
สัตว์น้้าจืดในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 31 
เป็นเช่นเดียวกันกับหลายปีที่ผ่านมา ในปี พ.ศ 2562 นี้ กรมประมงร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาลและศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดงานวันประมงน้อม
เกล้าฯ ครั้งที่ 31 ในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึง 7 กรกฎาคม 2562 บนพ้ืนที่มากกว่า 7,000 ตารางเมตร 
ในบริเวณ ชั้น G และสเปลล์ ของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน ารายได้
ทูลเกล้าถวายสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ ตลอดจนเพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ความรู้วิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
พันธุ์สัตว์น้ า ปลาสวยงาม และพรรณไม้น้ า โดยน าเสนอ จัดแสดง สัตว์น้ า ในธีม  “Aquatic Empire หรือ 
จักรวรรดิแห่งสัตว์น้ าที่ยิ่งใหญ่”  

ในงานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 31 นี้ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด ได้มอบหมายให้ กลุ่มวิจัยและ
พัฒนาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดลพบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด
สุพรรณบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดล าปาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพัทลุง ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้ าจืดยะลา และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี) จัดหาสัตว์น้ าจืดที่มีความสวยงาม 
มีรูปร่างแปลกตา สัตว์น้ าที่หาชมยาก  สัตว์น้ าที่มีเอกลักษณ์ หรือเป็นสัตว์น้ าเฉพาะถิ่น ตลอดจนสัตว์น้ าต่างถิ่นที่
กฎหมายคุ้มครอง รวมทั้งสิ้น 30 ชนิด มาเข้าร่วมจัดแสดงในงาน 

รายชื่อสัตว์น้ าจืดที่ถูกน ามาจัดแสดง ประกอบด้วย  

1. ปลาค้อทรายแต้มเล็ก 

2. ปลาค้อแม่น้ าน่าน 

3. ปลาค้อสมเด็จพระเทพ 

4. ปลารากกล้วยจินดา 

5. ปลารากกล้วยหน้ายาว 

6. ปลาแค้วัว 

7. ปลากัดลูกทุ่ง 

8. ปลาข้าหลวง 

9. ปลาจีด 

10. ปลาย่าดุก 

11. ปลากัดป่าพรุ 

12. ปลากะแมะ 

13. ปลาก้างพระร่วง 

14. ปลาเค้าขาว 

15. ปลาเค้าด า 

16. ปลาสะตือ 

17. กบตาหนาม 

18. ปลาพลวงชมพ ู

19. ปลาเสือพ่นน้ า 

20. ปลากะพงลาย 

21. ปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ 

22. ปลาตะกรับเสือดาว 

23. ปลาตูหนา 

24. ปลากระดี่มุก 

25. ปลาซิวข้างขวานใหญ่ 

26. ปลากระทิงไฟ 

27. ปลาแก้มช้ า 

28. ปลาชะโอน 

29. เต่าแฮมิลตัน 

30. เต่ายักษ์แอลิเกเตอร์ 

นอกจากกิจกรรมการจัดแสดงสัตว์น้ าจืดตามรายชื่อข้างต้น ซึ่ง ผู้จัดงาน ได้น ามาจัดแสดงในรูปแบบ
นิทรรศการภายใต้บรรยากาศ “ภูผา ธารา สู่มหานที” แล้ว ในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งนี้ กองวิจัยและพัฒนา
ประมงน้ าจืด โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพัทลุง  ยังได้มีโอกาสสนับสนุนพันธุ์ “ปลาล าป า” ส าหรับการ
ด าเนินกิจกกรม ‘ปล่อยปลาออนไลน์’ เพ่ือส าหรับให้ประชาชนที่เข้าชมงานฯ ร่วมบริจาคทรัพย์สมทบทุนฯ ณ 
บริเวณจัดงานฯ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต โดยสามารถปล่อยปลาล าป าลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ ณ หาดแสน
สุขล าป า จังหวัดพัทลุง ในเวลาเดียวกันได้  

 



โดยในการจัดงานครั้งนี้ มุ่งเน้นประโยชน์เพ่ือให้ประชาชนที่ได้มาเข้าชมได้เห็นถึงความแปลกของสัตว์น้ า
หายากใกล้สูญพันธุ์ที่มีถ่ินก าเนิดอยู่ในประเทศไทย ตลอดจนสัตว์น้ าต่างถิ่นที่มีหน้าตาไม่เหมือนกับสัตว์น้ าพ้ืนถิ่นที่
เราคุ้นเคยอีกด้วย และเพ่ือเป็นการเก็บภาพแสดงความสนใจของประชาชนที่มาเข้าร่วมงานฯ  ภาพบรรยากาศของ
นิทรรศการฯ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ าจืดนานาชนิด ให้กับประชาชนทั่วไป ที่อาจไม่ได้ไปเข้า
ร่วมงานในปีนี้ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าจืด จึงขอน าเนื้อหาป้ายความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ าจืดที่จัด
แสดงในงานฯ มา post ไว้ ในส่วนท้ายของบทความนี้  

ส าหรับผู้ที่พลาดโอกาสเข้าชมในงานฯ สามารถแวะมาเข้าเยี่ยมชมสัตว์น้ าจืดชนิดต่างๆ ได้ ที่ สถานแสดง
พันธุ์สัตว์น้ ากรุงเทพฯ [https://www.facebook.com/BkkAquariumcom] โดยเมื่อสิ้นสุดการจัดงานวันประมง
น้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 31 แล้ว สัตว์น้ าจืดบางชนิดถูกน ามาจัดแสดงไว้ที่ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ ากรุงเทพฯ กรมประมง  

สุดท้ายนี้ ในนามของกลุ่มวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าจืด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลจัดการ สถาน
แสดงพันธุ์สัตว์น้ ากรุงเทพฯ ขอแสดงความขอบคุณ คณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรในสังกัดกองวิจัยและ
พัฒนาประมงน้ าจืดทุกท่าน ที่สละเวลา ทรัพยากร แรงกาย แรงใจ ตลอดจนมีส่วนร่วมให้ทุกภารกิจในงานฯ 
บรรลุผลส าเร็จ รวมทั้งขอแสดงความขอบคุณ คณะผู้จัดงาน ตลอดจนประชาชนที่เข้าชมงานฯ ในครั้งนี้ หาก
ประสงค์แสดงข้อติชม หรือให้ค าแนะน าใดๆ เพ่ือใช้พัฒนาหรือปรับปรุงการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ าจืด สามารถส่ง
ความคิดเห็นมาในช่องทางออนไลน์ได้ที่ Email : aquarium.bkk@gmail.com หรือช่องทาง facebook fanpage 
ได้ที่ https://www.facebook.com/BkkAquariumcom 
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