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สารจากอธิการบดี

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	 ได้เข้าร่วมสนองพระราชด�าริ	 ใน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 สมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 (อพ.สธ.)	 มาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2558	

โดยเริ่มต้นด้วยการศึกษาความหลากหลายของพืชพรรณในศูนย์การ

ศึกษาสามพร้าว	 จังหวัดอุดรธานี	 ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าปกปักในมหาวิทยาลัย

เป็นแห่งแรก	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.2559	 คณะนักวิจัยได้ท�าการศึกษา

เรื่องความหลากชนิดและความชุกชุมของปลาในพื้นที่ชุ ่มน�้าโลกกุดทิง

จังหวัดบึงกาฬ	 ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	 มีศูนย์การ

ศึกษาที่ตั้งอยู่ติดกับพื้นที่ชุ่มน�้ากุดทิงแห่งนี้	 ได้แก่ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ	

มหาวิทยาลัยจึงได้เล็งเห็นความส�าคัญของการศึกษาทรัพยากรสัตว์น�้าใน

พื้นที่ชุ่มน�้ากุดทิง	 เพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลให้กับท้องถิ่น	 ขอขอบคุณ

คณะนักวิจัยที่ได้เสียสละเวลาและทุ่มเทเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไว้ให้

เป็นสมบัติของแผ่นดิน

ดร.ณัติเทพ	พิทักษานุรัตน์

อธิการบดี
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บทน�ำ
	 พื้นที่ชุ่มน�้ากุดทิง	 หรือหนองกุดทิง	 มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ	 22,000	

ไร่	มีความลึกโดยเฉลี่ย	5-10	เมตร	มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่	3	ต�าบล	ได้แก่	

ต�าบลบึงกาฬ	 ต�าบลโคกก่อง	 และต�าบลโนนสมบรูณ์	 อ�าเภอเมืองบึงกาฬ	

จังหวัดบึงกาฬ	 ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน�้าที่ส�าคัญระหว่าง

ประเทศตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�้า	 (Ramsar	 sites)	 เมื่อปี	พ.ศ.	 2553	

เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความส�าคัญตรงตามเกณฑ์ของอนุสัญญา	 เช่น	 มีความ

หลากหลายทางชีวภาพสูง	ทั้งพันธุ์พืช	พันธุ์สัตว์	ชนิดพันธุ์หายาก	(Rare	spe-

cies)	 ชนิดพันธุ์ประจ�าถิ่น	 (Endemic	 species)	 ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม	

(Threatened	 species)	 ชนิดพันธุ์ที่มีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์	 (Endangered	

species)	 และเป็นแหล่งอาศัยของนกหลายสายพันธุ์จากเขตอบอุ่นและเขต

หนาวของโลกที่มีการอพยพไปมาทุกปี	 (ส�านักนโยบายและแผนทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,	2555)

	 หลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน�้าโลก	 ต้องมีการปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ์ของอนุสัญญา	 ว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�้า	 และมีมติคณะรัฐมนตรี	 ว่าด้วย

มาตรการเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน�้า	พร้อมทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ	ทั้งหมด	17	

ข้อ	 เช่น	 การสงวนเพื่อมิให้เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่	 การฟื้นฟูระบบนิเวศ

พื้นที่ชุ่มน�้าที่เสื่อมโทรม	 การจัดท�าแผนการจัดการพื้นที่ทั้งระยะสั้นและระยะ

ยาว	 ให้มีการศึกษาวิจัยระบบนิเวศ	 ติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของ

ระบบนิเวศ	 ส�ารวจความหลากหลายทางชีวภาพอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อปรับปรุง

แก้ไขเพิ่มเติม	เป็นต้น	ซึ่งประเด็นการศึกษาระบบนิเวศ	การติดตามตรวจสอบ

การเปลี่ยนแปลง	 และส�ารวจความหลากหลายทางชีวภาพอย่างต่อเนื่อง	 เป็น

หัวข้อที่คณะผู้วิจัย	 มีความสนใจ	 และเป็นไปตามมาตรการเพื่ออนุรักษ์พื้นที่	

ชุ่มน�้า	 ให้สถาบันการศึกษาสนับสนุน	 ในประเด็นดังกล่าว	 (ส�านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี,	 2552)	ปัจจุบันกุดทิงก�าลังประสบปัญหาส�าคัญหลายข้อที่อาจ

ข



ผลกระทบต่อความหลากหลายของปลา	

เช่น	 การขยายตัวของเขตเมือง	 น�้าทิ้งจาก

ชุมชน	 ภูมิอากาศที่แปรปรวน	 การตื้นเขิน

ของพื้นที่รองรับน�้ารอบกุดทิง	 และชุมชนมี

ความต้องการทรัพยากรสัตว์กลุ่มนี้มากขึ้น	

เป็นต้น				

	 พื้ น ที่ ห นอ ง กุ ด ทิ ง เ ป ็ น แหล ่ ง

ทรัพยากรน�้า	 และทรัพยากรทางชีวภาพที่มี

ความส�าคัญต่อ	 ชุมชนท้องถิ่นโดยรอบอย่าง

ยิ่ง	 ชาวบ้านร้อยละ	 85	 ใน	 3	 ต�าบล	 รอบ		

หนองกุดทิง	 มีการใช้ประโยชน์ในหนองกุด

ทิง	 โดยเฉพาะด้านการประมง	 (ร้อยละ	 50	

ร้อยละ	5	ท�าเป็นอาชีพหลัก)	การเก็บพืชผัก	

และเพาะปลูกในพื้นที่ริมกุดทิง	 (ร้อยละ	65	

ร้อยละ	8	ท�าเป็นอาชีพหลัก)	 เพื่อประกอบ

อาหารพื้นบ้าน	และค้าขายภายในชุมชน

	 การส�ารวจติดตามความหลากชนิด	

และความชุกชุมของปลาในพื้นที่ชุ่มน�้าโลก

กุดทิง	 จะเป็นข้อมูลที่ส�าคัญต่อการอนุรักษ์	

และพัฒนาพื้นที่ชุ ่มน�้าโลกแห่งนี้ต่อไปใน

อนาคต
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	 ปลา	หมายถึง	สัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีอุณหภูมิในร่างกายที่

เปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม	 หรือเป็นสัตว์เลือดเย็น	 (Poikilo-

thermal	animal)	อาศัยอยู่ในน�้าจืด	น�้ากร่อย	หรือน�้าเค็มหรืออย่าง

น้อยต้องเป็นที่ชื้น	 ส่วนมากแล้วปลาจะออกลูกเป็นไข่	 (Oviparous)	

และมีการผสมพันธุ์ภายนอกร่างกาย	 (external	 fertilization)	 โดย

ตัวเมียออกไข่แล้วตัวผู้จะฉีดน�้าเชื้อ	 (sperm)	 เข้าไปผสม	 ปลาบาง

ชนิดมีการผสมพันธุ์ภายในร่างกายของตัวเมีย	 (internal	 fertiliza-

tion)	ออกลูกเป็นตัว	โดยตัวอ่อนได้รับอาหารจากไข่แดง	(Ovovivip-

arous)	และบางชนิดออกลูกเป็นตัว	โดยตัวอ่อนได้รับอาหารทางสาย

สะดือ	(Viviparous)	(สุภาพร	สุกสีเหลือง,	2544)

ความหลากชนิดของปลา	ในพื้นที่ชุ่มน�้าโลกกุดทิง	จังหวัดบึงกาฬ

ชีววิทยำของปลำ 
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	 ปลามีร่างกายปกคลุมด้วยเกล็ด	 (scale)	หรือมีเมือก	หรือแผ่นกระดูกห่อหุ้ม	

แยกเพศผู้	ตัวเพศผู้และเพศเมียแยกกัน	แบ่งส่วนของล�าตัวออกเป็น	3	ส่วนชัดเจน	คือ	

ส่วนหัว	ล�าตัว	และส่วนหาง	มีลักษณะสมมาตรแบบซ้าย	ขวา	(bilateral	symmetry)	

ยกเว้นกลุ่มปลาซีกเดียว	 (Order	Heterosomata)	ส่วนมากมีเส้นข้างล�าตัว	 (lateral	

line)	มีรูทวารบริเวณสันท้อง	เคลื่อนที่โดยใช้ครีบ	(fin)	มีรยางค์คู่ไม่เกิน	2	คู่	มีระบบ

อวัยวะต่างๆ	แยกออกจากกันชัดเจน	ระบบหมุนเวียนโลหิตมีหัวใจ	2	ห้อง	คือ	Auri-

cle	และ	Ventricle	เป็นแบบวงจรปิด	(closed	blood	vascular	system)	โดยเม็ด

เลือดมีสีแดงของฮีโมโกลบิน	ยกเว้นปลา	Ice	fish	เท่านั้น	ระบบโครงร่างมีโนโตคอร์ด	

(Notochord)	เส้นเดียวภายในกลวง	ส่วนมากจะพบในระยะแรกของตัวอ่อน	และถูก

แทนที่ด้วยกระดูกสันหลัง	(vertebral	column)	เมื่อเจริญวัยขึ้น	โครงกระดูกเป็นทั้ง

โครงกระดูกอ่อน	(cartilage)	และกระดูกแข็ง	(bone)	มีฟันบนฟันล่างชัดเจน	ระบบ

หายใจจะหายใจด้วยเหงือก	(gill)	และมีช่องเปิดเหงือก	(gill	slit)	ให้น�้าออกสู่ภายนอก	

ปลาบางชนิดสามารถที่จะดัดแปลงอวัยวะบางส่วนมาท�าหน้าที่คล้ายปอด	 ช่วยแลก

เปลี่ยนก๊าซจากอากาศ	ระบบประสาทมีท่อประสาทกลวง	 	 (dorsal	hollow	nerve	

tube)	อยู่เหนือทางเดินอาหาร	มีจมูกส�าหรับดมกลิ่น	(วิมล	เหมะจันทร,	2540)	

ความหลากชนิดของปลา	ในพื้นที่ชุ่มน�้าโลกกุดทิง	จังหวัดบึงกาฬ
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ลักษณะภำยนอกของปลำ

ความหลากชนิดของปลา	ในพื้นที่ชุ่มน�้าโลกกุดทิง	จังหวัดบึงกาฬ

	 ลักษณะภายนอกโดยทั่วไปของปลาจะมีลักษณะดัง	ภาพที่	1	ซึ่งในแต่ละส่วน

จะสามารถ	ใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดจ�าแนกชนิดได้ด้วย	(กลุ่มงานวิจัยความหลากหลาย

ทางชีวภาพสัตว์น�้าจืด	สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน�้าจืด,	2555)

ภำพที่ 1	กายวิภาคภายนอกของปลา

ที่มา:		ดัดแปลงจาก	ประยุทธ	กุศลรัตน์,	2554

	 ปลามีรูปร่างหลายแบบ	 เนื่องจากความแตกต่างของเผ่าพันธุ์	 พฤติกรรมรวม

ทั้งที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน	ซึ่งมีอิทธิพลท�าให้ปลามีรูปร่างที่ต่างกัน	แต่ส่วน

มากปลาจะมีรูปทรงกระสวย	 (torpedo-shaped)	 ซึ่งรูปทรงกระสวยจะมีความ

ต้านทานน�้าน้อย	 ท�าให้ปลาว่ายน�้าได้เร็ว	 มีการจัดแบ่งรูปร่างปลาเป็นกลุ่มใหญ่ตาม

ลักษณะของรูปทรงเป็น	 8	 ชนิด	 ดังภาพที่	 2	 (กลุ่มงานวิจัยความหลากหลายทาง

ชีวภาพสัตว์น�้าจืดสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน�้าจืด,	2555)

รูปร่ำงของปลำ
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ความหลากชนิดของปลา	ในพื้นที่ชุ่มน�้าโลกกุดทิง	จังหวัดบึงกาฬ

กำรวัดขนำดของปลำ
	 ส่วนต่างๆ	ของปลานั้น	สามารถน�าวัดค่าได้ทั้งสิ้น	ไม่ใช่วัดเฉพาะความยาว	

และความกว้างเท่านั้น	อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดขนาด	ใช้ไม้บรรทัดวัดปลา	โดยในบาง

ครั้งอาจต้องใช้คาลิปเปอร์ช่วยด้วย	หน่วยที่ในในการวัดคือ	 มิลลิเมตร	 ส�าหรับปลา

ขนาดเล็ก	และเซนติเมตร	หรือเมตร	ส�าหรับปลาขนาดใหญ่	การวัดขนาดของปลา	

แบ่งออกได้ดังนี้	 ดังภาพที่	 3	 (กลุ่มงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น�้าจืด	

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน�้าจืด,	2555	และวิมล	เหมะจันทร,	2540)	

ภำพที่ 2	ลักษณะรูปทรงต่างๆ

ที่มา:		ดัดแปลงจาก	กลุ่มงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น�้าจืด	

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน�้าจืด,	2555

ภำพที่ 3	การวัดขนาดส่วนต่างๆของปลา

ที่มา:		วิมล	เหมะจันทร,	2540
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ความหลากชนิดของปลา	ในพื้นที่ชุ่มน�้าโลกกุดทิง	จังหวัดบึงกาฬ

	 1)	ความยาวเหยียด	(total	length;	TL)	วัดจากปลายสุดของจะงอยปากถึง

ปลายสุดหาง

	 2)	ความยาวมาตรฐาน	(standard	length;	SL)	วัดจากปลายสุดของจะงอย

ปาก	ไปจนถึงปลายสุดของกระดูก	Hypural	plate

	 3)	ความยาวเว้าหาง	(folk	length;	FL)	วัดจากปลายของจะงอยปากถึง

กึ่งกลางเว้าหาง

	 4)	ความลึกของล�าตัวบริเวณครีบหลัง	(body	depth	at	dorsal;	BD)	วัด

จากจุดที่อยู่หน้าครีบหลังตั้งฉากลงมาจนถึงส่วนท้อง	

	 5)	ความยาวหัว;	ส่วนหัว	(head	length;	HL)	วัดจาปลายสุดของจะงอย

ปาก	ไปจนถึงปลายกระดูกปิดเหงือก

	 6)	ความยาวจะงอยปาก	(snout	length;	SNOL)	วัดจากปลายสุดของ

จะงอยปากไปจนถึงขอบด้านหน้าของตา

	 7)	เส้นผ่านศูนย์กลางของตา	(eye	diameter;	ED)	วัดจากระยะขอบหน้าถึง

ขอบท้ายตา	

	 8)	ความยาวของฝาปิดเหงือก	(operculum	length;	OL)

	 9)	ความยาวของฐานครีบหลังอันแรก	(first	dorsal	fin	length)

	 10)	ระยะห่างระหว่างครีบหลัง	(the	length	of	between	dorsal	fin)

	 11)	ความยาวของฐานครีบหลังอันที่สอง	(secondary	dorsal	fin	length)

	 12)	ความยาวของครีบอก	(pectoral	fin	length)

	 13)	ความยาวของฐานครีบก้น	(anal	fin	length)

	 14)	ความยาวคอดหาง	(caudal-peduncle	length;	CPL)	วัดจากปลายสุด

ด้านหลังของ	ฐานครีบก้น	ไปจนถึงปลายสุดของกระดูก	Hypural	plate

	 15)	ส่วนล�าตัว	(trunk)

	 16)	ส่วนหาง	(tail)

5



แหล่งที่อยู่อำศัยของปลำ 
	 ปลาเป็นสัตว์ที่ด�ารงชีวิตอยู่ในน�้า	 มีการสัมผัสน�้าอยู่ตลอดเวลา	 ดังนั้น	 ความ

เค็ม	 pH	 อุณหภูมิ	 และแสง	 ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตของปลา	 สาเหตุที่

ท�าให้ปลามีความหลากหลายชนิดมาจากแหล่งที่อยู่อาศัยของปลา	 โดยปลาสามารถ

พบได้ทั่วทุกแหล่งน�้าในโลก	 ทั้งน�้าจืด	 น�้ากร่อย	 และในทะเล	 ไม่ว่าแหล่งน�้านั้นจะมี

อุณหภูมิสูงหรือต�่า	 หรือแม้แต่ในมหาสมุทรที่ระดับลึกมากจนแสงส่องไม่ถึง	 ปัจจัย

หลักที่มีผลต่อการด�ารงชีวิตของปลาสรุปได้ดังนี้	

	 อุณหภูมิ	 เป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญต่ออาหาร	 การเจริญเติบโต	 และการ

เปลี่ยนแปลงพัฒนาของปลา	การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจะไปมีผลต่อการด�ารงชีวิตของ

ปลา	 ถ้าอุณหภูมิสูงจะไปเร่งปฏิกิริยาการเผาผลาญอาหาร	 การว่ายน�้า	 และท�าให้เกิด

ความกระวนกระวาย	 แต่ถ้าอุณหภูมิต�่าลงจะไปลดปฏิกิริยาต่างๆ	 ท�าให้ปลาเชื่องช้า	

ถ้าอุณหภูมิเกิดการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ	จะเป็นผลท�าให้	ปลาตาย	

	 แสง	มีความส�าคัญต่อการมองเห็น	การจับเหยื่อ	การหนีศัตรู	การรวมฝูง	สีที่

ปรากฏบนตัวปลา	การอพยพเคลื่อนย้าย	และมีผลต่อการสืบพันธุ์ของตัวปลา

	 กระแสน�้า	มีผลต่อการด�ารงชีพของปลา	การเคลื่อนตัวของน�้ามีแนวโน้มท�าให้

อุณหภูมิของน�้าและอากาศเกิดความสมดุล	 ช่วยท�าให้สารละลายที่มีอยู่ในน�้ากระจาย

ออกไป	 และช่วยน�าพาสารอาหารไม่ให้เกิดการตกตะกอน	 และกระแสน�้ายังมีผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงชนิดของปลา	(สุภาพร	สุกสีเหลือง,	2544)

ความหลากชนิดของปลา	ในพื้นที่ชุ่มน�้าโลกกุดทิง	จังหวัดบึงกาฬ
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	 พื้นที่ชุ่มน�้าโลกกุดทิงมีพื้นที่ประมาณ	 22,000	 ไร่	 มีลักษณะเป็นกุด	

(Oxbow	lake)	ความสูงจากระดับน�้าทะเลโดยเฉลี่ย	180	เมตร	ตั้งอยู่ทางทิศ

ใต้ห่างจากตัวอ�าเภอบึงกาฬ	ประมาณ	5	กิโลเมตร	ระวางที่	18°18"19.41"N	

103°40"27.85"E	มีรูปร่างที่มองจากทางอากาศ	คล้ายกับปีกผีเสื้อ	ดังภาพที่	

2.17	ระดับความลึกประมาณ	2-5	เมตร	และในฤดูน�้าหลากอาจลึกมากสุดถึง	

10	 เมตร	 มีระบบนิเวศที่เชื่อมต่อกับแม่น�้าโขง	 จึงท�าให้มีความหลากหลาย

ทางชีวภาพสูง	ประกอบด้วยสัตว์น�้ากว่า	 250	สายพันธุ์	 ปลาน�้าจืดประมาณ	

100	 ชนิด	 ตั้งแต่มีปลา	 20	 สายพันธุ์พืชน�้ากว่า	 200	 ชนิด	 เป็นแหล่งพักพิง

ของนกอพยพ	และนกประจ�าถิ่น	มากกว่า	100	ชนิด	 เป็นที่ท�ามาหากินของ

ประชาชนในบริเวณนั้นกว่า	 2,000	 ครัวเรือนเป็นแหล่งรองรับและกักเก็บน�้า

และเป็นแหล่งประมงที่ส�าคัญของชุมชนในพื้นที่	 (ส�านักนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,	2555)

ความหลากชนิดของปลา	ในพื้นที่ชุ่มน�้าโลกกุดทิง	จังหวัดบึงกาฬ

ภำพที่ 4	แผนที่พื้นที่ชุ่มน�้ากุดทิง;	RS=พื้นที่ชุ่มน�้าโลกกุดทิง,	ซึ่งมีรูปร่างคล้ายปีกผีเสื้อ

B=ต.บึงกาฬ,	K=ต.โคกก่อง,	N=ต.โนนสมบูรณ์

ที่มา:		ดัดแปลงจาก	Google	maps

ลักษณะทำงภูมิศำสตร์และควำมส�ำคัญของพื้นที่ชุ่มน�้ำโลกกุดทิง
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ความหลากชนิดของปลา	ในพื้นที่ชุ่มน�้าโลกกุดทิง	จังหวัดบึงกาฬ

	 พื้นที่ชุ่มน�้าโลดกุดทิง	 ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้อย่างแท้จริงด้วยความอุดม

สมบูรณ์ของพื้นที่	ขนาดได้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน�้าส�าคัญระดับโลก	(พื้นที่แรมซาร์)	

แห่งที่	 12	 ของประเทศไทย	 และล�าดับที่	 1733	 ของโลก	 และในวันที่	 2	 กุมภาพันธ์	

2551	 ซึ่งตรงกับวันพื้นที่ชุ่มน�้าโลก	 (World	 Wetland	 Day)	 จังหวัดบึงกาฬมีงาน

รณรงค์ที่จะช่วยสื่อสารความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นเพื่อน�าไปสู่ความ

ร่วมมือ	และการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการอนุรักษ์	ความเป็นธรรมชาติของพื้นที่ชุ่ม

น�้าโลกกุดทิงให้อยู่คู่ชุมชนตลอดชั่วลูกชั่วหลาน	 อันเป็นเจตนารมณ์ของคนในพื้นที่	

โดยการสนับสนุนของโครงการจัดการพื้นท่ีชุ ่มน�้าอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนใน

ประเทศไทยและลุ่มน�้าโขง	WWF	(World	Wide	Fund	For	Nature)	ประเทศไทย	
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ตำรำงที่ 1 รายชื่อวงศ์และชนิดของพันธุ์ปลาน�้าจืดที่พบในพื้นที่ชุ่มน�้าโลกกุดทิง

ชื่อวงศ์
(Families)

ชื่อวิทยำศำสตร์
(Scientific name)

ชื่อสำมัญ
(Common name)

ชื่อท้องถิ่น
(Local name)

วงศ์ปลาแป้นแก้ว	

(Ambassidae)

วงศ์ปลาช่อน

(Channidae)

วงศ์ปลากระทุงเหว

(Belonidae)

วงศ์ปลาดุก

(Clariidae)

วงศ์ปลาหลังเขียว

(Clupeidae)

วงศ์หมอสี

(Cichlidae)

วงศ์ปลากด

(Bagridae)

วงศ์ปลาหมอ

(Anabantidae)

1. Parambassis 

siamensis

8. Channa Lucius

7. Xenentodon cancila

13. Clarias macroceph-

alus

10. Channa striata

9. Channa micropeltes

14. Clarias meladerma

3. Hemibagrus 

filamentus

2. Anabas testudineus

4. Hemibagrus 

spilopterus

5. Mystus atrifasciatus

6. Mystus  rhegma

12. Clarias batrachus

15.Clupeichthys aesarn-

ensis

11. Oreochromis 

niloticus

Glassperch

Blotched	snakehead,	

Forest	snakehead

Freshwater	garfish

Broadhead	catfish

Striped	snakehead,	

Chevron	snakehead

Giant	snakedhead,	

Blackskin	catfish

Yellow	catfish

Glassperch

Yellow	catfish

Striped	mystus,	Striped	

catfish
Striped	mystus,

Rat-faced	mystus

Walking	catfish

Thai	river	sprat

Nile	tilapia

ปลาแป้นแก้ว

(ปลาคาบของ)

ปลากะสง

(ปลาอีจน)

ปลากระทุงเหว

(ปลาสบธง)

ปลาดุกอุย

ปลาช่อน

(ปลาค่อ)

ปลาชะโด	

(ปลาโด)

ปลาดุกเนื้อเลน

(ปลาดุก)

ปลากดเหลือง	

(ปลากด)

ปลาแป้นแก้ว	

(ปลาคาบของ)

กดเหลือง	

(ปลากดขี้ลิง)

ปลาแขยงข้างลาย

(ปลากะแยง)
ปลาแขยงหนู	

(ปลากะแยงโพ)

ปลาดุกเอ็น

(ปลาดุกด้าน)

ปลาซิวแก้ว

ปลานิล

ความหลากชนิดของปลา	ในพื้นที่ชุ่มน�้าโลกกุดทิง	จังหวัดบึงกาฬ
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วงศ์ปลาตะเพียน

(Cyprinidae)

วงศ์ปลาหมู	

(Cobitidae)

22. Gymnostomus 

lobatus

20. Cyclocheilichthys 

apogon

25. Labiobarbus 

leptocheilus

30. Parachela siamen-

sis

31. Gymnostomus sp.

27. Mystacoleucus 

marginatus

24. Hampala dispar

23. Henicorhynchus 

siamensis

21. Esomus metallic

29. Osteochilus vittatus

26. Labiosoma bleekeri

28. Osteochilus lini

19. Barbonymus 

schwanenfeldii

18. Barbonynus 

gonionotus

17. Lepidocephal-

ichthys hasselti

16. Acantopsis 

octoactinotos

Lesser	silver	mud	carp

Siamese	mud	carp

Indian	river	barb

Long	fin	carp

Siames	glass	fish,	

Siames	river	abramine
Siamese	mud	carp

Greenway	barb

Spotted	hampala	barb

Silver	mudminnow

Silver	mudminnow

Dusky	face	carp

Tinfoil	barb

Java	barb,	Silver	barb

Hasselt’	loach

Horseface	loach

ปลาสร้อยหลอด

ปลาไส้ตันตาแดง

ปลาซ่า

(ปลาคุยลาม)

ปลาแปบบาง

(ปลาแปบ)

	ปลาสร้อยขาว

(ปลาขาวหัวแข็ง)

ปลาหลังหนาม

ปลากระสูบจุด	

(ปลาสูด)

ปลาสร้อยหัวกลม

ปลาซิวหนวดยาว

ปลาสร้อยนกเขา

(ปลาขาวอีไท)

ปลาซิว

(ปลาซิวอ้าว)

ปลาสร้อยนกเขาหน้าหมอง

ปลาเลียนไฟ

(ปลากระแห)

ปลาตะเพียนขาว,	

ปลาตะเพียนเงิน

ปลาอีด

ปลารากกล้วย

(ปลาปั่น)

ชื่อวงศ์
(Families)

ชื่อวิทยำศำสตร์
(Scientific name)

ชื่อสำมัญ
(Common name)

ชื่อท้องถิ่น
(Local name)

32. Puntigrus partipen-

tazona

Tiger	barb ปลาเสือข้างลาย

(ปลาข้างลาย)

ความหลากชนิดของปลา	ในพื้นที่ชุ่มน�้าโลกกุดทิง	จังหวัดบึงกาฬ
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ชื่อวงศ์
(Families)

ชื่อวิทยำศำสตร์
(Scientific name)

ชื่อสำมัญ
(Common name)

ชื่อท้องถิ่น
(Local name)

ความหลากชนิดของปลา	ในพื้นที่ชุ่มน�้าโลกกุดทิง	จังหวัดบึงกาฬ

วงศ์ปลาเสือด�า

(Nandidae)

วงศ์ปลากระทิง

(Mastacembelidae)

วงศ์ปลากราย

(Notopteridae)

วงศ์ปลากัด

(Osphronemidae)

วงศ์ปลาบู่เขตหนาว

(Odontobutidae)

49. Notopterus 

notopterus

47. Nandus oxyrhyn-

chus

50. Neodontobutis 

auramus

45. Mastacembelus 

armatus

46. Macrognathus 

siamensis

48. Chitala ornata

51. Trichopodus 

pectoralis

Bronze	featherback

Leaffish

Mekong	sleeper

Zig-zag	eel

Peacock	eel

Clown	featherback,	

Ocellated	featherback	

Snakeskin	gourami

ปลาสลาด

ปลาดุมชี	

(ปลาบักเบ็น)

ปลาบู่กุดทิง

(บู่น้อย)

ปลากระทิง

(ปลาหลาด)
ปลาหลดจุด

(ปลาหลด)

ปลากราย	

(ปลาตองดาว,หางแพน)

ปลาสลิด

วงศ์ปลาบู่ทราย

(Eleotridae)

วงศ์ปลาบู่

(Gobiidae)

วงศ์ปลาซัคเกอร์

(Loricariidae)

34. Puntius brevis

40. Sikukia gudgeri

36. Rasbora daniconius

37.  Rasbora paviei

38. Rasbora myersi

33. Puntioplites 

proctozystron

39. Rasbora spilocerca

35. Rasbora borapeten-

sis

41. Thynnichthys 

thynnoides

42. Oxyeleotris 

marmorata

43. Papuligobius 

ocellatus

44. Hypostomus  

plecostomus

Swamp	barb

Sikuk	barb

Slender	rasbora

Line	rasbora

Silver	rasbora

Smith’s	barb,	Snail	

eating	barb

Dwarf	scissortail	rasbora

Redtail	rasbora

Lesser	bighead	carp

Marble	goby

Mekong	rock	goby

Sucker	fish

ปลาตะเพียนทราย	

(ปลาขาวมน)

ปลาบักมาง

ปลาซิวข้างลาย

ปลาซิวควายแถบด�า

ปลาซิวควายหางไหม้

ปลากระมัง	

(ปลาสะกาง)

ปลาซิวหางกรรไกรเล็ก

ปลาซิวหางแดง

ปลาสร้อยเกล็ดถี่	

(ปลากุ่ม)

ปลาบู่ทราย

(ปลาบู่เอื้อย	บู่)

ปลาบู่หางดอก

ปลาซัคเกอร์

(ปลาเทศบาล)
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ชื่อวงศ์
(Families)

ชื่อวิทยำศำสตร์
(Scientific name)

ชื่อสำมัญ
(Common name)

ชื่อท้องถิ่น
(Local name)

วงศ์ปลาหมอช้างเหยียบ

(Pristolepididae)

วงศ์ปลาปักเป้า

(Tetraodontidae)

วงศ์ปลาไหล

(Synbranchidae)

วงศ์ปลาเนื้ออ่อน

(Siluridae)

วงศ์ปลาเนื้ออ่อน

(Siluridae)

53. Trichop sis schalleri

57. Wallago attu

55. Pristolepis fasciata

59. Pao palustris

54. Trichopsis vittata

58. Monopterus albus

56. Ompok siluroides

60. Pao suvattii

Threestripe	gourami

Great	white	sheatfish,	

Freshwater	shark

Catopra

Swamp	puffer

Croaking	gourami

Swamp	eel

Butter	catfish

Arrowhead	puffer

ปลากริมอีสาน	

(ปลาหมัด)

ปลาเค้าขาว

(ปลาค้าว)

ปลาหมอช้างเหยียบ

(ปลาก่า)

ปลาปักเป้าบึง

ปลากริมควาย	

(ปลาหมัด)

ปลาไหลนา

(ปลาเอี่ยน)

ปลาชะโอน

(ปลาเซือม)

ปลาปักเป้าควาย	

(ปักเป้าสุวัตถิ)

ความหลากชนิดของปลา	ในพื้นที่ชุ่มน�้าโลกกุดทิง	จังหวัดบึงกาฬ

52. Trichopodus 

trichopterus

Threespot	gourami ปลากระดี่หม้อ	

(ปลากะเดิด	กิเดิด)

12





       มีล�าตัวสั้นและแบนข้างมาก	ตามีขนาดกลมใหญ่	

ปากกว้างและเฉียงลง	 ล�าตัวมีสีใสมองเห็นอวัยวะ

ภายในปกคลุมด้วยเกล็ดขนาดเกล็ดขนาดเล็กขอบ

เรียบ	 ครีบอกมีรูปร่างกลมสีใส	 ครีบท้องมีสีใส	 ครีบ

หลังแบ่งเป็น	 2	 ตอน	 ตอนปลายของครีบหลังตอนที่

หนึ่งมีสีด�าแต้ม	ครีบก้นมีสีเทา	ครีบก้นหางเว้าลึกเป็น

รูปส้อมมีสีเทา

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลาแป้นแก้ว	(Ambassidae)

ชื่อวิทยำศำสตร์		:		Parambassis siamensis

ชื่อสำมัญ 	:		Glassperch	

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลาแป้นแก้ว	(ปลาคาบของ)

ปลำแป้นแก้ว

ความหลากชนิดของปลา	ในพื้นที่ชุ่มน�้าโลกกุดทิง	จังหวัดบึงกาฬ
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	 	 	 	 	 	ล�าตัวป้อม	แบนข้าง	ขอบฝาปิดเหงือกเป็นหยัก

แข็งตอนบนมีแต้มสีด�า	 เกล็ดใหญ่	 ครีบหลังและครีบ

ก้นมีก้านแข็งแหลมหลายอัน	 ครีบหางปลายมน	 ล�าตัว

สีเขียวมะกอกและมีลายประสีคล้�า	ท้องสีเหลือง

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลาหมอ	(Anabantidae)

ชื่อวิทยำศำสตร์		:		Anabas testudineus

ชื่อสำมัญ 	:		Climbing	perch

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลาหมอ	(ปลาเข็ง)

ปลำหมอ

ความหลากชนิดของปลา	ในพื้นที่ชุ่มน�้าโลกกุดทิง	จังหวัดบึงกาฬ
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						หัวมีรูปร่างแบนลง	ตารูปร่างกลมอยู่ตอนบนของ

ส่วนหัวไม่มีผิวหนังปกคลุม	 ปากกว้างอยู่ต�าแหน่งด้าน

หน้าของส่วนหัว	 ล�าตัวมีสีด�าส่วนหน้าแบนลงเล็กน้อย	

มีหนวด	4	คู่	ยาวไม่เท่ากัน	ครีบหลังมีสีด�าแบ่งเป็น	2	

ตอน	 ตอนแรกมีก้านครีบแข็งมีขนาดใหญ่	 และตอนที่	

2	 เป็นครีบไขมันมีขนาดเล็ก	ครีบก้นใหญ่	ครีบหางเว้า	

ครีบทุกครีบมีสีด�า

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลากด	(Bagridae)

ชื่อวิทยำศำสตร์		:		Hemibagrus filamentus

ชื่อสำมัญ 	:		Yellow	catfish	

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลากด	(ปลากดเหลือง)

ปลำกด

ความหลากชนิดของปลา	ในพื้นที่ชุ่มน�้าโลกกุดทิง	จังหวัดบึงกาฬ
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							 หัวมีรูปร่างแบนลง	 ตาอยู่ตอนบนของส่วน

หัวไม่มีเยื่อหนังปกคลุม	 ล�าตัวมีสีเหลืองปนเทาคล้าย

รูปทรงกระบอก	มีหนวด	4	คู่	 ครีบหลังมีสีเหลืองปน

เทาแบ่งเป็น	 2	 ตอน	 ตอนแรกมีก้านครีบแข็งมีขนาด

ใหญ่	 และตอนที่	 2	 เป็นครีบไขมันมีขนาดเล็ก	 ด้าน

ล่างล�าตัวและส่วนท้องมีสีขาว	ครีบท้องและครีบก้นมี

สีเหลืองปนเทา	ครีบหางมีสีเหลืองปนน�้าตาล

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลากด	(Bagridae)

ชื่อวิทยำศำสตร์		:		Hemibagrus spilopterus

ชื่อสำมัญ 	:		Yellow	catfish	

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลากดเหลือง	(ปลากดขี้ลิง)

ปลำกดเหลือง 

ความหลากชนิดของปลา	ในพื้นที่ชุ่มน�้าโลกกุดทิง	จังหวัดบึงกาฬ
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								มีหัวและล�าตัวแบนข้าง	ตาอยู่ค่อนไปทางตอน

บนของส่วนหัวไม่มีเยื่อหนังคลุมตา	 ปากอยู่ต�าแหน่ง

ค่อนไปทางด้านล่างของหัว	 มีหนวด	 4	 คู่	 ครีบไขมัน

ยาวมีจุดเริ่มต้นหลังฐานของครีบหลัง	 ครีบหางเว้าลึก

เป็นรูปส้อม	 มีแถมสีด�า	 3	 แถบ	 พาดไปตามแนวยาว

ของล�าตัว

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลากด	(Bagridae)

ชื่อวิทยำศำสตร์		:		Mystus atrifasciatus

ชื่อสำมัญ 	:		Striped	mystus,	Striped	catfish		

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลาแขยงข้างลาย	(ปลากะแยง)

ปลำแขยงข้ำงลำย

ความหลากชนิดของปลา	ในพื้นที่ชุ่มน�้าโลกกุดทิง	จังหวัดบึงกาฬ
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							เป็นปลาแขยงที่มีตาและหัวโต	ปากเล็ก	หางเรียว	

และมีครีบไขมันยาว	หนวดมี	4	คู่	หนวดที่ขากรรไกร

บนยาวไปจนถึงครีบก้น	ล�าตัวสีเทาอ่อน	มีแถบสีคล�้า

พาดกลางล�าตัวตามแนวยาวไปถึงโคนหาง	 ล�าตัวด้าน

ท้องมีสีขาว	ครีบใสสีคล�้า	ท้องสีจาง

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลาปลากด	(Bagridae)

ชื่อวิทยำศำสตร์		:		Mystus rhegma

ชื่อสำมัญ 	:		Striped	mystus,	Rat-faced	mystus

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลาแขยงหนู	(ปลากะแยงโพ)

ปลำแขยงหนู 

ความหลากชนิดของปลา	ในพื้นที่ชุ่มน�้าโลกกุดทิง	จังหวัดบึงกาฬ
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					ล�าตัวเพรียวกลมทรงกระบอก	ปากยื่นยาวแหลม	

ครีบอกใหญ่	 ครีบท้องเล็ก	 ครีบหลังอยู่ค่อนไปทาง

ด้านท้าย	 ล�าตัวสีเหลืองอ่อนหรือขุ่น	 ด้านบนมีสี

เขียวอ่อน	 ด้านข้างมีสีเงินและมีแถบยาวสีคล�้าพาด

ขวาง	ท้องสีขาว	ครีบใส	ปลายปากมีแต้มสีแดง																																

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลากระทุงเหว	(Belonidae)

ชื่อวิทยำศำสตร์		:	 Xenentodon cancila

ชื่อสำมัญ 	:		Freshwater	garfish

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลากะทุงเหว	(ปลาสบธง)

ปลำกะทุงเหว

ความหลากชนิดของปลา	ในพื้นที่ชุ่มน�้าโลกกุดทิง	จังหวัดบึงกาฬ
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       มีหัวแคบและสอบเรียวไปข้างหน้า	ตาอยู่ตอนบน

ของหัว	 ปากกว้าง	 ล�าตัวยาว	 หัวและล�าตัวมีเกล็ด

ปกคลุม	ล�าตัวและครีบทุกครีบมีสีพื้นเป็นสีน�้าตาลด้าน

ล่างของหัวและท้องมีสีขาว	 บริเวณแนวกลางตัวมีแต้ม

ส�าด�าขนาดใหญ่	 10-11	 แต้มตอนล่างของล�าตัวมีแถบ

เฉียงขนาดเล็ก	 ครีบอกกลม	 ครีบหลังมีฐานยาวมีแต้ม

สีด�าขนาดใหญ่	 ครีบหางกลมมีแถบสีด�าพาดขวาง	 3-4	

แถบ

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลาช่อน	(Channidae)

ชื่อวิทยำศำสตร์		:		Channa lucius

ชื่อสำมัญ 	:		Blotched	snakehead,	Forest	snakehead

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลากะสง	(ปลาอีจน)

ปลำกะสง

ความหลากชนิดของปลา	ในพื้นที่ชุ่มน�้าโลกกุดทิง	จังหวัดบึงกาฬ
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 เป็นพวกปลาช่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด	 ปลา

ขนาดกลางมีสีเขียวมะกอกหรือน�้าตาลอ่อนอมเหลือง	

ข้างล�าตัวมีแถบสีคล�้า	2	แถบ	ปลาขนาดใหญ่มีสีคล�้า

อมน�้าเงินหรือเขียวเหลือบ	 ท้องสีจางอมฟ้า	 ด้านหลัง

มีลายเส้นสีด�าและลายเหลือบเขียวคล้ายปีกแมลงภู่

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลาช่อน	(Channidae)

ชื่อวิทยำศำสตร์		:		Channa micropeltes

ชื่อสำมัญ 	:		Giant	snaked	head

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลาชะโด	(ปลาโด)

ปลำชะโด

ความหลากชนิดของปลา	ในพื้นที่ชุ่มน�้าโลกกุดทิง	จังหวัดบึงกาฬ
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ความหลากชนิดของปลา	ในพื้นที่ชุ่มน�้าโลกกุดทิง	จังหวัดบึงกาฬ

23

 มีหัวยาวและแบนลงเล็กน้อย	 ตาอยู่ตอนบน

ของหัว	ปากกว้าง	ล�าตัวยาว	บริเวณล�าตัวมีแถบสีด�า

จางๆ	 พาดในแนวเฉียง	 หัวและล�าตัวมีเกล็ดปกคลุม	

หัวและล�าตัวสีเทา	 ด้านล่างของหัวและล�าตัวมีสีขาว	

ครีบอกและครีบหางรูปร่างกลม	 ครีบหลังมีฐานยาว	

ครีบท้องอยู่ต�าแหน่งอก	 ครีบอกสีน้�าตาล	 ครีบท้องสี

ขาว	ครีบหลัง	ครีบก้น	และครีบหางสีด�า

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลาช่อน	(Channidae)

ชื่อวิทยำศำสตร์		:		Channa striata

ชื่อสำมัญ 	:		Striped	snakehead,	Chevron	snakehead

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลาช่อน	(ปลาค่อ)

ปลำช่อน 



 เป็นรูปร่างคล้ายปลาหมอเทศ	 แตกต่างกัน

ที่ปลานิลมีลายสีด�า	 และจุดสีขาวสลับกันไป	 บริเวณ

ครีบหลัง	 ครีบก้นและล�าตัวมีสีเขียวปนน้�าตาล	 มีลาย

ด�าพาดขวางตามล�าตัวมีความยาวประมาณ	10	 -	 30	

เซนติเมตร

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลาหมอสี	(Cichlidae)

ชื่อวิทยำศำสตร์		:		Oreochromis  niloticus

ชื่อสำมัญ 	:		Nile	tilapia

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลานิล

ปลำนิล

ความหลากชนิดของปลา	ในพื้นที่ชุ่มน�้าโลกกุดทิง	จังหวัดบึงกาฬ
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ความหลากชนิดของปลา	ในพื้นที่ชุ่มน�้าโลกกุดทิง	จังหวัดบึงกาฬ
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	 มีหัวแบนกว้าง	ตามีขนาดเล็กอยู่ด้านบนของ

หัวส่วน	 ล�าตัวเรียวยาวคล้ายทรงกระบอกมีสีน�้าตาล

ปนเทา	 มีหนวด	 4	 คู่	 รีบมีสีน�้าตาลปนเทา	 หนวด

บริเวณขากรรไกรล่างมีสีขาว	 ครีบอกอยู่ตอนล่างของ

ล�าตัว	ครีบหลังและครีบก้นยาว	ปลายครีบหางโค้งมน

แบน	ท้องมีสีขาว

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลาดุก	(Clariidae)

ชื่อวิทยำศำสตร์		:	 Clarias batrachus

ชื่อสำมัญ 	:		Walking	catfish	

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลาดุกเอ็น	(ปลาดุกด้าน)

ปลำดุกเอ็น



	 มีหัวแบนกว้าง	 ตามีขนาดเล็กรูปร่างกลมอยู่

ด้านบนของส่วนหัว	ล�าตัวยาวคล้ายรูปทรงกระบอก		มี

หนวด	4	คู่	หนวดบริเวณขากรรไกรล่างมีสีน�้าตาลอ่อน	

ครีบอกมีก้านครีบแข็งที่มีปลายแหลม	 ครีบหลังและ

ครีบก้นยาว	 ครีบหางมีรูปร่างกลม	 ล�าตัวสีน�้าตาลปน

เทา	 คอดคอและท้องมีสีขาว	 ครีบอกและครีบท้องมีสี

น�้าตาลปนเทา	ครีบหลัง	ครีบก้น	และครีบหางมีสีด�า

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลาดุก	(Clariidae)

ชื่อวิทยำศำสตร์		:		Clarias macrocephalus

ชื่อสำมัญ 	:		Broadhead	catfish			

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลาดุกอุย

ปลำดุกอุย

ความหลากชนิดของปลา	ในพื้นที่ชุ่มน�้าโลกกุดทิง	จังหวัดบึงกาฬ
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	 มีหัวกว้างและแบนลง	 ตามีรูปร่างกลมขนาด

เล็กอยู่ด้านบนของหัว	 ล�าตัวเรียวยาวมีส�าน�้าตาล	 มี

หนวด	 4	 คู่	 ครีบอกมีก้านครีบแข็งที่มีขอบด้านหน้า

เป็นซี่	ครีบหลังมีฐานยาว	ครีบก้นมีฐานยาวปานกลาง	

ครีบหลังและครีบก้นมีสีน�้าตาล	 ขอบตอนปลายของ	

ครีบมีสีด�า	ครีบหางมีรูปร่างกลมมน	

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลาดุก	(Clariidae)

ชื่อวิทยำศำสตร์		:		Clarias meladerma

ชื่อสำมัญ 	:		Blackskin	catfish	

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลาดุกเนื้อเลน	(ปลาดุก)

ปลำดุกเนื้อเลน 



	 เป็นปลาขนาดเล็ก	รูปร่างเพรียวยาว	ตัวใส	ที่ริม

ฝีปากมีขากรรไกรเป็นแผ่นแบน	 และมีเขี้ยวแหลมโค้ง

ขนาดเล็กมาก	เกล็ดบางมากและหลุดร่วงได้ง่าย	ครีบก้น

มี	2	ตอน	ตอนท้ายเห็นเป็นติ่งเล็ก	ๆ	แยกออกมา	ล�าตัว

ใสสีอมเหลืองอ่อนมีแถบสีเงินคาดกลางล�าตัว	หัวมีสีคล�้า

เล็กน้อยออกสีเขียวอ่อน

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลาหลังเขียว	(Clupeidae)

ชื่อวิทยำศำสตร์		:		Clupeichthys aesarnensis

ชื่อสำมัญ 	:		Thai	river	sprat

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลาซิวแก้ว

ปลำซิวแก้ว 

ความหลากชนิดของปลา	ในพื้นที่ชุ่มน�้าโลกกุดทิง	จังหวัดบึงกาฬ
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	 ล�าตัวมักแบนข้าง	มีสีเงินแวววาว	ด้านหลังมี

สีคล�้าเล็กน้อย	 ด้านท้องสีจาง	 เกล็ดเป็นแบบขอบ

เรียบและบาง	 ครีบเป็นก้านครีบอ่อน	 มีสีเหลืองอ่อน	

ครีบหางส่วนมากเป็นเว้าแฉกลึก	 ครีบท้องอยู่ค่อนมา

ทางตอนกลางของล�าตัวด้านท้อง	 ไม่มีฟันที่ริมฝีปาก	

แต่มีฟันซี่ใหญ่อยู่ในล�าคอ	 มีฟันเฉพาะที่ล�าคอ	 เกิด

จากกระดูกล�าคอด้านล่างอันสุดท้าย	 มีอยู่ประมาณ	

1-3	แถว

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลาตะเพียน	(Cyprinidae)

ชื่อวิทยำศำสตร์		:		Barbonymus gonionotus

ชื่อสำมัญ 	:		Java	barb,	Silver	barb

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลาตะเพียนขาว,	ปลาตะเพียนเงิน

ปลำตะเพียนขำว



								มีตากลมโตอยู่ใกล้กับส่วนปลายของจะงอยปาก	

จะงอยปากสั้นและกลมมน	 ล�าตัวแบนข้างและมีความ

ลึกมาก	 ด้านบนของหัวมีสีเทาปนเขียว	 ล�าตัวมีสีพื้น

เป็นสีเงิน	มีหนวด	2	คู่	ครีบอกมีขนาดเล็กปลายแหลม	

ครีบหางเว้าลึกเป็นรูปส้อมและมีปลายแหลม	ครีบหลัง	

ครีบท้อง	ครีบก้น	และครีบหางมีสีส้มแดง	บริเวณตอน

ปลายของครีบหลังแต้มสีด�า	ขอบด้านบนและขอบด้าน

ล่างสุดของครีบหางมีแถบยาวสีด�า

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลาตะเพียน	(Cyprinidae)

ชื่อวิทยำศำสตร์		:		Barbonymus schwanenfeldii

ชื่อสำมัญ 	:		Tinfoil	barb

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลาเลียนไฟ	(ปลากระแห)

ปลำเลียนไฟ

ความหลากชนิดของปลา	ในพื้นที่ชุ่มน�้าโลกกุดทิง	จังหวัดบึงกาฬ

30



ความหลากชนิดของปลา	ในพื้นที่ชุ่มน�้าโลกกุดทิง	จังหวัดบึงกาฬ

31

	 มีหัวค่อนข้างกว้าง	 ตามีขนาดใหญ่อยู่ตอน

บนของหัว	 ปากมีขนาดเล็กอยู่ต�าแหน่งค่อนไปทาง

ด้านล่างของหัว	 ล�าตัวมีรูปร่างคล้ายกระสวยและ

แบนข้างเล็กน้อย	 มีเกล็ดปกคลุม	 ล�าตัวสีเงินวาว	

ครีบอกมีขนาดใหญ่	 ขอบตอนบนของครีบหลังเว้า

ครีบหลังมีสีน�้าตาลอ่อน	 ครีบหางเว้าลึกมีสีเทาจาง

ขอบตอนปลายของครีบใส

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลาตะเพียน	(Cyprinidae)

ชื่อวิทยำศำสตร์		:		Gymnostomus lobatus

ชื่อสำมัญ 	:		Lesser	silver	mud	carp

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลาสร้อยหลอด

ปลำสร้อยหลอด



	 								ล�าตัวเพรียวยาว	หัวโต	กลมมน	แบน

ข้าง	 ปากเล็กอยู่เกือบปลายสุดของหงอยปาก	 ล�าตัว

สีน�้าเงินอมเทา	 เหนือครีบอกมีจุดสีคล�้า	ครีบหลังเล็ก	

ครีบหางเว้าลึกและมีจุดประสีคล�้า	 โคนครีบหางมีจุด

สีจางกึ่งกลางของริมฝีปากล่างมีปุ่มกระดูกยื่นออกมา

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลาตะเพียน	(Cyprinidae)

ชื่อวิทยำศำสตร์		:		Henicorhynchus siamensis

ชื่อสำมัญ 	:		Siamese	mud	carp													

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลาสร้อยหัวกลม

ปลำสร้อยหัวกลม

ความหลากชนิดของปลา	ในพื้นที่ชุ่มน�้าโลกกุดทิง	จังหวัดบึงกาฬ
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	 หัวมีรูปร่างคล้ายรูปกรวย	 ตามีรูปร่างกลมอยู่

ตอนบนของหัว	 ปากกว้างและทอดเฉียงลงด้านล่าง	

ล�าตัวเรียวคล้ายรูปกระสวยและแบนข้างเล็กน้อย	 มี

เกล็ดขนาดใหญ่และเหนือเส้นข้างล�าตัวมีจุดวงกลมสี

ด�าขนาดใหญ่		ครีบหลังและครีบก้นมีสีส้ม	ครีบหางเว้า

ลึกเป็นรูปส้อมมีสีส้มแดง	

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลาตะเพียน	(Cyprinidae)

ชื่อวิทยำศำสตร์		:		Hampala dispar

ชื่อสำมัญ 	:		Spotted	hampala	barb

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลากระสูบจุด	(ปลาสูด)

ปลำกระสูบจุด



	 หัวสั้นด้านบนของหัวมีสีน�้าตาล	 ด้านข้างมีสี

เงิน	 ตามีขนาดใหญ่อยู่ตอนบนของหัว	 ปากมีขนาด

เล็กอยู่ค่อนไปทางด้านล่างของหัว	 มีล�าตัวเรียวยาว

และแบนข้าง	 ด้านบนของล�าตัวสีเงินอมน�้าตาล	 ด้าน

ข้างของล�าตัวมีแถบของจุดสีด�าขนาดเล็ก	 มีหนวด

ยาว	 2	 คู่	 ครีบหลังมีฐานยาวมาก	 ครีบก้นมีก้านครีบ

อ่อนที่แตกแขนง	ครีบอกและครบท้องมีสีน�้าตาลอ่อน	

ครีบหลังและครีบก้นมีสีเทาอมชมพู	 ครีบหางมีสี

น�้าตาลอ่อนอมชมพู

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลาตะเพียน	(Cyprinidae)

ชื่อวิทยำศำสตร์		:		Labiobarbus leptocheilus

ชื่อสำมัญ 	:		Long	fin	carp

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลาซ่า	(ปลาคุยลาม)

ปลำซ่ำ 

ความหลากชนิดของปลา	ในพื้นที่ชุ่มน�้าโลกกุดทิง	จังหวัดบึงกาฬ
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								หัวมีขนาดเล็ก	มีล�าตัวแบนข้างและมีความลึก

ค่อนข้างมาก	 ตามีขนาดใหญ่อยู่ด้านข้างของหัว	 ส่วน

กลางของตามีสีด�า	 วงด้านนอกของตามีสีส้มแดง	 ปาก

ขนาดเล็กอยู่ค่อนไปทางด้านหน้าล่างของหัว	 ริมฝีปาก

บนแลริมฝีปากล่างหยัก	 ตอนบนและตอนกลางของล�า

ตัวมีสีเงินอมเทา	 ตอนเหนือของครีบอกมีแต้มสีเทาด�า	

ครีบอกและครีบท้องมีสีน�้าตาลอ่อน	ครีบหลัง	ครีบก้น	

ครีบหางมีสีเทา	ครีบหางเว้าลึกเป็นรูปส้อม

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลาตะเพียน	(Cyprinidae)

ชื่อวิทยำศำสตร์		:		Osteochilus lini

ชื่อสำมัญ 	:		Dusky	face	carp

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลาสร้อยนกเขาหน้าหมอง

ปลำสร้อยนกเขำหน้ำหมอง



 หัวมีขนาดเล็ก	 ตามีขนาดใหญ่อยู่ตอนบน

ของหัว	 ปากมีขนาดเล็ก	 มุมปากอยู่ตรงกับบริเวณ

ด้านหน้าของตา	ล�าตัวแบนข้าง	ตอนบนของล�าตัวมีสี

เทาเหลือบเขียว	 ด้านข้างของหัวและล�าตัวมีสีพื้นเป็น

สีเงิน	 แนวด้านข้างล�าตัวมีแถวจุดสีด�าทอดแนวยาว	

6-7	 แถว	 บริเวณตอนกลางล�าตัวเหนือครีบอกมีกลุ่ม

จุดสีส้มขนาดเล็ก	ครีบหลังมีสีส้ม	ทอดยาวมาตรงกัน

กับครีบก้น	ครีบหางมีสีแดงเว้าลึก

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลาตะเพียน	(Cyprinidae)

ชื่อวิทยำศำสตร์		:	 Osteochilus vittatus

ชื่อสำมัญ 	:		Silver	mudminnow

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลาสร้อยนกเขา	(ปลาขาวอีไท)

ปลำสร้อยนกเขำ
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 	 รูปร่างเพรียวยาว	 ล�าตัวค่อนข้างบาง	 หัว

เรียวเล็กลง	 จะงอยปากสั้น	 ตากลมโต	 กลางล�าตัว	

และส่วนท้องเป็นสีขาวเงิน	เกล็ดตามล�าตัวบางใส	มี

ขอบด�าอยู่ประปราย	 ครีบหลังสูง	 ครีบหูเล็กและ

เรียวยาว	 ครีบท้องค่อนข้างใหญ่อยู่ใกล้กับครีบก้น	

ครีบก้นมีความยาวไล่เลี่ยกับครีบหลัง	 ครีบทุกครีบ	

มีสีน�้าตาล	ครีบหางใหญ่เป็นแฉกเว้าลึก	

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลาตะเพียน	(Cyprinidae)

ชื่อวิทยำศำสตร์		:		Gymnostomus sp. 

ชื่อสำมัญ 	:		Siamese	mud	carp

ชื่อท้องถิ่น		:	ปลาสร้อยขาว	(ปลาขาวหัวแข็ง)

ปลำสร้อยขำว



								หัวมีขนาดเล็ก	ตามีขนาดใหญ่อยู่ด้านข้างของหัว	

ปากมีขนาดเล็กทอดเฉียงลงด้านล่าง	 ล�าตัวแบนด้าน

ข้างมีเกล็ดขนาดเล็กปกคลุม	 ครีบอกโค้งยาวคล้ายรูป

เคียวมีสีเทา	 ครีบท้องและครีบก้นมีสีใส	 ครีบหลังและ

ครีบหางมีสีน�้าตาลอ่อน	 ครีบหางเว้าลึกคล้ายรูปส้อม	

ขอบตอนปลายของครีบหางมีสีด�า

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลาตะเพียน	(Cyprinidae)

ชื่อวิทยำศำสตร์		:		Rasbora myersi

ชื่อสำมัญ 	:		Silver	rasbora

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลาซิวควาย	(ปลาซิวหางไหม้)

ปลำซิวควำย

ความหลากชนิดของปลา	ในพื้นที่ชุ่มน�้าโลกกุดทิง	จังหวัดบึงกาฬ
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 มีล�าตัวสั้นและแบนข้าง	หัวมีขนาดเล็กและมี

ตอนปลายของจะงอยปากกลมมน	 ตามีรูปร่างกลม

ขนาดใหญ่อยู่ด้านข้างของหัว	 ปากมีขนาดเล็กและ

เฉียงลง	 มีหนวด	 1	 คู่	 เส้นข้างล�าตัวไม่สมบูรณ์	 ครีบ

อกมีขนาดเล็ก	 ล�าตัวมีสีเงินอมน�้าตาล	 ครีบอกและ

ครีบหางมีสีน�้าตาลอ่อน	 ครีบท้องมีสีส้ม	 ครีบหลังมี

แถบสีด�าพาดขวางตอนปลายของครีบมีสีส้ม	

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลาตะเพียน	(Cyprinidae)

ชื่อวิทยำศำสตร์		:	 Puntigrus partipentazona

ชื่อสำมัญ 	:		Tiger	barb

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลาเสือข้างลาย	(ปลาข้างลาย)

ปลำเสือข้ำงลำย



								หัวมีขนาดเล็ก	มีจะงอยปากกลมมน	ตามีขนาด

ใหญ่อยู่ต�าแหน่งตอนบนของหัว	 ขอบด้านบนของตามี

แต้มสีเหลืองจางๆ	 ปากมีขนาดเล็กอยู่ค่อนไปทางด้าน

ล่างของหัว	 ล�าตัวค่อนข้างแบนมีเกล็ดเล็กสีขาวเงิน

ปกคลุม	 ครีบหลังมีสีน�้าตาลปนเทายกสูง	 ครีบหางมีสี

น�้าตาลปนเทาเว้าลึกเป็นรูปส้อม	 ครีบท้องและครีบก้น

มีสีน�้าตาลอ่อน

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลาตะเพียน	(Cyprinidae)

ชื่อวิทยำศำสตร์		:		Puntioplites proctozystron

ชื่อสำมัญ 	:		Smith’s	barb,	Snail	eating	barb

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลากระมัง	(ปลาสะกาง)

ปลำกระมัง
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 หัวมีขนาดเล็กและมีตอนปลายของจะงอย

ปากแหลมมีตาที่กลมอยู่ตอนบนของหัว	 ปากมีขนาด

เล็กอยู่ด้านหน้าสุดของหัว	 ล�าตัวแบนข้างมีความลึก

ค่อนข้างมากปกคลุมด้วยเกล็ดขนาดใหญ่	 ครีบหลังมี

ฐานครีบสีเหลือง	 ตอนกลางและตอนปลายของครีบ

หลังมีสีชมพูจาง	ครีบท้องและครีบก้นมีสีเหลือง	ครีบ

หางมีขนาดใหญ่และเว้าสึกเป็นรูปส้อมมีสีเหลืองปน

เทา	

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลาตะเพียน	(Cyprinidae)

ชื่อวิทยำศำสตร์		:		Puntius brevis

ชื่อสำมัญ 	:		Swamp	barb

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลาตะเพียนทราย	(ปลาขาวมน)

ปลำตะเพียนทรำย



							มีตาขนาดใหญ่ค่อนไปทางด้านหน้าของส่วนหัว	

ปากมีขนาดเล็กและเฉียงลง	 ล�าตัวแบนข้างและเรียว

ยาวมีเกล็ดขนาดใหญ่ปกคลุม	 ล�าตัวมีแถบสีด�าทอด

ยาวจากกระดูกปิดเหงือกถึงฐานครีบหาง	 ครีบอกมี

ขนาดเล็ก	 ครีบหลังมีสีน�้าตาลอ่อน	 ครีบอก	 ครีบท้อง	

และครีบก้นใส	ครีบหางเว้าลึกเป็นรูปส้อมมีสีแดงเข้ม

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลาตะเพียน	(Cyprinidae)

ชื่อวิทยำศำสตร์		:	 Rasbora borapetensis

ชื่อสำมัญ 	:		Blackline	rasbora,	Redtail	rasbora

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลาซิวหางแดง

ปลำซิวหำงแดง
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 มีตาขนาดใหญ่รูปร่างกลมอยู่ต�าแหน่งด้าน

ข้างของหัวและมีจะงอยปากแหลม	 ปากมีขนาดเล็ก

อยู่ต�าแหน่งด้านหน้าสุดของหัว	 ล�าตัวเรียวยาวและ

แบนข้าง	 บริเวณแนวกลางตัวมีแถบสีด�าขนาดใหญ่

ทอดยาวจากบริเวณตอนปลายของจะงอยปากยาวไป

ถึงบริเวณครีบหางส่วนต้น	ครีบหลังมีขนาดใหญ่	ครีบ

อกและครีบท้องใส	ครีบหลัง	ครีบก้น	และครีบหางมีสี

น�้าตาลอ่อน	 ครีบหางเว้าลึกเป็นรูปส้อมแพนบนและ

ล่างมีปลายกลมมน	

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลาตะเพียน	(Cyprinidae)

ชื่อวิทยำศำสตร์		:		Rasbora daniconius

ชื่อสำมัญ 	:		Slender	rasbora	

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลาซิวข้างลาย

ปลำซิวข้ำงลำย



								หัวมีขนาดเล็กปลายจะงอยปากโค้งมน	ตากลม

ขนาดใหญ่อยู่ด้านข้างของหัว	 ปากมีขนาดเล็กและ

ทอดเฉียงลงด้านล่าง	 ล�าตัวเรียวยาวและแบนข้าง	 ล�า

ตัวมีสีขาวใสและท้องมีสีขาว	 บริเวณแนวกลางล�าตัวมี

แถบสีเงินทอดยาว	ครีบอกมีขนาดเล็ก	ครีบหางเว้าลึก	

ครีบอก	ครีบท้อง	และครีบก้นใส	บริเวณฐานของครีบ

ก้นมีแถบสีด�า	ครีบหลังใสมีจุดด�าที่ปลายครีบ	ครีบหาง

สีน�้าตาลอ่อน	 จุดกึ่งกลางของฐานครีบหางมีจุดวงกลม

สีด�า	

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลาตะเพียน	(Cyprinidae)

ชื่อวิทยำศำสตร์		:		Rasbora spilocerca

ชื่อสำมัญ 	:		Dwarf	scissortail	rasbora

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลาซิวหางกรรไกรเล็ก

ปลำซิวหำงกรรไกรเล็ก
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 หัวเล็กและมีส ่วนของจะงอยปากสั้นทู ่	

ตากลมโตอยู่ใกล้กับจะงอยปาก	 ปากเล็กค่อนไปทาง

ด้านล่างของหัว	ไม่มีหนวด	มีล�าตัวแบนข้าง	ครีบอกมี

ขนาดเล็ก	 ครีบหลังมีก้านครีบแข็งหนา	 ครีบหางเว้า

ลึก	 ครีบหางแพนบนและแพนล่างมีปลายแหลม	ของ

ตาแต้มสีส้ม	 ครีบอกมีสีน�้าตาลอ่อน	 ครีบท้องและ

ครีบก้นใส	ครีบหลังและครีบหางมีสีเทา

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลาตะเพียน	(Cyprinidae)

ชื่อวิทยำศำสตร์		:		Sikukia gudgeri

ชื่อสำมัญ 	:		Sikuk	barb

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลาบักมาง

ปลำบักมำง



								มีหัวรูปร่างคล้ายรูปกรวยและปลายจะงอยปาก

แหลม	ตามีขนาดใหญ่อยู่ด้านข้าง	ของหัว	ปากมีขนาด

เล็กและทอดเฉียงลงเล็กน้อย	 ล�าตัวเรียวยาวคล้ายรูป

กระสวยและ		แบนข้างเล็กน้อยมีเกล็ดขนาดเล็กมาปก

คลุม	 เป็นปลาที่ไม่มีซี่กรองเหงือกและหนวด	 ล�าตัว

และส่วนหัวมีสีเงินวาว	ครีบอก	ครีบท้อง	และครีบก้น

ใส	 ครีบหลังและครีบหางมีสีน�้าตาลปนเทา	 ครีบหาง

เว้าลึกเป็นรูปส้อม

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลาตะเพียน	(Cyprinidae)

ชื่อวิทยำศำสตร์		:		Thynnichthys thynnoides

ชื่อสำมัญ 	:		Lesser	bighead	carp

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลาสร้อยเกล็ดถี่	(ปลากุ่ม)

ปลำสร้อยเกล็ดถี่
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 หัวมีขนาดใหญ่และแบนลง	 ตามีขนาดเล็ก

อยู่ตอนบนสุดของส่วนหัว	 ปากกว้างและเฉียงลงด้าน

ล่าง	 ล�าตัวกลมนาวคล้ายรูปทรงกระบอก	 ส่วนท้าย

ของล�าตัวแบนข้างเล็กน้อย	 ล�าตัวมีสีพื้นเป็นสีน�้าตาล

อ่อน	ด้านข้างขงล�าตัวมีลายน�้าตาลด�าพาดขวาง	ครีบ

หลังมี	2	อัน	ครีบอกกลมมน	ครีบหางมีขอบส่วนท้าย

กลมมนครีบทุกครีบมีลายสีจางพาดในแนวขวาง

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลาบู่ทราย	(Eleotridae)

ชื่อวิทยำศำสตร์		:		Oxyeleotris marmorata

ชื่อสำมัญ 	:		Marble	goby

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลาบู่ทราย	(ปลาบู่เอื้อย	บู่)

ปลำบู่ทรำย



	 หัวมีขนาดใหญ่และแบนลง	บริเวณหัวมีลายสี

น�้าตาลอ่อนสลับกับสีเทาด�า	ตากลมขนาดใหญ่อยู่ตอน

บนสุดของหัว	ปากกว้างอยู่ด้านหน้าของหัว	ล�าตัวกลม

ยาวคล้ายรูปทรงกระบอก	 บริเวณด้านข้างล�าตัวมีแถบ

สีน�้าตาลด�าพาดในแนวขว้าง	 ครีบอกมีขนาดใหญ่รูป

ร่างกลม	ครีบหลังมี	2	อัน	ครีบท้องทั้งสองอันเชื่อมติด

กัน	 ครีบหางมีรูปร่างกลมมน	 ครีบหลังและครีบหางมี

ก้านครีบสีน�้าตาลอ่อน	ครีบอกสีน�้าตาลอ่อน	ครีบท้อง

สีขาว	ครีบก้นมีสีเทา

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลาบู่	(Gobiidae)

ชื่อวิทยำศำสตร์		:		Papuligobius ocellatus

ชื่อสำมัญ 	:		Mekong	rock	goby

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลาบู่หางดอก

ปลำบู่หำงดอก
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	 มีรูปร่างเรียวยาว	 ล�าตัวแบนข้างเล็กน้อย	

จะงอยปากยื่นแหลมยาว	ครีบหางเล็กปลายมนแยก

จากครีบหลังและครีบก้นที่ยาว	ครีบอกเล็กกลม	ตัว

มีสีเทาอ่อน	 ด้านบนมีสีคล�้า	 ด้านท้องสีจาง	 ครีบ

หลังคล�้ามีจุดเล็กสีจางและมีดวงสีด�าขอบขาวแบบ

ดวงตา	4-5	ดวง	ตลอดความยาวล�าตัว	โคนครีบหาง

มีอีก	1	ดวง

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลากระทิง	(Mastacembelidae)

ชื่อวิทยำศำสตร์		:		Macrognathus siamensis

ชื่อสำมัญ 	:		Peacock	eel

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลาหลด

ปลำหลด



 มีตามีขนาดเล็ก	ปากมีขนาดเล็ก	ล�าตัวกลมยาว

และมีส่วนหางแบนข้าง	 ล�าตัวมีสีพื้นเป็นสีน�้าตาลอ่อน	

บริเวณด้านข้างของล�าตัวยกเว้นบริเวณส่วนท้องมีลาย

รูปตาข่ายเป็น	สีน�้าตาลด�าขนาดใหญ่	จะงอยปากแหลม	

ตอนปลายของจะงอยปากมีแผ่นหนังยื่นยาวออกไปด้าน

หน้า	 ครีบอกมีรูปร่างกลม	 ครีบหลังและครีบก้นมีฐาน	

ครีบหลัง	 ครีบหาง	 และครีบก้นเชื่อมติดกันมีสีพื้นเป็นสี

เทาขอบตอนปลายของครีบหางกลมมน	ครีบอกใส	ครีบ

หลังและครีบหางมีจุดสีน�้าตาลอ่อนกระจายอยู ่ทั่ว

บริเวณ	

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลากระทิง	(Mastacembelidae)

ชื่อวิทยำศำสตร์		:		Mastacembelus armatus

ชื่อสำมัญ 	:		Zig-zag	eel

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลากระทิง	(ปลาหลาด)

ปลำกระทิง
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 มีตามีขนาดเล็กกว่าปลาเสือลายเมฆ	 จะงอย

ปากค่อนข้างยาวปลายแหลม	 ปากกว้างเฉียงลงด้าน

ล่าง	 ล�าตัวค่อนข้างสั้นและแบนข้าง	 ล�าตัวมีสีพื้นเป็น

สีน�้าตาล	มีแถบสีน�้าตาลด�าพาดในแนวขวาง	ด้านข้าง

ของหัวมีแถบสีด�าพาดขวางส่วนของตา	 ครีบหลังใน

ส่วนที่เป็นก้านครีบแข็งมีสีน�้าตาลเข้ม	ครีบหางรวมถึง

ครีบหลัง	 และครีบก้นในส่วนที่เป็นก้านครีบอ่อนมีจุก

สีเทาขนาดเล็กเรียงเป็นแถวในแนวขวาง	 ครีบหางมี

ขอบตอนปลายเกือบตัดตรง

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลาเสือด�า	(Nandidae)

ชื่อวิทยำศำสตร์		:		Nandus oxyrhynchus

ชื่อสำมัญ 	:		Leaffish

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลาดุมชี	(ปลาบักเบ็น)

ปลำดุมชี
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	 มีตอนท้ายของส่วนหัวแบนกว้างมากกว่าส่วนด้าน

หน้า	 ส่วนหัวเว้ามากกว่าปลาตองลาย	 ส่วนของจะงอยปาก

สั้นและมีตอนปลายกลมมน	 ตามีรูปร่างกลมอยู่ตอนบน

ส่วนหัวใกล้กับส่วนปลายของจะงอยปาก	 ปากกว้างมาก		

ล�าตัวยาวและแบนข้างมาก	 ล�าตัวมีสีพื้นเป็นสีเงินอมเทา	

ครีบหลังมีขนาดเล็ก	 ครีบท้องลดรูปเป็นครีบขนาดเล็กวาง

อยู่ด้านหน้าฐานครีบก้น	 ครีบก้นและครีบหางเชื่อมติดกัน	

บริเวณเหนือครีบก้นมีจุดสีด�าที่มีขนาดแตกต่างกันออกไป	

ครีบหลัง	ครีบก้น	และครีบหางมีสีเทา	ครีบอกและครีบท้อง

มีสีจาง	ฐานครีบอกมีสีเงิน	

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลากราย	(Notopteridae)

ชื่อวิทยำศำสตร์		:		Chitala ornata

ชื่อสำมัญ 	:		Clown	featherback,	Ocellated	featherback	

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลากราย	(ปลาตองกราย)

ปลำกรำย

ความหลากชนิดของปลา	ในพื้นที่ชุ่มน�้าโลกกุดทิง	จังหวัดบึงกาฬ
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 มีหัวและล�าตัวแบนข้างมาก	ส่วนหัวค่อนข้าง

ตรงไม่เว้า	 ตามีขนาดใหญ่อยู่ตอนบนของส่วนหัว	

จะงอยปากสั้นปลายกลมมน	 ปากกว้าง	 เกล็ดที่หัวมี

ขนาดใหญ่กว่าเกล็ดที่ล�าตัว	 ล�าตัวมีสีพื้นเป็นสีเงินอม

เทาหรือสีตะกั่ว	 ครีบหลังมีฐานสั้น	 ครีบท้องมีขนาด

เล็กมาอยู่ต�าแหน่งหน้าฐานครีบก้น	 ครีบก้นเชื่อมติด

กับครีบหาง	ครีบหางโค้งมน	

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลากราย	(Notopteridae)

ชื่อวิทยำศำสตร์		:		Notopterus notopterus

ชื่อสำมัญ 	:		Bronze	featherback

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลาสลาด

ปลำสลำด

ความหลากชนิดของปลา	ในพื้นที่ชุ่มน�้าโลกกุดทิง	จังหวัดบึงกาฬ
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	 มีส่วนหัวกว้างและแบนลงเล็กน้อย	ตามีรูปร่าง

กลมขนาดใหญ่	 ล�าตัวกลมยาว	 หัวและล�าตัวมีเกล็ด

ปกคลุม	 เกล็ดบริเวณท้องและส่วนหัวเป็นแบบขอบ

เรียบ	ครีบหลังมี	2	อัน	หัวและล�าตัวมีสีพื้นเป็นสีน�้าตาล

อ่อน	ด้านล่างของหัวและส่วนท้องมีสีขาว	บริเวณล�าตัว

มีแถบสีน�้าตาลด�าพาดในแนว	 บริเวณฐานครีบหางมีรูป

ร่างคล้ายรูปสามเหลี่ยม	 ฐานครีบอกมีสีเหลือง	 ครีบทุก

ครีบใส	ครีบหลังอันที่สอง	ครีบก้น	และครีบหางมีแถบสี

เทาขนาดเล็ก	 ครีบหลังอันแรกมีแถบพาดขวาง	 3	 แถบ	

พบเฉพาะลุ่มน�้าโขง	

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลาบู่เขตหนาว	(Odontobutidae)

ชื่อวิทยำศำสตร์		:		Neodontobutis auramus

ชื่อสำมัญ 	:		Mekong	sleeper

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลาบู่กุดทิง	(บู่น้อย)

ปลำบู่กุดทิง

ความหลากชนิดของปลา	ในพื้นที่ชุ่มน�้าโลกกุดทิง	จังหวัดบึงกาฬ
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 มีหัวมีขนาดค่อนข้างเล็ก	 ปลายจะงอยปาก

แหลม	 มีตาขนาดใหญ่รูปร่างกลม	 หัวและล�าตัวถูก

ปกคลุมด้วยเกล็ดขนาดเล็ก	 ล�าตัวแบนกว้าง	 ครีบอก

ยาวขอบตอนปลายกลมมน	 ก้านครีบท้องอันแรกมี

ลักษณะเป็นเส้นยาวครีบก้นมีฐานยาว	 ครีบหางมี

ขอบตอนปลายเป็นแบบเว้าตื้น	ล�าตัวมีสีพื้นเป็นสีเทา

ปนเขียว	ด้านล่างของหัวและท้องมีสีจาง	ด้านข้างของ

ล�าตัวมีแถบสีด�าขนาดเล็กพาดในแนวเฉียง	 ครีบอก

และครีบท้องมีสีน�้าตาลปนเขียว	 ครีบหลัง	 ครีบกัน	

และครีบหางมีสีเทาด�า

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลากัด	(Osphronemidae)

ชื่อวิทยำศำสตร์		:		Trichopodus pectoralis

ชื่อสำมัญ 	:		Snakeskin	gourami

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลาสลิด

ปลำสลิด

ความหลากชนิดของปลา	ในพื้นที่ชุ่มน�้าโลกกุดทิง	จังหวัดบึงกาฬ
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	 มีหัวและล�าตัวแบนมาก	 ตามีขนาดใหญ่กลม	

ปากมีขนาดเล็ก	ส่วนหัวและล�าตัวมีเกล็ดปกคลุม	ครีบ

อกมีรูปร่างกลม	 ครีบหลังมีฐานสั้น	 ครีบก้นมีฐานยาว	

ครีบหางมีขอบตอนปลายแบบเว้าตื้น	 หัวและล�าตัวมีสี

พื้นเป็นสีน�้าตาลจาง	 ด้านล่างของหัวและท้องมีสีเงิน	

ด้านข้างของหัวและล�าตัวมีแถบสีเทาจางๆ	 พาดใน

แนวขวาง	 ตอนกลางของล�าตัวและฐานครีบหางมีจุด

วงกลมสีด�าเข้ม

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลากัด	(Osphronemidae)

วิทยำศำสตร์		:		Trichopodus trichopterus

ชื่อสำมัญ 	:		Threespot	gourami

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลากระดี่หม้อ	(ปลากะเดิด	กิเดิด)

ปลำกระดี่หม้อ

ความหลากชนิดของปลา	ในพื้นที่ชุ่มน�้าโลกกุดทิง	จังหวัดบึงกาฬ
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	 มีหัวและล�าตัวแบนข้าง	ด้านบนของส่วนหัวเว้าลงเล็ก

น้อย	 จะงอยปากค่อนข้างเรียวยาวมีตอนปลายแหลม	 ตากลม

ขนาดใหญ่มีสีด�า	วงที่ล้อมรอบมีสีฟ้าเข้ม	ปากมีขนาดเล็กเฉียง

ลงด้านล่าง	บริเวณหัวและล�าตัวถูกปกคลุมด้วยเกล็ด	ครีบหาง

มีขอบตอนปลายแหลม	 ล�าตัวมีสีพื้นเป็นสีน�้าตาลอ่อน	 ด้าน

ล่างของหัวและท้องมีสีขาว	 ด้านข้างของล�าตัวมีแถบสีด�าทอด

ในแนวยาวจ�านวน	 2	 แถบ	 บริเวณตรงกลางของตา	 วงด้าน

นอกสุดมีสีส้ม	 ครีบอกใส	 ครีบท้องมีสีขาว	 ครีบหลังและครีบ

หางมีจุดสีจางขนาดเล็กกระจายอยู่จ�านวนมาก	 ขอบตอน

ปลายของครีบมีสีน�้าตาลแดง	

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลากัด	(Osphronemidae)

ชื่อวิทยำศำสตร์		:		Trichopsis schalleri

ชื่อสำมัญ 	:		Threestripe	gourami

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลากริมอีสาน	(ปลาหมัด)

ปลำกริมอีสำน

ความหลากชนิดของปลา	ในพื้นที่ชุ่มน�้าโลกกุดทิง	จังหวัดบึงกาฬ
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	 มีด้านบนของหัวเว้าลงเล็กน้อย	 หัวมีขนาดเล็ก	

ส่วนของจะงอยปากเรียวแหลม	 ตากลมขนาดใหญ่อยู่ตอน

บนของหัว	ปากอยู่ด้านหน้าของส่วนหัว	ล�าตัวแบนข้างและ	

ลึกมาก	 ครีบอกมีรูปร่างกลมมน	 ครีบ	 ครีบหางมีขอบตอน

ปลายแหลมและมีรูปร่างคล้ายใบโพธิ์	 หัวและล�าตัวมีสีพื้น

เป็นสีน�้าตาล	ส่วนท้องมีสีขาว	แนวด้านข้างของล�าตัวมีแถบ							

สีด�าทอดไปในแนวยาว	 จ�านวน	 3	 แถบ	 บริเวณเหนือตอน

กลางของครีบอกมีจุดวงกลมสีด�าขนาดใหญ่	 ครีบท้องมีสี

เทาด�า	ครีบอกมีสีน�้าตาล	ครีบหลัง	ครีบก้น	และครีบหางมี

สีน�้าตาลปนเทา	

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลากัด	(Osphronemidae)

วิทยำศำสตร์		:		Trichopsis vittata

ชื่อสำมัญ 	:		Croaking	gourami

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลากริมควาย	(ปลาหมัด)

ปลำกริมควำย

ความหลากชนิดของปลา	ในพื้นที่ชุ่มน�้าโลกกุดทิง	จังหวัดบึงกาฬ
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	 มีตาขนาดใหญ่รูปร่างกลมอยู่ตอนบนของ

หัว	ปากขนาดเล็กอยู่ด้านหน้าสุดของหัว	ล�าตัวสั้น

และแบนกว้าง	 หัวและล�าตัวมีเกล็ดปกคลุม	 ครีบ

อกมีขนาดใหญ่มีสีเหลือง		ตอนปลายของครีบกลม

มน	ครีบหลังมี	2	ตอน	ครีบก้นมีฐานสั้น	ครีบหางมี

ขอบตอนปลายโค้งมนเล็กมนหัวและล�าตัวมีสีพ้ืน

เป็นสีน�้าตาลอ่อนเหลือบเขียว	ด้านล่างของหัวและ

ท้องมีสีจาง	 บริเวณล�าตัวมีแถบสีเทาด�าพาดใน

แนวขวาง	ครีบหลัง	ครีบท้อง	ครีบก้นและครีบหาง

มีสีเทาเหลือบสีเขียว

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลาหมอช้างเหยียบ	(Pristolepididae)

ชื่อวิทยำศำสตร์		:		Pristolepis fasciata

ชื่อสำมัญ 	:		Catopra

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลาหมอช้างเหยียบ	(ปลาก่า)

ปลำหมอช้ำงเหยียบ

ความหลากชนิดของปลา	ในพื้นที่ชุ่มน�้าโลกกุดทิง	จังหวัดบึงกาฬ
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	 มีส่วนหัวขนาดใหญ่และแบนลงเล็กน้อย	

ตามีหนังปกคลุมอยู่ตอนบนของหัว	ปากกว้าง	ล�าตัว

ยาวปานกลางและแบนข้าง	 ด้านข้างของล�าตัวมีสี

เงินอมเทา	ส่วนท้องมี	สีขาว	ครีบทุกครีบมีสีเทาจาง	

ครีบหลังมีขนาดเล็ก	ครีบก้นยาว	ครีบหางเว้าลึกเป็น

รูปส้อมแพนบนยาวกว่าแพนล่างเล็กน้อย

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลาเนื้ออ่อน	(Siluridae)

วิทยำศำสตร์		:		Ompok siluroides

ชื่อสำมัญ 	:		Butter	catfish

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลาชะโอน	(ปลาเซือม)

ปลำชะโอน

ความหลากชนิดของปลา	ในพื้นที่ชุ่มน�้าโลกกุดทิง	จังหวัดบึงกาฬ
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	 มีส่วนหัวแบนลง	 ตามีขนาดเล็กรูปร่างกลม

รีอยู่บนเหนือขากรรไกรด้านบนของ	 มุมปาก	 ขอบ

ของตามีร่องโดยรอบ	ปากมีขนาดใหญ่	มีหนวด	2	คู่	

ล�าตัวเรียวยาวและ	 แบนข้าง	 ล�าตัวมีสีเงินอมเทา	

ด้านล่างของหัวและส่วนท้องมีสีขาว	 ก้านครีบอก

สามมารถโค้งงอได้	ครีบหลัง	ครีบก้นและครีบหางมี

สีเทาเข้ม	ครีบก้นมีฐานยาวมาก	ครีบหางเว้าลึกเป็น

รูปส้อมแพนบนยาวกว่าแพนล่าง

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลาเนื้ออ่อน	(Siluridae)

ชื่อวิทยำศำสตร์		:		Wallago attu

ชื่อสำมัญ 	:		Great	white	sheatfish,	Freshwater	shark

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลาเค้าขาว	(ปลาค้าว)

ปลำเค้ำขำว

ความหลากชนิดของปลา	ในพื้นที่ชุ่มน�้าโลกกุดทิง	จังหวัดบึงกาฬ
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	 มีหัวที่สั้นและขนาดใหญ่ตามีขนาดเล็กมาก	

บริเวณขอบด้านหน้าของจะงอยปาก	จะเว้าเล็กน้อย	

ล�าตัวเรียวยาวคล้ายงูมีส ่วนปลายของหางเรียว

แหลม	ล�าตัวตอนบน	มีสีน�้าตาลเข้ม	บริเวณด้านล่าง

ของล�าตัวมีสีน�้าตาลอ่อน	 ล�าตัวถูกปกคลุมด้วยเกล็ด

ลักษณะบางใสเป็นเมือก	ครีบหลัง	ครีบอก	และครีบ

หางเสื่อมหางไปเหลือเป็นเพียงสันหนังที่เชื่อมต่อกัน

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลาไหล	(Synbranchidae)

วิทยำศำสตร์		:		Monopterus albus

ชื่อสำมัญ 	:		Swamp	eel

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลาไหลนา	(เอี่ยน)

ปลำไหลนำ

ความหลากชนิดของปลา	ในพื้นที่ชุ่มน�้าโลกกุดทิง	จังหวัดบึงกาฬ
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	 มีล�าตัวที่สั้นป้อม	 ส่วนของจะงอยปากสั้น	 ด้าน

บนของล�าตัวโค้งนูน	จมูกเป็นท่อสั้น	ตามีรูปร่างกลมและ

นูนออกมาด้านข้าง	มีตาสีแดง	ด้านหลังของล�าตัวมีหนาม

ขนาดเล็ก	ครีบอกมีขนาดใหญ่ปลายของครีบโค้งมน	ครีบ

หลังและครีบก้นมีขอบด้านนอกกลมมน	 ครีบหางมีขอบ

ตอนปลายโค้งมน	 ล�าตัวมีสีพื้นเป็นสีเขียวมะกอก	 ด้าน

หลังและด้านข้างของล�าตัวมีจุดวงกลมสีด�ากระจายอยู่	

ครีบหางสีเข้มมากที่สุด	 ปลาชนิดนี้มีจ�านวนมากในหนอง

กุดทิง	อ�าเภอเมืองบึงกาฬ	จังหวัดบึงกาฬ	และพบเฉพาะ

ในลุ่มแม่น�้าโขงเท่านั้น

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลาปักเป้า	(Tetraodontidae)

ชื่อวิทยำศำสตร์		:	 Pao palustris

ชื่อสำมัญ 	:		Swamp	puffer

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลาปักเป้าบึง

ปลำปักเป้ำบึง
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	 มีหัวกว้างและมีส่วนของจะงอยปากยื่นยาว	 เชิดหน้าขึ้น

ด้านบน	 จมูกมีลักษณะ	 เป็นท่อขนาดเล็ก	 ตาขนาดเล็ก	 ล�าตัวค่อน

ข้างยาวและแบนลงเล็กน้อย	ด้านบนของล�าตัวจากปลายของจะงอย

ปากถึงครีบหลังโค้งนูน	 คอดหางมีขนาดเล็ก	 ด้านหลังของล�าตัว	 มี

หนามขนาดเล็ก	 ครีบอกกว้างขอบตอนปลายโค้งมน	 ด้านหลังและ

ด้านข้างล�าตัวมีสีพื้น	 	 สีน�้าตาลหรือสีเทา	 ส่วนหัวมีแถบเฉียงสีด�า

สลับสีขาว	ด้านข้างล�าตัวมีจุดสีด�าขนาดเล็ก	ด้านล่างล�าตัวมีสีเหลือง

อ่อนหรือสีขาว	 และมีจุดสีเทาด�าขนาดเล็กกระจายอยู่บริเวณด้าน

ข้าง	ครีบอกใส	ครีบหลังและครีบก้นมีสีเทา	ครีบหางมีสีเทาเข้ม	พบ

เฉพาะในลุ่มแม่น�้าโขงเท่านั้น

ชื่อวงศ์		:		วงศ์ปลาปักเป้า	(Tetraodontidae)

วิทยำศำสตร์		:		Pao suvattii

ชื่อสำมัญ 	:		Arrowhead	puffer

ชื่อท้องถิ่น		:		ปลาปักเป้าควาย	(ปักเป้าสุวัตถิ)

ปลำปักเป้ำควำย
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