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บทคัดยอ 
 

 ทําการเก็บตวัอยางหอยกาบน้ําจืดในประเทศไทยตั้งแตป 2546-2549 ตามแหลงน้ําทั่ว
ประเทศ พบหอยกาบน้ําจืดทัง้ส้ิน 6 อันดับ 7 วงศ 21 สกุล 72 ชนิด/ชนิดยอย ลุมน้ําที่พบหอยกาบมากที่สุด
ไดแกลุมน้ําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบหอยกาบทัง้หมด 57 ชนดิ รองมาไดแก ลุมน้ําในภาคเหนือและ
ภาคตะวันออก 47 ชนิด ลุมน้ําในภาคใต พบ 41 ชนิด สวนลุมน้ําในภาคกลางและภาคตะวันตกพบหอยกาบ
นอยชนดิที่สุดคือ ภาคละ 36 ชนิด เมื่อพิจารณาแหลงน้ําพบวาแหลงน้าํที่มีจํานวนชนิดหอยมากกวา 20 ชนิด
ขึ้นไปไดแก แมน้ํายมและแมน้ําปง มีหอยกาบมากที่สุด 30 ชนิด จากการแบงสภาพแหลงน้ําเปน 6 แบบ
ไดแก กุด หนองน้ํา อางเก็บน้ํา หวย ลําน้ําสาขา และแมน้ําสายหลัก พบวาหอยกาบ  Pilsbryoconcha exilis 
exilis (Lea, 1839), Pilsbryoconcha exilis compressa (Martens, 1860), Scabies phaselus (Lea, 1856), 
Ensidens ingallsianus ingallsianus  (Lea, 1852), Uniandra contradens tumidula  (Lea, 1856) และ 
Corbicula moreletiana Prime, 1867 สามารถพบไดทุกสภาพแหลงน้าํซ่ึงแสดงวาเปนหอยที่สามารถอยูไดทั้ง
น้ํานิ่งและน้ําไหล ในขณะที่หอยกาบบางชนิดจะพบเฉพาะบางแหลงน้ําเทานั้น หอยกาบน้ําจืดสามารถอยู
อาศัยไดในเนือ้ดินหลายประเภท โดยเนือ้ดินที่พบชนดิของหอยกาบน้ําจืดมากทีสุ่ดคือโคลน และทราย พบ  
54 ชนิด เอกสารฉบับนี้ไดจัดทําคําบรรยายลักษณะ และกุญแจการจําแนกชนิดของหอยกาบน้ําจืดที่พบใน
การศึกษาครั้งนี้ไวดวย 
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Abstract 
 

Fresh-water clam were conducted in the water body all around Thailand during 2003-2006. 
Seventy – two species/subspecies belong to 6 orders, 7 families, 21 genera were found. The Basin in the 
Northern part of Thailand found highest diversity (56 species). The Basin in the Northern, the Eastern, the 
Southern, the Central and the Western part found 47, 47, 41, 36 and 36 species/subspecies, respectively. If 
concerned about reservoir that contain more than 20 species of clam, we found that the highest diversity 
were in the Yom River and the Ping River (30 species). If divided habitat into 6 habitat such as oxbow, 
swamp, reservoir, creek, small river, and main river,  we found that Pilsbryoconcha exilis exilis (Lea, 
1839), Pilsbryoconcha exilis compressa (Martens, 1860), Scabies phaselus (Lea, 1856), Ensidens 
ingallsianus ingallsianus  (Lea, 1852), Uniandra contradens tumidula  (Lea, 1856) and Corbicula 
moreletiana Prime, 1867 can be found in every habitats indicated that they can live in running water and 
still water. In some clam, they could live in specific area only. Fresh-water clam could live in many type of 
soils. The highest diversity were found in mud soil and sand soil (54 species).  The description of each 
species and dichotomous keys were given. 
 
Key words : Fresh-water clam, Thailand, Classification 
*Correspondending author : Peedakantanasuta Building 6th floor, Department of Fisheries, KasetKlang, 
Chatuchak, Bangkok 10900 Tel : 0 2558 0175 e-mail : jutamasj@fisheries.go.th  
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 คํานํา 
 

การศึกษาอนกุรมวิธานของหอยกาบน้ําจืดในประเทศไทย ไดมีผูทําการศึกษาตั้งแตปพ.ศ. 2481 
(Suvatti, 1938) และไดมีผูศึกษาเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง (โชติ, 2509; จรัลธาดา, 2514; Martens,1942 อางตาม
จรัลธาดา, 2514; Habe, 1964 อางตามจรัลธาดา, 2514) Brandt (1974) ไดสํารวจหอยน้ําจดืทั่วประเทศไทย
ระหวางป พ.ศ. 2506 - 2513 รายงานวาพบหอยฝาเดยีวน้าํจืด 286 ชนิดและหอยกาบน้ําจืด 5 อันดบั 10 วงศ 
27 สกุล 97 ชนิด  ซ่ึงในการศึกษาหอยน้ําจดืในประเทศไทยตอมาไดใชหนังสือเลมนี้เปนพื้นฐานในการ
จําแนกชนิด ชัดนารี (2539) ไดศกึษา คาริโอไทปของหอยกาบน้ําจืดวงศ Amblemidae ที่พบที่ลุมแมน้ํายม
และนาน พบหอยกาบ 9 ชนิด/ชนิดยอย ประทุม (2545) ศึกษาอนุกรมวิธานของหอยกาบน้ําจืดวงศ 
Amblemidae ในลุมน้ํามูล พบหอยกาบ 29 ชนิด/ชนิดยอย Kittivorachet and Yangyuen (2004) สํารวจหอย
ในเขื่อนอุบลรตัน จังหวัดขอนแกนในป 2542 - 2543 พบหอยทั้งหมด 15 วงศ 69 ชนิด เปนหอยฝาเดียว 10 
วงศ 49 ชนิด หอยกาบ 5 วงศ 30 ชนิด โดยหอยที่มีความชุกชมุมากที่สุดคือหอยฝาเดยีว Melanoides 
tuberculata กฤษฎา และคณะ (2549) ศกึษาสภาวะทรพัยากรหอยน้ําจืดในแมน้ําแควนอย จังหวัดพิษณุโลก 
ชวงกอนการสรางเขื่อนแควนอยอันเนื่องมาจากพระราชดําริพบหอยฝาเดียว 3 อันดบั 5 วงศ 11 สกุล หอย
สองฝา 3 อันดับ 3 วงศ 12 สกุล   

หอยกาบน้ําจืดที่สําคัญทางเศรษฐกิจไดแกหอยมุกน้ําจืด ซึ่งมีผูศึกษาเกี่ยวกับหอยมุกน้ําจดืใน
ประเทศไทย 3 ชนิดไดแก Chamberlainia hainesiana (Lea, 1856) Hyriopsis (Limnoscapha) myersiana 
(Lea, 1856) และ H. (Limnoscapha) desowitzi ทั้งทางดานชีววิทยา (บุญชวยและคณะ, 2537) การเพาะพันธุ 
(อรภาและคณะ, 2537 ก) การวางไข (อรภาและคณะ, 2537 ข) การแพรกระจายของตัวออน (ปริศนาและ
คณะ, 2535; อรภาและคณะ, 2536)     และการผลิตไขมุก (อรภาและสุวีณา, 2535; อรภาและคณะ, 2538) 
นอกจากนี้ หอยกาบน้ําจืดอีกหลายชนิดไดนํามาบริโภคกนัโดยทัว่ไป  (จินดา, 2503)  โดยมีโปรตีนสูงถึงรอย
ละ 40.71 (Post, 1982 อางตามอัมพร, 2535) ซ่ึงหอยกาบน้ําจืดยังมีการนํามาใชประโยชนไดอีกหลายประการ
เชน ทําของใชเครื่องประดบั และทําหัตถกรรมประดับมุก เปนตน (อรภาและคณะ, 2548) หอยกาบ 
Uniandra contradens tumidula เปลือกนํามาใชปรุงยา (เพ็ญนภา, 2545)  

งานวิจัยหลายช้ินในปจจุบันมักเนนหอยกาบในวงศ Amblemidae เนื่องจากเปนวงศที่มีจํานวน
ชนิดหอยมากที่สุด ถึง 15 สกุล 47 ชน ิด/ชนิดยอย (Brandt, 1974) และเปนวงศที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ บาง
ชนิดสามารถนํามาผลิตไขมุกน้ําจืดได และเปลือกที่แวววาวใชทําเครื่องประดับ และมักสํารวจเฉพาะบาง
แหลงน้ําแตในการวิจัยครั้งนี้นอกจากจะสํารวจหอยกาบที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจทั่วประเทศไทยแลว ยังได
รายงานหอยทุกชนิดที่สํารวจพบเพื่อใชในการอางอิงตอไปในอนาคตอีก ทั้งเปนการศึกษาสถานภาพและการ
แพรกระจายของหอยกาบน้ําจืดในประเทศไทยอีกดวย อีกทั้งในปจจุบัน ช่ือของหอยกาบน้ําจืดหลายชนิดได
มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการศึกษาอนุกรมวิธานของหอยกาบน้ําจืดจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง เพื่อเปนแนวทาง
สําหรับนักวิชาการ และบุคคลทั่วไป ใหเขาใจตรงกันและไมสับสนในชื่อวิทยาศาสตรที่เปลี่ยนไป 
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วัตถุประสงค 
 

1. ศึกษาอนกุรมวิธานและลักษณะสัณฐานวทิยาที่สําคัญของหอยกาบน้ําจืด 
2. จัดทําคูมือจาํแนกชนิดของหอยกาบน้ําจดืที่พบ 
3. จัดทําการแพรกระจายของหอยกาบน้ําจดืที่พบ 

 
วิธีดําเนินการ 

 
กําหนดพื้นทีใ่นการเก็บตวัอยาง 
 บริเวณแมน้ํา ลําคลอง อางเก็บน้ํา หนองน้ํา ในทกุภาคของประเทศไทย โดยเก็บตวัอยางในชวง
ที่น้ําในแมน้ําไมสูงมาก ตั้งแตพฤศจิกายน 2546 – กรกฎาคม 2549  
วิธีการเก็บตวัอยาง 
 ในบริเวณแหลงน้ํา จะเก็บตวัอยางหอยดวยมือ และดําน้าํเก็บในกรณีทีบ่ริเวณนั้นมีระดับน้ําลึก  
วิเคราะหตัวอยาง   

ตัวอยางหอยทีไ่ดนํามาบันทกึเลขรหัสของแตละตวั ถายรูป วัดขนาดทั้งความยาว ความสูง 
และความหนา โดยเวอรเนยีคาลิปเปอร หนวยเปนมิลลิเมตร (ภาพที่ 1) จากนั้นนํามาวิเคราะหชนิดของหอย
กาบในหองปฏิบัติการ ตามเอกสารของจรัลธาดา (2514), ประทุม (2545), Brandt (1974), Swennen et  al., 
(2001), AOL (2006), Orlova and Nalepa (2006)โดยวิธีการเปรียบเทยีบสัณฐานวิทยาของเปลือก เชนรูปทรง
ของเปลือก ซ่ึงมีหลายแบบไดแก รูปส่ีเหล่ียมดานไมเทา รูปสามเหลี่ยม  รูปกลม รูปไข รูปไขยาว เปนตน 
บางชนิดมีปกทางดานหนาและหลัง หรือมีเฉพาะดานหลังซ่ึงลักษณะเปนแงยกตัวขึ้นสูงและยื่นออกมา
ลักษณะคลายปก  ลักษณะของฟนซูโดคารดินัล ซ่ึงเปนฟนที่อยูดานหนาของเปลือก หอยกาบบางชนิดไมมี
ฟนซูโดคารดนิัล บางชนิดฟนซูโดคารดินลัเปนตุม บางชนิดเปนแผนเรียบ  ลักษณะของฟนแลเทอรัล ซ่ึงเปน
แผนฟนมีลักษณะเปนแผนยาวอยูทางดานทายของเปลือก หอยกาบบางชนิดไมมีฟนแลเทอรัล แตหอยกาบ
สวนใหญจะมฟีนแลเทอรัลเปนแผนเรียวยาว โดยมี 2 อันในฝาซายและ 1 อันในฝาขวา หอยกาบบางชนิดมี
ฟนแบบฟนคารดินัล (ภาพที่ 2) ลวดลายของอัมโบ รอยกลามเนื้อ ลิกาเมนท สีสันของเปลือกดานใน เสนการ
เจริญเติบโต เปนตน 
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ความสูง 

 

ความยาว 
 

 

 
              ความหนา 

 
ภาพที่ 1  การวดัขนาดหอย 
 

         ฟนซูโดคารดินัล               ฟนแลเทอรลั  

  ก 

 

             ฟนคารดินัล  

ข 

 
 
ภาพที่ 2  ลักษณะฟนของหอยกาบ ก. ฟนซโูดคารดินัลและฟนแลเทอรัล   ข. ฟนคารดินัล 
 



 6 

การแบงระบบแมน้ํา 
ประเทศไทยไดแบงระบบลุมน้ําเปน 25 ลุมน้ํา (กรมปาไม, 2549)  ดังนี ้ 

ภาคเหนือ ประกอบดวย ลุมน้ําสาละวิน ลุมน้ําโขง  1 ลุมน้ําแมกก ลุมน้ําปง ลุมน้ําวงั ลุมน้ํายม  ลุมน้ํานาน  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวยลุมน้ําโขง  2 ลุมน้ําชี ลุมน้ํามูล  
ภาคกลาง ประกอบดวย ลุมน้ําเจาพระยา  ลุมน้ําสะแกกรัง ลุมน้ําปาสัก ลุมน้ําทาจีน  
ภาคตะวันออก ประกอบดวย ลุมน้ําปราจีนบุรี ลุมน้ําบางปะกง ลุมน้ําโตนเลสาบ ลุมน้ําชายฝงทะเล
ตะวนัออก  
ภาคตะวันตก ประกอบดวย ลุมน้ําแมกลอง ลุมน้ําเพชรบุรี ลุมน้ําชายฝงทะเลตะวนัตก 
ภาคใต ประกอบดวย ลุมน้ําภาคใตฝงตะวนัออก ลุมน้ําตาป ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ลุมน้ําปตตาน ี 
ลุมน้ําภาคใตฝงตะวนัตก   
การแบงสภาพแหลงน้ํา  

ไดแบงเปน 6 แบบ ไดแก กุด (เกิดจากการเปลี่ยนแปลงรองทางเดินของลําน้ํา ตามวัฏจักรการ
ไหลของน้ํา ตามระยะทางตางๆกัน เมื่อสายน้ําเกาเกดิการเปลี่ยนแปลงทางเดิน แนวทางน้าํเกาเรียกวากดุ 
(ประสิทธิ์, 2537 อางตาม มะลิและคณะ, 2545)) หนองน้าํ อางเก็บน้ํา หวย ลําน้ําสาขา และแมน้ําสายหลัก 
การรายงานความชุกชุม 

 พบไมบอย หมายถึง พบบางในบางแหลงน้ําที่เก็บ  
 พบบอย หมายถึง พบในแหลงน้ําทัว่ไปที่เก็บ 
 พบบอยมาก หมายถึง พบในเกือบทุกแหลงน้ําที่เก็บ 

 
ผลการศึกษา 

  
อนุกรมวิธานของหอยกาบน้ําจืดเศรษฐกิจของไทย 
  

จากการเก็บตัวอยางหอยกาบน้ําจืดในประเทศไทยตั้งแตป 2546-2549 ตามแหลงน้ําทั่วประเทศ
ไทย พบหอยกาบน้ําจืดทั้งส้ิน 6 อันดับ 7 วงศ 21 สกุล 72 ชนิด/ชนิดยอย จําแนกตามหลักอนุกรมวิธานได
ยึดถือตาม Brandt (1974) ดังนี้ 
 
Class Bivalvia 
Subclass Pteriomorphia  Beurlen, 1944 
 Order Arcoida  Stoliczka, 1871 
  Family Arcidae  Lamarck, 1809 

1. Scaphula pinna  Benson, 1856 
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Order Mytiloida  Fèrussac, 1822 
  Family Mytilidae  Rafinesque, 1815 

2. Limnoperna siamensis  (Morelet, 1875) 
3. Limnoperna supoti  Brandt, 1974 
4. Brachidontes arcuatulus  (Hanley, 1844) 

 Order Ostreoida  Ferussae, 1822 
Family Anomiidae Rafinesque, 1815 

              5.  Enigmonia aenigmatica  (Holten, 1803) 
Subclass Schizodontida  Steinmann, 1888 
 Order Unionoida  Stoliczka, 1871 
  Family Amblemidae  Rafinesque, 1820 
         Subfamily Pseudodontinae  Frierson, 1927 

6.   Pilsbryoconcha lemeslei  (Morelet, 1875) 
7.   Pilsbryoconcha exilis exilis  (Lea, 1839) 
8.   Pilsbryoconcha exilis compressa  (Martens, 1860) 
9.  Pseudodon mouhoti  (Lea, 1863) 
10.  Pseudodon inoscularis callifer  (Martens, 1860) 
11.  Pseudodon inoscularis cumingi  (Lea, 1850) 
12.  Pseudodon cambodjensis cambodjensis  (Petit, 1865) 
13.  Pseudodon cambodjensis tenerrimus  Brandt, 1974 
14.  Pseudodon vondembuschianus ellipticus  Conrad, 1865 
15.  Pseudodon vondembuschianus chaperi  (Morgan, 1885) 

          Subfamily Hyriopsinae  Modell, 1942 
16.  Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus  Simpson, 1900 
17.  Hyriopsis (Hyriopsis) delaportei  (Crosse & Fischer, 1876) 
18.  Hyriopsis (Limnoscapha) desowitzi  Brandt, 1974 
19.  Hyriopsis (Limnoscapha) myersiana  (Lea, 1856) 
20.  Chamberlainia hainesiana  (Lea, 1856) 
21.  Cristaria plicata  (Leach, 1815) 

         Subfamily Parreysiinae  Henderson, 1935 
22.  Unionetta fabagina  (Deshayes, 1876) 
23.  Scabies crispata  (Gould, 1843) 
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24.  Scabies phaselus  (Lea, 1856) 
25.  Scabies nucleus  (Lea, 1856) 
26.  Indonaia substriata  (Lea, 1856) 
27.  Indonaia pilata  (Lea, 1866) 

         Subfamily Rectidentinae  Modell, 1942 
28.  Ensidens ingallsianus ingallsianus  (Lea, 1852) 
29.  Ensidens ingallsianus dugasti  (Morlet, 1892) 
30.  Uniandra contradens ascia  (Hanley, 1856) 
31.  Uniandra contradens rusticoides Brandt, 1974 
32.  Uniandra contradens tumidula  (Lea, 1856) 
33.  Uniandra contradens rustica  (Lea, 1856) 
34.  Uniandra contradens crossei  (Deshayes, 1876) 
35.  Uniandra contradens fischeriana (Morlet, 1883) 
36.  Physunio superbus  (Lea, 1843) 
37.  Physunio eximius  (Lea, 1856) 
38.  Physunio inornatus  (Lea, 1856) 
39.  Physunio micropterus  (Morelet, 1866) 
40.  Physunio cambodiensis  (Lea, 1856) 
41.  Physunio modelli Brandt, 1974 
42.  Trapezoideus exolescens exolescens (Gould, 1843) 
43.  Trapezoideus exolescens pallegoixi  (Sowerby, 1867) 
44.  Trapezoideus exolescens comptus  (Deshayes, 1876) 

Subclass Heterodonta  Neumayr, 1884 
 Order Myoida  Goldfuss, 1820 
  Family Pholadidae  Lamarck, 1809 
              45. Martesia strita  (Linnaeus, 1758) 
 Order Veneroida  H. & A. Adams, 1858 
  Family Dreissenidae  Gray, 1840 

46.  Dreissena sp.  
Family Corbiculidae  Gray, 1847 

47.  Polymesoda (Geloina) bengalensis  (Lamarck, 1818) 
48.  Polymesoda (Geloina) proxima  (Prime, 1864) 
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49.  Polymesoda (Geloina) galatheae (Mörch, 1850) 
50.  Batissa similis  Prime, 1860 
51.  Corbicula arata  (Sowerby, 1877) 
52.  Corbicula blandiana  Prime, 1864 
53.  Corbicula bocourti  (Morelet, 1865) 
54. Corbicula javanica  (Mousson, 1849) 
55.  Corbicula lamarckiana  Prime, 1864 
56.  Corbicula lydigiana  Prime, 1861 
57.  Corbicula castanea  (Morelet, 1865) 
58.  Corbicula cyreniformis Prime, 1860 
59.  Corbicula tenuis  Clessin, 1887 
60.  Corbicula fluminea  (O.F. Müller, 1774) 
61.  Corbicula  noetlingi  Martens, 1899 
62.  Corbicula gustaviana  Martens, 1900 
63.  Corbicula moreletiana  Prime, 1867 
64.  Corbicula iravadica  Hanley & Theobald, 1876 
65.  Corbicula boudoni  Morlet, 1886 
66.  Corbicula pingensis  Brandt, 1974 
67.  Corbicula gubernatoria  Prime, 1869 
68.  Corbicula occidentiformis Brandt, 1974 
69.  Corbicula leviuscula  Prime, 1864 
70.  Corbicula solidula  Prime, 1861 
71.  Corbicula messageri  Bavay & Dautzenberg, 1901 
72.  Corbicula vokesi  Brandt, 1974 

   
ลักษณะสัณฐานวิทยาท่ีสําคญัของหอยกาบน้ําจืด 
 

วงศ Arcidae  Lamarck, 1809 
1. Scaphula pinna  Benson, 1856 (ภาพที่ 3 ก) 

ช่ือไทย: - 
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ลักษณะสําคัญ: เปลือกยาว เปลือกบนและลางเกือบขนานกัน เปลือกแบงเปนสองสวนดวยสันคมวิ่งจากอัม
โบถึงสวนลางของเปลือก เปลือกสีน้ําตาล บานพับ (hinge plate) แคบ มีเสนใยเพื่อใชใน
การยึดเกาะ 

ลักษณะฟน: มีฟน 5 อันดานหนา (anterior) และ 6 อันดานหลัง (posterior) สวนกลางไมมีฟน 
ขนาด: ยาว 6 – 11 มิลลิเมตร สูง 2.1 – 4.4 มิลลิเมตร  หนา  2.2 - 4 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคตะวนัออก 
สภาพถิ่นอาศยั: ยึดเกาะไมหรือกอนหินในน้าํ 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: - 
 

วงศ Mytilidae  Rafinesque, 1815 
2. Limnoperna siamensis  (Morelet, 1875) (ภาพที่ 3 ข) 

ช่ือไทย: - 
ลักษณะสําคัญ: เปนหอยขนาดเล็ก ตัวเต็มวยัมีความยาวเปลือกมากกวา 15 มิลลิเมตร เปลือกดานหนามี

ปลายมน สวนดานหลังจะโคงกวางกวามาก เปลือกดานลางตรงหรือเวาเขาเล็กนอย เปลือก
บาง อัมโบเล็ก มีเสนใยเพื่อใชในการยึดเกาะ 

ลักษณะฟน: ไมมีฟน 
ขนาด: ยาว 6 - 26 มิลลิเมตร สูง 6 - 10 มิลลิเมตร  หนา  4 – 7 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําทุกภาค 
สภาพถิ่นอาศยั: ยึดเกาะไมหรือกอนหินในน้าํ 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: - 
 

3. Limnoperna supoti  Brandt, 1974 (ภาพที่ 3 ค) 
 
ช่ือไทย: - 
ลักษณะสําคัญ: เปนหอยขนาดเล็ก ลักษณะทัว่ไปคลาย Limnoperna siamensis  เปลือกดานหลังจะโคงกวาง

กวาดานหนาไมมาก (ประมาณ 2.5 เทาของดานหนา) 
ลักษณะฟน: ไมมีฟน 
ขนาด: ยาว 14.6 – 17.4 มิลลิเมตร สูง 8.4 – 8.5 มิลลิเมตร  หนา  6.0 – 6.8 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําในภาคกลางและตะวันออก 
สภาพถิ่นอาศยั: ยึดเกาะกอนหนิในน้ํา 
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ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: - 
 

4. Brachidontes arcuatulus  (Hanley, 1844) (ภาพที่ 3 ง) 
 
ช่ือไทย: - 
ลักษณะสําคัญ: เปนหอยขนาดเล็ก ขนาดใกลเคียงกับ Limnoperna แตตางกันที ่ Brachidontes arcuatulus  

จะมีแนวรัศมทีี่เปลือกดานหนา 
ลักษณะฟน: ไมมีฟน 
ขนาด: ยาว 13.2 มิลลิเมตร สูง 6.1 มิลลิเมตร   
แหลงที่พบ: ลุมน้ําในภาคใต 
สภาพถิ่นอาศยั: ยึดเกาะกอนหนิในน้ํา 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: - 

 
วงศ Anomiidae 

5. Enigmonia aenigmatica (Holten, 1803) (ภาพที่ 3 จ, 3 ฉ) 
 

ช่ือไทย: หอยทองหลาง 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกบาง ใส สีมวงแดง เปลือกทั้งสองดานไมเหมือนกัน เปลือกบนลักษณะเปนรูปไข มี

ยอดแหลมคลายหมวกเจก เปลือกลางบาง มีรู 
ลักษณะฟน: ไมมี 
ขนาด: ยาว 35 - 46 มิลลิเมตร สูง 25 - 33 มิลลิเมตร  หนา  4 – 4.6 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําในภาคตะวนัออกและภาคใต   
สภาพถิ่นอาศยั: เกาะตามตนไมในระยะทีน่้ําทวมถึง ในแมน้ําที่มีรอยตอกับทะเล 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: - 

 
วงศ Amblemidae  Rafinesque, 1820 

Subfamily Pseudodontinae  Frierson, 1927 
6. Pilsbryoconcha lemeslei (ภาพที่ 4 ข) 

 



 12 

ช่ือไทย: หอยกาบ หอยกาบกี ้
ลักษณะสําคัญ: เปลือกยาว บอบบางและแบนขางมาก เปลือกสีเขียวอมน้ําตาล และจะเปลี่ยนเปนสีดําเมื่อ

อายุมากขึ้น สัดสวนความยาว: ความสูง = 3:1 (– 1.2) 
ลักษณะฟน: ไมมีฟน ซูโดคารดินัล และไมมีฟน  แลเทอรัล 
ขนาด: ยาว 67 - 80 มิลลิเมตร สูง 27 – 38  มิลลิเมตร  หนา  13 - 17 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวในทรายในลําหวย 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

7. Pilsbryoconcha exilis exilis  (Lea, 1839) (ภาพที่ 4 ค) 
 

ช่ือไทย: หอยกาบ หอยกาบกี ้หอยกิบกี้ หอยกี ้
ลักษณะสําคัญ: เปลือกยาว บอบบางและแบนขางมาก สัดสวนความยาว: ความสูง = 2:1 เปลือกหลังปลายชี้

ลงเล็กนอย เปลือกดานลางเกือบตรง 
ลักษณะฟน: ไมมีฟน ซูโดคารดินัล และไมมีฟน  แลเทอรัล 
ขนาด: ยาว 30 - 84 มิลลิเมตร สูง 11 - 38 มิลลิเมตร  หนา  4 - 18 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําทุกภาค 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวบริเวณโคลน โคลนปนดินลูกรัง โคลนปนทราย โคลนปนกรวด ดินเหนียว ดินเหนยีว

ปนทราย ทราย ทรายปนกรวด ทรายปนโคลน ทรายละเอียด ในแหลงน้ําตางๆ เชนกุด 
แมน้ําและสาขาของแมน้ํา หนองน้ํา ลําหวย อางเก็บน้าํ 

ความชุกชุม: พบบอยมาก 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

8. Pilsbryoconcha exilis compressa  (Martens, 1860) (ภาพที่ 4 ง) 
 

ช่ือไทย: หอยกาบ หอยกาบกี ้หอยกิบกี้ หอยเม็ดมะมวง 
ลักษณะสําคัญ: ลักษณะคลาย Pilsbryoconcha exilis exilis  แตเปลือกหลังปลายชี้ตรง เปลือกดานลางโคง

เล็กนอย มีสวนสูงมากกวาในตัวที่มีความยาวเทากัน 
ลักษณะฟน: ไมมีฟน ซูโดคารดินัล และไมมีฟน  แลเทอรัล 
ขนาด: ยาว 12 - 116 มิลลิเมตร สูง 6 -  52 มิลลิเมตร  หนา  3 - 24 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําทุกภาค 
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สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวบริเวณโคลน โคลนปนดินลูกรัง โคลนปนทราย ดนิแดง ดินปนทราย ดินเหนยีวดนิ
เหนยีวปนทราย ทราย ทรายปนกรวด ทรายปนโคลน ทรายละเอียด ทรายละเอียดปนโคลน
ในแหลงน้ําตางๆ เชน กุด แมน้ําและสาขาของแมน้ํา หนองน้ํา ลําหวย และอางเก็บน้าํ 

ความชุกชุม: พบบอยมาก 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

9. Pseudodon mouhoti  (Lea, 1863) (ภาพที่ 5 ข) 
 
ช่ือไทย: หอยกาบ 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกยาวรูปไต เปลือกบาง ความสูงของเปลือกนอยกวา 2/3 ของความยาว ดานลางเปลือก

ตรงหรือโคงเล็กนอย 
ลักษณะฟน: ฟน ซูโดคารดินัล เปนตุมเลก็บาง และไมมีฟน  แลเทอรัล 
ขนาด: ยาว 30 – 109 มิลลิเมตร สูง 19 - 60 มิลลิเมตร  หนา  8 -  29 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําทุกภาค 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวในกรวด โคลน โคลนปนทราย โคลนปนใบไผ ทราย ทรายปนกรวด ทรายปนโคลน 

ทรายละเอียด หิน หนิปนทราย ในแหลงน้าํทั่วไปเชนคลอง แมน้ํา ลําน้ําสาขา ลําหวยและ
อางเก็บน้ํา 

ความชุกชุม: พบบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

10. Pseudodon inoscularis callifer  (Martens, 1860) (ภาพที่ 5 ค) 
 
ช่ือไทย: หอยกาบ 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกหนา ปอง รูปไขกลม ดานหนากลมมนกวาดานหลัง ดานหลังมปีลายทูช้ีลงดานลาง  
ลักษณะฟน: ฟน ซูโดคารดินัล เปนตุมแขง็แรง และไมมฟีนแลเทอรัล 
ขนาด: ยาว 36 - 109 มิลลิเมตร สูง 22 - 74 มิลลิเมตร  หนา  11 - 39 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําทุกภาค 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวในโคลน โคลนปนทราย ดินเหนยีว ดนิเหนยีวปนทราย ทราย ทรายปนโคลน หนิปน

โคลน ในแมน้าํ ลําน้ําสาขา ลําหวยและอางเก็บน้ํา 
ความชุกชุม: พบบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
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11. Pseudodon inoscularis cumingi  (Lea, 1850) (ภาพที ่5 ง) 
 
ช่ือไทย: หอยกาบ 
ลักษณะสําคัญ: ลักษณะคลาย Pseudodon inoscularis callifer   แตตวัจะมีขนาดเล็ก เปลือกบาง และแบน

กวา ปลายแหลมดานทายชี้ไปดานลางมาก ขอบดานลางโคงเล็กนอยเกอืบตรง 
ลักษณะฟน: ฟน ซูโดคารดินัล เปนตุมแขง็แรง และไมมฟีน  แลเทอรัล 
ขนาด: ยาว 28 - 119 มิลลิเมตร สูง 16 - 66 มิลลิเมตร  หนา  9 - 39 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําทุกภาค 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวในกรวด กรวดปนทราย โคลน โคลนปนทราย ดนิเหนยีว ดินเหนียวปนกรวด ทราย 

ทรายปนกรวด ทรายปนโคลน ทรายละเอียด ทรายละเอียดปนโคลน ในแมน้ําและลําน้ํา
สาขา ลําหวย และอางเก็บน้าํ 

ความชุกชุม: พบบอยมาก 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหารและเปลือกใชทําผลิตภณัฑ 
 

12. Pseudodon cambodjensis cambodjensis  (Petit, 1865) (ภาพที่ 5 จ) 
 
ช่ือไทย: หอยกาบ 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกขนาดใหญ ความยาวมากกวา 100 มิลลิเมตร เปลือกเปนรูปสามเหลี่ยม แบน ไมหนา

มากนัก มีปกสูงทางดานหลัง  
ลักษณะฟน: ฟน ซูโดคารดินัล เปนตุมบอบบาง และไมมีฟน  แลเทอรัล 
ขนาด: ยาว 27 - 127 มิลลิเมตร สูง 16 - 83 มิลลิเมตร  หนา  7 - 48 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวในโคลน โคลนปนทราย ทราย ทรายปนโคลน ในกดุ แมน้ํา ลําน้ําสาขา และลําหวย  
ความชุกชุม: พบบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

13. Pseudodon cambodjensis tenerrimus  Brandt, 1974 (ภาพที่ 5 ฉ) 
 
ช่ือไทย: หอยกาบ 
ลักษณะสําคัญ: มีขนาดเล็ก เปลือกบางและแบนกวา Pseudodon cambodjensis cambodjensis มีปกสูงทาง

ดานหลัง 
ลักษณะฟน: ฟน ซูโดคารดินัล เปนตุมบอบบาง และไมมีฟนแลเทอรลั 
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ขนาด: ยาว 30 - 84 มิลลิเมตร สูง 21 - 54 มิลลิเมตร  หนา  8 - 28 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคกลาง 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวในโคลน โคลนปนทราย ทราย ในแหลงน้ําทัว่ไปเชนกุด แมน้ํา ลําน้ําสาขา ลําหวย 

และอางเก็บน้าํ 
ความชุกชุม: พบบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 

 
14. Pseudodon vondembuschianus ellipticus  Conrad, 1865 (ภาพที่ 5 ช) 

 
ช่ือไทย: หอยกาบ 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกหนา รูปไข ขนาดคอนขางใหญ ดานหนาส้ันมน ดานหลังยาวปลายทู  มีปกเลก็นอย 
ลักษณะฟน: ฟน ซูโดคารดินัล เปนตุมแขง็แรง และไมมฟีนแลเทอรัล 
ขนาด: ยาว 21 - 117 มิลลิเมตร สูง 13 - 77 มิลลิเมตร  หนา  5 - 46 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวบริเวณกรวด โคลน โคลนปนทราย โคลนปนใบไผ ดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย 

ทราย ทรายละเอียด ทรายละเอียดปนโคลน ในแหลงน้ําไหลเชนแมน้ํา ลําน้ําสาขาและ 
ลําหวย 

ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหารและเปลือกใชทําผลิตภณัฑ 
 

15. Pseudodon vondembuschianus chaperi  (Morgan, 1885) (ภาพที่ 5 ซ) 
 
ช่ือไทย: หอยกาบ 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกบาง เปลือกยาวไมเกนิ 84 มิลลิเมตร เปลือกบนและลางเกือบขนานกัน 
ลักษณะฟน: ฟน ซูโดคารดินัล เปนตุมแขง็แรง และไมมฟีนแลเทอรัล 
ขนาด: ยาว 25 - 85 มิลลิเมตร สูง 16 - 50 มิลลิเมตร  หนา  8 - 26 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวในโคลน โคลนปนทราย ดินเหนยีว ดนิเหนยีวปนกรวด ทราย ทรายปนกรวด 

ในแมน้ํา ลําน้าํสาขา ลําหวย และอางเก็บน้าํ 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
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Subfamily Hyriopsinae  Modell, 1942 
16. Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus  Simpson, 1900 (ภาพที่ 6 ข) 

 
ช่ือไทย: หอยขวาน หอยเรือบิน หอยเสียม หอยหงอน 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกคอนขางยาว มีปกสูงรูปสามเหลี่ยมแหลมคมทางดานหลัง สวนดานหนามีปกส้ันๆ  
ลักษณะฟน: ฟนซูโดคารดนิัลมีลักษณะเปนรองเล็กๆเรียงตามยาว มีฟนแลเทอรลัลักษณะแบนยาว มี 2 

อันในฝาซายและ 1 อันในฝาขวา  
ขนาด: ยาว 42 - 148 มิลลิเมตร   สูง 15 - 60 มิลลิเมตร (ไมรวมปก) หนา  5 - 33 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําภาคเหนอื ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวบริเวณโคลน โคลนปนทราย ทราย ทรายปนโคลน ทรายละเอยีด ทรายละเอียดปน

โคลน ในกุด แมน้ําและลําน้าํสาขา 
ความชุกชุม: พบบอยมาก 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร เปลือกใชทําผลิตภัณฑและหัตถกรรมประดับมุก ใชเพาะเลี้ยงไขมกุ 
 

17. Hyriopsis (Hyriopsis) delaportei  (Crosse & Fischer, 1876) (ภาพที ่6 ค) 
 

ช่ือไทย: หอยกาบ 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกหนา มขีนาดใหญ และปกจะไมช้ีขึน้เหมือน Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus  แตจะชี้

ไปทางอัมโบ 
ลักษณะฟน: ฟนซูโดคารดนิัลมีลักษณะเปนรองเล็กๆเรียงตามยาวแตมีจํานวนนอยกวาและกวางกวา 

Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus    มีฟนแลเทอรัลลักษณะแบนยาว ม ี 2 อันในฝาซายและ 1 
อันในฝาขวา  

ขนาด: ยาว 100 - 115 มิลลิเมตร สูง 62 - 65 มิลลิเมตร (ไมรวมปก)  หนา  33 - 43 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออก 
 สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวบริเวณโคลน โคลนปนทราย ดินแดงปนกรวด ทราย ในแหลงน้าํไหลเชนแมน้าํ 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

18. Hyriopsis (Limnoscapha) desowitzi  Brandt, 1974 (ภาพที่ 6 จ) 
 

ช่ือไทย: หอยกาบ หอยขวาน หอยขาว 
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ลักษณะสําคัญ: เปลือกปอง รูปไข ขนาดไมยาวกวา 120 มิลลิเมตร มีปกเล็กๆดานหนา และปกสูงใน
ดานหลัง เปลอืกคอนขางหนา แตบางกวาชนิดอื่นในสกลุเดียวกัน 

ลักษณะฟน: ฟนซูโดคารดนิัลแคบ ในฝาขวามี 2 อันขนานกัน อันลางสูงกวาอันบน ฟนซูโดคารดินัลใน
ฝาซาย เรียงซอนกัน อันแรกหนากวาและทูกวาอันที่ 2  ฟนแลเทอรัลมีลักษณะแบนยาว มี 2 
อันในฝาซายและ 1 อันในฝาขวา  

ขนาด: ยาว 46 - 127 มิลลิเมตร สูง 23 - 66 มิลลิเมตร (ไมรวมปก) หนา  9 - 46 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออก 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวบริเวณโคลน โคลนปนทราย ดินเหนียวปนเลน ทราย ทรายปนโคลน  

ในแหลงน้ําไหลเชนแมน้ํา 
ความชุกชุม: พบบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร เปลือกใชทําผลิตภัณฑและหัตถกรรมประดับมุก ใชเพาะเลี้ยงไขมกุ 
 

19. Hyriopsis (Limnoscapha) myersiana  (Lea, 1856) (ภาพที่ 6 ฉ) 
 
ช่ือไทย: หอยกาบ หอยกาบกี ้  
ลักษณะสําคัญ: ตัวเต็มวัยเปลอืกยาวกวา 140 มิลลิเมตร เปลือกขนาดใหญ ไมปองมาก   
ลักษณะฟน: ฟนซูโดคารดนิัลกวาง ฟนแลเทอรัลมีลักษณะแบนยาว มี 2 อันในฝาซายและ 1 อันในฝา

ขวา 
ขนาด: ยาว 32 - 161 มิลลิเมตร สูง 14 - 82 มิลลิเมตร (ไมรวมปก)  หนา  5 - 38 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําทุกภาค 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวบริเวณกรวด โคลน โคลนปนทราย ดินแดงปนกรวด ดินปนทราย ดินเหนยีว ดิน

เหนยีวปนทราย ทราย ทรายปนกรวด ทรายปนโคลน หินปนโคลน ในแหลงน้ําไหลเชน 
แมน้ํา ลําน้ําสาขาและลําหวย 

ความชุกชุม: พบบอยมาก 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร เปลือกใชทําผลิตภัณฑและหัตถกรรมประดับมุก ใชเพาะเลี้ยงไขมกุ 
 

20. Chamberlainia hainesiana  (Lea, 1856) (ภาพที่ 7 ก, 7 ข) 
 
ช่ือไทย: หอยกาบ หอยกาบดํา หอยกาบใหญ หอยดาน หอยไอโลน 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกใหญ หนา เปนหอยทีม่ีขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย รูปรางกึ่งรูปไข มีปกที่เปลือก

ดานหลัง แผนบานพับ กวางมาก 
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ลักษณะฟน: มีฟนซูโดคารดินัลเปนตุม 2 อันในแตละฝา มีฟนแลเทอรัลเปนแผนแขง็แรง 1 อันในฝาขวา 
และ 2 อันในฝาซายซ่ึงมีขนาดเล็กกวา 

ขนาด: ยาว 120 - 200 มิลลิเมตร สูง 88 - 140 มิลลิเมตร  หนา  48 - 69 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคตะวนัตก 
สภาพถิ่นอาศยั:  ฝงตัวบริเวณทรายละเอียด โคลนปนทราย ในแหลงน้ําไหลเชน แมน้ํา มักอยูในน้ําลึก 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร เปลือกใชทําผลิตภัณฑและหัตถกรรมประดับมุก ใชเพาะเลี้ยงไขมกุ 
 

21. Cristaria plicata  (Leach, 1815) (ภาพที่  7 ค, 7 ง) 
 
ช่ือไทย: หอยกาบใหญ  
ลักษณะสําคัญ: เปลือกมีขนาดใหญแตบางหรือไมหนามาก คอนขางปอง รูปไข มีปกดานหลังสูง 
ลักษณะฟน: ไมมีฟนซูโดคารดินัล มีฟนแลเทอรัลเปนแผนแข็งแรง 
ขนาด: ยาว 62 - 182 มิลลิเมตร สูง 42 - 111 มิลลิเมตร  หนา  16 - 70 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําในภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวบริเวณโคลน โคลนปนทราย ในแหลงน้ําเชน แมน้ํา ลําน้ําสาขา และหนองน้ํา 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร เปลือกใชทําผลิตภัณฑ 
 

Subfamily Parreysiinae  Henderson, 1935 
22. Unionetta fabagina  (Deshayes, 1876) (ภาพที่ 8 ก, 8 ข) 

 
ช่ือไทย: หอยกาบ 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกมีขนาดเล็ก แข็ง รูปเกอืบเปนสามเหลี่ยม บริเวณอมัโบมีสันรูป W  
ลักษณะฟน: ฟนซูโดคารดนิัลส้ัน มีฟนแลเทอรัลเปนแผนสั้น โคง แข็งแรง 
ขนาด: ยาว 18 - 24 มิลลิเมตร สูง 14 – 14.8 มิลลิเมตร  หนา  11 – 11.5 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวบริเวณทราย ทรายปนโคลน ในแหลงน้ําไหลเชน แมน้ํา 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: - 

 
 



 19 

23. Scabies crispata  (Gould, 1843) (ภาพที่ 8 ง) 
 
ช่ือไทย: หอยกาบลาย หอยไขปลา หอยแงบ หอยทราย หอยเมด็ขนุน หอยลาย 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกขนาดเล็ก รูปไขยาวคลายล่ิม มีลายเปนสันรูป V วิ่งจากอัมโบถึงดานลางของเปลือก 

สันคมชัด 
ลักษณะฟน: ฟนซูโดคารดนิัลเปนหยักแหลมคม ส้ัน ฟนแลเทอรัลเปนแผนโคง 
ขนาด: ยาว 18 - 52 มิลลิเมตร สูง 14 - 28 มิลลิเมตร  หนา  11 – 20   มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําทุกภาค 
สภาพถิ่นอาศยั: สามารถอยูไดในสภาพดินหลายรูปแบบเชน โคลน โคลนปนดินลูกรัง โคลนปนทราย ดิน

ปนหิน ดนิเหนียว ทราย ทรายปนกรวด ทรายปนโคลน ทรายละเอียด ในแหลงน้ําทัว่ไปเชน 
หนองน้ํา แมน้าํ ลําน้ําสาขา ลําหวย และอางเก็บน้ํา 

ความชุกชุม: พบบอยมาก 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร เปลือกใชทําผลิตภัณฑ 
 

24. Scabies phaselus  (Lea, 1856) (ภาพที่ 8 จ) 
 
ช่ือไทย: หอยกาบลาย หอยไขปลา หอยนกเขา หอยลาย 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกขนาดเล็ก รูปไขยาวคลายล่ิม มีลายซิกแซกหนาแนนกวาชนิดอ่ืนในสกุลเดยีวกัน สัน

ไมคม เปลือกเปนมันเงา 
ลักษณะฟน: ฟนซูโดคารดนิัลเปนหยักแหลมคม ส้ัน ฟนแลเทอรัลเปนแผนโคง 
ขนาด: ยาว 17 - 46 มิลลิเมตร สูง 10 - 22 มิลลิเมตร  หนา  7 - 16 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออก 
สภาพถิ่นอาศยั: สามารถอยูไดในสภาพดินหลายรูปแบบเชน โคลน โคลนปนทราย โคลนปนใบไผ ดินแข็ง 

ดินดาน ดนิปนทราย ดินปนหิน ดนิเหนยีวปนทราย ทราย ทรายปนกรวด ทรายปนโคลน 
ทรายละเอียด ทรายละเอียดปนโคลน หินปนทราย ในแหลงน้ําทัว่ไปเชนกุด หนองน้ํา 
แมน้ํา ลําน้ําสาขา ลําหวย และอางเก็บน้ํา 

ความชุกชุม: พบบอยมาก 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร  
 

25. Scabies nucleus  (Lea, 1856) (ภาพที่ 8 ฉ) 
 
ช่ือไทย: หอยกาบ 
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ลักษณะสําคัญ: เปลือกมีขนาดเล็กกวาชนิดอืน่ในสกุลเดยีวกัน เปลือกมีลายเปนสันรูปตวั V 
ลักษณะฟน: ฟนซูโดคารดนิัลเปนหยักแหลมคม ส้ัน ฟนแลเทอรัลเปนแผนโคง 
ขนาด: ยาว 15 - 27 มิลลิเมตร สูง 10 - 18 มิลลิเมตร  หนา  7 - 13 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวบริเวณโคลน ทราย ทรายปนกรวด ทรายละเอียด ในแหลงน้ําทัว่ไปเชน หนองน้ํา  

ลําน้ําสาขา และลําหวย 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 

 
26. Indonaia substriata  (Lea, 1856) (ภาพที่ 9 ข) 

 
ช่ือไทย: หอยกาบ 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกรูปไข คอนขางบาง เปลือกมีความยาวนอยกวา 30 มิลลิเมตร เปลือกบนและลางเกือบ

ขนานกัน อัมโบปองเล็กนอย มีตุมหลายตุมและเสนตวั V เรียงตัวไมสม่ําเสมอ สวนที่เหลือ
ของเปลือกเรียบ มีเฉพาะเสนการเจริญเติบโต แผนบานพบัแคบ 

ลักษณะฟน: ฟนบอบบาง ฟนซูโดคารดนิัลเปนแผนบางยาว มี 2 อันในฝาขวา และ 1 อันในฝาซาย  
ฟนแลเทอรัลยาวบาง 2 อันในฝาซาย 1 อันในฝาขวา 

ขนาด: ยาว 30 - 32 มิลลิเมตร สูง 14 - 16 มิลลิเมตร  หนา  10 - 13 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวอยูบริเวณทรายในแมน้ํา 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 

 
27. Indonaia pilata  (Lea, 1866) (ภาพที่ 9 ค) 

 
ช่ือไทย: หอยกาบ 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกรูปไขคอนขางแข็ง เปลือกมีความยาวกวา 40 มลิลิเมตร เปลือกมีลักษณะคลายสกุล 

Uniandra อัมโบมีรัศมียนๆ ยาวเลยมาจนถึงสวนหลังของเปลือก แผนบานพับแคบ  
ลักษณะฟน: ฟนคอนขางแข็งแรง ฟนซูโดคารดินัลในฝาขวาสั้น แข็งแรง ในฝาซายยาวและเตี้ย ฟนแล

เทอรัลคมยาวตรง 2 อันในฝาซาย 1 อันในฝาขวา 
ขนาด: ยาว 33 - 60 มิลลิเมตร สูง 16 - 35 มิลลิเมตร  หนา  8 - 18 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําในภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวบริเวณโคลน โคลนปนทราย ทราย ทรายปนกรวด ทรายละเอียด ในกุด แมน้ํา ลําน้ํา
สาขา และลําหวย 

ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

Subfamily Rectidentinae  Modell, 1942 
28. Ensidens ingallsianus ingallsianus  (Lea, 1852) (ภาพที่ 9 จ) 

 
ช่ือไทย: หอยกาบแหลม หอยเงีย๊บ หอยลูกปลา หอยเสียบ หอยหวัปลี หอยสบนก 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกแข็ง เรียบ รูปยาวรีคลายล่ิม อัมโบปอง ดานหนาส้ันกลมมนและเรียวแหลมไปทาง

ดานหลัง มองดูคลายจะงอยของปากนก 
ลักษณะฟน: ฟนซูโดคารดนิัลยาวบาง เปนรอยยน มี 2 หรือ 1 อันในฝาซาย สวนฝาขวามี 2 อันเสมอ ฟน

แลเทอรัลยาวคมบาง 
ขนาด: ยาว 17 - 72 มิลลิเมตร สูง 7 - 29 มิลลิเมตร  หนา  4 - 24 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําทุกภาค 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวบริเวณโคลน โคลนปนดินลูกรัง โคลนปนทราย โคลนปนใบไผ ดินแดงปนกรวด ดนิ

เหนยีว ดินเหนียวปนทราย ทราย ทรายปนโคลน ทรายละเอียดปนโคลน ในแหลงน้ําทั่วไป
เชนกุด หนองน้ํา แมน้ํา สาขาของแมน้ํา ลําหวย และอางเก็บน้ํา 

ความชุกชุม: พบบอยมาก 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร เปลือกใชทําผลิตภัณฑและหัตถกรรมประดับมุก 
 

29. Ensidens ingallsianus dugasti  (Morlet, 1892) (ภาพที่ 9 ฉ) 
 
ช่ือไทย: หอยกาบ 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกบนและลางเกือบขนานกัน 
ลักษณะฟน: ฟนซูโดคารดนิัลยาวบาง เปนรอยยน มี 2 หรือ 1 อันในฝาซาย สวนฝาขวามี 2 อันเสมอ ฟน

แลเทอรัลยาวคมบาง 
ขนาด: ยาว 27 - 55 มิลลิเมตร สูง 12 - 23 มิลลิเมตร  หนา  7 - 16 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวบริเวณโคลน ดินแดง ทราย ทรายละเอียด ในแหลงน้ําทั่วไปเชน แมน้ํา ลําน้ําสาขา 

และลําหวย  
ความชุกชุม: พบไมบอย 
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ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

30. Uniandra contradens ascia  (Hanley, 1856) (ภาพที่ 10 ข) 
 
ช่ือไทย: หอยกาบอวน  
ลักษณะสําคัญ: เปลือกรูปไขยาว เรียบเปนมนั อาจมีรอยยนเฉพาะอัมโบ 
ลักษณะฟน: ฟนแข็งแรง ฟนซูโดคารดินลัฝาซายมี 1 อันเล็กแบน ฝาขวามี 2 อันสั้นๆ ฟนแลเทอรัลฝา

ซายยาวบาง 2 อัน ฝาขวา 1 อัน 
ขนาด: ยาว 19 - 87 มิลลิเมตร สูง 10 - 48 มิลลิเมตร  หนา  6 - 35 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําทุกภาค 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวบริเวณโคลน โคลนปนทราย โคลนปนทรายละเอียด ดินปนทราย ดินเหนียว ดิน

เหนยีวปนกรวด ดินเหนยีวปนทราย ทราย ทรายปนกรวด ทรายปนโคลน ทรายละเอยีด 
ทรายละเอียดปนโคลน หินปนทราย ในแหลงน้ําทั่วไปเชนแมน้ํา ลําน้ําสาขา ลําหวย และ
อางเก็บน้ํา 

ความชุกชุม: พบบอยมาก 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร เปลือกใชทําผลิตภัณฑ 
 

31. Uniandra contradens rusticoides Brandt, 1974 (ภาพที่ 10 ค) 
 
ช่ือไทย: หอยกาบ 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกมีรอยยนทั้งเปลือก 
ลักษณะฟน: ฟนแข็งแรง ฟนซูโดคารดินลัฝาซายมี 1 อันเล็กแบน ฝาขวามี 2 อันสั้นๆ ฟนแลเทอรัลฝา

ซายยาวบาง 2 อัน ฝาขวา 1 อัน 
ขนาด: ยาว 13 - 60 มิลลิเมตร สูง 7 - 39 มิลลิเมตร  หนา  5 - 30 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําในภาคเหนือ ภาคตะวนัออก และภาคใต 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวบริเวณโคลน โคลนปนทราย ทราย ทรายปนกรวด หินปนโคลน ในแมน้ํา และอาง

เก็บน้ํา 
ความชุกชุม: พบบอยมาก 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
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32. Uniandra contradens tumidula  (Lea, 1856) (ภาพที่  10 ง) 
 
ช่ือไทย: หอยกาบ 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกจะยาวกวาชนดิอื่นๆในสกุลเดยีวกนั ปลายลางโคง เปลือกเรียบ อาจมีรอยซิกแซกที่

อัมโบ 
ลักษณะฟน: ฟนแข็งแรง ฟนซูโดคารดินลัฝาซายมี 1 อันเล็กแบน ฝาขวามี 2 อันสั้นๆ ฟนแลเทอรัลฝา

ซายยาวบาง 2 อัน ฝาขวา 1 อัน 
ขนาด: ยาว 27 - 70 มิลลิเมตร สูง 16 - 33 มิลลิเมตร  หนา  11 - 24 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําทุกภาค 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวบริเวณโคลน โคลนปนทราย ดินปนหิน ทราย ในแหลงน้ําทัว่ไปเชนกุด หนองน้าํ 

แมน้ํา ลําน้ําสาขา ลําหวย และอางเก็บน้ํา 
ความชุกชุม: พบบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร เปลือกใชปรุงยา 
 

33. Uniandra contradens rustica  (Lea, 1856) (ภาพที่ 10 จ) 
 
ช่ือไทย: หอยกาบ 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกมีรอยยนทั้งเปลือก คลาย Uniandra contradens rusticoides แตเปลือกจะยาวกวา 
ลักษณะฟน: ฟนแข็งแรง ฟนซูโดคารดินลัฝาซายมี 1 อันเล็กแบน ฝาขวามี 2 อันสั้นๆ ฟนแลเทอรัลฝา

ซายยาวบาง 2 อัน ฝาขวา 1 อัน 
ขนาด: ยาว 18 - 70 มิลลิเมตร สูง 11 - 37 มิลลิเมตร  หนา  7 - 29 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําทุกภาค 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวบริเวณกรวด โคลน โคลนปนทราย ดินแดงปนกรวด ดนิปนทราย ดินเหนยีว ทราย 

ทรายปนกรวด ทรายปนโคลน ทรายละเอียด ทรายละเอียดปนโคลน หนิปนโคลน ในแหลง
น้ําทั่วไปเชน หนองน้ํา แมน้าํ ลําน้ําสาขา ลําหวย และอางเก็บน้ํา 

ความชุกชุม: พบบอยมาก 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

34. Uniandra contradens crossei  (Deshayes, 1876) (ภาพที่ 10 ฉ) 
 
ช่ือไทย: หอยกาบ  
ลักษณะสําคัญ: เปลือกสั้นกลมและปองกวาชนิดอื่นในสกลุเดียวกัน 
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ลักษณะฟน: ฟนแข็งแรง ฟนซูโดคารดินลัฝาซายมี 1 อันเล็กแบน ฝาขวามี 2 อันสั้นๆ ฟนแลเทอรัลฝา
ซายยาวบาง 2 อัน ฝาขวา 1 อัน 

ขนาด: ยาว 39 - 61 มิลลิเมตร สูง 25 - 39 มิลลิเมตร  หนา  19 - 29 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําในภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคใต  
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวบริเวณโคลน โคลนปนทราย ดนิเหนียวปนกรวด ทราย ทรายปนกรวด ทรายปน

โคลน ในแมน้าํ และลําน้ําสาขา  
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 

 
35. Uniandra contradens fischeriana (Morlet, 1883) (ภาพที่  10 ช) 

 
ช่ือไทย: หอยกาบ 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกจะแบนกวาชนดิอื่นในสกุลเดียวกนั และมีรอยยนที่ผิว 
ลักษณะฟน: ฟนแข็งแรง ฟนซูโดคารดินลัฝาซายมี 1 อันเล็กแบน ฝาขวามี 2 อันสั้นๆ ฟนแลเทอรัลฝา

ซายยาวบาง 2 อัน ฝาขวา 1 อัน 
ขนาด: ยาว 23 - 65 มิลลิเมตร สูง 14 - 37 มิลลิเมตร  หนา  9 - 27 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําทุกภาค 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวบริเวณโคลน โคลนปนทราย ทราย ทรายปนกรวด ทรายปนโคลน ทรายละเอยีด  

หินปนโคลน ในแหลงน้ําทัว่ไปเชนหนองน้ํา แมน้ํา ลําน้าํสาขา ลําหวย และอางเก็บน้าํ 
ความชุกชุม: พบบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

36. Physunio superbus  (Lea, 1843) (ภาพที่ 11 ข) 
 
ช่ือไทย: หอยขาวตม หอยจมูกวัว หอยตะโหนดวัว 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกขนาดใหญ บาง ปองมาก เปลือกดานหนาอยูต่ํา ปลายดานหลังสูงมีปกเล็กนอย  ขอบ

ดานหนาโคงตอกับขอบลางเปนวง ขอบดานหลังตัดตรงในแนวดิ่ง 
ลักษณะฟน: ฟนซูโดคารดนิัลฝาซายเปนแผน 1 อันผิวไมเรียบ ฝาขวามี 2 อันสั้นๆขนานกัน อันบนสั้น

กวาอันลาง มฟีนแลเทอรัลเปนแผนแบนยาว เรียบ โคงไปดานหลัง มี 2 อันในฝาซาย 1 อัน
ในฝาขวา 

ขนาด: ยาว 17 - 105 มิลลิเมตร สูง 12 - 93 มิลลิเมตร  หนา  7 - 53 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําทุกภาค 
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สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวบริเวณโคลน โคลนปนทราย  ดินแดงปนกรวด ดนิเหนยีวปนทราย ดินเหนียวปนเลน
ทราย ทรายปนโคลน ในแหลงน้ําไหลเชน แมน้ําและลําน้ําสาขา  

ความชุกชุม: พบบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร เปลือกใชทําผลิตภัณฑ 
 

37. Physunio eximius  (Lea, 1856)  (ภาพที่ 11 ค) 
 
ช่ือไทย: หอยกาบ 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกแบน รูปส่ีเหล่ียมคางหมู เมื่อกางเปลือกออกจะคลายปกผีเสื้อ เปลือกดานหลังมีปก

สูง แผนบานพบัแคบมาก 
ลักษณะฟน: ฟนซูโดคารดนิัลบอบบาง ฟนแลเทอรัลเปนแผนโคงแคบมี 2 อันในฝาซาย 1 อันในฝาขวา  
ขนาด: ยาว 35 - 88 มิลลิเมตร สูง 26 - 66 มิลลิเมตร  หนา  10 - 24 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวบริเวณโคลน โคลนปนทราย  ทราย ทรายละเอียด ทรายละเอียดปนโคลน ทรายปน

กรวด ในแหลงน้ําทั่วไปเชนหนองน้ํา แมน้าํ ลําน้ําสาขา และลําหวย 
ความชุกชุม: พบบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

38. Physunio inornatus  (Lea, 1856) (ภาพที่ 11 ง) 
 
ช่ือไทย: หอยกาบ 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกรูปไขยาว บาง ปองเล็กนอย เปลือกดานหลังมีปกเล็กนอย ขอบทายโคงทู ปลายชี้ลง 

มีเสนซิกแซก 3-4 เสน  
ลักษณะฟน: ฟนซูโดคารดนิัลยาวบาง ฟนแลเทอรัลยาวบาง แยกออกชัดเจน 
ขนาด: ยาว 21 มิลลิเมตร สูง 14 มิลลิเมตร  หนา  8 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวบริเวณโคลน โคลนปนทราย  ทราย ทรายละเอียดปนโคลน ในแมน้ํา และลําน้าํสาขา  
ความชุกชุม: พบบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
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39. Physunio micropterus  (Morelet, 1866) (ภาพที่ 11 จ) 
 
ช่ือไทย: หอยกาบ 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกรูปไข เปลือกดานหลังมีปกเล็กนอย เปลือกมีขนาดใหญกวา Physunio inornatus   
ลักษณะฟน: ฟนซูโดคารดนิัลยาวบาง ฟนแลเทอรัลยาวบาง แยกออกชัดเจน 
ขนาด: ยาว 18 - 49 มิลลิเมตร สูง 11 - 28 มิลลิเมตร  หนา  5 - 14 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวนัตก 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวบริเวณโคลน โคลนปนทราย  ทราย ทรายปนกรวด หิน ในแมน้ํา ลําน้ําสาขา  

และลําหวย 
ความชุกชุม: พบบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

40. Physunio cambodiensis  (Lea, 1856) (ภาพที่ 11 ฉ) 
 
ช่ือไทย: หอยกาบ 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกเล็ก บาง แบน รูปส่ีเหล่ียมดานไมเทา ปกดานหลังสูง มีเสนซิกแซกที่อัมโบ  
ลักษณะฟน: ฟนซูโดคารดนิัลยาวบาง ฟนแลเทอรัลยาวบาง วางขนานกัน 
ขนาด: ยาว 32 - 44 มิลลิเมตร สูง 18 - 24 มิลลิเมตร  หนา  9 - 15 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําในภาคเหนือ ภาคตะวนัออก และภาคตะวันตก 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวบริเวณ กรวด โคลนปนทราย  ทราย  หิน ในแมน้ํา ลําน้ําสาขาและลําหวย 
ความชุกชุม: พบบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

41. Physunio modelli Brandt, 1974 (ภาพที ่11 ช) 
 
ช่ือไทย: หอยกาบ 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกไมมีปก เปลือกบนและลางเกือบขนานกัน 
ลักษณะฟน: ฟนซูโดคารดนิัลยาวบาง ฟนแลเทอรัลยาวบาง วางขนานกัน 
ขนาด: ยาว 14 - 63 มิลลิเมตร สูง 8 - 30 มิลลิเมตร  หนา  5 - 16 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคตะวนัออก 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวบริเวณกรวด โคลน โคลนปนทราย  ดินแข็ง ดนิปนทราย ทราย ทรายปนโคลน ทราย

ละเอียด ทรายละเอียดปนโคลน ในแมน้ํา ลําน้ําสาขาและลําหวย  
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ความชุกชุม: พบบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

42. Trapezoideus exolescens exolescens (Gould, 1843) (ภาพที่ 12 ข) 
 
ช่ือไทย: หอยกาบ 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกรูปส่ีเหล่ียมยาว เปลือกบนและลางขนานกัน มีลายบนเปลือก 
ลักษณะฟน: ฟนซูโดคารดนิัล 1 อันฝาซาย 2 อันฝาขวา  ฟนแลเทอรัลยาวบาง 2 อันฝาซาย 1 อันฝาขวา 
ขนาด: ยาว 41.8 มิลลิเมตร สูง 20.7 มิลลิเมตร  หนา  11.7 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวบริเวณโคลน ทรายละเอียด ในแมน้ํา ลําน้ําสาขา และลําหวย  
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: - 
 

43. Trapezoideus exolescens pallegoixi  (Sowerby, 1867) (ภาพที่ 12 ค) 
 
ช่ือไทย: หอยกาบ 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกบาง เปลือกดานหลังมีปก มีลายบนเปลือก 
ลักษณะฟน: ฟนซูโดคารดนิัล 1 อันฝาซาย 2 อันฝาขวา  ฟนแลเทอรัลยาวบาง 2 อันฝาซาย 1 อันฝาขวา 
ขนาด: ยาว 35 - 74 มิลลิเมตร สูง 21 - 44 มิลลิเมตร  หนา  11 - 18 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวบริเวณโคลน โคลนปนใบไผ ทรายละเอียด ทรายละเอียดปนโคลน ในแมน้ํา ลําน้ํา

สาขา และลําหวย 
 ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: - 
 

44. Trapezoideus exolescens comptus  (Deshayes, 1876) (ภาพที่ 12 ง) 
 
ช่ือไทย: หอยกาบ 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกมีขนาดใหญและหนากวาชนดิอื่นในสกุลเดียวกนั เปลือกมีลายชัดเจน 
ลักษณะฟน: ฟนแข็งแรงกวาชนิดอื่นในสกุลเดียวกนั 
ขนาด: ยาว 28 - 73 มิลลิเมตร สูง 15 - 37 มิลลิเมตร  หนา  6 - 15 มิลลิเมตร 
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แหลงที่พบ: ลุมน้ําในภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวบริเวณกรวดปนทราย ทราย ทรายปนกรวด ทรายละเอียด ทรายละเอียดปนโคลน ใน

แมน้ํา และลําหวย 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: - 
 

Family Pholadidae  Lamarck, 1809 
45. Martesia strita  (Linnaeus, 1758) (ภาพที่  12 จ, 12 ฉ) 

 
ช่ือไทย: หอยเจาะไม  
ลักษณะสําคัญ: เปลือกบาง เปลือกซายและขวาลักษณะเหมอืนกัน รูปรางเรียวยาว เปลือกบนและลางเรียว

สอบเขาหากัน ดานหนาส้ันโคงลง ในตัวเต็มวัยชองวางดานบนจะมแีผนหินปูนหุมเรียกวา 
callus  

ลักษณะฟน: บานพับมีฟนคารดินัลแท 
ขนาด: ยาว 7 - 26 มิลลิเมตร สูง 6 - 12 มิลลิเมตร  หนา  5 - 12 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําภาคตะวนัออก 
 สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวอยูในไมที่จมน้ําตามลําคลองและแมน้ํา 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: - 
 

Family Dreissenidae  Gray, 1840 
46. Dreissena sp. (ภาพที่ 12 ช, 12 ซ) 

 
ช่ือไทย: - 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกรูปคลายหอยแมลงภู ปลายดานหนาชี้ ปลายดานหลังกลม เปลือกดานบนโคง 

ดานลางตรง 
ลักษณะฟน: บานพับมีฟนคารดินัลแท 
ขนาด: ยาว 23.7 มิลลิเมตร สูง 11.8 มิลลิเมตร  หนา  7.9 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําในภาคใต 
 สภาพถิ่นอาศยั: เกาะบนกอนหนิ 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: - 
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Family Corbiculidae  Gray, 1847 
47. Polymesoda (Geloina) bengalensis  (Lamarck,1818) (ภาพที่  13 ค) 

 
ช่ือไทย: หอยกนั หอยตาควาย หอยลอแก 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกรูปไข สูงเกือบกลม หนา ขนาดใหญ ลิกาเมนตยาวแคบ ผิวเปลือกไมมีสัน 
ลักษณะฟน: มีฟนคารดินัล 3 อันในแตละฝา ฟนแลเทอรัลเรียบมี 1 อันในฝาซาย 2 อันฝาขวา 
ขนาด: ยาว 55 - 62 มิลลิเมตร สูง 54 - 60 มิลลิเมตร  หนา  28 - 35 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําในภาคตะวนัออก และลุมน้ําภาคใต  
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวบริเวณกรวด โคลน บริเวณแมน้ําและลําน้ําสาขาที่ติดตอกับทะเล 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

48. Polymesoda (Geloina) proxima  (Prime, 1864) (ภาพที่  13 ข) 
 
ช่ือไทย: หอยกนั หอยตาควาย หอยลอแก 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกรูปกลม หนา ขนาดใหญ ลิกาเมนตยาวแคบ ผิวเปลือกไมมีสัน 
ลักษณะฟน: มีฟนคารดินัล 3 อันในแตละฝา ฟนแลเทอรัลเรียบมี 1 อันในฝาซาย 2 อันฝาขวา 
ขนาด: ยาว 21 - 70 มิลลิเมตร สูง 19 - 69 มิลลิเมตร  หนา  11 - 39 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําในภาคตะวนัออก และ ลุมน้ําภาคใต  
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวบริเวณโคลนบริเวณแมน้ําและลําน้ําสาขาที่ติดตอกับทะเล 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 

 
49. Polymesoda (Geloina) galatheae (Mörch, 1850) (ภาพที่ 13 ง) 

 
ช่ือไทย: หอยกนั หอยตาควาย หอยลอแก 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกรูปสามเหลี่ยมมน ขนาดใหญ ลิกาเมนตยาวแคบ ผิวเปลือกไมมีสัน 
ลักษณะฟน: มีฟนคารดินัล 3 อันในแตละฝา ฟนแลเทอรัลเรียบมี 1 อันในฝาซาย 2 อันฝาขวา 
ขนาด: ยาว 71.8 มิลลิเมตร สูง 63.8 มิลลิเมตร  หนา  38.2 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําภาคใต 
 สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวบริเวณโคลนบริเวณลําน้ําที่ติดตอกับทะเล 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
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ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

50. Batissa similis  Prime, 1860 (ภาพที่ 13 จ, 13 ฉ) 
 
ช่ือไทย: หอยกาบ 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกรูปไขกลม หนา ขนาดใหญ ลิกาเมนตส้ัน ยื่นออกมามาก ผิวเปลือกไมมีสัน มีแตเสน

การเจริญเติบโตที่หยาบ                                                                                                                                 
ลักษณะฟน: มีฟนคารดินัล 3 อันในแตละฝา ฟนแลเทอรัลเรียบ ยาวโคง มี 1 อันในฝาซาย 2 อันฝาขวา 
ขนาด: ยาว 53 – 80 มิลลิเมตร สูง 48 - 60 มิลลิเมตร  หนา  22 - 34 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําภาคใต 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวในคลองที่ติดตอกับทะเล พื้นมีลักษณะเปนทรายปนกรวด 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

51. Corbicula arata  (Sowerby, 1877) (ภาพที่ 14 ข) 
 

ช่ือไทย: หอยทราย  
ลักษณะสําคัญ: รูปรางคลายพัด เปลือกคอนขางหนา อัมโบอยูกลาง ดานหนาและหลงัสมมาตรกัน สันเรียง

ตัวหางๆ  
ลักษณะฟน: มีฟนคารดินัล 3 อันในแตละฝา ฟนแลเทอรัลเปนซี่ ยาวโคง มี 1 อันในฝาซาย 2 อันฝาขวา 
ขนาด: ยาว 11 - 23 มิลลิเมตร สูง 9 - 20 มิลลิเมตร  หนา  6 - 13 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออก 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวอยูในกรวดปนทราย โคลน ทราย ทรายปนกรวด ทรายละเอียด โคลนปนทราย ใน

แหลงน้ําทัว่ไปเชนแมน้ํา ลําน้ําสาขาและลําหวย 
ความชุกชุม: พบบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

 52. Corbicula blandiana  Prime, 1864 (ภาพที่ 14 ค) 
 
ช่ือไทย: หอยทราย  
ลักษณะสําคัญ: เปลือกรูปสามเหลี่ยม หนา ความยาวดานหนาและหลังเกือบเทากนั อัมโบอยูกึ่งกลาง 

ดานหนาโคงมน มีความชันเวาเขาเล็กนอยบริเวณสวนบน สันหางกวาชนิดอื่นๆ 
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ลักษณะฟน: มีฟนคารดินัล 3 อันในแตละฝา ฟนแลเทอรัลเปนซี่ ยาวโคง มี 1 อันในฝาซาย 2 อันฝาขวา 
ขนาด: ยาว 9 - 22 มิลลิเมตร สูง 9 – 23 มิลลิเมตร  หนา  6 - 16 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวอยูในโคลน โคลนปนทราย โคลนปนใบไผ ดินแข็ง ดินดาน ดนิแดง ดนิเหนยีว ดนิ

เหนยีวปนกรวด ทราย ทรายละเอียด ทรายปนกรวด หิน ในแหลงน้ําทัว่ไปเชนกุด แมน้ํา  
ลําน้ําสาขา ลําหวย และอางเก็บน้ํา 

ความชุกชุม: พบบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

53. Corbicula bocourti  (Morelet, 1865) (ภาพที่ 14 ง) 
 
ช่ือไทย: หอยทราย หอยขวาน 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกรูปสามเหลี่ยม หนา ขนาดใหญกวาชนิดอืน่ๆ เปลือกดานหนากลมมนและชันกวา

ดานหลัง ปลายหลังชี้ลง อัมโบเอียงไปทางดานหนา 
ลักษณะฟน: มีฟนคารดินัล 3 อันในแตละฝา ฟนแลเทอรัลเปนซี่ ยาวโคง มี 1 อันในฝาซาย 2 อันฝาขวา 
ขนาด: ยาว 17 - 29 มิลลิเมตร สูง 14 - 26 มิลลิเมตร  หนา  10 - 16 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวนัตก 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวอยูในโคลน ทราย โคลนปนทราย ทรายละเอียดปนโคลน ในแหลงน้ําทัว่ไปเชน 

แมน้ํา และลําน้ําสาขา 
ความชุกชุม: พบบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

54. Corbicula javanica  (Mousson, 1849) (ภาพที่ 14 จ) 
 
ช่ือไทย: หอยทราย หอยตาก หอยขวาน 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกเปนรูปสามเหลี่ยมมน ขอบดานหนาและหลังตรงและไดสมมาตรกัน อัมโบยกสูง

และอยูตรงกลาง 
ลักษณะฟน: มีฟนคารดินัล 3 อันในแตละฝา ฟนแลเทอรัลเปนซี่ ยาวโคง มี 1 อันในฝาซาย 2 อันฝาขวา 
ขนาด: ยาว 10 - 32 มิลลิเมตร สูง 9 - 28 มิลลิเมตร  หนา  7 - 18 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวนัตกและภาคใต 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวในกรวด โคลน โคลนปนทราย โคลนปนทรายละเอียด ดินเหนียวปนกรวด ทราย 

ทรายปนกรวด ทรายละเอียด ทรายละเอียดปนโคลน หินปนโคลน ในแมน้ํา ลําน้ําสาขา  
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ลําหวยและอางเก็บน้ํา 
ความชุกชุม: พบบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

55. Corbicula lamarckiana  Prime, 1864 (ภาพที่ 14 ฉ) 
 
ช่ือไทย: หอยทราย หอยตาก หอยขวาน 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกขนาดกลางรูปไข อัมโบเอียงไปทางดานหนา สันคอนขางถ่ี 
ลักษณะฟน: มีฟนคารดินัล 3 อันในแตละฝา ฟนแลเทอรัลเปนซี่ ยาวโคง มี 1 อันในฝาซาย 2 อันฝาขวา 
ขนาด: ยาว 15 - 28 มิลลิเมตร สูง 12 - 23 มิลลิเมตร  หนา  7 - 14 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวนัตกและภาคใต 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวในโคลน โคลนปนทราย ทราย ทรายปนกรวด ทรายละเอียดปนโคลน หิน ตามแมน้ํา 

ลําน้ําสาขาและลําหวย 
ความชุกชุม: พบบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

56. Corbicula lydigiana  Prime, 1861 (ภาพที่  14 ช) 
 
ช่ือไทย: หอยทราย หอยขวาน 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกเปนรูปสามเหลี่ยม หนา อัมโบสูง อยูกึ่งกลาง ความสูงเทากับความยาว  
ลักษณะฟน: มีฟนคารดินัล 3 อันในแตละฝา ฟนแลเทอรัลเปนซี่ ยาวโคง มี 1 อันในฝาซาย 2 อันฝาขวา 
ขนาด: ยาว 15 – 29 มิลลิเมตร สูง 14 - 28 มิลลิเมตร  หนา  9 - 17 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําทุกภาค 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวอยูในโคลน โคลนปนทราย โคลนปนทรายละเอยีด ดินเหนยีว ทราย ทรายปนโคลน 

ทรายละเอียดในแหลงน้ําทัว่ไปเชนหนองน้ํา แมน้ํา ลําน้าํสาขา ลําหวยและอางเก็บน้าํ 
ความชุกชุม: พบบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

57. Corbicula castanea  (Morelet, 1865) (ภาพที่ 14 ซ) 
 
ช่ือไทย: หอยทราย 
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ลักษณะสําคัญ: เปลือกขนาดเล็ก อัมโบเอียงไปทางดานหนาเล็กนอย อัมโบสูง ดานหนาชันกวาดานหลัง
เล็กนอย ดานลางกลม 

ลักษณะฟน: มีฟนคารดินัล 3 อันในแตละฝา ฟนแลเทอรัลเปนซี่ ยาวโคง มี 1 อันในฝาซาย 2 อันฝาขวา 
ขนาด: ยาว 14 - 23 มิลลิเมตร สูง 12 - 20 มิลลิเมตร  หนา  7 - 13 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําทุกภาค 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวอยูในกรวด โคลน โคลนปนทราย ทราย ทรายปนกรวด ในแหลงน้ําทั่วไปเชนแมน้ํา 

ลําน้ําสาขา ลําหวยและอางเก็บน้ํา 
ความชุกชุม: พบบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

58. Corbicula cyreniformis Prime, 1860 (ภาพที่ 15 ก) 
 
ช่ือไทย: หอยทราย หอยขวาน หอยเลียด 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกหนา รูปสามเหลี่ยม อัมโบสูง เอียงไปทางดานหลังเล็กนอย มสัีนชัดเจน 
ลักษณะฟน: มีฟนคารดินัล 3 อันในแตละฝา ฟนแลเทอรัลเปนซี่ ยาวโคง มี 1 อันในฝาซาย 2 อันฝาขวา 
ขนาด: ยาว 15 - 27 มิลลิเมตร สูง 13 - 24 มิลลิเมตร  หนา  9 - 18 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัตกและภาคใต 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวอยูในโคลน โคลนปนทราย ทราย ทรายปนโคลน ในแหลงน้ําทัว่ไปเชนแมน้ํา  

และลําน้ําสาขา 
ความชุกชุม: พบบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

59. Corbicula tenuis  Clessin, 1887 (ภาพที่ 15 ข) 
 
ช่ือไทย: หอยทราย หอยขวาน 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกคอนขางแบน อัมโบอยูกลาง เปลือกสวนหนาและหลังสมมาตรกัน สันไมเดนชัด 
ลักษณะฟน: มีฟนคารดินัล 3 อันในแตละฝา ฟนแลเทอรัลเปนซี่ ยาวโคง มี 1 อันในฝาซาย 2 อันฝาขวา 
ขนาด: ยาว 15 - 32 มิลลิเมตร สูง 13 - 26 มิลลิเมตร  หนา  7 - 13 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวอยูในทรายบริเวณแมน้าํโขง 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
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60. Corbicula fluminea  (O.F. Müller, 1774) (ภาพที่ 15 ค) 
 
ช่ือไทย: หอยทราย หอยขวาน 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกรูปไข อัมโบเอียงไปทางดานหนา ความสูงนอยกวาความยาว ดานหนาส้ันและชัน

กวา ดานหลังเรียวยาว  
ลักษณะฟน: มีฟนคารดินัล 3 อันในแตละฝา ฟนแลเทอรัลเปนซี่ ยาวโคง มี 1 อันในฝาซาย 2 อันฝาขวา 
ขนาด: ยาว 11 - 30 มิลลิเมตร สูง 9 - 26 มิลลิเมตร  หนา  6 - 19 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําทุกภาค 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวอยูในกรวด กรวดปนทราย โคลน โคลนปนทราย โคลนปนกรวด ดิน ดนิเหนยีว ดนิ

เหนยีวปนทราย ทราย ทรายละเอียด ทรายละเอียดปนโคลน ในแหลงน้ําทั่วไปเชนแมน้าํ  
ลําน้ําสาขา ลําหวยและอางเก็บน้ํา 

ความชุกชุม: พบบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

61. Corbicula  noetlingi  Martens, 1899 (ภาพที่ 15 ง) 
 
ช่ือไทย: หอยทราย หอยขวาน หอยเลียด 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกรูปรี อัมโบเอียงไปทางดานหนา ดานหนาส้ันและชันกวาดานหลังซ่ึงเรียวยาว มีสัน

ชัดเจน 
ลักษณะฟน: มีฟนคารดินัล 3 อันในแตละฝา ฟนแลเทอรัลเปนซี่ ยาวโคง มี 1 อันในฝาซาย 2 อันฝาขวา 
ขนาด: ยาว 15 - 39 มิลลิเมตร สูง 13 - 33 มิลลิเมตร หนา 8 - 19 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําทุกภาค 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวอยูในกรวด โคลน โคลนปนทราย ดนิเหนยีว ทราย ทรายปนกรวด ในแหลงน้าํทั่วไป

เชนแมน้ํา ลําน้ําสาขา ลําหวยและอางเก็บน้ํา 
ความชุกชุม: พบบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

62. Corbicula gustaviana  Martens, 1900 (ภาพที่ 15จ) 
 
ช่ือไทย: หอยทราย หอยตาก หอยขวาน หอยเตาะ 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกเปนรูปสามเหลี่ยม หนา อัมโบยกสงูและเอียงไปดานหนาเล็กนอย สันเรียงระยะหาง

ปานกลาง 
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ลักษณะฟน: มีฟนคารดินัล 3 อันในแตละฝา ฟนแลเทอรัลเปนซี่ ยาวโคง มี 1 อันในฝาซาย 2 อันฝาขวา 
ขนาด: ยาว 12 - 25 มิลลิเมตร สูง 11 - 24 มิลลิเมตร หนา 7 - 16 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําทุกภาค 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวในโคลน โคลนแข็ง โคลนปนทราย ทราย ทรายปนกรวด ทรายละเอียด ในกดุ แมน้ํา 

ลําน้ําสาขา ลําหวยและอางเก็บน้ํา 
ความชุกชุม: พบบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

63. Corbicula moreletiana  Prime, 1867 (ภาพที่ 15 ฉ, 15 ช) 
 
ช่ือไทย: หอยทราย หอยขวาน 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกหนา อวน ความสูงมากกวาความยาว สันหางชัดเจน ดานหนาตอนบนมีสวนโคงเวา 

อัมโบอยูตรงกลาง 
ลักษณะฟน: มีฟนคารดินัล 3 อันในแตละฝา ฟนแลเทอรัลเปนซี่ ยาวโคง มี 1 อันในฝาซาย 2 อันฝาขวา 
ขนาด: ยาว 11 - 33 มิลลิเมตร สูง 11 - 36 มิลลิเมตร  หนา  8 - 25 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําทุกภาค 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวในกรวด โคลน โคลนปนทราย โคลนปนใบไผ ดนิดาน ดินแดง ดินปนทราย ดินปน

หิน ดินเหนยีว ดินเหนยีวปนกรวด ทราย ทรายปนโคลน ทรายละเอยีด หินปนทราย ใน
แหลงน้ําทัว่ไป เชนกุด หนองน้ํา แมน้ํา ลําน้ําสาขา ลําหวยและอางเก็บน้ํา 

ความชุกชุม: พบบอยมาก 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

64. Corbicula iravadica  Hanley & Theobald, 1876 (ภาพที่ 15 ซ) 
 
ช่ือไทย: หอยทราย หอยขวาน 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกเปนรูปไข หนาไมมากนัก  อัมโบอยูกลาง ความสงูนอยกวาความยาว  
ลักษณะฟน: มีฟนคารดินัล 3 อันในแตละฝา ฟนแลเทอรัลเปนซี่ ยาวโคง มี 1 อันในฝาซาย 2 อันฝาขวา 
ขนาด: ยาว 9 - 24 มิลลิเมตร สูง 7 - 20 มิลลิเมตร  หนา  4 - 14 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 
 สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวในกรวด โคลน โคลนปนทราย ดินเหนียวปนทราย ทราย ทรายปนกรวด หินปนทราย 

ในแหลงน้ําทัว่ไป เชนแมน้าํ ลําน้ําสาขา ลําหวยและอางเก็บน้ํา 
ความชุกชุม: พบบอย 
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ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

65. Corbicula boudoni  Morlet, 1886 (ภาพที่ 16 ก) 
 
ช่ือไทย: หอยทราย หอยขวาน 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกหนา รูปพัด คอนขางอวน อัมโบอยูตรงกลาง ดานหนาตอนบนเวาเล็กนอย  
ลักษณะฟน: มีฟนคารดินัล 3 อันในแตละฝา ฟนแลเทอรัลเปนซี่ ยาวโคง มี 1 อันในฝาซาย 2 อันฝาขวา 
ขนาด: ยาว 12 - 38 มิลลิเมตร สูง 11 - 35 มิลลิเมตร  หนา  10 – 24 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําทุกภาค 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวในโคลน โคลนปนทราย ทราย ทรายละเอียด ทรายละเอียดปนโคลน ในแหลงน้ํา

ทั่วไป เชนแมน้ํา ลําน้ําสาขา ลําหวยและอางเก็บน้ํา 
ความชุกชุม: พบบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

66. Corbicula pingensis  Brandt, 1974 (ภาพที่ 16 ข) 
 
ช่ือไทย: หอยทราย 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกคอนขางแบน อัมโบอยูกลางคอนขางเตี้ย สวนหนาและหลังสมมาตร สันเรียงตัวถ่ี 
ลักษณะฟน: มีฟนคารดินัล 3 อันในแตละฝา ฟนแลเทอรัลเปนซี่ ยาวโคง มี 1 อันในฝาซาย 2 อันฝาขวา 
ขนาด: ยาว 14 - 19 มิลลิเมตร สูง 11 - 14 มิลลิเมตร  หนา  6 - 9 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวบริเวณโคลนปนทราย ทราย ทรายปนโคลน หินในแมน้ํา 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

67. Corbicula gubernatoria  Prime, 1869 (ภาพที่ 16 ค) 
 
ช่ือไทย: หอยทราย 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกมีขนาดเล็ก อัมโบอยกลาง สวนหนาและหลังสมมาตรและคอนขางชัน 
ลักษณะฟน: มีฟนคารดินัล 3 อันในแตละฝา ฟนแลเทอรัลเปนซี่ ยาวโคง มี 1 อันในฝาซาย 2 อันฝาขวา 
ขนาด: ยาว 11 - 15 มิลลิเมตร สูง 10 - 13 มิลลิเมตร  หนา  7 - 10 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําภาคใต 
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สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวในทรายบริเวณลําน้ําสาขา 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

68. Corbicula occidentiformis Brandt, 1974 (ภาพที่  16 ง) 
 
ช่ือไทย: หอยทราย 
ลักษณะสําคัญ: รูปรางรูปไข อัมโบเอียงไปทางดานหนา ดานหนากลมสั้นกวาดานหลังที่เรียวยาวกวา สัน

ไมคมชัด เรียงตัวไมสม่ําเสมอ 
ลักษณะฟน: มีฟนคารดินัล 3 อันในแตละฝา ฟนแลเทอรัลเปนซี่ ยาวโคง มี 1 อันในฝาซาย 2 อันฝาขวา 
ขนาด: ยาว 12 - 26 มิลลิเมตร สูง 10 - 24 มิลลิเมตร  หนา  6 - 16 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวในโคลน โคลนปนทราย ดินปนทราย ทรายปนกรวด หินปนทราย ในแมน้ํา ลําน้ํา

สาขา ลําหวยและอางเก็บน้ํา 
ความชุกชุม: พบบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

69. Corbicula leviuscula  Prime, 1864 (ภาพที่ 16 จ) 
 

ช่ือไทย: หอยทราย 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกคลายรูปพัด อัมโบอยูกลาง ดานหนาและหลังเกอืบสมมาตร ดานลางโคงเปนรูปครึ่ง

วงกลม สันเรียงตัวถ่ี 
ลักษณะฟน: มีฟนคารดินัล 3 อันในแตละฝา ฟนแลเทอรัลเปนซี่ ยาวโคง มี 1 อันในฝาซาย 2 อันฝาขวา 
ขนาด: ยาว 11 - 26 มิลลิเมตร สูง 9 - 22 มิลลิเมตร  หนา  6 - 12 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ภาคกลาง และภาคตะวนัออก 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวในกรวด โคลน โคลนปนทราย ดินปนทราย ดินเหนียวปนทราย ทราย ทรายปนโคลน 

ทรายละเอียดในแมน้ํา ลําน้ําสาขาและลําหวย 
ความชุกชุม: พบบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
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70. Corbicula solidula  Prime, 1861 (ภาพที่ 16 ฉ) 
 
ช่ือไทย: หอยขวาน 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกรูปสามเหลี่ยม คอนขางแบน อัมโบเอียงไปทางดานหนา ความสูงนอยกวาความยาว 
ลักษณะฟน: มีฟนคารดินัล 3 อันในแตละฝา ฟนแลเทอรัลเปนซี่ ยาวโคง มี 1 อันในฝาซาย 2 อันฝาขวา 
ขนาด: ยาว 13 – 24 มิลลิเมตร สูง 12 - 20 มิลลิเมตร  หนา  7 - 14 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวในกรวด กรวดปนทราย โคลน โคลนปนทราย ทราย ในแมน้ํา ลําน้ําสาขา และอาง

เก็บน้ํา 
ความชุกชุม: พบบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

71. Corbicula   messageri  Bavay & Dautzenberg, 1901 (ภาพที่ 16 ช) 
 
ช่ือไทย: หอยทราย 
ลักษณะสําคัญ: รูปรางเปนรูปไข คอนขางแบน อัมโบเอียงซาย และไมสูง ความสูงนอยกวาความยาว 

ดานหนากลมสั้น ดานหลังยาวกวา สันไมชัดเจนและไมสม่ําเสมอ 
ลักษณะฟน: มีฟนคารดินัล 3 อันในแตละฝา ฟนแลเทอรัลเปนซี่ ยาวโคง มี 1 อันในฝาซาย 2 อันฝาขวา 
ขนาด: ยาว 12 มิลลิเมตร สูง 10.6 มิลลิเมตร  หนา  6.9 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําภาคตะวนัออก 
สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวในโคลน ในอางเก็บน้ํา 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

72. Corbicula vokesi  Brandt, 1974 (ภาพที่ 16 ซ) 
 
ช่ือไทย: หอยทราย 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกมีขนาดเล็ก สันหาง อัมโบเอียงไปทางดานหนาเล็กนอย ดานหนาชันกวาดานหลัง 
ลักษณะฟน: มีฟนคารดินัล 3 อันในแตละฝา ฟนแลเทอรัลเปนซี่ ยาวโคง มี 1 อันในฝาซาย 2 อันฝาขวา 
ขนาด: ยาว 12 - 22 มิลลิเมตร สูง 10 - 19 มิลลิเมตร  หนา  7 - 12 มิลลิเมตร 
แหลงที่พบ: ลุมน้ําทุกภาค 
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สภาพถิ่นอาศยั: ฝงตัวในกรวด กรวดปนทราย โคลน โคลนปนดินลูกรัง โคลนปนทราย ดินเหนยีวปนกรวด 
ทราย ทรายปนกรวด ทรายปนโคลน ในแมน้ํา ลําน้ําสาขา ลําหวยและอางเก็บน้ํา 

ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 
คูมือจําแนกชนิดของหอยกาบน้ําจืดท่ีพบ (ดัดแปลงจาก Brandt, 1974) 
 

คียสําหรับชั้นยอยของหอยกาบ 
 

1.  ฟนที่บานพับ (ถามี) ไมเปลี่ยนเปนฟนคารดินัลและฟนแลเทอรัล..........................................Pteriomorphia 
     ฟนที่บานพับ (ถามี) เปลีย่นเปนฟนคารดินัลและฟนแลเทอรัล (ภาพที่ 2 ก)…………………...…………2 
2.  บานพับไมมีฟนคารดินัลแท ฟนแลเทอรัลดานหนาเปลี่ยนเปนฟนซูโดคารดินัล...................Schizodontida 
     บานพับมีฟนคารดินัลแท (ภาพที่ 2 ข).……………………………...……………………..….Heterodonta 
 

คียสําหรับลําดับในชั้นยอย Pteriomorphia 
 

1.  เปลือกสองฝาเหมือนกัน..............................................................................................................................2 
     เปลือกสองฝาไมเหมือนกนั...................................................................Ostreoida: Enigmonia aenigmatica 
2.  บานพับมีฟนคมหลายอัน......................................................................................Arcoida: Scaphula pinna   
     บานพับไมมีฟน.........................................................................................................................Mytiloida: 3 
3.  ผิวมีรัศมีที่ดานทายของเปลือก............................................................................. Brachidontes arcuatulus   
     ผิวไมมีรัศมีที่ดานทายของเปลือก…………………………………………………………. Limnoperna: 4 
4.  เปลือกดานหลังจะโคงกวางกวาดานหนามาก (ประมาณ 4 เทาของดานหนา)……. Limnoperna siamensis   
     เปลือกดานหลังจะโคงกวางกวาดานหนา (ประมาณ 2.5 เทาของดานหนา)……........... Limnoperna supoti 
 

 
คียสําหรับวงศยอยในวงศ Amblemidae 

 
1.  บานพับประกอบดวยฟนแลเทอรัล.............................................................................................................2 
     บานพับไมมีฟนแลเทอรลั...........................................................................................................................3 
2.  ฟนซูโดคารดินัลเปนแผนเรียบ...............................................................................................Rectidentinae 
     ไมมีฟนซูโดคารดินัลหรือถามีจะมีลักษณะเปนรองฟน..............................................................................4 
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3.  เปลือกรูปคลายตะขอ.............................................................................................................Modellnaiinae 
     เปลือกรูปไมคลายตะขอ………………………………………………..………………….Pseudodontinae 
4.  เปลือกโดยทั่วไปมีปก ความยาวเปลือกมากกวา 100 มม...........................................................Hyriopsinae 
     เปลือกโดยทั่วไปไมมีปก ความยาวเปลอืกนอยกวา 80 มม........................................................Parreysiinae 
  

คียสําหรับสกุลในวงศยอย Pseudodontinae 
 

1.  บานพับมีฟนซูโดคารดินลัเปนปุม 1 ปุมในแตละฝา…………………………………….…….Pseudodon 
 2.  บานพับไมมีฟน.................................................................................................................Pilsbryoconcha 
 

คียสําหรับชนดิ/ชนิดยอยในสกุล Pilsbryoconcha 
 

1.  ความยาวตอความสูง 2:1  ปกดานหลังส้ัน................................................................................................2 
     ความยาวตอความสูง 3:1 (-1.2)......................................................................................................lemeslei 
2.  เปลือกหลังปลายชี้ลงเล็กนอย เปลือกดานลางโคงเล็กนอย…………………………..………..exilis exilis 
     เปลือกหลังปลายชี้ตรง เปลือกดานลางเกือบตรง...............................................................exilis compressa 
 

คียสําหรับชนดิ/ชนิดยอยในสกุล Pseudodon 
 

1.  ความสูง นอยกวา 2/3 ของความยาว............................................................................................................2 
     ความสูง 2/3 ของความยาวหรือมากกวา......................................................................................................5 
2.  เปลือกบาง...................................................................................................................................................3 
     เปลือกหนาปานกลาง..................................................................................................................................4 
3.  เปลือกดานบนและลางเกอืบขนานกัน ฟนซูโดคารดนิันเปนตุมแขง็แรง......................................................   
     …………………………………………………………….………….…........ vondembuschianus chaperi  
     เปลือกรูปไต ดานหลังมีปกเล็กนอย ฟนซูโดคารดินัลเปนตุมเล็กบาง........................................................... 
     ........................................................................................................................................................ mouhoti   
4.  ไมมีปก เปลือกดานหลังโคงมน.................................................................................... inoscularis cumingi  
     เปลือกดานหลังมีปกเล็กนอย......................................................................... vondembuschianus ellipticus  
5.  เปลือกสามเหลี่ยมมน มีปกดานหลัง...................................................................................... cambodjensis  
     เปลือกดานหลังไมยกขึน้ ปองปานกลาง........................................................................ inoscularis callifer   
6.  เปลือกยาวมากกวา 100 มิลลิเมตร เปลือกอวนปอม........................................ cambodjensis cambodjensis   
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     เปลือกยาวนอยกวา 80 มลิลิเมตร เปลือกแบน...................................................... cambodjensis tenerrimus  
คียสําหรับสกุลในวงศยอย Hyriopsinae 

 
1.  บานพับมีซูโดคารดินัล...............................................................................................................................2 
     บานพับไมมีซูโดคารดินัล................................................................................................. Cristaria plicata 
2.  เปลือกยาว ความสูงไมเกนิ 120 มิลลิเมตร มีปกดานหนา............................................................ Hyriopsis 
     เปลือกตัวเต็มวัยสูงกวา 130 มิลลิเมตร เปลือกเปนรูปกึ่งวงกลม มแีงดานหลังเทานั้น................................. 
     .......................................................................................................................... Chamberlainia hainesiana   
 

คียสําหรับสกุลยอยในสกุล Hyriopsis 
 

1.  ฟนซูโดคารดินัลในฝาขวาเปนซี่เล็กๆเรียงเปนแนวตามขวางของบานพับ แตไมเปนรองลึก (ภาพที่ 6 ก) 
..................................................................................................................................................... Hyriopsis  

     ฟนซูโดคารดินัลในฝาขวาเปนรองลึก คม เรียงเปนแนวตามขวางของบานพับ (ภาพที่ 6 ง)... Limnoscapha 
      

คียสําหรับชนดิในสกุลยอย Hyriopsis (Hyriopsis) 
 

1.  ความสูงนอยกวาครึ่งหนึง่ของความยาวเปลือก (ไมรวมปก)........................................................... bialatus 
     ความสูงมากกวาครึ่งหนึ่งของความยาวเปลือก (ไมรวมปก)........................................................ delaportei   
 

คียสําหรับชนดิในสกุลยอย Hyriopsis (Limnoscapha) 
 
1.  เปลือกยาวไมเกิน 120 มลิลิเมตร เปลือกปอง รองฟนซูโดคารดินัลแคบ...................................... desowitzi 
     เปลือกในตวัเต็มวัยยาวกวา 140 มิลลิเมตร เปลือกไมปองมาก รองฟนซูโดคารดินลักวาง........................... 
     ..................................................................................................................................................... myersiana 
 

คียสําหรับสกุลในวงศยอย Parreysiidae 
 
1.  เปลือกสั้น รูปไขคร่ึงวงกลม.......................................................................................... Unionetta fabagina   
     เปลือกรูปไขคอนขางยาว............................................................................................................................2 
2.  ฟนซูโดคารดินัลลักษณะแบนเรียบ (ภาพที่ 9 ก)............................................................................ Indonaia 
     ฟนซูโดคารดินัลลักษณะเปนฟนแหลมคม (ภาพที่ 8 ค)................................................................... Scabies 
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คียสําหรับชนดิในสกุล Scabies 

 
1.  เปลือกรูปไขคอนขางยาว ลวดลายเปนสนัคมชัด มี 6 สันในชวงสูง 10 มิลลิเมตร......................................2 
     เปลือกรูปไตยาว ลวดลายขาดหายไป หรือมี 9 สันในชวงสูง 10 มิลลิเมตร................................... phaselus 
2.  เปลือกยาว 23 มิลลิเมตรหรือนอยกวา............................................................................................. nucleus 
     เปลือกยาว 35 มิลลิเมตรหรือมากกวา............................................................................................. crispata 
 

คียสําหรับชนดิในสกุล Indonaia 
 
1.  เปลือกยาวนอยกวา 30 มลิลิเมตร................................................................................. ……….. substriata  
     เปลือกยาวมากกวา 40 มลิลิเมตร....................................................................................................... pilata  
 

คียสําหรับสกุลในวงศยอย Rectidentinae 
 
1. ฟนที่บานพบับอบบาง (ภาพที่ 12 ก)............................................................................................................2 
    ฟนที่บานพบัคอนขางแข็งแรง (ภาพที่ 9 ง)..................................................................................................3 
2.  เปลือกปองมากหรือนอย................................................................................................................Physunio 
     เปลือกแบน.............................................................................................................................Trapezoudeus 
3.  เปลือกรูปไข ลวดลายบนอัมโบเปนรอยหยัก.................................................................................Uniandra 
     เปลือกรูปไข ไมมีลวดลายบนอัมโบ...............................................................................................Ensidens 
 

คียสําหรับชนดิยอยในชนดิ Ensidens ingallsianus 
 
1. เปลือกบนและลางขนานกนั............................................................................................................. dugasti   
     เปลือกบนและลางไมขนานกัน………………………...………………………….………… ingallsianus 
 

คียสําหรับชนดิยอยในชนดิ Uniandra contradens 
 
1.  ความยาวตอความสูง 2:1 ………………………………………………………………...……… tumidula 
     ความยาวตอความสูง นอยกวา 2:1...............................................................................................................2 
2.  เปลือกเรียบ ไมมีรอยยน ถามีจะมีเฉพาะที่อัมโบเทานัน้..............................................................................3 
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     เปลือกมีรอยยนทั้งเปลือก............................................................................................................................4 
3.  เปลือกรูปไข..........................................................................................................................................ascia 
     เปลือกกลม ส้ัน ปอง......................................................................................................................... crossei 
4.  มีปกเล็กนอยที่เปลือกดานหลัง................................................................................................... fischeriana 
     ไมมีปก........................................................................................................................................................5 
5.  เปลือกรูปไข กลม ปอม.............................................................................................................. rusticoides 
     เปลือกรูปไขยาว............................................................................................................................... rustica 
 

คียสําหรับชนดิในสกุล Physunio 
 
1.  ความสูงของเปลือกตัวเตม็วัยมากกวา 60 มิลลิเมตร เปลือกปองมาก............................................ superbus 
     ความสูงของเปลือกตัวเตม็วัยนอยกวา 60 มิลลิเมตร เปลือกไมปองหรือปองปานกลาง.............................2 
2.  เปลือกสี่เหล่ียมคางหมู แบน.......................................................................................................................3 
     เปลือกรูปไข ปองปานกลาง........................................................................................................................4 
3.  ปกสูงกวา 30 มิลลิเมตร  ฟนแลเทอรัลเดนชัด และแยกจากกัน....................................................... eximius 
     ปกสูง 30 มิลลิเมตรหรือต่ํากวา ฟนแลเทอรัล บางมากและขนานกนั..................................... cambodiensis 
4.  เปลือกมีปกเดนชดั ขอบบนเฉียงขึ้น ฟนแลเทอรัลแข็งแรง และแยกจากกนั...............................................5 
     เปลือกไมมปีกเดนชดั ขอบบนเกือบขนานกับขอบลาง ฟนแลเทอรัล บางและขนานกัน........................... 
     ......................................................................................................................................................... modelli 
5.  ขนาดของเปลือกตัวเต็มวยั ยาว:สูง 50 : 28 หรือนอยกวา.............................................................. inornatus 
     ขนาดของเปลือกตัวเต็มวยั ยาว:สูง 50 : 32 หรือมากกวา.......................................................... micropterus 
 

คียสําหรับชนดิยอยในชนดิ Trapezoideus exolescens 
 
1.  เปลือกสี่เหล่ียมคางหมู ปลายดานหลังสูงกวาดานหนา.............................................................................2 
     เปลือกกึ่งทรงกระบอก ปลายดานหลังไมสูงกวาดานหนา........................................................ exolescens 
2.  เปลือกตัวเต็มวัยหนา ฟนเจริญดี................................................................................................... comptus 
     เปลือกตัวเต็มวัยบาง ฟนบอบบาง ในตวัเต็มวัยเส่ือมไป............................................................ pallegoixi 
 

คียสําหรับวงศในอันดับ Veneroida 
 
1. บานพับไมมีฟนแลเทอรลั................................................................... Family Dreissenidae: Dreissena sp.     
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    บานพับมีฟนแลเทอรัล............................................................................................... Family Corbiculidae    
คียสําหรับสกุลในวงศ Corbiculidae 

 
1.  ฟนแลเทอรัลเรียบ ผิวเปลือกไมมีสัน...................................................................... Polymesoda (Geloina) 
     ฟนแลเทอรัลเปนซี่.....................................................................................................................................2 
2.  ผิวเปลือกมเีฉพาะเสนการเจิญเติบโตเทานั้น เปลือกยาวกวา 50 มิลลิเมตร........................... Batissa similis   
     ผิวเปลือกมสัีน เปลือกยาวนอยกวา 45 มิลลิเมตร........................................................................ Corbicula 
 

คียสําหรับชนดิในสกุล Polymesoda (Geloina) 
1.  เปลือกไมกลม...........................................................................................................................................2 
     เปลือกกลม......................................................................................................................………..proxima   
2.  เปลือกกึ่งสามเหลี่ยม ยาว : สูง เทากับหรือมากกวา 1 : 0.9...................................................... bengalensis 
     เปลือกรูปไข ยาว : สูง นอยกวา 1 : 0.9……...……………………….………………………… galatheae 
 
การแพรกระจายหอยกาบน้าํจืด 
 

จากการศึกษาการแพรกระจายของหอยกาบน้ําจืดในประเทศไทยพบวาหอยกาบน้ําจดืมีการ
แพรกระจายในเกือบทุกแหลงน้ําในทุกจังหวัดของประเทศไทย ลุมน้ําที่มีหอยกาบมากที่สุดไดแกลุมน้ําใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบหอยกาบทั้งหมด 57 ชนิด จากที่พบทั้งหมด 72 ชนดิ (คิดเปนรอยละ 79.2 ของ
หอยกาบทั้งหมดที่พบ) รองมาไดแก ลุมน้ําในภาคเหนือและภาคตะวนัออก 47 ชนิด (รอยละ 65.3) สําหรับ
ลุมน้ําในภาคใต พบ 41 ชนิด (รอยละ 56.9) สวนลุมน้ําในภาคกลางและภาคตะวันตกพบหอยกาบนอยชนดิ
ที่สุดคือ ภาคละ 36 ชนิด (รอยละ 50) (ตารางที่ 1) 

หอยท่ีพบเฉพาะลุมน้ําในบางภาคเชนหอย Pilsbryoconcha lemeslei , Unionetta fabagina, 
Scabies nucleus, Indonaia substriata, Ensidens ingallsianus dugasti, Physunio eximinus, Trapezoideus 
exolescens exolescens, Trapezoideus exolescens pallegoixi  และ Corbicula tenuis พบเฉพาะภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ หอย Martesia striata และ Corbicula  messageri พบเฉพาะในลุมน้ําภาคตะวันออก 
หอย Brachidontes arcuatulus, Dreissena sp., Polymesoda (Geloina) galatheae, Batissa similis และ 
Corbicula gubernatoria พบเฉพาะในลุมน้ําในภาคใต (ตารางที่ 1) เมื่อพิจารณาแหลงน้ําพบวาแหลงน้ําที่มี
จํานวนชนิดหอยมากกวา 20 ชนิดขึ้นไปไดแก แมน้ํายมและแมน้ําปง มีหอยกาบมากที่สุด 30 ชนิด (คิดเปน
รอยละ 41.7 ของหอยกาบทั้งหมดที่พบ)  รองลงมาไดแกแมน้ําสงคราม  29 ชนิด (รอยละ 40.3)  แมน้ํามูล 26 
ชนิด (รอยละ 36.1) แมน้ําแมกลองและคลองพระปรง จังหวัดปราจีนบุรี  22 ชนิด (รอยละ 30.5) และแม
น้ําปาสัก 21 ชนิด (รอยละ 29.2)  (ตารางที่ 2)   



 45 

จากการแบงสภาพแหลงน้ําเปน 6 แบบไดแก กุด หนองน้ํา อางเก็บน้ํา หวย ลําน้ําสาขา และ 
แมน้ําสายหลัก พบวาหอยกาบ  Pilsbryoconcha exilis exilis, Pilsbryoconcha exilis compressa, Scabies 
phaselus, Ensidens ingallsianus ingallsianus, Uniandra contradens tumidula และ Corbicula moreletiana 
สามารถพบไดทุกสภาพแหลงน้ําซ่ึงแสดงวาเปนหอยที่สามารถอยูไดทั้งน้ํานิ่งและน้ําไหล ในขณะที่หอยกาบ
บางชนิดจะพบเฉพาะบางแหลงน้ําเทานั้น ไดแก Limnoperna supoti, Chamberlainia hainesiana, Unionetta 
fabagina, Indonaia substriata,  Martesia strita, Dreissena sp., Corbicula tenuis และ Corbicula pingensi 
พบเฉพาะในแมน้ําสายหลัก หอยกาบ Brachidontes arcuatulus, Polymesoda (Geloina) galatheae, Batissa 
similis, Corbicula gubernatoria พบเฉพาะในลําน้ําสาขา โดยเฉพาะ หอยกาบ Polymesoda (Geloina) 
galatheae และ Batissa similis จะพบในลําน้ําสาขาที่มีสวนตอกับทะเล  สวนหอยกาบ Corbicula   
messageri  จะพบเฉพาะในอางเก็บน้ํา สําหรับแมน้ําสายหลักพบชนิดหอยมากที่สุด 65 ชนิด (คิดเปนรอยละ 
90.3 ของหอยกาบทั้งหมดที่พบ) รองลงมาไดแก ลําน้ําสาขา หวย อางเก็บน้ํา  หนองน้ําโดยพบ 61 ชนิด (รอย
ละ 84.7), 45 ชนิด (รอยละ 62.5), 31 ชนิด (รอยละ 43.1),  15 ชนิด (รอยละ 20.8),  ตามลําดับและ นอยที่สุด
คือกุดพบ 13 ชนิด (รอยละ 18.1) (ตารางที่ 3)  

หอยกาบน้ําจืดสามารถอยูอาศัยไดในเนื้อดนิหลายประเภท โดยเนื้อดินที่พบชนิดของหอย
กาบน้ําจดืมากที่สุดคือโคลน และทราย พบ  54 ชนิด (คิดเปนรอยละ 75 ของหอยกาบทั้งหมดที่พบ) 
รองลงมาคือโคลนปนทรายพบ 49 ชนดิ (รอยละ 68.1) ทรายละเอยีด 28 ชนดิ (รอยละ 38.9) และทรายปน
กรวด 27 ชนิด (รอยละ 37.5) หอยที่พบเฉพาะในเนื้อดินบางประเภทเชน Pilsbryoconcha lemeslei , 
Unionetta fabagina,  Indonaia substriata, Corbicula tenuis และ Corbicula gubernatoria พบเฉพาะพื้นเปน
ทราย หอยกาบ Trapezoideus exolescens pallegoixi , Polymesoda (Geloina) bengalensis, Polymesoda 
(Geloina) galatheae และ Corbicula  messageri  พบเฉพาะพื้นเปนโคลน หอยกาบ Corbicula bocourti  พบ
เฉพาะพืน้เปนโคลนปนทราย  หอยกาบ Batissa similis พบเฉพาะพืน้เปนทรายปนกรวด หอยบางชนิดจะ
เกาะกับตนไมที่ขึ้นริมแมน้ําซึ่งติดตอกับทะเล ไดแก Enigmonia aenigmatica  บางชนิดอาศัยอยูในไมที่จมน้ํา
ในแมน้ําซ่ึงติดตอกับทะเลโดยเจาะไมเขาไป ไดแก Martesia strita   หอยหลายชนดิมีเสนใยยึดเกาะกับวัสดุ
ในน้ําเชนหนิหรือขอนไม ไดแก  Scaphula pinna, Limnoperna siamensis, Limnoperna supoti,  
Brachidontes arcuatulus,  และ Dreissena sp. (ตารางที่ 4)    
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ตารางที่ 1  การแพรกระจายของหอยกาบน้ําจืดในประเทศไทยระหวางป 2546 - 2549 ตามระบบแหลงน้ําในภาคตางๆ 
      

ช่ือหอย 
เหนือ ตะวนัออก 

เฉียงเหนือ 

กลาง ตะวนัออก ตะวนัตก ใต 

1. Scaphula pinna  X  X   

2. Limnoperna siamensis X X X X X X 

3. Limnoperna supoti    X X   

4. Brachidontes arcuatulus      X 

5. Enigmonia aenigmatica    X  X 

6. Pilsbryoconcha lemeslei  X     

7. Pilsbryoconcha exilis exilis X X X X X X 

8. Pilsbryoconcha exilis compressa X X X X X X 

9. Pseudodon mouhoti X X X X X X 

10. Pseudodon inoscularis callfer X X X X X X 

11. Pseudodon inoscularis cumingi X X X X X X 

12. Pseudodon cambodjensis cambodjensis X X X X X  

13. Pseudodon cambodjensis tenerrimus  X X    

14. Pseudodon vondembuschianus ellipticus X X X X  X 

15. Pseudodon vondembuschianus chaperi X X X  X X 

16. Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus X X X    

17. Hyriopsis (Hyriopsis) delaportei X  X X X  

18. Hyriopsis (Limnoscapha) desowitzi  X X X X  

19. Hyriopsis (Limnoscapha) myersiana X X X X X X 

20. Chamberlainia hainesiana X X   X  

21. Cristaria plicata X X     

22. Unionetta fabagina  X     

23. Scabies crispata X X X X X X 

24. Scabies phaselus X X X X   

25. Scabies nucleus  X     
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ตารางที่ 1  (ตอ) 
  

ช่ือหอย 
เหนือ ตะวนัออก 

เฉียงเหนือ 

กลาง ตะวนัออก ตะวนัตก ใต 

26. Indonaia substriata  X     

27. Indonaia pilata X X     

28. Ensidens ingallsianus ingallsianus X X X X X X 

29. Ensidens ingallsianus dugasti  X     

30. Uniandra contradens ascia X X X X X X 

31. Uniandra contradens rusticoides X   X  X 

32. Uniandra contradens tumidula X X X X X X 

33. Uniandra contradens rustica X X X X X X 

34. Uniandra contradens crossei   X X  X 

35. Uniandra contradens fischeriana X X X X X X 

36. Physunio superbus X X X X X X 

37. Physunio eximinus  X     

38. Physunio inornatus X X   X X 

39. Physunio micropterus X X  X X  

40. Physunio cambodiensis X   X X  

41. Physunio modelli X X  X   

42. Trapezoideus exolescens exolescens  X     

43. Trapezoideus exolescens pallegoixi   X     

44. Trapezoideus exolescens comptus X X     

45. Martesia striata    X   

46. Dreissena sp.      X 

47. Polymesoda (Geloina) bengalensis    X  X 

48. Polymesoda (Geloina) proxima    X  X 

49. Polymesoda (Geloina) galatheae      X 

50. Batissa similis      X 

51. Corbicula arata X X X X   
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ตารางที่ 1  (ตอ) 
       

ช่ือหอย 
เหนือ ตะวนัออก 

เฉียงเหนือ 

กลาง ตะวนัออก ตะวนัตก ใต 

52. Corbicula blandiana X X X  X X 

53. Corbicula bocourti X X  X X  

54. Corbicula javanica X X  X X X 

55. Corbicula lamarckiana X X  X X X 

56. Corbicula lydigiana X X X X X X 

57. Corbicula castanea X X X X X X 

58. Corbicula cyreniformis  X   X X 

59. Corbicula tenuis  X     

60. Corbicula fluminea X X X X X X 

61. Corbicula noetlingi X X X X X X 

62. Corbicula gustiviana X X X X X X 

63. Corbicula moreletiana X X X X X X 

64. Corbicula iravadica X X X X X  

65. Corbicula baudoni X X X X X X 

66. Corbicula pingensis X X     

67. Corbicula gubernatoria      X 

68. Corbicula occidentiformis X X  X  X 

69. Corbicula leviuscula X X X X   

70. Corbicula solidula X X  X  X 

71. Corbicula  messageri    X   

72. Corbicula  vokesi X X X X X X 

รวม 47 57 36 47 36 41 

รอยละ 65.3 79.2 50 65.3 50 56.9 
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ตารางที่ 2  ชนดิของหอยกาบน้ําจืดที่พบระหวางป 2546-2549 ในบางแหลงน้ํา   
        

 ชนิดหอย 
ยม ปง สงคราม มูล แม

กลอง 

คลอง
พระปรง 

ปาสัก 

1. Scaphula pinna   X   X  

2. Limnoperna siamensis X  X X X X  

3. Limnoperna supoti *        

4. Brachidontes arcuatulus *        

5. Enigmonia aenigmatica *        

6. Pilsbryoconcha lemeslei *        

7. Pilsbryoconcha exilis exilis X X X X X X X 

8. Pilsbryoconcha exilis compressa X X  X   X 

9. Pseudodon mouhoti X X X   X  

10. Pseudodon inoscularis callfer  X X  X X X 

11. Pseudodon inoscularis cumingi X X X X X  X 

12. Pseudodon cambodjensis cambodjensis X  X   X  

13. Pseudodon cambodjensis tenerrimus   X     

14. Pseudodon vondembuschianus ellipticus X X X    X 

15. Pseudodon vondembuschianus chaperi   X    X 

16. Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus X  X X    

17. Hyriopsis (Hyriopsis) delaportei  X   X X  

18. Hyriopsis (Limnoscapha) desowitzi X X   X X X 

19. Hyriopsis (Limnoscapha) myersiana X X   X X X 

20. Chamberlainia hainesiana X   X X   

21. Cristaria plicata *        

22. Unionetta fabagina   X     

23. Scabies crispata X X X X X X X 

24. Scabies phaselus X  X X   X 

25. Scabies nucleus *        
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ตารางที่ 2  (ตอ) 
        

 ชนิดหอย 
ยม ปง สงคราม มูล แม

กลอง 

คลอง
พระปรง 

ปาสัก 

26. Indonaia substriata    X    

27. Indonaia pilata  X      

28. Ensidens ingallsianus ingallsianus   X X    

29. Ensidens ingallsianus dugasti X X X X X X X 

30. Uniandra contradens ascia  X X  X X X 

31. Uniandra contradens rusticoides  X    X  

32. Uniandra contradens tumidula X X X    X 

33. Uniandra contradens rustica X X X  X  X 

34. Uniandra contradens crossei  X    X  

35. Uniandra contradens fischeriana X X X   X  

36. Physunio superbus  X  X X X X 

37. Physunio eximinus    X    

38. Physunio inornatus  X      

39. Physunio micropterus X X  X  X  

40. Physunio cambodiensis      X  

41. Physunio modelli X X  X    

42. Trapezoideus exolescens exolescens        

43. Trapezoideus exolescens pallegoixi    X     

44. Trapezoideus exolescens comptus    X    

45. Martesia striata *        

46. Dreissena sp. *        

47. Polymesoda (Geloina) bengalensis *        

48. Polymesoda (Geloina) proxima *        

49. Polymesoda (Geloina) galatheae *        

50. Batissa similis *        

51. Corbicula arata X X  X    
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ตารางที่ 2  (ตอ) 
        

 ชนิดหอย 
ยม ปง สงคราม มูล แม

กลอง 

คลอง
พระปรง 

ปาสัก 

52. Corbicula blandiana   X X    

53. Corbicula bocourti *        

54. Corbicula javanica X    X   

55. Corbicula lamarckiana X   X X   

56. Corbicula lydigiana    X X  X 

57. Corbicula castanea X  X  X X  

58. Corbicula cyreniformis     X   

59. Corbicula tenuis *        

60. Corbicula fluminea X X X    X 

61. Corbicula noetlingi X X    X X 

62. Corbicula gustiviana    X X   

63. Corbicula moreletiana   X X X  X 

64. Corbicula iravadica X X X X X X  

65. Corbicula baudoni X X  X   X 

66. Corbicula pingensis  X X     

67. Corbicula gubernatoria *        

68. Corbicula occidentiformis X X      

69. Corbicula leviuscula X  X X    

70. Corbicula solidula X  X   X  

71. Corbicula  messageri *        

72. Corbicula  vokesi  X  X X  X 

รวม 30 30 29 26 22 22 21 

รอยละ 41.7 41.7 40.3 36.1 30.5 30.5 29.2 
 
หมายเหตุ * หมายถึงพบในแหลงน้ําอ่ืน 
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ตารางที่ 3  การแพรกระจายของหอยกาบน้ําจืดในประเทศไทยระหวางป 2546 - 2549 ตามลักษณะแหลงน้ํา 
        

 ชนิดหอย 
กุด หนองน้ํา อางเก็บ

น้ํา 
หวย ลําน้ํา

สาขา 
แมน้ําสาย
หลัก 

1. Scaphula pinna   X X X X 

2. Limnoperna siamensis X  X X X X 

3. Limnoperna supoti       X 

4. Brachidontes arcuatulus     X  

5. Enigmonia aenigmatica     X X 

6. Pilsbryoconcha lemeslei    X   

7. Pilsbryoconcha exilis exilis X X X X X X 

8. Pilsbryoconcha exilis compressa X X X X X X 

9. Pseudodon mouhoti   X X X X 

10. Pseudodon inoscularis callfer   X X X X 

11. Pseudodon inoscularis cumingi   X X X X 

12. Pseudodon cambodjensis cambodjensis X   X X X 

13. Pseudodon cambodjensis tenerrimus X  X X X X 

14. Pseudodon vondembuschianus ellipticus    X X X 

15. Pseudodon vondembuschianus chaperi   X X X X 

16. Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus X    X X 

17. Hyriopsis (Hyriopsis) delaportei     X X 

18. Hyriopsis (Limnoscapha) desowitzi     X X 

19. Hyriopsis (Limnoscapha) myersiana    X X X 

20. Chamberlainia hainesiana      X 

21. Cristaria plicata  X   X X 

22. Unionetta fabagina      X 

23. Scabies crispata  X X X X X 

24. Scabies phaselus X X X X X X 

25. Scabies nucleus  X  X X  
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ตารางที่ 3  (ตอ) 
       

 ชนิดหอย 
กุด หนองน้ํา อางเก็บ

น้ํา 
หวย ลําน้ํา

สาขา 
แมน้ําสาย
หลัก 

26. Indonaia substriata      X 

27. Indonaia pilata X   X X X 

28. Ensidens ingallsianus ingallsianus X X X X X X 

29. Ensidens ingallsianus dugasti    X X X 

30. Uniandra contradens ascia   X X X X 

31. Uniandra contradens rusticoides   X  X X 

32. Uniandra contradens tumidula X X X X X X 

33. Uniandra contradens rustica  X X X X X 

34. Uniandra contradens crossei     X X 

35. Uniandra contradens fischeriana  X X X X X 

36. Physunio superbus     X X 

37. Physunio eximinus  X  X X X 

38. Physunio inornatus     X X 

39. Physunio micropterus    X X X 

40. Physunio cambodiensis    X X X 

41. Physunio modelli    X X X 

42. Trapezoideus exolescens exolescens    X X X 

43. Trapezoideus exolescens pallegoixi     X X X 

44. Trapezoideus exolescens comptus    X  X 

45. Martesia striata      X 

46. Dreissena sp.      X 

47. Polymesoda (Geloina) bengalensis     X X 

48. Polymesoda (Geloina) proxima     X X 

49. Polymesoda (Geloina) galatheae     X  

50. Batissa similis     X  

51. Corbicula arata    X X X 
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ตารางที่ 3  (ตอ) 
       

 ชนิดหอย 
กุด หนองน้ํา อางเก็บ

น้ํา 
หวย ลําน้ํา

สาขา 
แมน้ําสาย
หลัก 

52. Corbicula blandiana X  X X X X 

53. Corbicula bocourti     X X 

54. Corbicula javanica  X X X X X 

55. Corbicula lamarckiana    X X X 

56. Corbicula lydigiana  X X X X X 

57. Corbicula castanea   X X X X 

58. Corbicula cyreniformis     X X 

59. Corbicula tenuis      X 

60. Corbicula fluminea   X X X X 

61. Corbicula noetlingi   X X X X 

62. Corbicula gustiviana X  X X X X 

63. Corbicula moreletiana X X X X X X 

64. Corbicula iravadica  X X X X X 

65. Corbicula baudoni   X X X X 

66. Corbicula pingensis      X 

67. Corbicula gubernatoria     X  

68. Corbicula occidentiformis   X X X X 

69. Corbicula leviuscula    X X X 

70. Corbicula solidula   X  X X 

71. Corbicula  messageri   X    

72. Corbicula  vokesi   X X X X 

รวม 13 15 31 45 61 65 

รอยละ 18.1 20.8 43.1 62.5 84.7 90.3 
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ตารางที่ 4  ชนดิของหอยกาบน้ําจืดที่พบระหวางป 2546-2549 ตามลักษณะพื้นทองน้ํา  

       

  โคลน โคลน ทราย  ทราย ทราย 

ชนิดหอย  ปนทราย   ละเอียด ปนกรวด 

1. Scaphula pinna 1, 2
      

2. Limnoperna siamensis 1, 2
      

3. Limnoperna supoti 1       

4. Brachidontes arcuatulus 2       

5. Enigmonia aenigmatica 1
      

6. Pilsbryoconcha lemeslei   X    

7. Pilsbryoconcha exilis exilis X X X  X X 

8. Pilsbryoconcha exilis compressa X X X  X X 

9. Pseudodon mouhoti X  X  X X 

10. Pseudodon inoscularis callfer X X X    

11. Pseudodon inoscularis cumingi X X X  X X 

12. Pseudodon cambodjensis cambodjensis X X X    

13. Pseudodon cambodjensis tenerrimus X X X    

14. Pseudodon vondembuschianus ellipticus X X X    

15. Pseudodon vondembuschianus chaperi X X X   X 

16. Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus X X X  X  

17. Hyriopsis (Hyriopsis) delaportei X X X    

18. Hyriopsis (Limnoscapha) desowitzi X X X    

19. Hyriopsis (Limnoscapha) myersiana X X X   X 

20. Chamberlainia hainesiana  X   X  

21. Cristaria plicata X X     

22. Unionetta fabagina   X    

23. Scabies crispata X X X  X X 

24. Scabies phaselus X X X  X X 

25. Scabies nucleus X  X  X X 
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ตารางที่ 4  (ตอ)       

  โคลน โคลน ทราย   ทราย  ทราย  

ชนิดหอย   ปนทราย    ละเอียด  ปนกรวด  

26. Indonaia substriata   X    

27. Indonaia pilata X X X  X X 

28. Ensidens ingallsianus ingallsianus X X X  X  

29. Ensidens ingallsianus dugasti X  X  X  

30. Uniandra contradens ascia X X X  X X 

31. Uniandra contradens rusticoides X X X   X 

32. Uniandra contradens tumidula X X X    

33. Uniandra contradens rustica X X X  X X 

34. Uniandra contradens crossei X X X   X 

35. Uniandra contradens fischeriana X X X  X X 

36. Physunio superbus X X X    

37. Physunio eximinus X X X  X X 

38. Physunio inornatus X X X    

39. Physunio micropterus X X X   X 

40. Physunio cambodiensis  X X    

41. Physunio modelli X X X  X  

42. Trapezoideus exolescens exolescens X    X  

43. Trapezoideus exolescens pallegoixi  X      

44. Trapezoideus exolescens comptus   X   X 

45. Martesia striata 3       

46. Dreissena sp. 2       

47. Polymesoda (Geloina) bengalensis X      

48. Polymesoda (Geloina) proxima X  X    

49. Polymesoda (Geloina) galatheae X      

50. Batissa similis  X     X 

51. Corbicula arata X X X  X X 
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ตารางที่ 4  (ตอ)       

  โคลน โคลน ทราย   ทราย  ทราย  

ชนิดหอย   ปนทราย    ละเอียด  ปนกรวด  

52. Corbicula blandiana X X    X 

53. Corbicula bocourti  X     

54. Corbicula javanica X X X  X X 

55. Corbicula lamarckiana X X X  X X 

56. Corbicula lydigiana X X X  X  

57. Corbicula castanea X X X   X 

58. Corbicula cyreniformis X X X    

59. Corbicula tenuis   X    

60. Corbicula fluminea X X X  X  

61. Corbicula noetlingi X X X   X 

62. Corbicula gustiviana  X X  X X 

63. Corbicula moreletiana X X X  X  

64. Corbicula iravadica X X X   X 

65. Corbicula baudoni X X X  X  

66. Corbicula pingensis  X X    

67. Corbicula gubernatoria   X    

68. Corbicula occidentiformis X X    X 

69. Corbicula leviuscula X X X  X  

70. Corbicula solidula X X X    

71. Corbicula  messageri X      

72. Corbicula  vokesi X X X   X 

รวม 54 49 54  27 29 

รอยละ 75 68.1 75  37.5 40.3 

        

หมายเหตุ 1 = เกาะไม   2 = เกาะหนิ  3 = เจาะไม   
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 ก  ข 

  
 ค  ง 

  
 จ  ฉ 

 

ภาพที่ 3  ก. Scaphula pinna Benson, 1856 ข. Limnoperna siamensis (Morelet, 1875)  
              ค. Limnoperna supoti Brandt, 1974 ง.  Brachidontes arcuatulus (Hanley, 1844)  
              จ.  Enigmonia aenigmatica (Holten, 1803) ฉ.  ดานทองของ  Enigmonia aenigmatica 
               (Holten, 1803) (มาตราสวน = 1 ซม.) 
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 ค 

 
 ง 

 
 ภาพที่ 4  ก. ลักษณะฟนของหอยสกุล  Pilsbryoconcha  ข.  Pilsbryoconcha exilis lemeslei  

               (Morelet, 1875) ค.  Pilsbryoconcha exilis exilis (Lea, 1839) ง.  Pilsbryoconcha exilis 
               compressa (Martens, 1860) (มาตราสวน  = 1 ซม.) 



 60 

  
ก ข 

  
ค ง 

  
จ ฉ 

  
ช ซ 

 
 
 
 

ภาพที่ 5  ก.  ลักษณะฟนของหอยสกุล Pseudodon  ข. Pseudodon mouhoti (Lea, 1863) 
               ค. Pseudodon inoscularis callifer (Martens, 1860) ง. Pseudodon inoscularis cumingi   
               (Lea, 1850) จ. Pseudodon cambodjensis cambodjensis (Petit, 1865)  
               ฉ. Pseudodon cambodjensis tenerrimus Brandt, 1974 ช. Pseudodon vondembuschianus 
               ellipticus Conrad, 1865 ซ. Pseudodon vondembuschianus chaperi (Morgan, 1885) 
               (มาตราสวน = 1 ซม.) 
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จ ฉ 

 
ภาพที่ 6  ก. ลักษณะฟนของหอยสกุล Hyriopsis (Hyriopsis) ข. Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus   
               Simpson, 1900 ค. Hyriopsis (Hyriopsis) delaportei (Crosse & Fischer, 1876)  
               ง. ลักษณะฟนของหอยสกุล Hyriopsis (Limnoscapha) จ. Hyriopsis (Limnoscapha) desowitzi   
               Brandt, 1974  ฉ. Hyriopsis (Limnoscapha) myersiana  (Lea, 1856)  (มาตราสวน = 1 ซม.) 
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ภาพที่ 7  ก. ลักษณะฟนของหอยสกุล  Chamberlainia  ข. Chamberlainia hainesiana   
               (Lea, 1856) ค. ลักษณะฟนของหอยสกุล  Cristaria  ง. Cristaria plicata  (Leach, 1815) 
               (มาตราสวน = 1 ซม.) 
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ก ข 

 
                                                                                                                              ค 

  
ง จ 

 
                                                                                                                ฉ 
 
ภาพที่ 8  ก. ลักษณะฟนของหอยสกุล  Unionetta  ข.  Unionetta  fabagina (Deshayes, 1876)  
                ค. ลักษณะฟนของหอยสกุล Scabies  ง. Scabies crispata (Gould, 1843) จ. Scabies phaselus  
                (Lea, 1856)  ฉ. Scabies nucleus (Lea, 1856)  (มาตราสวน = 1 ซม.) 
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ข                                                 ค 

 
                                                                                                                                 ง 

  
จ                                                 ฉ 

 
ภาพที่ 9  ก. ลักษณะฟนของหอยสกุล Indonaia ข. Indonaia substia (Lea, 1856) 
               ค. Indonaia pilata  (Lea, 1866) ง. ลักษณะฟนของหอยสกุล Ensidens ingallsianus 
               จ. Ensidens ingallsianus ingallsianus (Lea, 1852) ฉ. Ensidens ingallsianus  dugasti  
               (Morlet, 1892)  (มาตราสวน = 1 ซม.) 
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ก  

  
ข                                                            ค 
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ภาพที่ 10  ก. ลักษณะฟนของหอยสกุล Uniandra contradens  ข. Uniandra contradens ascia (Hanley,  

1856) ค. Uniandra contradens rusticoides Brandt, 1974 ง. Uniandra contradens tumidula  
   (Lea, 1856) จ. Uniandra contradens rustica  (Lea, 1856) ฉ. Uniandra contradens crossei 

(Deshayes, 1876) ช. Uniandra contradens fischeriana (Morlet, 1883)  (มาตราสวน = 1 ซม.) 
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ภาพที่ 11  ก. ลักษณะฟนของหอยสกุล Physunio ข. Physunio superbus (Lea, 1843) ค. Physunio eximius 
                 (Lea, 1856)  ง. Physunio inornatus (Lea, 1856) จ. Physunio micropterus (Morelet, 1866) 
                 ฉ. Physunio cambodiensis (Lea, 1856) ช. Physunio modelli  Brandt, 1974   

   (มาตราสวน = 1 ซม.) 
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ภาพที่ 12  ก. ลักษณะฟนของหอยสกุล Trapezoideus exolescens ข. Trapezoideus exolescens  
                 exolescens (Gould, 1843) ค. Trapezoideus exolescens  pallegoixi (Sowerby, 1867) 
                ง. Trapezoideus exolescens comptus (Deshayes, 1876) จ. Martesia strita (Linnaeus, 1758)               
                ดานขาง ฉ. Martesia strita (Linnaeus, 1758) ดานบน ช. ลักษณะฟนของหอยสกุล Dreissena  
                ซ. Dreissena sp. (มาตราสวน = 1 ซม.) 
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ภาพที่ 13  ก. ลักษณะฟนของหอยสกุล Polymesoda (Geloina) ข. Polymesoda (Geloina) bengalensis  
                 (Lamark, 1818) ค. Polymesoda (Geloina) proxima (Prime, 1864) ง. Polymesoda (Geloina)  
                 galatheae (Mörch, 1850) จ. ลักษณะฟนของหอยสกุล  Batissa  ฉ. Batissa similis  Prime, 1860 
                 (มาตราสวน = 1 ซม.) 
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ภาพที่ 14  ก. ลักษณะฟนของหอยสกุล Corbicula  ข. Corbicula arata (Sowerby, 1877) ค. Corbicula 
                 blandiada Prime, 1864  ง. Corbicula bocourti (Morelet, 1865) จ. Corbicula javanica 
                 (Mousson, 1849) ฉ. Corbicula lamarckiana Prime, 1864 ช. Corbicula lydigiana Prime, 1861    
                 ซ. Corbicula castanea (Morelet, 1865) (มาตราสวน = 1 ซ.ม.) 
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ภาพที่ 15  ก. Corbicula cyreniformis Prime, 1860 ข. Corbicula tenuis Clessin, 1887 ค. Corbicula fluminea  
                 (O.F.Muller, 1774) ง. Corbicula noetlingi Morelet, 1886 จ. Corbicula gustaviana Martens, 1900       
                 ฉ. Corbicula moreletiana Prime, 1867  ช. Corbicula moreletiana Prime, 1867  ซ. Corbicula  
                 iravadica Hanley & Theobald, 1876 (มาตราสวน = 1 ซม.) 
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ภาพที่ 16  ก. Corbicula  boudoni Morelet, 1886 ข. Corbicula pingensis Brandt, 1974 ค. Corbicula  
                 gubernatoria Prime, 1869 ง. Corbicula occidentiformis Brandt, 1974 จ. Corbicula leviuscula  
                 Prime, 1864   ฉ. Corbicula solidula Prime, 1861  ช. Corbicula  messageri Bavay &  
                 Dautzenberg, 1901 ซ. Corbicula vokesi Brandt, 1974 (มาตราสวน = 1 ซม.) 
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  วิจารณผลการศึกษา 
 

การศึกษาทางอนุกรมวิธานของหอยกาบน้ําจืดในการศกึษาครั้งนี้ไดใชการเปรียบเทยีบสัณฐาน
วิทยาของเปลอืก ตามแนวทางการศึกษาของ Brandt (1974) ซ่ึงลักษณะสําคัญที่ใชในการศึกษาครัง้นี้
ประกอบดวย 

- รูปทรงของเปลือก มีหลายแบบดวยกันไดแก รูปส่ีเหล่ียมดานไมเทา เชน  Trapezoideus 
exolescens comptus,  Physunio eximius  รูปสามเหลี่ยม  เชน Pseudodon inoscularis callifer,  
Polymesoda (Geloina) bengalensis  รูปกลม เชน Polymesoda (Geloina) proxima, Physunio 
superbus, Corbicula blandiana  รูปไขส้ัน เชน Scabies crispata รูปไขยาว เชน   
Pilsbryoconcha exilis exilis  เปนตน บางชนิดมีปกทางดานหนาและหลัง หรือมีเฉพาะดานหลัง
ซ่ึงลักษณะเปนแงยกตัวขึน้สูงและยื่นออกมาลักษณะคลายปก เชน Hyriopsis (Hyriopsis) 
bialatus , Hyriopsis (Hyriopsis) delaportei , Hyriopsis (Limnoscapha) desowitzi, Hyriopsis 
(Limnoscapha) myersiana   

- ฟนซูโดคารดนิัล เปนฟนทีอ่ยูดานหนาของเปลอืก หอยกาบบางชนดิไมมีฟนซูโดคารดินัล เชน    
Pilsbryoconcha spp. บางชนดิฟนซูโดคารดินัลเปนตุม เชน Pseudodon spp. บางชนดิเปนแผน
เรียบ เชน Physunio spp.    

- ฟนแลเทอรัล เปนแผนฟนมลัีกษณะเปนแผนยาวอยูทางดานทายของเปลือก หอยกาบบางชนิด
ไมมีฟนแลเทอรัล เชน Pseudodon spp. แตหอยกาบสวนใหญจะมีฟนแลเทอรัลเปนแผนเรียว
ยาว โดยมี 2 อันในฝาซายและ 1 อันในฝาขวา 

- ลวดลายของอมัโบ หอยบางชนิดมีลายที่อัมโบและตอเนือ่งมาที่เปลือกดานลาง เชน Scabies 
crispata, Uniandra contradens rustica, Uniandra contradens rusticoides เปนตน 
นอกจากนี้ รอยกลามเนื้อ ลิกาเมนท สีสันของเปลือกดานใน เสนการเจริญเติบโต ก็เปนสิ่งที่ใช

พิจารณาประกอบในการจําแนกชนิดเชนกนั  
ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้จําแนกหอยกาบน้ําจืดไดทั้งสิ้น 6 อันดับ 7  วงศ   21 สกุล 72 ชนิด/ชนิดยอย   

นอยกวา Brandt (1974) ซ่ึงสํารวจหอยน้ําจืดในประเทศไทยระหวางป ค.ศ. 1963-1970 พบหอยกาบน้ําจืด 5  
อันดับ 10 วงศ 27 สกุล 97 ชนิด    โดยวงศที่ไมพบในการศึกษาครั้งนี้คือ วงศ Margaritiferidae  ( 1 สกุล 1 
ชนิด) วงศ  Novaculidae (1 สกุล 1 ชนิด) วงศ Solenidae (1 สกุล 1 ชนิด) วงศ Pisidiidae (1 สกุล 7 ชนิด) 
โดยหอยกาบบางสกุลในการศึกษาครั้งนี้ไดจําแนกถึงสกุลเทานั้น เนื่องจากลักษณะภายนอกไมเหมือนกับ
ชนิดที่ Brandt (1974) รายงานไวไดแก Dreissena sp ซ่ึงจะไดมีการศึกษาอยางละเอียดตอไป   มีรายงาน
เกี่ยวกับชนิดของหอยกาบน้ําจืดในหลายแหลงน้ําเชน ชัดนารี (2539) ไดศึกษา คาริโอไทปของหอย
กาบน้ําจืดวงศ Amblemidae ที่พบที่ลุมแมน้ํายมและนาน พบหอยกาบ 9 ชนิด/ชนิดยอย ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้
พบวาในวงศ Amblemidae พบ 18 ชน ิด/ชนิดยอย   ที่แมน้ํายม และ 7 ชน ิด/ชนิดยอย   ที่แมน้ํานาน  ประทุม 
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(2545) ศึกษาอนุกรมของหอยกาบน้ําจืดวงศ Amblemidae ในลุมน้ํามูล พบหอยกาบ 29 ชนิด/ชนิดยอย   ซ่ึง
ในการศึกษาครั้งนี้พบ 39 ชน ิด ในวงศ Amblemidae  และมี 35 ชนิด/ชนิดยอยที่พบในลุมแมน้ําโขง   ซ่ึงมี
แมน้ําสาขาสายสําคัญไดแกแมน้ําพอง แมน้ําชี แมน้ํามูล และแมน้ําสงคราม    กฤษฎา และคณะ (2549) 
ศึกษาสภาวะทรัพยากรหอยน้ําจืดในแมน้ําแควนอย จังหวัดพิษณุโลก ชวงกอนการสรางเขื่อนแควนอยอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริพบหอยฝาเดียว 3 อันดับ 5 วงศ 11 สกุล 17 ชนิด/ชนิดยอย หอยสองฝา 3 อันดับ 3 
วงศ 12 สกุล 17 ชนิด/ชนิดยอย โดยพบหอยกาบ Solenaia khwaenoiensis  n. sp. ในปจจุบันมีรายงาน
เฉพาะที่แมน้ําแควนอย พิษณุโลกเทานั้น ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ไมพบหอยชนิดนี้ในแหลงน้ําอื่นๆ อาจเปน
เพราะหอยชนิดนี้เปนหอยที่พบฝงตัวในดินดาน ฝงตัวคอนขางลึก ยากตอการเก็บตัวอยาง  

ในการศึกษาอนุกรมวิธานหอยกาบน้ําจืดครั้งนี้พบวามหีอยกาบบางชนดิที่มีรูปรางตางกันไป
แลวแตสภาพที่มันอาศัยอยู ซ่ึงเปนการยากที่จะบงชีไ้ดวาเปนหอยกาบชนิดเดยีวกันหรือตางชนิดกันหรือเปน
ชนิดยอย หรืออาจเปนชนดิใหมที่ไมเคยมใีนรายงานของ Brandt (1974) มากอน เชน Pilsbryoconcha exilis 
compressa  ที่พบในบางแหลงน้ําจะมีดานหลังของหอยชี้ลงมากกวาทีพ่บจากแหลงน้ําอ่ืน ซ่ึงมีการศึกษาจาก
ตางประเทศพบวาหอยหลายชนิดมีช่ือพองมากมายอันเนือ่งมาจากการปรับเปลี่ยนรูปรางของหอยในสภาพ 
แวดลอมตางกนัเชนถาอาศัยอยูในน้ําไหลก็จะมีรูปรางตางจากที่อยูในน้ํานิ่ง ทําใหผูศึกษาเขาใจผดิคิดวาเปน
หอยคนละชนดิ เชน หอยกาบ Anodonta cygnea มีช่ือพองถึง 549 ช่ือ หรือหอยกาบ Unio crassus มีช่ือพอง 
225 ช่ือ เปนตน (Mussel Project, 2006) โดยในรายงานฉบับนี้ไมไดรายงานถึงหอยที่มีปญหาในการจําแนก
ชนิด ซ่ึงจะไดมีการศึกษาตอไปในอนาคต 

หอยกาบบางสกุลรูปรางจะคลายกันทําใหการจําแนกถึงชนิดเปนไปไดยาก เชน หอยกาบสกุล 
Corbicula ซ่ึง Brandt (1974) ไดจําแนกตามรูปรางเปลือกได 28 ชนดิ โดยการศึกษาครั้งนี้พบ 22 ชนิด โดยดู
จากความแตกตางของสัน ความกวางระหวางสัน การสมมาตรระหวางเปลือกดานหนาและดานหลัง ขนาด 
ความหนาของเปลือก เปนตน ซ่ึงการตรวจทานโดยใช DNA จะใหผลที่แนนอนมากกวานี้ หอยกาบบางชนิด
เมื่อดูจากเปลือกแลวจะมีลักษณะคลายกัน แตเมื่อดจูากฟนแลวจะแยกไดงายวาเปนชนิดใด เชน สกุล 
Pseudodon และ สกุล Uniandra ซ่ึงบางครั้งจะพบวาเปลือกคลายกันแตฟนซูโดคารดินัลของ Pseudodon จะ
เปนตุม ในขณะที่ฟนซูโดคารดินัลของ Uniandra จะเรียวยาว 

การศึกษาครั้งนี้พบวาหอยกาบ Enigmonia aenigmatica วงศ Anomiidae อันดับ Ostreoida  เปน
ช่ือพองกับ Anomia aenigmatica อันดับ Pteroconcha ใน Brandt (1974) ซ่ึงปจจุบันไดใชช่ืออันดับ Ostreoida  
ในเอกสารฉบับนี้จึงยึดตามความนิยมในปจจุบัน (ADW, 2006; OBIS, 2006; Wikipedia. 2006) 

หอยกาบน้ําจืดที่พบไดเกือบทุกสภาพแหลงน้ําไดแก Pilsbryoconcha exilis exilis, 
Pilsbryoconcha exilis compressa, Scabies phaselus, Ensidens ingallsianus ingallsianus, Uniandra 
contradens tumidula และ Corbicula moreletiana ซ่ึงแสดงวาเปนหอยที่สามารถอยูไดทั้งน้ํานิ่งและน้ําไหล 
ชนิดที่พบไดเพียงบางแหลงน้ําไดแก Limnoperna supoti, Chamberlainia hainesiana, Unionetta fabagina, 
Indonaia substriata,  Martesia strita, Dreissena sp., Corbicula tenuis และ Corbicula pingensi พบเฉพาะ



 74 

ในแมน้ําสายหลัก หอยกาบ Brachidontes arcuatulus, Polymesoda (Geloina) galatheae, Batissa similis, 
Corbicula gubernatoria พบเฉพาะในลําน้ําสาขา โดยเฉพาะ หอยกาบ Polymesoda (Geloina) galatheae และ 
Batissa similis จะพบในลําน้ําสาขา ที่มีสวนตอกับทะเล  สวนหอยกาบ Corbicula   messageri  จะพบเฉพาะ
ในอางเก็บน้ํา หอยกาบน้าํจืดสามารถอยูอาศัยไดในเนื้อดินหลายประเภท โดยเนื้อดินที่พบชนิดของหอย
กาบน้ําจดืมากที่สุดคือโคลน และทราย พบ  54 ชนิด รองลงมาคือโคลนปนทรายพบ 49 ชนิด ทรายละเอียด 
29 ชนิด และทรายปนกรวด 27 ชนิด หอยที่พบเฉพาะในเนื้อดนิบางประเภทเชน Pilsbryoconcha lemeslei , 
Unionetta fabagina,  Indonaia substriata, Corbicula tenuis และ Corbicula gubernatoria พบเฉพาะพื้นเปน
ทราย หอยกาบ Trapezoideus exolescens pallegoixi , Polymesoda (Geloina) bengalensise, Polymesoda 
(Geloina) galatheae, Corbicula  messageri  พบเฉพาะพื้นเปนโคลน หอยกาบ Corbicula bocourti  พบ
เฉพาะพืน้เปนโคลนปนทราย  หอยกาบ Batissa similis พบเฉพาะพืน้เปนทรายปนกรวด ซ่ึงอาจเปนเพราะ
หอยแตละชนดิตองการสภาพที่อยูอาศัยตางกัน สภาพของน้ําและปจจัยส่ิงแวดลอมอื่นๆยอมมีผลตอชนิด
ของหอยในแหลงน้ํานั้นๆ   การที่หอยมีการแพรกระจายไดนอยยอมเสี่ยงตอการสูญพันธุ ซ่ึงหอยกาบสวน
ใหญสามารถแพรกระจายตวัออนไดจากการที่มันปลอยตัวออนใหเปนปรสิตเกาะเหงือกปลา เมื่อไปตกในที่
เหมาะสมหอยกาบดังกลาวกจ็ะเจริญเติบโตและแพรพันธุตอได แตถาไปตกอยูในสภาพที่ไมเหมาะสม หอยก็
จะตาย   

สําหรับระบบแหลงน้ําในแตละภาค ลุมน้ําที่พบหอยกาบมากที่สุดไดแกลุมน้ําในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ พบหอยกาบทั้งหมด 57 ชนดิ รองมาไดแก ลุมน้ําในภาคเหนือและภาคตะวนัออก 47 
ชนิด อาจเนือ่งจากเปนลุมน้ําใหญที่ครอบคลุมพื้นที่มาก โอกาสที่จะพบหอยกาบมากชนิดจึงเปนไปไดสูง 
สําหรับลุมน้ําในภาคใต พบ 41 ชนดิ สวนลุมน้ําในภาคกลางและภาคตะวันตกพบหอยกาบนอยชนิดที่สุดคือ 
ภาคละ 36 ชนดิ  

หอยกาบน้ําจืดหลายชนิดอาศยัอยูไดทั้งน้ําจดืและน้ํากรอยไดแก Scaphula pinna และ 
Brachidontes arcuatulus สวนหอยกาบ Polymesoda (Geloina) galatheae และ Batissa similis จะพบใน 
ลําน้ําที่มีสวนตอกับทะเล หอยบางชนดิจะเกาะกับตนไมที่ขึ้นริมแมน้ําซ่ึงติดตอกบัทะเล ไดแก Enigmonia 
aenigmatica  บางชนิดอาศัยอยูในไมที่จมน้ําในแมน้ําซ่ึงติดตอกับทะเลโดยเจาะไมเขาไป ไดแก Martesia 
strita ซ่ึงขอมูลที่ไดตรงกับรายงานของ Brandt (1974)  

หอยกาบน้ําจืดบางชนิดเปน intermediate host ของตัวออนพยาธิใบไมลําไส เชนหอยกาบ  
Pilsbryoconcha exilis exilis และ  Hyriopsis (Limnoscapha) desowitzi  (Brandt, 1974) โดยหอยกาบ  
Pilsbryoconcha exilis exilis นี้ประชาชนมักนิยมนํามาบริโภค มีขายตามตลาดในหลายจังหวัด (อรภา และ
คณะ, 2548) ซ่ึงถานํามาทําใหสุกก็จะไมมปีญหาเรื่องพยาธิ 

การใชประโยชนจากหอยกาบสวนใหญแลวจะนําเนื้อมาใชเปนอาหาร มีหลายชนดิที่สามารถ
นําเปลือกมาทาํเปนเครื่องประดับและของใช เชนวงศ Amblemidae:  Chamberlainia hainesiana, Cristaria 
plicata,   Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus,    Hyriopsis (Limnoscapha) desowitzi, Hyriopsis (Limnoscapha) 
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myersiana,  Physunio superbus , Pseudodon inoscularis cumingi ,   Scabies crispata , Scabies phaselus, 
Uniandra contradens ascia,  Uniandra contradens rustica  และวงศ Corbicilidae: Batissa similis, 
Corbicula moreletiana เปนตน (อรภา และคณะ, 2548) เปลือกหอยบางชนิดใชทําหัตถกรรมประดับมุก
รวมกับหอยทะเล เชน Chamberlainia hainesiana, Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus, Hyriopsis 
(Limnoscapha) desowitzi, Hyriopsis (Limnoscapha) myersiana, Cristaria plicata , Pseudodon 
vondembuschianus ellipticus และ Ensiden ingallsianus ingallsianus  (อรภา และคณะ, 2548) นอกจากนี้
หอยกาบน้ําจืดที่มีขนาดใหญ เปลือกหนาและดานในเปลือกมีความแวววาวเปนมกุจะนํามาเพาะเลี้ยงไขมุก
น้ําจืดทั้งแบบมีแกนและไมมีแกน ไดแก Chamberlainia hainesiana, Hyriopsis (Limnoscapha) myersiana 
(อรภา และคณะ, 2532; สมศักดิ์, 2535; สรรพางค, 2536; อรภา และคณะ, 2548) Hyriopsis (Hyriopsis) 
bialatus (เพิ่มศักดิ์, 2540) Hyriopsis (Limnoscapha) desowitzi (อรภา และคณะ, 2538) และ Pseudodon 
vondembuschianus ellipticus (เพิ่มศักดิ์, 2540; อรภา และคณะ, 2548) หอยกาบบางชนิด เปลือกนํามาใชปรุง
ยา ไดแก หอยกาบ Uniandra contradens tumidula (เพ็ญนภา, 2545) จากการศึกษาหอยกาบน้ําจืดเศรษฐกจิ
ของไทยระหวางป 2546-2549 ครั้งนี้พบหอยกาบที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจจํานวน 62 ชนิด/ชนิดยอย จาก
หอยท่ีสํารวจพบทั้งหมด 72 ชนิด/ชนิดยอย ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการศึกษาดานอนุกรมวิธาน ดานความ
หลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ ตลอดจนการเพิ่มผลผลิตของทรัพยากรหอยกาบน้ําจืดในประเทศไทย
ตอไปในอนาคต 
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ตารางภาคผนวกที ่1  แหลงน้ําและสภาพดินที่พบหอยกาบน้ําจืดในประเทศไทยระหวางป 2546 - 2549 
       
Scaphula pinna       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
อางเก็บน้ําเขื่อนสียัด  คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
แมน้ําสงคราม 13 ศรีเวินชัย สามผง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
คลองสัมพันธ  กุดตาเสก เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี โคลนปนดินลูกรัง 
หวยไคร  วังดินสอ วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี ทรายปนโคลน 
คลองพระปรง 6 สวนโรงเลื่อย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 
คลองพะเนียง   โนนคูณ บานขาม เมือง หนองบัวลําภู โคลนปนทราย 

 
Limnoperna siamensis      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
เขื่อนศรีนครินทร   ทากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี โคลน 
เขื่อนศรีนครินทร/หนวย
อนุรักษ 

 ทากระดาน ทากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี โคลนปนหินกรวด

แมน้ําแควนอย 5 แมน้ํานอย ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี ทราย 
แมน้ําบิคลี่ 2 วังกะ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี ทรายละเอียดปน

โคลน 
แมน้ําแมกลอง 2 บานใหม บานใหม ทามวง กาญจนบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําแมกลอง 3 ทามะกา ทามะกา ทามะกา กาญจนบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําแมกลอง 4 แสนตอ แสนตอ ทามะกา กาญจนบุรี โคลน 
แมน้ํารันตี 6 หวยมาลัย หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี ทรายปนโคลน 
แมน้ําลําปาว 1 ทาไฮ กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ ทรายปนโคลน 
แมน้ําชี 2 นางแนว ทานางแนว แวงนอย ขอนแกน โคลน 
ลําน้ําพอง 5 ทากระเสริม ทากระเสริม น้ําพอง ขอนแกน โคลน 
ลําน้ําพอง  โคกสูง น้ําพอง น้ําพอง ขอนแกน โคลน 
แมน้ําจันทบุรี/สถานีสูบ
น้ําดิบ 

3 เกาะขวาง พลับพลา เมือง จันทบุรี  

อางเก็บน้ําเขื่อนสียัด  คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
คลองทาสูง 3 ทาสูง ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช ทราย 
กุดซิง 6 ทาบอ ทาบอ

สงคราม 
ศรีสงคราม นครพนม โคลน 

แมน้ําสงคราม 1 บานขา บานขา ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม 4 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
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Limnoperna siamensis (ตอ)      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
ลําน้ําก่ํา 1 บานน้ําก่ํา น้ําก่ํา ธาตุพนม นครพนม โคลนปนทราย 
ลําน้ํามูล 3 ขี้เหล็ก ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา โคลนปนทราย 
ลําสะแทก 2 ดอนเมือง เทพาลัย คง นครราชสีมา โคลน 
แมน้ํามูล  กระเบี้องใหญ หนองชัยศรี หนองหงส บุรีรัมย ทราย 
คลองพระปรง  นางเลง กบินทรบุรี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลน 
แควหนุมาน 1 หนองเอี่ยน นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําปราจีน  ทาอุดม บานทาม ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี ทราย 
แมน้ํายม 7 วังตนเกลือ ปากกาง ลอง แพร กรวด 
แมน้ํายม  วังช้ินพัฒนา วังช้ิน วังช้ิน แพร โคลน 
แมน้ําชี 1 ทาขอนยาง ทาขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม ดินแข็ง 
หวยแอง  4 ทางาม หวยแอง เมือง มหาสารคาม ทรายละเอียด 
แมน้ําลพบุรี 9 บางขัน ง้ิวราย เมือง ลพบุรี โคลน 
คลองพระปรง 6 สวนโรงเลื่อย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 
คลองพระสะทึง 5 ศาลาลําดวน ศาลาลําดวน เมือง สระแกว ทราย 
แมน้ําทาจีน 1 สนามชัย สนามชัย เมือง สุพรรณบุรี โคลน 
 แมน้ําชี/กั้นรอยเอ็ด-ยโสธร  สําราญ เมือง ยโสธร โคลน 
แมน้ําชีหลง 2 บากเรือ บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร โคลน 
ลําเซบาย 7 เชียงเพ็ง เชียงเพ็ง ปาต้ิว ยโสธร โคลน 
แมน้ําชี  ครสวรรค มะบา ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด โคลน 
แมน้ํามูล 1 เมืองคง เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ ทราย 
แมน้ําสงคราม 5 ดอนบอ ทากอน อากาศอํานวย สกลนคร ทรายปนโคลน 
แมน้ํามูล  พงสวาย ทาตูม ทาตูม สุรินทร ทราย 
หาดสะแก 2 ทัพคาย ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร ทราย 
แมน้ําสงคราม  ทากกแดง ทากกแดง เซกา หนองคาย ทราย 
แมน้ําสงคราม  นาดี นาดี เฝาไร หนองคาย ทราย 
ปากแมน้ํามูล 2 ดานใหม โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล 1 วังกางฮุง บุงไหม วารินชําราบ อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล 9 วังใหม หนองแสง

ใหญ 
โขงเจียม อุบลราชธานี โคลน 

แมน้ํามูล 1 บุงมะแลง บุงมะแลง กิ่งอ.สวาง 
วีระวงศ 

อุบลราชธานี ทรายละเอียด 

ลําเซบาย   กอเอ เขื่องใน อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ําชี  2 ธาตุนอย ธาตุนอย เขื่องใน อุบลราชธานี โคลน 
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Limnoperna supoti       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ํานครนายก   ทาศาลา ทาทราย เมือง นครนายก โคลน 
ปากแมน้ําเจาพระยา   แหลมฟาผา พระสมุทร

เจดีย 
สมุทรปราการ โคลน 

 
Brachidontes arcuatulus      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองบางหิน   บางหิน บางหิน กะเปอร ระนอง โคลน 

 
Enigmonia aenigmatica      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําบางปะกง  บางกระเจ็ด บางกระเจ็ด บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 
แมน้ําบางปะกง  กนกรอก ทาพลับ บานโพธ ฉะเชิงเทรา โคลน 
ปากคลองบางกระดาน   บางกระเจ็ด บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลนปนทราย 
แมน้ําบางปะกง  บางออ บานนา บานนา นครนายก โคลน 
แมน้ําบางปะกง/คลองบางเขียด คลองบางเขียด บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 
คลองตะกั่วปา 6 บางนายสี ตะกั่วปา ตะกั่วปา พังงา ทรายปนกรวด 
แมน้ํากระบุรี 2 คอคอดกระ มะมุ กระบุรี ระนอง โคลน 

 
Pilsbryoconcha lemeslei      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
 หวยทับทัน   ทับทัน ทับทัน สังขะ สุรินทร ทราย 

 
Pilsbryoconcha exilis exilis      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
เขื่อนศรีนครินทร   ทากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี โคลน 
เขื่อนศรีนครินทร/
หนวยอนุรักษ 

 ทากระดาน ทากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี โคลนปนหินกรวด

คลองไมมีช่ือ  ทุงสมอ ทุงสมอ พนมทวน กาญจนบุรี โคลน 
แมน้ําปง 5 นครชุม นครชุม เมือง กําแพงเพชร โคลน 
ลําน้ําพอง 11 โคกทา หนองตูม เมือง ขอนแกน ทรายละเอียด 
คลองทาลาด 6 บานนานอย เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา โคลน 
คลองสียัด  หวยตะปอก ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
อางเก็บน้ําเขื่อนสียัด  คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
แมน้ําเจาพระยา 6 ดอนมะรุม ชัยนาท เมือง ชัยนาท โคลน 
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Pilsbryoconcha exilis exilis (ตอ)     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ํากก 7 คีรีสุวรรณ หนองปากอ กิ่งอ.ดอยหลวง เชียงราย โคลน 
ลําน้ํารองมีด 4 เวียง ปาแดด ปาแดด เชียงราย โคลน 
แมน้ํากก 6 หาดชมพู ทาตอน แมอาย เชียงใหม ทราย 
น้ําตกหวยแกว 2 หวยแกว สุเทพ เมือง เชียงใหม ทรายปนกรวด 
คลองเหมือง  คลองเหมือง วังกระโจม เมือง นครนายก โคลน 
แมน้ํานครนายก  เขานางบวช สาลิกา เมือง นครนายก โคลน 
กุดกา 6 ทาบอ ทาบอสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
กุดซิง 6 ทาบอ ทาบอสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
ปากหวยอวน 1 หาดแพง หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม  บานอวน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม 4 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
ลําน้ําอูน  อูนยางคํา นาหวา นาหวา นครพนม โคลน 
อูนหลง 8 ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
ลําน้ํามูล 3 ขี้เหล็ก ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา โคลนปนทราย 
ลําสะแทก 2 ดอนเมือง เทพาลัย คง นครราชสีมา โคลน 
คลองทาเรือรี  ปากน้ําสิชล สิชล สิชล นครศรีธรรมราช ทราย 
ลํามาศ 1 โคกกลาง โคกกลาง ลําปลายมาศ บุรีรัมย โคลนปนทราย 
หนองสรวง 6 หนองสรวง บัวทอง เมือง บุรีรัมย โคลน 
หวยยาง 3 บานดาน บานดาน กิ่งอําเภอบานดาน บุรีรัมย โคลน 
หวยแอก 3 หวยเหย หนองเหยิ่ง บานใหมชัยพจน บุรีรัมย โคลนปนทราย 
อางเก็บน้ํายางชุม 6 ยางชุม หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ โคลน 
หวยไคร  วังดินสอ วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
คลองนางเลง  นางเลง กบินทรบุรี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลน 
คลองสัมพันธ  กุดตาเสก เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี โคลนปนดินลูกรัง
คลองผักไห-เจาเจ็ด   เจาเจ็ด ผักไห พระนครศรีอยุธยา ดิน 
คลองลาดชิด   ลาดชิด ผักไห พระนครศรีอยุธยา ดิน 
บึงสีไฟ   ในเมือง เมือง พิจิตร โคลน 
แมน้ํานาน 9 ทาหลวง ทาหลวง เมือง พิจิตร โคลน 
แกงบางระจัน 6 หนองแมนา หนองแมนา เขาคอ เพชรบูรณ ทราย 
แมน้ําปาสัก 9 ปากน้ํา สะเดียง เมือง เพชรบูรณ ดินเหนียว 
แมน้ําปาสัก 10 โนนทอง หนองไขว หลมสัก เพชรบูรณ ดินเหนียวปนทราย
คลองกระถิน 1 ปากคลอง มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง โคลน 
ลําพับชู 1 เม็กดํา เม็กดํา พยัฆภูมิพิสัย มหาสารคาม โคลน 
กุดน้ําใส 12 กุดน้ําใส กุดน้ําใส คอวัง ยโสธร โคลน 
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Pilsbryoconcha exilis exilis (ตอ)     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําชี  ฟาหยาด ฟาหยาด มหาชนะชัย ยโสธร โคลน 
แมน้ําชีหลง 2 บากเรือ บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร โคลน 
ลําเซบาย 7 เชียงเพ็ง เชียงเพ็ง ปาต้ิว ยโสธร โคลน 
กั้นรอยเอ็ด/
มหาสารคาม 

1 บัวขาว สระบัว ปทุมรัตน รอยเอ็ด โคลน 

ลําน้ําเสียวนอย 1 เกษตรพิสัย เกษตรพิสัย เกษตรพิสัย รอยเอ็ด โคลนปนทราย 
แมน้ําแมกลอง 6 หัวเกาะ เบิกไพร บานโปง ราชบุรี ทรายปนโคลน 
แมน้ําเลย  น้ําออม บานธาตุ เชียงคาน เลย ทรายละเอียด 
เขื่อนปาสัก  หนองบัว หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําสงคราม  นาหวา นาหวา กุสุมาลย สกลนคร ทราย 
หวยปลาหาง  เดื่อศรีคันไชย เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร โคลน 
คลองพระปรง 6 สวนโรงเลื่อย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 
คลองพระสะทึง 5 ทาระพา ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 
คลองพันโป  หนองอีเห็น โคกปฆอง เมือง สระแกว โคลน 
หวยมะโหด  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 
อางเก็บน้ําคลองทราย   หนองตะเคียน

บอน 
วัฒนานคร สระแกว โคลน 

อางเก็บน้ําคลองพันโป  บะขมิ้น โคกปฆอง เมือง สระแกว โคลน 
อางเก็บน้ําหวยชัน  หวยชัน ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 
แมน้ําทาจีน  ตะคา ตะคา บางปลามา สุพรรณบุรี โคลน 
กุดทะเลหลง  ชายทุง พรมเทพ ทาตูม สุรินทร ทราย 
แมน้ําสงคราม  นาดี นาดี เฝาไร หนองคาย ทราย 
ลําน้ําฮ้ี  ดงไร บานซาง เซกา หนองคาย โคลน 
คลองพะเนียง  โนนคูณ บานขาม เมือง หนองบัวลําภู โคลนปนทราย 
ลําเซบก  อํานาจ อํานาจ ลืออํานาจ อํานาจเจริญ ดิน 
คลองหวยหลวง  หนองวัวซอ หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี โคลนปนทราย 
ทายเขื่อนหวยหลวง 4 คงนอย เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี ดินทราย 
แมน้ําสงคราม 1 ดงเย็น ดงเย็น บานดุง อุดรธานี โคลน 
หวยหลวง  สามพราว สามพราว เมือง อุดรธานี โคลน 
หวยหลวง 9 หนองแสง หนองออ หนองวัวซอ อุดรธานี ดินเหนียวปนทราย
คลองตรอน 3 เหลา อางน้ํา ตรอน อุตรดิตถ ทราย 
แมน้ํามูล 1 หาดทรายแกว พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี โคลน 
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Pilsbryoconcha exilis compressa     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําซองกาเรีย 1 ซองกาเรีย หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี โคลน 
แมน้ําบิคลี่ 2 วังกะ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี ทรายละเอียดปน

โคลน 
แมน้ํารันตี 6 หวยมาลัย หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี ทรายปนโคลน 
ลําน้ําพะยัง 1 สมสะอาด สมสะอาด กุฉินารายณ กาฬสินธุ ทรายละเอียด 
ลําน้ําชี 2 นางแนว ทานางแนว แวงนอย ขอนแกน โคลน 
ลําน้ําพอง 5 ทากระเสริม ทากระเสริม น้ําพอง ขอนแกน โคลน 
คลองสียัด  หวยตะปอก ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
อางเก็บน้ําเขื่อนสียัด  คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
อางเก็บน้ําลาดกระทิง  ลาดกระทิง ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา โคลน 
คลองหลวง 6 คลองหลวง ไรหลักทอง พนัสนิคม ชลบุรี โคลน 
คลองระหวางสรรพยา-สรรคบุร ี  หวยกรด สรรคบุร ี ชัยนาท โคลน 
หนองบอระแวง 5 ดอนเสือ บางหลวง สรรพยา ชัยนาท โคลน 
แมน้ําเจาพระยา 6 ดอนมะรุม ชัยนาท เมือง ชัยนาท โคลน 
หนองผักปง 1 ผักปง ผักปง ภูเขียว ชัยภูมิ โคลน 
น้ําแมมะ 1 แมมะ ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย โคลนปนทราย 
น้ําแมลาว 2 ปาสัก ปาง้ิว เวียงปาเปา เชียงราย โคลนปนทราย 
ลําน้ําตาก 9 ผางาม ผางาม เวียงชัย เชียงราย ดิน 
สถานีประมงน้ําจืด
เชียงราย 

6 ปงหลวง เวียงชัย เมือง เชียงราย โคลน 

หนองเรือ 1 หนองน้ําใส เวียง เวียงปาเปา เชียงราย โคลน 
หนองหลวง  หนองหลวง เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย โคลน 
แมน้ํากก 6 หาดชมพู ทาตอน แมอาย เชียงใหม ทราย 
แมน้ําปง  แทนดอกไม สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม ทราย 
แมน้ําปง  หนองตอง หนองตอง หางดง เชียงใหม ทราย 
แมน้ําปง  กองหิน หางดง ฮอด เชียงใหม ทราย 
หวยแมโกน 3 บานเหลา ปาไหน พราว เชียงใหม ทราย 
หวยแมแฝก  แมแฝก แมแฝก สันทราย เชียงใหม โคลน 
คลองชลประทาน    องครักษ นครนายก โคลน 
คลองบางปลากด   บางปลากด องครักษ นครนายก โคลน 
คลองเหมือง  คลองเหมือง วังกระโจม เมือง นครนายก โคลน 
แมน้ํานครนายก  บางออ บานนา บานนา นครนายก โคลน 
แมน้ํานครนายก  ทาศาลา ทาทราย เมือง นครนายก โคลน 
แมน้ํานครนายก  วังพะเนียด ทาชาง เมือง นครนายก โคลน 
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Pilsbryoconcha exilis compressa (ตอ)     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
กุดซิง 6 ทาบอ ทาบอสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
หวยฮองฮอ 12 ภูเขาทอง หนองญาติ เมือง นครพนม ดินแดง 
แมน้ํามูล 1 บานในเมือง ในเมือง พิมาย นครราชสีมา ทรายปนโคลน 
คลองบานตูล  บานตูล บานตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช โคลน 
แมน้ําเจาพระยา  บางมะฝอ บางมะฝอ โกรกพระ นครสวรรค โคลน 
สระขุด 2 ดอนน้ําครก กองควาย เมือง นาน โคลน 
แมน้ํามูล  กระเบี้องใหญ หนองชัยศรี หนองหงส บุรีรัมย ทราย 
คลองสัมพันธ  กุดตาเสก เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี โคลนปนดิน

ลูกรัง 
แควหนุมาน 1 หนองเอี่ยน นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
หวยไคร  วังดินสอ วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
คลองลาดชิด   ลาดชิด ผักไห พระนคร 

ศรีอยุธยา 
ดิน 

ศูนยประมงน้ําจืดพะเยา   เวียง เมือง พะเยา โคลน 
ฝายบานควนนายชอง  ควนนายชอง เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง โคลนปนทราย 
คลองไมมีช่ือ  บานสวน มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง โคลน 
ลําน้ําเข็ก   บางกระทุม บางกระทุม พิษณุโลก โคลน 
แมน้ําปาสัก 10 โนนทอง หนองไขว หลมสัก เพชรบูรณ ดินเหนียวปน

ทราย
แมน้ํายม 4 วังมอญ วังหงษ เมือง แพร โคลน 
สระขุด 4 ปากยาง หนองมวงไข หนองมวงไข แพร โคลน 
หนองมวงไข 8 หนองมวงไข หนองมวงไข หนองมวงไข แพร โคลน 
หวยมุก 9 โพนทราย โพนทราย เมือง มุกดาหาร โคลน 
ตลาดคําเขื่อนแกว  เหลาไฮ เหลาไฮ คําเขื่อนแกว ยโสธร  
คลองยุบชงโค 3 กระแสบน กระแสบน แกลง ระยอง โคลน 
อางเก็บน้ําดอกกราย 4 ดอกกราย แมน้ําคู ปลวกแดง ระยอง โคลน 
อางเก็บน้ําหนองปลาไหล 1 แมน้ําคู แมน้ําคู ปลวกแดง ระยอง โคลน 
แมน้ําลพบุรี 9 บางขัน ง้ิวราย เมือง ลพบุรี โคลน 
แมน้ําลพบุรี    เมือง ลพบุรี โคลน 
แมน้ําวัง  ทาดาน แมพริก แมพริก ลําปาง ทรายปนกรวด 
แมน้ําเลย  บานธาตุ บานธาตุ เชียงคาน เลย ดินปนทราย 
สถานีประมงน้ําจืดเลย 2 เชียงคาน เชียงคาน เชียงคาน เลย โคลน 
ลําน้ําหวยจันทร  ขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ศรีสะเกษ โคลนปนทราย 
หวยเสลา  จําปานวง ดงรัก ภูสิงห ศรีสะเกษ โคลน 
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Pilsbryoconcha exilis compressa (ตอ)     
สถานีประมงน้ําจืด
สกลนคร 

  ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร โคลน 

คลองกระทุม  คลองกระทุม ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 
คลองพันโป  หนองอีเห็น โคกปฆอง เมือง สระแกว โคลน 
หวยมะโหด  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 
หวยมะโหดนอย  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 
อางเก็บน้ําคลองทราย   หนองตะเคียน

บอน 
วัฒนานคร สระแกว โคลน 

อางเก็บน้ําคลองพันโป  บะขมิ้น โคกปฆอง เมือง สระแกว โคลน 
อางเก็บน้ําทากระบาก 7  ทาแยก เมือง สระแกว โคลน 
อางเก็บน้ําหวยชัน  หวยชัน ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 
คลองลําสําลี 1 บางยี่หน ตะคา บางปลามา สุพรรณบุรี โคลน 
หนองน้ํา 10 พานพราว พานพราว ศรีเชียงใหม หนองคาย โคลน 
ลําน้ําพอง 1 ทรายทอง ทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู ทรายปนกรวด 
แมน้ํานอย 5  บางสมศรี วิเศษชัยชาญ อางทอง ทรายปนโคลน 
แมน้ําตากแดด 1 เขานอย โคกหมอ ทัพทัน อุทัยธานี โคลน 
แมน้ําสะแกกรัง 1 เกาะลูกมอญ น้ําซึม เมือง อุทัยธานี โคลน 
หนองน้ํา  หัวขัว เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี ดินเหนียว 
แมน้ํามูล 1 วังกางฮุง บุงไหม วารินชําราบ อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล  บานชาด ทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี โคลนปนทราย 

 
Pseudodon mouhoti       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
อางเก็บน้ําเขื่อนสียัด  คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
แมน้ําปง   ฟาฮาม เมือง เชียงใหม ทราย 
แมน้ําปง  ปาง้ิว ทาวังตาล สารภี เชียงใหม ทรายปนโคลน 
แมน้ําปง  เจริญผล เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค ทราย 
แมน้ํายม 7 วังตนเกลือ ปากกาง ลอง แพร กรวด 
คลองพระปรง  ทาตาสี ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว โคลนปนทราย 
แมน้ํายม  ทาโพธิ์ แมส่ํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย โคลน 
คลองบางพลี/แมน้ํานอย   อมฤต ผักไห พระนครศรีอยุธยา โคลน 
คลองมังคุด  เขาฝาย ทุงใส สิชล นครศรีธรรมราช โคลนปนทราย 
คลองมะรุย 1 ทับปุด ทับปุด ทับปุด พังงา ทราย 
คลองวาด  ฉลุง ฉลุง หาดใหญ สงขลา ทรายปนกรวด 
น้ําตกโตนไทร    ถลาง ภูเก็ต ทรายปนกรวด 
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Pseudodon mouhoti (ตอ)     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองสระ  คลองสระ คลองสระ กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี โคลน 
หวยซองกาเรีย 8 ซองกาเรีย หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี หิน 
แมน้ําเพชรบุรี   กลัดหลวง ทายาง เพชรบุรี กรวด 
ลําน้ําพะยัง 1 สมสะอาด สมสะอาด กุฉินารายณ กาฬสินธุ ทรายละเอียด 
ลําน้ําพอง 
(หวยสายหนัง) 

6 หวยสายหนัง สีชมพู สีชมพู ขอนแกน โคลน 

แมน้ําสงคราม 4 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
ลําน้ําก่ํา 1 บานน้ําก่ํา น้ําก่ํา ธาตุพนม นครพนม โคลนปนทราย 
หวยชะโนด  ชะโนด ชะโนด หวานใหญ มุกดาหาร ดิน 
ลําเซบาย 7 เชียงเพ็ง เชียงเพ็ง ปาต้ิว ยโสธร โคลน 
หวยลําโพง 6 เชียงเครือ กระจาย ปาต้ิว ยโสธร โคลนปนใบไผ 
แมน้ําสงคราม  สนามบิน อุมจาน กุสุมาลย สกลนคร โคลน 
หวยละโอง 1 นาผือ นาผือ เมือง อํานาจเจริญ หินปนทราย 
ลําเซบาย    กอเอ เขื่องใน อุบลราชธานี โคลน 

 
Pseudodon inoscularis callfer     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองอิปน 3 ปากหยา ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ หินปนโคลน 
แมน้ําปง 4 เกาะสะบา หนองปลิง เมือง กําแพงเพชร โคลน 
คลองทาลาด 6 บานนานอย เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา โคลน 
แมน้ําเจาพระยา 6 ดอนมะรุม ชัยนาท เมือง ชัยนาท โคลน 
คลองพระปรง  นางเลง กบินทรบุรี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลน 
หวยไคร  วังดินสอ วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
คลองผักไห   เจาเจ็ด ผักไห พระนคร 

ศรีอยุธยา 
ดิน 

แมน้ําปาสัก 9 ปากน้ํา สะเดียง เมือง เพชรบูรณ ดินเหนียว 
แมน้ําปาสัก 10 โนนทอง หนองไขว หลมสัก เพชรบูรณ ดินเหนียวปนทราย 
แมน้ําแมกลอง 6 หัวเกาะ เบิกไพร บานโปง ราชบุรี ทรายปนโคลน 
แมน้ําลพบุรี    เมือง ลพบุรี โคลน 
คลองพระปรง 6 สวน

โรงเลื่อย 
บานแกง เมือง สระแกว ทราย 

แมน้ําสงคราม  ทากกแดง ทากกแดง เซกา หนองคาย ทราย 
ฝายแมน้ําสงคราม 5 หนองกา บานจันทร บานดุง อุดรธานี ทราย 
แมน้ําตากแดด 1 เขานอย โคกหมอ ทัพทัน อุทัยธานี โคลน 
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Pseudodon inoscularis cumingi     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองอิปน 3 ปากหยา ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ หินปนโคลน 
แมน้ําแมกลอง 4 แสนตอ แสนตอ ทามะกา กาญจนบุรี โคลน 
แมน้ําลําปาว 1 ทาไฮ กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ ทรายปนโคลน 

ทรายละเอียด 
ลําน้ําชี 2 นางแนว ทานางแนว แวงนอย ขอนแกน โคลน 
ลําน้ําพอง  
(หวยสายหนัง) 

6 หวยสายหนัง สีชมพู สีชมพู ขอนแกน โคลน 

คลองสียัด  หวยตะปอก ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
แมน้ําอิง 15 เวียงใต เวียง เทิง เชียงราย โคลนปนทราย 
แมน้ําอิง   ปาแดด ปาแดด เชียงราย โคลน 
ลําน้ําตาก 9 ผางาม ผางาม เวียงชัย เชียงราย ดิน 
แมน้ําปง   ฟาฮาม เมือง เชียงใหม ทราย 
แมน้ําปง  ปาง้ิว ทาวังตาล สารภี เชียงใหม ทรายปนโคลน 
หวยแมโกน 3 บานเหลา ปาไหน พราว เชียงใหม ทราย 
คลองชี 4 เขาวิเศษ เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง ดินเหนียวปนกรวด 
คลองชางทูล  ชางทูน ชางทูน บอไร ตราด โคลน 
คลองนางรอง  สาลิกา สาลิกา เมือง นครนายก กรวด หิน 
คลองนางรอง 2  สาลิกา สาลิกา เมือง นครนายก กรวด หิน 
คลองสัมพุง   สาลิกา เมือง นครนายก กรวด หิน 
แมน้ํานครนายก  เขานางบวช สาลิกา เมือง นครนายก กรวด หิน 
ลําน้ําก่ํา  นาแก นาแก นาแก นครพนม ทรายละเอียด 
ลําน้ําก่ํา 1 บานน้ําก่ํา น้ําก่ํา ธาตุพนม นครพนม โคลนปนทราย 
แมน้ํามูล 1 บานในเมือง ในเมือง พิมาย นครราชสีมา ทรายปนโคลน 
ลําน้ํามูล 3 ขี้เหล็ก ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา โคลนปนทราย 
คลองทาเรือรี  ปากน้ําสิชล สิชล สิชล นครศรีธรรมราช ทราย 
คลองไมเสียบ  ไมเสียบ เกาะขันธ ชะอวด นครศรีธรรมราช ทรายปนโคลน 
แมน้ํายม  เกยไชย เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค ทราย 
แมน้ํามูล  กระเบื้องใหญ หนองชัยศรี หนองหงส บุรีรัมย ทราย 
หวยแอก  หวยเหย หนองเหยิ่ง บานใหมไชย

พจน 
บุรีรัมย โคลนปนทราย 

หวยไคร  วังดินสอ วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําพี้ 2 แพทย บานมาง เชียงมวน พะเยา กรวดปนทราย 
คลองบางพลี/แมน้ํา
นอย 

6 บานออ อมฤต ผักไห พระนคร 
ศรีอยุธยา 

โคลน 
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Pseudodon inoscularis cumingi (ตอ)     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด  
ฝายบานควนนายชอง  ควนนายชอง เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง โคลนปนทราย 
เขื่อนแกงกระจาน 1  แกงกระจาน แกงกระจาน เพชรบุรี โคลนปนทราย 
แกงบางระจัน 6 หนองแมนา หนองแมนา เขาคอ เพชรบูรณ ทราย 
แมน้ําปาสัก/ใตฝาย 3  สะเดียง เมือง เพชรบูรณ โคลนปนทราย 
แมน้ําปาสัก/หนาสปจ
เพชรบูรณ 

3 ไรเหนือ สะเดียง เมือง เพชรบูรณ โคลนปนทราย 

แมน้ําปาสัก 9 ปากน้ํา สะเดียง เมือง เพชรบูรณ ดินเหนียว 
แมน้ํายม 1 น้ําโคง ปาแมต เมือง แพร โคลนปนทราย 
แมน้ํายม 7 วังตนเกลือ ปากกาง ลอง แพร กรวด 
แมน้ํายม 7 หวยหมาย หวยหมาย สอง แพร โคลน 
หวยชะโนด  ชะโนด ชะโนด หวานใหญ มุกดาหาร ดิน 
หวยมุก 9 โพนทราย โพนทราย เมือง มุกดาหาร โคลน 
ลําเซบาย 7 เชียงเพ็ง เชียงเพ็ง ปาต้ิว ยโสธร โคลน 
แมน้ําแมกลอง 6 บางปา บางปา เมือง ราชบุรี โคลน 
ลําน้ํายัง 11 บานเกษตร แวง โพนทอง รอยเอ็ด ทรายละเอียด 
คลองโพธเกาตน/แมน้ําลพบุรี โพธเกาตน โพธเกาตน เมือง ลพบุรี โคลน 

หวยแมลี้  ใหมศิวิไล ลี้ ลี้ ลําพูน ทรายละเอียดปน
โคลน 

คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว โคลนปนทราย 
หวยมะโหด  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 
อางเก็บน้ําคลองทราย   หนองตะเคียน

บอน 
วัฒนานคร สระแกว โคลน 

แมน้ํายม  ทาโพธิ์ แมส่ํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย โคลน 
อางเก็บน้ําหวยแมสูง 5 ปาง้ิว ปาง้ิว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย โคลน 
คลองละงู 2 ปากละงู ละงู ละงู สตูล กรวด 
หวยเสลา  จําปานวง ดงรัก ภูสิงห ศรีสะเกษ โคลน 
แมน้ําสงคราม  นาหวา นาหวา กุสุมาลย สกลนคร ทราย 
หวยปลาหาง  ทาสองคอน บะฮี พรรณนานิคม สกลนคร โคลน 
หวยปลาหาง  เดื่อศรีคันไชย เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร โคลน 
แมน้ํามูล  พงสวาย ทาตูม ทาตูม สุรินทร ทราย 
หาดสะแก 2 ทัพคาย ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร ทราย 
ลําน้ําพอง 1 ทรายทอง ทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู ทรายปนกรวด 
แมน้ําสงคราม 1 ดงเย็น ดงเย็น บานดุง อุดรธานี โคลน 
แมน้ํามูล 3 หนองกินเพล หนองกินเพล วารินชําราบ อุบลราชธานี โคลนปนทราย 
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Pseudodon cambodjensis cambodjensis     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองไมมีช่ือ  ทุงสมอ ทุงสมอ พนมทวน กาญจนบุรี โคลน 
คลองทาลาด 6 บานนานอย เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา โคลน 
คลองสียัด  หวยตะปอก ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
น้ําแมมะ 1 แมมะ ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย โคลนปนทราย 
กุดตะกรา  ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
ปากน้ําอูน 6 ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม 4 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
ลําน้ําอูน  อูนยางคํา นาหวา นาหวา นครพนม โคลน 
แมน้ําเจาพระยา  บางมะฝอ บางมะฝอ โกรกพระ นครสวรรค โคลน 
หวยไคร  วังดินสอ วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
คลองบางพลี/แมน้ํานอย  อมฤต ผักไห พระนคร 

ศรีอยุธยา 
โคลน 

คลองผักไห-เจาเจ็ด  บานออ เจาเจ็ด ผักไห พระนคร 
ศรีอยุธยา 

ดิน 

คลองลาดชิด   ลาดชิด ผักไห พระนคร 
ศรีอยุธยา 

ดิน 

แมน้ํายม 7 หนองมวง
ไข 

หนองมวงไข หนองมวงไข แพร โคลนปนทราย 

แมน้ําลพบุรี 9 บางขัน ง้ิวราย เมือง ลพบุรี โคลน 
แมน้ําสงคราม 5 ดอนบอ ทากอน อากาศอํานวย สกลนคร ทรายปนโคลน 
ลําน้ํายาม 9 โพนแพง โพนแพง อากาศอํานวย สกลนคร โคลน 
ลําน้ําอูน  พรรณนา พรรณนา พรรณนานิคม สกลนคร โคลน 
หวยปลาหาง  เดื่อศรีคัน

ไชย 
เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส  สกลนคร โคลน 

คลองพระปรง 6 สวน
โรงเลื่อย 

บานแกง เมือง สระแกว ทราย 

ฝายแมน้ําสงคราม 5 หนองกา บานจันทร บานดุง อุดรธานี ทราย 
แมน้ําสงคราม 1 ดงเย็น ดงเย็น บานดุง อุดรธานี โคลน 
แมน้ําสะแกกรัง 1 เกาะลูกมอญ น้ําซึม เมือง อุทัยธานี โคลน 

 
Pseudodon cambodjensis tenerrimus     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
กุดซิง 6 ทาบอ ทาบอสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
กุดตะกรา  ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
ปากน้ําอูน 6 ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
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Pseudodon cambodjensis tenerrimus (ตอ)     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําสงคราม 6 ศรีเวินชัย สามผง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม 4 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม  บานอวน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม 1 บานขา บานขา ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
ลําน้ําก่ํา 1 บานน้ําก่ํา น้ําก่ํา ธาตุพนม นครพนม โคลน 
ลําน้ําอูน  อูนยางคํา นาหวา นาหวา นครพนม โคลน 
อูนหลง 8 ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
คลองบางพลี/ 
แมน้ํานอย 

  อมฤต ผักไห พระนคร 
ศรีอยุธยา 

โคลน 

ลําเซบาย 7 เชียงเพ็ง เชียงเพ็ง ปาต้ิว ยโสธร โคลน 
กั้นรอยเอ็ด/
มหาสารคาม 

1 บัวขาว สระบัว ปทุมรัตน รอยเอ็ด โคลน 

แมน้ําสงคราม  นาหวา นาหวา กุสุมาลย สกลนคร ทราย 
ลําน้ํายาม 9 โพนแพง โพนแพง อากาศอํานวย สกลนคร โคลน 
หวยปลาหาง  ทาสองคอน บะฮี พรรณนานิคม สกลนคร โคลน 
หวยปลาหาง  เดื่อศรีคัน

ไชย 
เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร โคลน 

หวยทัพทัน  หนองฮู เสียว อุทุมพรพิสัย สุรินทร ทราย 
แมน้ําสงคราม  ทาชวง ทุงฝน ทุงฝน หนองคาย โคลน 
แมน้ําสงคราม  นาดี นาดี เฝาไร หนองคาย ทราย 
แมน้ําสงคราม  ทากกแดง ทากกแดง เซกา หนองคาย ทราย 
ลําน้ําฮ้ี  ดงไร บานซาง เซกา หนองคาย โคลน 
ลําเซบก  อํานาจ อํานาจ ลืออํานาจ อํานาจเจริญ ดิน 
ฝายแมน้ําสงคราม 5 หนองกา บานจันทร บานดุง อุดรธานี ทราย 
แมน้ําสงคราม 1 ดงเย็น ดงเย็น บานดุง อุดรธานี โคลน 

 
Pseudodon vondembuschianus ellipticus     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองอิปน 3 ปากหยา ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ หินปนโคลน 
แมน้ําลําปาว 1 ทาไฮ กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ ทรายปนโคลน 
แมน้ําปง 5 นครชุม นครชุม เมือง กําแพงเพชร โคลน 
ลําน้ําชี 2 นางแนว ทานางแนว แวงนอย ขอนแกน โคลน 
คลองสียัด  หวยตะปอก ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
น้ําแมคํา  สบคํา เวียง เชียงแสน เชียงราย ทราย 
คลองนางรอง  สาลิกา สาลิกา เมือง นครนายก กรวด 
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Pseudodon vondembuschianus ellipticus (ตอ)     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองวังตะไคร (บานริมธาร) สาลิกา สาลิกา เมือง นครนายก กรวด 
คลองตา 6 สระบัว ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช โคลน 
คลองทาเรือรี  ปากน้ําสิชล สิชล สิชล นครศรีธรรมราช ทราย 
คลองมังคุด  เขาฝาย ทุงใส สิชล นครศรีธรรมราช โคลนปนทราย 
คลองสิชล   สิชล สิชล นครศรีธรรมราช โคลนปนทราย 
คลองบางคู 6 คลองเหลง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช โคลนปนทราย 
แมน้ํานาน  เกยไชย เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค ทราย 
คลองยาง  ปากรวม นาดี นาดี ปราจีนบุรี โคลน 
คลองบางพลี/ 
แมน้ํานอย 

6 บางออ อมฤต ผักไห พระนคร 
ศรีอยุธยา 

โคลน 

คลองผักไห-เจาเจ็ด   เจาเจ็ด ผักไห พระนคร 
ศรีอยุธยา 

ดิน 

คลองลาดชิด   ลาดชิด ผักไห พระนคร 
ศรีอยุธยา 

ดิน 

แมน้ํายม  สามงาม สามงาม สามงาม พิจิตร โคลน 
แมน้ําปาสัก  แควปาสัก ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ ดินเหนียว 
แมน้ําปาสัก 10 โนนทอง หนองไขว หลมสัก เพชรบูรณ ดินเหนียวปน

ทราย 
แมน้ํายม 1 น้ําโคง ปาแมต เมือง แพร โคลนปนทราย 
แมน้ํายม  วังช้ินพัฒนา วังช้ิน วังช้ิน แพร โคลน 
หวยชะโนด  ชะโนด ชะโนด หวานใหญ มุกดาหาร ดิน 
หวยมุก 9 โพนทราย โพนทราย เมือง มุกดาหาร โคลน 
หวยลําโพง 6 เชียงเครือ กระจาย ปาต้ิว ยโสธร โคลนปนใบไผ 
คลองยุบชงโค 3 กระแสบน กระแสบน แกลง ระยอง โคลน 
คลองทามะเฟอง  พูนทรัพย เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี ดินเหนียว 
หวยเสลา  จําปานวง ดงรัก ภูสิงห ศรีสะเกษ โคลน 
แมน้ําสงคราม  สนามบิน อุมจาน กุสุมาลย สกลนคร โคลน 
ลําน้ําอูน  พรรณนา พรรณนา พรรณนานิคม สกลนคร โคลน 
แมน้ํายม 5 เกาะระเบียง แมส่ํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย โคลน 
คลองลําสําลี 1 บางยี่หน ตะคา บางปลามา สุพรรณบุรี โคลน 
คลองสระ  คลองสระ คลองสระ กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี โคลน 
แมน้ําสงคราม 1 ดงเย็น ดงเย็น บานดุง อุดรธานี โคลน 
แมน้ําสะแกกรัง 1 เกาะลูกมอญ น้ําซึม เมือง อุทัยธานี โคลน 

 
 
 



 93 

 
Pseudodon vondembuschianus chaperi     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองชี 4 เขาวิเศษ เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง ดินเหนียวปนกรวด 
คลองลาดชิด   ลาดชิด ผักไห พระนคร 

ศรีอยุธยา 
ดิน 

เขื่อนแกงกระจาน 1  แกงกระจาน แกงกระจาน เพชรบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําปาสัก 6 ปากน้ํา สะเดียง เมือง เพชรบูรณ ดินเหนียว 
แมน้ํายม 7 หวยหมาย หวยหมาย สอง แพร โคลน 
คลองทาบอน 3 ทาบอน ทาบอน ระโนด สงขลา ทราย 
คลองคูศล 5 คูศล ควนโคน ควนโคน สตูล ทรายปนกรวด 
คลองกระแดะ 9  พลายวาส กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี โคลน 
แมน้ําสงคราม  ทาชวง ทุงฝน ทุงฝน หนองคาย โคลน 

 
Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําลําปาว 1 ทาไฮ กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ ทรายปนโคลน 
ลําน้ําชี 2 นางแนว ทานางแนว แวงนอย ขอนแกน โคลน 
ลําน้ําชี (หวยโจด) 7 บานโจด กุดเคา มัญจคีร ี ขอนแกน โคลน 
ลําน้ําพอง 5 ทากระเสริม ทากระเสริม น้ําพอง ขอนแกน โคลน 
ลําน้ําพอง 1 หนองแสง ทากระเสริม น้ําพอง ขอนแกน โคลน 
ลําน้ําพอง  โคกสูง น้ําพอง น้ําพอง ขอนแกน โคลน 
ลําน้ําพอง 11 โคกทา หนองตูม เมือง ขอนแกน ทรายละเอียด 
กุดซิง 6 ทาบอ ทาบอ

สงคราม
ศรีสงคราม นครพนม โคลน 

ปากน้ําอูน 6 ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
ปากหวยอวน 1 หาดแพง หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม 4 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม  บานอวน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
อูนหลง 8 ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม  บานขา บานขา ศรีสงคราม นครพนม โคลนปนทราย 
คลองมะเกลือใหม 1 มะเกลือใหม มะเกลือใหม สูงเนิน นครราชสีมา โคลน 
แมน้ํามูล 1 บานในเมือง ในเมือง พิมาย นครราชสีมา ทรายปนโคลน 
ลําน้ํามูล 3 ขี้เหล็ก ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา โคลนปนทราย 
แมน้ํามูล  กระเบี้องใหญ หนองชัยศรี หนองหงส บุรีรัมย ทราย 
คลองบางพลี/แมน้ํานอย   อมฤต ผักไห พระนคร 

ศรีอยุธยา 
โคลน 
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Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus (ตอ)     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ํายม  สามงาม สามงาม สามงาม พิจิตร โคลน 
ลําเซบาย 7 เชียงเพ็ง เชียงเพ็ง ปาต้ิว ยโสธร โคลน 
แมน้ําลพบุรี 9 บางขัน ง้ิวราย เมือง ลพบุรี โคลน 
แมน้ํามูล 1 เมืองคง เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ ทราย 
แมน้ําสงคราม  นาหวา นาหวา กุสุมาลย สกลนคร ทราย 
แมน้ํามูล  พงสวาย ทาตูม ทาตูม สุรินทร ทราย 
หาดสะแก 2 ทัพคาย ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร ทราย 
แมน้ําสงคราม  ทากกแดง ทากกแดง เซกา หนองคาย ทราย 
แมน้ําสงคราม  นาดี นาดี เฝาไร หนองคาย ทราย 
แมน้ํานอย 6 พุ สี่รอย วิเศษชัยชาญ อางทอง โคลน 
แมน้ําสะแกกรัง 1 เกาะลูกมอญ น้ําซึม เมือง อุทัยธานี โคลน 
แมน้ําสะแกกรัง  วัดโบสถ วัดโบสถ เมือง อุทัยธานี โคลน 
ปากแมน้ํามูล 2 ดานใหม โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล 10 นามน ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล 1 วังกางฮุง บุงไหม วารินชําราบ อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล 3 หนองกินเพล หนองกินเพล วารินชําราบ อุบลราชธานี โคลนปนทราย 
แมน้ํามูล 1 บุงมะแลง บุงมะแลง กิ่งอ.สวางวีระ

วงศ 
อุบลราชธานี ทรายละเอียด 

แมน้ํามูล 9 วังใหม หนองแสง
ใหญ 

โขงเจียม อุบลราชธานี โคลน 

แมน้ํามูล 1 หาดทรายแกว พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี โคลน 
ลําเซบาย    กอเอ เขื่องใน อุบลราชธานี โคลน 

 
Hyriopsis (Hyriopsis) delaportei     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําแมกลอง 4 แสนตอ แสนตอ ทามะกา กาญจนบุรี โคลน 
แมน้ําปง 4 เกาะสะบา หนองปลิง เมือง กําแพงเพชร โคลน 
แมน้ําปง  แทนดอกไม สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม ทราย 
แมน้ําเจาพระยา   ปากน้ําโพ เมือง นครสวรรค ดินแดงปนกรวด 
คลองพระปรง  นางเลง กบินทรบุรี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลน 
คลองยาง  ปากรวม นาดี นาดี ปราจีนบุรี โคลน 
แควหนุมาน 1 หนองเอี่ยน นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
คลองผักไห-เจาเจ็ด   เจาเจ็ด ผักไห พระนคร 

ศรีอยุธยา 
ดิน 

แมน้ําทาจีน 1 สนามชัย สนามชัย เมือง สุพรรณบุรี โคลน 
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Hyriopsis (Limnoscapha) desowitzi     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําแมกลอง 2 บานใหม บานใหม ทามวง กาญจนบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ํานครชัยศรี   บางเลน บางเลน นครปฐม โคลนปนทราย 
แมน้ําเจาพระยา  บางมะฝอ บางมะฝอ โกรกพระ นครสวรรค โคลน 
แมน้ํานาน  เกยไชย เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค ทราย 
แมน้ําปง    เมือง นครสวรรค โคลน 
แมน้ํายม  เกยไชย เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค ทราย 
คลอง 1 - 5    คลองหลวง ปทุมธานี โคลน 
คลองพระปรง  นางเลง กบินทรบุรี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลน 
คลองบางพลี/แมน้ํานอย   อมฤต ผักไห พระนคร 

ศรีอยุธยา 
โคลน 

แมน้ําแมกลอง 6 บางปา บางปา เมือง ราชบุรี โคลน 
แมน้ําลพบุรี 9 บางขัน ง้ิวราย เมือง ลพบุรี โคลน 
คลองบางคนที 6  บางคนที บางคนที สมุทรสงคราม โคลน 
คลองพระปรง 6 สวนโรงเลื่อย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 
แมน้ําปาสัก 3 ปาเหนือ บานปา แกงคอย สระบุรี ดินเหนียวปนเลน 
แมน้ําปาสัก 1 วังกวาง บานปา แกงคอย สระบุรี โคลนปนทราย 
หาดสะแก 2 ทัพคาย ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร ทราย 
แมน้ํานอย 6 พุ สี่รอย วิเศษชัยชาญ อางทอง โคลน 
แมน้ํานอย 5  บางสมศรี วิเศษชัยชาญ อางทอง ทรายปนโคลน 
 Hyriopsis (Limnoscapha) myersiana     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองอิปน 3 ปากหยา ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ หินปนโคลน 
แมน้ําแควนอย 2  หนองหญา เมือง กาญจนบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําแมกลอง 2 บานใหม บานใหม ทามวง กาญจนบุรี โคลนปนทราย 
คลองวังเจา  เกาะตําแย โกสัมพี โกสัมพีนคร กําแพงเพชร ทราย 
แมน้ําปง  ตาสวน ขาณุลักษณบุรี ขาณุลักษณบุรี กําแพงเพชร โคลนปนทราย 
แมน้ําปง 5 นครชุม นครชุม เมือง กําแพงเพชร โคลน 
แมน้ําปง 4 เกาะสะบา หนองปลิง เมือง กําแพงเพชร โคลน 
แมน้ําปง   ฟาฮาม เมือง เชียงใหม ทราย 
แมน้ําปง  ปาง้ิว ทาวังตาล สารภี เชียงใหม ทรายปนโคลน 
แมน้ําปง 10 ปากวัง ตากออก บานตาก ตาก ทรายขี้เปด 
แมน้ําวัง  พระยาจันทร วังจันทร สามเงา ตาก โคลนปนทราย 
หวยแมทอ  ปากหวยแมทอ แมทอ เมือง ตาก ทรายขี้เปด 
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Hyriopsis (Limnoscapha) myersiana (ตอ)     
แมน้ําเจาพระยา  บางมะฝอ บางมะฝอ โกรกพระ นครสวรรค โคลน 
แมน้ําเจาพระยา   ปากน้ําโพ เมือง นครสวรรค ดินแดงปนกรวด 
แมน้ําปง  เจริญผล บรรพตพิสัย บรรพตพิสัย นครสวรรค ทราย 
แมน้ําปง  ทาทอง นครสวรรคตก เมือง นครสวรรค โคลน 
แมน้ํายม  เกยไชย เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค ทราย 
แมน้ํานาน 13 คั้งถี่ ฝายแกว กิ่งอ.ภูเพียง นาน กรวด 
แมน้ํานาน    เมือง นาน โคลน 
คลองพระปรง  นางเลง กบินทรบุรี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลน 
แควหนุมาน 1 หนองเอี่ยน นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําแควนอย   ทอแท วัดโบสถ พิษณุโลก โคลนปนทราย 
แมน้ําแควนอย  ทางาม วัดโบสถ วัดโบสถ พิษณุโลก ทรายปนโคลน 
แมน้ําปาสัก  แควปาสัก ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ ดินเหนียว 
แมน้ํายม 7 วังตนเกลือ ปากกาง ลอง แพร กรวด 
แมน้ํายม  วังช้ินพัฒนา วังช้ิน วังช้ิน แพร โคลน 
แมน้ํายม 7 หวยหมาย หวยหมาย สอง แพร โคลน 
แมน้ําโขง    เมือง มุกดาหาร ทราย 
แมน้ําแมกลอง 6 หัวเกาะ เบิกไพร บานโปง ราชบุรี ทรายปนโคลน 
แมน้ําแมกลอง 5 คลองตาคต คลองตาคต โพธาราม ราชบุรี โคลน 
แมน้ําวัง 1 อุมลอง ลอมแรด เถิน ลําปาง ทราย 
แมน้ําวัง  ทาดาน แมพริก แมพริก ลําปาง ทรายปนกรวด 
แมน้ําวัง  วังยาว แมกัวะ สบปราบ ลําปาง ทราย 
หวยโศกนา 3 คกเลาใต บุฮม เชียงคาน เลย ดินเหนียวปน

ทราย 
คลองพระปรง 6 สวนโรงเลื่อย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 
คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว โคลนปนทราย 
แมน้ํายม 3 หนองออ หนองออ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย ดินปนทราย 
แมน้ํายม 5 เกาะระเบียง แมส่ํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย โคลน 
แมน้ํายม  ทาโพธิ์ แมส่ํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย โคลน 
แมน้ํายม  ชุมชนริมยม คลองตาล ศรีสําโรง สุโขทัย ทรายปนกรวด 
แมน้ําตาป 5 มอเก็ต ควนศรี บานนาสาร สุราษฎรธานี ทราย 
แมน้ําสะแกกรัง  สะแกกรัง อุทัยใหม เมือง อุทัยธานี โคลน 
หวยทับเฉลา  หนองหญาไทร ระบา ลานสัก อุทัยธานี โคลน 
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Chamberlainia hainesiana      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แกงหลวง 2  หนองหญา เมือง กาญจนบุรี โคลน 
แมน้ําแควนอย 10 ลุมสุม ลุมสุม ไทรโยค กาญจนบุรี ทรายละเอียด 
แมน้ําแควนอย   ทอแท วัดโบสถ พิษณุโลก โคลนปนทราย 
แมน้ํายม 7 วังตนเกลือ ปากกาง ลอง แพร โคลนปนทราย 
แมน้ําแมกลอง 5 คลองตาคต คลองตาคต โพธาราม ราชบุรี โคลน 
แมน้ํายม  ทาโพธิ์ แมส่ํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย โคลน 
แมน้ํายม 5 เกาะระเบียง แมส่ํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย โคลน 
สถานีประมงน้ําจืดสุโขทัย 2  หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย โคลน 
ปากลําน้ํามูล 2 ดานใหม โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล 3 หนองกิน

เพล 
หนองกินเพล วารินชําราบ อุบลราชธานี โคลนปนทราย 

 
Cristaria plicata       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
ลําน้ําพอง  6 หวยสายหนัง สีชมพู สีชมพู ขอนแกน โคลน 
แมน้ําพรม 9 พรมใต ผักปง ภูเขียว ชัยภูมิ โคลน 
หนองผักปง 1 ผักปง ผักปง ภูเขียว ชัยภูมิ โคลน 
น้ําแมมะ 1 แมมะ ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย โคลนปนทราย 
หนองหลวง  หนองหลวง เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย โคลน 
คลองพะเนียง  โนนคูณ บานขาม เมือง หนองบัวลําภู โคลนปนทราย 

 
Unionetta fabagina       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําสงคราม 5 ดอนบอ ทากอน อากาศอํานวย สกลนคร ทรายปนโคลน 
แมน้ําสงคราม  ทากกแดง ทากกแดง เซกา หนองคาย ทราย 

 
Scabies crispata       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองไมมีช่ือ  ทุงสมอ ทุงสมอ พนมทวน กาญจนบุรี โคลน 
แมน้ําปง  ตาสวน ขาณุลักษณบุรี ขาณุลักษณบุรี กําแพงเพชร โคลนปนทราย 
แมน้ําปง 5 นครชุม นครชุม เมือง กําแพงเพชร โคลน 
แมน้ําปง 4 เกาะสะบา หนองปลิง เมือง กําแพงเพชร โคลน 
ลําน้ําพอง 5 ทากระเสริม ทากระเสริม น้ําพอง ขอนแกน โคลน 
คลองสียัด  หวยตะปอก ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
อางเก็บน้ําเขื่อนสียัด  คอลงตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
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Scabies crispata (ตอ)      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
อางเก็บน้ําคลองระบม  ทาชีวิต ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา โคลน 
หนองบอระแวง 5 ดอนเสือ บางหลวง สรรพยา ชัยนาท โคลน 
ลําน้ําชี  ระเหว หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ โคลน 
แมน้ําอิง   ปาแดด ปาแดด เชียงราย โคลน 
แมน้ําอิง   เวียง เวียงปาเปา เชียงราย โคลน 
ลําน้ําตาก 9 ผางาม ผางาม เวียงชัย เชียงราย ดิน 
หนองเรือ 1 หนองน้ําใส เวียง เวียงปาเปา เชียงราย โคลน 
แมน้ําปง  แทนดอกไม สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม ทราย 
หวยนํ้าเย็น 5 หวยนํ้าเย็น ทาตอน แมอาย เชียงใหม โคลนปนทราย 
หวยแมแฝก  แมแฝก แมแฝก สันทราย เชียงใหม โคลน 
คลองเหมือง  คลองเหมือง วังกระโจม เมือง นครนายก โคลน 
แมน้ํานครนายก  ทาศาลา ทาทราย เมือง นครนายก โคลน 
แมน้ํานครนายก  วังพะเนียด ทาชาง เมือง นครนายก โคลน 
ปากน้ําอูน 6 ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
ปากหวยอวน 1 หาดแพง หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม 1 บานขา บานขา ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม 13 ศรีเวินชัย สามผง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม 4 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม  บานอวน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
ลําน้ําก่ํา  นาแก นาแก นาแก นครพนม ทรายละเอียด 
ลําน้ํายัง  หนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม โคลนปนทราย 
ลําน้ําอูน  อูนยางคํา นาหวา นาหวา นครพนม โคลน 
อูนหลง 8 ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ํามูล 1 บานในเมือง ในเมือง พิมาย นครราชสีมา ทรายปนโคลน 
ลําน้ํามูล 3 ขี้เหล็ก ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา โคลนปนทราย 
แมน้ําเจาพระยา  บางมะฝอ บางมะฝอ โกรกพระ นครสวรรค โคลน 
แมน้ําปง  เจริญผล เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค ทราย 
แมน้ําปง 7 ทาทอง นครสวรรคตก เมือง นครสวรรค โคลน 
อางเก็บน้ํายางชุม 6 ยางชุม หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ โคลน 
คลองยาง  ปากรวม นาดี นาดี ปราจีนบุรี โคลน 
คลองสัมพันธ  กุดตาเสก เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี โคลนปนดินลูกรัง 
แควหนุมาน 1 หนองเอี่ยน นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําหนุมาน  ปากรวม สะพานหิน นาดี ปราจีนบุรี ทราย 
เขื่อนปาสัก  หนองบัว หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี โคลนปนทราย 
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Scabies crispata (ตอ)       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําปาสัก 9 ปากน้ํา สะเดียง เมือง เพชรบูรณ ดินเหนียว 
แมน้ําปาสัก  แควปาสัก ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ ดินเหนียว 
แมน้ํายม 4 วังมอญ วังหงษ เมือง แพร โคลน 
แมน้ํายม  วังช้ินพัฒนา วังช้ิน วังช้ิน แพร โคลน 
หวยมุก 9 โพนทราย โพนทราย เมือง มุกดาหาร โคลน 
แมน้ําชีหลง 2 บากเรือ บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร โคลน 
แมน้ําแมกลอง 6 หัวเกาะ เบิกไพร บานโปง ราชบุรี ทรายปนโคลน 
คลองทามะเฟอง  พูนทรัพย เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี ดินเหนียว 
แมน้ําปาสัก 3 ทาหลวง ทาหลวง ทาหลวง ลพบุรี ดินปนหิน 
แมน้ําลพบุรี 9 บางขัน ง้ิวราย เมือง ลพบุรี โคลน 
แมน้ําวัง  ทาดาน แมพริก แมพริก ลําปาง ทรายปนกรวด 
แมน้ําวัง  เกาะลอย ทาผา เกาะคา ลําปาง ทรายหยาบ 
หนองน้ํา  ละหาน ขุนหาญ ขุนหาญ ศรีสะเกษ โคลนปนทราย 
หวยเสลา  จําปานวง ดงรัก ภูสิงห ศรีสะเกษ โคลน 
คลองพระปรง 6 สวนโรงเลื่อย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 
แมน้ําสงคราม  สนามบิน อุมจาน กุสุมาลย สกลนคร โคลน 
แมน้ําสงคราม 5 ดอนบอ ทากอน อากาศอํานวย สกลนคร ทรายปนโคลน 
ลําน้ํายาม 9 โพนแพง โพนแพง อากาศอํานวย สกลนคร โคลน 
ลําน้ําอูน  พรรณนา พรรณนา พรรณนานิคม สกลนคร โคลน 
หวยปลาหาง  ทาสองคอน บะฮี พรรณนานิคม สกลนคร โคลน 
หวยมะโหดนอย  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 
อางเกบ็น้ําคลองทราย   หนองตะเคียน

บอน
วัฒนานคร สระแกว โคลน 

อางเก็บน้ําหวยชัน  หวยชัน ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 
เขื่อนปาสัก/ทายหนวยอนุรักษ  คําพราน วังมวง สระบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ํายม 5 เกาะระเบียง แมส่ํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย โคลน 
แมน้ําทาจีน 1 สนามชัย สนามชัย เมือง สุพรรณบุรี โคลน 
หวยทัพทัน  หนองฮู เสียว อุทุมพรพิสัย สุรินทร ทราย 
แมน้ํานอย 5  บางสมศรี วิเศษชัยชาญ อางทอง ทรายปนโคลน 
แมน้ํานอย 6 พุ สี่รอย วิเศษชัยชาญ อางทอง โคลน 
ทายเขื่อนหวยหลวง 4 คงนอย เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี ทราย 
ฝายแมน้ําสงคราม 5 หนองกา บานจันทร บานดุง อุดรธานี ทราย 
แมน้ําตากแดด 1 เขานอย โคกหมอ ทัพทัน อุทัยธานี โคลน 
แมน้ําสะแกกรัง 1 เกาะลูกมอญ น้ําซึม เมือง อุทัยธานี โคลน 
ปากแมน้ํามูล 2 ดานใหม โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี โคลน 
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Scabies crispata (ตอ)       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
ปากแมน้ํามูล 2 ดานใหม โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล 10 นามน ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล 1 บานชาด ทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี โคลนปนทราย 
แมน้ํามูล 3 หนองกินเพล หนองกินเพล วารินชําราบ อุบลราชธานี โคลนปนทราย 
แมน้ํามูล 1 บุงมะแลง บุงมะแลง กิ่งอ.สวางวีระ

วงศ 
อุบลราชธานี ทรายละเอียด 

แมน้ําสงคราม  นาดี นาดี เฝาไร หนองคาย ทราย 
แมน้ําสงคราม  ทากกแดง ทากกแดง เซกา หนองคาย ทราย 
แมน้ําสงคราม  ทาชวง ทุงฝน ทุงฝน หนองคาย โคลน 

 
Scabies phaselus       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําลําปาว 1 ทาไฮ กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ ทรายปนโคลน 

ทรายละเอียด 
ลําน้ําพะยัง 1 สมสะอาด สมสะอาด กุฉินารายณ กาฬสินธุ ทรายละเอียด 
ลําน้ําพอง 11 โคกทา หนองตูม เมือง ขอนแกน ทรายละเอียด 
ลําน้ําพอง   โคกสูง น้ําพอง น้ําพอง ขอนแกน โคลน 
ลําน้ําพอง  
(หวยสายหนัง) 

6 หวยสายหนัง สีชมพู สีชมพู ขอนแกน โคลน 

อางเก็บน้ําคลองระบม  ทาชีวิต ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา โคลน 
อางเก็บน้ําลาดกระทิง 7 ลาดกระทิง ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา โคลน 
คลองหลวง 6 คลองหลวง ไรหลักทอง พนัสนิคม ชลบุรี โคลน 
ลําน้ําชี  ระเหว หนองบัวระ

เหว 
หนองบัวระเหว ชัยภูมิ โคลน 

หนองผักปง 1 ผักปง ผักปง ภูเขียว ชัยภูมิ โคลน 
น้ําแมลาว 2 ปาสัก ปาง้ิว เวียงปาเปา เชียงราย โคลนปนทราย 
หวยนํ้าเย็น 5 หวยนํ้าเย็น ทาตอน แมอาย เชียงใหม โคลนปนทราย 
ปากหวยอวน 1 หาดแพง หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม  บานอวน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ํามูล 1 บานในเมือง ในเมือง พิมาย นครราชสีมา ทรายปนโคลน 
ลําน้ํามูล 3 ขี้เหล็ก ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา โคลนปนทราย 
ลําสะแทก 2 ดอนเมือง เทพาลัย คง นครราชสีมา โคลน 
แมน้ํามูล  กระเบี้อง

ใหญ 
หนองชัยศรี หนองหงส บุรีรัมย ทราย 
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Scabies phaselus (ตอ)      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
ลํามาศ  โคกกลาง โคกกลาง ลําปลายมาศ บุรีรัมย โคลนปนทราย 
หวยแอก  หวยเหย หนองเหยิ่ง บานใหมไชย

พจน
บุรีรัมย โคลนปนทราย 

หวยไคร  วังดินสอ วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
คลองบางพลี/ 
แมน้ํานอย 

 บานออ อมฤต ผักไห พระนครศรี 
อยุธยา 

โคลน 

แมน้ํายม  วังช้ินพัฒนา วังช้ิน วังช้ิน แพร โคลน 
แมน้ําชี 1 ทาขอนยาง ทาขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม ดินแข็ง 
ลําพับชู 1 เม็กดํา เม็กดํา พยัฆภูมิพิสัย มหาสารคาม โคลน 
แมน้ําโขง    เมือง มุกดาหาร ทราย 
หวยมุก 9 โพนทราย โพนทราย เมือง มุกดาหาร โคลน 
กุดน้ําใส 12 กุดน้ําใส กุดน้ําใส คอวัง ยโสธร โคลน 
ตลาดคําเขื่อนแกว  เหลาไฮ เหลาไฮ คําเขื่อนแกว ยโสธร  
ลําเซบาย 7 เชียงเพ็ง เชียงเพ็ง ปาต้ิว ยโสธร โคลน 
หวยลําโพง 6 เชียงเครือ กระจาย ปาต้ิว ยโสธร โคลนปนใบไผ 
อางเก็บน้ําหนองปลาไหล 1 แมน้ําคู แมน้ําคู ปลวกแดง ระยอง โคลน 
กั้นรอยเอ็ด/มหาสารคาม 1 บัวขาว สระบัว ปทุมรัตน รอยเอ็ด โคลน 
กุดปลาคูณ 1 โนนยาง ขวาว เสลภูมิ รอยเอ็ด ดิน 
ลําน้ํายัง 11 บานเกษตร แวง โพนทอง รอยเอ็ด ทรายละเอียด 
ลําน้ําเสียวนอย 1 เกษตรพิสัย เกษตรพิสัย เกษตรพิสัย รอยเอ็ด โคลนปนทราย 
เขื่อนปาสัก  หนองบัว หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําปาสัก 3 ทาหลวง ทาหลวง ทาหลวง ลพบุรี ดินปนหิน 
แมน้ําเลย  บานธาตุ บานธาตุ เชียงคาน เลย ดินปนทราย 
หวยโคกเพชร 1 โคกเพชร โคกเพชร ขุขันธ ศรีสะเกษ ทราย 
แมน้ํามูล 1 เมืองคง เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ ทราย 
แมน้ําสงคราม  สนามบิน อุมจาน กุสุมาลย สกลนคร โคลน 
แมน้ําสงคราม  นาหวา นาหวา กุสุมาลย สกลนคร ทราย 
ลําน้ําอูน  พรรณนา พรรณนา พรรณนานิคม สกลนคร โคลน 
สถานีประมงน้ําจืด
สกลนคร 

  ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร โคลน 

หวยปลาหาง  เดื่อศรีคัน
ไชย 

เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร โคลน 

คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว โคลนปนทราย 
หวยมะโหดนอย  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 
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Scabies phaselus (ตอ)      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
อางเก็บน้ําทากระบาก 7  ทาแยก เมือง สระแกว โคลน 
อางเก็บน้ําหวยชัน  หวยชัน ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 
เขื่อนปาสัก/ทายหนวยอนุรักษ  คําพราน วังมวง สระบุรี โคลนปนทราย 
กุดทะเลหลง  ชายทุง พรมเทพ ทาตูม สุรินทร ทราย 
หนองสรวง   ตระแสง เมือง สุรินทร โคลน 
หาดสะแก 2 ทัพคาย ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร ทราย 
หวยทับทัน  ทับทัน ทับทัน สังขะ สุรินทร ทราย 
แมน้ําสงคราม  นาดี นาดี เฝาไร หนองคาย ทราย 
ลําน้ําฮ้ี  ดงไร บานซาง เซกา หนองคาย โคลน 
หวยหลวง 3 แดนเหนือ วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย โคลน 
คลองพะเนียง  โนนคูณ บานขาม เมือง หนองบัวลําภู โคลนปนทราย 
คลองพะเนียง  วังหมื่น หนองบัว เมือง หนองบัวลําภู โคลนปนทราย 
ลําน้ําพอง 1 ทรายทอง ทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู ทรายปนกรวด 
ลําเซบก  อํานาจ อํานาจ ลืออํานาจ อํานาจเจริญ ดิน 
หวยละโอง 1 นาฝอ นาผือ เมือง อํานาจเจริญ หินปนทราย 
คลองหวยหลวง  หนองวัวซอ หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี โคลนปนทราย 
หนองน้ํา  หัวขัว เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี ดินเหนียว 
หวยหลวง  สามพราว สามพราว เมือง อุดรธานี โคลน 
หวยหลวง 9 หนองแสง หนองออ หนองวัวซอ อุดรธานี ดินเหนียวปน

ทราย 
แมน้ํามูล 10 นามน ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล 1 วังกางฮุง บุงไหม วารินชําราบ อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล 3 หนองกินเพล หนองกินเพล วารินชําราบ อุบลราชธานี โคลนปนทราย 
แมน้ํามูล 3 สะแบงเหนือ หนองแสง

ใหญ 
โขงเจียม อุบลราชธานี ดินดาน 

แมน้ํามูล 1 บุงมะแลง บุงมะแลง กิ่งอ.สวางวีระ
วงศ 

อุบลราชธานี ทรายละเอียด 

แมน้ํามูล 1 หาดทราย
แกว 

พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี โคลน 

ลําเซบาย   กอเอ เขื่องใน อุบลราชธานี โคลน 
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Scabies nucleus       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
ลําน้ําพะยัง 1 สมสะอาด สมสะอาด กุฉินารายณ กาฬสินธุ ทรายละเอียด 
ลําน้ําพอง  
(หวยสายหนัง) 

6 หวยสายหนัง สีชมพู สีชมพู ขอนแกน 
โคลน 

ลําน้ําชี  ระเหว หนองบัวระ
เหว

หนองบัวระ
เหว

ชัยภูมิ โคลน 

หนองผักปง 1 ผักปง ผักปง ภูเขียว ชัยภูมิ โคลน 
หวยทับทัน  ทับทัน ทับทัน สังขะ สุรินทร ทราย 
ลําน้ําพอง 1 ทรายทอง ทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู ทรายปนกรวด 

Indonaia substriata       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ํามูล  กระเบื้องใหญ หนองชัยศรี หนองหงส บุรีรัมย ทราย 

 
Indonaia pilata       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
ลําน้ําพอง 5 ทากระเสริม ทากระเสริม น้ําพอง ขอนแกน โคลน 
ลําน้ําพอง 11 โคกทา หนองตูม เมือง ขอนแกน ทรายละเอียด 
แมน้ําปง 6 ปารวก ดอนแกว แมริม เชียงใหม โคลนปนทราย 
ลําน้ํามูล 3 ขี้เหล็ก ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา โคลนปนทราย 
ลําเซบาย 7 เชียงเพ็ง เชียงเพ็ง ปาต้ิว ยโสธร โคลน 
แมน้ําวัง  ทาดาน แมพริก แมพริก ลําปาง ทรายปนกรวด 
หวยโคกเพชร 1 โคกเพชร โคกเพชร ขุขันธ ศรีสะเกษ ทราย 
กุดทะเลหลง  ชายทุง พรมเทพ ทาตูม สุรินทร ทราย 
หาดสะแก 2 ทัพคาย ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร ทราย 
หวยทับทัน  ทับทัน ทับทัน สังขะ สุรินทร ทราย 
ลําเซบก  อํานาจ อํานาจ ลืออํานาจ อํานาจเจริญ ดิน 

 
Ensidens ingallsianus ingallsianus     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
เขื่อนศรีนครินทร   ทากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี โคลน 
แมน้ําบิคลี่ 2 วังกะ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี ทรายละเอียดปน

โคลน 
แมน้ํารันตี 6 หวยมาลัย หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี ทรายปนโคลน 
หวยซองกาเรีย 8 ซองกาเรีย หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี โคลน 
หวยแมปลาสรอย  ดานแมแฉลบ ดานแมแฉลบ ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี หิน 
คลองไมมีช่ือ  ทุงสมอ ทุงสมอ พนมทวน กาญจนบุรี โคลน 
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Ensidens ingallsianus ingallsianus (ตอ)    
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําปง 4 เกาะสะบา หนองปลิง เมือง กําแพงเพชร โคลน 
แมน้ําปง 5 นครชุม นครชุม เมือง กําแพงเพชร โคลน 
ลําน้ําชี (หวยโจด) 7 บานโจด กุดเคา มัญจคีร ี ขอนแกน โคลน 
ลําน้ําพอง 5 ทากระเสริม ทากระเสริม น้ําพอง ขอนแกน โคลน 
ลําน้ําพอง 11 โคกทา หนองตูม เมือง ขอนแกน ทรายละเอียด 
ลําน้ําพอง   โคกสูง น้ําพอง น้ําพอง ขอนแกน โคลน 
อางเก็บน้ําคลองระบม  ทาชีวิต ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา โคลน 
อางเก็บน้ําลาดกระทิง 7 ลาดกระทิง ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา โคลน 
คลองระหวางสรรพยา-สรรคบุร ี  หวยกรด สรรคบุร ี ชัยนาท โคลน 
หนองบอระแวง 5 ดอนเสือ บางหลวง สรรพยา ชัยนาท โคลน 
ลําน้ําชี  ระเหว หนองบัวระเหว หนองบัวระ

เหว 
ชัยภูมิ โคลน 

หนองผักปง 1 ผักปง ผักปง ภูเขียว ชัยภูมิ โคลน 
น้ําแมมะ 1 แมมะ ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย โคลนปนทราย 
แมน้ํากก 7 คีรีสุวรรณ หนองปากอ กิ่งอ.ดอยหลวง เชียงราย โคลน 
แมน้ํากก  สองพี่นอง บานวียง เชียงแสน เชียงราย ทรายปนโคลน 
แมน้ําอิง   ปาแดด ปาแดด เชียงราย โคลน 
ลําน้ําตาก 9 ผางาม ผางาม เวียงชัย เชียงราย ดิน 
ลําน้ํารองมีด 4 เวียง ปาแดด ปาแดด เชียงราย โคลน 
สถานีประมงน้ําจืด
เชียงราย 

6 ปงหลวง เวียงชัย เมือง เชียงราย โคลน 

หนองยาเล็ก 14 แมสลองใน ปาซาง จัน เชียงราย ดิน 
แมน้ําปง   ฟาฮาม เมือง เชียงใหม ทราย 
คลองชลประทาน    องครักษ นครนายก โคลน 
คลองบางปลากด   บางปลากด องครักษ นครนายก โคลน 
คลองเหมือง  คลองเหมือง วังกระโจม เมือง นครนายก โคลน 
แมน้ํานครนายก  วังพะเนียด ทาชาง เมือง นครนายก โคลน 
แมน้ํานครนายก  ทรายมูล ทรายมูล องครักษ นครนายก โคลน 
แมน้ํานครนายก  บางออ บานนา บานนา นครนายก โคลน 
แมน้ํานครนายก  ทาศาลา ทาทราย เมือง นครนายก โคลน 
แมน้ํานครนายก  เขานางบวช สาลิกา เมือง นครนายก โคลน 
แมน้ํานครนายก  โพธิ์ไทร บานใหญ เมือง นครนายก โคลน 
กุดกา 6 ทาบอ ทาบอสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
ปากน้ําอูน 6 ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
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Ensidens ingallsianus ingallsianus (ตอ)    
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
ปากหวยอวน 1 หาดแพง หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม 13 ศรีเวินชัย สามผง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม  บานอวน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
ลําน้ําก่ํา  นาแก นาแก นาแก นครพนม ทรายละเอียด 
ลําน้ํายัง  หนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม โคลนปนทราย 
ลําน้ําอูน  อูนยางคํา นาหวา นาหวา นครพนม โคลน 
แมน้ํามูล 1 บานในเมือง ในเมือง พิมาย นครราชสีมา ทรายปนโคลน 
ลําน้ํามูล 3 ขี้เหล็ก ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา โคลนปนทราย 
ลําสะแบก 2 ดอนเมือง เทพาลัย คง นครราชสีมา โคลน 
คลองบานตูล  บานตูล บานตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช โคลน 
คลองนอย 1 คลองนอย คลองนอย ปากพนัง นครศรีธรรมราช โคลน 
แมน้ําเจาพระยา   ปากน้ําโพ เมือง นครสวรรค ดินแดงปนกรวด 
แมน้ําเจาพระยา  บางมะฝอ บางมะฝอ โกรกพระ นครสวรรค โคลน 
แมน้ํามูล  กระเบี้องใหญ หนองชัยศรี หนองหงส บุรีรัมย ทราย 
ลํามาศ 1 โคกกลาง โคกกลาง ลําปลายมาศ บุรีรัมย โคลนปนทราย 
หนองสรวง 6 หนองสรวง บัวทอง เมือง บุรีรัมย โคลน 
หวยแเอก  หวยเหย หนองเหยิ่ง บานใหมชัย

พจน 
บุรีรัมย โคลนปนทราย 

หวยยาง 1 บานดาน บานดาน กิ่งอําเภอบาน
ดาน 

บุรีรัมย โคลน 

คลองสัมพันธ  กุดตาเสก เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี โคลนปนดินลูกรัง 
หวยไคร  วังดินสอ วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี ทรายปนโคลน 
คลองบางพลี/แมน้ํา
นอย 

6 บานออ อมฤต ผักไห พระนครศรี 
อยุธยา 

โคลน 

คลองผักไห   เจาเจ็ด ผักไห พระนครศรี 
อยุธยา 

ดิน 

คลองผักไห-เจาเจ็ด   เจาเจ็ด ผักไห พระนครศรี 
อยุธยา 

ดิน 

คลองลาดชิด   ลาดชิด ผักไห พระนครศรี 
อยุธยา 

ดิน 

บึงสีไฟ   ในเมือง เมือง พิจิตร โคลน 
แมน้ํานาน 9 ทาหลวง ทาหลวง เมือง พิจิตร โคลน 
แมน้ํายม  สามงาม สามงาม สามงาม พิจิตร โคลน 
แกงบางระจัน 6 หนองแมนา หนองแมนา เขาคอ เพชรบูรณ ทราย 
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Ensidens ingallsianus ingallsianus (ตอ)    
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
เขื่อนปาสัก  หนองบัว หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําปาสัก 9 ปากน้ํา สะเดียง เมือง เพชรบูรณ ดินเหนียว 
แมน้ําปาสัก 10 โนนทอง หนองไขว หลมสัก เพชรบูรณ ดินเหนียวปนทราย 
แมน้ํายม 4 วังมอญ วังหงษ เมือง แพร โคลน 
แมน้ํายม 1 น้ําโคง ปาแมต เมือง แพร โคลนปนทราย 
หนองมวงไข 8 หนองมวงไข หนองมวงไข หนองมวงไข แพร โคลน 
ลําพับชู 1 เม็กดํา เม็กดํา พยัฆภูมิพิสัย มหาสารคาม โคลน 
แมน้ําชี  ฟาหยาด ฟาหยาด มหาชนะชัย ยโสธร โคลน 
แมน้ําชีหลง 2 บากเรือ บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร โคลน 
ลําเซบาย 7 เชียงเพ็ง เชียงเพ็ง ปาต้ิว ยโสธร โคลน 
หวยลําโพง 6 เชียงเครือ กระจาย ปาต้ิว ยโสธร โคลนปนใบไผ 
กั้นรอยเอ็ด/มหาสารคาม บัวขาว สระบัว ปทุมรัตน รอยเอ็ด โคลน 
กุดปลาคูณ 1 โนนยาง ขวาว เสลภูมิ รอยเอ็ด ดิน 
ลําน้ําเสียวนอย 1 เกษตรพิสัย เกษตรพิสัย เกษตรพิสัย รอยเอ็ด โคลนปนทราย 
แมน้ําแมกลอง 6 หัวเกาะ เบิกไพร บานโปง ราชบุรี ทรายปนโคลน 
คลองทามะเฟอง  พูนทรัพย เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี ดินเหนียว 
แมน้ําปาสัก 3 ทาหลวง ทาหลวง ทาหลวง ลพบุรี โคลน 
แมน้ําลพบุรี 9 บางขัน ง้ิวราย เมือง ลพบุรี โคลน 
แมน้ําลพบุรี    เมือง ลพบุรี โคลน 
แมน้ําวัง  เกาะลอย ทาผา เกาะคา ลําปาง ทรายหยาบ 
หวยโคกเพชร 1 โคกเพชร โคกเพชร ขุขันธ ศรีสะเกษ ทราย 
แมน้ําสงคราม 5 ดอนปอ ทากอน อากาศอํานวย สกลนคร ทรายปนโคลน 
ลําน้ํายาม 9 โพนแพง โพนแพง อากาศอํานวย สกลนคร โคลน 
หวยสะเภอ  กุสุมาลย กุสุมาลย กุสุมาลย สกลนคร โคลนดินแดง 
หวยปลาหาง  เดื่อศรีคันไชย เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร โคลน 
คลองกระทุม  คลองกระทุม ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 
คลองพระปรง 6 สวนโรงเลื่อย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 
หวยมะโหด  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 
หวยมะโหดนอย  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 
อางเก็บน้ําคลองทราย   หนองตะเคียน

บอน 
วัฒนานคร สระแกว โคลน 

อางเก็บน้ําทากระบาก 7  ทาแยก เมือง สระแกว โคลน 
เขื่อนปาสัก/ทายหนวยอนุรักษ  คําพราน วังมวง สระบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ํายม  ทาโพธิ์ แมส่ํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย โคลน 
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Ensidens ingallsianus ingallsianus (ตอ)    
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
อางเก็บน้ําหวยแมสูง 5 ปาง้ิว ปาง้ิว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย โคลน 
คลองลําสําลี 1 บางยี่หน ตะคา บางปลามา สุพรรณบุรี โคลน 
แมน้ําทาจีน 1 สนามชัย สนามชัย เมือง สุพรรณบุรี โคลน 
แมน้ําทาจีน  ตะคา ตะคา บางปลามา สุพรรณบุรี โคลน 
กุดทะเลหลง  ชายทุง พรมเทพ ทาตูม สุรินทร ทราย 
แมน้ํามูล  พงสวาย ทาตูม ทาตูม สุรินทร ทราย 
หวยทัพทัน  หนองฮู เสียว อุทุมพรพิสัย สุรินทร ทราย 
หาดสะแก 2 ทัพคาย ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร ทราย 
หวยทับทัน  ทับทัน ทับทัน สังขะ สุรินทร ทราย 
แมน้ําสงคราม  ทาชวง ทุงฝน ทุงฝน หนองคาย โคลน 
ลําน้ําฮ้ี  ดงไร บานซาง เซกา หนองคาย โคลน 
หวยหลวง 3 แดนเหนือ วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย โคลน 
คลองพะเนียง  วังหมื่น หนองบัว เมือง หนองบัวลําภู โคลนปนทราย 
คลองพะเนียง  โนนคูณ บานขาม เมือง หนองบัวลําภู โคลนปนทราย 
แมน้ํานอย 6 พุ สี่รอย วิเศษชัยชาญ อางทอง โคลน 
ลําเซบก  อํานาจ อํานาจ ลืออํานาจ อํานาจเจริญ ดิน 
คลองหวยหลวง  หนองวัวซอ หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี โคลนปนทราย 
ทายเขื่อนหวยหลวง 4 คงนอย เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี ดินทราย 
แมน้ําสงคราม 1 ดงเย็น ดงเย็น  บานดุง อุดรธานี โคลน 
หนองน้ํา  หัวขัว เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี ดินเหนียว 
หวยหลวง  สามพราว สามพราว เมือง อุดรธานี โคลน 
หวยหลวง 9 หนองแสง หนองออ หนองวัวซอ อุดรธานี ดินเหนียวปนทราย 
คลองตรอน 3 เหลา อางน้ํา ตรอน อุตรดิตถ ทราย 
แมน้ําตากแดด 1 เขานอย โคกหมอ ทัพทัน อุทัยธานี โคลน 
แมน้ําสะแกกรัง 1 เกาะลูกมอญ น้ําซึม เมือง อุทยัธานี โคลน 
ปากลําน้ํามูล 2 ดานใหม โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล 10 นามน ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล 1 บานชาด ทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี โคลนปนทราย 
แมน้ํามูล 1 วังกางฮุง บุงไหม วารินชําราบ อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล 3 หนองกินเพล หนองกินเพล วารินชําราบ อุบลราชธานี โคลนปนทราย 
แมน้ํามูล 1 บุงมะแลง บุงมะแลง กิ่งอ.สวางวีระ

วงศ 
อุบลราชธานี ทรายละเอียด 

แมน้ํามูล 9 วังใหม หนองแสงใหญ โขงเจียม อุบลราชธานี โคลน 
ลําเซบาย   กอเอ เขื่องใน อุบลราชธานี โคลน 
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Ensidens ingallsianus dugasti     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําสงคราม 1 บานขา บานขา ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม 4 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม  บานอวน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
ลําน้ําก่ํา  นาแก นาแก นาแก นครพนม ทรายละเอียด 
หวยดินดํา 6 นามน บานผึ้ง เมือง นครพนม โคลน 
หวยฮองฮอ 12 ภูเขาทอง หนองญาติ เมือง นครพนม ดินแดง 
อูนหลง 8 ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
ลําเซบาย 7 เชียงเพ็ง เชียงเพ็ง ปาต้ิว ยโสธร โคลน 
แมน้ําสงคราม  สนามบิน อุมจาน กุสุมาลย สกลนคร โคลน 
ลําน้ํายาม 9 โพนแพง โพนแพง อากาศอํานวย สกลนคร โคลน 
ลําน้ําอูน  พรรณนา พรรณนา พรรณนานิคม สกลนคร โคลน 
สถานีประมงน้ําจืดสกลนคร  ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร โคลน 
หวยปลาหาง  ทาสองคอน บะฮี พรรณนานิคม สกลนคร โคลน 
แมน้ําสงคราม  นาดี นาดี เฝาไร หนองคาย ทราย 
แมน้ําสงคราม  ทากกแดง ทากกแดง เซกา หนองคาย ทราย 
ลําน้ําฮ้ี  ดงไร บานซาง เซกา หนองคาย โคลน 
แมน้ํามูล 10 นามน ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล 1 หาดทรายแกว พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี โคลน 

 
Uniandra contradens ascia      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
หวยลําตะเพิน  เขาชนไก ลาดหญา เมือง กาญจนบุรี หินปนทราย 
หวยล่ินถิ่น 4 ลิ่นถิ่น ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี หินปนทราย 
คลองไมมีช่ือ  ทุงสมอ ทุงสมอ พนมทวน กาญจนบุรี โคลน 
แมน้ําปง  ตาสวน ขาณุลักษณบุรี ขาณุลักษณบุรี กําแพงเพชร โคลนปนทราย 
แมน้ําปง 5 นครชุม นครชุม เมือง กําแพงเพชร โคลน 
คลองทาลาด 6 บานนานอย เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา โคลน 
คลองสียัด  หวยตะปอก ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
วังสะหมาก/คลองพระสทึง ทากลอย ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
อางเก็บน้ําเขื่อนสียัด  คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
อางเก็บน้ําคลองระบม  ทาชีวิต ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา โคลน 
อางเก็บน้ําลาดกระทิง 7 ลาดกระทิง ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา โคลน 
น้ําแมมะ 1 แมมะ ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย โคลนปนทราย 
แมน้ําปง   ฟาฮาม เมือง เชียงใหม ทราย 
แมน้ําปง  ปาง้ิว ทาวังตาล สารภี เชียงใหม ทรายปนโคลน 
แมน้ําปง 6 ปารวก ดอนแกว แมริม เชียงใหม โคลนปนทราย 
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Uniandra contradens ascia (ตอ)     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองชี 4 เขาวิเศษ เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง ดินเหนียวปนกรวด
คลองชี  จิจิก ทาสะบา วังวิเศษ ตรัง โคลนปนทราย

ละเอียด 
คลองนอย  ทาจีน บางรัก เมือง ตรัง โคลนแข็ง 
แมน้ําวัง  พระยาจันทร วังจันทร สามเงา ตาก โคลนปนทราย 
คลองชลประทาน    องครักษ นครนายก โคลน 
คลองเหมือง  คลองเหมือง วังกระโจม เมือง นครนายก โคลน 
แมน้ํานครนายก  ทาศาลา ทาทราย เมือง นครนายก โคลน 
แมน้ํานครนายก  วังพะเนียด ทาชาง เมือง นครนายก โคลน 
ปากน้ําอูน 6 ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม 4 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม 1 บานขา บานขา ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม  บานอวน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
ลําน้ําก่ํา 1 บานน้ําก่ํา น้ําก่ํา ธาตุพนม นครพนม โคลนปนทราย 
ลําน้ําก่ํา  นาแก นาแก นาแก นครพนม ทรายละเอียด 
ลําน้ํายัง  หนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม โคลนปนทราย 
คลองทาเรือรี  ปากน้ําสิชล สิชล สิชล นครศรีธรรมราช ทราย 
คลองพุดหง  พุดหง หินตก รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช ทรายปนโคลน 
คลองไมเสียบ  ไมเสียบ เกาะขันธ ชะอวด นครศรีธรรมราช ทรายปนโคลน 
แมน้ําเจาพระยา  ทามะฝอ บางมะฝอ โกรกพระ นครสวรรค โคลน 
แมน้ําปง  เจริญผล บรรพตพิสัย บรรพตพิสัย นครสวรรค ทราย 
แมน้ําปง 7 ทาทอง นครสวรรคตก เมือง นครสวรรค โคลน 
คลองพระปรง  นางเลง กบินทรบุรี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลน 
แควหนุมาน 1 หนองเอี่ยน นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําปราจีนบุรี  ทาอุดม บานทาม ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี ทราย 
แมน้ําบางปะกง 3  บางเดชะ เมือง ปราจีนบุรี โคลน 
หวยไคร  วังดินสอ วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี ทรายปนโคลน 
คลองบางพลี/แมน้ํา
นอย 

6 บานออ อมฤต ผักไห พระนคร 
ศรีอยุธยา 

โคลน 

คลองผักไห   เจาเจ็ด ผักไห พระนคร 
ศรีอยุธยา 

ดิน 

คลองลาดชิด   ลาดชิด ผักไห พระนคร 
ศรีอยุธยา 

ดิน 

เขื่อนแกงกระจาน 1  แกงกระจาน แกงกระจาน เพชรบุรี โคลนปนทราย 



 110 

Uniandra contradens ascia (ตอ)     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แกงบางระจัน 6 หนองแมนา หนองแมนา เขาคอ เพชรบูรณ ทราย 
แมน้ําปาสัก 9 ปากน้ํา สะเดียง เมือง เพชรบูรณ ดินเหนียว 
แมน้ําปาสัก  แควปาสัก ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ ดินเหนียว 
แมน้ําปาสัก 10 โนนทอง หนองไขว หลมสัก เพชรบูรณ ดินเหนียวปนทราย
หวยมุก 9 โพนทราย โพนทราย เมือง มุกดาหาร โคลน 
แมน้ําแมกลอง 6 หัวเกาะ เบิกไพร บานโปง ราชบุรี ทรายปนโคลน 
เขื่อนปาสัก  หนองบัว หนองบัว พนัสนิคม ลพบุรี โคลนปนทราย 
คลองทามะเฟอง  พูนทรัพย เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี ดินเหนียว 
แมน้ําลพบุรี    เมือง ลพบุรี โคลน 
แมน้ําลพบุรี 9 บางขัน ง้ิวราย เมือง ลพบุรี โคลน 
แมน้ําวัง  ทาดาน แมพริก แมพริก ลําปาง ทรายปนกรวด 
แมน้ําวัง 1 อุมลอง ลอมแรด เถิน ลําปาง ทราย 
หวยแมลี้  ใหมศิวิไล ลี้ ลี้ ลําพูน ทรายละเอียดปน

โคลน 
แมน้ําเลย  บานธาตุ บานธาตุ เชียงคาน เลย ดินปนทราย 
แมน้ําเลย  น้ําออม บานธาตุ เชียงคาน เลย ทรายละเอียด 
แมน้ําสงคราม  สนามบิน อุมจาน กุสุมาลย สกลนคร โคลน 
แมน้ําสงคราม  นาหวา นาหวา กุสุมาลย สกลนคร ทราย 
แมน้ําสงคราม 5 ดอนบอ ทากอน อากาศอํานวย สกลนคร ทรายปนโคลน 
ลําน้ํายาม 9 โพนแพง โพนแพง อากาศอํานวย สกลนคร โคลน 
คลองกระทุม  คลองกระทุม ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 
คลองพระปรง 6 สวนโรงเลื่อย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 
คลองพระสะทึง 5 ศาลาลําดวน ศาลาลําดวน เมือง สระแกว ทราย 
คลองพระสะทึง 5 ทาระพา ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 
หวยมะโหดนอย  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 
หวยมะโหด  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 
เขื่อนปาสัก/ทายหนวยอนุรักษ  คําพราน วังมวง สระบุรี โคลนปนทราย 
คลองกระแดะ 9  พลายวาส กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี โคลน 
แมน้ําตาป 3 อรัญคามวารี อรัญคามวารี เคียนซา สุราษฎรธานี ทราย 
แมน้ําตาป 5 มอเก็ต ควนศรี บานนาสาร สุราษฎรธานี ทราย 
แมน้ําตาป 3 สายกลาง อิปน พระแสง สุราษฎรธานี ทราย 
แมน้ําตาป  บางออ เขาหัวควาย พุมพิน สุราษฎรธานี โคลน 
แมน้ําสงคราม  ทากกแดง ทากกแดง เซกา หนองคาย ทราย 
แมน้ําสงคราม  นาดี นาดี เฝาไร หนองคาย ทราย 
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Uniandra contradens ascia (ตอ)     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ํานอย 6 พุ สี่รอย วิเศษชัยชาญ อางทอง โคลน 
แมน้ํานอย 5  บางสมศรี วิเศษชัยชาญ อางทอง ทรายปนโคลน 
แมน้ําสงคราม 1 ดงเย็น ดงเย็น บานดุง อุดรธานี โคลน 
คลองตรอน 3 เหลา อางน้ํา ตรอน อุตรดิตถ ทราย 
แมน้ําตากแดด 1 เขานอย โคกหมอ ทัพทัน อุทัยธานี โคลน 
แมน้ําสะแกกรัง 1 เกาะลูกมอญ น้ําซึม เมือง อุทัยธานี โคลน 

Uniandra contradens rusticoides     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองอิปน 3 ปากหยา ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ หินปนโคลน 
คลองสียัด  หวยตะปอก ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
อางเก็บน้ําเขื่อนสียัด  คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
อางเก็บน้ําลาดกระทิง 7 ลาดกระทิง ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา โคลน 
แมน้ําอิง   ปาแดด ปาแดด เชียงราย โคลน 
แมน้ําปง 6 ปารวก ดอนแกว แมริม เชียงใหม โคลนปนทราย 
แมน้ําปง  กองหิน หางดง ฮอด เชียงใหม ทราย 
แมน้ําหนุมาน  ปากรวม สะพานหิน นาดี ปราจีนบุรี ทราย 
แมน้ําวัง 1 อุมลอง ลอมแรด เถิน ลําปาง ทราย 
แมน้ําวัง  ทาดาน แมพริก แมพริก ลําปาง ทรายปนกรวด 
คลองวาด  ฉลงุ ฉลุง หาดใหญ สงขลา ทรายปนกรวด 
คลองแงะ 2 ทาโพธิ์ ทาโพธิ์ สะเดา สงขลา ทราย 
คลองพระปรง 6 สวนโรงเลื่อย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 
คลองพระสะทึง  ทากระบาก ทาศาลา เมือง สระแกว โคลนปนทราย 
คลองพระสะทึง 5 ศาลาลําดวน ศาลาลําดวน เมือง สระแกว ทราย 
คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว โคลนปนทราย 
แมน้ําตาป  ทาทราย อิปน พระแสง สุราษฎรธานี โคลน 
คลองตรอน 3 เหลา อางน้ํา ตรอน อุตรดิตถ ทราย 

 
Uniandra contradens tumidula     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองไมมีช่ือ  ทุงสมอ ทุงสมอ พนมทวน กาญจนบุรี โคลน 
แมน้ําปง  ตาสวน ขาณุลักษณบุรี ขาณุลักษณบุรี กําแพงเพชร โคลนปนทราย 
หนองบอระแวง 5 ดอนเสือ บางหลวง สรรพยา ชัยนาท โคลน 
 6 ดอนมะรุม ชัยนาท เมือง ชัยนาท โคลน 
แมน้ําปง  หนองตอง หนองตอง หางดง เชียงใหม ทราย 
กุดตะกรา 6 ทาบอ ทาบอสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
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Uniandra contradens tumidula (ตอ)     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําสงคราม  บานอวน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม 4 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
คลองตา 6 สระบัว ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช โคลน 
แควหนุมาน 1 หนองเอี่ยน นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
บึงสีไฟ   ในเมือง เมือง พิจิตร โคลน 
แกงบางระจัน 6 หนองแมนา หนองแมนา เขาคอ เพชรบูรณ ทราย 
แมน้ํายม 1 น้ําโคง ปาแมต เมือง แพร โคลนปนทราย 
อางเก็บน้ําหนองปลา
ไหล 

1 
แมน้ําคู แมน้ําคู ปลวกแดง ระยอง โคลน 

เขื่อนปาสัก  หนองบัว หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําปาสัก 3 ทาหลวง ทาหลวง ทาหลวง ลพบุรี ดินปนหิน 
แมน้ําวัง  เกาะลอย ทาผา เกาะคา ลําปาง ทรายหยาบ 
แมน้ําสงคราม  นาหวา นาหวา กุสุมาลย สกลนคร ทราย 
เขื่อนปาสัก/ทายหนวยอนุรักษ  คําพราน วังมวง สระบุรี โคลนปนทราย 

แมน้ํายม  ทาโพธิ์ แมส่ํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย โคลน 
แมน้ําตาป 3 อรัญคามวารี อรัญคามวารี เคียนซา สุราษฎรธานี ทราย 
ศพจสุราษฎรฯ   ทาขาม พุมพิน สุราษฎรธานี โคลน 
แมน้ําสงคราม  นาดี นาดี เฝาไร หนองคาย ทราย 
หวยหลวง 3 แดนเหนือ วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย โคลน 
แมน้ําสะแกกรัง 1 เกาะลูกมอญ น้ําซึม เมือง อุทัยธานี โคลน 

 
Uniandra contradens rustica     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองอิปน 3 ปากหยา ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ หินปนโคลน 
คลองไมมีช่ือ  ทุงสมอ ทุงสมอ พนมทวน กาญจนบุรี โคลน 
แมน้ําปง 5 นครชุม นครชุม เมือง กําแพงเพชร โคลน 
แมน้ําปง 4 เกาะสะบา หนองปลิง เมือง กําแพงเพชร โคลน 
คลองทาลาด 6 บานนานอย เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา โคลน 
อางเก็บน้ําเขื่อนสียัด  คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
อางเก็บน้ําลาดกระทิง 7 ลาดกระทิง ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา โคลน 
แมน้ําอิง   ปาแดด ปาแดด เชียงราย โคลน 
แมน้ําปง   ฟาฮาม เมือง เชียงใหม ทราย 
แมน้ําปง  ปาง้ิว ทาวังตาล สารภี เชียงใหม ทรายปนโคลน 
แมน้ําปง  หนองตอง หนองตอง หางดง เชียงใหม ทราย 
แมน้ําปง  สบริม ริมใต แมริม เชียงใหม ทรายปนกรวด 
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Uniandra contradens rustica (ตอ)     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
อูนหลง 8 ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําเจาพระยา   ปากน้ําโพ เมือง นครสวรรค ดินแดงปนกรวด 
แมน้ําเจาพระยา  บางมะฝอ บางมะฝอ โกรกพระ นครสวรรค โคลน 
แมน้ําปง 7 ทาทอง นครสวรรคตก เมือง นครสวรรค โคลน 
แควหนุมาน 1 หนองเอี่ยน นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
หวยไคร  วังดินสอ วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
คลองบางพลี/แมน้ํา
นอย 

6 บานออ อมฤต ผักไห พระนครศรี 
ศรีอยุธยา 

โคลน 

คลองผักไห   เจาเจ็ด ผักไห พระนครศรี 
ศรีอยุธยา 

ดิน 

คลองผักไห-เจาเจ็ด   เจาเจ็ด ผักไห พระนครศรี 
ศรีอยุธยา 

ดิน 

แมน้ํายม  สามงาม สามงาม สามงาม พิจิตร โคลน 
เขื่อนแกงกระจาน 1  แกงกระจาน แกงกระจาน เพชรบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําเพชรบุรี   กลัดหลวง ทายาง เพชรบุรี กรวด 
แกงบางระจัน 6 หนองแมนา หนองแมนา เขาคอ เพชรบูรณ ทราย 
แมน้ําปาสัก  แควปาสัก ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ ดินเหนียว 
แมน้ํายม 1 น้ําโคง ปาแมต เมือง แพร โคลนปนทราย 
แมน้ํายม  วังช้ินพัฒนา วังช้ิน วังช้ิน แพร โคลน 
แมน้ํายม 7 หนองมวงไข หนองมวงไข หนองมวงไข แพร โคลนปนทราย 
แมน้ํายม 7 วังตนเกลือ ปากกาง ลอง แพร กรวด 
สระขุด 4 ปากยาง หนองมวงไข หนองมวงไข แพร โคลน 
หนองมวงไข 8  หนองมวงไข หนองมวงไข แพร โคลน 
หนองมวงไข  หนองมวงไข หนองมวงไข หนองมวงไข แพร โคลน 
หวยแมยาง 4 ปากยาง หนองมวงไข หนองมวงไข แพร โคลน 
แมน้ํายม 7 หวยหมาย หวยหมาย สอง แพร โคลน 
แมน้ําแมกลอง 6 หัวเกาะ เบิกไพร บานโปง ราชบุรี ทรายปนโคลน 
แมน้ําวัง  เกาะลอย ทาผา เกาะคา ลําปาง ทรายหยาบ 
แมน้ําวัง   บานแลง เมือง ลําปาง โคลนปนทราย 
หวยแมลี้  ใหมศิวิไล ลี้ ลี้ ลําพูน ทรายละเอียดปน
เขื่อนปาสัก  หนองบัว หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี โคลนปนทราย 
คลองโพธเกาตน/แมน้ําลพบุรี โพธเกาตน โพธเกาตน เมือง ลพบุรี โคลน 
แมน้ําลพบุรี    เมือง ลพบุรี โคลน 
แมน้ําลพบุรี 9 บางขัน ง้ิวราย เมือง ลพบุรี โคลน 
คลองไมมีช่ือ 1 หนองเกวียน

หัก
พุคา บานหมี่ ลพบุรี โคลน 

แมน้ําเลย  น้ําออม บานธาตุ เชียงคาน เลย ทรายละเอียด 
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Uniandra contradens rustica (ตอ)     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําเลย  บานธาตุ บานธาตุ เชียงคาน เลย ดินปนทราย 
แมน้ําสงคราม  นาหวา นาหวา กุสุมาลย สกลนคร ทราย 
แมน้ํายม  ทาโพธิ์ แมส่ํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย โคลน 
คลองลําสําลี 1 บางยี่หน ตะคา บางปลามา สุพรรณบุรี โคลน 
แมน้ําทาจีน 1 สนามชัย สนามชัย เมือง สุพรรณบุรี โคลน 
แมน้ํานอย 5  บางสมศรี วิเศษชัยชาญ อางทอง ทรายปนโคลน 
แมน้ําตากแดด 1 เขานอย โคกหมอ ทัพทัน อุทัยธานี โคลน 
แมน้ําสะแกกรัง 1 เกาะลูกมอญ น้ําซึม เมือง อุทัยธานี โคลน 

 
Uniandra contradens crossei     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองลาว 1 ปากลาว นาเหนือ อาวลึก กระบี่ ทรายปนกรวด 
คลองชี 4 เขาวิเศษ เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง ดินเหนียวปน
คลองบานตูล  บานตูล บานตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช โคลน 
แมน้ําปง 7 ทาทอง นครสวรรคตก เมือง นครสวรรค โคลน 
แควหนุมาน 1 หนองเอี่ยน นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
หวยไคร  วังดินสอ วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี ทรายปนโคลน 
แมน้ําปราจีน  ทาอุดม บานทาม ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี ทราย 
คลองบางพลวง  บางเดชะ บางเดชะ เมือง ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
คลองไมมีช่ือ  บานสวน มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง โคลน 
คลองกระทุม  คลองกระทุม ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 
คลองพระปรง 6 สวนโรงเลื่อย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 
คลองทาบอน  ทาบอน ทาบอน ระโนด สงขลา ทราย 
คลองลําขัน  ควนขัน คูหาใต รัตภูมิ สงขลา ทรายปนกรวด 

 
Uniandra contradens fischeriana     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองอิปน 3 ปากหยา ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ หินปนโคลน 
คลองไมมีช่ือ  ทุงสมอ ทุงสมอ พนมทวน กาญจนบุรี โคลน 
คลองสียัด  หวยตะปอก ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
อางเก็บน้ําเขื่อนสียัด  คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
อางเก็บน้ําคลองระบม  ทาชีวิต ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา โคลน 
อางเก็บน้ําลาดกระทิง 7 ลาดกระทิง ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา โคลน 
แมน้ําอิง 15 เวียงใต เวียง เทิง เชียงราย โคลนปนทราย 
แมน้ําอิง   เวียง เวียงปาเปา เชียงราย โคลน 
แมน้ําปง  แทนดอกไม สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม ทราย 
แมน้ําสงคราม  บานอวน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม 4 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
ลําน้ําก่ํา  นาแก นาแก นาแก นครพนม ทรายละเอียด 
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Uniandra contradens fischeriana (ตอ)     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
ลําน้ําอูน  อูนยางคํา นาหวา นาหวา นครพนม โคลน 
อูนหลง 8 ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แควหนุมาน  หนองเอี่ยน นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
หวยไคร  วังดินสอ วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ํานาน 9 ทาหลวง ทาหลวง เมือง พิจิตร โคลน 
แมน้ํายม  สามงาม สามงาม สามงาม พิจิตร โคลน 
หนองมวงไข 8  หนองมวงไข หนองมวงไข แพร โคลน 
แมน้ําวัง 1 อุมลอง ลอมแรด เถิน ลําปาง ทราย 
แมน้ําวัง  ทาดาน แมพริก แมพริก ลําปาง ทรายปนกรวด 
แมน้ําวัง  วังยาว แมกัวะ สบปราบ ลําปาง ทราย 
แมน้ําสงคราม  สนามบิน อุมจาน กุสุมาลย สกลนคร โคลน 
ลําน้ํายาม 9 โพนแพง โพนแพง อากาศอํานวย สกลนคร โคลน 
หวยปลาหาง  ทาสองคอน บะฮี พรรณนานิคม สกลนคร โคลน 
คลองพระปรง 6 สวนโรงเลื่อย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 
คลองพระสะทึง 5 ทาระพา ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 
คลองพระสะทึง 5 ศาลาลําดวน ศาลาลําดวน เมือง สระแกว ทราย 
คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว โคลนปนทราย 
แมน้ําทาจีน 1 สนามชัย สนามชัย เมือง สุพรรณบุรี โคลน 
คลองบานใน 1 บานใน ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎรธานี ทราย 
คลองสระ  คลองสระ คลองสระ กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี โคลน  
Physunio superbus       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําซองกาเรีย 1 ซองกาเรีย หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี โคลน 
แมน้ําแมกลอง 2 บานใหม บานใหม ทามวง กาญจนบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําแมกลอง 4 แสนตอ แสนตอ ทามะกา กาญจนบุรี โคลน 
แมน้ําเจาพระยา   ปากน้ําโพ เมือง นครสวรรค ดินแดงปนกรวด 
แมน้ําปง 7 ทาทอง นครสวรรคตก เมือง นครสวรรค โคลน 
แมน้ํานาน    เมือง นาน โคลน 
คลองพระปรง  นางเลง กบินทรบุรี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลน 
แมน้ําปราจีนบุรี  ทาอุดม บานทาม ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี ทราย 
แมน้ําแควนอย 3 ทางาม ทางาม วัดโบสถ พิษณุโลก ทรายปนโคลน 
แมน้ําวังทอง 3 น้ําดวน วังทอง วังทอง พิษณุโลก ทราย 
แมน้ําปาสัก 4 ลําตะครอ กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ ดินเหนียวปน

ทราย
แมน้ําแมกลอง 6 หัวเกาะ เบิกไพร บานโปง ราชบุรี ทรายปนโคลน 
แมน้ําแมกลอง 5 คลองตาคต คลองตาคต โพธาราม ราชบุรี โคลน 
แมน้ําแมกลอง 2 วัดเกาะ สรอยฟา โพธาราม ราชบุรี โคลน 
แมน้ําแมกลอง 6 บางปา บางปา เมือง ราชบุรี โคลน 
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Physunio superbus (ตอ)     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองพระปรง 6 สวนโรงเลื่อย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 
คลองพระสะทึง  ทาระพา ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 
คลองพระสะทึง 5 ศาลาลําดวน ศาลาลําดวน เมือง สระแกว ทราย 
แมน้ําปาสัก 3 ปาเหนือ บานปา แกงคอย สระบุรี ดินเหนียวปนเลน 
แมน้ําปาสัก 1 วังกวาง บานปา แกงคอย สระบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําเจาพระยา  บางแคใน บางมัญ เมือง สิงหบุรี โคลน 
คลองอิปน 3 สายกลาง อิปน พระแสง สุราษฎรธานี ทราย 
แมน้ําตาป 3 อรัญคามวารี อรัญคามวารี เคียนซา สุราษฎรธานี ทราย 
แมน้ําตาป  ทาทราย อิปน พระแสง สุราษฎรธานี โคลน 
แมน้ํามูล 3 หนองกินเพล หนองกินเพล วารินชําราบ อุบลราชธานี โคลนปนทราย 

 
Physunio eximinus       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําลําปาว 1 ทาไฮ กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ ทรายละเอียด

ทรายปนโคลน 
ลําน้ําพะยัง 1 สมสะอาด สมสะอาด กุฉินารายณ กาฬสินธุ ทรายละเอียด 
ลําน้ําชี 2 นางแนว ทานางแนว แวงนอย ขอนแกน โคลน 
ลําน้ําชี (หวยโจด) 7 บานโจด กุดเคา มัญจคีร ี ขอนแกน โคลน 
ลําน้ําพอง 5 ทากระเสริม ทากระเสริม น้ําพอง ขอนแกน โคลน 
ลําน้ําพอง  โคกสูง น้ําพอง นํ้าพอง ขอนแกน โคลน 
ลําน้ําพอง 11 โคกทา หนองตูม เมือง ขอนแกน ทรายละเอียด 
ลําน้ําพอง 1 หนองแสง ทากระเสริม น้ําพอง ขอนแกน โคลน 
ลําน้ําพอง  
(หวยสายหนัง) 

6 หวยสายหนัง สีชมพู สีชมพู ขอนแกน โคลน 

ลําน้ําชี  ระเหว หนองบัวระ
เหว

หนองบัวระ
เหว

ชัยภูมิ โคลน 

ลําน้ําอูน  อูนยางคํา นาหวา นาหวา นครพนม โคลน 
แมน้ํามูล 1 บานในเมือง ในเมือง พิมาย นครราชสีมา ทรายปนโคลน 
ลําน้ํามูล 3 ขี้เหล็ก ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา โคลนปนทราย 
แมน้ํามูล  กระเบี้องใหญ หนองชัยศรี หนองหงส บุรีรัมย ทราย 
หนองสรวง 6 หนองสรวง บัวทอง เมือง บุรีรัมย โคลน 
แมน้ําชี 1 ทาขอนยาง ทาขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม ดินแข็ง 
แมน้ําชีหลง 2 บากเรือ บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร โคลน 
ลําเซบาย 7 เชียงเพ็ง เชียงเพ็ง ปาต้ิว ยโสธร โคลน 
หวยลําโพง 6 เชียงเครือ กระจาย ปาต้ิว ยโสธร โคลนปนใบไผ 
ลําน้ํายัง 11 บานเกษตร แวง โพนทอง รอยเอ็ด ทรายละเอียด 
แมน้ํามูล 1 เมืองคง เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ ทราย 
แมน้ํามูล  พงสวาย ทาตูม ทาตูม สุรินทร ทราย 
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Physunio eximinus (ตอ)     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
ลําน้ําพอง 1 ทรายทอง ทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู ทรายปนกรวด 
แมน้ํามูล 1 วังกางฮุง บุงไหม วารินชําราบ อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล 1 บุงมะแลง บุงมะแลง กิ่งอ.สวางวีระ

วงศ 
อุบลราชธานี ทรายละเอียด 

ลําเซบาย   กอเอ เขื่องใน อุบลราชธานี โคลน 
 

Physunio micropterus      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
หวยแมปลาสรอย  ดานแมแฉลบ ดานแมแฉลบ ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี หิน 
แมน้ําปง  แทนดอกไม สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม ทราย 
แมน้ําวัง  พระยาจันทร วังจันทร สามเงา ตาก โคลนปนทราย 
แมน้ํามูล  กระเบี้องใหญ หนองชัยศรี หนองหงส บุรีรัมย ทราย 
ลํามาศ 1 โคกกลาง โคกกลาง ลําปลายมาศ บุรีรัมย โคลนปนทราย 
แมน้ํายม  วังช้ินพัฒนา วังช้ิน วังช้ิน แพร โคลน 
หวยแมลาหลวง 5 สันติสุข แมลาหลวง แมลานอย แมฮองสอน โคลน 
แมน้ํางาว 1 ลําน้ํา หลวงใต งาว ลําปาง ทราย 
แมน้ําวัง  ทาดาน แมพริก แมพริก ลําปาง ทรายปนกรวด 
หวยหนอง  หวยซวก บุฮม เชียงคาน เลย ทราย 
คลองพระปรง 6 สวนโรงเลื่อย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 
แมน้ํามูล  พงสวาย ทาตูม ทาตูม สุรินทร ทราย 

 
Physunio inornatus       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําบิคลี่ 2 วังกะ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี ทรายละเอียดปน
แมน้ําปง  ปาตัน ปาตัน เมือง เชียงใหม โคลนปนทราย 
ลําเซบาย 7 เชียงเพ็ง เชียงเพ็ง ปาต้ิว ยโสธร โคลน 
คลองแงะ 2 ทาโพธิ์ ทาโพธิ์ สะเดา สงขลา ทราย 

 
Physunio       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
หวยซองกาเรีย 8 ซองกาเรีย หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี หิน 
คลองนางรอง   สาลิกา เมือง นครนายก กรวด 
คลองนางรอง 2   สาลิกา เมือง นครนายก กรวด 
คลองวังตะไคร   สาลิกา สาลิกา เมือง นครนายก กรวด 
แมน้ํานาน พนาสวรรค ปอ เมือง นาน กรวด 
หวยสะเนียน  ใหมเจริญสุข สะเนียน เมือง นาน ทราย 
แมน้ําหนุมาน 14 ปากรวม สะพานหิน นาดี ปราจีนบุรี ทราย 
คลองพระปรง 6 สวนโรงเลื่อย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 
คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว โคลนปนทราย 
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Physunio modelli       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
ลําน้ําชี (หวยโจด) 7 บานโจด กุดเคา มัญจคีร ี ขอนแกน โคลน 
ลําน้ําพอง (หวยสายหนัง) 6 หวยสายหนัง สีชมพู สีชมพู ขอนแกน โคลน 
คลองหลวง 5 คลองหลวง ไรหลักทอง พนัสนิคม ชลบุรี โคลน 
ลําน้ําชี  ระเหว หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ โคลน 
แมน้ําปง  ปาง้ิว ทาวังตาล สารภี เชียงใหม ทรายปนโคลน 
แมน้ํานาน พนาสวรรค ปอ เมือง นาน กรวด 
แมน้ําแควนอย 3 ทางาม วัดโบสถ วัดโบสถ พิษณุโลก ทรายปนโคลน 
แมน้ําวังทอง 3 น้ําดวน วังทอง วังทอง พิษณุโลก ทราย 
หวยชะโนด  ชะโนด ชะโนด หวานใหญ มุกดาหาร ดิน 
ลําน้ํายัง 11 บานเกษตร แวง โพนทอง รอยเอ็ด ทรายละเอียด 
แมน้ําวัง   บานแลง เมือง ลําปาง โคลนปนทราย 
แมน้ําเลย  บานธาตุ บานธาตุ เชียงคาน เลย ดินปนทราย 
หวยแมลี้  ใหมศิวิไล ลี้ ลี้ ลําพูน ทรายละเอียด

ปนโคลน 
หวยโคกเพชร 1 โคกเพชร โคกเพชร ขุขันธ ศรีสะเกษ ทราย 
แมน้ํามูล 1 เมืองคง เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ ทราย 
แมน้ํายม 3 หนองออ หนองออ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย ดินปนทราย 
แมน้ํามูล  พงสวาย ทาตูม ทาตูม สุรินทร ทราย 
หวยทัพทัน  หนองฮู เสียว อุทุมพรพิสัย สุรินทร ทราย 
คลองพะเนียง  วังหมื่น หนองบัว เมือง หนองบัวลําภู โคลนปนทราย 

 
Trapezoideus exolescens exolescens     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
หวยมุก 9 โพนทราย โพนทราย เมือง มุกดาหาร โคลน 
ลําเซบาย 7 เชียงเพ็ง เชียงเพ็ง ปาต้ิว ยโสธร โคลน 
แมน้ําเลย  น้ําออม บานธาตุ เชียงคาน เลย ทรายละเอียด 
หวยปลาหาง  ทาสองคอน บะฮี พรรณนานิคม สกลนคร โคลน 

 

Trapezoideus exolescens pallegoixi      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําลําปาว 1 ทาไฮ กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ ทรายปนโคลน 

ทรายละเอียด 
แมน้ําสงคราม 13 ศรีเวินชัย สามผง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
หวยลําโพง 6 เชียงเครือ กระจาย ปาต้ิว ยโสธร โคลนปนใบ
ลําเซบาย 7 เชียงเพ็ง เชียงเพ็ง ปาต้ิว ยโสธร โคลน 

 
 
 
 
 

Trapezoideus exolescens comptus     



 119 

แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําลําปาว 1 ทาไฮ กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ ทรายปนโคลน 
หวยแมโปน 7 นาเม็ง แมหอพระ แมแตง เชียงใหม กรวดปนทราย 
น้ําตกหวยแกว 2 หวยแกว สุเทพ เมือง เชียงใหม ทรายปนกรวด 
แมน้ําโขง    เมือง มุกดาหาร ทราย 
แมน้ํามูล 1 เมืองคง เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ ทราย 
แมน้ํามูล  พงสวาย ทาตูม ทาตูม สุรินทร ทราย 

 
Martesia striata       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ํานครนายก  บางออ บานนา บานนา นครนายก โคลน 
แมน้ํานครนายก  ทรายมูล ทรายมูล องครักษ นครนายก โคลน 
คลองบางกระดาน   บางกระดาน บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 

 
Dreissena sp.       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
ประตูระบายน้ําปาก
พนัง 

 บางป หูลอง ปากพนัง นครศรีธรรมราช หิน 

 
Polymesoda (Geloina) bengalensis     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองนาคา 2 นาพรุ นาคา กิ่งอ.สุข

สําราญ 
ระนอง กรวด 

คลองบางหิน 2 บางหิน บางหิน กะเปอร ระนอง โคลน 
แมน้ําประแสร 6 แหลมสน ปากน้ํา แกลง ระยอง โคลน 

 
Polymesoda (Geloina) proxima     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองหวงปลาดุก 8 หวงปลาดุก นายายอาม นายายอาม จันทบุรี ทราย 
คลองทุงปาหนัน  ปาหนัน ลิพัง ปะเหลียน ตรัง โคลน 
คลองสะพานยูง  ดาน บางชัน เมือง ระนอง โคลน 
แมน้ําประแสร 6 แหลมสน ปากน้ําประ แกลง ระยอง โคลน 
คลองบางอิฐ 2 ทาอิฐ บางโพธิ์ เมือง สุราษฎรธานี โคลน 

 
Polymesoda (Geloina) galatheae     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองสะพานยูง  ดาน บางชัน เมือง ระนอง โคลน  
Batissa similis       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองละงู 5 โกตา กําแพง ละงู สตูล ทรายปนกรวด 
คลองละงู 2 ปากละงู ละงู ละงู สตูล ทรายปนกรวด 

 
Corbicula arata       
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แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
ลําน้ําพอง 5 ทากระเสริม ทากระเสริม น้ําพอง ขอนแกน โคลน 
ลําน้ําพอง 11 โคกทา หนองตูม เมือง ขอนแกน ทรายละเอียด 
ลําน้ําพอง  โคกสูง น้ําพอง น้ําพอง ขอนแกน โคลน 
น้ําแมแตง 1 ทุงหลวง แมแตง แมแตง เชียงใหม ทราย 
แมน้ําปง  ดงปาลัน ขี้เหล็ก แมแตง เชียงใหม ทรายปนกรวด 
แมน้ําแมกลาง  น้ํารัด บานหลวง จอมทอง เชียงใหม ทราย 
แมน้ําโขง    เมือง นครพนม ทราย 
แมน้ําปง  เจริญผล เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค ทราย 
แมน้ํามูล  กระเบี้องใหญ หนองชัยศรี หนองหงส บุรีรัมย ทราย 
แควหนุมาน 1 หนองเอี่ยน นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําบางปะกง 10 แหลมทราย บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 
แมน้ําพี้ 2 แพทย บานมาง เชียงมวน พะเยา กรวดปนทราย 
แมน้ํายม  วังช้ินพัฒนา วังช้ิน วังช้ิน แพร โคลน 
หวยชะโนด  ชะโนด ชะโนด หวานใหญ มุกดาหาร ดิน 
หาดมโนภิรมย  ชะโนดใต ชะโนด หวานใหญ มุกดาหาร ทราย 
คลองชุมแสง 1 ชุมแสง ชุมแสง วังจันทร ระยอง โคลน 
คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว โคลนปนทราย 
หวยหลวง  สามพราว สามพราว เมือง อุดรธานี โคลน 
แมน้ํามูล 1 วังกางฮุง บุงไหม วารินชําราบ อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล 1 บุงมะแลง บุงมะแลง กิ่งอ.สวางวีระ

วงศ
อุบลราชธานี ทรายละเอียด 

แมน้ํามูล 3 หนองกินเพล หนองกินเพล วารินชําราบ อุบลราชธานี โคลนปนทราย 
 

Corbicula blandiana      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําแควนอย 1 พุถอง ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี ทราย 
แมน้ําชี/กั้นกาฬสินธุ-
รอยเอ็ด  เหลาออย เหลาออย รองคํา กาฬสินธุ ดินแดง 
ลําน้ําพอง  6 หวยสายหนัง สีชมพู สีชมพู ขอนแกน โคลน 
คลองชี 4 เขาวิเศษ เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง ดินเหนียวปน

กรวด
กุดซิง 6 ทาบอ ทาบอสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม  บานอวน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม 4 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
อูนหลง 8 ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําชี 1 ทาขอนยาง ทาขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม ดินแข็ง 
หวยมุก 9 โพนทราย โพนทราย เมือง มุกดาหาร โคลน 
หวยปงอี 1 นากอก นากอก นิคมคําสรอย มุกดาหาร ทราย 
หวยลําโพง 6 เชียงเครือ กระจาย ปาต้ิว ยโสธร โคลนปนใบไผ

Corbicula blandiana (ตอ)    
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แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
เขื่อนปาสัก  หนองบัว หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําวัง  เกาะลอย ทาผา เกาะคา ลําปาง ทรายหยาบ 
หวยหนอง  หวยซวก บุฮม เชียงคาน เลย ทราย 
แมน้ําเลย  น้ําออม บานธาตุ เชียงคาน เลย ทรายละเอียด 
เขื่อนปาสัก/หนวยอนุรักษ  คําพราน วังมวง สระบุรี โคลนปนทราย 
คลองทากระจาย 4 คลองพา คลองพา ทาชนะ สุราษฎรธานี ทราย 
หวยนํ้าฮวย  น้ําฮวย บานมวง สังคม หนองคาย ดินเหนียว 
ลําน้ําพอง 1 ทรายทอง ทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู ทรายปนกรวด 
ลําเซบก  อํานาจ อํานาจ ลืออํานาจ อํานาจเจริญ ดิน 
ฝายแมน้ําสงคราม 5 หนองกา บานจันทร บานดุง อุดรธานี ทราย 
แมน้ําสงคราม 1 ดงเย็น ดงเย็น บานดุง อุดรธานี โคลน 
หวยหลวง  สามพราว สามพราว เมือง อุดรธานี โคลน 
ปากแมน้ํามูล 2 ดานใหม โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล 1 วังกางฮุง บุงไหม วารินชําราบ อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล 1 บานชาด ทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี โคลนปนทราย 
แมน้ํามูล 5 ตุงลุง โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี ดินดาน 
แมน้ํามูล 1 วังกางฮุง บุงไหม วารินชําราบ อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล/แกงตะนะ 1 ดานเกา โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี หิน 

 
Corbicula bocourti       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําบิคลี่ 2 วังกะ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี ทรายละเอียดปน
ลําน้ํารองมีด 4 เวียง ปาแดด ปาแดด เชียงราย โคลน 
ลําน้ําก่ํา 1 บานน้ําก่ํา น้ําก่ํา ธาตุพนม นครพนม โคลนปนทราย 
คลองกระทุม  คลองกระทุม ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 

 
Corbicula javanica       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองลาว 1 ปากลาว นาเหนือ อาวลึก กระบี่ ทรายปนกรวด 
คลองอิปน 3 ปากหยา ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ หินปนโคลน 
แมน้ําแมกลอง 2 บานใหม บานใหม ทามวง กาญจนบุรี โคลนปนทราย 
หนองผักปง 1 ผักปง ผักปง ภูเขียว ชัยภูมิ โคลน 
หวยแมโกน 3 บานเหลา ปาไหน พราว เชียงใหม ทราย 
คลองชี  จิจิก ทาสะบา วังวิเศษ ตรัง โคลนปนทราย
คลองชี 4 เขาวิเศษ เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง ดินเหนียวปนกรวด
แมน้ําปะเหลียน  วังปลิง ทาพญา ปะเหลียน ตรัง ทรายละเอียดปน
คลองนางรอง  สาลิกา สาลิกา เมือง นครนายก กรวด 
คลองตาหมอ 2 ตาหมอ ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช โคลน 
คลองบางคู 6 คลองเหลง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช โคลนปนทราย 
Corbicula javanica (ตอ)     
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แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
หวยไคร  วังดินสอ วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
เขื่อนแกงกระจาน 1  แกงกระจาน แกงกระจาน เพชรบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ํายม 7 วังตนเกลือ ปากกาง ลอง แพร กรวด 
แมน้ํายม 7 หวยหมาย หวยหมาย สอง แพร โคลน 
หวยนํ้าริน  น้ําริน ตาผามอก ลอง แพร กรวด 
หวยแอง 4 ทางาม หวยแอง เมือง มหาสารคาม ทรายละเอียด 
แมน้ําวัง  ทาดาน แมพริก แมพริก ลําปาง ทรายปนกรวด 
หวยหนอง  หวยซวก บุฮม เชียงคาน เลย ทราย 
คลองคูศล  คูศล ควนโคน ควนโคน สตูล ทรายปนกรวด 
คลองละงู 2 ปากละงู ละงู ละงู สตูล กรวด 
คลองละงู 5 โกตา กําแพง ละงู สตูล กรวด 
อางเก็บน้ําคลองทราย   หนองตะเคียน

บอน
วัฒนานคร สระแกว โคลน 

เกาะลําพู    เมือง สุราษฎรธานี ทราย 
แมน้ําตาป 3 อรัญคามวารี อรัญคามวารี เคียนซา สุราษฎรธานี ทราย 
คลองตรอน 3 เหลา อางน้ํา ตรอน อุตรดิตถ ทราย 
แมน้ําโขง    เมือง อุดรธานี ทราย 
หวยหลวง  สามพราว สามพราว เมือง อุดรธานี โคลน 

 
Corbicula lamarckiana      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
ลําน้ําพอง  6 หวยสายหนัง สีชมพู สีชมพู ขอนแกน โคลน 
คลองสียัด  หวยตะปอก ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
หวยนํ้าเย็น 5 หวยนํ้าเย็น ทาตอน แมอาย เชียงใหม โคลนปนทราย 
ลําน้ํายัง  หนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม โคลนปนทราย 
คลองสิชล   สิชล สิชล นครศรีธรรมราช โคลนปนทราย 
คลองบานตูล  บานตูล บานตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช โคลน 
แมน้ําปราณบุรี  ดํารุ เขานอย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ โคลน 
คลองกระโสม  กระโสมบน กระโสม ตะกั่วทุง พังงา ทรายปนกรวด 
แมน้ํายม  วังช้ินพัฒนา วังช้ิน วังช้ิน แพร โคลน 
หวยมุก 9 โพนทราย โพนทราย เมือง มุกดาหาร โคลน 
แมน้ําแมกลอง 6 บางปา บางปา เมือง ราชบุรี โคลน 
แมน้ําวัง   บานแลง เมือง ลําปาง โคลนปนทราย 
แมน้ําวัง 1 อุมลอง ลอมแรด เถิน ลําปาง ทราย 
หวยแมลี้  ใหมศิวิไล ลี้ ลี้ ลําพูน ทรายละเอียดปน

คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว โคลนปนทราย 
แมน้ํายม 5 เกาะระเบียง แมส่ํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย โคลน 
หวยหลวง  สามพราว สามพราว เมือง อุดรธานี โคลน 
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แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ํามูล 1 บุงมะแลง บุงมะแลง กิ่งอ.สวางวีระ

วงศ
อุบลราชธานี ทรายละเอียด 

แมน้ํามูล/แกงตะนะ 1 ดานเกา โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี หิน  
Corbicula lydigiana       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําแควนอย 1 พุถอง ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี ทราย 
แมน้ําแมกลอง 4 แสนตอ แสนตอ ทามะกา กาญจนบุรี โคลน 
แมน้ํานครนายก  ทรายมูล ทรายมูล องครักษ นครนายก โคลน 
แมน้ํามูล 1 บานในเมือง ในเมือง พิมาย นครราชสีมา ทรายปนโคลน 
คลองทาสูง 3 ทาสูง ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช ทราย 
หวยไคร  วังดินสอ วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
ฝายบานควนนายชอง  ควนนายชอง เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง โคลนปนทราย 
แมน้ําปาสัก  แควปาสัก ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ ดินเหนียว 
เขื่อนปาสัก  หนองบัว หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําเลย  น้ําออม บานธาตุ เชียงคาน เลย ทรายละเอียด 
หวยโคกเพชร 1 โคกเพชร โคกเพชร ขุขันธ ศรีสะเกษ ทราย 
อางเก็บน้ําคลองทราย   หนองตะเคียน

บอน
วัฒนานคร สระแกว โคลน 

อางเก็บน้ําหวยชัน  หวยชัน ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 
อางเก็บน้ําหวยแมสูง 5 ปาง้ิว ปาง้ิว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย โคลน 
แมน้ําพุมดวง 1 ตาขุน พระแสง บานตาขุน สุราษฎรธานี โคลนปนทราย

ละเอียด
หาดสะแก 2 ทัพคาย ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร ทราย 
หนองน้ํา  หัวขัว เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี ดินเหนียว 

 
Corbicula castanea       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําแมกลอง 3 ทามะกา ทามะกา ทามะกา กาญจนบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ํากก 6 เวียงเหนือ เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย กรวด 
หวยแมแฝก  แมแฝก แมแฝก สันทราย เชียงใหม โคลน 
คลองเหมือง  คลองเหมือง วังกระโจม เมือง นครนายก โคลน 
แมน้ํานครนายก  วังพะเนียด ทาชาง เมือง นครนายก โคลน 
คลองทาเชี่ยว 5 ทาเชี่ยว ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช โคลนปนทราย 
หวยไคร  วังดินสอ วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ํายม 1 น้ําโคง ปาแมต เมือง แพร โคลนปนทราย 
แมน้ําวัง 1 อุมลอง ลอมแรด เถิน ลําปาง ทราย 
แมน้ําสงคราม  นาหวา นาหวา กุสุมาลย สกลนคร ทราย 
คลองวาด  ฉลุง ฉลุง หาดใหญ สงขลา ทรายปนกรวด 
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แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองพระปรง 6 สวนโรงเลื่อย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 
อางเก็บน้ําหวยชัน  หวยชัน ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 

 
Corbicula cyreniformis      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
ลําน้ําก่ํา 1 บานน้ําก่ํา น้ําก่ํา ธาตุพนม นครพนม โคลนปนทราย 
คลองไมเสียบ  ไมเสียบ เกาะขันธ ชะอวด นครศรีธรรมราช ทรายปนโคลน 
แมน้ําแมกลอง 5 คลองตาคต คลองตาคต โพธาราม ราชบุรี โคลน 
คลองแงะ 2 ทาโพธิ์ ทาโพธิ์ สะเดา สงขลา ทราย 
แมน้ําตาป  ทาทราย อิปน พระแสง สุราษฎรธานี โคลน 

 
Corbicula tenuis       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําโขง    เมือง นครพนม ทราย 
แกงกระเบา 1 ปงขาม ปงขาม หวานใหญ มุกดาหาร ทราย 
แมน้ําโขง    เมือง มุกดาหาร ทราย 

 
Corbicula fluminea       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
เขื่อนศรีนครินทร/หนวยอนุรักษ ทากระดาน ทากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี โคลนปนหิน
อางเก็บน้ําเขื่อนสียัด  คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
ลําน้ําตาก 9 ผางาม ผางาม เวียงชัย เชียงราย ดิน 
น้ําแมขาน 4 สมอาว สันติสุข กิ่งอ.ดอยหลอ เชียงใหม ทราย 
แมน้ําปง  แทนดอกไม สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม ทราย 
แมน้ําตรัง  ทาจีน  เมือง ตรัง โคลน 
ลําน้ําก่ํา  นาแก นาแก นาแก นครพนม ทรายละเอียด 
คลองทาเรือรี  ปากน้ําสิชล สิชล สิชล นครศรีธรรมราช ทราย 
แมน้ํานาน 13 คั้งถี่ ฝายแกว กิ่งอ.ภูเพียง นาน กรวด 
หวยไคร  วังดินสอ วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําพี้ 12 แพทย บานมาง เชียงมวน พะเยา กรวดปนทราย 
ทะเลสาบสงขลา 7 วัดปาลิไลยก ลําปา เมือง พัทลุง โคลน 
เขื่อนแกงกระจาน 1  แกงกระจาน แกงกระจาน เพชรบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําปาสัก 9 ปากน้ํา สะเดียง เมือง เพชรบูรณ ดินเหนียว 
แมน้ําปาสัก 10 โนนทอง หนองไขว หลมสัก เพชรบูรณ ดินเหนียวปน

ทราย
แมน้ํายม 7 หนองมวงไข หนองมวงไข หนองมวงไข แพร โคลนปนทราย 
หวยแมยาง  ปากยาง หนองมวงไข หนองมวงไข แพร โคลน 
แมน้ํายม 7 หวยหมาย หวยหมาย สอง แพร โคลน 
หวยมุก 9 โพนทราย โพนทราย เมือง มุกดาหาร โคลน 
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แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
ลําน้ํายัง 11 บานเกษตร แวง โพนทอง รอยเอ็ด ทรายละเอียด 
เขื่อนปาสัก  หนองบัว หนองบัง พัฒนานิคม ลพบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําวัง  เกาะลอย ทาผา เกาะคา ลําปาง ทรายหยาบ 
หวยแมลี้  ใหมศิวิไล ลี้ ลี้ ลําพูน ทรายละเอียด

ปนโคลน
แมน้ําเลย  น้ําออม บานธาตุ เชียงคาน เลย ทรายละเอียด 
หวยปลาหาง  ทาสองคอน บะฮี พรรณนานิคม สกลนคร โคลน 
อางเก็บน้ําคลองทราย   หนองตะเคียน

บอน
วัฒนานคร สระแกว โคลน 

อางเก็บน้ําหวยแมสูง 5 ปาง้ิว ปาง้ิว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย โคลน 
คลองกระแดะ 9  พลายวาส กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี โคลน 
คลองสระ  คลองสระ คลองสระ กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี โคลน 
แมน้ําสงคราม  ทากกแดง ทากกแดง เซกา หนองคาย ทราย 

 
Corbicula noetlingi       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
เขื่อนศรีนครินทร   ทากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี โคลน 
เขื่อนศรีนครินทร/หนวยอนุรักษ ทากระดาน ทากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี โคลนปนหิน

กรวด 
หวยดอยตุง   แมฟาหลวง แมฟาหลวง เชียงราย ทราย 
แมน้ําปง   ฟาฮาม เมือง เชียงใหม ทราย 
หวยนํ้าเย็น 5 หวยนํ้าเย็น ทาตอน แมอาย เชียงใหม โคลนปนทราย 
คลองตาหมอ 2 ตาหมอ ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช โคลน 
แมน้ําปง  เจริญผล เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค ทราย 
คลองตะกั่วปา 6 บางนายสี ตะกั่วปา ตะกั่วปา พังงา ทรายปนกรวด 
เขื่อนแกงกระจาน 1  แกงกระจาน แกงกระจาน เพชรบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําปาสัก 9 ปากน้ํา สะเดียง เมือง เพชรบูรณ ดินเหนียว 
แมน้ํายม 7 วังตนเกลือ ปากกาง ลอง แพร กรวด 
เขื่อนปาสัก  หนองบัว หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําวัง  เกาะลอย ทาผา เกาะคา ลําปาง ทรายหยาบ 
แมน้ําวัง 1 ดอนไชย ลอมแรด เถิน ลําปาง ทรายปนกรวด 
คลองพระปรง 6 สวนโรงเลื่อย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 
คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว โคลนปนทราย 
คลองไชยา 3 คลองไชยา เวียง ไชยา สุราษฎรธานี ทราย 
คลองพะเนียง  วังหมื่น หนองบัว เมือง หนองบัวลําภู โคลนปนทราย 
หวยหลวง  สามพราว สามพราว เมือง อุดรธานี โคลน 
คลองตรอน 3 เหลา อางน้ํา ตรอน อุตรดิตถ ทราย  
Corbicula gustiviana      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
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อางเก็บน้ําเขื่อนสียัด  คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
อางเก็บน้ําลาดกระทิง 7 ลาดกระทิง ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา โคลน 
หวยเสือหลับ  ปาแป ปาแป แมแตง เชียงใหม ทราย 
คลองนอย  ทาจีน บางรัก เมือง ตรัง โคลนแข็ง 
คลองยานตาขาว  ยานตาขาว ยานตาขาว ยานตาขาว ตรัง ทราย 
แมน้ําตรัง  ทาจีน  เมือง ตรัง โคลน 
แมน้ํานครนายก  บางนางเล็ก บางลูกเสือ องครักษ นครนายก โคลน 
แมน้ํานครนายก  เขานางบวช สาลิกา เมือง นครนายก โคลน 
แมน้ํานครนายก  ทรายมูล ทรายมูล องครักษ นครนายก โคลน 
ลําน้ําก่ํา  นาแก นาแก นาแก นครพนม ทรายละเอียด 
ลําน้ํามูล 3 ขี้เหล็ก ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา โคลนปนทราย
ลําสะแทก 2 ดอนเมือง เทพาลัย คง นครราชสีมา โคลน 
คลองตาหมอ 2 ตาหมอ ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช โคลน 
คลองเสาธง 2 เสาธง เสาธง รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช ทราย 
หวยแเอก  หวยเหย หนองเหยิ่ง บานใหมชัย บุรีรัมย โคลนปนทราย
แมน้ําปราณบุรี  ดํารุ เขานอย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ โคลน 
แมน้ําบางปะกง 10 แหลมทราย บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 
คลองบางพลี 
/แมน้ํานอย 

6 บานออ อมฤต ผักไห พระนคร 
ศรีอยุธยา 

โคลน 

หวยนํ้ายวม 2 ขุนยวม ขุนยวม ขุนยวม แมฮองสอน ทรายปนกรวด 
กั้นรอยเอ็ด/  บัวขาว สระบัว ปทุมรัตน รอยเอ็ด โคลน 
ลําน้ําเสียวนอย 1 เกษตรพิสัย เกษตรพิสัย เกษตรพิสัย รอยเอ็ด โคลนปนทราย
แมน้ําแมกลอง 2 วัดเกาะ สรอยฟา โพธาราม ราชบุรี โคลน 
เขื่อนปาสัก  หนองบัว หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี โคลนปนทราย
สถานีประมงน้ําจืด
สกลนคร 

  ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร โคลน 

คลองลําขัน 8 ควนขัน คูหาใต รัตภูมิ สงขลา ทรายปนกรวด 
แมน้ําทาจีน 1 สนามชัย สนามชัย เมือง สุพรรณบุรี โคลน 
กุดทะเลหลง  ชายทุง พรมเทพ ทาตูม สุรินทร ทราย 
หาดสะแก 2 ทัพคาย ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร ทราย 
หวยทับทัน  ทับทัน ทับทัน สังขะ สุรินทร ทราย 
แมน้ํามูล 3 หนองกินเพล หนองกินเพล วารินชําราบ อุบลราชธานี โคลนปนทราย
แมน้ํานอย 6 พุ สี่รอย วิเศษชัยชาญ อางทอง โคลน  
Corbicula moreletiana      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําแมกลอง 2 บานใหม บานใหม ทามวง กาญจนบุรี โคลนปนทราย
แมน้ําลําปาว 1 ทาไฮ กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ ทรายปนโคลน
อางเก็บน้ําลําปาว   โนนแหลมทอง สหัสขันธุ กาฬสินธุ โคลน 
Corbicula moreletiana      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
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ลําน้ําชี 2 นางแนว ทานางแนว แวงนอย ขอนแกน โคลน 
ลําน้ําชี (หวยโจด) 7 บานโจด กุดเคา มัญจคีร ี ขอนแกน โคลน 
อางเก็บน้ําเขื่อนสียัด  คลอง

ตะเคียน
ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 

แมน้ํานครนายก  ทรายมูล ทรายมูล องครักษ นครนายก โคลน 
แมน้ํานครนายก  เขานางบวช สาลิกา เมือง นครนายก โคลน 
กุดกา 6 ทาบอ ทาบอสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
กุดซิง 6 ทาบอ ทาบอสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
กุดตะกรา  ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
ปากหวยอวน 1 หาดแพง หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําโขง    เมือง นครพนม ทราย 
แมน้ําสงคราม 4 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม 13 ศรีเวินชัย สามผง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม  บานอวน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม 1 บานขา บานขา ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
ลําน้ําก่ํา  นาแก นาแก นาแก นครพนม ทรายละเอียด 
ลําน้ําก่ํา 1 บานน้ําก่ํา น้ําก่ํา ธาตุพนม นครพนม โคลนปนทราย
ลําน้ํายัง  หนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม โคลนปนทราย
ลําน้ําอูน  อูนยางคํา นาหวา นาหวา นครพนม โคลน 
หวยฮองฮอ 12 ภูเขาทอง หนองญาติ เมือง นครพนม ดินแดง 
อูนหลง 8 ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ํามูล 1 บานในเมือง ในเมือง พิมาย นครราชสีมา ทรายปนโคลน
คลองทาสูง 3 ทาสูง ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช ทราย 
ลํามาศ  โคกกลาง โคกกลาง ลําปลายมาศ บุรีรัมย โคลนปนทราย
คลองบางพลวง  บางเดชะ บางเดชะ เมือง ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
ปากคลองบางกระดาน  บางกระเจ็ด บางกระเจ็ด บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 
ทะเลสาบสงขลา 7 วัดปาลิไลยก ลําปา เมือง พัทลุง โคลน 
แมน้ําเพชรบุรี   กลัดหลวง ทายาง เพชรบุรี กรวด 
แมน้ําปาสัก 9 ปากน้ํา สะเดียง เมือง เพชรบูรณ ดินเหนียว 
แมน้ําปาสัก  แควปาสัก ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ ดินเหนียว 
แมน้ําปาสัก 4 ลําตะครอ กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ ดินเหนียวปน

ทราย
แมน้ําชีหลง 2 บากเรือ บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร โคลน 
ลําเซบาย 7 เชียงเพ็ง เชียงเพ็ง ปาต้ิว ยโสธร โคลน 
หนองเบญ 1 กุดกง กุดกง คําเขื่อนแกว ยโสธร โคลน 
หวยลําโพง 6 เชียงเครือ กระจาย ปาต้ิว ยโสธร โคลนปน 
กุดปลาคูณ 1 โนนยาง ขวาว เสลภูมิ รอยเอ็ด ดิน 
ลําน้ําเสียวนอย 1 เกษตรพิสัย เกษตรพิสัย เกษตรพิสัย รอยเอ็ด โคลนปนทราย
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อางเก็บน้ําหนองปลา
ไหล 

1 แมน้ําคู แมน้ําคู ปลวกแดง ระยอง โคลน 

แมน้ําแมกลอง 5 คลองตาคต คลองตาคต โพธาราม ราชบุรี โคลน 
แมน้ําแมกลอง 6 บางปา บางปา เมือง ราชบุรี โคลน 
เขื่อนปาสัก  หนองบัว หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี โคลนปนทราย
คลองทามะเฟอง  พูนทรัพย เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี ดินเหนียว 
แมน้ําปาสัก 3 ทาหลวง ทาหลวง ทาหลวง ลพบุรี ดินปนหิน 
แมน้ําเลย  บานธาตุ บานธาตุ เชียงคาน เลย ดินปนทราย 
แมน้ําวัง  เกาะลอย ทาผา เกาะคา ลําปาง ทรายหยาบ 
แมน้ําสงคราม 5 ดอนปอ ทากอน อากาศอํานวย สกลนคร ทรายปนโคลน
ลําน้ํายาม 9 โพนแพง โพนแพง อากาศอํานวย สกลนคร โคลน 
สถานีประมงน้ําจืดสกลนคร  ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร โคลน 
อางเก็บน้ําหวยแมสูง 5 ปาง้ิว ปาง้ิว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย โคลน 
แมน้ําตาป  ทาทราย อิปน พระแสง สุราษฎรธานี โคลน 
แมน้ําตาป  บางออ เขาหัวควาย พุมพิน สุราษฎรธานี โคลน 
แมน้ําตาป 3 อรัญคามวารี อรัญคามวารี เคียนซา สุราษฎรธานี ทราย 
กุดทะเลหลง  ชายทุง พรมเทพ ทาตูม สุรินทร ทราย 
หวยทัพทัน  หนองฮู เสียว อุทุมพรพิสัย สุรินทร ทราย 
หาดสะแก 2 ทัพคาย ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร ทราย 
แมน้ําสงคราม  ทากกแดง ทากกแดง เซกา หนองคาย โคลนปนทราย
แมน้ําสงคราม  นาดี นาดี เฝาไร หนองคาย ทราย 
หวยหลวง 3 แดนเหนือ วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย โคลน 
คลองพะเนียง  โนนคูณ บานขาม เมือง หนองบัวลําภู โคลนปนทราย
ทายเขื่อนหวยหลวง 4 คงนอย เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี ดินทราย 
ฝายแมน้ําสงคราม 5 หนองกา บานจันทร บานดุง อุดรธานี ทราย 
ตลาดโขงเจียม 2 ดานใหม โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี  
ปากแมน้ํามูล 2 ดานใหม โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล  หัวดอน ทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ทราย 
แมน้ํามูล 9 วังใหม หนองแสงใหญ โขงเจียม อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล 5 ตุงลุง โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี ดินดาน 
แมน้ํามูล/หนวยอนุรักษ 11 หัวเหว โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี หินปนทราย 
แมน้ํามูล 3 สะแบง

เหนือ 
หนองแสงใหญ โขงเจียม อุบลราชธานี ดินดาน 

แมน้ํามูล 1 บานชาด ทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี โคลนปนทราย
แมน้ํามูล 1 หาดทราย

แกว 
พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี โคลน 

แมน้ํามูล 3 หนองกิน
เพล 

หนองกินเพล วารินชําราบ อุบลราชธานี โคลนปนทราย
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แมน้ํามูล 1 วังกางฮุง บุงไหม วารินชําราบ อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล 1 บุงมะแลง บุงมะแลง กิ่งอ.สวางวีระ

วงศ
อุบลราชธานี ทรายละเอียด 

ลําเซบาย   กอเอ เขื่องใน อุบลราชธานี โคลน 
 

Corbicula iravadica       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําแควนอย 5 แมน้ํานอย ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี ทราย 
แมน้ําแควนอย 1 พุถอง ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี ทราย 
หวยลําตะเพิน  เขาชนไก ลาดหญา เมือง กาญจนบุรี หินปนทราย 
คลองแสนแสบ  บางรักรอย บางขนาก บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา โคลน 
อางเก็บน้ําเขื่อนสียัด  คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
น้ําแมคํา  สบคํา เวียง เชียงแสน เชียงราย ทราย 
น้ําแมมะ 1 แมมะ ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย โคลนปนทราย 
แมน้ํากก  บานกกนอย หวยชมภู เมือง เชียงราย โคลน 
แมน้ํากก 6 เวียงเหนือ เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย กรวด 
แมน้ําอิง 15 เวียงใต เวียง เทิง เชียงราย โคลนปนทราย 
น้ําตกแมสา 6 แมแรม แมแรม แมริม เชียงใหม ทรายปนกรวด 
น้ําแมขาน 4 สมอาว สันติสุข กิ่งอ.ดอยหลอ เชียงใหม ทราย 
แมน้ํากก 6 หาดชมพู ทาตอน แมอาย เชียงใหม ทราย 
แมน้ําปง  ปาตัน ปาตัน เมือง เชียงใหม โคลนปนทราย 
แมน้ําปง   ฟาฮาม เมือง เชียงใหม ทราย 
แมน้ําปง 6 ปารวก ดอนแกว แมริม เชียงใหม โคลนปนทราย 
แมน้ําแมกลาง  น้ํารัด บานหลวง จอมทอง เชียงใหม ทราย 
ลําน้ําแมขอด   แมปง พราว เชียงใหม ทราย 
น้ําตกหวยแกว 2 หวยแกว สุเทพ เมือง เชียงใหม ทรายปนกรวด 
แมน้ําวัง  พระยาจันทร วังจันทร สามเงา ตาก โคลนปนทราย 
แมน้ํานครนายก  บางออ บานนา บานนา นครนายก โคลน 
แมน้ําสงคราม 4 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําปง  เจริญผล เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค ทราย 
แมน้ําบางปะกง 10 แหลมทราย บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 
แมน้ําหนุมาน  ปากรวม สะพานหิน นาดี ปราจีนบุรี ทราย 
แมน้ําแมหลาย 2 แมหลาย แมหลาย เมือง แพร กรวด 
หวยชะโนด  ชะโนด ชะโนด หวานใหญ มุกดาหาร ดิน 
แมน้ําแมกลอง 5 คลองตาคต คลองตาคต โพธาราม ราชบุรี โคลน 
แมน้ําวัง  ทาดาน แมพริก แมพริก ลําปาง ทรายปนกรวด 
แมน้ําวัง  วังยาว แมกัวะ สบปราบ ลําปาง ทราย 
แมน้ําวัง 1 อุมลอง ลอมแรด เถิน ลําปาง ทราย 
แมน้ําวัง 1 ดอนไชย ลอมแรด เถิน ลําปาง ทรายปนกรวด 
Corbicula iravadica (ตอ)      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
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คลองกระทุม  คลองกระทุม ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 
คลองพระปรง 6 สวนโรงเลื่อย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 
คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว โคลนปนทราย 
อางเก็บน้ําคลองทราย   หนองตะเคียน

บอน
วัฒนานคร สระแกว โคลน 

อางเก็บน้ําหวยชัน  หวยชัน ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 
แมน้ํายม 5 เกาะระเบียง แมส่ํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย โคลน 
แมน้ํายม  ชุมชนริมยม คลองตาล ศรีสําโรง สุโขทัย ทรายปนกรวด 

แมน้ํายม  ทาโพธิ์ แมส่ํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย โคลน 
หวยหลวง 9 หนองแสง หนองออ หนองวัวซอ อุดรธานี ดินเหนียวปน

ทราย
แมน้ํามูล 1 วังกางฮุง บุงไหม วารินชําราบ อุบลราชธานี โคลน  
Corbicula baudoni       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําบิคลี่ 2 วังกะ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี ทรายละเอียดปน
แมน้ําปง  ตาสวน ขาณุลักษณบุรี ขาณุลักษณบุรี กําแพงเพชร โคลนปนทราย 
แมน้ําบางปะกง  บางกระเจ็ด บางกระเจ็ด บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 
อางเก็บน้ําเขื่อนสียัด  คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
อางเก็บน้ําลาดกระทิง  ลาดกระทิง ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา โคลน 
แมน้ํานครนายก  ทรายมูล ทรายมูล องครักษ นครนายก โคลน 
แมน้ํานครนายก  บางออ บานนา บานนา นครนายก โคลน 
แมน้ํานครนายก  ทาศาลา ทาทราย เมือง นครนายก โคลน 
ลําน้ําก่ํา 1 บานน้ําก่ํา น้ําก่ํา ธาตุพนม นครพนม โคลนปนทราย 
คลองมังคุด  เขาฝาย ทุงใส สิชล นครศรีธรรมราช โคลนปนทราย 
คลองหิน 10 ทาหิน เปลี่ยน ทาศาลา นครศรีธรรมราช โคลนปนทราย 
ลํามาศ 1 โคกกลาง โคกกลาง ลําปลายมาศ บุรีรัมย โคลนปนทราย 
อางเก็บน้ํายางชุม 6 ยางชุม หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ โคลน 
คลองบางพลวง  บางเดชะ บางเดชะ เมือง ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําปราจีนบุรี  ทาอุดม บานทาม ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี ทราย 
แมน้ําปราจีนบุรี  บานสราง บานสราง บานสราง ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําปราจีนบุรี  ตึกปน รอบเมือง เมือง ปราจีนบุรี โคลน 
คลองกระถิน 1 ปากคลอง มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง โคลน 
ลําพับชู 1 เม็กดํา เม็กดํา พยัฆภูมิพิสัย มหาสารคาม โคลน 
หวยแอง 4 ทางาม หวยแอง เมือง มหาสารคาม ทรายละเอียด 
แมน้ําชี  ฟาหยาด ฟาหยาด มหาชนะชัย ยโสธร โคลน 
ลําเซบาย 7 เชียงเพ็ง เชียงเพ็ง ปาต้ิว ยโสธร โคลน 
แมน้ําลพบุรี 9 บางขัน ง้ิวราย เมือง ลพบุรี โคลน 
Corbicula baudoni (ตอ)      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
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คลองพระสะทึง 5 ทาระพา ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 
คลองพระสะทึง 5 ศาลาลําดวน ศาลาลําดวน เมือง สระแกว ทราย 
แมน้ําปาสัก 1 วังกวาง บานปา แกงคอย สระบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ํายม  ทาโพธิ์ แมส่ํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย โคลน 
คลองพุมพิน 1 บางขาม บางโพธิ์ เมือง สุราษฎรธานี ทราย 
แมน้ําตาป 7 คอลาง คลองนอย เมือง สุราษฎรธานี ทราย 
คลองหวยหลวง  หนองวัวซอ หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี โคลนปนทราย 
ปากแมน้ํามูล 2 ดานใหม โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล 1 บุงมะแลง บุงมะแลง กิ่งอ.สวางวีระ

วงศ
อุบลราชธานี ทรายละเอียด 

แมน้ํามูล 3 หนองกินเพล หนองกินเพล วารินชําราบ อุบลราชธานี โคลนปนทราย 
 

Corbicula pingensis       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําปง  ตาสวน ขาณุลักษณบุรี ขาณุลักษณบุรี กําแพงเพชร โคลนปนทราย 
แมน้ําปง  ปาง้ิว ทาวังตาล สารภี เชียงใหม ทรายปนโคลน 
แมน้ําสงคราม  ทากกแดง ทากกแดง เซกา หนองคาย ทราย 
แมน้ํามูล/แกงตะนะ 1 ดานเกา โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี หิน 

 
Corbicula gubernatoria      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองยานตาขาว  ยานตาขาว ยานตาขาว ยานตาขาว ตรัง ทราย 
คลองบานใน 1 บานใน ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎรธานี ทราย 

 
Corbicula occidentiformis     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
ลําน้ําชี  ระเหว หนองบัวระ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ โคลน 
แมน้ําอิง 15 เวียงใต เวียง เทิง เชียงราย โคลนปนทราย 
แมน้ําปง  สบริม ริมใต แมริม เชียงใหม ทรายปนกรวด 
หวยนํ้าเย็น 5 หวยนํ้าเย็น ทาตอน แมอาย เชียงใหม โคลนปนทราย 
อางเก็บน้ํายางชุม 6 ยางชุม หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ โคลน 
แมน้ํายม 1 น้ําโคง ปาแมต เมือง แพร โคลนปนทราย 
แมน้ํายม 7 หวยหมาย หวยหมาย สอง แพร โคลน 
แมน้ําเลย  บานธาตุ บานธาตุ เชียงคาน เลย ดินปนทราย 
คลองกระทุม  คลองกระทุม ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 
คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว โคลนปนทราย 
คลองพระสะทึง 5 ทาระพา ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 
อางเก็บน้ําหวยชัน  หวยชัน ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 
แมน้ํายม 3 หนองออ หนองออ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย ดินปนทราย 
หวยละโอง 1 นาฝอ นาผือ เมือง อํานาจเจริญ หินปนทราย 

 
Corbicula leviuscula      
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แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
ลําน้ําชี  ระเหว หนองบัว 

ระเหว
หนองบัว 
ระเหว

ชัยภูมิ โคลน 

หวยสะเนียน 14 ใหมเจริญสุข สะเนียน เมือง นาน ทราย 
แมน้ํายม 7 วังตนเกลือ ปากกาง ลอง แพร กรวด 
แมน้ํางาว 1 ลําน้ํา หลวงใต งาว ลําปาง ทราย 
แมน้ําเลย  น้ําออม บานธาตุ เชียงคาน เลย ทรายละเอียด 
แมน้ําเลย  บานธาตุ บานธาตุ เชียงคาน เลย ดินปนทราย 
หวยโศกนา 3 คกเลาใต บุฮม เชียงคาน เลย ดินเหนียวปน

ทราย
หวยหนอง  หวยซวก บุฮม เชียงคาน เลย ทราย 
แมน้ําสงคราม 5 ดอนปอ ทากอน อากาศอํานวย สกลนคร ทรายปนโคลน 
คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว โคลนปนทราย 
คลองพะเนียง  วังหมื่น หนองบัว เมือง หนองบัวลําภู โคลนปนทราย 
แมน้ํามูล 1 หาดทรายแกว พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี โคลน 

 
Corbicula solidula       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
อางเก็บน้ําเขื่อนสียัด  คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
แมน้ําพี้ 2 แพทย บานมาง เชียงมวน พะเยา กรวดปนทราย 
แมน้ํายม  วังช้ินพัฒนา วังช้ิน วังช้ิน แพร โคลน 
แมน้ํายม 1 น้ําโคง ปาแมต เมือง แพร โคลนปนทราย 
คลองละงู 2 ปากละงู ละงู ละงู สตูล กรวด 
คลองพระปรง 6 สวนโรงเลื่อย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 
อางเก็บน้ําหวยชัน  หวยชัน ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 
แมน้ํายม  ทาโพธิ์ แมส่ํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย โคลน 
แมน้ําสงคราม 1 ดงเย็น ดงเย็น บานดุง อุดรธานี โคลน 

 
Corbicula messageri      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
อางเก็บน้ําหวยชัน  หวยชัน ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 

 
Corbicula vokesi       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
อางเก็บน้ําคลองระบม  ทาชีวิต ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา โคลน 
คลองสัมพันธ  กุดตาเสก เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี โคลนปนดิน

ลูกรัง
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ภาคผนวก 
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ตารางภาคผนวกที ่1  แหลงน้ําและสภาพดินที่พบหอยกาบน้ําจืดในประเทศไทยระหวางป 2546 - 2549 
       
Scaphula pinna       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
อางเก็บน้ําเขื่อนสียัด  คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
แมน้ําสงคราม 13 ศรีเวินชัย สามผง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
คลองสัมพันธ  กุดตาเสก เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี โคลนปนดินลูกรัง 
หวยไคร  วังดินสอ วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี ทรายปนโคลน 
คลองพระปรง 6 สวนโรงเลื่อย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 
คลองพะเนียง   โนนคูณ บานขาม เมือง หนองบัวลําภู โคลนปนทราย 

 
Limnoperna siamensis      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
เขื่อนศรีนครินทร   ทากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี โคลน 
เขื่อนศรีนครินทร/หนวย
อนุรักษ 

 ทากระดาน ทากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี โคลนปนหินกรวด

แมน้ําแควนอย 5 แมน้ํานอย ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี ทราย 
แมน้ําบิคลี่ 2 วังกะ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี ทรายละเอียดปน

โคลน 
แมน้ําแมกลอง 2 บานใหม บานใหม ทามวง กาญจนบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําแมกลอง 3 ทามะกา ทามะกา ทามะกา กาญจนบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําแมกลอง 4 แสนตอ แสนตอ ทามะกา กาญจนบุรี โคลน 
แมน้ํารันตี 6 หวยมาลัย หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี ทรายปนโคลน 
แมน้ําลําปาว 1 ทาไฮ กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ ทรายปนโคลน 
แมน้ําชี 2 นางแนว ทานางแนว แวงนอย ขอนแกน โคลน 
ลําน้ําพอง 5 ทากระเสริม ทากระเสริม น้ําพอง ขอนแกน โคลน 
ลําน้ําพอง  โคกสูง น้ําพอง น้ําพอง ขอนแกน โคลน 
แมน้ําจันทบุรี/สถานีสูบ
น้ําดิบ 

3 เกาะขวาง พลับพลา เมือง จันทบุรี  

อางเก็บน้ําเขื่อนสียัด  คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
คลองทาสูง 3 ทาสูง ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช ทราย 
กุดซิง 6 ทาบอ ทาบอ

สงคราม 
ศรีสงคราม นครพนม โคลน 

แมน้ําสงคราม 1 บานขา บานขา ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม 4 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
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Limnoperna siamensis (ตอ)      

แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
ลําน้ําก่ํา 1 บานน้ําก่ํา น้ําก่ํา ธาตุพนม นครพนม โคลนปนทราย 
ลําน้ํามูล 3 ขี้เหล็ก ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา โคลนปนทราย 
ลําสะแทก 2 ดอนเมือง เทพาลัย คง นครราชสีมา โคลน 
แมน้ํามูล  กระเบี้องใหญ หนองชัยศรี หนองหงส บุรีรัมย ทราย 
คลองพระปรง  นางเลง กบินทรบุรี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลน 
แควหนุมาน 1 หนองเอี่ยน นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําปราจีน  ทาอุดม บานทาม ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี ทราย 
แมน้ํายม 7 วังตนเกลือ ปากกาง ลอง แพร กรวด 
แมน้ํายม  วังช้ินพัฒนา วังช้ิน วังช้ิน แพร โคลน 
แมน้ําชี 1 ทาขอนยาง ทาขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม ดินแข็ง 
หวยแอง  4 ทางาม หวยแอง เมือง มหาสารคาม ทรายละเอียด 
แมน้ําลพบุรี 9 บางขัน ง้ิวราย เมือง ลพบุรี โคลน 
คลองพระปรง 6 สวนโรงเลื่อย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 
คลองพระสะทึง 5 ศาลาลําดวน ศาลาลําดวน เมือง สระแกว ทราย 
แมน้ําทาจีน 1 สนามชัย สนามชัย เมือง สุพรรณบุรี โคลน 
 แมน้ําชี/กั้นรอยเอ็ด-ยโสธร  สําราญ เมือง ยโสธร โคลน 
แมน้ําชีหลง 2 บากเรือ บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร โคลน 
ลําเซบาย 7 เชียงเพ็ง เชียงเพ็ง ปาต้ิว ยโสธร โคลน 
แมน้ําชี  ครสวรรค มะบา ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด โคลน 
แมน้ํามูล 1 เมืองคง เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ ทราย 
แมน้ําสงคราม 5 ดอนบอ ทากอน อากาศอํานวย สกลนคร ทรายปนโคลน 
แมน้ํามูล  พงสวาย ทาตูม ทาตูม สุรินทร ทราย 
หาดสะแก 2 ทัพคาย ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร ทราย 
แมน้ําสงคราม  ทากกแดง ทากกแดง เซกา หนองคาย ทราย 
แมน้ําสงคราม  นาดี นาดี เฝาไร หนองคาย ทราย 
ปากแมน้ํามูล 2 ดานใหม โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล 1 วังกางฮุง บุงไหม วารินชําราบ อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล 9 วังใหม หนองแสง

ใหญ 
โขงเจียม อุบลราชธานี โคลน 

แมน้ํามูล 1 บุงมะแลง บุงมะแลง กิ่งอ.สวาง 
วีระวงศ 

อุบลราชธานี ทรายละเอียด 

ลําเซบาย   กอเอ เขื่องใน อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ําชี  2 ธาตุนอย ธาตุนอย เขื่องใน อุบลราชธานี โคลน 
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Limnoperna supoti       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ํานครนายก   ทาศาลา ทาทราย เมือง นครนายก โคลน 
ปากแมน้ําเจาพระยา   แหลมฟาผา พระสมุทร

เจดีย 
สมุทรปราการ โคลน 

 
Brachidontes arcuatulus      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองบางหิน   บางหิน บางหิน กะเปอร ระนอง โคลน 

 
Enigmonia aenigmatica      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําบางปะกง  บางกระเจ็ด บางกระเจ็ด บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 
แมน้ําบางปะกง  กนกรอก ทาพลับ บานโพธ ฉะเชิงเทรา โคลน 
ปากคลองบางกระดาน   บางกระเจ็ด บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลนปนทราย 
แมน้ําบางปะกง  บางออ บานนา บานนา นครนายก โคลน 
แมน้ําบางปะกง/คลองบางเขียด คลองบางเขียด บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 
คลองตะกั่วปา 6 บางนายสี ตะกั่วปา ตะกั่วปา พังงา ทรายปนกรวด 
แมน้ํากระบุรี 2 คอคอดกระ มะมุ กระบุรี ระนอง โคลน 

 
Pilsbryoconcha lemeslei      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
 หวยทับทัน   ทับทัน ทับทัน สังขะ สุรินทร ทราย 

 
Pilsbryoconcha exilis exilis      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
เขื่อนศรีนครินทร   ทากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี โคลน 
เขื่อนศรีนครินทร/
หนวยอนุรักษ 

 ทากระดาน ทากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี โคลนปนหินกรวด

คลองไมมีช่ือ  ทุงสมอ ทุงสมอ พนมทวน กาญจนบุรี โคลน 
แมน้ําปง 5 นครชุม นครชุม เมือง กําแพงเพชร โคลน 
ลําน้ําพอง 11 โคกทา หนองตูม เมือง ขอนแกน ทรายละเอียด 
คลองทาลาด 6 บานนานอย เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา โคลน 
คลองสียัด  หวยตะปอก ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
อางเก็บน้ําเขื่อนสียัด  คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
แมน้ําเจาพระยา 6 ดอนมะรุม ชัยนาท เมือง ชัยนาท โคลน 
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Pilsbryoconcha exilis exilis (ตอ)     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ํากก 7 คีรีสุวรรณ หนองปากอ กิ่งอ.ดอยหลวง เชียงราย โคลน 
ลําน้ํารองมีด 4 เวียง ปาแดด ปาแดด เชียงราย โคลน 
แมน้ํากก 6 หาดชมพู ทาตอน แมอาย เชียงใหม ทราย 
น้ําตกหวยแกว 2 หวยแกว สุเทพ เมือง เชียงใหม ทรายปนกรวด 
คลองเหมือง  คลองเหมือง วังกระโจม เมือง นครนายก โคลน 
แมน้ํานครนายก  เขานางบวช สาลิกา เมือง นครนายก โคลน 
กุดกา 6 ทาบอ ทาบอสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
กุดซิง 6 ทาบอ ทาบอสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
ปากหวยอวน 1 หาดแพง หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม  บานอวน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม 4 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
ลําน้ําอูน  อูนยางคํา นาหวา นาหวา นครพนม โคลน 
อูนหลง 8 ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
ลําน้ํามูล 3 ขี้เหล็ก ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา โคลนปนทราย 
ลําสะแทก 2 ดอนเมือง เทพาลัย คง นครราชสีมา โคลน 
คลองทาเรือรี  ปากน้ําสิชล สิชล สิชล นครศรีธรรมราช ทราย 
ลํามาศ 1 โคกกลาง โคกกลาง ลําปลายมาศ บุรีรัมย โคลนปนทราย 
หนองสรวง 6 หนองสรวง บัวทอง เมือง บุรีรัมย โคลน 
หวยยาง 3 บานดาน บานดาน กิ่งอําเภอบานดาน บุรีรัมย โคลน 
หวยแอก 3 หวยเหย หนองเหยิ่ง บานใหมชัยพจน บุรีรัมย โคลนปนทราย 
อางเก็บน้ํายางชุม 6 ยางชุม หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ โคลน 
หวยไคร  วังดินสอ วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
คลองนางเลง  นางเลง กบินทรบุรี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลน 
คลองสัมพันธ  กุดตาเสก เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี โคลนปนดินลูกรัง
คลองผักไห-เจาเจ็ด   เจาเจ็ด ผักไห พระนครศรีอยุธยา ดิน 
คลองลาดชิด   ลาดชิด ผักไห พระนครศรีอยุธยา ดิน 
บึงสีไฟ   ในเมือง เมือง พิจิตร โคลน 
แมน้ํานาน 9 ทาหลวง ทาหลวง เมือง พิจิตร โคลน 
แกงบางระจัน 6 หนองแมนา หนองแมนา เขาคอ เพชรบูรณ ทราย 
แมน้ําปาสัก 9 ปากน้ํา สะเดียง เมือง เพชรบูรณ ดินเหนียว 
แมน้ําปาสัก 10 โนนทอง หนองไขว หลมสัก เพชรบูรณ ดินเหนียวปนทราย
คลองกระถิน 1 ปากคลอง มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง โคลน 
ลําพับชู 1 เม็กดํา เม็กดํา พยัฆภูมิพิสัย มหาสารคาม โคลน 
กุดน้ําใส 12 กุดน้ําใส กุดน้ําใส คอวัง ยโสธร โคลน 
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Pilsbryoconcha exilis exilis (ตอ)     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําชี  ฟาหยาด ฟาหยาด มหาชนะชัย ยโสธร โคลน 
แมน้ําชีหลง 2 บากเรือ บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร โคลน 
ลําเซบาย 7 เชียงเพ็ง เชียงเพ็ง ปาต้ิว ยโสธร โคลน 
กั้นรอยเอ็ด/
มหาสารคาม 

1 บัวขาว สระบัว ปทุมรัตน รอยเอ็ด โคลน 

ลําน้ําเสียวนอย 1 เกษตรพิสัย เกษตรพิสัย เกษตรพิสัย รอยเอ็ด โคลนปนทราย 
แมน้ําแมกลอง 6 หัวเกาะ เบิกไพร บานโปง ราชบุรี ทรายปนโคลน 
แมน้ําเลย  น้ําออม บานธาตุ เชียงคาน เลย ทรายละเอียด 
เขื่อนปาสัก  หนองบัว หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําสงคราม  นาหวา นาหวา กุสุมาลย สกลนคร ทราย 
หวยปลาหาง  เดื่อศรีคันไชย เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร โคลน 
คลองพระปรง 6 สวนโรงเลื่อย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 
คลองพระสะทึง 5 ทาระพา ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 
คลองพันโป  หนองอีเห็น โคกปฆอง เมือง สระแกว โคลน 
หวยมะโหด  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 
อางเก็บน้ําคลองทราย   หนองตะเคียน

บอน 
วัฒนานคร สระแกว โคลน 

อางเก็บน้ําคลองพันโป  บะขมิ้น โคกปฆอง เมือง สระแกว โคลน 
อางเก็บน้ําหวยชัน  หวยชัน ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 
แมน้ําทาจีน  ตะคา ตะคา บางปลามา สุพรรณบุรี โคลน 
กุดทะเลหลง  ชายทุง พรมเทพ ทาตูม สุรินทร ทราย 
แมน้ําสงคราม  นาดี นาดี เฝาไร หนองคาย ทราย 
ลําน้ําฮ้ี  ดงไร บานซาง เซกา หนองคาย โคลน 
คลองพะเนียง  โนนคูณ บานขาม เมือง หนองบัวลําภู โคลนปนทราย 
ลําเซบก  อํานาจ อํานาจ ลืออํานาจ อํานาจเจริญ ดิน 
คลองหวยหลวง  หนองวัวซอ หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี โคลนปนทราย 
ทายเขื่อนหวยหลวง 4 คงนอย เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี ดินทราย 
แมน้ําสงคราม 1 ดงเย็น ดงเย็น บานดุง อุดรธานี โคลน 
หวยหลวง  สามพราว สามพราว เมือง อุดรธานี โคลน 
หวยหลวง 9 หนองแสง หนองออ หนองวัวซอ อุดรธานี ดินเหนียวปนทราย
คลองตรอน 3 เหลา อางน้ํา ตรอน อุตรดิตถ ทราย 
แมน้ํามูล 1 หาดทรายแกว พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี โคลน 
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Pilsbryoconcha exilis compressa     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําซองกาเรีย 1 ซองกาเรีย หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี โคลน 
แมน้ําบิคลี่ 2 วังกะ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี ทรายละเอียดปน

โคลน 
แมน้ํารันตี 6 หวยมาลัย หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี ทรายปนโคลน 
ลําน้ําพะยัง 1 สมสะอาด สมสะอาด กุฉินารายณ กาฬสินธุ ทรายละเอียด 
ลําน้ําชี 2 นางแนว ทานางแนว แวงนอย ขอนแกน โคลน 
ลําน้ําพอง 5 ทากระเสริม ทากระเสริม น้ําพอง ขอนแกน โคลน 
คลองสียัด  หวยตะปอก ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
อางเก็บน้ําเขื่อนสียัด  คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
อางเก็บน้ําลาดกระทิง  ลาดกระทิง ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา โคลน 
คลองหลวง 6 คลองหลวง ไรหลักทอง พนัสนิคม ชลบุรี โคลน 
คลองระหวางสรรพยา-สรรคบุร ี  หวยกรด สรรคบุร ี ชัยนาท โคลน 
หนองบอระแวง 5 ดอนเสือ บางหลวง สรรพยา ชัยนาท โคลน 
แมน้ําเจาพระยา 6 ดอนมะรุม ชัยนาท เมือง ชัยนาท โคลน 
หนองผักปง 1 ผักปง ผักปง ภูเขียว ชัยภูมิ โคลน 
น้ําแมมะ 1 แมมะ ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย โคลนปนทราย 
น้ําแมลาว 2 ปาสัก ปาง้ิว เวียงปาเปา เชียงราย โคลนปนทราย 
ลําน้ําตาก 9 ผางาม ผางาม เวียงชัย เชียงราย ดิน 
สถานีประมงน้ําจืด
เชียงราย 

6 ปงหลวง เวียงชัย เมือง เชียงราย โคลน 

หนองเรือ 1 หนองน้ําใส เวียง เวียงปาเปา เชียงราย โคลน 
หนองหลวง  หนองหลวง เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย โคลน 
แมน้ํากก 6 หาดชมพู ทาตอน แมอาย เชียงใหม ทราย 
แมน้ําปง  แทนดอกไม สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม ทราย 
แมน้ําปง  หนองตอง หนองตอง หางดง เชียงใหม ทราย 
แมน้ําปง  กองหิน หางดง ฮอด เชียงใหม ทราย 
หวยแมโกน 3 บานเหลา ปาไหน พราว เชียงใหม ทราย 
หวยแมแฝก  แมแฝก แมแฝก สันทราย เชียงใหม โคลน 
คลองชลประทาน    องครักษ นครนายก โคลน 
คลองบางปลากด   บางปลากด องครักษ นครนายก โคลน 
คลองเหมือง  คลองเหมือง วังกระโจม เมือง นครนายก โคลน 
แมน้ํานครนายก  บางออ บานนา บานนา นครนายก โคลน 
แมน้ํานครนายก  ทาศาลา ทาทราย เมือง นครนายก โคลน 
แมน้ํานครนายก  วังพะเนียด ทาชาง เมือง นครนายก โคลน 
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Pilsbryoconcha exilis compressa (ตอ)     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
กุดซิง 6 ทาบอ ทาบอสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
หวยฮองฮอ 12 ภูเขาทอง หนองญาติ เมือง นครพนม ดินแดง 
แมน้ํามูล 1 บานในเมือง ในเมือง พิมาย นครราชสีมา ทรายปนโคลน 
คลองบานตูล  บานตูล บานตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช โคลน 
แมน้ําเจาพระยา  บางมะฝอ บางมะฝอ โกรกพระ นครสวรรค โคลน 
สระขุด 2 ดอนน้ําครก กองควาย เมือง นาน โคลน 
แมน้ํามูล  กระเบี้องใหญ หนองชัยศรี หนองหงส บุรีรัมย ทราย 
คลองสัมพันธ  กุดตาเสก เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี โคลนปนดิน

ลูกรัง 
แควหนุมาน 1 หนองเอี่ยน นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
หวยไคร  วังดินสอ วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
คลองลาดชิด   ลาดชิด ผักไห พระนคร 

ศรีอยุธยา 
ดิน 

ศูนยประมงน้ําจืดพะเยา   เวียง เมือง พะเยา โคลน 
ฝายบานควนนายชอง  ควนนายชอง เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง โคลนปนทราย 
คลองไมมีช่ือ  บานสวน มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง โคลน 
ลําน้ําเข็ก   บางกระทุม บางกระทุม พิษณุโลก โคลน 
แมน้ําปาสัก 10 โนนทอง หนองไขว หลมสัก เพชรบูรณ ดินเหนียวปน

ทราย
แมน้ํายม 4 วังมอญ วังหงษ เมือง แพร โคลน 
สระขุด 4 ปากยาง หนองมวงไข หนองมวงไข แพร โคลน 
หนองมวงไข 8 หนองมวงไข หนองมวงไข หนองมวงไข แพร โคลน 
หวยมุก 9 โพนทราย โพนทราย เมือง มุกดาหาร โคลน 
ตลาดคําเขื่อนแกว  เหลาไฮ เหลาไฮ คําเขื่อนแกว ยโสธร  
คลองยุบชงโค 3 กระแสบน กระแสบน แกลง ระยอง โคลน 
อางเก็บน้ําดอกกราย 4 ดอกกราย แมน้ําคู ปลวกแดง ระยอง โคลน 
อางเก็บน้ําหนองปลาไหล 1 แมน้ําคู แมน้ําคู ปลวกแดง ระยอง โคลน 
แมน้ําลพบุรี 9 บางขัน ง้ิวราย เมือง ลพบุรี โคลน 
แมน้ําลพบุรี    เมือง ลพบุรี โคลน 
แมน้ําวัง  ทาดาน แมพริก แมพริก ลําปาง ทรายปนกรวด 
แมน้ําเลย  บานธาตุ บานธาตุ เชียงคาน เลย ดินปนทราย 
สถานีประมงน้ําจืดเลย 2 เชียงคาน เชียงคาน เชียงคาน เลย โคลน 
ลําน้ําหวยจันทร  ขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ศรีสะเกษ โคลนปนทราย 
หวยเสลา  จําปานวง ดงรัก ภูสิงห ศรีสะเกษ โคลน 
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Pilsbryoconcha exilis compressa (ตอ)     

สถานีประมงน้ําจืด
สกลนคร 

  ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร โคลน 

คลองกระทุม  คลองกระทุม ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 
คลองพันโป  หนองอีเห็น โคกปฆอง เมือง สระแกว โคลน 
หวยมะโหด  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 
หวยมะโหดนอย  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 
อางเก็บน้ําคลองทราย   หนองตะเคียน

บอน 
วัฒนานคร สระแกว โคลน 

อางเก็บน้ําคลองพันโป  บะขมิ้น โคกปฆอง เมือง สระแกว โคลน 
อางเก็บน้ําทากระบาก 7  ทาแยก เมือง สระแกว โคลน 
อางเก็บน้ําหวยชัน  หวยชัน ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 
คลองลําสําลี 1 บางยี่หน ตะคา บางปลามา สุพรรณบุรี โคลน 
หนองน้ํา 10 พานพราว พานพราว ศรีเชียงใหม หนองคาย โคลน 
ลําน้ําพอง 1 ทรายทอง ทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู ทรายปนกรวด 
แมน้ํานอย 5  บางสมศรี วิเศษชัยชาญ อางทอง ทรายปนโคลน 
แมน้ําตากแดด 1 เขานอย โคกหมอ ทัพทัน อุทัยธานี โคลน 
แมน้ําสะแกกรัง 1 เกาะลูกมอญ น้ําซึม เมือง อุทัยธานี โคลน 
หนองน้ํา  หัวขัว เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี ดินเหนียว 
แมน้ํามูล 1 วังกางฮุง บุงไหม วารินชําราบ อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล  บานชาด ทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี โคลนปนทราย 

 
Pseudodon mouhoti       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
อางเก็บน้ําเขื่อนสียัด  คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
แมน้ําปง   ฟาฮาม เมือง เชียงใหม ทราย 
แมน้ําปง  ปาง้ิว ทาวังตาล สารภี เชียงใหม ทรายปนโคลน 
แมน้ําปง  เจริญผล เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค ทราย 
แมน้ํายม 7 วังตนเกลือ ปากกาง ลอง แพร กรวด 
คลองพระปรง  ทาตาสี ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว โคลนปนทราย 
แมน้ํายม  ทาโพธิ์ แมส่ํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย โคลน 
คลองบางพลี/แมน้ํานอย   อมฤต ผักไห พระนครศรีอยุธยา โคลน 
คลองมังคุด  เขาฝาย ทุงใส สิชล นครศรีธรรมราช โคลนปนทราย 
คลองมะรุย 1 ทับปุด ทับปุด ทับปุด พังงา ทราย 
คลองวาด  ฉลุง ฉลุง หาดใหญ สงขลา ทรายปนกรวด 
น้ําตกโตนไทร    ถลาง ภูเก็ต ทรายปนกรวด 
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Pseudodon mouhoti (ตอ)     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองสระ  คลองสระ คลองสระ กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี โคลน 
หวยซองกาเรีย 8 ซองกาเรีย หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี หิน 
แมน้ําเพชรบุรี   กลัดหลวง ทายาง เพชรบุรี กรวด 
ลําน้ําพะยัง 1 สมสะอาด สมสะอาด กุฉินารายณ กาฬสินธุ ทรายละเอียด 
ลําน้ําพอง 
(หวยสายหนัง) 

6 หวยสายหนัง สีชมพู สีชมพู ขอนแกน โคลน 

แมน้ําสงคราม 4 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
ลําน้ําก่ํา 1 บานน้ําก่ํา น้ําก่ํา ธาตุพนม นครพนม โคลนปนทราย 
หวยชะโนด  ชะโนด ชะโนด หวานใหญ มุกดาหาร ดิน 
ลําเซบาย 7 เชียงเพ็ง เชียงเพ็ง ปาต้ิว ยโสธร โคลน 
หวยลําโพง 6 เชียงเครือ กระจาย ปาต้ิว ยโสธร โคลนปนใบไผ 
แมน้ําสงคราม  สนามบิน อุมจาน กุสุมาลย สกลนคร โคลน 
หวยละโอง 1 นาผือ นาผือ เมือง อํานาจเจริญ หินปนทราย 
ลําเซบาย    กอเอ เขื่องใน อุบลราชธานี โคลน 

 
Pseudodon inoscularis callfer     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองอิปน 3 ปากหยา ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ หินปนโคลน 
แมน้ําปง 4 เกาะสะบา หนองปลิง เมือง กําแพงเพชร โคลน 
คลองทาลาด 6 บานนานอย เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา โคลน 
แมน้ําเจาพระยา 6 ดอนมะรุม ชัยนาท เมือง ชัยนาท โคลน 
คลองพระปรง  นางเลง กบินทรบุรี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลน 
หวยไคร  วังดินสอ วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
คลองผักไห   เจาเจ็ด ผักไห พระนคร 

ศรีอยุธยา 
ดิน 

แมน้ําปาสัก 9 ปากน้ํา สะเดียง เมือง เพชรบูรณ ดินเหนียว 
แมน้ําปาสัก 10 โนนทอง หนองไขว หลมสัก เพชรบูรณ ดินเหนียวปนทราย 
แมน้ําแมกลอง 6 หัวเกาะ เบิกไพร บานโปง ราชบุรี ทรายปนโคลน 
แมน้ําลพบุรี    เมือง ลพบุรี โคลน 
คลองพระปรง 6 สวน

โรงเลื่อย 
บานแกง เมือง สระแกว ทราย 

แมน้ําสงคราม  ทากกแดง ทากกแดง เซกา หนองคาย ทราย 
ฝายแมน้ําสงคราม 5 หนองกา บานจันทร บานดุง อุดรธานี ทราย 
แมน้ําตากแดด 1 เขานอย โคกหมอ ทัพทัน อุทัยธานี โคลน 
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Pseudodon inoscularis cumingi     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองอิปน 3 ปากหยา ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ หินปนโคลน 
แมน้ําแมกลอง 4 แสนตอ แสนตอ ทามะกา กาญจนบุรี โคลน 
แมน้ําลําปาว 1 ทาไฮ กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ ทรายปนโคลน 

ทรายละเอียด 
ลําน้ําชี 2 นางแนว ทานางแนว แวงนอย ขอนแกน โคลน 
ลําน้ําพอง  
(หวยสายหนัง) 

6 หวยสายหนัง สีชมพู สีชมพู ขอนแกน โคลน 

คลองสียัด  หวยตะปอก ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
แมน้ําอิง 15 เวียงใต เวียง เทิง เชียงราย โคลนปนทราย 
แมน้ําอิง   ปาแดด ปาแดด เชียงราย โคลน 
ลําน้ําตาก 9 ผางาม ผางาม เวียงชัย เชียงราย ดิน 
แมน้ําปง   ฟาฮาม เมือง เชียงใหม ทราย 
แมน้ําปง  ปาง้ิว ทาวังตาล สารภี เชียงใหม ทรายปนโคลน 
หวยแมโกน 3 บานเหลา ปาไหน พราว เชียงใหม ทราย 
คลองชี 4 เขาวิเศษ เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง ดินเหนียวปนกรวด 
คลองชางทูล  ชางทูน ชางทูน บอไร ตราด โคลน 
คลองนางรอง  สาลิกา สาลิกา เมือง นครนายก กรวด หิน 
คลองนางรอง 2  สาลิกา สาลิกา เมือง นครนายก กรวด หิน 
คลองสัมพุง   สาลิกา เมือง นครนายก กรวด หิน 
แมน้ํานครนายก  เขานางบวช สาลิกา เมือง นครนายก กรวด หิน 
ลําน้ําก่ํา  นาแก นาแก นาแก นครพนม ทรายละเอียด 
ลําน้ําก่ํา 1 บานน้ําก่ํา น้ําก่ํา ธาตุพนม นครพนม โคลนปนทราย 
แมน้ํามูล 1 บานในเมือง ในเมือง พิมาย นครราชสีมา ทรายปนโคลน 
ลําน้ํามูล 3 ขี้เหล็ก ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา โคลนปนทราย 
คลองทาเรือรี  ปากน้ําสิชล สิชล สิชล นครศรีธรรมราช ทราย 
คลองไมเสียบ  ไมเสียบ เกาะขันธ ชะอวด นครศรีธรรมราช ทรายปนโคลน 
แมน้ํายม  เกยไชย เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค ทราย 
แมน้ํามูล  กระเบื้องใหญ หนองชัยศรี หนองหงส บุรีรัมย ทราย 
หวยแอก  หวยเหย หนองเหยิ่ง บานใหมไชย

พจน 
บุรีรัมย โคลนปนทราย 

หวยไคร  วังดินสอ วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําพี้ 2 แพทย บานมาง เชียงมวน พะเยา กรวดปนทราย 
คลองบางพลี/แมน้ํา
นอย 

6 บานออ อมฤต ผักไห พระนคร 
ศรีอยุธยา 

โคลน 
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Pseudodon inoscularis cumingi (ตอ)     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด  
ฝายบานควนนายชอง  ควนนายชอง เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง โคลนปนทราย 
เขื่อนแกงกระจาน 1  แกงกระจาน แกงกระจาน เพชรบุรี โคลนปนทราย 
แกงบางระจัน 6 หนองแมนา หนองแมนา เขาคอ เพชรบูรณ ทราย 
แมน้ําปาสัก/ใตฝาย 3  สะเดียง เมือง เพชรบูรณ โคลนปนทราย 
แมน้ําปาสัก/หนาสปจ
เพชรบูรณ 

3 ไรเหนือ สะเดียง เมือง เพชรบูรณ โคลนปนทราย 

แมน้ําปาสัก 9 ปากน้ํา สะเดียง เมือง เพชรบูรณ ดินเหนียว 
แมน้ํายม 1 น้ําโคง ปาแมต เมือง แพร โคลนปนทราย 
แมน้ํายม 7 วังตนเกลือ ปากกาง ลอง แพร กรวด 
แมน้ํายม 7 หวยหมาย หวยหมาย สอง แพร โคลน 
หวยชะโนด  ชะโนด ชะโนด หวานใหญ มุกดาหาร ดิน 
หวยมุก 9 โพนทราย โพนทราย เมือง มุกดาหาร โคลน 
ลําเซบาย 7 เชียงเพ็ง เชียงเพ็ง ปาต้ิว ยโสธร โคลน 
แมน้ําแมกลอง 6 บางปา บางปา เมือง ราชบุรี โคลน 
ลําน้ํายัง 11 บานเกษตร แวง โพนทอง รอยเอ็ด ทรายละเอียด 
คลองโพธเกาตน/แมน้ําลพบุรี โพธเกาตน โพธเกาตน เมือง ลพบุรี โคลน 

หวยแมลี้  ใหมศิวิไล ลี้ ลี้ ลําพูน ทรายละเอียดปน
โคลน 

คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว โคลนปนทราย 
หวยมะโหด  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 
อางเก็บน้ําคลองทราย   หนองตะเคียน

บอน 
วัฒนานคร สระแกว โคลน 

แมน้ํายม  ทาโพธิ์ แมส่ํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย โคลน 
อางเก็บน้ําหวยแมสูง 5 ปาง้ิว ปาง้ิว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย โคลน 
คลองละงู 2 ปากละงู ละงู ละงู สตูล กรวด 
หวยเสลา  จําปานวง ดงรัก ภูสิงห ศรีสะเกษ โคลน 
แมน้ําสงคราม  นาหวา นาหวา กุสุมาลย สกลนคร ทราย 
หวยปลาหาง  ทาสองคอน บะฮี พรรณนานิคม สกลนคร โคลน 
หวยปลาหาง  เดื่อศรีคันไชย เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร โคลน 
แมน้ํามูล  พงสวาย ทาตูม ทาตูม สุรินทร ทราย 
หาดสะแก 2 ทัพคาย ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร ทราย 
ลําน้ําพอง 1 ทรายทอง ทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู ทรายปนกรวด 
แมน้ําสงคราม 1 ดงเย็น ดงเย็น บานดุง อุดรธานี โคลน 
แมน้ํามูล 3 หนองกินเพล หนองกินเพล วารินชําราบ อุบลราชธานี โคลนปนทราย 
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Pseudodon cambodjensis cambodjensis     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองไมมีช่ือ  ทุงสมอ ทุงสมอ พนมทวน กาญจนบุรี โคลน 
คลองทาลาด 6 บานนานอย เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา โคลน 
คลองสียัด  หวยตะปอก ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
น้ําแมมะ 1 แมมะ ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย โคลนปนทราย 
กุดตะกรา  ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
ปากน้ําอูน 6 ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม 4 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
ลําน้ําอูน  อูนยางคํา นาหวา นาหวา นครพนม โคลน 
แมน้ําเจาพระยา  บางมะฝอ บางมะฝอ โกรกพระ นครสวรรค โคลน 
หวยไคร  วังดินสอ วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
คลองบางพลี/แมน้ํานอย  อมฤต ผักไห พระนคร 

ศรีอยุธยา 
โคลน 

คลองผักไห-เจาเจ็ด  บานออ เจาเจ็ด ผักไห พระนคร 
ศรีอยุธยา 

ดิน 

คลองลาดชิด   ลาดชิด ผักไห พระนคร 
ศรีอยุธยา 

ดิน 

แมน้ํายม 7 หนองมวง
ไข 

หนองมวงไข หนองมวงไข แพร โคลนปนทราย 

แมน้ําลพบุรี 9 บางขัน ง้ิวราย เมือง ลพบุรี โคลน 
แมน้ําสงคราม 5 ดอนบอ ทากอน อากาศอํานวย สกลนคร ทรายปนโคลน 
ลําน้ํายาม 9 โพนแพง โพนแพง อากาศอํานวย สกลนคร โคลน 
ลําน้ําอูน  พรรณนา พรรณนา พรรณนานิคม สกลนคร โคลน 
หวยปลาหาง  เดื่อศรีคัน

ไชย 
เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส  สกลนคร โคลน 

คลองพระปรง 6 สวน
โรงเลื่อย 

บานแกง เมือง สระแกว ทราย 

ฝายแมน้ําสงคราม 5 หนองกา บานจันทร บานดุง อุดรธานี ทราย 
แมน้ําสงคราม 1 ดงเย็น ดงเย็น บานดุง อุดรธานี โคลน 
แมน้ําสะแกกรัง 1 เกาะลูกมอญ น้ําซึม เมือง อุทัยธานี โคลน 

 
Pseudodon cambodjensis tenerrimus     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
กุดซิง 6 ทาบอ ทาบอสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
กุดตะกรา  ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
ปากน้ําอูน 6 ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
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Pseudodon cambodjensis tenerrimus (ตอ)     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําสงคราม 6 ศรีเวินชัย สามผง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม 4 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม  บานอวน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม 1 บานขา บานขา ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
ลําน้ําก่ํา 1 บานน้ําก่ํา น้ําก่ํา ธาตุพนม นครพนม โคลน 
ลําน้ําอูน  อูนยางคํา นาหวา นาหวา นครพนม โคลน 
อูนหลง 8 ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
คลองบางพลี/ 
แมน้ํานอย 

  อมฤต ผักไห พระนคร 
ศรีอยุธยา 

โคลน 

ลําเซบาย 7 เชียงเพ็ง เชียงเพ็ง ปาต้ิว ยโสธร โคลน 
กั้นรอยเอ็ด/
มหาสารคาม 

1 บัวขาว สระบัว ปทุมรัตน รอยเอ็ด โคลน 

แมน้ําสงคราม  นาหวา นาหวา กุสุมาลย สกลนคร ทราย 
ลําน้ํายาม 9 โพนแพง โพนแพง อากาศอํานวย สกลนคร โคลน 
หวยปลาหาง  ทาสองคอน บะฮี พรรณนานิคม สกลนคร โคลน 
หวยปลาหาง  เดื่อศรีคัน

ไชย 
เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร โคลน 

หวยทัพทัน  หนองฮู เสียว อุทุมพรพิสัย สุรินทร ทราย 
แมน้ําสงคราม  ทาชวง ทุงฝน ทุงฝน หนองคาย โคลน 
แมน้ําสงคราม  นาดี นาดี เฝาไร หนองคาย ทราย 
แมน้ําสงคราม  ทากกแดง ทากกแดง เซกา หนองคาย ทราย 
ลําน้ําฮ้ี  ดงไร บานซาง เซกา หนองคาย โคลน 
ลําเซบก  อํานาจ อํานาจ ลืออํานาจ อํานาจเจริญ ดิน 
ฝายแมน้ําสงคราม 5 หนองกา บานจันทร บานดุง อุดรธานี ทราย 
แมน้ําสงคราม 1 ดงเย็น ดงเย็น บานดุง อุดรธานี โคลน 

 
Pseudodon vondembuschianus ellipticus     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองอิปน 3 ปากหยา ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ หินปนโคลน 
แมน้ําลําปาว 1 ทาไฮ กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ ทรายปนโคลน 
แมน้ําปง 5 นครชุม นครชุม เมือง กําแพงเพชร โคลน 
ลําน้ําชี 2 นางแนว ทานางแนว แวงนอย ขอนแกน โคลน 
คลองสียัด  หวยตะปอก ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
น้ําแมคํา  สบคํา เวียง เชียงแสน เชียงราย ทราย 
คลองนางรอง  สาลิกา สาลิกา เมือง นครนายก กรวด 
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Pseudodon vondembuschianus ellipticus (ตอ)     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองวังตะไคร (บานริมธาร) สาลิกา สาลิกา เมือง นครนายก กรวด 
คลองตา 6 สระบัว ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช โคลน 
คลองทาเรือรี  ปากน้ําสิชล สิชล สิชล นครศรีธรรมราช ทราย 
คลองมังคุด  เขาฝาย ทุงใส สิชล นครศรีธรรมราช โคลนปนทราย 
คลองสิชล   สิชล สิชล นครศรีธรรมราช โคลนปนทราย 
คลองบางคู 6 คลองเหลง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช โคลนปนทราย 
แมน้ํานาน  เกยไชย เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค ทราย 
คลองยาง  ปากรวม นาดี นาดี ปราจีนบุรี โคลน 
คลองบางพลี/ 
แมน้ํานอย 

6 บางออ อมฤต ผักไห พระนคร 
ศรีอยุธยา 

โคลน 

คลองผักไห-เจาเจ็ด   เจาเจ็ด ผักไห พระนคร 
ศรีอยุธยา 

ดิน 

คลองลาดชิด   ลาดชิด ผักไห พระนคร 
ศรีอยุธยา 

ดิน 

แมน้ํายม  สามงาม สามงาม สามงาม พิจิตร โคลน 
แมน้ําปาสัก  แควปาสัก ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ ดินเหนียว 
แมน้ําปาสัก 10 โนนทอง หนองไขว หลมสัก เพชรบูรณ ดินเหนียวปน

ทราย 
แมน้ํายม 1 น้ําโคง ปาแมต เมือง แพร โคลนปนทราย 
แมน้ํายม  วังช้ินพัฒนา วังช้ิน วังช้ิน แพร โคลน 
หวยชะโนด  ชะโนด ชะโนด หวานใหญ มุกดาหาร ดิน 
หวยมุก 9 โพนทราย โพนทราย เมือง มุกดาหาร โคลน 
หวยลําโพง 6 เชียงเครือ กระจาย ปาต้ิว ยโสธร โคลนปนใบไผ 
คลองยุบชงโค 3 กระแสบน กระแสบน แกลง ระยอง โคลน 
คลองทามะเฟอง  พูนทรัพย เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี ดินเหนียว 
หวยเสลา  จําปานวง ดงรัก ภูสิงห ศรีสะเกษ โคลน 
แมน้ําสงคราม  สนามบิน อุมจาน กุสุมาลย สกลนคร โคลน 
ลําน้ําอูน  พรรณนา พรรณนา พรรณนานิคม สกลนคร โคลน 
แมน้ํายม 5 เกาะระเบียง แมส่ํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย โคลน 
คลองลําสําลี 1 บางยี่หน ตะคา บางปลามา สุพรรณบุรี โคลน 
คลองสระ  คลองสระ คลองสระ กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี โคลน 
แมน้ําสงคราม 1 ดงเย็น ดงเย็น บานดุง อุดรธานี โคลน 
แมน้ําสะแกกรัง 1 เกาะลูกมอญ น้ําซึม เมือง อุทัยธานี โคลน 
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Pseudodon vondembuschianus chaperi     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองชี 4 เขาวิเศษ เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง ดินเหนียวปนกรวด 
คลองลาดชิด   ลาดชิด ผักไห พระนคร 

ศรีอยุธยา 
ดิน 

เขื่อนแกงกระจาน 1  แกงกระจาน แกงกระจาน เพชรบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําปาสัก 6 ปากน้ํา สะเดียง เมือง เพชรบูรณ ดินเหนียว 
แมน้ํายม 7 หวยหมาย หวยหมาย สอง แพร โคลน 
คลองทาบอน 3 ทาบอน ทาบอน ระโนด สงขลา ทราย 
คลองคูศล 5 คูศล ควนโคน ควนโคน สตูล ทรายปนกรวด 
คลองกระแดะ 9  พลายวาส กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี โคลน 
แมน้ําสงคราม  ทาชวง ทุงฝน ทุงฝน หนองคาย โคลน 

 
Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําลําปาว 1 ทาไฮ กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ ทรายปนโคลน 
ลําน้ําชี 2 นางแนว ทานางแนว แวงนอย ขอนแกน โคลน 
ลําน้ําชี (หวยโจด) 7 บานโจด กุดเคา มัญจคีร ี ขอนแกน โคลน 
ลําน้ําพอง 5 ทากระเสริม ทากระเสริม น้ําพอง ขอนแกน โคลน 
ลําน้ําพอง 1 หนองแสง ทากระเสริม น้ําพอง ขอนแกน โคลน 
ลําน้ําพอง  โคกสูง น้ําพอง น้ําพอง ขอนแกน โคลน 
ลําน้ําพอง 11 โคกทา หนองตูม เมือง ขอนแกน ทรายละเอียด 
กุดซิง 6 ทาบอ ทาบอ

สงคราม
ศรีสงคราม นครพนม โคลน 

ปากน้ําอูน 6 ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
ปากหวยอวน 1 หาดแพง หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม 4 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม  บานอวน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
อูนหลง 8 ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม  บานขา บานขา ศรีสงคราม นครพนม โคลนปนทราย 
คลองมะเกลือใหม 1 มะเกลือใหม มะเกลือใหม สูงเนิน นครราชสีมา โคลน 
แมน้ํามูล 1 บานในเมือง ในเมือง พิมาย นครราชสีมา ทรายปนโคลน 
ลําน้ํามูล 3 ขี้เหล็ก ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา โคลนปนทราย 
แมน้ํามูล  กระเบี้องใหญ หนองชัยศรี หนองหงส บุรีรัมย ทราย 
คลองบางพลี/แมน้ํานอย   อมฤต ผักไห พระนคร 

ศรีอยุธยา 
โคลน 
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Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus (ตอ)     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ํายม  สามงาม สามงาม สามงาม พิจิตร โคลน 
ลําเซบาย 7 เชียงเพ็ง เชียงเพ็ง ปาต้ิว ยโสธร โคลน 
แมน้ําลพบุรี 9 บางขัน ง้ิวราย เมือง ลพบุรี โคลน 
แมน้ํามูล 1 เมืองคง เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ ทราย 
แมน้ําสงคราม  นาหวา นาหวา กุสุมาลย สกลนคร ทราย 
แมน้ํามูล  พงสวาย ทาตูม ทาตูม สุรินทร ทราย 
หาดสะแก 2 ทัพคาย ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร ทราย 
แมน้ําสงคราม  ทากกแดง ทากกแดง เซกา หนองคาย ทราย 
แมน้ําสงคราม  นาดี นาดี เฝาไร หนองคาย ทราย 
แมน้ํานอย 6 พุ สี่รอย วิเศษชัยชาญ อางทอง โคลน 
แมน้ําสะแกกรัง 1 เกาะลูกมอญ น้ําซึม เมือง อุทัยธานี โคลน 
แมน้ําสะแกกรัง  วัดโบสถ วัดโบสถ เมือง อุทัยธานี โคลน 
ปากแมน้ํามูล 2 ดานใหม โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล 10 นามน ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล 1 วังกางฮุง บุงไหม วารินชําราบ อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล 3 หนองกินเพล หนองกินเพล วารินชําราบ อุบลราชธานี โคลนปนทราย 
แมน้ํามูล 1 บุงมะแลง บุงมะแลง กิ่งอ.สวางวีระ

วงศ 
อุบลราชธานี ทรายละเอียด 

แมน้ํามูล 9 วังใหม หนองแสง
ใหญ 

โขงเจียม อุบลราชธานี โคลน 

แมน้ํามูล 1 หาดทรายแกว พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี โคลน 
ลําเซบาย    กอเอ เขื่องใน อุบลราชธานี โคลน 

 
Hyriopsis (Hyriopsis) delaportei     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําแมกลอง 4 แสนตอ แสนตอ ทามะกา กาญจนบุรี โคลน 
แมน้ําปง 4 เกาะสะบา หนองปลิง เมือง กําแพงเพชร โคลน 
แมน้ําปง  แทนดอกไม สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม ทราย 
แมน้ําเจาพระยา   ปากน้ําโพ เมือง นครสวรรค ดินแดงปนกรวด 
คลองพระปรง  นางเลง กบินทรบุรี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลน 
คลองยาง  ปากรวม นาดี นาดี ปราจีนบุรี โคลน 
แควหนุมาน 1 หนองเอี่ยน นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
คลองผักไห-เจาเจ็ด   เจาเจ็ด ผักไห พระนคร 

ศรีอยุธยา 
ดิน 

แมน้ําทาจีน 1 สนามชัย สนามชัย เมือง สุพรรณบุรี โคลน 
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Hyriopsis (Limnoscapha) desowitzi     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําแมกลอง 2 บานใหม บานใหม ทามวง กาญจนบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ํานครชัยศรี   บางเลน บางเลน นครปฐม โคลนปนทราย 
แมน้ําเจาพระยา  บางมะฝอ บางมะฝอ โกรกพระ นครสวรรค โคลน 
แมน้ํานาน  เกยไชย เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค ทราย 
แมน้ําปง    เมือง นครสวรรค โคลน 
แมน้ํายม  เกยไชย เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค ทราย 
คลอง 1 - 5    คลองหลวง ปทุมธานี โคลน 
คลองพระปรง  นางเลง กบินทรบุรี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลน 
คลองบางพลี/แมน้ํานอย   อมฤต ผักไห พระนคร 

ศรีอยุธยา 
โคลน 

แมน้ําแมกลอง 6 บางปา บางปา เมือง ราชบุรี โคลน 
แมน้ําลพบุรี 9 บางขัน ง้ิวราย เมือง ลพบุรี โคลน 
คลองบางคนที 6  บางคนที บางคนที สมุทรสงคราม โคลน 
คลองพระปรง 6 สวนโรงเลื่อย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 
แมน้ําปาสัก 3 ปาเหนือ บานปา แกงคอย สระบุรี ดินเหนียวปนเลน 
แมน้ําปาสัก 1 วังกวาง บานปา แกงคอย สระบุรี โคลนปนทราย 
หาดสะแก 2 ทัพคาย ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร ทราย 
แมน้ํานอย 6 พุ สี่รอย วิเศษชัยชาญ อางทอง โคลน 
แมน้ํานอย 5  บางสมศรี วิเศษชัยชาญ อางทอง ทรายปนโคลน 
 Hyriopsis (Limnoscapha) myersiana     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองอิปน 3 ปากหยา ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ หินปนโคลน 
แมน้ําแควนอย 2  หนองหญา เมือง กาญจนบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําแมกลอง 2 บานใหม บานใหม ทามวง กาญจนบุรี โคลนปนทราย 
คลองวังเจา  เกาะตําแย โกสัมพี โกสัมพีนคร กําแพงเพชร ทราย 
แมน้ําปง  ตาสวน ขาณุลักษณบุรี ขาณุลักษณบุรี กําแพงเพชร โคลนปนทราย 
แมน้ําปง 5 นครชุม นครชุม เมือง กําแพงเพชร โคลน 
แมน้ําปง 4 เกาะสะบา หนองปลิง เมือง กําแพงเพชร โคลน 
แมน้ําปง   ฟาฮาม เมือง เชียงใหม ทราย 
แมน้ําปง  ปาง้ิว ทาวังตาล สารภี เชียงใหม ทรายปนโคลน 
แมน้ําปง 10 ปากวัง ตากออก บานตาก ตาก ทรายขี้เปด 
แมน้ําวัง  พระยาจันทร วังจันทร สามเงา ตาก โคลนปนทราย 
หวยแมทอ  ปากหวยแมทอ แมทอ เมือง ตาก ทรายขี้เปด 
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Hyriopsis (Limnoscapha) myersiana (ตอ)     
แมน้ําเจาพระยา  บางมะฝอ บางมะฝอ โกรกพระ นครสวรรค โคลน 
แมน้ําเจาพระยา   ปากน้ําโพ เมือง นครสวรรค ดินแดงปนกรวด 
แมน้ําปง  เจริญผล บรรพตพิสัย บรรพตพิสัย นครสวรรค ทราย 
แมน้ําปง  ทาทอง นครสวรรคตก เมือง นครสวรรค โคลน 
แมน้ํายม  เกยไชย เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค ทราย 
แมน้ํานาน 13 คั้งถี่ ฝายแกว กิ่งอ.ภูเพียง นาน กรวด 
แมน้ํานาน    เมือง นาน โคลน 
คลองพระปรง  นางเลง กบินทรบุรี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลน 
แควหนุมาน 1 หนองเอี่ยน นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําแควนอย   ทอแท วัดโบสถ พิษณุโลก โคลนปนทราย 
แมน้ําแควนอย  ทางาม วัดโบสถ วัดโบสถ พิษณุโลก ทรายปนโคลน 
แมน้ําปาสัก  แควปาสัก ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ ดินเหนียว 
แมน้ํายม 7 วังตนเกลือ ปากกาง ลอง แพร กรวด 
แมน้ํายม  วังช้ินพัฒนา วังช้ิน วังช้ิน แพร โคลน 
แมน้ํายม 7 หวยหมาย หวยหมาย สอง แพร โคลน 
แมน้ําโขง    เมือง มุกดาหาร ทราย 
แมน้ําแมกลอง 6 หัวเกาะ เบิกไพร บานโปง ราชบุรี ทรายปนโคลน 
แมน้ําแมกลอง 5 คลองตาคต คลองตาคต โพธาราม ราชบุรี โคลน 
แมน้ําวัง 1 อุมลอง ลอมแรด เถิน ลําปาง ทราย 
แมน้ําวัง  ทาดาน แมพริก แมพริก ลําปาง ทรายปนกรวด 
แมน้ําวัง  วังยาว แมกัวะ สบปราบ ลําปาง ทราย 
หวยโศกนา 3 คกเลาใต บุฮม เชียงคาน เลย ดินเหนียวปน

ทราย 
คลองพระปรง 6 สวนโรงเลื่อย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 
คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว โคลนปนทราย 
แมน้ํายม 3 หนองออ หนองออ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย ดินปนทราย 
แมน้ํายม 5 เกาะระเบียง แมส่ํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย โคลน 
แมน้ํายม  ทาโพธิ์ แมส่ํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย โคลน 
แมน้ํายม  ชุมชนริมยม คลองตาล ศรีสําโรง สุโขทัย ทรายปนกรวด 
แมน้ําตาป 5 มอเก็ต ควนศรี บานนาสาร สุราษฎรธานี ทราย 
แมน้ําสะแกกรัง  สะแกกรัง อุทัยใหม เมือง อุทัยธานี โคลน 
หวยทับเฉลา  หนองหญาไทร ระบา ลานสัก อุทัยธานี โคลน 
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Chamberlainia hainesiana      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แกงหลวง 2  หนองหญา เมือง กาญจนบุรี โคลน 
แมน้ําแควนอย 10 ลุมสุม ลุมสุม ไทรโยค กาญจนบุรี ทรายละเอียด 
แมน้ําแควนอย   ทอแท วัดโบสถ พิษณุโลก โคลนปนทราย 
แมน้ํายม 7 วังตนเกลือ ปากกาง ลอง แพร โคลนปนทราย 
แมน้ําแมกลอง 5 คลองตาคต คลองตาคต โพธาราม ราชบุรี โคลน 
แมน้ํายม  ทาโพธิ์ แมส่ํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย โคลน 
แมน้ํายม 5 เกาะระเบียง แมส่ํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย โคลน 
สถานีประมงน้ําจืดสุโขทัย 2  หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย โคลน 
ปากลําน้ํามูล 2 ดานใหม โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล 3 หนองกิน

เพล 
หนองกินเพล วารินชําราบ อุบลราชธานี โคลนปนทราย 

 
Cristaria plicata       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
ลําน้ําพอง  6 หวยสายหนัง สีชมพู สีชมพู ขอนแกน โคลน 
แมน้ําพรม 9 พรมใต ผักปง ภูเขียว ชัยภูมิ โคลน 
หนองผักปง 1 ผักปง ผักปง ภูเขียว ชัยภูมิ โคลน 
น้ําแมมะ 1 แมมะ ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย โคลนปนทราย 
หนองหลวง  หนองหลวง เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย โคลน 
คลองพะเนียง  โนนคูณ บานขาม เมือง หนองบัวลําภู โคลนปนทราย 

 
Unionetta fabagina       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําสงคราม 5 ดอนบอ ทากอน อากาศอํานวย สกลนคร ทรายปนโคลน 
แมน้ําสงคราม  ทากกแดง ทากกแดง เซกา หนองคาย ทราย 

 
Scabies crispata       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองไมมีช่ือ  ทุงสมอ ทุงสมอ พนมทวน กาญจนบุรี โคลน 
แมน้ําปง  ตาสวน ขาณุลักษณบุรี ขาณุลักษณบุรี กําแพงเพชร โคลนปนทราย 
แมน้ําปง 5 นครชุม นครชุม เมือง กําแพงเพชร โคลน 
แมน้ําปง 4 เกาะสะบา หนองปลิง เมือง กําแพงเพชร โคลน 
ลําน้ําพอง 5 ทากระเสริม ทากระเสริม น้ําพอง ขอนแกน โคลน 
คลองสียัด  หวยตะปอก ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
อางเก็บน้ําเขื่อนสียัด  คอลงตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
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Scabies crispata (ตอ)      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
อางเก็บน้ําคลองระบม  ทาชีวิต ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา โคลน 
หนองบอระแวง 5 ดอนเสือ บางหลวง สรรพยา ชัยนาท โคลน 
ลําน้ําชี  ระเหว หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ โคลน 
แมน้ําอิง   ปาแดด ปาแดด เชียงราย โคลน 
แมน้ําอิง   เวียง เวียงปาเปา เชียงราย โคลน 
ลําน้ําตาก 9 ผางาม ผางาม เวียงชัย เชียงราย ดิน 
หนองเรือ 1 หนองน้ําใส เวียง เวียงปาเปา เชียงราย โคลน 
แมน้ําปง  แทนดอกไม สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม ทราย 
หวยนํ้าเย็น 5 หวยนํ้าเย็น ทาตอน แมอาย เชียงใหม โคลนปนทราย 
หวยแมแฝก  แมแฝก แมแฝก สันทราย เชียงใหม โคลน 
คลองเหมือง  คลองเหมือง วังกระโจม เมือง นครนายก โคลน 
แมน้ํานครนายก  ทาศาลา ทาทราย เมือง นครนายก โคลน 
แมน้ํานครนายก  วังพะเนียด ทาชาง เมือง นครนายก โคลน 
ปากน้ําอูน 6 ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
ปากหวยอวน 1 หาดแพง หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม 1 บานขา บานขา ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม 13 ศรีเวินชัย สามผง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม 4 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม  บานอวน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
ลําน้ําก่ํา  นาแก นาแก นาแก นครพนม ทรายละเอียด 
ลําน้ํายัง  หนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม โคลนปนทราย 
ลําน้ําอูน  อูนยางคํา นาหวา นาหวา นครพนม โคลน 
อูนหลง 8 ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ํามูล 1 บานในเมือง ในเมือง พิมาย นครราชสีมา ทรายปนโคลน 
ลําน้ํามูล 3 ขี้เหล็ก ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา โคลนปนทราย 
แมน้ําเจาพระยา  บางมะฝอ บางมะฝอ โกรกพระ นครสวรรค โคลน 
แมน้ําปง  เจริญผล เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค ทราย 
แมน้ําปง 7 ทาทอง นครสวรรคตก เมือง นครสวรรค โคลน 
อางเก็บน้ํายางชุม 6 ยางชุม หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ โคลน 
คลองยาง  ปากรวม นาดี นาดี ปราจีนบุรี โคลน 
คลองสัมพันธ  กุดตาเสก เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี โคลนปนดินลูกรัง 
แควหนุมาน 1 หนองเอี่ยน นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําหนุมาน  ปากรวม สะพานหิน นาดี ปราจีนบุรี ทราย 
เขื่อนปาสัก  หนองบัว หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี โคลนปนทราย 



 99 

Scabies crispata (ตอ)       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําปาสัก 9 ปากน้ํา สะเดียง เมือง เพชรบูรณ ดินเหนียว 
แมน้ําปาสัก  แควปาสัก ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ ดินเหนียว 
แมน้ํายม 4 วังมอญ วังหงษ เมือง แพร โคลน 
แมน้ํายม  วังช้ินพัฒนา วังช้ิน วังช้ิน แพร โคลน 
หวยมุก 9 โพนทราย โพนทราย เมือง มุกดาหาร โคลน 
แมน้ําชีหลง 2 บากเรือ บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร โคลน 
แมน้ําแมกลอง 6 หัวเกาะ เบิกไพร บานโปง ราชบุรี ทรายปนโคลน 
คลองทามะเฟอง  พูนทรัพย เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี ดินเหนียว 
แมน้ําปาสัก 3 ทาหลวง ทาหลวง ทาหลวง ลพบุรี ดินปนหิน 
แมน้ําลพบุรี 9 บางขัน ง้ิวราย เมือง ลพบุรี โคลน 
แมน้ําวัง  ทาดาน แมพริก แมพริก ลําปาง ทรายปนกรวด 
แมน้ําวัง  เกาะลอย ทาผา เกาะคา ลําปาง ทรายหยาบ 
หนองน้ํา  ละหาน ขุนหาญ ขุนหาญ ศรีสะเกษ โคลนปนทราย 
หวยเสลา  จําปานวง ดงรัก ภูสิงห ศรีสะเกษ โคลน 
คลองพระปรง 6 สวนโรงเลื่อย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 
แมน้ําสงคราม  สนามบิน อุมจาน กุสุมาลย สกลนคร โคลน 
แมน้ําสงคราม 5 ดอนบอ ทากอน อากาศอํานวย สกลนคร ทรายปนโคลน 
ลําน้ํายาม 9 โพนแพง โพนแพง อากาศอํานวย สกลนคร โคลน 
ลําน้ําอูน  พรรณนา พรรณนา พรรณนานิคม สกลนคร โคลน 
หวยปลาหาง  ทาสองคอน บะฮี พรรณนานิคม สกลนคร โคลน 
หวยมะโหดนอย  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 
อางเกบ็น้ําคลองทราย   หนองตะเคียน

บอน
วัฒนานคร สระแกว โคลน 

อางเก็บน้ําหวยชัน  หวยชัน ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 
เขื่อนปาสัก/ทายหนวยอนุรักษ  คําพราน วังมวง สระบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ํายม 5 เกาะระเบียง แมส่ํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย โคลน 
แมน้ําทาจีน 1 สนามชัย สนามชัย เมือง สุพรรณบุรี โคลน 
หวยทัพทัน  หนองฮู เสียว อุทุมพรพิสัย สุรินทร ทราย 
แมน้ํานอย 5  บางสมศรี วิเศษชัยชาญ อางทอง ทรายปนโคลน 
แมน้ํานอย 6 พุ สี่รอย วิเศษชัยชาญ อางทอง โคลน 
ทายเขื่อนหวยหลวง 4 คงนอย เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี ทราย 
ฝายแมน้ําสงคราม 5 หนองกา บานจันทร บานดุง อุดรธานี ทราย 
แมน้ําตากแดด 1 เขานอย โคกหมอ ทัพทัน อุทัยธานี โคลน 
แมน้ําสะแกกรัง 1 เกาะลูกมอญ น้ําซึม เมือง อุทัยธานี โคลน 
ปากแมน้ํามูล 2 ดานใหม โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี โคลน 
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Scabies crispata (ตอ)       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
ปากแมน้ํามูล 2 ดานใหม โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล 10 นามน ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล 1 บานชาด ทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี โคลนปนทราย 
แมน้ํามูล 3 หนองกินเพล หนองกินเพล วารินชําราบ อุบลราชธานี โคลนปนทราย 
แมน้ํามูล 1 บุงมะแลง บุงมะแลง กิ่งอ.สวางวีระ

วงศ 
อุบลราชธานี ทรายละเอียด 

แมน้ําสงคราม  นาดี นาดี เฝาไร หนองคาย ทราย 
แมน้ําสงคราม  ทากกแดง ทากกแดง เซกา หนองคาย ทราย 
แมน้ําสงคราม  ทาชวง ทุงฝน ทุงฝน หนองคาย โคลน 

 
Scabies phaselus       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําลําปาว 1 ทาไฮ กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ ทรายปนโคลน 

ทรายละเอียด 
ลําน้ําพะยัง 1 สมสะอาด สมสะอาด กุฉินารายณ กาฬสินธุ ทรายละเอียด 
ลําน้ําพอง 11 โคกทา หนองตูม เมือง ขอนแกน ทรายละเอียด 
ลําน้ําพอง   โคกสูง น้ําพอง น้ําพอง ขอนแกน โคลน 
ลําน้ําพอง  
(หวยสายหนัง) 

6 หวยสายหนัง สีชมพู สีชมพู ขอนแกน โคลน 

อางเก็บน้ําคลองระบม  ทาชีวิต ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา โคลน 
อางเก็บน้ําลาดกระทิง 7 ลาดกระทิง ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา โคลน 
คลองหลวง 6 คลองหลวง ไรหลักทอง พนัสนิคม ชลบุรี โคลน 
ลําน้ําชี  ระเหว หนองบัวระ

เหว 
หนองบัวระเหว ชัยภูมิ โคลน 

หนองผักปง 1 ผักปง ผักปง ภูเขียว ชัยภูมิ โคลน 
น้ําแมลาว 2 ปาสัก ปาง้ิว เวียงปาเปา เชียงราย โคลนปนทราย 
หวยนํ้าเย็น 5 หวยนํ้าเย็น ทาตอน แมอาย เชียงใหม โคลนปนทราย 
ปากหวยอวน 1 หาดแพง หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม  บานอวน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ํามูล 1 บานในเมือง ในเมือง พิมาย นครราชสีมา ทรายปนโคลน 
ลําน้ํามูล 3 ขี้เหล็ก ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา โคลนปนทราย 
ลําสะแทก 2 ดอนเมือง เทพาลัย คง นครราชสีมา โคลน 
แมน้ํามูล  กระเบี้อง

ใหญ 
หนองชัยศรี หนองหงส บุรีรัมย ทราย 
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Scabies phaselus (ตอ)      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
ลํามาศ  โคกกลาง โคกกลาง ลําปลายมาศ บุรีรัมย โคลนปนทราย 
หวยแอก  หวยเหย หนองเหยิ่ง บานใหมไชย

พจน
บุรีรัมย โคลนปนทราย 

หวยไคร  วังดินสอ วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
คลองบางพลี/ 
แมน้ํานอย 

 บานออ อมฤต ผักไห พระนครศรี 
อยุธยา 

โคลน 

แมน้ํายม  วังช้ินพัฒนา วังช้ิน วังช้ิน แพร โคลน 
แมน้ําชี 1 ทาขอนยาง ทาขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม ดินแข็ง 
ลําพับชู 1 เม็กดํา เม็กดํา พยัฆภูมิพิสัย มหาสารคาม โคลน 
แมน้ําโขง    เมือง มุกดาหาร ทราย 
หวยมุก 9 โพนทราย โพนทราย เมือง มุกดาหาร โคลน 
กุดน้ําใส 12 กุดน้ําใส กุดน้ําใส คอวัง ยโสธร โคลน 
ตลาดคําเขื่อนแกว  เหลาไฮ เหลาไฮ คําเขื่อนแกว ยโสธร  
ลําเซบาย 7 เชียงเพ็ง เชียงเพ็ง ปาต้ิว ยโสธร โคลน 
หวยลําโพง 6 เชียงเครือ กระจาย ปาต้ิว ยโสธร โคลนปนใบไผ 
อางเก็บน้ําหนองปลาไหล 1 แมน้ําคู แมน้ําคู ปลวกแดง ระยอง โคลน 
กั้นรอยเอ็ด/มหาสารคาม 1 บัวขาว สระบัว ปทุมรัตน รอยเอ็ด โคลน 
กุดปลาคูณ 1 โนนยาง ขวาว เสลภูมิ รอยเอ็ด ดิน 
ลําน้ํายัง 11 บานเกษตร แวง โพนทอง รอยเอ็ด ทรายละเอียด 
ลําน้ําเสียวนอย 1 เกษตรพิสัย เกษตรพิสัย เกษตรพิสัย รอยเอ็ด โคลนปนทราย 
เขื่อนปาสัก  หนองบัว หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําปาสัก 3 ทาหลวง ทาหลวง ทาหลวง ลพบุรี ดินปนหิน 
แมน้ําเลย  บานธาตุ บานธาตุ เชียงคาน เลย ดินปนทราย 
หวยโคกเพชร 1 โคกเพชร โคกเพชร ขุขันธ ศรีสะเกษ ทราย 
แมน้ํามูล 1 เมืองคง เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ ทราย 
แมน้ําสงคราม  สนามบิน อุมจาน กุสุมาลย สกลนคร โคลน 
แมน้ําสงคราม  นาหวา นาหวา กุสุมาลย สกลนคร ทราย 
ลําน้ําอูน  พรรณนา พรรณนา พรรณนานิคม สกลนคร โคลน 
สถานีประมงน้ําจืด
สกลนคร 

  ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร โคลน 

หวยปลาหาง  เดื่อศรีคัน
ไชย 

เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร โคลน 

คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว โคลนปนทราย 
หวยมะโหดนอย  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 
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Scabies phaselus (ตอ)      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
อางเก็บน้ําทากระบาก 7  ทาแยก เมือง สระแกว โคลน 
อางเก็บน้ําหวยชัน  หวยชัน ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 
เขื่อนปาสัก/ทายหนวยอนุรักษ  คําพราน วังมวง สระบุรี โคลนปนทราย 
กุดทะเลหลง  ชายทุง พรมเทพ ทาตูม สุรินทร ทราย 
หนองสรวง   ตระแสง เมือง สุรินทร โคลน 
หาดสะแก 2 ทัพคาย ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร ทราย 
หวยทับทัน  ทับทัน ทับทัน สังขะ สุรินทร ทราย 
แมน้ําสงคราม  นาดี นาดี เฝาไร หนองคาย ทราย 
ลําน้ําฮ้ี  ดงไร บานซาง เซกา หนองคาย โคลน 
หวยหลวง 3 แดนเหนือ วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย โคลน 
คลองพะเนียง  โนนคูณ บานขาม เมือง หนองบัวลําภู โคลนปนทราย 
คลองพะเนียง  วังหมื่น หนองบัว เมือง หนองบัวลําภู โคลนปนทราย 
ลําน้ําพอง 1 ทรายทอง ทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู ทรายปนกรวด 
ลําเซบก  อํานาจ อํานาจ ลืออํานาจ อํานาจเจริญ ดิน 
หวยละโอง 1 นาฝอ นาผือ เมือง อํานาจเจริญ หินปนทราย 
คลองหวยหลวง  หนองวัวซอ หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี โคลนปนทราย 
หนองน้ํา  หัวขัว เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี ดินเหนียว 
หวยหลวง  สามพราว สามพราว เมือง อุดรธานี โคลน 
หวยหลวง 9 หนองแสง หนองออ หนองวัวซอ อุดรธานี ดินเหนียวปน

ทราย 
แมน้ํามูล 10 นามน ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล 1 วังกางฮุง บุงไหม วารินชําราบ อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล 3 หนองกินเพล หนองกินเพล วารินชําราบ อุบลราชธานี โคลนปนทราย 
แมน้ํามูล 3 สะแบงเหนือ หนองแสง

ใหญ 
โขงเจียม อุบลราชธานี ดินดาน 

แมน้ํามูล 1 บุงมะแลง บุงมะแลง กิ่งอ.สวางวีระ
วงศ 

อุบลราชธานี ทรายละเอียด 

แมน้ํามูล 1 หาดทราย
แกว 

พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี โคลน 

ลําเซบาย   กอเอ เขื่องใน อุบลราชธานี โคลน 
       

 
 
 
 
 



 103 

Scabies nucleus       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
ลําน้ําพะยัง 1 สมสะอาด สมสะอาด กุฉินารายณ กาฬสินธุ ทรายละเอียด 
ลําน้ําพอง  
(หวยสายหนัง) 

6 หวยสายหนัง สีชมพู สีชมพู ขอนแกน 
โคลน 

ลําน้ําชี  ระเหว หนองบัวระ
เหว

หนองบัวระ
เหว

ชัยภูมิ โคลน 

หนองผักปง 1 ผักปง ผักปง ภูเขียว ชัยภูมิ โคลน 
หวยทับทัน  ทับทัน ทับทัน สังขะ สุรินทร ทราย 
ลําน้ําพอง 1 ทรายทอง ทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู ทรายปนกรวด 

Indonaia substriata       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ํามูล  กระเบื้องใหญ หนองชัยศรี หนองหงส บุรีรัมย ทราย 

 
Indonaia pilata       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
ลําน้ําพอง 5 ทากระเสริม ทากระเสริม น้ําพอง ขอนแกน โคลน 
ลําน้ําพอง 11 โคกทา หนองตูม เมือง ขอนแกน ทรายละเอียด 
แมน้ําปง 6 ปารวก ดอนแกว แมริม เชียงใหม โคลนปนทราย 
ลําน้ํามูล 3 ขี้เหล็ก ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา โคลนปนทราย 
ลําเซบาย 7 เชียงเพ็ง เชียงเพ็ง ปาต้ิว ยโสธร โคลน 
แมน้ําวัง  ทาดาน แมพริก แมพริก ลําปาง ทรายปนกรวด 
หวยโคกเพชร 1 โคกเพชร โคกเพชร ขุขันธ ศรีสะเกษ ทราย 
กุดทะเลหลง  ชายทุง พรมเทพ ทาตูม สุรินทร ทราย 
หาดสะแก 2 ทัพคาย ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร ทราย 
หวยทับทัน  ทับทัน ทับทัน สังขะ สุรินทร ทราย 
ลําเซบก  อํานาจ อํานาจ ลืออํานาจ อํานาจเจริญ ดิน 

 
Ensidens ingallsianus ingallsianus     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
เขื่อนศรีนครินทร   ทากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี โคลน 
แมน้ําบิคลี่ 2 วังกะ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี ทรายละเอียดปน

โคลน 
แมน้ํารันตี 6 หวยมาลัย หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี ทรายปนโคลน 
หวยซองกาเรีย 8 ซองกาเรีย หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี โคลน 
หวยแมปลาสรอย  ดานแมแฉลบ ดานแมแฉลบ ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี หิน 
คลองไมมีช่ือ  ทุงสมอ ทุงสมอ พนมทวน กาญจนบุรี โคลน 
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Ensidens ingallsianus ingallsianus (ตอ)    
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําปง 4 เกาะสะบา หนองปลิง เมือง กําแพงเพชร โคลน 
แมน้ําปง 5 นครชุม นครชุม เมือง กําแพงเพชร โคลน 
ลําน้ําชี (หวยโจด) 7 บานโจด กุดเคา มัญจคีร ี ขอนแกน โคลน 
ลําน้ําพอง 5 ทากระเสริม ทากระเสริม น้ําพอง ขอนแกน โคลน 
ลําน้ําพอง 11 โคกทา หนองตูม เมือง ขอนแกน ทรายละเอียด 
ลําน้ําพอง   โคกสูง น้ําพอง น้ําพอง ขอนแกน โคลน 
อางเก็บน้ําคลองระบม  ทาชีวิต ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา โคลน 
อางเก็บน้ําลาดกระทิง 7 ลาดกระทิง ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา โคลน 
คลองระหวางสรรพยา-สรรคบุร ี  หวยกรด สรรคบุร ี ชัยนาท โคลน 
หนองบอระแวง 5 ดอนเสือ บางหลวง สรรพยา ชัยนาท โคลน 
ลําน้ําชี  ระเหว หนองบัวระเหว หนองบัวระ

เหว 
ชัยภูมิ โคลน 

หนองผักปง 1 ผักปง ผักปง ภูเขียว ชัยภูมิ โคลน 
น้ําแมมะ 1 แมมะ ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย โคลนปนทราย 
แมน้ํากก 7 คีรีสุวรรณ หนองปากอ กิ่งอ.ดอยหลวง เชียงราย โคลน 
แมน้ํากก  สองพี่นอง บานวียง เชียงแสน เชียงราย ทรายปนโคลน 
แมน้ําอิง   ปาแดด ปาแดด เชียงราย โคลน 
ลําน้ําตาก 9 ผางาม ผางาม เวียงชัย เชียงราย ดิน 
ลําน้ํารองมีด 4 เวียง ปาแดด ปาแดด เชียงราย โคลน 
สถานีประมงน้ําจืด
เชียงราย 

6 ปงหลวง เวียงชัย เมือง เชียงราย โคลน 

หนองยาเล็ก 14 แมสลองใน ปาซาง จัน เชียงราย ดิน 
แมน้ําปง   ฟาฮาม เมือง เชียงใหม ทราย 
คลองชลประทาน    องครักษ นครนายก โคลน 
คลองบางปลากด   บางปลากด องครักษ นครนายก โคลน 
คลองเหมือง  คลองเหมือง วังกระโจม เมือง นครนายก โคลน 
แมน้ํานครนายก  วังพะเนียด ทาชาง เมือง นครนายก โคลน 
แมน้ํานครนายก  ทรายมูล ทรายมูล องครักษ นครนายก โคลน 
แมน้ํานครนายก  บางออ บานนา บานนา นครนายก โคลน 
แมน้ํานครนายก  ทาศาลา ทาทราย เมือง นครนายก โคลน 
แมน้ํานครนายก  เขานางบวช สาลิกา เมือง นครนายก โคลน 
แมน้ํานครนายก  โพธิ์ไทร บานใหญ เมือง นครนายก โคลน 
กุดกา 6 ทาบอ ทาบอสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
ปากน้ําอูน 6 ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
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Ensidens ingallsianus ingallsianus (ตอ)    
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
ปากหวยอวน 1 หาดแพง หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม 13 ศรีเวินชัย สามผง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม  บานอวน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
ลําน้ําก่ํา  นาแก นาแก นาแก นครพนม ทรายละเอียด 
ลําน้ํายัง  หนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม โคลนปนทราย 
ลําน้ําอูน  อูนยางคํา นาหวา นาหวา นครพนม โคลน 
แมน้ํามูล 1 บานในเมือง ในเมือง พิมาย นครราชสีมา ทรายปนโคลน 
ลําน้ํามูล 3 ขี้เหล็ก ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา โคลนปนทราย 
ลําสะแบก 2 ดอนเมือง เทพาลัย คง นครราชสีมา โคลน 
คลองบานตูล  บานตูล บานตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช โคลน 
คลองนอย 1 คลองนอย คลองนอย ปากพนัง นครศรีธรรมราช โคลน 
แมน้ําเจาพระยา   ปากน้ําโพ เมือง นครสวรรค ดินแดงปนกรวด 
แมน้ําเจาพระยา  บางมะฝอ บางมะฝอ โกรกพระ นครสวรรค โคลน 
แมน้ํามูล  กระเบี้องใหญ หนองชัยศรี หนองหงส บุรีรัมย ทราย 
ลํามาศ 1 โคกกลาง โคกกลาง ลําปลายมาศ บุรีรัมย โคลนปนทราย 
หนองสรวง 6 หนองสรวง บัวทอง เมือง บุรีรัมย โคลน 
หวยแเอก  หวยเหย หนองเหยิ่ง บานใหมชัย

พจน 
บุรีรัมย โคลนปนทราย 

หวยยาง 1 บานดาน บานดาน กิ่งอําเภอบาน
ดาน 

บุรีรัมย โคลน 

คลองสัมพันธ  กุดตาเสก เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี โคลนปนดินลูกรัง 
หวยไคร  วังดินสอ วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี ทรายปนโคลน 
คลองบางพลี/แมน้ํา
นอย 

6 บานออ อมฤต ผักไห พระนครศรี 
อยุธยา 

โคลน 

คลองผักไห   เจาเจ็ด ผักไห พระนครศรี 
อยุธยา 

ดิน 

คลองผักไห-เจาเจ็ด   เจาเจ็ด ผักไห พระนครศรี 
อยุธยา 

ดิน 

คลองลาดชิด   ลาดชิด ผักไห พระนครศรี 
อยุธยา 

ดิน 

บึงสีไฟ   ในเมือง เมือง พิจิตร โคลน 
แมน้ํานาน 9 ทาหลวง ทาหลวง เมือง พิจิตร โคลน 
แมน้ํายม  สามงาม สามงาม สามงาม พิจิตร โคลน 
แกงบางระจัน 6 หนองแมนา หนองแมนา เขาคอ เพชรบูรณ ทราย 
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Ensidens ingallsianus ingallsianus (ตอ)    
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
เขื่อนปาสัก  หนองบัว หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําปาสัก 9 ปากน้ํา สะเดียง เมือง เพชรบูรณ ดินเหนียว 
แมน้ําปาสัก 10 โนนทอง หนองไขว หลมสัก เพชรบูรณ ดินเหนียวปนทราย 
แมน้ํายม 4 วังมอญ วังหงษ เมือง แพร โคลน 
แมน้ํายม 1 น้ําโคง ปาแมต เมือง แพร โคลนปนทราย 
หนองมวงไข 8 หนองมวงไข หนองมวงไข หนองมวงไข แพร โคลน 
ลําพับชู 1 เม็กดํา เม็กดํา พยัฆภูมิพิสัย มหาสารคาม โคลน 
แมน้ําชี  ฟาหยาด ฟาหยาด มหาชนะชัย ยโสธร โคลน 
แมน้ําชีหลง 2 บากเรือ บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร โคลน 
ลําเซบาย 7 เชียงเพ็ง เชียงเพ็ง ปาต้ิว ยโสธร โคลน 
หวยลําโพง 6 เชียงเครือ กระจาย ปาต้ิว ยโสธร โคลนปนใบไผ 
กั้นรอยเอ็ด/มหาสารคาม บัวขาว สระบัว ปทุมรัตน รอยเอ็ด โคลน 
กุดปลาคูณ 1 โนนยาง ขวาว เสลภูมิ รอยเอ็ด ดิน 
ลําน้ําเสียวนอย 1 เกษตรพิสัย เกษตรพิสัย เกษตรพิสัย รอยเอ็ด โคลนปนทราย 
แมน้ําแมกลอง 6 หัวเกาะ เบิกไพร บานโปง ราชบุรี ทรายปนโคลน 
คลองทามะเฟอง  พูนทรัพย เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี ดินเหนียว 
แมน้ําปาสัก 3 ทาหลวง ทาหลวง ทาหลวง ลพบุรี โคลน 
แมน้ําลพบุรี 9 บางขัน ง้ิวราย เมือง ลพบุรี โคลน 
แมน้ําลพบุรี    เมือง ลพบุรี โคลน 
แมน้ําวัง  เกาะลอย ทาผา เกาะคา ลําปาง ทรายหยาบ 
หวยโคกเพชร 1 โคกเพชร โคกเพชร ขุขันธ ศรีสะเกษ ทราย 
แมน้ําสงคราม 5 ดอนปอ ทากอน อากาศอํานวย สกลนคร ทรายปนโคลน 
ลําน้ํายาม 9 โพนแพง โพนแพง อากาศอํานวย สกลนคร โคลน 
หวยสะเภอ  กุสุมาลย กุสุมาลย กุสุมาลย สกลนคร โคลนดินแดง 
หวยปลาหาง  เดื่อศรีคันไชย เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร โคลน 
คลองกระทุม  คลองกระทุม ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 
คลองพระปรง 6 สวนโรงเลื่อย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 
หวยมะโหด  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 
หวยมะโหดนอย  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 
อางเก็บน้ําคลองทราย   หนองตะเคียน

บอน 
วัฒนานคร สระแกว โคลน 

อางเก็บน้ําทากระบาก 7  ทาแยก เมือง สระแกว โคลน 
เขื่อนปาสัก/ทายหนวยอนุรักษ  คําพราน วังมวง สระบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ํายม  ทาโพธิ์ แมส่ํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย โคลน 
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Ensidens ingallsianus ingallsianus (ตอ)    
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
อางเก็บน้ําหวยแมสูง 5 ปาง้ิว ปาง้ิว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย โคลน 
คลองลําสําลี 1 บางยี่หน ตะคา บางปลามา สุพรรณบุรี โคลน 
แมน้ําทาจีน 1 สนามชัย สนามชัย เมือง สุพรรณบุรี โคลน 
แมน้ําทาจีน  ตะคา ตะคา บางปลามา สุพรรณบุรี โคลน 
กุดทะเลหลง  ชายทุง พรมเทพ ทาตูม สุรินทร ทราย 
แมน้ํามูล  พงสวาย ทาตูม ทาตูม สุรินทร ทราย 
หวยทัพทัน  หนองฮู เสียว อุทุมพรพิสัย สุรินทร ทราย 
หาดสะแก 2 ทัพคาย ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร ทราย 
หวยทับทัน  ทับทัน ทับทัน สังขะ สุรินทร ทราย 
แมน้ําสงคราม  ทาชวง ทุงฝน ทุงฝน หนองคาย โคลน 
ลําน้ําฮ้ี  ดงไร บานซาง เซกา หนองคาย โคลน 
หวยหลวง 3 แดนเหนือ วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย โคลน 
คลองพะเนียง  วังหมื่น หนองบัว เมือง หนองบัวลําภู โคลนปนทราย 
คลองพะเนียง  โนนคูณ บานขาม เมือง หนองบัวลําภู โคลนปนทราย 
แมน้ํานอย 6 พุ สี่รอย วิเศษชัยชาญ อางทอง โคลน 
ลําเซบก  อํานาจ อํานาจ ลืออํานาจ อํานาจเจริญ ดิน 
คลองหวยหลวง  หนองวัวซอ หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี โคลนปนทราย 
ทายเขื่อนหวยหลวง 4 คงนอย เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี ดินทราย 
แมน้ําสงคราม 1 ดงเย็น ดงเย็น  บานดุง อุดรธานี โคลน 
หนองน้ํา  หัวขัว เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี ดินเหนียว 
หวยหลวง  สามพราว สามพราว เมือง อุดรธานี โคลน 
หวยหลวง 9 หนองแสง หนองออ หนองวัวซอ อุดรธานี ดินเหนียวปนทราย 
คลองตรอน 3 เหลา อางน้ํา ตรอน อุตรดิตถ ทราย 
แมน้ําตากแดด 1 เขานอย โคกหมอ ทัพทัน อุทัยธานี โคลน 
แมน้ําสะแกกรัง 1 เกาะลูกมอญ น้ําซึม เมือง อุทยัธานี โคลน 
ปากลําน้ํามูล 2 ดานใหม โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล 10 นามน ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล 1 บานชาด ทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี โคลนปนทราย 
แมน้ํามูล 1 วังกางฮุง บุงไหม วารินชําราบ อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล 3 หนองกินเพล หนองกินเพล วารินชําราบ อุบลราชธานี โคลนปนทราย 
แมน้ํามูล 1 บุงมะแลง บุงมะแลง กิ่งอ.สวางวีระ

วงศ 
อุบลราชธานี ทรายละเอียด 

แมน้ํามูล 9 วังใหม หนองแสงใหญ โขงเจียม อุบลราชธานี โคลน 
ลําเซบาย   กอเอ เขื่องใน อุบลราชธานี โคลน 
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Ensidens ingallsianus dugasti     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําสงคราม 1 บานขา บานขา ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม 4 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม  บานอวน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
ลําน้ําก่ํา  นาแก นาแก นาแก นครพนม ทรายละเอียด 
หวยดินดํา 6 นามน บานผึ้ง เมือง นครพนม โคลน 
หวยฮองฮอ 12 ภูเขาทอง หนองญาติ เมือง นครพนม ดินแดง 
อูนหลง 8 ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
ลําเซบาย 7 เชียงเพ็ง เชียงเพ็ง ปาต้ิว ยโสธร โคลน 
แมน้ําสงคราม  สนามบิน อุมจาน กุสุมาลย สกลนคร โคลน 
ลําน้ํายาม 9 โพนแพง โพนแพง อากาศอํานวย สกลนคร โคลน 
ลําน้ําอูน  พรรณนา พรรณนา พรรณนานิคม สกลนคร โคลน 
สถานีประมงน้ําจืดสกลนคร  ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร โคลน 
หวยปลาหาง  ทาสองคอน บะฮี พรรณนานิคม สกลนคร โคลน 
แมน้ําสงคราม  นาดี นาดี เฝาไร หนองคาย ทราย 
แมน้ําสงคราม  ทากกแดง ทากกแดง เซกา หนองคาย ทราย 
ลําน้ําฮ้ี  ดงไร บานซาง เซกา หนองคาย โคลน 
แมน้ํามูล 10 นามน ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล 1 หาดทรายแกว พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี โคลน 

 
Uniandra contradens ascia      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
หวยลําตะเพิน  เขาชนไก ลาดหญา เมือง กาญจนบุรี หินปนทราย 
หวยล่ินถิ่น 4 ลิ่นถิ่น ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี หินปนทราย 
คลองไมมีช่ือ  ทุงสมอ ทุงสมอ พนมทวน กาญจนบุรี โคลน 
แมน้ําปง  ตาสวน ขาณุลักษณบุรี ขาณุลักษณบุรี กําแพงเพชร โคลนปนทราย 
แมน้ําปง 5 นครชุม นครชุม เมือง กําแพงเพชร โคลน 
คลองทาลาด 6 บานนานอย เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา โคลน 
คลองสียัด  หวยตะปอก ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
วังสะหมาก/คลองพระสทึง ทากลอย ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
อางเก็บน้ําเขื่อนสียัด  คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
อางเก็บน้ําคลองระบม  ทาชีวิต ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา โคลน 
อางเก็บน้ําลาดกระทิง 7 ลาดกระทิง ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา โคลน 
น้ําแมมะ 1 แมมะ ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย โคลนปนทราย 
แมน้ําปง   ฟาฮาม เมือง เชียงใหม ทราย 
แมน้ําปง  ปาง้ิว ทาวังตาล สารภี เชียงใหม ทรายปนโคลน 
แมน้ําปง 6 ปารวก ดอนแกว แมริม เชียงใหม โคลนปนทราย 
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Uniandra contradens ascia (ตอ)     

แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองชี 4 เขาวิเศษ เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง ดินเหนียวปนกรวด
คลองชี  จิจิก ทาสะบา วังวิเศษ ตรัง โคลนปนทราย

ละเอียด 
คลองนอย  ทาจีน บางรัก เมือง ตรัง โคลนแข็ง 
แมน้ําวัง  พระยาจันทร วังจันทร สามเงา ตาก โคลนปนทราย 
คลองชลประทาน    องครักษ นครนายก โคลน 
คลองเหมือง  คลองเหมือง วังกระโจม เมือง นครนายก โคลน 
แมน้ํานครนายก  ทาศาลา ทาทราย เมือง นครนายก โคลน 
แมน้ํานครนายก  วังพะเนียด ทาชาง เมือง นครนายก โคลน 
ปากน้ําอูน 6 ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม 4 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม 1 บานขา บานขา ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม  บานอวน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
ลําน้ําก่ํา 1 บานน้ําก่ํา น้ําก่ํา ธาตุพนม นครพนม โคลนปนทราย 
ลําน้ําก่ํา  นาแก นาแก นาแก นครพนม ทรายละเอียด 
ลําน้ํายัง  หนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม โคลนปนทราย 
คลองทาเรือรี  ปากน้ําสิชล สิชล สิชล นครศรีธรรมราช ทราย 
คลองพุดหง  พุดหง หินตก รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช ทรายปนโคลน 
คลองไมเสียบ  ไมเสียบ เกาะขันธ ชะอวด นครศรีธรรมราช ทรายปนโคลน 
แมน้ําเจาพระยา  ทามะฝอ บางมะฝอ โกรกพระ นครสวรรค โคลน 
แมน้ําปง  เจริญผล บรรพตพิสัย บรรพตพิสัย นครสวรรค ทราย 
แมน้ําปง 7 ทาทอง นครสวรรคตก เมือง นครสวรรค โคลน 
คลองพระปรง  นางเลง กบินทรบุรี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลน 
แควหนุมาน 1 หนองเอี่ยน นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําปราจีนบุรี  ทาอุดม บานทาม ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี ทราย 
แมน้ําบางปะกง 3  บางเดชะ เมือง ปราจีนบุรี โคลน 
หวยไคร  วังดินสอ วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี ทรายปนโคลน 
คลองบางพลี/แมน้ํา
นอย 

6 บานออ อมฤต ผักไห พระนคร 
ศรีอยุธยา 

โคลน 

คลองผักไห   เจาเจ็ด ผักไห พระนคร 
ศรีอยุธยา 

ดิน 

คลองลาดชิด   ลาดชิด ผักไห พระนคร 
ศรีอยุธยา 

ดิน 

เขื่อนแกงกระจาน 1  แกงกระจาน แกงกระจาน เพชรบุรี โคลนปนทราย 
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Uniandra contradens ascia (ตอ)     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แกงบางระจัน 6 หนองแมนา หนองแมนา เขาคอ เพชรบูรณ ทราย 
แมน้ําปาสัก 9 ปากน้ํา สะเดียง เมือง เพชรบูรณ ดินเหนียว 
แมน้ําปาสัก  แควปาสัก ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ ดินเหนียว 
แมน้ําปาสัก 10 โนนทอง หนองไขว หลมสัก เพชรบูรณ ดินเหนียวปนทราย
หวยมุก 9 โพนทราย โพนทราย เมือง มุกดาหาร โคลน 
แมน้ําแมกลอง 6 หัวเกาะ เบิกไพร บานโปง ราชบุรี ทรายปนโคลน 
เขื่อนปาสัก  หนองบัว หนองบัว พนัสนิคม ลพบุรี โคลนปนทราย 
คลองทามะเฟอง  พูนทรัพย เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี ดินเหนียว 
แมน้ําลพบุรี    เมือง ลพบุรี โคลน 
แมน้ําลพบุรี 9 บางขัน ง้ิวราย เมือง ลพบุรี โคลน 
แมน้ําวัง  ทาดาน แมพริก แมพริก ลําปาง ทรายปนกรวด 
แมน้ําวัง 1 อุมลอง ลอมแรด เถิน ลําปาง ทราย 
หวยแมลี้  ใหมศิวิไล ลี้ ลี้ ลําพูน ทรายละเอียดปน

โคลน 
แมน้ําเลย  บานธาตุ บานธาตุ เชียงคาน เลย ดินปนทราย 
แมน้ําเลย  น้ําออม บานธาตุ เชียงคาน เลย ทรายละเอียด 
แมน้ําสงคราม  สนามบิน อุมจาน กุสุมาลย สกลนคร โคลน 
แมน้ําสงคราม  นาหวา นาหวา กุสุมาลย สกลนคร ทราย 
แมน้ําสงคราม 5 ดอนบอ ทากอน อากาศอํานวย สกลนคร ทรายปนโคลน 
ลําน้ํายาม 9 โพนแพง โพนแพง อากาศอํานวย สกลนคร โคลน 
คลองกระทุม  คลองกระทุม ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 
คลองพระปรง 6 สวนโรงเลื่อย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 
คลองพระสะทึง 5 ศาลาลําดวน ศาลาลําดวน เมือง สระแกว ทราย 
คลองพระสะทึง 5 ทาระพา ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 
หวยมะโหดนอย  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 
หวยมะโหด  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 
เขื่อนปาสัก/ทายหนวยอนุรักษ  คําพราน วังมวง สระบุรี โคลนปนทราย 
คลองกระแดะ 9  พลายวาส กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี โคลน 
แมน้ําตาป 3 อรัญคามวารี อรัญคามวารี เคียนซา สุราษฎรธานี ทราย 
แมน้ําตาป 5 มอเก็ต ควนศรี บานนาสาร สุราษฎรธานี ทราย 
แมน้ําตาป 3 สายกลาง อิปน พระแสง สุราษฎรธานี ทราย 
แมน้ําตาป  บางออ เขาหัวควาย พุมพิน สุราษฎรธานี โคลน 
แมน้ําสงคราม  ทากกแดง ทากกแดง เซกา หนองคาย ทราย 
แมน้ําสงคราม  นาดี นาดี เฝาไร หนองคาย ทราย 
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Uniandra contradens ascia (ตอ)     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ํานอย 6 พุ สี่รอย วิเศษชัยชาญ อางทอง โคลน 
แมน้ํานอย 5  บางสมศรี วิเศษชัยชาญ อางทอง ทรายปนโคลน 
แมน้ําสงคราม 1 ดงเย็น ดงเย็น บานดุง อุดรธานี โคลน 
คลองตรอน 3 เหลา อางน้ํา ตรอน อุตรดิตถ ทราย 
แมน้ําตากแดด 1 เขานอย โคกหมอ ทัพทัน อุทัยธานี โคลน 
แมน้ําสะแกกรัง 1 เกาะลูกมอญ น้ําซึม เมือง อุทัยธานี โคลน 

Uniandra contradens rusticoides     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองอิปน 3 ปากหยา ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ หินปนโคลน 
คลองสียัด  หวยตะปอก ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
อางเก็บน้ําเขื่อนสียัด  คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
อางเก็บน้ําลาดกระทิง 7 ลาดกระทิง ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา โคลน 
แมน้ําอิง   ปาแดด ปาแดด เชียงราย โคลน 
แมน้ําปง 6 ปารวก ดอนแกว แมริม เชียงใหม โคลนปนทราย 
แมน้ําปง  กองหิน หางดง ฮอด เชียงใหม ทราย 
แมน้ําหนุมาน  ปากรวม สะพานหิน นาดี ปราจีนบุรี ทราย 
แมน้ําวัง 1 อุมลอง ลอมแรด เถิน ลําปาง ทราย 
แมน้ําวัง  ทาดาน แมพริก แมพริก ลําปาง ทรายปนกรวด 
คลองวาด  ฉลงุ ฉลุง หาดใหญ สงขลา ทรายปนกรวด 
คลองแงะ 2 ทาโพธิ์ ทาโพธิ์ สะเดา สงขลา ทราย 
คลองพระปรง 6 สวนโรงเลื่อย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 
คลองพระสะทึง  ทากระบาก ทาศาลา เมือง สระแกว โคลนปนทราย 
คลองพระสะทึง 5 ศาลาลําดวน ศาลาลําดวน เมือง สระแกว ทราย 
คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว โคลนปนทราย 
แมน้ําตาป  ทาทราย อิปน พระแสง สุราษฎรธานี โคลน 
คลองตรอน 3 เหลา อางน้ํา ตรอน อุตรดิตถ ทราย 

 
Uniandra contradens tumidula     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองไมมีช่ือ  ทุงสมอ ทุงสมอ พนมทวน กาญจนบุรี โคลน 
แมน้ําปง  ตาสวน ขาณุลักษณบุรี ขาณุลักษณบุรี กําแพงเพชร โคลนปนทราย 
หนองบอระแวง 5 ดอนเสือ บางหลวง สรรพยา ชัยนาท โคลน 
 6 ดอนมะรุม ชัยนาท เมือง ชัยนาท โคลน 
แมน้ําปง  หนองตอง หนองตอง หางดง เชียงใหม ทราย 
กุดตะกรา 6 ทาบอ ทาบอสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
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Uniandra contradens tumidula (ตอ)     

แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําสงคราม  บานอวน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม 4 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
คลองตา 6 สระบัว ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช โคลน 
แควหนุมาน 1 หนองเอี่ยน นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
บึงสีไฟ   ในเมือง เมือง พิจิตร โคลน 
แกงบางระจัน 6 หนองแมนา หนองแมนา เขาคอ เพชรบูรณ ทราย 
แมน้ํายม 1 น้ําโคง ปาแมต เมือง แพร โคลนปนทราย 
อางเก็บน้ําหนองปลา
ไหล 

1 
แมน้ําคู แมน้ําคู ปลวกแดง ระยอง โคลน 

เขื่อนปาสัก  หนองบัว หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําปาสัก 3 ทาหลวง ทาหลวง ทาหลวง ลพบุรี ดินปนหิน 
แมน้ําวัง  เกาะลอย ทาผา เกาะคา ลําปาง ทรายหยาบ 
แมน้ําสงคราม  นาหวา นาหวา กุสุมาลย สกลนคร ทราย 
เขื่อนปาสัก/ทายหนวยอนุรักษ  คําพราน วังมวง สระบุรี โคลนปนทราย 

แมน้ํายม  ทาโพธิ์ แมส่ํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย โคลน 
แมน้ําตาป 3 อรัญคามวารี อรัญคามวารี เคียนซา สุราษฎรธานี ทราย 
ศพจสุราษฎรฯ   ทาขาม พุมพิน สุราษฎรธานี โคลน 
แมน้ําสงคราม  นาดี นาดี เฝาไร หนองคาย ทราย 
หวยหลวง 3 แดนเหนือ วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย โคลน 
แมน้ําสะแกกรัง 1 เกาะลูกมอญ น้ําซึม เมือง อุทัยธานี โคลน 

 
Uniandra contradens rustica     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองอิปน 3 ปากหยา ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ หินปนโคลน 
คลองไมมีช่ือ  ทุงสมอ ทุงสมอ พนมทวน กาญจนบุรี โคลน 
แมน้ําปง 5 นครชุม นครชุม เมือง กําแพงเพชร โคลน 
แมน้ําปง 4 เกาะสะบา หนองปลิง เมือง กําแพงเพชร โคลน 
คลองทาลาด 6 บานนานอย เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา โคลน 
อางเก็บน้ําเขื่อนสียัด  คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
อางเก็บน้ําลาดกระทิง 7 ลาดกระทิง ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา โคลน 
แมน้ําอิง   ปาแดด ปาแดด เชียงราย โคลน 
แมน้ําปง   ฟาฮาม เมือง เชียงใหม ทราย 
แมน้ําปง  ปาง้ิว ทาวังตาล สารภี เชียงใหม ทรายปนโคลน 
แมน้ําปง  หนองตอง หนองตอง หางดง เชียงใหม ทราย 
แมน้ําปง  สบริม ริมใต แมริม เชียงใหม ทรายปนกรวด 
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Uniandra contradens rustica (ตอ)     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
อูนหลง 8 ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําเจาพระยา   ปากน้ําโพ เมือง นครสวรรค ดินแดงปนกรวด 
แมน้ําเจาพระยา  บางมะฝอ บางมะฝอ โกรกพระ นครสวรรค โคลน 
แมน้ําปง 7 ทาทอง นครสวรรคตก เมือง นครสวรรค โคลน 
แควหนุมาน 1 หนองเอี่ยน นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
หวยไคร  วังดินสอ วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
คลองบางพลี/แมน้ํา
นอย 

6 บานออ อมฤต ผักไห พระนครศรี 
ศรีอยุธยา 

โคลน 

คลองผักไห   เจาเจ็ด ผักไห พระนครศรี 
ศรีอยุธยา 

ดิน 

คลองผักไห-เจาเจ็ด   เจาเจ็ด ผักไห พระนครศรี 
ศรีอยุธยา 

ดิน 

แมน้ํายม  สามงาม สามงาม สามงาม พิจิตร โคลน 
เขื่อนแกงกระจาน 1  แกงกระจาน แกงกระจาน เพชรบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําเพชรบุรี   กลัดหลวง ทายาง เพชรบุรี กรวด 
แกงบางระจัน 6 หนองแมนา หนองแมนา เขาคอ เพชรบูรณ ทราย 
แมน้ําปาสัก  แควปาสัก ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ ดินเหนียว 
แมน้ํายม 1 น้ําโคง ปาแมต เมือง แพร โคลนปนทราย 
แมน้ํายม  วังช้ินพัฒนา วังช้ิน วังช้ิน แพร โคลน 
แมน้ํายม 7 หนองมวงไข หนองมวงไข หนองมวงไข แพร โคลนปนทราย 
แมน้ํายม 7 วังตนเกลือ ปากกาง ลอง แพร กรวด 
สระขุด 4 ปากยาง หนองมวงไข หนองมวงไข แพร โคลน 
หนองมวงไข 8  หนองมวงไข หนองมวงไข แพร โคลน 
หนองมวงไข  หนองมวงไข หนองมวงไข หนองมวงไข แพร โคลน 
หวยแมยาง 4 ปากยาง หนองมวงไข หนองมวงไข แพร โคลน 
แมน้ํายม 7 หวยหมาย หวยหมาย สอง แพร โคลน 
แมน้ําแมกลอง 6 หัวเกาะ เบิกไพร บานโปง ราชบุรี ทรายปนโคลน 
แมน้ําวัง  เกาะลอย ทาผา เกาะคา ลําปาง ทรายหยาบ 
แมน้ําวัง   บานแลง เมือง ลําปาง โคลนปนทราย 
หวยแมลี้  ใหมศิวิไล ลี้ ลี้ ลําพูน ทรายละเอียดปน
เขื่อนปาสัก  หนองบัว หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี โคลนปนทราย 
คลองโพธเกาตน/แมน้ําลพบุรี โพธเกาตน โพธเกาตน เมือง ลพบุรี โคลน 
แมน้ําลพบุรี    เมือง ลพบุรี โคลน 
แมน้ําลพบุรี 9 บางขัน ง้ิวราย เมือง ลพบุรี โคลน 
คลองไมมีช่ือ 1 หนองเกวียน

หัก
พุคา บานหมี่ ลพบุรี โคลน 

แมน้ําเลย  น้ําออม บานธาตุ เชียงคาน เลย ทรายละเอียด 
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Uniandra contradens rustica (ตอ)     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําเลย  บานธาตุ บานธาตุ เชียงคาน เลย ดินปนทราย 
แมน้ําสงคราม  นาหวา นาหวา กุสุมาลย สกลนคร ทราย 
แมน้ํายม  ทาโพธิ์ แมส่ํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย โคลน 
คลองลําสําลี 1 บางยี่หน ตะคา บางปลามา สุพรรณบุรี โคลน 
แมน้ําทาจีน 1 สนามชัย สนามชัย เมือง สุพรรณบุรี โคลน 
แมน้ํานอย 5  บางสมศรี วิเศษชัยชาญ อางทอง ทรายปนโคลน 
แมน้ําตากแดด 1 เขานอย โคกหมอ ทัพทัน อุทัยธานี โคลน 
แมน้ําสะแกกรัง 1 เกาะลูกมอญ น้ําซึม เมือง อุทัยธานี โคลน 

 
Uniandra contradens crossei     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองลาว 1 ปากลาว นาเหนือ อาวลึก กระบี่ ทรายปนกรวด 
คลองชี 4 เขาวิเศษ เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง ดินเหนียวปน
คลองบานตูล  บานตูล บานตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช โคลน 
แมน้ําปง 7 ทาทอง นครสวรรคตก เมือง นครสวรรค โคลน 
แควหนุมาน 1 หนองเอี่ยน นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
หวยไคร  วังดินสอ วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี ทรายปนโคลน 
แมน้ําปราจีน  ทาอุดม บานทาม ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี ทราย 
คลองบางพลวง  บางเดชะ บางเดชะ เมือง ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
คลองไมมีช่ือ  บานสวน มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง โคลน 
คลองกระทุม  คลองกระทุม ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 
คลองพระปรง 6 สวนโรงเลื่อย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 
คลองทาบอน  ทาบอน ทาบอน ระโนด สงขลา ทราย 
คลองลําขัน  ควนขัน คูหาใต รัตภูมิ สงขลา ทรายปนกรวด 

 
Uniandra contradens fischeriana     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองอิปน 3 ปากหยา ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ หินปนโคลน 
คลองไมมีช่ือ  ทุงสมอ ทุงสมอ พนมทวน กาญจนบุรี โคลน 
คลองสียัด  หวยตะปอก ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
อางเก็บน้ําเขื่อนสียัด  คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
อางเก็บน้ําคลองระบม  ทาชีวิต ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา โคลน 
อางเก็บน้ําลาดกระทิง 7 ลาดกระทิง ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา โคลน 
แมน้ําอิง 15 เวียงใต เวียง เทิง เชียงราย โคลนปนทราย 
แมน้ําอิง   เวียง เวียงปาเปา เชียงราย โคลน 
แมน้ําปง  แทนดอกไม สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม ทราย 
แมน้ําสงคราม  บานอวน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม 4 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
ลําน้ําก่ํา  นาแก นาแก นาแก นครพนม ทรายละเอียด 
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Uniandra contradens fischeriana (ตอ)     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
ลําน้ําอูน  อูนยางคํา นาหวา นาหวา นครพนม โคลน 
อูนหลง 8 ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แควหนุมาน  หนองเอี่ยน นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
หวยไคร  วังดินสอ วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ํานาน 9 ทาหลวง ทาหลวง เมือง พิจิตร โคลน 
แมน้ํายม  สามงาม สามงาม สามงาม พิจิตร โคลน 
หนองมวงไข 8  หนองมวงไข หนองมวงไข แพร โคลน 
แมน้ําวัง 1 อุมลอง ลอมแรด เถิน ลําปาง ทราย 
แมน้ําวัง  ทาดาน แมพริก แมพริก ลําปาง ทรายปนกรวด 
แมน้ําวัง  วังยาว แมกัวะ สบปราบ ลําปาง ทราย 
แมน้ําสงคราม  สนามบิน อุมจาน กุสุมาลย สกลนคร โคลน 
ลําน้ํายาม 9 โพนแพง โพนแพง อากาศอํานวย สกลนคร โคลน 
หวยปลาหาง  ทาสองคอน บะฮี พรรณนานิคม สกลนคร โคลน 
คลองพระปรง 6 สวนโรงเลื่อย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 
คลองพระสะทึง 5 ทาระพา ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 
คลองพระสะทึง 5 ศาลาลําดวน ศาลาลําดวน เมือง สระแกว ทราย 
คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว โคลนปนทราย 
แมน้ําทาจีน 1 สนามชัย สนามชัย เมือง สุพรรณบุรี โคลน 
คลองบานใน 1 บานใน ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎรธานี ทราย 
คลองสระ  คลองสระ คลองสระ กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี โคลน  
Physunio superbus       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําซองกาเรีย 1 ซองกาเรีย หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี โคลน 
แมน้ําแมกลอง 2 บานใหม บานใหม ทามวง กาญจนบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําแมกลอง 4 แสนตอ แสนตอ ทามะกา กาญจนบุรี โคลน 
แมน้ําเจาพระยา   ปากน้ําโพ เมือง นครสวรรค ดินแดงปนกรวด 
แมน้ําปง 7 ทาทอง นครสวรรคตก เมือง นครสวรรค โคลน 
แมน้ํานาน    เมือง นาน โคลน 
คลองพระปรง  นางเลง กบินทรบุรี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลน 
แมน้ําปราจีนบุรี  ทาอุดม บานทาม ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี ทราย 
แมน้ําแควนอย 3 ทางาม ทางาม วัดโบสถ พิษณุโลก ทรายปนโคลน 
แมน้ําวังทอง 3 น้ําดวน วังทอง วังทอง พิษณุโลก ทราย 
แมน้ําปาสัก 4 ลําตะครอ กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ ดินเหนียวปน

ทราย
แมน้ําแมกลอง 6 หัวเกาะ เบิกไพร บานโปง ราชบุรี ทรายปนโคลน 
แมน้ําแมกลอง 5 คลองตาคต คลองตาคต โพธาราม ราชบุรี โคลน 
แมน้ําแมกลอง 2 วัดเกาะ สรอยฟา โพธาราม ราชบุรี โคลน 
แมน้ําแมกลอง 6 บางปา บางปา เมือง ราชบุรี โคลน 
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Physunio superbus (ตอ)     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองพระปรง 6 สวนโรงเลื่อย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 
คลองพระสะทึง  ทาระพา ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 
คลองพระสะทึง 5 ศาลาลําดวน ศาลาลําดวน เมือง สระแกว ทราย 
แมน้ําปาสัก 3 ปาเหนือ บานปา แกงคอย สระบุรี ดินเหนียวปนเลน 
แมน้ําปาสัก 1 วังกวาง บานปา แกงคอย สระบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําเจาพระยา  บางแคใน บางมัญ เมือง สิงหบุรี โคลน 
คลองอิปน 3 สายกลาง อิปน พระแสง สุราษฎรธานี ทราย 
แมน้ําตาป 3 อรัญคามวารี อรัญคามวารี เคียนซา สุราษฎรธานี ทราย 
แมน้ําตาป  ทาทราย อิปน พระแสง สุราษฎรธานี โคลน 
แมน้ํามูล 3 หนองกินเพล หนองกินเพล วารินชําราบ อุบลราชธานี โคลนปนทราย 

 
Physunio eximinus       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําลําปาว 1 ทาไฮ กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ ทรายละเอียด

ทรายปนโคลน 
ลําน้ําพะยัง 1 สมสะอาด สมสะอาด กุฉินารายณ กาฬสินธุ ทรายละเอียด 
ลําน้ําชี 2 นางแนว ทานางแนว แวงนอย ขอนแกน โคลน 
ลําน้ําชี (หวยโจด) 7 บานโจด กุดเคา มัญจคีร ี ขอนแกน โคลน 
ลําน้ําพอง 5 ทากระเสริม ทากระเสริม น้ําพอง ขอนแกน โคลน 
ลําน้ําพอง  โคกสูง น้ําพอง นํ้าพอง ขอนแกน โคลน 
ลําน้ําพอง 11 โคกทา หนองตูม เมือง ขอนแกน ทรายละเอียด 
ลําน้ําพอง 1 หนองแสง ทากระเสริม น้ําพอง ขอนแกน โคลน 
ลําน้ําพอง  
(หวยสายหนัง) 

6 หวยสายหนัง สีชมพู สีชมพู ขอนแกน โคลน 

ลําน้ําชี  ระเหว หนองบัวระ
เหว

หนองบัวระ
เหว

ชัยภูมิ โคลน 

ลําน้ําอูน  อูนยางคํา นาหวา นาหวา นครพนม โคลน 
แมน้ํามูล 1 บานในเมือง ในเมือง พิมาย นครราชสีมา ทรายปนโคลน 
ลําน้ํามูล 3 ขี้เหล็ก ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา โคลนปนทราย 
แมน้ํามูล  กระเบี้องใหญ หนองชัยศรี หนองหงส บุรีรัมย ทราย 
หนองสรวง 6 หนองสรวง บัวทอง เมือง บุรีรัมย โคลน 
แมน้ําชี 1 ทาขอนยาง ทาขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม ดินแข็ง 
แมน้ําชีหลง 2 บากเรือ บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร โคลน 
ลําเซบาย 7 เชียงเพ็ง เชียงเพ็ง ปาต้ิว ยโสธร โคลน 
หวยลําโพง 6 เชียงเครือ กระจาย ปาต้ิว ยโสธร โคลนปนใบไผ 
ลําน้ํายัง 11 บานเกษตร แวง โพนทอง รอยเอ็ด ทรายละเอียด 
แมน้ํามูล 1 เมืองคง เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ ทราย 
แมน้ํามูล  พงสวาย ทาตูม ทาตูม สุรินทร ทราย 
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Physunio eximinus (ตอ)     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
ลําน้ําพอง 1 ทรายทอง ทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู ทรายปนกรวด 
แมน้ํามูล 1 วังกางฮุง บุงไหม วารินชําราบ อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล 1 บุงมะแลง บุงมะแลง กิ่งอ.สวางวีระ

วงศ 
อุบลราชธานี ทรายละเอียด 

ลําเซบาย   กอเอ เขื่องใน อุบลราชธานี โคลน 
 

Physunio micropterus      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
หวยแมปลาสรอย  ดานแมแฉลบ ดานแมแฉลบ ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี หิน 
แมน้ําปง  แทนดอกไม สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม ทราย 
แมน้ําวัง  พระยาจันทร วังจันทร สามเงา ตาก โคลนปนทราย 
แมน้ํามูล  กระเบี้องใหญ หนองชัยศรี หนองหงส บุรีรัมย ทราย 
ลํามาศ 1 โคกกลาง โคกกลาง ลําปลายมาศ บุรีรัมย โคลนปนทราย 
แมน้ํายม  วังช้ินพัฒนา วังช้ิน วังช้ิน แพร โคลน 
หวยแมลาหลวง 5 สันติสุข แมลาหลวง แมลานอย แมฮองสอน โคลน 
แมน้ํางาว 1 ลําน้ํา หลวงใต งาว ลําปาง ทราย 
แมน้ําวัง  ทาดาน แมพริก แมพริก ลําปาง ทรายปนกรวด 
หวยหนอง  หวยซวก บุฮม เชียงคาน เลย ทราย 
คลองพระปรง 6 สวนโรงเลื่อย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 
แมน้ํามูล  พงสวาย ทาตูม ทาตูม สุรินทร ทราย 

 
Physunio inornatus       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําบิคลี่ 2 วังกะ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี ทรายละเอียดปน
แมน้ําปง  ปาตัน ปาตัน เมือง เชียงใหม โคลนปนทราย 
ลําเซบาย 7 เชียงเพ็ง เชียงเพ็ง ปาต้ิว ยโสธร โคลน 
คลองแงะ 2 ทาโพธิ์ ทาโพธิ์ สะเดา สงขลา ทราย 

 
Physunio       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
หวยซองกาเรีย 8 ซองกาเรีย หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี หิน 
คลองนางรอง   สาลิกา เมือง นครนายก กรวด 
คลองนางรอง 2   สาลิกา เมือง นครนายก กรวด 
คลองวังตะไคร   สาลิกา สาลิกา เมือง นครนายก กรวด 
แมน้ํานาน พนาสวรรค ปอ เมือง นาน กรวด 
หวยสะเนียน  ใหมเจริญสุข สะเนียน เมือง นาน ทราย 
แมน้ําหนุมาน 14 ปากรวม สะพานหิน นาดี ปราจีนบุรี ทราย 
คลองพระปรง 6 สวนโรงเลื่อย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 
คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว โคลนปนทราย 
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Physunio modelli       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
ลําน้ําชี (หวยโจด) 7 บานโจด กุดเคา มัญจคีร ี ขอนแกน โคลน 
ลําน้ําพอง (หวยสายหนัง) 6 หวยสายหนัง สีชมพู สีชมพู ขอนแกน โคลน 
คลองหลวง 5 คลองหลวง ไรหลักทอง พนัสนิคม ชลบุรี โคลน 
ลําน้ําชี  ระเหว หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ โคลน 
แมน้ําปง  ปาง้ิว ทาวังตาล สารภี เชียงใหม ทรายปนโคลน 
แมน้ํานาน พนาสวรรค ปอ เมือง นาน กรวด 
แมน้ําแควนอย 3 ทางาม วัดโบสถ วัดโบสถ พิษณุโลก ทรายปนโคลน 
แมน้ําวังทอง 3 น้ําดวน วังทอง วังทอง พิษณุโลก ทราย 
หวยชะโนด  ชะโนด ชะโนด หวานใหญ มุกดาหาร ดิน 
ลําน้ํายัง 11 บานเกษตร แวง โพนทอง รอยเอ็ด ทรายละเอียด 
แมน้ําวัง   บานแลง เมือง ลําปาง โคลนปนทราย 
แมน้ําเลย  บานธาตุ บานธาตุ เชียงคาน เลย ดินปนทราย 
หวยแมลี้  ใหมศิวิไล ลี้ ลี้ ลําพูน ทรายละเอียด

ปนโคลน 
หวยโคกเพชร 1 โคกเพชร โคกเพชร ขุขันธ ศรีสะเกษ ทราย 
แมน้ํามูล 1 เมืองคง เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ ทราย 
แมน้ํายม 3 หนองออ หนองออ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย ดินปนทราย 
แมน้ํามูล  พงสวาย ทาตูม ทาตูม สุรินทร ทราย 
หวยทัพทัน  หนองฮู เสียว อุทุมพรพิสัย สุรินทร ทราย 
คลองพะเนียง  วังหมื่น หนองบัว เมือง หนองบัวลําภู โคลนปนทราย 

 
Trapezoideus exolescens exolescens     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
หวยมุก 9 โพนทราย โพนทราย เมือง มุกดาหาร โคลน 
ลําเซบาย 7 เชียงเพ็ง เชียงเพ็ง ปาต้ิว ยโสธร โคลน 
แมน้ําเลย  น้ําออม บานธาตุ เชียงคาน เลย ทรายละเอียด 
หวยปลาหาง  ทาสองคอน บะฮี พรรณนานิคม สกลนคร โคลน 

 

Trapezoideus exolescens pallegoixi      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําลําปาว 1 ทาไฮ กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ ทรายปนโคลน 

ทรายละเอียด 
แมน้ําสงคราม 13 ศรีเวินชัย สามผง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
หวยลําโพง 6 เชียงเครือ กระจาย ปาต้ิว ยโสธร โคลนปนใบ
ลําเซบาย 7 เชียงเพ็ง เชียงเพ็ง ปาต้ิว ยโสธร โคลน 
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Trapezoideus exolescens comptus     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําลําปาว 1 ทาไฮ กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ ทรายปนโคลน 
หวยแมโปน 7 นาเม็ง แมหอพระ แมแตง เชียงใหม กรวดปนทราย 
น้ําตกหวยแกว 2 หวยแกว สุเทพ เมือง เชียงใหม ทรายปนกรวด 
แมน้ําโขง    เมือง มุกดาหาร ทราย 
แมน้ํามูล 1 เมืองคง เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ ทราย 
แมน้ํามูล  พงสวาย ทาตูม ทาตูม สุรินทร ทราย 

 
Martesia striata       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ํานครนายก  บางออ บานนา บานนา นครนายก โคลน 
แมน้ํานครนายก  ทรายมูล ทรายมูล องครักษ นครนายก โคลน 
คลองบางกระดาน   บางกระดาน บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 

 
Dreissena sp.       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
ประตูระบายน้ําปาก
พนัง 

 บางป หูลอง ปากพนัง นครศรีธรรมราช หิน 

 
Polymesoda (Geloina) bengalensis     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองนาคา 2 นาพรุ นาคา กิ่งอ.สุข

สําราญ 
ระนอง กรวด 

คลองบางหิน 2 บางหิน บางหิน กะเปอร ระนอง โคลน 
แมน้ําประแสร 6 แหลมสน ปากน้ํา แกลง ระยอง โคลน 

 
Polymesoda (Geloina) proxima     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองหวงปลาดุก 8 หวงปลาดุก นายายอาม นายายอาม จันทบุรี ทราย 
คลองทุงปาหนัน  ปาหนัน ลิพัง ปะเหลียน ตรัง โคลน 
คลองสะพานยูง  ดาน บางชัน เมือง ระนอง โคลน 
แมน้ําประแสร 6 แหลมสน ปากน้ําประ แกลง ระยอง โคลน 
คลองบางอิฐ 2 ทาอิฐ บางโพธิ์ เมือง สุราษฎรธานี โคลน 

 
Polymesoda (Geloina) galatheae     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองสะพานยูง  ดาน บางชัน เมือง ระนอง โคลน  
Batissa similis       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองละงู 5 โกตา กําแพง ละงู สตูล ทรายปนกรวด 
คลองละงู 2 ปากละงู ละงู ละงู สตูล ทรายปนกรวด 
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Corbicula arata       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
ลําน้ําพอง 5 ทากระเสริม ทากระเสริม น้ําพอง ขอนแกน โคลน 
ลําน้ําพอง 11 โคกทา หนองตูม เมือง ขอนแกน ทรายละเอียด 
ลําน้ําพอง  โคกสูง น้ําพอง น้ําพอง ขอนแกน โคลน 
น้ําแมแตง 1 ทุงหลวง แมแตง แมแตง เชียงใหม ทราย 
แมน้ําปง  ดงปาลัน ขี้เหล็ก แมแตง เชียงใหม ทรายปนกรวด 
แมน้ําแมกลาง  น้ํารัด บานหลวง จอมทอง เชียงใหม ทราย 
แมน้ําโขง    เมือง นครพนม ทราย 
แมน้ําปง  เจริญผล เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค ทราย 
แมน้ํามูล  กระเบี้องใหญ หนองชัยศรี หนองหงส บุรีรัมย ทราย 
แควหนุมาน 1 หนองเอี่ยน นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําบางปะกง 10 แหลมทราย บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 
แมน้ําพี้ 2 แพทย บานมาง เชียงมวน พะเยา กรวดปนทราย 
แมน้ํายม  วังช้ินพัฒนา วังช้ิน วังช้ิน แพร โคลน 
หวยชะโนด  ชะโนด ชะโนด หวานใหญ มุกดาหาร ดิน 
หาดมโนภิรมย  ชะโนดใต ชะโนด หวานใหญ มุกดาหาร ทราย 
คลองชุมแสง 1 ชุมแสง ชุมแสง วังจันทร ระยอง โคลน 
คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว โคลนปนทราย 
หวยหลวง  สามพราว สามพราว เมือง อุดรธานี โคลน 
แมน้ํามูล 1 วังกางฮุง บุงไหม วารินชําราบ อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล 1 บุงมะแลง บุงมะแลง กิ่งอ.สวางวีระ

วงศ
อุบลราชธานี ทรายละเอียด 

แมน้ํามูล 3 หนองกินเพล หนองกินเพล วารินชําราบ อุบลราชธานี โคลนปนทราย 
 

Corbicula blandiana      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําแควนอย 1 พุถอง ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี ทราย 
แมน้ําชี/กั้นกาฬสินธุ-
รอยเอ็ด  เหลาออย เหลาออย รองคํา กาฬสินธุ ดินแดง 
ลําน้ําพอง  6 หวยสายหนัง สีชมพู สีชมพู ขอนแกน โคลน 
คลองชี 4 เขาวิเศษ เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง ดินเหนียวปน

กรวด
กุดซิง 6 ทาบอ ทาบอสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม  บานอวน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม 4 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
อูนหลง 8 ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําชี 1 ทาขอนยาง ทาขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม ดินแข็ง 
หวยมุก 9 โพนทราย โพนทราย เมือง มุกดาหาร โคลน 
หวยปงอี 1 นากอก นากอก นิคมคําสรอย มุกดาหาร ทราย 
หวยลําโพง 6 เชียงเครือ กระจาย ปาต้ิว ยโสธร โคลนปนใบไผ
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Corbicula blandiana (ตอ)    
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
เขื่อนปาสัก  หนองบัว หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําวัง  เกาะลอย ทาผา เกาะคา ลําปาง ทรายหยาบ 
หวยหนอง  หวยซวก บุฮม เชียงคาน เลย ทราย 
แมน้ําเลย  น้ําออม บานธาตุ เชียงคาน เลย ทรายละเอียด 
เขื่อนปาสัก/หนวยอนุรักษ  คําพราน วังมวง สระบุรี โคลนปนทราย 
คลองทากระจาย 4 คลองพา คลองพา ทาชนะ สุราษฎรธานี ทราย 
หวยนํ้าฮวย  น้ําฮวย บานมวง สังคม หนองคาย ดินเหนียว 
ลําน้ําพอง 1 ทรายทอง ทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู ทรายปนกรวด 
ลําเซบก  อํานาจ อํานาจ ลืออํานาจ อํานาจเจริญ ดิน 
ฝายแมน้ําสงคราม 5 หนองกา บานจันทร บานดุง อุดรธานี ทราย 
แมน้ําสงคราม 1 ดงเย็น ดงเย็น บานดุง อุดรธานี โคลน 
หวยหลวง  สามพราว สามพราว เมือง อุดรธานี โคลน 
ปากแมน้ํามูล 2 ดานใหม โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล 1 วังกางฮุง บุงไหม วารินชําราบ อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล 1 บานชาด ทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี โคลนปนทราย 
แมน้ํามูล 5 ตุงลุง โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี ดินดาน 
แมน้ํามูล 1 วังกางฮุง บุงไหม วารินชําราบ อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล/แกงตะนะ 1 ดานเกา โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี หิน 

 
Corbicula bocourti       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําบิคลี่ 2 วังกะ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี ทรายละเอียดปน
ลําน้ํารองมีด 4 เวียง ปาแดด ปาแดด เชียงราย โคลน 
ลําน้ําก่ํา 1 บานน้ําก่ํา น้ําก่ํา ธาตุพนม นครพนม โคลนปนทราย 
คลองกระทุม  คลองกระทุม ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 

 
Corbicula javanica       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองลาว 1 ปากลาว นาเหนือ อาวลึก กระบี่ ทรายปนกรวด 
คลองอิปน 3 ปากหยา ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ หินปนโคลน 
แมน้ําแมกลอง 2 บานใหม บานใหม ทามวง กาญจนบุรี โคลนปนทราย 
หนองผักปง 1 ผักปง ผักปง ภูเขียว ชัยภูมิ โคลน 
หวยแมโกน 3 บานเหลา ปาไหน พราว เชียงใหม ทราย 
คลองชี  จิจิก ทาสะบา วังวิเศษ ตรัง โคลนปนทราย
คลองชี 4 เขาวิเศษ เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง ดินเหนียวปนกรวด
แมน้ําปะเหลียน  วังปลิง ทาพญา ปะเหลียน ตรัง ทรายละเอียดปน
คลองนางรอง  สาลิกา สาลิกา เมือง นครนายก กรวด 
คลองตาหมอ 2 ตาหมอ ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช โคลน 
คลองบางคู 6 คลองเหลง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช โคลนปนทราย 
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Corbicula javanica (ตอ)     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
หวยไคร  วังดินสอ วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
เขื่อนแกงกระจาน 1  แกงกระจาน แกงกระจาน เพชรบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ํายม 7 วังตนเกลือ ปากกาง ลอง แพร กรวด 
แมน้ํายม 7 หวยหมาย หวยหมาย สอง แพร โคลน 
หวยนํ้าริน  น้ําริน ตาผามอก ลอง แพร กรวด 
หวยแอง 4 ทางาม หวยแอง เมือง มหาสารคาม ทรายละเอียด 
แมน้ําวัง  ทาดาน แมพริก แมพริก ลําปาง ทรายปนกรวด 
หวยหนอง  หวยซวก บุฮม เชียงคาน เลย ทราย 
คลองคูศล  คูศล ควนโคน ควนโคน สตูล ทรายปนกรวด 
คลองละงู 2 ปากละงู ละงู ละงู สตูล กรวด 
คลองละงู 5 โกตา กําแพง ละงู สตูล กรวด 
อางเก็บน้ําคลองทราย   หนองตะเคียน

บอน
วัฒนานคร สระแกว โคลน 

เกาะลําพู    เมือง สุราษฎรธานี ทราย 
แมน้ําตาป 3 อรัญคามวารี อรัญคามวารี เคียนซา สุราษฎรธานี ทราย 
คลองตรอน 3 เหลา อางน้ํา ตรอน อุตรดิตถ ทราย 
แมน้ําโขง    เมือง อุดรธานี ทราย 
หวยหลวง  สามพราว สามพราว เมือง อุดรธานี โคลน 

 
Corbicula lamarckiana      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
ลําน้ําพอง  6 หวยสายหนัง สีชมพู สีชมพู ขอนแกน โคลน 
คลองสียัด  หวยตะปอก ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
หวยนํ้าเย็น 5 หวยนํ้าเย็น ทาตอน แมอาย เชียงใหม โคลนปนทราย 
ลําน้ํายัง  หนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม โคลนปนทราย 
คลองสิชล   สิชล สิชล นครศรีธรรมราช โคลนปนทราย 
คลองบานตูล  บานตูล บานตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช โคลน 
แมน้ําปราณบุรี  ดํารุ เขานอย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ โคลน 
คลองกระโสม  กระโสมบน กระโสม ตะกั่วทุง พังงา ทรายปนกรวด 
แมน้ํายม  วังช้ินพัฒนา วังช้ิน วังช้ิน แพร โคลน 
หวยมุก 9 โพนทราย โพนทราย เมือง มุกดาหาร โคลน 
แมน้ําแมกลอง 6 บางปา บางปา เมือง ราชบุรี โคลน 
แมน้ําวัง   บานแลง เมือง ลําปาง โคลนปนทราย 
แมน้ําวัง 1 อุมลอง ลอมแรด เถิน ลําปาง ทราย 
หวยแมลี้  ใหมศิวิไล ลี้ ลี้ ลําพูน ทรายละเอียดปน

คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว โคลนปนทราย 
แมน้ํายม 5 เกาะระเบียง แมส่ํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย โคลน 
หวยหลวง  สามพราว สามพราว เมือง อุดรธานี โคลน 
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Corbicula lamarckiana (ตอ)     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ํามูล 1 บุงมะแลง บุงมะแลง กิ่งอ.สวางวีระ

วงศ
อุบลราชธานี ทรายละเอียด 

แมน้ํามูล/แกงตะนะ 1 ดานเกา โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี หิน  
Corbicula lydigiana       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําแควนอย 1 พุถอง ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี ทราย 
แมน้ําแมกลอง 4 แสนตอ แสนตอ ทามะกา กาญจนบุรี โคลน 
แมน้ํานครนายก  ทรายมูล ทรายมูล องครักษ นครนายก โคลน 
แมน้ํามูล 1 บานในเมือง ในเมือง พิมาย นครราชสีมา ทรายปนโคลน 
คลองทาสูง 3 ทาสูง ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช ทราย 
หวยไคร  วังดินสอ วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
ฝายบานควนนายชอง  ควนนายชอง เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง โคลนปนทราย 
แมน้ําปาสัก  แควปาสัก ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ ดินเหนียว 
เขื่อนปาสัก  หนองบัว หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําเลย  น้ําออม บานธาตุ เชียงคาน เลย ทรายละเอียด 
หวยโคกเพชร 1 โคกเพชร โคกเพชร ขุขันธ ศรีสะเกษ ทราย 
อางเก็บน้ําคลองทราย   หนองตะเคียน

บอน
วัฒนานคร สระแกว โคลน 

อางเก็บน้ําหวยชัน  หวยชัน ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 
อางเก็บน้ําหวยแมสูง 5 ปาง้ิว ปาง้ิว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย โคลน 
แมน้ําพุมดวง 1 ตาขุน พระแสง บานตาขุน สุราษฎรธานี โคลนปนทราย

ละเอียด
หาดสะแก 2 ทัพคาย ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร ทราย 
หนองน้ํา  หัวขัว เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี ดินเหนียว 

 
Corbicula castanea       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําแมกลอง 3 ทามะกา ทามะกา ทามะกา กาญจนบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ํากก 6 เวียงเหนือ เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย กรวด 
หวยแมแฝก  แมแฝก แมแฝก สันทราย เชียงใหม โคลน 
คลองเหมือง  คลองเหมือง วังกระโจม เมือง นครนายก โคลน 
แมน้ํานครนายก  วังพะเนียด ทาชาง เมือง นครนายก โคลน 
คลองทาเชี่ยว 5 ทาเชี่ยว ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช โคลนปนทราย 
หวยไคร  วังดินสอ วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ํายม 1 น้ําโคง ปาแมต เมือง แพร โคลนปนทราย 
แมน้ําวัง 1 อุมลอง ลอมแรด เถิน ลําปาง ทราย 
แมน้ําสงคราม  นาหวา นาหวา กุสุมาลย สกลนคร ทราย 
คลองวาด  ฉลุง ฉลุง หาดใหญ สงขลา ทรายปนกรวด 
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Corbicula castanea (ตอ)      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองพระปรง 6 สวนโรงเลื่อย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 
อางเก็บน้ําหวยชัน  หวยชัน ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 

 
Corbicula cyreniformis      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
ลําน้ําก่ํา 1 บานน้ําก่ํา น้ําก่ํา ธาตุพนม นครพนม โคลนปนทราย 
คลองไมเสียบ  ไมเสียบ เกาะขันธ ชะอวด นครศรีธรรมราช ทรายปนโคลน 
แมน้ําแมกลอง 5 คลองตาคต คลองตาคต โพธาราม ราชบุรี โคลน 
คลองแงะ 2 ทาโพธิ์ ทาโพธิ์ สะเดา สงขลา ทราย 
แมน้ําตาป  ทาทราย อิปน พระแสง สุราษฎรธานี โคลน 

 
Corbicula tenuis       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําโขง    เมือง นครพนม ทราย 
แกงกระเบา 1 ปงขาม ปงขาม หวานใหญ มุกดาหาร ทราย 
แมน้ําโขง    เมือง มุกดาหาร ทราย 

 
Corbicula fluminea       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
เขื่อนศรีนครินทร/หนวยอนุรักษ ทากระดาน ทากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี โคลนปนหิน
อางเก็บน้ําเขื่อนสียัด  คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
ลําน้ําตาก 9 ผางาม ผางาม เวียงชัย เชียงราย ดิน 
น้ําแมขาน 4 สมอาว สันติสุข กิ่งอ.ดอยหลอ เชียงใหม ทราย 
แมน้ําปง  แทนดอกไม สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม ทราย 
แมน้ําตรัง  ทาจีน  เมือง ตรัง โคลน 
ลําน้ําก่ํา  นาแก นาแก นาแก นครพนม ทรายละเอียด 
คลองทาเรือรี  ปากน้ําสิชล สิชล สิชล นครศรีธรรมราช ทราย 
แมน้ํานาน 13 คั้งถี่ ฝายแกว กิ่งอ.ภูเพียง นาน กรวด 
หวยไคร  วังดินสอ วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําพี้ 12 แพทย บานมาง เชียงมวน พะเยา กรวดปนทราย 
ทะเลสาบสงขลา 7 วัดปาลิไลยก ลําปา เมือง พัทลุง โคลน 
เขื่อนแกงกระจาน 1  แกงกระจาน แกงกระจาน เพชรบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําปาสัก 9 ปากน้ํา สะเดียง เมือง เพชรบูรณ ดินเหนียว 
แมน้ําปาสัก 10 โนนทอง หนองไขว หลมสัก เพชรบูรณ ดินเหนียวปน

ทราย
แมน้ํายม 7 หนองมวงไข หนองมวงไข หนองมวงไข แพร โคลนปนทราย 
หวยแมยาง  ปากยาง หนองมวงไข หนองมวงไข แพร โคลน 
แมน้ํายม 7 หวยหมาย หวยหมาย สอง แพร โคลน 
หวยมุก 9 โพนทราย โพนทราย เมือง มุกดาหาร โคลน 
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Corbicula fluminea (ตอ)      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
ลําน้ํายัง 11 บานเกษตร แวง โพนทอง รอยเอ็ด ทรายละเอียด 
เขื่อนปาสัก  หนองบัว หนองบัง พัฒนานิคม ลพบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําวัง  เกาะลอย ทาผา เกาะคา ลําปาง ทรายหยาบ 
หวยแมลี้  ใหมศิวิไล ลี้ ลี้ ลําพูน ทรายละเอียด

ปนโคลน
แมน้ําเลย  น้ําออม บานธาตุ เชียงคาน เลย ทรายละเอียด 
หวยปลาหาง  ทาสองคอน บะฮี พรรณนานิคม สกลนคร โคลน 
อางเก็บน้ําคลองทราย   หนองตะเคียน

บอน
วัฒนานคร สระแกว โคลน 

อางเก็บน้ําหวยแมสูง 5 ปาง้ิว ปาง้ิว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย โคลน 
คลองกระแดะ 9  พลายวาส กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี โคลน 
คลองสระ  คลองสระ คลองสระ กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี โคลน 
แมน้ําสงคราม  ทากกแดง ทากกแดง เซกา หนองคาย ทราย 

 
Corbicula noetlingi       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
เขื่อนศรีนครินทร   ทากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี โคลน 
เขื่อนศรีนครินทร/หนวยอนุรักษ ทากระดาน ทากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี โคลนปนหิน

กรวด 
หวยดอยตุง   แมฟาหลวง แมฟาหลวง เชียงราย ทราย 
แมน้ําปง   ฟาฮาม เมือง เชียงใหม ทราย 
หวยนํ้าเย็น 5 หวยนํ้าเย็น ทาตอน แมอาย เชียงใหม โคลนปนทราย 
คลองตาหมอ 2 ตาหมอ ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช โคลน 
แมน้ําปง  เจริญผล เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค ทราย 
คลองตะกั่วปา 6 บางนายสี ตะกั่วปา ตะกั่วปา พังงา ทรายปนกรวด 
เขื่อนแกงกระจาน 1  แกงกระจาน แกงกระจาน เพชรบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําปาสัก 9 ปากน้ํา สะเดียง เมือง เพชรบูรณ ดินเหนียว 
แมน้ํายม 7 วังตนเกลือ ปากกาง ลอง แพร กรวด 
เขื่อนปาสัก  หนองบัว หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําวัง  เกาะลอย ทาผา เกาะคา ลําปาง ทรายหยาบ 
แมน้ําวัง 1 ดอนไชย ลอมแรด เถิน ลําปาง ทรายปนกรวด 
คลองพระปรง 6 สวนโรงเลื่อย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 
คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว โคลนปนทราย 
คลองไชยา 3 คลองไชยา เวียง ไชยา สุราษฎรธานี ทราย 
คลองพะเนียง  วังหมื่น หนองบัว เมือง หนองบัวลําภู โคลนปนทราย 
หวยหลวง  สามพราว สามพราว เมือง อุดรธานี โคลน 
คลองตรอน 3 เหลา อางน้ํา ตรอน อุตรดิตถ ทราย  
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Corbicula gustiviana      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
อางเก็บน้ําเขื่อนสียัด  คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
อางเก็บน้ําลาดกระทิง 7 ลาดกระทิง ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา โคลน 
หวยเสือหลับ  ปาแป ปาแป แมแตง เชียงใหม ทราย 
คลองนอย  ทาจีน บางรัก เมือง ตรัง โคลนแข็ง 
คลองยานตาขาว  ยานตาขาว ยานตาขาว ยานตาขาว ตรัง ทราย 
แมน้ําตรัง  ทาจีน  เมือง ตรัง โคลน 
แมน้ํานครนายก  บางนางเล็ก บางลูกเสือ องครักษ นครนายก โคลน 
แมน้ํานครนายก  เขานางบวช สาลิกา เมือง นครนายก โคลน 
แมน้ํานครนายก  ทรายมูล ทรายมูล องครักษ นครนายก โคลน 
ลําน้ําก่ํา  นาแก นาแก นาแก นครพนม ทรายละเอียด 
ลําน้ํามูล 3 ขี้เหล็ก ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา โคลนปนทราย
ลําสะแทก 2 ดอนเมือง เทพาลัย คง นครราชสีมา โคลน 
คลองตาหมอ 2 ตาหมอ ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช โคลน 
คลองเสาธง 2 เสาธง เสาธง รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช ทราย 
หวยแเอก  หวยเหย หนองเหยิ่ง บานใหมชัย บุรีรัมย โคลนปนทราย
แมน้ําปราณบุรี  ดํารุ เขานอย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ โคลน 
แมน้ําบางปะกง 10 แหลมทราย บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 
คลองบางพลี 
/แมน้ํานอย 

6 บานออ อมฤต ผักไห พระนคร 
ศรีอยุธยา 

โคลน 

หวยนํ้ายวม 2 ขุนยวม ขุนยวม ขุนยวม แมฮองสอน ทรายปนกรวด 
กั้นรอยเอ็ด/  บัวขาว สระบัว ปทุมรัตน รอยเอ็ด โคลน 
ลําน้ําเสียวนอย 1 เกษตรพิสัย เกษตรพิสัย เกษตรพิสัย รอยเอ็ด โคลนปนทราย
แมน้ําแมกลอง 2 วัดเกาะ สรอยฟา โพธาราม ราชบุรี โคลน 
เขื่อนปาสัก  หนองบัว หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี โคลนปนทราย
สถานีประมงน้ําจืด
สกลนคร 

  ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร โคลน 

คลองลําขัน 8 ควนขัน คูหาใต รัตภูมิ สงขลา ทรายปนกรวด 
แมน้ําทาจีน 1 สนามชัย สนามชัย เมือง สุพรรณบุรี โคลน 
กุดทะเลหลง  ชายทุง พรมเทพ ทาตูม สุรินทร ทราย 
หาดสะแก 2 ทัพคาย ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร ทราย 
หวยทับทัน  ทับทัน ทับทัน สังขะ สุรินทร ทราย 
แมน้ํามูล 3 หนองกินเพล หนองกินเพล วารินชําราบ อุบลราชธานี โคลนปนทราย
แมน้ํานอย 6 พุ สี่รอย วิเศษชัยชาญ อางทอง โคลน  
Corbicula moreletiana      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําแมกลอง 2 บานใหม บานใหม ทามวง กาญจนบุรี โคลนปนทราย
แมน้ําลําปาว 1 ทาไฮ กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ ทรายปนโคลน
อางเก็บน้ําลําปาว   โนนแหลมทอง สหัสขันธุ กาฬสินธุ โคลน 
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Corbicula moreletiana      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
ลําน้ําชี 2 นางแนว ทานางแนว แวงนอย ขอนแกน โคลน 
ลําน้ําชี (หวยโจด) 7 บานโจด กุดเคา มัญจคีร ี ขอนแกน โคลน 
อางเก็บน้ําเขื่อนสียัด  คลอง

ตะเคียน
ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 

แมน้ํานครนายก  ทรายมูล ทรายมูล องครักษ นครนายก โคลน 
แมน้ํานครนายก  เขานางบวช สาลิกา เมือง นครนายก โคลน 
กุดกา 6 ทาบอ ทาบอสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
กุดซิง 6 ทาบอ ทาบอสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
กุดตะกรา  ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
ปากหวยอวน 1 หาดแพง หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําโขง    เมือง นครพนม ทราย 
แมน้ําสงคราม 4 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม 13 ศรีเวินชัย สามผง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม  บานอวน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําสงคราม 1 บานขา บานขา ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
ลําน้ําก่ํา  นาแก นาแก นาแก นครพนม ทรายละเอียด 
ลําน้ําก่ํา 1 บานน้ําก่ํา น้ําก่ํา ธาตุพนม นครพนม โคลนปนทราย
ลําน้ํายัง  หนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม โคลนปนทราย
ลําน้ําอูน  อูนยางคํา นาหวา นาหวา นครพนม โคลน 
หวยฮองฮอ 12 ภูเขาทอง หนองญาติ เมือง นครพนม ดินแดง 
อูนหลง 8 ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ํามูล 1 บานในเมือง ในเมือง พิมาย นครราชสีมา ทรายปนโคลน
คลองทาสูง 3 ทาสูง ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช ทราย 
ลํามาศ  โคกกลาง โคกกลาง ลําปลายมาศ บุรีรัมย โคลนปนทราย
คลองบางพลวง  บางเดชะ บางเดชะ เมือง ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
ปากคลองบางกระดาน  บางกระเจ็ด บางกระเจ็ด บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 
ทะเลสาบสงขลา 7 วัดปาลิไลยก ลําปา เมือง พัทลุง โคลน 
แมน้ําเพชรบุรี   กลัดหลวง ทายาง เพชรบุรี กรวด 
แมน้ําปาสัก 9 ปากน้ํา สะเดียง เมือง เพชรบูรณ ดินเหนียว 
แมน้ําปาสัก  แควปาสัก ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ ดินเหนียว 
แมน้ําปาสัก 4 ลําตะครอ กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ ดินเหนียวปน

ทราย
แมน้ําชีหลง 2 บากเรือ บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร โคลน 
ลําเซบาย 7 เชียงเพ็ง เชียงเพ็ง ปาต้ิว ยโสธร โคลน 
หนองเบญ 1 กุดกง กุดกง คําเขื่อนแกว ยโสธร โคลน 
หวยลําโพง 6 เชียงเครือ กระจาย ปาต้ิว ยโสธร โคลนปน 
กุดปลาคูณ 1 โนนยาง ขวาว เสลภูมิ รอยเอ็ด ดิน 
ลําน้ําเสียวนอย 1 เกษตรพิสัย เกษตรพิสัย เกษตรพิสัย รอยเอ็ด โคลนปนทราย
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Corbicula moreletiana (ตอ)      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
อางเก็บน้ําหนองปลา
ไหล 

1 แมน้ําคู แมน้ําคู ปลวกแดง ระยอง โคลน 

แมน้ําแมกลอง 5 คลองตาคต คลองตาคต โพธาราม ราชบุรี โคลน 
แมน้ําแมกลอง 6 บางปา บางปา เมือง ราชบุรี โคลน 
เขื่อนปาสัก  หนองบัว หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี โคลนปนทราย
คลองทามะเฟอง  พูนทรัพย เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี ดินเหนียว 
แมน้ําปาสัก 3 ทาหลวง ทาหลวง ทาหลวง ลพบุรี ดินปนหิน 
แมน้ําเลย  บานธาตุ บานธาตุ เชียงคาน เลย ดินปนทราย 
แมน้ําวัง  เกาะลอย ทาผา เกาะคา ลําปาง ทรายหยาบ 
แมน้ําสงคราม 5 ดอนปอ ทากอน อากาศอํานวย สกลนคร ทรายปนโคลน
ลําน้ํายาม 9 โพนแพง โพนแพง อากาศอํานวย สกลนคร โคลน 
สถานีประมงน้ําจืดสกลนคร  ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร โคลน 
อางเก็บน้ําหวยแมสูง 5 ปาง้ิว ปาง้ิว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย โคลน 
แมน้ําตาป  ทาทราย อิปน พระแสง สุราษฎรธานี โคลน 
แมน้ําตาป  บางออ เขาหัวควาย พุมพิน สุราษฎรธานี โคลน 
แมน้ําตาป 3 อรัญคามวารี อรัญคามวารี เคียนซา สุราษฎรธานี ทราย 
กุดทะเลหลง  ชายทุง พรมเทพ ทาตูม สุรินทร ทราย 
หวยทัพทัน  หนองฮู เสียว อุทุมพรพิสัย สุรินทร ทราย 
หาดสะแก 2 ทัพคาย ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร ทราย 
แมน้ําสงคราม  ทากกแดง ทากกแดง เซกา หนองคาย โคลนปนทราย
แมน้ําสงคราม  นาดี นาดี เฝาไร หนองคาย ทราย 
หวยหลวง 3 แดนเหนือ วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย โคลน 
คลองพะเนียง  โนนคูณ บานขาม เมือง หนองบัวลําภู โคลนปนทราย
ทายเขื่อนหวยหลวง 4 คงนอย เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี ดินทราย 
ฝายแมน้ําสงคราม 5 หนองกา บานจันทร บานดุง อุดรธานี ทราย 
ตลาดโขงเจียม 2 ดานใหม โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี  
ปากแมน้ํามูล 2 ดานใหม โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล  หัวดอน ทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ทราย 
แมน้ํามูล 9 วังใหม หนองแสงใหญ โขงเจียม อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล 5 ตุงลุง โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี ดินดาน 
แมน้ํามูล/หนวยอนุรักษ 11 หัวเหว โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี หินปนทราย 
แมน้ํามูล 3 สะแบง

เหนือ 
หนองแสงใหญ โขงเจียม อุบลราชธานี ดินดาน 

แมน้ํามูล 1 บานชาด ทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี โคลนปนทราย
แมน้ํามูล 1 หาดทราย

แกว 
พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี โคลน 

แมน้ํามูล 3 หนองกิน
เพล 

หนองกินเพล วารินชําราบ อุบลราชธานี โคลนปนทราย
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Corbicula moreletiana (ตอ)      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ํามูล 1 วังกางฮุง บุงไหม วารินชําราบ อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล 1 บุงมะแลง บุงมะแลง กิ่งอ.สวางวีระ

วงศ
อุบลราชธานี ทรายละเอียด 

ลําเซบาย   กอเอ เขื่องใน อุบลราชธานี โคลน 
 

Corbicula iravadica       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําแควนอย 5 แมน้ํานอย ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี ทราย 
แมน้ําแควนอย 1 พุถอง ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี ทราย 
หวยลําตะเพิน  เขาชนไก ลาดหญา เมือง กาญจนบุรี หินปนทราย 
คลองแสนแสบ  บางรักรอย บางขนาก บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา โคลน 
อางเก็บน้ําเขื่อนสียัด  คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
น้ําแมคํา  สบคํา เวียง เชียงแสน เชียงราย ทราย 
น้ําแมมะ 1 แมมะ ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย โคลนปนทราย 
แมน้ํากก  บานกกนอย หวยชมภู เมือง เชียงราย โคลน 
แมน้ํากก 6 เวียงเหนือ เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย กรวด 
แมน้ําอิง 15 เวียงใต เวียง เทิง เชียงราย โคลนปนทราย 
น้ําตกแมสา 6 แมแรม แมแรม แมริม เชียงใหม ทรายปนกรวด 
น้ําแมขาน 4 สมอาว สันติสุข กิ่งอ.ดอยหลอ เชียงใหม ทราย 
แมน้ํากก 6 หาดชมพู ทาตอน แมอาย เชียงใหม ทราย 
แมน้ําปง  ปาตัน ปาตัน เมือง เชียงใหม โคลนปนทราย 
แมน้ําปง   ฟาฮาม เมือง เชียงใหม ทราย 
แมน้ําปง 6 ปารวก ดอนแกว แมริม เชียงใหม โคลนปนทราย 
แมน้ําแมกลาง  น้ํารัด บานหลวง จอมทอง เชียงใหม ทราย 
ลําน้ําแมขอด   แมปง พราว เชียงใหม ทราย 
น้ําตกหวยแกว 2 หวยแกว สุเทพ เมือง เชียงใหม ทรายปนกรวด 
แมน้ําวัง  พระยาจันทร วังจันทร สามเงา ตาก โคลนปนทราย 
แมน้ํานครนายก  บางออ บานนา บานนา นครนายก โคลน 
แมน้ําสงคราม 4 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม โคลน 
แมน้ําปง  เจริญผล เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค ทราย 
แมน้ําบางปะกง 10 แหลมทราย บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 
แมน้ําหนุมาน  ปากรวม สะพานหิน นาดี ปราจีนบุรี ทราย 
แมน้ําแมหลาย 2 แมหลาย แมหลาย เมือง แพร กรวด 
หวยชะโนด  ชะโนด ชะโนด หวานใหญ มุกดาหาร ดิน 
แมน้ําแมกลอง 5 คลองตาคต คลองตาคต โพธาราม ราชบุรี โคลน 
แมน้ําวัง  ทาดาน แมพริก แมพริก ลําปาง ทรายปนกรวด 
แมน้ําวัง  วังยาว แมกัวะ สบปราบ ลําปาง ทราย 
แมน้ําวัง 1 อุมลอง ลอมแรด เถิน ลําปาง ทราย 
แมน้ําวัง 1 ดอนไชย ลอมแรด เถิน ลําปาง ทรายปนกรวด 
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Corbicula iravadica (ตอ)      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองกระทุม  คลองกระทุม ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 
คลองพระปรง 6 สวนโรงเลื่อย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 
คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว โคลนปนทราย 
อางเก็บน้ําคลองทราย   หนองตะเคียน

บอน
วัฒนานคร สระแกว โคลน 

อางเก็บน้ําหวยชัน  หวยชัน ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 
แมน้ํายม 5 เกาะระเบียง แมส่ํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย โคลน 
แมน้ํายม  ชุมชนริมยม คลองตาล ศรีสําโรง สุโขทัย ทรายปนกรวด 

แมน้ํายม  ทาโพธิ์ แมส่ํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย โคลน 
หวยหลวง 9 หนองแสง หนองออ หนองวัวซอ อุดรธานี ดินเหนียวปน

ทราย
แมน้ํามูล 1 วังกางฮุง บุงไหม วารินชําราบ อุบลราชธานี โคลน  
Corbicula baudoni       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําบิคลี่ 2 วังกะ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี ทรายละเอียดปน
แมน้ําปง  ตาสวน ขาณุลักษณบุรี ขาณุลักษณบุรี กําแพงเพชร โคลนปนทราย 
แมน้ําบางปะกง  บางกระเจ็ด บางกระเจ็ด บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 
อางเก็บน้ําเขื่อนสียัด  คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
อางเก็บน้ําลาดกระทิง  ลาดกระทิง ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา โคลน 
แมน้ํานครนายก  ทรายมูล ทรายมูล องครักษ นครนายก โคลน 
แมน้ํานครนายก  บางออ บานนา บานนา นครนายก โคลน 
แมน้ํานครนายก  ทาศาลา ทาทราย เมือง นครนายก โคลน 
ลําน้ําก่ํา 1 บานน้ําก่ํา น้ําก่ํา ธาตุพนม นครพนม โคลนปนทราย 
คลองมังคุด  เขาฝาย ทุงใส สิชล นครศรีธรรมราช โคลนปนทราย 
คลองหิน 10 ทาหิน เปลี่ยน ทาศาลา นครศรีธรรมราช โคลนปนทราย 
ลํามาศ 1 โคกกลาง โคกกลาง ลําปลายมาศ บุรีรัมย โคลนปนทราย 
อางเก็บน้ํายางชุม 6 ยางชุม หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ โคลน 
คลองบางพลวง  บางเดชะ บางเดชะ เมือง ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําปราจีนบุรี  ทาอุดม บานทาม ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี ทราย 
แมน้ําปราจีนบุรี  บานสราง บานสราง บานสราง ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ําปราจีนบุรี  ตึกปน รอบเมือง เมือง ปราจีนบุรี โคลน 
คลองกระถิน 1 ปากคลอง มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง โคลน 
ลําพับชู 1 เม็กดํา เม็กดํา พยัฆภูมิพิสัย มหาสารคาม โคลน 
หวยแอง 4 ทางาม หวยแอง เมือง มหาสารคาม ทรายละเอียด 
แมน้ําชี  ฟาหยาด ฟาหยาด มหาชนะชัย ยโสธร โคลน 
ลําเซบาย 7 เชียงเพ็ง เชียงเพ็ง ปาต้ิว ยโสธร โคลน 
แมน้ําลพบุรี 9 บางขัน ง้ิวราย เมือง ลพบุรี โคลน 
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Corbicula baudoni (ตอ)      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองพระสะทึง 5 ทาระพา ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 
คลองพระสะทึง 5 ศาลาลําดวน ศาลาลําดวน เมือง สระแกว ทราย 
แมน้ําปาสัก 1 วังกวาง บานปา แกงคอย สระบุรี โคลนปนทราย 
แมน้ํายม  ทาโพธิ์ แมส่ํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย โคลน 
คลองพุมพิน 1 บางขาม บางโพธิ์ เมือง สุราษฎรธานี ทราย 
แมน้ําตาป 7 คอลาง คลองนอย เมือง สุราษฎรธานี ทราย 
คลองหวยหลวง  หนองวัวซอ หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี โคลนปนทราย 
ปากแมน้ํามูล 2 ดานใหม โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี โคลน 
แมน้ํามูล 1 บุงมะแลง บุงมะแลง กิ่งอ.สวางวีระ

วงศ
อุบลราชธานี ทรายละเอียด 

แมน้ํามูล 3 หนองกินเพล หนองกินเพล วารินชําราบ อุบลราชธานี โคลนปนทราย 
 

Corbicula pingensis       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
แมน้ําปง  ตาสวน ขาณุลักษณบุรี ขาณุลักษณบุรี กําแพงเพชร โคลนปนทราย 
แมน้ําปง  ปาง้ิว ทาวังตาล สารภี เชียงใหม ทรายปนโคลน 
แมน้ําสงคราม  ทากกแดง ทากกแดง เซกา หนองคาย ทราย 
แมน้ํามูล/แกงตะนะ 1 ดานเกา โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี หิน 

 
Corbicula gubernatoria      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
คลองยานตาขาว  ยานตาขาว ยานตาขาว ยานตาขาว ตรัง ทราย 
คลองบานใน 1 บานใน ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎรธานี ทราย 

 
Corbicula occidentiformis     
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
ลําน้ําชี  ระเหว หนองบัวระ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ โคลน 
แมน้ําอิง 15 เวียงใต เวียง เทิง เชียงราย โคลนปนทราย 
แมน้ําปง  สบริม ริมใต แมริม เชียงใหม ทรายปนกรวด 
หวยนํ้าเย็น 5 หวยนํ้าเย็น ทาตอน แมอาย เชียงใหม โคลนปนทราย 
อางเก็บน้ํายางชุม 6 ยางชุม หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ โคลน 
แมน้ํายม 1 น้ําโคง ปาแมต เมือง แพร โคลนปนทราย 
แมน้ํายม 7 หวยหมาย หวยหมาย สอง แพร โคลน 
แมน้ําเลย  บานธาตุ บานธาตุ เชียงคาน เลย ดินปนทราย 
คลองกระทุม  คลองกระทุม ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 
คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว โคลนปนทราย 
คลองพระสะทึง 5 ทาระพา ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 
อางเก็บน้ําหวยชัน  หวยชัน ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 
แมน้ํายม 3 หนองออ หนองออ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย ดินปนทราย 
หวยละโอง 1 นาฝอ นาผือ เมือง อํานาจเจริญ หินปนทราย 
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Corbicula leviuscula      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
ลําน้ําชี  ระเหว หนองบัว 

ระเหว
หนองบัว 
ระเหว

ชัยภูมิ โคลน 

หวยสะเนียน 14 ใหมเจริญสุข สะเนียน เมือง นาน ทราย 
แมน้ํายม 7 วังตนเกลือ ปากกาง ลอง แพร กรวด 
แมน้ํางาว 1 ลําน้ํา หลวงใต งาว ลําปาง ทราย 
แมน้ําเลย  น้ําออม บานธาตุ เชียงคาน เลย ทรายละเอียด 
แมน้ําเลย  บานธาตุ บานธาตุ เชียงคาน เลย ดินปนทราย 
หวยโศกนา 3 คกเลาใต บุฮม เชียงคาน เลย ดินเหนียวปน

ทราย
หวยหนอง  หวยซวก บุฮม เชียงคาน เลย ทราย 
แมน้ําสงคราม 5 ดอนปอ ทากอน อากาศอํานวย สกลนคร ทรายปนโคลน 
คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว โคลนปนทราย 
คลองพะเนียง  วังหมื่น หนองบัว เมือง หนองบัวลําภู โคลนปนทราย 
แมน้ํามูล 1 หาดทรายแกว พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี โคลน 

 
Corbicula solidula       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
อางเก็บน้ําเขื่อนสียัด  คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
แมน้ําพี้ 2 แพทย บานมาง เชียงมวน พะเยา กรวดปนทราย 
แมน้ํายม  วังช้ินพัฒนา วังช้ิน วังช้ิน แพร โคลน 
แมน้ํายม 1 น้ําโคง ปาแมต เมือง แพร โคลนปนทราย 
คลองละงู 2 ปากละงู ละงู ละงู สตูล กรวด 
คลองพระปรง 6 สวนโรงเลื่อย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 
อางเก็บน้ําหวยชัน  หวยชัน ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 
แมน้ํายม  ทาโพธิ์ แมส่ํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย โคลน 
แมน้ําสงคราม 1 ดงเย็น ดงเย็น บานดุง อุดรธานี โคลน 

 
Corbicula messageri      
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
อางเก็บน้ําหวยชัน  หวยชัน ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 

 
Corbicula vokesi       
แหลงน้ํา หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด สภาพดิน 
อางเก็บน้ําคลองระบม  ทาชีวิต ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา โคลน 
คลองสัมพันธ  กุดตาเสก เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี โคลนปนดิน

ลูกรัง
 
 


	หอยกาบ-1
	หอยกาบ-2
	รูปหอย-1
	รูปหอย-2
	รูปหอย-3
	รูปหอย-4
	รูปหอย-5
	รูปหอย-6
	รูปหอย-7
	รูปหอย-8
	รูปหอย-9
	รูปหอย-10
	รูปหอย-11
	รูปหอย-12
	รูปหอย-13
	รูปหอย-14
	หอยกาบ-3
	หอยกาบ-4

