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 สวัสดีปีมังกร...สําหรับในปีนี้ซึ่งตรงกับปีมะโรงเป็นปีนักษัตรในลําดับที่ ๕ ซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นรูปงูใหญ่ 
แต่สําหรับในหลายประเทศ เช่น ประเทศจีน ถือว่าปีนี้เป็นปีมังกร รวมทั้งคนไทยเชื้อสายจีนด้วย เรียกว่ามังกร
ทอง บ้างก็ว่ามังกรคะนองน้ํา และเกิดความนิยมในการหาสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ ที่ดูแล้วมีลักษณะคล้ายมังกรบ้าง มี
ช่ือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่ามังกรบ้าง มาเลี้ยงเพื่อเสริมศิริมงคลตามความเชื่อของแต่ละบุคคล เช่น ชาวจีนเชื่อกันว่า
การเลี้ยงปลามังกรเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี ความร่ํารวย เจริญรุ่งเรืองและความมั่นคง นําสิริมงคลมาสู่
ชีวิตในครอบครัว เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของปีมังกร จึงจะขอแนะนําปลาตะพัด หรือมีช่ือ
เรียกอีกช่ือหนึ่งว่าปลามังกร (Dragon fish) ให้รู้จักกัน 

ปลาตะพัด หรือที่นิยมเรียกว่า อะโรวาน่า เป็นปลาน้ําจืดชนิดหนึ่ง เป็นปลาโบราณที่มีวิวัฒนาการ
เพียงเล็กน้อยจากเมื่อ 140 ล้านปีก่อน มีช่ือภาษาอังกฤษว่า Arowana (อะโรวาน่า) หรือ Arawana (อะราวา
น่า) มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Scleropages formosus (MÜller and Schlegel, 1844) อยู่ในวงศ์ปลาตะพัด 
(Osteoglossidae) มีลักษณะเด่นคือ ลําตัวแบนข้างยาวคลายมีด ตาโต เกล็ดใหญ่ หนา เรียบเป็นระเบียบ 
เกล็ดเป็นแบบ cycloid ลักษณะเด่น คือ ลวดลายบนเกล็ดคล้ายตาข่าย (mosaic-like pattern) เกล็ดบนเส้น
ข้างตัวมี 21-24 เกล็ด ปากกว้าง ฟันแหลม ครีบหลังและครีบก้นยาว ต้ังอยู่ค่อนไปทางปลายหาง ครีบอกยาว
ประมาณ 1 ใน 3 ของลําตัว ครีบหางกลม มีหนวด 1 คู่ใต้คาง รูปร่างคล้ายขนนก ท้องแคบเป็นสัน ลําตัวสีเงิน
หรือเหลืองอ่อน ปากกว้างเฉียงขึ้นด้านบน หากินบริเวณใกล้ผิวน้ํา อาจกระโดดขึ้นกินเหยื่อเหนือผิวน้ําได้สูง 
อาหารที่กินคือ ปลา กบ เขียด กุ้ง และแมลง วางไข่โดยตัวผู้อมไข่ไว้ในปาก ไข่มีขนาดใหญ่ประมาณ 1 
เซนติเมตร หลังจากฟักออกเป็นตัวยังต้องเลี้ยงตัวอ่อนในปากอีกราว 2-3 เดือน จึงปล่อยให้หากินเอง ชอบ
อาศัยอยู่บริเวณลําธารที่มีน้ําไหล ขนาดใหญ่สุดความยาวประมาณ 1 เมตร 

สําหรับช่ือ "ตะพัด" เป็นชื่อที่เรียกกันในภาคตะวันออก แถบจังหวัดจันทบุรีและตราด ในภาคใต้
จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะเรียกปลาชนิดนี้ว่า "หางเข้" ถูกค้นพบเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 
2474 ตามรายงานของสมิธ ที่ลําน้ําเขาสมิง จังหวัดตราด โดยระบุว่าในขณะนั้น ปลาตะพัดเป็นปลาที่พบได้
ทั่วไปในแม่น้ําลําคลองในภาคตะวันออก ในปัจจุบัน สําหรับประเทศไทย เชื่อว่าเหลือเพียงบริเวณเขตรักษา
พันธ์ุสัตว์ป่าคลองแสงและเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าคลองยัน ซึ่งเป็นต้นแม่น้ําตาปี และบริเวณแม่น้ํา ที่อําเภอละงู 
จังหวัดสตูลเท่านั้น ส่วนทางภาคตะวันออกที่เคยชุกชุมในอดีต ไม่มีรายงานการพบอีกเลย อีกที่หนึ่งที่เคยได้ช่ือ
ว่ามีปลาตะพัดชุกชุมคือ บึงน้ําใส อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ในอดีตเป็นแหล่งจับปลาตะพัดที่มีช่ือเสียงมาก 
จนมีช่ือปรากฏในคําขวัญประจําอําเภอ โดยชาวบ้านจะเรียกปลาชนิดนี้ว่า "กรือซอ"  

ปลาตะพัดจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และ
ได้รับการควบคุมโดยอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ุ (The 
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) หรือ 
CITES ซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบันในวันที่ 21 มกราคม 2526 สถานภาพของปลาตะพัดในปัจจุบัน จึงอยู่ใน
สถานภาพใกล้สูญพันธ์ุ (Endangered) ในประเทศไทย และถูกคุกคาม (Vulnerable) ในประเทศอื่น ๆ เชื่อ
กันว่าสูญพันธ์ุแล้วจากภาคตะวันออกของไทย สาเหตุการคุกคามคือจับมากเกินขนาด และการสูญเสียถิ่นอาศัย
ที่เป็นลําธารในป่าดงดิบราบตํ่า  
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