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ค าศพัท์ชีววิทยา(ภาษาโคราช) 
เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพในบึงโพธิ์ปรือแวง                      

สัตว์น้ า 

ที่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ภาษาโคราช ลักษณะเพาะ 
1 กุ้งฝอย Macrobrachium 

lanchesteri 
Palaemonid
ea 

กุ้งฝอย    กุ้งฝอยเป็นสัตวน์้ําจืดขนาดเล็ก มี
เปลือกแข็งห่อหุ้มตัว มีขา 10 คู่ 
แบ่งแยกหน้าทีก่ันออกไปเป็นขา
สําหรับจับอาหาร ขาเดินและขาว่ายน้ํา 
ขาเดินคู่ที่สองมีขนาดไล่เลี่ยกับขาเดิน
คู่ที่ 4 และ 5 ข้อปลายมีลักษณะเป็น
ก้ามหนีบ  

2 ปลากด
ขาว 

Hemibagrus 
nemurus 

Bagridae ปล๋าใม่รู้ลอย    ปลากดมีส่วนหัวค่อนข้างแบนราบ 
แต่ลําตัวแบนข้างไปทางด้านท้าย 
ปากกว้างอยู่ที่ปลายสุดของจะงอยปาก 
มีฟันซี่เล็กแหลมขึ้นเป็นแถวบน
ขากรรไกรและเพดาน มีหนวด 4 คู่ 
ครีบหลังและครีบอกเป็นก้านแข็ง หรือ
เรียกว่า เงี่ยง ครีบไขมันค่อนข้างยาว 
ครีบหางเว้าลึก ในตัวผู้มักมีติง่เล็กๆ ที่
ช่องก้น 

3 ปลา
กระดี่
นาง 

Trichopodus 
microlepis 

Osphronemi
dae 

ปล๋ากระดี่
นาง 

    ปลากระด่ีนางแบนข้างคล้ายใบไม้ 
หัวมีขนาดเล็ก ปลายปากค่อนข้าง
แหลม ปากมีขนาดเล็ก มีครีบอกคู่แรก
เป็นเส้นยาวใหญ่เห็นได้ชัด ซึ่งเรียกว่า 
"ตะเกียบ" เป็นอวัยวะช่วยในการสัมผสั 
มีก้านครีบแขนง 2-4 ก้าน ครีบหลังมี
ก้านครีบเดี่ยว 3-9 ก้าน ท้องและครีบ
ก้นต่อยาวเป็นแถวเดียวกัน โดยที่ไม่มี
เส้นข้างลําตัว ปลายครีบหางไม่เว้า 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A3
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ที่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ภาษาโคราช ลักษณะเพาะ 
4 ปลา

กระทิง 

Mastacembelus 
armatus 

Mastacemb
elidae 

ปล๋ากระทิง     ปลากระทิงมีลําตัวเรียวยาว แบน
ข้างเล็กน้อย ครีบหลัง ครีบหาง และ
ครีบก้นเช่ือมต่อกัน ด้านหลังมีก้าน
ครีบแข็งสั้นหลายอัน ตาเล็ก ครีบอก
ใหญ ่หัวมีลายตั้งแต่ปลายจะงอยปาก
คาดมาที่ตาถึงช่องปิดเหงือก ตัวมีสีเทา
อ่อนหรือน้ําตาลอมเหลือง มลีายสีคล้ํา
เป็นวงหรือเป็นลายเส้น ด้านท้องสีจาง 
ครีบคล้ํามีจุดประสีเหลืองอ่อน 

5 ปลา
กระสูบ

จุด 

Hampala dispar Cyprinidae ปล๋ากะสูบ     ปลากระสบูจุดมีลักษณะรูปร่าง
ค่อนข้างยาว แบนข้างเล็กน้อย หัวยาว 
ปากกว้างมาก มีหนวดสั้น 1 คู่ที่ริม
ฝีปาก ครีบหลงัค่อนข้างเล็ก ครีบหาง
เว้าลึก เกล็ดค่อนข้างใหญ่ ตวัมีสีเงิน 
ด้านหลังสีคล้ําอมน้ําตาล ด้านท้องสี
จาง ด้านข้างลําตัวมีจุดสีคล้ําข้างละ
หนึ่งดวง ครีบมีสีแดงเรื่อ ครบีหางมีสี
แดงไม่มีแถบสคีล้ํา  

6 ปลากัด Betta 
splendens 

Osphronemi
dae 

ปล๋ากัด      ปลากัดมีความสวยงามตรงที่สี ที่
ลําตัวและครีบที่มีสีเด่นแตกตา่งกันไป 
ปลากัดจัดเป็นปลาขนาดเล็ก       
ลําตัวมีความยาวประมาณ 5-7 
เซนติเมตร ลักษณะลําตัวเรียว
ยาว แบนข้าง ปากมีขนาดเล็กเชิดขึ้น
ด้านบนเล็กน้อย ส่วนหัวมีเกล็ดปก
คลุม สีของลําตัวเป็นสีเทาแกมดํา สี
ของครีบและเกล็ดบริเวณใกล้ครีบจะ
เป็นสีสดเข้มสใีดสีหนึ่งทั้งตัว  
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ที่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ภาษาโคราช ลักษณะเพาะ 
7 ปลากริม Trichopsis pumila 

 
Osphronemi
dae 

ปล๋ากรึม๋    ปลากรมิมีรูปร่างโดยทั่วไปคล้าย
ปลาในสกุลปลากัด (Betta spp.) แต่มี
รูปร่างและขนาดที่เล็กกว่า ส่วนหัวจะ
แหลมกว่า จะมีแถบลายพาดขวางใน
แนวนอนประมาณ 2-3 แถบที่ข้าง
ลําตัว และมีสสีันไม่สดเท่า ครีบท้องมี
ก้านครีบเดี่ยวยื่นออกมาเป็นเส้นยาว 
ครีบหางปลายแหลมคล้ายใบโพ ครีบ
หลังมีก้านครีบเดี่ยว 2-6 ก้าน และ
ก้านครีบแขนง 19-28 ก้าน  

8 ปลา
แขยงจุด 

Mystus 
nigriceps 

Bagridae ปล๋าแขยง    ปลาแขยงจดุจัดเป็นปลาหนังขนาด
เล็ก หรือปลาแขยง รูปร่างค่อนข้างสั้น
มีหนวดยาว 4 คู่ ครีบอกและครีบหลัง
มีก้านครีบแข็ง ครีบไขมันค่อนข้างสั้น 
ครีบหางเว้าลึกมีจุดสีดําที่ขอดหาง อัน
เป็นที่มาของชื่อ ตัวมีสีเทาอมเขียวเข้ม 
ขนาดที่พบยาวประมาณ10-15 ซม.
น้ําหนักประมาณ 10-20 กรัมปลา
ขนาดเล็กจะมีสีเหลืองนวล  

9 ปลาค้าว
ขาว 

Wallago attu Siluridae ปล๋าค่าวขาว    ปลาเค้าขาวมีส่วนหัวและจะงอย
ปากปากยื่นแหลม ปากกว้างมาก มุม
ปากอยู่เลยด้านหลังของลูกตา มีฟัน
แหลมเล็ก ขากรรไกร ตาเลก็ มีหนวด
ที่ริมฝีปากยาวถึงครีบก้น หัวและลําตัว
ตอนหน้าแบนข้างเล็กน้อย แต่
ตอนท้ายแบนข้างมาก ส่วนหลังป่อง
ออก ครีบหลังอันเล็กมีปลายแหลม 
ครีบหางเว้า ตื้น ครีบก้นยาว ครีบอก
ใหญ ่ตัวมีสีเงินวาวอมเขียวอ่อนที่
ด้านหลัง   

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87


4 

ที่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ภาษาโคราช ลักษณะเพาะ 
10 ปลา

ชะโด 

Channa 
micropeltes 

Channidae ปล๋าโด    ปลาชะโดลําตัวเรียวยาวเป็นรูป
ทรงกระบอก ลักษณะครีบตา่ง ๆ 
คล้ายกับปลาช่อน แต่เมื่อเติบโตเต็มวัย
มีขนาดใหญ่กวา่ ชะโดมีอายุมากขึ้น
ลายสีเหลืองเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลปนดํา 

11 ปลาช่อน Channa striata Channidae ปล๋าช่อน    ปลาช่อนรูปร่างเรียวทรงกระบอก 
ส่วนหัวโตจะงอยปากยื่น ปากกว้าง 
ตาโต มีฟันเป็นเขี้ยวบนขากรรไกร หัว
ด้านบนราบ ถ้าดูจากตอนบนจะโค้งมน
คล้ายงู ลําตัวค่อนข้างกลม ครีบหลัง
และครีบก้นยาว ครีบหางปลายมน 
ครีบอกใหญ่ ครีบท้องเล็ก เกล็ดมี
ขนาดใหญ่มีขอบเรียบ ปลาช่อนมี
อวัยวะช่วยหายใจเป็นหลืบเนื้อสีแดง
อยู่ในคอหอย 

12 ปลาซัก-
เกอร ์

Hypostomus 
plecostomus 

Loricariidae ปล๋าปากดูด    ปลาซักเกอร์เป็นปลาน้ําจืด มีส่วน
หัวโต ตามีขนาดเล็ก ปากอยู่ด้านล่างมี
ขนาดใหญ่และมีกล้ามเนื้อแขง็แรง
สามารถใช้ดูดเกาะติดเป็นสุญญากาศ
กับตู้กระจกหรือวัสดุต่าง ๆ ไดเ้ป็น
อย่างดี มีลําตัวสีดําหรือสีน้ําตาล
เข้ม ลําตัวสากและหยาบกร้านมาก 
หนังมีลักษณะแข็งจนดูเหมือนเกราะ มี
ลวดลายสีเขียวตามครีบหลังและครีบ 

 

 

 

 

 

 

https://dictionary.sanook.com/search/%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
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ที่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ภาษาโคราช ลักษณะเพาะ 
13 ปลาดุก Clarias macrocephalus Clariidae ปล๋าดุ๊ก    ปลาดุกลักษณะของดุก เป็นปลาน้ํา

จืดไม่มีเกล็ด ลาํตัวเรียวยาว ด้านข้าง
แบน หัวเล็ก กะโหลกท้ายทอยแหลม 
ครีบหูมีก้านครบีแข็งปลายแหลมคม
ขอบหยักเป็นฟันเลื่อย ทั้งด้านในและ
ด้านนอก ครีบหลังครีบก้นและครีบ
หางแยกออกจากกัน ครีบหางกลมมน 
มีอวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจ 

14 ปลา
ตะเพียน 

Barbonymus 
gonionotus 

Cyprinidae ปล๋า
ตะเพียน 

   ปลาตะเพียน ตัวมีสีเงินแวววาว 
ด้านหลังมีสีคล้ําเล็กน้อย ด้านท้องสี
จาง ครีบอื่น ๆ มีสีเหลืองอ่อน  
ภาคอีสานเรียกว่า "ปลาปาก" 

15 ปลานิล Oreochromis 
niloticus 

Cichlidae ปล๋านิล    ปลานลิมีรูปร่างคล้ายปลาหมอ
เทศ (O.mossambicus) แตกต่างกันที่
ปลานิลมีลายสดีําและจุดสีขาวสลับกัน
ไป บริเวณครีบหลัง ครีบก้นและลําตัว
มีสีเขียวปนน้ําตาล มีลายดําพาดขวาง
ตามลําตัว มีความยาวประมาณ 20-25 
เซนติเมตร 

16 ปลา
เนื้ออ่อน 

Micronema bleekri Siluridae ปล๋า 
เนื้ออ่อน 

   ปลาเนื้ออ่อนเป็นปลาน้ําจืดที่อยู่ใน
วงศ์ปลาเนื้ออ่อน ไม่มีเกล็ด รูปร่าง
ด้านข้างแบนมาก ลําตัวยาวเรียว ท่อน
หางโค้งงอเล็กน้อย แต่ตอนหัวกว้าง มี
หนวด 4 เส้น ไม่มีครีบหลัง สว่นครีบ
ไขมันก็ไม่มีเชน่กัน ครีบก้นยาวมีก้าน
ครีบอ่อนประมาณ 80 ก้าน 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://dictionary.sanook.com/search/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99
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17 ปลาบึก Pangasianodon gigas 
 

Pangasiidae ปล๋าบึก    ปลาบึกลักษณะของฟันและหนวด 
ปลาบึกไม่มีฟันและเกือบจะไม่มีหนวด 
โดยที่ปลาวัยอ่อนมีฟันและกนิปลาอ่ืน
เป็นอาหาร แต่เมื่อโตขึ้นฟันจะหลุดไป 
และตาซึ่งจะอยู่ตํ่ากว่ามุมปากเมื่อมอง
จากด้านหน้าตรง ๆ จะไม่เหน็ ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงการใช้หากินตามพื้นน้ํา อีก
ทั้งปลาบึกมีซี่กรองเหงือกเล็กกว่า และ 
ปลายถุงลมจะลงถึงบริเวณช่วงท้องไม่
เกินครีบก้น อีกทั้งความกว้างของปาก
และส่วนหัวของปลาบึกก็มีมากกว่า 

18 ปลาบู่
ทราย 

Oxyeleotris 
marmorata 

Eleotridea ปล๋าบู่
ทราย 

   ปลาบู่ทรายมีลักษณะลําตวักลมยาว 
ความลึกลําตัวประมาณ 1 ใน 3.5 ของ
ความยาวมาตรฐานลําตัว ส่วนหัวยาว
เป็น 1 ใน 2.8 ของความยาวมาตรฐาน
ของลําตัว หัวค่อนข้างโต และด้านบน
ของหัวแบนราบ หัวมีจุดสีดําประปราย 
ปากกว้างใหญ่เปิด ทางด้านบนตอนมุม
ปากเฉียงลงและยาวถึงระดับกึ่งกลาง
ตา ขากรรไกรล่างย่ืนยาวกว่า
ขากรรไกรบน ทั้งขากรรไกรบนและ
ล่างมีฟันแหลมซี่เล็ก ๆ 

19 ปลา
ปักเป้า
จุดดํา 

Tetraodon nigroviridris Tetraodonti
dae 

ปล๋าเป้า 
จุดดํา 

   ปลาปั๊กเป้าจุดดํามีรูปร่างกลมป้อม 
หัวท้ายเรียว ปากเล็ก ตาโต ด้านหลัง
และด้านท้องมีผิวสากเป็นหนามเล็ก
ละเอียด ด้านท้องนิ่มขยายตัวได้มาก 
ครีบหลังเล็กเช่นเดียวกับครีบก้น พื้น
ลําตัวเป็นสีเหลืองสด ท้องสีขาว มีจุด
กลมสีดํากระจายอยู่ทั่วตัว 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B3
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โคราช 

ลักษณะเพาะ 

20 ปลายีส่ก Probarbus jullient Cyprinidae ปล๋ายี่สก    ปลายีส่กเป็นปลานํ้าจืดขนาดใหญ่ 
หัวค่อนข้างโต มีหนวดสั้น 1 คู่ อยู่มุม
ปากบน ปากเล็กยืดหดได้ อยู่คล้อยลง
มาใต้ส่วนหัว สีของลําตัวเหลือง มีแถบ
สีดํา 7 แถบ พาดไปตามความยาวของ 
ลําตัว แถบสีดําเหล่านี้จะพาดอยู่
ระหว่างรอยต่อของเกล็ด ตาสีแดง 
ครีบทุกครีบสชีมพู อยู่ตามแม่น้ําที่
พื้นที่เป็นกรวด หินหรือทราย  

21 ปลา
สร้อย
ขาว 

Henicorhynchus si 
amensis 

Cyprinidae ปล๋า
สร้อย
ขาว 

   ปลาสร้อยขาวลักษณะ ลําตัวยาว
เพรียว แบนข้าง ปากมีขนาดเล็ก 
กึ่งกลางของริมฝีปากล่างมีปุ่มกระดูก
ยื่นออกมา ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของปลา
ในสกุลนี้ ไม่มหีนวด ตามปกติปลาชนิด
นี้จะหากินรวมเป็นกลุ่ม 

22 ปลา
ฉลาด 

Notopterus 
notopterus 

Notopteridae ปล๋า
ฉลาด 

   ปลาฉลาดมีปากกว้างไม่เกินลูกตา
เหมือนปลาในวงศ์น้ีชนิดอื่น ๆ พื้น
ลําตัวมีสีเรียบ ยกเว้นปลาวัยอ่อนจะมี
ลายบั้งเหมือนปลากราย  วัยอ่อน จมูก
มีสองคู่ คู่หน้ายื่นออกมาคล้ายหลอด
หรือหนวด มีขนาดโตเต็มที่ประมาณ 
20-30 เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C_(%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
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23 ปลาสลิด Trichogaster pectoralis Osphronemi
dae 

ปล๋าสลิ๋ด    ปลาสลิดรูปร่างคล้ายปลากระด่ี
หม้อ (T. trichopterus) ซึ่งเป็นปลาใน
สกุลเดียวกัน แต่มีลําตัวที่หนาและยาว
กว่า หัวโต ครีบหลังในตัวผู้มีส่วนปลาย
ยื่นยาวเช่นเดียวกับครีบก้น ครีบอก
ใหญ ่ตาโต ปากเล็กอยู่สุดปลายจะงอย
ปาก ครีบหางเว้าตื้นปลายมน ตัวมีสี
เขียวมะกอกหรือสีน้ําตาลคล้ํา มีแถบ
ยาวตามลําตัวตั้งแต่ข้างแก้มจนถึง
กลางลําตัวสีดํา และมีแถบเฉยีงสีคล้ํา
ตลอดแนวลําตัวด้านข้างและหัว ครีบมี
สีคล้ํา 

24 ปลา
สวาย 

Pangasianodon 
hypophthalmus 

Pangasiidae ปล๋าสวาย    ปลาสวายมีส่วนหัวค่อนข้างเล็ก 
แนวบริเวณหัวถึงครีบหลังลาดตรง ตา
อยู่เสมอหรือสูงกว่ามุมปาก ปากแคบ
กว่าปลาบึก ที่อยู่สกุลเดียวกัน รูปร่าง
เพรียวแต่ป้อมสั้นในปลาขนาดใหญ่ ... 

25 ปลาหมอ Anabas 
 testudineus 

Anabantidae ปล๋าหมอ    ปลาหมอมีรปูร่างป้อม ลําตัวแบน
ข้าง ตาโต ปากกว้าง ขอบฝาปิดเหงือก
หยักแข็ง เกล็ดใหญ่คลุมทั้งลําตัว มี
ขอบเกล็ดแบบหยัก ผิวสาก ครีบหลัง
ยาวเกือบเท่าความยาวลําตัว มีก้าน
ครีบแข็งแหลมคมจํานวนมาก ครีบหาง
ปลายมน ตัวมสีีเขียวมะกอกและมีลาย
ประสีคล้ําที่ข้างลําตัว ครีบใส ลําตัว
ด้านท้องมสีีเหลือง ขอบฝาปิดเหงือก
ตอนบนมีแต้มสีคล้ํา มีอวัยวะช่วย
หายใจเป็นแผน่ริ้วย่น ๆ อยูต่อนบน
ของของช่องเหงือก  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5_(%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
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26 ปลาหมอ
ช้างเหยียบ 

Pristolepis fasciata Pristolepididae ปล๋า
กํากรับ๊ 

    ปลาหมอช้างเหยียบมีรูปร่างป้อม 
ลําตัวด้านข้างแบนพื้นลําตัวสีเขียวหรือ
สีน้ําตาลปนเหลือง มีเกล็ดแบบสาก
และขอบหยักปกคลุมทั่วตัวมีแถบสีดํา
พาดขวางลําตัวประมาณ 8-12 แถบ 
หัวเล็กจะงอยปากสั้นทู่ ปากเล็กยืดหด
ได้เล็กน้อย มีฟันซี่เล็ก ๆ เปน็แถวอยู่
บนขากรรไกรบนและล่าง รจูมูกแยก
จากกันอย่างเด่นชัดและอยู่ชิดกับตา 
ครีบหลังมีสองส่วนเช่ือมติดกันเป็น
แนวยาว ส่วนหน้าเป็นด้านเดียวเป็น
หนามแหลมคม ส่วนหลังเปน็ครีบอ่อน 
ครีบก้นใหญ่มีก้านครีบแข็งและแหลม
คม  

27 ปลาหลด
จุด 

Macrognathus sia 
mensis 

Mastacembelid
ae 

ปล๋าหลด    ปลาหลดจุดมีรูปร่างเรียวยาว ลําตัว
แบนข้างเล็กน้อย จะงอยปากยื่นแหลม
ยาว ครีบหางเล็กปลายมนแยกจาก
ครีบหลังและครีบก้นที่ยาว ครีบอกเล็ก
กลม ตัวมีสีเทาอ่อน ด้านบนมีสีคล้ํา 
ด้านท้องสีจาง ครีบหลังคล้ํามจีุดเล็กสี
จางประและมีดวงสีดําขอบขาวแบบ
ดวงตา4–5 ดวงเรียงตามยาว โคนครีบ
หางมีอีก1 ดวง มีความยาวประมาณ 
12–15 ซม.ใหญ่สุดพบ 25 ซม. 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B3
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28 ปลาไหล
นา 

Monopterus albus Synbranchidae ปล๋าไหล
นา 

  ปลาไหลนามีรูปร่างเรียวยาวคล้าย
งู ตามีขนาดเล็ก คอป่องออก มีอวัยวะ
ช่วยหายใจอยู่ในคอหอยเป็นเส้นเลือด
ฝอย ซึ่งช่วยให้หายใจได้โดยไม่ต้อง
ผ่านซี่กรองเหงือกเหมือนปลาทั่วไป 
และยังสามารถขุดรูในดินเพ่ือจําศีล
ในช่วงฤดูร้อนได้ด้วย ไม่มีครีบใด ๆ 
ยกเว้นบริเวณปลายหางแบนยาวคล้าย
ใบพาย เมื่อยังเล็กมีครีบอก แต่โตขึ้น
จะหายไป กระดูกเหงือกมีทั้งหมด 3 คู ่

29 หอยขม Viviparidea Viviparidae หอยจูบ   หอยขม จัดเป็นหอยฝาเดียว มี
เปลือกหนาปานกลาง แต่เปลือก
แข็งแรงมาก ผวิเปลือกเรียบ แบ่งเป็น 
3 ชั้น มีชั้นกลางที่เป็นหินปูนมีขนาด
หนาที่สุด ส่วนสีของเปลือกด้านนอก 
หากอยู่ในน้ําหรือนําขึ้นจากน้ําใหม่ๆ 
จะมีสีน้ําตาลอมดําจนถึงดํา ขึ้นอยู่กับ
สภาพแหล่งน้ําที่อาศัย แต่หากอยู่บน
บกนาน ตะไคร่น้ําจะลอกออก ทําให้
มองเห็นเป็นสีน้ําตาลอมเขียวหรือสี
น้ําตาลดํา และเปลือกหอยจะมี
ลายเส้นขนาดเล็กพาดเป็นวงเรียงซ้อน
กันในแนวขวางของเปลือกหอยเปลือก
ของหอยขมที่หุ้มลําตัวจะมีรูปทรง
กรวย ที่ขดเป็นเกลียว เวียนขวาและ  
มีขนาดเกลียวค่อยๆเล็กลงไปหาท้าย
เปลือกที่มีลักษณะแหลม โดยส่วนหน้า
จะมีขนาดใหญ ่และมีช่องเปิดที่เปิดปิด
ด้วยฝาหอย ซึง่เรียกส่วนหน้านี้ว่า  
ปากเปลือก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%87%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9D%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9D%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
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สัตว์บก 

ที่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ภาษาโคราช ลักษณะเพาะ 
1 กระรอก Callosciurusprevostii  Sciuridae กะรอก    กระรอกเปน็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มี

ขนาดลําตัวเล็ก ขนปุยปกคลมุทั่วทั้ง
ร่างกาย นัยน์ตากลมดํา หางเป็นพวงฟู 
จัดอยู่ในประเภทสัตว์ฟันแทะ 

2 กิ้งกือ Grphidostreptus sp. Julidae กิ้งกื้อ    กิ้งกือเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมี
ขามากที่สุดเปลือกตัวแข็ง ลาํตัวยาว
แบ่งเป็นปล้อง ไม่แบ่งอกหรอืท้องให้
เห็น ปล้องตามลําตัวจับกันเป็นคู่
ตามยาวยืดหดเข้าหากันได้ 

3 จักจั่น Recilia dorsalis Cicadidae จั๊กกะจั่น    จักจั่นเป็นแมลงที่มีตาขนาดใหญ่ อยู่
ด้านข้างของหัว มีประสาทการรับรู้ที่ดี
อยู่บนปีก ค้นพบประมาณ 1,300 ชนิด
แล้วบนโลก 

4 จิ้งหรีด Gryllus bimaculatu 
 

Gryllidae จั๊กหรีด     จิ้งหรีดมีรูปร่างสั้น หัวกลม หนวด
ยาวแบบเส้นด้าย ลําตัวมีสีดํา ขาสีดํา
สนิท มจีุดเด่นคือ จุดสีเหลืองบริเวณ
โคนปีก 2 จุด มีปากแบบกัดกิน ส่วน
ปีกมีความยาว เท่ากับส่วนทอ้ง ขาหลัง
ใหญแ่ข็งแรง และกระโดดได้เก่ง 

5 ตะขาบ Scolopendra sp. Scolopendri
dae 

ตะขาบ    ตะขาบเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
อาศัยอยู่บนบก มีหลายขนาด ส่วน
ใหญ่ความยาวของลําตัวตั้งแต่ 3-8 
เซนติเมตร 

6 ตั๊กแตน
ใบไม ้

Phyllium 
bioculatum  

Phyllidae จั๊กโต่ง    ตั๊กแตนใบไม้เหมือนใบไมท้ี่มีทั้งแกน
ใบและเส้นใบ ที่เหมือนถูกแมลงกัดกิน 
โดยจะมีลักษณะหนวดของตั๊กแตน
ใบไม้นั้นจะเป็นแบบเส้นด้าย โดย
หนวดชนิดนี้จะมีลักษณะยาว ซึ่งปล้อง
ทุกปล้องมีขนาดเกือบเท่ากัน 
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ที่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ภาษาโคราช ลักษณะเพาะ 
7 แมลงปอ Crocothemis sp. Libellulidae แมงฟ้า    แมลงปอมีส่วนหัวที่กลมโตใหญ ่มี

ดวงตาขนาดใหญ่ 2 ดวงอยู่ด้านข้าง 
ซึ่งประกอบไปด้วยดวงตาขนาดเล็ก
รูปร่างคล้ายรังผึ้งถึง 30,000 ดวง ทํา
ให้แมลงปอสามารถมองเห็นภาพได้
กว้างถึง 360 องศา ถือเป็นแมลงที่มี
ประสาทการมองเห็นได้ดีที่สุด 

 

สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 

ที่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ภาษาโคราช ลักษณะเพาะ 
1 กบนา Hoplobatrachus 

rugulosus 
Ranidae ก๊บนา    กบนาผิวด้านหลังมีสีน้ําตาลจุดดํา 

ผิวหนังขรุขระมีรอยย่น มีต่อมเมือก
และน้ําไสๆไมม่ีคอและหางทีร่ิมฝีปากมี
แถบดํา ใต้คางมีจุดดํา หรือแถบลายดํา 
เมื่อโตเต็มที่มีน้ําหนัก 200–400 กรัม 

2 เขียดจิก Hylarana erythraea Ranidae เขียดจิ๊ก    เขียดจิกมีลําตัวด้านหลังและ
ด้านข้างลําตัวสีเขียว ขอบด้านล่างของ
ด้านข้างลําตัวสีน้ําตาลเข้ม และมีจุดสี
เข้มกระจายอยู่ที่ด้านข้างลําตัวกับบน
หลังทางส่วนท้ายของลําตัว ขอบปาก
บนสีขาว ด้านท้องสีขาว แผ่นเยื่อแก้ว
หูสีน้ําตาล ขาหน้าและขาหลงัสีน้ําตาล
และมีแถบสีเขม้พาดตามความยาวของ
ขา ขาหน้าเรียวและนิ้วตีนยาว ขาหลัง
เรียวยาวและนิ้วตีนยาว เมื่อพับขาหลัง
แนบกับลําตัวไปทางด้านหน้า ข้อตีน
อยู่ในตําแหน่งช่องเปิดจมูก นิ้วตีนหน้า
ไม่มีแผ่นหนังระหว่างนิ้ว นิ้วตีนหลังมี
แผ่นหนังเกือบเต็มความยาวนิ้ว 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
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ที่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ภาษาโคราช ลักษณะเพาะ 
3 เขียดตะ

ปาด 

Polypedates 
leucomystex 

Rhacophor
idae 

เขียดตะปาด    เขียดตะปาดมีลักษณะลําตัว
ค่อนข้างแบน ลําตัวมีสีเหลืองแกม
น้ําตาล บางชนิดมีลายเป็นแถบตาม
ความยาวของลําตัว และสามารถ
เปลี่ยนสีได้ตามสภาพแวดล้อม ส่วนหัว
มีลักษณะสามเหลี่ยม ริมขอบปากบาน
โค้งขึ้นเล็กน้อย ทําให้มองเหน็เป็นร่อง
บริเวณแก้ม ส่วนตามีขนาดใหญ่ ตาอยู่
ห่างกันมากผิวหนังทั่วลําตัวค่อนข้าง
บาง ส่วนขามี 4 ขา ขาหน้าเล็กกว่าขา
หลัง แต่ละขามีนิ้วยาว ด้านล่างของนิ้ว
มีตุ่มจับสําหรบัยึดเกาะ ระหว่างนิ้วมี
พังผืดช่วยให้ว่ายน้ําได้ดี 

4 เขียดอีโม้ Fejervarya limnoch 
aris 

Ranidae เขียดอีโม ้    เขียดอีโม้หัวเล็กรูปสามเหลีย่ม มี
จมูกแหลม รูจมูกอยู่ชิดปลายปาก 
ระหว่างตา และจมูก มสีันนูนเด่น มีตา
ทั้งสองอยู่ใกลก้ัน มีขอบที่เยือ่หู มีฟัน
บริเวณด้านบนเพดานปาก และบริเวณ
บนกระดูกขากรรไกร มลีิ้นใหญ่ ยืดหด
ได้ดีผิวหนังด้านหลังใกล้กับหวัเรียบ 
ด้านหลัง และด้านข้างมีตุ่มขนาดเล็ก 
ผิวหนังมีสีเหลืองแกมน้ําตาล และแกม
ด้วยจุดลายสีน้ําตาลเข้มกระจายทั่ว
ผิวหนัง บริเวณกลางหลังมีเส้นสีเหลือง
ลากผ่านจากปลายจมูกจนถึงก้น บาง
ตัวมีแถบใหญ่ สีครีมหรือเหลือง หรือ
ส้ม บริเวณด้านหลังของขาหลัง และขา
หน้ามีตุ่มเล็กๆ สีเหลืองแกมนํ้าตาล   
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ที่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ภาษาโคราช ลักษณะเพาะ 
5 คางคก Duttaphrynus 

melanostictus 
Bufonidae คางคก    คางคกผิวหนังที่แห้งและมีปุ่มปม

ทั้งตัว ที่เป็นปุ่มพิษ โดยเฉพาะหลังลูก
ตา มีรูปทรงกลมคล้ายเมล็ดถั่วขนาด
ยาวประมาณ 25 มิลลิเมตร กว้าง 10 
มิลลิเมตร แผ่นหูมีลักษณะเห็นได้
ชัดเจน ขนาดเล็กกว่าลูกตาเล็กน้อยมีสี
ผิวหนังเป็นสีน้ําตาลหรือสีเทาตลอดทั้ง
ลําตัว บริเวณรอบปุ่มพิษจะมีสีเข้มกว่า
บริเวณอื่น ๆ ใต้ท้องเป็นสีน้ําตาล
เหลืองอ่อน ในขณะที่ยังเป็นวัยอ่อนจะ
เป็นสีขาวซีดกว่า 

6 อึ่งอ่าง Kaloula pulchra Microhylidae อึ่ง    อึ่งอ่างมีลําตัวอ้วนกลม ไมม่ีคอ หัว
กว้าง และปลายปากแหลมไมม่าก ขา
และแขนค่อนข้างสั้น มีความยาวไล่เลี่ย
กัน นิ้วมือและนิ้วเท้า ตอนปลายแผ่
แบน และตัดตรงทางด้านหน้า ผิวหนัง
เรียบลื่น มีปุ่มเล็ก ๆ กระจายอยู่ทั่ว
หลังและมากในขาคู่หลัง ใตฝ้่าเท้ามี
แผ่นแข็งยาวสองแผ่นใช้ในการขุดดิน 
ลําตัวด้านหลังสีออกนํ้าตาลคล้ํา หรือ
น้ําตาลแกมแดง มีลายแถบกว้างสี
น้ําตาลอ่อนพาด ตั้งแต่เหนือลูกตา
จนถึงโคนขาทั้งสองข้าง ตรงปลายบน
สุดแต่ละแถบยงัเช่ือมต่อกันระหว่างลูก 
ตาทั้งสองข้าง ปลายล่างสุดในบางตัว
ลายแถบจะแตกออกเป็นปื้น ๆ แต่ยัง
อยู่ในแนวเดิม ใต้ท้องสีออกคล้ํา 
โดยเฉพาะใต้คางมีสีเกือบดํา บริเวณ
อื่น ๆ เป็นลายตาข่ายสีออกม่วงคล้ํา   

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87
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สัตว์เลื้อยคลาน 

ที่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ภาษาโคราช ลักษณะเพาะ 
1 กิ้งก่า Calotes 

versicolor 
Agamidae กะป๋อม    กิ้งก่าหัวและลําตัวปกคลุมด้วยเกล็ดสี

เกล็ดมีหลากหลายสีขึ้นอยู่กับชนิด สี
น้ําตาล สีเทา สีดํา สีเหลือง แต่จะไม่มีสี
น้ําเงิน มักมีหลายสีผสมกันบนลําตัว สัน
เกล็ดบริเวณหัวมีขนาดเท่ากัน เกล็ดข้าง
ตัวเป็นเกล็ดสันชี้มาด้านหลังในลักษณะ
เฉียงขึ้นไปด้านบน 

2 งูสิง Ptyas korros Colubridae งูสิง    งูสิงเป็นงูไม่มีพิษ ขนาดตัวใหญ่หัวยาว
และส่วนของหวักว้างกว่าลําคอเล็กน้อย 
ส่วนปลายของหัวมน ตาใหญ่ ลําตัวกลม
และยาว หางยาวและส่วนปลายหาง
เรียว ผิวหนังลําตัวมีเกล็ดปกคลุม เกล็ด
บนหัวเป็นแผ่นกว้าง 

3 งูเหลือม Malayopython 
reticulatus 

Pythonidae     งูเหลือมเป็นงูขนาดใหญ่ ไม่มีพิษลําตัว
ยาวเฉลี่ยประมาณ 3.5-6 เมตร จัดเป็นงู
ที่ยาวและใหญท่ี่สุดของโลก 

4 งูเห่า Naja kaouthia Elapidae งูเห่า    งูเห่าจัดเป็นงพูิษ มีนิสัยดุรา้ยเมื่อ
ตกใจหรือต้องการขู่ศัตรูมักทาํเสียงขู่ฟู่ๆ 
โดยพ่นลมออกจากทางรูจมูก และแผ่
แผ่นหนังที่อยูห่ลังบริเวณคอออกเป็น
แผ่นด้านข้างเรียกว่า "แม่เบี้ย" หรือ 
"พังพาน" ซึ่งบริเวณแม่เบี้ยน้ีจะมี
ลวดลายเป็นดอกดวงสีขาวหรือสีเหลือง
นวล 

5 จิ้งเหลน Scincidae Scincidae จั๊กกะเหล๋น    จิ้งเหลนลดรปูรยางค์ขาแตกต่างกัน
หลายระดับเพราะบางชนิดมีขาใหญ่ 
บางชนิดมีขาเล็กมาก และบางชนิดไม่มี
ขา มีรูปร่างแตกต่างกันต้ังแต่ลําตัวป้อม
และขาใหญ่ไปจนถึงลําตัวเรียวยาว 
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ที่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ภาษาโคราช ลักษณะเพาะ 
6 ตะพาบ Amyda 

cartilagenea 
Trionychidae ตะพาบ    ตะพาบเป็นเต่าที่มีลักษณะเด่นคือ 

ลําตัวแบน จมูกแหลม กระดองอ่อน
นิ่ม มีกระดองหลังค่อนบ้างเรียบแบน 
กระดองมีลักษณะเป็นหนังที่ค่อนข้าง
แข็งเฉพาะในส่วนกลางกระดอง แต่
บริเวณขอบจะมีลักษณะนิ่มแผ่น
กระดองจะปราศจากแผ่นแขง็หรือ
รอยต่อ ซึ่งแตกต่างจากกระดองของ
เต่าอย่างสิ้นเชิง ซึ่งขอบที่อ่อนนิ่มนี้
เรียกว่า "เชิง" กระดองส่วนท้องหุ้ม
ด้วยผิวหนังเรียบ มีส่วนที่เปน็กระดูก
น้อยมาก  

7 ตัวเงินตัว
ทอง 

Varanus salvator Varanidae เหี้ย    ตัวเงินตัวทองเป็นกิ้งก่าขนาดใหญ่ 
ความยาว 2.5–3 เมตรโครงสร้างลําตัว
ประกอบไปด้วยกระดูกเล็กภายใต้
ผิวหนังที่เต็มไปด้วยเกล็ดที่เป็นปุ่มนูน
ขึ้นมา เกล็ดมกีารเชื่อมต่อกันตลอด
ทั้งตัว ไม่มีต่อมเหงื่อแต่มีต่อมน้ํามันใช้
สําหรับการป้องกันการสูญเสยีน้ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2
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ที่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ภาษาโคราช ลักษณะเพาะ 
8 เต่านา Malayemys 

subtrijuga 
Testudinoid
ea 

เต่า    เต่านาเป็นเต่าที่มีกระดองทรงกลม
หรือโค้งนูนเล็กน้อย กระดองท้องใหญ่ 
กระดูกแอนกูลาร์ของขากรรไกรล่างไม่
เชื่อมติดกับกระดูกอ่อนเมคเคล 
กระดูกเบสิคออคซิพิทัลเป็นชิ้นกว้าง 
การหุบขากรรไกรล่างเกิดจากการ
ทํางานของกล้ามเนื้อที่ผ่านไปกระดูก
โพรโอติก และขากรรไกรติดกับพื้นผิว
ของก้านกระดูกโพรโอติกที่อยู่ในซัยโน
เวียลแคปซลู กระดองท้องไม่มีกระดูก
มีโสพลาสทรอน มีกระดูกพลาสทรอน
ไปเช่ือมต่อกับขอบนอกของกระดอง
หลังที่มีร่องแบง่เป็นกระดูกชิ้นเล็ก
จํานวน 11 คู่ กระดูกเชิงกรานเชื่อมติด
กับกระดองท้องในลักษณะทีย่ืดหยุ่นได้ 

9 หอยทาก Cryptozona 
siamensis 

Ariophantid
ae 

หอยทาก   หอยทากลักษณะทั่วไปของหอยทาก
จะประกอบด้วย 2 ส่วน ที่ไม่สามารถ
แยกจากกันได้ คือ ส่วนที่เป็นตัวหอย
หรือเนื้อหอย และเปลือกหอยส่วน
ลําตัวเป็นส่้วนเนื้อที่อยู่ภายในเปลือก
หอย และสามารถยื่นออกด้านนอก
เปลือกได้ โดยส่วนปลายของลําตัวจะ
เป็นส่วนหัวที่ประกอบด้วย หนวด 2 คู่ 
มีตาอยู่บริเวณปลายหนวดที่มีลักษณะ
เป็นจุดสีดํา ใช้ทําหน้าที่รับแสง ส่วน
หนวดอีกคู่ มีลักษณะสั้นมากเมื่อเทียบ
กับหนวดคู่บน หนวดคู่นี้จะอยู่ด้านล่าง
บริเวณปาก ใช้ทําหน้าที่ดมกลิ่นทาง
อากาศหรือตามพื้น รวมถึงใชส้ําหรับ
การหาคู่ผสมพนัธุ ์

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A1
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พืชน้ า 

ที่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ภาษาโคราช ลักษณะเพาะ 
1 กก Cyperus imbricatus Cyperaceae ก๊ก    กกมีรูปร่างลักษณะและนเิวศวิทยา

เหมือนหญ้ามาก มีลักษณะทีแ่ตกต่าง
จากหญ้าคือ กกมักมลีําต้นตัน และ
เป็นสามเหลี่ยมหรือสามมุม บางชนิด
มีผนังกั้นแบ่งเป็นห้องๆ มีกาบใบอยู่
ชิดกันมาก และที่สําคญัคือเกอืบไม่มี
ลิ้นใบ บางชนิดไม่มีเลย ลักษณะ
สําคญัอีกประการหนึ่งของกกคือ ดอก
แต่ละดอกจะมีกาบช่อย่อยห่อหุ้มหรอื
รองรับเพียงอันเดียว กกมไีหลเลื้อยไป
ใต้ดินและจากไหลกจ็ะแตกเปน็ลําต้น
ที่ตัน โผล่พน้ขึน้มาเหนือดิน 

2 จอก Pistia stratiotes Araceae จอก    จอกเป็นวัชพืชน้ําขนาดเล็ก อยู่กัน
เป็นกลุ่มลอยอยู่บนผิวนํ้า ลําต้นทอด
ขนานไปกับผิวน้ําและมีลักษณะอวบ 
มีรากฝอยแตกเป็นกระจุกจํานวน
มากอยู่ใต้นํ้า เกิดต้นใหม่จากโคนต้น
และบนไหล เป็นพืชที่ชอบแสงแดด
จัด ชอบน้ําจืด สามารถพบได้ทั่วไป
ในบริเวณที่มีน้าํ ใบเป็นใบเด่ียวสี
เขียวเรียงซ้อนกันเป็นช้ันๆ มรีูปร่าง
ไม่แน่นอน ส่วนมากเป็นรูป
สามเหลี่ยม ปลายใบมนหยักเป็น
คลื่น มีขนปกคลุมแผ่นใบทั้งสองด้าน 
ฐานใบจะอ่อนนุ่มคล้ายฟองน้ํา 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%83%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5
https://en.wikipedia.org/wiki/Araceae
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ที่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ภาษาโคราช ลักษณะเพาะ 
3 เทา Spirogyra sp. Zygnematac

eae 
เทา    เทามีสีเขียวอ่อน พันตัวกันเป็น

กลุ่มก้อนลอยอยู่บนพื้นน้ํา หรือพัน
อยู่กับวัสดุต่าง ๆ เมื่อสัมผัสจะรู้สึก
อ่อนนุ่ม พบในแหล่งน้ําจืด ทัง้แหล่ง
น้ํานิ่ง และแหล่งน้ําไหล ที่มีสภาพนํ้า
สะอาด อาจเป็นน้ําใสหรือน้ําขุ่น 
และน้ํามีความเป็นกรดเล็กน้อย 

4 ธูปฤาษี Typha angustifoliaL Typhaceae ลําพัน    ธูปฤๅษีเป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปี 
ตั้งตรง สูง 1.5-3 เมตรเหง้ากลม 
แทงหน่อขึ้นเป็นระยะสั้นๆ ใบเดี่ยว
เรียงสลับระนาบเดียว ใบเป็นรูปแถบ
แบน กว้าง 1-2 เซนติเมตร ยาว 2 
เมตร ใบแตกสลับกันเป็นสองแถว
ด้านข้าง มีกาบใบ แผน่ใบดา้นบน
โค้งเล็กน้อย ส่วนด้านล่างแบน ช่อ
ดอกเป็นสีน้ําตาล 

5 บอน Colocasia esculenta Araceae บ๋อน   บอนเป็นพืชล้มลุก อวบน้ํา มีหัว
ใต้ดิน ใบรูปไขแ่กมรูปหัวใจ ปลาย
ใบแหลมหรือมน โคนใบเว้าลึกรูป
สามเหลี่ยม ก้านใบสีเขียวหรอืออก
ม่วง ดอก สีครีมหรือเหลืองนวล 
ออกเป็นช่อ ดอกตัวผู้อยู่ตอนบน 
ดอกตัวเมียอยู่ตอนล่าง ก้านช่อสั้น
กว่าก้านใบ มีใบประดับสีเหลือง
รองรับ ผลสด รูปขอบขนาน เมล็ด 
ขนาดเล็กจํานวนมาก  

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B9%89%E0%B8%B2
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ที่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ภาษา
โคราช 

ลักษณะเพาะ 

6 บัวสาย Nymphaea lotus Nymphaeaceae สายบั๋ว    บัวสายเป็นพรรณไม้น้ํา
ประเภทพืชล้มลุก มีลําต้นและหัว
อยู่ในดินใต้นํ้า การเจริญชูก้านใบ
และดอกขึ้นมาบนผิวน้ํา ใบมี
ลักษณะกลมกว้างใหญ่ ผิวใบ
เรียบสีเขียวขอบน้ําตาล ดอกเป็น
กลีบซ้อนกันหลายชั้นมีสีขาว 
เหลือง ชมพลูักษณะ สีสัน ขนาด
ของใบและดอกขึ้นอยู่กับชนิด
ของพันธุ์ 

7 ผักตบ 
ชวา 

Eichhornia 
crassipes 

Pontederiaceae ผั๊กโป่ง    ผักตบชวามีลําต้นสั้นแตกใบ
เป็นกอลอยไปตามน้ํา มีไหล ซึ่ง
เกิดตามซอกใบแล้วเจริญเปน็ต้น
อ่อนที่ปลายไหล ถ้าน้ําต้ืนก็จะ
หยั่งรากลงดิน ใบเป็นใบเดี่ยวรูป
ไข่หรือเกือบกลม ก้านใบกลม
อวบน้ําตรงกลางพองออกภายใน
เป็นช่องอากาศคล้ายฟองน้ําช่วย
ให้ลอยน้ําได้ ดอกเกิดเป็นช่อที่
ปลายยอดมดีอกย่อย 3-25 ดอก 
สีม่วงอ่อน มกีลีบดอก 6 กลีบ 
กลีบบนสุดขนาดใหญ่กว่ากลีบ
อื่นๆ และมีจุดเหลืองที่กลางกลีบ 
ขยายพันธุ์โดยการแยกต้นอ่อนที่
ปลายไหลไปปลูก 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
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ที่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ภาษา
โคราช 

ลักษณะเพาะ 

8 ผักบุ้ง Ipomoea  
aquatica 

Convolvulaceae ผั๊กบุ้ง   ผักบุ้งไทยเปน็ไม้ล้มลุกที่อาศัยอยู่
ในน้ําหรือในดนิที่มีความชื้นแฉะ
มากๆ ลําต้นกลวงสีเขียวเพราะต้อง
ใช้ในการสังเคราะห์แสงร่วมกับใบ 
และมีข้อปล้องชัดเจนและมีรากงอก
ออกมาตามข้อปล้องต่างๆ (ที่ลําต้น
กลวงเพื่อให้ลอยน้ําได้) เมล็ดพันธ์ุมีสี
ดําลักษณะกลม มใีบเดี่ยวสีเขียว
คล้ายหัวลูกศรเรียวยาวและฐานใบ
เว้าเป็นรูปหัวใจยาว 3-15 เซนติเมตร 
กว้าง 3-9 เซนติเมตร ดอกมีลักษณะ
เป็นช่อดอกลักษณะทรงระฆัง 

9 ผักแว่น Marsilea crenata Marsileaceae ผั๊กแว่น   ผักแว่นลําต้น – กลม มีขนสีนํ้าตาล
อ่อนปกคลุม ลําต้นอ่อนมีสีเขียว เมื่อ
แก่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลใบ – เป็นใบ
ประกอบ มีใบยอ่ยทั้งสี่ใบ รูปกรวย
ปลายมนเป็นรูปลิ่มคล้ายพัด มีเส้นใบ
แบบ dichotomous คล้ายบัว
แฉก  โคนใบสอบ ขอบใบและแผ่นใบ
เรียบหรือหยักเล็กน้อย ไม่มีขน แผ่น
ใบจะงอกกออกจากตรงกลางตําแหน่ง
เดียวกัน 3–5 ใบ ทําให้ใบทั้งหมด
รวมกันเป็นลักษณะกลมก้านใบ – ยาว 
4.5–15 เซนติเมตร ใบย่อยไม่มีก้านใบ 
มี Sporocarp ลักษณะรีคล้ายเมล็ด
ถั่วเขียว ออกที่โคนก้านใบขณะอ่อนมี
สีขาว เมื่อแก่จะเป็นสีน้ําตาลเข้มเกือบ
ดําดอกช่อ – ออกที่ซอกใบ ขนาดเล็ก 
2–3 ดอก กลีบดอกสีม่วง ผลแห้ง  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%89%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%89%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
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ที่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ภาษาโคราช ลักษณะเพาะ 
10 แพงพวย

นํ้า 

Ludwigia adscen 
dens  

Onagraceae แพงพวยน่ํา    แพงพวยน้ําเป็นพืชทดเลื้อยไปตาม
พื้นน้ํา ลําต้น อวบน้ํา ชูยอดขึ้นสูงได้
ถึง 30 ซม. รากเป็นแบบรากพิเศษ 
เกิดตามข้อที่มีทั้งรากปกติและรากที่
เป็นเนื้อเยื่อสีขาวเพ่ือพยุงลําต้น ใบ 
เป็นใบเด่ียวเรียงเวียนสลับรอบต้น 
รูปไข่กว้าง 1- 1.5 ซม. ยาวได้ถึง 4 
ซม. ผิวใบเกลีย้งมัน ดอกสีขาว เป็น
ดอกเดี่ยวออกตามซอกใบ ขนาดผ่าน
ศูนย์กลาง 1.5-2.5 ซม.กลีบเลี้ยง
เชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยก 5 
แฉกกลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปไข่กลับ 
โคนกลีบสีเหลอืง ปลายกลีบเว้าตรง
กลางเล็กน้อย เกสรผู้ 10 อัน รังไข่มี
ไข่จํานวนมาก ผล แห้งแล้วแตก รูป
กระบองยา 2-3.5 ซม. ส่วนปลายมี
กลีบเลี้ยงติดอยู่ เมล็ดรูป รียาว 1-
1.3 มม 

11 สาหร่าย
หาง

กระรอก 

Hydrilla verticillata Hydrocharitac
eae 

สาหร่าย    สาหร่ายหางกระรอกลักษณะเป็น
พืชใต้น้ํา ต้นเป็นสายเรียวยาว ราก
ยึดติดพื้นดินหรืออาจลอยนํ้า ใบเป็น
ใบเดี่ยวรูปแถบแกมหอกหรอืรูปไข่ 
ขอบใบจักฟันเลื่อย ออกรอบข้อ 3-8 
ใบ กว้าง 1.5 มิลลิเมตร ยาว 8-40 
มิลลิเมตร ดอกมีขนาดเล็กแยกเพศ 
ดอกเพศผู้ออกตามซอกใบ มีใบ
ประดับหุ้ม กลีบเลี้ยงและกลบีดอกมี
อย่างละ 3 กลีบ เกสรเพศผู้มี 3 อัน 
ดอกเพศเมียมีใบประดับหุ้มที่โคน
ก้าน มีกลีบเลีย้งและกลีบดอกอย่าง
ละ 3 กลีบเช่นเดียวกับดอกเพศผู้  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
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1 กระถิน Leucaena 

leucocephala 
Fabaceae กระเส็ด    กระถินเป็นไม้พุ่ม ใบประกอบ 

ดอกช่อ ดอกย่อยเป็นดอกสมบูรณ์
เพศ ผลเป็นฝกัแบน ยอดอ่อน ช่อ
ดอกและฝักอ่อน ชาวกะเหรี่ยงกิน
สดกับน้ําพริก เมล็ดในฝักแก่ กินสด
หรือลวกกินกับน้ําพริก ใบต้มให้หมู
กิน 

2 กระถิน
เทศ 

Acacia farnesiana 
(L.) Willd. 

Leguminosae กระถินเทศ    กระถินเทศเป็นพรรณไม้พุ่มผลัด
ใบขนาดย่อม กิ่งมักคดไปมาแต่จะยืด
จนเกือบตรงเมื่อต้นเจริญเติบโตขึ้น 
ลําต้นมีลักษณะตั้งตรงตามลําต้นและ
กิ่งก้านมีหนามแหลม กิ่งออกใน
ลักษณะซิกแซก็ เปลือกต้นเป็นสีคล้ํา
น้ําตาล ใบเป็นใบประกอบแบบขน
นกสองช้ัน เรียงสลับ 

3 ขจร Telosma minor 
Craib 

Asclepladace
ae 

สลิด   ขจรเป็นไม้เลื้อยเถาเล็กแตกยอด
จํานวนมาก ทุกส่วนของลําต้นมีน้ํา
ยางขาวใบคู่เป็นรูปหัวใจ ปลายใบ
แหลม โคนใบเว้า ขอบใบเรียบ มีช่อ
ดอกสีเหลืองอมชมพู อ่อน ออก เป็น
ช่อแบบซี่ร่ม 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81
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4 ขี้เหล็ก Senna siamea Fabaceae ขี่เล็ก    ขี้เหล็กเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึง

ปานกลาง ผลัดใบ สูงประมาณ 8-15 
เมตร ลําต้นมักคดงอเป็นปุ่มเปลือกสี
เทาถึงสีน้ําตาลดํา ยอดอ่อนสีแดง
เรื่อๆ ใบประกอบเป็นแบบขนนก 
เรียงสลับกัน มใีบย่อย 5-12 คู่ ปลาย
สุดมีใบเดียว ใบย่อยรูปขอบขนาน
ด้านบนเกลี้ยง ดอกช่อสีเหลืองอยู่
ตามปลายกิ่ง ดอกจะบานจากโคนช่อ
ไปยังปลายช่อ กลีบเลี้ยงมี 3-4 
กลีบ กลีบดอกมี 5 กลีบ เกสรตัวผู้10 
อัน ผลเป็นฝักแบนยาวมีสีคล้าํ เมล็ด
รูปไข่ยาวแบนสีน้ําตาลอ่อนเรียงตาม
ขวางมี 20-30 เมล็ด 

5 แคบ้าน Sesbania 
grandiflora 

Fabaceae แค    แคบ้านเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง 
5-10 เมตร เนือ้อ่อนกิ่งก้านเปราะ
หักง่าย ใบ เป็นใบประกอบแบบขน
นกเรียงสลับ ใบย่อยมีขนาดเล็ก รูป
ขอบขนาน ขอบใบเรียบ ปลายใบมน 
กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 3-4 ซม. ดอก 
เป็นช่ออกที่ซอกใบ เป็นกระจกุ 
กระจุกละ 2-4 ดอก รูปดอกถั่ว กลีบ
ดอกสีขาวหรือสีแดง ผล เป็นฝักกลม
ยาว 30-50 ซม. 

6 ตะขบ Flacourtia rukam Salicaceae ตะค๊บ    ตะขบเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาด
เล็กถึงขนาดกลาง แตกกิ่งก้านสาขา
ที่เรือนยอดของต้น เรือนยอดเป็นรูป
ไข่ทึบ โคนต้นเป็นพูพอน เปลือกต้น
เป็นสีน้ําตาลอ่อนอ่อน แตกเป็นแผ่น
บางๆ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
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7 ตะไคร้ Cymbopogon 

citratus 
Poaceae ตะไคร่    ตะไคร้เป็นพืชล้มลุก ความสูง

ประมาณ 4-6 ฟุต ใบยาวเรียว ปลาย
ใบมีขนหนาม ลําต้นรวมกันเป็นกอ มี
กลิ่นหอม ดอกออกเป็นช่อยาวมีดอก
เล็กฝอยเป็นจํานวนมาก ตะไคร้เป็น
พืชที่สามารถนําส่วนต้นหัวไป
ประกอบอาหาร และจัดเป็นพืช
สมุนไพรด้วย 

8 ตาล Borassus 
flabellifer 

Arecaceae ต๋าน  ตาลโตนดเป็นพืชลําต้นเดี่ยว 
(Single stem) ขึ้นจากพ้ืนดินเพียง
ต้นเดียว ไม่มีการแตกหน่อ มีขนาด
ใหญ่เสน้รอบวงประมาณ 2-4 ฟุต 
ผิวดําเป็นเสี้ยนแข็งมีความสงูจาก
พื้นดินถึงยอดประมาณ 25-30 เมตร
ใบมีลักษณะยาวใหญ่เป็นรูปพัด 
(Palmate) ใบจะมีใบย่อยเรียกว่า 
Segment จะแตกจากจุดๆเดียว 
ขอบก้านใบจะมีหนามแข็ง และคม
ติดอยู่เป็น แนวยาวคล้ายใบเลื่อย
ผล ผลจะเกิดกบัต้นตัวเมียเท่านั้น 
โดยจะออกเวียนรอบต้นตามกาบใบ 
คือ 1 กาบใบจะออก 1 กระโปงใน1 
ปีจะออกประมาณ 10-12กระโปง 
ใน 1 กระโปง จะมีช่อดอก 1-3 
ทะลาย และใน 1 ทะลาย
ประกอบด้วยผลตาลอ่อนประมาณ 
1-20 ผล  

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3
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9 พุทรา Ziziphus 

maruritiana Lam 
Rhamnaceae ปะซา    พุทราอินเดียเป็นไม้ยืนต้นขนาด

กลาง ใบรูปทรงไขแ่กมกลมขนาด
ประมาณ1 นิ้ว บริเวณลําต้นและกิ่ง
จะมีหนามแหลม ดอกจะออกเป็นช่อ
เล็กๆ สีเหลือง มีกลิ่นเหม็น ผลมี
เปลือกสีเขียว รูปทรงมีทั้งที่เป็นแบบ
ทรงกลมถึงรูปรี ปลายผลรูปร่างกลม
ถึงแหลม มีหลายขนาด ผลแก่จะมีสี
เหลือง แก่จัดจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาล 
รสชาติมีทั้งแบบที่หวานสนิท เปรี้ยว
อมหวานหรือฝาด มีเมล็ดเดียวอยู่
กลางลูก 

10 มะขาม Tamarindus indica Fabaceae    มะขาม    มะขามเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง
จนถึงขนาดใหญ่แตกกิ่งก้านสาขา
มากไม่มีหนาม เปลือกต้นขรขุระและ
หนาสนี้ําตาลอ่อน ใบ เป็นใบ
ประกอบใบเล็กออกตามกิ่งก้านใบ
เป็นคู่ ใบย่อยเป็นรูปขอบขนาน 
ปลายใบและโคนใบมน ประกอบ 
ด้วยใบย่อย 10–15 คู่ แต่ละใบย่อยมี
ขนาดเล็ก กว้าง 2–5 มม. ยาว 1–2 
ซม. ออกรวมกนัเป็นช่อยาว 2–16 
ซม. ดอก ออกตามปลายกิ่ง ดอกมี
ขนาดเล็ก กลีบดอกสีเหลืองและมีจุด
ประสีแดง/ม่วงแดงอยู่กลางดอก ผล
เป็นฝักยาว รูปร่างยาวหรือโค้ง. ฝัก
อ่อนมีเปลือกสีเขียวอมเทา สีน้ําตาล
เกรียม เนื้อในติดกับเปลือก เมื่อแก่
ฝักเปลี่ยนเป็นเปลือกแข็งกรอบหัก
ง่าย สีน้ําตาล เนื้อในกลายเป็นสี
น้ําตาลหุ้มเมล็ด มีรสเปรี้ยว 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5
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11 มะขาม

เทศ 

Pithecellobium 
dulce 

Fabaceae มะขามเทศ   มะขามเทศเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ 
ลําต้นมีหนาม ใบบางและเป็นใบ
ประกอบแบบนิ้วมือ ดอกช่อ ขนาด
เล็ก สีขาว เหน็เกสรตัวผู้เป็นพู่
ชัดเจน ผลเป็นฝักโค้งเป็นปล้องๆ ฝัก
อ่อนสีเขียว เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีชมพู
หรือแดง เนื้อในเป็นสีชมพูหรือสีขาว 
รสหวานหรือหวานอมฝาด ถ้าทิ้งไว้
นาน เนื้อจะนุม่ รสหวานจัดขึ้น แต่
ถ้านานเกินไปจะมีกลิ่นเหล้าออกมา 
เมล็ดสีดํา มีปล้องละ 1 เมล็ด 

12 มะพร้าว Cocos nucifera Arecaceae มะพร่าว    มะพร้าว เป็นพืชยืนต้น ใบมี
ลักษณะเป็นใบประกอบแบบขนนก
ผลประกอบด้วยเอคาร์ป (epicarp) 
คือเปลือกนอก ถัดไปข้างในจะเป็นมี
โซคาร์ป (mesocarp) หรือใย
มะพร้าว ถัดไปข้างในเป็นส่วนเอนโด
คาร์ป (endocarp) หรือ
กะลามะพร้าว ซึ่งจะมีรูสีคล้ําอยู่ 3 รู 
สําหรับงอก ถัดจากส่วนเอนโดคาร์ป
เข้าไปจะเป็นส่วนเอนโดสเปิร์ม หรือ
ที่เรียกว่าเนื้อมะพร้าว ภายใน
มะพร้าวจะมีน้ํามะพร้าวซึ่งน้ํา
มะพร้าวเกิดจากเอนโดสเปิร์มของ
มะพร้าวซึ่งจะมีเอนโดสเปิร์มทั้ง
ของแข็งและของเหลว คือ เอนโด
สเปิร์มของแขง็จะเป็นเนื้อมะพร้าว 
และเอนโดสเปิร์มทั้งของเหลวจะเป็น
น้ํามะพร้าว 

 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1
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ที่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ภาษาโคราช ลักษณะเพาะ 
13 มะละกอ Carica papaya  Caricaceae หละก๋อ   มะละกอไมล้้มลุกอายุหลายปีขนาด

ใหญ ่อายุหลายปี สูง 2-8 ม. ลําต้น
ตั้งตรงมักไม่แตกกิ่ง ไม่มีแก่น ต้น
อวบน้ํา มีรอยแผลเป็นของกา้นใบที่
หลุดร่วงไป มีน้ํายางสีขาวทั่วลําต้น
ใบ ใบเรียงสลบัรอบต้นบริเวณยอด 
ใบเดี่ยว รูปฝ่ามือกว้าง ยาว 25-60 
ซม. โคนใบเว้า ปลายใบแหลม ขอบ
ใบหยักเว้าเป็นแฉกลึก 7-11 แฉก
และจักฟันเลื่อย ก้านใบยาว 25-90 
ซม. เป็นท่อกลวงยาวดอก ดอกช่อสี
ขาวนวล มีกลิ่นหอม ออกที่ซอกใบ ม ี

     ทั้งดอกสมบูรณ์เพศและดอกแยกเพศ 
ดอกเพศผู้ออกเป็นช่อ ก้านช่อดอก
ยาว กลีบดอกเช่ือมติดกันเป็นหลอด
ยาว 1.5-2.5 ซม. ปลายแยกเป็น 5 
กลีบ เมื่อบานเส้นผ่านศูนย์กลาง 
1.5-2.5 ซม. เกสรเพศผู้ม ี10 อัน 
ดอกเพศเมียและดอกสมบูรณ์เพศ
ออกเดี่ยวหรือ 2-3 ดอก กลีบดอก 5 
กลีบ ดอกมีขนาดใหญ่กว่าดอกเพศ
ผู้ ผล ผลเป็นผลสดรูปยาวรี ปลาย
แหลม ผลดิบมีเนื้อสีขาวอมเขียว ผล
สุกมีเนื้อสีแดงส้ม เนื้อหนาออ่นนุ่ม 
รสหวาน มีเมลด็มาก รูปไข่สนี้ําตาล
ดํา ผิวขรุขระ  มีถุงเมือกหุ้ม 
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14 สะเดา Azadirachta indica Meliaceae ต้นสะเด๋า   สะเดาลักษณะของต้นเป็นทรงเรือน
ยอดเป็นพุ่มหนาทึบตลอดปี มีรากที่
แข็งแรง กว้างขวาง และหยั่งลึก 
เปลือกของลําต้นค่อนข้างหนา มีสี
น้ําตาลเทาหรือสีเทาปนดํา ผิวเปลือก
แตกเป็นร่องต้ืนๆ หรือเป็นสะเก็ด
ยาวๆ เยื้องสลบักันไปตามความยาว
ของละต้น 

15 หนาม
พุงดอ 

Azima sarmentosa Salvadorace
ae 

หน๋ามพุงด๋อ   หนามพุงดอเป็นไม้พุ่มรอเลือ้ย กิ่ง
มักห้อยลง มีหนามแหลม มีดอกสี
เหลืองอมเขียว และผลของมันมีสี
ขาวเมื่อสุก 

16 หว้า Syzygium cumini Myrtaceae หว่า หว้าลักษณะ ลําต้น ไม้ยืนต้นสูง 10-
35 เมตร เปลอืกต้นค่อนข้างเรียบ สี
น้ําตาล ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่
หรือรูปรี กว้าง 3-7 เซนติเมตร ยาว 
8-14 เซนติเมตร มีจุดน้ํามันที่บริเวณ
ขอบใบ ดอกช่อ สีขาวหรือสีเหลือง
อ่อน ออกที่ซอกใบหรือปลายยอด 
ฐานรองดอกเป็นรูปกรวย กลีบเลี้ยง 
4 กลีบ กลีบดอก 4 กลีบ เกสรตัวผู้มี
จํานวนมาก ออกดอกและติดผลราว
เดือน ธันวาคม-มิถุนายน ผลเป็นผล
สด รูปรีแกมรปูไข่ ฉ่ําน้ํา มสีีม่วง
ดํา ผิวเรียบมัน มีขนาด 1 เซนติเมตร 
ผลแก ่ราวเดือนพฤษภาคม เมล็ด มี 
1 เมล็ด รูปไข ่

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B3
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เครื่องมือท ามาหากิน 

ที่ ชื่อสามัญ ภาษาโคราช ลักษณะเพาะ 
1 กระชัง เป๋ด กระชังทําจากไม้ไผ่รูปร่างวงรี ใชโ้ฟมทําทุ่นด้านข้างเพื่อให้ลอยน้ําได้ไว้

สําหรับใส่ปลา 
2 ตะแกรง ตะแกร๋ง ตะแกรงทําจากไม้ไผ่สานกันให้มีช่องเล็กๆ เพื่อใช้สําหรับตักกุ้งหรือ

ปลาขนาดเล็กๆ 
3 สุ่ม สุ่ม สุ่มทําจากไม้ไผ่สานกันใช้สําหรับครอบปลาในที่มีน้ําไมล่ึกมาก 
4 สวิง สวิง สวิงเป็นตาข่ายวงกลมมีขอบเป็นไม้ใช้สําหรบัตักปลา 
5 ไซ ไซ ไซทําจากไม้ไผซ่ี่เล็กๆรูปร่างยาวเป็นปากแตรมีช่องให้ปลาว่ายเข้าไป

แต่ออกไม่ได้(เรียกงาไซ)ไว้ดักปลาในที่ๆ มีน้ําไหลผ่าน 
6 ข้อง หม๋วง ข้องทําจากไม้ไผ่สานปากเล็กทรงน้ําเต้าไว้สําหรับใส่ปลา 
7 แห แห แหด้ายถักเป็นช่องตาข่ายกว้างแคบตามต้องการข้างล่างติดลูกตะกั่ว

เพื่อให้มีน้ําหนักใช้สําหรับจับสัตว์น้ํา 
8 ข่าย มอง ข่ายใช้เอ็นหรือด้ายมาถักเป็นช่องตาข่ายกว้างแคบตามความต้องการ

จะมีความยาวมากใช้สําหรับขึงจับสัตว์น้ํา 
9 จั่น จั่น จั่นใช้ไม้มาตีเป็นกล่องแมะสรา้งกลไกไว้ในกล่องเมื่อปลาเข้าไปหารังไข่

จะถูกกลไกทําให้ฝากล่องหลน่ลงมาปิดกล่องปลาก็จะออกไม่ได้ 
10 ลัน บั้งลัน บั้งลันเป็นเครื่องมือสําหรับดักปลาไหลนิยมใชก้ระบอกไม้ไผ่มา

ตัดขวางลําไม้ไผ่เป็นข้อปล้องและมีช่องให้ปลาไหลเข้าไปแต่จะออกมา
ไม่ได้ เนื่องจากมีงากั้นอยู ่

12 ยอ ยอ ยอใช้ด้ายถักเป็นตาข่ายรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตรุัสใช้ไม้ไผ่สองลําขวางกันใช้
เชือกผูกทั้งสี่ด้านมายึดกับไม้ไผ่ใช้สําหรับตกัปลา 

13 เฝือก เฝือก เฝือกใช้ไม้ไผ่มาทําเป็นซี่ๆแลว้ใช้เชือกถักให้ติดกันเป็นแพ ไว้สําหรับ
กั้นให้ปลาไหลลงไปตามน้ําเพื่อเข้าอุปกรณ์จับปลาที่วางไว้ เช่น ไซ  
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