
คู่มือการจ าแนกชนิดสตัวน์ ้ าท่ีน าเขา้-ส่งออก 

ผา่นทางด่านตรวจสตัวน์ ้ าจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 



ค ำน ำ 

ดา่นตรวจสตัว์น า้จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สงักดักองควบคมุการค้าและปัจจยัการผลิต กรมประมง  

เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจหน้าท่ีตรวจสอบและออกใบอนุญาตน าเข้าส่งออกสตัว์น า้หรือผลิตภัณฑ์สตัว์น า้

และปัจจยัการผลิต รวมถึงการควบคมุปอ้งกนัและปราบปรามการกระท าผิดตามกฎหมาย มีการปฏิบตัิงาน

ในกระบวนงานการให้บริการออกใบอนุญาต การควบคุมและตรวจสอบการน าเข้าส่ งออกสัตว์น า้หรือ

ผลิตภณัฑ์สตัว์น า้และปัจจยัการผลิต  

ซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีปัญหาในขัน้ตอนการตรวจสอบชนิดสัตว์น า้ เน่ืองจากชนิดสัตว์น า้ท่ีน าเข้า -

สง่ออกนัน้ ในหลายๆครัง้สตัว์น า้แตล่ะชนิดขนสง่มาในพาชนะบรรจเุดียวกนั ด้วยความหลากหลายของชนิด

พนัธุ์สตัว์น า้ท าให้มีความคลาดเคล่ือนในการตรวจสอบจ าแนกชนิดสัตว์น า้ของทางเจ้าหน้าท่ี ด่านตรวจ

สัตว์น า้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงได้จัดท าคู่มือประกอบการจ าแนกชนิดสัตว์น า้ของเจ้าหน้าท่ี เพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพการท างานและลดความผิดพลาดในกระบวนงานให้ได้มากท่ีสุด โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

รายงานฉบบันีจ้ะเป็นประโยชน์แก่ผู้ ท่ีสนใจ ทัง้เพ่ือประดบัความรู้หรือเพ่ือใช้ประกอบการตรวจสอบ 

คณะผู้จดัท า
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ชื่อวทิยำศำสตร:์   Rachycentron canadum  

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ:  Cobia 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:  စင ်းင ်း 

ชื่อสำมัญภำษำไทย::  ปลำช่อนทะเล 

ลักษณะเด่น: :   รูปร่ำงยำว ล ำตัวกลมเป็นรูปทรงกระบอก หัวแบนกว้ำง ปำกกว้ำงใหญ่ เกล็ดเล็ก 

ครีบหลังตอนหน้ำเป็นหนำมสั นและแยกจำกกัน ครีบหำงกลมเมื่อยังเป็นปลำ

ขนำดเล็ก   แต่เมื่อโตเต็มที่ครีบหำงจะเว้ำลึกโดยมีแพนหำงอันบนยำวกว่ำอันล่ำง   

ตลอดล ำตัวเป็นสีน  ำตำลอมเทำสลับด้วยแถบสีขำว ๒ แถบพำดไปตำมควำมยำว

ล ำตัว 

 

 

 

  

ปลำชอ่นทะเล 
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ชื่อวทิยำศำสตร:์  Netuma thalassina  

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Giant catfish 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:  ဧရာမင ်းခ ူ

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  ปลำริวกิว, เลียวเซียว, ลู่ทู ่

ลักษณะเด่น:  ล ำตัวไม่มีเกล็ด จัดอยู่ในพวกปลำกดทะเล ล ำตัวยำวและค่อนข้ำงกลมหำงแบน

ข้ำง หัวใหญ่ ด้ำนหลังตรงหัวเป็นกระดูกแข็งหน้ำแหลม จะงอยปำกยำวปำกกว้ำง 

ฟันมีขนำดเล็กและสั น มีหนวดใต้คำง ๒ คู่ และรินฝีปำกบน ๑ คู่ ครีบหลังและ

ครีบหูมีเงี่ยงเป็นหนำมแหลมครีบละหนึ่งอัน ครีบไขมันเล็กสีด ำอยู่ใกล้โคนหำง 

ครีบหำงเป็นแฉกลึก พื นล ำตัวสีน  ำตำลปนเทำ ท้องสีขำวนวลครีบต่ำงๆเป็นสีเทำ

คล  ำ 

       

  

ปลำรวิกวิ 
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ชื่อวทิยำศำสตร:์    Sillago sihama 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Silver sillago 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:    - 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  ปลำทรำย ปลำเห็ดโคนเงิน 

ลักษณะเด่น:  รูปร่ำงยำว ค่อนข้ำงกลม จะงอยปำกยำวยื่นออกไป ยำวกว่ำเส้นผ่ำนศูนย์กลำง

ตำ ปำกเล็ก เกล็ดเล็ก ครีบหำงเว้ำน้อย พื นล ำตัวด้ำนบนเป็นสีเทำหรือสีมะกอก 

ด้ำนท้องสีขำว เงิน มีแถบสีเงินพำดไปตำมควำมยำวล ำตัว ครีบต่ำงๆ เป็นสีเทำ

คล  ำ 

 

 

   

  

ปลำทรำย 
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ชื่อวทิยำศำสตร:์  Sphyraena jello 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ:  Pickhandle barracuda 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:   အသာ်းစာ်းင ်းဘလီူ်းတ ွေပဲ  

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  ปลำสำกด ำ 

ลักษณะเด่น:  ล ำตัวยำว จะงอยปำกยำว มุมปำกอยู่ใต้ขอบหน้ำของนัยน์ตำครีบหลังแยกห่ำง

ออกจำกกันเป็น ๒ ครีบ ครีบหลังอันแรกมีจุดเริ่มอยู่หลังจุดเริ่มต้นของครีบท้อง 

ครีบหลังอันสองมีจุดเริ่มอยู่หน้ำจุดเริ่มต้นของครีบกัน ครีบหำงเป็นแฉกลึก หลัง

สีด ำอมเทำ สีข้ำงและท้องสีขำว ข้ำงตัวมีแถบด ำเป็นบั งๆ จำกแนวสันหลังถึง

บริเวณท้อง 

 

 

 

  

ปลำสำกด ำ 
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ชื่อวทิยำศำสตร:์  Sphyraena obtusata 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ:  Obtuse barracuda 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:  အသာ်းစာ်းင ်းဘလီူ်းတ ွေပဲ 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  ปลำสำกเหลือง ปลำน  ำดอกไม้ ปลำซัวกุน 

ลักษณะเด่น:  ล ำตัวค่อนข้ำงกลม และยำวเรียว ท่อนหำงแบนข้ำง ปำกแหลมขำกรรไกรล่ำงยื่น

ยำวเลยริมขอบปำกบน กระดูกแก้มเป็นมุมฉำก มุมปำกยื่นไม่ถึงขอบนัยน์ตำ     

ครีบหลังแยกออกเป็น ๒ ตอน จุดเริ่มต้นของครีบหลังตอนที่สองอยู่หลัง

จุดเริ่มต้นของครีบก้นเล็กน้อย หลังสีเหลืองอ่อน ท้องสีขำวบนล ำตัวไม่มีบั ง แถบ 

หรือจุดสี  

  

ปลำสำกเหลอืง 
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ชื่อวทิยำศำสตร์:   Eubleekeria  splendens 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ:  Splendid pony fish  

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:   ကြြ သတရမမင ်းင ်း 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:   ปลำแป้นใหญ่ 

ลักษณะเด่น:  ล ำตัวป้อมสั น  บำงและแบนมำกคล้ำยรูปไข่  ปำกเล็กอยู่ปลำยสุดปำกยืดและหด

ได้มำก จะงอยปำกตัดตรง เกล็ดเล็ก ไม่มีเกล็ดบนหัวและใต้ครีบอก  เกล็ด

ระหว่ำงครีบท้องกับล ำตัวปลำใหญ่กว่ำที่ อ่ืนๆ  ครีบหลังตอนหน้ำยำวและ

คล้ำยคลึงกับครีบก้น  ครีบหำงแฉกลึกเป็นรูปส้อม  ล ำตัวสีขำว ครีบทุกครีบสี

เหลืองอ่อนอมเทำ 

 

ปลำแปน้ใหญ ่
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ชื่อวทิยำศำสตร:์   Lethrinus lentjan 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ:  Pink ear emperor 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:  ပန ်းတရာင နာ်းြ ိုဧြရာဇ င ်း 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:    ปลำหมูสี 

ลักษณะเด่น:  รูปร่ำงคล้ำยคลึงปลำกะพงมำก  ที่แตกต่ำงก็คือปลำหมูสีมีจะงอยปำกที่ยำวและ

แหลมกว่ำ มีเกล็ดขนำดเล็กที่แก้มอันหลังและล ำตัว  ล ำตัวป้อมท่อนหำงยำว

ปลำยคอด  หัวโต  ปำกกว้ำง  นัยน์ตำโตอยู่ใกล้กะโหลกหัว ครีบหลังยำว ส่วนที่

เป็นก้ำนครีบแข็ง มีปลำยเป็นหนำมแหลมยื่นพ้นตัวครีบ   ส่วนหลังของครีบมี

ปลำยเรียวแหลมเช่นเดียวกับปลำยครีบก้น ครีบอกมีปลำยแหลม  ครีบหำงเว้ำ

เล็กน้อย ปลำยแฉกแหลม พื นล ำตัวมีสีน  ำตำลอมเหลืองเกล็ดทุกเกล็ดมีจุดสีขำว 

 

 

 

ปลำหมสู ี
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ชื่อวทิยำศำสตร:์   Cephalopholis  miniata 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ:  Bluespotted vermilion fish 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:  မ ို်းပပီ်းမှင ်း 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:   ปลำกะรังแดงจุดน  ำเงิน 

ลักษณะเด่น:  รูปร่ำงยำว ล ำตัวใหญ่และแข็งแรง ปำกกว้ำง ครีบต่ำงๆ มีปลำยครีบมน ครีบอก

และครีบห่ำงกลม  ตลอดล ำตัวและครีบเป็นสีแดงหรือแดงส้มมีจุดกลมเล็กๆ  มีสี

น  ำเงินประทั่วไป  เว้นไว้แต่ครีบอกและครีบท้อง ที่ฐำนของครีบอกมีจุดกลมเล็ก

เด่นสีน  ำเงินอยู่ ๑ จุด 

 

 

 

 

ปลำกะรงัแดงจดุน  ำเงนิ 



คู่มือกำรจ ำแนกชนิดสัตว์น  ำน ำเข้ำและส่งออกทำงด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9 

 

                                                                                                                              

 

 
 

 
 

ชื่อวทิยำศำสตร:์   Cromileptes altivelis 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ:  Highfi rockcord 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:   - 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:   ปลำกะรังหน้ำงอน 

ลักษณะเด่น:  มีหน้ำหักงอน  หัวเล็ก ปำกแหลมยืดและหดได้ เส้นข้ำงตัวตอนหน้ำโค้งครีบต่ำงๆ 

มีปลำยมน  ครีบอกและครีบหำงกลม ตลอดล ำตัวและครีบมีพื นเป็นสีเทำ มีจุด

กลมสีด ำหรือน  ำตำลไหม้ตลอดหัว ล ำตัว และครีบ 

 

  

ปลำกะรงัหนำ้งอน 



คู่มือกำรจ ำแนกชนิดสัตว์น  ำน ำเข้ำและส่งออกทำงด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 10 

 

                                                                                                                              

 

 
 

 
 

ชื่อวทิยำศำสตร:์   Epinephelus areolatus 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Areolated grouper 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:   - 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:    ปลำกะรังลำยหำงตัด ปลำเก๋ำดอกหำงตัด 

ลักษณะเด่น:  รูปร่ำงยำว ล ำตัวใหญ่และแข็งแรง ปำกกว้ำง ครีบอกกลม ครีบหำงตัดหรือเว้ำ

น้อย ตลอดล ำตัวกลำยเป็นรูปตำข่ำยหกเหลี่ยมสีน  ำตำลอมแดงขอบขำว ครีบ

ต่ำงๆ ลำยเป็นจุดเล็กๆ  สีน  ำตำลอมเทำ  ขอบครีบด ำปลำยครีบหำงมีขลิบขำว 

 

  

ปลำกะรงัลำยหำงตดั 



คู่มือกำรจ ำแนกชนิดสัตว์น  ำน ำเข้ำและส่งออกทำงด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 11 

 

                                                                                                                              

 

 
 

 
 

ชื่อวทิยำศำสตร:์   Epinephelus fasciatus 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ:  Banded grouper 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:   - 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:     ปลำกะรังแดง 

ลักษณะเด่น:  รูปร่ำงยำว ล ำตัวใหญ่และแข็งแรง  ปำกกว้ำง ครีบอกและครีบหำงกลม ตลอด

ล ำตัวเป็นสีแดง มีแถบสีน  ำตำลอมแดงหรือแดงเข้มพำดขวำง ๖-๗ แถบ ครีบ

ต่ำงๆ เป็นสีแดง ส่วนขอบครีบหลังตอนหน้ำที่เป็นก้ำนครีบแข็งมีสีด ำ 

 

 

 

 

 

 

ปลำกะรงัแดง 

ก้านครีบแข็ง 10 ก้าน 



คู่มือกำรจ ำแนกชนิดสัตว์น  ำน ำเข้ำและส่งออกทำงด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 12 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 
 

ชื่อวทิยำศำสตร:์   Epinephelus fascoguttatus 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ:  Marbled grouper 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:   - 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:    ปลำกะรังลำยหินอ่อน 

ลักษณะเด่น:  รูปร่ำงยำว ล ำตัวใหญ่และแข็งแรง ปำกกว้ำงใหญ่ ครีบต่ำงๆ มนครีบอกและครีบ

หำงกลม  ตลอดล ำตัวเป็นสีน  ำตำลหรือน  ำตำลอมเทำ และมีจุดสีด ำหรือน  ำตำล

ไหม้เล็กๆ  ประที่หัว ล ำตัวและครีบทุกครีบจนดูลำยเต็มไปหมด  ที่บริเวณฐำน

ครีบหลังมีรอยแต้มสีด ำ ๓ หรือ ๔ รอย และที่โคนหำงอีก ๑ รอย 

 

  

ปลำกะรงัลำยหนิออ่น 



คู่มือกำรจ ำแนกชนิดสัตว์น  ำน ำเข้ำและส่งออกทำงด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 13 

 

                                                                                                                              

 

 
 

 
 

ชื่อวทิยำศำสตร:์   Cephalopholis boenak 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Blue lined coralcod 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:  အမပာတရာင  စ ီန ်း 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:   ปลำกะรัง ปลำกะรังทองก ำปั่น ปลำกะรังบั ง 

ลักษณะเด่น:  รูปร่ำงยำว  ล ำตัวใหญ่และแข็งแรง  ปำกกว้ำง  ครีบต่ำงๆ มีปลำยครีบมน  ครีบ

อกและครีบหำงกลม  พื นล ำตัวเป็นสีน  ำตำลไหม้ ตลอดล ำตัวและครีบมีแถบสีน  ำ

เงินเล็กๆ พำดตำมควำมยำวล ำตัว บริเวณปำกและใต้คำงมีจุดสีน  ำเงินประ ส่วน

ที่ขอบฝำปิดเหงือกมีสีส้ม ครีบต่ำงๆ มีสีน  ำตำลไหม้เกือบด ำ 

 

 

 

ปลำกะรงั 



คู่มือกำรจ ำแนกชนิดสัตว์น  ำน ำเข้ำและส่งออกทำงด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 14 

 

                                                                                                                              

 

 
 

 
 

ชื่อวทิยำศำสตร:์   Epinephelus merra 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ:  Honeycomb grouper 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:  ပ ာ်းလပ ို ို့ြ ိုင ်း 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:    ปลำเก๋ำลำยรังผึ ง 

ลักษณะเด่น:  รูปร่ำงยำว ล ำตัวใหญ่และแข็งแรง  ปำกกว้ำงใหญ่  ครีบต่ำงๆ มน ครีบอกและ

ครีบหำงกลม  ตลอดล ำตัวลำยเป็นตำข่ำยสีน  ำตำลอมแดงขอบขำวคล้ำยรังผึ ง 

 

 

 

 

 

 

ปลำเกำ๋ลำยรงัผึ ง 



คู่มือกำรจ ำแนกชนิดสัตว์น  ำน ำเข้ำและส่งออกทำงด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 15 

 

                                                                                                                              

 

 
 

 
 

ชื่อวทิยำศำสตร:์   Pristipomoides  typus 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Sharptoothed bass 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:   တဘို့ 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:   ปลำกะพงสีเงิน ปลำทรำยแดงใหญ่ 

ลักษณะเด่น:  รูปร่ำงและล ำตัวคล้ำยปลำทรำยแดง  เกล็ดใหญ่  ก้ำนครีบอ่อนอันสุดท้ำยของ

ครีบหลังและครีบก้นเป็นเส้นยำวออกไปกว่ำก้ำนครีบอ่ืนๆครีบหำงแฉกลึกเป็นรูป

ส้อม ตลอดตัวมีสีชมพูอ่อน มีแถบสีเหลืองจำงๆ ไม่ชัดนักประมำณ ๖ แถบ พำด

ไปตำมควำมยำวล ำตัว ครีบทุกครีบมีชมพูอมแดง 

 

 

 

ปลำกะพงสเีงนิ 



คู่มือกำรจ ำแนกชนิดสัตว์น  ำน ำเข้ำและส่งออกทำงด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 16 

 

                                                                                                                              

 

 

 
 

 
 

ชื่อวทิยำศำสตร:์  Lutjanus russellii 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Russell’s One spot snapper 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:  စယ မယ ို့ စ ဦ်းပွေဲခ င ်းပပီ်း 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  ปลำกะพงแดงข้ำงปำน 

ลักษณะเด่น:  ลักษณะคล้ำยปลำกะพงเหลืองข้ำงปำน บนเส้นข้ำงตัวมีรอยแต้มสีด ำเป็นรูปไข่

อยู่ ๑ รอย ครีบต่ำงๆ มีสีเหลือง บำงครั งขอบครีบหลังและครีบหำงสีด ำ 

 

  

ปลำกะพงแดงขำ้งปำน 



คู่มือกำรจ ำแนกชนิดสัตว์น  ำน ำเข้ำและส่งออกทำงด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 17 

 

                                                                                                                              

 

 
 

 
 

ชื่อวทิยำศำสตร:์  Lutjanus vitta 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Olive striped snapper 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:   သလံွေင စင ်း 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  ปลำกะพงข้ำงแถว,ปลำกะพงเหลืองขมิ น 

ลักษณะเด่น:  เกล็ดเล็ก ครีบหำงตรงตัดตรง พื นล ำตัวสีเหลืองอมแดง ด้ำนข้ำงล ำตัวเป็นสีม่วง

แดง ด้ำนท้องสีขำวเงิน มีแถบเล็กๆ สีเทำปนด ำ ๑แถบ พำดจำกเบื องหลังตำไป

สุดที่โคนครีบหำงตอนบน ครีบทุกครีบเป็นสีเหลือง 

 

  

 

 

 

 

ปลำกะพงขำ้งแถว 



คู่มือกำรจ ำแนกชนิดสัตว์น  ำน ำเข้ำและส่งออกทำงด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 18 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 
 

ชื่อวทิยำศำสตร:์  Lutjanus sebae 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Red snapper 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:   အနတီရာင  

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  ปลำกะพงแดงหน้ำตั ง 

ลักษณะเด่น:  ล ำตัวค่อนข้ำงยำวและแบนกว้ำง หัวใหญ่ปำกกว้ำง ริมฝีปำกหนำกระดูกหน้ำ

แก้มเป็นหยักเล็กๆ ครีบหลังมีฐำนครีบยำว ครีบอกยำวปลำยแหลม ครีบหำงเว้ำ

เล็กน้อย ล ำตัวมีสีแดงเรื่อๆ มีแถบสีแดงเข้ม ๓ แถบ พำดที่หัว๑แถบ พำดขวำง

ล ำตัว ๒ แถบ 

 

 

 

ปลำกะพงแดงหนำ้ตั ง 



คู่มือกำรจ ำแนกชนิดสัตว์น  ำน ำเข้ำและส่งออกทำงด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 19 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 
 

ชื่อวทิยำศำสตร:์  Selaroides leptolepis 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Slender trevally, Yellow stripe trevally 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:  အဝ တရာင အစင ်း 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  ปลำสีกุนข้ำงเหลือง 

ลักษณะเด่น:  มีรูปร่ำงยำวรี ล ำตัวแบนเล็กน้อย ปำกเล็ก เกล็ดเล็ก ครีบต่ำงๆมีลักษณะบอบ

บำง ครีบอกยำวปลำยแหลมคล้ำยเคียว พื นล ำตัวด้ำนบนเป็นสีน  ำเงินแกมเขียว 

ด้ำนท้องเป็นสีขำวเงิน มีแถบสีเหลือง ๑ แถบพำดจำกตอนเหนือตำไปยังโคนหำง

ด้ำนบน เหนือแผ่นปิดเหงือกมีรอยแต้มสีด ำอยู๑่รอย ครีบต่ำงๆสีขำวคล  ำ 

 

  

ปลำสกีนุขำ้งเหลอืง 



คู่มือกำรจ ำแนกชนิดสัตว์น  ำน ำเข้ำและส่งออกทำงด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 20 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 
 

ชื่อวทิยำศำสตร:์  Otolithes ruber 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Tigertooth croaker 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:   - 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  ปลำจวดเตียน ปลำจวดเขี ยว 

ลักษณะเด่น:  เป็นปลำขนำดกลำงถึงใหญ่ ล ำตัวยำวทรงกระบอก ท่อนหำงยำวจะงอยปำกอยู่

หลังริมฝีปำกบน ปำกเฉียงขึ น ครีบอกอยู่เหนือครีบท้องมีขนำดใกล้เคียงกัน  

ครีบก้นค่อนข้ำงสั น ปลำยมน ครีบหำงปลำยแหลม เส้นข้ำงตัวยำวสุดปลำยครีบ

หำง หลังสีน  ำตำล สีข้ำงและท้องสีขำวเงินเจือเหลืองครีบหลังขอบด ำ ครีบอก 

ครีบท้อง และครีบก้นสีน  ำตำลจำงๆ 

 

 

 

 

ปลำจวดเตยีน 



คู่มือกำรจ ำแนกชนิดสัตว์น  ำน ำเข้ำและส่งออกทำงด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 21 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 
 

ชื่อวทิยำศำสตร:์  Nibea soldado 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Greenback johnfish  

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:   ဂျွန င ်း 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  ปลำจวดเทำ 

ลักษณะเด่น:  ล ำตัวค่อนข้ำงแข็งแรง ใต้คำงมีรู ๕ รู อยู่ที่ปลำยจะงอยปำก ครีบหำงค่อนข้ำง

แหลมเป็นรูปลิ่ม พื นล ำตัวด้ำนบนเป็นสีเทำ ส่วนท้องสีขำวเงินครีบหลังตอนหน้ำ

สีคล  ำ ส่วนครีบอื่นๆ เป็นสีเหลืองอ่อน  

 

  

ปลำจวดเทำ 



คู่มือกำรจ ำแนกชนิดสัตว์น  ำน ำเข้ำและส่งออกทำงด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 22 

 

                                                                                                                              

 

 
 

 
 

ชื่อวทิยำศำสตร:์  Caesio cuning 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Redbelly yellowtail fusilier 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:   - 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  ปลำหำงเหลือง ปลำกล้วยญี่ปุ่น 

ลักษณะเด่น:  รูปร่ำงป้อม ล ำตัวและหำงยำวเรียว หัวโตและโค้งนูน นัยน์ตำค่อนข้ำงโต บริเวณ

ปลำยจะงอยปำกเว้ำลง ปำกเล็กและเฉียงขึ น ครีบหลังยำวปลำยจรดโคนหำง 

ครีบก้นมีปลำยยำวจรดโคนครีบหำง ครีบหำงขนำดใหญ่ปลำยเป็นแฉกลึก ครีบหู

และครีบท้องมีปลำยเป็นมุมแหลม ท้องมีสีชมพูเรื่อๆมีเส้นข้ำงล ำตัวชัดเจน ครีบ

หำงมีสีเหลือง  

 

  

ปลำหำงเหลอืง 



คู่มือกำรจ ำแนกชนิดสัตว์น  ำน ำเข้ำและส่งออกทำงด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 23 

 

                                                                                                                              

 

 
 

 
 

ชื่อวทิยำศำสตร:์  Megalaspis cordyla 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Hardtail scad , Torpedo scad 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:   လကဲြ င ်း 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  ปลำหำงแข็ง 

ลักษณะเด่น:  ล ำตัวเรียวยำวคล้ำยกระสวย หัวค่อนข้ำงแหลม ตำกลมโต ปำกกว้ำงครีบหูเรียว

โค้งคล้ำยเคียว หำงยำวเรียวและคอด บริเวณโคนหำงมีลักษณะคล้ำยขำไก่ หรือ

แข้งไก่ ครีบหลังและครีบก้นมีครีบฝอย ล ำตัวสีน  ำเงินปนเขียวหลังสีเขียวเข้ม  

 

 

 

 

ปลำหำงแขง็ 



คู่มือกำรจ ำแนกชนิดสัตว์น  ำน ำเข้ำและส่งออกทำงด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 24 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 
 

ชื่อวทิยำศำสตร:์  Rastrelliger brachysoma 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Short-bodied mackerel 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:   တမမာြ အ တ လန္တ    င ်းသတလာြ  စ မ   ်း 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  ปลำท ู

ลักษณะเด่น: ล ำตัวสั น แบนข้ำงมำก ควำมลึกล ำตัวโดยเฉพำะบริเวณหลังช่วงเหงือกเท่ำกับ

ควำมยำวหัวหรือมำกกว่ำ ปำกกว้ำงและเฉียงขึ น มุมปำกยื่นเข้ำมำใต้นัยน์ตำ มี

เยื่อเหมือนวุ้นอยู่รอบนัยน์ตำ ครีบหลังแยกเป็นสองตอน และตำมด้วยครีบฝอย 

๕ อัน เช่นเดียวกับครีบก้น ล ำตัวสีน  ำเงินแกมเขียว มีจุดด ำใต้ครีบหลังประมำณ 

๑๒-๑๔ จุด  

  

ปลำท ู



คู่มือกำรจ ำแนกชนิดสัตว์น  ำน ำเข้ำและส่งออกทำงด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 25 

 

                                                                                                                              

 
 

 

 

 

 
 

ชื่อวทิยำศำสตร:์  Decapterus maruadsi 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Mackerel 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:  တမမာြ အ တ လန္တ    င ်းသတလာြ  စ မ   ်း 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  ปลำทูแขกครีบยำว 

ลักษณะเด่น:  รูปร่ำงเพรียวยำว ล ำตัวค่อนข้ำงกลม หัวยำวเรียว นัยน์ตำโตโคนหำงมีเกล็ดเป็น

สันแข็ง ครีบหลังมี ๒ อัน แยกห่ำงจำกกัน อันแรกเป็นรูปสำมเหลี่ยมอันที่สอง

ส่วนหน้ำยกสูงขึ นและลำดเตี ยลงขนำนไปตำมแนวล ำตัวครีบท้องอยู่ใกล้กับครีบ

อกมีขนำดใกล้เคียงกัน ครีบหำงเป็นแฉกลึกสีตำมแนวสันหลังเป็นสีฟ้ำ ท้องสีขำว

เงิน ครีบต่ำงๆ สีเหลืองมีเส้นสีเหลืองทอดตำมแนวเส้นข้ำงตัว ด้ำนบนของกระพุ้ง

เหงือกมีจุดสีด ำข้ำงละจุด 

 

  

ปลำทแูขกครบียำว 



คู่มือกำรจ ำแนกชนิดสัตว์น  ำน ำเข้ำและส่งออกทำงด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 26 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 
 

ชื่อวทิยำศำสตร:์  Rastrelliger kanagurta 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Indian mackerel 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:   အ န္ဒ ယ တမမာြ အ တ လန္တ    င ်းသတလာြ  စ မ   ်း 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  ปลำทลูัง 

ลักษณะเด่น:  รูปร่ำงคล้ำยปลำทู แต่มีตำโตกว่ำ และล ำตัวยำวเรียวกว่ำปลำทู ครีบทุกครีบเป็น

สีขำวเหลืองหรือขำวเทำ 

 

  

ปลำทลูงั 



คู่มือกำรจ ำแนกชนิดสัตว์น  ำน ำเข้ำและส่งออกทำงด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 27 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 
 

ชื่อวทิยำศำสตร:์  Parupeneus indicus 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Indian goatfish 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:   အ န္ဒ ယင ်း 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  ปลำแพะหนวดขำว 

ลักษณะเด่น:  มีหนวดใต้คำงสีขำว ๒ เส้น หัวโต หน้ำผำกลำดลง ตำเล็ก ครีบต่ำงๆสมบูรณ์และ

ใหญ่ ครีบหำงแฉกลึกรูปส้อม พื นล ำตัวเป็นสีม่วงแดง สีค่อนข้ำงจำง เหนือเส้น

ข้ำงตัวระหว่ำงครีบหลังทั งสองมีรอยแต้มเป็นรูปไข่สีเหลืองทองอยู่ ๑ รอย ที่โคน

หำงมีจุดแต้มสีด ำใหญ่ ๑ จุด 

 

 

 

 

ปลำแพะหนวดขำว 



คู่มือกำรจ ำแนกชนิดสัตว์น  ำน ำเข้ำและส่งออกทำงด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 28 

 

                                                                                                                              

 
 

 

 
 

ชื่อวทิยำศำสตร:์  Upeneus Sulphureus 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Yellow goatfish,Sunrise goatfish,Sulphur goatfish 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:  အဝ တရာင င ်း 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  ปลำแพะเหลือง 

ลักษณะเด่น:  รูปร่ำงยำว ล ำตัวค่อนข้ำงกลม ครีบหลังแยกเป็น ๒ อันมีแถบสีเหลืองพำด ครีบ

หำงเว้ำลึกสีส้มขอบมีสีน  ำตำลด ำ พื นล ำตัวด้ำนบนเป็นสีส้มเหลืองด้ำนท้องสีขำว

เงินมีแถบสีเหลืองพำดตำมควำมยำวล ำตัวไปจนถึงโคนหำง 

 

  

ปลำแพะเหลอืง 



คู่มือกำรจ ำแนกชนิดสัตว์น  ำน ำเข้ำและส่งออกทำงด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 29 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 
 

ชื่อวทิยำศำสตร:์  Parupeneus heptacanthus 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Cinnaba goatfish 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:    အ န္ဒ ယင ်း 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  หนวดฤๅษี ปลำฤๅษี  

ลักษณะเด่น:  รูปร่ำงยำว ใต้คำงมีหนวด ๒ เส้น ครีบหลังแยกเป็น ๒ อัน ครีบหำงเว้ำลึกพื น

ล ำตัวด้ำนบนเป็นสีชมพูหรือแดง ด้ำนท้องสีขำวเงิน 

 

  

ปลำหนวดฤๅษ ี



คู่มือกำรจ ำแนกชนิดสัตว์น  ำน ำเข้ำและส่งออกทำงด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 30 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 
 

ชื่อวทิยำศำสตร:์   Priacanthus tayenus 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ:  Purple-spotted bigeye 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:  ခရမ ်းတရာင -တမပာြ  

ชื่อสำมัญภำษำไทย:   ปลำตำหวำน ปลำตำโต 

ลักษณะเด่น:  รูปร่ำงคล้ำยรูปไข่ ยำว ด้ำนข้ำงแบน หัวใหญ่ ตำโต  ตำแดงเข้มเป็นเหงำมัน  

เกล็ดเล็กหยำบ  ที่มุมฝำปิดเหงือกมีหนำมแหลม ๑ อัน ครีบอกเล็กครีบท้องใหญ่

แต่สั นกว่ำควำมยำวของหัว  ในเพศผู้ครีบหำงเว้ำและเป็นเส้นยำวยื่นออกไป  

ส่วนในเพสเมียไม่มีเส้นดังกล่ำว พื นล ำตัวและครีบเป็นสีแดงหรือชมพูแก่  ครีบ

ท้องมีจุดสีน  ำตำลประอยู่ทั่วไป 

 

  

  

ปลำตำหวำน 



คู่มือกำรจ ำแนกชนิดสัตว์น  ำน ำเข้ำและส่งออกทำงด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 31 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 
 

ชื่อวทิยำศำสตร:์    Synodus variegatus 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ:  Lizard fish 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:  ပို  သင ည   စ တြာင င ်း 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:   ปลำปำกคมลำย 

ลักษณะเด่น:  ลักษณะคล้ำยปลำปำกคมชนิดอ่ืนๆ  แต่ปำกแหลมกว่ำ ตลอดแนวสันหลังเป็นสี

น  ำตำลอมเทำ  ส่วนสันท้องสีขำวเงิน  บนล ำตัวมีแถบลำยสีด ำพำดขวำง ๘ แถบ 

ครีบต่ำงๆ สีขำวเทำหรือเหลืองอ่อน 

 

  

ปลำปำกคมลำย 



คู่มือกำรจ ำแนกชนิดสัตว์น  ำน ำเข้ำและส่งออกทำงด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 32 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 
 

ชื่อวทิยำศำสตร:์   Saurida undosquamis 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ:  Lizard fish 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:  ပို  သင ည   စ တြာင င ်း 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:   ปลำปำกคมจุด 

ลักษณะเด่น:  ลักษณะคล้ำยปลำปำกคมชนิดอ่ืนๆ  มีรอยแต้มสีด ำเรียงกันบนด้ำนข้ำงล ำตัว 

และมีจุดสีด ำเล็กๆ อยู่ตอนหน้ำของครีบและครีบหำงตอนบน 

 

 

 

 

 

ปลำปำกคมจดุ 



คู่มือกำรจ ำแนกชนิดสัตว์น  ำน ำเข้ำและส่งออกทำงด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 33 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 
 

ชื่อวทิยำศำสตร:์    Saurida  micropectoralis 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ:  Shortfin lizardfish 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:  ပို  သင ည   စ တြာင င ်း 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:   ปลำปำกคมครีบสั น 

ลักษณะเด่น:  รูปร่ำงเรียวยำวคล้ำยรูปทรงกระบอก  ล ำตัวค่อนข้ำงกลม บริเวณส่วนหัวมี

ลักษณะคล้ำยปลำช่อนน  ำจืดหรือคล้ำยหัวตุ๊กแก  จึงเรียกกว่ำ : ปลำตุ๊กแก : 

ปำกกว้ำงมีฟันซี่เล็กเรียงเป็นแถวเห็นได้ชัดเจน  ครีบหลังมี ๒ ครีบคือครีบ

ธรรมดำ  และครีบไขมันซึ่งยำวเป็นติ่งใกล้บริเวณโคนหำง  มีครีบอกสั นยำวไม่ถึง

ครีบท้อง บริเวณส่วนบนของล ำตัวมีน  ำตำล ด้ำนล่ำงมีสีขำว 

 

  

ปลำปำกคมครบีสั น 



คู่มือกำรจ ำแนกชนิดสัตว์น  ำน ำเข้ำและส่งออกทำงด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 34 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 
 

ชื่อวทิยำศำสตร:์    Nemipterus peronii 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ:  Notched threadfin bream 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:   - 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:   ปลำทรำยแดง 

ลักษณะเด่น:  รูปร่ำงยำวเรียง ล ำตัวด้ำนข้ำงแบน  หัวโต จะงอยปำกโค้งยำวนัยน์ตำโต  

ปำกกว้ำง ครีบหลังยำวส่วนที่เป็นก้ำนครีบแข็งปลำยโผล่ยื่นออกจำกตัวครีบครีบ

อ่อนมีขนำดเกือบเท่ำกับครีบก้น  ครีบหำงเป็นแฉกลึกครีบท้องอยู่ใกล้กับครีบอก

มีปลำยเรียวแหลม พื นล ำตัวสีเหลือง แนวหลังมีแถบแดงปลำยของก้ำนครีบแข็ง

ที่โผล่ออกมำเป็นสีแดงมีแถบเหลืองบนครีบหลังข้ำงตัวและครีบก้น 

 

  

ปลำทรำยแดง 



คู่มือกำรจ ำแนกชนิดสัตว์น  ำน ำเข้ำและส่งออกทำงด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 35 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 
 

ชื่อวทิยำศำสตร:์    Nemipterus  nematophorus 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ:  Thredfin bream 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:   - 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:   ปลำทรำยแดงแซ่ 

ลักษณะเด่น:  หัวและล ำตัวเป็นสีชมพู   ด้ำนล่ำงสีขำวเงิน  มีแถบสีเหลืองพำดไปตำมควำมยำว

ล ำตัวตั งแต่ครีบอกไปจนถึงโคนหำง  ก้ำนครีบหลังอันแรกยำวไปจนถึงส่วนปลำย

ของฐำนครีบ  ครีบหำงตอนบนที่ยำวเป็นเส้นออกไปมีสีเหลือง 

 

 

 

 

ปลำทรำยแดงแซ ่
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ชื่อวทิยำศำสตร:์    Nemipterus  furcosus 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ:  Redspot threadfin 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:  -  

ชื่อสำมัญภำษำไทย:   ปลำทรำยแดงหำงส้อม 

ลักษณะเด่น:  ลักษณะคล้ำยกับปลำทรำยแดงโม่ง  มีจุดสีแดงและเหลืองตรงใต้เส้นข้ำงล ำตัว 

ครีบทุกครีบเป็นสีชมพู  และมีแถบสีเหลืองพำดบนก้นครีบหลังและครีบก้น 

  

ปลำทรำยแดงหำงสอ้ม 
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ชื่อวทิยำศำสตร:์    Nemipterus japonicus 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ:  Japanese threadfin 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:   - 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:    ปลำทรำยแดงญี่ปุ่น  ปลำทรำยแดงหำงยำว 

ลักษณะเด่น:  พื นล ำตัวด้ำนบนเป็นสีชมพูแก่หรือสีแดง  ด้ำนท้องสีขำวเงิน มีแถบสีเหลือง

ประมำณ ๘ แถบ พำดไปบนเกล็ดใต้เส้นข้ำงตัว  ครีบหลังและครีบก้นมีแถบสี

เหลืองพำดตอนกลำงครีบ  ครีบหำงตอนบนที่ยำวเป็นเส้นออกไปมีสีเหลือง มีฟัน

เขี ยว ๖ ซี่ใหญ่อยู่ข้ำงหน้ำขำกรรไกรบน  และฟันเล็ก ๘ ซี่อยู่ข้ำงหน้ำขำกรรไกร

ล่ำง 

 

  

ปลำทรำยแดงญีปุ่น่ 
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ชื่อวทิยำศำสตร:์    Nemipterus hexodon 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ:   Threadfin bream 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:   - 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:    ปลำทรำยแดงโม่ง 

ลักษณะเด่น:  ล ำตัวแบนเล็กน้อย  พื นล ำตัวบนเป็นสีชมพูแก่หรือสีแดง ด้ำนท้องเป็นสีขำวเงิน  

มีรอยแต้มสีแดงเข้มใต้เส้นข้ำงตัวในแนวระดับเกล็ดอันที่ห้ำ ๑ รอย มีแถบเล็กๆ  

สีเหลือง  ๕-๖ แถบ กับสีขำว ๓ แถบ พำดไปตำมยำวใต้เส้นข้ำงตัว ครีบหลังมีสี

ชมพูขอบแดง ครีบต่ำงๆ มีสีชมพูจำงๆ ส่วนครีบหำงตอนบนเป็นสีแดง ตอนล่ำง

เป็นสีขำว มีปำกกว้ำง ฟันเล็กแหลมอยู่บนขำกรรไกร เกล็ดใหญ่ ครีบหลังและ

ครีบก้นตอนท้ำยมีปลำยแหลม  ครีบหำงแฉกเล็ก โดยมีแพนหำงอันบนยำวกว่ำ

อันล่ำงเล็กน้อย 

 

ปลำทรำยแดงโมง่ 
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ชื่อวทิยำศำสตร:์  Auxis thazard thazard 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Frigate tuna 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:  ဖရီ်းဂ   စစ သတဘဘာ ူနာင ်း 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  ปลำโอแกลบ ปลำโอขำว 

ลักษณะเด่น:  รูปร่ำงทรงกระสวย ล ำตัวค่อนข้ำงหนำ ท่อนหำงเรียว หัวโต นัยน์ตำโต ปำกกว้ำง

เฉียงขึ น ครีบหลังแยกห่ำงจำกกัน ครีบหำงมีปลำยเว้ำ ล ำตัวส่วนใหญ่เรียบ มี

เกล็ดเฉพำะด้ำนหน้ำ ด้ำนหลังไม่มีเกล็ด คอดหำงเล็กเรียว หลังสีน  ำเงิน เข้ม

เกือบเป็นสีด ำ ท้องสีขำวเงิน บนล ำตัวบริเวณ ครีบหลังอันที่๑ และที่ ๒ มีลำยสี

น  ำเงินเป็นเส้นขวำง ๑๓-๑๕ แถว 

 

  

ปลำโอแกลบ 
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ชื่อวทิยำศำสตร:์  Euthynnus affinis 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Bonito 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:  နည ်းနည ်း နူာင ်း 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  ปลำโอลำย 

ลักษณะเด่น:  ล ำตัวเป็นรูปกระสวย ท่อนหัวเป็นรูปทรงกรวย ท่อนหำงเรียวยำว ปำกกว้ำง ครีบ

หลังมีสองส่วนซึ งแยกออกจำนกัน คอดหำงเรียวยำว ครีบหำงเว้ำลึก หลังสีน  ำเงิน

เข้ม และมีลำยเป็นแถบด ำเฉียงกับล ำตัวอยู่ระหว่ำงใต้ครีบหลังอันแรกถึงโคนหำง 

ท้องสีขำวเงิน มีจุดด ำ ๔-๑๐ จุดบนล ำตัวอยู่ระหว่ำงครีบอกและครีบท้อง  

 

  

ปลำโอลำย 
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ชื่อวทิยำศำสตร:์  Thunnus tonggol 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Longtail tuna 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:    နူာင ်း 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  ปลำโอด ำ 

ลักษณะเด่น:  ล ำตัวเป็นรูปกระสวย ท่อนหัวเป็นรูปทรงกรวย ท่อนหำงเรียวยำว ควำมกว้ำง

ที่สุดของล ำตัวปลำอยู่บริเวณกึ่งกลำงของครีบหลังอันแรกครีบหลังอันแรกแยก

จำกครีบหลังอันที่สองอย่ำงชัดเจน ปลำโอด ำขนำดใหญ่จะพบจุดสีเข้มรูปร่ำง

กลมรีเป็นแนวตำมขนำดของล ำตัว 

 

 

 

ปลำโอด ำ 
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ชื่อวทิยำศำสตร:์  Katsuwonus pelamis 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Skipjack tuna 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:   နူာင ်း 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  ปลำโอท้องแถบ 

ลักษณะเด่น:  ล ำตัวเป็นรูปทรงเรียวยำวแบบกระสวย ไม่มีกระเพำะลมด้ำนข้ำงล ำตัวมีแถบสีด ำ

ทอดตำมยำวกับล ำตัว ๔-๕ แถบ   

 

  

ปลำโอทอ้งแถบ 



คู่มือกำรจ ำแนกชนิดสัตว์น  ำน ำเข้ำและส่งออกทำงด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 43 

 

                                                                                                                              

 

 
 

 
 

ชื่อวทิยำศำสตร:์  Plicofollis nella 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Smooth-headed catfish 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:   တခ ာတမွေွေ့တခ င ်းန္စှ လံို်းင ်းခ ူ

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  ปลำกดทะเล 

ลักษณะเด่น:   เป็นปลำที่หำกินตำมพื นน  ำ โดยมำกจะไม่มีเกล็ด มีครีบแข็งที่ก้ำนครีบอก มี

หนวดโดยมำกเป็นปลำกินซำก ทั งซำกพืช ซำกสัตว์ พบทั งน  ำจืด น  ำเค็ม และน  ำ

กร่อย ส่วนมำกมีรูปร่ำงคล้ำยปลำสวำยแต่มีส่วนหัวที่โตกว่ำและแบนรำบ

เล็กน้อย ครีบหลังยกสูงมีก้ำนแข็งคมเช่นเดียวกับครีบอก ครีบไขมันใหญ่ ครีบก้น

สั น ครีบหำงเว้ำลึก มีหนวด 1-3 คู่รอบปำกบนเพดำนมีฟันเป็นแถบแข็งรูปกลมรี 
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ชื่อวทิยำศำสตร:์  Larimichthys crocea 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ :   Large yellow croaker 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:  အကြီ်းစာ်းအဝ တရာင  

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  ปลำจวดเหลือง 

ลักษณะเด่น:   เป็นปลำทะเล ลักษณะรูปร่ำงมีส่วนหัวโต จะงอยปำกยื่นยำวแต่ปลำยมน ตำโต

อยู่ค่อนข้ำงไปทำงด้ำนบนของหัว ปำกมักอยู่ไปทำงด้ำนล่ำง ริมฝีปำกบำง มีฟัน

เป็นเขี ยวซี่เล็ก ๆ มักมีรูเล็ก ๆ อยู่ใต้คำง ครีบหลังยำวและเว้ำเป็น 2 ตอน โคน

ครีบหำงคอดกิ่ว ปลำยหำงอำจจะมีปลำยแหลมหรือตัดตรง เกล็ดมีขนำดเล็ก     

มีเกล็ดบนเส้นข้ำงล ำตัวจนถึงปลำยครีบหำง ครีบท้องอยู่ใต้ครีบอก มีกระเพำะ

ลมขนำดใหญ่และมีกล้ำมเนื อรอบ ซึ่งสำมำรถท ำเสียงได้เวลำตกใจหรือในฤดูผสม

พันธุ์ 
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ชื่อวทิยำศำสตร:์  Chirocentrus nudus 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ:   Whitefin wolf-herring 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:  ဝံပိုတလွေင ်း 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  ปลำดำบลำว 

ลักษณะเด่น:   มีล ำตัวเรียวยำวและมีทรวดทรงแบนมำก ปำกมีลักษณะเฉียงขึ นข้ำงบน มีฟัน

เขี ยวคู่หน้ำใหญ่และคมมำกเขี ยวคู่นี จะยื่นเลยริมฝีปำก ครีบหำงเว้ำลึกครีบหลังมี

รอยแต้มสีด ำล ำตัวสีน  ำเงินเข้มปนเหลือง ท้องเป็นสันคม 
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ชื่อวทิยำศำสตร:์  Tenualosa ilisha 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Hilsa shad 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:   - 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  ปลำตะลุมพุก 

ลักษณะเด่น:   ปลำตะลุมพุกมีรูปร่ำงคล้ำยปลำในวงศ์ปลำตะเพียน แต่ล ำตัวเพรียวกว่ำ และ

ส่วนครีบหลังหำงยำวเว้ำลึกกว่ำมำก ปำกกว้ำง ลูกตำมีเยื่อไขมันคลุม ครีบอก 

ครีบท้อง และครีบก้นเล็ก เกล็ดใหญ่แต่บำงคลุมทั งล ำตัว เกล็ดท้องเป็นสันคม 

ล ำตัวด้ำนหลังมีสีคล  ำอมฟ้ำอ่อนหรือเขียวอ่อน เช่นเดียวกับหัว ด้ำนข้ำงเป็นสี

เงินอมฟ้ำหรือเหลืองอ่อนไปจนถึงท้อง ในปลำที่ไม่สดนักมักมีสีแดงเรื่อ ๆ ที่ข้ำง

ล ำตัว ครีบมีสีเหลืองอ่อน ครีบหำงสีเหลืองอ่อนเหลือบฟ้ำ ขอบสีคล  ำ มีขนำดโต

เต็มที่ได้รำว 35-45 เซนติเมตร 
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ชื่อวทิยำศำสตร:์  Liza spp. 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Green Backed 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:   အစ မ ်းတရာင  

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  ปลำกระบอก 

ลักษณะเด่น:   มีรูปร่ำงโดยรวมเรียวยำวค่อนข้ำงกลมเป็นทรงกระบอก ปำกเล็ก มีครีบหลัง 2 

ตอน มีตำทรงกลมโต และอยู่รวมเป็นฝูง มีควำมปรำดเปรียวว่องไว เกล็ดโดยมำก

เป็นสีเงินเหลือบเขียวหรือเทำขนำดใหญ่ 
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ชื่อวทิยำศำสตร:์  Chrysophrys auratus 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Snapper 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:   စင ်းတဘို့စ 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  ปลำกะพงขำว 

ลักษณะเด่น:   : มีรูปร่ำงล ำตัวหนำและด้ำนข้ำงแบน หัวโต จะงอยปำกค่อนข้ำงยำวและแหลม 

นัยน์ตำโต ปำกกว้ำงยืดหดได้ มุมปำกอยู่เลยไปทำงหลังนัยน์ตำ ฟันเป็นฟันเขี ยว

อยู่บนขำกรรไกรบนและล่ำง ขอบกระดูกแก้มเป็นหนำมแหลม ขอบกระดูก

กระพุ้งเหงือกแข็งและคม คอดหำงมีขนำดใหญ่และแข็งแรง เกล็ดใหญ่มีขอบ

หยักเป็นหนำมเมื่อลูบจะสำกมือ ครีบหลังอันแรกมีก้ำนครีบเป็นหนำมแข็ง ปลำย

แหลม พื นล ำตัวสีขำวเงินปนน  ำตำล แนวสันท้องสีขำวเงิน 
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ชื่อวทิยำศำสตร:์  Congresox talabon 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Yellow pike conger 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:   အဝ တရာင ပ ိုြ  

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  ปลำยอดจำก 

ลักษณะเด่น:   เป็นปลำไหลขนำดใหญ่ มีลักษณะเด่น คือ ล ำตัวยำวทรงกระบอก ส่วนหำงแบน

ข้ำง ไม่มีเกล็ด ปำกกว้ำง จะงอยปำกบนยำวล  ำกรำมล่ำง ฟันแหลมคมแข็งแรง 

ครีบอกใหญ่ พื นล ำตัวและครีบสีน  ำตำลอ่อนปนเหลืองหรือคล  ำ ด้ำนท้องสีขำว 

ขอบครีบหลัง.ครีบก้น และครีบหำงสีด ำ ตำกลมโตมีขนำดใหญ่ มีควำมยำวได้ถึง 

1.5 เมตร   
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ชื่อวทิยำศำสตร:์  Cynoglossus spp. 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Tongue 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:   တခွေဖဝ ်း 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  ปลำลิ นหมำ 

ลักษณะเด่น:   เป็นปลำที่เรียกกันทั่วไปว่ำ ปลำซีกเดียว มีรูปร่ำงยำวเรียว ซีกของล ำตัวที่มีสีส้ม

เข้มจะอยู่ด้ำนซ้ำย ตำทั งสองข้ำงอยู่ทำงด้ำนซีกซ้ำยของล ำตัว และอยู่ชิดกันมำก 

หัวค่อนข้ำงแหลม ปำกโค้งงอมีลักษณะคล้ำยตะขอ เกล็ดมีขนำดใหญ่ ด้ำนซีก

ซ้ำยมีเกล็ดแบบมีขอบเป็นหนำม ทำงซีกขวำมีเกล็ดแบบมีขอบเรียบ เส้นข้ำง

ล ำตัวทั งสองเส้นอยู่ซีกซ้ำย ครีบหลังและครีบก้นเชื่อมติดกับครีบหำง ไม่มีครีบหู 

ล ำตัวซีกซ้ำยมีสีน  ำตำลและมีรอยแต้มสีด ำอยู่บนกระพุ้งแก้ม 
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ชื่อวทิยำศำสตร:์  Fenneropenaeus merguiensis 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Banana prawn 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:   ငြှ တပ ာပိုစွေန   

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  กุ้งแชบ๊วย 

ลักษณะเด่น:  มีล ำตัวค่อนข้ำงเรียวยำว หัวค่อนข้ำงเล็ก ควำมยำวของหัวประมำณครึ่งหนึ่งของ

ล ำตัว นัยน์ตำโต กรีมีปลำยเรียวแหลม ขอบบนและล่ำงหยักเป็นฟันเลื่อย 

ด้ำนบนมี ๗-๘ ซี่ ด้ำนล่ำงมี ๕-๖ ซี่ แพนหำงใหญ่ ล ำตัวสีขำวอมเหลืองอ่อน และ

มีจุดด ำกระจำยทั่วไป แพนหำงสีแดง ปลำยของขำว่ำยน  ำสีแดงเรื่อๆ โคนกรีสีด ำ  

 

 

 

  

 

กุ้งแชบว๊ย 
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ชื่อวทิยำศำสตร:์  Penaeus semisulcatus 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Green tiger prawn 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:   အစ ြ ာ်းပိုစွေန မ ်းတရာင  

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  กุ้งกุลำลำย 

ลักษณะเด่น:  เป็นกุ้งทะเลที่มีขนำดค่อนข้ำงใหญ่ หนวดมีลำยเป็นปล้องๆ สันที่อยู่สองข้ำงโคน

กรียำวเลยฟันกรี ล ำตัวมีสีน  ำตำลอมเขียว มีแถบสีม่วงอมด ำพำดขวำง ล ำตัวเป็น

ปล้องๆ ด้ำนบนของกรีมีฟัน ๖-๘ ซี่ ด้ำนล่ำงมี ๒-๔ ซี่ ขอบปลำยและขำว่ำยน  ำมี

ขนสีแดง  

 

  

กุ้งกลุำลำย 
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ชื่อวทิยำศำสตร:์  Metapenaeus affinis 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Jinga shrimp 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:    ပိုစွေန ရဲ ို့အစ ို်းရြ ိုယ စာ်းလှယ မ ာ်း 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  กุ้งโอคักเล็ก 

ลักษณะเด่น:  เป็นกุ้งขนำดกลำง กรียำวตรง มีฟันด้ำนบน ๘-๙ ซี่ ด้ำนล่ำงไม่มีฟัน สันท้ำยกรี

ยำวประมำณร้อยละ ๗๕ ของเปลือกหัว สันที่ปล้องท้องตั งแต่ปล้องที่ ๕-๖ 

ส่วนกลำงของอวัยวะเพศเมียรูปวงรี ด้ำนข้ำงโค้งและยกตัวสูงขึ น สีน  ำตำลอ่อน 

กรีและรยำงค์ต่ำงๆ สีน  ำตำลแดง บำงตัวมีสีแดงบริเวณด้ำนล่ำงของส่วนหัว 

รยำงค์และแพนหำงสีแดงคล  ำ 

 

 

   

 

กุ้งโอคกัเลก็ 
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ชื่อวทิยำศำสตร:์  Panulirus spp. 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Spiny lobsters 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:   တကြာြ ပိုဇှန္  

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  กุ้งมังกร 

ลักษณะเด่น:   เป็นกุ้งที่มีขนำดใหญ่ โดยเฉพำะส่วนหัวที่มีขนำดใหญ่ และมีลวดลำยและสีสัน

สวยงำม มีล ำตัวรูปทรงกระบอก หนวดคู่ที่ 2 ยำวกว่ำควำมยำวของล ำตัวมำก 

โคนหนวดคู่ที่สองไม่อยู่ติดกัน บนแผ่นกลำงหนวดมีหนำมขนำดใหญ่อยู่ปลำยสุด 

1 คู่ อยู่ตรงแนวกลำงของโคนหนวดคู่ที่ 1 โคนละ 1 หนำม ใช้ส ำหรับป้องกัน

ดวงตำ ไม่มีก้ำมเหมือนกุ้งจ ำพวกอ่ืน ปล้องท้องเรียบไม่มีร่องขวำงกลำงปล้อง 

ขอบท้ำยของปล้องท้องมีลำยสีครีมขวำงทุกปล้อง หำงลักษณะแผ่เป็นหำงพัด 

 

 
 

 

กุ้งมงักร 
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ชื่อวทิยำศำสตร:์  Loligo spp. 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Squid 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:   တရဘဝဲ 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  หมึกกล้วย 

ลักษณะเด่น:  ล ำตัวเป็นหลอดป้อม สั น ครีบเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน และยำวมำกกว่ำร้อย

ละ ๕๐ ของควำมยำวล ำตัว กระดองเป็นแผ่นใสคล้ำยพลำสติก นัยน์ตำค่อนข้ำง

โต มีหนวด ๔ คู่ และแขน ๑ คู่ ล ำตัวสีขำวขุ่น และมีจุดสีด ำบนล ำตัว หนวด และ

แขนประปรำย 

  

หมึกกลว้ย 
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ชื่อวทิยำศำสตร:์  Sepia spp. 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Cuttle fish 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:   ြင ်းမွေန  

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  หมึกกระดอง 

ลักษณะเด่น:  หมึกกระดอง นั นมีรูปร่ำงคล้ำยกับหมึกกล้วย แต่มีรูปร่ำงที่กลมป้อมกว่ำ อันเป็น

สิ่งที่แตกต่ำงออกไปอย่ำงเห็นได้ชัดเจน ภำยในโครงร่ำงภำยในเป็นแผ่นหินปูนรูป

กระสวยสอดอยู่กลำงหลังเรียกว่ำลิ นทะเล แผ่นหินปูนนี มีช่องว่ำง ภำยในมี

ของเหลวและแก๊สบรรจุอยู่ ช่วยในกำรลอยตัวได้เป็นอย่ำงดี มีหนวดทั งสิ น 10 

หนวดเหมือนกับหมึกกล้วย มีหนวดยำว 2 เส้นใช้ส ำหรับจับเหยื่อเช่นเดียวกับ

หมึกกล้วย แต่ปลำยหนวดไม่ได้แผ่แบนออกกว้ำง และสำมำรถหดเข้ำไปใน

กระเปำะได ้ 

 

  

หมึกกระดอง 
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ชื่อวทิยำศำสตร:์  Octopus spp. 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Octopus 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:   တရဘဝဲ 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  หมึกสำย 

ลักษณะเด่น:   หมึกสำย จะมีควำมแตกต่ำงไปจำกหมึกกล้วยหรือหมึกกระดองอย่ำงเห็นได้ชัด 

โดยจะมีส่วนหัวที่กลมยำวคล้ำยลูกโป่ง มีหนวด 8 เส้น และไม่มีหนวดเส้นยำว 2 

เส้นส ำหรับจับเหยื่อแบบหมึกกล้วย ไม่มีครีบข้ำงล ำตัว แต่จะมีพังผืดเชื่อมต่อกัน

ระหว่ำงหนวดแต่ละเส้น ในโครงสร้ำงของหมึกสำยจะไม่มีแคลเซียมแข็งเป็น

แกนกลำงล ำตัว ซึ่งท ำให้ร่ำงกำยของหมึกสำยนั นยืดหยุ่นตัวได้สูง หมึกสำยจึง

สำมำรถคืบคลำนไปตำมท้องทะเลได้อย่ำงคล่องแคล่ว 

 
 

หมึกสำย 
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ชื่อวทิยำศำสตร:์  Sepioteuthis lessoniana 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Bigfin reef squid 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:  မှင အတမ  ်းအကြ  င  

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  หมึกหอม 

ลักษณะเด่น:   ล ำตัวเป็นรูปทรงกระบอก ครีบหรือแผ่นข้ำงตัวทั งสองด้ำน มีลักษณะกว้ำงและ

แบน ยำวเกือบตลอดล ำตัวคล้ำยหมึกกระดอง ต่ำงกันที่กระดองของหมึกหอมจะ

เป็นแผ่นใสดูบำง เห็นเส้นกระดองได้ชัดเจน หนวดรอบปำกมี 10 เส้น เป็นแขน 

8 เส้น มีหนวดคู่ยำว 2 เส้น ล ำตัวใส มีสีน  ำตำลอมแดง ประเป็นจุด นัยน์ตำสี

เขียว ตัวผู้จะมีขนำดยำวและเรียวกว่ำตัวเมีย 

หมึกหอม 
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ชื่อวทิยำศำสตร:์  Portunus pelagicus 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Blue swimming crab 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:   မမင ်းြဏန ်း 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  ปูม้ำ 

ลักษณะเด่น:  กระดองยำวรี รูปไข่ ขอบกระดองข้ำงนัยน์ตำหยักเป็นฟันแหลมจ ำนวนด้ำนละ ๙ 

ซี่ ขำหนีบยำว ขำเดินทั ง ๒ คู่ ปลำยแบน ขอบมีขนเล็กๆ ขำกรรเชียงแบน ตัวผู้สี

จะสดใสฉูดฉำดกว่ำตัวเมีย ตัวสีฟ้ำอ่อน มีจุดขำวตกกระทั่วไปบนกระดอง ก้ำม

หนีบ ขำเดิน และกรรเชียง ด้ำนท้องสีขำว   

 

 

 

 

ปมูำ้ 
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ชื่อวทิยำศำสตร:์  Portunus sanguinolentus 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Three-spot swimming crab 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:  ြဏန ်းကြယ မ ာ်း 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  ปูดำว 

ลักษณะเด่น:  ลักษณะของปูดำว เป็นปูทะเลซึ่งอยู่ในสกุลเดียวกับปูม้ำ มีรูปร่ำงลักษณะคล้ำยปู

ม้ำ  กระดองกว้ำงแบนไม่มีขนปกคลุมตำมล ำตัวและขำ   บริเวณกระดองด้ำนบน

มีตุ่มเล็ก ๆ ทั่วไป และตุ่มเล็ก ๆ นั นเรียงแถวกันเป็นสัน 3 สัน กระดองหลังส่วน

หน้ำมีหนำม ปลำยแหลม 2 คู่ หนำมข้ำงกระดองมีข้ำงละ 9 อัน อันที่ 9มีขนำด

ใหญ่และยำวที่สุด สีทั่วไปเป็นสีเขียวหม่น ปลำยก้ำมใหญ่มีสีฟ้ำอมขำว ลักษณะ

เด่นที่เห็นบนกระดอง คือ จุดสีแดงขอบขำว 3 จุดเรียงกัน ขำเดินมี 3 คู่เรียวยำว 

คู่ท่ี 5 แผ่เป็นแผ่นใบพำย ปลำยขำสีม่วง  
 

ปูดำว 
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ชื่อวทิยำศำสตร:์ Scylla serrata 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Giant mud crab 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:   ဧရာမရ ံ ွေ့ြဏန ်း 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  ปูทะเล 

ลักษณะเด่น:   ลักษณะกระดองกลมรีเป็นรูปไข่ สีด ำปนแดงหรือสีน  ำตำลเข้ม ขอบระหว่ำง

นัยน์ตำมีหนำม 4 อัน ส่วนด้ำนข้ำงนัยน์ตำแต่ละข้ำงมีหนำมข้ำงละ 8-9 อัน ก้ำม

จะมีหนำมแหลม ส่วนขำอ่ืน ๆ ไม่มีหนำม ตัวผู้จะมีก้ำมขนำดใหญ่แข็งแรงกว่ำตัว

เมียอย่ำงเห็นได้ชัด 

 

 
 

ปทูะเล 
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ชื่อวทิยำศำสตร:์  Charybdis feriata 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Holy crab 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:   သန ို့ ရှင ်းတသာဘိုရာ်းြဏန ်း 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  ปูลำย 

ลักษณะเด่น:   จัดอยู่ในพวกเดียวกันกับปูม้ำ แต่มีลักษณะกระดองที่ไม่แหลมแบบปูม้ำ ลักษณะ

ค่อนมำทำงปูทะเลผิดกันที่ว่ำ ชำยกระดองนั นไม่หยักมำกแบบปูทะเล สีม่วงด ำ ปู

ชนิดนี มีสีฉูดฉำด สีพื นของกระดองเป็นสีชมพูและมีลำยบั ง สีม่วงด ำพำดตำมส่วน

ยำวของกระดองและลำมไปถึงก้ำม มีขำเดิน 3 คู่ กรรเชียงส ำหรับ ว่ำยน  ำ 1 คู ่
 

 

ปลูำย 
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ชื่อวทิยำศำสตร:์  Charybdis natator 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Ridged swimming crab 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:   လမ ်းခင ်းတသာတြ ာြ  

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  ปูหิน 

ลักษณะเด่น:   มีขำเดินเรียวเล็ก 3 คู่ ขำกรรเชียง 1 คู่ ก้ำมหนีบมีขนำดค่อนข้ำงใหญ่ ปลำยเป็น

เขี ยวแหลมคม มีหนำมลักษณะเหมือนหนำมเตยบนก้ำมหนีบ กระดองมีสีเขียว

อมแดงเรื่อ ๆ และมีลำยสีม่วงอมด ำ พำดไปทำงควำมกว้ำงของกระดองจ ำนวน 

3-4 เส้นด้วยกัน ขำเดินและกรรเชียงก็มีเส้นดังกล่ำวทั่วไป ปลำยก้ำมเห็นสีม่วง

อย่ำงชัดเจน 

ปูหนิ 
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ชื่อวทิยำศำสตร:์  Anadara granosa 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Blood cockle 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:   အတသွေ်းသည  

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  หอยแครง 

ลักษณะเด่น:   หมึกสำย จะมีควำมแตกต่ำงไปจำกหมึกกล้วยหรือหมึกกระดองอย่ำงเห็นได้ชัด 

โดยจะมีส่วนหัวที่กลมยำวคล้ำยลูกโป่ง มีหนวด 8 เส้น และไม่มีหนวดเส้นยำว 2 

เส้นส ำหรับจับเหยื่อแบบหมึกกล้วย ไม่มีครีบข้ำงล ำตัว แต่จะมีพังผืดเชื่อมต่อกัน

ระหว่ำงหนวดแต่ละเส้น ในโครงสร้ำงของหมึกสำยจะไม่มีแคลเซียมแข็งเป็น

แกนกลำงล ำตัว ซึ่งท ำให้ร่ำงกำยของหมึกสำยนั นยืดหยุ่นตัวได้สูง หมึกสำยจึง

สำมำรถคืบคลำนไปตำมท้องทะเลได้อย่ำงคล่องแคล่ว 

 

หอยแครง 
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ชื่อวทิยำศำสตร:์  Cerithidae odtusa 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Red chut-chut snail 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:   အနတီရာင  ခရို 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  หอยจุ๊บแจง 

ลักษณะเด่น:   เป็นหอยฝำเดียว เปลือกมีลักษณะเป็นรูปโคน รอบๆเปลือกเป็นเกลียววนเป็น

ร่องและมีลวดลำย มีแผ่นปิดเปลือกอยู่ตรงช่องเปิด แต่ละเกลียวที่วนจะเป็นร่อง

ลึกลงไป เปลือกมีสีเทำปนแดง 
 

 
 

 

 

 

หอยจุ๊บแจง 
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ชื่อวทิยำศำสตร:์  Paphia undulata 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Undulated Surf Clam 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:   တယာြ သွော်း 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  หอยลำย 

ลักษณะเด่น:   เป็นหอยสองฝำ เปลือกหนำ รูปร่ำงแบนรี เปลือกมีลวดลำยสีน  ำตำลเข้ม ตัดกัน

เป็นแนวเฉียง พื นสีเหลืองอมน  ำตำลหรือบำงตัวจะเป็นสีน  ำตำลเทำอมด ำ ขึ นอยู่

กับแหล่งอำศัย 

 
 

 
 

 

หอยลำย 
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ชื่อวทิยำศำสตร:์  Babylonia areolata 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Babylon shell 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:   အဆ ိုပ ခရို 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  หอยหวำน 

ลักษณะเด่น:   เป็นหอยทะเลฝำเดียวมีขนำดประมำณ 5 เซนติเมตร สีของเปลือกเป็นสีน  ำตำล

อ่อนและแต้มด้วยลำยสีน  ำตำลเข้มเรียงตำมแนวเปลือกวนขึ นเป็นเกลียว ส่วนหัว

ที่เป็นเกลียวจะเป็นร่องลึก 

 

 

 

หอยหวำน 
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ชื่อวทิยำศำสตร:์  Menathais tuberosa 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Knobbed rock shell 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:   ြ ိုသခွော်းသ်ီး 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  หอยมะระ 

ลักษณะเด่น:   เป็นหอยฝำเดียวมีเปลือกหนำและแข็งแรงมำก ด้ำนนอกขรุขระเต็มไปด้วยปุ่มปม

ที่มีปลำยแหลมตำมแนวขวำงไม่เป็นระเบียบมำกนัก เปลือกมีสีน  ำตำลหรือเทำ

เข้ม แผ่นปิดเปลือกมีรูปร่ำงคล้ำยวงรี 

 

 

หอยมะระ 



คู่มือกำรจ ำแนกชนิดสัตว์น  ำน ำเข้ำและส่งออกทำงด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 69 

 

                                                                                                                              

 
 

 
 

 

ชื่อวทิยำศำสตร:์  Tachypleus gigas 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Horseshoe crab 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:   မမင ်းခွောြဏန ်း 

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  แมงดำทะเล 

ลักษณะเด่น:   ล ำตัวมีเปลือกแข็งทรงกลมห่อหุ้มคล้ำยเกรำะ พื นผิวด้ำนบนมีสีน  ำตำลอมเขียว 

หำงเป็นรูปสำมเหลี่ยม ด้ำนบนมีสันและหนำมเรียงกัน เป็นแถวคล้ำยฟันเลื่อยมี

ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงล ำตัวประมำณ 20  เซนติเมตร ซึ่งมีขนำดโตกว่ำแมงดำ

ถ้วย มีลักษณะหำงเป็นสันนูน คล้ำยสำมเหลี่ยม และมีรอยหยักหรือหนำมขนำด

เล็กบนสันนูนอย่ำงเห็นได้ชัด แมงดำทะเลชนิดนี ไม่มีพิษสำมำรถน ำมำบริโภคได้ 

 

 

แมงดำทะเล 
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ชื่อวทิยำศำสตร:์  Harpiosquilla spp. 

ชื่อสำมัญภำษำองักฤษ: Mantis shrimp 

ชื่อสำมัญภำษำเมยีนมำ:   တရခ   တြ ာြ ပိုစွေန  

ชื่อสำมัญภำษำไทย:  กั งตั๊กแตน 

ลักษณะเด่น:   เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มีลักษณะแบนและแคบกว่ำล ำตัว หนวดมี 2 คู่       

คู่แรกอยู่ใต้ตำมีขนำดยำว หนวดคู่ท่ีสองอยู่ใต้หนวดคู่แรกปลำยแบนคล้ำยใบพำย 

มีขนอยู่โดยรอบ ถัดจำกหนวดคู่ที่สองเป็นขำ คู่แรกมีขนำดเล็ก ขำคู่ที่สองใหญ่

และแข็งแรง ท ำหน้ำที่ในกำรจับอำหำรและป้องกันตัว ส่วนขำอีก 3 คู่ที่อกมี

ขนำดเล็กและยำวไล่เลี่ยกันใช้ส ำหรับเดิน ล ำตัวแบ่งออกเป็น 5 ปล้อง แต่ละ

ปล้องมีเปลือกแข็งคลุมและมีรยำงค์ส ำหรับว่ำยน  ำอยู่ข้ำงใต้ปล้องละ 1 คู่ ปล้อง

สุดท้ำยเป็นส่วนของหำง มีหนำมแหลมอยู่ 6 หัว ล ำตัวและหำงสีเขียว ขำทุกขำสี

เขียวแกมส้ม 

กั งตั๊กแตน 
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