
          ความหลากหลายของพรรณปลาป่าพรุโต๊ะแดงกับสภาวะการถูกคุกคาม 

                                                                                             กิตติภพ  จนัทรประวตัิ 

   กลุ่มวิจยัและพฒันาสถานแสดงพนัธุ์สตัว์น า้จืด 

                                                                              

 “ พรุ “ เป็น ค าท่ีชาวบ้านทางภาคใต้ใช้เรียก  บริเวณท่ีเป็นพืน้ท่ีลุม่ชุม่ชืน้  มีน า้แชข่งัมาก มีซากผพุงัของต้นไม้

และพนัธุ์พืชทบัถมกนั 

           ถ้าจะกลา่วถึง ป่าพรุท่ีใหญ่และอดุมสมบรูณ์ท่ีสดุ คงต้องนกึถึง ป่าพรุโต๊ะแดง ซึง่เป็นป่าพรุท่ีสมบรูณ์ท่ีสดุ ใน

บรรดาพรุท่ีมีอยู่ทัง้หมดของประเทศไทย (ความหลากหลายของชนิดพรรณไม้ พรรณพืช และสตัว์น า้ จะเป็นดชันีชีว้ดั

แสดงถึงความสมบรูณ์ป่าพรุนัน้ๆ ป่าพรุเม่ือเส่ือมโทรมจะกลายสภาพเป็นป่าเสม็ด)ครอบคลมุพืน้ท่ี 4 อ าเภอ ของจงัหวัด

นราธิวาส คือ อ.เมือง อ.ตากใบ อ.สไุหงโกลก และอ.สไุหงปาดี มีเนือ้ท่ีประมาณ 125,625 ไร่ ( ส านกังาน กปร., 2553 ) 

                                             

                                              

             

 

 

น า้ทว่มขงั และความเป็นกรดของน า้เป็นตวัขดัขวางการท างานของจลุินทรีย์ในการย่อยสลาย สีของน า้เป็นสีน า้ตาล

คล้ายสีชา น า้ในป่าพรุมีคา่ความเป็นกรดเป็นดา่งหรือ pH ท่ี 3.7-6.4 โดยเฉพาะฤดแูล้งน า้ในพืน้ท่ีพรุจะมีคา่ความเป็น
กรดคอ่นข้างสงู น า้มีออกซิเจนละลายอยูค่อ่นข้างต ่า สตัว์น า้ท่ีอาศยัอยูใ่นพรุ จึงต้องมีการปรับตวัเป็นอยา่งมากท่ีจะ

www.unseentourthailand.com/pgall...page%3

D1 

 

www.trekkingthai.com/forest/frgu...de07.htm 

 
ระบบนิเวศป่าพรุโต๊ะแดง  เป็นระบบนิเวศท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั และจะ

แตกตา่งจากนิเวศป่าชนิดอ่ืนคอ่นข้างมาก โดยมีลกัษณะกึ่งป่ากึ่งหนองน า้ 

คือ เป็นป่าท่ีมีน า้ทว่มขงัเกือบตลอดทัง้ปี พรรณไม้ พรรณพืชในป่าจงึต้อง

มีระบบรากพิเศษคล้ายกบัป่าโกงกาง  คือ มีรากค า้ยนั  รากหายใจ และ

รากพพูอน เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในระบบนิเวศท่ีแตกตา่งจากปกติ

ได้   บริเวณพืน้ผิวหน้าดินเป็นอินทรียวตัถ ุอนัเกิดจากการทบัถมของซาก

พืชเป็นชัน้หนาประมาณ 0.5-5.0 ม. ส่วนพืน้ดินชัน้ลา่งหรือพืน้ดนิเดมิ จะ

มีลกัษณะเป็นดนิตะกอนเลน มีสารประกอบพวกก ามะถนั ซึง่มีความเป็น

กรดสงู  การย่อยสลายเศษซากพืชเป็นไปได้ช้า เน่ืองจากสภาพ 

 

   ระบบรากต้นไม้ในป่าพรุ 

www.ipst.ac.th/environment/peatswamp.htm 

ระบบนิเวศกึ่งป่ากึ่งหนองน า้ 
การทบัถมของเศษซากพืช 



อาศยัอยูใ่นแหลง่น า้ดงักลา่ว  แตเ่ม่ือเข้าสูฤ่ดฝูน ปริมาณน า้ท่ีไหลเข้าพรุมีปริมาณมากขึน้  คา่ความเป็นกรดก็จะลดลง  

ปริมาณออกซิเจนละลายน า้เพิ่มสงูขึน้ ความอดุมสมบรูณ์ของแหลง่น า้เพิ่มมากขึน้  จงึเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการสืบ

พนัธ์วางไขข่องพรรณปลาและสตัว์น า้ตา่งๆ ในพรุโต๊ะแดง            

พรุโต๊ะแดง จดัว่าเป็นพรุท่ีมีความหลากหลายของชนิดพรรณปลามากท่ีสดุ ในบรรดาพรุทัง้หมดของประเทศไทย 

คือ มีการพบพรรณปลาอยา่งน้อย 95 ชนิด มีความส าคญัทางด้านเศรษฐกิจ ในแง่ของการใช้บริโภคภายในชมุชน และ

จบัขายเป็นปลาสวยงาม   โดยพรรณปลาหลายชนิด ไมเ่คยปรากฏรายงานวา่เคยพบในแหลง่น า้ใดๆในประเทศไทยมา

ก่อน จดัวา่เป็นปลาท่ีพบได้เฉพาะถ่ิน (Endemic species)  พบเฉพาะพืน้ท่ีพรุโต๊ะแดงเทา่นัน้  เชน่ 

 

                                                              

 

      

 

      

 

     
                                                                                                                                                 
 

 

 

ปลากะแมะ Chaca bankanensis  เป็นชนิดท่ีพบในประเทศไทย จากทัง้หมด 3 

ชนิด ของวงศ์ปลากะแมะ( Family  Chacidae ) มีรูปร่างและอปุนิสยัคอ่นข้าง

แปลก ได้รับความนิยมอย่างสงูในตลาดปลาสวยงาม แตเ่ลีย้งได้ยากมาก ในแต่

ละปีถกูจบัขายเป็นปลาสวยงามจ านวนมาก เม่ือเปรียบเทียบกบัจ านวนประชากร

ปลาท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ มีแนวโน้มท่ีจะสญูพนัธุ์คอ่นข้างสงู   

 ปลาช่อนเข็ม Luciocephalus  pulcher  เป็นปลาเพียงชนิดเดียวท่ีพบใน วงศ์

ปลาชอ่นเข็ม( Family Luciocephalidae ) มีลกัษณะโดดเดน่ในชว่งเวลากิน

อาหาร โดยจะพุง่จูโ่จมเข้าหาเหย่ือทัง้ตวั และส่วนของปากท่ีใช้จบักินอาหารจะ

ยืดหดได้ ปลาชนิดนีต้วัผู้จะอมไขไ่ว้ประมาณ 28 วนั จนลกูปลามีขนาด 1 ซม.จงึ

คายออกมา ได้รับความนิยมสงูในตลาดปลาสวยงาม 

ปลาเสือพรุ 6 ขีด Systomus hexazona  คล้ายเสือข้างลาย แตมี่แถบข้างล าตวั 6 

แถบ มีขนาดเล็กกวา่และเลีย้งได้คอ่นข้างยากกวา่มาก พบได้ไมบ่อ่ยนกัในตลาด

ปลาสวยงาม   

ปลากริมแรด Parosphronemus  paludicola คล้ายปลากริม  สีสนัสวยงาม พบ

ได้ไมบ่อ่ยนกัในตลาดปลาสวยงาม เลีย้งได้ยากมาก 

     โดยพรรณปลากลุม่นี ้มกัพบได้บริเวณแอง่น า้ภายในพรุ  ท่ีมีคา่ความเป็นกรด

คอ่นข้างสงู เม่ือน ามาเลีย้ง คอ่นข้างจะปรับตวัให้อาศยัอยูใ่นสภาพน า้ปกตไิด้ยาก 

และมกัจะตายลงอยา่งรวดเร็ว ผู้ เลีย้งจงึจ าเป็นต้องความรู้เก่ียวกบัธรรมชาตขิอง

ปลาชนิดนัน้ๆพอสมควร จงึสามารถท่ีจะเลีย้งให้ปลาอยู่รอดได้เป็นเวลานาน แต่

อยา่งไรก็ตามปลากลุม่นีก็้ยงัได้รับความนิยมสงูในตลาดปลาสวยงาม 

                     กะแมะ 

      Chaca  bankanensis Bleeker,1852                             

                    ช่อนเข็ม 

  Luciocephalus  pulcher (Gray,1830) 

 

                            เสือพรุ 6 ขีด 

   Systomus  hexazona (Weber&deBeaufort,1916) 

                           กริมแรด 

     Parosphronemus    paludicola (Tweede,1952) 



สว่นบริเวณแหลง่น า้รอบๆพรุโต๊ะแดง ท่ีมีคา่ความเป็นกรดไมส่งูมากนกั เราจะพบพรรณปลาอีกกลุม่หนึง่ ท่ี 

สามารถปรับตวัได้ดีกว่าปลากลุม่แรก อาศยัอยูใ่นน า้ปกติได้ง่าย และยงัได้รับความนิยมในตลาดปลาสวยงาม เชน่ 

          

          

  

        

 

                

        

 

 

 

 

 

1. การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมป่าพรุ  อนัเกิดจากการบกุรุกท าลายพืน้ท่ีจากประชาชนท่ีอยูอ่าศยัอยู่รอบ

บริเวณป่าพรุโต๊ะแดง เพื่อท าการเกษตรกรรม รวมถึงการเข้าไปพฒันาพืน้ท่ีพรุของสว่นราชการตา่งๆ เชน่ การก่อตัง้นิคม

สหกรณ์ และโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การขดุคลองระบายน า้ออกจากพืน้ท่ีป่าพรุสูแ่มน่ า้และทะเล  ท าให้พืน้ท่ีป่าพรุโต๊ะแดง

เส่ือมสภาพอยา่งรวดเร็ว ประกอบกบัภาวะโลกร้อนในปัจจบุนั  เกิดความแห้งแล้งมากขึน้  ดนิพรุยบุตวัลง น า้ท่ีเคยมีใน

พืน้ท่ีก็แห้งไป เกิดไฟป่าเผาไหม้นานหลายวนัหลายคืน เป็นสาเหตใุห้พืน้ท่ีป่าพรุโต๊ะแดงถกูท าลายอยา่งรวดเร็ว ท าให้

ปลาสญูเสียแหลง่ท่ีอยู่อาศยั  รวมถึงการใช้ยาและสารเคมีในไร่นารอบบริเวณพืน้ท่ีป่าพรุ เกิดสารเคมีตกค้างไหลลงสู่

แหลง่น า้ สง่ผลกระทบตอ่การด ารงชีวิตของพรรณปลาในพืน้ท่ีป่าพรุโต๊ะแดง 

ปลาซิวข้างขวานใหญ่ Trigonostigma  heteromorpha เป็นปลา

สวยงามท่ีเลีย้งง่าย ปรับตวัดี สีสนัสวยงาม ได้รับความนิยมสงู จงึมีการ

จบัขายเป็นปลาสวยงามในแตล่ะปีเป็นจ านวนมาก ในตลาดปลา

สวยงามมกัเรียกวา่ “ ซิวข้างขวานโกลก “  

ปลาเพียวขุน่ Kryptopterus macrocephalus คล้ายปลาก้างพระร่วง 

แตสี่ล าตวัจะขุน่กวา่ไมใ่สเหมือนก้างพระร่วง พบได้ไมบ่อ่ยนกัในตลาด

ปลาสวยงาม เลีย้งได้ยากกว่าปลาก้างพระร่วง 

ปลากดัน า้แดง Betta pi เป็นปลากดัท่ีใหญ่ท่ีสดุในปลากดัอมไขท่ี่พบใน

ประเทศไทย ใต้คางมีลกัษณะเหมือนสญัลกัษณ์พาย (π)  อปุนิสยัไม่

ก้าวร้าว จงึสามารถเลีย้งรวมกนัได้หลาย ๆ ตวัโดยไมก่ดักนั 

       ป่าพรุโต๊ะแดงนอกจากจะมีพรรณปลาท่ีพบได้เฉพาะถ่ินแล้ว ยงัมี

พรรณปลาทางเศรษฐกิจอ่ืนๆอีกหลายชนิด ท่ีพบได้เกือบทกุภาคของ

ประเทศไทย ใช้ประโยชน์ในแง่ของการน ามาบริโภคภายในครัวเรือนและ

ชมุชน เชน่ ปลาช่อน ปลากระสง ปลาหมอไทย ปลาไหลนา ปลาดกุอยุ 

ปลาบู ่ นบัได้วา่พรุโต๊ะแดงเป็นพืน้ท่ีชุม่น า้ท่ีมีความหลากหลายทาง

ชีวภาพสตัว์น า้มากท่ีสดุแหล่งหนึง่ของประเทศไทย แตจ่ากสถานการณ์

ในปัจจบุนัพบวา่ พรรณปลาพรุโต๊ะแดงก าลงัอยูใ่นสภาวะถกูคกุคาม

อยา่งหนกั พรรณปลาหลายชนิดมีแนวโน้มใกล้สญูพนัธุ์ โดยเฉพาะปลา

ท่ีพบได้เฉพาะถ่ิน อนัเน่ืองมาจากสาเหตหุลกั 2 ประการ คือ 

 

                ซิวข้างขวานใหญ่ 

   Trigonostigma  heteromorpha Dunker,1904 

                          เพียวขุ่น 

Kyptopterus macrocephalus (Bleeker,1858) 

                   กัดน า้แดง 

          Betta pi Tan,1998   

ภาพ: www.israquarium.co.il/Fish/Betta...tta.html 

 ภาพ: www.trangpets.com/index.php%3Fto.... 

msg1014 

ภาพ :www.jawnoyfishing.blogspot.com/2009/...ora.html 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2_(%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7)


 2. การท าการประมงมากเกินก าลงัผลิตของแหลง่น า้ โดยเฉพาะการรวบรวมเพ่ือสง่ขายเป็นปลาสวยงาม  อนั

เน่ืองมาจากปลาป่าพรุโต๊ะแดงได้รับความนิยมอยา่งกว้างขวางในตลาดปลาสวยงามทัง้ในและนอกประเทศ เพราะปลา

ในกลุม่นีน้อกจากมีความสวยงามแล้ว ยงัมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั มีความแปลกไมเ่หมือนใคร  จงึมีการรวบรวมเพื่อสง่ขาย

เป็นจ านวนมาก เชน่ ปลากะแมะ ปลาซิวข้างขวานใหญ่ และท่ีนา่วิตกก็คือ การรวบรวมปลาขนาดเล็ก เชน่  

       

 

 

         

 

 

ปัญหาการบกุรุกพืน้ท่ีป่านบัวนัจะมีความรุนแรงมากย่ิงขึน้ ซึ่งได้สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ทรัพยากรพรรณปลาป่าพรุโต๊ะ

แดง  สงัเกตได้วา่ในปัจจบุนั ปลาหลายชนิดเร่ิมท่ีจะพบได้ยากมากขึน้ หรือมีปริมาณลดลง เชน่ ปลากะแมะ ปลาหมอ

จ าปา การปลกูฝังจิตส านกึในการอนรัุกษ์อย่างเดียวคงไมพ่อ จ าเป็นต้องมีแรงจงูใจทางด้านเศรษฐกิจ เชน่เดียวกบัการ

แก้ปัญหาการบกุรุกพืน้ป่าจ าเป็นต้องกระท าควบคูไ่ปกบัการแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของชมุชน  ซึง่ในปัจจบุนั ศนูย์

ศกึษาการพฒันาพิกลุทอง อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  เข้ามาแก้ปัญหาการบกุรุกพืน้ท่ีป่า โดยได้ก าหนดแนวทางการ

จดัการพืน้ท่ีป่าพรุเป็น 3 เขต คือ 

 1. เขตพืน้ท่ีสงวน เป็นเขตท่ีสภาพป่าพรุยงัคงความอดุมสมบรูณ์ จ าเป็นท่ีจะต้องรักษาสภาพแวดล้อมให้

เปล่ียนแปลงน้อยท่ีสดุ จดัเป็นเขตท่ีห้ามลา่สตัว์หรือท าการประมงโดยเด็ดขาด 

 2. เขตพืน้ท่ีอนรัุกษ์ เป็นเขตท่ีป่าพรุเร่ิมถกูท าลายเป็นบางสว่น จ าเป็นท่ีจะต้องได้รับการบรูณะฟืน้ฟเูพ่ือให้กลบัคืน

สภาพเป็นเขตพืน้ท่ีสงวน  เขตอนรัุกษ์เป็นพืน้ท่ีท่ีราษฎรรอบๆบริเวณป่าพรุ ใช้ประโยชน์ในด้านการท าการประมงหรือการ

หาของป่า ดงันัน้การใช้ประโยชน์ใดๆก็ตาม จ าเป็นท่ีต้องมีความระมดัระวงัให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางระบบนิเวศน้อย

ท่ีสดุ 

 3. เขตพฒันา เป็นเขตป่าพรุเส่ือมโทรม อนัเกิดจากการ บกุรุก แผ้วถาง เผาป่า เพ่ือใช้ในกิจกรรมทางด้าน

การเกษตร โดยทางศนูย์ศกึษาการพฒันาพิกลุทองฯได้เข้ามาพฒันาพืน้ท่ี จดัสรรท่ีดินท ากินแก่ราษฎร การแก้ไข ปรับปรุง 

    ภาพ : www.lapwing.exblog.jp/m2009-05-

01                 ซิวผอม            

 Rasbora  agilis (Ahl,1937) 

ภาพ: www. aqua.c1ub.net/forum/index.php 

                     ซิวหนู 

   Boraras  urophthalmoides (Kottelat,1991) 

ปลาเสือพรุ 6 ขีด Systomus  hexazona   ปลาซิวผอม  Rasbora  agilis  ปลา

ซิวหน ูBoraras  urophthalmoides   ไปใช้เป็นปลาเหย่ือเพ่ือเลีย้งปลาสวยงาม

ขนาดใหญ่  เชน่  ปลาหมอสีฟลาวเวอร์ฮอร์นและปลาตะพดั  การกระท าดงักลา่ว

ไมว่า่จะเป็นความตัง้ใจหรือรู้เทา่ไมถ่ึงการณ์ก็ตาม  อนัเป็นการใช้ทรัพยากรไป

ในทางท่ีไมเ่หมาะสม ไมไ่ด้ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และคงเป็นสิ่งท่ีไมถ่กูต้อง

นกั  ถ้าปลาหลายชนิดต้องสญูพนัธุ์ไปเพราะสาเหตดุงักล่าว      

        จากสภาวะการคกุคามพรรณปลาพรุโต๊ะแดง  ท่ีได้กลา่วมาในข้างต้น ไม่วา่

จากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมป่าพรุ  อนัเกิดจากการบกุรุกพืน้ท่ีป่า  

หรือการจบัปลามากเกินไป เพ่ือรวบรวบสง่ขายเป็นปลาสวยงามก็ตาม   ล้วน

สง่ผลกระทบตอ่ความหลากหลายของพรรณปลาพรุโต๊ะแดงอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะ 

 



คณุภาพดนิ ให้เหมาะสมกบัการท าการเกษตร และการประมง รวมถึงการเข้าไปพฒันาและสง่เสริมอาชีพให้สอดคล้อง

กบัความต้องการของเกษตรกร เพ่ือสร้างความมัน่คงทางด้านเศรษฐกิจของชมุชน ลดปัญหาการบกุรุกป่าให้น้อยลงท่ีสดุ 

 เป็นท่ีทราบกนัดีอยูแ่ล้ววา่ สงัคมรอบๆพืน้ท่ีคอ่นข้างจะแตกตา่งจากท่ีอ่ืนมาก การเข้าไปพฒันาหรือแก้ไขปัญหา

ใดๆก็ตาม สิ่งส าคญัท่ีสดุคือ จ าเป็นต้องท าความเข้าใจและได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพืน้ท่ี การแก้ไขปัญหาจงึ

จะประสบผลส าเร็จและบรรลเุป้าหมาย เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรอยา่งยัง่ยืนท่ีสดุ   
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พรรณปลาพรุโต๊ะแดงที่ส าคัญ 



  

                                           ซวิเพชรน้อย    

                       ช่ือสาม ญ  Spotted  Rasbora     

                    ช่ือวิทยาศาสตร์   Boraras  maculatus  ( Dunker, 1904)                    

ลักษณะเด่น รูปร่างเรียวยาว หวัโต ตาโต  มีเส้นข้างตวัไม่สมบรูณ์ ล าตวัมีสีน า้ตาลอ่อนถึงสีแดง มี

จดุด า 3 จดุทีเหนือครีบอก  ครีบก้น และโค่นหางขนาด  2.5 เซนติเมตร  ที่อยู่อาศัย พรุโต๊ะแดง จ.

นราธิวาส สถานภาพ มีแนวโน้มใกล้สญูพนัธุ์ อ่ืนๆ เป็นปลาสวยงามท่ีค่อนข้างได้รับความนิยม จาก

นกัเลีย้งปลา แต่เลีย้งได้ยากกว่าปลาซวิชนิดอ่ืนๆ 

           ซวิข้างขวานใหญ่ 

                                ช่ือสาม ญ  Harliquin  Rasbora 

      ช่ือวิทยาศาสตร์  Trigonostigma  heteromorpha( Dunker, 1904)                    

ลักษณะเด่น  รูปร่าง แบนข้างกว่าปลาซวิทัว่ไป หวัโต  นยัน์ตาโต  ครีบเล็ก ล าตวัสีส้มแดงเหลือบ

ชมพ ู  ตอนกลางล าตวัถึงโคนหางมีแต้มรูปสามเหล่ียมขนาดใหญ่   ครีบมีสีใสมีแต้มสีส้ม ขนาด 3.5 

เซนติเมตร ที่อยู่อาศัย พรุโต๊ะแดง จ.นราธิวาส  สถานภาพ  มีแนวโน้มใกล้สญูพนัธุ์   อ่ืนๆ เป็นปลา

สวยงามท่ีเลีย้งง่าย ปรับตวัดี ได้รับความนิยมสงู ในตลาดปลาสวยงามมกัเรียกว่า  ซวิข้างขวานโกลก 

เน่ืองจากแหล่งรวบรวมส่วนใหญ่อยู่ใน อ.สไุหงโกลก จ.นราธิวาส และเพื่อไม่ให้ช่ือเรียกสบัสนกบั 

ปลาซวิข้างขวานเล็ก   



 

ภาพ:www.rva.jp/plants/star-tonina_fl...arge.htm              

                                                            ซวิผอม 

                                     ช่ือสามัญ    Slender Rasbora                

                     ช่ือวิทยาศาสตร์  Rasbora  agilis  ( Ahl,1937) 

ลักษณะเด่น ล าตวัเรียวยาว ตาโต  ปากกว้าง เกล็ดใหญ่ ครีบหลงั ครีบก้นเรียวยาว ล าตวัด้านบนมีสี

เหลืองอ่อน  ท้อง มีสีเงินวาว ครีบหางมีสีเหลืองอ่อน ขนาด 5 เซนติเมตร ที่อยู่อาศัย พบบริเวณล าธารรอบ

พรุโต๊ะแดง จ. นราธิวาส สถานภาพ มีแนวโน้มใกล้สญูพนัธุ์ อ่ืน ๆเลีย้งค่อนข้างยาก ปรับตวัได้ยาก พบได้

ไม่บ่อยนกัในตลาดปลาสวยงาม 

                     กะแมะ 

                                   ช่ือสามญั   Angler  Catfish 

                       ช่ือวิทยาศาสตร์   Chaca  bankanensis (Bleeker,1852) 

ลักษณะเด่นหวัแบนราบมากและปากกว้าง ตาเล็ก ครีบท้องใหญ่ มีผิวย่นและเป็นตุ่มขนาดต่างๆ  

ล าตวัสีน า้ตาลแดงเข้ม ท้องสีจาง มีประและจดุสีคล า้ กระจายทัว่ พฤติกรรมอาศยัอยู่กองใบไม้ร่วงมกั

อยู่นิ่งเป็นเวลานานเพื่อรอจบัปลาเล็ก ๆที่อยู่อาศัย ป่าพรุโต๊ะแดง สถานภาพ มีแนวโน้มใกล้สญู

พนัธุ์ อ่ืนๆ ถกูจบัขายเป็นปลาสวยงามในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก เม่ือเทียบกบัประชากรปลาท่ีมีอยู่

ตามธรรมชาติ เป็นอีกชนิดท่ีเลีย้งได้ยากมาก ปรับตวัในสภาพน า้ปกติ    ได้ยาก ไม่ค่อยตอบรับ

อาหารท่ีให้ในท่ีเลีย้ง อปุนิสยัปกติ จะอยู่นิ่งกบัพืน้ถ้าเร่ิมว่ายน า้ไปมาแสดงว่าปลาเร่ิมมีอาการ เครียด 

ป่วยและมกัจะตายลงอย่างรวดเร็ว 



          

         ภาพ : ชาลทอง  ภู่นิยม                        ช่อนเข็ม 

                                                    ช่ือสามญั  Pikehead 

                     ช่ือวิทยาศาสตร์  Luciocephalus  pulcher ( Gray,1830) 

ลักษณะเด่น   รูปร่างเพรียวยาว ล าตวัค่อนข้างกลม ปากแหลมยาว หวัโต ครีบหลงั อยู่ค่อนไปทาง

หาง ครีบอกเล็กบางใส ครีบท้องย่ืนออกเป็นเส้นยาว มีแถบด าพาดตามยาวของล าตวั คางและท้องมี

ลายด าเปรอะ ที่อยู่อาศัย  ป่าพรุโต๊ะแดง สถานภาพ ถกูคกุคาม  อ่ีนๆ จากอปุนิสยัการกินอาหารท่ี

ค่อนข้างต่ืนตา ต่ืนใจ คือการพุง่จโูจมเข้าหาเหย่ือทัง้ตวัและใช้ปากฮบุเหย่ือทนัทีเป็นเสน่ห์อีกอย่าง

หนึง่ของปลาชนิดนี ้จงึได้รับความนิยมค่อนข้างสงู แต่เป็นชนิดท่ีเลีย้งได้ยากโดยเฉพาะช่วงแรกของ

การเลีย้งท่ีต้องมีการปรับตวักบัสภาพน า้ใหม่ 

     

    ภาพ :www.fishtankforum.co.uk                     หมอจ าปา 

                                             ช่ือสามัญ   Java  Comb tail 

          ช่ือวิทยาศาสตร์  Belontia  hasselti ( Cuvier,in Cuv.and Val.,1831)ลักษณะเด่น ล าตวัสี

เหลืองทองหรือเหลืองคล า้ถึงน า้ตาลแดง ขอบเกล็ดสีคล า้และท่ีฐาน ครีบหลงัตอนท้ายมีจดุสีด า ตอนท้าย

รวมถึงครีบหางมีลายเส้นเป็นตาข่าย พฤตกิรรม  มีพฤติกรรมการวางไข่โดยใช้การก่อหวอดและตวัผู้ เป็น

ผู้ดแูลไข่และตวัอ่อน เหมือนปลากดั ที่อยู่อาศัย ป่าพรุโต๊ะแดง สถานภาพ มีแนวโน้มใกล้สญูพนัธุ์ 

 



                                                   

     ภาพ : ชาลทอง  ภู่นิยม                              

                                                      ก้างพระร่วง 

                                 ช่ือสามัญ Glass Catfish                                                                                                                                                                                                                                                               

ช่ือวิทยาศาสตร์ Kryptopterus  bicirrhis( Val. in Cuv.and Val.,1839) 

ลักษณะเด่น   เป็นปลาท่ีมีตวัใสท่ีสดุในโลก หวัและปากเล็ก มีหนวด 2 คู่ ล าตวัแบนข้างมากและเพรียว

ยาวไปทางด้าน  ท้าย หวัสีเหลืองอมเขียว ล าตวัใสจนมองเห็นอวยัวะภายใน เส้นเลือดและกระดกู ครีบหาง

เว้าลกึ ถิ่นอาศัย  แม่น า้และล าคลองในป่าและรอบ ๆ ป่าพรุ สถานภาพ มีแนวโน้มใกล้สญูพนัธุ์ อ่ืนๆ 

เป็นปลาสวยงามท่ีได้รับความนิยมอย่างสงู โดยเฉพาะตลาดปลาสวยงามตา่งประเทศ อนัเน่ืองมาจาก

ความโดดเด่นและแปลกของปลาชนิดนี ้ปัจจบุนัมีการรวบรวมเพ่ือขายเป็นปลาสวยงามเป็นจ านวนมาก  

เส่ียงต่อการสญูพนัธุ์สงู 

        

ภาพ: www.bloggang.com/viewblog.php                                                          

                                                     เพียวขุ่น,ผี 

                         ช่ือสามัญ   Striped Glass  Catfish 

               ช่ือวิทยาศาสตร์ : Kyptopterus macrocephalus(Bleeker,1858) 

ลักษณะเด่น  คล้ายปลาก้างพระร่วง แต่ล าตวัยาวกว่า ครีบหลงัเห็นได้ชดัเจนกว่า และมีสีน า้ตาลอ่อนหรือสี

คล า้ กลางล าตวัมีแถบสีด าพาดตามแนวยาว ครีบใสสีเหลืองหรือน า้ตาลอ่อน หนวดสีคล า้ พฤตกิรรม  อยู่

เป็นกลุ่มในระดบักลางน า้และมีพืชน า้หนาแน่น ถิ่นอาศัย พบมากท่ีพรุโต๊ะแดง จ. นราธิวาส สถานภาพ มี

แนวโน้มใกล้สญูพนัธุ์  อ่ืนๆ พบได้ไม่บ่อยนกัในตลาดปลาสวยงาม 



                       เสือพรุ 6 ขีด 

                                            ช่ือสามัญ   Six-banded  barb 

ช่ือวิทยาศาสตร์ : Systomus  hexazona(Weber and deBeaufort,1916) 

ลักษณะเด่น  คล้ายเสือข้างลาย แต่ล าตวัเรียวยาวกว่า  ล าตวัมีสีส้มอมน า้ตาล มีแถบสีด าพาดขวางตัง้แต่

แนวลกูตาบนล าตวัจนถึงโค่นหาง 6 แถบ ครีบมีสี ส้มสด พฤตกิรรม  อยู่เป็นเป็นฝงูในแอ่งน า้และล าคลอง

บริเวณพรุ ถิ่นอาศัย พบเฉพาะพรุโต๊ะแดง จ. นราธิวาส สถานภาพ  ถกูคกุคาม อ่ืนๆ เป็นชนิดท่ีเลีย้ง

ค่อนข้างยาก ไม่สามารถปรับตวัอาศยัอยู่ในน า้ปกติได้เป็นเวลานาน  

                   

ภาพ: www.israquarium.co.il/Fish/Betta...tta.html                                                                                 

                                                        กัดน า้แดง 

                                                   ช่ือสามัญ  Pi Betta 

ช่ือวิทยาศาสตร์     Betta pi ( Tan,1998) 

ลัักษณะเด่น มีรูปร่างคล้ายปลากดั หวัโต ครีบทกุครีบใส ครีบหางค่อนข้างใหญ่ มีลายใต้คางซึง่มี
ลกัษณะเหมือนสญัลกัษณ์พาย (π) หวัและล าตวัมีสีน า้ตาลอ่อนอมแดง  ถิ่นอาศัย พบในป่าพรุโต๊ะแดง 
จงัหวดันราธิวาส พฤตกิรรม เป็นปลาท่ีไม่ดรุ้าย ก้าวร้าวเหมือนพวกปลากดัประเภทก่อหวอด จงึสามารถ
เลีย้งรวมกนัได้หลาย ๆ ตวั สถานภาพ ถกูคกุคามทางด้านถ่ินท่ีอยู่อาศยั อ่ืนๆเป็นชนิดท่ีใหญ่ท่ีสดุใน 
จ านวน 4 ชนิดของปลากดัอมไข่ ท่ีพบในประเทศไทย  เน่ืองจากสีสนัไม่ค่อยสวยงาม  จงึนิยมเลีย้งเฉพาะผู้
ท่ีช่ืนชอบปลาแปลก และเลีย้งค่อนข้างง่าย ปรับตวัได้ดี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2_(%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2


 

     ภาพ : ชาลทอง  ภู่นิยม                                                                                                                                

                                                           กริมแรด 

                                      ช่ือสามัญ     Palid Licorice Gourami       

             ช่ือวิทยาศาสตร์ : Parosphronemus  paludicola(Tweede,1952) 

ลักษณะเด่น  คล้ายปลากริม แต่มีจะงอยปากสัน้กว่า  ตาโต หวัและล าตวัมีสีเขียวอ่อน มีแถบสีแดงพาด

ตามแนวล าตวัไปถึงโคนครีบหาง  ครีบมีสีม่วงแดง  พฤตกิรรม พบบริเวณแอ่งน า้รอบพรุท่ีมีพรรณไม้

หนาแน่น ถ่ินอาศยั พบเฉพาะพรุโต๊ะแดง จ. นราธิวาส สถานภาพ  ถกูคกุคาม อ่ืนๆ เป็นชนิดท่ีเลีย้งได้

ยากอีกชนิดหนึง่  ไม่สามารถปรับตวัในคณุภาพน า้ปกติได้เป็นระยะเวลานาน  ไม่พบบ่อยนกัในตลาดปลา

สวยงาม 
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