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About the Nam Ou River Basin Profile Project:
The Nam Ou River Basin Profile Project aims to better understand environmental and
social characteristics of the Nam Ou River Basin in Northern Lao PDR. This guide contributes to the Nam Ou Profile by highlighting information on fishes of the Nam Ou.
This guide is one of several products on the Nam Ou River Basin produced by IFC
in partnership with Lao PDR’s Department of Water Resources (DWR), Ministry of
Natural Resources and Environment (MONRE) with support from the Australian and
Japanese Governments.
In addition to this guide, a Nam Ou Profile summary report is available in English
and Lao languages, as well as case studies and a video. All Nam Ou River Basin Profile
products are available online at: ifc.org/hydroadvisory
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່
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ທາງທີມງານພາກສະໜາມໄດສົ
ບຊະນິດປາທີ່ໄດສະເໜີ
ຢ່ ູໃນຄູມື
້ ນທະນາປຶ ກສາຫາລື ກຽວກັ
່
້
່ ນ້ ີ
ກັບຊຸ ມຊົນຢູ່ໃນ 8 ບ້ານ ທີ່ອາໄສຢູ່ແຕລະພື
້ ນທີ່ຕາງກັ
່
່ ນໃນເຂດອາງຮັ
່ ບນໍາ້ ອູ. ຊຸ ມຊົນດັ່ງກາວໄດ
່
້
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່
ກັບ ຊັບພະຍາກອນປາທີ່ຫາໄດ້ ແລະ ທິດທາງການຫາປາທີ່ເຫັ ນວາມີ
່ ການປ່ຽນແປງໄປ. ໃນຈຳ
ນວນປາທັງໝົດ 142 ຊະນິດຢູ່ໃນຄູມື
ກໍ
່ ນ້,ີ ຊຸ ມຊົນດັ່ງກາວໄດ
່
້ ານົດວາມີ
່ ຈຳນວນທັງໝົດປະມານ
125 ຊະນິດປາທີ່ພວກເຂົາໄດພົ
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່ ບ
ນໍາ້ ອູ ທີ່ ໄດຈັ
້ ດຂຶ້ນ ໃນລະດັບແຂວງ ແລະ ເມືອງ. ກອງປະຊຸ ມນີ້ໄດຢ
້ ້ຳຕື່ມວາມີ
່ ຈາໍ ນວນປາອີກ 3
ຊະນິດ ຄື: ປາຝາໄລ (hemitrygon laosensis), ປາຊວຍຫາງເຫຼືອງ (Pangasius krempfi)
ແລະ ປາກະໂຫ (catlocarpio siamensis) ທີ່ກໍາລັງຖືກຂົ່ມຂູ່.
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Foreword
This Guide to the Fishes of the Nam Ou River Basin captures 142 out of 156 fish
species existing in Lao PDR’s northern provinces of Phongsaly, Oudomxay and
Luang Prabang. Thirty-six of the 142 species featured in this guide are endemic
to the Mekong River Basin, 87 are native to the region and five are considered
exotic. Of these, two are on the IUCN Redlist for critically endangered species; four
endangered; and six are listed as threatened.
This guide was prepared as a tool used for the development of the Nam Ou
River Basin Profile jointly-led by Lao PDR’s DWR, Provincial Natural Resources
and Environment Offices (PONRE), District Natural Resources and Environment
Offices (DONRE), MONRE and IFC with support from the Australian and Japanese
Governments.
The Nam Ou Profile field team visited eight villages in the Nam Ou River Basin to
discuss the species presented in this guide. Villagers worked together to identify
frequently caught fishes and discuss the more important species in their catches,
resulting in a better understanding of fish resources and fishing trends in their area.
Out of the 142 species described here, villagers confirmed 125.
A poster listing all fish species from the Nam Ou River Basin was used to validate
the species at workshops in this region of Lao PDR. Workshop discussions led to
the confirmation of three additional threatened species including the Mekong
freshwater stingray (hemitrygon laosensis), the long distance migratory pangasius
krempfi, and the giant barb (catlocarpio siamensis).
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ນອກຈາກນີ້, ຂໍ້ມູນກຽວກັ
ບແຫຼ່ງທີ່ຢ່ ູອາໄສ ແລະ ລະບົບນິເວດ ທີ່ເໝາະສົມຂອງປາແຕລະຊະນິ
ດ
່
່
ລວມທັງໝົດ 10 ກຸ່ມຍັງໄດ້ສະແດງໃນຕາຕະລາງດ້ານລຸ່ມ:

ຊື່ກ່ມ
ຸ

ຄໍາອະທິບາຍ

ນໍາ້ ອູ

ກຸມ
່ 1

ກຸມ
ີ າໄສຢ່ສ
ູ າຍນຳໍ້ ໄຫຼແຮງ
່ ປາທ່ອ
ແລະ ເປັ ນແກ້ງ

ອາໄສຢູຕາມສາຍຫ
່
້ວຍທີໄ່ ຫຼແຮງ ແລະ ແມນໍ
່ າ້

28 ຊະນິດ

ກຸມ
່ 2

ກຸມທີ
່ ່ ເຄື່ອນຍ້າຍໄປມາໃນແມນໍ
່ າ້
ໃຫຍ່ ແລະ ນໍາ້ ສາຂາ

ອາໄສ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍໄປ
ມາໃນແມ່ນໍາ້ ສາຍຫຼັກ ແລະ ສາຂາ

ກຸມ
່ 3

ກຸມທີ
່ ່ ເຄື່ອນໃນແມນໍ
່ າ້ ໃຫຍ່ເພື່ ອ
ຂະຫຍາຍພັ ນ

ເຄື່ອນຍ້າຍຂື້ນຕົ້ນນໍາ້ ເພື່ ອຂະຫຍາຍພັ ນ

28 ຊະນິດ

ກຸມ
່ 4

ກຸມທີ
່ ່ ເຄື່ອນຍ້າຍໃນແມນໍ
່ າ້ ໃຫຍ່
ເພື່ ອລົບໄພ

ເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ໄປລົບໄພໃນວັງ
ເລີກໃນແມ່ນໍາ້ ໃຫຍ່

19 ຊະນິດ

ກຸມ
່ 5

ກຸມທີ
່ ່ ສາມາດປັ ບໂຕໄດກັ
້ ບ
ຫຼາຍສະພາບ

ສາມາດອາໄສຢູ່ໄດໃນຫຼ
າຍແຫຼ່ງທີ່ຢ່ ູອາໄສ
້

28 ຊະນິດ

ກຸມ
່ 6

ກຸມທີ
່ ່ ອາໄສໃນພື້ ນທີ່ນາໍ້ ຖ້ວມ

ອາໄສໃນແມນໍ
່ າ້ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍ
ເຂົ້າໃນພື້ ນທີນາໍ້ ຖ້ວມ ເພື່ ອຂະຫຍາຍພັ ນ

6 ຊະນິດ

ກຸມ
່ 7

ກຸມທີ
່ ່ ອາໄສຢູ່ປາກແມນໍ
່ າ້

ອາໄສຢູ່ບໍລິເວນປາກແມນໍ
່ າ້

0 ຊະນິດ

ກຸມ
່ 8

ກຸມທີ
່ ່ ຢ່ ູທັງນໍາ້ ຈືດ ແລະ ນໍາ້ ເຄັມ

ເຄື່ອນຍ້າຍຈາກທະເລ/ປາກແມນໍ
່ າ້
ຂື້ນຕາມສາຍນໍາ້

2 ຊະນິດ

ກຸມ
່ 9

ກຸມທີ
່ ່ ອາໄສຢູ່ນໍາ້ ຈືດ
ແຕຂະຫຍາຍພັ
ນຢູ່ທະເລ
່

ໂຕທີ່ໃຫຍ່ເຕັມໄວຈະເຄື່ອນຍ້າຍລົງໄປຂະ
ຫຍາຍພັ ນທີ່ປາກແມນໍ
່ າ້ ຫຼື ທະເລ

0 ຊະນິດ

ກຸມ
່ 10

ກຸມທີ
່ ່ ອາໄສຢູ່ທະເລ

ອາໄສຢູ່ທະເລ

0 ຊະນິດ
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1 ຊະນິດ

Additionally, the fish guild of each species has been provided illustrating the habitat
preference and ecology of the species. The 10 fish guilds are shown below:

Guild name

Description

Nam Ou

Guild 1

Rithron resident

Lives in fast flowing streams and
rivers

28 species

Guild 2

Migratory main channel
and tributaries resident

Lives and migrates up main channel
and tributaries

1 species

Guild 3

Migratory main channel
spawner

Migrates up the main channel to
spawn

28 species

Guild 4

Migratory main channel
refuge seeker

Migrates and seeks refuge in main
channel deep pools

19 species

Guild 5

Generalist

Can live in many aquatic habitats

28 species

Guild 6

Floodplain resident
guild (Blackfish)

Lives in river and moves into flood
plain to spawn

6 species

Guild 7

Estuarine resident

Lives in the estuaries

0 species

Guild 8

Semi-anadromous

Migrates from the
sea/estuary up the river

2 species

Guild 9

Catadromous

Adults migrate down the river to
spawn in estuary or sea

0 species

Lives in marine habitats

0 species

Guild 10 Marine
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2. ເຜົ່ າ / Order:
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Notopterus notopterus
Chitala blanci
Chitala lopis
Chitala ornata

Clupeiformes
Clupeidae

5. Clupeichthys aesamensis

		 ສະກຸນ / Family:

Sundasalangidae

6. Sundasalanx mekongensis

3. ເຜົ່ າ / Order:
		 ສະກຸນ / Family:

Cypriniformes
Cyprinidae

7. Acheilognathus deignani
8. Bangana behri
9. Bangana lippus
10. Barbonymus gonionotus
11. Barbonymus schwanefeldii
12. Cirrhinus cirrhosus
13. Cirrhinus molitorella
14. Cosmochilus harmandi
15. Crossocheilus reticulatus

28
29
29
29
29
30
30
30
30
31
31
32
32
33
33
34
7

ຄູມື
່ ຊະນິດປາທີ່ພົບເຫັ ນໃນອາງຮັ
່ ບນໍຳ້ ອູ, ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ

16. Cyclocheilichthys apogon
17. Cyclocheilichthys armatus
18. Cyclocheilichthys enoplos
19. Cyclocheilichthys furcatus
20. Cyclocheilichthys heteronema
21. Cyclocheilichthys repasson
22. Cyprinus carpio
23. Cyprinus rubrofuscus
24. Danio laoensis
25. Danio roseus
26. Esomus metallicus
27. Garra cambodgiensis
28. Garra cyclostomata
29. Hampala macrolepidota
30. Hemibarbus maculatus
31. Hypsibarbus lagleri
32. Hypsibarbus malcolmi
33. Hypsibarbus pierrei
34. Hypsibarbus vernayi
35. Hypsibarbus wetmorei
36. Labeo chrysophekadion
37. Luciocyprinus striolatus
38. Mekongina erythrospila
39. Metzia bounthobi
40. Mystacoleucus atridorsalis
41. Mystacoleucus cf. Marginatus
42. Mystacoleucus ectypus
43. Mystacoleucus greenwayi
44. Mystacoleucus lepturus
45. Onychostoma fusiforme
46. Onychostoma gerlachi
47. Onychostoma meridionale
48. Opsarius koratensis
49. Opsarius pulchellus
50. Osteochilus lini
51. Paralaubuca barroni
52. Poropuntius angustus
53. Poropuntius carinatus
54. Poropuntius laoensis
55. Poropuntius normani
56. Probarbus jullieni
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38
39
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41
42
42
43
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44
44
45
45
46
46
47
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48
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49
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52
52
53
53
54
54

A Guide to the Fishes of the Nam Ou River Basin, Northern Lao PDR

57. Probarbus labeamajor
58. Pseudohemiculter dispar
59. Pseudorasbora parva
60. Puntioplites falcifer
61. Puntioplites proctozysro
62. Puntioplites waandersi
63. Puntius brevis
64. Puntius jacobusboehlkei
65. Puntius semifasciolatus
66. Puntius stoliczkanus
67. Raiamas guttatus
68. Rasbora atridorsalis
69. Rhodeus ocellatus
70. Scaphiodonichthys acanthopterus
71. Scaphognathops stejnegeri
72. Scaphognathops theunensis
73. Sikukia gudgeri
74. Tor tambra
75. Tor tambroides

		 ສະກຸນ / Family:

Cobitidae

76. Acanthopsoides gracilentus
77. Acanthopsoides hapalias
78. Botia caudipunctata
79. Botia modesta
80. Lepidocephalichthys berdmorei

		 ສະກຸນ / Family:

Balitoridae

81. Annamia normani
82. Balitora cf. annamitica
83. Hemimyzon papilio
84. Hemimyzon pengi
85. Nemacheilus longistriatus
86. Nemacheilus pallidus
87. Nemacheilus platiceps
88. Physoschistura meridionalis
89. Schistura athos
90. Schistura bucculenta
91. Schistura melarancia
92. Schistura pocali
93. Schistura porthos
94. Vanmanenia serrilineata
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4. ເຜົ່ າ / Order:
		 ສະກຸນ / Family:

Siluriformes
Bagridae

95. Hemibagrus filamentus
96. Hemibagrus aff. Nemurus
97. Hemibagrus wyckioides

		 ສະກຸນ / Family:

Siluridae

98. Belodontichthys truncates
99. Hemisilurus mekongensis
100. Kryptopterus bicirrhis
101. Micronema apogon
102. Micronema bleekeri
103. Micronema cheveyi
104. Micronema micronemus
105. Ompok bimaculatus
106. Wallago attu
107. Wallago leeri

		 ສະກຸນ / Family:

Schilbeidae

108. Clupisoma sinensis
109. Laides longibarbis

		 ສະກຸນ / Family:

Pangasiidae

110. Pangasius macronema
111. Pangasius pleurotaenia

		 ສະກຸນ / Family:

Sisoridae

112. Bagarius bagarius
113. Bagarius yarrelli
114. Glyptothorax fuscus
115. Glyptothorax lampris
116. Glyptothorax laosensis
117. Glyptothorax macromaculatus

		 ສະກຸນ / Family:

Akysidae

118. Akysis inermis

		 ສະກຸນ / Family:

Clarriidae

119. Clarias batrachus

		 ສະກຸນ / Family:

Belonidae

120. Xanentodon canciloides

		 ສະກຸນ / Family:

Synbranchidae

121. Monopterus albus
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		 ສະກຸນ / Family:

Mastacembelidae

122. Macrognathus siamensis
123. Mastacembelus armatus

		 ສະກຸນ / Family:

Chandidae

124. Parambassis siamensis

		 ສະກຸນ / Family:

Pristolepididae

125. Pristolepis fasciata

		 ສະກຸນ / Family:

Cichlidae

126. Oreochromis niloticus

		 ສະກຸນ / Family:

Gobiidae

127. Oxyeleotris marmorata
128. Papuligobius ocellatus
129. Rhinogobius nammaensis
130. Rhinogobius sp. n. “Nam Ou”
131. Rhinogobius Rhinogobius Rhinogobius sp.3

		 ສະກຸນ / Family:

Osphronemidae

132. Macropodus opercularis
133. Trichogaster trichopterus

		 ສະກຸນ / Family:

Channidae

134. Channa gachua
135. Channa striata

		 ສະກຸນ / Family:

Soleidae

136. Brachirus harmandi

		 ສະກຸນ / Family:

Tetraodontidae

137. Monotrare cambodgiensis
138. Monotrate cochinchinensis
139. Monotrate turgidus
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ຄູມື
່ ຊະນິດປາທີ່ພົບເຫັ ນໃນອາງຮັ
່ ບນໍຳ້ ອູ, ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ

ສະພາບທົ່ວໄປ

Introduction

ຖ້າເວົາ້ ເຖິງອາງແມ
ນໍ
່
່ າ້ ຂອງພວກເຮົາກໍ່ຮູ້ນໍາ
ກັນແລວວ
້ າ່ ເປັ ນລະບົບສາຍນໍາ້ ຈືດທີ່ມີຄວາມ
ອຸດົມສົມບູນໃນອັນ ດັບຕົ້ນໆຂອງໂລກທີ່ປະ
ກອບດວຍຊະນິ
ດພັ ນປາ ຫຼາຍກວາ່ 1200
້
ຊະນິດ (Coates et al. 2003), ມີປາຈໍານວນ
481 ຊະນິດ ທີ່ໄດ້ພົບເຫັ ນຢ່ ູໃນ ສປປ ລາວ
(Kottelat 2001). ຈາກຜົ ນການ ສໍາຫຼວດໃນ
ໄລຍະຜ່ານມາສາມາດເວົາ້ ໄດ້ວາພື
່ ້ ນທີ່ແຫຼ່ງ
ນໍຳ້ ທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດານຊະນິ
ດພັ ນ
້
ປາໃນ ສປປ ລາວ ແມນຢູ
່ ່ ເຂດ ສີ່ພັນດອນ
ຫຼື ເມືອງໂຂງ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ເຊິ່ງລວມມີ
ທັງໝົດ 12 ເຜົ່ າ (Orders), 39 ສະກຸນ
(Families) ແລະ 201 ຊະນິດ (Altobelli et
al 2001).
ຮອງລົງມາຈາກສີ່ພັນດອນແມນອ
່ າງຮັ
່ ບນໍາ້
ເຊກອງ ເຊິ່ງມີທັງໝົດ 10 ເຜົ່ າ, 30 ສະກຸນ
ແລະ 175 ຊະນິດ (Kottelat 2011); ນໍາ້
ເທີນ ແລະ ເຊບັງໄຟ ມີທັງໝົດ 10 ເຜົ່ າ, 31
ສະກຸນ ແລະ 165 ຊະນິດ (Kottelat 1998);
ເຊບັງຫຽງ ມີທັງໝົດ 10 ເຜົ່ າ, 31 ສະກຸນ
ແລະ 158 ຊະນິດ (Iwata et al. 2003). ສໍາ
ລັບອ່າງຮັບນໍາ້ ອູ, ຈາກການສຳຫຼວດແມນ
່
ລວມທັງໝົດ 10 ເຜົ່ າ, 25 ສະກຸນ ແລະ
156 ຊະນິດ (Phousavanh 2012). ຊະນິດ
ປາເຫຼົ່ານັນ
້ ແມນຊັ
່ ບ ພະຍາກອນທີ່ມີຄວາມ
ສໍາຄັນຫຼາຍຕໍ່ຊຸມຊົນທີ່ຢ່ ູຂັ້ນ ທ້ອງຖິ່ນໃນ
ສປປ ລາວ ເພາະມັນເປັ ນສ່ວນໜຶງ່ ຂອງ ການ
ຄໍ້າປະກັນທາງດານສະບຽງອາຫານ
ລວມ
້
ທັງເປັ ນ ການສາງລາຍຮັ
ບໃຫ້ແກບັ
້
່ ນດາຊຸ ມ
ຊົນທ້ອງຖິ່ນດັ່ງກ່າວ.

The Mekong River Basin has some of
the most diverse freshwater fauna in
the world. It is estimated that 481 out
of 1,200 fish species have been found
in Lao PDR (Coates et al. 2003 and
Kottelat 2001). Research indicates that
the richest fish fauna components in
Lao PDR are found in the Khone area,
the southernmost part of the Mekong
River in Lao PDR, which has 12 orders,
39 families, and 201 species (Altobelli et
al. 2001). The next richest areas for fish
species are in the Sekong, including 10
orders, 30 families, 175 species (Kottelat
2011); Nam Theun and Xe Bangfai has 10
orders, 31 families, 165 species (Kottelat
1998); and Xe Banhiang is 10 orders, 31
families, 158 species (Iwata et al. 2003).
The Nam Ou River Basin has 10 orders,
25 families, 156 species (Phousavanh
2012). Fishes are extremely important
resources for rural Lao people as it is a
staple food and income.
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ນໍາ້ ອູແມນໜຶ
ງ່ ໃນບັນດາສາຍນໍາ້ ສາຂາທີ່ໃຫຍ່
່
ໃນອັນ ດັບຕົ້ນໆຂອງແມນໍ
່ າ້ ຂອງ. ພື້ ນທີ່ອາງ
່
ຮັບນໍາ້ ຂອງນໍາ້ ອູ ແມ່ນກວມເອົາເນື້ອທີ່ສ່ວນ
ໃຫຍ່ໃນພາກເໜືອຂອງ ລາວ. ການປະມົງ
ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສາມາດພົ ບເຫັ ນຕາມລຳນໍາ້
ອູ ແລະ ບັນດານໍຳ້ ສາຂາຕ່າງໆຂອງນໍຳ້ ອູ ເປັ ນ
ຕົ້ນ ແມນ
່ ນໍາ້ ງາ, ນໍາ້ ບາກ, ນໍາ້ ນົວ, ນໍາ້ ພາກ,
ນໍາ້ ແລງ, ນໍາ້ ແດງ ແລະ ບັນດາສາຍຫ້ວຍ
ຕາງໆ.
ຊາວປະມົງ ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນໄດມີ
່
້ ການຫາ
ປາໃນບັນດາສາຍນໍາ້ ແລະ ຫ້ວຍເຫຼົ່ານັນ
້ ຕະ
ຫຼອດທັງປີ.

The Nam Ou River is one of the largest
tributaries of the Mekong River, and
its watershed covers the main part of
northern Lao PDR. Fisheries activities
mainly occur in the Nam Ou River and its
tributaries, including the Nam Nga, Nam
Bak, Nam Noa, Nam Pak, Nam Leng and
Nam Deng rivers and smaller streams.
Local fishermen also collect fishes and
other aquatic animals from those rivers
and smaller streams during the year.

ພື້ ນທີ່ເກັບຕົວຢ່າງປາ

Sampling sites

ຊະນິດພັ ນປາທີ່ຂຽນໃນຄູ່ມືນ້ແ
ີ ມ່ນໄດ້ຈາກ
ການສຶກ ສາຄົ້ນຄວາຢູ
ພາກສະໜາມໃນອ
າງ
້ ່
່
ຮັບນໍາ້ ອູ ແລະ ນໍາ້ ສາຂາຕາງໆ
ເຊິ
່
ງ
ກວມເອົ
າ
່
ເຂດເມືອງ ຍອດອູ, ເມືອງ ຜົ້ ງສາລີ, ເມືອງ
ບູນເໜືອ, ເມືອງ ບູນໄຕ,້ ເມືອງ ສໍາພັ ນ,
ເມືອງ ໃໝ່ ແລະ ເມືອງ ຂວາ ທີ່ຂຶ້ນກັບ ແຂວງ
ຜົ້ ງສາລີ; ເມືອງ ງາ ຢູ່ ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ
ເມືອງ ງອຍ, ເມືອງ ນໍາ້ ບາກ ແລະ ເມືອງ
ປາກອູ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ທີ່ຢ່ ູທາງພາກ
ເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ, ບັນດາຈຸດເກັບຕົວຢ່າງ
ແມນສາມາດເບິ
່ງໄດຕາມ
ແຜນທີ່ (ຮູບ 1).
່
້

All fish species in this guide are based
on field surveys and research in the
Nam Ou River Basin. It was conducted
along the mainstream of the Nam
Ou River and its tributaries, roughly
encompassing the Gnot Ou, Phongsaly,
Bouneua, Bountai, Samphan, Mai, and
Khoa districts in Phongsaly province, the
Nga district in Oudomxay province, and
the Ngoy, Nambak and Pak Ou districts
in Luang Prabang province in northern
Lao PDR (Fig.1).
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ຮູບ 1 - ແຜນທີ່ຈດ
ຸ ເກັບຕົວຢ່າງປາໃນອາງ
່ ຮັບນໍາ້ ອູ ແລະ ສາຂາ

Fig.1 - Map of sampling site of fishes in the Nam Ou River Basin
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A-1: ເຂດເມືອງຍອດອູ, ແຂວງຜົ້ ງສາລີ: ຈຸດ
ນີ້ແມນປະກອບດ
ວຍ
່
້ ນໍາ້ ອູ, ນໍາ້ ແດງ, ນໍາ້ ແທ,
ນໍຳ້ ຂົວງາມ ແລະ ສາຍຫ້ວຍນອຍ
້ ອື່ນໆອີກ
ຈໍານວນໜຶງ່ິ .
A-2: ນໍາ້ ອູ, ນໍາ້ ງາຍ, ນໍາ້ ສິນ, ນໍາ້ ລອງ, ນໍາ້
ຮີ, ນໍາ້ ກັງ ແລະ ຫ້ວຍນອຍອື
່ ນໆອີກທີ່ຢ່ ູໄກ້
້
ນໍາ້ ອູ.

A-1: Gnot Ou district, Phongsaly
province: Nam Ou River, Nam Deng,
Nam Thae, Nam Koa Ngam and smaller
streams.
A-2: Phongsaly district and Phongsaly
province: Nam Ou River, Nam Ngay,
Nam Sin, Nam Long, Nam Hue and Nam
Khang rivers.

A-3: ເມືອງບຸນເໜືອ, ແຂວງຜົ້ ງສາລີ: ນໍາ້
ບຸນ ແລະ ສາຂາທີ່ເປັ ນສາຍຫ້ວຍນອຍ.
້

A-3: Bouneua district, Phongsaly
province: Nam Boun and smaller
streams.

A-4: ເມືອງບຸນໄຕ້, ແຂວງຜົ້ ງສາລີີ: ນໍາ້ ບຸນ,
ນໍາ້ ລານ ແລະ ສາຍຫ້ວຍນອຍຕ
້
່າງໆ.

A-4: Bountai district, Phongsaly
province: Nam Boun, Nam Lan, and
smaller streams.

A-5: ເມືອງສຳພັ ນ, ແຂວງຜົ້ ງສາລີ: ນໍຳ້ ອູ,
ນໍຳ້ ຄຳ, ນໍຳ້ ຮຸນ, ນໍຳ້ ລອຍ, ນໍຳ້ ຮີ ແລະ
ຫ້ວຍນອຍອື
່ ນໆອີກ.
້
A-6: ເມືອງຂວາ, ແຂວງຜົ້ ງສາລີ: ນໍຳ້ ອູ, ນໍຳ້
ນົວ, ນໍຳ້ ພາກ, ນໍຳ້ ອົມຈະລືມ ແລະ ສາຍຫ້ວຍ
ນອຍອື
່ ນໆ.
້
A-7: ເມືອງໃໝ,່ ແຂວງຜົ້ ງສາລີ: ນໍຳ້ ນົວ, ນໍາ້
ສອງ, ນໍາ້ ງາ ແລະ ສາຍຫ້ວຍນອຍອື
່ ນໆ.
້
A-8: ເມືອງງອຍ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ: ນໍຳ້ ອູູ,
ນໍຳ້ ແຈມ, ນໍຳ້ ງອຍ, ນໍຳ້ ຮຸນ, ຫ້ວຍ ຮື, ຫ້ວຍ
ຕົມ, ຫ້ວຍໄຮ ແລະ ສາຍຫ້ວຍນອຍອື
່ ນໆ .
້
A-9: ເມືອງປາກອູ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ:
ນໍຳ້ ອູ ແລະ ຫ້ວຍນອຍທີ
່ ຢ່ ູໄກ້ກັບນໍຳ້ ອູ.
້
A-10: ເມືອງງາ, ແຂວງອຸດົມໄຊ: ນໍຳ້ ງາ,
ຫ້ວຍແຄ, ຫ້ວຍລາດ ແລະ ສາຍຫ້ວຍນອຍ
້
ອື່ນໆ.

A-5: Samphan district, Phoungsaly
province: Nam Ou, Nam Kham, Nam
Houn, Nam Loil, Nam He and smaller
streams.
A-6: Koa district, Phongsaly province:
Nam Ou, Nam Noa, Nam Pak, Nam
Omchaleum and smaller streams.
A-7: Mai district, Phongsaly province:
Nam Noa, Nam Song, Nam Nga and
smaller streams.
A-8: Ngoy district, Luang Prabang
province: Nam Ou, Nam Cham, Nam
Ngoy, Nam Houn, Houay Heu, Houay
Tom, Houay Hai and smaller streams.
A-9: Pak Ou district, Luang Prabang
province: Nam Ou and smaller streams.
A-10: Nga district, Oudomxay province:
Nam Nga, Houay Kare, Houay Lard, and
smaller streams.
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ຄູມື
່ ຊະນິດປາທີ່ພົບເຫັ ນໃນອາງຮັ
່ ບນໍຳ້ ອູ, ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ

ການກວດກາ ແລະ
ກໍານົດຕົວຢ່າງ
ຊະນິດປາທີ່ໄດ້ບັນທຶກໃນລະຫວາງການສໍ
າ
່
ຫຼວດ ແມນໄດ
ປະຕິ
ບ
ັ
ດ
ຕາມລະຫັ
ດ
ການໃສ
່
້
່
ຊື່ຂອງສາກົນ (the International Code of
Zoological Nomenclature) ເພື່ ອລະບຸ
ຊື່ວທ
ິ ະຍາສາດ. ຄໍາສັບທີ່ໃຊ້ເປັ ນຕົ້ນແມນ
່
“cf.” (ສໍາລັບ “confere” ຫຼື referred to:
ອາງອິ
ຖື
້ ງເຖິງ) ແມນໄດ
່
້ ກນໍາໃຊ້ ກັບຊະນິດປາ
ທີ່ມກ
ີ ານກວດກາຍັງບໍທ
່ ນ
ັ ລະອຽດ ຫຼື ຍັງມີບັນ
ຫາຢູ່. ການໃສ່ “cf.” ລະຫວາງ
່ ຊື່ ສະກຸນ
(generic name) ແລະ ຊື່ສະເພາະ (specific
name) ເພື່ ອຊີ້ໃຫ້ເຫັ ນເຖິງປະຊາກອນຂອງ
ປາທີ່ອາດຈະຈັດເຂົາ້ ເປັ ນຊະນິດທີ່ໄດອ
້ າງອິ
້ ງ
ເຖິງ ແຕການກຳນົ
ດ
ແມ
ນຍັ
ງ
ບໍ
່
ໄ
ດ
ຊັ
ດ
ເຈນຍ
່
່
້
້ອນ
ຍັງມີບນ
ັ ຫາ ທາງດານອະນຸ
ກມ
ົ ວິຖານເຊັ່ນ ຕົວ
້
ຢ່າງ: Puntiop -lites cf. waandersi ແມນມີ
່
P.
waandersi
ແຕ
ລັກສະ ນະທີ່ໃກຄຽງກັ
ບ
່
້
ນອກຈາກຈະມີການກວດກາຄືນ, ບໍ່ມີໃຜສາ
ມາດທີ່ຈະກໍານົດ ໄດແນ
້ ນອນ.
່
ຄໍາສັບທີ່ວາ່ “aff.” (ສໍາລັບ “affinis” ຫຼື ກ່ຽວ
ຂ້ອງເຖິງ) ແມນຖື
່ ກນໍາໃຊ້ເພື່ ອສະແດງໃຫ້ເຫັ ນ
ເຖິງຈຳນວນປະຊາກອນທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດລະບຸ
ຫຼື ກຳນົດໄດວ
້ າເປັ
່ ນຊະນິດໃດ ຫຼື ມີຄວາມເປັ ນ
ໄປໄດວ
ນຊະນິດ ທີ່ຍັງບໍ່ໄດມີ
້ າອາດຈະເປັ
່
້ ການ
ຄົນ
້ ພົບ ແລະ ບໍທ
່ ນ
ັ ໄດຕັ
້ ງ້ ຊື່. ພວກເຮົາໄດນໍ
້ າໃຊ້
ນຊະນິ
ດ
“aff.” ເພື່ ອຊີ້ໃຫ້ເຫັ ນວາອາດຈະເປັ
່
ໃໝ່ ທີ່ມີລັກ ສະນະໃກຄຽງກັ
ບຊະນິດອື່ນທີ່
້
ໄດ້ກຳນົດໄວແລ
້ ້ວ ເຊັ່ນຕົວຢ່າງ: Hemibagrus
aff. nemurus ແມນຊີ
່ ້ ໃຫ້ເຫັ ນວາ່ ເປັ ນຊະນິດ
ທີ່ແຕກຕາງ
່ ລ
ີ ກ
ັ ສະນະທີ່ໃກ້ຄຽງກັບ
່ ແຕກໍ
່ ມ
H. nemurus.
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Identification and
classification
Species were recorded following
the International Code of Zoological
Nomenclature. The term “cf.” (for
“confere” or referred to) was used for
species that presented identification
problems. This designation was added
between the generic name and the
specific name to indicate populations
that likely belong to the species
referred to, but whose identification is
not yet certain because of unresolved
taxonomic problems. For example,
the fish referred to as Puntioplites
cf. waandersi has similarities with
P. waandersi, but until a revision is
performed, one cannot be absolutely
sure.
The term “aff.” (for “affinis” or related to)
was used to denote populations that
cannot be identified with any species
known or that may be a new unnamed
species. We use “aff.” in order to ally
a possible new species with what is
possibly its closest species. For example:
Hemibagrus aff. nemurus indicates that
the species is distinct but close to H.
nemurus.
The term “sp.” was used to indicate fish
that can only be identified to the genus
level for various reasons, most often
because they are too small.
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ຄໍາສັບທີ່ວາ່ “sp.” ແມນຖື
່ ກນໍາໃຊ້ ເພື່ ອຊີ້ໃຫ້
ເຫັ ນວາປາຊະນິ
ດດັ່ງກາວນັ
ນ
້ ແມນສາມາດກໍ
າ
່
່
່
ນົດ ຫຼື ກວດກາໄດ້ພຽງ ແຕ່ ລະດັບເຜົ່ າ
ນຫຼາຍຢ່າງ. ແຕ່
(Genus level) ດວຍເຫດຜົ
້
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ບັນ ຫາທີ່ມັກພົ ບວາເກີ
່ ດຂື້ນ
ເລື້ອຍໆແມ່ນເປັ ນເພາະວາປາຊະນິ
ດ ດັ່ງກ່າວ
່
ນັນ
້ ແມນມີ
ຂ
ະໜາດນ
ອຍຫຼ
າ
ຍ
ຈຶ
ງ
່
ເຮັ
ດໃຫ້
່
້
ການກຳນົດຊະນິດປາແມ່ນເປັ ນໄປດ້ວຍຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ.
ຄໍາສັບທີ່ວາ່ “sp.n.” ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບ
ຊະນິດປາທີ່ຄາດວາເປັ
່ ນຊະນິດໃໝໃນວົ
່ ງການ
ວິທະຍາສາດ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວາ່ ຊະນິດປາ
ດັ່ງກ່າວນັນ
້ ແມ່ນເປັ ນຊະນິດໃໝທີ
່ ່ ຍັງບໍ່ມີການ
ຄົ້ນພົ ບຢູ່ໃສມາກອນ
ແລະ
ນໍ
າ
ໃຊ
່
້ຊື່ທ່ ີເປັ ນພາ
ສາອັງກິດຊົ່ວຄາວ ເຊັ່ນຕົວຢ່າງ: Rhinogo
bius sp. n. “Nam Ou”
ຄໍາສັບທີ່ວາ່ “Endemic” ແມ່ນໝາຍເຖິງ ຊະ
ນິດ ປາທີ່ມີແຫຼ່ງທີ່ຢ່ ູອາໄສຈໍາກັດຕາມພູ ມສັນ
ຖານສະເພາະໃດໜຶງ່ . ຕົວຢ່າງເຊັນ
່ , ຊະນິດປາ
ທີ່ມີສະເພາະຢູ່ນໍາ້ ອູ ແມ່ນພົ ບເຫັ ນແຕ່ຢູ່ໃນນໍາ້
ອູ.

The term “sp. n.” was used for species
new to science; that is, species that
have not yet received a formal name.
These fish have been given English
names for temporary use. For example:
Rhinogobius sp. n. “Nam Ou”.
The term “Endemic” refers to fish that
were geographically restricted to a
limited area. For example, a species
endemic to the Nam Ou River is a
species that has been observed only in
the Nam Ou River Basin.
Some fish fauna survey reports for
Lao PDR that were used to compare
species diversity and characteristics of
the species distribution in the Nam Ou
River Basin included those by Iwata et al.
(2003), Kottelat (1998, 2001, 2011), and
Giuseppe (2001).

ບາງບົດລາຍງານກຽວກັ
ບການສຳຫຼວດປາຢູ່
່
ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດຖື
້ ກນຳໃຊ້ເພື່ ອສົມທຽບ
ຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ລັກສະນະສະເພາະ
ຕາງໆ
ຂອງຊະນິດປາ ທີ່ພົບໃນແມນໍ
່
່ າ້ ອູ ລວມ
ມີ: Iwata et al. (2003), Kottelat (1998,
2001, 2011), ແລະ Giuseppe (2001).
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ຄູມື
່ ຊະນິດປາທີ່ພົບເຫັ ນໃນອາງຮັ
່ ບນໍຳ້ ອູ, ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ

ຊະນິດປາທີ່ພົບເຫັ ນໃນອາງ
່
ຮັບນໍຳ້ ອູ
ໂດຍລວມແລວມີ
້ ທັງໝົດ 156 ຊະນິດ ທີ່ພົບ
ເຫັ ນຢູ່ໃນອາງຮັ
2007
່ ບນໍາ້ ອູໃນລະຫວາງປີ
່
ຫາ 2011 ເຊິ່ງໄດ້ແບ່ງອອກເປັ ນ 25 ສະກຸນ
ແລະ 10 ເຜົ່ າ. ມີປະມານ 118 ຊະນິດ ທີ່ສາ
ມາດກຳນົດໄດຈາກຊີ
້ ນສວນຕ
າງໆ
ແລະ ອີກ
້
່
່
38 ຊະນິດ ແມນຮູ
າ່ ຂອງຊາວ
່ ຈາກການບອກເລົ
້
ປະມົງຢູ່ເຂດທ້ອງຖິ່ນ.

ປົ ດສະເຕີ ເບີ
Poster no

ສະກຸນ / Family

Fish fauna found in the
Nam Ou River Basin
In total there are 156 fish species
identified in the Nam Ou River Basin
from 2007 to 2011. These species
were classified into 25 families and 10
orders. Approximately 118 species were
identified from specimens and another
38 species of fish were reported by
fishermen and villagers.

ຊະນິດປາ / Species

ລະຫັ ດຂອງແຫຼ່ງກຳເນີດ ຊະນິດປາ ບັນຊີແດງຂອງ
Fish Guild IUCN Redlist
Origin code

Osteoglossiformes
1

Native

6

LC

Chitala blanci

Endemic

4

NT

3

Chitala lopis

Native

6

LC

4

Chitala ornata

Native

5

LC

2

Notopterus notopterus
Notopteridae

Clupeiformes
5

Clupeidae

Clupeichthys
aesarnensis

Endemic

LC

6

Sundasalangidae

Sundasalanx
mekongensis

Endemic

LC

Cypriniformes
7

Acheilognathus
deignani

Native

5

DD

8

Bangana behri

Native

2

VU

Bangana lippus
(B.lippa)

Native

1

DD

10

Barbonymus
gonionotus

Native

3

LC

11

Barbonymus
schwanefeldii

Native

5

9
Cyprinidae
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ປົ ດສະເຕີ ເບີ
Poster no

ສະກຸນ / Family

ຊະນິດປາ / Species

ລະຫັ ດຂອງແຫຼ່ງກຳເນີດ ຊະນິດປາ ບັນຊີແດງຂອງ
Fish Guild IUCN Redlist
Origin code

12

Cirrhinus cirrhosus

Exotic

4

13

Cirrhinus molitorella

Native

4

NT

14

Cosmochilus
harmandi

Native

4

LC

15

Crossocheilus
reticulatus

Native

3

VU

16

Cyclocheilichthys
apogon

Native

5

LC

17

Cyclocheilichthys
armatus

Native

5

LC

18

Cyclocheilichthys
enoplos

Native

5

LC

19

Cyclocheilichthys
furcatus

Endemic

5

LC

20

Cyclocheilichthys
heteronema

Native

5

LC

Cyclocheilichthys
repasson

Native

5

LC

22

Cyprinus carpio

Exotic

5

23

Cyprinus rubrofuscus

Native

5

LC

24

Danio laoensis
(Devario laoensis)

Native

1

LC

25

Danio roseus

26

Esomus metallicus

Native

5

LC

27

Garra cambodgiensis

Native

1

LC

28

Garra cyclostomata

29

Hampala
macrolepidota

Native

5

LC

30

Hemibarbus
maculatus

Exotic

1

31

Hypsibarbus lagleri

Endemic

4

VU

32

Hypsibarbus malcolmi

Native

4

LC

21

Cyprinidae
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່ ຊະນິດປາທີ່ພົບເຫັ ນໃນອາງຮັ
່ ບນໍຳ້ ອູ, ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ
ປົ ດສະເຕີ ເບີ
Poster no

ສະກຸນ / Family

ຊະນິດປາ / Species

ລະຫັ ດຂອງແຫຼ່ງກຳເນີດ ຊະນິດປາ ບັນຊີແດງຂອງ
Fish Guild IUCN Redlist
Origin code

33

Hypsibarbus pierrei

Native

4

DD

34

Hypsibarbus vernayi

Native

4

LC

35

Hypsibarbus wetmorei

Native

4

LC

36

Labeo
chrysophekadion

Native

3

LC

37

Luciocyprinus
striolatus

Endemic

1

EN

38

Mekongina
erythrospila

Endemic

3

NT

39

Metzia bounthobi

40

Mystacoleucus
atridorsalis

Endemic

3

LC

41

Mystacoleucus cf.
marginatus

Native

5

LC

42

Mystacoleucus
ectypus

Endemic

Mystacoleucus
greenwayi

Endemic

43

Cyprinidae

LC
3

LC

44

Mystacoleucus
lepturus

45

Onychostoma
fusiforme

Endemic

1

LC

46

Onychostoma
gerlachi

Native

1

NT

47

Onychostoma
meridionale

Endemic

1

LC

48

Opsarius koratensis

Native

3

LC

49

Opsarius pulchellus

Native

3

LC

50

Osteochilus lini

Native

5

LC

51

Paralaubuca barroni

Native

4

LC

52

Poropuntius angustus

Endemic

1

DD

53

Poropuntius carinatus

Native

54

Poropuntius laoensis

Endemic
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ປົ ດສະເຕີ ເບີ
Poster no

ສະກຸນ / Family

ຊະນິດປາ / Species

ລະຫັ ດຂອງແຫຼ່ງກຳເນີດ ຊະນິດປາ ບັນຊີແດງຂອງ
Fish Guild IUCN Redlist
Origin code

55

Poropuntius normani

Native

LC

56

Probarbus jullieni

Native

3

EN

57

Probarbus
labeamajor

Endemic

3

EN

58

Pseudohemiculter
dispar

59

Pseudorasbora parva

60

Puntioplites falcifer

61

VU
Exotic

5

LC

Endemic

3

LC

Puntioplites
proctozysron

Native

3

LC

62

Puntioplites
waandersi

Native

3

LC

63

Puntius brevis

Native

4

LC

64

Puntius
jacobusboehlkei

Native

1

LC

Puntius
semifasciolatus

Native

LC

66

Puntius stiliczkanus

Native

LC

67

Raiamas guttatus

Native

68

Rasbora atridorsalis

Endemic

69

Rhodeus ocellatus

Endemic

1

DD

70

Scaphiodonichthys
acanthopterus

Native

1

LC

71

Scaphognathops
stejnegeri

Endemic

4

LC

72

Scaphognathops
theunensis

Endemic

73

Sikukia gudgeri

Native

5

DD

74

Tor tambra

Native

1

DD

75

Tor tambroides

Native

1

DD

65

Cyprinidae

3

LC
LC

CR
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76

Acanthopsoides
gracilentus

Native

3

LC

77

Acanthopsoides
hapalias

Endemic

3

LC

Botia caudipunctata

Endemic

3

LC

78

Cobitidae

79

Botia modesta

Native

4

LC

80

Lepidocephalichthys
berdmorei

Native

5

LC

81

Annamia normani

Endemic

1

LC

82

Balitora cf. annamitica

Native

1

LC

83

Hemimyzon papilio

Native

1

LC

84

Hemimyzon pengi

Endemic

1

DD

85

Nemacheilus
longistriatus

Endemic

5

LC

86

Nemacheilus pallidus

87

Native

LC

Nemacheilus
platiceps

Endemic

DD

88

Physoschistura
meridionalis

Endemic

1

DD

89

Schistura athos

Endemic

1

LC

90

Schistura bucculenta

Endemic

1

LC

91

Schistura melarancia

Native

1

LC

92

Schistura poculi

Native

1

LC

93

Schistura porthos

Endemic

3

LC

94

Vanmanenia
serrilineata

Native

3

DD

Hemibagrus
filamentus

Endemic

5

DD

Native

5

LC

Balitoridae

Siluriformes
95
96

22
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97

Hemibagrus
wyckioides

Native

3

LC

98

Belodontichthys
truncatus

Native

4

LC

99

Hemisilurus
mekongensis

Native

3

LC

100

Kryptopterus bicirrhis

Native

5

LC

101

Micronema apogon

Native

4

Micronema bleekeri

Native

4

102

Siluridae

103

Micronema cheveyi

104

Micronema
micronemus

105

Ompok bimaculatus

Native

5

NT

106

Wallago attu

Native

3

NT

107

Wallago leeri

Native

3

DD

Clupisoma sinensis

Native

4

LC

Laides longibarbis

Native

4

LC

Pangasius
macronema

Native

3

LC

111

Pangasius
pleurotaenia

Native

3

112

Bagarius bagarius

Native

4

NT

113

Bagarius yarrelli

Native

4

NT

Glyptothorax fuscus

Native

1

DD

Glyptothorax lampris

Native

3

LC

116

Glyptothorax
laosensis

Native

5

LC

117

Glyptothorax
macromaculatus

Endemic

1

LC

Akysis inermis

Endemic

1

DD

108
109

Schilbeidae

110
Pangasiidae

114
115

118

Sisoridae

Akysidae

DD

23

ຄູມື
່ ຊະນິດປາທີ່ພົບເຫັ ນໃນອາງຮັ
່ ບນໍຳ້ ອູ, ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ
ລະຫັ ດຂອງແຫຼ່ງກຳເນີດ ຊະນິດປາ ບັນຊີແດງຂອງ
Fish Guild IUCN Redlist
Origin code

ປົ ດສະເຕີ ເບີ
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119

Clariidae

Clarias batrachus

Native

6

LC

Xenentodon
canciloides

Native

3

LC

Monopterus albus

Native

6

LC

Macrognathus
siamensis

Native

5

LC

Mastacembelus
armatus

Native

5

LC

Parambassis
siamensis

Native

5

LC

Pristolepis fasciata

Native

5

LC

Oreochromis niloticus

Exotic

127

Oxyeleotris
marmorata

Native

8

LC

128

Papuligobius
ocellatus

Endemic

5

LC

Beloniformes
120

Belonidae
Synbranchiformes

121

Synbranchidae

122
Mastacembelidae
123
Perciformes
124

Chandidae

125

Pristolepididae

126

Cichlidae

129

Gobiidae

130

Rhinogobius sp. n.
"Nam Ou"

131

Rhinogobius sp.3. cf.
taenigena

132
Osphronemidae
133
134
135

Channidae

DD

Rhinogobius
nammaensis

Endemic

LC
LC

Macropodus
opercularis
Trichogaster
trichopterus

Native

6

LC

Channa gachua

Native

1

LC

Channa striata

Native

6

LC

Brachirus harmandi

Native

5

LC

Pleuronectiformes
136
24
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Tetraodontiformes
137
138

Tetraodontidae

139

Monotrete
cambodgiensis

LC

Monotrete
cochinchinensis

LC

Monotrete turgidus

LC

Additional species found in Nam Ou
140

Dasyatidae

Hemitrygon laosensis

Endemic

5

EN

141

Cyprindae

Catlocarpio siamensis

Native

3

CR

142

Pangasiidae

Pangasius krempfi

Native

8

VU

ເຜົ່ າ / Order: Osteoglossiformes
ຈາກການສຶກສາໃນໄລຍະຜ່ານມາ ດານຊະນິ
ດພັ ນປາທີ່ມີໃນອາງຮັ
ພົ
້
່ ບນໍາ້ ອູ ແມນໄດ
່
້ ບ
ເຫັ ນພຽງແຕ່ 1 ສະກຸນ (Family) ທີ່ນອນໃນເຜົ່ າ (Order) Osteoglossiformes
ແລະ ປະກອບມີ 4 ຊະນິດ ຄື: Notopterus notopterus, Chitala blanci, Chitala lopis,
Chitala ornate.
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ເຜົ່ າ / Order: Osteoglossiformes
ສະກຸນ / Family: Notopteridae

1

Notopterus notopterus (Pallas 1969)
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາຕອງ / pa tong
ປາຕອງນາ / pa tong na
ປາຕອງນອຍ
້ / pa tong noi

SL: 40 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມີຊ່ ືເປັ ນພາສາອັງກິດວາ່ Bronze feather back ຫຼື Grey feather back.
ມີຂະໜາດຂອງລວງຍາວມາດຖານຂອງລໍາໂຕ ທີ່ພົບເຫັ ນໃນນໍາ້ ອູ ສ່ວນ ໃຫຍມີຂະໜາດຕັ້ງແຕ່
SL: 12 - 20 cm. ໂດຍສະເພາະແລ້ວຊາວປະມົງມັກພົ ບເຫັ ນ ສາຍນໍາ້ ອູນບ
ັ ແຕ່ເຂດ ເມືອງຂວາ
ຫາ ເມືອງປາກອູ ແຕພົ
ບ
ເຫັ
ນ
ຫຼ
າ
ຍກວ
າ
ໝູ
ແມ
ນເຂດເມື
ອ
ຶ
ງ
ງອຍ
ແລະ
ເມື
ອງປາກອູ.
່
່
່ ່
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2

Chitala blanci (Bleeker 1851)
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:

ປາຕອງ / pa tong
ປາຕອງດາວ / pa tong dao
ປາຕອງສັກມືກ / pa tong sack muek

SL: 100 cm

ປາຕອງດາວ ມີຊ່ ືເອີ້ນເປັ ນພາສາອັງກິດວາ່ Spotted feather back ຫຼື Clown feather back.
ເປັ ນປາເກັດທີ່ມີຂະໜາດລວງຍາວມາດຖານຂອງລໍາໂຕໃຫຍ່ ສຸດທີ່ ພົ ບເຫັ ນໃນ ສປປ ລາວ ແມນ
່
SL: 100 cm ຫຼື ນໍາ້ ໜັກປະມານ 5 ກິໂລກຣາມ. ໃນນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ຊາວປະມົງມັກຈັບໄດ້ໂຕທີ່ມີຂະ
ໜາດ ຕັ້ງແຕ່ 20 - 40 cm ແລະ ມັກພົ ບເຫັ ນຕາມສາຍນໍາ້ ອູນບ
ັ ແຕ່ເຂດເມືອງຂວາ ຫາ ເມືອງປາກອູ.

Chitala lopis (Bleeker 1851)
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາຕອງ / pa tong
ປາຕອງໃຫຍ່ / pa tong yai

3

SL: 150 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຕອງໃຫຍ່ ມີຊ່ ືເປັ ນພາສາອັງກິດວາ່ Giant feather back. ໂດຍທົ່ວໄປ ແລ້ວມັກພົ ບເຫັ ນໃນ
ສາຍນໍາ້ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ຂະໜາດລວງຍາວ ມາດຖານ ຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດ
ແມນ
່ ມີຂະໜາດ ຕັ້ງແຕ່ 20 - 30 cm.
່ SL: 150 cm. ໃນນໍາ້ ອູສວນໃຫຍ
່
່ ຊາວປະມົງ ມັກຈັບໄດໂຕທີ
້
ສວນໃຫຍ
ພົ
ບ
ເຫັ
ນ
ໃນທັ
ງ
ນໍ
າ
້
ອູ
ແລະ
ບັ
ນ
ດານໍ
ຳ
້
ສາຂາ
ນັ
ບ
ແຕ
ເຂດບ
ານຫາດເມື
ອງຜົ້ ງສາລີ ຫາ
່
່
່
້
ເມືອງປາກອູ.
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ຄູມື
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່ ບນໍຳ້ ອູ, ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ

4

Chitala ornata (Bleeker, 1851)
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:

ປາຕອງດາວ / pa tongdao

SL: 150 cm

ປາຕອງດາວ ມີຊ່ ືເອີ້ນເປັ ນພາສາອັງກິດວາ່ Giant feather back. ໂດຍທົ່ວໄປແລວມັ
້ ກພົ ບເຫັ ນໃນ
ສາຍນໍາ້ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ ຂະໜາດລວງ ຍາວມາດຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມນ
່
SL: 150 cm. ໃນນໍາ້ ອູສວນໃຫຍ
່ ມີຂະໜາດ ຕັ້ງແຕ່ 20 - 30 cm.
່
່ ຊາວປະມົງມັກຈັບໄດໂຕທີ
້
ສ່ວນໃຫຍ່ມັກພົ ບເຫັ ນ ຢູ່ນໍາ້ ອູ່ນັບແຕ່ເຂດ ເມືອງງອຍ ຫາ ເມືອງປາກອູ.

ເຜົ່ າ / Order: Clupeiformes
ສໍາລັບຊະນິດປາທີ່ພົບເຫັ ນໃນນໍາ້ ອູ ແມນມີ
່ ພຽງ 2 ສະກຸນ (Family) ຄື: Clupeidae,
Sundasalangidae ທີ່ນອນໃນເຜົ່ າ (Order) Clupeiformes ແລະ ປະກອບມີ
2 ຊະນິດຄື: Clupeichths aesarnensis ຢູ່ໃນສະກຸນ Clupeidae ແລະ Sundasalanx
mekongensis ທີ່ນອນໃນສະກຸນ Sundasalangidae.
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ສະກຸນ / Family: Clupeidae
Clupeichthys aesamensis (Wongratana, 1983)
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:

ປານອຍ
້ / pa noi
ປາແກວ
້ / pa keo
ປາຊິວ / pa siew

5

SL: 7 cm

ປາຊະນິດນີ້ ມີຊ່ ືເອີ້ນເປັ ນພາສາອັງກິດວາ່ River sprat. ໂດຍທົ່ວໄປ ແລວມັ
້ ກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້
ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ຂະໜາດລວງຍາວມາດ ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມນ
່
SL: 7 cm. ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູສ່ວນໃຫຍ່ຊາວປະ ມົງມັກຈັບໄດ້ໂຕທີ່ມີຂະໜາດ ຕັ້ງແຕ່ 5 - 7 cm.
ມັກພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປໃນເຂດນໍາ້ ອູ ແລະ ບັນດານໍາ້ ສາຂາ. ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວມັກອາໃສຢູ່ໃນບໍລິເວນນໍາ້ ຕື້ນ
ບ່ອນທີ່ເປັ ນນໍາ້ ຂັງຊົ່ວຄາວໃນນໍາ້ ທີ່ ພື້ ນເປັ ນຊາຍປົ ນຕົມ.

ສະກຸນ / Family: Sundasalangidae
Sundasalanx mekongensis (Britz & Kottelat, 1999)
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:

ປາເຂັມ / pa kem

6

SL: 5 cm

ປາຊະນິດນີ້ ມີຊ່ ືເອີ້ນເປັ ນພາສາອັງກິດວາ່ Sundaland noodle fish. ໂດຍທົ່ວໄປແລວມັ
້ ກພົ ບເຫັ ນ
ໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ຂະໜາດລວງຍາວ ມາດຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດ
ແມ່ນ SL: 5 cm. ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ຊາວປະ ມົງມັກຈັບໄດ້ໂຕທີ່ມີຂະໜາດແຕ່ 3 - 4 cm.
ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປໃນເຂດນໍາ້ ອູ ແລະ ນໍາ້ ສາຂາ ແຕ່ເມືອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ. ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ
ມັນມັກອາໃສຢູ່ໃນບໍລິເວນນໍາ້ ຕື້ນ ບ່ອນທີ່ເປັ ນນໍາ້ ຂັງຊົ່ວຄາວໃນນໍາ້ ທີ່ພ້ ື ນເປັ ນຊາຍປົ ນຕົມ.
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ຄູມື
່ ຊະນິດປາທີ່ພົບເຫັ ນໃນອາງຮັ
່ ບນໍຳ້ ອູ, ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ

ເຜົ່ າ / Order: Cypriniformes
ສະກຸນ / Family: Cyprinidae

7

Acheilognathus deignani (Smith, 1945)
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປານອຍ
້ / Pa noi

SL: 7 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍໃນເຂດ
ພູ ດອຍ, ໂດຍສະເພາະ
້
ແມ່ນໃນເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ. ຂະໜາດລວງຍາວ ມາດ ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ
ສູງສຸດແມນ
່ ມີຂະໜາດ ຕັ້ງແຕ່ 4 - 5 cm.
່ SL: 6 cm. ໃນນໍາ້ ອູສວນໃຫຍ
່
່ ຊາວປະມົງ ມັກຈັບ ໄດໂຕທີ
້
ປາຊະນິດນີ້ ແມນພົ
ບ
ເຫັ
ນ
ໃນ
ເຂດຕອນ
ເທິ
ງ
ຂອງ
ອ
າງຮັ
ບ
ນໍ
າ
້
ອູ
ແລະ
ນໍາ້ ສາຂາ ໂດຍສະເພາະແມນຢູ
່
່
່ ່ ໃນ
ສາຍຫ້ວຍນໍາ້ ບຸນ ເຂດເມືອງບຸນເໜືອ ແລະ ເມືອງບຸນໄຕ;້ ໃນນໍາ້ ອູ ແລະ ນໍາ້ ສາຂາໃນເຂດເມືອງຍອດອູ.
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Bangana behri (Fowler, 1973)
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາຫວາໜ
້ ານໍ
້ / pa wa nanor

SL: 60 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ຂະໜາດລວງຍາວ
ມາດຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມນ
່ SL: 60 cm. ໃນນໍາ້ ອູສວນໃຫຍ
່
່ຊາວປະມົງມັກຈັບໄດໂຕ
້
ທີ່ມີຂະໜາດຕັ້ງແຕ່ 25 - 40 cm. ປາຊະນິດນີ້ພົບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປໃນອາງຮັ
ບ
ນໍ
າ້ ອູ ແລະ ນໍາ້ ສາຂາ ໃນເຂດ
່
ເມືອງຜົ້ ງສາລີ ຫາ ເມືອງປາກອູ.
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Bangana lippus (Fowler, 1936)
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາມັນ / pa man
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SL: 25 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ໃນ ສປປ ລາວ. ຂະໜາດລວງ
ຍາວມາດຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມນ
SL:
25
cm.
ໃນນໍາ້ ອູສວນໃຫຍ
່
່
່ຊາວປະມົງມັກຈັບ
ໄດໂຕທີ
່
ມ
ຂ
ີ
ະໜາດຕັ
ງ
້
ແຕ
10
15
cm.
ປາຊະນິ
ດ
ນີ
້
ພົ
ບ
ເຫັ
ນ
ຢູ
ທົ
່
ວ
ໄປໃນສາຍຫ
້
່
່
້ ວຍສາຂາຂອງນໍາ້ ອູ
ທີ່ພ້ ື ນມີລັກສະນະເປັ ນຫີ ນ ນັບແຕ່ຍອດອູຮອດ ປາກ ແມ່ນໍາ້ .

Barbonymus gonionotus
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາປາກ / pa pak
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SL: 30 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ໂດຍທົ່ວໄປແລວມັ
້ ກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດໃຫຍ່ຫາກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງ
ຍາວມາດຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມ່ນ SL: 30 cm. ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູສ່ວນໃຫຍ່ຊາວປະ
ມົງມັກຈັບໄດ້ໂຕທີ່ມີຂະໜາດ 15 - 20 cm. ພົ ບເຫັ ນຢູ່ ທົ່ວໄປໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູແຕ່ເມືອງຍອດອູ
ແຂວງຜົ້ ງສາລີ ຫາ ເມືອງປາກອູ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ.
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ຄູມື
່ ຊະນິດປາທີ່ພົບເຫັ ນໃນອາງຮັ
່ ບນໍຳ້ ອູ, ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ
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Barbonymus schwanefeldii
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາວຽນໄຟ / pa vien fai

SL: 34 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ໂດຍທົ່ວໄປແລວມັ
້ ກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດໃຫຍ່ຫາຂະໜາດກາງໃນ ສປປ ລາວ. ລວງ
ຍາວມາດຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມນ
່ SL: 34 cm. ໃນອາງຮັ
່ ບນໍາ້ ອູ ສວນໃຫຍ
່
່ຊາວປະມົງມັກ
ຈັບໄດ້ໂຕທີ່ມີຂະໜາດ 15 - 20 cm, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ ທົ່ວໄປ ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູ ແຕ່ເມືອງຂວາ ເຖິງ ເມືອງປາກອູ.
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Cirrhinus cirrhosus
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາສອຍ
່ / pa soil

SL: 100 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ໂດຍທົ່ວໄປແລວມັ
້ ກພົ ບເຫັ ນປາຊະນິດນີ້ໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດໃຫຍ່ ຫາ ຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງ
ຍາວມາດຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມ່ນ SL: 100 cm. ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ຊາວປະມົງມັກ
ຈັບໄດ້ໂຕທີ່ມີຂະໜາດຕັ້ງແຕ່ 20 - 30 cm. ປາຊະນິດນີ້ແມ່ນພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປໃນນໍາ້ ອູ ແຕ່ເມືອງຜົ້ ງສາລີ
ຫາ ເມືອງປາກອູ.
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Cirrhinus molitorella
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາແກງ / pa kang
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SL: 44 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດຖານ
ຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມ່ນ SL: 44 cm. ໃນນໍາ້ ອູສ່ວນໃຫຍ່ຊາວປະມົງມັກຈັບໄດ້ໂຕທີ່ມີຂະໜາດ
20 - 30 cm. ປາຊະນິດນີ້ແມນ
່ ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປໃນນໍາ້ ອູ ແຕເມື
່ ອງຂວາ ຫາ ເມືອງປາກອູ.

Cosmochilus harmandi
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາໂຈກ / pa jok

14

SL: 60 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ໂດຍທົ່ວໄປແລວມັ
້ ກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດໃຫຍ່ ຫາຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ.
ລວງຍາວມາດຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມ່ນ SL: 60 cm. ໃນນໍາ້ ອູສ່ວນໃຫຍ່ຊາວປະມົງມັກ
ຈັບໄດ້ໂຕທີ່ມີຂະໜາດ ຕັ້ງແຕ່ 20 - 40 cm. ປາຊະນິດນີ້ແມ່ນພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປໃນນໍາ້ ອູ ແຕ່ເມືອງຍອດ
ອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.
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ຄູມື
່ ຊະນິດປາທີ່ພົບເຫັ ນໃນອາງຮັ
່ ບນໍຳ້ ອູ, ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ
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Crossocheilus reticulatus
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາຕອກຫອຍ / pa tok toil

SL: 11 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມັກພົ ບເຫັ ນໃນແມ່ນໍາ້ ຂະໜາດໃຫຍ່ ຫາຂະໜາດກາງໃນ ສປປ ລາວ.
ລວງຍາວມາດຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມນ
່ SL: 11 cm. ໃນອາງຮັ
່ ບນໍາ້ ອູສວນໃຫຍ
່
່ຊາວ
ປະມົງມັກຈັບໄດໂຕທີ
່
ມ
ຂ
ີ
ະໜາດ
ຕັ
ງ
້
ແຕ
9
10
cm.
ປາຊະນິ
ດ
ນີ
້
ແ
ມ
ນພົ
ບ
ເຫັ
ນ
ຢູ
ທົ
່
ວ
ໄປໃນນໍ
າ
້
ອູ
ແຕ່
້
່
່
່
ເຂດເມືອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ ສວນໃຫຍ
ແມ
ນມັ
ກ
ອາໄສຢູ
ໃນບໍ
ລ
ເ
ິ
ວນນໍ
າ
້
ທີ
່
ເ
ປັ
ນ
ສາຍຫ
ວຍໃສ.
່
່ ່
່
້
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Cyclocheilichthys apogon
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາດອກຈານ / pa dok janh

SL: 16 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ໂດຍທົ່ວໄປແລວມັ
້ ກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດໃຫຍ່ ຫາຂະ ໜາດນອຍ
້ ໃນ ສປປ ລາວ.
ມີຊ່ ືເອີ້ນກັນເປັ ນພາສາອັງກິດວາ່ Beardless barb. ລວງຍາວມາດຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດ
ແມ່ນ SL: 16 cm. ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ຊາວປະມົງມັກຈັບໄດ້ໂຕທີ່ມີຂະໜາດ ຕັ້ງແຕ່ 10 - 14
cm. ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປໃນ ແມນໍ
່ າ້ ທີ່ໄຫຼຊ້າ, ຫ້ວຍນອຍ
້ ແລະ ພື້ ນທີ່ມີລັກສະນະເປັ ນໜອງຕໍ່ກັບແມນໍ
່ າ້
ທີ່ມີຢ່ ູໃນອາງ
ຮັ
ບ
ນໍ
າ
້
ອູ
ແຕ
ເມື
ອ
ງຂວາ
ຫາ
ເມື
ອ
ງປາກອູ
.
່
່
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Cyclocheilichthys armatus
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:

ປາຈາດ / pa chart
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SL: 18 cm

ປາຊະນິດນີ້ ໂດຍທົ່ວໄປແລວມັ
້ ກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດໃຫຍ່ ຫາຂະໜາດນອຍ
້ ໃນ ສປປ ລາວ.
ລວງຍາວມາດຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມ່ນ SL: 18 cm. ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ຊາວປະ
ມົງມັກຈັບໄດ້ໂຕທີ່ມີຂະໜາດ ຕັ້ງແຕ່ 10 - 14 cm, ປາຊະນິດນີ້ແມ່ນພົ ບເຫັ ນມັນອາໃສຢູ່ໃນແມ່ນໍາ້ ທີ່ມີ
ລະດັບນໍາ້ ບໍ່ເລິກຫຼາຍໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນລະດູແລ້ງ ແລະ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນເຂດນໍາ້ ຕື້ນເປັ ນຕົ້ນແມ່ນພື້ ນ
ທີ່ນາໍ້ ຖ້ວມໃນຊ່ວງລະດູຝົນ, ມີຢ່ ູທົ່ວໄປໃນນໍາ້ ອູ ແຕເມື
່ ອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.

Cyclocheilichthys enoplos
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:

ປາຈາດ / pa chart
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SL: 55 cm

ປາຊະນິດນີ້ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ
ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມ່ນ SL: 55 cm. ໃນອ່າງ ຮັບນໍາ້ ອູສ່ວນໃຫຍ່ຊາວປະມົງມັກ
ຈັບໄດໂຕທີ
່ ມີຂະໜາດຕັ້ງແຕ່ 15 - 30 cm, ເປັ ນປາທີ່ມັກ ມີການເຄື່ອນຍ້າຍ, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວ
້
ໄປໃນນໍາ້ ອູ ແຕເມື
່ ອງຂວາ ຫາ ເມືອງປາກອູ.
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ຄູມື
່ ຊະນິດປາທີ່ພົບເຫັ ນໃນອາງຮັ
່ ບນໍຳ້ ອູ, ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ
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Cyclocheilichthys furcatus
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາຈາດ / pa chart

SL: 40 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ໂດຍທົ່ວໄປແລວມັ
້ ກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ
ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມ່ນ SL: 40 cm. ໃນນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ຊາວປະມົງມັກຈັບໄດ້ໂຕ
ທີ່ມີຂະໜາດ ຕັ້ງແຕ່ 20 - 30 cm. ປາຊະນິດນີ້ ແມ່ນພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູ ແຕ່ເຂດ
ຫາດສາເມືອງຜົ້ ງສາລີ ຫາ ເມືອງປາກອູ.
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Cyclocheilichthys heteronema
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາ / pa

SL: 9 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ໂດຍທົ່ວໄປແລວມັ
້ ກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດກາງຫານອຍ
້ ໃນ ສປປ ລາວ, ລວງຍາວມາດ
ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມ່ນ SL: 9 cm, ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູ່ສ່ວນໃຫຍ່ຊາວປະມົງມັກຈັບໄດ້ໂຕທີ່
ມີຂະໜາດ ຕັ້ງແຕ່ 5 - 7 cm. ປາຊະນິດນີ້ແມ່ນມັກມີການເຄື່ອນຍ້າຍໄປມາ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພົ ບເຫັ ນຢູ່
ໃນບໍລິເວນແຫຼ່ງນໍາ້ ທີ່ມີພ້ ື ນມີລັກສະນະເປັ ນຕົມ, ພື້ ນທີ່ນາໍ້ ຖ້ວມ ແລະ ສາຍຫ້ວຍທົ່ວໄປໃນອາງຮັ
່ ບນໍາ້ ອູ
ແຕເມື
ອ
ງ
ຍອດອູ
ຫາ
ເມື
ອ
ງປາກອູ
.
່
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Cyclocheilichthys repasson
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:

ປາຈາດ / pa chart
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SL: 23 cm

ປາຊະນິດນີ້ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດໃຫຍ່ ຫາ ຂະ ໜາດກາງໃນ ສປປ ລາວ.
ລວງຍາວມາດຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມນ
່ SL: 23 cm. ໃນອາງຮັ
່ ບນໍາ້ ອູ ສວນໃຫຍ
່
່ຊາວປະ
ມົງມັກຈັບໄດໂຕທີ
່
ມ
ຂ
ີ
ະໜາດ
ຕັ
ງ
້
ແຕ
10
14
cm,
ພົ
ບ
ເຫັ
ນ
ຢູ
ທົ
່
ວ
ໄປໃນແມ
ນໍ
າ
້
ອູ
ແລະ
ສາຂາ
ແຕ
້
່
່
່
່
ເມືອງຂວາ ຫາ ເມືອງປາກອູ.

Cyprinus carpio
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາໄນ / pa nai
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SL: 80 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດໃຫຍ່ ຫາຂະ ໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ,
ລວງຍາວມາດຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມ່ນ SL: 80 cm. ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ຊາວ
ປະມົງມັກຈັບໄດໂຕທີ
່ ມີຂະໜາດ ຕັ້ງແຕ່ 20 - 50 cm. ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປໃນແມນໍ
້
່ າ້ ອູ ແລະ ສາຂາ
ແຕເມື
ອ
ງຍອດອູ
ຫາ
ເມື
ອ
ງປາກອູ
.
່
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ຄູມື
່ ຊະນິດປາທີ່ພົບເຫັ ນໃນອາງຮັ
່ ບນໍຳ້ ອູ, ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ
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Cyprinus rubrofuscus
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາໄນ / pa nai

SL: 28 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ໂດຍທົ່ວໄປແລວມັ
້ ກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດກາງ ຫາຂະໜາດນອຍ
້ ໃນ ສປປ ລາວ.
ລວງຍາວມາດຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມນ
SL:
28
cm.
ໃນອ
າງຮັ
ບ
ນໍ
າ້ ອູ ສວນໃຫຍ
່
່
່
່ຊາວປະ
ມົງມັກຈັບໄດ້ໂຕທີ່ມີຂະໜາດ ຕັ້ງແຕ່ 10 - 14 cm. ປາຊະນິດນີ້ພົບເຫັ ນໃນປະລິມານທີ່ໜອຍ
້ ຢູ່ໃນນໍາ້ ອູ
ແຕ່ເມືອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງງອຍ.
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Danio laoensis
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາຊິວ / pa siew

SL: 6 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ສວນໃຫຍ
່ ມີລັກ ສະນະເປັ ນສາຍຫ້ວຍ ແລະ
່
່ແລວມັ
້ ກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍທີ
້
ນໍາ້ ໄຫຼຊ້າ ຂະໜາດລວງຍາວມາດຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມ່ນ SL: 6 cm. ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູ
ສ່ວນໃຫຍ່ຊາວປະມົງມັກຈັບໄດ້ໂຕທີ່ມີຂະໜາດ ຕັ້ງແຕ່ 3 - 6 cm, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປແຕ່ເມືອງຍອດອູ ຫາ
ເມືອງງອຍ.
38
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Danio roseus
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາຊິວ / pa siew

25

SL: 4 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ແລະ ສາຍຫ້ວຍ. ລວງ ຍາວມາດຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບ
ເຫັ ນສູງສຸດແມ່ນ SL: 4 cm. ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ ຊາວປະມົງມັກຈັບໄດ້ໂຕທີ່ມີຂະໜາດ ຕັ້ງແຕ່
3 - 4 cm. ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປແຕ່ເມືອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງງອຍ.

Esomus metallicus
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາຊິວ / pa siew
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SL: 6 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ,
ສາຍຫ້ວຍບໍລິເວນ ນໍາ້ ໄຫຼ ຊ້າ, ພື້ ນທີ່ນາໍ້ ຖ້ວມ ແລະ
້
ໜອງນໍາ້ , ລວງຍາວມາດຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມ່ນ SL: 6 cm. ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູສ່ວນໃຫຍ່
ຊາວປະມົງມັກຈັບໄດ້ໂຕທີ່ມີຂະໜາດ ຕັ້ງແຕ່ 3 - 6 cm. ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູ ແຕ່ເມືອງຍອດ
ອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.
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ຄູມື
່ ຊະນິດປາທີ່ພົບເຫັ ນໃນອາງຮັ
່ ບນໍຳ້ ອູ, ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ
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Garra cambodgiensis
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາມັນ / pa man

SL: 10 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ,
ສາຍຫ້ວຍທີ່ໃສມີນາໍ້ ໄຫຼ ແລະ ພື້ ນສ່ວນໃຫຍ່ເປັ ນຫີ ນ.
້
ລວງຍາວມາດຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມນ
່ SL: 10 cm. ໃນອາງຮັ
່ ບນໍາ້ ອູ ສວນໃຫຍ
່
່ຊາວປະ
ມົງມັກຈັບໄດໂຕທີ
່
ມ
ຂ
ີ
ະໜາດ
ຕັ
ງ
້
ແຕ
5
10
cm,
ປາຊະນິ
ດ
ນີ
້
ແ
ມ
ນພົ
ບ
ເຫັ
ນ
ຢູ
ທົ
່
ວ
ໄປແຕ
ເມື
ອ
ງຍອດອູ
ຫາ
້
່
່
່
່
ເມືອງປາກອູ.
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Garra cyclostomata
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາມັນ / pa man

SL: 15 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ,
ສາຍຫ້ວຍຕາມພູ ເຂົາ, ພື້ ນນໍາ້ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັ ນກ້ອນຫີ ນ
້
ແລະ ນໍາ້ ໃສ. ລວງຍາວມາດຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດ ແມນ
່ SL: 15 cm. ໃນອາງຮັ
່ ບນໍາ້ ອູ
ສວນໃຫຍ
ຊາວປະມົ
ງ
ບໍ
່
ຄ
ອຍພົ
ບ
ເຫັ
ນ
ແຕ
ສາມາດຈັ
ບ
ໄດ
ປົ
ນ
ກັ
ນ
ມາກັ
ບ
ປາຊະນິ
ດ
ອື
່
ນ
ແຕ
ກໍ
ອຍ
່
່
່
່
້
່ ່ມີສວນໜ
່
້
ເປັ ນປາທີ່ພົບເຫັ ນໄດຍາກມີ
ປ
ະຊາກອນ
ທີ
່
ໜ
ອຍ
ພົ
ບ
ເຫັ
ນ
ໃນສາຍຫ
ວຍນໍ
າ
້
ບູ
ນ
ເມື
ອ
ງບູ
ນ
ເໜື
ອ
ແລະ
້
້
້
ເຂດເມືອງຍອດອູຫາເມືອງສໍາພັ ນ.
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Hampala macrolepidota
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາສູດ / pa soud
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SL: 60 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດໃຫຍ່ ຫາຂະໜາດນອຍ
້ ໃນ ສປປ ລາວ.
ລວງຍາວມາດຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມນ
SL:
60
cm,
ໃນອ
າງແມ
ນໍ
າ
້
່
່
່ ອູ ສວນໃຫຍ
່
່ຊາວປະ
ມົງມັກຈັບໄດໂຕທີ
່
ມ
ຂ
ີ
ະໜາດ
ຕັ
ງ
້
ແຕ
15
25
cm.
ສ
ວນໃຫຍ
ແມ
ນອາໃສໃນບໍ
ລ
ເ
ິ
ວນນໍ
າ
້
ທີ
່
ມ
ພ
ີ
້
ື
ນ
ເປັ
ນຕົມ
້
່
່
່ ່
ຫຼື ຕົມປົ ນຊາຍ ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປໃນ ອາງຮັ
ບ
ນໍ
າ
້
ອູ
ແຕ
ເມື
ອ
ງຍອດອູ
ຫາ
ເມື
ອ
ງປາກອູ
.
່
່

Hemibarbus maculatus
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາແດງ / pa deng
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SL: 34 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມີຊ່ ືເອີ້ນກັນເປັ ນພາສາອັງກິດວາ່ Spotted steed. ມັກພົ ບ ເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດ
ໃຫຍ່ ຫາຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດຖານຂອງ ລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມ່ນ
SL: 34 cm. ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ຊາວປະມົງ ມັກ ຈັບໄດ້ໂຕທີ່ມີຂະໜາດຕັ້ງແຕ່ 15 - 25 cm.
ມັກອາໃສຢູ່ໃນແມ່ນໍາ້ ແລະ ສາຍຫ້ວຍທີ່ມີພ້ ື ນ ມີລັກສະນະເປັ ນຊາຍ, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ປະລິມານທີ່ໜອຍ
້
ໃນອາງແມ
ນໍ
າ
້
ອູ
ແຕ
ເມື
ອ
ງຍອດອູ
ຫາ
ເມື
ອ
ງງອຍ.
່
່
່
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ຄູມື
່ ຊະນິດປາທີ່ພົບເຫັ ນໃນອາງຮັ
່ ບນໍຳ້ ອູ, ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ
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Hypsibarbus lagleri
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາປາກ / pa pak

SL: 35 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມັກພົ ບເຫັ ນໃນແມ່ນໍາ້ ຂະໜາດໃຫຍ່ ຫາຂະໜາດນອຍ
້ ໃນ ສປປ ລາວ.
ລວງຍາວມາດຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມ່ນ SL: 35 cm. ໃນອ່າງນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ຊາວປະ
ມົງມັກຈັບໄດໂຕທີ
່ ມີຂະໜາດ ຕັ້ງແຕ່ 20 - 30 cm, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປໃນເຂດນໍາ້ ໄຫຼໄວ ແລະ ໄຫຼຊ້າ,
້
ເຂດພື້ ນທີ່ນາໍ້ ຖ້ວມ ແຕເມື
່ ອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.
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Hypsibarbus malcolmi
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:

ປາປາກ / pa pak

SL: 41 cm

ປາຊະນິດນີ້ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດໃຫຍ່ ຫາຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ຂະໜາດລວງ
ຍາວມາດຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມນ
່ SL: 41 cm. ໃນນໍາ້ ອູ ສວນໃຫຍ
່
່ຊາວປະມົງມັກຈັບໄດ້
ໂຕທີ່ມີຂະໜາດຕັ້ງແຕ່ 20 - 30 cm. ປາຊະນິດນີ້ແມນພົ
ບ
ເຫັ
ນ
ຢູ
ທົ
່
ວ
ໄປໃນນໍ
າ
້
ອູ
ແຕເມື
່
່
່ ອງຍອດອູ ຫາ
ເມືອງປາກອູ.
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Hypsibarbus pierrei
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:

ປາປາກ / pa pak

33

SL: 25 cm

ປາຊະນິດນີ້ມັກພົ ບເຫັ ນໃນນໍາ້ ຂະໜາດໃຫຍ່ ຫາ ຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດຖານ
ຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມນ
່ SL: 25 cm. ໃນອາງຮັ
່ ບນໍາ້ ອູ ສວນໃຫຍ
່
່ຊາວປະມົງມັກຈັບໄດໂຕ
້
ທີ່ມີຂະໜາດ ຕັ້ງແຕ່ 10 - 20 cm. ປາຊະນິດນີ້ແມນພົ
ບ
ເຫັ
ນ
ຢູ
ທົ
່
ວ
ໄປໃນນໍ
າ້ ອູ ແຕເມື
່
່
່ ອງຍອດອູ ຫາ
ເມືອງປາກອູ.

Hypsibarbus vernayi
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາກ / pa kao
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SL: 22 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດໃຫຍ່ ຫາຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດຖານ
ຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມ່ນ SL: 22 cm. ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ຊາວປະມົງມັກຈັບໄດ້ໂຕທີ່ມີ
ຂະໜາດ ຕັ້ງແຕ່ 10 – 18 cm, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕເມື
່ ອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.
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ຄູມື
່ ຊະນິດປາທີ່ພົບເຫັ ນໃນອາງຮັ
່ ບນໍຳ້ ອູ, ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ
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Hypsibarbus wetmorei
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:

ປາປາກ / pa pak

SL: 20 cm

ປາຊະນິດນີ້ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດໃຫຍ່ ຫາຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດຖານ
ຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມນ
່ ມີຂະ
່ SL: 20 cm. ໃນອາງຮັ
່ ບນໍາ້ ອູ ສວນໃຫຍ
່
່ຊາວປະມົງມັກຈັບໄດໂຕທີ
້
ໜາດຕັ້ງແຕ່ 10 - 18 cm, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປແຕ່ ເມືອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.
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Labeo chrysophekadion
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາເພ້ຍ / pa pier

SL: 60 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ເອີ້ນກັນເປັ ນພາສາອັງກິດວາ່ Black Sharkminnow.
ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດໃຫຍ່ ຫາຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດຖານ ຂອງລໍາ
ໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມ່ນ SL: 60 cm, ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ຊາວປະມົງມັກ ຈັບໄດ້ໂຕທີ່ມີຂະ
ໜາດ ຕັ້ງແຕ່ 20 - 40 cm, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕເມື
່ ອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.
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Luciocyprinus striolatus
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:

ປາສາກ / pa sask
ປາຄຽງ / pa kieng

37

SL: 150 cm

ປາຊະນິດນີ້ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດໃຫຍ່ ຫາຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວ
ມາດຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມນ
່ SL: 150 cm, ໂຕຂະໜາດໃຫຍ່ ສວນໃຫຍ
່
່ພົ ບ
ເຫັ ນໃນແມນໍ
າ
້
ຂອງ.
ໃນອ
າງຮັ
ບ
ນໍ
າ
້
ອູ
ສ
ວນໃຫຍ
ຊາວປະມົ
ງ
ມັ
ກ
ຈັ
ບ
ໄດ
ໂຕທີ
່
ມ
ີ
ຂະໜາດ
ຕັ
ງ
້
ແຕ່
່
່
່
່
້
20 - 50 cm, ພົ ບເຫັ ນຈໍານວນໜອຍ
ແຕ
ເມື
ອ
ງຍອດອູ
ຫາ
ເມື
ອ
ງປາກອູ
.
້
່

Mekongina erythrospila
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:

ປາສະອີ / pa sa-ee

38

SL: 30 cm

ປາຊະນິດນີ້ເອີ້ນກັນໃນພາສາອັງກິດວາ່ Striped river barb. ມັກພົ ບ ເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດ
ໃຫຍ່ ຫາຂະໜາດນອຍ
້ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ ຖານຂອງ ລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມ່ນ
SL: 30 cm. ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ຊາວປະມົງມັກ ຈັບໄດ້ໂຕທີ່ມີຂະໜາດ ຕັ້ງແຕ່ 15 - 25 cm.
ມັກອາໄສຢູ່ບ່ອນທີ່ເປັ ນນໍາ້ ໄຫຼ, ນໍາ້ ໃສ, ພື້ ນເປັ ນ ກ້ອນຫີ ນ ພົ ບເຫັ ນຈໍານວນໜອຍ
້ ແຕ່ເມືອງຍອດອູ ຫາ
ເມືອງປາກອູ.
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ຄູມື
່ ຊະນິດປາທີ່ພົບເຫັ ນໃນອາງຮັ
່ ບນໍຳ້ ອູ, ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ
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Metzia bounthobi
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາຊິວ / pa siew

SL: 7 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ເປັ ນປາທີ່ຫາກໍ່ຄົ້ນພົ ບໃໝໃນປີ
2011 ທີ່ພົບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດກາງ ຫາ ຂະໜາດນອຍ
່
້
ຢູ່ ພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ, ລວງຍາວມາດຖານຂອງລໍາ ໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມ່ນ SL: 5 - 7 cm,
ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູ ມັກອາໄສຢູ່ບ່ອນທີ່ເປັ ນນໍາ້ ໄຫຼຊ້າ, ຫ້ວຍນອຍ,
ພົ ບເຫັ ນຈໍານວນໜອຍ
້
້ ແຕ່ເມືອງສໍາພັ ນ
ຫາ ເມືອງງອຍ.
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Mystacoleucus atridorsalis
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາຊິວ / pa siew
ປາຫຼັງໜາມ / pa lang nam

SL: 7 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດໃຫຍ່ ຫາຂະໜາດນອຍ
້ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ
ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມ່ນ SL: 7 cm. ໃນອ່າງຮັບ ນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ຊາວປະມົງມັກຈັບ
ໄດ້ໂຕທີ່ມີຂະໜາດ ຕັ້ງແຕ່ 4 - 6 cm. ມັກອາໄສຢູ່ບ່ອນ ທີ່ນາໍ້ ໄຫຼ, ພື້ ນນໍາ້ ເປັ ນຊາຍ ຫຼື ຊາຍປົ ນຕົມ,
ເຂດພື້ ນທີ່ນາໍ້ ຖ້ວມ, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕເມື
່ ອງ ຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.
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Mystacoleucus cf. marginatus
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາຊິວ / pa siew
ປາຫຼັງໜາມ / pa lang nam

SL: 15 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດໃຫຍ່ ຫາຂະໜາດນອຍ
້ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ
ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມນ
SL:
15
cm.
ໃນອ
າງຮັ
ບ
ນໍາ້ ອູ ສວນໃຫຍ
່
່
່
່ຊາວປະມົງມັກຈັບ
ໄດ້ໂຕທີ່ມີຂະໜາດ ຕັ້ງແຕ່ 5 - 10 cm. ມັກອາໄສຢູ່ບ່ອນ ທີ່ນາໍ້ ໄຫຼຊ້າ, ພື້ ນນໍາ້ ເປັ ນຊາຍ ຫຼື ຊາຍປົ ນ
ຕົມ ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕ່ເມືອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.

Mystacoleucus ectypus
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:

ປາຊິວ / pa siew
ປາຫຼັງໜາມ / pa lang nam
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SL: 7 cm

ປາຊະນິດນີ້ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດໃຫຍ່ ຫາຂະໜາດນອຍ
້ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ
ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມ່ນ SL: 7 cm. ໃນອ່າງຮັບ ນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ຊາວປະມົງມັກຈັບ
ໄດ້ໂຕທີ່ມີຂະໜາດ ຕັ້ງແຕ່ 4 - 6 cm. ມັກອາໄສຢູ່ບ່ອນ ທີ່ນາໍ້ ໄຫຼ ພື້ ນນໍາ້ ເປັ ນຊາຍ ຫຼື ຊາຍປົ ນຕົມ
ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕເມື
່ ອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.
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ຄູມື
່ ຊະນິດປາທີ່ພົບເຫັ ນໃນອາງຮັ
່ ບນໍຳ້ ອູ, ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ
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Mystacoleucus greenwayi
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາຊິວ / pa siew
ປາຫຼັງໜາມ / pa lang nam

SL: 7 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດໃຫຍ່ ຫາຂະໜາດນອຍ
້ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ
ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມນ
SL:
8
cm,
ໃນອ
າງຮັ
ບ
ນໍ
າ້ ອູ ສວນໃຫຍ
່
່
່
່ຊາວປະມົງມັກຈັບ
ໄດໂຕທີ
່
ມ
ຂ
ີ
ະໜາດ
ຕັ
ງ
້
ແຕ
4
7
cm.
ມັ
ກ
ອາໄສຢູ
ບ
ອນ
ທີ
່
ນ
າ
້
ໍ
ໄຫຼ
ພື
້
ນ
ນໍ
າ
້
ເປັ
ນຊາຍ
ຫຼື ຊາຍປົ ນຕົມ
້
່
່ ່
ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕເມື
ອ
ງຍອດອູ
ຫາ
ເມື
ອ
ງປາກອູ
.
່
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Mystacoleucus lepturus
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາຊິວ / pa siew
ປາຫຼັງໜາມ / pa lang nam

SL: 9 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດໃຫຍ່ ຫາຂະໜາດນອຍ
້ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ
ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມ່ນ SL: 9 cm. ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ຊາວປະມົງມັກຈັບໄດ້ໂຕທີ່ມີ
ຂະໜາດ ຕັ້ງແຕ່ 4 - 7 cm. ມັກອາໄສຢູ່ ບ່ອນທີ່ນາໍ້ ໄຫຼ ພື້ ນນໍາ້ ເປັ ນຊາຍ ຫຼື ຊາຍປົ ນຕົມ ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ
ແຕເມື
່ ອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.
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Onychostoma fusiforme
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາຂິງ / pa king

SL: 23 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດກາງ ຫາຂະໜາດນອຍ
້ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ
ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມ່ນ SL: 23 cm, ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ຊາວປະມົງມັກ
ຈັບໄດ້ໂຕທີ່ມີຂະໜາດ ຕັ້ງແຕ່ 15 - 20 cm. ມັກອາໄສຢູ່ບ່ອນທີ່ນາໍ້ ໄຫຼໄວ, ພື້ ນນໍາ້ ເປັ ນຫີ ນ, ສ່ວນ
ໃຫຍ່ແມ່ນພົ ບໃນສາຍຫ້ວຍທີ່ໄຫຼ ລົງໃສ່ນໍາ້ ອູແຕ່ເມືອງຍອດ ອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.

Onychostoma gerlachi
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:

ປາຂິງ / pa king
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SL: 27 cm

ປາຊະນິດນີ້ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດກາງ ຫາຂະໜາດນອຍ
້ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ
ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມນ
SL:
27
cm.
ໃນອ
າງຮັ
ບ
ນໍາ້ ອູ ສວນໃຫຍ
່
່
່
່ຊາວປະມົງມັກຈັບໄດ້
ໂຕທີ່ມີຂະໜາດ ຕັ້ງແຕ່ 15 - 20 cm. ມັກອາໄສຢູ່ບ່ອນ ທີ່ນາໍ້ ໄຫຼໄວ, ພື້ ນນໍາ້ ເປັ ນຫີ ນ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ
ພົ ບໃນສາຍຫ້ວຍທີ່ໄຫຼລົງໃສ່ນໍາ້ ອູແຕ່ເມືອງ ຍອດ ອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ, ມັກກິນພວກສັດນໍາ້ ເປັ ນອາຫານ.

49

ຄູມື
່ ຊະນິດປາທີ່ພົບເຫັ ນໃນອາງຮັ
່ ບນໍຳ້ ອູ, ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ
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Onychostoma meridionale
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາຂິງ / pa king

SL: 20 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດກາງ ຫາຂະໜາດນອຍ
້ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ
ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມນ
SL:
20
cm.
ໃນອ
າງຮັ
ບ
ນໍາ້ ອູ ສວນໃຫຍ
່
່
່
່
່ຊາວປະມົງມັກຈັບໄດໂຕທີ
້
ມີຂະໜາດ ຕັ້ງແຕ່ 10 - 18 cm. ມັກອາໄສຢູ່ບ່ອນທີ່ນາໍ້ ໄຫຼໄວ, ພື້ ນນໍາ້ ເປັ ນຫີ ນ, ສວນໃຫຍ
ແມ
ນພົ
ບ
ໃນ
່
່ ່
ສາຍຫ້ວຍທີ່ໄຫຼລົງໃສ່ ນໍາ້ ອູ ແຕເມື
່ ອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.
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Opsarius koratensis
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາຊິວ / pa siew

SL: 8 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດກາງ ຫາຂະໜາດນອຍ
້ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ
ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມ່ນ SL: 8 cm, ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ຊາວປະມົງມັກຈັບໄດ້
ໂຕທີ່ມີຂະໜາດ ຕັ້ງແຕ່ 5 - 8 cm. ມັກອາໄສຢູ່ບ່ອນທີ່ນາໍ້ ໄຫຼໄວ, ນໍາ້ ໃສ, ພື້ ນນໍາ້ ເປັ ນຫີ ນປົ ນຊາຍ, ສາ
ມາດພົ ບເຫັ ນທັງໃນພື້ ນທີ່ແຫຼ່ງນໍາ້ ໃນເຂດທົ່ງພຽງ ແລະ ພູ ເຂົ້າ ແຕເມື
່ ອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.
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Opsarius pulchellus
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:

ປາຂ້າງລາຍ / pa kang ley
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SL: 11 cm

ປາຊະນິດນີ້ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດກາງ ຫາຂະໜາດນອຍ
້ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວ
ມາດຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມ່ນ SL: 11 cm. ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ຊາວປະມົງ
ມັກຈັບໄດ້ໂຕທີ່ມີຂະໜາດ ຕັ້ງແຕ່ 5 - 10 cm. ມັກອາໄສຢູ່ບ່ອນທີ່ນາໍ້ ໄຫຼໄວ, ນໍາ້ ໃສ, ພື້ ນນໍາ້ ເປັ ນ
ຫີ ນປົ ນຊາຍ, ສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບເຫັ ນໃນພື້ ນທີ່ແຫຼ່ງນໍາ້ ໃນເຂດພູ ເຂົ້າ ແຕ່ເມືອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.

Osteochilus lini
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:

ປາອີໄທ / pa i-thai
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SL: 14 cm

ປາຊະນິດນີ້ ເອີ້ນກັນເປັ ນພາສາອັງກິດວາ່ Dusky Face Carp ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດ
ກາງ ຫາຂະໜາດນອຍ,
ພື້ ນທີ່ເປັ ນໜອງນໍາ້ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບ
້
ເຫັ ນ ສູງສຸດແມ່ນ SL: 14 cm. ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ຊາວປະມົງມັກຈັບໄດ້ໂຕທີ່ມີຂະໜາດ
ຕັ້ງແຕ່ 5 - 10 cm. ມັກອາໄສຢູ່ບ່ອນ ທີ່ນາໍ້ ໄຫຼຊ້າ, ພື້ ນນໍາ້ ເປັ ນຕົມ ຫຼື ຕົມປົ ນຊາຍ, ພື້ ນທີ່ນາໍ້ ຖ້ວມ
ແຕ່ ເມືອງສໍາພັ ນ ຫາ ເມືອງປາກອູ.
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ຄູມື
່ ຊະນິດປາທີ່ພົບເຫັ ນໃນອາງຮັ
່ ບນໍຳ້ ອູ, ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ
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Paralaubuca barroni
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາກະແຕບ / pa tab

SL: 18 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດກາງ ຫາຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດຖານ
ຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມນ
່ ມີ
່ SL: 18 cm. ໃນອາງຮັ
່ ບນໍາ້ ອູ ສວນໃຫຍ
່
່ຊາວປະມົງມັກຈັບໄດໂຕທີ
້
ຂະໜາດ ຕັ້ງແຕ່ 5 - 15 cm. ມັກອາໄສຢູ່ໃນນໍາ້ ອູ ແລະ ນໍາ້ ສາຂາ ເຊັ່ນ ນໍາ້ ແລງ, ນໍາ້ ນົວ, ນໍາ້ ພາກ ນໍາ້ ງາ
ແລະ ອື່ນໆ.
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Poropuntius angustus
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາຈາດ / pa chart

SL: 12 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ຫາຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດຖານ
ຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມນ
SL:
12
cm.
ໃນອາງຮັ
່ ມີ
່
່ ບນໍາ້ ອູ ສວນໃຫຍ
່
່ຊາວປະມົງມັກຈັບໄດໂຕທີ
້
ຂະໜາດ ຕັ້ງແຕ່ 5 - 10 cm. ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປໃນ ນໍາ້ ອູ ແລະ ນໍາ້ ສາຂາ ແຕ່ເມືອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງ
ປາກອູ.
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Poropuntius carinatus
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາຈາດ / pa chart
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SL: 23 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດກາງ ຫາ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ
ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມນ
່ SL: 23 cm. ໃນອາງຮັ
່ ບ ນໍາ້ ອູ ສວນໃຫຍ
່
່ຊາວປະມົງມັກຈັບ
ໄດໂຕທີ
່
ມ
ຂ
ີ
ະໜາດ
ຕັ
ງ
້
ແຕ
10
16
cm.
ພົ
ບ
ເຫັ
ນ
ຢູ
ທົ
່
ວ
ໄປ
ໃນນໍ
າ
້
ອູ
ແລະ
ນໍ
າ
້
ສາຂາ
ແຕເມື
້
່
່
່ ອງຍອດອູ
ຫາ ເມືອງປາກອູ.

Poropuntius laoensis
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາຈາດ / pa chart
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SL: 21 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດກາງ ຫາ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ
ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມ່ນ SL: 21 cm. ໃນອ່າງຮັບ ນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ຊາວປະມົງມັກຈັບໄດ້
ໂຕທີ່ມີຂະໜາດ ຕັ້ງແຕ່ 10 - 20 cm. ສ່ວນຫຼາຍມັກ ພົ ບໃນບ່ອນທີ່ນາໍ້ ໄຫຼໄວ ໃນນໍາ້ ອູ ແລະ ນໍຳ້ ສາຂາ
ແຕເມື
່ ອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.
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ຄູມື
່ ຊະນິດປາທີ່ພົບເຫັ ນໃນອາງຮັ
່ ບນໍຳ້ ອູ, ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ
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Poropuntius normani
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:

ປາຈາດ / pa chart

SL: 13 cm

ປາຊະນິດນີ້ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ຫາ ຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ
ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມນ
SL:
13
cm. ໃນອາງຮັ
່
່ ບນໍາ້ ອູ ສວນໃຫຍ
່
່ຊາວປະມົງມັກຈັບໄດ້
ໂຕທີ່ມີຂະໜາດ ຕັ້ງແຕ່ 8 - 10 cm. ສ່ວນຫຼາຍມັກພົ ບ ໃນບ່ອນທີ່ນາໍ້ ໄຫຼໄວ, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປໃນນໍາ້ ອູ
ແລະ ສາຂາ ແຕ່ເມືອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງ ປາກອູ.
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Probarbus jullieni
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາເອີນຕາແດງ / pa eun tadeng

SL: 100 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກເອີ້ນກັນເປັ ນພາສາອັງກິດວາ່ Jullien’s barb, Thicklip barb. ມັກພົ ບເຫັ ນໃນ
ສາຍນໍາ້ ຂະໜາດກາງ ຫາ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວ ມາດ ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ
ສູງສຸດແມ່ນ SL: 100 cm. ໃນອ່າງແມ່ນໍາ້ ອູ ສ່ວນ ໃຫຍ່ ຊາປະມົງມັກຈັບໄດ້ໂຕທີ່ມີຂະໜາດ ຕັ້ງແຕ່
20 - 40 cm. ສວນຫຼ
າຍມັກພົ ບໃນ ບ່ອນທີ່ນາໍ້ ໄຫຼໄວ ແລະ ເປັ ນວັງເລິກໃນນໍາ້ ອູ ແລະ ສາຂາຫຼັກເຂດ
່
ຕອນລຸມ
ແຕ
ເມື
ອ
ງສໍ
າ
ພັ
ນ ຫາ ເມືອງປາກອູ.
່
່
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Probarbus labeamajor
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາເອີນ / pa eun kao
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SL: 120 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກເອີ້ນກັນເປັ ນພາສາອັງກິດວາ່ Thicklipped barb ມັກພົ ບ ເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະ
ໜາດກາງ ຫາ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດຖານຂອງ ລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດ
ແມນ
່ SL: 120 cm. ໃນອາງຮັ
່ ບນໍາ້ ອູ ພົ ບເຫັ ນຈໍານວນໜອຍ
້ ແລະ ສວນໃຫຍ
່
່ ຂະໜາດ 20 - 40 cm
ມັກພົ ບໃນນໍາ້ ອູ ຢູ່ບ່ອນທີ່ນາໍ້ ໄຫຼໄວ ແລະ ເປັ ນວັງເລິກ ມີພວກສັດນໍາ້ ອາໄສຢູ່ຫຼາຍໂດຍສະເພາະເຂດ
ຕອນລຸມຂອງນໍ
າ້ ອູ ແຕເມື
່
່ ອງສໍາພັ ນ ຫາ ເມືອງ ປາກອູ.

Pseudohemiculter dispar
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາຊິວ / pa siew
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SL: 22 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ຫາ ຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວ
ມາດຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມ່ນ SL: 22 cm. ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບເຫັ ນແຕ່
ຂະໜາດ 8 - 15 cm, ມັກອາໄສໃນສາຍຫ້ວຍ ທີ່ໃສ, ໄຫຼໄວ ແລະ ພື້ ນນໍາ້ ເປັ ນຫີ ນ ຫຼື ຫີ ນປົ ນຊາຍ
ທີ່ມີພວກສັດນໍາ້ ອາໃສຢູ່ຫຼາຍ ແຕເມື
່ ອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກ ອູ.
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ຄູມື
່ ຊະນິດປາທີ່ພົບເຫັ ນໃນອາງຮັ
່ ບນໍຳ້ ອູ, ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ
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Pseudorasbora parva
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:

ປາຊິວ / pa siew

SL: 8 cm

ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນຢູ່ສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍໃນ
ສປປ ລາວ. ລວງຍາວ ມາຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບ
້
ເຫັ ນສູງສຸດແມນ
SL:
8
cm.
ໃນອ
າງຮັ
ບ
ນໍ
າ
້
ອູ
ສ
ວນໃຫຍ
່
່
່
່ພົ ບເຫັ ນ ຂະໜາດ 3 - 5 cm. ມັກອາໄສໃນ
ສາຍຫ້ວຍນອຍ
ທີ
່
ໃສ,
ໄຫຼ
ຊ
າ
ແລະ
ບ
ອນທີ
່
ນ
າ
້
ໍ
ບໍ
່
ໄ
ຫຼ
,
ພື
້
ນ
ນໍາ້ ເປັ ນຕົມ ແລະ ມີພືດນໍາ້ ເກີດຂື້ນ. ພົ ບເຫັ ນ
້
້
່
ໃນເຂດເມືອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.
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Puntioplites falcifer
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາສະກາງ / pa sa kang

SL: 30 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ຫາ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດຖານ
ຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມ່ນ SL: 30 cm. ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບເຫັ ນຕັ້ງແຕ່ຂະໜາດ
15 - 20 cm. ພົ ບເຫັ ນທັງໃນນໍາ້ ອູ ແລະ ນໍາ້ ສາຂາ ແຕເມື
່ ອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.
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Puntioplites proctozysro
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:

ປາສະກາງ / pa sa kang
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SL: 21 cm

ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ຫາ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວ
ມາດຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມນ
SL:
21 cm. ໃນອາງຮັ
່
່ ບ ນໍາ້ ອູ ສວນໃຫຍ
່
່ພົ ບເຫັ ນ
ຕັ້ງແຕຂະໜາດ
15
20
cm.
ພົ
ບ
ເຫັ
ນ
ທັ
ງ
ໃນນໍ
າ
້
ອູ
ແລະ
ບັ
ນ
ດານໍ
າ
້
ສາຂາ
ແຕ
ເມື
ອ
ງຍອດອູ
ຫາ
່
່
ເມືອງປາກອູ.

Puntioplites waandersi
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:

ປາສະກາງ / pa sa kang
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SL: 21 cm

ປາຊະນິດນີ້ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວ ມາດຖານຂອງ
ລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມນ
່ SL: 21 cm. ໃນອາງຮັ
່ ບນໍາ້ ອູ ສວນໃຫຍ
່
່ ພົ ບເຫັ ນຕັ້ງແຕຂະໜາດ
່
15 - 18 cm ຢູ່ໃນນໍາ້ ອູ ແລະ ສາຂາແຕເມື
ອ
ງສໍ
າ
ພັ
ນ
ຫາ
ເມື
ອ
ງປາກອູ
.
່
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ຄູມື
່ ຊະນິດປາທີ່ພົບເຫັ ນໃນອາງຮັ
່ ບນໍຳ້ ອູ, ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ
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Puntius brevis
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາປົກຫາງຈໍາ້ / pa pook hangcham

SL: 8 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ຫາ ຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດຖານ
ຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມ່ນ SL: 8 cm. ໃນອ່າງຮັບ ນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ 5 - 7 cm
ໃນເຂດທີ່ມີນາໍ້ ໄຫຼຊ້າ, ນໍາ້ ໃສ, ພື້ ນນໍາ້ ເປັ ນຊາຍ ແລະ ຊາຍປົ ນຕົມ, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕ່ເມືອງຍອດອູ ຫາ
ເມືອງປາກອູ.
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Puntius jacobusboehlkei
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາປົກຫາງຈໍາ້ / pa pook hangcham

SL: 12 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ຫາ ຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດຖານ
ຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມ່ນ SL: 12 cm, ໃນອ່າງຮັບ ນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບເຫັ ນຕັ້ງແຕ່ຂະໜາດ
5 - 8 cm, ມັກພົ ບໃນເຂດທີ່ມີນາໍ້ ໄຫຼຊ້າ, ນໍາ້ ໃສ, ພື້ ນນໍາ້ ເປັ ນຊາຍ ແລະ ຊາຍປົ ນຕົມ, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ
ແຕເມື
່ ອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.
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Puntius semifasciolatus
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາປົກ / pa pook
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SL: 6 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ຫາ ຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ
ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມ່ນ SL: 6 cm. ໃນອ່າງຮັບ ນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ
4 - 5 cm, ມັກພົ ບໃນເຂດທີ່ມີນາໍ້ ໄຫຼຊ້າ, ນໍາ້ ໃສ, ພື້ ນນໍາ້ ເປັ ນຊາຍ ແລະ ຊາຍປົ ນຕົມ, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ
ແຕ່ເມືອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງງອຍ.

Puntius stoliczkanus
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາປົກ / pa pook
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SL: 5 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ຫາ ຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວ
ມາດຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມ່ນ SL: 5 cm. ໃນອ່າງຮັບ ນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບເຫັ ນຂະ
ໜາດ 3 - 5 cm ໃນເຂດທີ່ມີນາໍ້ ໄຫຼຊ້າ, ນໍາ້ ໃສ, ພື້ ນນໍາ້ ເປັ ນຊາຍ ແລະ ຊາຍປົ ນຕົມ, ພົ ບເຫັ ນ
ຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕເມື
່ ອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງງອຍ.
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ຄູມື
່ ຊະນິດປາທີ່ພົບເຫັ ນໃນອາງຮັ
່ ບນໍຳ້ ອູ, ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ
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Raiamas guttatus
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາຫາວ / pa hao

SL: 28 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ຫາ ຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວ
ມາດຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມນ
SL:
28 cm, ໃນອາງຮັ
່
່ ບ ນໍາ້ ອູສວນໃຫຍ
່
່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ
10 - 20 cm ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນເຂດທີ່ມີນາໍ້ ທີ່ມີສິ່ງປົ ກ ຄຸມ, ເຂດພູ ແລະ ພື້ ນນໍາ້ ເປັ ນຕົມ,
ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕ່ເມືອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.
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Rasbora atridorsalis
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາຊິວ / pa siew

SL: 9 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ຫາ ຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວ
ມາດຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມ່ນ SL: 9 cm. ໃນອ່າງຮັບ ນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບເຫັ ນຂະ
ໜາດ 4 - 9 cm, ມັກພົ ບໃນເຂດນໍາ້ ທີ່ບໍ່ໄຫຼ, ມີພືດນໍາ້ ເກີດຂຶ້ນ, ພື້ ນທີ່ນາໍ້ ຖ້ວມ, ພື້ ນນໍາ້ ເປັ ນ
ຕົມ, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປແຕເມື
່ ອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.
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Rhodeus ocellatus
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາຊິວຂ້າງແດງ / pa siew khangdeng

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
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SL: 7 cm

ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ແລະ ສາຍຫ້ວຍ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດຖານ
ຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມນ
SL:
7
cm.
ໃນອ
າງຮັ
່
່ ບ ນໍາ້ ອູ ສວນໃຫຍ
່
່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ 5 - 7 cm,
ມັກພົ ບໃນເຂດນໍາ້ ໄຫຼ, ນໍາ້ ໃສ ແລະ ເຢັ ນ, ສາຍຫ
ວຍຕາມຮ
ອມພູ
,
ພື
້
ນ
ນໍ
າ
້
ເປັ
ນຫີ ນປົ ນຊາຍ, ພົ ບເຫັ ນ
້
້
່
ຢູ່ໜອຍ
້ ແຕ່ເມືອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງຜົ້ ງສາລີ.

Scaphiodonichthys acanthopterus
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາຫົ ວມອມ / pa hoa mom
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SL: 31 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ແລະ ສາຍຫ້ວຍ ຢູ່ເຂດ ພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ
ລວມທັງເຂດພູ ພຽງ. ລວງຍາວມາດຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບ ເຫັ ນ ສູງສຸດແມ່ນ SL: 31 cm. ໃນອ່າງຮັບ
ນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ 13 - 25 cm, ມັກພົ ບໃນເຂດນໍາ້ ໄຫຼໄວ, ນໍາ້ ໃສ ແລະ ເຢັ ນ, ສາຍຫ້ວຍ
ຕາມຮ່ອມພູ , ພື້ ນນໍາ້ ເປັ ນຫີ ນປົ ນຊາຍ, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕເມື
່ ອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.
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ຄູມື
່ ຊະນິດປາທີ່ພົບເຫັ ນໃນອາງຮັ
່ ບນໍຳ້ ອູ, ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ
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Scaphognathops stejnegeri
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:

ປາວຽນໄພ / pa vien fai

SL: 23 cm

ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດກາງ ຫາ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ
ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມ່ນ SL: 23 cm. ໃນອ່າງ ຮັບນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ
13 - 18 cm ຢູ່ເຂດນໍາ້ ເລິກ ແລະ ພື້ ນທີ່ນາໍ້ ຖ້ວມ, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕເມື
່ ອງສໍາພັ ນ ຫາ ເມືອງປາກອູ.
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Scaphognathops theunensis
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:

ປາວຽນໄພ / pa vien fai

SL: 30 cm

ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດກາງ ຫາ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ
ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມນ
່ SL: 30 cm. ໃນອາງຮັ
່ ບ ນໍາ້ ອູ ສວນໃຫຍ
່
່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ
13 - 20 cm ໂດຍສະເພາະໃນເຂດນໍາ້ ເລິກ, ພື້ ນທີ່ນາໍ້ ຖ້ວມ ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕ່ເມືອງສໍາພັ ນ ຫາ
ເມືອງປາກອູ.
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Sikukia gudgeri
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາມາງ / pa mang
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SL: 15 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ຫາ ຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ
ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມ່ນ SL: 15 cm. ໃນອ່າງຮັບ ນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ
8 - 12 cm ຢູ່ ເຂດນໍາ້ ໄຫຼ, ພື້ ນທີ່ນາໍ້ ຖ້ວມ ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕເມື
່ ອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.

Tor tambra
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:

ປາກົວະ / pa koa
ປາແດງ / pa deng
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SL: 53 cm

ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ຫາ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ
ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມ່ນ SL: 53 cm, ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ
15 - 30 cm ໃນເຂດນໍາ້ ໄຫຼ ແລະ ບ່ອນທີ່ເປັ ນວັງ, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕເມື
່ ອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.
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ຄູມື
່ ຊະນິດປາທີ່ພົບເຫັ ນໃນອາງຮັ
່ ບນໍຳ້ ອູ, ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ
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Scaphognathops stejnegeri
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາກົວະ / pa koa
ປາແດງ / pa deng

SL: 55 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ຫາ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ
ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມ່ນ SL: 55 cm. ໃນອ່າງຮັບ ນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ
15 - 30 cm ໃນເຂດນໍາ້ ໄຫຼ, ບ່ອນທີ່ເປັ ນວັງ, ພົ ບເຫັ ນ ຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕເມື
່ ອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.

ສະກຸນ / Family: Cobitidae

76

Acanthopsoides gracilentus
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:

ປາຮາກກ້ວຍ / pa hak kouay

SL: 6 cm

ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ຫາ ຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ
ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມ່ນ SL: 6 cm. ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ 4 - 5
cm ໃນເຂດນໍາ້ ໄຫຼ, ສາຍຫ້ວຍນອຍ
້ ທີ່ໃສ ແລະ ເຢັ ນ, ພື້ ນເປັ ນຫີ ນ ແລະ ຊາຍປົ ນຫີ ນ, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ
ແຕເມື
ອ
ງຍອດອູ
ຫາ
ເມື
ອ
ງປາກອູ
.
່
64

A Guide to the Fishes of the Nam Ou River Basin, Northern Lao PDR

Acanthopsoides hapalias
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາຮາກກວຍ
້ / pa hak kouay
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SL: 4 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ຫາ ຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ
ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມນ
SL:
4
cm.
ໃນອາງຮັ
່
່ ບ ນໍາ້ ອູ ສວນໃຫຍ
່
່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ
3 - 4 cm ໃນເຂດນໍາ້ ໄຫຼ, ສາຍຫ້ວຍນອຍ
ທີ
່
ໃສ
ແລະ
ເຢັ
ນ
,
ພື
້
ນ
ເປັ
ນ
ຫີ
ນ
ແລະ
ຊາຍປົ ນຫີ ນ, ພົ ບເຫັ ນ
້
ຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕເມື
ອ
ງຍອດອູ
ຫາ
ເມື
ອ
ງປາກອູ
.
່

Botia caudipunctata
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາໝູ / pa mou
ປາໝູມັນ / pa mou man
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SL: 9 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ຫາ ຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາ
ດຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມນ
SL:
9
cm. ໃນອາງຮັ
່
່ ບ ນໍາ້ ອູ ສວນໃຫຍ
່
່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ
4 - 5 cm. ສ່ວນໃຫຍ່ມັກພົ ບໃນເຂດນໍາ້ ໄຫຼ, ສາຍຫ້ວຍ ນອຍ
້ ທີ່ ໃສ, ພື້ ນເປັ ນຫີ ນ ແລະ ຊາຍປົ ນຫີ ນ,
ພົ ບເຫັ ນຈໍານວນໜອຍແຕ
້
່ເມືອງ ຍອດອູ ຫາ ເມືອງງອຍ.
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ຄູມື
່ ຊະນິດປາທີ່ພົບເຫັ ນໃນອາງຮັ
່ ບນໍຳ້ ອູ, ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ
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Botia modesta
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາໝູ / pa mou
ປາໝູມັນ / pa mou man

SL: 25 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ຫາ ຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ
ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມນ
SL:
25
cm. ໃນອາງຮັ
່
່ ບ ນໍາ້ ອູ ສວນໃຫຍ
່
່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ
5 - 15 cm, ມັກພົ ບໃນເຂດນໍາ້ ໄຫຼ, ສາຍຫ້ວຍນອຍ
້ ທີ່ ໄສ, ພື້ ນເປັ ນຫີ ນ ແລະ ຊາຍປົ ນຫີ ນ,
ພົ ບເຫັ ນຈໍານວນໜອຍແຕ
້
່ເມືອງຍອດອູ ຫາເມືອງງອຍ.
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Lepidocephalichthys berdmorei
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:

ປາອີດ / pa eid
ປາຮາກກວຍ / pa hak kouay

SL: 8 cm

ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ຫາ ຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດຖານ
ຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມນ
SL:
8
cm.
ໃນອ
າງຮັ
່
່ ບ ນໍາ້ ອູ ສວນໃຫຍ
່
່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ 4 - 6 cm,
ມັກພົ ບໃນເຂດນໍາ້ ໄຫຼ, ສາຍຫ້ວຍນອຍ
້ ທີ່ໄສ ແລະ ເຢັ ນ, ພື້ ນເປັ ນຫີ ນ ແລະ ຊາຍປົ ນຫີ ນ, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ
ແຕ່ເມືອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.
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ສະກຸນ / Family: Balitoridae

Annamia normani
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາເກາະ / pa koak
ປາເກາະຫີ ນ / pa koak hin

81

SL: 8 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ຫາ ຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງ
ຍາວມາດຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມ່ນ SL: 8 cm. ໃນອ່າງຮັບ ນໍາ້ ອູສ່ວນໃຫຍ່
ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ 4 - 7 cm. ມັກພົ ບໃນເຂດນໍາ້ ໄຫຼໄວ, ສາຍຫ້ວຍນອຍ
້ ທີ່ ໃສ ແລະ ເຢັ ນ,
ພື້ ນເປັ ນຫີ ນ ແລະ ຊາຍປົ ນຫີ ນ, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕເມື
ອ
ງຍອດອູ
ຫາ
ເມືອງປາກອູ.
່
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ຄູມື
່ ຊະນິດປາທີ່ພົບເຫັ ນໃນອາງຮັ
່ ບນໍຳ້ ອູ, ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ
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Balitora cf. annamitica
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາເກາະ / pa koak
ປາເກາະຫີ ນ / pa koak hin

SL: 8 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ຫາ ຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວ
ມາດຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມ່ນ SL: 8 cm. ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບເຫັ ນຂະ
ໜາດ 4 - 7 cm ໃນເຂດນໍາ້ ໄຫຼໄວ, ສາຍຫ້ວຍນອຍ
້ ທີ່ ໄສ ແລະ ເຢັ ນ, ພື້ ນເປັ ນຫີ ນກອນໃຫຍ
້
່ ແລະ
ຊາຍປົ ນຫີ ນ, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ ທົ່ວໄປ ແຕເມື
ອ
ງຍອດອູ
ຫາ
ເມື
ອ
ງປາກອູ
.
່
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Acanthopsoides hapalias
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາຕິດຫີ ນ / pa tid hin

83

SL: 8 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ຫາ ຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ
ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມ່ນ SL: 6 cm. ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ
4 - 5 cm ໃນເຂດນໍາ້ ໄຫຼໄວ, ສາຍຫ້ວຍນອຍທີ
່ ໃສ ແລະ ເຢັ ນ, ພື້ ນເປັ ນຫີ ນກອນໃຫຍ
້
້
່ ແລະ ຊາຍປົ ນ
ຫີ ນ, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕເມື
ອ
ງ
ຍອດອູ
ຫາ
ເມື
ອ
ງງອຍ.
່
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ຄູມື
່ ຊະນິດປາທີ່ພົບເຫັ ນໃນອາງຮັ
່ ບນໍຳ້ ອູ, ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ
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Hemimyzon pengi
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາຕິດຫີ ນ / pa tid hin

SL: 6 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ຫາ ຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ
ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມ່ນ SL: 6 cm. ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ
4 - 5 cm, ມັກພົ ບໃນເຂດນໍາ້ ໄຫຼໄວ, ສາຍຫ້ວຍນອຍທີ
່ ໃສ ແລະ ເຢັ ນ, ພື້ ນເປັ ນຫີ ນກອນໃຫຍ
້
້
່ ແລະ
ຊາຍປົ ນຫີ ນ, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕເມື
ອ
ງຍອດອູ
ຫາ
ເມື
ອ
ງງອຍ.
່
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Nemacheilus longistriatus
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາອີດ / pa eid

85

SL: 6 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ຫາ ຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ
ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມ່ນ SL: 6 cm. ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ
4 - 5 cm. ມັກອາໄສຢູ່ໃນເຂດນໍາ້ ໄຫຼໄວ, ສາຍຫ້ວຍນອຍ
້ ທີ່ໃສ ແລະ ເຢັ ນ, ພື້ ນເປັ ນຫີ ນ ແລະ ຫີ ນປົ ນ
ຊາຍ, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕ່ເມືອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງງອຍ.

Nemacheilus pallidus
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາອີດ / pa eid

86

SL: 6 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ຫາ ຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ
ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມນ
SL:
6
cm.
ໃນອາງຮັ
່
່ ບ ນໍາ້ ອູ ສວນໃຫຍ
່
່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ
4 - 5 cm. ມັກອາໄສຢູ່ໃນເຂດນໍາ້ ໄຫຼໄວ, ສາຍຫ້ວຍນອຍ
ທີ
່
ໃ
ສ
ແລະ
ເຢັ
ນ
,
ພື
້
ນ
ເປັ
ນຫີ ນ ແລະ ຫີ ນປົ ນ
້
ຊາຍ, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕ່ເມືອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງງອຍ.
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ຄູມື
່ ຊະນິດປາທີ່ພົບເຫັ ນໃນອາງຮັ
່ ບນໍຳ້ ອູ, ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ
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Nemacheilus platiceps
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາອີດ / pa eid

SL: 6 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ຫາ ຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດຖານ
ຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມ່ນ SL: 6 cm. ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ 4 - 5 cm,
ສ່ວນໃຫຍ່ມັກພົ ບໃນເຂດນໍາ້ ໄຫຼໄວ, ສາຍຫ້ວຍ ນອຍ
້ ທີ່ໃສ ແລະ ເຢັ ນ, ພື້ ນເປັ ນຫີ ນ ແລະ ຫີ ນປົ ນຊາຍ,
ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕ່ເມືອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງງອຍ.
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Physoschistura meridionalis
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາອີດ / pa eid

SL: 6 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນແມ່ນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ຫາ ຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ, ລວງຍາວມາດ
ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມນ
SL:
6
cm, ໃນອາງຮັ
່
່ ບນໍາ້ ອູ ສວນໃຫຍ
່
່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ 4 5 cm, ມັກພົ ບໃນເຂດນໍາ້ ໄຫຼໄວ, ສາຍຫ້ວຍນອຍ
ທີ
່
ໃ
ສ
ແລະ
ເຢັ
ນ
,
ພື
້
ນ
ເປັ
ນ
ຫີ
ນ
ແລະ ຫີ ນປົ ນຊາຍ,
້
ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕ່ເມືອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງງອຍ.
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Schistura athos
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາອີດ / pa eid

89

SL: 9 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ຫາ ຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວ
ມາດຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມ່ນ SL: 9 cm. ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູ່ ສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ
4 - 7 cm, ສ່ວນໃຫຍ່ມັກພົ ບໃນເຂດນໍາ້ ໄຫຼໄວ, ສາຍຫ້ວຍນອຍ
້ ທີ່ໃສ ແລະ ເຢັ ນ, ພື້ ນເປັ ນຫີ ນ ແລະ
ຫີ ນປົ ນຊາຍ, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕ່ ເມືອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງງອຍ.

Schistura bucculenta
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາອີດ / pa eid

90

SL: 11 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ຫາ ຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ
ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມນ
SL:
11
cm. ໃນອາງຮັ
່
່ ບນໍາ້ ອູ ສວນໃຫຍ
່
່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ
5 - 9 cm, ມັກພົ ບໃນເຂດນໍາ້ ໄຫຼໄວ, ສາຍຫ້ວຍນອຍທີ
່
ໃ
ສ
ແລະ
ເຢັ
ນ
,
ພື
້
ນ
ເປັ
ນ
ຫີ
ນ ແລະ ຫີ ນປົ ນຊາຍ,
້
ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕ່ເມືອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງງອຍ.
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ຄູມື
່ ຊະນິດປາທີ່ພົບເຫັ ນໃນອາງຮັ
່ ບນໍຳ້ ອູ, ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ
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Schistura melarancia
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາອີດ / pa eid

SL: 10 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ຫາ ຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດຖານ
ຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມ່ນ SL: 10 cm. ໃນອ່າງຮັບ ນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ 4 - 5 cm,
ສ່ວນໃຫຍ່ມັກພົ ບໃນເຂດນໍາ້ ໄຫຼໄວ, ສາຍຫ້ວຍ ນອຍທີ
່ ໃສ ແລະ ເຢັ ນ, ພື້ ນເປັ ນຫີ ນ ແລະ ຫີ ນປົ ນຊາຍ,
້
ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕເມື
ອ
ງຍອດອູ
ຫາ
ເມື
ອ
ງງອຍ.
່
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Schistura pocali
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາອີດ / pa eid

SL: 6 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ຫາ ຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ
ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມນ
SL:
6
cm. ໃນອາງຮັ
່
່ ບນໍາ້ ອູ ສວນໃຫຍ
່
່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ
4 - 5 cm. ສວນໃຫຍ
ມັ
ກ
ພົ
ບ
ໃນເຂດນໍ
າ
້
ໄຫຼ
ໄ
ວ,
ສາຍຫ
ວຍ
ນ
ອຍທີ
່
ໃ
ສ
ແລະ
ເຢັ
ນ
,
ພື
້ ນເປັ ນຫີ ນ ແລະ
່
່
້
້
ຫີ ນປົ ນຊາຍ, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕ່ເມືອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງງອຍ.
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Schistura porthos
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາອີດ / pa eid
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SL: 9 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ຫາ ຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ
ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມນ
SL:
9
cm.
ໃນອາງຮັ
່
່ ບ ນໍາ້ ອູ ສວນໃຫຍ
່
່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ
4 - 5 cm, ມັກພົ ບໃນເຂດນໍາ້ ໄຫຼໄວ, ສາຍຫ້ວຍນອຍ
ທີ
່
ໃ
ສ
ແລະ
ເຢັ
ນ
,
ພື
້
ນ
ເປັ
ນ
ຫີ
ນ ແລະ ຫີ ນປົ ນຊາຍ,
້
ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕເມື
ອ
ງ
ຍອດອູ
ຫາ
ເມື
ອ
ງງອຍ.
່

Vanmanenia serrilineata
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາຕິດຫີ ນ / pa tid hin
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SL: 6 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນແມນໍ
່ າ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ຫາ ຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດຖານ
ຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມ່ນ SL: 6 cm. ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ 4 - 5 cm.
ສ່ວນໃຫຍ່ມັກພົ ບໃນເຂດນໍາ້ ໄຫຼໄວ, ສາຍຫ້ວຍ ນອຍທີ
່ ໃສ ແລະ ເຢັ ນ, ພື້ ນເປັ ນຫີ ນໃຫຍ່ ແລະ ຫີ ນປົ ນຊາຍ,
້
ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕ່ເມືອງຍອດ ອູ ຫາ ເມືອງງອຍ.
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ຄູມື
່ ຊະນິດປາທີ່ພົບເຫັ ນໃນອາງຮັ
່ ບນໍຳ້ ອູ, ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ

ເຜົ່ າ / Order: Siluriformes
ສະກຸນ / Family: Bagridae
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Hemibagrus filamentus
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:

ປາກົດໝໍ້ / Pa kort mor

SL: 35 cm

ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ຫາ ຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດຖານ
ຂອງລໍາໂຕທີພ
່ ບ
ົ ເຫັນ ສູງສຸດແມນ
ພົ
່ SL: 35 cm. ໃນອາງຮັ
່ ບ ນໍາ້ ອູ ສວນໃຫຍ
່
່ ບເຫັນຂະໜາດ 10 - 20 cm.
ມັກພົ ບໃນສາຍຫ້ວຍ ແລະ ແມ່ນໍາ້ ສາຂາ ຂອງນໍາ້ ອູ, ພື້ ນທີ່ນາໍ້ ຖ້ວມ, ສ່ວນໃຫຍ່ກິນສັດອື່ນເປັ ນອາຫານ,
ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປແຕ່ເມືອງ ຍອດ ອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.
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Hemibagrus aff. nemurus
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາກົດາໜ
ປາຫວ
ານໍ
pa wa nanor
້ / pa
້ /kort
ປາກົດເຫຼືອງ / pa kort louang

SL: 50 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນແມນໍ
່ າ້ ຂະໜາດກາງ ຫາ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດຖານ
ຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມນ
ພົ
່ SL: 50 cm. ໃນອາງຮັ
່ ບນໍາ້ ອູ ສວນໃຫຍ
່
່ ບເຫັ ນຂະໜາດ 20 - 40 cm,
ມັກພົ ບໃນນໍາ້ ອູ ແລະ ສາຂາ, ພື້ ນທີ່ນາໍ້ ຖ້ວມ, ສ່ວນໃຫຍ່ກິນສັດອື່ນເປັ ນອາຫານ, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕ່
ເມືອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.
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Hemibagrus wyckioides
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາເຄີງ / pa koung
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SL: 65 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດກາງ ຫາ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ
ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມ່ນ SL: 65 cm. ໃນອ່າງຮັບ ນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ
20 - 40 cm, ມັກພົ ບໃນນໍາ້ ອູ ແລະ ສາຂາ ໂດຍປົ ກກະຕິ ແມ່ນຢູ່ໃນບໍລິເວນນໍາ້ ເລິີກ, ພື້ ນນໍາ້ ເປັ ນຫີ ນ,
ກິນສັດອື່ນເປັ ນອາຫານ, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕ່ ເມືອງ ຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.

ສະກຸນ / Family: Siluridae
Belodontichthys truncatus
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາຂົບ / pa kop
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SL: 60 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດກາງ ຫາ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ
ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມ່ນ SL: 60 cm. ໃນອ່າງຮັບ ນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ
20 - 50 cm. ພົ ບເຫັ ນໃນນໍາ້ ອູ ແລະ ສາຂາ ໂດຍປົ ກກະຕິ ແມນມັ
່ ກອາໄສຢູ່ໃນບໍລິເວນນໍາ້ ເລີກ,
ພື້ ນນໍາ້ ມີຫີນປະປົ ນ, ກິນສັດອື່ນເປັ ນອາຫານ, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ ທົ່ວໄປແຕເມື
່ ອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.
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ຄູມື
່ ຊະນິດປາທີ່ພົບເຫັ ນໃນອາງຮັ
່ ບນໍຳ້ ອູ, ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ
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Hemisilurus mekongensis
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາປີກ / pa pick

SL: 45 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນແມ່ນໍາ້ ຂະໜາດກາງ ຫາ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດຖານ
ຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມ່ນ SL: 45 cm. ໃນອ່າງນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ 20 - 35 cm.
ພົ ບເຫັ ນໃນນໍາ້ ອູ ແລະ ສາຂາ, ໂດຍປົ ກກະຕິ ແມ່ນອາໄສຢູ່ບໍລິເວນນໍາ້ ເລິກ, ພື້ ນນໍາ້ ມີຫີນປະປົ ນ, ກິນສັດ
ອື່ນເປັ ນອາຫານ, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕເມື
່ ອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.
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Kryptopterus bicirrhis
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາປີກ / pa pick

SL: 15 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດກາງ ຫາ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ
ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມນ
່ SL: 15 cm. ໃນອາງຮັ
່ ບ ນໍາ້ ອູ ສວນໃຫຍ
່
່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ
10 - 15 cm. ພົ ບເຫັ ນໃນນໍາ້ ອູ ແລະ ສາຂາ, ໂດຍປົ ກກະຕິ ແມ່ນອາໄສຢູ່ບໍລິເວນນໍາ້ ເລີກ, ພື້ ນນໍາ້ ມີ
ຫີ ນປະປົ ນ, ກິນສັດອື່ນເປັ ນອາຫານ, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕ່ເມືອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.
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Micronema apogon
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປານາງເງີນ / pa nang ngern
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SL: 70 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດກາງ ຫາ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວ
ມາດຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມ່ນ SL: 70 cm. ໃນອ່າງ ຮັບນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບເຫັ ນຂະ
ໜາດ 15 - 45 cm. ພົ ບເຫັ ນໃນນໍາ້ ອູ ແລະ ສາຂາ ໂດຍປົ ກ ກະຕິແມນອາໄສຢູ
່
່ ບໍລິເວນນໍາ້ ເລິກ,
ພື້ ນນໍາ້ ມີຫີນປະປົ ນ, ກິນສັດອື່ນເປັ ນອາຫານ, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ ທົ່ວໄປແຕເມື
ອ
ງຍອດອູ
ຫາ ເມືອງປາກອູ.
່

Micronema bleekeri
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປານາງ / pa nang
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SL: 50 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນແມນໍ
່ າ້ ຂະໜາດກາງ ຫາ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ
ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມນ
່ SL: 50 cm. ໃນອາງຮັ
່ ບ ນໍາ້ ອູ ສວນໃຫຍ
່
່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ
15 - 45 cm. ພົ ບເຫັ ນໃນນໍາ້ ອູ ແລະ ສາຂາ, ໂດຍປົ ກກະຕິແມ່ນອາໄສຢູ່ບໍລິເວນນໍາ້ ເລິກ, ພື້ ນນໍາ້ ມີ
ຫີ ນປະປົ ນ, ກິນສັດອື່ນເປັ ນອາຫານ, ພົ ບ ເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕ່ເມືອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.
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ຄູມື
່ ຊະນິດປາທີ່ພົບເຫັ ນໃນອາງຮັ
່ ບນໍຳ້ ອູ, ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ
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Micronema cheveyi
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາປີກ / pa pick

SL: 23 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດກາງ ຫາ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ
ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມ່ນ SL: 23 cm. ໃນອ່າງນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ
15 - 45 cm. ພົ ບເຫັ ນໃນນໍາ້ ອູ ແລະ ສາຂາ ໂດຍປົ ກກະຕິ ແມນອາໄສຢູ
່
່ ບໍລິເວນນໍາ້ ເລິກ, ພື້ ນນໍາ້
ມີຫີນປະປົ ນ, ກິນສັດອື່ນເປັ ນອາຫານ, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕເມື
ອ
ງຍອດອູ
ຫາ ເມືອງປາກອູ.
່
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Micronema micronemus
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາປີກ / pa pick

SL: 50 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນແມນໍ
່ າ້ ຂະໜາດກາງ ຫາ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ
ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມນ
່ SL: 50 cm ໃນອາງຮັ
່ ບນໍາ້ ອູ ສວນໃຫຍ
່
່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ
15 - 45 cm. ພົ ບເຫັ ນໃນນໍາ້ ອູ ແລະ ສາຂາ ໂດຍປົ ກກະຕິແມ່ນອາໄສຢູ່ໃນບໍລິເວນນໍາ້ ເລິກ, ພື້ ນນໍາ້
ມີຫີນປະປົ ນ, ກິນສັດອື່ນເປັ ນອາຫານ, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕ່ເມືອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.
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Ompok bimaculatus
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາເຊືອມ / pa souem
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SL: 40 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດກາງ ຫາ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວ
ມາດຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມ່ນ SL: 40 cm. ໃນອ່າງນໍາ້ ອູ່ ສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ
15 - 35 cm. ພົ ບເຫັ ນໃນນໍາ້ ອູ ແລະ ສາຂາ ໂດຍປົ ກກະຕິ ແມນຢູ
່ ່ ໃນບໍລິເວນນໍາ້ ເລິກ, ພື້ ນນໍາ້ ມີຫີນ
ປະປົ ນ, ກິນສັດອື່ນເປັ ນອາຫານ, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕເມື
ອ
ງຍອດອູ
ຫາ ເມືອງປາກອູ.
່

Wallago attu
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາສະງົວ້ / pa sa nguoa
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SL: 109 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດກາງ ຫາ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ
ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມນ
່ SL: 109 cm. ໃນອາງນໍ
່ າ້ ອູ ສວນໃຫຍ
່
່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ
25 - 50 cm. ພົ ບເຫັ ນໃນນໍາ້ ອູ ແລະ ສາຂາ ໂດຍປົ ກກະຕິ ແມ່ນອາໄສຢູ່ໃນບໍລິເວນນໍາ້ ເລິກ, ພື້ ນນໍາ້
ມີຫີນປະປົ ນ, ກິນສັດອື່ນເປັ ນອາຫານ, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ ທົ່ວໄປ ແຕ່ເມືອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.
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ຄູມື
່ ຊະນິດປາທີ່ພົບເຫັ ນໃນອາງຮັ
່ ບນໍຳ້ ອູ, ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ
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Wallago leeri
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາຄູນ / pa koun

SL: 154 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດກາງ ຫາ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດຖານ
ຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມນ
່ SL: 154 cm. ໃນອາງນໍ
່ າ້ ອູ ສວນໃຫຍ
່
່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ 25 - 50 cm.
ພົ ບເຫັ ນໃນນໍາ້ ອູ ແລະ ສາຂາ ໂດຍປົ ກກະຕິ ແມນອາໄສຢູ
ບໍ
ລ
ເ
ິ
ວນນໍ
າ
້
ເລິ
ກ
,
ພື້ ນນໍາ້ ມີຫີນປະປົ ນ, ກິນສັດ
່
່
ອື່ນເປັ ນອາຫານ, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕ່ເມືອງສໍາພັ ນ ຫາ ເມືອງປາກອູ.

ສະກຸນ / Family: Schilbeidae
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Clupisoma sinensis
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາຍອນ / pa yon

SL: 27 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດກາງ ຫາ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດຖານ
ຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັນ ສູງສຸດແມນ
ພົ
່ SL: 27 cm. ໃນອາງ
່ ຮັບນໍາ້ ອູ ສວນໃຫຍ
່
່ ບເຫັນຂະໜາດ 15 - 20 cm.
ພົບເຫັ ນໃນນໍາ້ ອູ ແລະ ສາຂາ ເປັ ນບາງໄລຍະ, ເປັ ນປາທີ່ມກ
ັ ມີການເຄື່ອນຍາຍໄປມາ,
ພົບເຫັ ນມີການຈັບໄດ້
້
ແຕ່ເມືອງງອຍ ຫາ ເມືອງປາກອູ.
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Laides longibarbis
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາຍອນ / pa yon
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SL: 15 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດກາງ ຫາ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ
ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມນ
່ SL: 15 cm. ໃນອາງຮັ
່ ບນໍາ້ ອູ ສວນໃຫຍ
່
່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ
10 - 13 cm. ພົ ບເຫັ ນມີການຈັບໄດ້ໃນແມ່ນໍາ້ ອູ ແລະ ສາຂາ ໂດຍປົ ກກະຕິເປັ ນປາທີ່ມັກມີການເຄື່ອນ
ຍ້າຍໄປມາຂຶ້ ືນກັບລະດູການ, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕ່ ເມືອງງອຍ ຫາ ເມືອງປາກອູ.

ສະກຸນ / Family: Pangasiidae
Pangasius macronema
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາຍອນ / pa yon
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SL: 20 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດກາງ ຫາ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດຖານ
ຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມ່ນ SL: 20 cm. ໃນອ່າງນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ 10 - 15 cm.
ພົ ບເຫັ ນມີການຈັບໄດ້ໃນນໍາ້ ອູ ແລະ ສາຂາ ໂດຍປົ ກກະຕິເປັ ນປາທີ່ມັກມີການເຄື່ອນຍ້າຍໄປມາຂຶ້ ືນກັບລະດູ
ການ, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປແຕ່ ເມືອງ ງອຍ ຫາ ເມືອງປາກອູ.
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ຄູມື
່ ຊະນິດປາທີ່ພົບເຫັ ນໃນອາງຮັ
່ ບນໍຳ້ ອູ, ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ
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Pangasius pleurotaenia
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາຍອນ / pa yon

SL: 30 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນແມນໍ
່ າ້ ຂະໜາດກາງ ຫາ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດຖານ
ຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມ່ນ SL: 30 cm. ໃນອ່າງນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ 15 - 25 cm.
ພົ ບເຫັ ນມີການຈັບໄດ້ໃນນໍາ້ ອູ ແລະ ສາຂາ ໂດຍປົ ກກະຕິເປັ ນປາທີ່ມັກມີການເຄື່ອນຍ້າຍໄປມາຂື້ນກັບລະດູ
ການ, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕ່ ເມືອງ ງອຍ ຫາ ເມືອງປາກອູ.

ສະກຸນ / Family: Sisoridae
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Bagarius bagarius
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:

ປາແຂ້ / pa kea

SL: 20 cm

ປາຊະນິດນີ້ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ຫາ ຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດຖານ
ຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມ່ນ SL: 20 cm. ໃນອ່າງນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ 10 - 15 cm.
ພົ ບເຫັ ນໃນທັງໃນຫ້ວຍນອຍ,
ສາຂາແມ່ນໍາ້ ໂດຍປົ ກກະຕິແມ່ນຢູ່ໃນບໍລິເວນນໍາ້ ໄຫຼ, ພື້ ນນໍາ້ ມີຫີນປະປົ ນ,
້
ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕ່ເມືອງ ຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.
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Bagarius yarrelli
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາແຂ້ / pa kea
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SL: 140 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດກາງ ຫາ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວ
ມາດຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມນ
່ SL: 140 cm. ໃນອາງນໍ
່ າ້ ອູ ສວນໃຫຍ
່
່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ
25 - 70 cm. ພົ ບເຫັ ນໃນນໍາ້ ອູ ແລະ ສາຂາ ໂດຍປົ ກກະຕິ ແມ່ນອາໄສຢູ່ບໍລິເວນນໍາ້ ໄຫຼແຮງ, ບໍລິເວນ
ແກ້ງ, ພື້ ນນໍາ້ ມີຫີນປະປົ ນ, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕ່ເມືອງສໍາພັ ນ ຫາ ເມືອງປາກອູ.

Glyptothorax fuscus
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາຂີ້ເຮ່ຍ / pa ki hear

114

SL: 12 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ຫາ ຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດຖານ
ຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມ່ນ SL: 12 cm. ໃນອ່າງນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ 5 - 10 cm.
ມັກອາໄສຢູ່ໃນບໍລິເວນນໍາ້ ໄຫຼ, ພື້ ນນໍາ້ ມີຫີນປະປົ ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ຕາມຫ້ວຍຕ່າງໆ. ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວ
ໄປ ແຕ່ເມືອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.
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ຄູມື
່ ຊະນິດປາທີ່ພົບເຫັ ນໃນອາງຮັ
່ ບນໍຳ້ ອູ, ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ
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Glyptothorax lampris
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາຂີ້ເຮ່ຍ / pa ki hear

SL: 7 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ຫາຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ
ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມນ
SL:
7
cm.
ໃນອາງຮັ
່
່ ບນໍາ້ ອູ ສວນໃຫຍ
່
່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ
4 - 6 cm. ມັກອາໄສຢູ່ໃນບໍລິເວນນໍາ້ ໄຫຼ, ພື້ ນນໍາ້ ມີຫີນ ປະປົ ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ຕາມຫ້ວຍຕ່າງໆ.
ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປແຕ່ເມືອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງ ປາກອູ.
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Glyptothorax laosensis
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາປີກ / pa pick

SL: 11 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ຫາ ຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວ
ມາດຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ ສູງສຸດແມ່ນ SL: 11 cm. ໃນອ່າງຮັບ ນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບເຫັ ນຂະ
ໜາດ 5 - 10 cm. ມັກອາໃສຢູ່ໃນບໍລິເວນນໍາ້ ໄຫຼ, ພື້ ນນໍາ້ ມີຫີນ ປະປົ ນ, ໂດຍສະເພາະແມນຢູ
່ ່ ຕາມ
ຫ້ວຍຕາງໆ.
ພົ
ບ
ເຫັ
ນ
ຢູ
ທົ
່
ວ
ໄປແຕ
ເມື
ອ
ງຍອດອູ
ຫາ
ເມື
ອ
ງ
ປາກອູ
.
່
່
່
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Glyptothorax macromaculatus
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາຂີ້ເຮ່ຍ / pa ki hear
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SL: 15 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ຫາ ຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ
ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມນ
SL:
15
cm. ໃນອາງຮັ
່
່ ບ ນໍາ້ ອູ ສວນໃຫຍ
່
່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ
5 - 10 cm. ມັກອາໄສຢູ່ໃນບໍລິເວນນໍາ້ ໄຫຼ, ພື້ ນນໍາ້ ມີຫີນ ປະປົ ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ຕາມຫ້ວຍຕ່າງໆ
ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປແຕ່ເມືອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງ ປາກອູ.

ສະກຸນ / Family: Akysidae

Akysis inermis
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາຂີ້ເຮ່ຍ / pa ki hear

118

SL: 4 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ຫາ ຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ
ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມ່ນ SL: 4 cm. ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ
2 - 3 cm. ມັກອາໃສຢູ່ໃນບໍລິເວນນໍາ້ ໄຫຼ, ພື້ ນນໍາ້ ມີຫີນປະ ປົ ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ຕາມຫ້ວຍຕ່າງໆ.
ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕເມື
່ ອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກ ອູ.
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ຄູມື
່ ຊະນິດປາທີ່ພົບເຫັ ນໃນອາງຮັ
່ ບນໍຳ້ ອູ, ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ

ສະກຸນ / Family: Clarriidae
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Clarias batrachus
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:

ປາດຸກ / pa douk

SL: 40 cm

ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ຫາ ຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ
ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມນ
SL:
40
cm. ໃນອາງຮັ
່
່ ບ ນໍາ້ ອູ ສວນໃຫຍ
່
່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ
20 - 35 cm. ປາຊະນິດນີ້ມັກຢູ່ໃນບໍລິເວນນໍາ້ ບໍ່ໄຫຼ, ພື້ ນທີ່ນາໍ້ ຖ້ວມ, ບ່ອນທີ່ເປັ ນໜອງ, ພື້ ນນໍາ້ ເປັ ນດິນ
ຕົມ, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕ່ເມືອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.

ສະກຸນ / Family: Belonidae
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Xanentodon canciloides
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາສະໂທງ / pa sa tong

SL: 30 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ຫາ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ
ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມ່ນ SL: 30 cm. ໃນອ່າງຮັບ ນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ
15 - 25 cm. ພົ ບເຫັ ນໃນນໍາ້ ອູ ແລະ ສາຂາ ໂດຍປົ ກກະຕິ ແມ່ນອາໄສຢູ່ບໍລິເວນນໍາ້ ເລິກ, ບ່ອນທີ່ມີ
ນໍາ້ ໄຫຼຊ້າ, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປແຕເມື
່ ອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.
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ສະກຸນ / Family: Synbranchidae
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Monopterus albus
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ອຽນ
່ / eel

SL: 88 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ຫາ ຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວ
ມາດຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມ່ນ SL: 88 cm. ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບເຫັ ນຂະ
ໜາດ 25 - 60 cm. ມັກອາໄສຢູ່ນໍາສາຍຫ້ວຍ, ພື້ ນທີ່ ນໍາ້ ຖ້ວມ, ໜອງ ແລະ ທົ່ງນາ ໂດຍສະເພາະ
ແມນພື
່ ້ ນທີ່ເປັ ນດິນຕົມ, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປແຕ່ ເມືອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.

ສະກຸນ / Family: Mastacembelidae
Macrognathus siamensis
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາລົດ / pa lort
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SL: 20 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນແມນໍ
່ າ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ຫາ ຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ
ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມ່ນ SL: 20 cm. ໃນອ່າງຮັບ ນໍາ້ ອູສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ
12 - 18 cm. ພົ ບເຫັ ນໃນນໍາ້ ອູ ແລະ ສາຂາ ໂດຍປົ ກກະຕິ ແມ່ນອາໄສຢູ່ບໍລິເວນນໍາ້ ໄຫຼ, ພື້ ນທີ່ນາໍ້
ຖ້ວມ, ພື້ ນນໍາ້ ມີຫີນປະປົ ນກັບດີນຕົມ, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕເມື
່ ອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.
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Mastacembelus armatus
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາຫຼາດ / pa lard

SL: 70 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ຫາ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ
ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມນ
SL:
70
cm. ໃນອາງຮັ
່
່ ບ ນໍາ້ ອູ ສວນໃຫຍ
່
່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ
15 - 30 cm. ພົ ບເຫັ ນໃນນໍາ້ ອູ ແລະ ສາຂາ ໂດຍປົ ກກະຕິ ແມ່ນອາໄສຢູ່ບໍລິເວນນໍາ້ ໄຫຼແຮງ, ບ່ອນທີ່
ເປັ ນແກ້ງ, ພື້ ນນໍາ້ ມີຫີນປະປົ ນ, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕ່ເມືອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.

ສະກຸນ / Family: Chandidae
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Parambassis siamensis
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາຂັບຂອງ / pa kap kong

SL: 5 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດນອຍ
້ ຫາ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດຖານ
ຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມ່ນ SL: 5 cm. ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ 3 - 4 cm.
ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປໃນບໍລິເວນນໍາ້ ໄຫຼຊ້າ ແລະ ບ່ອນທີ່ເປັ ນວັງ ແຕ່ເມືອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.
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ສະກຸນ / Family: Pristolepididae
Pristolepis fasciata
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:

ປາກາ່ / pa ka
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SL: 18 cm

ປາຊະນິດນີ້ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ຂະໜາດກາງ ຫາ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວ
ມາດຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມນ
່ SL: 18 cm. ໃນອາງຮັ
່ ບ ນໍາ້ ອູ ສວນໃຫຍ
່
່ພົ ບເຫັ ນ
ຂະໜາດ 8 - 15 cm. ພົ ບເຫັ ນໃນນໍາ້ ອູ ແລະ ສາຂາ ໂດຍປົ ກກະຕິ ແມນອາໄສຢູ
ບໍ
ລ
ເ
ິ
ວນນໍ
າ້ ໄຫຼ
່
່
ຊ້າ, ພື້ ນນໍາ້ ຖ້ວມ, ໜອງ, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ເປັ ນບາງບ່ອນ ແຕເມື
ອ
ງງອຍ
ຫາ
ເມື
ອ
ງປາກອູ
.
່
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ສະກຸນ / Family: Cichlidae
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Oreochromis niloticus
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປານິນ / pa ni

SL: 31 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ມັກພົ ບເຫັ ນໃນແຫຼ່ງນໍາ້ ທົ່ວໄປໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບ
ເຫັ ນສູງສຸດແມ່ນ SL: 31 cm. ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບເຫັ ນ ຂະໜາດ 15 - 20 cm.
ມັນສາມາດປັ ບໂຕໄດ້ດີ ແລະ ສາມາດອາໄສຢູ່ໄດ້ທັງໃນແຫຼ່ງນໍາ້ ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ນອຍ,
ພື້ ນທີ່
້
ນໍາ້ ຖ້ວມ, ໜອງນໍາ້ , ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕເມື
ອ
ງຍອດອູ
ຫາ
ເມື
ອ
ງປາກອູ
.
່
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ສະກຸນ / Family: Gobiidae
Oxyeleotris marmorata
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາບູ່ / pa bou
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SL: 65 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ມັກພົ ບເຫັ ນໃນແຫຼ່ງນໍາ້ ທົ່ວໄປໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບ
ເຫັ ນສູງສຸດແມ່ນ SL: 65 cm. ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບເຫັ ນ ຂະໜາດ 15 - 20 cm.
ມັກອາໄສຢູ່ໃນສາຍຫ້ວຍ, ພື້ ນທີ່ນາໍ້ ຖ້ວມ, ບ່ອນນໍາ້ ໄຫຼຊ້າ ແລະ ມີພ້ ື ນເປັ ນຕົມ, ໜອງນໍາ້ ,
ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕເມື
່ ອງສໍາພັ ນ ຫາ ເມືອງປາກອູ.

Papuligobius ocellatus
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາບູ່ / pa bou
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SL: 12 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ມັກພົ ບເຫັ ນໃນແຫຼ່ງນໍາ້ ທົ່ວໄປໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ ຖານຂອງລໍາໂຕ
ທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມ່ນ SL: 12 cm. ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບເຫັ ນຂະໜາດ 5 - 10 cm.
ພົ ບເຫັ ນຢູ່ຕາມສາຍຫ້ວຍນອຍ
້ ທີ່ມີພ້ ື ນເປັ ນຫີ ນ ແລະ ຊາຍ, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕ່ເມືອງຍອດອູ
ຫາ ເມືອງງອຍ.
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Rhinogobius nammaensis
ປາບູ່ / pa bou

ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

SL: 5 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ມັກພົ ບເຫັ ນໃນແຫຼ່ງນໍາ້ ທົ່ວໄປໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບ
ເຫັ ນສູງສຸດແມ່ນ SL: 5 cm. ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບເຫັ ນຂະ ໜາດ 3 - 4 cm.
ພົ ບເຫັ ນຢູ່ຕາມສາຍຫ້ວຍນອຍທີ
່ ມີພ້ ື ນເປັ ນຫີ ນ ແລະ ຊາຍ, ພົ ບເຫັ ນ ຈໍານວນໜອຍ
້
້ ແຕ່ເມືອງ
ຍອດອູ ຫາ ເມືອງງອຍ.
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Rhinogobius sp. n. “Nam Ou”
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາບູ່ / pa bou

SL: 5 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ມັກພົ ບເຫັ ນໃນແຫຼ່ງນໍາ້ ທົ່ວໄປໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ ຖານຂອງລໍາໂຕ
ທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມ່ນ SL: 5 cm. ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບເຫັ ນ ຂະໜາດ 3 - 4 cm.
ພົ ບເຫັ ນຢູ່ຕາມສາຍຫ້ວຍນອຍ,
ພື້ ນເປັ ນຫີ ນ ແລະ ຊາຍ, ພົ ບເຫັ ນຈໍານວນນອຍ
້
້ ແຕ່ເມືອງຍອດອູ
ຫາ ເມືອງງອຍ.
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Rhinogobius sp.3.
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາບູ່ / pa bou
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SL: 5 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ມັກພົ ບເຫັ ນໃນແຫຼ່ງນໍາ້ ທົ່ວໄປໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ ຖາຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບ
ເຫັ ນສູງສຸດແມ່ນ SL: 5 cm. ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບເຫັ ນຂະ ໜາດ 3 - 4 cm. ພົ ບເຫັ ນ
ຢູ່ຕາມສາຍຫ້ວຍນອຍ
້ ທີ່ມີ ພື້ ນເປັ ນຫີ ນ ແລະ ຊາຍ, ພົ ບເຫັ ນ ຈໍານວນນອຍ
້ ແຕ່ ເມືອງຍອດອູ
ຫາ ເມືອງງອຍ.

ສະກຸນ / Family: Osphronemidae
Glyptothorax fuscus
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາຊີວ / pa siew
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SL: 7 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ມັກພົ ບເຫັ ນໃນແຫຼ່ງນໍາ້ ທີ່ຢ່ ູເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ. ລວງ ຍາວມາດຖານຂອງ
ລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມ່ນ SL: 7 cm. ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບ ເຫັ ນຂະໜາດ 4 - 5 cm,
ພົ ບເຫັ ນຢູ່ຕາມສາຍຫ້ວຍນອຍ
້ ເຂດເມືອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງງອຍ.
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Trichogaster trichopterus
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາກະເດີດ / pa kadert

SL: 10 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ມັກພົ ບເຫັ ນໃນແຫຼ່ງນໍາ້ ທົ່ວໄປໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ
ສູງສຸດແມ່ນ SL: 10 cm. ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບເຫັ ນຂະ ໜາດ 5 - 8 cm, ມັກອາໄສຢູ່
ໃນສາຍຫ້ວຍ, ພື້ ນທີ່ນາໍ້ ຖ້ວມ, ບ່ອນນໍາ້ ໄຫຼຊ້າ ແລະ ມີພ້ ື ນເປັ ນຕົມ, ໜອງນໍາ້ , ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ
ແຕ່ເມືອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.

ສະກຸນ / Family: Channidae
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Channa gachua
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາກັ້ງ / pa kang

SL: 18 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ມັກພົ ບເຫັ ນໃນແຫຼ່ງນໍາ້ ທົ່ວໄປໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບ
ເຫັ ນສູງສຸດແມນ
່ SL: 18 cm. ໃນອາງຮັ
່ ບນໍາ້ ອູສວນໃຫຍ
່
່ພົ ບ ເຫັ ນຂະໜາດ 10 - 15 cm. ມັກອາ
ໄສຢູ່ໃນສາຍຫ້ວຍ, ພື້ ນທີ່ນາໍ້ ຖ້ວມ, ບ່ອນນໍາ້ ໄຫຼຊ້າ ແລະ ມີພ້ ື ນເປັ ນຕົມ, ໜອງນໍາ້ , ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ
ແຕເມື
່ ອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.
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Channa striata
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາຄໍ່ / pa kor
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SL: 75 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ມັກພົ ບເຫັ ນໃນແຫຼ່ງນໍາ້ ທົ່ວໄປໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບ
ເຫັ ນສູງສຸດແມ່ນ SL: 75 cm. ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບເຫັ ນ ຂະໜາດ 15 - 30 cm. ມັກ
ອາໄສຢູ່ໃນສາຍຫ້ວຍ, ພື້ ນທີ່ນາໍ້ ຖ້ວມ, ບ່ອນນໍາ້ ໄຫຼຊ້າ ແລະ ມີພ້ ື ນເປັ ນຕົມ, ໜອງນໍາ້ , ພົ ບເຫັ ນ
ຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕເມື
່ ອງສໍາພັ ນ ຫາ ເມືອງປາກອູ.

ສະກຸນ / Family: Soleidae
Glyptothorax fuscus
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາລີ້ນໝາ / pa lin ma

136

SL: 9 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ມັກພົ ບເຫັ ນໃນແຫຼ່ງນໍາ້ ທົ່ວໄປໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ
ສູງສຸດແມນ
່ SL: 9 cm. ໃນອາງຮັ
່ ບນໍາ້ ອູສວນໃຫຍ
່
່ພົ ບເຫັ ນ ຂະໜາດ 5 - 7 cm. ມັກອາໄສຢູ່ໃນບ່ອນ
ນໍາ້ ໄຫຼຊ້າ ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕເມື
ອ
ງຍອດອູ
ຫາ
ເມື
ອງປາກອູ.
່
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ຄູມື
່ ຊະນິດປາທີ່ພົບເຫັ ນໃນອາງຮັ
່ ບນໍຳ້ ອູ, ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ

ສະກຸນ / Family: Tetraodontidae
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Monotrare cambodgiensis
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາເປົ້ າ / pa pao

SL: 16 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ມັກພົ ບເຫັ ນໃນແຫຼ່ງນໍາ້ ທົ່ວໄປໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນ
ສູງສຸດແມນ
່ SL: 16 cm. ໃນອາງຮັ
່ ບນໍາ້ ອູສວນໃຫຍ
່
່ພົ ບເຫັ ນ ຂະໜາດ 5 - 10 cm. ມັກອາໄສ
ຢູ່ໃນສາຍຫ້ວຍທີ່ມີນາໍ້ ໄຫຼ, ພື້ ນທີ່ນາໍ້ ຖ້ວມ, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕເມື
່ ອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.
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Monotrate cochinchinensis
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາເປົ້ າ / pa pao

SL: 7 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ມັກພົ ບເຫັ ນໃນແຫຼ່ງນໍາ້ ທົ່ວໄປໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ ຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບ
ເຫັ ນສູງສຸດແມນ
່ SL: 7 cm. ໃນອາງຮັ
່ ບນໍາ້ ອູສວນໃຫຍ
່
່ພົ ບເຫັ ນຂະ ໜາດ 4 - 5 cm. ມັກອາໃສ
ຢູ່ສາຍຫ້ວຍທີ່ມີນາໍ້ ໄຫຼ, ພື້ ນທີ່ນາໍ້ ຖ້ວມ, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕ່ ເມືອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.
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Monotrate turgidus
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:

ປາເປົ້ າ / pa pao

139

SL: 19 cm

ປາຊະນິດນີ້ມັກພົ ບເຫັ ນໃນແຫຼ່ງນໍາ້ ທົ່ວໄປໃນ ສປປ ລາວ. ລວງຍາວມາດ ຖານຂອງລໍາໂຕ
ທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມ່ນ SL: 19 cm. ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູ ສ່ວນໃຫຍ່ພົ ບ ເຫັ ນ ຂະໜາດ
5 – 13 cm. ມັກອາໄສຢູ່ໃນສາຍຫ້ວຍທີ່ມີນາໍ້ ໄຫຼ, ພື້ ນທີ່ນາໍ້ ຖ້ວມ, ພົ ບເຫັ ນຢູ່ທົ່ວ ໄປ
ແຕ່ເມືອງຍອດອູ ຫາ ເມືອງປາກອູ.
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ຄູມື
່ ຊະນິດປາທີ່ພົບເຫັ ນໃນອາງຮັ
່ ບນໍຳ້ ອູ, ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ

ເພີ່ ມຕື່ມຊະນິດທີ່ພົບໃນນໍາ້ ອູ /

Additional Species Found in Nam Ou River
ສະກຸນ / Family: Dasyatidae
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Hemitrygon laosensis
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາຝາໄລ / pa fa lai

SL: 50 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ໃຫຍ່ ເຊັ່ນແມ່ນໍາ້ ຂອງ ແລະ ບັນດານໍຳ້ ສາຂາ ໃນ ສປປ ລາວ.
ລວງຍາວມາດຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມນ
່ SL: 50 cm. ໃນອາງຮັ
່ ບນໍາ້ ອູ, ຈາກຂໍ້ມູນທີ່ໄດຈາກ
້
ຜົ ນການສົນທະນາໃນກອງປະຊຸ ມປຶ ກສາຫາລືປີ 2016 ແມນມີ
ລ
າຍງານວ
າເຄີ
່
່ ຍພົ ບເຫັ ນປາຊະນິດດັ່ງກາວ
່
ນີ້ຕັ້ງແຕຫຼ
່ າຍປີແລວ.
້ ໂດຍສວນ
່ ໃຫຍ່ແລວ
້ ປາຊະນິດນີ້ມັກອາໄສຢູ່ໃນບ່ອນນໍາ້ ເລິກທີ່ພ້ ື ນນໍາ້ ມີລັກສະນະ
ເປັ ນຊາຍ ແລະ ຫີ ນ ແຕ່ ຈະເຂົ້າມາບ່ອນນໍາ້ ຕື້ນເປັ ນບາງຄັ້ງເພື່ ອຫາອາຫານ, ສວນໃຫຍ
ນ
່
່ແມນຈະກິ
່
ຈໍາພວກໜອນ ນໍາ້ , ຂີ້ກະເດືອນ, ແມງໄມ້ນໍາ້ , ສັດທີ່ເນົາ່ ເປື່ ອຍ ແລະ ອື່ນໆ. ປະຊາກອນປາຊະນິດນີ້ແມ່ນ
ມີຈາໍ ນວນທີ່ຫຼຸດລົງຫຼາຍ ແລະ ປະຈຸບັນ ແມ່ນຈັດເຂົ້າໃນບັນຊີແດງຂອງອົງການ IUCN.
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ສະກຸນ / Family: Cyprinidae
Catlocarpio siamensis
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາກະໂຫ / pa ka ho
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SL: 200 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ມັກພົ ບເຫັ ນໃນສາຍນໍາ້ ໃຫຍ່ ເຊັ່ນ: ແມ່ນໍາ້ ຂອງ ແລະ ບັນດານໍາ້ ສາຂາ ໃນ ສປປ
ລາວ. ລວງຍາວມາດຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມ່ນ SL: 200 cm. ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູ ຈາກຂໍ້ມູນທີ່
ໄດຈາກຜົ
ນການສົນທະນາໃນກອງປະຊຸ ມປຶ ກສາຫາລື ປີ 2016 ແມນມີ
້
່ ລາຍງານວາເຄີ
່ ຍພົ ບເຫັ ນປາຊະນິດ
ດັ່ງກາວນີ
້
ແ
ຕ
ຫຼ
າ
ຍປີ
ແ
ລ
ວ.
ປາຊະນິ
ດ
ນີ
້
ມັ
ກ
ອາໄສຢູ
ໃນບ
ອນນໍ
າ
້
ເລິ
ກ
ເປັ
ນ
ສ
ວນໃຫຍ
້າມາບ່ອນພື້ ນ
່
່
້
່
່
່
່ ແຕຈະເຂົ
່
ທີ່ນາໍ້ ຖ້ວມເປັ ນບາງຄັ້ງ ເພື່ ອຫາອາຫານ, ສວນໃຫຍ
ແມ
ນຈະກິ
ນ
ຈໍ
າ
ພວກໄຮນໍ
າ
້
,
ສັ
ດ
ນໍ
າ
້
ຂະໜາດນ
ອຍ,
ປາ
່
່ ່
້
ນອຍ
ແລະ
ອື
່
ນ
ໆ.
ປະຊາກອນປາຊະນິ
ດ
ນີ
້
ແ
ມ
ນມີ
ຈ
າ
ໍ
ນວນທີ
່
ຫ
ຼ
ດ
ລົ
ງ
ຫຼ
າ
ຍ
ແລະ
ປະຈຸ
ບ
ັ
ນ
ນີ
້
ແມ
ນຈັ
ດ
ເຂົ
້
າ
ໃນ
ຸ
້
່
່
ບັນຊີ ແດງ ຂອງອົງການ IUCN.
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ຄູມື
່ ຊະນິດປາທີ່ພົບເຫັ ນໃນອາງຮັ
່ ບນໍຳ້ ອູ, ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ

ສະກຸນ / Family: Pangasiidae
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Pangasius krempfi
ຊື່ພາສາລາວ / Lao name:

ປາຊວຍຫາງເຫຼືອງ / pa souil hang louang

SL: 120 cm
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information:
ປາຊະນິດນີ້ ສວນໃຫຍ
່
່ມັກພົ ບເຫັ ນສາຍນໍາ້ ໃຫຍ່ ເຊັ່ນ: ແມນໍ
່ າ້ ຂອງ ແລະ ສາຂາ ໃນ ສປປ ລາວ. ລວງ
ຍາວມາດຖານຂອງລໍາໂຕທີ່ພົບເຫັ ນສູງສຸດແມ່ນ SL: 120 cm. ໃນອ່າງຮັບນໍາ້ ອູ ຈາກຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກການ
ສົນທະນາໃນກອງປະຊຸ ມປຶ ກສາຫາລື ປີ 2016 ແມ່ນມີລາຍງານວາເຄີ
່ ຍພົ ບເຫັ ນປາຊະນິດດັ່ງກ່າວແຕ່
ຫຼາຍປີແລ້ວ. ປາຊະນິດນີ້ ມັກເຄື່ອນຍ້າຍ ໄປມາຕາມລະດູການ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈະກິນຈໍາພວກສັດນໍາ້ ,
ປານອຍ,
ແມງ ໄມ້ ນໍາ້ ແລະ ອື່ນໆ. ປະຊາກອນປາຊະນິດນີ້ແມ່ນມີຈາໍ ນວນທີ່ຫຼຸດລົງຫຼາຍ ແລະ ປະຈຸບັນ
້
ນີ້ ແມນຈັ
ດ
ເຂົ້າ ໃນບັນຊີແດງຂອງອົງການ IUCN.
່
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ / Appendix

ຮູບ 1. ການກະກຽມຂອງທີມງານເພື່ ອກວດການສະພາບຂອງນໍາ້ ອູໃນເຂດຍອດນໍາ້ ເດືອນມີນາ ປີ 2009
ທີ່ບ້ານລານຕຸຍ
້ ໃກກັ
້ ບຊາຍແດນລາວ-ຈີນ [ເຂດ A1]

ຮູບ 2. ປະຊາຊົນໃນບ້ານອູໄຕ້ ເມືອງຍອດອູ ແຂວງຜົ້ ງສາລີ ຊ່ວຍເກັບຕົວຢ່າງໃນນໍາ້ ອູ ໃນ ເດືອນ ມີນາ ປີ 2009
[ເຂດ A1]

ຮູບ 3.ສະພາບຂອງນໍາ້ ອູ ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ 2008 ໃນລະຫວາງເຂດບ
່
້ານຫາດສາ ເມືອງຜົ້ ງສາລີ ຫາ
ເມືອງສຳພັ ນ [ເຂດ A2]
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ຄູມື
່ ຊະນິດປາທີ່ພົບເຫັ ນໃນອາງຮັ
່ ບນໍຳ້ ອູ, ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ

ຮູບ 4. ສາຍຫ້ວຍ (ສາຂາຫຼັກຂອງນໍາ້ ອູ) ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ 2009 ທີ່ບ້ານ ເມືອງຜົ້ ງ ສາລີ ແຂວງຜົ້ ງສາລີ
[ເຂດ A2]

ຮູບ 5. ນໍາ້ ບຸນ (ສາຂາຫຼັກຂອງນໍາ້ ອູ) ໃນເດືອນ ກຸມພາ ປີ 2008 ທີ່ບ້ານ ເມືອງບຸນເໜືອ ແຂວງຜົ້ ງສາລີ [ເຂດ
A3]

ຮູບ 6. ນໍາ້ ອູ ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ 2009 ທີ່ບ້ານຫາດສາ ເມືອງ ແລະ ແຂວງຜົ້ ງສາລີ
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ຮູບ 7. ນໍາ້ ບາກ (ສາຂາຫຼັກຂອງແມ່ນໍາ້ ອູ) ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ 2009 ທີ່ບ້ານປາກບາກ ເມືອງງອຍ
ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ຮູບ 8. ແມນໍ
່ າ້ ອູ ໃນ ເດືອນມີນາ ປີ 2010 ທີ່ເໜືອຂົວຂ້າມນໍາ້ ອູ ບ້ານສົມສະນຸກ ເມືອງປາກອູ
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ຄູມື
່ ຊະນິດປາທີ່ພົບເຫັ ນໃນອາງຮັ
່ ບນໍຳ້ ອູ, ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ

ເອກະສານອາງ
້ ອີງ / References
Altobelli, A., I.G. Baird, J.F. Borsani, A. Brambati, G. B. Carulli, P. Cunningham, G.
Daconto, S. Elliott, R. Friend and J. F. Maxwell. Siphandone Wetlands (CESVI, Italy,
2001).
Coates, D., Ouch Poeu, Ubolratana Suntornratana, N. Tihanh Tung and Sinthavong
Viravong. Biodiversity and Fisheries in the Lower Mekong Basin, Mekong River
Commission. Mekong Development Series No2. (Vientiane, Lao PDR, 2003).
Iwata, A., N. Ohnishi and Y. Kiguchi. Habitat Use of Fishes and Fishing Activity in Plain
Area of Southern Laos. (Graduate School of Southeast Asian and Africa Areas Study,
Kyoto University, Japan, 2003).
Kottelat, M. Fishes of the Nam Theun and Xe Banfai Basins, Laos, with Diagnoses of
Twenty-two New Species (Teleostei: Cyprinidae, Balitoridae, Cobitidae, Coiidae and
Odontobutidae) (Ichthyological Exploration of Freshwaters, 1998).
Kottelat, M. Fishes of Laos (CY99 environment component of the World Bank /
Netherlands Partnership Programme, IUCN Regional Biodiversity Programme for
South and Southeast Asia, 2001).
Kottelat, M. Fishes of the Xe Kong Drainage in Laos, Especially from Xe Kaman: Comanagement of freshwater biodiversity in the Sekong Basin. (Critical Ecosystem
Partnership Fund, 2011).
Phousavanh Phouvin. Aquatic Biodiversity in Lao PDR: Fisheries Resources Utilization
and Management in the Ou River Basin. (Graduate School of Southeast Asian and
Africa Areas Study, Kyoto University, Japan, 2012).

106

ຄູມື
່ ຊະນິດປາທີ່ພົບເຫັ ນໃນອາງຮັ
່ ບນໍຳ້ ອູ, ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ

ອົງການ ການເງິນສາກົນ ປະຈຳ ສປປລາວ
ບ້ານ ຊຽງຍືນ, ຖະໜນ
ົ ເຈົາ້ ຟ້າງມ,
ຸ່
ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນ
ັ
ໂທລະສັບ: (+856) 21 266 300
IFC Lao PDR Country Office
Xieng Ngeun Village, Chao Fa Ngum Road,
Chanthabouly District, Vientiane
Tel: (+856) 21 266 300

108

October 2017
ifc.org/hydroadvisory

