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บทคัดยอ: การศึกษาบัญชีรายชื่อชนิดพรรณปลาในแมน้ําแควใหญและลําธารสาขา เพื่อเปนการรวบรวม
รายชื่อชนิดของปลาน้ําจืดที่มีรายงานในเอกสารทางวิชาการทางอนุกรมวิธานตางๆ โดยการจัดลําดับทาง
อนุกรมวิธานจะใชหลักของ Nelson (2006) จากการศึกษาพบวา มีรายงานการคนพบพรรณปลาน้ําจืด
ทั้งหมด 8 อันดับ 24 วงศ 116 ชนิด
Abstract: The study of the taxonomically records of freshwater fishes in Khwae Yai River
were conducted by document studied. Taxonomic arrangements follow Nelson (2006). One
hundred and sixteen species, 24 families and 8 orders were included.

บทนํา: ประเทศไทยมีความสัมพันธกับแหลงน้ําและพรรณปลามาแตโบราณ โดยเปนแหลงอาหารโปรตีนที่
สําคัญทุกกลุมชน มีพรรณปลานานาชนิดที่ใชในการบริโภคและเปนปลาสวยงาม จนถึงขั้นเพาะเลี้ยงเพื่อ
เปนสินคา สง ออกไปตา งประเทศ นอกจากพรรณปลาน้ําจืด จะมีความสําคัญทางเศรษฐกิจแลว ในดาน
นิเวศวิทยาและการอนุรักษ ปลายังเปน ตัว บง ชี้ค วามสมดุล ทางธรรมชาติที่ดี โดยทราบไดจ ากความ
หลากชนิดของพรรณปลา และแนวโนมความเปลี่ยนแปลง การจัดการทรัพยากรประมงใหมีประสิทธิภาพ
จึงจําเปนตองมีฐานขอมูลของพรรณปลาในแหลงน้ําธรรมชาติ (ชวลิต และคณะ, มปป.) โดยเฉพาะแมน้ํา
แควใหญมีตนกําเนิดมาจากเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งจะไปบรรจบกับแมนํา้ แควนอย ที่จังหวัดกาญจนบุรี เปน
แมน้ําแมกลองและไหลออกสูอาวไทยที่จังหวัดสมุทรสงคราม (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย, 2542)
จากขอ มูล ในเอกสารวิช าการหลายฉบับ ระบุช ัด เจนวา แมน้ํ า แควใหญเ ปน แหลง น้ํ า ที ่มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ และเปนแหลงทรัพยากรประมงที่ทรงคุณคาแหลงหนึ่งของประเทศไทย (คณะ
วนศาสตร, 2532; ถวัลย และคณะ, 2527; บุญยรัตน และคณะ, 2537; สํานักวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย, 2542 และ Tranchalanukit, et al 1980) ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองจัดทํา
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ฐานข อ มู ล ของชนิ ด พรรณปลาที่ มี ก ารรายงานในแม น้ํ า แควใหญ เพื่ อ เป น ข อ มู ล สํ า คั ญ ในการจั ด การ
ทรัพยากรประมงในแมน้ําแควใหญอยางมีประสิทธิภาพตอไป
วิธีดําเนินการ: รวบรวมเอกสารวิชาการทางอนุกรมวิธานปลา ที่มีรายงานการคนพบในพื้นที่แมน้ําแคว
ใหญตั้งแตพื้นที่ตนน้ําลําธาร อางเก็บน้ํา และลําน้ําสายหลัก (ภาพที่ 1) การจัดลําดับทางอนุกรมวิธานจะใช
หลักของ Nelson (2006)
ผลการศึกษา และวิจารณผล: จากการศึกษาพบวา มีรายงานการคนพบปลาในแมน้ําแควใหญ และลําธาร
สาขา ทั้งหมด 8 อันดับ 24 วงศ 116 ชนิด (ตารางที่ 1) พื้นที่ตนแมน้ําแควใหญตอนบนอยูในพื้นที่ของเขต
รักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดตาก ซึ่งมีลักษณะเปนลําธารสาขาลัดเลาะตาม
แนวเขาที่สลับซับซอน มีรายงานการพบปลาทั้งสิ้น 55 ชนิด (คณะวนศาสตร, 2532) ลําธารสาขาตางๆไหล
มาบรรจบกันเปนแมน้ําแควใหญตอนบน และการสํารวจปลาในบริเวณดังกลาวโดย Tranchalanukit, et al
(1980) พบปลาทั้งหมด 14 วงศ 81 ชนิด เปนปลาในวงศ Cyprinidae ถึง 49 ชนิด (60 %) รองลงมาเปนวงศ
Cobitidae (12 %) และ Bagridae (7 %) โดย 22 ชนิดของปลาทั้งหมดในแมน้ําแควใหญตอนบนเปนปลาที่มี
คุณ ค าทางเศรษฐกิ จ และการประมง ได แ ก ปลายี่สกไทย (Probarbus jullieni) และปลาเวีย น (Tor
tambroides) เปนตน
แมน้ําแควใหญตอนบนจะไหลเขาพื้นที่ทายอางเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร ซึ่งเปนอางเก็บน้ําขนาด
ใหญ จากผลการสํารวจในป 2526 พบปลา 14 วงศ 26 ชนิด (ถวัลย และคณะ, 2527) ตอมาในป 2536 บุญย
รัตน และคณะ (2537) ไดทําการสํารวจชนิดและปริมาณของประชากรปลาอีกครั้ง พบปลาทั้งสิ้น 17 วงศ 35
ชนิด โดยมีชนิดปลาเดน ไดแก ปลาหมอชางเหยียบ (Pristolepis fasciatus) ปลาแปน (Parambassis
siamensis) และปลาชอน (Channa striata) แมน้ําแควใหญบริเวณใตอางเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร หรือแมน้ํา
แควใหญตอนลาง จะมีแหลงตนน้ําลําธารที่สําคัญอีกสองแหลงอยูในเขตรักษาพันธุสัตวปาสลักพระ และ
อุทยานแหงชาติเอราวัณ สํานักวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (2542) สํารวจพรรณปลา
ในเขตรักษาพันธุสัตวปาสลักพระ โดยเก็บตัวอยางจากทาขึ้นปลาของหวยแมละมุน และจากการสัมภาษณ
พอคาขายปลาสงกรุงเทพฯ พบปลาทั้งหมด 46 ชนิด เปนปลาตางถิ่น (Introduced species) ที่มิไดเปนดั้งเดิม
ในลุมน้ํา 3 ชนิด ประกอบดวย ปลาหมอเทศ (Oreochromis mosambicus) ปลายี่สกเทศ (Labeo rohita) และ
ปลาบึก (Pangasianodon gigas) ที่นํามาปลอยบริเวณอางเก็บน้ําแมปลาสรอยและแมละมุน และพบปลาที่มี
สถานภาพมีแนวโนมใกลสูญพันธุของพื้นที่ 1 ชนิด คือ ปลาดุกดาน (Clarias batrachus) ในอุทยาน
แหงชาติเอราวัณ พบปลาทั้งหมด 40 ชนิด โดยสามารถแบงปลาออกเปน 2 กลุม ไดแก 1.ปลาที่พบบริเวณ
แองน้ําตกหรือลําธาร เชน ปลากาง (Channa gachua) ปลาเวียน ปลาหมอชางเหยียบ และปลาตะเพียนขาว
(Barbonymus gonionotus) 2.ปลาที่พบชุกชุมในแมน้ําแควใหญ ไดแก ปลายี่สกไทย ปลากดเหลือง
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(Hemibagrus nemurus) และปลากระทุงเหว (Xenentodon cancila) (กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุ
พืช, 2549)
ตารางที่ 1 บัญชีรายชื่อพรรณปลาน้ําจืดในแมน้ําแควใหญ
ชื่อวิทยาศาสตร

ชื่อภาษาไทย

อางอิง

Chitala lopis (Bleeker, 1851)

ตองลาย

[3]

Chitala ornate (Gray, 1831)

กราย

[1],[2],[3]

Notopterus notopterus (Pallas, 1769)

สลาด

[1],[2],[3],[4]

Clupeichthys goniognathus Bleeker, 1855

ซิวแกว

[3]

Clupeichthys aesarnensis Wongratana, 1983

ซิวแกว

[3]

Paralaubuca typus Bleeker, 1864

แปบ

[4]

Paralaubuca riveroi (Fowler, 1935)

แปบ

[2],[3]

ซิวใบไผ

[1],[2],[4]

ซิวอาว

[1],[2],[4]

ซิวหนวดยาว

[1]

Rasbora argyrotaenia (Bleeker, 1850)

ซิวควายหางไหม

[2]

Rasbora aurotaenia Tirant, 1885

ซิวควายหางไหม

[2]

ซิวหางกรรไกร

[2]

Rasbora rasbora (Hamilton, 1822)

ซิว

[1]

Rasbora borapetensis Smith, 1934

ซิวหางแดง

[3]

Order Osteoglossiformes
Notopteridae

Order Clupeiformes
Clupeidae

Order Cypriniformes
Cyprinidae

Devario regina (Fowler, 1934)
Luciosoma bleekeri Steindachner, 1878
Esomus metallicus Ahl, 1923

Rasbora trilineata Steindachner, 1870
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ชื่อวิทยาศาสตร

ชื่อภาษาไทย

อางอิง

ซิวควาย

[2]

Cyprinidae
Rasbora sumatrana (Bleeker, 1852)

ซิว

[1],[2],[3],[4]

Raiamas guttatus (Day, 1870)

นางอาว

[1],[2],[4]

Opsarius pulchellus (Smith, 1931)

น้ําหมึก

[1],[2]

Opsarius koratensis (Smith, 1931)

น้ําหมึก

[2]

Leptobarbus hoevenii (Bleeker, 1851)

บา

[1]

Labiobarbus lineatus (Sauvage, 1878)

สรอยลูกกลวย

[2]

Labiobarbus siamensis (Sauvage, 1881)

สรอยลูกกลวย

[1],[2]

Labiobarbus leptocheilus (Valenciennes, 1842)

สรอยลูกกลวย

[2]

ยี่สกเทศ

[4]

Labeo dyocheilus (McClelland, 1839)

เล็บมือนาง

[2]

Labeo chrysophekadion (Bleeker, 1850)

สรอยลูกบัว

[1],[2],[3],[4]

Bangana behri (Fowler, 1937)

วาหนานอ

[2]

Bangana discognathoides (Nichols & Pope, 1927)

วาหนานอ

[2]

Barbichthys laevis (Valenciennes, 1842)

หางบวง

[2]

Barbonymus gonionotus (Bleeker, 1850)

ตะเพียนขาว

[2],[3]

Barbonymus schwanenfeldii (Bleeker, 1853)

กระแห

[2],[4]

Barbodes colemani (Fowler, 1937)

ตะเพียน

[2]

Hypsibarbus wetmorei (Smith, 1931)

ตะพาก

[1],[2]

Probarbus jullieni Sauvage, 1880

ยี่สกไทย

[1],[4]

Puntius partipentazona (Fowler, 1934)

เสือสุมาตตรา

[2],[3]

Puntius orphoides (Valenciennes, 1842)

แกมช้ํา

[1],[2]

Rasbora lateristriata (Bleeker, 1854)

Labeo rohita (Hamilton,1822)
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ชื่อวิทยาศาสตร

ชื่อภาษาไทย

อางอิง

Cyprinidae

ตะเพียนทราย

[3],[4]

แกมช้ํา

[4]

ตะเพียนน้ําตก

[1],[2]

Poropuntius deauratus (Valenciennes, 1842)

จาด

[1],[2]

Puntioplites proctozystron (Bleeker, 1865)

กระมัง

[2],[3],[4]

Osteochilus vittatus (Valenciennes, 1842)

สรอยนกเขา

[1],[2],[3],[4]

Osteochilus lini Fowler, 1935

สรอยนกเขา

[1]

กระสูบขีด

[1],[2],[3],[4]

Tor tambroides (Bleeker, 1854)

เวียน

[1],[2],[4]

Neolissochilus soroides (Duncker, 1904)

พลวง

[1],[2],[4]

Discherodontus schroederi (Smith, 1945)

แดงนอย

[1]

Mystacoleucus atridorsalis Fowler, 1937

หนามหลัง

[2]

Mystacoleucus chilopterus Fowler, 1935

หนามหลัง

[2]

Mystacoleucus marginatus (Valenciennes, 1842)

หนามหลัง

[1],[2],[3],[4]

ตะโกก

[1],[2],[4]

Cyclocheilichthys apogon (Valenciennes, 1842)

ไสตันตาแดง

[1],[2],[3],[4]

Cyclocheilichthys armatus (Valenciennes, 1842)

ไสตันตาขาว

[2]

Cyclocheilichthys repasson (Bleeker, 1853)

ไสตัน

[2],[3]

Cirrhinus jullieni Sauvage, 1878

ปกแดง

[1],[2],[3]

Cirrhinus molitorella (Valenciennes, 1844)

แกง

[2],[3]

Henicorhynchus lineatus (Smith, 1945)

สรอย

[2]

เล็บมือนาง

[2]

Puntius brevis (Bleeker, 1850)
Puntius orphroides (Günther, 1868)
Puntius rhombeus Kottelat, 2000

Hampala macrolepidota Kuhl & Van Hasselt, 1823

Cyclocheilichthys enoplus (Bleeker, 1850)

Crossocheilus oblongus Kuhl & Van Hasselt, 1823
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ชื่อวิทยาศาสตร

ชื่อภาษาไทย

อางอิง

Lobocheilos delacouri (Pellegrin & Fang, 1940)

เล็บมือนาง

[2]

Lobocheilos cornutus Smith, 1945

สรอยลูกบัว

[2]

Garra cambodgiensis (Tirant, 1883)

มูด

[2]

Garra fuliginosa Fowler, 1934

มูด

[2]

Cyprinidae

[2]

Gyrinocheilidae

น้ําผึ้ง

Gyrinocheilus aymonieri (Tirant, 1883)

[1],[2]
[2]

Cobitidae
Syncrossus berdmorei Blyth, 1860

หมู

[4]

Yasuhikotakia modesta (Bleeker, 1864)

หมู

[2],[3]

Yasuhikotakia morleti (Tirant, 1885)

หมู

[2]

รากกลวย

[1],[2],[3]

Acanthopsoides gracilis Fowler, 1934

รากกลวยแคระ

[2]

Acanthopsoides gracilentus (Smith, 1945)

รากกลวยแคระ

[1]

สายทอง

[2]

ปลองออยดํา

[2]

Nemacheilus binotatus Smith, 1933

คอ

[2]

Nemacheilus masyai Smith, 1933

คอ

[1],[2]

Schistura kohchangensis (Smith, 1933)

คอ

[1],[2]

แขยงเขา

[1]

Acantopsis choirorhynchos (Bleeker, 1854)

Pangio anguillaris (Vaillant, 1902)
Pangio oblonga (Valenciennes, 1846)
Balitoridae

Order Siluriformes
Bagridae
Batasio fluviatilis (Day, 1888)
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ชื่อวิทยาศาสตร

ชื่อภาษาไทย

อางอิง

Bagridae

กดดํา

[2],[3]

Hemibagrus nemurus (Valenciennes, 1840)

กดเหลือง

[1],[2],[3],[4]

Pseudomystus siamensis (Regan, 1913)

แขยงหิน

[1],[2]

Mystus bocourti (Bleeker, 1864)

แขยงธง

[3]

แขยง

[2]

Mystus cavasius (Hamilton, 1822)

แขยงใบขาว

[1],[2],[3],[4]

Mystus micracanthus (Bleeker, 1846)

แขยงหางจุด

[2]

Wallago attu (Bloch & Schneider, 1801)

เคาขาว

[1],[2]

Ompok bimaculatus (Bloch, 1794)

ชะโอน

[1]

Silurichthys schneideri Volz, 1904

ลิ้นแมว

[1]

แดง

[2]

Pangasianodon gigas Chevey, 1931

บึก

[4]

Pangasius macronema Bleeker, 1851

สังกะวาด

[4]

แค

[2],[4]

Clarias batrachus (Linnaeus, 1758)

ดุดดาน

[1],[3],[4]

Clarias macrocephalus Günther, 1864

ดุดอุย

[4]

Hemibagrus wyckii (Bleeker, 1858)

Mystus vittatus (Bloch, 1794)

Siluridae

Phalacronotus bleekeri (Günther, 1864)
Pangasiidae

Sisoriidae
Bagarius bagarius (Hamilton, 1822)
Clariidae
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ชื่อวิทยาศาสตร

ชื่อภาษาไทย

อางอิง

ขาวสาร

[4]

กระทุงเหว

[1],[2],[3],[4]

ไหลนา

[1],[2],[3],[4]

Macrognathus siamensis (Günther, 1861)

หลด

[4]

Macrognathus aculeatus (Bloch, 1786)

หลด

[1],[3]

Mastacembelus armatus (Lacepède, 1800)

กระทิง

[1],[3]

Macrognathus circumcinctus (Hora, 1924)

หลดภูเขา

[2]

แปนแกว

[2],[3]

นิล

[1],[3]

หมอเทศ

[4]

หมอชางเหยียบ

[1],[2],[3],[4]

บูทราย

[3],[4]

Order Beloniformes
Adrinichthyidae
Oryzias minutillus Smith, 1945
Belonidae
Xenentodon cancila (Hamilton, 1822)
Order Synbranchiformes
Synbranchidae
Monopterus albus (Zuiew, 1793)
Mastacembelidae

Order Perciformes
Ambassidae
Parambassis siamensis (Fowler, 1937)
Cichlidae
Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)
Oreochromis mossambicus (Peters, 1852)
Nandidae
Pristolepis fasciata (Bleeker, 1851)
Eleotridae
Oxyeleotris marmorata (Bleeker, 1852)
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ชื่อวิทยาศาสตร

ชื่อภาษาไทย

อางอิง

Gobiidae

บู

[3]

หมอ

[1],[2],[4]

Trichogaster trichopterus (Pallas, 1770)

กระดี่หมอ

[1],[3],[4]

Trichopsis vittata (Cuvier, 1831)

กริมควาย

[1],[3]

แรด

[2],[3]

Channa cf. gachua (Hamilton, 1822)

กาง

[1],[2],[3],[4]

Channa striata (Bloch, 1793)

ชอน

[1],[2],[3],[4]

Channa micropeltes (Cuvier, 1831)

ชะโด

[1],[2],[3],[4]

Rhinogobius sp.
Anabantidae
Anabas testudineus (Bloch, 1792)
Osphronemidae

Osphronemus goramy Lacepède, 1801
Channidae

[1]

Channa melasoma (Bleeker, 1851)
Channa marulia (Hamilton, 1822)

ชอนงูเหา

[2],[3],[4]

ปกเปา

[2],[3]

Order Tetraodontiformes
Tetraodontidae
Tetraodon leiurus Bleeker, 1851

หมายเหตุ: [1] = คณะวนศาสตร (2532); [2] Tranchalanukit, et al (1980); [3] บุญยรัตน และคณะ (2537);
[4] = สํานักวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (2542)
สรุปผลการศึกษา: จากการศึกษาพบวา มีรายงานการคนพบปลาในแมน้ําแควใหญ และลําธารสาขา ทั้งหมด
8 อันดับ 24 วงศ 116 ชนิด พื้นที่ตนแมน้ําแควใหญ เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง มีรายงานการคนพบ
ปลา 55 ชนิด และลําธารสาขาตางๆไหลมาบรรจบกันเปนแมน้ําแควใหญตอนบน บริเวณนี้มีรายงานการ
คนพบปลาทั้งหมด 81 ชนิด ในพื้นที่อางเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร มีรายงานการสํารวจปลาในป 2526 และป
2536 พบพรรณปลา 26 และ 35 ชนิดตามลําดับ ในพื้นที่แมน้ําแควใหญตอนลาง มีรายงานการสํารวจพรรณ
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ปลาทั้งบริเวณที่เปนตนแมน้ํา ลําธารสาขา และแมน้ําแควใหญ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาสลักพระ และ
อุทยานแหงชาติเอราวัณ พบปลา 46 และ 40 ชนิดตามลําดับ
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