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ปลาสายพันธุไทย  Siamensis 
 

พรพรรณ  พุมพวง 
กลุมงานวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุสัตวนํ้าจืด 

 
ชวงน้ีกระแสรักษไทยกําลังไดรับการพูดถึง และมุงเนนกระตุนจิตสํานึกใหเด็กไทยรวมทั้งคนไทยไดเห็น

ความสําคัญ ตอการอนุรักษเอกลักษณไทย ไมวาจะเปนการพูด หรือการเขียนภาษาไทยอยางถูกตอง รวมทั้ง 
สืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามตางๆ ของไทยไปสูคนรุนตอไป  

แตจะมีสักกี่คนที่รูวาในสัตวนํ้า ก็มีความเปนไทย ซึ่งตองการการอนุรักษอยางเรงดวนเชนกัน โดย 
สัตวนํ้าที่กําลังกลาวถึงน้ี เปนปลานํ้าจืดสัญชาติ และเช้ือชาติไทยแทแนนอน ยืนยันดวย ช่ือชนิด  Siamensis  

Siam หรือ สยาม เปนคําที่ชาวตางประเทศใชเรียกอาณาจักรอยุธยา มาต้ังแต พ.ศ. 2000 ตอมา เมื่อ
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดเปลี่ยนช่ือจากประเทศ สยาม ที่ต้ัง
ข้ึนมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เปน ประเทศไทย หรือมีช่ืออยางเปนทางการวา 
ราชอาณาจักรไทย  พรอมทั้งเปลี่ยนสัญชาติจาก "สยาม" มาเปน "ไทย" ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนคําวา "Siam" เปน 
"Thaïlande" ในภาษาฝรั่งเศส และ "Thailand" ในภาษาอังกฤษดวย  ซึ่งใชตอมาจนถึงปจจุบัน แตอยางไรก็
ตาม เมื่อพูดถึง สยาม (Siam) ก็ยังมีคนอีกจํานวนมากที่รูจักกันดีวาหมายถึงประเทศไทยน่ันเอง 

ปลาที่ใชคําวา Siam ในช่ือชนิด (Siamensis ในช่ือวิทยาศาสตร) ก็เหมือนกับคําประกาศวา ปลาชนิด
น้ันสามารถพบไดในประเทศไทย หรือบางชนิดก็มีถ่ินกําเนิดอยูในประเทศไทย แลวเราๆ ทานๆ ที่เปนคนไทย
แทๆ รูกันบางไหมวา ปลาสายพันธุไทย มีชนิดอะไรบาง รูปรางหนาตาเปนอยางไร หากยังไมรูจัก หรือรูจักไม
ครบ ก็แวะมาดูทางน้ีสักนิด จะไดพูดไดไมอายใครวาเราเปนคนไทย โดยปลานํ้าจืดที่ไดช่ือวาเปน Siamensis 
ประกอบดวย 

 
 

ปลากระโห, หัวมัน, กะมัน   
ชื่อสามัญ  Siamese giant carp 
ชื่อวิทยาศาสตร  Catlocarpio siamensis  (Boulenger, 1898)   

เปนปลานํ้าจืด ชนิดมีเกล็ดที่มีขนาดใหญมากที่สุดใน
โลก รูปรางคลายกับปลาตะเพียน ลําตัวปอม แบนขาง หลังโคง
เปนสันนูน หัวโต มีความยาวของหัวประมาณหน่ึงในสามของ
ลําตัว  ขอบฝาปดเหงือกมนกลม และใหญกวาปลาชนิดอื่นๆ 
นัยนตาโตอยูใกลกับจะงอยปาก ไมมีหนวด ปากกวาง มีฟนใน

ลําคอหน่ึงแถว ลําตัวมีสีเทาปนดํา ครีบทุกอันมีสีแดงปนสม ขนาดโดยทั่วไปประมาณ 1.5 เมตร แตเคยพบ
ขนาดใหญสุดประมาณ 3 เมตร  

ปลากระโหเคยพบชุกชุมในแมนํ้าแมกลอง เจาพระยา จนถึงบึงบอระเพ็ด ในปจจุบันมีปริมาณนอยลง
มาก และไมพบในบึงบอระเพ็ดแลว แตอยางไรก็ตามกรมประมงสามารถเพาะพันธุไดบางแลว 

 
 
 



 2 

ปลาเข็มหมอ 
ชื่อสามัญ  Silver half beak 
ชื่อวิทยาศาสตร  Dermogenys siamensis  Fowler, 1934  

เปนปลานํ้าจืด ที่มีเกล็ดคอนขางเล็ก รูปรางมีลักษณะเปน
ทรงกระบอกเรียว ลําตัวแบนขางเล็กนอย หรือกลม มีจะงอยปากลาง
ย่ืนยาวกวาปากบนมาก ตาโต ครีบหลังคอนไปทางดานทายของลําตัว  

ปลาเข็มหมอ มักพบบริเวณลุมแมนํ้าเจาพระยาตอนลาง และ
บึงบอระเพ็ด  ชอบหากินที่ผิวนํ้า กินแมลง และลูกปลาเปนอาหาร 
ออกลูกเปนตัว นิยมเลี้ยงเปนปลาสวยงาม 

 
 
 

ปลาแขยงหิน, กดหิน, แคหมู 
ชื่อสามัญ  Asian bumblebee catfish 
ชื่อวิทยาศาสตร  Pseudomystus siamensis  
(Regan, 1913)  

เปนปลานํ้าจืดที่ไมมีเกล็ด หัว และตามีขนาด
เล็ก ลําตัวคอนขางยาว แบนขางเล็กนอย หัวแบน  
ทองปอง  ลําตัวสีเหลืองออน หรือสีนํ้าตาลออน มีแถบ
สีดําขนาดใหญพาดขวางลําตัว 4 แถบ ดานทองมีสีจาง 
ปากเล็ก มีหนวดสั้นๆ 4 คู กานครีบใหญแข็งแรง มีลักษณะเปนซี่ฟนเลื่อย ครีบหางเวาลึก  

ปลาแขยงหินพบในแมนํ้าทั่วทุกภาคของไทย ขนาดใหญสุดประมาณ 20 เซนติเมตร กินลูกปลา ลูกกุง 
ตัวออนแมลงนํ้า และซากพืชซากสัตวเปนอาหาร  นิยมเลี้ยงเปนปลาสวยงาม   

 
 

ปลาติดหิน, คางคาว 
ชื่อสามัญ  Freshwater batfish 
ชื่อวิทยาศาสตร  Oreoglanis siamensis  Smith, 
1933  

เปนปลานํ้าจืดขนาดเล็ก ประเภทไมมีเกล็ด 
ลําตัวปอมสั้น มีสีเขียวมะกอกสลับกับรอยดาง ทองมี
สีชมพูสด หางยาว หัวโต สวนทองแบนราบ ใตปากมี
อวัยวะซึ่งใชในการเกาะยึดติดกับกอนหินไดเปนอยาง
ดี ครีบอกอยูแนวเดียวกับครีบหู ซึ่งมีขนาดใหญ
สําหรับใชชวยในการวายทวนกระแสนํ้า  

ปลาติดหินมักพบอยูตามลําธารบนภูเขา และ
บริเวณนํ้าตกที่มีกระแสนํ้าไหลเช่ียว และระดับความสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 900 เมตร มีขนาดลําตัว
ยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร  กินแมลงนํ้า และสัตวนํ้าขนาดเล็กเปนอาหาร 
 

(อางอิงรูปจาก classified.thaismeplus.com) 
 

(อางอิงรูปจาก http:// www.siamensis.org) 
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ปลาบูสยาม 
ชื่อสามัญ  - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Calamiana siamensis  
Fowler, 1934 

เปนปลาขนาดเล็ก มีเกล็ดตามเสนขางตัว 
23-26 แถว ปากกวางต้ังเปนแนวเกือบขนาน มีฟน
บนและฟนลาง ลําตัวปอมสั้น ครีบหางกลมมน 
ครบีทองเปนรูปถวย พื้นสีของลําตัวมีสีนํ้าตาลปน
เหลือง มีลายดําลางๆ พาดขวางตัว ที่แกมมีแถบสีดํา 
1 แถบ ครีบทุกครีบใส มีลายดําประปราย 

ปลาบูสยามพบตามลําธารนํ้าจืด ปากแมนํ้า ชายทะเล  
 
 

ปลาแปนแกว, ขาวเมา, กระจก 
ชื่อสามัญ  Siamese glassfish  
ชื่อวิทยาศาสตร  Parambassis siamensis  (Fowler, 
1937) 

เปนปลานํ้าจืดขนาดเล็ก มีเกล็ดเล็ก บางใส และ
หลุดงาย ลําตัวแบนขางมาก หัวโต ตาโต รูปรางคอนขาง
เปนสี่เหลี่ยม มีครีบหลังสองอัน อันแรกประกอบดวยกาน
ครีบแข็งเปนหนามแหลม 7 กาน ครีบหลังอันที่สองมี
เฉพาะกานครีบฝอย ตัวใส หรือมีสีขาวจนมองเห็นอวัยวะ

ภายใน มีจุดสีดํากระจายอยูทั่วลําตัว สวนทองมีสีเงินวาว หรือสีขาว ขนาดความยาวเฉลี่ยประมาณ 3-6 
เซนติเมตร  

ปลาแปนแกวพบในแมนํ้าทั่วไป แตพบไดมากสดุในลุมนํ้าแมกลอง ชอบอยูรวมกันเปนฝูงในแหลงนํ้าน่ิง 
รักสงบ  กินจุลินทรีย และตัวออนแมลงเปนอาหาร นิยมนํามาฉีดสีสะทอนแสงบริเวณลําตัวเพื่อใหมีสีสวยงาม 
 
ปลาแปบ, แปบบาง 
ชื่อสามัญ  - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Parachela siamensis  (Günther, 
1868)  

เปนปลานํ้าจืดชนิดมีเกล็ด มีรูปรางคลายใบไม สวน
หางเรียว ลําตัวแบนขางมาก หัวเล็ก ปากเล็ก ครีบหลังอันเล็ก 
ครีบอกยาว ครีบกนมีฐานยาว ครีบหางเวาต้ืน ตัวมีสีเงินวาว
อมเหลือง ครีบสีคล้ํา ครีบหางสีเหลืองออน พบทั่วไปมีขนาด
ประมาณ 8 เซนติเมตร  

ปลาแปบมักอยูรวมกันเปนฝูงใหญในแมนํ้า และ
แหลงนํ้าหลาก ต้ังแตลุมนํ้าแมกลอง ถึงแมนํ้าโขง และในภาคใต พบชุกชุมในบึงบอระเพ็ด โดยเฉพาะในฤดูนํ้า
หลาก 

(อางอิงรูปจาก www.thaifancyfish.com) 

(อางอิงรูปจาก http://aquatoyou.com) 
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ปลาสรอย, สรอยหัวกลม, สรอยขาว 
ชื่อสามัญ  Siamese mud carp, Jullien’s mud carp  
ชื่อวิทยาศาสตร  Henicorhynchus siamensis  
(Sauvage, 1881) 

เปนปลานํ้าจืด ชนิดที่มีเกล็ด มีลําตัวยาวเพรียว 
แบนขาง สวนหัวโต และกลมมน ปากมีขนาดเล็ก กึ่งกลาง
ของริมฝปากลางมีปุมกระดูกย่ืนออกมา ไมมีหนวด เกล็ด
ใหญ ลําตัวสีเงินอมเทา มีจุดที่ครีบอก และโคนครีบหาง 

ขนาดประมาณ 7-22 เซนติเมตร ชอบอยูรวมกันเปนฝูงใหญและมีการยายถ่ินข้ึนตนนํ้า ที่ลุมนํ้าทวมขัง หรือ
บริเวณนํ้าหลาก ในตนฤดูฝนเพื่อวางไข และเมื่อเขาสูปลายฤดูหนาวก็จะอพยพกลับสูแมนํ้าอีกครั้ง 

ปลาสรอยขาวพบในแมนํ้าทั่วทุกภาคของประเทศ กินพืช และแมลงนํ้าเปนอาหาร จัดเปนปลา
เศรษฐกิจที่สําคัญอีกชนิดหน่ึงของภาคกลาง และภาคอีสาน 

 
ปลาเล็บมือนาง, สรอยดอกยาง 
ชื่อสามัญ  Siamese algae eater 
ชื่อวิทยาศาสตร  Crossocheilus siamensis  (Smith, 
1931)  

เปนปลานํ้าจืดขนาดเล็ก มีเกล็ดเล็ก ลําตัวเพรียว
ยาว คอนขางกลม หัวเล็กแหลม ปากเล็กอยูดานลางของ
จะงอยปาก และมีแผนหนังคลุม มีหนวดสั้น 1 คู ลําตัวสี
เงินอมเหลือง มีลายสีคล้ําที่ขอบเกล็ด และขางตัวมีสีเขียว 
และจุดสีนํ้าเงินออน บริเวณหัวมีสีเขียวสด แถบขางตัวจาก
หัวถึงกลางหางมีสีดํา ครีบหาง ครีบหลัง และครีบอก เปนสีเขียวออน ครีบกน และครีบทองไมมีสี  ชอบอยู
รวมกันเปนฝูงใหญตามแมนํ้าสายหลัก และในชวงฤดูฝนจะยายถ่ินไปอยูบริเวณนํ้าหลาก  

ปลาเล็บมือนางพบตามแมนํ้าเจาพระยา  แมนํ้าโขง  จับไดครั้งแรกที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อป 
พ.ศ. 2471  มีขนาดโตเต็มที่ประมาณ 17 เซนติเมตร กินสาหราย และตะไครนํ้าที่ข้ึนตามโขดหินและตอไม เปน
ปลาที่คอนขางหายาก และนิยมเลี้ยงเปนปลาสวยงาม 

 
ปลาสรอยลูกกลวย, มะลิเลื้อย, ซา 
ชื่อสามัญ  Hard-lipped barb 
ชื่อวิทยาศาสตร  Labiobarbus siamensis  
(Sauvage, 1881)  

เปนปลานํ้าจืดชนิดที่มีเกล็ดคอนขางเล็ก มี
ลําตัวเพรียวยาว สวนหัวเล็ก ปากเล็กอยูปลาย
จะงอยปาก มีหนวดยาว 2 คู ครีบหางยาวมาก ครีบ
อื่นๆ มีขนาดเล็ก ลําตัวมีสีนํ้าเงินวาว มีแถบสีคล้ํา
พาดตามยาว 5-6 แถบ ครีบหางมีสีแดงเรื่อ ครีบหลังมี
ขอบสีคล้ํา โดยทั่วไปมีขนาด 10-15 เซนติเมตร  

ปลาสรอยลูกกลวยพบไดในแหลงนํ้าทั่วไปของไทย รวมทั้ง ลาว กัมพูชา และเวียดนาม 

(อางอิงรูปจาก www.aquatoyou.com) 
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ปลาหมอแคระขี้เซา  
ชื่อสามัญ  Siamese badis 
ชื่อวิทยาศาสตร  Badis siamensis  Klausewitz, 
1957 

เปนปลานํ้าจืดชนิดที่มีเกล็ด จัดอยูในกลุม
ปลาหมอแคระแตจะมีสีไมสดเหมือนปลาชนิดอื่นๆ 
ลําตัวมีสีนํ้าตาลออนและมีจุดประสีดํากระจายทั่ว
บริเวณลําตัว มีพฤติกรรมชอบลอยตัวอยูน่ิง ๆ ไม
คอยขยับตัวมากนัก  

ปลาหมอแคระข้ีเซาพบครั้งแรกที่จังหวัด
ภูเก็ต และพบวามีการแพรกระจายอยูตามแหลงนํ้า

ที่ไหลลงตามแนวชายฝงดานทะเลอันดามันของไทย 
ต้ังแต จ. ระนอง ลงไป ปจจุบันยังไมพบการกระจาย
ในแหลงนํ้าที่ไหลลงลงตามแนวชายฝงดานอาวไทย  

 
 

ปลาหลด, หลดจุด 
ชื่อสามัญ  Spotted spiny eel  
ชื่อวิทยาศาสตร  Macrognathus siamensis  
(Gunther, 1861)  

เปนปลานํ้าจืด มีเกล็ดขนาดเล็ก ลําตัวยาว แบน
ขางเล็กนอย ครีบหางเล็กปลายมน ครีบอกเล็กกลม สีของ
ลําตัวเปนสีนํ้าตาล หรือนํ้าตาลอมเทา ฐานของครีบหลัง 
และครีบกนมีจุดดําขอบขาว ดานทองสีจาง โดยทั่วไปพบ
ขนาดประมาณ 15 เซนติเมตร แตสามารถพบใหญสุดไดถึง 35 เซนติเมตร   

ปลาหลดพบในแหลงนํ้าน่ิง และแมนํ้าลําคลองทั่วทุกภาคของไทย  อินเดีย พมา มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย  เปนปลาที่ชอบอาศัยในที่ที่มีกําบัง และออกมาหากินเมื่อไมมีแสงสวาง ปกติจะมุดตัวเขาไปอยูใต
พื้นโคลนหรือพื้นทราย โผลเพียงจะงอยปากที่ย่ืนแหลมข้ึนมาหายใจ กินไสเดือน หนอน กุง แมลงนํ้า และปลา
ขนาดเล็กเปนอาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 

(อางอิงรูปจาก นณณ ผาณิตวงศ   
www.siamensis.org) 
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ปลาหวีเกศ, สายย ู
ชื่อสามัญ  Siamese schilbeid catfish 
ชื่อวิทยาศาสตร  Platytropius siamensis  (Sauvage, 
1883) 

เปนปลานํ้าจืดชนิดไมมีเกล็ด มีรูปรางแบนขาง 
เรียวไปทางดานทาย สวนหัวแบนราบ ครีบหลัง และครีบ
อกเปนกานแข็ง ครีบกนยาว ครีบหางเวาลึก มีหนวด 4 คู 
เปนเสนแบน และยาวมากจนเกือบถึงปลายหาง ลําตัวมีสี
เงินวาว หรืออาจมีแถบคล้ําบนลําตัว 3 แถบ  

ปลาหวีเกศพบเฉพาะในแมนํ้าเจาพระยา และแมนํ้าสาขา ขนาดใหญสุดประมาณ 40 เซนติเมตร  แต
ปจจุบันไมพบปลาชนิดน้ีมานานกวา 17 ปแลว จนคาดไดวาปลาชนิดน้ีนาจะสูญพันธุไปจากโลกแลว 

 
 

ปลาอุก 
ชื่อสามัญ  - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Hemipimelodus siamensis  
(Sauvage, 1878) 

เปนปลานํ้ากรอยชนิดที่ไมมีเกล็ด มีรูปราง
เพรียว หางคอดเล็ก หลังยกสูงเล็กนอย จะงอยปาก
ย่ืนยาว หัวโตแบนราบเล็กนอย ปากเล็ก ตาเล็กอยู
กลางหัว ครีบหลังมีกานแข็งหนาและยาว ครีบไขมัน
เล็กมีสีคล้ําเล็กนอย ครีบทองใหญ ครีบหางเวาลึก 
ตัวมีสีเทาอมเหลืองออน ดานทองสีจาง ครีบสีจาง  

ปลาอุก พบในแมนํ้าแมกลอง บางปะกง ในแมนํ้าเจาพระยาเคยพบข้ึนไปสูงสุดจนถึง จ.ชัยนาท และ
พบไดในแมนํ้าในภาคใต จนถึงบอรเนียว มีขนาดประมาณ 10 เซนติเมตร ขนาดใหญสุดที่เคยพบประมาณ 20 
เซนติเมตร นิยมบริโภคตัวผูที่มีไขในปากเรียก " ไขปลาอุก " และเลี้ยงเปนปลาสวยงาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(อางอิงรูปจาก http://th.wikipedia.org) 
 

(อางอิงรูปจาก www.thaigoodview.com) 
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นอกจากปลาที่เปน Siamensis แทๆ แลว ก็ยังมีปลานํ้าจืดอีกกลุมหน่ึง ที่ใช Siamese ในช่ือสามัญ
ดวยโดยมีความหมายวาเปนปลาที่มีถ่ินกําเนิด หรือพบการแพรกระจายเปนจํานวนมากในประเทศไทย โดยปลา
ที่ใช Siamese และเปนที่รูจักกันอยางกวางขวางก็คือ 

 
 

ปลากัด, กัดจีน, กัดไทย  
ชื่อสามัญ  Siamese fighting fish 
ชื่อวิทยาศาสตร  Betta splendens  Regan, 1910 

เปนปลานํ้าจืดชนิดที่มีเกล็ด มีลําตัวเปนรูป
ทรงกระบอก แบนขางเล็กนอย หัวสั้น ปากเล็ก ครีบหาง
ใหญ ปลายกลม ครีบทองเปนเสนยาว ปจจุบันมีการ
พัฒนาสายพันธุจนไดสีของลําตัวมากมาย ทั้งมีสีเดียว หรือ
หลายสี และครีบหางหลายแบบ เชน  เปนหางมงกุฎ สอง
หาง หางจันทรครึ่งเสี้ยว ตัวผูสีจะสด สวย มากกวาตัวเมีย  

ปลากัดพบไดทุกภาคของประเทศไทย และประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ขนาดความยาว
ประมาณ 5 เซนติเมตร กินไรนํ้า ลูกนํ้า ตัวออนแมลงเปนอาหาร นิยมเลี้ยงเปนปลาสวยงาม และเปนที่รูจักไป
ทั่วโลก ในนามของปลาสวยงามที่มาจากประเทศไทย 

 
 

ปลากัด, กัดหมอ 
ชื่อสามัญ  Siamese fighting fish  
ชื่อวิทยาศาสตร  Betta splendens  Regan, 1910 

เปนปลา นํ้าจืดชนิดที่มี เกล็ด มีลํ าตัวเปนรูป
ทรงกระบอก แบนขางเล็กนอย หัวสั้น ปากเล็ก ลักษณะ
คลายกับปลากัดจีน (ปลากัดไทย) แตครีบทุกครีบจะสั้นกวา 
โดยเฉพาะครีบหางที่จะกลมมน แตปจจุบัน มีการพัฒนา
สายพันธุ จนไดปลากัดหางสั้นที่มีสีสันสวยงาม โดยลําตัวมี
สองสี หรือหลายสี และครีบหางหลายแบบ เชน  เปนหาง
มงกุฎ สองหาง หางจันทรครึ่งเสี้ยว เชนเดียวกับในปลากัดหางยาว 

ปลากัดหมอเปนปลาพื้นเมืองของไทยที่เกิดจากการคัดพันธุจากพอแมพันธุในธรรมชาติ ที่ผานมาสวน
ใหญนิยมเลี้ยงเอาไวเพื่อตอสูกัน เน่ืองจากมีความอดทนมาก และกัดเกง แตปจจุบันนิยมเลี้ยงเปนปลาสวยงาม
มากข้ึน เน่ืองจากผานการพัฒนาจนมีสีสันสวยงาม 
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ปลาซิวสมพงษ 
ชื่อสามัญ  Dwarf siamese rasbora, Rasbora 
somphongsi 
ชื่อวิทยาศาสตร  Trigonostigma somphongsi 

เปนปลานํ้าจืดชนิดที่มีเกลด็ มีรูปรางเรียวยาว ใน
ปลาตัวผูจะเรียว และมีขนาดเล็กวาปลาตัวเมีย บริเวณ
ลําตัวมีสีเหลืองสม และมีลายขางลําตัว ซึ่งจะเขมชัดเจน
มากข้ึนเมื่ออยูในฤดูผสมพันธุ  

ปลาซิวสมพงษ ถูกคนพบครั้งแรกโดยคุณสมพงศ 
เล็กอารีย เปนปลาที่ เคยพบในแหลงนํ้าของไทย แต
ปจจุบันพบไดยากมากในธรรมชาติ มีนิสัยรักสงบ ปรับตัว

ใหเขากับสภาพแวดลอมไดดี วายนํ้าตลอดเวลา กินแพลงคตอนสัตวและตัวออนแมลงนํ้าขนาดเล็กเปนอาหาร  
 
 

ปลาทองหัวสิงหสยาม, สิงหดําตามิด  
ชื่อสามัญ  Siamese lionhead 
ชื่อวิทยาศาสตร  Carassius auratus  Linnaeus, 
1758) 

เปนปลานํ้าจืดชนิดที่มีเกล็ด อยูในครอบครัว
เดียวกับปลาไนแตเกิดการผาเหลาข้ึนในภายหลัง 
ปจจุบันมีการเพาะเลี้ยงและคัดพันธุจนไดปลาทองที่มี
ลักษณะดีและสีสวยงามหลายสายพันธุ โดยมีสายพันธุ
ที่เปนที่รูจัก คือ พันธุหัวสิงห , ออรันดา, ริวกิ้น,  
ตาโปน, ลักเลห, ตาลูกโปง, เกล็ดแกว, และปลาทอง
โคเม็ท เปนตน 

ปลาทองหัวสิงหสยามเปนปลาทองที่ไดรับ
การพัฒนาสายพันธุใหสวยข้ึน จนเกิดเปนสายพันธุใหมซึ่งผลิตไดในประเทศไทย โดยเปนปลาที่มีลักษณะเหมือน
ปลาทองชนิดหัวสิงหลูกผสมแตมีลักษณะเดนคือลําตัว และครีบจะตองมีสีดําสนิท ไมมีสีอื่นแทรก ปลาทองชนิด
น้ีจะมีรูปทรงที่สวยงามมากข้ึน และมีจุดเดนของปลาสิงหจีนและสิงหญี่ปุนรวมเขาไวดวยกัน โดยวุนบนหัวนอย
กวาสิงหจีนเล็กนอย แตจะปกคลุมหนาแนนจนมองไมเห็นตา และบริเวณหลังจะโคงมากกวาเดิมจนเกือบ
ใกลเคียงกับสิงหญี่ปุน  

 
 
 
 
 
 
 

(อางอิงรูปจาก http://jawnoyfishing.blogspot.com) 
 

(อางอิงรูปจาก www.bloggang.com) 
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ปลาสังกะวาด, ชะวาด  
ชื่อสามัญ  Siamensis pangasius  
ชื่อวิทยาศาสตร  Pangasius macronema  Bleeker, 1851 

เปนปลาที่มีลําตัวแบนขาง หัวมน ตาโต มีหนวด 3 คู 
ฐานครีบหลังมีแตมประ ปลาขนาดใหญมีสีเทาคล้ําเหลือบทอง
หรือเขียว ขางลําตัวสีจาง และมีแถบยาวสีคล้ํา ครีบหางสีเหลือง
ออน 

ปลาสังกะวาดมีการแพรกระจายชุกชุมในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง ในแมนํ้าสายหลัก มีความยาว
ประมาณ 20-26 เซนติเมตร กินซากพืช และซากสัตวที่เนาเปอย รวมทั้งผลไมสุกที่เนาเปอย เปนอาหาร 

 
 

ปลาเสือตอลายใหญ  
ชื่อสามัญ  Siamese tiger fish 
ชื่อวิทยาศาสตร  Datnioides pulcher  (Kottelat, 1998) 

เปนปลานํ้าจืดชนิดที่มีเกล็ด มีลําตัวแบนขาง แนว
สันหลังโคงนูน ปากสามารถยืดหดได ครีบหลังแบงเปน 2 
ตอน ตอนแรกเปนกานครีบแข็งสวนตอนหลังเปนครีบออน 
สวนหัวมีลักษณะลาดเอียงมาก พื้นลําตัวมีสีเหลืองนํ้าตาล 
มีลักษณะเดน คือ มีแถบสีดําขนาดใหญคาดขวางลําตัวใน
แนวเฉียงประมาณ 4-6 แถบ  

ปลาเสือตอลายใหญเคยพบไดในแมนํ้าเจาพระยา แมกลอง ทาจีน แมนํ้าโขงและสาขา โดยเฉพาะอยาง
ย่ิงมีรายงานวาพบมากที่บึงบอระเพ็ด ชอบอยูรวมกันเปนฝูงเล็กๆ บริเวณใกลตอไมหรือโพรงหิน หากินในเวลา
กลางคืน โดยจะกินสัตวนํ้าขนาดเล็ก และแมลงตางๆ เปนอาหาร มีขนาดลําตัวใหญสุดมีความยาวประมาณ 40 
เซนติเมตร และมีนํ้าหนักถึง 7 กิโลกรัม แตเปนที่นาเสียดายเปนอยางย่ิงเมื่อในปจจุบันเราไมเคยพบปลาชนิดน้ี
ในแหลงนํ้าธรรมชาติของไทยอีกเลย และเช่ือวาเปนปลาอีกชนิดหน่ึงที่สูญพันธุจากแหลงนํ้าธรรมชาติไปแลว 
(ในบางครั้งอาจพบเห็นไดในตลาดขายปลาสวยงาม ซึ่งสวนใหญเปนปลาที่นําเขาจากประเทศกัมพูชา) 

 
 
จากที่กลาวมาน้ันจะเห็นไดวาในอดีตเราเคยมีทรัพยากรสัตวนํ้าหลากหลายและอุดมสมบูรณเปนอยาง

มาก แตในปจจุบันเปนที่นาเสียดายวาปลา Siamensis บางชนิดไดสูญพันธุไปจากประเทศไทยแลว ในขณะที่
อีกหลายชนิดมีความเสี่ยงตอการสูญพันธุ และสวนใหญคงจะสูญพันธุไปในเวลาไมนานน้ี หากเรายังไมมีการ
จัดการอยางเหมาะสม และไมมีการอนุรักษอยางจริงจัง ดังน้ันนอกจากมาตรการเรงดวนเพื่อชวยในเรื่องการ
อนุรักษ และปกปอง รักษา ทรัพยากรสัตวนํ้าของไทยจากหนวยงานภาครัฐแลว สิ่งที่จะชวยรักษาทรัพยากรที่มี
คาเหลาน้ีไดดีที่สุดก็คือ การมีจิตสํานึกรวมในการอนุรักษของชาวไทยทุกคน เพื่อที่เราจะสามารถพูดไดอยางเต็ม
ภาคภูมิวา ประเทศไทยของเราก็มีปลาที่เปน “ไทยแท” กับเขาเหมือนกัน 
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