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เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรการจําแนกชนิดสัตวปาคุมครองที่เปนสัตวน้ํา 

ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 (ปลา) 

 

จัดทําโดย 

ผศ.ดร.สันติ  พวงเจริญ 

ภาควิชาชีววทิยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

เอกสารฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือใชประกอบการฝกอบรมหลักสูตร “การจําแนกชนิดสัตวปาคุมครองที่เปนสัตวน้ําตาม

พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535” เพื่อใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ไดรับความรูและแนว

ทางการจําแนกชนิดไดอยางถูกตองและนําไปปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สําหรับสัตวน้ําจําพวกปลา (fishes) ตาม

พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 ปจจุบันมีทั้งสิ้น 14 ชนิดและท่ีกําลังรอประกาศเปนสัตวปาคุมครองเพ่ิมเติม

อีก 12 ชนิด ดังนี้ 

 

รายช่ือชนิดปลาที่เปนสัตวน้ําตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 

1. ปลาฉลามวาฬ (Rhyncodontypus) 

2. ปลาตะพัด (Scleropagesformosus) 

3. ปลาจาดถ้ํา (Poropuntiusspeleops) 

4. ปลาพลวงถํ้า (Neolissocheilussubterraneus) 

5. ปลาผีเส้ือถ้ํา (Cryptotorathamicola) 

6. ปลาคอถ้ํา (Nemacheilustroglocataractus) 

7. ปลาคอถ้ําพระไทรงาม (Schisturadeansmarti) 

8. ปลาคอจารุธานินธร (Schisturajaruthanini) 

9. ปลาคอตาบอด (Schisturaoedipus) 

10. ปลาคอถ้ําพระวังแดง (Schisturaspiesi) 

11. ปลาหมูอารีย (Ambastaiasidthimanki) 

12. ปลาชะโอนถ้ํา (Pterocryptisbuccata) 

13. ปลาคางคาว (Oreoglanissiamensis) 

14. ปลาเสือตอ (Datnioidespulcher) 

 

รายช่ือชนิดปลาที่รอประกาศเปนสัตวปาคุมครองตามพระราชบัญญติัสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 

1. ปลากระเบนเจาพระยา (Urogymnuspolylepis) 

2. ปลาโรนิน (Rhinaancyclostoma) 

3. ปลาฉนากปากแหลม (Anoxypristiscuspidata) 

4. ปลาฉนากฟนเล็ก (Pristispectinata) 

5. ปลาฉนากยักษ (Pristispristis) 

6. ปลาฉนากเขียว (Pristiszijsron) 

7. ปลากระเบนแมนตายักษ (Manta alfredi) 
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8. ปลากระเบนแมนตาแนวปะการัง (Manta birostris) 

9. ปลากระเบนปศาจแคระ (Mobulaeregoodootenkee) 

10. ปลากระเบนปศาจหางหนาม (Mobula japonica) 

11. ปลากระเบนปศาจครีบสั้น (Mobulakuhlii) 

12. ปลากระเบนปศาจครีบโคง (Mobulathurstoni) 

 

ปลาที่เปนสัตวน้ําตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 

 

1. ปลาฉลามวาฬ Rhincodontypusพบเพียงชนิดเดียวในวงศ Rhincodontidae เปนปลาที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก 

หัวแบนและลําตัวคอนขางแบนราบ ปากกวางตั้งอยูเกือบปลายสุดของจะงอยปากคอนมาทางดานลางเล็กนอย ลําตัวสวนบนเปน

สันทอดเปนแนวตามยาวลําตัว 3 แถบ สีพื้นลําตัวสวนบนสีน้ําเงินแกมเทา ลําตัวสวนลางเปนสีขาวขุน มีแถบและจุดขาวพาดเปน

แนวตามขวางลําตัวและแผนครีบ แตจะมี จํานวนและตําแหนงของสีแตกตางกันในแตละตัว 

 
ปลาฉลามวาฬ Rhincodontypus 

(ภาพจากhttp://155.187.2.69/coasts/publications/pubs/id-rhincodon-typus.pdf) 
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2. ปลาตะพัด หรือปลาอะโรวานามี 2 สกุล คือ Osteoglossumหรือกลุมอะโรวานาซึ่งมีการแพรกระจายอยูในอเมริกาใต

พบ 2 ชนิด และสกุล Scleropagesซึ่งพบในทวีปเอเซียและออสเตรเลียโดยพบทั้งสิ้น 4 ชนิด คือ Scleropagesjadinii, 

Scleropagesleichardtiซึ่งปลาอะโรวานาสองชนิดนี้พบในออสเตรเลียสวน Scleropagesincriptusซึ่งพบในบริเวณรอยตอของ

ประเทศไทยและพมา คลองละงู จังหวดัสตูลหรือเรียกวา “ตะพัดพมา” และ Scleropagesformosusซึ่งพบในประเทศไทยตลอด

แหลมมลายู เกาะสุมาตราและบอรเนียว สําหรับปลาอะโรวานาชนิดScleropagesformosusที่พบตามแหลงนํ้าในธรรมชาติน้ัน จะ

มีความหลากหลายในเรื่องของสีสันแตกตางกันไปสามารถแบงออกไดเปน 3 แบบหลักไดแก สีสมทองพบบริเวณปลายแหลมมลายู

ของประเทศมาเลเซียหรือเรียกวา “อะโรวานาทองมาเลย” สีแดงทองหรือแดงเขมหรือเรียกวา “อะโรวานาทองอินโด” สําหรับใน

ประเทศไทยมีรายงานวาพบในบริเวณอางเก็บนํ้าเข่ือนวชิราลงกรณ จังหวัดสุราษฎรธานี และตนแมน้ําในเขตจังหวัดจันทบุรีและ

ตราด ซึ่งมีลักษณะลาํตัวเปนสีเขียวจางๆ เหลือบเงิน เรียกวา “อะโรวานาเขียวหรือตะพัดเขียว” ซึ่งนักอนุกรมวิธานยังคงจัดใหเปน

ชนิดเดียวกัน สําหรับการจําแนกชนิดปลาอะโรวานามีดังนี้ 
 

 
ปลาตะพัดหรือปลาอะโรวานาชนดิและสายพันธุตางๆ 

(ภาพจากhttps://reefbuilders.com/2012/04/18/scleropages-inscriptus-arowana; 

http://www.gunsandgames.com/smf/index.php?topic=69943.90 และ www.fishbase.org) 

 

1a. ความยาวฐานครีบหลังมากกวาครึ่งหนึ่งของความยาวฐานครีบกน…………….……………………….… สกุล Osteoglossum 

1b. ความยาวฐานครีบหลงัประมาณครึ่งหนึ่งของความยาวฐานครีบกน…………………….……….… สกุล Scleropages (ขอ 2) 

2a.เกล็ดในแนวเสนขางลําตัว 20-24 เกล็ด……………………………………………………………………………….…………(ขอ 3) 

2b.เกล็ดในแนวเสนขางลําตัว 30-32 เกล็ด……………………………………………………………………………….………… (ขอ 4) 

3a. ไมมีลวดลายบนแผนเกล็ด………………………………………………………………..…………………....... Scleropagesformosus* 
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3b. มีลวดลายบนแผนเกล็ด………………………………………………………………………………………....... Scleropagesinscriptus 

4a. กานครีบหลัง 20-24 กาน กานครีบกน 28-32 กาน……………………………….…....……....... Scleropagesjardinii 

4b. กานครีบหลัง 15-19 กาน กานครีบกน 25-27 กานขอบเกล็ดดานในมีจุดสีสมแดง... Scleropagesleichardti 
 

หมายเหต ุ* เปนสัตวน้ําตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 

 

3. ปลาจาดถํ้า Poropuntiusspeleops เปนปลาถ่ินเดียวท่ีพบในถ้ําธารลอดในเขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว จังหวัด

ชัยภูมิ มีลักษณะเดนที่แตกตางจากปลาจาดท่ัวไปซึ่งอยูในสกุลเดียวกัน (Poropuntius spp.) ลําตัวสีขาวแกมเหลอืงหรือขาวแกม

ชมพู มีตาขนาดเล็กหรือถูกปกคลุมดวยผิวหนัง ลําตัวไมไมเกล็ดหรืออาจมีเกล็ดกระจายอยูบางในปลาขนาดเล็ก 
 

  
ปลาจาดถ้ําขนาดเลก็ ปลาจาดถ้ําเมื่อโตเต็มวัย 

 
ปลาจาดที่พบทั่วไป Poropuntius spp. (ภาพจาก www.fishbase.org) 

 

4. ปลาพลวงถํ้า Neolissochilussubterraneusเปนปลาถ่ินเดียวที่พบในลําธารของถํ้าพระวังแดง จังหวัดพิษณุโลก มี

ลักษณะเดนที่แตกตางจากปลาพลวงทั่วไปคือ หัวคอนขางใหญ แนวหลังหัวเวาเขาดานใน (หลังคอนขางคอมโคง) ตาขนาดเล็กถูก

ปกคลุมดวยผิวหนัง 

 
ปลาพลวงถ้ํา Neolissochilussubterraneus(ภาพจากhttps://th.wikipedia.org) 

 

 



5 
 
5-10. วงศ Balitoridae 

 

วงศ Balitoridaeเปนกลุมปลาคอ ปลาจิ้งจก ปลาผีเส้ือติดหิน เปนปลาขนาดเล็กอาศัยอยูตามลําธาร นํ้าตกหรือแหลงน้ํา

ไหล ลําตัวเรียวยาวหัวแบนราบในกลุมปลาผีเส้ือติดหินและลําตัวเรียวยาวทรงกระบอกกลมในกลุมปลาคอ ปากคอนมาทางดานลาง

ของสวนหัว ตาขนาดเล็กตั้งอยูบนสวนหลงัของหัว ครีบหลงัตอนเดียวกลางลําตัว ครีบหางเปนแบบเวาสอม เปนกลุมปลาที่คอนขาง

หลากหลายพบประมาณ 29 สกุล มากกวา 170 ชนิด การจําแนกชนิดปลาในกลุมน้ีสวนใหญคอนขางยาก โดยจะใชลักษณะของ

แผนเน้ือบริเวณปาก รองใตตา และหนวดซึ่งมีขนาดเล็ก รวมทั้งสีสันซึ่งมีความผันแปรอยางมากไปตามแหลงอาศัย อายุ และเพศ

ของปลา สําหรับชนิดปลากลุมนี้ที่อาศัยอยูในถ้ํานั้น มีลักษณะที่แตกตางจากชนิดที่พบทั่วไปคือ มีลักษณะสีลําตัวเปนขาวขุนหรือ

ขาวอมชมพู ตาไมมี หรือมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับในกลุมวงศเดียวกันหรืออาจถูกปกคลุมดวยผิวหนัง สําหรับกลุมปลาถํ้าในวงศ

Balitoridaeซึ่ ง เป น สั ต วป าคุ ม ค รอ งฯ  มี ท้ั ง ส้ิ น  3 สกุ ล  6 ช นิ ด  ปลาผี เสื้ อถ้ํ า  (Cryptotorathamicola), ปลาค อ ถํ้ า 

(Nemacheilustroglocataractus), ป ล า ค อ ถ้ํ า พ ร ะ ไ ท ร ง า ม  ( Schisturadeansmarti),  ป ล า ค อ จ า รุ ธ า นิ น ธ ร 

(Schisturajaruthanini), ปลาคอตาบอด (Schisturaoedipus) และปลาคอถํ้าพระวังแดง (Schisturaspiesi) ซึ่งมีลักษณะที่ใชใน

การจําแนกดังนี ้
 

1a. หัวและลําตัวสวนหนาแบนราบ แผนครีบอกและครีบทองแผแบนและโคงงอคลายตะขอใชสาํหรับเกาะตดิวัสดุตามพื้น

ทองน้ํา ไมมตีา ไมมีเกล็ด......................................................................................................Cryptotorathamicola 

1b. หัวและลําตัวคอนขางกลมทรงกระบอก มตีาขนาดเล็กหรือถูกปกคลุมดวยผิวหนัง............................................. (ขอ 2) 

2a. ครีบหางเวาลึก (ภาพ A)............................................................................. Nemacheilustroglocataratus 

2b. ครีบหางเวาตื้น (ภาพ B)......................................................................................................................... (ขอ 3) 

 
ดัดแปลงภาพจาก Rainboth (1994) 

3a. มีแถบสีเขมพาดตามขวางลําตวั 6-8 แถบ............................................................................... Schisturajaruthanini 

3b. ลําตัวเปนขาวขุนหรือขาวอมชมพูไมมีแถบสีเขม................................................................................................. (ขอ 4) 

4a. จะงอยปากสั้นและกลมมน แผนปดจมูกเล็กไมมรีองใตตา (ภาพ C)............................. Schistura Oedipus 

4b. จะงอยปากยาวรูปทรงกรวย แผนปดจมูกยาวแหลม มีรองใตตา........................................................... (ขอ 5) 

5a. ดานหลังหัวสวนทายโคงออก (ภาพ D)................................................................................Schisturadeansmarti 

5b. ดานหลังหัวสวนทายเวาเขา (ภาพ E).............................................................................................Schisturaspiesi 

 
ดัดแปลงภาพจาก Nonn (2008); www.fishbae.org 
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ปลาผีเส้ือถ้ํา (Cryptotorathamicola) 

ภาพจากhttp://vtichthyology.blogspot.com 
ปลาคอถํ้า (Nemacheilustroglocataractus) 
ภาพจาก Nonn (2008); www.fishbae.org 

  
ปลาคอถํ้าพระไทรงาม (Schisturadeansmarti) 

ภาพจาก Nonn (2008); www.fishbae.org 
ปลาคอจารุธานินธร (Schisturajaruthanini) 
ภาพจาก Nonn (2008); www.fishbae.org 

 
 

ปลาคอตาบอด (Schisturaoedipus) 
ภาพจาก Kottelat (1975) 

ปลาคอถ้ําพระวังแดง (Schisturaspiesi) 
ภาพจาก Nonn (2008); www.fishbae.org 

 

ปลาถ้ําในวงศ Balitoridaeท้ัง 6 ชนิด ตามพระราชบญัญตัิสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 

 

11. ปลาหมูอารียAmbastaiasidthimanki(เดิมใช Botiasidthimunkiและ Yasuhikotakiasidthimunki) เปนปลา

ขนาดเล็กอาศัยอยูตามตนน้ําลําธารท่ีเปนแกงหิน พ้ืนทองน้ําเปนกรวดทราย มีลักษณะเดนที่แตกตางจากปลาหมูทั่วไปและปลาหมู

นาน (Yasuhikotakianigrolineatus) คือ มีลําตัวเรยีวยาวกวาเล็กนอย ลําตัวสวนทองสีเหลืองทองหรือสีน้ําตาลออนและมีแถบสี

ดาํจางๆ เรียงเปนแนวตามยาว ลําตัวสวนหลังมีแตมสีดําเขมเช่ือมตอกันทําใหดาํเหมือนเปนแถบสีพาดตามยาวลําตัว 2 แถบ พาด

เปนแนวยาวจากจะงอยปากไปจนสุดโคนครีบหางและสันหลัง ทําใหดูเหมือนลําตัวสวนหลังมีจุดสีเหลืองทองขนาดใหญเรียงกันอยู

บริเวณลําตัวสวนหลัง (ปลาหมูนาน มีแถบสีดําเขมกวา มีแถบแถบลายดานหลังยาวตอเนื่อง และไมมีแถบสีดําจางๆ เรียงเปนแนว

ตามยาวบริเวณลําตัวสวนทอง) 
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ปลาหมูอารียAmbastaiasidthimanki 

ภาพจากwww.fishbase.org 
ปลาหมูนาน Ambastaianigrolineatus 

ภาพจากhttp://www.fisheries.go.th/if-phichit/ 
 

12. ปลาชะโอนถ้ํา Pterocryptisbuccataเปนปลาในกลุมปลาเนือ้ออนขนาดเล็ก พบเฉพาะในลําธารถ้ําวังบาดาล เขต

อุทยานแหงชาติเอราวัณ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร ีมีลักษณะเดนที่แตกตางไปจากปลาลิ้นแมว (Silurichthys) และปลานง 

(Pterocryptisberdmorei) คือมีสีขาวอมชมพูหรือสีแดงในปลาขนาดเล็ก ตาขนาดเล็กและถูกปกคลุมดวยผิวหนัง 
 

 
ปลาชะโอนถ้ํา Pterocryptisbuccataภาพจาก https://th.wikipedia.org 

 

13.ปลาคางคาว Oreoglanissiamensisเปนกลุมปลาหนังขนาดเล็กอาศัยอยูตามลําธารที่อยูสูงกวาระดับน้ําทะเล 700 

เมตร ในเขตอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท จังหวดัเชียงใหม มีลักษณะหัวและลําตัวสวนหนาแบนราบ ปากตัง้อยูดานลางของหัว

เปนแผนดูด ครีบอกและครบีทองแผแบนใชสําหรับยดึเกาะวัสดุตามพื้นทองน้ําแผนทองเรียบไมเปนริ้วซึ่งแตกตางจากปลาแคติดหิน 

(สกุล Glyptothorax) ซึ่งเปนปลาท่ีมีลักษณะใกลเคยีงกันปจจุบันปลาคางคาวในสกุลOreoglanisที่มีพบในประเทศไทยไดถูก

คนพบเพิ่มเตมิจากเดิมอีก 8ชนิด 

 
ปลาคางคาวดอยอินทนนทOreoglanissiamensis (ภาพจากChavalitVidthayanon; www.fishbase.org) 



8 
 

14. ปลาเสือตอDatnioidespulcher(เดิมใช Coiusmicrolepisและ Datnioidesmicrolepis) เปนมีลักษณะลําตัวส้ัน

และแบนขางมากลําตัวเปนสีเหลืองทองและมีแถบสีดําพาดตามขวางเฉียงไปทางดานทายลําตัวเล็กนอย 6-9 แถบ ตามแตละชนิด 

สําหรับปลาเสือตอชนิด Datnioidespulcher มีลกัษณะเดนที่แตกตางไปจากชนิดอื่นๆ คอื มีแถบสดีําพาดผานหัวและลําตัวจํานวน 

5 แถบ โดยแถบที่ 3 มีขนาดกวาแถบอื่นๆ อยางชัดเจน 

 

 
 

ปลาเสือตอชนิดตางๆ(ภาพจาก http://www.predatoryfishkeepers.com/forums/showthread.php?658-Datnioides-

species-ID-Chart-Tiger-Fish&language=af) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

ปลาท่ีรอประกาศเปนสัตวปาคุมครองตามพระราชบัญญตัสิงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 

 

1. ปลากระเบนเจาพระยา Urogymnuspolylepis (เดิมใชช่ือ Himanturachaophrayaและ Himanturapolylepis) 

เปนปลากระเบนน้ําจืดที่มีขนาดใหญที่สุดของไทย มีลักษณะเดนท่ีแยกจากปลากระเบนชนิดอ่ืน ๆ ท่ีคลายกันและที่พบ

แพรกระจายอยูในประเทศไทย โดยปลากระเบนเจาพระยาจะมีลักษณะปลายจะงอยปากยื่นยาวคลายใบโพธิ์ ขอบดานขางท้ังสอง

ดานเวาเขาหากัน โดยมีฐานและความยาวของสวนท่ียื่นยาวใกลเคียงกัน ลําตัวดานหลังเปนสีแดงอิฐหรือน้ําตาลเขม ลําตัวดานทอง

ดานนอกเปนสีเดียวกับลําตัวดานหลังสวนดานในเปนสีขาวขุน มีเงี่ยงที่โคนครีบหาง และหางมีความยาวมากกวาความยาวลําตัว 

 
ปลากระเบนเจาพระยา Urogymnuspolylepis และการเปรียบเทียบลักษณะจะงอยปากกับปลากระเบนน้ําจืดชนิดอ่ืนๆ ที่

รายงานการแพรกระจายในประเทศไทย (ภาพจาก www.fishbase.org) 

 

2. ปลาโรนินRhinaancyclostomaจัดอยูในกลุมปลากระเบนมีลักษณะหัวและลําตัวสวนหนาแบนราบ ลําตัวสวนทาย 

และครีบตางๆ เจริญดี มีชองเปดเหงือกตั้งอยูดานทอง 5 คู มีลักษณะคลายกับปลาโรนัน (Rhinobatus) แตสามารถแจกจากกกัน

โดยใชลักษณะของจะงอยปากที่กลมมน (ปลาโรนันมีจะงอยปากเรียวแหลมเปนรูปสามเหลี่ยม) มีสันหนามปลายแหลมเรียวเปน

แถวทอดตามยาวบริเวณเหนือเบาตาท้ังสองขาง และบริเวณแนวกลางสวนทายของหัว 
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ปลาโรนินRhinaancyclostoma(ภาพจาก www.fishbase.org) 

 
ปลาโรนันสกุลRhynchobatus(ภาพจาก www.fishbase.org) 

 

3-6. วงศ Pritidae (ปลาฉนาก) 

ปลาฉนาก หรือ sawfish จัดอยูในกลุมปลากระเบนมีชองเปดเหงือกตั้งอยูดานทองจํานวน 5 คู ลําตัวสวนหางเจริญดี มี

ลักษณะเดนที่แตกตางคือมีจะงอยปากเจริญดียื่นยาวขอบทั้งสองดานมีเกล็ดเปลี่ยนรูปเปนหนามขนาดใหญมีลกัษณะคลายฟนเล่ือย

สําหรับกลุมปลาที่มีลักษณะคลายคลึงกับปลาฉนาก คือ ปลาฉลามฟนเล่ือย (saw shark วงศ Pristiophoridae) ซึ่งแยกจากกันได

โดยปลาฉลามฟนเล่ือยจะตําแหนงชองเปดเหงือกอยูดานขางลําตัวและมีหนวดขนาดใหญที่บริเวณฐานจะงอยปากขางละ 1 เสน 

สําหรับชนิดของปลาฉนากที่รอประกาศเปนสัตวน้ําตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 เพ่ิมเติมมีท้ังสิ้น 2 

วงศ 4 ชนิด จากที่มีรายงานการแพรกระจายในนานน้ําไทย2 สกุล 6ชนิด คือ Anoxypristiscuspidata, Pristisclavata, 

Pristismicrodon, Pristispectinata, Pristispristisและ Pristiszijsronโดยมีใชแนวทางในการจําแนกชนิดโดยใชลักษณะและ

จํานวนของฟนที่จะงอยปาก จะงอยปาก และตําแหนงที่ตั้งของฐานครีบหลังตอนหนาและครีบทอง ดังนี ้

 

1a. ฟนท่ีบริเวณโคนฐานจะงอยปากลดรปูจนมีขนาดเลก็หรือไมมี...........................................Anoxypristiscuspidata* 

1b. ฟนเจริญดีตลอดแนวขอบจะงอยปาก..................................................................................................................(ขอ 2) 

2a. จุดเริ่มตนของฐานครีบหลังคอนไปทางสวนหนาของแนวจุดเริ่มตนของฐานครีบทอง.....…..Pristismicrodon 

2b. จุดเริม่ตนของฐานครีบหลังอยูในแนวเดียวกับแนวจุดเริ่มตนของฐานครีบทอง....................................... (ขอ 3) 

2c. จุดเริม่ตนของฐานครีบหลงัคอนไปทางสวนทายแนวจุดเริ่มตนของฐานครีบทอง.....................................(ขอ 4) 

3a. ฟนท่ีขอบจะงอยปาก 25-29 คู ปลายครีบหลังตอนที่ 2 ยื่นยาวถึงโคนครีบหาง...........................Pristispectinata* 

3b. ฟนท่ีขอบจะงอยปาก 16-20 คู ครีบหลังตอนที่ 2 มีขนาดใกลเคยีงกับครีบหลังตอนที่ 1......................Pristispristis* 
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4a. จุดเริ่มตนของฐานครีบหลังคอนไปทางสวนทายประมาณ ½ ของความยาวฐานครีบทอง ระยะหางระหวางฟน

บริเวณสวนปลายแคบกวาสวนโคน ฟนที่ขอบจะงอยปาก23-34 คู ......................................…. Pristiszijsron* 

4b. จุดเริม่ตนของฐานครีบหลังคอนไปทางสวนทายประมาณ ¼ ของความยาวฐานครีบทองฟนที่ขอบจะงอยปาก

18-22 คู (สวนใหญมี 21 คู)….................................................................................................… Pristisclavata 
 

หมายเหต ุ* ชนิดที่รอประกาศเปนสัตวน้ําตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 เพ่ิมเติม 

 
ลักษณะจะงอยปากแบบตางๆ ของปลาฉนาก ฟนท่ีบริเวณโคนฐานจะงอยปากลดรูปจนมีขนาดเล็กหรอืไมมีของ

Anoxypristiscuspidata(A); จะงอยปากยาวโดยมีระยะหางระหวางฟนบริเวณสวนปลายแคบกวาสวนโคนของ Pristiszijsronและ

จะงอยปากสั้นโดยมรีะยะหางระหวางฟนเทากันตลอดแนวของ Pistisclavata(ภาพจากLast and Stevens, 2009) 

 

 
ลักษณะการซอนทับกันของแนวฐานครีบหลังกับฐานครีบทอง จุดเริม่ตนของฐานครีบหลังคอนไปทางสวนหนาของแนวจุดเริม่ตน

ของฐานครีบทองของ Pristismicrodon (A); จุดเริ่มตนของฐานครีบหลังอยูในแนวเดียวกับแนวจุดเริม่ตนของฐานครีบทองของ 

Pristispectinata และ Pristispristis(B) และจุดเริม่ตนของฐานครบีหลังคอนไปทางสวนทายของฐานครีบทองของปลา 

Pristiszijsron(ภาพจากLast and Stevens, 2009) 
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ปลาฉนากปากแหลม Anoxypristiscuspidata(ภาพจากLast and Stevens, 2009) 

 

 
ปลาฉนากเขียว Pristiszijsron(ภาพจากLast and Stevens, 2009) 

 

 
ปลาฉนากยักษ Pristis pristis (ภาพจากhttp://www.icyte.com) 

 

 
ปลาฉนากฟนเล็กPristis pectinata (ภาพจาก Carpenter and Niem, 1998) 

 

ปลาฉนากชนิดตางๆ ที่พบในนานนํ้าไทยที่กําลังรอประกาศเปนสัตวปาคุมครอง 
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7-12. วงศ Mobulidae (ปลากระเบนแมนตา กระเบนปศาจ กระเบนราห)ู 

ปลาวงศ Mobulidaeหรือ manta ray หรือ devil ray จัดอยูในกลุมปลากระเบนมีชองเปดเหงือกตั้งอยูดานทองจํานวน 5 

คู ลําตัวสวนหางลดรูปคลายแส มีลักษณะเดนที่แตกตางจากปลากระเบนกลุมอ่ืนๆ คือ มีสวนหัวแยกออกจากลําตัวและมีแผนคลาย

ใบพาย1 คู สําหรับใชพัดโบกอาหารเขาปากซึ่งตัง้อยูบรเิวณมุมปากเรียกวา cephalic flipper ปลาในวงศ Mobulidaeสําหรับชนิด

ที่พบแพรกระจาย ในน าน นํ้ าไทยและน านน้ํ า ใกล เคี ย งที่ พ บ2 ส กุล 7ชนิ ด  ได แกManta alfredi, Manta birostris, 

Mobulaeregoodootenkee, Mobula japonica, Mobulakuhlii,Mobulatarapacana แ ล ะ Mobulathurstoni โด ย มี ใช

แนวทางในการจําแนกชนิดโดยใชลักษณะความกวางของหัว ความยาวของ cephalic flipperชองสําหรับน้ําเขา (spiracle)ครีบ

หลัง ครีบอก และความยาวหาง ดังนี ้

 
 

ปลากระเบนแมนตายักษManta birostris 
(ภาพจากLast and Stevens, 2009) 

ปลากระเบนแมนตาแนวปะการังManta alfredi 
ภาพจาก http://www.joostvanuffelen.com/news/black-

manta-socorros 

  
ปลากระเบนปศาจแคระ Mobulaeregoodootenkee 

(ภาพจากLast and Stevens, 2009) 
ปลากระเบนปศาจหางหนาม Mobula japonica 

(ภาพจากLast and Stevens, 2009) 

  
ปลากระเบนปศาจครีบสั้น Mobulakuhlii 

(ภาพจากHamid BadarOsmany&www.fishbase.org) 
ปลากระเบนปศาจครีบโคง Mobulathurstoni 

(ภาพจากLast and Stevens, 2009) 
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1a. ปากตั้งอยูปลายสุดของจะงอยปาก (terminal mouth)….................................................. สกุล Manta 2 ชนิด (ขอ 2) 

1b. ปากคอยมาทางดานลางของจะงอยปาก (sub-terminal mouth)…………….…….……..… สกุล Mobula 5 ชนิด (ขอ 3) 

2a.หางส้ันกวาความยาวลาํตัว ไมมีเงีย่งที่โคนหาง........................................................................ Manta alfredi* 

2b. หางยาวกวาความยาวลําตัว มเีงีย่งท่ีโคนหาง........................................................................ Manta birostris* 

3a. ชองน้ําเขา (spiracle) ตั้งอยูในแนวราบขนานไปกับแนวฐานครบีอก................................................................. (ขอ 4) 

3b. ชองน้ําเขา (spiracle) ตั้งอยูในแนวราบคอนไปทางดานลางของแนวฐานครีบอก............................................. (ขอ 5) 

4a. มีเงี่ยงที่โคนหาง 1 อัน หางยาวกวาความยาวลําตัว มีแตมสีขาวที่ปลายครีบหลัง.............Mobula japonica* 

4b. ไมมีเงี่ยงที่โคนหาง หางสั้นกวาความยาวลาํตัวแนวขอบครีบอกสวนปลายโคงเขาคลายรปูเคียว spiracle ยาวรี

......................................................................................................................................Mobulatarapacana 

5a. Cephalic flipper ยาว มีระยะหางจากสวนปลายแผนถึงมุมปากมากกวา 16% ของความกวางลําตัว (ระยะหาง

ระหวางปลายครีบอกทัง้สองขาง) ครีบหางเปนสีดําเขม................................................Mobulaeregoodootenkee* 

5b. Cephalic flipper สั้น มีระยะหางจากสวนปลายแผนถึงมุมปากนอยกวา 16% ของความกวางลําตัว (ระยะหาง

ระหวางปลายครีบอกทัง้สองขาง) มีแตมสีขาวที่ปลายครีบหลัง................................................................................... (6) 

6a. ปลายแนวขอบครีบอกเวาเขา ภาคตัดขวางของโคนหางแบนราบ....................................Mobulathurstoni* 

6b. แนวขอบครีบอกตัดตรงตลอดแนวแผนครีบ ภาคตัดขวางของโคนหางเปนรูปสี่เหลี่ยม..........Mobulakuhlii* 
 

หมายเหต ุ* ชนิดที่รอประกาศเปนสัตวน้ําตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 เพ่ิมเติม 
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