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ชื่อไทย: ปลาตะเพียนน้้าตก 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Puntius rhombeus Kottelat, 2000 
ขนาดความยาวล้าตัว: 8-10 เซนติเมตร    
ชื่ออื่นๆ: ลูกขาว ปลาขาว (ใต้) 
ลักษณะ: เป็นปลาน้้าจืดขนาดเล็ก ล้าตัวป้อมสั้น มีแถบสีด้ารางๆบริเวณ
ด้านบนจุดเริ่มต้นของเส้นข้างล้าตัว มีจุดสีด้ากลมบริเวณคอดหาง บริเวณจุด
เริ่มของครีบก้น และบริเวณใต้จุดเริ่มต้นของครีบหลัง อาจมีจุดสีด้าหลายๆ 
จุดตามแนวเส้นข้างล้าตัว มีหนวด 2 คู่ สีบนเส้นข้างล้าตัวเป็นสีเงินคล้้า ด้านล่าง
ล้าตัวเป็นสีเงินปนสีเหลืองทอง ครีบทุกครีบเป็นสีแดง ครีบหางเป็นสีแดงปนน้้าตาล                                      
อาหาร: อินทรียส์ารหน้าดิน ตะใคร่น้้า และแมลงน้้าขนาดเล็ก 
พฤติกรรม: ชอบอยู่ในบริเวณที่มีน้้าใส พื้นเป็นทรายหรือหิน 
ถิ่นอาศัย: ล้าธารและน้้าตกในป่า   
สถานะภาพทั่วไป: พบชุกชุม (ชวลิต, 2548) 
จุดที่ส้ารวจพบ: จุดที่ 1, 2, 4 
สถานะภาพจากการส้ารวจ: พบชุกชุมปานกลาง 
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 ชื่อไทย: ปลาอีกอง 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Puntius lateristriga     
ขนาดความยาวล้าตัว: 10-20 เซนติเมตร    
ลักษณะ: มีรูปร่างคล้ายปลาเสือข้างลาย (P. partipentazona) และปลา
เสือสุมาตรา (P. tetrazona) ซ่ึงเป็นปลาในสกุลเดียวกัน แต่ปลาอีกองมี
รูปร่างป้อมสั้นกว่า มีสีล้าตัวขาวอมเหลืองหรือชมพู มีแถบสีด้าในแนวตั้ง 2 
แถบคล้ายตัวที (T) ในภาษาอังกฤษ แถบแรกอยู่ใกล้ช่องเปิดเหงือก อีกแถบ
อยู่บริเวณฐานครีบหลัง ล้าตัวตอนท้ายจะมีแถบสีด้าในแนวนอนยาวไปถึง
โคนครีบหาง มีจุดสีด้าเป็นวงกลม 2 จุดอยู่บริเวณเหนือฐานครีบก้น ครีบทุก
ครีบมีสีส้มปนแดง ยกเว้นครีบอกมีสีเหลือง 
อาหาร: พืชน้้าจ้าพวกสาหร่าย อินทรียวัตถุต่างๆ และแมลงน้้า 
พฤติกรรม: อยู่เป็นฝูงเล็กๆในล้าธารหรือแหล่งน้้า 
ถิ่นอาศัย: พบกระจายพันธ์ุในเขตต้นน้้าล้าธารหรือน้้าตกบนภูเขา 
สถานะภาพทั่วไป: พบชุกชุมในบางแหล่งน้้า (ชวลิต, 2548) 
จุดที่ส้ารวจพบ: จุดที่ 1, 3, 4, 5 
สถานะภาพจากการส้ารวจ: พบชุกชุมปานกลาง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5_(%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/T
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2
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ชื่อไทย: ปลาสร้อยลูกบัว 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Lobochilus quadrilineatus                         
ขนาดความยาวล้าตัว: 15-20 เซนติเมตร                                          
ชื่ออื่นๆ: โหง ลูกหุด จมูกคม หวด (ใต้) 
ลักษณะ: มีรูปร่างล้าตัวเพรียว หางคอด หัวเล็ก ปากเรียวเล็ก ใต้ริมฝีปาก
ล่างเป็นหลืบ เน้ือบนจะงอยปากมักมีตุ่มแหลม ล้าตัวสีเขียวอ่อนหรือเทาเงิน 
มีแถบสีคล้้าทางตอนท้ายของล้าตัว 4 แถบ ข้างแก้มมีสีชมพู ครีบหลังสีทอ
งอมชมพู 
อาหาร: สาหร่าย และตะไคร่น้้าตามก้อนหินและขอนไม้ใต้น้้า  
พฤติกรรม: อยู่เป็นฝูงเล็กๆ 3-5 ตัวตามแก่ง ว่ายน้้าได้เร็วในล้าธารและแก่ง
น้้าเชี่ยว 
ถิ่นอาศัย: ล้าธารและแก่งน้้าเชี่ยว 
สถานะภาพทั่วไป: พบไม่บ่อยนัก (ชวลิต, 2548) 
จุดที่ส้ารวจพบ: จุดที่ 1, 2, 6 
สถานะภาพจากการส้ารวจ: พบชุกชุมปานกลาง 
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ชื่อไทย: ปลาสร้อยลูกกล้วย 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Labiobarbus lineatus   
ขนาดความยาวล้าตัว: 10-22 ซม.     
ชื่ออื่นๆ: แม่ปลา (ใต้) ปลาซ่า 
ลักษณะ: มีรูปร่างล้าตัวเรียวยาว ล้าตัวมีสีน้้าเงินหางคอด หัวเล็ก ปากเรียว
ครีบหลังเป็นแผงยาว บนเส้นข้างตัวมีจุดสีคล้้าเป็นจุดเล็กๆ ยาวตามล้าตัว 
ครีบมีสีจางหรือเหลืองอ่อน ครีบหางเว้าลึก  
อาหาร: สาหร่ายหรือตะไคร่น้้าตามก้อนหิน ขอนไม้และรากไม้ที่อยู่ในน้้า 
พฤติกรรม: อยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ มักพบอยู่รวมกับปลาสร้อยชนิดอ่ืนๆ ใน
อดีตปลาเหล่าน้ีมีอยู่อย่างชุกชุม เม่ือตกใจจะกระโดดขึ้นจากผิวน้้าพร้อมๆ 
กัน จะท้าให้เกิดเสียงดังซ่า 
ถิ่นอาศัย: แม่น้้าสายหลักและล้าธารสาขา รวมถึงแหล่งน้้าที่มีน้้าหลาก 
สถานะภาพทั่วไป: พบมาก (ชวลิต, 2548) 
จุดที่ส้ารวจพบ: จุดที่ 3 
สถานะภาพจากการส้ารวจ: พบชุกชุมน้อย 
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วงศ์ย่อย: Labeoninae 
ชื่อไทย: ปลามูดหน้านอ 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Garra fuliginosa     
ขนาดความยาวล้าตัว: 18-20 เซนติเมตร            
ชื่ออื่นๆ: มูด ปากจระเข้ งาลู่ (กะเหรี่ยง) มูดพม่า 
ลักษณะ: ลักษณะล้าตัวสั้นทรงกระบอก หัวโตและแบนราบที่ด้านล่าง 
ด้านหน้าของหัวเว้าและมีโหนกยื่นออกเป็นตุ่มแหลมเหมือนปากที่มีฟันเป็นซ่ี 
ๆ ซ่ึงตามความเป็นจริงแล้วมันมีปากจริงเป็นแบบปากดูดอยู่ด้านล่าง ล้าตัวสี
คล้้าอมเขียวอ่อน ข้างแก้มมีสีส้มแดง ท้องสีจางอมส้ม ครีบอกแผ่ออกทาง
แนวราบ ครีบหางเว้าลึก 
อาหาร: สาหร่ายและตะไคร่น้้าตามก้อนหินและขอนไม้ใต้น้้า 
พฤติกรรม: มักหลบอยู่ตามซอกหินใช้ปากดูดเกาะติดกับก้อนหิน ว่ายน้้า
ว่องไวมาก 
ถิ่นอาศัย: อยู่ในล้าธารน้้าไหลแรงและพื้นที่เป็นกรวดหิน 
สถานะภาพทั่วไป: พบชุกชุมในบางแหล่งน้้า (ชวลิต, 2548) 
จุดที่ส้ารวจพบ: จุดที่ 2, 3 
สถานะภาพจากการส้ารวจ: พบชุกชุมน้อย 
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ชื่อไทย: ปลาสร้อยน้้าผึ้ง  
ชื่อวิทยาศาสตร์: Gyrinocheilus aymonieri     
ขนาดความยาวล้าตัว: 10-20 ซม.     
ชื่ออื่นๆ: มูด ปากจระเข้ งาลู่ (กะเหรี่ยง) มูดพม่า 
ลักษณะ: ล้าตัวสั้นทรงกระบอก หัวโตและแบนราบที่ด้านล่าง ด้านหน้าของ
หัวเว้าและมีโหนกยื่นออกเป็นตุ่มแหลม สีแดง เหมือนปากที่มีฟันเป็นซ่ี ๆ 
ล้าตัวมีสีเหลืองคล้้าอมเขียวอ่อน ข้างแก้มมีสีส้มแดง ท้องสีจางอมส้ม ครีบอก
แผ่ออกทางแนวราบ ครีบหางเว้าตื้นกว่า และที่ส้าคัญคือ มีจุดสีด้าที่โคนครีบ
หลัง 5 จุดอาหาร: สาหร่ายและตะไคร่น้้าตามก้อนหินและขอนไม้ใต้น้้า โดย
มักใช้ปากดูดเกาะติดกับสิ่งที่มีสาหร่ายและตะไคร่น้้าเกาะ 
พฤติกรรม: มักหลบอยู่ตามซอกหินใช้ปากดูดเกาะติดกับก้อนหิน ว่ายน้้า
ว่องไวมาก 
ถิ่นอาศัย: อยู่ในล้าธารน้้าไหลแรง และพื้นที่เป็นกรวดหิน 
สถานะภาพทั่วไป : พบชุกชุมในบางแหล่งน้้า (ชวลิต, 2548) 
จุดที่ส้ารวจพบ: จุดที่ 1 
สถานะภาพจากการส้ารวจ: พบชุกชุมน้อย 
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วงศ์ย่อย: Danioninae – Danionini  
ชื่อไทย: ปลาซิวควาย                             
ชื่อวิทยาศาสตร์: Rasbora spp.   
ขนาดความยาวล้าตัว: 6.5-10 เซนติเมตร      
ลักษณะ: มีรูปร่างยาวทรงกระบอก แบนข้างเล็กน้อย ปากเล็กไม่มีหนวด 
ตาโต ครีบเล็ก ครีบหางเว้าลึก มีเกล็ดใหญ่ ตัวมีสีเหลืองอ่อนอมทอง มีแถบสี
เงินพาดตามความยาวกลางล้าตัวจนถึงโคนหาง ครีบสีเหลืองอ่อนมีขอบสีคล้้า  
อาหาร: พืชน้้า และแมลงน้้าขนาดเล็ก 
พฤติกรรม: ชอบกินตะไคร่หรือสาหร่ายบริเวณใต้น้้า 
ถิ่นอาศัย: พบในภาคใต้ ภาคกลาง ถึงแม่น้้าโขง อาศัยอยู่เป็นฝูงใหญ่ในแม่น้้า
และแหล่งน้้าน่ิง รวมถึงล้าธารในที่สูงบางแห่ง  
สถานะภาพทั่วไป: พบชุกชุมมาก (ชวลิต, 2548) 
จุดที่ส้ารวจพบ: จุดที่ 1, 2, 4, 5 
สถานะภาพจากการส้ารวจ: พบชุกชุมปานกลาง 

 



ปลาน้้าจืดและสัตว์สะเทินน้า้สะเทินบกในอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง 

สถานีศึกษาการพัฒนาการจัดการอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดสุราษฏร์ธาน ี 25 
 

 
 
 
           
 
 
 
 
ชื่อไทย: ปลาซิวควายแถบด้า                                                                          
ชื่อวิทยาศาสตร์: Rasbora paviei                                                             
ขนาดความยาวล้าตัว: 3.2-11.6 ซม.                            
ชื่ออื่นๆ: ลูกซิว ปลาซิว (ภาคใต้)                                                                             
ลักษณะ: ล้าตัวยาวเรียว หัวและปากมีขนาดเล็ก ตาโต ไม่มีหนวด รูจมูก 1 คู ่
ริมฝีปากอยู่บริเวณหน้าสุดในแนวเฉียง มุมปากยาวถึงขอบหน้าของตา มีแถบ
สีด้าทอดตามความยาวล้าตัว ตั้งแต่หลังช่องเปิดเหงือกไปจนถึงคอดหางและ
ขยายเป็นวงแต้มรูปยาวรีที่คอดหาง                                                                     
อาหาร: กินลูกน้้า ตัวอ่อนของแมลง และแมลงที่บินอยู่ตามผิวน้้า                                                                                                          
พฤติกรรม: มักพบเป็นฝูงเล็กๆประมาณ 10-20 ตัว                                                
ถิ่นอาศัย: ล้าธารในป่าและหนองบึงที่มีน้้าใสไม่ลึกมากนัก                                                                                                                         
สถานภาพทั่วไป: พบชุกชุมในบางแหล่งน้้า (ชวลิต, 2548) 
จุดที่ส้ารวจพบ: จุดที่ 1, 2, 4, 5                                                               
สถานะภาพจากการส้ารวจ: พบชุกชุมปานกลาง 
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ชื่อไทย: ปลาซิวใบไผ่   
ชื่อวิทยาศาสตร์: Devario regina    
ขนาดความยาวล้าตัว: 5-8 เซนติเมตร             
ชื่ออื่นๆ: ซิวหัวเงย (ใต้) 
ลักษณะ: ล้าตัวยาวเพรียวและด้านข้างแบน มีสีสันสวยงาม มีหนวดสั้น 2 คู่ 
ตอนบนของล้าตัวมีสีเทาอมชมพู บริเวณท้องและล้าตัวมีประกายเป็นสีเขียว
สดใส มีจุดด้าจาง ๆ อยู่หลังช่องเหงือก ปลาซิวใบไผ่มีลักษณะผิดแปลกจาก
ปลาตัวอ่ืนในสกุลเดียวกัน ตรงที่มีกระดูกแหลมเป็นเงี่ยงอยู่ตอนหน้าของ
นัยน์ตา 
อาหาร: แมลงน้้า และตัวอ่อนของแมลง 
พฤติกรรม: ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง ว่ายน้้าได้รวดเร็ว 
ถิ่นอาศัย: ล้าธารในป่า 
สถานภาพทั่วไป: พบชุกชุม (ชวลิต, 2548) 
จุดที่ส้ารวจพบ: จุดที่ 1, 2, 4, 5 
สถานะภาพจากการส้ารวจ: พบชุกชุมปานกลาง 
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วงศ์ย่อย: Labeoninae  
ชื่อไทย: ปลาเลียหิน  
ชื่อวิทยาศาสตร์: Garra cambodgiensis    
ขนาดความยาวล้าตัว: 8-20 เซนติเมตร                              
ชื่ออื่นๆ: มัน (น่าน) ปลามูด หรือปลาอีดูด 
ลักษณะ : รูปร่างโดยรวมเป็นปลาที่ มีรูปร่างเพรียวยาว ล้าตัวเป็นรูป
ทรงกระบอก หัวโตและแบนราบที่ด้านล่าง มีปากอยู่ด้านล่างมีลักษณะเป็นที่
ดูด ในบางชนิดมีหนวด 1 คู่เห็นได้ชัด ในบางชนิดที่มีขนาดใหญ่ ส่วนหน้า
อาจหักงอคล้ายนอแรด และอาจมีตุ่มคล้ายสิวขึ้นบริเวณหน้า 
อาหาร: ตะไคร่น้้า สาหร่ายและอินทรียวัตถุต่างๆ 
พฤติกรรม: ขึ้นวางไข่และเลี้ยงตัวอ่อนภายในที่ราบ น้้าท่วมหลาก ท้องนา
แล้วย้ายลงล้าธารเม่ือเริ่มโต  
ถิ่นอาศัย: อาศัยอยู่เป็นฝูง ในแหล่งน้้าไหลเชี่ยวบริเวณน้้าตกหรือล้าธารจาก
เชิงเขาจนถึงที่สูง 
สถานภาพทั่วไป: พบมากในบางแหล่งน้้า (ชวลิต, 2548) 
จุดที่ส้ารวจพบ: จุดที่ 2, 3, 4, 6 
สถานะภาพจากการส้ารวจ: พบชุกชุมปานกลาง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81
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วงศ์ย่อย: Cyprininae 
ชื่อไทย: ปลาพลวง  
ชื่อวิทยาศาสตร์: Neolissocheilus soroides 
ขนาดความยาวล้าตัว: 50-150 เซนติเมตร            
ชื่ออื่นๆ: พุง เพง (ใต้) มุง ปุง (เหนือ) โพ จาด พลวงหิน ยะโม 
ลักษณะ: จัดเป็นปลาในวงศ์ปลาตะเพียนที่มีขนาดใหญ่ ล้าตัวยาว ด้านข้าง
แบน มีเกล็ดขนาดใหญ่ หัวเล็ก มีหนวด 2 คู่ อยู่ตรงมุมปากบน ครีบหางเว้า
เป็นแฉกลึก กระโดงหลังค่อนข้างสูงมีก้านแข็ง 1 อัน ครีบหูมีขนาดเล็ก ครีบ
ท้องและครีบก้นมีขนาดใกล้เคียงกัน ล้าตัวมีสีน้้าตาล ปนเขียว สีของปลา
ชนิดน้ีขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม บางแหล่งอาจจะมีสีน้้าตาลปนด้าเข้ม  
อาหาร: เมล็ดพืชต่าง ๆ ผลไม้สุกที่ร่วงลงในน้้า โดยเฉพาะลูกมะเดื่อ  
พฤติกรรม: อาศัยอยู่เป็นฝูงใหญ่นับ 100 ตัวขึ้นไป ในแม่น้้าขนาดใหญ่ที่มีน้้า
ใสสะอาดทั่วประเทศ 
ถิ่นอาศัย: แม่น้้าและล้าธารในถ้้าบางแห่งพบปลาพลวงอาศัยอยู่เป็นฝูงใหญ่ 
สถานภาพทั่วไป: พบชุกชุม (ชวลิต, 2548) 
จุดที่ส้ารวจพบ: จุดที่ 1, 2, 3, 4 
สถานะภาพจากการส้ารวจ: พบชุกชุมปานกลาง 
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ชื่อไทย: ปลาเวียน                                                                                                                                                                   
ชื่อวิทยาศาสตร์: Tor tambroides                                                                                                                                                        
ขนาดความยาวล้าตัว: 60-100 ซม.                                                                                                            
ชื่ออื่นๆ: เพง (ใต้) สูบ (เพชรบรุี) คง (แม่ฮ่องสอน)                                                                                                                           
ลักษณะ: ล้าตัวมีสีฟ้าอมเขียว บริเวณส่วนหลังมีสีเขียวเข้ม เกล็ดใหญ่ แต่ละ
เกล็ดจะมีจุดสีน้้าเงินเล็ก ๆ เรียงกันเป็นวง ดูคล้ายเป็นร่างแหอยู่ทั่วตัว ครีบมี
สีน้้าเงินเข้ม หัวมีขนาดค่อนข้างเล็กเม่ือเทียบกับล้าตัวมีหนวดยาวอยู่ 2 คู่ 
ตรงบริเวณจะงอยและมุมปาก ริมฝีปากหนาแหลม มีจะงอยปากบนยาวกว่า
ปากล่างบริเวณปลายจะงอยปากด้านบนหนาคล้ายวุ้นน่ิมๆ ใต้คางมีติ่งเน้ือยื่น
เห็นได้ชัด ครีบหลังมีก้านแข็ง 1 อัน นัยน์ตาค่อนข้างเล็ก                                                                                                                                        
อาหาร: กินพืชพันธ์ุไม้น้้า ผลไม้และเมล็ดพืชแทบทุกชนิด                                   
พฤติกรรม: ในฤดูฝนจะว่ายตามกระแสน้้าลงไปจนถึงปากแม่น้้า จากน้ันจะ
หวนกลับไปยังต้นน้้าเพื่อผสมพันธ์ุและวางไข่ในช่วงมิถุนายน และกรกฎาคม                                                                                                                                                                         
ถิ่นอาศัย: ชอบอยู่ในบริเวณน้้าตก ห้วย และล้าธาร                                               
สถานภาพทั่วไป: พบไม่บ่อยนัก (ชวลิต, 2548) 
จุดที่ส้ารวจพบ: จุดที่ 2, 5 
สถานะภาพจากการส้ารวจ: พบชุกชุมน้อย 
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วงศ์ย่อย:  Cyprininae - Systomi  
ชื่อไทย: ปลากะสูบขีด 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Hampala macrolepidota     
ขนาดความยาวล้าตัว: 22-60 เซนติเมตร            
ชื่ออื่นๆ: สูบ สูด สิก ขม (อีสาน) โสด (ใต้) 
ลักษณะ: ด้านข้างล้าตัวมีแถบขวางบริเวณใต้ครีบหลังลงมาถึงท้อง ในปลา
ขนาดเล็กมีแถบ 2 แถบที่กลางล้าตัวและโคนหาง และมีแถบใต้ตาด้วย ครีบมี
สีคล้้าแดงเรื่อ ขอบบนและขอบล่างของครีบหางมีแถบสีคล้้า มีขนาดใหญ่  
อาหาร: ลูกปลา กุ้ง และแมลง  
พฤติกรรม: เป็นปลากินเน้ือ จัดเป็นปลานักล่าชนิดหน่ึง มักไล่จับปลาขนาด
เล็ก เช่น ปลาซิว ปลาวัยอ่อน รวมถึงแมลงน้้าต่าง ๆ 
ถิ่นอาศัย: ทั้งหนองบึง อ่างเก็บน้้า ทะเลสาบ ล้าห้วยและแม่น้้า 
สถานภาพทั่วไป: พบชุกชุมมาก (ชวลิต, 2548) 
จุดที่ส้ารวจพบ: จุดที่ 1, 2, 3, 5, 6 
สถานะภาพจากการส้ารวจ: พบชุกชุมมาก 
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ชื่อไทย: ปลาหนามหลัง 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Mystacoleucus  marginatus                                                                       
ความยาวล้าตัว: 8-15.5 เซนติเมตร             
ชื่ออื่นๆ: ขี้ยอก, หนามบี้ (อีสาน)                                                                                                                    
ลักษณะ: มีรูปร่างคล้ายปลาตะเพียน แต่ล้าตัวแบนข้างมากกว่า ครีบหลังสูง
ปานกลาง ก้านครีบหลังมีหยักที่ขอบด้านท้าย ที่โคนครีบหลังด้านหน้าสุดมี
หนามแหลมสั้นยื่นออกมาทางข้างหน้า ซ่ึงเป็นลักษณะส้าคัญของปลา  และ
เป็นที่มาของชื่อ มีเกล็ดใหญ่คลุมตัว ครีบก้นสั้น ครีบหางเว้าลึก ตัวมีสีเงินอม
เหลืองอ่อน ขอบเกล็ดด้านบนมีสีคล้้า บางเกล็ดบนล้าตัวจึงดูเหมือนเป็นขีด
ประสั้นๆ ที่ด้านข้างครีบมีสีเหลืองอ่อนหรือส้ม ขอบครีบด้านท้ายมีสีคล้้า  
อาหาร: แมลงแพลงก์ตอน และพันธ์ุไม้น้้าขนาดเล็ก                                                                                   
พฤติกรรม: อยู่เป็นฝูงใหญ่ประมาณ 20 ถึง 50 ตัว                                                                                                           
ถิ่นอาศัย: แม่น้้าสายหลัก และสาขา                                                                                                                       
สถานภาพทั่วไป: พบชุกชุม (ชวลิต, 2548) 
จุดที่ส้ารวจพบ: จุดที่ 1, 2, 3, 5, 6 
สถานะภาพจากการส้ารวจ: พบชุกชุมมาก 
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ชื่อไทย: ปลาไส้ตันตาแดง 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Cyclocheilichthys apogon 
ขนาดความยาวล้าตัว: 11-20 เซนติเมตร                            
ชื่ออื่นๆ: ตาแดง ก้าประ (ใต้) แม่สะแด้ง (อีสาน) 
ลักษณะ: มีรูปร่างคล้ายปลาตะเพียน แต่ตัวกว้างกว่าและหัวค่อนข้างแหลม 
ปากเล็กริมฝีปากบาง ไม่มีหนวด จะงอยปากและหน้าผากมีริ้วบาง ๆ หลาย
ริ้ว ตาเล็ก ครีบหลังยกสูง มีก้านหยักแข็ง 1 อัน ครีบหางเว้าลึก เกล็ดเล็ก ตัว
แบนข้าง ล้าตัวสีเงินวาวอมน้้าตาลอ่อน ล้าตัวด้านบนมีสีคล้้า มีแถบข้างล้าตัว
สีคล้้า 7-9 แถบพาดตามแนวยาวใกล้โคนหาง ที่โคนหางมีแต้มสีคล้้ารูปกลม 
ขอบตาบนมีสีแดง เป็นที่มาของชื่อ ครีบสีแดงเรื่อหรือแดงสด 
อาหาร: แพลงก์ตอนและสัตว์หน้าดินขนาดเล็ก  
พฤติกรรม: อยู่เป็นฝูงประมาณ10ถึง30ตัว 
ถิ่นอาศัย: หนองบึง อ่างเก็บน้้า ล้าคลองและแม่น้้า  
สถานภาพทั่วไป: พบชุกชุม (ชวลิต, 2548) 
จุดที่ส้ารวจพบ: จุดที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 
สถานะภาพจากการส้ารวจ: พบชุกชุมมาก 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
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วงศ์ย่อย Cyprininae - Poropunti  
ชื่อไทย: ปลากะแห 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Barbonymus schwanenfeldi                             
ขนาดความยาวล้าตัว: 15-25 เซนติเมตร             
ชื่ออื่นๆ: กระแหทอง ตะเพียนหางแดง (อีสาน) ล้าป า (ใต้) เลียน ไฟปก (เหนือ)  
ลักษณะ: ล้าตัวแบนข้าง ส่วนหลังยกสูง หัวค่อนข้างเล็ก ตาโต มีหนวด 2 คู่ที่
ริมฝีปาก ปากเล็กอยู่สุดของจะงอยปาก เกล็ดเล็กมีสีเงินวาวเหลือบเหลือง
ทอง ครีบหลังสีส้มมีแต้มสีด้าชัดที่ด้านบนสุด ครีบอ่ืน ๆ มีสีส้มสดยกเว้นขอบ
บนของครีบอกและขอบล่างของครีบหางที่มีแถบสีด้ายาว 
อาหาร: ลูกปลา กุ้ง แมลง และไส้เดือน     
พฤติกรรม: พบอาศัยอยู่เป็นฝูงในแม่น้้าและหนองบึงทุกภาคของประเทศ
ไทย โดยมักจะอาศัยอยู่รวมกับปลาตะเพียน, ตะเพียนทอง, แก้มช้้า หรือปลา
ในตระกูลปลาตะเพียนชนิดอ่ืนด้วยกันเสมอ 
ถิ่นอาศัย: หนองบึง อ่างเก็บน้้า ล้าคลองและแม่น้้า  
สถานภาพทั่วไป: พบชุกชุมในบางแหล่งน้้า (ชวลิต, 2548) 
จุดที่ส้ารวจพบ: จุดที่ 1, 2, 3, 5, 6 
สถานะภาพจากการส้ารวจ: พบชุกชุมมาก 
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วงศ์ย่อย Cyprininae - Garrae  
ชื่อไทย: ปลาเล็บมือนาง 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Lobocheilos spp.   
ขนาดความยาวล้าตัว: 8-10 เซนติเมตร             
ชื่ออื่นๆ: สร้อยดอกยาง 
ลักษณะ: มีรูปร่างล้าตัวเพรียว หัวเล็ก ปากเล็กอยู่ด้านล่างของจะงอยปาก
และมีแผ่นหนังคลุม มีหนวดสั้น 1 คู่ เกล็ดเล็ก ล้าตัวสีเงินอมเหลือง มีลายสี
คล้้าที่ขอบเกล็ด โคนครีบหางมีจุดสีด้าเห็นชัดเจน ครีบใสสีเหลืองเรื่อ ๆ 
อาหาร: ตะไคร่น้้า แพลงก์ตอน และสัตว์หน้าดินขนาดเล็ก  
พฤติกรรม: อยู่เป็นฝูงใหญ่ตามแก่ง ช่วงฤดูฝนมีการย้ายถิ่นเข้าสู่ทุ่งน้้าหลาก  
ถิ่นอาศัย: แม่น้้าสายหลักและแก่ง แหล่งน้้าหลาก 
สถานภาพทั่วไป: พบชุกชุม (ชวลิต, 2548) 
จุดที่ส้ารวจพบ: จุดที่ 6 
สถานะภาพจากการส้ารวจ: พบชุกชุมน้อย 
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วงศ์ปลาผีเสื้อติดหิน Balitoridae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อไทย: ปลาผีเสื้อติดหิน 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Homaloptera smithi    
ขนาดความยาวล้าตัว: 3-5.5 เซนติเมตร   
ลักษณะ: หัวและล้าตัวตอนหน้าแบนราบ ปากเล็กมากอยู่ด้านใต้จะงอยปาก 
มีหนวดสั้น2คู่ เกล็ดมีสันที่เกล็ดผิวสากเล็กน้อย ครีบอกและครีบท้องใหญ่
กางออกด้านข้าง ล้าตัวมีสีน้้าตาลอมเหลืองหรือ อมแดง กลางหลังมีลายดวง
ใหญ่สีคล้้า ครีบใสสีแดงเรื่อๆ และมีลายประสีคล้้า  
อาหาร: สัตว์หน้าดินและตัวอ่อนแมลงน้้าขนาดเล็ก  
พฤติกรรม: เกาะตามก้อนหินและ ก่ิงไม้ใต้น้้า  
ถิ่นอาศัย: ล้าธาร และแก่งในแม่น้้า 
สถานภาพทั่วไป: พบชุกชุมในบางแหล่งน้้า (ชวลิต, 2548) 
จุดที่ส้ารวจพบ: จุดที่ 1, 3, 5 
สถานะภาพจากการส้ารวจ: พบชุกชุมปานกลาง 
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วงศ์ปลาค้อ Balitoridae 
 
 
 
 

 
       
 
 
 
 
ชื่อไทย: ปลาค้อมัศยะ 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Nemachiilus masyae 
ขนาดความยาวล้าตัว: 5-8 เซนติเมตร  
ลักษณะ: หัวเล็กและตาโต ล้าตัวเรียวยาว ครีบหางตอนบนยาวกว่าตอนล่าง
มาก ตัวผู้มีสีน้้าตาลสดหรืออมแดง ข้างล้าตัวมีจุดประเป็นเส้นตรง ครีบบน
ล้าตัวมีสีจางใส บนล้าตัวมีเส้นสีด้า ด้านล่างล้าตัวมีสีอมแดง มีหนวด 4 คู่ 
หนวดด้านบนมี 2 คู่ ด้านล่างมี 2 คู่ 
อาหาร: สัตว์หน้าดินและแมลงขนาดเล็ก  
พฤติกรรม: อยู่เป็นกลุ่มเล็กๆใต้ก้อนหินกรวดระดับหน้าดินบริเวณน้้าเชี่ยว 
ถิ่นอาศัย: ล้าธารและแม่น้้า  
สถานภาพทั่วไป: พบชุกชุมในบางแหล่งน้้า (ชวลิต, 2548) 
จุดที่ส้ารวจพบ: จุดที่ 1, 5 
สถานะภาพจากการส้ารวจ: พบชุกชุมน้อย 
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วงศ์ปลากระทิง Mastacembelidae 
 
 

 
 
 
 
 
ชื่อไทย: ปลากระทิง  
ชื่อวิทยาศาสตร์: Mastacembelus spp.    
ขนาดความยาวล้าตัว: 30-80 เซนติเมตร            
ชื่ออื่นๆ: ปลากระทิง, ปลาทิง (ภาคใต้), หลาด(อีสาน)            
ลักษณะ: มีล้าตัวเรียวยาว แบนข้างเล็กน้อย ครีบหลัง ครีบหาง และครีบก้น
เชื่อมต่อกัน ด้านหลังมีก้านครีบแข็งสั้นหลายอัน ตาเล็ก ครีบอกใหญ่ หัวมี
ลายตั้งแต่ปลายจะงอยปากคาดมาที่ตาถึงช่องปิดเหงือก ตัวมีสีเทาอ่อนหรือ
น้้าตาลอมเหลือง มีลายสีคล้้าเป็นวงหรือเป็นลายเส้น มีลวดลายหลากหลาย
แบบ ด้านท้องสีจาง ครีบคล้้ามีจุดประสีเหลืองอ่อน      
อาหาร: ลูกปลา กุ้ง แมลง และไส้เดือน                         
พฤติกรรม: ชอบอยู่ตามซอกหิน โพรงไม้และรากไม้ไต้น้้าในเวลากลางวัน 
และออกหากินในเวลากลางคืน 
ถิ่นอาศัย: แหล่งน้้าที่มีพืชน้้าหนาแน่น                                                                                                      
สถานภาพทั่วไป: พบชุกชุม (ชวลิต, 2548) 
จุดที่ส้ารวจพบ: จุดที่1, 2, 3, 6 
สถานะภาพจากการส้ารวจ: พบชุกชุมปานกลาง 
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ชื่อไทย: ปลาหลดหลังจุด 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Mastacembelus maculatus 
ขนาดความยาวล้าตัว: 10-16 เซนติเมตร                                          
ชื่ออื่นๆ: ปลาทิง (ภาคใต้) 
ลักษณะ: คล้ายปลาหลด แต่เรียวกว่า ครีบหางต่อกับครีบหลังและครีบก้น 
ล้าตัวมีสีน้้าตาลอมเขียวหรือน้้าตาลคล้้า มีลายบั้งสีคล้้าพาดหลายลายและมี
ลายจุดประสีจาง โคนครีบหลังมีดวงสีคล้้ารูปครึ่งวงกลม 7-8 จุด 
อาหาร:  ลูกปลา กุ้ง แมลง และไส้เดือนน้้า    
พฤติกรรม: พบอยู่ตามโพรงไม้และรากไม้ไต้น้้าในเวลากลางวัน และออกหา
กินในเวลากลางคืน  
ถิ่นอาศัย: แม่น้้าและแหล่งน้้าที่มีพืชน้้าหนาแน่น 
สถานภาพทั่วไป: พบชุกชุม (ชวลิต, 2548) 
จุดที่ส้ารวจพบ: จุดที่ 1, 3 
สถานะภาพจากการส้ารวจ: พบชุกชุมน้อย 
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วงศ์ปลากด  Bagaridae 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อไทย: ปลากดเหลือง 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Mystus filamentus 
ขนาดความยาวล้าตัว: 20 -60 เซนติเมตร 
ชื่ออื่นๆ: ปลากดขมิ้น, (ภาคไต้) ปลากดช่องหลวง, ปลากดนา, ปลากดขาว, 
ปลากดชงโลง หรือ ปลากดคัง     
ลักษณะ : หัวและล้าตัวส่วนหน้าแบน และส่วนท้ายแบนข้างหลังยกสูง
เล็กน้อย ตาเล็ก มีหนวดคู่ที่ริมฝีปากยาวถึงหางสีข้างล้าตัวเป็นสีเหลืองจึงเป็น
ที่มาของชื่อ หรืออาจเป็นสีเทาคล้้า สีท้องจาง ครีบหลังยาวจนถึงครีบไขมัน 
และครีบไขมันมีสีคล้้า ก้านครีบแข็ง (เงี่ยง) ที่อกและหลังมีพิษ  
อาหาร: ลูกปลา กุ้ง แมลง ปู และไส้เดือน 
พฤติกรรม: พบอยู่เป็นกลุ่มเล็กๆ2-5ตัวตามโพรงไม้โพรงดินและรากไม้ไต้น้้า
ในเวลากลางวันส่วนในเวลากลางคืนจะออกหากินพบได้ทั่วไป 
ถิ่นอาศัย: แม่น้้าและแหล่งน้้าขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ที่มีพืชน้้าหนาแน่น  
สถานภาพทั่วไป: พบชุกชุม (ชวลิต, 2548) 
จุดที่ส้ารวจพบ: จุดที่ 1, 3, 5 
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สถานะภาพจากการส้ารวจ: พบชุกชุมปานกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อไทย: ปลากดด้า  
ชื่อวิทยาศาสตร์: Hemibagrus wyckii       
ขนาดความยาวล้าตัว: 35-50 เซนติเมตร              
ชื่ออื่นๆ: กดหม้อ สิงห์ด้า กดหางดอก   
ลักษณะ: มีรูปร่างค่อนข้างสั้นป้อม หัวและล้าตัวตอนหน้าแบนราบกว่าปลา
ชนิดอ่ืน ๆ ปากกว้าง ตาค่อนข้างเล็ก ส่วนหลังยกสูง ครีบหลังมีก้านแข็ง ครีบ
ไขมันค่อนข้างยาว หนวดที่ริมฝีปากยาวถึงบริเวณหลัง ตัวมีสีเทาคล้้าหรือด้า 
ด้านท้องสีจาง ครีบสีคล้้าขอบบนและขอบล่างของครีบหางมีแถบสีขาวเห็น
ชัดเจน ก้านครีบแข็ง (เงี่ยง) ที่อกและหลังมีพิษ 
อาหาร: ลูกปลา กุ้ง แมลง ปู และไส้เดือน 
พฤติกรรม: ค่อนข้างดุร้ายออกหากินตอนกลางคืน 
ถิ่นอาศัย: แหล่งน้้าสายหลัก 
สถานภาพทั่วไป: พบชุกชุมในบางแหล่งน้้า (ชวลิต, 2548) 
จุดที่ส้ารวจพบ: จุดที่ 1 
สถานะภาพจากการส้ารวจ: พบชุกชุมน้อย 
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ชื่อไทย: ปลาแขยงหิน 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Leiocassis  siamensis Regan, 1913  
ขนาดความยาวล้าตัว: 8-16 เซนติเมตร     
ชื่ออื่นๆ: ขี้เหี่ย (อีสาน), กดหิน, แขยงขี้ไก่, ขี้ไก่วัว, แขยงทหาร (ใต้)                
ลักษณะ: ล้าตัวเป็นสีคล้้าหรือด้า มีแถบสีด้าสลับกับสีเหลืองอ่อนขนาดใหญ่
พาดขวางล้าตัว 4 แถบ ท้องสีจาง ครีบใสและมีแต้มสีคล้้า ครีบหางเว้าลึก
และมีแต้มสีคล้้า ที่ด้านบนและล่าง ครีบหลังและครีบอกเป็นก้านแข็ง ครีบ
ไขมันค่อนข้างยาวเป็นปลาที่ค่อนข้างเล็กได้รับการนิยมเพราะว่ามีสีสัน
สวยงามก้านครีบแข็ง (เงี่ยง) ที่อกและหลังมีพิษ 
อาหาร: ลูกปลา แมลงน้้า ลูกน้้าและไส้เดือน 
พฤติกรรม: พบอยู่เป็นกลุ่มเล็กๆ2-3ตัว มักช่อนตัวอยู่ในชอกหินหรือโพรงไม้
ใต้น้้า ออกหากินตอนกลางคืน                                                                                                              
ถิ่นอาศัย: พบในแม่น้้าและล้าธารที่พื้นเป็นหินและทราย 
สถานภาพทั่วไป: พบชุกชุม (ชวลิต, 2548) 
จุดที่ส้ารวจพบ: จุดที่ 1, 2, 3, 5, 6 
สถานะภาพจากการส้ารวจ: พบชุกชุมมาก 
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วงศ์ปลาเนื้ออ่อน Silurider 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อไทย: ปลาลิ้นแมว  
ชื่อวิทยาศาสตร์: Silurichthys spp.     
ขนาดความยาวล้าตัว: 15-17.5 เซนติเมตร             
ชื่ออื่นๆ: ชะโอนหิน, นง 
ลักษณะ: มีล้าตัวแบนข้างและเรียวยาว ตามีขนาดเล็กมาก หัวและปากเล็ก 
ปากล่างสั้นกว่า มีหนวด 2 คู่ ล้าตัวสีน้้าตาลแดงหรือน้้าตาลอมม่วง ล้าตัว
และครีบมีลายประหรือลายหินอ่อน ครีบหลังอันเล็กมี 2 - 3 ก้าน ครีบหาง
และครีบก้นต่อเน่ืองกัน ปลายครีบหางด้านบนยาวเรียว ก้านครีบแข็ง (เงี่ยง) 
ที่อกมีพิษ 
อาหาร: แมลง และสัตว์น้้าขนาดเล็ก 
พฤติกรรม: ซ่อนตัวอยู่ใต้วัสดุลอยน้้าเช่น ใบไม้ร่วง หากินในเวลากลางคืน                                                                                                              
ถิ่นอาศัย: แหล่งน้้าที่มีพืชน้้าหนาแน่น 
สถานภาพทั่วไป: พบชุกชุมในบางแหล่งน้้า (ชวลิต, 2548) 
จุดที่ส้ารวจพบ: จุดที่ 1, 2, 4, 5 
สถานะภาพจากการส้ารวจ: พบชุกชุมปานกลาง 
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วงศ์ปลาดัก Amblyceps Cipitidae        

  

 

 

 

 

ชือ่ไทย: ปลาดัก                                                                                                                                                                 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Amblyceps spp.                                                                               
ขนาดความยาวล้าตัว: 8-9 เซนติเมตร                                      
ลักษณะ: เป็นปลาไม่มีเกล็ดขนาดเล็กล้าตัวค่อนกลมส่วนหางแบนข้างหัวโต 
ปากป้าน มีหนวด 4 คู่นัยน์ตาเล็กครีบหลังและครีบอกอ่อนนุ่มถูกคลุมด้วย
ผิวหนังหนาครีบไขมันเล็กและยาวครีบหางเป็นแฉกลึก  ก้านครีบแข็ง (เงี่ยง) ที่

อกมีพิษ                                                                                                                                                                                                                                                                    
อาหาร: แมลงน้้าขนาดเล็ก                                                                                                                   
พฤติกรรม: อยู่ใต้ก้อนหินกรวด                                                    
ถิ่นอาศัย: อาศัยตามล้าธารที่กระแสน้้าเชี่ยวพื้นเป็นกรวดหรือทราย                                                               
สถานภาพทั่วไป: พบน้อย (ชวลิต, 2548)                                            
จุดที่ส้ารวจพบ: จุดที่ 1, 5                                                              
สถานะภาพจากการส้ารวจ: พบชุกชุมน้อย 
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ชื่อไทย: ปลาดุกด้าน                                                                                                                                                                               
ชื่อวิทยาศาสตร์: Clarias batrachus                                                                                                   
ขนาดความยาวล้าตัว: 20-30 เซนติเมตร                                                                                                   
ชื่ออื่นๆ: ดุกเลี้ยง ดุกด้าน(ภาคใต้)ดุกเอ็น ดุกนา (อีสาน)       
ลักษณะ: เป็นปลาน้้าจืด มีรูปร่างค่อนข้างยาวเรียว ส่วนล้าตัวค่อนข้างแบน 
หัวแบนราบ ท้ายทอยยื่นแหลม ครีบหาง ครีบก้น ครีบหลังแยกกันชัดเจน 
ครีบท้องเล็ก หางเล็กปลายมน ก้านครีบแข็ง (เงี่ยง) ที่อกและหลังมีพิษ         
อาหาร: แมลง และสัตว์น้้าขนาดเล็ก                                                                                                                                                
พฤติกรรม: จะออกหากินในเวลากลางคืน ส่วนในเวลากลางวัน พบอยู่ตาม
โพรงไม้โพรงดินและรากไม้ใต้น้้า                                                                    
ถิ่นอาศัย: แหล่งน้้าน่ิงและแม่น้้า                                                                                                                                    
สถานภาพทั่วไป: ประชากรในธรรมชาติลดลงมาก (ชวลิต, 2548)             
จุดที่ส้ารวจพบ: จุดที่ 1                                                                                                                                 
สถานะภาพจากการส้ารวจ: พบชุกชุมน้อย 
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วงศ์ปลาแค้ Sisoridae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อไทย: ปลาแค้ติดหิน 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Glyptopthorax spp.       
ขนาดความยาวล้าตัว: 10-13 เซนติเมตร             
ชื่ออื่นๆ: ก๊องแก๊ง (เหนือ) สามแก้ว แข้ (ใต้) 
ลักษณะ: ล้าตัวแบนข้าง หัวแบนราบเล็กน้อย มีหนวด 4คู่ครีบอกใหญ่ ครีบ
หลังยกสูง ครีบไขมันขนาดใหญ่และมีสีจางที่ขอบ ครีบหางเว้าลึก ใต้อกมี
แผ่นหลังย่นเป็นแถบ ล้าตัวสีเทาอ่อนอมเหลือง และมีจุดด่างสีคล้้าครีบหางมี
แถบสีคล้้าที่ขอบบนและล่างก้านครีบแข็ง (เงี่ยง) ที่อกและหลังมีพิษ 
อาหาร: ลูกปลา ตัวอ่อนแมลงน้้า และสัตว์หน้าดิน 
พฤติกรรม: อาศัยใต้ก้อนหินกรวด  
ถิ่นอาศัย: แม่น้้าสายหลักและล้าธารที่ไหลแรง 
สถานภาพทั่วไป: พบไม่บ่อยนัก (ชวลิต, 2548) 
จุดที่ส้ารวจพบ: จุดที่ 3, 6 
สถานะภาพจากการส้ารวจ: พบชุกชุมปานกลาง 
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วงศ์ปลาช่อน Channidae   
          
 
 
 
 
 
ชื่อไทย: ปลาช่อน  
ชื่อวิทยาศาสตร์: Channa striata     
ความยาวล้าตัว: 30-40 เซนติเมตร     
ชื่ออื่นๆ: หลิม ค้อ ก๊วน (อีสาน) ช่อนท้องขาว (ใต้) 
ลักษณะ: มีส่วนหัวค่อนข้างโต รูปร่างทรงกระบอกยาว ครีบหางเรียวปลาย
มน ปากกว้าง ภายในปากมีฟันเขี้ยวบนเพดาน ล้าตัวสีคล้้าอมมะกอกหรือ
น้้าตาลอ่อน มีลายเส้นทแยงสีคล้้าตลอดทั้งล้าตัว 6 - 7 เส้น ด้านท้องสีจาง
ตัดกับด้านบน ครีบสีคล้้ามีขอบสีเหลืองอ่อน ครีบท้องจาง 
อาหาร: ลูกปลา กุ้ง แมลง กบ เขียด ปู และไส้เดือน 
พฤติกรรม: วางไข่โดยตัวผู้และตัวเมียช่วยกันปรับพื้นที่น้้าตื่น ๆ ให้เป็นแปลง
กลม แล้ววางไข่ลอยเป็นแพ ตัวผู้เป็นผู้เลี้ยงลูกจนโต   เรียก “ลูกครอก” มีสี
แดง, ส้ม จึงปล่อยให้หากินเองปลาช่อนชนิดน้ีมีความพิเศษกว่าปลาช่อนชนิด
อ่ืน ๆ คือ สามารถแถกไถตัวคืบคลานไปบนบกเพื่อหาที่อยู่ใหม่ได้  
ถิ่นอาศัย: แหล่งน้้าทุกประเภท 
สถานภาพทั่วไป: พบชุกชุม (ชวลิต, 2548) 
จุดที่ส้ารวจพบ: จุดที่ 1, 3 
สถานะภาพจากการส้ารวจ: พบชุกชุมน้อย 
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ชื่อไทย: ปลากระสง  
ชื่อวิทยาศาสตร์: Channa lucius        
ขนาดความยาวล้าตัว: 20-40 เซนติเมตร              
ชื่ออื่นๆ: กะจน, กระจอน (อีสาร), ช่อนไช (ใต้)                                                                                                                                      
ลักษณะ: มีรูปร่างคล้ายปลาช่อน แต่มีส่วนหัวที่แบนกว่า จะงอยปากงอนขึ้น
เล็กน้อย และมีรูปร่างที่ป้อมสั้นกว่า สีสันบริเวณล้าตัวเป็นสีเขียวมะกอกมี
ลวดลายคล้ายลายไม้ ลูกปลาขนาดเล็กมีพฤติกรรมอยู่เป็นฝูง ตัวสีแดงมีลาย
แถบด้าพาดตามแนวนอนตลอดตัว   
อาหาร: ลูกปลาขนาดเล็กกุ้ง แมลง ไส้เดือนและสัตว์ขนาดเล็ก 
พฤติกรรม: ลอยตัวน่ิงอยู่ใกล้ผิวน้้า 
ถิ่นอาศัย: พบในแหล่งน้้าน่ิงและแหล่งน้้าขนาดใหญ่รวมถึงในบริเวณพื้นที่ 
ป่าพรุ  
สถานภาพทั่วไป: พบชุกชุมในบางแหล่งน้้า (ชวลิต, 2548) 
จุดที่ส้ารวจพบ: จุดที่ 1, 4, 5 
สถานะภาพจากการส้ารวจ: พบชุกชุมปานกลาง 
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ชื่อไทย: ปลาชะโด (ลูก) 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Mastacembelus armatus       
ขนาดความยาวล้าตัว: 50-150 เซนติเมตร             
ชื่ออื่นๆ: แมลงภู่ ป๊อก โด 
ลักษณะ: มีรูปร่างล้าตัวค่อนข้างกลมยาว พื้นล้าตัวสีน้้าตาลอมเขียว มีลาย
ประสีด้ากระจายทั่วตัว ภายในปากมีฟันแหลมคม เม่ือยังเป็นปลาวัยอ่อนจะมี
สีล้าตัวเป็นสีน้้าตาลและมีแถบสีด้า ส้ม และเหลืองพาดตามความยาวล้าตัว 2 
แถบ บริเวณหางสีแดงสด เม่ือเริ่มโตสีเปลี่ยนเป็นสีเขียวอมน้้าตาลคล้ายสีของ
เปลือกหอยแมลงภู่แทนโดยสีของปลาเปลี่ยนไปตามวัย 
อาหาร: ลูกปลา กุ้ง แมลง และไส้เดือน 
พฤติกรรม: ช่วงฤดูผสมพันธ์ุของปลาชะโดจะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคม -
กันยายน รังมีการตีแปลงใกล้ชายฝั่ง เรียกว่า "ชะโดตีแปลง" ปลาตัวผู้ซ่ึงเป็น
ผู้ดูแลไข่และลูกอ่อน  
ถิ่นอาศัย: แหล่งน้้าน่ิงและแม่น้้า 
สถานภาพทั่วไป: พบชุกชุมในบางแหล่งน้้า (ชวลิต, 2548) 
จุดที่ส้ารวจพบ: จุดที่ 1, 3, 5, 6 
สถานะภาพจากการส้ารวจ: พบชุกชุมปานกลาง 
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ชื่อไทย: ปลาก้าง 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Channa limbata                       
ขนาดความยาวล้าตัว: 12-30 เซนติเมตร            
ชื่ออื่นๆ: ก๊ัง ขี้ก้าง ไอ้กลั้ง 
ลักษณะ: มีรูปร่างคล้ายปลาในวงศ์น้ีทั่วไป แต่มีส่วนหัวมนกลมและโตกว่า 
ล้าตัวสีน้้าตาลอ่อนถึงน้้าเงินคล้้า และมีลายประหรือจุดสีคล้้า ท้องสีจาง โคน
ครีบอกมีลายเส้นสีคล้้าเป็นแถบ 4-6 แถบ ครีบหลัง ครีบก้น และครบีหางมีสี
เทาหรือน้้าเงิน ขอบหางมีสีส้มแดงหรือสีจาง โดยปลาในแต่ละถิ่นจะมีสีสัน
แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมที่อาศัย 
อาหาร: ลูกปลา กุ้ง แมลง  
พฤติกรรม: มีพฤติกรรมการวางไข่โดยตัวผู้เป็นผู้อมไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน  
ถิ่นอาศัย: แหล่งน้้าทุกประเภท 
สถานภาพทั่วไป: พบชุกชุมในบางแหล่งน้้า (ชวลิต, 2548) 
จุดที่ส้ารวจพบ: จุดที่ 1, 2 
สถานะภาพจากการส้ารวจ: พบชุกชุมน้อย 
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ชื่อไทย: ช่อนงูเห่า 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Channa marulo                                                                       
ขนาดความยาวล้าตัว: 20-30 เซนติเมตร                                                                                                   
ชื่ออื่นๆ: ช่อนทอง(นราธิวาส)                                                                                                  
ลักษณะ: คล้ายปลาช่อนแต่ล้าตัวเรียวยาวกว่า ครีบท้องเล็ก ครีบหางเรียว
และขอบมน ล้าตัวสีเขียวอ่อนออกสีทองคล้ายปลากระสง และมีลายสีเหลือง
ท้องส้มสลับกับแต้มสีด้าตามเกล็ดปลายเกล็ดมีสีขาว มีแต้มบนตัวประมาณ 6 
จุดเห็นได้ชัดเจน  จุดละ3-6 เกล็ดทั้งสองข้าง ครีบมีจุดปะสลับกับสีน้้าตาล 
ครีบหางมีจุดสีด้าขอบส้มขนาดใหญ่ที่ด้านบนของฐานครีบเห็นได้ชัดเจน  
พฤติกรรม: อยู่ตามล้าพังหรือเป็นคู่ตามร่มไม้        
ถิ่นอาศัย: แม่น้้าและล้าธารขนาดใหญ่ในป่าหรือมีพันธ์ุไม้ชายฝั่งหนาแน่น  
สถานภาพทั่วไป: พบมากในบางแหล่งน้้า (ชวลิต, 2548) 
จุดที่ส้ารวจพบ: จุดที่ 5 
สถานะภาพจากการส้ารวจ: พบชุกชุมน้อย 
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วงศ์ปลาหมอช้างเหยียบ Nandidae 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อไทย: ปลาหมอช้างเหยียบ 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pristolepis fasciatus    
ขนาดความยาวล้าตัว: 10-21 เซนติเมตร            
ชื่ออื่นๆ: หมอพรก หวี อีตรับ ช้างเหยียบ (ใต้) ก่า (อีสาน) 
ลักษณะ: รูปร่างเป็นรูปไข่หรือกลมรี ล้าตัวแบนข้าง ครีบหลังมีก้านครีบแข็ง
หลายอัน ครีบหางปลายกลมมน เกล็ดมีขนาดใหญ่มีขอบหยัก เส้นข้างล้าตัว
มักขาดเป็น 2 ตอน คือ ตอนหน้าและตอนท้ายที่โคนหาง  
อาหาร: กุ้ง และปูขนาดเล็ก 
พฤติกรรม: อยู่เป็นฝูงในระดับกลางน้้าถึงหน้าดิน  
ถิ่นอาศัย: แหล่งน้้าน่ิงและแม่น้้าใหญ่ 
สถานภาพทั่วไป: พบชุกชุม (ชวลิต, 2548) 
จุดที่ส้ารวจพบ: จุดที่ 1, 2, 3, 5, 6 
สถานะภาพจากการส้ารวจ: พบชุกชุมมาก 
 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
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วงศ์ปลาแป้นแก้ว Ambassidae 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชือ่ไทย: ปลาแป้นแก้ว 
ชื่อวิทยาศาสตร์:  Parambassis spp.    
ขนาดความยาวล้าตัว: 3-6 เซนติเมตร       
ชื่ออื่นๆ: กระจก กว่า แว่น (เหนือ) ขี้ร่วง (อีสาน) ขี้ก้าง แป้นผี แป้น (ใต้)                                
ลักษณะ: มีลักษณะโดยรวมมีรูปร่างเป็นรูปไข่ ส่วนหัวและท้องกว้าง ล้าตัว
แบนข้าง หัวโต ตาโต ปากกว้าง ครีบหลังแบ่งออกได้เป็น 2 ตอน ตอนแรก
เป็นก้ามแข็งแรงและแหลมคม ตอนหลังเป็นครีบอ่อน ครีบหางเว้าลึก ครีบ
ก้นมีก้านแข็ง 3 ชิ้น ครีบท้องมีก้านแข็ง 1 ชิ้น ครีบอกเล็ก ล้าตัวโดยมากเป็น
สีใสหรือขุ่นจนสามารถมองเห็นกระดูกภายในล้าตัวได้ด้านท้องมีสีเงิน                                                                                                                                 
อาหาร: แมลง ลูกกุ้ง ลูกปลา   
พฤติกรรม: เป็นปลากินเน้ือ มักอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดใหญ่ 
ถิ่นอาศัย: หนองบึง และแม่น้้าสายหลัก   
สถานภาพทั่วไป: พบชุกชุม (ชวลิต, 2548) 
จุดที่ส้ารวจพบ: จุดที่1, 3, 6 
สถานะภาพจากการส้ารวจ: พบชุกชุมปานกลาง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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วงศ์ปลากัด ปลากระดี่ Osphronemidae  
           
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อไทย: ปลาแรด  
ชื่อวิทยาศาสตร์: Osphronemus goramy    
ขนาดความยาวล้าตัว: 30-90 เซนติเมตร             
ชื่ออื่นๆ: ปลาเม่น (ใต้) 
ลักษณะ: ล้าตัวป้อมและแบนข้าง เกล็ดสากมือเป็นรูปหยัก มีก้านครีบท้องคู่
แรกเป็นเส้นเรียวยาวคล้ายหนวด ใช้ส้าหรับสัมผัส ปลายหางมนกลม ปาก
แหลม ริมฝีปากหนา ภายในปากมีฟันซ่ีเล็ก ๆ แหลมคมเรียงอยู่ภายใน ส่วน
หัวเล็กและป้าน เม่ือโตขึ้นมาโดยเฉพาะในปลาตัวผู้จะมีโหนกนูนขึ้นมาเรื่อย 
ๆ จนดูคล้ายนอแรด อันเป็นที่มาของชื่อ โคนหางมีจุดสีด้าคล้้าอยู่ทั้ง 2 ข้าง 
เม่ือโตขึ้นจุดดังกล่าวจะหายไป 
อาหาร: พืชและสัตว์   
พฤติกรรม: เป็นปลาที่กินได้ทั้งพืชและสัตว์ แต่จะกินพืชเป็นอาหารหลัก 
ถิ่นอาศัย: ชอบอาศัยในแหล่งน้้าน่ิงและน้้าไหลเอ่ือย ๆ  
สถานภาพทั่วไป: พบชุกชุมในบางแหล่งน้้า (ชวลิต, 2548) 
จุดที่ส้ารวจพบ: จุดที่ 1 
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สถานะภาพจากการส้ารวจ: พบชุกชุมน้อย 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อไทย: ปลากระดี่หม้อ 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Trihogaster trichopterus    
ขนาดความยาวล้าตัว: 8-12 ซม.     
ชื่ออื่นๆ: ลูกเด (ภาคใต้) กระดี่  กระดี่หม้อ (ภาคกลาง) สลาก สลาง 
( ภ าค เ ห นื อ )  ก ร ะ เ ดิ ด ป าก ก ร ะ ดี่  ( ภ า คต ะ วัน ออ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ )                                    
ลักษณะ: เป็นปลาล้าตัวแบนด้านข้าง จัดอยู่ในครอบครัวปลาสลิด ลักษณะ
ล้าตัวก็คล้ายคลึงกัน แต่มีขนาดเล็กกว่า ล้าตัวมีสีเทาอ่อน มีแถบด้าพาดเฉียง 
ตลอดล้าตัว ด้านข้างตัวมีจุดสีด้าขนาดใหญ่ 2 จุด ตรงก่ึงกลางล้าตัว 1 จุด 
โคนหางอีก 1 จุด ตัวผู้จะมีสีเข้มจัดกว่าตัวเมีย ครีบหลังของปลาตัวผู้จะยาว
จดโคนหางหรือพ้นโคนหาง ส่วนครีบหลังของตัวเมียจะไม่ยาวถึงโคนหาง  
อาหาร: แพลงก์ตอนสัตว์                                                                               
พฤติกรรม: ท้ารังวางไข่โดยการก่อหวอดปนกับเศษหญ้า ตัวผู้เป็นผู้ดูแลไข่ 
ถิ่นอาศัย: แหล่งน้้าน่ิงและแหล่งน้้าหลาก ที่มีพืชพันธ์ุไม้หนาแน่น 
สถานภาพทั่วไป: พบชุกชุม (ชวลิต, 2548) 
จุดที่ส้ารวจพบ: จุดที่ 1, 2 
สถานะภาพจากการส้ารวจ: พบชุกชุมน้อย 
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วงศ์ปลากราย Notopteridae 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อไทย: ปลาสลาด 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Notopterus notopterus    
ขนาดความยาวล้าตัว: 20-25 เซนติเมตร            
ชื่ออื่นๆ: ตอง (อีสาน) หางแพนวาง (เหนือ) หลาด (ใต้) 
ลักษณะ: มีปากกว้างไม่เกินลูกตา พื้นล้าตัวมีสีเรียบ ไม่มีจุดสีด้าเหนือครีบก้น
ยกเว้นปลาวัยอ่อนจะมีลายบั้งเหมือนปลากรายวัยอ่อน 
อาหาร: ลูกกุ้ง ลูกปลา สัตว์น้้าขนาดเล็ก  
พฤติกรรม: มักอยู่รวมกันเป็นฝูง ตอนกลางวันจะหลบอยู่ตามรากไม้หรือก่ิง
ไม้ใต้น้้าที่มีความมืด ออกหากินในเวลากลางคืน 
ถิ่นอาศัย: พบในแม่น้้าและแหล่งน้้าน่ิงทั่วประเทศไทย 
สถานภาพทั่วไป: พบชุกชุม (ชวลิต, 2548) 
จุดที่ส้ารวจพบ: จุดที่ 1, 2, 5 
สถานะภาพจากการส้ารวจ: พบชุกชุมปานกลาง 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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วงศ์ปลาเข็ม Hermiramphidae 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อไทย: ปลากระทุงเหว 
ชื่อสามัญ: 
ชื่อวิทยาศาสตร์: xenantodon cancilla Hamilton, 1822  
ขนาดความยาวล้าตัว: 25-35 เซนติเมตร            
ชื่ออื่นๆ: สบธง (อีสาน) โทง (ใต้)   
ลักษณะ: ล้าตัวเรยีวกลมทรงกระบอก ปากยื่นยาวแหลม ครีบอกใหญ่ ครีบ
ท้องเล็ก ครีบหลังอยู่ค่อนไปทางด้านหลัง ล้าตัวสีเหลืองอ่อนหรือขุ่น ด้านบน
มีสีเขียวอ่อน ด้านข้างสีเงินและมีแถบยาวสีคล้้าพาดขวาง ท้องสีขาว ครีบใส 
ปลายปากมีแต้มสีแดง  
อาหาร: ลูกกุ้ง และแมลง  
พฤติกรรม: มักว่ายน้้าอยู่ใกล้ผิวน้้าเพื่อไล่ลูกปลา มีความว่องไวมาก 
ถิ่นอาศัย: แหล่งน้้าน่ิงและแม่น้้า 
สถานภาพทั่วไป: พบชุกชุม (ชวลิต, 2548) 
จุดที่ส้ารวจพบ: จุดที่ 1, 2, 5, 6 
สถานะภาพจากการส้ารวจ: พบชุกชุมปานกลาง 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
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วงศ์ปักเป้า  Tetrodontidae 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อไทย: ปลาปักเป้าแคระ 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Monotrete spp. 
ขนาดความยาวล้าตัว: 4-6 เซนติเมตร      
ลักษณะ: เป็นปลาปักเป้าที่มีขนาดเล็ก ล้าตัวแบนข้างเล็กน้อย ครีบเล็ก 
ล้าตัวมีสีคล้้าหรือสีเขียวขี้ม้า มีจุดประสีเหลืองหรือสีจางทั้งตัว หลังมีลายพาด
สีคล้้า ข้างล้าตัวมีดวงสีด้าใหญ่ ตามีสีแดงครีบหางมีขอบสีแดงหรือชมพู 
อาหาร: หอย กุ้ง ปู และปลาตัวเล็ก 
พฤติกรรม: ใช้ปากขบกัดครีบปลาชนิดอ่ืนๆที่ติดตาข่าย บางครั้งพบว่าตอด
กัดคนที่ลงเล่นน้้าในบริเวณที่หลบซ่อนอยู่ด้วย เป็นปลาที่มีพิษยิ่งในฤดูผสม
พันธ์ุจะมีกลไกการเกิดพิษจากอาหารและเชื้อจุลินทรีย์ที่ปลากินเข้าไปรุนแรง
ยิ่งขึ้นไม่ควรน้ามาบริโภค 
ถิ่นอาศัย: แม่น้้าและแหล่งน้้าหลากที่มีพืชน้้า 
สถานภาพทั่วไป: พบไม่บ่อยนัก (ชวลิต, 2548) 
จุดที่ส้ารวจพบ: จุดที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 
สถานะภาพจากการส้ารวจ: พบชุกชุมมาก 


