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บทคัดยอ 
 

 ทําการเก็บตัวอยางกุง ปู หอย ในลุมน้ําบางปะกง และลุมน้าํปราจีนบุรีต้ังแตเดือน
พฤศจิกายน 2547- เดือนมิถุนายน 2549 พบสัตวน้ํารวมท้ังหมด 102 ชนิด โดยพบหอยฝาเดียว 3 อันดับ 8 
วงศ 13 สกุล 17 ชนิด/ชนดิยอย หอยสองฝา 6 อันดับ 6 วงศ 12 สกุล 43 ชนิด/ชนดิยอย กั้ง 1 อันดับ 1 วงศ 1 
สกุล 1 ชนิด กุงเคย (Mysid)  1 อันดับ กุง 1 อันดับ 6 วงศ 9 สกุล 25 ชนิด/ชนดิยอย และปู 1 อันดบั 7 วงศ 9 
สกุล 15 ชนิด/ชนิดยอย ลุมน้ําบางปะกงพบสัตวน้ํามีความหลากหลายรวมท้ังหมด 88 ชนิดพบหอยฝาเดียว 
14 ชนิด หอยสองฝา 32 ชนิด กุงและกั้ง 27 ชนิด และปู 15 ชนิด      ลุมน้ําปราจีนบุรีพบวามีความหลากหลาย
รองลงมา คือพบสัตวน้ํารวมท้ังหมด 70 ชนิด โดยพบหอยฝาเดียว 13 ชนิด หอยสองฝา 35 ชนิด กุง 17 ชนิด 
และปู 5 ชนิด  เอกสารฉบบันี้ไดจดัทําคําบรรยายลักษณะของกุง ปู หอย แผนท่ีการแพรกระจาย และกุญแจ
การจําแนกชนดิของกุง ปู หอย ท่ีพบในการศึกษาคร้ังนี้ไวดวย 
 
คําสําคัญ : กุง ปู หอย ลุมน้ําบางปะกง ลุมน้ําปราจีนบุรี  การจําแนกชนิด 
* ผูรับผิดชอบ : ตึกปรีดากรรณสูต ช้ัน 6 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
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Abstract 
 

Shellfish were conducted in the Bangpakong River Basin and the Prachin Buri River Basin during 
November 2003 – June 2006. One hundred and two species of shellfish were found. Which were 
Gastropods belong to  3 orders 8 families 13 genera 17 species, bivalves belong to  6 orders 6 families 12 
genera 43 species, stomatopod 1 order 1 family 1 genus 1 species, Mysid  1 order,  shrimps 1 order 6 
families 9 genera 25 species and crabs 1 order 7 families 9 genera 15 species were recorded. The 
Bangpakong River Basin  found 88 species in total, comprised of gastropods 14 species, bivalves 32 
species, shrimps and stomatopods 27 species and crabs 15 species. The Prachin Buri River Basin found in 
70 species in total,  comprised of gastropods 13 species, bivalves 35 species, shrimps 17 species and crabs 
5 species. The description of each species, the distribution map of some species and dichotomous keys 
were given. 
 
Key words : Shellfish, the Bangpakong River Basin, the Prachin Buri River Basin,  Classification 
*Correspondending author : Peedakantanasuta Building 6th floor, Department of Fisheries, KasetKlang, 
Chatuchak, Bangkok 10900 Tel : 0 2558 0175 e-mail : Ujutamasj@fisheries.go.thU  
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คํานํา 
 

ลุมน้ําบางปะกงเปนลุมน้ําสําคัญในภาคตะวันออกของไทย มีอาณาเขตลุมน้ําครอบคลุมพื้นท่ี 5 
จังหวดั ไดแก ปราจีนบุรี สระบุรี นครนายก ฉะเชิงเทราและชลบุรี  มีพื้นท่ีลุมน้ํา (รวมพ้ืนท่ีลุมน้ํา
ปราจีนบุรี) ประมาณ 18,459 ตารางกิโลเมตร (กรมปาไม, 2549) ประกอบดวย 4 ลุมน้ํายอยไดแก ท่ีราบ
แมน้ําบางปะกง  คลองหลวง คลองทาลาด และแมน้ํานครนายก แมน้ําบางปะกงเปนแมน้ําขนาดใหญท่ี
สําคัญยาวประมาณ 122 กิโลเมตร เปนแหลงทําการประมงท่ีสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งการจับกุงกามกราม 
นอกจากนี้ยังเปนแหลงน้ําดบิท่ีสําคัญของการผลิตน้ําประปา เปนเสนทางคมนาคม เปนแหลงน้ําสําหรับ
การเกษตรและอุตสาหกรรม ตลอดจนมีศักยภาพเหมาะสมสําหรับการศึกษาดานการอนุรักษระบบนิเวศน
แมน้ํา ตนน้ําประกอบดวยลําน้ําหลัก 2 สายคือ แมน้ํานครนายกและแมน้ําปราจนีบุรี สําหรับลุมน้ํายอย
นครนายก เปนแหลงน้ําท่ีมีความสําคัญทางการเกษตร การประมง การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา การคมนาคมและ
การบริโภค  ประกอบดวยแมน้ําสายหลักไดแกแมน้ํานครนายก ไหลมาจากทิวเขาดงพญาเย็น ไหลผาน
ทองท่ีอําเภอเมือง อําเภอบานนา อําเภอองครักษ จังหวดันครนายก อําเภอบานสมิง จังหวัดปราจนีบุรี ลงสู
แมน้ําบางปะกง ท่ีตําบลบางแตน อําเภอบานสราง จังหวดัปราจีนบุรี ยาวประมาณ 130 กโิลเมตร มีความลึก
สูงสุด 4.7 เมตร น้าํในแมน้ําสวนใหญเปนน้ํานิ่ง จึงมีการสะสมสารอินทรียและของเสียในแมน้ํา
คอนขางมาก พบปลาอยางนอย 45 ชนิด ปลาเศรษฐกิจ ไดแกปลาบู ปลากดเหลือง ปลากาดํา เปนตน 
นอกจากนี้ยังมีกุงกามกรามชุกชุม พบหอย 9 ชนิด ท้ังหอยฝาเดียวและสองฝา ชนิดเดนคือหอยเจดยี 
(Melanoides tuberculata) พบบริเวณน้ําไหลและพ้ืนทองน้ําเปนกรวดทราย รองลงมาท่ีพบมากคือ หอยเล็บ
มา (Corbicula sp.) ซ่ึงบริโภคได (สํานกังานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม, 2542) สวนลุมน้ําปราจีนบุรีมี
อาณาเขตลุมน้าํครอบคลุมพื้นท่ี 2 จังหวดั ไดแก จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแกว ประกอบดวยลุม
น้ํายอย 4 ลุมน้ํา ไดแก แมน้ําหนุมาน คลองพระปรง คลองพระสทึง และแมน้ําปราจีนบุรี โดยลุมน้ํายอยหนุ
มานต้ังอยูตอนบนสุดของลุมน้ําปราจีนบุรี มีตนกําเนิดจากเทือกเขาพนมดงเร็กในเขตอุทยานแหงชาติเขา
ใหญ เกดิเปนลําน้ําใสนอยใสใหญและลําพระยาธารไหลมาบรรจบกันเปนแมน้ําหนุมาน แลวไหลไปรวม
กับลําหวยโสมงท่ีอําเภอกบินทรบุรี กอนจะไหลไปบรรจบกับคลองพระปรงเปนแมน้ําปราจีนบุรีตอไป โดย
มีความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร (บุญสง และคณะ, 2542)  

การศึกษาทรัพยากรในลุมน้ําและตนน้ําของแมน้ําบางปะกงมีนอย สวนใหญจะศึกษาทรัพยากร
ปลาในแมน้ําบางปะกง ไดแก สันทนาและคณะ (2526), ไมตรีและคณะ (2526), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(2537),  ณิฏฐารัตน และคณะ (2548), ปรียนาฏ (2548), วรมิตร และอภิญญา (2548) สวนตนน้ําของแมน้ํา
ปราจีนบุรี อันไดแกแมน้ําหนุมานไดมีการศึกษาทรัพยากรประมงแตเนนเฉพาะประชากรปลา (บุญสงและ
คณะ, 2542) ซ่ึงขอมูลดานสัตวน้ําอ่ืนๆไดแก กุง ปู และหอยยังมีนอยมาก จึงมีความจําเปนตองมีการศึกษา
เร่ืองดังกลาว 
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แมน้ําบางปะกงนับวาเปนแมน้ําท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพอยูมาก เนื่องจากมีการ
เปล่ียนแปลงแปลงนอยเม่ือเทียบกับแมน้ําสายอ่ืนเชนแมน้ําเจาพระยา ซ่ึงมีการสรางเข่ือนขนาดใหญกั้นขวาง
ลําน้ํา ทําใหสัตวน้ําหลายชนิดไมสามารถวายไปยังพืน้ท่ีตนน้ําซ่ึงเปนแหลงวางไขได  และในปจจุบันไดมี
การสรางเข่ือนทดน้ําบางปะกง ซ่ึงไดมีการปดประตูน้ําเม่ือป 2543 และกอใหเกิดความเสียหายตอพืน้ท่ี
เกษตรกรรมและส่ิงปลูกสรางท่ีอยูริมแมน้ําบางปะกง (สํานักนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม, 2544) ดังนั้นจึง
ตองมีการศึกษาอยางเรงดวนถึงสถานะของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะ กุง ปูและหอย ต้ังแต
พื้นท่ีตนน้ําจนถึงตอนลางสุดเพื่อสรางเปนองคความรูและนํามาประกอบเปนขอมูลในการหาแหลงพอแม
พันธุสัตวน้ําเศรษฐกิจท่ีสําคัญและกําหนดมาตรการและวิธีการในการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําในพื้นท่ีตน
น้ําและลุมน้ําของแมน้ําบางปะกงในอนาคตตอไป 

 
วัตถุประสงค 

 
1. ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาที่สําคัญทางชีวประวัติและอนุกรมวิธานของหอย กุง ปู ท่ีพบใน

ลุมน้ําบางปะกงและลุมน้ําปราจีนบุรี 
2. จัดทําเอกสารบรรยายลักษณะท่ีสําคัญทางสัณฐานวิทยาและรูปภาพเพื่อเปนคูมือจําแนก

ชนิด 
3. จัดทําแผนท่ีการแพรกระจายของหอย กุง ปู ท่ีพบ 

 
วิธีดําเนินการ 

 
Uกําหนดพื้นท่ีและเวลาในการเก็บตัวอยาง 

เก็บตัวอยางบริเวณลุมน้ําปราจีนบุรีไดแก แมน้ําปราจีนบุรี คลองกระทุม คลองไทร คลองน้ําใส 
คลองบางแตน คลองบางพลวง คลองพระปรง คลองพระสะทึง คลองพันโป คลองยาง คลองสัมพันธ คลอง
หวยไคร คลองอีเมฆ แควหนุมาน หวยไคร หวยมะโหด อางเก็บน้ําเข่ือนพระปรง อางเก็บน้ําคลองทราย อาง
เก็บน้ําคลองพันโป อางเก็บน้ําทากระบาก และอางเก็บน้าํหวยชัน ในระหวางเดือนพฤศจกิายน 2547 – 
กันยายน 2548 

เก็บตัวอยางบริเวณลุมน้ํายอยนครนายกไดแก แมน้ํานครนายก คลองเหมือง คลองบางกระจกิ 
คลองบางปลากด คลองวังตะไคร คลองสัมพุง คลองสาริกา แกงสามช้ัน คลองทาดาน น้ําตกนางรอง อางเก็บ
น้ําทรายทอง อางเก็บน้ําคลองสีเสียด และลุมน้ําบางปะกงไดแก แมน้าํบางปะกงเหนือเข่ือนทดน้าํบางปะกง 
คลองชีปะขาว คลองทาลาด คลองประเวศบุรีรมย คลองสียัด คลองแสนแสบ คลองหลวง คลองบางกระดาน 
เข่ือนทดน้ําบางปะกง คลองบางเขียด อางเก็บน้ําคลองระบม อางเก็บน้ําคลองสียัด และอางเก็บน้ําลาดกระทิง 
ในระหวางเดอืนมกราคม - มิถุนายน 2549 แผนท่ีแสดงลุมน้ําท่ีเก็บตัวอยางแสดงดังภาพที่ 1
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ภาพท่ี 1  บริเวณท่ีเก็บตัวอยาง กุง ปู หอย ในลุมน้ําบางปะกงและลุมน้ําปราจีนบุรีระหวางเดือนพฤศจิกายน 
2547  – มิถุนายน 2549 

 
N 

 

มาตราสวน 1 : 75 กม. 
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Uการศึกษาตัวอยางสัตวน้ํา 
Uตัวอยางหอย 

Uการเก็บตัวอยาง 
เก็บดวยมือ และดําน้ําเก็บในกรณีท่ีน้ําบริเวณนั้นลึก สํารวจหอยท่ีวางขายในตลาดทองถ่ิน ดอง

ตัวอยางท่ีไดดวยน้าํยาฟอรมาลิน 10 เปอรเซนต 
Uการวิเคราะหตัวอยาง 
ตัวอยางหอย ท่ีไดนํามาบันทึกเลขรหัสของแตละตัว บันทึกลักษณะและสีของตัวอยาง ถายรูป

ตัวอยางสด วัดขนาด โดยเวอรเนียคาลิปเปอร (หนวยเปนมิลลิเมตร) จากนั้นนํามาวเิคราะหชนดิของหอย
ตามเอกสารของจรัลธาดา (2514), ประทุม (2545) และ Brandt (1974) ในหองปฏิบัติการ 

Uการวัดขนาด 
แสดงการวดัขนาดหอยดังภาพที่ 2 

 
 

 

ความยาว 

 
                      ความสูง 
 

 

 
   ความหนา 

 
ภาพท่ี 2  การวัดขนาดหอย 

 
Uการจําแนกชนดิ 
โดยวิธีการเปรียบเทียบสัณฐานวิทยาของเปลือก เชนรูปทรงของเปลือกหอยกาบ ซ่ึงมีหลายแบบ

ไดแก รูปส่ีเหล่ียมดานไมเทา รูปสามเหล่ียม  รูปกลม รูปไข รูปไขยาว เปนตน บางชนิดมีปกทางดานหนา
และหลัง หรือมีเฉพาะดานหลังซ่ึงลักษณะเปนแงยกตัวข้ึนสูงและยืน่ออกมาลักษณะคลายปก  ลักษณะของ
ฟนซูโดคารดนิัล ซ่ึงเปนฟนท่ีอยูดานหนาของเปลือก หอยกาบบางชนิดไมมีฟนซูโดคารดินัล บางชนิดฟนซู
โดคารดินัลเปนตุม บางชนดิเปนแผนเรียบ  ลักษณะของฟนแลเทอรัล ซ่ึงเปนแผนฟนมีลักษณะเปนแผนยาว
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อยูทางดานทายของเปลือก หอยกาบบางชนิดไมมีฟนแลเทอรัล แตหอยกาบสวนใหญจะมีฟนแลเทอรัลเปน
แผนเรียวยาว โดยมี 2 อันในฝาซายและ 1 อันในฝาขวา หอยกาบบางชนิดมีฟนแบบฟนคารดินัล (ภาพท่ี 3) 
ลวดลายของอัมโบ รอยกลามเนื้อ ลิกาเมนท สีสันของเปลือกดานใน เสนการเจริญเติบโต เปนตน หอยฝา
เดียวก็เชนกัน จะพิจารณาจากรูปทรงของเปลือก ลวดลายบนเปลือก ลักษณะของแผนปดชองเปลือก เปนตน 
 

         ฟนซูโดคารดินัล               ฟนแลเทอรัล  

  ก 

 

             ฟนคารดินัล  

ข  
 
ภาพท่ี 3  ลักษณะฟนของหอยกาบ  ก. ฟนซูโดคารดินัลและฟนแลเทอรัล   ข. ฟนคารดินัล 
 
Uตัวอยางกุง 

Uการเก็บตัวอยาง 
ใชสวิงชอนตามรากพืชน้ํา หรือเศษใบไมและกิ่งไมท่ีทับถมตามสองชายฝงของแหลงน้ํา หรือ

ใชสวิงดกัตามกอนหินท่ีมีกระแสน้ําคอนขางแรง  สํารวจกุงท่ีวางขายในตลาดทองถ่ิน ดองตัวอยางท่ีไดดวย
น้ํายาฟอรมาลิน 10 เปอรเซนต 

UการวิเคราะหตัวอยางU   
ตัวอยางกุงท่ีไดนํามาบันทึกเลขรหัสของแตละตัว บันทึกลักษณะและสีของตัวอยาง ถายรูป

ตัวอยางสด วัดขนาด โดยเวอรเนียคาลิปเปอร (หนวยเปนมิลลิเมตร) จากนัน้นํามาวิเคราะหชนิดของกุง ตาม
เอกสารของ พิมลพรรณ (2518), วณิชยา (2544), Holthuis (1950, 1995), Shokita and Takeda (1989), Chace 
and Bruce (1993), Cai et al. (2001)  
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Uการวัดขนาด 
นิยมวัด ความยาวคาราเปส (carapace length : CL) เปนการวัดความยาวของเปลือกคลุมหัว โดย

วัดจากมุมตาถึงปลายสุดของเปลือกคลุมหัว (ภาพท่ี 4) 
 

 
 
ภาพท่ี 4  การวัดขนาดของกุง 
 

Uการจําแนกชนดิ 
ใชกุงตัวผูเปนหลักในการจําแนกชนิด โดยพิจารณาจากลักษณะของกรี วากรียาวหรือส้ันกวา

แผนกําบังหนวด ตอนปลายกรีงอนข้ึน ตรง หรือโคงลง จํานวนซ่ีพัน ท้ังฟนบนและลาง ลักษณะและ
ตําแหนงของหนามบนเปลือกคลุมหัว (carapace) ลักษณะของขาเดินคูท่ี 2 วาความยาวเทากนัท้ัง 2 ขาง
หรือไม ยาวกวาลําตัวหรือไม มีขนหรือไมมีขนท่ีกามหนีบ  ลักษณะของหาง วาเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผาหรือ
เปนรูปสามเหล่ียมเรียวยาว และลักษณะของปลายแพนหางวากลมมน หรือกลมรี เปนตน ลักษณะท่ีสําคัญ
แสดงดังภาพที่ 5 
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                                                                              ก                                                                              ข 
 
ภาพท่ี 5  ลักษณะตางๆของกุง ก. Macrobrachium thai แสดงลักษณะตางๆ R = กรี (rostrum) Ans = แผน

กําบังหนวด (antennal scale) Hs = หนามท่ีตับ (hepatic spine) Car = คาราเปส (carapace) A2 = 
แผนคลุมปลองทองแผนท่ี 2 T = หาง (telson) U = แพนหาง (uropod) ข. Macrobrachium thai  
แสดงลักษณะของขาเดินคูท่ี 2 MF = movable finger, IF = immovable finger, Plm = palm, Car = 
carpus, Mer = merus, Isc = ischium 

 
Uตัวอยางปู 

Uการเก็บตัวอยาง 
พลิกตามกอนหิน เนื่องจากปูมักซอนตัวอยูตามซอกหนิหรือขุดรูอยูใตกอนหิน รวมทั้งสํารวจปู

ท่ีวางขายในตลาดทองถ่ิน ดองตัวอยางท่ีไดดวยน้ํายาฟอรมาลิน 10 เปอรเซนต 
UการวิเคราะหตัวอยางU   
ตัวอยางท่ีไดนาํมาบันทึกเลขรหัสของแตละตัว บันทึกลักษณะและสีของตัวอยาง ถายรูป

ตัวอยางสด วดัขนาด โดยเวอรเนียคาลิปเปอร (หนวยเปนมิลลิเมตร) จากนั้นนํามาวิเคราะหชนิดของปูตาม
เอกสารของ สุรินทร (2516), เฉลิมวิไล (2525), สัญญา (2545), Chuensri (1973, 1974), Naiyanetr (1992, 
1993, 1994, 2001), Ng and Naiyanetr (1993, 1995, 1997)  

Uการวัดขนาดของปู 
ความกวางของกระดอง (carapace width) วัดจากสวนท่ีกวางท่ีสุดของกระดอง ความยาวกระดอง (carapace 
length) วัดจากดานหนา (front border)  จรดดานหลัง (posterior border) (ภาพท่ี 6) 
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ความกวาง 
 

 
 

 
                                                           ก                            ความหนา                   ข 
 
ภาพท่ี 6  การวัดขนาดของ ปู  
 

Uการจําแนกชนดิ 
ใชปูตัวผูเปนหลักในการจําแนกชนิด พจิารณาจากลักษณะของกระดอง วามีหนามหรือไม ถามี

แหลมมากหรือนอย ลักษณะของ epigastric crest, post-orbital crest และ crest ตางๆวาชัดเจนหรือไม groove 
ตางๆชัดเจนหรือไม  กามหนีบ ขาเดิน สวนทอง มีลักษณะอยางไร  และ โกโนพอดในเพศผู ซ่ึงแตละชนิดจะ
มีลักษณะแตกตางกัน ลักษณะท่ีสําคัญแสดงดังภาพท่ี 7 และ 8 

 
 

 

 

 ก  

 
ภาพท่ี  7   ลักษณะตางๆของอวัยวะเพศผูของปู 1 = predistal   ของ  อวัยวะเพศผูคูท่ี 1 (Gonopod-1) ,  2  =  

distal  อวัยวะเพศผูคูท่ี 1 , 3 = predistal   ของ อวัยวะเพศผูคูท่ี 2 (Gonopod-2) , 4 = distal ของ  
อวัยวะเพศผูคูท่ี 2 

 

 

ความยาว 

1 

2 
3 

4 
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ก   

  
                                              ข                                                 ค 

 

                                              ง                                                    จ 
 
ภาพท่ี 8  ลักษณะตางๆของปู  ก. 1 = epigastric crest,  2 = postorbital crest,  3 =  exorbital teeth,  4 = 

epibranchial tooth,  5 = middle groove, 6 = cervical groove, 7 = semicircular groove, 8 = H-
groove,    ข. 1 = triangular ceiling  (เพดานสามเหล่ียม) 2 =  merus of third maxilliped,  3= 
exopod of third maxilliped, 4 = ischium of third maxilliped,  ค. 1 = subhepatic region, 2 = 
suborbital region, 3 = vertical groove, 4 = epimeral sulcus,  5 = pterygostomial region  ง. ขาเดิน
คูท่ี 1 หรือกาม   1 = coxa,  2 = basis, 3 = ischium, 4 = merus, 5 = carpus, 6 = propodus or fixed 
finger or plam, 7 = dactylus or movable finger   จ. ขาเดินคูท่ี 2-5   1= coxa, 2 = basis, 3 = 
ischium , 4  =  merus , 5 = carpus, 6 = propodus , 7 = dactylus  

1 
2 
3 

4 
5 

7 
6 

5 
4 

3 2 1 

7 

6 

5 

4 3 2 1 

1 

2 
3 
4 

1 

2 

3 

5 
6 
7 
8 
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Uการจําแนกลุมน้ํา 
ไดแบงลุมน้ํายอยตามกรมปาไม (2549) ดังนี้ ลุมน้ําบางปะกง ประกอบดวย 4 ลุมน้ํายอยไดแก 

คลองทาลาด คลองหลวง ท่ีราบแมน้ําบางปะกง  และแมน้ํานครนายก  
ลุมน้ําปราจีนบุรี ประกอบดวยลุมน้ํายอย 4 ลุมน้ํายอย ไดแก คลองพระสทึง คลองพระปรง

แมน้ําหนุมาน และแมน้ําปราจีนบุรี 
UเขียนรายงานU  

จัดทําคูมือจําแนกชนิดของหอย กุง ปู ทุกชนิดท่ีพบ บรรยายลักษณะของหอย กุง ปู แตละชนดิ 
โดยเนนลักษณะทางสัณฐานวิทยาของลําตัวกุง กระดองปูและเปลือกหอย ทําแผนท่ีการแพรกระจายของหอย 
กุง ปู แตละชนิดท่ีเดนๆ ลักษณะของท่ีอยูอาศัย รวมท้ังการนํามาใชประโยชน  
Uการรายงานความชุกชุม 

พบไมบอย   หมายถึง พบบางในบางแหลงน้ําท่ีเก็บ 
พบบอย   หมายถึง พบในแหลงน้ําท่ัวไปที่เก็บ 
พบบอยมาก   หมายถึง พบในเกือบทุกแหลงน้ําท่ีเก็บ 
 

ผลการศึกษา 
 

อนุกรมวิธานของหอย กุง ป ูท่ีพบในลุมน้ําบางปะกงและลุมน้ําปราจีนบุรี 
 

จากการศึกษาหอย กุง ปูท่ีพบในลุมน้ําบางปะกงและลุมน้ําปราจีนบุรี ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 
2547 – เดือนมิถุนายน 2549 พบหอยฝาเดียว 3 อันดับ 8 วงศ 13 สกุล 17 ชนิด/ชนิดยอย หอยสองฝา 6 อันดับ 
6 วงศ 12 สกุล 43 ชนิด/ชนิดยอย กั้ง 1 อันดับ 1 วงศ 1 สกุล 1 ชนิด กุงเคย (Mysid)  1 อันดับ กุง 1 อันดับ 6 
วงศ 9 สกุล 25 ชนิด/ชนิดยอย และปู 1 อันดับ 7 วงศ 9 สกุล 15 ชนิด/ชนิดยอย โดย Phylum Mollusca 
จําแนกตามหลักอนุกรมวิธานยึดถือตาม Brandt (1974)     และ Subphylum Crustacea  จําแนกตามหลัก
อนุกรมวิธานยึดถือตาม  Martin and Davis (2001) ดังนี้ 

 
Phylum Mollusca 
    Class Gastropoda  Cuvier, 1804 
         Subclass Streptoneura  Spengel, 1881 

Order Mesogastropoda  Thiele, 1929 
        Superfamily Viviparacea  Gray, 1847 
  Family Viviparidae  Gray, 1847 

1. Filopaludina (Filopaludina) sumatrensis speciosa  (Deshayes, 1876) 
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2.  Filopaludina (Filopaludina) sumatrensis polygramma  (Martens, 1860) 
3. Filopaludina (Filopaludina) filosa  (Reeve, 1863) 
4. Filopaludina (Siamopaludina) martensi martensi  (Frauenfeld, 1865) 

  5. Mekongia swainsoni braueri  (Kobelt, 1908) 
                Family Ampullariidae  Gray, 1847 

6. Pila polita  (Deshayes, 1830) 
7. Pila ampullacea  (Linnaeus, 1758) 
8. Pomacea canaliculata  (Lamarck, 1819) 

                          Superfamily Rissoacea  H. & A. Adams, 1854 
  Family Bithyniidae  Walker, 1927 
   9. Bithynia sp.  

Family Iravadiidae  Thiele, 1928 
10. Iravadia ornata  Blanford, 1867 

                Superfamily Cerithiacea  (Fleming) H. & A. Adams, 1858 
  Family Thiaridae  Gray, 1847 
                 Subfamily Thiarinae  Gray, 1847  

11. Thiara scabra  (O.F.Müller, 1774) 
   12. Melanoides tuberculata  (O.F.Müller, 1774) 
   13. Tarebia granifera  (Lamarck, 1822) 
          Subfamily Melanatriinae  Thiele, 1929 
   14. Adamietta housei  (Lea, 1856) 
 Order Neogastropoda  Wenz, 1941 
        Superfamily Buccinacea  Hinds, 1841 
  Family Buccinidae  Fleming, 1821 
   15. Clea (Anentome) helena  (Philippi, 1847) 
        Superfamily Volutacea  Philippi, 1853  

Family Marginellidae  Gray, 1847 
16. Rivomarginella morrisoni Brandt, 1968 

Subclass Euthyneura  Spengel, 1881   
Order Basommatophora  Keferstein, 1864      

         Superfamily Lymnaeacea  Gray, 1842 
  Family Lymnaeidae  Gray, 1842 
   17. Lymnaea (Radix) auricularia  (Linnaeus, 1758) 
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Class Bivalvia 
          Subclass Pteriomorphia  Beurlen, 1944 
 Order Arcoida  Stoliczka, 1871 
  Family Arcidae  Lamarck, 1809 

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

 19. Limnoperna siamensis  (Morelet, 1875) 
20. Limnoperna supoti  Brandt, 1974 

 Order Ostreoida  Ferussae, 1822 
Family Anomiidae  Rafinesque, 1815 
 21. Enigmonia aenigmatica  (Holten, 1803) 

          Subclass Schizodontida  Steinmann, 1888 
 Order Unionoida  Stoliczka, 1871 
  Family Amblemidae  Rafinesque, 1820 
          Subfamily Pseudodontinae  Frierson, 1927 

22. Pilsbryoconcha exilis exilis  (Lea, 1839) 
23. Pilsbryoconcha exilis compressa  (Martens, 1860) 
24. Pseudodon mouhoti  (Lea, 1863) 
25.  Pseudodon inoscularis callifer  (Martens, 1860) 
26.  Pseudodon inoscularis cumingi  (Lea, 1850) 
27.  Pseudodon cambodjensis cambodjensis  (Petit, 1865) 
28.  Pseudodon vondembuschianus ellipticus  Conrad, 1865 

           Subfamily Hyriopsinae  Modell, 1942 
29.  Hyriopsis (Hyriopsis) delaportei  (Crosse & Fischer, 1876) 
30.  Hyriopsis (Limnoscapha) desowitzi  Brandt, 1974 
31.  Hyriopsis (Limnoscapha) myersiana  (Lea, 1856) 

           Subfamily Parreysiinae  Henderson, 1935 
32.  Scabies crispata  (Gould, 1843) 
33.  Scabies phaselus  (Lea, 1856) 

           Subfamily Rectidentinae  Modell, 1942 
34.  Ensidens ingallsianus ingallsianus  (Lea, 1852) 
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35.  Uniandra contradens ascia  (Hanley, 1856) 
36.  Uniandra contradens rusticoides  Brandt, 1974 
37.  Uniandra contradens tumidula  (Lea, 1856) 
38.  Uniandra contradens rustica  (Lea, 1856) 
39.  Uniandra contradens crossei  (Deshayes, 1876) 
40.  Uniandra contradens fischeriana  (Morlet, 1883) 
41.  Physunio superbus  (Lea, 1843) 
42.  Physunio cambodiensis  (Lea, 1856) 
43.  Physunio modelli  Brandt, 1974 

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

Family Corbiculidae  Gray, 1847 
45.  Corbicula arata  (Sowerby, 1877) 
46. Corbicula javanica  (Mousson, 1849) 
47.  Corbicula lamarckiana  Prime, 1864 
48.  Corbicula lydigiana  Prime, 1861 
49.  Corbicula castanea  (Morelet, 1865) 
50.  Corbicula fluminea  (O.F. Müller, 1774) 
51.  Corbicula  noetlingi  Martens, 1899 
52.  Corbicula gustaviana  Martens, 1900 
53.  Corbicula moreletiana  Prime, 1867 
54.  Corbicula iravadica  Hanley & Theobald, 1876 
55.  Corbicula boudoni  Morlet, 1886 
56.  Corbicula occidentiformis  Brandt, 1974 
57.  Corbicula leviuscula  Prime, 1864 
58.  Corbicula solidula   Prime, 1861 
59.  Corbicula messageri  Bavay & Dautzenberg, 1901 
60.  Corbicula vokesi  Brandt, 1974 

Phylum Arthropoda 
     Subphylum Crustacea  BrÜnnich, 1772 
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Order Stomatopoda  Latreille, 1817 
Family Squillidae 

61. Cloridopsis immaculata  (Kemp, 1931) 
 Order Mysida  Haworth, 1825 
   62. Mysid 
 Order Decapoda  Latreille, 1802 
   Suborder  Dendrobranchiata  Bate, 1888 

Family Penaeidae  Rafinesque, 1815 
63. Penaeus merguensis  De Man, 1888 
64. Penaeus semisulcatus  De Haan, 1844 
65. Metapenaeus brevicornis  (H. Milne Edward, 1837) 
66. Metapenaeus ensis  (De Haan, 1844) 
67. Metapenaeus lysianassa  (De Man, 1888) 

Family Luciferidae  De Haan, 1849 
68. Lucifer hanseni  Nobili, 1905 

Family Sergestidae  Dana, 1852 
69. Acetes japonicus  Kishinouye, 1905 

   Suborder  Pleocyemata  Burkenroad, 1963 
      Infraorder  Caridea  Dana, 1852 

Family Atyidae 
70. Caridina macrophora  Kemp, 1918 
71. Caridina sumatrensis  De Man, 1892 
72. Atyid sp. 1 
73. Atyid sp. 2 

Family Palaemonidae  Rafinesque, 1815 
      Subfamily Palaemoninae 
 74. Macrobrachium rosenbergii dacqueti  (Sunier, 1925) 

75. Macrobrachium lar  (Fabricus, 1798) 
76. Macrobrachium lanchesteri  (De Man, 1911) 
77. Macrobrachium equidens  Dana, 1852   
78. Macrobrachium sintangense  (De Man, 1898) 
79. Macrobrachium tratense  Cai, Naiyanetr and Ng, 2004 
80. Macrobrachium malayanum  (Roux, 1934) 
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81. Macrobrachium thai  Cai, Naiyanetr and Ng, 2004 
82. Macrobrachium niphanae  Shokita and Takeda, 1989 
83. Macrobrachium eriocheirum  Dai, 1984 
84. Macrobrachium dienbienphuense  Dang and Nguyen, 1972 
85. Exopalaemon styliferus  H. Milne Edward, 1840 
86. Leptocarpus potamiscus  (Kemp, 1917) 

Family Alpheidae  Rafinesque, 1815 
87. Alpheus sp. 1 

        Infraorder Brachyura  Latreille, 1802 
 Family Hymenosomatidae  MacLeay, 1838 

88. Halicarcinus orientalis  Sakai,1932 
  Family Potamidae  Ortmann, 1896 

89. Larnaudia beusekomae  (Bott,1970) 
  Family Parathelphusidae  Alcock, 1910 

90. Siamthelphusa holthuisi  Naiyanetr & Ng ,1990 
91. Siamthelphusa vareigata  Ng & Naiyanetr,1997 

92. Sayamia bangkokensis  (Naiyanetr,1982) 
93. Sayamia germaini  (Rathbun,1902) 
94. Sayamia sexpunctatum  (Lanchester,1906) 

Family Pinnotheridae  De Haan, 1833 

95. Pinnotheres pholadis  De Hann,1835 
  Family Ocypodidae  Rafinesque, 1815 

96. Uca (Deltuca) dussumieri spinata  Mile-Edward,1852 
97. Uca (Deltuca) forcipata  (Adams & White,1848) 

  Family Grapsidae  MacLeay, 1838 
98. Metopograpsus latifrons  (White,1847) 

  Family Sesarmidae  Dana, 1851  
99. Sesarma (Sesarma) moeschii  De Man , 1888 
100. Sesarma (Parasesarma) plicata (Latreille,1806) 
101. Metaplax  dentipes (Heller, 1865) 
102. Metaplax  distincta H. Mile Edward,1852 
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ลักษณะสัณฐานวิทยาท่ีสําคญัของหอย กุง ปู ท่ีพบในลุมน้ําบางปะกงและลุมน้ําปราจีนบุรี 

 
ช้ัน Gastropoda  Cuvier, 1804 
วงศ Viviparidae  Gray, 1847 

1. Filopaludina (Filopaludina) sumatrensis speciosa  (Deshayes, 1876) (ภาพท่ี 9 ก) 
 
ช่ือไทย:  หอยขม หอยขมลาย หอยจูบ หอยทราย หอยหวาย 
ช่ือพอง:  - 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกขนาดกลาง ทรงกรวยรูปไข หนาปานกลาง ยอดเปลือกยกสูง แตละวงคอนขางโคง มี

รองระหวางวงลึก ผิวเปลือกเรียบเปนมัน สีเขียวเหลือง มีแถบสีวนรอบเปลือกเปนสีเขียว
เขมหรือสีน้ําตาล แถบสีนี้จะปรากฏอยางนอย 4 แถบในวงอ่ืนๆ และจะพบแถบสีในวง
สุดทายเฉพาะครึ่งบนของวงเทานั้น และท่ีวงสุดทายมักพบวาวงเปลือกจะยกเปนมุมทําให
เกิดเปนสัน (carina) 

แผนปดชองเปลือก: แบน คอนขางบางใส สีน้ําตาลแดง ลวดลายเปนแบบคอนเซนทริก (concentric) 
ขนาด:  สูง 13 – 28 มิลลิเมตร หนา 9 – 16 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยแมน้ําบางปะกง ลุมน้ํายอยแมน้ํานครนายก และลุมน้ําปราจีนบุรีท้ัง 4 ลุมน้ํายอย 
สภาพถ่ินอาศัย:   อาศัยตามแหลงน้ําจดืท่ัวไป เชน คลองท่ีเปนพื้นโคลน หรือเกาะตามหลักไมในน้ํา  
ความชุกชุม: พบบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

2. Filopaludina (Filopaludina) sumatrensis polygramma  (Martens, 1860) (ภาพท่ี 9 ข) 
 
ช่ือไทย: หอยขม หอยขมลาย หอยจูบ หอยทราย หอยลาย 
ช่ือพอง:  - 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกขนาดกลาง ทรงกรวยรูปไข หนาปานกลาง ยอดเปลือกยกสูง แตละวงคอนขางโคง มี

รองระหวางวงลึก ผิวเปลือกเรียบเปนมัน สีเขียวเหลือง มีแถบสีวนรอบเปลือกเปนสีเขียว
เขมหรือสีน้ําตาล แถบสีนี้จะปรากฏอยางนอย 4 แถบในวงอ่ืนๆ สวนในวงสุดทายจะพบ
แถบสีเพิ่มอีก 2-3 แถบจากบริเวณคร่ึงลางของวงจนถึงสวนฐานของวงสุดทาย ขอบปาก
เปลือกบางและคม  

แผนปดชองเปลือก: แบน คอนขางบางใส สีน้ําตาลแดง ลวดลายเปนแบบคอนเซนทริก ดานในแผนปด
ชองเปลือกเปนมันเงา 
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ขนาด:  สูง 14 - 32 มิลลิเมตร หนา 9 - 19 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ําบางปะกงท้ัง 4 ลุมน้ํายอย และลุมน้ํายอยแมน้ําปราจีนบุรี   
สภาพถ่ินอาศัย: อาศัยตามแหลงน้ําจืดท่ัวไป เชน คลองท่ีเปนพื้นโคลน หรือเกาะตามหลักไมในน้าํ  
ความชุกชุม: พบบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

3. Filopaludina (Filopaludina) filosa  (Reeve, 1863) (ภาพท่ี 9 ค) 
 
ช่ือไทย:  หอยเกล็ดแดง หอยขม หอยขมลาย หอยลาย 
ช่ือพอง:  - 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกขนาดกลาง ทรงกรวยรูปไข (ovately conic) หนาปานกลาง ยอดเปลือกยกสูง แตละวง

คอนขางโคง มีรองระหวางวงลึก ผิวเปลือกเรียบเปนมัน สีเขียว มีลายซ่ึงเกิดจากแถบสีเขียว
เขมหรือสีน้ําตาลวนรอบเปลือก แถบสีนี้ปรากฏเพียง 2 แถบในวงเหนือข้ึนไป สวนวงสุดทาย
มี 4 แถบสี และอาจพบอีก 1 แถบสีท่ีบริเวณฐานของวงสุดทาย ขอบปากเปลือกดานนอกบาง
และคม   

แผนปดชองเปลือก: คอนขางบางมีสีน้ําตาลแดงท่ีดานนอก สวนดานในเปนมันเงา ลวดลายบนแผนปด
ชองเปลือกเปนวงเดี่ยวซอนกันหลายๆ วง เรียกวาแบบคอนเซนทริก  

ขนาด:  สูง 11 - 29 มิลลิเมตร หนา 8 - 17 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยแมน้ํานครนายก  
สภาพถ่ินอาศัย: ฝงตัวในโคลน 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

4. Filopaludina (Siamopaludina) martensi martensi  (Frauenfeld, 1865) (ภาพท่ี 9 ง) 
 

ช่ือไทย: หอยขม หอยข้ีขม หอยจุบ หอยจุบแจง หอยจูบ หอยดดู  

ช่ือพอง:  - 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกขนาดใหญ ทรงกรวยกลม (globosely conic) แตละวงโคง รองระหวางวงลึก เปลือก

หนา สีเขียวอมน้ําตาลและจะเปล่ียนเปนสีน้ําตาลหรือดําเม่ืออายุมากข้ึน มีแถบสีน้ําตาล
ปรากฏบนวงอื่นๆ เหนือวงสุดทายอยางนอย 4 แถบสีแตเห็นไมชัดเจน ท่ีวงสุดทายพบสัน 
(spiral ridge) ยื่นออกมาเห็นเดนชัด โดยจะวนรอบเปลือกขนานไปกับรองระหวางวง  

แผนปดชองเปลือก: หนา  สีน้ําตาล ลวดลายเปนแบบคอนเซนทริก 
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ขนาด:  สูง 16 - 39 มิลลิเมตร หนา 11 - 26  มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ําบางปะกงท้ัง 4 ลุมน้ํายอย และลุมน้ําปราจีนบุรีท้ัง 4 ลุมน้ํายอย 
สภาพถ่ินอาศัย: อาศัยตามแหลงน้ําจืดท่ัวไป เชน คลองท่ีเปนพื้นโคลน หรือเกาะตามหลักไมในน้าํ  
ความชุกชุม: พบบอยมาก 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

5. Mekongia swainsoni braueri  (Kobelt, 1908) (ภาพท่ี 9 จ) 
 
ช่ือไทย:  หอยทราย 
ช่ือพอง:  - 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกขนาดกลาง คอนขางหนา ทรงกรวยรูปไข วงเปลือกโคงมน ยอดยกสูง เปลือกสีเขียว

เหลืองหรือเขียวออน ชองเปดเปลือกมีขนาดใหญ รูปไขกวาง ขอบเปลือกบาง คม  
แผนปดชองเปลือก: แบน บางใส สีน้ําตาลเหลือง ดานในเปนมันวาว ลวดลายเปนแบบคอนเซนทริก 
ขนาด:  สูง 24-27 มิลลิเมตร หนา 17-19  มิลลิเมตร  
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยแมน้ําบางปะกง และลุมน้ําปราจีนบุรีท้ัง 4 ลุมน้ํายอย 
สภาพถ่ินอาศัย: อาศัยตามแหลงน้ําจืดท่ัวไป 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

Family Ampullariidae  Gray, 1847 
6. Pila polita  (Deshayes, 1830) (ภาพท่ี 9 ฉ) 

 
ช่ือไทย:  หอยโขง หอยปง หอยนา 
ช่ือพอง:  - 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกมีขนาดใหญ รูปไข (ovoidal)  มีผิวเรียบเปนมันวาว สีเขียวหรือเขียวอมน้ําตาล ขอบ

ปากเปลือกบาง ขอบปากเปลือกดานใน (inner lip) มีสีสม ชองเปดเปลือกใหญ มีลักษณะ
เปนวงรี  

แผนปดชองเปลือก: มีขนาดใหญปดปากเปลือกสนิท หนา แข็ง เปนสารประกอบหนิปูน (calcified 
operculum) แผนปดชองเปลือกดานในเปนมันวาว 

ขนาด:  สูง 17 - 73 มิลลิเมตร หนา 11 - 51 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยแมน้ําบางปะกง ลุมน้ํายอยคลองพระสะทึง และลุมน้ํายอยคลองพระปรง 
สภาพถ่ินอาศัย: พื้นทองน้ําท่ีเปนโคลน และโคลนปนทราย 
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ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร เปลือกใชทําผลิตภัณฑ 
 

7. Pila ampullacea  (Linnaeus, 1758) (ภาพท่ี 9 ช) 
 

ช่ือไทย:  หอยโขง หอยโขงนา หอยตาแดง หอยนา 
ช่ือพอง:  - 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกขนาดใหญ รูปรางกลม ปอม ยอดเต้ียหรือเกือบแบนราบ วงสุดทายใหญ ปองออก

มาก ผิวเรียบเปนมัน ขอบปากเปลือกบาง ชองเปดเปลือกใหญ 
แผนปดชองเปลือก: แข็ง หนา มีขนาดใหญปดปากเปลือกสนิท ลวดลายเปนแบบคอนเซนทริก ดานในแผน

ปดชองเปลือกมีสีขาว เปนมันวาว 
ขนาด:  สูง 19 - 76 มิลลิเมตร หนา 13 - 53 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยนครนายก ลุมน้ํายอยคลองพระสะทึง และลุมน้ํายอยคลองพระปรง  
สภาพถ่ินอาศัย: อาศัยตามแหลงน้ําจืดท่ัวไป 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 

 
8. Pomacea canaliculata Lamarck, 1822 (ภาพท่ี 10 ก) 

 
ช่ือไทย:  หอยเชอร่ี 
ช่ือพอง:  - 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกขนาดใหญ รูปรางกลมปอม ผิวเปลือกเรียบ สีเหลืองน้ําตาลหรือน้ําตาล มีแถบสีเขม

กวาวนรอบวงเปลือก วงกอนสุดทายยกสูง รองระหวางวงลึก วงสุดทายมีขนาดใหญมาก
และปองออก ชองเปดเปลือกใหญ อัมบิลิคัสมีขนาดใหญและลึก  

แผนปดชองเปลือก: มีขนาดใหญ มีลายเปนแบบคอนเซนทริก ประกอบดวยสารพวกไคติน (corneous 
operculum) มีสีน้ําตาลเขม ดานในเปนมันวาว 

ขนาด:  สูง 26 - 63 มิลลิเมตร หนา 19 – 41 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองทาลาด ลุมน้ํายอยแมน้ําบางปะกง และลุมน้ําปราจีนบุรีท้ัง 4 ลุมน้ํายอย 
สภาพถ่ินอาศัย: อาศัยตามแหลงน้ําจืดท่ัวไป 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร เปลือกใชทําผลิตภัณฑ 
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วงศ Bithyniidae  Walker, 1927 
9. Bithynia sp. (ภาพท่ี 10 ข) 

 
ช่ือไทย:  - 
ช่ือพอง:  - 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกเปนรูปกรวยรี สวนยอดคอยๆเรียวข้ึน วงสุดทายมีขนาดใหญ ผิวเปลือกเรียบ มีสี

น้ําตาลและมีเสนเกลียวบางๆ ขอบปากเปลือกหยักเล็กนอย ปากเปลือกเปนแบบเวียนขวา
(dextral) รูปไข  

แผนปดชองเปลือก: แผนปดเปลือกมีลายแบบ paucispiral 
ขนาด:  สูง 11 - 14 มิลลิเมตร หนา 6 - 9  มิลลิเมตร  
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองพระสะทึง และลุมน้ํายอยคลองพระปรง  
สภาพถ่ินอาศัย: อาศัยตามแมน้าํและอางเก็บน้ําท่ีมีพื้นเปนโคลนและโคลนปนทราย 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: - 
 

วงศ Iravadiidae  Thiele, 1928 
10. Iravadia ornata Blanford, 1867 (ภาพท่ี 10 ค) 

 
ช่ือไทย:  - 
ช่ือพอง:  Iravadia princes  Preston, 1915; Iravadia funereal  Preaton, 1916 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกรูปกรวยสูง (elongate  conoidal) สีน้ําตาล วงเปลือกไมโคงออก  แตแยกจากกนัดวย 

รองระหวางวงท่ีเห็นชัด   มีสันเกลียวหนา แข็งแรงปรากฏชัด  ชองปากเปลือก (aperture) 
คอนขางใหญ หนา ดานในมีสีขาว ขอบเปลือกดานนอกมีหยักซ่ึงเกิดจากสันเกลียวท่ีผิวของ 
วงสุดทายปรากฏใหเห็น  

แผนปดชองเปลือก: เปนรูปไขยาว   เปนแบบ  corneous  concentric    ภายในแผนปดเปลือกมีสัน 
ขนาด:  สูง 3 - 7 มิลลิเมตร หนา 2 - 3  มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองทาลาด และลุมน้ํายอยแมน้ําบางปะกง 
สภาพถ่ินอาศัย: อาศัยตามแหลงน้ําจืดท่ัวไป 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: - 
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วงศ Thiaridae  Gray, 1847 
11. Thiara scabra  (O.F.Müller, 1774)  (ภาพท่ี 10 ง) 

 
ช่ือไทย:  - 
ช่ือพอง:  - 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกรูปกรวยรี วงสุดทายมีขนาดใหญ สีเขียวมะกอก มีลายแบบเปลวไฟสีน้ําตาลแดง 

เปลือกไมเรียบ ประกอบดวยสันในแนววนรอบแกน (spiral ridges) และมีสัน (ribs) ยกสูง
ในแนวต้ังเห็นชัดบริเวณยอด แตลดขนาดจนแทบไมเหลือท่ีบริเวณสวนลางของวงสุดทาย 
ขอบปากเปลือกคม  

แผนปดชองเปลือก: เปนรูปไข มีลายแบบ paucispiral 
ขนาด:  สูง 16 - 30 มิลลิเมตร หนา 8 - 13 มิลลิเมตร  
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยแมน้ําบางปะกง 
สภาพถ่ินอาศัย: อยูในแหลงน้ําท่ีมีพื้นเปนโคลนปนทราย 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: - 
 

12. Melanoides tuberculata  (O.F.Müller, 1774) (ภาพท่ี 10 จ) 
 
ช่ือไทย:  หอยเจดีย 
ช่ือพอง:  - 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกคอนขางหนา แตละวงบนสวนยอดของเปลือกเรียงตัวซอนเปนช้ันๆมีขนาดเทาๆกัน

สูงข้ึนไปลักษณะคลายเจดยี เปลือกมีสีน้ําตาลหรือเขียวมะกอก มีลายสีน้ําตาลเขมบนวง
สุดทายของเปลือก มีลวดลายบนเปลือกประกอบดวยสันเกลียว (spiral ridges) ตัดกบัสันทูๆ
ตามแนวดิ่ง (axial ridges) มีตุม (tubercles) เล็กๆเรียงเปนแถวรอบแกนเปลือกบริเวณ
คร่ึงบนของวงสุดทาย ปากเปลือกรูปไข ขอบปากเปลือกคม    แกนเปลือกมีลักษณะโคง 

แผนปดชองเปลือก: เปนรูปไข  
ขนาด:  สูง 22 - 35 มิลลิเมตร หนา 6 - 11 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองทาลาด ลุมน้ํายอยแมน้ําบางปะกง ลุมน้ํายอยแมน้ํานครนายก ลุมน้ํายอย

คลองพระสะทึง และลุมน้ํายอยคลองพระปรง  
สภาพถ่ินอาศัย: อาศัยตามแหลงน้ําจืดท่ัวไป 
ความชุกชุม: พบบอย 
ประโยชน: - 
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13. Tarebia granifera  (Lamarck, 1822) (ภาพท่ี 10 ฉ) 
 
ช่ือไทย:  - 
ช่ือพอง:  - 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกหนารูปกรวยรี สีน้ําตาล ปลายยอดแหลม มักหักกรอน วงสุดทายใหญ มีความยาว

ของวงประมาณคร่ึงหนึ่งของความยาวเปลือก ลวดลายบนเปลือกประกอบดวยรองเกลียว
(spiral grooves) และสันในแนวดิ่ง มีตุม (tubercle) เรียงเปนแถว  ดานลางของเปลือกไมพบ
ตุม แตจะพบเฉพาะสันเกลียว (spiral ridges) ปากเปลือกเปนรูปไข ขอบปากเปลือกคมและ
มีแกนกลางโคง  

แผนปดชองเปลือก: บาง    เปนแบบ paucispiral 
ขนาด:  สูง 11 - 37 มิลลิเมตร หนา 5 - 13  มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยแมน้ําบางปะกง และลุมน้ํายอยแมน้ํานครนายก  
สภาพถ่ินอาศัย: อาศัยตามแหลงน้ําจืดท่ีมีพืน้เปนโคลน โคลนปนทราย และหิน 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: - 
 

14. Adamietta housei  (Lea, 1856) (ภาพท่ี 10 ช) 
 
ช่ือไทย:  หอยเจดีย 
ช่ือพอง:  - 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกขนาดกลาง ลักษณะแบบเจดีย เปลือกเรียบคอนขางมัน สีเหลืองปนเขียว มีลายสี

น้ําตาลเหมือนเปลวไฟในแนวต้ังของเปลือก ปลายยอดแหลมแตมักหกักรอน แตละวงเต้ีย
และคอนขางโคง วงสุดทายสูงประมาณ 2/5 ของความสูงเปลือก เปลือกเรียบยกเวนสวนท่ี 
เปนเสนการเติบโต (growth line) คอนขางมัน ปากเปลือกเปนรูปไข ดานบนเปนมุม 
ดานลางเปนวงกลม ขอบเปลือกบางคม  

แผนปดชองเปลือก: เปนแบบ paucispiral 
ขนาด:  สูง 35 - 45 มิลลิเมตร หนา 9 - 21 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองพระสะทึง และลุมน้ํายอยคลองพระปรง  
สภาพถ่ินอาศัย: อาศัยตามแหลงน้ําจืดท่ีมีพืน้เปนโคลน 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: - 
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วงศ Buccinidae  Fleming, 1821 
15. Clea (Anentome) helena  (Philippi, 1847) (ภาพท่ี 10 ซ) 

 
ช่ือไทย:  หอยเจดีย 
ช่ือพอง:  - 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกขนาดกลาง ทรงกรวยรูปไขยาว หนา มีสันตามแนวต้ัง ซ่ึงวงสุดทายจะมี 14 – 24 สัน 

ลําตัวมีสีเดียวหรืออาจมีแถบสีวนรอบเปลือก 1 – 3 แถบ (แถบท่ีฐานของวงหน่ึง แถบกลาง
วงหนึ่ง และแถบระหวางวงอีกหนึ่ง) ชองเปดเปลือกคอนขางใหญ รูปไข ประมาณ 2/3 ของ
ความสูงของวงสุดทาย 

แผนปดชองเปลือก: รูปรางคลายเมล็ดอัลมอนด ลวดลายเปนแบบคอนเซนทริก 
ขนาด:  สูง  8 – 25 มิลลิเมตร หนา 4 - 9 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองทาลาด ลุมน้ํายอยคลองหลวง ลุมน้ํายอยแมน้ํานครนายก และลุมน้ํายอย

ปราจีนบุรี ท้ัง 4 ลุมน้ํายอย 
สภาพถ่ินอาศัย: อาศัยตามแหลงน้ําจืดท่ัวไป 
ความชุกชุม: พบบอย 
ประโยชน: - 
 

วงศ Marginellidae  Gray, 1847 
16. Rivomarginella morrisoni Brandt, 1968 (ภาพท่ี 11 ก) 

 
ช่ือไทย:  - 
ช่ือพอง:  - 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกเปนรูปหู (ear  shape) เปลือกเรียบแข็งคอนขางเปนมันวาว สีน้ําตาลออน เปลือกมีสี

เดียว หรืออาจมีสีมะกอกรอบแกนเปลือก 1-2 แถบ สวนยอดเปลือกมี 2 วง มีลักษณะเล็ก
และแบนมาก ปากเปลือกแคบยาว  ขอบเปลือกหนามาก   ดานในของขอบเปลือกนอกเรียบ  
แตขอบเปลือกในมีลักษณะเปนรองเกิดรอยหยักท่ีผิวดานใน       

แผนปดชองเปลือก: ไมมีแผนปดเปลือก 
ขนาด:  สูง 8 - 10 มิลลิเมตร หนา 6 - 7 มิลลิเมตร  
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองพระสะทึง และลุมน้ํายอยคลองพระปรง 
สภาพถ่ินอาศัย: อาศัยตามแหลงน้ําท่ีมีพื้นเปนโคลนและทราย 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: - 
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วงศ Lymnaeidae  Gray, 1842 
17. Lymnaea (Radix) auricularia  (Linnaeus, 1758) (ภาพท่ี 11 ข) 

 
ช่ือไทย:  หอยคัน 
ช่ือพอง:  - 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกเปนรูปกรวยรี ลักษณะบางใส ไมมีลวดลายบนเปลือก ปากเปลือกเปนแบบเวยีนขวา

(dextral) มีลักษณะกวางเปนรูปไข วงสุดทายมีขนาดใหญและพองออก ยอดรูปกรวยมี
ขนาดส้ัน ขอบเปลือกบางและคม 

แผนปดชองเปลือก: ไมมีแผนปดเปลือก 
ขนาด:  สูง 13 - 28 มิลลิเมตร หนา 17 - 18 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยแมน้ําบางปะกง และลุมน้ํายอยคลองพระสะทึง  
สภาพถ่ินอาศัย: อาศัยตามแหลงน้ําจืดท่ัวไป 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: - 
 

Class Bivalvia 
วงศ Arcidae  Lamarck, 1809 

18. Scaphula pinna  Benson, 1856 (ภาพท่ี 11 ค) 
ช่ือไทย:  - 
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 – 9 มิลลิเมตร สูง 2 – 3.8 มิลลิเมตร  หนา  2 – 3.5 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองทาลาด ลุมน้าํยอยคลองพระสะทึง ลุมน้ํายอยคลองพระปรง และลุมน้าํยอย

แมน้ําปราจีนบุรี  
สภาพถ่ินอาศัย: ยึดเกาะไมหรือกอนหินในน้าํ 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: - 
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วงศ Mytilidae  Rafinesque, 1815 
19. Limnoperna siamensis  (Morelet, 1875) (ภาพท่ี 11 ง) 

ช่ือไทย:  - 
ช่ือพอง:  Limnoperna fortunei  (Dunker, 1857); Modiola lacustris  Dunker, 1857 
ลักษณะสําคัญ: เปนหอยขนาดเล็ก ตัวเต็มวยัมีความยาวเปลือกมากกวา 15 มิลลิเมตร เปลือกดานหนามี

ปลายมน สวนดานหลังจะโคงกวางกวามาก เปลือกดานลางตรงหรือเวาเขาเล็กนอย เปลือก
บาง อัมโบเล็ก มีเสนใยเพื่อใชในการยึดเกาะ 

ลักษณะฟน: ไมมีฟน 
ขนาด:  ยาว 5 - 22 มิลลิเมตร สูง 5 – 8.5 มิลลิเมตร  หนา  3.5 – 6 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองทาลาด และลุมน้ําปราจีนบุรีท้ัง 4 ลุมน้ํายอย 
สภาพถ่ินอาศัย: ยึดเกาะไมหรือกอนหินในน้าํ 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: - 
 

20. Limnoperna supoti  Brandt, 1974 (ภาพท่ี 11 จ) 
 
ช่ือไทย:  - 
ลักษณะสําคัญ: เปนหอยขนาดเล็ก ลักษณะท่ัวไปคลาย Limnoperna siamensis  เปลือกดานหลังจะโคงกวาง

กวาดานหนาไมมาก (ประมาณ 2.5 เทาของดานหนา) 
ลักษณะฟน: ไมมีฟน 
ขนาด:  ยาว 13 – 17 มิลลิเมตร สูง 8 – 8.5 มิลลิเมตร  หนา  6.0 – 6.7มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยแมน้ํานครนายก 
สภาพถ่ินอาศัย: ยึดเกาะกอนหนิในน้ํา 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: - 

 
วงศ Anomiidae 

21. Enigmonia aenigmatica (Holten, 1803) (ภาพท่ี 11 ฉ, 11 ช) 
ช่ือไทย:  หอยทองหลาง 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกบาง ใส สีมวง เปลือกท้ังสองดานไมเหมือนกนั เปลือกบนลักษณะเปนรูปไข มียอด

แหลมคลายหมวกเจก เปลือกลางบาง มีรู 
ลักษณะฟน: ไมมี 
ขนาด:  ยาว 35 - 46 มิลลิเมตร สูง 25 - 33 มิลลิเมตร  หนา  4 – 4.6 มิลลิเมตร 
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แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยแมน้ําบางปะกง และลุมน้ํายอยนครนายก 
สภาพถ่ินอาศัย: เกาะตามตนไมในระยะท่ีน้ําทวมถึง ในแมน้ําท่ีมีรอยตอกับทะเล 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: - 

 
วงศ Amblemidae  Rafinesque, 1820 

Subfamily Pseudodontinae  Frierson, 1927 
22. Pilsbryoconcha exilis exilis  (Lea, 1839) (ภาพท่ี 12 ก) 

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

ลงเล็กนอย เปลือกดานลางเกือบตรง 
ลักษณะฟน: ไมมีฟนซูโดคารดินัล และไมมีฟนแลเทอรัล 
ขนาด:  ยาว 35 - 80 มิลลิเมตร สูง 12 - 36 มิลลิเมตร  หนา  4 - 17 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองทาลาด ลุมน้ํายอยแมน้ํานครนายก ลุมน้ํายอยคลองพระสะทึง ลุมน้ํายอย

คลองพระปรง และลุมน้ํายอยแมน้ําปราจีนบุรี  
สภาพถ่ินอาศัย: ฝงตัวบริเวณโคลน โคลนปนดินลูกรัง โคลนปนทราย ทราย ในแหลงน้ําตางๆ เชน ลําคลอง 

แมน้ํา สาขาของแมน้ํา และอางเก็บน้ํา 
ความชุกชุม: พบบอยมาก 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

23. Pilsbryoconcha exilis compressa  (Martens, 1860) (ภาพท่ี 12 ข) 
 

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

เล็กนอย มีสวนสูงมากกวาในตัวท่ีมีความยาวเทากัน 
ลักษณะฟน: ไมมีฟนซูโดคารดินัล และไมมีฟนแลเทอรัล 
ขนาด:  ยาว 15 - 108 มิลลิเมตร สูง 9 -  48 มิลลิเมตร  หนา  3 - 22 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองทาลาด ลุมน้าํยอยคลองหลวง ลุมน้ํายอยแมน้ํานครนายก ลุมน้ํายอยคลอง

พระสะทึง ลุมน้ํายอยคลองพระปรง และลุมน้ํายอยแมน้ําปราจีนบุรี  
สภาพถ่ินอาศัย: ฝงตัวบริเวณโคลน โคลนปนดินลูกรัง โคลนปนทราย ในแหลงน้ําตางๆ เชน ลําคลอง 

แมน้ํา สาขาของแมน้ํา และอางเก็บน้ํา 
ความชุกชุม: พบบอยมาก 



 

 

29 

ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

24. Pseudodon mouhoti  (Lea, 1863) (ภาพท่ี 12 ค) 
 
ช่ือไทย:  หอยกาบ 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกยาวรูปไต เปลือกบาง ความสูงของเปลือกนอยกวา 2/3 ของความยาว ดานลางเปลือก

ตรงหรือโคงเล็กนอย 
ลักษณะฟน: ฟนซูโดคารดนิัล เปนตุมเล็กบาง และไมมีฟนแลเทอรัล 
ขนาด:  ยาว 50 – 95 มิลลิเมตร สูง 20 - 55 มิลลิเมตร  หนา  9 -  27 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองพระสะทึง  
สภาพถ่ินอาศัย: ฝงตัวในโคลนและโคลนปนทราย ในคลอง และอางเก็บน้ํา 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

25. Pseudodon inoscularis callifer  (Martens, 1860) (ภาพท่ี 12 ง) 
 
ช่ือไทย:  หอยกาบ 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกหนา ปอง รูปไขกลม ดานหนากลมมนกวาดานหลัง ดานหลังมีปลายทูช้ีลงดานลาง  
ลักษณะฟน: ฟนซูโดคารดนิัล เปนตุมแข็งแรง และไมมีฟนแลเทอรัล 
ขนาด:  ยาว 48 - 85 มิลลิเมตร สูง 23 - 65 มิลลิเมตร  หนา  12 - 36 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองพระสะทึง และลุมน้ํายอยคลองพระปรง 
สภาพถ่ินอาศัย: ฝงตัวในโคลนปนทราย และทราย  
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

26. Pseudodon inoscularis cumingi  (Lea, 1850) (ภาพท่ี 12 จ) 
 
ช่ือไทย:  หอยกาบ 
ลักษณะสําคัญ: ลักษณะคลาย Pseudodon inoscularis callifer   แตตัวจะมีขนาดเล็ก เปลือกบาง และแบน

กวา ปลายแหลมดานทายช้ีไปดานลางมาก ขอบดานลางโคงเล็กนอยเกอืบตรง 
ลักษณะฟน: ฟนซูโดคารดนิัล เปนตุมแข็งแรง และไมมีฟนแลเทอรัล 
ขนาด:  ยาว 60 - 85 มิลลิเมตร สูง 45 - 48 มิลลิเมตร  หนา  20 - 30 มิลลิเมตร 
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แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยแมน้ํานครนายก ลุมน้ํายอยคลองพระสะทึง และลุมน้ํายอยคลองพระปรง 
สภาพถ่ินอาศัย: ฝงตัวในหิน โคลน โคลนปนทราย ในคลอง แมน้ําและลําน้ําสาขา   
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหารและเปลือกใชทําผลิตภณัฑ 
 

27. Pseudodon cambodjensis cambodjensis  (Petit, 1865) (ภาพท่ี 12 ช) 
 
ช่ือไทย:  หอยกาบ 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกขนาดใหญ ความยาวมากกวา 100 มิลลิเมตร เปลือกเปนรูปสามเหล่ียม แบน ไมหนา

มากนัก มีปกสูงทางดานหลัง  
ลักษณะฟน: ฟนซูโดคารดนิัล เปนตุมบอบบาง และไมมีฟนแลเทอรัล 
ขนาด:  ยาว 55 - 105 มิลลิเมตร สูง 30 - 68 มิลลิเมตร  หนา  14 - 40 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองทาลาด ลุมน้ํายอยคลองพระสะทึง และลุมน้ํายอยคลองพระปรง 
สภาพถ่ินอาศัย: ฝงตัวในโคลน โคลนปนทราย ทราย ในลําน้ําสาขา  
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

28. Pseudodon vondembuschianus ellipticus  Conrad, 1865 (ภาพท่ี 12 ช) 
 
ช่ือไทย:  หอยกาบ 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกหนา รูปไข ขนาดคอนขางใหญ ดานหนาส้ันมน ดานหลังยาวปลายทู  มีปกเล็กนอย 
ลักษณะฟน: ฟนซูโดคารดนิัล เปนตุมแข็งแรง และไมมีฟนแลเทอรัล 
ขนาด:  ยาว 45 - 92 มิลลิเมตร สูง 27 - 60 มิลลิเมตร  หนา  10 - 26 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองทาลาด และลุมน้ํายอยนครนายก 
สภาพถ่ินอาศัย: ฝงตัวบริเวณหินและโคลน ในแหลงน้ําไหล 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหารและเปลือกใชทําผลิตภณัฑ 
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Subfamily Hyriopsinae  Modell, 1942 
29. Hyriopsis (Hyriopsis) delaportei  (Crosse & Fischer, 1876) (ภาพท่ี 13 ก) 

 
ช่ือไทย:  หอยกาบ 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกหนา มีขนาดใหญ และปกจะไมช้ีข้ึนเหมือน Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus  แตจะช้ี

ไปทางอัมโบ 
ลักษณะฟน: ฟนซูโดคารดนิัลมีลักษณะเปนรองเล็กๆเรียงตามยาวแตมีจํานวนนอยกวาและกวางกวา 

Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus    มีฟนแลเทอรัลลักษณะแบนยาว มี 2 อันในฝาซายและ 1 
อันในฝาขวา  

ขนาด:  ยาว 100 - 110 มิลลิเมตร สูง 60 - 64 มิลลิเมตร (ไมรวมปก)  หนา  33 - 40 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยแมน้ําหนุมาน 
 สภาพถ่ินอาศัย: ฝงตัวบริเวณโคลนปนทราย ในแหลงน้ําไหล 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

30. Hyriopsis (Limnoscapha) desowitzi  Brandt, 1974 (ภาพท่ี 13 ข) 
 

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

ดานหลัง เปลือกคอนขางหนา แตบางกวาชนิดอ่ืนในสกลุเดียวกัน 
ลักษณะฟน: ฟนซูโดคารดนิัลแคบ ในฝาขวามี 2 อันขนานกัน อันลางสูงกวาอันบน ฟนซูโดคารดินัลใน

ฝาซาย เรียงซอนกัน อันแรกหนากวาและทูกวาอันท่ี 2  ฟนแลเทอรัลมีลักษณะแบนยาว มี 2 
อันในฝาซายและ 1 อันในฝาขวา  

ขนาด:  ยาว 100 - 125 มิลลิเมตร สูง 50 - 65 มิลลิเมตร (ไมรวมปก) หนา  20 - 44 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองพระปรง 
สภาพถ่ินอาศัย: ฝงตัวบริเวณโคลน และทราย ในแหลงน้ําไหล 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร เปลือกใชทําผลิตภัณฑและหัตถกรรมประดับมุก ใชเพาะเล้ียงไขมุก 
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31. Hyriopsis (Limnoscapha) myersiana  (Lea, 1856) (ภาพท่ี 13 ค) 
 

ช่ือไทย:  หอยกาบ หอยกาบกี ้  
ลักษณะสําคัญ: ตัวเต็มวัยเปลือกยาวกวา 140 มิลลิเมตร เปลือกขนาดใหญ ไมปองมาก   
ลักษณะฟน: ฟนซูโดคารดนิัลกวาง ฟนแลเทอรัลมีลักษณะแบนยาว มี 2 อันในฝาซายและ 1 อันในฝา

ขวา 
ขนาด:  ยาว 65 - 100 มิลลิเมตร สูง 28 - 50 มิลลิเมตร (ไมรวมปก)  หนา  10 - 23 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองพระสะทึง ลุมน้ํายอยคลองพระปรง และลุมน้ํายอยแมน้ําหนุมาน  
สภาพถ่ินอาศัย: ฝงตัวบริเวณโคลน โคลนปนทราย ทราย ในแหลงน้ําไหล 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร เปลือกใชทําผลิตภัณฑและหัตถกรรมประดับมุก ใชเพาะเล้ียงไขมุก 
 

Subfamily Parreysiinae  Henderson, 1935 
32. Scabies crispata  (Gould, 1843) (ภาพท่ี 13 ง) 

 
ช่ือไทย:  หอยกาบลาย หอยไขปลา หอยแงบ หอยทราย หอยเม็ดขนุน หอยลาย 
ช่ือพอง:  Unio crispate  Gould, 1843; Unio scobinatus  Lea, 1856; Unio oblitus  Lea, 1870 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกขนาดเล็ก รูปไขยาวคลายล่ิม มีลายเปนสันรูปตัว V วิ่งจากอัมโบถึงดานลางของ

เปลือก สันคมชัด 
ลักษณะฟน: ฟนซูโดคารดนิัลเปนหยักแหลมคมและส้ัน ฟนแลเทอรัลเปนแผนโคง 
ขนาด:  ยาว 20 - 40 มิลลิเมตร สูง 15 - 21 มิลลิเมตร  หนา  2 – 20   มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองทาลาด ลุมน้ํายอยแมน้ํานครนายก ลุมน้ํายอยคลองพระปรง และลุมน้าํยอย

แมน้ําหนุมาน 
สภาพถ่ินอาศัย: ฝงตัวบริเวณโคลน โคลนปนทราย ทราย ในแหลงน้ําไหลในแหลงน้าํท่ัวไปเชนแมน้ํา ลําน้ํา

สาขา และอางเก็บน้ํา 
ความชุกชุม: พบบอยมาก 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร เปลือกใชทําผลิตภัณฑ 
 

33. Scabies phaselus  (Lea, 1856) (ภาพท่ี 13 จ) 
 
ช่ือไทย:  หอยกาบลาย หอยไขปลา หอยนกเขา หอยลาย 
ช่ือพอง:  Unio phaselus  Lea, 1856 
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ลักษณะสําคัญ: เปลือกขนาดเล็ก รูปไขยาวคลายล่ิม มีลายซิกแซกหนาแนนกวาชนิดอ่ืนในสกุลเดยีวกัน สัน
ไมคม เปลือกเปนมันเงา 

ลักษณะฟน: ฟนซูโดคารดนิัลเปนหยักแหลมคมและส้ัน ฟนแลเทอรัลเปนแผนโคง 
ขนาด:  ยาว 18 - 42 มิลลิเมตร สูง 9 - 20 มิลลิเมตร  หนา  5 - 15 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองทาลาด ลุมน้ํายอยคลองหลวง ลุมน้ํายอยคลองพระสะทึง และลุมน้ํายอย

คลองพระปรง  
สภาพถ่ินอาศัย: ฝงตัวบริเวณโคลน โคลนปนทราย ในแหลงน้ําไหลในแหลงน้ําท่ัวไปเชนแมน้ํา ลําน้าํสาขา 

และอางเก็บน้าํ 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร เปลือกใชทําผลิตภัณฑ 
 

Subfamily Rectidentinae  Modell, 1942 
34. Ensidens ingallsianus ingallsianus  (Lea, 1852) (ภาพท่ี 13 ฉ) 

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

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

แลเทอรัลยาวคมบาง 
ขนาด:  ยาว 40 - 65 มิลลิเมตร สูง 16 - 28 มิลลิเมตร  หนา  20 - 22 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองทาลาด ลุมน้ํายอยแมน้ํานครนายก ลุมน้ํายอยคลองพระสะทึง ลุมน้ํายอย

คลองพระปรง และลุมน้ํายอยแมน้ําปราจีนบุรี 
สภาพถ่ินอาศัย: ฝงตัวบริเวณโคลน โคลนปนดินลูกรัง โคลนปนทราย ทราย ในแหลงน้ําท่ัวไปเชนแมน้ํา 

สาขาของแมน้ํา และอางเก็บน้ํา 
ความชุกชุม: พบบอยมาก 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร เปลือกใชทําผลิตภัณฑและหัตถกรรมประดับมุก 
 

35. Uniandra contradens ascia  (Hanley, 1856) (ภาพท่ี 13 ช) 
 
ช่ือไทย:  หอยกาบอวน  
ลักษณะสําคัญ: เปลือกรูปไขยาว เรียบเปนมัน อาจมีรอยยนเฉพาะอัมโบ 
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ลักษณะฟน: ฟนแข็งแรง ฟนซูโดคารดินลัฝาซายมี 1 อันเล็กแบน ฝาขวามี 2 อันส้ันๆ ฟนแลเทอรัลฝา
ซายยาวบาง 2 อัน ฝาขวา 1 อัน 

ขนาด:  ยาว 30 - 55 มิลลิเมตร สูง 15 - 30 มิลลิเมตร  หนา  9 - 22 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองทาลาด ลุมน้ํายอยแมน้ําบางปะกง ลุมน้ํายอยแมน้ํานครนายก และลุมน้ํา

ปราจีนบุรีท้ัง 4 ลุมน้ํายอย 
สภาพถ่ินอาศัย: ฝงตัวบริเวณโคลน โคลนปนทราย ทราย ในแหลงน้ําท่ัวไปเชนแมน้ํา ลําน้ําสาขา และอาง

เก็บน้ํา 
ความชุกชุม: พบบอยมาก 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร เปลือกใชทําผลิตภัณฑ 
 

36. Uniandra contradens rusticoides  Brandt, 1974 (ภาพท่ี 13 ซ) 
 
ช่ือไทย:  หอยกาบ 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกมีรอยยนท้ังเปลือก 
ลักษณะฟน: ฟนแข็งแรง ฟนซูโดคารดินลัฝาซายมี 1 อันเล็กแบน ฝาขวามี 2 อันส้ันๆ ฟนแลเทอรัลฝา

ซายยาวบาง 2 อัน ฝาขวา 1 อัน 
ขนาด:  ยาว 35 - 45 มิลลิเมตร สูง 18 - 30 มิลลิเมตร  หนา  14 - 22 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองทาลาด ลุมน้าํยอยคลองพระสะทึง ลุมน้ํายอยคลองพระปรง และลุมน้าํยอย

แมน้ําหนุมาน 
สภาพถ่ินอาศัย: ฝงตัวบริเวณโคลน โคลนปนทราย ทราย  
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

37. Uniandra contradens tumidula  (Lea, 1856) (ภาพท่ี 14 ก) 
 
ช่ือไทย:  หอยกาบ 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกจะยาวกวาชนดิอ่ืนๆในสกุลเดยีวกนั ปลายลางโคง เปลือกเรียบ อาจมีรอยซิกแซกท่ี

อัมโบ 
ลักษณะฟน: ฟนแข็งแรง ฟนซูโดคารดินลัฝาซายมี 1 อันเล็กแบน ฝาขวามี 2 อันส้ันๆ ฟนแลเทอรัลฝา

ซายยาวบาง 2 อัน ฝาขวา 1 อัน 
ขนาด:  ยาว 55 - 70 มิลลิเมตร สูง 28 - 32 มิลลิเมตร  หนา  20 - 23 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยแมน้ําหนุมาน 
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สภาพถ่ินอาศัย: ฝงตัวบริเวณโคลนปนทราย 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร เปลือกใชปรุงยา 
 

38. Uniandra contradens rustica  (Lea, 1856) (ภาพท่ี 14 ข) 
 
ช่ือไทย:  หอยกาบ 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกมีรอยยนท้ังเปลือก คลาย Uniandra contradens rusticoides แตเปลือกจะยาวกวา 
ลักษณะฟน: ฟนแข็งแรง ฟนซูโดคารดินลัฝาซายมี 1 อันเล็กแบน ฝาขวามี 2 อันส้ันๆ ฟนแลเทอรัลฝา

ซายยาวบาง 2 อัน ฝาขวา 1 อัน 
ขนาด:  ยาว 48 - 65 มิลลิเมตร สูง 29 - 35 มิลลิเมตร  หนา  18 - 27 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองทาลาด และลุมน้ํายอยคลองพระสะทึง 
สภาพถ่ินอาศัย: ฝงตัวบริเวณกรวด โคลน โคลนปนทราย ดิน ดินแดงปนกรวด ดนิปนทราย ดนิเหนยีว 

ทราย ทรายปนกรวด ทรายปนโคลน ทรายละเอียด ทรายละเอียดปนโคลน หินปนโคลนใน
แหลงน้ําท่ัวไปเชนคลอง หนอง แมน้ํา ลําน้ําสาขา ลําหวย และอางเก็บน้ํา 

ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

39. Uniandra contradens crossei  (Deshayes, 1876) (ภาพท่ี 14 ค) 
 
ช่ือไทย:  หอยกาบ  
ลักษณะสําคัญ: เปลือกส้ันกลมและปองกวาชนิดอ่ืนในสกลุเดียวกัน 
ลักษณะฟน: ฟนแข็งแรง ฟนซูโดคารดินลัฝาซายมี 1 อันเล็กแบน ฝาขวามี 2 อันส้ันๆ ฟนแลเทอรัลฝา

ซายยาวบาง 2 อัน ฝาขวา 1 อัน 
ขนาด:  ยาว 40 - 56 มิลลิเมตร สูง 25 - 36 มิลลิเมตร  หนา  19 - 27 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยแมน้ําบางปะกง ลุมน้ํายอยคลองพระปรง ลุมน้ํายอยแมน้ําหนุมาน และลุมน้ํายอย

แมน้ําปราจีนบุรี 
สภาพถ่ินอาศัย: ฝงตัวบริเวณโคลนปนทราย และทราย  
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
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40. Uniandra contradens fischeriana (Morlet, 1883) (ภาพท่ี 14 ง) 
 

ช่ือไทย:  หอยกาบ 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกจะแบนกวาชนดิอ่ืนในสกุลเดียวกนั และมีรอยยนท่ีผิว 
ลักษณะฟน: ฟนแข็งแรง ฟนซูโดคารดินลัฝาซายมี 1 อันเล็กแบน ฝาขวามี 2 อันส้ันๆ ฟนแลเทอรัลฝา

ซายยาวบาง 2 อัน ฝาขวา 1 อัน 
ขนาด:  ยาว 47 - 60 มิลลิเมตร สูง 27 - 34 มิลลิเมตร  หนา  18 - 25 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองทาลาด ลุมน้าํยอยคลองพระสะทึง ลุมน้ํายอยคลองพระปรง และลุมน้าํยอย

แมน้ําหนุมาน 
สภาพถ่ินอาศัย: ฝงตัวบริเวณโคลน โคลนปนทราย ทราย ในแหลงน้ําท่ัวไปเชนแมน้ํา ลําน้ําสาขา และอาง

เก็บน้ํา 
ความชุกชุม: พบบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 

 
41. Physunio superbus  (Lea, 1843) (ภาพท่ี 14 จ) 

 
ช่ือไทย:  หอยขาวตม หอยจมูกวัว หอยตะโหนดวัว 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกขนาดใหญ บาง ปองมาก เปลือกดานหนาอยูตํ่า ปลายดานหลังสูงมีปกเล็กนอย  ขอบ

ดานหนาโคงตอกับขอบลางเปนวง ขอบดานหลังตัดตรงในแนวด่ิง 
ลักษณะฟน: ฟนซูโดคารดนิัลฝาซายเปนแผน 1 อันผิวไมเรียบ ฝาขวามี 2 อันส้ันๆขนานกัน อันบนส้ัน

กวาอันลาง มีฟนแลเทอรัลเปนแผนแบนยาว เรียบ โคงไปดานหลัง มี 2 อันในฝาซาย 1 อัน
ในฝาขวา 

ขนาด:  ยาว 65 - 95 มิลลิเมตร สูง 46 - 84 มิลลิเมตร  หนา  26 - 48 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองพระสะทึง ลุมน้ํายอยคลองพระปรง และลุมน้ํายอยแมน้ําปราจีนบุรี 
สภาพถ่ินอาศัย: ฝงตัวบริเวณโคลน โคลนปนทราย ทราย ในแหลงน้ําไหล  
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร เปลือกใชทําผลิตภัณฑ 
 

42. Physunio cambodiensis  (Lea, 1856) (ภาพท่ี 14 ฉ) 
 
ช่ือไทย:  หอยกาบ 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกเล็ก บาง แบน รูปส่ีเหล่ียมดานไมเทา ปกดานหลังสูง มีเสนซิกแซกท่ีอัมโบ  
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ลักษณะฟน: ฟนซูโดคารดนิัลยาวบาง ฟนแลเทอรัลยาวบาง วางขนานกัน 
ขนาด:  ยาว 32 - 44 มิลลิเมตร สูง 18 - 24 มิลลิเมตร  หนา  9 - 15 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยแมน้ํานครนายก ลุมน้ํายอยคลองพระสะทึง ลุมน้ํายอยคลองพระปรง และ 

ลุมน้ํายอยแมน้ําหนุมาน 
สภาพถ่ินอาศัย: ฝงตัวบริเวณโคลนปนทราย  ทราย  และหนิ 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

43. Physunio modelli  Brandt, 1974 (ภาพท่ี 14 ช) 
 
ช่ือไทย:  หอยกาบ 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกไมมีปก เปลือกบนและลางเกือบขนานกัน 
ลักษณะฟน: ฟนซูโดคารดนิัลยาวบาง ฟนแลเทอรัลยาวบาง วางขนานกัน 
ขนาด:  ยาว 36 - 50 มิลลิเมตร สูง 20 - 24 มิลลิเมตร  หนา  12 - 13 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองหลวง 
สภาพถ่ินอาศัย: ฝงตัวบริเวณโคลน  
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

Family Pholadidae  Lamarck, 1809 
44. Martesia strita  (Linnaeus, 1758) (ภาพท่ี 14 ซ) 

 
ช่ือไทย:  หอยเจาะไม  
ลักษณะสําคัญ: เปลือกบาง เปลือกซายและขวาลักษณะเหมือนกัน รูปรางเรียวยาว เปลือกบนและลางเรียว

สอบเขาหากัน ดานหนาส้ันโคงลง ในตัวเต็มวัยชองวางดานบนจะมีแผนหินปูนหุมเรียกวา 
callum  

ลักษณะฟน: บานพับมีฟนคารดินัลแท 
ขนาด:  ยาว 7 - 25 มิลลิเมตร สูง 6 - 12 มิลลิเมตร  หนา  5 - 11 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยแมน้ําบางปะกง และลุมน้ํายอยแมน้ํานครนายก 
 สภาพถ่ินอาศัย: ฝงตัวอยูในไมท่ีจมน้ําตามลําคลองและแมน้ํา 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: - 
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Family Corbiculidae  Gray, 1847 
45. Corbicula arata  (Sowerby, 1877) (ภาพท่ี 15 ก) 

ช่ือไทย:  หอยทราย  
ลักษณะสําคัญ: รูปรางคลายพัด เปลือกคอนขางหนา อัมโบอยูกลาง ดานหนาและหลังสมมาตรกัน สันเรียง

ตัวหางๆ  
ลักษณะฟน: มีฟนคารดินัล 3 อันในแตละฝา ฟนแลเทอรัลเปนซ่ี ยาวโคง มี 1 อันในฝาซาย และ 2 อันใน 

ฝาขวา 
ขนาด:  ยาว 13 - 23 มิลลิเมตร สูง 10 - 20 มิลลิเมตร  หนา  7 - 13 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยแมน้ําบางปะกง ลุมน้ํายอยคลองพระสะทึง และลุมน้ํายอยแมน้ําหนุมาน  
สภาพถ่ินอาศัย: ฝงตัวอยูในโคลน และโคลนปนทราย  
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 

 
46. Corbicula javanica  (Mousson, 1849) (ภาพท่ี 15 ข) 

 
ช่ือไทย:  หอยทราย หอยตาก หอยขวาน 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกเปนรูปสามเหล่ียมมน ขอบดานหนาและหลังตรงและไดสมมาตรกัน อัมโบยกสูง

และอยูตรงกลาง 
ลักษณะฟน: มีฟนคารดินัล 3 อันในแตละฝา ฟนแลเทอรัลเปนซ่ี ยาวโคง มี 1 อันในฝาซาย 2 อันฝาขวา 
ขนาด:  ยาว 15 - 25 มิลลิเมตร สูง 13 - 22 มิลลิเมตร  หนา  10 - 14 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยแมน้ํานครนายก ลุมน้ํายอยคลองพระสะทึง และลุมน้ํายอยคลองพระปรง 
สภาพถ่ินอาศัย: ฝงตัวในโคลน โคลนปนทราย และหิน ตามลําน้ําสาขา และอางเก็บน้ํา 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

47. Corbicula lamarckiana  Prime, 1864 (ภาพท่ี 15 ค) 
 
ช่ือไทย:  หอยทราย หอยตาก หอยขวาน 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกขนาดกลางรูปไข อัมโบเอียงไปทางดานหนา สันคอนขางถ่ี 
ลักษณะฟน: มีฟนคารดินัล 3 อันในแตละฝา ฟนแลเทอรัลเปนซ่ี ยาวโคง มี 1 อันในฝาซาย และ 2 อันใน

ฝาขวา 
ขนาด:  ยาว 17 - 28 มิลลิเมตร สูง 13 - 23 มิลลิเมตร  หนา  8 - 14 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองทาลาด และลุมน้ํายอยคลองพระสะทึง  
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สภาพถ่ินอาศัย: ฝงตัวในโคลน และโคลนปนทราย  
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

48. Corbicula lydigiana  Prime, 1861 (ภาพท่ี 15 ง) 
 
ช่ือไทย:  หอยทราย หอยขวาน 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกเปนรูปสามเหล่ียม หนา อัมโบสูง อยูกึ่งกลาง ความสูงเทากับความยาว  
ลักษณะฟน: มีฟนคารดินัล 3 อันในแตละฝา ฟนแลเทอรัลเปนซ่ี ยาวโคง มี 1 อันในฝาซาย และ 2 อันใน

ฝาขวา 
ขนาด:  ยาว 20 – 28 มิลลิเมตร สูง 18 - 27 มิลลิเมตร  หนา  12 - 16 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยแมน้ํานครนายก ลุมน้ํายอยคลองพระสะทึง และลุมน้ํายอยคลองพระปรง 
สภาพถ่ินอาศัย: ฝงตัวอยูในโคลน และโคลนปนทราย  
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

49. Corbicula castanea  (Morelet, 1865) (ภาพท่ี 15 จ) 
 
ช่ือไทย:  หอยทราย 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกขนาดเล็ก อัมโบเอียงไปทางดานหนาเล็กนอย อัมโบสูง ดานหนาชันกวาดานหลัง

เล็กนอย ดานลางกลม 
ลักษณะฟน: มีฟนคารดินัล 3 อันในแตละฝา ฟนแลเทอรัลเปนซ่ี ยาวโคง มี 1 อันในฝาซาย และ 2 อันใน

ฝาขวา 
ขนาด:  ยาว 16 - 23 มิลลิเมตร สูง 13 - 20 มิลลิเมตร  หนา  8 - 13 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยนครนายก ลุมน้ํายอยคลองพระสะทึง และลุมน้ํายอยคลองพระปรง 
สภาพถ่ินอาศัย: ฝงตัวอยูในโคลน โคลนปนทราย ทราย  
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

50. Corbicula fluminea  (O.F. Müller, 1774) (ภาพท่ี 15 ฉ) 
 
ช่ือไทย:  หอยทราย หอยขวาน 
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ลักษณะสําคัญ: เปลือกรูปไข อัมโบเอียงไปทางดานหนา ความสูงนอยกวาความยาว ดานหนาส้ันและชัน
กวา ดานหลังเรียวยาว  

ลักษณะฟน: มีฟนคารดินัล 3 อันในแตละฝา ฟนแลเทอรัลเปนซ่ี ยาวโคง มี 1 อันในฝาซาย และ 2 อันใน
ฝาขวา 

ขนาด:  ยาว 20 - 28 มิลลิเมตร สูง 16 - 24 มิลลิเมตร  หนา  10 – 17 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองทาลาด และลุมน้ํายอยคลองพระปรง 
สภาพถ่ินอาศัย: ฝงตัวอยูในโคลน  
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

51. Corbicula  noetlingi  Martens, 1899 (ภาพท่ี 15 ช) 
 
ช่ือไทย:  หอยทราย หอยขวาน หอยเลียด 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกรูปรี อัมโบเอียงไปทางดานหนา ดานหนาส้ันและชันกวาดานหลังซ่ึงเรียวยาว มีสัน

ชัดเจน 
ลักษณะฟน: มีฟนคารดินัล 3 อันในแตละฝา ฟนแลเทอรัลเปนซ่ี ยาวโคง มี 1 อันในฝาซาย และ 2 อันใน

ฝาขวา 
ขนาด:  ยาว 22 - 36 มิลลิเมตร สูง 19 - 30 มิลลิเมตร  หนา  11 - 17 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองพระสะทึง และลุมน้ํายอยคลองพระปรง 
สภาพถ่ินอาศัย: ฝงตัวอยูในโคลนปนทราย ทราย  
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

52. Corbicula gustaviana  Martens, 1900 (ภาพท่ี 15 ซ) 
 
ช่ือไทย:  หอยทราย หอยตาก หอยขวาน หอยเตาะ 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกเปนรูปสามเหล่ียม หนา อัมโบยกสูงและเอียงไปดานหนาเล็กนอย สันเรียงระยะหาง

ปานกลาง 
ลักษณะฟน: มีฟนคารดินัล 3 อันในแตละฝา ฟนแลเทอรัลเปนซ่ี ยาวโคง มี 1 อันในฝาซาย และ 2 อันใน

ฝาขวา 
ขนาด: ยาว 15 - 25 มิลลิเมตร สูง 13 - 24 มิลลิเมตร  หนา  8 - 16 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองทาลาด ลุมน้ํายอยแมน้ําบางปะกง และลุมน้ํายอยแมน้ํานครนายก  
สภาพถ่ินอาศัย: ฝงตัวในโคลน  
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ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

53. Corbicula moreletiana  Prime, 1867 (ภาพท่ี 16 ก) 
 
ช่ือไทย:  หอยทราย หอยขวาน 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกหนา อวน ความสูงมากกวาความยาว สันหางชัดเจน ดานหนาตอนบนมีสวนโคงเวา 

อัมโบอยูตรงกลาง 
ลักษณะฟน: มีฟนคารดินัล 3 อันในแตละฝา ฟนแลเทอรัลเปนซ่ี ยาวโคง มี 1 อันในฝาซาย และ 2 อันใน

ฝาขวา 
ขนาด:  ยาว 22 - 33 มิลลิเมตร สูง 22 - 36 มิลลิเมตร  หนา  16 - 25 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองทาลาด ลุมน้ํายอยแมน้ําบางปะกง และลุมน้ํายอยแมน้ํานครนายก  
สภาพถ่ินอาศัย: ฝงตัวในโคลน โคลนปนทราย  
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

54. Corbicula iravadica  Hanley & Theobald, 1876 (ภาพท่ี 16 ข) 
 
ช่ือไทย:  หอยทราย หอยขวาน 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกเปนรูปไข หนาไมมากนัก  อัมโบอยูกลาง ความสูงนอยกวาความยาว  
ลักษณะฟน: มีฟนคารดินัล 3 อันในแตละฝา ฟนแลเทอรัลเปนซ่ี ยาวโคง มี 1 อันในฝาซาย และ 2 อันใน

ฝาขวา 
ขนาด:  ยาว 17 - 20 มิลลิเมตร สูง 13 - 16 มิลลิเมตร  หนา  7 - 11 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองทาลาด ลุมน้ํายอยแมน้ําบางปะกงลุมน้ํายอยแมน้ํานครนายก ลุมน้าํยอย

คลองพระสะทึง และลุมน้ํายอยคลองพระปรง 
สภาพถ่ินอาศัย: ฝงตัวในโคลน โคลนปนทราย ทราย  
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

55. Corbicula boudoni  Morlet, 1886 (ภาพท่ี 16 ค) 
 
ช่ือไทย:  หอยทราย หอยขวาน 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกหนา รูปพัด คอนขางอวน อัมโบอยูตรงกลาง ดานหนาตอนบนเวาเล็กนอย  
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ลักษณะฟน: มีฟนคารดินัล 3 อันในแตละฝา ฟนแลเทอรัลเปนซ่ี ยาวโคง มี 1 อันในฝาซาย และ 2 อันใน
ฝาขวา 

ขนาด: ยาว 23 - 30 มิลลิเมตร สูง 21 - 27 มิลลิเมตร  หนา  17 - 20 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองทาลาด ลุมน้ํายอยแมน้ําบางปะกง ลุมน้ํายอยแมน้ํานครนายก ลุมน้ํายอย

คลองพระสะทึง และแมน้ําปราจีนบุรี  
สภาพถ่ินอาศัย: ฝงตัวในโคลน โคลนปนทราย ทราย  
ความชุกชุม: พบบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

56. Corbicula occidentiformis Brandt, 1974 (ภาพท่ี  16 ง) 
 
ช่ือไทย:  หอยทราย 
ลักษณะสําคัญ: รูปรางรูปไข อัมโบเอียงไปทางดานหนา ดานหนากลมส้ันกวาดานหลังท่ีเรียวยาวกวา สัน

ไมคมชัด เรียงตัวไมสมํ่าเสมอ 
ลักษณะฟน: มีฟนคารดินัล 3 อันในแตละฝา ฟนแลเทอรัลเปนซ่ี ยาวโคง มี 1 อันในฝาซาย และ 2 อันใน

ฝาขวา 
ขนาด: ยาว 20 - 26 มิลลิเมตร สูง 16 - 25 มิลลิเมตร  หนา  6 - 16 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองพระสะทึง ลุมน้ํายอยคลองพระปรง และลุมน้ํายอยแมน้ําปราจีนบุรี 
สภาพถ่ินอาศัย: ฝงตัวในโคลน และโคลนปนทราย  
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

57. Corbicula leviuscula  Prime, 1864 (ภาพท่ี 16 จ) 
ช่ือไทย:  หอยทราย 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกคลายรูปพัด อัมโบอยูกลาง ดานหนาและหลังเกอืบสมมาตร ดานลางโคงเปนรูปคร่ึง

วงกลม สันเรียงตัวถ่ี 
ลักษณะฟน: มีฟนคารดินัล 3 อันในแตละฝา ฟนแลเทอรัลเปนซ่ี ยาวโคง มี 1 อันในฝาซาย และ 2 อันใน

ฝาขวา 
ขนาด:  ยาว 14 - 25 มิลลิเมตร สูง 11 - 21 มิลลิเมตร  หนา  7 - 11 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองพระสะทึง 
สภาพถ่ินอาศัย: ฝงตัวในโคลนปนทราย  
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
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58. Corbicula solidula  Prime, 1861 (ภาพท่ี 16 ฉ) 
 
ช่ือไทย:  หอยขวาน 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกรูปสามเหล่ียม คอนขางแบน อัมโบเอียงไปทางดานหนา ความสูงนอยกวาความยาว 
ลักษณะฟน: มีฟนคารดินัล 3 อันในแตละฝา ฟนแลเทอรัลเปนซ่ี ยาวโคง มี 1 อันในฝาซาย และ 2 อันใน

ฝาขวา 
ขนาด: ยาว 16 – 22 มิลลิเมตร สูง 15 - 18 มิลลิเมตร  หนา  8 - 12 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองทาลาด และลุมน้ํายอยคลองพระปรง  
สภาพถ่ินอาศัย: ฝงตัวในโคลน และทราย  
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

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

ดานหนากลมส้ัน ดานหลังยาวกวา สันไมชัดเจนและไมสมํ่าเสมอ 
ลักษณะฟน: มีฟนคารดินัล 3 อันในแตละฝา ฟนแลเทอรัลเปนซ่ี ยาวโคง มี 1 อันในฝาซาย และ 2 อันใน

ฝาขวา 
ขนาด: ยาว 12 มิลลิเมตร สูง 10.6 มิลลิเมตร  หนา  6.9 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองพระปรง 
สภาพถ่ินอาศัย: ฝงตัวในโคลน ตามอางเก็บน้าํ 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

60. Corbicula vokesi  Brandt, 1974 (ภาพท่ี 16 ซ) 
 
ช่ือไทย:  หอยทราย 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกมีขนาดเล็ก สันหาง อัมโบเอียงไปทางดานหนาเล็กนอย ดานหนาชันกวาดานหลัง 
ลักษณะฟน: มีฟนคารดินัล 3 อันในแตละฝา ฟนแลเทอรัลเปนซ่ี ยาวโคง มี 1 อันในฝาซาย และ 2 อันใน

ฝาขวา 
ขนาด: ยาว 18 - 20 มิลลิเมตร สูง 15 - 17 มิลลิเมตร  หนา  10 - 11 มิลลิเมตร 
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แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองทาลาด และลุมน้ํายอยแมน้ําปราจีนบุรี 
สภาพถ่ินอาศัย: ฝงตัวในโคลน โคลนปนดินลูกรัง  
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 

 
Order Stomatopoda  Latreille, 1817 

Family Squillidae 
61. Cloridopsis immaculata  (Kemp, 1913) (ภาพท่ี 17 ก, 17 ข) 

 
ช่ือไทย:  กั้งต๊ักแตน 
ช่ือพอง:  - 
ตัวอยางท่ีใชศึกษา: ตัวผู 11 ตัว  
ลักษณะสําคัญ: มีตาขนาดเล็ก dactylus ของกามหนีบมีฟน 5 ซ่ี ลําตัวสีเขียวคลํ้า ดานบนของทองปลองท่ี 2 

มีแถบปนสีดํา 
ขนาด:  ความยาวท้ังหมด 25 – 58 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยแมน้ําบางปะกง 
สภาพถ่ินอาศัย: ตามพื้นทองท่ีเปนโคลน โคลนปนทราย ใกลปากแมน้ําและบริเวณน้ํากรอย 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

Order Mysida  Haworth, 1825 
62. Mysid (ภาพท่ี 17 ค) 

 
ช่ือไทย:  เคยตาดํา เคยละเอียด 
ช่ือพอง:  - 
ลักษณะสําคัญ: กานตายาวช้ีไปขางหนา ลําตัวประกอบดวยปลองท่ียาวเกือบเทากนัทุกปลอง ขาเดินยาว ขา

วายน้ํามีขนาดเล็กเกือบมองไมเห็น ดานลางของโคนแพนหางมีจดุดําขางละ 1 จุด 
ขนาด:  ความยาวเปลือกคลุมหัว 1.7 – 1.8 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองทาลาด ลุมน้ํายอยแมน้ําบางปะกง ลุมน้ํายอยแมน้ํานครนายก และลุมน้ํายอย

แมน้ําปราจีนบุรี  
สภาพถ่ินอาศัย: ตามพื้นทองท่ีเปนโคลน โคลนปนทราย ใกลปากแมน้ําและบริเวณนํ้ากรอย และพบท่ีปลาย

แมน้ํานครนายกและแมน้ําปราจีนบุรีท่ีน้ําเค็มข้ึนถึง 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
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ประโยชน: นํามาทํากะป 
 

Order Decapoda  Latreille, 1802 
Family Penaeidae  Rafinesque, 1815 

63. Penaeus merguensis  De man, 1888 (ภาพท่ี 17 ง) 
 
ช่ือไทย:  กุงแชบวย กุงหางแดง กุงกะทิ 
ช่ือพอง:  - 
ตัวอยางท่ีใชศึกษา: ตัวผู 3 ตัว ตัวเมีย 1 ตัว 
ลักษณะสําคัญ: กรีส้ัน ยาวไมถึงแผนกําบังหนวดคูท่ี 2 โคนกรีเปนรูปสามเหล่ียม ดานบนของกรีมีฟน 5-8 

ซ่ี ฟนดานลาง 2-5 ซ่ี สันท่ีอยูสองขางโคนกรียาวไมถึงฟนกรีอันสุดทาย ลําตัวใสสีเหลือง
ออน ปลายขาวายน้ํา หางและแพนหางมีสีแดง 

ขนาด:  ความยาวเปลือกคลุมหัว 22 - 34 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยแมน้ําบางปะกง 
สภาพถ่ินอาศัย: ตามพื้นทองท่ีเปนโคลน โคลนปนทราย ใกลปากแมน้ําและบริเวณน้ํากรอย 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

64. Penaeus semisulcatus  De Haan, 1844 (ภาพท่ี 17 จ) 
 
ช่ือไทย:  กุงกุลาลาย กุงลาย กุงเสือเขียว 
ช่ือพอง:  - 
ตัวอยางท่ีใชศึกษา: ตัวผู 9 ตัว  
ลักษณะสําคัญ: กรีเรียว ตรง ยาวถึงปลายกานหนวด ดานบนของกรีมีฟน 6-8 ซ่ี ฟนดานลาง 2-4 ซ่ี  สันขาง

กรียาวเลยฟนกรีอันสุดทาย ลําตัวสีน้ําตาลปนแดง มีแถบดําพาดขวางลําตัวทําใหดเูปน
ปลองๆ หนวดมีลายขาวสลับดํา  

ขนาด:  ความยาวเปลือกคลุมหัว 15 - 22 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยแมน้ําบางปะกง 
สภาพถ่ินอาศัย: ตามพื้นทองท่ีเปนโคลน โคลนปนทราย ใกลปากแมน้ําและบริเวณน้ํากรอย 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
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65. Metapenaeus brevicornis  (H.Milne Edwards, 1837) (ภาพท่ี 18 ก) 
 
ช่ือไทย:  กุงตะกาด กุงตะกาดกรีดํา กุงหัวมัน 
ช่ือพอง:  - 
ตัวอยางท่ีใชศึกษา: ตัวผู 30 ตัว ตัวเมีย 26 ตัว  
ลักษณะสําคัญ: กรีส้ันและตรง ปลายกรีเลยตาเล็กนอย โคนกรียกข้ึนเปนรูปสามเหล่ียม ดานบนของกรีมี

ฟน 5-7 ซ่ี ฟนดานลางเรียบ ผิวเปลือกเรียบ ลําตัวสีนวล มีจุดสีน้ําเงินกระจายอยูท่ัวไป 
ขนาด:  ความยาวเปลือกคลุมหัว 13 - 20 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองทาลาด ลุมน้ํายอยแมน้ําบางปะกง และลุมน้ํายอยแมน้ําปราจีนบุรี  
สภาพถ่ินอาศัย: ตามพื้นทองท่ีเปนโคลน โคลนปนทราย ใกลปากแมน้ําและบริเวณน้ํากรอย 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

66. Metapenaeus ensis  (De Haan, 1844) (ภาพท่ี 18 ข) 
 

ช่ือไทย:  กุงตะกาด กุงตะกาดกรีจุด 
ช่ือพอง:  Penaeopsis ensis  (De Haan, 1844); Penaeus ensis  De Haan, 1844;  

Metapenaeus incisipes  (Bate, 1888) 
ตัวอยางท่ีใชศึกษา: ตัวผู 27 ตัว ตัวเมีย 1 ตัว ไมแยกเพศ 15 ตัว 
ลักษณะสําคัญ: กรีเรียว ตรง ปลายกรียาวถึงปลองท่ี 3 ของกานหนวด ดานบนของกรีมีฟน 7-10 ซ่ี ฟน

ดานลางเรียบ รองขางแกมเปนรูปตัว c ลําตัวสีครีมหรือน้ําตาลออน มีจุดสีน้ําเงินกระจายอยู
ท่ัวไป 

ขนาด:  ความยาวเปลือกคลุมหัว 15 - 21 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองทาลาด ลุมน้ํายอยแมน้ําบางปะกง และลุมน้ํายอยแมน้ํานครนายก 
สภาพถ่ินอาศัย: ตามพื้นทองท่ีเปนโคลน โคลนปนทราย ใกลปากแมน้ําและบริเวณนํ้ากรอยและพบที่ปลาย

แมน้ํานครนายกท่ีน้ําเค็มข้ึนถึง 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

67. Metapenaeus lysianassa  (De man, 1888) (ภาพท่ี 18 ค) 
 
ช่ือไทย:  กุงตะกาด กุงหัวมัน กุงเหลือง 
ช่ือพอง:  Penaeopsis lysianassa  (De Man, 1888); Penaeus lysianassa  De Man, 1888 



 

 

47 

ตัวอยางท่ีใชศึกษา: ตัวผู 275 ตัว ตัวเมีย 45 ตัว ไมแยกเพศ 169 ตัว 
ลักษณะสําคัญ: กรีส้ัน โคนกรียกข้ึนเปนรูปสามเหล่ียม ปลายกรียาวถึงกึ่งกลางปลองแรกของกานหนวดคู

ส้ัน ดานบนของกรีมีฟน 6-7 ซ่ี ฟนดานลางเรียบ สันขางกรีส้ัน อยูระหวางฟนท่ี 2 และ 3 
ของกรี มีขนละเอียดกระจายอยูท่ีเปลือกสวนหัวและเปลือกสวนทอง ลําตัวสีเหลืองออน 

ขนาด:  ความยาวเปลือกคลุมหัว 10.5 – 15.5 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองทาลาด ลุมน้ํายอยแมน้ําบางปะกง ลุมน้ํายอยแมน้ํานครนายก และลุมน้ํายอย

ปราจีนบุรี 
สภาพถ่ินอาศัย: ตามพื้นทองท่ีเปนโคลน โคลนปนทราย ใกลปากแมน้ําและบริเวณนํ้ากรอยและพบที่ปลาย

แมน้ํานครนายกและแมน้ําปราจีนบุรีท่ีน้ําเค็มข้ึนถึง 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 

 
Family Luciferidae  De Haan, 1849 

68. Lucifer hanseni  Nobili, 1905 (ภาพท่ี 18 ง) 
 
ช่ือไทย:  เคยสําลี เคยละเอียด เคยน้ําขาว 
ช่ือพอง:  - 
ตัวอยางท่ีใชศึกษา: ไมแยกเพศ 149 ตัว 
ลักษณะสําคัญ: สวนหวัยาวมาก หนวดยาว ตามีกานตา ลําตัวเล็กยาวและแบนขาง ระยางคขาไมเปนกาม 

ลําตัวขาวใส  
ขนาด:  ความยาวลําตัว 9 – 11 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยแมน้ําบางปะกง 
สภาพถ่ินอาศัย: ตามพื้นทองท่ีเปนโคลน โคลนปนทราย ใกลปากแมน้ําและบริเวณน้ํากรอย  
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: นํามาทํากะปแตไมนิยมเพราะมีเนื้อนอย 

 
Family Sergestidae  Dana, 1852 

69. Acetes japonicus  Kishinouye, 1905 (ภาพท่ี 18 จ) 
 
ช่ือไทย:  กุงเคย เคยหยาบ 
ช่ือพอง:  Acetes cochinensis  Rao, 1968; Acetes dispar  Hansen, 1919 
ตัวอยางท่ีใชศึกษา: ไมแยกเพศ 634 ตัว 
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ลักษณะสําคัญ: กรีส้ัน มีฟนดานบน 2 ซ่ี ขาเดินและขาวายน้ํายาว โคนของแพนหางมีจุดสีแดง ปลายหาง
เกือบแหลม  

ขนาด:  ความยาวเปลือกคลุมหัว 2.4 – 2.8 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองทาลาด ลุมน้ํายอยแมน้ําบางปะกง ลุมน้ํายอยแมน้ํานครนายก และลุมน้ํายอย

แมน้ําปราจีนบุรี  
สภาพถ่ินอาศัย: ตามพื้นทองท่ีเปนโคลน โคลนปนทราย ใกลปากแมน้ําและบริเวณนํ้ากรอย และพบท่ีปลาย

แมน้ํานครนายกและแมน้ําปราจีนบุรีท่ีน้ําเค็มข้ึนถึง 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: นํามาทํากะปและกุงแหง 

 
Family Atyidae 

70. Caridina macrophora  Kemp, 1918 (ภาพท่ี 19 ก) 
 
ช่ือไทย:  กุงฝอย 
ช่ือพอง:  - 
ตัวอยางท่ีใชศึกษา: ตัวผู 739 ตัว ตัวเมีย 140 ตัว ไมแยกเพศ 60 ตัว 
ลักษณะสําคัญ: กรีเรียว ยาวมากกวาแผนกําบังหนวดคูท่ี 2 ตอนปลายกรีงอนข้ึนเล็กนอย กรีบนมีฟน 13-20 

ซ่ี ซ่ึง 1 - 3 ซ่ี อยูบนเปลือกคลุมหัวเหนือเบาตา และ 1 – 2 ซ่ี อยูบริเวณสวนปลายของกรี 
สวนกรีลางมีฟน 6-12 ซ่ี ขาเดินคูท่ี 1 และ 2 มีลักษณะเปนกามหนีบ ปลายนิ้วท้ังสองมี
ลักษณะเปนพูขน ลําตัวโปรงใส 

ขนาด:  ความยาวเปลือกคลุมหัว 3.0 – 5.8 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองทาลาด ลุมน้ํายอยแมน้ํานครนายก และลุมน้ําปราจีนบุรีท้ัง 4 ลุมน้ํายอย 
สภาพถ่ินอาศัย: เกาะตามรากพืชริมฝงของแมน้ําและลําคลอง 
ความชุกชุม: พบบอย 
ประโยชน: - 
 

71. Caridina sumatrensis De Man, 1892 (ภาพท่ี 19 ง) 
 
ช่ือไทย:  กุงปอม กุงหนิ 
ช่ือพอง:  - 
ตัวอยางท่ีใชศึกษา: ตัวผู 2,528 ตัว ตัวเมีย 419 ตัว ไมแยกเพศ 50 ตัว 
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ลักษณะสําคัญ: กรีตรงและยาวถึงกึ่งกลางปลองท่ี 2 ของฐานหนวดคูท่ี 1 กรีบนมีฟน 14-20 ซ่ี กรีลางมี 2-7 
ซ่ี ขาเดินคูท่ี 1 และ 2 มีลักษณะเปนกามหนีบ ปลายนิว้ท้ังสองมีลักษณะเปนพูขน ลําตัวอวน 
สีดํา มีลายสีขาวขุนตรงกลางหลังตลอดความยาวของลําตัว 

ขนาด:  ความยาวเปลือกคลุมหัว 3.0 – 5.5 มิลลิเมตร  
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองทาลาด ลุมน้ํายอยคลองหลวง ลุมน้ํายอยแมน้ํานครนายก และลุมน้ํา

ปราจีนบุรีท้ัง 4 ลุมน้ํายอย 
สภาพถ่ินอาศัย: อาศัยอยูในแหลงน้ําท่ัวไป แองน้ําบริเวณนํ้าตก  
ความชุกชุม: พบบอย 
ประโยชน: - 
 

72. Atyid sp.1 (ภาพท่ี 19 ค) 
 
ช่ือไทย:  กุงฝอย 
ช่ือพอง:  - 
ตัวอยางท่ีใชศึกษา: ตัวผู 1,045 ตัว ตัวเมีย 201 ตัว  
ลักษณะสําคัญ: กรีเรียว ยาวมากกวาแผนกําบังหนวดคูท่ี 2 ตอนปลายกรีงอนข้ึนเล็กนอย กรีบนมีฟน 6 - 8 

ซ่ี ซ่ึง 1 - 2 ซ่ี อยูบนเปลือกคลุมหัวเหนือเบาตา และ 1 ซ่ี อยูบริเวณสวนปลายของกรี สวน
กรีลางมีฟน 6-12 ซ่ี ขาเดินคูท่ี 1 และ 2 มีลักษณะเปนกามหนีบ ปลายนิว้ท้ังสองมีลักษณะ
เปนพูขน ลําตัวโปรงใส 

ขนาด:  ความยาวเปลือกคลุมหัว 1.7 – 5.5 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ําบางปะกงท้ัง 4 ลุมน้ํายอย ลุมน้ํายอยแมน้ําหนุมาน และลุมน้ํายอยแมน้ําปราจีนบุรี  
สภาพถ่ินอาศัย: อาศัยอยูในแหลงน้ําท่ัวไป 
ความชุกชุม: พบบอย 
ประโยชน: - 

73. Atyid sp.2 (ภาพท่ี 19 ข) 
 
ช่ือไทย:  กุงฝอย 
ช่ือพอง:  - 
ตัวอยางท่ีใชศึกษา: ตัวผู 67 ตัว ตัวเมีย 30 ตัว ไมแยกเพศ 14 ตัว    
ลักษณะสําคัญ: กรีเรียว ยาวมากกวาแผนกําบังหนวดคูท่ี 2 ตอนปลายกรีงอนข้ึนเล็กนอย กรีบนมีฟน 19 ซ่ี 

ซ่ึง 3 ซ่ี อยูบนเปลือกคลุมหัวเหนือเบาตา และ 1 ซ่ี อยูบริเวณสวนปลายของกรี สวนกรีลาง
มีฟน 16 ซ่ี ขาเดินคูท่ี 1 และ 2 มีลักษณะเปนกามหนีบ ปลายนิ้วท้ังสองมีลักษณะเปนพูขน 
ลําตัวโปรงใส 
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ขนาด:  ความยาวเปลือกคลุมหัว 3 - 5.0  มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยแมน้ํานครนายก และลุมน้ํายอยคลองพระปรง 
สภาพถ่ินอาศัย: อาศัยอยูในแหลงน้ําท่ัวไป 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: - 
 

Family Palaemonidae  
74. Macrobrachium rosenbergii dacqueti  (Sunier, 1925) (ภาพท่ี 20 ก) 

 
ช่ือไทย:  กุงกามกราม กุงนาง กุงหลวง 
ช่ือพอง:  - 
ตัวอยางท่ีใชศึกษา: ตัวผู 76 ตัว ตัวเมีย 1 ตัว ไมแยกเพศ 39 ตัว 
ลักษณะสําคัญ: กรียาว ยาวเลยแผนกาํบังหนวดคูท่ี 2 ปลายเชิดงอนข้ึน โคนกรีเปนสันสูง ดานบนของกรีมี

แงยื่นแบบฟนเล่ือย 12-14 ซ่ี ดานลาง 12-14 ซ่ี ขาเดินคูท่ี 2 มีขนาดใหญและยาวไมเทากัน
ยาวกวาลําตัว ผิวดานนอกของขาเดินมีหนามแหลมเรียงกระจัดกระจาย 

ขนาด:  ความยาวเปลือกคลุมหัว 8.2 - 50 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองทาลาด ลุมน้ํายอยคลองหลวง ลุมน้ํายอยแมน้ําบางปะกง ลุมน้ํายอยคลอง

พระสะทึง ลุมน้ํายอยคลองพระปรง และลุมน้ํายอยแมน้ําปราจีนบุรี 
สภาพถ่ินอาศัย: อยูในแมน้ํา ลําคลองและแหลงน้ําจืดท่ีมีทางติดตอกับทะเล เนื่องจากตัวออนจะเจริญเติบโต

ในน้ํากรอย จนถึงระยะวยัรุนจึงจะยายถ่ินมาอยูในน้ําจืด  
ความชุกชุม: พบบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 

 
75. Macrobrachium lar  (Fabricus, 1798) (ภาพท่ี 20 ข, 20 ค) 

 
ช่ือไทย:  กุง 
ช่ือพอง:  Palaemon lar Fabricus, 1798 
ตัวอยางท่ีใชศึกษา: ตัวผู 8 ตัว  
ลักษณะสําคัญ: กรีเรียว ตรง ยาวเลยแผนกําบังหนวดคูท่ี 2 ดานบนของกรีมีแงยื่นแบบฟนเล่ือย 8 ซ่ี เรียงอยู

หลังเบาตา 3 ซ่ี ฟนดานลาง 3 ซ่ี ในตัวผูท่ีโตเต็มท่ี ขาเดินคูท่ี 2 รูปรางเหมือนกนัยาวกวา
ลําตัว carpus ส้ันกวา palm    

ขนาด:  ความยาวเปลือกคลุมหัว 5.5 – 11.5 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยแมน้ํานครนายก 
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สภาพถ่ินอาศัย: แองน้ําบริเวณน้ําตก 
ความชุกชุม: พบบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

76. Macrobrachium lanchesteri  (De Man, 1911) (ภาพท่ี 20 ง, 20 จ) 
 
ช่ือไทย:  กุงฝอย กุงนา 
ช่ือพอง:  Cryphiops lanchesteri (De Man, 1911); Palaemon lanchesteri De Man, 1911 
ตัวอยางท่ีใชศึกษา: ตัวผู 6,632 ตัว ตัวเมีย 337 ตัว ไมแยกเพศ 1,561 ตัว 
ลักษณะสําคัญ: กรีตรง ยาวเทากับแผนกําบังหนวดคูท่ี 2 ดานบนของกรีมีแงยื่นแบบฟนเล่ือย 6-8 ซ่ี ดานลาง 

2-4 ซ่ี ขาเดินคูท่ี 2 เปนรูปทรงกระบอกเรียว ความยาวเทากัน ลําตัวใสไมมีสี  
ขนาด:  ความยาวเปลือกคลุมหัว 6.3 – 11.0 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ําบางปะกงท้ัง 4 ลุมน้ํายอย และลุมน้ําปราจีนท้ัง 4 ลุมน้ํายอย 
สภาพถ่ินอาศัย: อยูในแหลงน้ําจืดท่ัวไป 
ความชุกชุม: พบบอยมาก 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

77. Macrobrachium equidens (Dana, 1852) (ภาพท่ี 21 ก, 21 ข) 
 
ช่ือไทย:  กุงกระเปาะ กุงกระตอม 
ช่ือพอง:  Palaemon acanthosoma  Nobili, 1899; Palaemon equidens, Dana, 1852 
ตัวอยางท่ีใชศึกษา: ตัวผู 10 ตัว 
ลักษณะสําคัญ: กรีเรียว ตรง ยาวเลยแผนกําบังหนวดคูท่ี 2 ตอนปลายงอนข้ึนเล็กนอย ดานบนของกรีมีแง

ยื่นแบบฟนเล่ือย 11-13 ซ่ี ฟนดานลาง 5-7 ซ่ี ในตัวผูท่ีโตเต็มท่ี ขาเดินคูท่ี 2 ยาวกวาลําตัว มี
ตุมกระจายอยูท่ัวไป carpus ยาวกวา merus และส้ันกวา palm โคนของกามหนีบมีฟน 1-2 
อัน 

ขนาด:  ความยาวเปลือกคลุมหัว 15 - 19 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยแมน้ําบางปะกง และลุมน้ํายอยแมน้ํานครนายก  
สภาพถ่ินอาศัย: อยูในแมน้ํา ลําคลองและแหลงน้ําจืดท่ีมีทางติดตอกับทะเล 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
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78. Macrobrachium sintangense  (De Man, 1898) (ภาพท่ี 21 ค, 21 ง) 
 
ช่ือไทย:  กุงชฎา กุงกามใหญ กุงฝอย  
ช่ือพอง:  Macrobrachium elegans  (De Man, 1892); Palaemon sintangense  De Man, 1898 
ตัวอยางท่ีใชศึกษา: ตัวผู 950 ตัว ตัวเมีย 61 ตัว ไมแยกเพศ 206 ตัว 
ลักษณะสําคัญ: กรีเรียว ตรง ปลายงอนข้ึนเล็กนอย ยาวเทากับแผนกําบังหนวดคูท่ี 2 ดานบนของกรีมีแงยื่น

แบบฟนเล่ือย10-12 ซ่ี ฟนดานลาง 3-5 ซ่ี ในตัวผูท่ีโตเต็มท่ี ขาเดินคูท่ี 2 ยาวกวาลําตัว 
carpus ยาวกวา merus มีขนปุกปุยต้ังแตโคนน้ิวมือไปจนถึงกลางนิ้ว สวนท่ีเหลือถึงปลาย
นิ้วไมมีขนออนปกคลุม กามหนีบมีฟน หลายอัน 

ขนาด:  ความยาวเปลือกคลุมหัว 6.0 – 19.0 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองทาลาด ลุมน้ํายอยแมน้ําบางปะกง ลุมน้ํายอยแมน้ํานครนายก และลุมน้ํา

ปราจีนบุรีท้ัง 4 ลุมน้ํายอย 
สภาพถ่ินอาศัย: อยูในแมน้ํา ลําคลองและแหลงน้ําจืดท่ีมีทางติดตอกับทะเล 
ความชุกชุม: พบบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

79. Macrobrachium tratense  Cai, Naiyanetr and Ng, 2004 (ภาพท่ี 21 จ, 21 ฉ) 
 
ช่ือไทย:  กุง 
ช่ือพอง:  - 
ตัวอยางท่ีใชศึกษา: ตัวผู 505 ตัว ตัวเมีย 26 ตัว ไมแยกเพศ 67 ตัว 
ลักษณะสําคัญ: กรีเรียว ตรง ยาวเลยแผนกําบังหนวดคูท่ี 2 ตอนปลายงอนข้ึนเล็กนอย ดานบนของกรีมีแง

ยื่นแบบฟนเล่ือย 9 - 12 ซ่ี เรียงอยูหลังเบาตา 2 – 3 ซ่ี ฟนดานลาง 4-6 ซ่ี ในตัวผูท่ีโตเต็มท่ี 
ขาเดินคูท่ี 2 รูปรางเหมือนกนัส ั้นหรือยาวเทาลําตัว carpus ยาวกวา palm แตส้ันกวา chela   

ขนาด:  ความยาวเปลือกคลุมหัว 10.0 – 20.0 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองทาลาด ลุมน้ํายอยแมน้ําบางปะกง ลุมน้ํายอยแมน้ํานครนายก ลุมน้ํายอย

คลองพระสะทึง ลุมน้ํายอยคลองพระปรง และลุมน้ํายอยแมน้ําปราจีนบุรี  
สภาพถ่ินอาศัย: อาศัยอยูในแหลงน้ําท่ัวไป 
ความชุกชุม: พบบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
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80. Macrobrachium malayanum  (Roux, 1934) (ภาพท่ี 22 ก, 22 ข) 
 
ช่ือไทย:  กุง 
ช่ือพอง:  - 
ตัวอยางท่ีใชศึกษา: ตัวผู 30 ตัว ตัวเมีย 2 ตัว  
ลักษณะสําคัญ: กรีเรียว ตรง ยาวเลยแผนกําบังหนวดคูท่ี 2 ตอนปลายงอนข้ึนเล็กนอย ดานบนของกรีมีแง

ยื่นแบบฟนเล่ือย 8 - 12 ซ่ี เรียงอยูหลังเบาตา 3 - 4 ซ่ี ฟนดานลาง 2-6 ซ่ี ในตัวผูท่ีโตเต็มท่ี 
ขาเดินคูท่ี 2 รูปรางไมเหมือนกัน carpus ส้ันกวา merus และ chela  นิ้วส้ันกวา palm 

ขนาด:  ความยาวเปลือกคลุมหัว 9.0 – 12.0 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองทาลาด ลุมน้ํายอยแมน้ํานครนายก ลุมน้ํายอยคลองพระสะทึง ลุมน้ํายอย

คลองพระปรง และลุมน้ํายอยแมน้ําหนุมาน  
สภาพถ่ินอาศัย: อาศัยอยูในแหลงน้ําท่ัวไป 
ความชุกชุม: พบบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

81. Macrobrachium thai  Cai, Naiyanetr and Ng, 2004 (ภาพท่ี 22 ค, 22 ง) 
 
ช่ือไทย:  กุง 
ช่ือพอง:  - 
ตัวอยางท่ีใชศึกษา: ตัวผู 49 ตัว ตัวเมีย 1 ตัว  
ลักษณะสําคัญ: กรีเรียว ตรง ยาวเทากับแผนกําบังหนวดคูท่ี 2 ดานบนของกรีมีแงยืน่แบบฟนเล่ือย 7 - 11 ซ่ี 

เรียงอยูหลังเบาตา 2 - 3 ซ่ี ฟนดานลาง 2 - 3 ซ่ี ในตัวผูท่ีโตเต็มท่ี ขาเดินคูท่ี 2 รูปราง
เหมือนกนั แตยาวไมเทากัน กามใหญจะยาวกวาลําตัว carpus ยาวเทากบัหรือส้ันกวา merus 
เล็กนอย และส้ันกวา palm นิ้วส้ันกวา palm 

ขนาด:  ความยาวเปลือกคลุมหัว 10.0 – 13.0 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยแมน้ํานครนายก และลุมน้ํายอยคลองพระสะทึง 
สภาพถ่ินอาศัย: อาศัยอยูในแหลงน้ําท่ัวไป แองน้ําบริเวณนํ้าตก 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
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82. Macrobrachium niphanae  Shokita and Takeda, 1989 (ภาพท่ี 22 จ, 22 ฉ) 
 
ช่ือไทย:  กุง 
ช่ือพอง:  - 
ตัวอยางท่ีใชศึกษา: ตัวผู 136 ตัว ตัวเมีย 28 ตัว  
ลักษณะสําคัญ: กรีเรียว ตรง ยาวเทากับแผนกําบังหนวดคูท่ี 2 ดานบนของกรีมีแงยืน่แบบฟนเล่ือย 7 - 11 ซ่ี 

เรียงอยูหลังเบาตา 2 - 3 ซ่ี ฟนดานลาง 2 - 3 ซ่ี ในตัวผูท่ีโตเต็มท่ี ขาเดินคูท่ี 2 รูปราง
เหมือนกนั แตยาวไมเทากัน กามใหญจะยาวกวาลําตัว merus ยาวกวา carpus และ carpus  
ส้ันกวา palm ท้ัง carpus  และ merus มีขนส้ันๆปกคลุม นิ้วส้ันกวา palm ท่ีนิ้วมีฟนเล็กๆ
จํานวนมากกวา 20 ซ่ี 

ขนาด:  ความยาวเปลือกคลุมหัว 6.5 – 9.0 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยแมน้ํานครนายก ลุมน้ํายอยคลองพระสะทึง และลุมน้ํายอยคลองพระปรง 
สภาพถ่ินอาศัย: อาศัยอยูในแหลงน้ําท่ัวไป แองน้ําบริเวณนํ้าตก 
ความชุกชุม: พบบอยมาก 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

83. Macrobrachium eriocheirum  Dai, 1984 (ภาพท่ี 23 ก, 23 ข) 
 
ช่ือไทย:  กุง 
ช่ือพอง:  - 
ตัวอยางท่ีใชศึกษา: ตัวผู 310 ตัว ตัวเมีย 32 ตัว ไมแยกเพศ 69 ตัว 
ลักษณะสําคัญ: กรีตรง ช้ีลงเล็กนอย ส้ันกวาแผนกําบังหนวดคูท่ี 2 ดานบนของกรีมีแงยื่นแบบฟนเล่ือย 10 - 

13 ซ่ี เรียงอยูหลังเบาตา 2 - 3 ซ่ี ฟนดานลาง 2 - 3 ซ่ี ในตัวผูท่ีโตเต็มท่ี ขาเดินคูท่ี 2 ยาวไม
เทากัน กามใหญจะยาวกวาลําตัว merus ยาวกวา carpus และ carpus  ส้ันกวา palm รูปราง
ของ carpus คลายถวย มีความยาว 1.3 – 1.7 เทาของความกวาง ท่ีนิว้และ palm มีขนปกคลุม
หนาแนน นิว้ยาวเทากับหรือยาวกวา palm เล็กนอย ท่ีนิว้มีฟนจํานวน 12 – 15 ซ่ี 

ขนาด:  ความยาวเปลือกคลุมหัว 6.5 – 15.0 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองทาลาด ลุมน้ํายอยแมน้ํานครนายก ลุมน้ํายอยคลองพระสะทึง ลุมน้ํายอย

คลองพระปรง และลุมน้ํายอยแมน้ําหนุมาน  
สภาพถ่ินอาศัย: อาศัยอยูในแหลงน้ําท่ัวไป แองน้ําบริเวณนํ้าตก 
ความชุกชุม: พบบอยมาก 
ประโยชน: - 
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84. Macrobrachium dienbienphuense  Dang and Nguyen, 1972 (ภาพท่ี 23 ค, 23 ง, 23 จ) 
 
ช่ือไทย:  กุง 
ช่ือพอง:  - 
ตัวอยางท่ีใชศึกษา: ตัวผู 32 ตัว  
ลักษณะสําคัญ: กรีตรง ช้ีลงเล็กนอย ส้ันกวาแผนกําบังหนวดคูท่ี 2 ดานบนของกรีมีแงยื่นแบบฟนเล่ือย 8 - 

14 ซ่ี เรียงอยูหลังเบาตา 3 - 5 ซ่ี ฟนดานลาง 2 - 3 ซ่ี ในตัวผูท่ีโตเต็มท่ี ขาเดินคูท่ี 2 ยาวไม
เทากัน กามใหญจะยาวกวาลําตัว merus ยาวกวา carpus และ carpus  ส้ันกวา palm รูปราง
ของ carpus ยาว มีความยาว 2.1 – 3.7 เทาของความกวาง ท่ีนิว้และ palm มีขนปกคลุม
หนาแนน นิว้ยาวกวา palm  ท่ีนิ้วมีฟนจํานวน 20 – 32 ซ่ี 

ขนาด:  ความยาวเปลือกคลุมหัว 6.5 – 15.0 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองทาลาด ลุมน้ํายอยแมน้ํานครนายก และลุมน้ํายอยคลองพระปรง 
สภาพถ่ินอาศัย: อาศัยอยูในแหลงน้ําท่ัวไป  
ความชุกชุม: พบบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

85. Exopalaemon styliferus  H. Milne Edward, 1840 (ภาพท่ี 23 ฉ, 23 ช) 
 
ช่ือไทย:  กุงเหลือง กุงหวัแข็ง กุงกะตอม กุงหัวมีดโกน 
ช่ือพอง:  Leander styliferus H. Milne Edward, 1840; Palaemon styliferus  H. Milne Edward, 1840 
ตัวอยางท่ีใชศึกษา: ตัวผู 65 ตัว ตัวเมีย 4 ตัว  
ลักษณะสําคัญ: กรีเรียว ยาวเลยแผนกาํบังหนวดคูท่ี 2 ปลายกรีงอนข้ึน โคนกรียกข้ึนสูง ดานบนของกรีมีแง

ยื่นแบบฟนเล่ือย อยูใกลโคนกรี 5-7 ซ่ี แลวเวนวางไปมีตอนปลายอีก 2-3 ซ่ี ฟนดานลางมี 
8-9 ซ่ี ขาเดินคูท่ี 2 เรียบยาวเรียว palm อวนพองเปนกระเปาะ finger เล็ก เรียวยาว 

ขนาด:  ความยาวเปลือกคลุมหัว 5.7 – 9.5 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยแมน้ําบางปะกง 
สภาพถ่ินอาศัย: บริเวณแหลงน้ําท่ีมีทางติดตอกับทะเล 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
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86. Leptocarpus potamiscus  (Kemp, 1917) (ภาพท่ี 24 ก) 
 
ช่ือไทย:  กุงฝอย กุงกะตอม 
ช่ือพอง:  Leander potamiscus  Kemp, 1917; Palaemon potamiscus  (Kemp, 1917) 
ตัวอยางท่ีใชศึกษา: ตัวผู 19 ตัว ตัวเมีย 5 ตัว  
ลักษณะสําคัญ: กรีเรียว ยาวเลยแผนกําบังหนวดคูท่ี 2 ปลายกรีงอนข้ึน โคนกรียกข้ึนสูงเล็กนอย ดานบน

ของกรีมีแงยื่นแบบฟนเล่ือย อยูใกลโคนกรี 7-8 ซ่ี แลวเวนวางไปมีตอนปลายอีก 2-3 ซ่ี ฟน
ดานลางมี 7-9 ซ่ี ขาเดินคูท่ี 2 เรียบยาวเรียวรูปทรงกระบอก ขนาดเทากนัท้ังสองขาง ท่ีปลาย
นิ้วท้ังสองของกามหนีบ มีขนคอนขางแข็งจํานวนมาก 

ขนาด:  ความยาวเปลือกคลุมหัว 4.5 – 7.5 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองทาลาด และลุมน้ํายอยแมน้ําบางปะกง 
สภาพถ่ินอาศัย: บริเวณแหลงน้ําท่ีมีทางติดตอกับทะเล 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

Family Alpheidae  Rafinesque, 1815 
87. Alpheus sp. (ภาพท่ี 24 ข, 24 ค) 

 
ช่ือไทย:  กุงดีดขัน กุงกามโต 
ช่ือพอง:  - 
ตัวอยางท่ีใชศึกษา: ไมแยกเพศ 163 ตัว 
ลักษณะสําคัญ: เปลือกหัวใหญ เรียบ กรีส้ัน เปลือกหวัยาวคลุมตา ขาเดินคูแรกเปนกามโตและมีขนาดไม

เทากัน กามหนีบอันใหญและเล็กคอนขางแบน ตามริมขอบมีขนออนนุม  
ขนาด:  ความยาวเปลือกคลุมหัว 5.0 – 8.0 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองทาลาด ลุมน้ํายอยแมน้ําบางปะกง และลุมน้ํายอยแมน้ํานครนายก 
สภาพถ่ินอาศัย: ตามพื้นทองท่ีเปนโคลน โคลนปนทราย ใกลปากแมน้ําและบริเวณนํ้ากรอย และพบท่ีปลาย

แมน้ํานครนายกท่ีน้ําเค็มข้ึนถึง 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร และเปนเหยื่อตกปลา 
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Infraorder Brachyura 
Family Hymenosomatidae 

88. Halicarcinus orientalis  Sakai, 1932 (ภาพท่ี 25 ก) 
 

ช่ือไทย:  ปู 
ช่ือพอง:  - 
ตัวอยางท่ีใชศึกษา: ตัวผู 5 ตัว 
ลักษณะสําคัญ: เปนปูขนาดเล็ก รูปรางกลมคลายเหรียญบาท กามและขาเดินยาวกวาความกวางของกระดอง 

บอบบางไมแข็งแรงและมีขนออนนุมกระจายท่ัว พื้นผิวกระดองเรียบ เปลือกบาง บริเวณ
ตางๆปรากฏชัดเจน รอง cervical groove, semicircula groove และ H-groove เปนรองลึก
ชัดเจน ขอบกระดองดานหนาระหวางตา มีหนามแหลม 3 อัน กระดอง กามและขาเดินสี
น้ําตาล 

ขนาด:  ความยาวลําตัว 2.4 – 8.3 มิลลิเมตร ความกวางลําตัว 2.5 - 6.2 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองทาลาด ลุมน้ํายอยแมน้ําบางปะกง และลุมน้ํายอยแมน้ํานครนายก 
สภาพถ่ินอาศัย: แมน้ําและลําคลองท่ีมีพื้นเปนโคลน 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: - 

 
Family Potamidae 

89. Larnaudia beusekomae  (Bott, 1970) (ภาพท่ี 25 ข) 
 

ช่ือไทย:  ปูน้ําตก 
ช่ือพอง:  - 
ตัวอยางท่ีใชศึกษา: ตัวผู 32 ตัว ตัวเมีย 37 ตัว 
ลักษณะสําคัญ: กระดองเปนรูปหกเหล่ียม ผิวกระดองเรียบ ไมมีฟนขางกระดอง distal ของอวัยวะเพศผู มี

ลักษณะทรงกระบอกยาวตรงเรียวสอบไปถึงสวนปลายแตปลายเปนแบบปลายตัด ประมาณ 
1/3 สวนจากตอนปลายโคงเขาหากระดองทอง ปลองทองอันท่ี 7 หรืออันบนสุดเปนรูป
สามเหล่ียมดานขางท้ังสองดานเวาเขาดานใน 

ขนาด:  ความยาวลําตัว 13.0 – 36.6 มิลลิเมตร ความกวางลําตัว 16.4 – 46.8 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยนครนายก 
สภาพถ่ินอาศัย: บริเวณน้ําตกและคลองท่ีตอเนื่องจากนํ้าตก ซอนตัวใตพืชน้ําและกอนหนิ 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
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Family Parathelphusidae 
90. Siamthelphusa holthuisi   Naiyanetr & Ng , 1990 (ภาพท่ี 25 ค) 

ช่ือไทย:  ปูลําหวย 
ช่ือพอง:  - 
ตัวอยางท่ีใชศึกษา: ตัวผู 74 ตัว ตัวเมีย 31 ตัว 
ลักษณะสําคัญ: กระดองเปนรูปหกเหล่ียม  ผิวกระดองแบน เรียบ  distal ของอวัยวะเพศผูคูท่ี 1 โคงออก

นอกกระดองทอง  ในท้ัง 2 เพศ กามอันใหญมีขนาดใหญกวาอันเล็กประมาณคร่ึงหนึ่ง   ผิว
ดานนอกของ propodus ของกามอันใหญมีลายหรือแถบสีดํา  

ขนาด:  ความยาวลําตัว 7 – 32.7 มิลลิเมตร ความกวางลําตัว 8 – 40.5 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยนครนายก และลุมน้ํายอยปราจนีบุรี 
สภาพถ่ินอาศัย: ลําหวย ลําธาร ลําคลอง ซอนตัวใตพืชน้ําและกอนหนิ 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

91. Siamthelphusa vareigata   Ng & Naiyanetr, 1997 (ภาพท่ี 25 ง) 

 
ช่ือไทย:  ปูลําหวย 
ช่ือพอง:  - 
ตัวอยางท่ีใชศึกษา: ตัวผู 28 ตัว ตัวเมีย 30 ตัว 
ลักษณะสําคัญ: กระดองเปนรูปหกเหล่ียม  ผิวกระดองแบน เรียบ distal ของอวัยวะเพศผูคูท่ี 1 โคงออกนอก

กระดองทอง ในท้ัง 2 เพศ กามมีขนาดใกลเคียงกัน   ผิวดานนอกของ propodus ของกามอัน
ใหญกวาไมมีลายหรือแถบสีดําอาจมีจุดสีน้ําตาลแดงประปราย cervical groove  ยุบเปนรอง
กวางและยาวถึงตอนตนของ H-groove 

ขนาด:  ความยาวลําตัว 8.8 – 24.0 มิลลิเมตร ความกวางลําตัว 12.0 – 29.3 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยบางปะกง ลุมน้ํายอยนครนายก ลุมน้ํายอยคลองพระปรง ลุมน้ํายอยแมน้ําหนุมาน

และลุมน้ําปราจีนบุรี 
สภาพถ่ินอาศัย: ลําหวย ลําธาร ลําคลอง ซอนตัวใตพืชน้ําและกอนหนิ 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
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92. Sayamia bangkokensis  (Naiyanetr, 1982) (ภาพท่ี 25 จ) 

 
ช่ือไทย:  ปูนา ปูนามวง 
ช่ือพอง:  Somanniathelphusa bangkokensis  Naiyanetr,1982 
ตัวอยางท่ีใชศึกษา: ตัวผู 4 ตัว ตัวเมีย 1 ตัว  
ลักษณะสําคัญ: กระดองหลังสีน้ําตาลแดงหรือสีสนิม กามจากสวนปลายถึงประมาณ 1/3-2/3 ของ propodus 

สีน้ําตาลแดง สวนท่ีเหลือ carpus merus มีลายหรือแถบสีดํา  ประมาณกึ่งกลางของ 
postorbital crest ถึงขอบนอกของฐานของ exorbital teeth มีรองลึกชัดเจนขางละรอง  
ระยะหางระหวางซ่ีของ epibranchial tooth มีความกวางใกลเคียงกับความกวางของฐานของ 
epibranchial tooth ปลายของ semicircular groove โคง distal ของอวัยวะเพศผูคูท่ี 1 เรียว
แหลมโคงออกนอกกระดองทอง 

ขนาด:  ความยาวลําตัว 27.6 – 48.2 มิลลิเมตร ความกวางลําตัว 34.6 – 56.4 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยแมน้ํานครนายก และลุมน้ํายอยแมน้ําปราจีนบุรี 
สภาพถ่ินอาศัย: แมน้ําลําคลองท่ัวไป 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

93. Sayamia germaini  (Rathbun, 1902) (ภาพท่ี 25 ฉ) 

 
ช่ือไทย:  ปูนา ปูนามวง 
ช่ือพอง:  Somanniathelphusa germaini (Rathbun,1902) 
ตัวอยางท่ีใชศึกษา: ตัวผู 1 ตัว ตัวเมีย 3 ตัว 
ลักษณะสําคัญ: กระดองหลังสีน้ําตาล กามท้ังสองขางสีขาวนวลมีจดุสีน้ําตาลแดงหรือสีสนิมประปราย 

สวน carpus ของกามใหญมีลายหรือแถบสีดําเล็กนอย ประมาณกึง่กลางของ postorbital 
crest ถึงขอบนอกของฐานของ exorbital teeth มีรองต้ืนขางละรอง ระยะหางระหวางซ่ีของ 
epibranchial tooth มีความกวางนอยกวาความกวางของฐานของ epibranchial tooth  ปลาย
ของ semicircular groove ตรง distal ของอวัยวะเพศผูคูท่ี 1 มีรูปรางคลายหัวเปดซ่ึงสวนหวั
หักงอลงแตไมเปนมุมฉากกบัฐานและหันหัวออกนอกกระดองทอง 

ขนาด:  ความยาวลําตัว 25.5 – 32.9 มิลลิเมตร ความกวางลําตัว 31.8 – 43.3 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยแมน้ํานครนายก ลุมน้ํายอยคลองพระสะทึง และลุมน้ํายอยคลองพระปรง 
สภาพถ่ินอาศัย: แมน้ําลําคลองท่ัวไป 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
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ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

94. Sayamia sexpunctatum  (Lanchester, 1906)(ภาพท่ี 25 ช) 

 
ช่ือไทย:  ปูนา ปูนากามยาว 
ช่ือพอง:  Somanniathelphusa sexpunctatum (Lanchester,1906) 
ตัวอยางท่ีใชศึกษา: ตัวผู 10 ตัว ตัวเมีย 18 ตัว 
ลักษณะสําคัญ: distal ของอวัยวะเพศผูคูท่ี 1 มีรูปรางคลายหวัเปดซ่ึงสวนหวัหกังอลงแตเกือบเปนมุมฉาก

กับฐานและหันหัวออกนอกกระดองทอง ท่ีกระดองหลัง บริเวณระหวาง ดานหลังของ 
postorbital crest, epigastric crest พื้นท่ีระหวาง cervical groove และพ้ืนท่ีของ semicircular 
groove มีสีขาวนวล นอกน้ันเปนสีเปลือกมังคุด กามอันใหญพื้นท่ีจากสวนปลายถึง
ประมาณ 1/3-2/3 สวนของ propodus มีสีขาวนวล พืน้ท่ีท่ีเหลือของ propodus, carpus และ 
merus มีลายหรือแถบสีดํา ประมาณกึ่งกลางของ postorbital crest ถึงขอบนอกของฐานของ 
exorbital teeth มีรองลึกชัดเจนขางละรอง  ระยะหางระหวางซ่ีของ epibranchial tooth มี
ความกวางนอยกวาความกวางของฐานของ epibranchial tooth ปลายของ semicircular 
groove โคง 

ขนาด:  ความยาวลําตัว 10.9 – 47.3 มิลลิเมตร ความกวางลําตัว 13.7 – 57.1 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองทาลาด ลุมน้ํายอยแมน้ํานครนายก และลุมน้ําปราจีนบุรีท้ัง 4 ลุมน้ํายอย 
สภาพถ่ินอาศัย: ลําคลองและอางเก็บน้ํา 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

Family Pinnotheridae 
95. Pinnotheres pholadis De Hann, 1835 (ภาพท่ี 25 ซ) 

 
ช่ือไทย:  ปู 
ช่ือพอง:  - 
ตัวอยางท่ีใชศึกษา: ตัวผู 2 ตัว ตัวเมีย 1 ตัว 
ลักษณะสําคัญ: เปนปูขนาดเล็ก รูปรางกลมคลายเหรียญบาทขอบกระดองดานหนาระหวางตา มีหนาม

แหลม 1 อัน กามและขาเดนิยาวกวาความกวางของกระดอง บอบบางไมแข็งแรงและมีขน
ออนนุมกระจายท่ัว พืน้ผิวกระดองเรียบ เปลือกบาง บริเวณตางๆปรากฏชัดเจน รอง 
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cervical groove, semicircula groove และ H-groove เปนรองลึกชัดเจน กระดอง กามและขา
เดินสีน้ําตาล 

ขนาด:  ความยาวลําตัว 3.2 – 4.0 มิลลิเมตร ความกวางลําตัว 3.2 – 3.9 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยคลองทาลาด และลุมน้ํายอยแมน้ํานครนายก 
สภาพถ่ินอาศัย: แมน้ําและลําคลองท่ีพื้นเปนโคลน 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: - 
 

Family Ocypodidae 
96. Uca (Deltuca) dussumieri spinata  Mile-Edward, 1852 (ภาพท่ี 26 ก) 

 
ช่ือไทย:  ปูกามดาบ ปูเปยวกามยาว 
ช่ือพอง:  Gelasimus dussumieri  De Man, 1887 
ตัวอยางท่ีใชศึกษา: ตัวผู 24 ตัว ตัวเมีย 11 ตัว 
ลักษณะสําคัญ: กระดองรูปส่ีเหล่ียมคางหมู รอง cervical groove และ H-groove เปนรอยจางๆ สวนหนา

ระหวางตาแคบ กานตาเรียวเล็กยาว กามขางใหญ ขอท่ี 6 และ 7 (propodus and dactylus) 
ยาวมากและมีลักษณะคลายคีมคีบ ดานหนาของขอท่ี 6 (สวนของนิว้) และขอท่ี 7 กามหนีบ
มีรองตามความยาว 2 รองและมีความยาวมากกวาสวน palm ประมาณ 1.5 เทา พื้นผิวลําตัว
สีน้ําตาล กามสีน้ําตาลอมเหลือง  

ขนาด:  ความยาวลําตัว 14.0 - 16.0 มิลลิเมตร ความกวางลําตัว 21.6 – 34.0 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยแมน้ําบางปะกง 
สภาพถ่ินอาศัย: แมน้ําท่ีมีทางติดตอกับทะเล มีพื้นเปนโคลน 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: - 
 

97. Uca (Deltuca) forcipata  (Adams & White, 1848) (ภาพท่ี 26 ข) 

 
ช่ือไทย:  ปูกามดาบ 
ช่ือพอง:  Gelasimus forcipata  White,1847 
ตัวอยางท่ีใชศึกษา: ตัวผู 71 ตัว ตัวเมีย 15 ตัว 
ลักษณะสําคัญ: กระดองรูปส่ีเหล่ียมคางหมู รอง cervical groove และ H-groove เปนรองลึกชัดเจน สวน

หนาระหวางตาแคบ กานตาเรียวเล็กยาว กามขางใหญ มือ (propodus) และ นิ้วมือ 
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(dactylus) ยาวมากและมีลักษณะคลายคีมคีบ ดานหนาของมือ (propodus) และ นิ้วมือมีรอง
ตามความยาว 1 รองและมีความยาวใกลเคียงกับสวน palm กระดองมีสีมวงอมดํา กามสี
น้ําตาลทางดานบนและมีสีมวงปนทางดานลางหรือบางตัวอาจมีสีกามสีแดง  

ขนาด:  ความยาวลําตัว 6.1 – 22.1 มิลลิเมตร ความกวางลําตัว 9.8 – 35.5 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยแมน้ําบางปะกง 
สภาพถ่ินอาศัย: แมน้ําท่ีมีทางติดตอกับทะเล มีพื้นเปนโคลน 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: - 
 

Family Grapsidae   
98. Metopograpsus latifrons  (White, 1847) (ภาพท่ี 26 ค) 

 
ช่ือไทย:  ปูแสมหินหนากวาง ปูแสมกามมวง 
ช่ือพอง:  - 
ตัวอยางท่ีใชศึกษา: ตัวผู 1 ตัว ตัวเมีย 1 ตัว 
ลักษณะสําคัญ: สวนหนาของกระดองระหวางขอบตาดานในมีความกวางเปน 2/3 ของระยะทางระหวางมุม

ขอบตาดานนอกมีพื้นผิวเรียบ ขอบดานขางของกระดองสอบเขามากทางดานหลัง สวนทอง
ปลองท่ี 6 ของตัวผูแผขยายออกมาทางดานขาง  

ขนาด:  ความยาวลําตัว 14.9 – 23.6 มิลลิเมตร ความกวางลําตัว 18.2 – 29.1 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยแมน้ําบางปะกง 
สภาพถ่ินอาศัย: แมน้ําท่ีมีทางติดตอกับทะเล มีพื้นเปนโคลน 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: - 
 

Family Sesarmidae   
99. Sesarma (Sesarma) moeschii De Man , 1892 (ภาพท่ี 26 ง) 

 
ช่ือไทย:  ปูแสม 
ช่ือพอง:  - 
ตัวอยางท่ีใชศึกษา: ตัวผู 50 ตัว ตัวเมีย 41 ตัว 
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ลักษณะสําคัญ: บริเวณพืน้ผิวดานบนของกระดองเรียบ ขอบดานขางมีฟน พื้นผิวดานใน มือมีสันตามขวาง
ซ่ึงเกิดจากเม็ดเล็กๆจํานวน 8 – 10 เม็ด เรียงกันเปนแถว 1 แถวอยางชัดเจน merus ของขา
เดินคูท่ี 3 มีความยาวมากกวา 2 เทาของความกวางเล็กนอย 

ขนาด:  ความยาวลําตัว 6.0 – 16.3 มิลลิเมตร ความกวางลําตัว 5.4 – 18.9 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยแมน้ําบางปะกง 
สภาพถ่ินอาศัย: แมน้ําท่ีมีทางติดตอกับทะเล มีพื้นเปนโคลน 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 

 

100. Sesarma (Parasesarma) plicata  (Latreille, 1806) (ภาพท่ี 26 จ) 

 
ช่ือไทย:  ปูแสม 
ช่ือพอง:  - 
ตัวอยางท่ีใชศึกษา: ตัวผู 31 ตัว ตัวเมีย 42 ตัว 
ลักษณะสําคัญ: ขอบดานขางกระดองไมมีฟน ดานบนของมอืมีสันซ่ีหวีเฉียงอยู 2 สัน ดานบนของนิว้มีตุม

เล็กๆขนาดเทาๆกัน 9 – 12 อัน เรียงตัวกันเปนแถวตลอดความยาว merus ของขาเดินคูท่ี 3 
จะมีความยาวเปน 2 เทาของความกวาง                                

ขนาด:  ความยาวลําตัว 5.5 – 10.7 มิลลิเมตร ความกวางลําตัว 7.5 – 13.8 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยแมน้ําบางปะกง 
สภาพถ่ินอาศัย: แมน้ําท่ีมีทางติดตอกับทะเล มีพื้นเปนโคลน 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: เนื้อใชเปนอาหาร 
 

101. Metaplax  dentipes  (Heller, 1865) (ภาพท่ี 26 ฉ) 

 
ช่ือไทย:  ปูแสม 
ช่ือพอง:  Helice dentipes (Heller, 1865) 
ตัวอยางท่ีใชศึกษา: ตัวผู 3 ตัว  
ลักษณะสําคัญ: กระดองลักษณะเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา มีความกวางมากกวาความยาวเปนอัตราสวน     4 :3 

สันท่ีอยูใตขอบตาดานลางประกอบดวยปุมขนาดใหญจาํนวน 5-6 อัน ขอบดานบน 
propodus ของกามมีความยาวเทาๆกับความกวาง และขอบดานในระหวาง propodus กับ 
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dactylus ของกามหนีบ มีลักษณะเปนปุมเล็กๆแบบฟนเล่ือย บริเวณขอบดานหนา merus 
ของขาเดินทุกคูไมมีหนามแหลม 

ขนาด:  ความยาวลําตัว 11.9 – 15.5 มิลลิเมตร ความกวางลําตัว 15.3 – 19.5 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยแมน้ําบางปะกง 
สภาพถ่ินอาศัย: แมน้ําท่ีมีทางติดตอกับทะเล มีพื้นเปนโคลน 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: - 

 

102. Metaplax  distincta  H. Mile Edward, 1852 (ภาพท่ี 26 ช) 

   
ช่ือไทย:  ปูแสม 
ช่ือพอง:  Metaplax  distinctus  H. Mile Edward,1852 
ตัวอยางท่ีใชศึกษา: ตัวผู 3 ตัว ตัวเมีย 1 ตัว 
ลักษณะสําคัญ: กระดองลักษณะเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา มีความกวางมากกวาความยาวเปนอัตราสวน 4 :3 

สันท่ีอยูใตขอบตาดานลางประกอบดวยปุมขนาดใหญจาํนวน 25-30 อัน ขอบดานบน 
propodus ของกามมีความยาวเทาๆกับความกวาง และขอบดานในระหวาง propodus กับ 
dactylus ของกามหนีบ มีลักษณะเปนปุมเล็กๆแบบฟนเล่ือย บริเวณขอบดานหนา merus 
ของขาเดินทุกคูไมมีหนามแหลม 

ขนาด:  ความยาวลําตัว 10.1 – 11.3 มิลลิเมตร ความกวางลําตัว 14.7 – 17.0 มิลลิเมตร 
แหลงท่ีพบ: ลุมน้ํายอยแมน้ําบางปะกง 
สภาพถ่ินอาศัย: แมน้ําท่ีมีทางติดตอกับทะเล มีพื้นเปนโคลน 
ความชุกชุม: พบไมบอย 
ประโยชน: - 
 
คูมือจําแนกชนิดหอย กุง ปท่ีูพบในลุมน้ําบางปะกงและลุมน้ําปราจีนบุรี 
 
คูมือจําแนกชนิดของหอยฝาเดียวน้ําจืดท่ีพบ (ดดัแปลงจาก Brandt, 1974) 
 
1. มี เหงือก ( true ctenedia) , สวนใหญมีแผนปดปากเปลือก, เพศแยก................Subclass   Streptoneura…2                         
    ไมมี เหงือก, สวนใหญไมมีแผนปดปากเปลือก, เพศรวม (hermaphrodite)... …………………………….. 
     ……………………………….Subclass   Euthyneura วงศ  Lymnaeidae   Lymnaea (Radix ) auricularia 
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2. เปลือกมีรองไซฟอน (siphonate shell)………..…………………………………  Order  Neogastropoda  3 
    เปลือกไมมีรองไซฟอน ………………………………………………………… Order Mesogastropoda 4 
3.  มีแผนปดปากเปลือก, มีลวดลายบนเปลือก.............................วงศ  Buccinidae:  Clea (Anentome) helena 

    ไมมีแผนปดปากเปลือก, เปลือกเรียบ.............................. วงศ  Marginellidae:  Rivomarginella  morrisoni 
4. ตัวผู มี verge (copulatory organ) ……........................................................................................................ 5                      
     ตัวผู ไมมี verge.......................................................................................................................................... 6  
5.แผนปดปากเปลือกเปนแบบ concentric calcareous ……………...….………วงศ Bithynidae: Bithynia sp. 

    แผนปดปากเปลือกเปนแบบ concentric corneous ……………..….…วงศ Iravadiidae:  Iravadia    ornata                       
6. ตัวผูมี intromitten  organ …………………………………………………………………………………7 
   ตัวผูไมมี intromitten  organ ............................................................................................. วงศ  Thiaridae  8 
7. เปลือกมักมีขนาดเล็กกวา 40 มม.…………………. ………………………………...   วงศ Viviparidae 11  
    เปลือกมักมีขนาดใหญกวา 40 มม......................................................................... วงศ   Ampullariidae   15 
8. เปลือกไมเรียบ มีลวดลายบนเปลือก........................................................................................................... 9 
     เปลือกเรียบ คอนขางมัน มีลายสีน้ําตาลเหมือนเปลวไฟบนเปลือก................................ Adamietta  housei                      
9. เปลือกทรงกรวยรูปไข (ovoidal conic) สวนยอดเต้ียหรือคอนขางสูง...................................................... 10 
    เปลือกทรงเจดีย  (terrated)  สวนยอดสูง   ตอนบนมักกรอนหายไป.....................Melanoides  tuberculata 

10. วงเปลือกสุดทายยกข้ึน(shouldered), คร่ึงบนมีสัน(ribs) …….………….…….…...............Thiara scabra                      

    วงเปลือกสุดทายไมยกข้ึน, คร่ึงบนมีตุม (tubercles) ………….…….…....….................Tarebia  granifera                       

11. เปลือกไมมีแถบสี................................................................................... Mekongia    swainsoni   braueri  
       เปลือกมีแถบสี.................................................................................................................Filopaludina 12 
12. เปลือกหนา สีน้ําตาล แถบสีไมชัด และไมปรากฏที่วงเปลือกตอนบน....  Filopaludina  (Siamopuludina)  
      ………….....…………………………….……...…  Filopaludina  (Siamopuludina) martensi martensi 
      เปลือกสีเขียว แถบสีบนเปลือกเห็นชัดและปรากฏที่วงเปลือกตอนบน.....Filupaludina (Filopaludina) 13   
13. วงเปลือกบนมี 4 แถบสี.........................................................................................F. (F ) sumatrensis    14 
      วงเปลือกบนมี 2 แถบสี...........................................................................................................F. (F ) filosa             

14. วงเปลือกสุดทายมีแถบสี ปรากฏเฉพาะคร่ึงบนของวง................................. F. (F. ) sumatrensis speciosa  

      วงเปลือกสุดทายมี แถบสี ปรากฎท้ังวง.................................................F. (F. ) sumatrensis polygramma 
15. เปลือกรูปกรวยรูปไข หรือคอนขางกลม, รองระหวางวงลึก, ปากเปลือกเปนรูปไข...................... Pila   16  
      เปลือกกลม, รองระหวางวงต้ืน, ปากเปลือกกลม …………..……………………………..……. Pomacea 
     ………………………………………………………………………………….....Pomacea  canaliculata 
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16. เปลือกรูปไข , ผิวเปลือกมันวาว……………………………………………….. …………… Pila polita 
      เปลือกคอนขางกลม (subglobose) ดานในแผนปดเปลือกสีขาวมันวาว (whitish  nacreous)  ขอบเปลือก 
      บาง, มีสีขาว......................................................................................................................Pila ampullacea 
 
คูมือจําแนกชนิดของหอยกาบน้ําจืดท่ีพบ (ดัดแปลงจาก Brandt, 1974) 
 

คียสําหรับช้ันยอยของหอยกาบ 
 

1.  ฟนท่ีบานพับ (ถามี) ไมเปล่ียนเปนฟนคารดินัลและฟนแลเทอรัล..........................................Pteriomorphia 
     ฟนท่ีบานพับ (ถามี) เปล่ียนเปนฟนคารดินัลและฟนแลเทอรัล (ภาพท่ี 9 ก)……………….......…………2 
2.  บานพับไมมีฟนคารดินัลแท ฟนแลทเทอรัลดานหนาเปล่ียนเปนฟนซูโดคารดินัล................Schizodontida 
     บานพับมีฟนคารดินัลแท (ภาพท่ี 9 ข)....……………….…………...……………………..….Heterodonta 
 

คียสําหรับชนดิในช้ันยอย Pteriomorphia 
 

1.  เปลือกสองฝาเหมือนกัน..............................................................................................................................2 
     เปลือกสองฝาไมเหมือนกนั...................................................................Ostreoida: Enigmonia aenigmatica 
 
2.  บานพับมีฟนคมหลายอัน.....................................................................................Arcoida: Scaphula pinna   
     บานพับไมมีฟน....................................................................................................Mytiloida: Limnoperna 3 
3.  เปลือกดานหลังจะโคงกวาดานหนามาก (ประมาณ 4 เทาของดานหนา)................ Limnoperna siamensis   

    เปลือกดานหลังจะโคงกวาดานหนา (ประมาณ 2.5 เทาของดานหนา)........................... Limnoperna supoti   
 

คียสําหรับวงศยอยในวงศ Amblemidae 
 

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

คียสําหรับชนดิในวงศยอย Pseudodontinae 
 

1.   บานพับไมมีฟน............................................................................................................Pilsbryoconcha: 2 
      บานพับมีฟนซูโดคารดนิัลเปนปุม 1 ปุมในแตละฝา……………………..………….…….Pseudodon: 3 
2.  เปลือกหลังปลายช้ีลงเล็กนอย เปลือกดานลางโคงเล็กนอย………………… Pilsbryoconcha exilis exilis 

     เปลือกหลังปลายช้ีตรง เปลือกดานลางเกือบตรง.................................... Pilsbryoconcha exilis compressa 
3.  ความสูง นอยกวา 2/3 ของความยาว.........................................................................................................4 
     ความสูง 2/3 ของความยาวหรือมากกวา...................................................................................................6 
4.  เปลือกบาง รูปไต ดานหลังมีปกเล็กนอย ฟนซูโดคารดินัลเปนตุมเล็กบาง............     Pseudodon mouhoti     
เปลือกหนาปานกลาง.................................................................................................................................5 

5.  ไมมีปก เปลือกดานหลังโคงมน.............................................................. Pseudodon inoscularis cumingi  

     เปลือกดานหลังมีปกเล็กนอย.................................................... Pseudodon vondembuschianus ellipticus  

6.  เปลือกสามเหล่ียมมน มีปกดานหลัง........................................... Pseudodon cambodjensis cambodjensis 

     เปลือกดานหลังไมยกข้ึน ปองปานกลาง................................................... Pseudodon inoscularis callifer   
 

คียสําหรับชนดิในวงศยอย Hyriopsinae 
 

1.  ฟนซูโดคารดินัลในฝาขวาเปนซ่ีเล็กๆเรียงเปนแนวตามขวางของบานพับ แตไมเปนรองลึก  
................................................................................................................ Hyriopsis (Hyriopsis) delaportei 

     ฟนซูโดคารดินัลในฝาขวาเปนรองลึก คม เรียงเปนแนวตามขวางของบานพับ............................................ 
    …………………………………………………………………..………………….… Hyriopsis (Limnoscapha) : 2 
2.  เปลือกยาวไมเกิน 120 มิลลิเมตร เปลือกปอง รองฟนซูโดคารดินัลแคบ....................................................... 
     ……………………………………………………………………………...Hyriopsis (Limnoscapha) desowitzi 
     เปลือกในตัวเต็มวัยยาวกวา 140 มิลลิเมตร เปลือกไมปองมาก รองฟนซูโดคารดินลักวาง........................... 
     ......................................................................................................... Hyriopsis (Limnoscapha) myersiana 
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คียสําหรับชนดิในวงศยอย Parreysiidae 
 

1.  เปลือกรูปไขคอนขางยาว ลวดลายเปนสันคมชัด มี 6 สันในชวงสูง 10 มิลลิเมตร..............Scabies crispata 

     เปลือกรูปไตยาว ลวดลายขาดหายไป หรือมี 9 สันในชวงสูง 10 มิลลิเมตร.......................Scabies phaselus 
 

คียสําหรับชนดิในวงศยอย Rectidentinae 
 
1. ฟนท่ีบานพับบอบบาง............................................................................................................... Physunio : 3 
    ฟนท่ีบานพับคอนขางแข็งแรง.....................................................................................................................2 
2.  เปลือกรูปไข ลวดลายบนอัมโบเปนรอยหยัก........................................................ Uniandra contradens : 5 
     เปลือกรูปไข ไมมีลวดลายบนอัมโบ................................................... Ensidens ingallsianus ingallsianus 

3.  ความสูงของเปลือกตัวเต็มวัยมากกวา 60 มิลลิเมตร เปลือกปองมาก............................ Physunio superbus 
     ความสูงของเปลือกตัวเต็มวัยนอยกวา 60 มิลลิเมตร เปลือกไมปองหรือปองปานกลาง.............................2 
4.  เปลือกส่ีเหล่ียมคางหมู แบน  ปกสูง 30 มิลลิเมตรหรือตํ่ากวา ฟนแลทเทอรัล บางมากและขนานกัน......... 
     ............................................................................................................................. Physunio cambodiensis 
     เปลือกรูปไข ปองปานกลาง  เปลือกไมมีปกเดนชัด ขอบบนเกือบขนานกับขอบลาง ฟนแลทเทอรัล บาง 

และขนานกัน……………………………………………………………….………… Physunio modelli 

5.  ความยาวตอความสูง 2:1 ……………………………………………………….…… Physunio tumidula 
     ความยาวตอความสูง นอยกวา 2:1...............................................................................................................2 
6.  เปลือกเรียบ ไมมีรอยยน ถามีจะมีเฉพาะท่ีอัมโบเทานัน้..............................................................................3 
     เปลือกมีรอยยนท้ังเปลือก............................................................................................................................4 
7.  เปลือกรูปไข.................................................................................................... Uniandra contradens ascia 

     เปลือกกลม ส้ัน ปอง................................................................................... Uniandra contradens crossei 

8.  มีปกเล็กนอยท่ีเปลือกดานหลัง............................................................. Uniandra contradens fischeriana 
     ไมมีปก........................................................................................................................................................5 
9.  เปลือกรูปไข กลม ปอม.......................................................................... Uniandra contradens rusticoides 

     เปลือกรูปไขยาว............................................................................................ Uniandra contradens rustica 
 

คียสําหรับสกุลในช้ันยอย Heterodonta 
 
1.  เปลือกบาง รูปรางยาวเรียว....................................................................................................Martesia strita 

     เปลือกแข็ง รูปสามเหล่ียมมน หรือรูปไข มีสัน............................................................................Corbicula 
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คูมือจําแนกชนิดของกุงและปูท่ีพบ  
 

คียสําหรับวงศในลําดับ Decapoda 
 

1.  เคล่ือนท่ีโดยการวายน้ํา……………………………………………………………………………..……2 
     เคล่ือนท่ีโดยการคลาน...............................................................................................................................7 
2.  เปลือกหัวคลุมตา.............................................................................................วงศ Alpheidae : Alpheus sp. 
     เปลือกหัวไมคลุมตา....................................................................................................................................3 
3.  สวนหวัยาว........................................................................................... วงศ Luciferidae : Lucifer hanseni   
     สวนหวัไมยาว.............................................................................................................................................4 
4.  ขาเดินมี 3 คู..........................................................................................วงศ Sergestidae : Acetes japonicus 
     ขาเดินมี 5 คู................................................................................................................................................5 
5.  ขาเดินคูท่ี 1 และ 2 เปนกามหนีบ ปลายของนิ้วท้ังสองลักษณะเปนพูขน.................................วงศ Atyidae 
     ขาเดินคูท่ี 1 และ 2 เปนกามหนีบ ปลายของนิ้วท้ังสองไมเปนพูขน............................................................6 
6.  เปลือกคลุมปลองทองแผนท่ี 2 ซอนทับแผนท่ี 1 และ 3..................................................วงศ Palaemonidae 
     เปลือกคลุมปลองทองแผนท่ี 2 ไมซอนทับแผนท่ี 1 และ 3....................................................วงศ Penaeidae 
7.  กระดองรูปรางกลม.....................................................................................................................................8 
     กระดองรูปรางไมกลม................................................................................................................................9 
 8. ขอบกระดองระหวางตามีหนามแหลม 1 อัน..............................วงศ Pinnotheidae : Pinnotheres pholadis 

     ขอบกระดองระหวางตามีหนามแหลม 3 อัน..................วงศ Hymenosomatidae : Halicarcinus orientalis 
 9. ขอบขางกระดองไมมีหนามแหลม............................................................................................................10 
      ขอบขางกระดองมีหนามแหลม................................................................................................................11 
10.  ตามีกานตายาวประมาณ 2/3 ของความกวางกระดอง.......................................................วงศ Ocypodidae 
       ตามีกานตายาวนอยกวา 2/3 ของความกวางกระดอง.................วงศ Potamidae : Larnaudia beusekomae 
11.  จับปงของเพศผูเปนรูปตัว T.....................................................................................วงศ Parathelphusidae 
       จับปงของเพศผูเปนรูปสามเหล่ียม..........................................................................................................12 
12.  กระดองโคงกลมหรือเปนรูปส่ีเหล่ียมคางหมู, ดานบน maxilliped -3 ไมมีสันขนเฉียง.............................. 
        ................................................................................................วงศ Grapsidae : Metopograpsus latifrons 
       กระดองรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสหรือส่ีเหล่ียมผืนผา,  มีสันขนเฉียงบน maxilliped -3 ……...…วงศ Sesarmidae 
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คียสําหรับชนดิในวงศ Penaeidae 
 
1.  กรีมีฟนท้ังดานบนและลาง.........................................................................................................Penaeus : 2 
     กรีมีฟนเฉพาะดานบน........................................................................................................Metapenaeus : 3 
2.  มี hepatic carina………………………………………...……...……..Penaeus (Penaeus) semisulcatus 

     ไมมี hepatic carina......................................................................Penaeus (Fenneropenaeus) merguensis 

3.  กรีส้ัน มีความยาวไมถึงสวนปลายของกานหนวด (antennular peduncle)….……Metapenaeus lysianassa 
     กรียาว มีความยาวถึงสวนปลายของกานหนวด (antennular peduncle)………….......................................4 
4.  ฟนบนกรีปรากฏตลอดท้ังกรี โคนกรีไมยกสูง...............................................................Metapenaeus ensis 

      ฟนบนกรีมีเฉพาะสวนโคนประมาณ 2/3 ของกรี โคนกรียกสูง..........................Metapenaeus brevicornis 
 

คียสําหรับชนดิในวงศ Atyidae 
 
1.  กรีตรง กรียาวถึงกึ่งกลางปลองท่ี 2 ของฐานหนวดคูท่ี 1...........................................Caridina sumatrensis 
     กรีเรียว ยาวมากกวาแผนกําบังหนวดคูท่ี 2 ……………………………………………………………….2 
2.  กรีลางมีฟน 6 – 12 ซ่ี...................................................................................................................................3 
     กรีลางมีฟน 16 ซ่ี.......................................................................................................................Atyid sp 2 
3.  กรีบนมีฟนมากกวา 10 ซ่ี...........................................................................................Caridina macrophora 
     กรีบนมีฟนนอยกวา 10 ซ่ี......................................................................................................... Atyid sp 1 
 

คียสําหรับสกุลในวงศ Palaemonidae 
 

1.  บนเปลือกคลุมหัว มีหนามบริเวณตับ..................................................................................Macrobrachium 
     บนเปลือกคลุมหัว ไมมีหนามบริเวณตับ.....................................................................................................2 
2.  บนเปลือกคลุมหัว มีหนามบริเวณเหงือก..................................... Exopalaemon : Exopalaemon styliferus   

     บนเปลือกคลุมหัว ไมมีหนามบริเวณเหงือก.................................. Leptocarpus : Leptocarpus potamiscus   
 

คียสําหรับชนดิในสกุล Macrobrachium (ดัดแปลงจาก Cai et al., 2004) 
 
1.  ขาเดินคูท่ี 2 (ขาคูใหญ) มีขนปกปุยหนาแนน..............................................................................................2 
    ขาเดินคูท่ี 2 (ขาคูใหญ) ไมมีขนปกปุยหนาแนน..........................................................................................6 
 



 

 

71 

2.  ขนปุกปุยพบท่ี merus และ carpus………...………………………………… Macrobrachium niphanae  
     ไมมีขนปุกปุยท่ี merus……………………………………………………………………...…….……….3 
3.  พบขนบน palm และ fingers……………………………………………………………...……..…….….4                   
    พบขนบน fingers เทานั้น.............................................................................. Macrobrachium sintangense                

4.  Movable spine บน uropodal diaeresis ยาวกวามุมดานนอก......................... Macrobrachium malayanum               
    Movable spine บน uropodal diaeresis ส้ันกวามุมดานนอก…………………………………….……..…5               
5.  carpus รูปถวย และ 2 เทาของความกวางนอยกวาความยาว ฟนบนนิ้วของขาเดินคูท่ี 2 กามคูใหญมีจํานวน
นอยกวา 18 ซ่ี…………………………………………………………..… Macrobrachium eriocherirum     

    carpus รูปไข และ 2 เทาของความกวางมากกวาความยาว ฟนบนนิว้ของขาเดินคูท่ี 2 กามคูใหญมีจํานวน
มากกวา 20 ซ่ี........................................................................................ Macrobrachium dienbienphuense 

6.  carpus ยาวกวา chela อยางเห็นไดชัด............................................................. Macrobrachium lanchesteri 
     carpus ยาวเทากับหรือส้ันกวา chela............................................................................................................7 
7.  carpus ของขาเดินคูท่ี 2 กามใหญยาวกวา palm แตส้ันกวา chela…………………………………………8 
     carpus ของขาเดินคูท่ี 2 กามใหญส้ันกวา palm………………………………………………………….10 
8.  กรีงอนข้ึนหรือมีสวนท่ียกสูง......................................................................................................................9 
     กรีตรง ไมมีสวนยกสูง ยาวถึงแผนกําบังหนวด................................................... Macrobrachium tratense 

9.  ฟนกรีดานลางมีนอยกวา 8 ซ่ี............................................................................. Macrobrachium equidens 

     ฟนกรีดานลางมีมากกวา 10 ซ่ี......................................................... Macrobrachium rosenbergii dacqueti 

10.  ฟนดานในของกามหนีบขาเดินคูท่ี 2 มีจํานวนนอยกวา 6 ซ่ี...................................... Macrobrachium lar 

        ฟนดานในของกามหนีบขาเดินคูท่ี 2 มีจํานวน 1 แถว 10 – 20 ซ่ี เล็กๆ................... Macrobrachium thai 
 

คียสําหรับชนดิในวงศ Parathelphusidae 
 
1. สัน Epigastric Crest หางและอยูดานหนาสัน Postorbital Crest  , กระดองแบน…………………………..2 
    สัน Epigastric Crest อยูในหนาสัน Postorbital Crest เล็กนอย โดยมีรองเล็กๆ ค่ันไว ,  กระดองโคง…….3 
2. ท่ี Plam ของกามอันใหญท้ังสองเพศมีลายหรือแถบสีดํา……………….…...……Siamthelphusa holthuisi 

    ท่ี Plam ของกามอันใหญท้ังสองเพศไมมีลายหรือแถบสีดํา………………..… Siamthelphusa vareigata 
3.  สวนปลายของ Gonopod-1 มีรูปรางคลายหวัเปด…………………………………..……………………..4 
     สวนปลายของ Gonopod-1 ตรง, ปลายแหลม…………………....................……. Sayamia bangkokensis  
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4. ท่ี Plam ต้ังแตประมาณครึ่งหนึ่งถึงปลายกามท้ังสองขางของท้ังสองเพศมีสีขาวนวล รอง     
    ระหวางฐานขอบนอกของเบาตากับตอนตนของ   cervical groove   เปนรองลึก..........................................        
    …………...……………………………………………………..…............……..Sayamia sexpunctatum 
    ท่ี Plam และกระดองมีสีน้ําตาล รองระหวางฐานขอบนอกของเบาตากับตอนตนของ  cervical groove 
    เปนรองต้ืน………………………………………..………………………….……… Sayamia germaini 
 

คียสําหรับชนดิในวงศ Ocypodidae 
 

1. รอง cervical groove และ H-groove เปนรอยจางๆ, กามหนีบมีรองตามความยาว 2 รอง............................... 
    ............................................................................................................... Uca (Deltuca) dussumieri spinata 
    รอง cervical groove และ H-groove เปนรองลึกชัดเจน, กามหนีบมีรองตามความยาว 1 รอง........................ 
    ............................................................................................................................... Uca (Deltuca) forcipata 
 

คียสําหรับชนดิในวงศ Sesarmidae   
 
1.  คาราเปส มีความกวางมากกวาความยาวมาก ขอบดานหนาแคบ................................................................2 
     คาราเปส มีความกวางมากกวาความยาวเล็กนอย บางคร้ังความยาวมากกวาความกวาง..............................3 
2.  มีฟนดานขางกระดอง, ดานบนของมือไมมีสันซ่ีหวีเฉียง............................ Sesarma (Sesarma) moeschii 
     ไมมีฟนดานขางกระดอง, ดานบนของมือมีสันซ่ีหวีเฉียงอยู 2 สัน............................................................... 
    ……………………………………………………………………………………. Sesarma (Parasesarma) plicata 

3.  สันท่ีอยูใตขอบตาดานลางประกอบดวยปุมขนาดใหญจํานวน 5-6 อัน......................... Metaplax  dentipes 

     สันท่ีอยูใตขอบตาดานลางประกอบดวยปุมขนาดใหญจํานวน 25-30 อัน................... Metaplax  distincta 
 
ความหลากหลายของหอย กุง ปู ในลุมน้ําบางปะกงและลุมน้ําปราจีนบุรี 
 

ความหลากหลายของหอย กุง ปู ในลุมน้าํบางปะกงและลุมน้ําปราจีนบุรีพบสัตวน้ํารวมท้ังหมด 
102 ชนิด โดยลุมน้ําบางปะกงพบสัตวน้ํามีความหลากหลายมากท่ีสุดรวมท้ังหมด 88 ชนิด (คิดเปนรอยละ 
86.27 ของท่ีพบท้ังหมด) พบหอยฝาเดยีว 14 ชนิด หอยสองฝา 32 ชนิด กุงและกั้ง 27 ชนิด และปู 15 ชนิด      
ลุมน้ําปราจีนบุรีพบวามีความหลากหลายรองลงมา คือพบสัตวน้ํารวมท้ังหมด 70 ชนิด (คิดเปนรอยละ 68.63 
ของท่ีพบท้ังหมด) โดยพบหอยฝาเดียว 13 ชนิด หอยสองฝา 35 ชนิด กุง 17 ชนิด และปู 5 ชนิด  เม่ือแยกตาม
ลุมน้ํายอยพบวา ลุมน้ํายอยแมน้ํานครนายกพบสัตวน้ํามีความหลากหลายมากท่ีสุดรวมท้ังหมด 53 ชนิด   
รองลงมาไดแกลุมน้ํายอยคลองทาลาด และลุมน้ํายอยคลองพระสะทึง พบสัตวน้ํามีความหลากหลาย รวม
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ท้ังหมดลุมน้ําละ 50 ชนดิ สวนลุมน้ําท่ีมีความหลากหลายนอยท่ีสุดไดแกลุมน้ํายอยคลองหลวง โดยพบสัตว
น้ําเพียง 10 ชนิดเทานัน้ (ตารางท่ี 1) 

สัตวน้ําท่ีพบเฉพาะลุมน้ําเชน หอยขม Filopaludina (F.) filosa, หอยฝาเดียว Iravadia 
ornata, Tarebia granifera,  Thiara scabra, หอยสองฝา Corbicula gustiviana, Corbicula moreletiana, 
Enigmonia aenigmatica, Limnoperna supoti, Martesia striata, Physunio modelli, Pseudodon mouhoti   กั้ง
ต๊ักแตน  Cloridopsis immaculata  กุงเหลือง  Exopalaemon styliferus กุงฝอย Leptocarpus potamiscus เคย
สําลี Lucifer hanseni กุงกระตอม Macrobrachium equidens, Macrobrachium lar  กุงตะกาด Metapenaeus 
ensis กุงแชบวย Penaeus merguensis กุงกุลาลาย Penaeus semisulcatus ปู Halicarpus orientalis  ปู   
Larnaudia beusekomae ปูแสม  Metaplax  dentipes, Metaplax  distincta, Metopograpsus latifrons, Sesarma 
(Sesarma) moeschii, Sesarma (Parasesarma) plicata  ปูกามดาบ Uca (Deltuca) dussumieri  spinata และ 
Uca (Deltuca) forcipata พบเฉพาะลุมน้ําบางปะกง สวนหอยเจดีย  Adamietta housei,  Bithynia sp. 1, 
Rivomarginella morrisoni หอยสองฝา Corbicula arata, Corbicula leviuscula, Corbicula messageri, 
Corbicula noetlingi, Corbicula occidentiformis, Hyriopsis (Hyriopsis) delaportei, Hyriopsis 
(Limnoscapha) desowitzi, Hyriopsis (Limnoscapha) myersiana, Physunio superbus, Pseudodon inoscularis 
callfer และ Uniandra contradens tumidula พบเฉพาะลุมน้ําปราจีนบุรี  

สัตวน้ําท่ีพบเฉพาะลุมน้ํายอยเชน หอยสองฝา Pseudodon mouhoti พบเฉพาะลุมน้ํายอย
คลองทาลาด หอยสองฝา Physunio modelli  พบเฉพาะลุมน้ํายอยคลองหลวง หอยฝาเดียว Thiara scabra  กั้ง
ต๊ักแตน  Cloridopsis immaculate  กุงเหลือง  Exopalaemon styliferus  เคยสําลี Lucifer hanseni กุง 
Macrobrachium lar  กุงแชบวย Penaeus merguensis กุงกุลาลาย Penaeus semisulcatus ปูแสม  Metaplax  
dentipes, Metaplax  distincta, Metopograpsus latifrons  ปูกามดาบ Uca (Deltuca) dussumieri  spinata และ 
Uca (Deltuca) forcipata พบเฉพาะลุมน้ํายอยแมน้ําบางปะกง หอยขม Filopaludina (F.) filosa หอยสองฝา 
Limnoperna supoti ปูน้ําตก Larnaudia beusekomae พบเฉพาะลุมน้ํายอยแมน้ํานครนายก หอยทราย 
Corbicula leviuscula พบเฉพาะลุมน้ํายอยคลองพระสะทึง หอยทราย Corbicula messageri หอยขาว 
Hyriopsis (Limnoscapha) desowitzi พบเฉพาะลุมน้ํายอยคลองพระปรง หอยกาบ Hyriopsis (Hyriopsis) 
delaportei และหอยกาบ  Uniandra contradens tumidula พบเฉพาะลุมน้ํายอยแมน้ําหนุมาน  

สัตวน้ําบางชนิดพบไดท้ัง 2 ลุมน้ําไดแก หอยเจดีย Clea (Anentome) helena หอยขม 
Filopaludina (F.) sumatrensis polygramma หอยขม Filopaludina (F.) sumatrensis speciosa หอยขม 
Filopaludina (S.) martensi martensi หอยคัน Lymnaea (Radix) auricularia หอยทราย Mekongia swainsoni 
braueri,   หอยเจดยี Melanoides tuberculata หอยโขง Pila ampullacea, Pila polita, หอยเชอรร่ี Pomacea  
canaliculata หอยสองฝา Corbicula baudoni, Corbicula castanea, Corbicula fluminea, Corbicula 
iravadica, Corbicula javanica,  Corbicula lamarckiana,  Corbicula lydigiana, Corbicula solidula, 
Corbicula vokesi, Ensidens ingallsianus ingallsianus, Limnoperna siamensis, Physunio cambodiensis, 
Pilsbryoconcha exilis  compressa, Pilsbryoconcha exilis exilis, Pseudodon cambodjensis cambodjensis, 
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Pseudodon inoscularis cumingi,  Scabies crispata, Scabies phaselus, Scaphula pinna,  Uniandra 
contradens ascia,  Uniandra contradens crossei, Uniandra contradens fischeriana, Uniandra contradens 
rustica, Uniandra contradens rusticoides กุงเคย Acetes japonicus, กุงฝอย Atyid sp. 1, กุงฝอย Atyid sp. 2, 
กุงฝอย Caridina macrophora กุงหิน Caridina sumatrensis  กุง Macrobrachium dienbienphuense กุง 
Macrobrachium eriocheirum กุงฝอย Macrobrachium lanchesteri กุง Macrobrachium malayanum 
Macrobrachium niphanae กุงกามกราม Macrobrachium rosenbergii dacqueti กุงชฎา Macrobrachium 
sintangense กุง Macrobrachium thai  กุง Macrobrachium tratense กุงตะกาด Metapenaeus brevicornis  กุง
ตะกาด Metapenaeus lysianassa, Mysid, ปูนา Sayamia bangkokensis, Sayamia germaini, Sayamia 
sexpunctatum ปูลําหวย Siamthelphusa holthuisi และ  Siamthelphusa vareigata 

สัตวน้ําท่ีสามารถพบไดท้ัง 8 ลุมน้ํายอยไดแก หอยขม Filopaludina (S.) martensi martensi 
และ กุงฝอย Macrobrachium lanchesteri 
  สัตวน้ําท่ีอาศัยอยูตามซอกหนิบริเวณนํ้าตกและลําคลองท่ีตอเนื่องกับน้ําตก ไดแก ปูน้ําตก 
Larnaudia beusekomae มักพบรวมกับกุง Macrobrachium eriocheirum กุง Macrobrachium niphanae และ
กุงหิน Caridina sumatrensis สัตวน้ําท่ีพบตามรากพืชใตน้ําแทบทุกแหลงน้ําไดแก กุงฝอย Macrobrachium 
lanchesteri กุงฝอย Caridina macrophora และ กุงหิน Caridina sumatrensis สําหรับสัตวน้ําท่ีพบในน้ํากรอย
ไดแกกลุมสัตวท่ีพบในลุมน้าํบางปะกง (ตารางท่ี 1) 
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ตารางท่ี 1  ชนดิและการแพรกระจายของกุง ปู หอย ในลุมน้ําบางปะกงและลุมน้ําปราจีนบุรี 
 

 ลุมน้ําบางปะกง ลุมน้ําปราจีนบุรี 

 B1 B2 B3 N P1 P2 P3 P4 

หอยฝาเดียว         

1. Adamietta housei     X X   

2. Bithynia sp.1     X X   

3. Clea (Anentome) helena X X  X X X X X 

4. Filopaludina (F.) filosa    X     

5. Filopaludina (F.) sumatrensis polygramma X X X X    X 

6. Filopaludina (F.) sumatrensis speciosa   X X X X X X 

7. Filopaludina (S.) martensi martensi X X X X X X X X 

8. Iravadia ornata X  X      

9. Lymnaea (Radix) auricularia   X  X    

10. Mekongia swainsoni braueri   X  X X X X 

11. Melanoides tubreculata X  X X X X   

12. Pila ampullacea    X X X   

13. Pila polita   X  X X   

14. Pomacea  canaliculata X  X  X X X  

15. Rivomarginella morrisoni     X X   

16. Tarebia granifera   X X     

17. Thiara sp. 1   X      

รวมชนิดแตละลุมน้ํายอย 6 3 11 8 12 11 5 5 

รวมชนิดแตละลุมน้ํา 14 13 

หอยสองฝา         

18. Corbicula arata     X  X  

19. Corbicula baudoni X  X X X   X 
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ตารางท่ี 1  (ตอ)         

 ลุมน้ําบางปะกง ลุมน้ําปราจีนบุรี 

 B1 B2 B3 N P1 P2 P3 P4 

20. Corbicula castanea    X X X   

21. Corbicula fluminea X     X   

22. Corbicula gustiviana X  X X     

23. Corbicula iravadica X  X X X X   

24. Corbicula javanica    X X X   

25. Corbicula lamarckiana X    X    

26. Corbicula leviuscula     X    

27. Corbicula lydigiana    X X X   

28. Corbicula messageri      X   

29. Corbicula moreletiana X  X X     

30. Corbicula noetlingi     X X   

31. Corbicula occidentiformis     X X  X 

32. Corbicula solidula X     X   

33. Corbicula vokesi X       X 

34. Enigmonia aenigmatica   X X     

35. Ensidens ingallsianus ingallsianus X   X X X  X 

36. Hyriopsis (Hyriopsis) delaportei       X  

37. Hyriopsis (Limnoscapha) desowitzi      X   

38. Hyriopsis (Limnoscapha) myersiana     X X X  

39. Limnoperna siamensis X    X X X X 

40. Limnoperna supoti     X     

41. Martesia striata   X X     

42. Physunio cambodiensis    X X X X  
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ตารางท่ี 1  (ตอ)         

 ลุมน้ําบางปะกง ลุมน้ําปราจีนบุรี 

 B1 B2 B3 N P1 P2 P3 P4 

43. Physunio modelli  X       

44. Physunio superbus     X X  X 

45. Pilsbryoconcha exilis  compressa X X  X X X  X 

46. Pilsbryoconcha exilis exilis X   X X X  X 

47. Pseudodon cambodjensis cambodjensis X    X X   

48. Pseudodon inoscularis callfer     X X   

49. Pseudodon inoscularis cumingi    X X X   

50. Pseudodon mouhoti X        

51. Pseudodon vondembuschianus ellipticus X   X     

52. Scabies crispata X   X  X X  

53. Scabies phaselus X X   X X   

54. Scaphula pinna X    X X  X 

55. Uniandra contradens ascia X  X X X X X X 

56. Uniandra contradens crossei   X   X X X 

57. Uniandra contradens fischeriana X    X X X  

58. Uniandra contradens rustica X    X    

59. Uniandra contradens rusticoides X    X X X  

60. Uniandra contradens tumidula       X  

รวมชนิดแตละลุมน้ํายอย 22 3 8 18 26 27 11 11 

รวมชนิดแตละลุมน้ํา 32 35 

กุง/ก้ัง         

61. Acetes japonicus X  X X    X 

62. Alpheus sp. 1 X  X X     
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ตารางท่ี 1  (ตอ)         

 ลุมน้ําบางปะกง ลุมน้ําปราจีนบุรี 

 B1 B2 B3 N P1 P2 P3 P4 

63. Atyid sp. 1 X X X X   X X 

64. Atyid sp. 2    X  X   

65. Caridina macrophora X   X X X X X 

66. Caridina sumatrensis X X  X X X X X 

67. Cloridopsis immaculata   X      

68. Exopalaemon styliferus   X      

69. Leptocarpus potamiscus X  X      

70. Lucifer hanseni   X      

71. Macrobrachium dienbienphuense X   X  X   

72. Macrobrachium equidens   X X     

73. Macrobrachium eriocheirum X   X X X X  

74. Macrobrachium lanchesteri X X X X X X X X 

75. Macrobrachium lar    X     

76. Macrobrachium malayanum X   X X X X  

77. Macrobrachium niphanae    X X X   

78. Macrobrachium rosenbergii dacqueti X X X  X X  X 

79. Macrobrachium sintangense X  X X X X X X 

80. Macrobrachium thai    X X    

81. Macrobrachium tratense X  X X X X  X 

82. Metapenaeus brevicornis X  X     X 

83. Metapenaeus ensis X  X X     

84. Metapenaeus lysianassa X  X X    X 

85. Mysid X  X X    X 
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ตารางท่ี 1  (ตอ)         
 ลุมน้ําบางปะกง ลุมน้ําปราจีนบุรี 

 B1 B2 B3 N P1 P2 P3 P4 

86. Penaeus merguensis   X      

87. Penaeus semisulcatus   X      

รวมชนิดแตละลุมน้ํายอย 17 4 18 19 10 11 7 11 

รวมชนิดแตละลุมน้ํา 27 17 

ป ู         

88. Halicarpus orientalis X  X X     

89. Larnaudia beusekomae     X     

90. Metaplax  dentipes   X      

91. Metaplax  distincta   X      

92. Metopograpsus latifrons   X      

93. Pinnotheres phaladis X   X     

94. Sayamia bangkokensis    X    X 

95. Sayamia germaini    X X X   

96. Sayamia sexpunctatum X   X X X X X 

97. Sesarma (Sesarma) moeschii X  X      

98. Sesarma(Parasesarma) plicata X  X      

99. Siamthelphusa holthuisi    X    X 

100. Siamthelphusa vareigata   X X  X X X 

101. Uca (Deltuca) dussumieri  spinata   X      

102. Uca (Deltuca) forcipata   X      

รวมชนิดแตละลุมน้ํายอย 5 0 9 8 2 3 2 4 

รวมสัตวทุกชนิดแตละลุมน้าํยอย 50 10 46 53 50 52 25 31 

รวมสัตวทุกชนิดแตละลุมน้าํ 88 70 
หมายเหตุ   B1 = ลุมนํ้ายอยคลองทาลาด B2 = ลุมนํ้ายอยคลองหลวง B3 = ลุมนํ้ายอยแมนํ้าบางปะกง  
N=  ลุมนํ้ายอยนํ้านครนายก  P1 = ลุมนํ้ายอยคลองพระสะทึง P2 =  ลุมนํ้ายอยคลองพระปรง P3 =  ลุมนํ้ายอยแมนํ้าหนุมาน 
P4 =  ลุมนํ้ายอยแมนํ้าปราจีนบุรี 
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ก ข 

  
ค ง 

 
                                                                              จ 

  
ฉ ช 

 
ภาพท่ี 9  ก. Filopaludina (Filopaludina) sumatrensis speciosa (Deshayes, 1876) ข. Filopuludina  

(Filopaludina )  sumatrensis  polygramma  (Martens, 1860) ค. Filopaludina (Filopaludina) 
 filosa  (Reeve, 1863) ง. Filopaludina (Siamopaludina) martensi martensi (Frauenfeld, 1865)  
จ. Mekongia swainsoni braueri  (Kobelt, 1908) ฉ. Pila polita  (Deshayes, 1830) ช.  Pila 
ampullacea  (Linnaeus, 1758)  (มาตราสวน= 1 ซม.) 
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ก ข 

  
ค ง 

  
จ ฉ 

  
ช ซ 

 
ภาพท่ี 10  ก. Pomacea canaliculata  (Lamarck, 1819) ข. Bithynia sp. ค. Iravadia ornata  

Blanford, 1867 ง. Thiara scabra  (O.F.Müller, 1774) จ. Melanoides tuberculata   
(O.F.Müller, 1774)  ฉ. Tarebia granifera  (Lamarck, 1822) ช. Adamietta housei   
(Lea, 1856) ซ. Clea (Anentome) helena  (Philippi, 1847)  (มาตราสวน = 1 ซม.) 
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ก ข 

 
ค ง 

 
                                                                                    จ 

  
ฉ ช 

 
ภาพท่ี 11  ก. Rivomarginella morrisoni Brandt, 1968 ข.  Lymnaea (Radix) auriculata  (Linnaeus, 1758)  

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

  
ค ง 

  
จ ฉ 

 
                                                            ช 

 
ภาพท่ี 12  ก. Pilsbryoconcha exilis exilis  (Lea, 1839) ข.  Pilsbryoconcha exilis compressa  (Martens, 1860) 

ค. Pseudodon mouhoti  (Lea, 1863) ง.  Pseudodon inoscularis callifer  (Martens, 1860)  
จ. Pseudodon inoscularis cumingi  (Lea, 1850) ฉ.  Pseudodon cambodjensis cambodjensis   
(Petit, 1865) ช. Pseudodon vondembuschianus ellipticus  Conrad, 1865 (มาตราสวน = 1 ซม.)   
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ก ข 

  
ค ง 

 
จ ฉ 

 
ช ซ 

 
ภาพท่ี 13  ก. Hyriopsis (Hyriopsis) delaportei  (Crosse & Fischer, 1876) ข. Hyriopsis (Limnoscapha) 

desowitzi  Brandt, 1974 ค. Hyriopsis (Limnoscapha) myersiana  (Lea, 1856) ง. Scabies crispata  
(Gould, 1843) จ. Scabies phaselus  (Lea, 1856) ฉ. Ensidens ingallsianus ingallsianus  (Lea, 
1852) ช. Uniandra contradens ascia  (Hanley, 1856) ซ. Uniandra contradens rusticoides 
Brandt, 1974 (มาตราสวน= 1 ซม.) 
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ก ข 

  
ค ง 

  
จ ฉ 

  
ช ซ 

 
ภาพท่ี 14  ก. Uniandra contradens tumidula  (Lea, 1856) ข. Uniandra contradens rustica   

(Lea, 1856) ค. Uniandra contradens crossei  (Deshayes, 1876) ง. Uniandra contradens 
fischeriana (Morlet, 1883) จ. Physunio superbus  (Lea, 1843) ฉ. Physunio cambodiensis   
(Lea, 1856) ช. Physunio modelli  Brandt, 1974 ซ. Martesia strita  (Linnaeus, 1758)   
(มาตราสวน = 1 ซม.) 
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ก ข 

  
ค ง 

  
จ ฉ 

  
ช ซ 

 
ภาพท่ี 15  ก. Corbicula arata  (Sowerby, 1877) ข. Corbicula javanica  (Mousson, 1849) 

ค. Corbicula lamarckiana  Prime, 1864 ง. Corbicula lydigiana  Prime, 1861 จ. Corbicula 
castanea  (Morelet, 1865) ฉ. Corbicula fluminea  (O.F. Müller, 1774) ช. Corbicula  noetlingi  
Martens, 1899 ซ. Corbicula gustaviana  Martens, 1900  (มาตราสวน = 1 ซม.) 
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ก ข 

  
ค ง 

  
จ ฉ 

  
ช ซ 

ภาพท่ี 16  ก. Corbicula moreletiana  Prime, 1867 ข. Corbicula iravadica  Hanley & Theobald, 1876 
ค. Corbicula boudoni  Morlet, 1886 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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 ภาพท่ี 17  ก. Cloridopsis immaculata  (Kemp, 1931) เพศผู ความยาวเหยียด 55 มม.  

   ข. กามของ Cloridopsis immaculata  (Kemp, 1931) เพศผู ความยาวเหยียด 55 มม.  
  ค. Mysid ง. Penaeus merguensis  De Man, 1888 เพศผู ความยาวคาราเปส  34.0 มม.  
จ. Penaeus semisulcatus  De Haan, 1844 เพศผู ความยาวคาราเปส  20.0 มม.  
มาตราสวน = 1 มม.) (
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 ภาพท่ี 18  ก. Metapenaeus brevicornis  (H. Milne Edward, 1837) เพศผู ความยาวคาราเปส  

19.5 มม. ข. Metapenaeus ensis  (De Haan, 1844) เพศผู ความยาวคาราเปส  21.5 
มม. ค. Metapenaeus lysianassa  (De Man, 1888) ง. Lucifer hanseni  Nobili, 1905  
จ. Acetes japonicus  Kishinouye, 1905 (มาตราสวน = 1 มม.) 
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ภาพท่ี 19  ก. Caridina macrophora  Kemp, 1918 ความยาวคาราเปส 4.4 มม. ข. Atyid sp.2 
ความยาวคาราเปส 4.8 มม. ค. Atyid sp.1 ความยาวคาราเปส 5.2 มม. ง. Caridina 
sumatrensis  De Man, 1892 ความยาวคาราเปส 5.2 มม. (มาตราสวน = 1 มม.) 
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 ภาพท่ี 20  ก. Macrobrachium rosenbergii dacqueti  (Sunier, 1925) เพศผู ความยาวคาราเปส  

   26 มม. ข. Macrobrachium lar  (Fabricus, 1798) เพศผู ความยาวคาราเปส 11.5 มม.  
   ค. ขาเดินคูท่ี 2  ของ Macrobrachium lar  (Fabricus, 1798) เพศผู ความยาวคาราเปส  
   11.5 มม. ง. Macrobrachium lanchesteri  (De Man, 1911) เพศผู ความยาวคาราเปส  
   9.5 มม. จ. ขาเดินคูท่ี 2 ของ Macrobrachium lanchesteri  (De Man, 1911)  เพศผู 
   ความยาวคาราเปส 9.5 มม. (มาตราสวน = 1 มม.) 
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 ภาพท่ี 21  ก. Macrobrachium equidens  Dana, 1852  เพศผู ความยาวคาราเปส 18.0 มม.  
   ข. ขาเดินคูท่ี 2 ของ Macrobrachium equidens  Dana, 1852  เพศผู ความยาวคาราเปส 

18.0 มม. ค. Macrobrachium sintangense  (De Man, 1898) เพศผู ความยาวคาราเปส  
   23.0 มม. ง. ขาเดินคูท่ี 2 ของ Macrobrachium sintangense  (De Man, 1898) เพศผู 
   ความยาวคาราเปส 23.0 มม. จ. Macrobrachium tratense  Cai, Naiyanetr and Ng, 2004 
เพศผู ความยาวคาราเปส 14.0 มม. ฉ. ขาเดินคูท่ี 2 ของ Macrobrachium tratense  Cai, 
Naiyanetr and Ng, 2004 เพศผู ความยาวคาราเปส 14.0 มม. (มาตราสวน = 1 มม.) 
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ภาพท่ี 22  ก. Macrobrachium malayanum  (Roux, 1934) 1852  เพศผู ความยาวคาราเปส  
มม. ข. ขาเดินคูท่ี 2 ของ Macrobrachium malayanum  (Roux, 1934) 1852   9.5 

 

   เพศผู ความยาวคาราเปส 9.5  มม. ค. Macrobrachium thai  Cai, Naiyanetr and Ng,  
   2004 เพศผู ความยาวคาราเปส 11.8 มม. ง. ขาเดินคูท่ี 2 ของ Macrobrachium thai   
   Cai, Naiyanetr and Ng, 2004 เพศผู ความยาวคาราเปส 11.8 มม. จ. Macrobrachium   

niphanae  Shokita and Takeda, 1989 เพศผู ความยาวคาราเปส 8.5 มม. ฉ. ขาเดินคูท่ี  
  2 ของ Macrobrachium niphanae  Shokita and Takeda, 1989 เพศผู ความยาวคาราเปส  
  8.5 
 

 

มม. (มาตราสวน = 1 มม.) 
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ภาพท่ี 23  ก. Macrobrachium eriocheirum  Dai, 1984 เพศผู ความยาวคาราเปส  15.0 มม.  
   ข. ขาเดินคูท่ี 2 ของ Macrobrachium eriocheirum  Dai, 1984 เพศผู ความยาว 
   คาราเปส  15.0 มม. ค. Macrobrachium dienbienphuense  Dang and Nguyen,  
   1972 เพศผู  ความยาวคาราเปส  15.0 มม. ง. ขาเดินคูท่ี 2 ของ Macrobrachium 

dienbienphuense  Dang and Nguyen, 1972 เพศผู ความยาวคาราเปส  11.5 มม.  

 

   จ. Movable spine บน uropodal diaeresis ของ Macrobrachium dienbienphuense  
Dang and Nguyen, 1972 เพศผู ความยาวคาราเปส  11.5 มม. ฉ. Exopalaemon 
styliferus  H. Milne Edward, 1840 เพศผู ความยาวคาราเปส  9.3 มม. ช. ขาเดิน 

   คูท่ี 2 ของ Exopalaemon styliferus  H. Milne Edward, 1840 เพศผู ความยาว 
   คาราเปส  9.3 มม. (มาตราสวน = 1 มม.) 
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ภาพท่ี 24  ก. Leptocarpus potamiscus  (Kemp, 1917) เพศผู ความยาวคาราเปส  6.5 มม.  

ข. Alpheus sp. 1 เพศผู ความยาวคาราเปส  9 มม. ค. กามหนีบของ Alpheus sp. 1  

เพศผูความยาวคาราเปส  9 มม. (มาตราสวน = 1 มม.) 
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             ก        ข 

 
ค   ง 

จ ฉ 

 
ช ซ 

 
ภาพท่ี 25  ก. Halicarcinus orientalis Sakai, 1932 ข. Larnaudia beusekomae (Bott, 1970) ค. Siamthelphusa 

holthuisi  Naiyanetr & Ng , 1990 ง. Siamthelphusa vareigata  Ng & Naiyanetr, 1997 จ. Sayamia 
bangkokensis (Naiyanetr, 1982) ฉ. Sayamia germaini (Rathbun, 1902) ช. Sayamia 
sexpunctatum (Lanchester, 1906) ซ. Pinnotheres pholadis De Hann, 1835 (มาตราสวน = 1 ซม.) 
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ก ข 

  
ค ง 

 
จ ฉ 

 
                                                                                   ช 

 
ภาพท่ี 26  ก. Uca (Deltuca) dussumieri spinata Mile-Edward, 1852 ข. Uca (Deltuca) forcipata (Adams 

& White, 1848) ค. Metopograpsus latifrons (White, 1847) ง. Sesarma (Sesarma) moeschii 
De Man, 1888 จ. Sesarma (Parasesarma) plicata (Latreille, 1806) ฉ. Metaplax  dentipes  

    ช. Metaplax  distincta H. Mile Edward, 1852 (มาตราสวน = 1 ซม.) 
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วิจารณผล 
 

ในการศึกษาความหลากหลายของกุง ปู หอย ในพ้ืนท่ีตนน้ําและลุมน้ําบางปะกงตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน 2547- เดือนมิถุนายน 2549 พบสัตวน้ํารวมท้ังหมด 102 ชนิด โดยพบหอยฝาเดียว 3 อันดับ 8 
วงศ 13 สกุล 17 ชนิด/ชนดิยอย หอยสองฝา 6 อันดับ 6 วงศ 12 สกุล 43 ชนิด/ชนดิยอย กั้ง 1 อันดับ 1 วงศ 1 
สกุล 1 ชนิด กุงเคย (Mysid)  1 อันดับ กุง 1 อันดับ 6 วงศ 9 สกุล 25 ชนิด/ชนดิยอย และปู 1 อันดบั 7 วงศ 9 
สกุล 15 ชนดิ/ชนิดยอย โดยพบวาลุมน้าํบางปะกงพบสัตวน้ํามีความหลากหลายมากท่ีสุดรวมท้ังหมด 88 
ชนิด (คิดเปนรอยละ 86.27 ของท่ีพบท้ังหมด) พบหอยฝาเดียว 14 ชนิด หอยสองฝา 32 ชนิด กุงและกั้ง 27 
ชนิด และปู 15 ชนิด  ณิฎฐารัตน และคณะ (2548) ไดสํารวจทรัพยากรประมงในลุมน้ําบางปะกง พบกุง 14 
ชนิดใน 4 วงศ คือ Alpheidae, Palaeminidae, Sergestidae และ Penaidae โดยชนิดท่ีมีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจไดแก กุงกามกราม Macrobrachium rosenbergii  กุงกลุาดํา Penaeus monodon กุงหวัมัน 
Metapenaeus brevicornis และกุงตะกาด Metapenaeus spp. ซ่ึงใกลเคียงกับการศึกษาคร้ังนี้ นอกจากนี้ ณิฎฐา
รัตน และคณะ (2548) ยังสํารวจพบ กัง้ 1 ชนิด และปู 9 ชนิด ซ่ึงเปนชนิดท่ีตางจากการศึกษาคร้ังนี้ โดยปู
สวนใหญท่ีพบในลุมน้ําบางปะกงในการศึกษาคร้ังนี้เปนปูกามดาบ และปูแสม กรรณิกา (2545) ศึกษา
องคประกอบชนิดกุง ปู และปลาในบริเวณปากแมน้ําบางปะกง ดวยเคร่ืองมือโพงพาง ซ่ึงสัตวน้าํท่ีไดมีหลาย
ชนิดท่ีพบในการศึกษาคร้ังนี ้ แมวาการศึกษาคร้ังนี้จะเกบ็ตัวอยางต้ังแตเข่ือนทดน้ําบางปะกงข้ึนไป แสดงวา
สัตวน้ําหลายชนิดท่ีอาศัยในแมน้ําบางปะกงมีการแพรกระจายไดกวางขวางต้ังแตปากแมน้ําจนถึงตนแมน้ํา 

ลุมน้ําปราจีนบุรีมีความหลากหลายรองลงมาคือพบสัตวน้ํารวมท้ังหมด 70 ชนิด โดยพบหอยฝา
เดียว 13 ชนดิ หอยสองฝา 35 ชนิด กุง 17 ชนิด และปู 5 ชนิด โดยท่ีบุญสง และคณะ (2542) ศึกษานิเวศวิทยา
และทรัพยากรประมงบริเวณลุมน้ําหนุมาน จังหวัดปราจนีบุรี พบหอยฝาเดียวมากสกุลกวาคือพบ 6 วงศ 14 
สกุล แตพบหอยสองฝานอยสกุลกวาคือ 3 วงศ 4 สกุล (จากการศึกษาสัตวหนาดิน)  

เม่ือแยกตามลุมน้ํายอยพบวาลุมน้ํายอยนครนายกมีความหลากหลายมากท่ีสุดคือสัตวน้ํารวม
ท้ังหมด 53 ชนิด พบหอยฝาเดียว 8 ชนิด หอยสองฝา 18 ชนิด กุง19 ชนิด และปู 8 ชนิด การศึกษาสัตวน้ําใน
แมน้ํานครนายกมีผูศึกษานอยมาก มีเพยีงสํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม (2542) ซ่ึงไดศึกษาสัตวน้ํา
ในแมน้ํานครนายก  พบปลาอยางนอย 45 ชนิด โดยปลาเศรษฐกิจ ไดแกปลาบู ปลากดเหลือง ปลากาดํา เปน
ตน นอกจากนี้ยังมีกุงกามกรามชุกชุม พบหอย 9 ชนดิ ท้ังหอยฝาเดียวและสองฝา ชนิดเดนคือหอยเจดีย 
(Melanoides tuberculata) พบบริเวณน้ําไหลและพ้ืนทองน้ําเปนกรวดทราย รองลงมาท่ีพบมากคือ หอยเล็บ
มา (Corbicula sp.) ซ่ึงบริโภคได วรรณวิมล (2547) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางสัตวพื้นทองน้าํกับโลหะ
หนักในแมน้ําเจาพระยาและนครนายก พบวาในแมน้ํานครนายกบริเวณเข่ือนนครนายกพบหอยสองฝา 1 
สกุล กุง Macrobrachium แมลงน้ํา และไสเดือนน้ํา บริเวณคลอง 15 (คลองรังสิตประยูรศักดิ)์ พบหอยฝา
เดียว 3  สกุล แมลงน้ํา และไสเดือนน้ํา  
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ในการศึกษาคร้ังนี้พบกุงท้ังหมด 6 วงศ 9 สกุล 22 ชนิด สกุล Macrobrachium พบ 12 ชนิด 
ในขณะท่ี Cai et al. (2004) ศึกษากุงน้ําจืดสกุล Macrobrachium ในประเทศไทย พบกุงสกุล Macrobrachium 
25 ชนิด วณิชยา (2544) ศึกษาอนุกรมวิธานของกุงน้ําจืดสกลุ Macrobrachium ในลุมน้ําภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยระหวางเดือนพฤศจิกายน 2542 ถึง เดือนสิงหาคม 2544 พบ 10 ชนิด พิมล
พรรณ (2518) ศึกษาอนกุรมวิธานของกุงพาราโมนิดในประเทศไทย พบกุงพาราโมนิด 3 สกุล 12 ชนิด 
กัลยาณี (2531) ศึกษาการกระจายทางภูมิศาสตรของกุงและปูน้ําจืดในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา ระหวาง
เดือนเมษายน 2529 ถึง มีนาคม 2530 พบกุงน้ําจดื 2 วงศ 3 สกุล 11 ชนิด ไดแก วงศ Atyidae พบ 2 สกุล 5 
ชนิด และวงศ Palaemonidae พบ 1 สกุล 6 ชนิด Chaitiumvong and Supongpan (1992) ศึกษากุงพอีีนอยดใน
นานน้ําไทย พบกุงพีอีนอยดท้ังหมด 3 วงศ 9 สกุล 56 ชนิด ในขณะท่ีการศึกษาคร้ังนี้พบกุงพีอีนอยด ท้ังหมด 
1 วงศ 2 สกุล 5 ชนิด แขวลี (2545) ศึกษากุง Penaeus ในอาวไทยตอนบน พบ Penaeus 8 ชนิด แตท่ีพบคร้ังนี้
มีเพียง 2 ชนดิ คือ Penaeus merguensis และ Penaeus semisulcatus 

การศึกษาคร้ังนี้พบกุงคอนขางหลากหลายทั้งกุงน้ําตก กุงแมน้ํา และกุงน้ํากรอย กุงบางชนิดจะ
พบเฉพาะในแหลงน้ําจืดท่ีไมมีความเค็มเขามาปะปน เชนกุง Macrobrachium thai, Macrobrachium 
niphanae และ Atyid sp. 2 จะพบเฉพาะในลุมน้ํายอยนครนายก และลุมน้ําปราจีนบุรี ในสวนตนน้ําและกลาง
ลุมน้ํา แตจะไมพบในสวนท่ีตอกับแมน้ําบางปะกงท่ีน้ําทะเลข้ึนมาถึงในชวงฤดแูลง ในขณะท่ีกุงน้ําจืดบาง
ชนิดพบไดท้ัง 2 ลุมน้ํา ท้ังในสวนของลุมน้ําบางปะกงท่ีมีน้ํากรอย เชนกุง Caridina macrophora, Caridina 
sumatrensis, Macrobrachium dienbienphuense, Macrobrachium eriocheirum, Macrobrachium lanchesteri, 
Macrobrachium malayanum, Macrobrahium sintagense, Macrobrachium tratense และ Atyid sp. 1 
เนื่องจากกุง Macrobrachium หลายชนิดตองการน้ํากรอยเพื่อวางไขและเล้ียงตัวออน (ณิฏฐารัตน และคณะ, 
2548; Panikkar, 2007) กุงน้ํากรอยบางชนิด เชน Acetes japonicus, Alpheus sp. 1 และ Metapenaeus 
lysianassa สามารถพบในแหลงน้ําท่ีน้ําทะเลข้ึนถึง ไดแกสวนตนแมน้ําบางปะกง และสวนปลายของแมน้ํา
ปราจีนบุรี และแมน้ํานครนายก แสดงวากุงเหลานี้สามารถดํารงชีวิตอยูไดในท่ีท่ีมีความเค็มตํ่า  ท้ังนี้เนื่องจาก
แมน้ําบางปะกงมีความลาดชันตํ่ามาก อีกท้ังในชวงหนาแลงจะมีปริมาณนํ้าไหลมานอยมาก สงผลใหน้ําทะเล
ไหลเขามาในแมน้ําบางปะกงรุกลํ้าเขาไปจนถึงจังหวดัปราจีนบุรี และนครนายก (จงัหวัดฉะเชิงเทรา, 2545) 
โดยในป 2547 ท่ีปากแมน้ํานครนายกวัดความเค็มได 6.1 สวนในพนั ท่ีวัดทาดาน ตําบลหินต้ัง อําเภอเมือง
นครนายก วัดได 0.17 สวนในพัน (ศุภพร และคณะ, 2547) และสอดคลองกับรายงานของสันทนา และคณะ 
(2526) ซ่ึงพบวาสัตวน้ําในแมน้ําบางปะกงมีการแพรกระจายข้ึนลงตามความเค็มของน้ําในแมน้ํา  

ปูท่ีพบในการศึกษาคร้ังนี้มีท้ังหมด 15 ชนิด เปนปูน้าํตก 1 ชนิด (Larnaudia beusekomae)       
ปูลําหวย 2 ชนิด (Siamthelphusa holthuisi และ  Siamthelphusa vareigata) ปูนา 3 ชนิด (Sayamia 
bangkokensis, Sayamia germaini และ Sayamia sexpunctatu) ปูแสม 5 ชนิด  (Metaplax  dentipes, Metaplax  
distincta, Metopograpsus latifrons, Sesarma (Sesarma) moeschii และ Sesarma (Parasesarma) plicata)     
ปูกามดาบ 2 ชนิด ( Uca (Deltuca) dussumieri  spinata และ Uca (Deltuca) forcipata)  และปูตัวเล็กๆ 2 ชนิด                     
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ในการศึกษาคร้ังนี้พบหอยท้ังหมด 61 ชนิด เปนหอยฝาเดียว 17 ชนิด และหอยสองฝา 43 ชนิด 
ในขณะท่ี จุฑามาศและคณะ (2550) ศึกษาหอยกาบเศรษฐกิจในประเทศไทย พบหอยกาบท้ังหมด 72 ชนิด 
ซ่ึงการศึกษาคร้ังนี้พบหอยกาบคิดเปนรอยละ 59.7 ของหอยกาบทีพ่บท้ังประเทศ จึงนับไดวาลุมน้าํบางปะกง 
และลุมน้ําปราจีนบุรี มีความหลากหลายของหอยกาบสูงมาก อาจเปนเพราะมีลักษณะทางนิเวศหลากหลาย
ประเภท มีสภาพพื้นดนิเปนดินโคลน ทราย หรือโคลนปนทราย ซ่ึงเหมาะสมตอการฝงตัวของหอยกาบ  

การศึกษาคร้ังนี้พบสัตวน้ําเศรษฐกิจหลายชนิด ท่ีใชเปนอาหาร ไดแก หอยขม Filopaludina (F.) 
sumatrensis polygramma หอยขม Filopaludina (F.) sumatrensis speciosa หอยขม Filopaludina (S.) 
martensi martensi หอยทราย Mekongia swainsoni braueri หอยโขง Pila ampullacea หอยเล็บมา Corbicula 
spp. หอยกาบแหลม Ensidens ingallsianus ingallsianus  หอยกาบ Hyriopsis (Hyriopsis) delaportei หอย
ขาว Hyriopsis (Limnoscapha) desowitzi หอยกาบ Hyriopsis (Limnoscapha) myersiana หอยจมูกววั 
Physunio superbus หอยกาบกี้ Pilsbryoconcha exilis  compressa หอยกาบกี้ Pilsbryoconcha exilis exilis 
หอยกาบ Pseudodon inoscularis cumingi หอยกาบลาย Scabies crispata หอยกาบลาย Scabies phaselus 
หอยกาบลาย Uniandra contradens rustica หอยกาบอวน  Uniandra contradens ascia เคยหยาบ Acetes 
japonicus กั้งต๊ักแตน Cloridopsis immaculata กุงฝอย Macrobrachium lanchesteri  กุงกามกราม
Macrobrachium rosenbergii dacqueti กุงชฎา Macrobrachium sintangense กุงตะกาดกรีดํา Metapenaeus 
brevicornis กุงตะกาดกรีจุด Metapenaeus ensis กุงเหลือง  Metapenaeus lysianassa กุงแชบวย Penaeus 
merguensis กุงกุลาลาย Penaeus semisulcatus ปูแสม Metaplax  dentipes ปูแสม Metaplax  distincta ปูแสม 
Sesarma (Sesarma) moeschii ปูแสม Sesarma (Parasesarma) plicata ปูนา Sayamia bangkokensis ปูนา  
Sayamia germaini ปูนา Sayamia sexpunctatum ปูนา Siamthelphusa holthuisi ปูนา  Siamthelphusa 
vareigata หอยบางชนิด เปลือกใชทําผลิตภัณฑ ไดแก หอยเล็บมา Corbicula spp. หอยกาบแหลม Ensidens 
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สัตวน้ําท่ีพบในการศึกษาคร้ังนี้ เปนชนิดท่ีมีแนวโนมใกลสูญพันธุ 1 ชนิด คือ หอยโขง Pila  
ampullacea เนื่องจากถูกหอยเชอร่ี  Pomacea  canaliculata ซ่ึงเปนสัตวตางถ่ินแยงท้ังท่ีอยูอาศัย และอาหาร 
อีกทั้งมีการขยายพันธุไดรวดเร็วกวาสัตวน้าํทองถ่ินเดิม ทําใหหอยโขงมีจํานวนลดลงอยางมาก 

สัตวน้ําบางชนิดเปน intermediate host ของตัวออนพยาธิใบไมในลําไส เชน หอยกาบกี้ 
Pilsbryoconcha exilis exilis และ หอยขาว Hyriopsis (Limnoscapha) desowitzi (Brandt, 1974) โดยหอยกาบ  
Pilsbryoconcha exilis exilis นี้ประชาชนมักนิยมนํามาบริโภค มีขายตามตลาดในหลายจังหวัด (อรภา และ
คณะ, 2548) ซ่ึงถานํามาทําใหสุกกจ็ะไมมีปญหาเร่ืองพยาธิ นอกจากหอยจะเปนพาหะของพยาธิแลว ยังมี
รายงานวาปูนาเปนพาหะของพยาธิใบไมในปอดชนิด Paragonimus siamensis ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
โดยผูปวยรับประทานปูน้ําจืดดิบๆเขาไปโดยไมทําใหสุกเสียกอน (สัญญา, 2545) นอกจากนี้ ไพบูลย (2515) 
รายงานช่ือปูน้าํจืดท่ีเปนพาหะพยาธิใบไมในปอด พบปูนา 4 ชนดิ ปูลําหวย 1 ชนิด ปูน้ําตก 2 ชนิด และปูปา 
1 ชนิด โดยปูนา Somanniathelphusa germaini ท่ีพบในลุมน้ําท่ีทําการศึกษาคร้ังนีพ้บวาเปนหนึง่ในรายช่ือปู
น้ําจืดท่ีเปนพาหะพยาธิใบไมในปอด สวนปูน้ําตก Larnaudia beusekomae และปูนา Somanniathelphusa 
germaini พบตัวออนของพยาธิใบไมในปอดสกุล Paragonimus ถึง 4 และ 1 ชนิด ตามลําดับ (Komalamisra 
et al., 2004) สวนหอยโขง Pila spp.นั้นเปน intermediate host ของพยาธิหอยโขงหรือพยาธิปอดหนหูรือ
พยาธิปวดหวัหอย ซ่ึงเปนพยาธิตัวกลม (กรมควบคุมโรคติดตอ, 2550) 

การศึกษาอนกุรมวิธานของปูนา Somanniathelphusa Bott, 1968ไดมีการทบทวนใหมโดย 
ไพบูลย นยัเนตร จากคณะวทิยาศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยแยกออกเปนสกุลใหม 3 สกุลไดแก 
Sayamia, Esanthelphusa และ Chulathelphusa (Naiyanetr, 1994) พิจารณาจากรูปรางของกระดอง ลักษณะ
ของ post-orbital crests และรูปรางของ gonopod คูแรกในตัวผู ในการศึกษาคร้ังนี้จึงใชช่ือสกุล Sayamia ซ่ึง
เปนปจจุบันกวาช่ือเดิม 

กลาวโดยสรุปไดวาสัตวน้ําในลุมน้ําบางปะกงและลุมน้ําปราจีนบุรีมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสัตวน้ําคอนขางสูง ซ่ึงจะตองมีการจดัการคุณภาพน้ําท่ีดีเพื่อใหลุมน้ําบางปะกงและลุมน้ํา
ปราจีนบุรีมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม คงความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนตอไป 
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ภาพผนวกท่ี 1  แสดงลักษณะตางๆของกุงและปู ก. เปลือกหัวคลุมตา ข. ปลายนิ้วเปนพูขน ค. จับปงของเพศ
ผูเปนรูปตัวทีคว่ํา ง. จับปงของเพศผูเปนรูปสามเหล่ียม จ. ขนปุกปุยบนขาเดินคูท่ี 2   ฉ. กามหนีบมีรอง
ตามยาว 2 รอง   ช. สันหวีเฉียงบนมือ   ซ. สันใตตา 
 



ภาพผนวกท่ี 2

 

การกระจายของ กุงฝอย Macrobrachium

 

lanchesteri

 

(  )

ภาพผนวกท่ี 3

 

การกระจายของหอยกาบ Uniandra

 

ascia

 

( ) และ ปูแสม 
Sesarma

 

(parasesarma) plicata

 

(  )

มาตราสวน 1 : 75 กม.

มาตราสวน 1 : 75 กม.
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ภาพผนวกท่ี 4

 

การกระจายของหอยกาบ Scabies phaselus

 

( ) และ ปูนา Sayamia

 

bangkokensis

 

(  )

ภาพผนวกท่ี 5

 

การกระจายของหอย Mekongia

 

swainsoni

 

braueri

 

(  ) Metaplax

 

dentipes

 

( ) และ
Metaplax

 

distincta

 

(  )

มาตราสวน 1 : 75 กม.

มาตราสวน 1 : 75 กม.
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ภาพผนวกท่ี 6

 

การกระจายของหอยกาบ Scabies crispata

 

( ) และ กุง Metapenaeus

 

brevicornis

 

(  )

ภาพผนวกท่ี 7

 

การกระจายของหอยกาบ Pilsbryoconcha

 

exilis

 

exilis

 

( )และ กุงเคย Acetes

 

japonicus

 

(  ) 

มาตราสวน 1 : 75 กม.

มาตราสวน 1 : 75 กม.
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ภาพผนวกท่ี 8

 

การกระจายของหอยกาบ Pilsbryoconcha

 

exilis

 

compressa

 

( ) และ หอยกาบ
Pseudodon

 

inoscularis

 

cumingi

 

(  )

ภาพผนวกท่ี 9

 

การกระจายของหอยกาบ Ensidens

 

ingallsianus

 

ingallsianus

 

( ) และ กุงตะกาด
Metapenaeus

 

ensis

 

(  )

มาตราสวน 1 : 75 กม.

มาตราสวน 1 : 75 กม.
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ภาพผนวกท่ี 10

 

การกระจายของหอยขม Filopaludina

 

(Filopaludina) sumatrensis

 

polygramma

 

(  )
และหอยกาบ Hyriopsis

 

(Limnoscapha) myersiana

 

(  )

ภาพผนวกท่ี 11

 

การกระจายของหอยกาบ Physunio

 

superbus

 

( ) และ  กุง Penaeus

 

merguensis

 

(  )

มาตราสวน 1 : 75 กม.

มาตราสวน 1 : 75 กม.
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ภาพผนวกท่ี 12

 

การกระจายของหอยโขง Pila

 

ammpullacea

 

( ) และหอยกาบ Hyriopsis

 

(Hyriopsis) 
delaportei

 

(  )

ภาพผนวกท่ี 13

 

การกระจายของกุงชฎา Macrobrachium

 

sintangense

 

(  )

อางเก็บนํ้าคลองโบด

มาตราสวน 1 : 75 กม.

มาตราสวน 1 : 75 กม.
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ภาพผนวกท่ี 14

 

การกระจายของหอยขม Filopaludina

 

(Siamopaludina) martensi

 

martensi

 

(  ) 
และก้ังต๊ักแตน  Cloridopsis

 

immaculate

 

(  )

มาตราสวน 1 : 75 กม.

มาตราสวน 1 : 75 กม.

ภาพผนวกท่ี 15

 

การกระจายของหอยทราย Corbicula

 

moreletiana

 

( ) และกุงกามกราม
Macrobrachium

 

rosenbergii

 

dacqueti

 

(  )
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ตารางผนวกท่ี 1  รายช่ือแหลงน้ําในลุมน้ําบางปะกง แบงตามลุมน้ํายอย 
 

ลุมน้ํายอยคลองทาลาด ระหสั B1    

แหลงน้ํา หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวดั 

คลองทาลาด   บางคลา ฉะเชิงเทรา 

คลองสียัด หวยตะปอก คลองตะเภา ทาตะเกยีบ ฉะเชิงเทรา 

วังสะหมาด ทาตะกรอ ทาตะเกยีบ ทาตะเกยีบ ฉะเชิงเทรา 

อางเก็บน้ําคลองระบม ทาชีวิต ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 

อางเก็บน้ําคลองสียัด คลองตะเคียน ทาตะเกยีบ ทาตะเกยีบ ฉะเชิงเทรา 

อางเก็บน้ําลาดกระทิง หวยน้ําทรัพย ลาดกระทิง ทาตะเกยีบ ฉะเชิงเทรา 

คลองอีเมฆ   เขาฉกรรจ สระแกว 

ลุมน้ํายอยคลองหลวง  ระหัส B2    

แหลงน้ํา หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวดั 

คลองหลวง  ไรหลักทอง พนัสนิคม ชลบุรี 

ท่ีราบแมน้ําบางปะกง  ระหัส B3    

แหลงน้ํา หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวดั 

แมน้ําบางปะกง ปากน้ํา ปากน้ํา บางคลา ฉะเชิงเทรา 

แมน้ําบางปะกง กนกรอก ทาพลับ บานโพธ ฉะเชิงเทรา 

แมน้ําบางปะกง สามพอก บางแตน บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา 

แมน้ําบางปะกง แหลมทราย บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี 

แมน้ําบางปะกง (เหนือเข่ือน) ไผเสวก บางแกว บางคลา ฉะเชิงเทรา 

แมน้ําบางปะกง (ทายเข่ือน) ไผเสวก บางแกว บางคลา ฉะเชิงเทรา 

แมน้ําบางปะกง (ปากน้ํา) ไผเสวก บางแกว บางคลา ฉะเชิงเทรา 

แมน้ําบางปะกง (ริมทาง)   บานสราง ปราจีนบุรี 

คลองบางเขียด  บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี 

คลองบางกระดาน บางกระดาน บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี 

คลองแสนแสบ บางรักรอย บางขนาก บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา 

คลองชีปะขาว  บางขนาก บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา 

คลองบางแตน บางแตน บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี 
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ตารางผนวกท่ี 1  (ตอ)     

แหลงน้ํา หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวดั 

คลองบางพลวง บางเดชะ บางเดชะ เมือง ปราจีนบุรี 

คลองประเวศบุรีรมย  คลองขุด บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา 

ฝายทดน้ําบางปะกง  ไผเสวก บางแกว เมือง ฉะเชิงเทรา 

ลุมน้ํายอยแมน้ํานครนายก  ระหัส N   

แหลงน้ํา หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวดั 

แกงสามช้ัน  สาริกา เมือง นครนายก 

แมน้ํานครนายก เขานางบวช สาริกา เมือง นครนายก 

แมน้ํานครนายก ทรายมูล ทรายมูล องครักษ นครนายก 

แมน้ํานครนายก บางออ บานนา บานนา นครนายก 

แมน้ํานครนายก  สาริกา เมือง นครนายก 

คลองเหมือง คลองเหมือง วังกระโจม เมือง นครนายก 

คลองชลประทาน  บางปลากด องครักษ นครนายก 

คลองทาดาน  สาริกา เมือง นครนายก 

คลองทาดาน (ยอย)  สาริกา เมือง นครนายก 

คลองทาดาน (ระบายนํ้า)  สาริกา เมือง นครนายก 

คลองนางรอง  สาริกา เมือง นครนายก 

คลองนางรอง 2  สาริกา เมือง นครนายก 

คลองบางกระจิก  องครักษ องครักษ นครนายก 

คลองบางปลากด  บางปลากด องครักษ นครนายก 

คลองวังตะไคร  สาริกา เมือง นครนายก 

คลองวังตะไคร (บานริมธาร)  สาริกา เมือง นครนายก 

คลองวังตะไคร (ริมถนน)  สาริกา เมือง นครนายก 

คลองวังตะไคร (สวนลุงใน)  สาริกา เมือง นครนายก 

คลองสัมพุง  สาริกา เมือง นครนายก 

คลองสาริกา  สาริกา เมือง นครนายก 

น้ําตกนางรอง  สาริกา เมือง นครนายก 

อางเก็บน้ําคลองโบด  พรหมณ ี เมือง นครนายก 
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ตารางผนวกท่ี 1  (ตอ)     

แหลงน้ํา หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวดั 

อางเก็บน้ําคลองสีเสียด  หินตั้ง เมือง นครนายก 

อางเก็บน้ําทรายทอง วังรี เขาพระ เมือง นครนายก 

อางเก็บน้ําหวยปรือ  เขาพระ เมือง นครนายก 
 
ตารางผนวกท่ี 2  รายช่ือแหลงน้ําในลุมน้ําปราจีนบุรี แบงตามลุมน้ํายอย 
 

ลุมน้ํายอยคลองพระสะทึง  ระหัส P1   

แหลงน้ํา หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวดั 

คลองปูหีบ  ทาตาสี ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว 

คลองพระสะทึง ทาตาสี ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว 

คลองพระสะทึง ทาระพา ศาลาลําดวน เมือง สระแกว 

คลองพันโป หนองข้ีเหน็ โคกปฆอง เมือง สระแกว 

คลองหวยไคร   กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 

อางเก็บน้ําคลองพันโป บะขม้ิน โคกปฆอง เมือง สระแกว 

ลุมน้ํายอยคลองพระปรง  ระหัส B2   

แหลงน้ํา หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวดั 

คลองน้ําใส คลองน้ําใส โคกปฆอง เมือง สระแกว 

คลองพระปรง นางเลง กบินทรบุรี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 

คลองพระปรง สวนโรงเล่ือย บานแกง เมือง สระแกว 

หวยมะโหด หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว 

หวยมะโหดนอย หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว 

อางเก็บน้ําเข่ือนพระปรง ระเบาะหูกวาง ชองกุม วัฒนานคร สระแกว 
อางเก็บน้ําคลองทราย  หนองตะเคียน

บอน 
วัฒนานคร สระแกว 

อางเก็บน้ําคลองสียัด คลองตะเคียน ทาตะเกยีบ ทาตะเกยีบ ฉะเชิงเทรา 

อางเก็บน้ําหวยชัน หวยชัน ชองกุม วัฒนานคร สระแกว 
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ตารางผนวกท่ี 2  (ตอ)   

ลุมน้ํายอยแมน้ําหนุมาน  ระหัส P3   

แหลงน้ํา หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวดั 

เข่ือนแควหนมุาน  นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 

แควหนุมาน หนองเอ่ียน นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 

แมน้ําหนุมาน ปากรวม สะพานหนิ นาด ี ปราจีนบุรี 

คลองยาง ปากรวม สะพานหนิ นาด ี ปราจีนบุรี 

ลุมน้ํายอยแมน้ําปราจีนบุรี  ระหัส B4     

แหลงน้ํา หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวดั 

แมน้ําปราจีนบุรี ตึกปน รอบเมือง เมือง ปราจีนบุรี 

แมน้ําปราจีนบุรี ทาอุดม บานทาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 

คลองไทร  หนองแขนนาง   กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 

คลองกระทุม คลองกระทุม ศาลาลําดวน เมือง สระแกว 

คลองสัมพันธ กุดตาเสก สัมพันธ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 

คลองสัมพันธ บานสัมพันธ เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 

คลองสัมพันธ บานสัมพันธ เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 

ฝายบานโนน  ทาวังชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 
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ตารางผนวกท่ี 3  แหลงน้ําท่ีพบกุง ปู หอยในพ้ืนท่ีลุมน้ําบางปะกงและลุมน้ําปราจีนบุรี 
 

Cloridopsis immaculata       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้าบางปะกง  บางกระเจ็ด บางกระเจ็ด บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 

แมนํ้าบางปะกง  ปากนํ้า ปากนํ้า บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 

แมนํ้าบางปะกง  10 แหลมทราย บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 

แมนํ้าบางปะกง (ทายเขื่อน) ไผเสวก บางแกว เมือง ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองบางเขียด    บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 

ฝายทดนํ้าบางปะกง   ไผเสวก บางแกว เมือง ฉะเชิงเทรา โคลน 
 

Acetes japonicus       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้าบางปะกง  บางกระเจ็ด บางกระเจ็ด บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 

แมนํ้าบางปะกง  ปากนํ้า ปากนํ้า บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 

แมนํ้าบางปะกง  10 แหลมทราย บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 

แมนํ้าบางปะกง  1 ตนขี้เหล็ก บานสราง บานสราง ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

แมนํ้าปราจีนบุรี  ตึกปน รอบเมือง เมือง ปราจีนบุรี โคลน 

คลองชลประทาน   บางปลากด องครักษ นครนายก โคลน 

คลองทาลาด    บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 

ฝายทดนํ้าบางปะกง   ไผเสวก บางแกว เมือง ฉะเชิงเทรา โคลน 
 

Alpheus rapex       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้านครนายก   บางนางเล็ก บางลูกเสือ องครักษ นครนายก โคลน 

แมนํ้าบางปะกง  บางกระเจ็ด บางกระเจ็ด บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 

แมนํ้าบางปะกง  ปากนํ้า ปากนํ้า บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 

แมนํ้าบางปะกง  10 แหลมทราย บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 

แมนํ้าบางปะกง  11 สามพอก บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 

แมนํ้าบางปะกง (ริมทาง)   บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 

คลองบางเขียด    บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 

คลองทาลาด    บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองบางพลวง 3 บางเดชะ บางเดชะ เมือง ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

ฝายทดนํ้าบางปะกง   ไผเสวก บางแกว เมือง ฉะเชิงเทรา โคลน 
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Atyid sp1       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แควหนุมาน 1 หนองเอี่ยน นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

แมนํ้านครนายก  เขานางบวช สาริกา เมือง นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก  โพธิ์ไทร บานใหญ เมือง นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก 3 วังพะเนียด ทาชาง เมือง นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก   บางออ บานนา บานนา นครนายก โคลน 

แมนํ้าปราจีนบุรี  ทาอุดม บานทาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ทราย 

คลองเหมือง  คลองเหมือง วังกระโจม เมือง นครนายก โคลน 

คลองแสนแสบ  บางรักรอย บางขนาก บางนํ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองชลประทาน   บางปลากด องครักษ นครนายก โคลน 

คลองบางกระจิก   องครักษ องครักษ นครนายก โคลน 

คลองบางปลากด   บางปลากด องครักษ นครนายก โคลน 

คลองสียัด  หวยตะปอก คลองตะเภา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองหลวง 6  ไรหลักทอง พนัสนิคม ชลบุรี โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองสีเสียด 7  หินต้ัง เมือง นครนายก โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองสียัด 2 คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
 

Atyid sp2       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้านครนายก  เขานางบวช สาริกา เมือง นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก    สาริกา เมือง นครนายก โคลน 

คลองนํ้าใส  คลองนํ้าใส โคกปฆอง เมือง สระแกว โคลน 

หวยมะโหด  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 

อางเก็บนํ้าหวยชัน  หวยชัน ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 
 

Caridina macrophora       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แควหนุมาน 1 หนองเอี่ยน นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

แมนํ้านครนายก  เขานางบวช สาริกา เมือง นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก  ทรายมูล ทรายมูล องครักษ นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก    สาริกา เมือง นครนายก โคลน 

แมนํ้าปราจีนบุรี  ตึกปน รอบเมือง เมือง ปราจีนบุรี โคลน 

แมน้ําหนุมาน  ปากรวม สะพานหนิ นาด ี ปราจีนบุรี ทราย 



 121 

Caridina macrophora (ตอ)     

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

คลองกระทุม 2 
คลอง
กระทุม ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 

คลองนํ้าใส  คลองนํ้าใส โคกปฆอง เมือง สระแกว โคลน 

คลองปูหีบ   ทาตาสี ตาหลังใน วังนํ้าเย็น สระแกว โคลนปนทราย 

คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังนํ้าเย็น สระแกว โคลนปนทราย 

คลองพระสะทึง 5 ทาระพา ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 
คลองพันโป  หนองขี้

เห็น 
โคกปฆอง เมือง สระแกว โคลน 

คลองวังตะไคร 3   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองสัมพุง   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองสาริกา   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองหวยไคร     สระแกว โคลน 

คลองอีเมฆ    เขาฉกรรจ สระแกว โคลน 

ฝายบานโนน   ทาวังชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลน 

หวยมะโหดนอย  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 
อางเก็บนํ้าเขื่อนพระปรง  ระเบาะหู

กวาง 
ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองทราย   หนองตะเคียน
บอน 

วัฒนานคร สระแกว โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองพันโป  บะขม้ิน  เมือง สระแกว โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองระบม  ทาชีวิต ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา โคลน 

อางเก็บนํ้าทรายทอง  วังรี  วังรี นครนายก โคลน 

อางเก็บนํ้าทากระบาก 7  ทาแยก เมือง สระแกว โคลน 

อางเก็บนํ้าลาดกระทิง  
หวยนํ้า
ทรัพย ลาดกระทิง ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 

อางเก็บนํ้าหวยชัน  หวยชัน ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 
 

Caridina sumatrensis       

แหลงน้ํา หมูท่ี หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวดั ลักษณะดิน 

แควหนุมาน 1 หนองเอ่ียน นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

แมน้ํานครนายก  เขานางบวช สาริกา เมือง นครนายก โคลน 

แมน้ํานครนายก  โพธ์ิไทร บานใหญ เมือง นครนายก โคลน 
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Caridina sumatrensis (ตอ)     

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้านครนายก  ทรายมูล ทรายมูล องครักษ นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก  ทาศาลา ทาทราย เมือง นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก  บางนางเล็ก บางลูกเสือ องครักษ นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก 3 วังพะเนียด ทาชาง เมือง นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก   บางออ บานนา บานนา นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก    สาริกา เมือง นครนายก โคลน 

แมนํ้าบางปะกง  บางกระเจ็ด บางกระเจ็ด บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 

แมนํ้าบางปะกง  10 แหลมทราย บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 

แมนํ้าบางปะกง  1 ตนขี้เหล็ก บานสราง บานสราง ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

แมนํ้าบางปะกง   ปากนํ้า ปากนํ้า บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 

แมนํ้าบางปะกง  11 สามพอก บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 

แมนํ้าบางปะกง    บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 

คลองบางเขียด    บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 

แมนํ้าปราจีนบุรี  ตึกปน รอบเมือง เมือง ปราจีนบุรี โคลน 

แมนํ้าปราจีนบุรี  ทาอุดม บานทาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ทราย 

แมนํ้าปราจีนบุรี    เมือง ปราจีนบุรี โคลน 

คลองเหมือง  คลองเหมือง วังกระโจม เมือง นครนายก โคลน 

คลองแสนแสบ  บางรักรอย บางขนาก บางนํ้าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองกระทุม 2 คลองกระทุม ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 

คลองชลประทาน   บางปลากด องครักษ นครนายก โคลน 

คลองชีปะขาว   บางขนาก บางนํ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองนางรอง   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองนางรอง 2   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองบางแตน 2 บางแตน บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 

คลองบางกระจิก   องครักษ องครักษ นครนายก โคลน 

คลองบางปลากด   บางปลากด องครักษ นครนายก โคลน 

คลองบางพลวง 3 บางเดชะ บางเดชะ เมือง ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

คลองประเวศบุรีรมย   คลองขุด บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองปูหีบ   ทาตาสี ตาหลังใน วังนํ้าเย็น สระแกว โคลนปนทราย 

คลองพระปรง  นางเลง กบินทรบุรี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลน 

คลองพระปรง  สวนโรงเล่ือย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 
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Caridina sumatrensis (ตอ)      

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังนํ้าเย็น สระแกว โคลนปนทราย 

คลองพระสะทึง 5 ทาระพา ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 

คลองพระสะทึง 5 ศาลาลําดวน ศาลาลําดวน เมือง สระแกว ทราย 

คลองพันโป  หนองขี้เห็น โคกปฆอง เมือง สระแกว โคลน 

คลองวังตะไคร    สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองวังตะไคร 2   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองวังตะไคร 3   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองวังตะไคร 4   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองสัมพันธ 6 กุดตาเสก สัมพันธ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี โคลนปนดินลูกรัง 

คลองสัมพันธ 6 บานสัมพันธ เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี โคลน 

คลองสัมพุง   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองสียัด  หวยตะปอก คลองตะเภา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองหลวง 6  ไรหลักทอง พนัสนิคม ชลบุรี โคลน 

คลองหวยไคร     สระแกว โคลน 

คลองอีเมฆ    เขาฉกรรจ สระแกว โคลน 

ปากคลองบางกระดาน 12 บางกระดาน บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

ฝายทดนํ้าบางปะกง   ไผเสวก บางแกว เมือง ฉะเชิงเทรา โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองระบม  ทาชีวิต ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองสีเสียด 7  หินต้ัง เมือง นครนายก โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองสียัด 2 คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
อางเก็บนํ้าคลองทราย   หนอง

ตะเคียนบอน 
วัฒนานคร สระแกว โคลน 

 
Leptocarpus potamiscus       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้าบางปะกง  บางกระเจ็ด บางกระเจ็ด บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 

แมนํ้าบางปะกง (เหนือเขื่อน) ไผเสวก บางแกว เมือง ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองทาลาด    บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองประเวศบุรีรมย   คลองขุด บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา โคลน 
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Lucifer hanseni       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้าบางปะกง  10 แหลมทราย บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 

ฝายทดนํ้าบางปะกง   ไผเสวก บางแกว เมือง ฉะเชิงเทรา โคลน 
 

Macrobrachium dienbienphuense      

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

คลองเหมือง  คลองเหมือง วังกระโจม เมือง นครนายก โคลน 

คลองวังตะไคร 4   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองสัมพุง   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

หวยมะโหด  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองโบด   พรหมณี เมือง นครนายก โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองสียัด 2 คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 

อางเก็บนํ้าหวยชัน  หวยชัน ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 

อางเก็บนํ้าหวยปรือ   เขาพระ เมือง นครนายก โคลน 
 

Macrobrachium equidens     

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้านครนายก  ทรายมูล ทรายมูล องครักษ นครนายก โคลน 

แมนํ้าบางปะกง (เหนือเขื่อน) ไผเสวก บางแกว เมือง ฉะเชิงเทรา โคลน 
 

Macrobrachium eriocheirum      

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แกงสามช้ัน   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

แควหนุมาน 1 หนองเอี่ยน นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

แมนํ้านครนายก  เขานางบวช สาริกา เมือง นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก  โพธิ์ไทร บานใหญ เมือง นครนายก โคลน 

คลองทาดาน 3   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองนางรอง   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองนางรอง 2   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังนํ้าเย็น สระแกว โคลนปนทราย 

คลองพระสะทึง 5 ศาลาลําดวน ศาลาลําดวน เมือง สระแกว ทราย 

คลองพระสะทึง 5  ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลน 

คลองพันโป  หนองขี้เห็น โคกปฆอง เมือง สระแกว โคลน 
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Macrobrachium eriocheirum (ตอ)     

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

คลองวังตะไคร    สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองวังตะไคร 2   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองวังตะไคร 3   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองวังตะไคร 4   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองสัมพุง   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองสียัด  หวยตะปอก คลองตะเภา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 

นํ้าตกนางรอง   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

หวยมะโหด  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองระบม  ทาชีวิต ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองสียัด 2 คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 

อางเก็บนํ้าทรายทอง 12 วังรี เขาพระ เมือง นครนายก โคลน 

อางเก็บนํ้าลาดกระทิง  หวยนํ้าทรัพย ลาดกระทิง ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 

อางเก็บนํ้าหวยชัน  หวยชัน ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 

อางเก็บนํ้าหวยปรือ 10  เขาพระ เมือง นครนายก โคลน 
 

Macrobrachium lanchesteri      

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

เขื่อนแควหนุมาน   นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลน 

แควหนุมาน 1 หนองเอี่ยน นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

แมนํ้านครนายก  เขานางบวช สาริกา เมือง นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก  โพธิ์ไทร บานใหญ เมือง นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก  ทรายมูล ทรายมูล องครักษ นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก 3 วังพะเนียด ทาชาง เมือง นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก   บางออ บานนา บานนา นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก    สาริกา เมือง นครนายก โคลน 

แมนํ้าบางปะกง  บางกระเจ็ด บางกระเจ็ด บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 

แมนํ้าบางปะกง  10 แหลมทราย บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 

แมนํ้าบางปะกง  1 ตนขี้เหล็ก บานสราง บานสราง ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

แมนํ้าปราจีน  ตึกปน รอบเมือง เมือง ปราจีนบุรี โคลน 

แมนํ้าปราจีน  ทาอุดม บานทาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ทราย 

แมนํ้าปราจีน    เมือง ปราจีนบุรี โคลน 
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Macrobrachium lanchesteri (ตอ)      

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

คลองเหมือง  คลองเหมือง วังกระโจม เมือง นครนายก โคลน 

คลองแสนแสบ  บางรักรอย บางขนาก บางนํ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองกระทุม 2 คลองกระทุม ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 

คลองชลประทาน   บางปลากด องครักษ นครนายก โคลน 

คลองชีปะขาว   บางขนาก บางนํ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองทาดาน 3   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองทาลาด    บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองนางรอง 2   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองนํ้าใส  คลองนํ้าใส โคกปฆอง เมือง สระแกว โคลน 

คลองบางแตน 2 บางแตน บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 

คลองบางกระจิก   องครักษ องครักษ นครนายก โคลน 

คลองบางปลากด   บางปลากด องครักษ นครนายก โคลน 

คลองประเวศบุรีรมย   คลองขุด บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองปูหีบ   ทาตาสี ตาหลังใน วังนํ้าเย็น สระแกว โคลนปนทราย 

คลองพระปรง  นางเลง กบินทรบุรี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลน 

คลองพระปรง  สวนโรงเล่ือย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 

คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังนํ้าเย็น สระแกว โคลนปนทราย 

คลองพระสะทึง 5 ทาระพา ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 

คลองพระสะทึง  บางกระทุม ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลน 

คลองพระสะทึง 5 ศาลาลําดวน ศาลาลําดวน เมือง สระแกว ทราย 

คลองพันโป  หนองขี้เห็น โคกปฆอง เมือง สระแกว โคลน 

คลองสัมพันธ 6 กุดตาเสก สัมพันธ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี โคลนปนดินลูกรัง 

คลองสัมพันธ 6 บานสัมพันธ เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี โคลน 

คลองสัมพุง   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองสียัด  หวยตะปอก คลองตะเภา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองหลวง 6  ไรหลักทอง พนัสนิคม ชลบุรี โคลน 

คลองหวยไคร     สระแกว โคลน 

คลองอีเมฆ    เขาฉกรรจ สระแกว โคลน 

ปากคลองบางกระดาน 12 บางกระดาน บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

ฝายบานโนน   ทาวังชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลน 

หวยมะโหด  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 
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Macrobrachium lanchesteri (ตอ)      

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

หวยมะโหดนอย  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 
อางเก็บนํ้าเขื่อนพระปรง  ระเบาะหู

กวาง 
ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองทราย   หนอง
ตะเคียนบอน 

วัฒนานคร สระแกว โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองพันโป  บะขม้ิน  เมือง สระแกว โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองระบม  ทาชีวิต ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองสีเสียด 7  หินต้ัง เมือง นครนายก โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองสียัด 2 คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 

อางเก็บนํ้าทรายทอง  วังรี  วังรี นครนายก โคลน 

อางเก็บนํ้าทากระบาก 7  ทาแยก เมือง สระแกว โคลน 

อางเก็บนํ้าลาดกระทิง  หวยนํ้าทรัพย ลาดกระทิง ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 

อางเก็บนํ้าหวยชัน  หวยชัน ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 
 

Macrobrachium lar       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

คลองสัมพุง   สาริกา เมือง นครนายก หิน 
 

Macrobrachium malayanum      

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แควหนุมาน 1 หนองเอี่ยน นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

คลองเหมือง  คลองเหมือง วังกระโจม เมือง นครนายก โคลน 

คลองพระสะทึง 5 ศาลาลําดวน ศาลาลําดวน เมือง สระแกว ทราย 

คลองวังตะไคร 4   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองสัมพุง   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

อางเก็บนํ้าคลองสียัด 2 คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 

อางเก็บนํ้าหวยชัน  หวยชัน ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 
 

Macrobrachium niphanae     

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้านครนายก  โพธิ์ไทร บานใหญ เมือง นครนายก โคลน 

คลองนางรอง   สาริกา เมือง นครนายก หิน 
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Macrobrachium niphanae (ตอ)      
แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

คลองนางรอง 2   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองนํ้าใส  คลองนํ้าใส โคกปฆอง เมือง สระแกว โคลน 

คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังนํ้าเย็น สระแกว โคลนปนทราย 

คลองพระสะทึง 5 ทาระพา ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 

คลองวังตะไคร    สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองวังตะไคร 2   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองวังตะไคร 3   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองวังตะไคร 4   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองสัมพุง   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองสาริกา   สาริกา เมือง นครนายก หิน 
 

Macrobrachium rosenbergii dacqueti    

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้าบางปะกง  ปากนํ้า ปากนํ้า บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 

แมนํ้าบางปะกง  10 แหลมทราย บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 

แมนํ้าบางปะกง  1 ตนขี้เหล็ก บานสราง บานสราง ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

คลองบางเขียด    บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 

คลองแสนแสบ  บางรักรอย บางขนาก บางนํ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองกระทุม 2 คลองกระทุม ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 

คลองชีปะขาว   บางขนาก บางนํ้าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองทาลาด    บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองประเวศบุรีรมย   คลองขุด บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองปูหีบ   ทาตาสี ตาหลังใน วังนํ้าเย็น สระแกว โคลนปนทราย 

คลองพระปรง  นางเลง กบินทรบุรี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลน 

คลองหลวง 6  ไรหลักทอง พนัสนิคม ชลบุรี โคลน 

ปากคลองบางกระดาน 12 บางกระดาน บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

ฝายทดนํ้าบางปะกง   ไผเสวก บางแกว เมือง ฉะเชิงเทรา โคลน 
อางเก็บนํ้าคลองทราย   หนอง

ตะเคียนบอน 
วัฒนานคร สระแกว โคลน 

อางเก็บนํ้าลาดกระทิง  หวยนํ้าทรัพย ลาดกระทิง ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
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Macrobrachium sintangense      

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

เขื่อนแควหนุมาน   นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลน 

แควหนุมาน 1 หนองเอี่ยน นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

แมนํ้านครนายก  โพธิ์ไทร บานใหญ เมือง นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก  ทาศาลา ทาทราย เมือง นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก 3 วังพะเนียด ทาชาง เมือง นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก    สาริกา เมือง นครนายก โคลน 

แมนํ้าบางปะกง  10 แหลมทราย บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 

แมนํ้าบางปะกง  1 ตนขี้เหล็ก บานสราง บานสราง ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

แมนํ้าบางปะกง (เหนือเขื่อน) ไผเสวก บางแกว เมือง ฉะเชิงเทรา โคลน 

แมนํ้าบางปะกง (ริมทาง)    บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 

แมนํ้าปราจีน  ตึกปน รอบเมือง เมือง ปราจีนบุรี โคลน 

แมนํ้าปราจีน  ทาอุดม บานทาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ทราย 

แมนํ้าปราจีน    เมือง ปราจีนบุรี โคลน 

แมนํ้าหนุมาน  ปากรวม สะพานหิน นาดี ปราจีนบุรี ทราย 

คลองเหมือง  คลองเหมือง วังกระโจม เมือง นครนายก โคลน 

คลองแสนแสบ  บางรักรอย บางขนาก บางนํ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองกระทุม 2 คลองกระทุม ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 

คลองชลประทาน   บางปลากด องครักษ นครนายก โคลน 

คลองชีปะขาว   บางขนาก บางนํ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองทาลาด    บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองนํ้าใส  คลองนํ้าใส โคกปฆอง เมือง สระแกว โคลน 

คลองประเวศบุรีรมย   คลองขุด บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองพระปรง  นางเลง กบินทรบุรี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลน 

คลองพระปรง  สวนโรงเล่ือย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 

คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังนํ้าเย็น สระแกว โคลนปนทราย 

คลองพระสะทึง 5 ทาระพา ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 

คลองพระสะทึง 5 ศาลาลําดวน ศาลาลําดวน เมือง สระแกว ทราย 

คลองพระสะทึง 5  ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลน 

คลองพันโป  หนองขี้เห็น โคกปฆอง เมือง สระแกว โคลน 

คลองวังตะไคร 3   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองสัมพันธ 6 กุดตาเสก สัมพันธ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี โคลนปนดินลูกรัง 
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Macrobrachium sintangense      

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

คลองสัมพันธ 6 บานสัมพันธ เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี โคลน 

คลองสัมพุง   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองสียัด  หวยตะปอก คลองตะเภา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองหวยไคร     สระแกว โคลน 

ปากคลองบางกระดาน 12 บางกระดาน บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

ฝายทดนํ้าบางปะกง   ไผเสวก บางแกว เมือง ฉะเชิงเทรา โคลน 

วังสะหมาด  ทาตะกรอ ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 

หวยมะโหด  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 

หวยมะโหดนอย  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองโบด   พรหมณี เมือง นครนายก โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองสียัด 2 คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 

อางเก็บนํ้าลาดกระทิง  หวยนํ้าทรัพย ลาดกระทิง ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 

อางเก็บนํ้าหวยชัน  หวยชัน ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 
 

Macrobrachium thai       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้านครนายก    สาริกา เมือง นครนายก โคลน 

คลองพระสะทึง 5 ทาระพา ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 

คลองพันโป  หนองขี้เห็น โคกปฆอง เมือง สระแกว โคลน 

คลองวังตะไคร 4   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองสัมพุง   สาริกา เมือง นครนายก หิน 
 

Macrobrachium tratense       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้านครนายก  เขานางบวช สาริกา เมือง นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก  โพธิ์ไทร บานใหญ เมือง นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก 3 วังพะเนียด ทาชาง เมือง นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก    สาริกา เมือง นครนายก โคลน 

แมนํ้าบางปะกง (เหนือเขื่อน) ไผเสวก บางแกว เมือง ฉะเชิงเทรา โคลน 

แมนํ้าปราจีนบุรี  ตึกปน รอบเมือง เมือง ปราจีนบุรี โคลน 

คลองเหมือง  คลองเหมือง วังกระโจม เมือง นครนายก โคลน 
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Macrobrachium tratense (ตอ)      

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

คลองแสนแสบ  บางรักรอย บางขนาก บางนํ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองนางรอง   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองปูหีบ   ทาตาสี ตาหลังใน วังนํ้าเย็น สระแกว โคลนปนทราย 

คลองพระปรง  นางเลง กบินทรบุรี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลน 

คลองพระปรง  สวนโรงเล่ือย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 

คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังนํ้าเย็น สระแกว โคลนปนทราย 

คลองพระสะทึง 5 ทาระพา ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 

คลองพระสะทึง 5 ศาลาลําดวน ศาลาลําดวน เมือง สระแกว ทราย 

คลองวังตะไคร 3   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองสัมพันธ 6 บานสัมพันธ เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี โคลน 

คลองสียัด  หวยตะปอก คลองตะเภา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองอีเมฆ    เขาฉกรรจ สระแกว โคลน 

น้ําตกนางรอง   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

ฝายบานโนน   ทาวังชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลน 

หวยมะโหดนอย  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองสีเสียด 7  หินต้ัง เมือง นครนายก โคลน 

อางเก็บนํ้าลาดกระทิง  หวยนํ้าทรัพย ลาดกระทิง ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
 

Metapenaeus brevicornis     

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้าบางปะกง  10 แหลมทราย บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 

แมนํ้าบางปะกง  11 สามพอก บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 

แมนํ้าบางปะกง (ริมทาง)    บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 

แมนํ้าบางปะกง (ลากอวน) ไผเสวก บางแกว เมือง ฉะเชิงเทรา โคลน 

แมนํ้าปราจีนบุรี  ตึกปน รอบเมือง เมือง ปราจีนบุรี โคลน 

แมนํ้าปราจีนบุรี  ทาอุดม บานทาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ทราย 

คลองชีปะขาว   บางขนาก บางนํ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองทาลาด    บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 

ปากคลองบางกระดาน 12 บางกระดาน บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

เขื่อนทดนํ้าบางปะกง   ไผเสวก บางแกว เมือง ฉะเชิงเทรา โคลน 
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Metapenaeus ensis       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้าบางปะกง 10 แหลมทราย บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 

แมนํ้าบางปะกง  บางกระเจ็ด บางกระเจ็ด บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 

แมนํ้าบางปะกง   ปากนํ้า ปากนํ้า บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 

แมนํ้าบางปะกง (เหนือเขื่อน) ไผเสวก บางแกว เมือง ฉะเชิงเทรา โคลน 

แมนํ้าบางปะกง    บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 

คลองทาลาด    บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 

เขื่อนทดนํ้าบางปะกง   ไผเสวก บางแกว เมือง ฉะเชิงเทรา โคลน 
 

Metapenaeus lysianassa       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้านครนายก  ทรายมูล ทรายมูล องครักษ นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก   บางนางเล็ก บางลูกเสือ องครักษ นครนายก โคลน 

แมนํ้าบางปะกง  บางกระเจ็ด บางกระเจ็ด บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 

แมนํ้าบางปะกง  ปากนํ้า ปากนํ้า บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 

แมนํ้าบางปะกง  10 แหลมทราย บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 

แมนํ้าบางปะกง  1 ตนขี้เหล็ก บานสราง บานสราง ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

แมนํ้าบางปะกง   ปากนํ้า ปากนํ้า บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 

แมนํ้าบางปะกง  11 สามพอก บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 

แมนํ้าบางปะกง (เหนือเขื่อน) ไผเสวก บางแกว บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 

แมนํ้าบางปะกง     บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 

แมนํ้าบางปะกง (ลากอวน) ไผเสวก บางแกว เมือง ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองบางเขียด    บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 

แมนํ้าปราจีนบุรี  ตึกปน รอบเมือง เมือง ปราจีนบุรี โคลน 

แมนํ้าปราจีนบุรี  ทาอุดม บานทาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ทราย 

คลองแสนแสบ  บางรักรอย บางขนาก บางนํ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองชลประทาน   บางปลากด องครักษ นครนายก โคลน 

คลองทาลาด    บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองบางแตน 2 บางแตน บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 

คลองบางพลวง 3 บางเดชะ บางเดชะ เมือง ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

ปากคลองบางกระดาน 12 บางกระดาน บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

เขื่อนทดนํ้าบางปะกง   ไผเสวก บางแกว เมือง ฉะเชิงเทรา โคลน 
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Mysid       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้านครนายก  บางนางเล็ก บางลูกเสือ องครักษ นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก   บางออ บานนา บานนา นครนายก โคลน 

แมนํ้าบางปะกง  บางกระเจ็ด บางกระเจ็ด บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 

แมนํ้าบางปะกง  ปากนํ้า ปากนํ้า บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองบางเขียด    บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 

แมนํ้าปราจีนบุรี  ทาอุดม บานทาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ทราย 

คลองแสนแสบ  บางรักรอย บางขนาก บางนํ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองชลประทาน   บางปลากด องครักษ นครนายก โคลน 

คลองทาลาด    บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองประเวศบุรีรมย   คลองขุด บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา โคลน 

เขื่อนทดนํ้าบางปะกง   ไผเสวก บางแกว เมือง ฉะเชิงเทรา โคลน 
 

Exopalaemon styliferus       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

คลองประเวศบุรีรมย   คลองขุด บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา โคลน 

เขื่อนทดนํ้าบางปะกง   ไผเสวก บางแกว เมือง ฉะเชิงเทรา โคลน 
 

Penaeus merguensis       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้าบางปะกง (ปากนํ้า) ไผเสวก บางแกว เมือง ฉะเชิงเทรา โคลน 
 

Penaeus semisulcatus       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้าบางปะกง 10 แหลมทราย บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 

แมนํ้าบางปะกง  บางกระเจ็ด บางกระเจ็ด บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 

แมนํ้าบางปะกง  ปากนํ้า ปากนํ้า บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 

แมนํ้าบางปะกง  1 ตนขี้เหล็ก บานสราง บานสราง ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

เขื่อนทดนํ้าบางปะกง   ไผเสวก บางแกว เมือง ฉะเชิงเทรา โคลน 
 

Halicarpus orientalis       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้านครนายก  บางออ บานนา บานนา นครนายก โคลน 

แมนํ้าบางปะกง  10 แหลมทราย บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 



 134 

Halicarpus orientalis       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

คลองทาลาด    บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองบางแตน 2 บางแตน บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 

คลองบางกระจิก   องครักษ องครักษ นครนายก โคลน 
 

Larnaudia beusekomae       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

คลองทาดาน   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองทาดาน 2   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองทาดาน 3   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองนางรอง   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองนางรอง 2   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองวังตะไคร   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองวังตะไคร 2   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองวังตะไคร 3   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองวังตะไคร 4   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

นํ้าตกนางรอง   สาริกา เมือง นครนายก หิน 
 

Metaplax  distincta       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้าบางปะกง  กนกรอก ทาพลับ บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา โคลน 
 

Metaplax  dentipes       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้าบางปะกง  กนกรอก ทาพลับ บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา โคลน 
 

Metopograpsus latifrons       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้าบางปะกง  กนกรอก ทาพลับ บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา โคลน 

แมนํ้าบางปะกง  ปากนํ้า ปากนํ้า บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 
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Pinnotheres phaladis       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้านครนายก  บางนางเล็ก บางลูกเสือ องครักษ นครนายก โคลน 

คลองทาลาด    บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 
 

Sayamia bangkokensis       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้านครนายก  บางนางเล็ก บางลูกเสือ องครักษ นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก  บางออ บานนา บานนา นครนายก โคลน 
คลองไทร   หนองแขน

นาง  
 กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลน 

 
Sayamia germaini       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้านครนายก  ทรายมูล ทรายมูล องครักษ นครนายก โคลน 

คลองนํ้าใส  คลองนํ้าใส โคกปฆอง เมือง สระแกว โคลน 

คลองพันโป  หนองขี้เห็น โคกปฆอง เมือง สระแกว โคลน 
 

Sayamia sexpunctatum       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แควหนุมาน 1 หนองเอี่ยน นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
คลองไทร   หนองแขน

นาง  
 กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลน 

คลองทาดาน   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองทาดาน 2   สาริกา เมือง นครนายก หิน 
คลองพระสะทึง 5 ทาระพา ศาลา

ลําดวน 
เมือง สระแกว โคลนปนทราย 

คลองสัมพันธ 6 กุดตาเสก สัมพันธ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี โคลนปนดินลูกรัง 

หวยมะโหด  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองสียัด 2 คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน  

อางเก็บนํ้าหวยชัน  หวยชัน ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 
 

Sesarma (Sesarma) moeschii      

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้าบางปะกง 10 แหลมทราย บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 
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Sesarma (Sesarma) moeschii  (ตอ)      

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้าบางปะกง  กนกรอก ทาพลับ บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา โคลน 

แมนํ้าบางปะกง  บางกระเจ็ด บางกระเจ็ด บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 
แมนํ้าบางปะกง 1 บานตน

ขี้เหล็ก 
บานสราง บานสราง ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

แมนํ้าบางปะกง  ปากนํ้า ปากนํ้า บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 

แมนํ้าบางปะกง 11 สามพอก บางแตน บางนํ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา โคลน 

แมนํ้าบางปะกง  10 แหลมทราย บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 

แมนํ้าบางปะกง (เหนือเขื่อน) ไผเสวก บางแกว เมือง ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองบางกระดาน 12 บางกระดาน บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 

คลองบางเขียด   บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 

คลองทาลาด   ทามะกอก บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองบางแตน 2 บางแตน บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 

คลองบางพลวง 3 บางเดชะ บางเดชะ เมือง ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

เขื่อนทดนํ้าบางปะกง   ไผเสวก บางแกว เมือง ฉะเชิงเทรา โคลน 
 

Sesarma(Parasesarma) plicata      

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้าบางปะกง  บางกระเจ็ด บางกระเจ็ด บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 

แมนํ้าบางปะกง  ปากนํ้า ปากนํ้า บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองทาลาด   ทามะกอก บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 

เขื่อนทดนํ้าบางปะกง   ไผเสวก บางแกว เมือง ฉะเชิงเทรา โคลน 
 

Siamthelphusa holthuisi       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แกงสามช้ัน   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

แมนํ้านครนายก  เขานางบวช สาริกา เมือง นครนายก โคลน 

คลองเหมือง  คลองเหมือง วังกระโจม เมือง นครนายก โคลน 

คลองชลประทาน   บางปลากด องครักษ นครนายก โคลน 

คลองทาดาน 3   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองนางรอง   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองนางรอง 2   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองวังตะไคร   สาริกา เมือง นครนายก หิน 
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Siamthelphusa holthuisi  (ตอ)      

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

คลองวังตะไคร 2   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองวังตะไคร 3   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองวังตะไคร 4   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองสัมพันธ 6 กุดตาเสก สัมพันธ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 
โคลนปนดิน
ลูกรัง 

คลองสัมพุง   สาริกา เมือง นครนายก หิน 
 

Siamthelphusa vareigata       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แควหนุมาน 1 หนองเอี่ยน นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

แมนํ้านครนายก 3 วังพะเนียด ทาชาง เมือง นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก   ทรายมูล องครักษ นครนายก โคลน 

แมนํ้าบางปะกง  กนกรอก ทาพลับ บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองแสนแสบ  บางรักรอย บางขนาก บางนํ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองชลประทาน   บางปลากด องครักษ นครนายก โคลน 

คลองทาดาน 3   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองนางรอง   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองนางรอง 2   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองวังตะไคร   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองวังตะไคร 2   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองวังตะไคร 3   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองวังตะไคร 4   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองสัมพันธ 6 บานสัมพันธ เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี โคลน 

คลองสัมพุง   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

หวยมะโหด  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 
 

Uca (Deltuca) dussumieri  spinata     

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้าบางปะกง  กนกรอก ทาพลับ บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา โคลน 
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Uca (Deltuca) forcipata       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้าบางปะกง  กนกรอก ทาพลับ บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา โคลน 
 

Adamietta housei       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

คลองนํ้าใส  คลองนํ้าใส โคกปฆอง เมือง สระแกว โคลน 

คลองหวยไคร     สระแกว โคลน 
 

Bithynia sp.       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

คลองปูหีบ  ทาตาสี ตาหลังใน วังนํ้าเย็น สระแกว โคลนปนทราย 

อางเก็บนํ้าเขื่อนพระปรง  ระเบาะหูกวาง ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองทราย   
หนอง
ตะเคียนบอน วัฒนานคร สระแกว โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองพันโป  บะขม้ิน  เมือง สระแกว โคลน 
 

Clea (Anentome) helena       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

คลองเหมือง  คลองเหมือง วังกระโจม เมือง นครนายก โคลน 

คลองบางปลากด   บางปลากด องครักษ นครนายก โคลน 

คลองปูหีบ   ทาตาสี ตาหลังใน วังนํ้าเย็น สระแกว โคลนปนทราย 

คลองพระปรง  สวนโรงเล่ือย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 

คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังนํ้าเย็น สระแกว โคลนปนทราย 

คลองสัมพันธ 6 กุดตาเสก สัมพันธ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี โคลนปนดินลูกรัง 

คลองสัมพันธ 6 บานสัมพันธ เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี โคลน 

คลองสียัด  หวยตะปอก คลองตะเภา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองหลวง 6  ไรหลักทอง พนัสนิคม ชลบุรี โคลน 

คลองหวยไคร     สระแกว โคลน 

แมนํ้านครนายก  โพธิ์ไทร บานใหญ เมือง นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก  บางออ บานนา บานนา นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก    เมือง นครนายก โคลน 

แมนํ้าหนุมาน  ปากรวม สะพานหิน นาดี ปราจีนบุรี ทราย 

นํ้าตกนางรอง   สาริกา เมือง นครนายก หิน 
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Clea (Anentome) helena       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 
อางเก็บนํ้าคลองทราย   หนอง

ตะเคียนบอน 
วัฒนานคร สระแกว โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองระบม  ทาชีวิต ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองสียัด 2 คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน  

อางเก็บนํ้าลาดกระทิง  หวยนํ้าทรัพย ลาดกระทิง ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 

อางเก็บนํ้าหวยชัน  หวยชัน ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 
 

Filopaludina (F.) filosa       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้านครนายก  โพธิ์ไทร บานใหญ เมือง นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก  ทรายมูล ทรายมูล องครักษ นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก  ทาศาลา ทาทราย เมือง นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก  บางนางเล็ก บางลูกเสือ องครักษ นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก  บางออ บานนา บานนา นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก   บางปลากด องครักษ นครนายก โคลน 

คลองเหมือง  คลองเหมือง วังกระโจม เมือง นครนายก โคลน 

คลองสัมพุง   สาริกา เมือง นครนายก หิน 
 

Filopaludina (F.) sumatrensis polygramma     

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้านครนายก  บางนางเล็ก บางลูกเสือ องครักษ นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก  บางออ บานนา บานนา นครนายก โคลน 

คลองแสนแสบ  บางรักรอย บางขนาก บางนํ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองชีปะขาว   บางขนาก บางนํ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองบางปลากด   บางปลากด องครักษ นครนายก โคลน 

คลองประเวศบุรีรมย   คลองขุด บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองสัมพันธ 6 บานสัมพันธ เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี โคลน 

คลองสียัด  หวยตะปอก คลองตะเภา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองหลวง 6  ไรหลักทอง พนัสนิคม ชลบุรี โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองสีเสียด 7  หินต้ัง เมือง นครนายก โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองสียัด 2 คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน  

อางเก็บนํ้าลาดกระทิง  หวยนํ้าทรัพย ลาดกระทิง ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
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Filopaludina (F.) sumatrensis speciosa     

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แควหนุมาน 1 หนองเอี่ยน นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

แมนํ้านครนายก  โพธิ์ไทร บานใหญ เมือง นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก  บางออ บานนา บานนา นครนายก โคลน 

แมนํ้าปราจีนบุรี    เมือง ปราจีนบุรี โคลน 

แมนํ้าหนุมาน  ปากรวม สะพานหิน นาดี ปราจีนบุรี ทราย 

คลองแสนแสบ  บางรักรอย บางขนาก บางนํ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองกระทุม 2 คลองกระทุม ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 

คลองชีปะขาว   บางขนาก บางนํ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองนางรอง   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองบางปลากด   บางปลากด องครักษ นครนายก โคลน 

คลองบางพลวง 3 บางเดชะ บางเดชะ เมือง ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

คลองประเวศบุรีรมย   คลองขุด บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองพระปรง  นางเลง กบินทรบุรี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลน 

คลองพระปรง  สวนโรงเล่ือย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 

คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังนํ้าเย็น สระแกว โคลนปนทราย 

คลองพันโป  บะขม้ิน โคกปฆอง เมือง สระแกว โคลน 

คลองพันโป  หนองขี้เห็น โคกปฆอง เมือง สระแกว โคลน 

คลองยาง  ปากรวม สะพานหิน นาดี ปราจีนบุรี โคลน 

คลองสัมพันธ 6 กุดตาเสก สัมพันธ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 

โคลนปนดิน
ลูกรัง 

หวยไคร  วังดินสอ วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

หวยมะโหด  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 

หวยมะโหดนอย  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองทราย   
หนอง
ตะเคียนบอน วัฒนานคร สระแกว โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองพันโป  บะขม้ิน โคกปฆอง เมือง สระแกว โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองสีเสียด 7  หินต้ัง เมือง นครนายก โคลน 

อางเก็บนํ้าทากระบาก 7  ทาแยก เมือง สระแกว โคลน 

อางเก็บนํ้าหวยชัน  หวยชัน ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 
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Filopaludina (S.) martensi martensi      

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แควหนุมาน 1 หนองเอี่ยน นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

แมนํ้านครนายก  โพธิ์ไทร บานใหญ เมือง นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก  ทรายมูล ทรายมูล องครักษ นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก  ทาศาลา ทาทราย เมือง นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก  บางนางเล็ก บางลูกเสือ องครักษ นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก  บางออ บานนา บานนา นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก 3 วังพะเนียด ทาชาง เมือง นครนายก โคลน 

คลองเหมือง  คลองเหมือง วังกระโจม เมือง นครนายก โคลน 

คลองแสนแสบ  บางรักรอย บางขนาก บางนํ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองกระทุม 2 คลองกระทุม ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 

คลองชลประทาน   บางปลากด องครักษ นครนายก โคลน 

คลองชีปะขาว   บางขนาก บางนํ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองบางปลากด   บางปลากด องครักษ นครนายก โคลน 

คลองบางพลวง 3 บางเดชะ บางเดชะ เมือง ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

คลองประเวศบุรีรมย   คลองขุด บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองปูหีบ   ทาตาสี ตาหลังใน วังนํ้าเย็น สระแกว โคลนปนทราย 

คลองพระปรง  นางเลง กบินทรบุรี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลน 

คลองพระปรง  สวนโรงเล่ือย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 

คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังนํ้าเย็น สระแกว โคลนปนทราย 

คลองพระสะทึง 5 ทาระพา ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 

คลองพระสะทึง  บางกระทุม ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลน 

คลองพระสะทึง 5 ศาลาลําดวน ศาลาลําดวน เมือง สระแกว ทราย 

คลองพันโป  บะขม้ิน โคกปฆอง เมือง สระแกว โคลน 

คลองพันโป  หนองขี้เห็น โคกปฆอง เมือง สระแกว โคลน 

คลองวังตะไคร   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองสัมพันธ 6 กุดตาเสก สัมพันธ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี โคลนปนดินลูกรัง 

คลองสัมพันธ 6 บานสัมพันธ เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี โคลน 

คลองสัมพุง   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองสียัด  หวยตะปอก คลองตะเภา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองหลวง 6  ไรหลักทอง พนัสนิคม ชลบุรี โคลน 

นํ้าตกนางรอง   สาริกา เมือง นครนายก หิน 
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Filopaludina (S.) martensi martensi (ตอ)     
แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด  

หวยไคร  วังดินสอ วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

หวยมะโหด  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 
อางเก็บนํ้าคลองทราย   หนอง

ตะเคียนบอน 
วัฒนานคร สระแกว โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองพันโป  บะขม้ิน โคกปฆอง เมือง สระแกว โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองสีเสียด 7  หินต้ัง เมือง นครนายก โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองสียัด 2 คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน  

อางเก็บนํ้าทากระบาก 7  ทาแยก เมือง สระแกว โคลน 

อางเก็บนํ้าลาดกระทิง  หวยนํ้าทรัพย ลาดกระทิง ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 

อางเก็บนํ้าหวยชัน  หวยชัน ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 

อางเก็บนํ้าหวยปรือ   เขาพระ เมือง นครนายก โคลน 
 

Iravadia ornata       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้าบางปะกง  บางกระเจ็ด บางกระเจ็ด บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 

แมนํ้าบางปะกง (เหนือเขื่อน) ไผเสวก บางแกว บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองทาลาด   คลองมะกอก บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 

ปากคลองบางกระดาน 12 บางกระดาน บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

เขื่อนทดนํ้าบางปะกง   ไผเสวก บางแกว เมือง ฉะเชิงเทรา โคลน 
 

Lymnaea (Radix) auricularia      

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

คลองแสนแสบ  บางรักรอย บางขนาก บางนํ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังนํ้าเย็น สระแกว โคลนปนทราย 

คลองพระสะทึง 5 ทาระพา ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 

คลองพันโป  หนองขี้เห็น โคกปฆอง เมือง สระแกว โคลน 
 

Mekongia swainsoni braueri      

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แควหนุมาน 1 หนองเอี่ยน นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

แมนํ้าบางปะกง 11 สามพอก บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 

แมนํ้าปราจีนบุรี  ทาอุดม บานทาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ทราย 
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Mekongia swainsoni braueri (ตอ)      
แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด  

แมนํ้าหนุมาน  ปากรวม สะพานหิน นาดี ปราจีนบุรี ทราย 

คลองพระปรง  นางเลง กบินทรบุรี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลน 

คลองพระปรง  สวนโรงเล่ือย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 

คลองพระสะทึง 5 ทาระพา ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 

คลองพระสะทึง 5 ศาลาลําดวน ศาลาลําดวน เมือง สระแกว ทราย 

คลองยาง  ปากรวม สะพานหิน นาดี ปราจีนบุรี โคลน 
 

Melanoides tuberculata       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้านครนายก  ทรายมูล ทรายมูล องครักษ นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก  ทาศาลา ทาทราย เมือง นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก  บางนางเล็ก บางลูกเสือ องครักษ นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก  บางออ บานนา บานนา นครนายก โคลน 

คลองแสนแสบ  บางรักรอย บางขนาก บางนํ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองชีปะขาว   บางขนาก บางนํ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองทาลาด   ทามะกอก บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองบางแตน 2 บางแตน บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 

คลองวังตะไคร 3   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองวังตะไคร 4   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองหวยไคร     สระแกว โคลน 

ปากคลองบางกระดาน 12 บางกระดาน บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

หวยมะโหด  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 

อางเก็บนํ้าเขื่อนพระปรง  ระเบาะหูกวาง ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 

อางเก็บนํ้าหวยชัน  หวยชัน ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 

แมนํ้านครนายก  บางออ บานนา บานนา นครนายก โคลน 

แมนํ้าบางปะกง  บางกระเจ็ด บางกระเจ็ด บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองบางกระดาน 12 บางกระดาน บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 

คลองแสนแสบ  บางรักรอย บางขนาก บางนํ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองนางรอง   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองบางแตน 2 บางแตน บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 

คลองบางพลวง 3 บางเดชะ บางเดชะ เมือง ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
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Melanoides tuberculata (ตอ)      

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

คลองประเวศบุรีรมย   คลองขุด บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังนํ้าเย็น สระแกว โคลนปนทราย 

คลองพันโป  หนองขี้เห็น โคกปฆอง เมือง สระแกว โคลน 

คลองวังตะไคร   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองวังตะไคร 3   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองสัมพุง   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

ปากคลองบางกระดาน 12 บางกระดาน บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

เขื่อนทดนํ้าบางปะกง   ไผเสวก บางแกว บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 

หวยมะโหด  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 

อางเก็บนํ้าเขื่อนพระปรง  ระเบาะหูกวาง ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองระบม  ทาชีวิต ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองสียัด 2 คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน  

อางเก็บนํ้าหวยชัน  หวยชัน ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 
 

Pila ampullacea       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้านครนายก  โพธิ์ไทร บานใหญ เมือง นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก 3 วังพะเนียด ทาชาง เมือง นครนายก โคลน 

คลองนางรอง   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองปูหีบ   ทาตาสี ตาหลังใน วังนํ้าเย็น สระแกว โคลนปนทราย 

คลองสัมพุง   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

หวยมะโหด  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 
 

Pila polita       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

คลองประเวศบุรีรมย   คลองขุด บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองปูหีบ (สาขาพระสะทึง) ทาตาสี ตาหลังใน วังนํ้าเย็น สระแกว โคลนปนทราย 

คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังนํ้าเย็น สระแกว โคลนปนทราย 

คลองพันโป  บะขม้ิน โคกปฆอง เมือง สระแกว โคลน 

คลองหวยไคร     สระแกว โคลน 

หวยมะโหด  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองพันโป  บะขม้ิน โคกปฆอง เมือง สระแกว โคลน 
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Pomacea canaliculata       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

หวยมะโหด  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 

แควหนุมาน 1 หนองเอี่ยน นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

แมนํ้านครนายก  ทรายมูล ทรายมูล องครักษ นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก  ทาศาลา ทาทราย เมือง นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก  บางออ บานนา บานนา นครนายก โคลน 

คลองชลประทาน   บางปลากด องครักษ นครนายก โคลน 

คลองสัมพันธ 6 บานสัมพันธ เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี โคลน 

คลองสัมพันธ 6 กุดตาเสก สัมพันธ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี โคลนปนดินลูกรัง 

คลองสัมพุง   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

แควหนุมาน 1 หนองเอี่ยน นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

คลองแสนแสบ  บางรักรอย บางขนาก บางนํ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองพันโป  บะขม้ิน โคกปฆอง เมือง สระแกว โคลน 

คลองสียัด  หวยตะปอก คลองตะเภา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 

อางเก็บนํ้าหวยชัน  หวยชัน ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 
 

Rivomarginella morrisoni       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

คลองพระปรง  นางเลง กบินทรบุรี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลน 

คลองพระปรง  สวนโรงเล่ือย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 

คลองพระสะทึง 5 ศาลาลําดวน ศาลาลําดวน เมือง สระแกว ทราย 
 

Tarebia granifera       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

คลองบางแตน 2 บางแตน บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 

คลองสัมพุง   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

ปากคลองบางกระดาน 12 บางกระดาน บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

เขื่อนทดนํ้าบางปะกง   ไผเสวก บางแกว เมือง ฉะเชิงเทรา โคลน 
 

Thiara scabra       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

ปากคลองบางกระดาน 12 บางกระดาน บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
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Corbicula arata       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แควหนุมาน 1 หนองเอี่ยน นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

แมนํ้าบางปะกง 10 แหลมทราย บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 

คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังนํ้าเย็น สระแกว โคลนปนทราย 
 

Corbicula baudoni       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

คลองบางพลวง 3 บางเดชะ บางเดชะ เมือง ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

คลองพระสะทึง 5 ทาระพา ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 

คลองพระสะทึง 5 ศาลาลําดวน ศาลาลําดวน เมือง สระแกว ทราย 

แมนํ้านครนายก  ทรายมูล ทรายมูล องครักษ นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก  ทาศาลา ทาทราย เมือง นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก  บางออ บานนา บานนา นครนายก โคลน 

แมนํ้าบางปะกง  บางกระเจ็ด บางกระเจ็ด บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 

แมนํ้าบางปะกง 1 บานตนขี้เหล็ก บานสราง บานสราง ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

แมนํ้าปราจีนบุรี  ตึกปน รอบเมือง เมือง ปราจีนบุรี โคลน 

แมนํ้าปราจีนบุรี  ทาอุดม บานทาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ทราย 

อางเก็บนํ้าคลองสียัด 2 คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 

อางเก็บนํ้าลาดกระทิง  หวยนํ้าทรัพย ลาดกระทิง ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
 

Corbicula castanea       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

คลองเหมือง  คลองเหมือง วังกระโจม เมือง นครนายก โคลน 

คลองพระปรง  สวนโรงเล่ือย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 

แมนํ้านครนายก 3 วังพะเนียด ทาชาง เมือง นครนายก โคลน 

หวยไคร  วังดินสอ วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

อางเก็บนํ้าหวยชัน  หวยชัน ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 
 

Corbicula fluminea       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 
อางเก็บนํ้าคลองทราย   หนองตะเคียน

บอน 
วัฒนานคร สระแกว โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองสียัด 2 คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
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Corbicula gustiviana       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้านครนายก  เขานางบวช สาริกา เมือง นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก  ทรายมูล ทรายมูล องครักษ นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก  บางนางเล็ก บางลูกเสือ องครักษ นครนายก โคลน 

แมนํ้าบางปะกง 10 แหลมทราย บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองสียัด 2 คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 

อางเก็บนํ้าลาดกระทิง  หวยนํ้าทรัพย ลาดกระทิง ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
 

Corbicula iravadica       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

คลองแสนแสบ  บางรักรอย บางขนาก บางนํ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองกระทุม 2 คลองกระทุม ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 

คลองพระปรง  สวนโรงเล่ือย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 

คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังนํ้าเย็น สระแกว โคลนปนทราย 

แมนํ้านครนายก  บางออ บานนา บานนา นครนายก โคลน 

แมนํ้าบางปะกง 10 แหลมทราย บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 

แมนํ้าหนุมาน  ปากรวม สะพานหิน นาดี ปราจีนบุรี ทราย 
อางเก็บนํ้าคลองทราย   หนองตะเคียน

บอน 
วัฒนานคร สระแกว โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองสียัด 2 คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 

อางเก็บนํ้าหวยชัน  หวยชัน ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 
 

Corbicula javanica       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

คลองนางรอง   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

หวยไคร  วังดินสอ วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
อางเก็บนํ้าคลองทราย   หนองตะเคียน

บอน 
วัฒนานคร สระแกว โคลน 

 
Corbicula lamarckiana     

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังนํ้าเย็น สระแกว โคลนปนทราย 

คลองสียัด  หวยตะปอก คลองตะเภา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
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Corbicula leviuscula       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังนํ้าเย็น สระแกว โคลนปนทราย 
 

Corbicula lydigiana       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้านครนายก  ทรายมูล ทรายมูล องครักษ นครนายก โคลน 

หวยไคร  วังดินสอ วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
อางเก็บนํ้าคลองทราย   หนองตะเคียน

บอน 
วัฒนานคร สระแกว โคลน 

อางเก็บนํ้าหวยชัน  หวยชัน ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 
 

Corbicula messageri       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

อางเก็บนํ้าหวยชัน  หวยชัน ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 
 

Corbicula moreletiana      

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้านครนายก  เขานางบวช สาริกา เมือง นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก  ทรายมูล ทรายมูล องครักษ นครนายก โคลน 

คลองบางพลวง 3 บางเดชะ บางเดชะ เมือง ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
ปากคลองบางกระดาน บางกระดาน บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

อางเก็บนํ้าคลองสียัด 2 คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
 

Corbicula noetlingi       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

คลองพระปรง  สวนโรงเล่ือย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 

คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังนํ้าเย็น สระแกว โคลนปนทราย 
 

Corbicula occidentiformis      

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

คลองกระทุม 2 คลองกระทุม ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 

คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังนํ้าเย็น สระแกว โคลนปนทราย 

คลองพระสะทึง 5 ทาระพา ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 

อางเก็บนํ้าหวยชัน  หวยชัน ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 
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Corbicula solidula       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

คลองพระปรง  สวนโรงเล่ือย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 
อางเก็บนํ้าคลองสียัด 2 คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 

อางเก็บนํ้าหวยชัน  หวยชัน ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 
 

Corbicula  vokesi       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

คลองสัมพันธ 6 กุดตาเสก สัมพันธ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี โคลนปนดินลูกรัง 

อางเก็บนํ้าคลองระบม  ทาชีวิต ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา โคลน 
 

Enigmonia aenigmatica      

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้านครนายก  บางออ บานนา บานนา นครนายก โคลน 

แมนํ้าบางปะกง  กนกรอก ทาพลับ บานโพธ ฉะเชิงเทรา โคลน 

แมนํ้าบางปะกง  บางกระเจ็ด บางกระเจ็ด บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 

แมนํ้าบางปะกง  ปากนํ้า ปากนํ้า บางคลา ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองบางเขียด   บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 
ปากคลองบางกระดาน 12 บางกระดาน บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

 
Ensidens ingallsianus ingallsianus     

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้านครนายก  เขานางบวช สาริกา เมือง นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก  โพธิ์ไทร บานใหญ เมือง นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก  ทรายมูล ทรายมูล องครักษ นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก  ทาศาลา ทาทราย เมือง นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก  บางออ บานนา บานนา นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก 3 วังพะเนียด ทาชาง เมือง นครนายก โคลน 

คลองเหมือง  คลองเหมือง วังกระโจม เมือง นครนายก โคลน 

คลองกระทุม 2 คลองกระทุม ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 

คลองชลประทาน   บางปลากด องครักษ นครนายก โคลน 

คลองบางปลากด   บางปลากด องครักษ นครนายก โคลน 

คลองพระปรง  สวนโรงเล่ือย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 

คลองสัมพันธ 6 กุดตาเสก สัมพันธ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี โคลนปนดินลูกรัง 
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Ensidens ingallsianus ingallsianus (ตอ)     
แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

หวยไคร  วังดินสอ วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

หวยมะโหด  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 

หวยมะโหดนอย  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 
อางเก็บนํ้าคลองทราย   หนองตะเคียน

บอน 
วัฒนานคร สระแกว โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองระบม  ทาชีวิต ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา โคลน 

อางเก็บนํ้าทากระบาก 7  ทาแยก เมือง สระแกว โคลน 

อางเก็บนํ้าลาดกระทิง  หวยนํ้าทรัพย ลาดกระทิง ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 

อางเก็บนํ้าหวยชัน  หวยชัน ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 
 

Hyriopsis (Hyriopsis) delaportei    

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แควหนุมาน 1 หนองเอี่ยน นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
 

Hyriopsis (Limnoscapha) desowitzi     

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

คลองพระปรง  นางเลง กบินทรบุรี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลน 
 

Hyriopsis (Limnoscapha) myersiana     

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แควหนุมาน 1 หนองเอี่ยน นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

คลองพระปรง  นางเลง กบินทรบุรี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลน 

คลองพระปรง  สวนโรงเล่ือย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 

คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังนํ้าเย็น สระแกว โคลนปนทราย 
 

Limnoperna siamensis     

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แควหนุมาน 1 หนองเอี่ยน นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

แมนํ้าปราจีนบุรี  ทาอุดม บานทาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ทราย 

คลองพระปรง  นางเลง กบินทรบุรี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลน 

คลองพระปรง  สวนโรงเล่ือย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 

คลองพระสะทึง 5 ศาลาลําดวน ศาลาลําดวน เมือง สระแกว ทราย 

อางเก็บนํ้าคลองสียัด 2 คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
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Limnoperna supoti        

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้านครนายก  ทาศาลา ทาทราย เมือง นครนายก โคลน 
 

Martesia striata       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้านครนายก  ทรายมูล ทรายมูล องครักษ นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก  บางออ บานนา บานนา นครนายก โคลน 

คลองบางกระดาน 12 บางกระดาน บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี โคลน 
 

Physunio cambodiensis     

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้าหนุมาน  ปากรวม สะพานหิน นาดี ปราจีนบุรี ทราย 

คลองนางรอง   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองนางรอง 2   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองพระปรง  สวนโรงเล่ือย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 

คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังนํ้าเย็น สระแกว โคลนปนทราย 

คลองวังตะไคร    สาริกา เมือง นครนายก หิน 
 

Physunio modelli       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

คลองหลวง 6 คลองหลวง ไรหลักทอง พนัสนิคม ชลบุรี โคลน 
 

Physunio superbus       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้าปราจีนบุรี  ทาอุดม บานทาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ทราย 

คลองพระปรง  นางเลง กบินทรบุรี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลน 

คลองพระปรง  สวนโรงเล่ือย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 

คลองพระสะทึง 5 ทาระพา ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 

คลองพระสะทึง 5 ศาลาลําดวน ศาลาลําดวน เมือง สระแกว ทราย 
 

Pilsbryoconcha exilis  compressa     

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้านครนายก  ทาศาลา ทาทราย เมือง นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก  บางออ บานนา บานนา นครนายก โคลน 
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Pilsbryoconcha exilis  compressa (ตอ)     
แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้านครนายก 3 วังพะเนียด ทาชาง เมือง นครนายก โคลน 

คลองเหมือง  คลองเหมือง วังกระโจม เมือง นครนายก โคลน 

คลองกระทุม 2 คลองกระทุม ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 

คลองชลประทาน   บางปลากด องครักษ นครนายก โคลน 

คลองสัมพันธ 6 กุดตาเสก สัมพันธ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี โคลนปนดินลูกรัง 

คลองสียัด  หวยตะปอก คลองตะเภา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 

คลองหลวง 6 คลองหลวง ไรหลักทอง พนัสนิคม ชลบุรี โคลน 

หวยไคร  วังดินสอ วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

หวยมะโหด  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 

หวยมะโหดนอย  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 
อางเก็บนํ้าคลองทราย   หนองตะเคียน

บอน 
วัฒนานคร สระแกว โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองพันโป  บะขม้ิน โคกปฆอง เมือง สระแกว โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองสียัด 2 คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 

อางเก็บนํ้าทากระบาก 7  ทาแยก เมือง สระแกว โคลน 

อางเก็บนํ้าลาดกระทิง  หวยนํ้าทรัพย ลาดกระทิง ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 

อางเก็บนํ้าหวยชัน  หวยชัน ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 
 

Pilsbryoconcha exilis exilis      

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้านครนายก  เขานางบวช สาริกา เมือง นครนายก โคลน 

คลองเหมือง  คลองเหมือง วังกระโจม เมือง นครนายก โคลน 

คลองพระปรง  สวนโรงเล่ือย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 

คลองพระสะทึง 5 ทาระพา ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 

คลองพันโป  หนองขี้เห็น โคกปฆอง เมือง สระแกว โคลน 

คลองสัมพันธ 6 กุดตาเสก สัมพันธ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 
โคลนปนดิน
ลูกรัง 

คลองสียัด  หวยตะปอก คลองตะเภา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 

หวยไคร  วังดินสอ วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

หวยมะโหด  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 
อางเก็บนํ้าคลองทราย   หนองตะเคียน

บอน 
วัฒนานคร สระแกว โคลน 
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Pilsbryoconcha exilis exilis (ตอ)      

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

อางเก็บนํ้าคลองพันโป  บะขม้ิน โคกปฆอง เมือง สระแกว โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองสียัด 2 คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 

อางเก็บนํ้าหวยชัน  หวยชัน ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 
 

Pseudodon cambodjensis cambodjensis     

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

คลองพระปรง  สวนโรงเล่ือย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 

คลองสียัด  หวยตะปอก คลองตะเภา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 

หวยไคร  วังดินสอ วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
 

Pseudodon inoscularis callfer      

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

คลองพระปรง  สวนโรงเล่ือย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 

หวยไคร  วังดินสอ วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 
 

Pseudodon inoscularis cumingi     

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้านครนายก  เขานางบวช สาริกา เมือง นครนายก โคลน 

คลองนางรอง   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองนางรอง 2   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังนํ้าเย็น สระแกว โคลนปนทราย 

คลองสัมพุง   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

หวยมะโหด  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 
 

Pseudodon mouhoti       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังนํ้าเย็น สระแกว โคลนปนทราย 

อางเก็บนํ้าคลองสียัด 2 คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
 

Pseudodon vondembuschianus ellipticus     

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

คลองนางรอง   สาริกา เมือง นครนายก หิน 

คลองวังตะไคร 2   สาริกา เมือง นครนายก หิน 
คลองสียัด  หวยตะปอก คลองตะเภา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
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Scabies crispata       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แควหนุมาน 1 หนองเอี่ยน นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

แมนํ้านครนายก  ทาศาลา ทาทราย เมือง นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก 3 วังพะเนียด ทาชาง เมือง นครนายก โคลน 

แมนํ้าหนุมาน  ปากรวม สะพานหิน นาดี ปราจีนบุรี ทราย 

คลองเหมือง  คลองเหมือง วังกระโจม เมือง นครนายก โคลน 

คลองพระปรง  สวนโรงเล่ือย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 

คลองยาง  ปากรวม สะพานหิน นาดี ปราจีนบุรี โคลน 

คลองสียัด  หวยตะปอก คลองตะเภา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 

หวยมะโหดนอย  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 
อางเก็บนํ้าคลองทราย   หนองตะเคียน

บอน 
วัฒนานคร สระแกว โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองระบม  ทาชีวิต ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองสียัด 2 คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 

อางเก็บนํ้าหวยชัน  หวยชัน ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 
 

Scabies phaselus       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังนํ้าเย็น สระแกว โคลนปนทราย 

คลองหลวง 6 คลองหลวง ไรหลักทอง พนัสนิคม ชลบุรี โคลน 

หวยไคร  วังดินสอ วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

หวยมะโหดนอย  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองระบม  ทาชีวิต ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา โคลน 

อางเก็บนํ้าทากระบาก 7  ทาแยก เมือง สระแกว โคลน 

อางเก็บนํ้าลาดกระทิง  หวยนํ้าทรัพย ลาดกระทิง ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 

อางเก็บนํ้าหวยชัน  หวยชัน ชองกุม วัฒนานคร สระแกว โคลน 
 

Scaphula pinna       

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

คลองพระปรง  สวนโรงเล่ือย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 

คลองสัมพันธ 6 กุดตาเสก สัมพันธ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี โคลนปนดินลูกรัง 

หวยไคร  วังดินสอ วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

อางเก็บนํ้าคลองสียัด 2 คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 



 155 

Uniandra contradens ascia      

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แควหนุมาน 1 หนองเอี่ยน นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

แมนํ้านครนายก  ทาศาลา ทาทราย เมือง นครนายก โคลน 

แมนํ้านครนายก 3 วังพะเนียด ทาชาง เมือง นครนายก โคลน 

แมนํ้าปราจีนบุรี  ทาอุดม บานทาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ทราย 

คลองเหมือง  คลองเหมือง วังกระโจม เมือง นครนายก โคลน 

คลองกระทุม 2 คลองกระทุม ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 

คลองชลประทาน   บางปลากด องครักษ นครนายก โคลน 

คลองบางพลวง 3 บางเดชะ บางเดชะ เมือง ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

คลองพระปรง  นางเลง กบินทรบุรี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลน 

คลองพระปรง  สวนโรงเล่ือย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 

คลองพระสะทึง 5 ทาระพา ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 

คลองพระสะทึง 5 ศาลาลําดวน ศาลาลําดวน เมือง สระแกว ทราย 

คลองสียัด  หวยตะปอก คลองตะเภา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 

หวยมะโหด  หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองระบม  ทาชีวิต ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองสียัด 2 คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 

อางเก็บนํ้าลาดกระทิง  หวยนํ้าทรัพย ลาดกระทิง ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
 

Uniandra contradens crossei      

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แควหนุมาน 1 หนองเอี่ยน นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

แมนํ้าปราจีนบุรี  ทาอุดม บานทาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ทราย 

คลองกระทุม 2 คลองกระทุม ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 

คลองบางพลวง 3 บางเดชะ บางเดชะ เมือง ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

คลองพระปรง  สวนโรงเล่ือย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 
 

Uniandra contradens fischeriana     

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แควหนุมาน 1 หนองเอี่ยน นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

คลองพระปรง  สวนโรงเล่ือย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 

คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังนํ้าเย็น สระแกว โคลนปนทราย 

คลองพระสะทึง 5 ทาระพา ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 
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Uniandra contradens fischeriana (ตอ)     
แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

คลองพระสะทึง 5 ศาลาลําดวน ศาลาลําดวน เมือง สระแกว ทราย 

คลองสียัด  หวยตะปอก คลองตะเภา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 

หวยไคร  วังดินสอ วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

อางเก็บนํ้าคลองระบม  ทาชีวิต ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองสียัด 2 คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 

อางเก็บนํ้าลาดกระทิง  หวยนํ้าทรัพย ลาดกระทิง ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
 

Uniandra contradens rustica      

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

หวยไคร  วังดินสอ วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี โคลนปนทราย 

อางเก็บนํ้าคลองสียัด 2 คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 

อางเก็บนํ้าลาดกระทิง  หวยนํ้าทรัพย ลาดกระทิง ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
 

Uniandra contradens rusticoides     

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 

แมนํ้าหนุมาน  ปากรวม สะพานหิน นาดี ปราจีนบุรี ทราย 

คลองพระปรง  สวนโรงเล่ือย บานแกง เมือง สระแกว ทราย 

คลองพระสะทึง  ทากระบาก ทาแยก เมือง สระแกว โคลนปนทราย 

คลองพระสะทึง  ทาตาสี ตาหลังใน วังนํ้าเย็น สระแกว โคลนปนทราย 

คลองพระสะทึง 5 ทาระพา ศาลาลําดวน เมือง สระแกว โคลนปนทราย 

คลองพระสะทึง 5 ศาลาลําดวน ศาลาลําดวน เมือง สระแกว ทราย 

คลองสียัด  หวยตะปอก คลองตะเภา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 

อางเก็บนํ้าคลองสียัด 2 คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 

อางเก็บนํ้าลาดกระทิง  หวยนํ้าทรัพย ลาดกระทิง ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โคลน 
 

Uniandra contradens tumidula      

แหลงนํ้า หมูที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลักษณะดิน 
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