฝงลาว รวมทั้งบริเวณพื้นที่ริมฝง
แมน้ําโขง นิยมสานดวยเสนตอกใหปากกวางและใหญขึ้นมาก
เสนผาศูนยกลางปากประมาณ 100 ซม.ความลึกของขาประมาณ 250 
ซม.



การวางขาดักสัตวน้ํา อ.ศรีสงคราม นครพนม



พื้นที่น้ําทวมถึง เหมาะกับการวางเครื่องดักจับสัตวชวงน้ําหลาก





แมน้ําสงครามกับการจับปลา





ปลาบกึ จับไดจากลุมน้ําสงคราม



เฝอก ใชกั้นทางน้ํา เพื่อกําหนด
พื้นที่วางเครื่องมือดักปลา เชน ไซ 

ลอบ เปนตน



โชงโรง (กลาง) กะโซ (อีสาน)



กะแตงหรือตะแกรง ชัยภูมิ ใชดักปลาชวงน้ําหลากหรือใชชอนปลาเล็ก



กะซื้อ อีสาน



กะซื้อ อีสาน



ปลาทีไ่ดจากการจับดวยเครื่องมือตาถี่



ชางสานไซดักปลา    ภาคอีสาน





ไซและตุม อุบลราชธานี



เครื่องมือดักจับสัตว  อ.โชคชัย นครราชสีมา



ลอบและไซ ภาคอีสาน



ลอบ(หรือลอบนอน)



การวางไซดักปลา



ไซดักปลา





ไซลัน หรือจั่น นิยมดกัปลาใหญบริเวณลุมน้ําโขง ลุมน้ํามูลและลุมน้าํสงคราม



ไซลัน หรือจั่น

•  ไซลันหรือจั่น เปนเครื่องดักปลาขนาดใหญครั้งละตัว นิยมใชบริเวณที่
อยูติดแมน้ําโขง ทั้งฝงไทยและลาว โดยฝงไทยมักจะนิยมใชบริเวณ
แมน้ําสงคราม และบริเวณแมน้ํามูลของไทย ซึ่งมักจะเปนสวนที่อยูใน
เขตภาคอีสาน ลักษณะไซลันจะมีรูปทรงกรวยนอน ปากกลม ติดกรอบ
ไมพรอมฝาปดที่ชกัขึ้นลงได ติดสลักเปด และปดเมื่อปลาเขาไปชน 



ลานดกัปลา อุบลราชธานี





ลาน 



ลาน



ลาน อ.โขงเจียม อุบลราชธานี



แอ็บดักกบ



ลุมน้ํามูล อ.โขงเจียม อุบลราชธานี



แมน้ํามูล



การวางตุมปลายอน





กน
ตุมปลายอน



ของยืนขนาดตางๆ



ของยืน



คุขังปลา



น้ํามันจากตนยางนา 
ใชเคลือบผิวภาชนะกันน้ํา





ภาคกลาง



เครื่องมือจับปลาแบบตางๆ ของภาคกลาง



อีงวม ใชครอบปลา ทาํหนาที่คลายสุม



อีหง ใชชอนปลาเลก็ๆ ตามทองนา



ตุมดักปลา ภายในใสปลวกและรังมดแดงลอปลา



ตุมดักปลา ใชรังมดแดงลอขางใน



คัดชอน (ภาคกลาง)



กะแชง (ภาคกลาง)



ชะนาง ภาคกลาง



กระชัง ใชขังปลา



กระชังยุคปจจุบัน



สุมโมงหรือสุมซี่ หรือสุมกอง



ชะนางหรอือีรุน



ชะนางหรืออีรุน



ชะนาง



ลอบยืน



ลอบยืน



ลอบยืน



ของลอย



ภาคใต



ไซดักปลา สุราษฏรธานี



วิธีการวางไซดักปลาในภาคใต



ลอบขนาดใหญ ภาคใต



กรงนก เครื่องมือขังสัตวปก



ชะนาง ภาคใต



ลอบนอน



(ซาย)สุมสาน          และ(ขวา)สุมโมงหรือสุมซี่



รังไกหรือตรอมไก(ภาคใต)


