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ปลาสายพันธุไทย Siamensis
พรพรรณ พุมพวง
กลุมงานวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุสัตวน้ําจืด

ชวงนี้กระแสรักษไทยกําลังไดรับการพูดถึง และมุงเนนกระตุนจิตสํานึกใหเด็กไทยรวมทั้งคนไทยไดเห็น
ความสําคัญ ตอการอนุรักษเอกลักษณไทย ไมวาจะเปนการพูด หรือการเขียนภาษาไทยอยางถูกตอง รวมทั้ง
สืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามตางๆ ของไทยไปสูคนรุนตอไป
แตจ ะมีสักกี่คนที่ รูวาในสัตวน้ํา ก็มีความเปนไทย ซึ่งตองการการอนุรักษอยางเรงดวนเชนกัน โดย
สัตวน้ําที่กําลังกลาวถึงนี้ เปนปลาน้ําจืดสัญชาติ และเชื้อชาติไทยแทแนนอน ยืนยันดวย ชื่อชนิด Siamensis
Siam หรือ สยาม เปนคําที่ชาวตางประเทศใชเรียกอาณาจักรอยุธยา มาตั้งแต พ.ศ. 2000 ตอมา เมื่อ
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดเปลี่ยนชื่อจากประเทศ สยาม ที่ตั้ง
ขึ้นมาในรัชสมัย พระบาทสมเด็จ พระจอมเกลาเจาอยูหัว เปน ประเทศไทย หรือมีชื่ออยางเปนทางการวา
ราชอาณาจักรไทย พรอมทั้งเปลี่ยนสัญชาติจาก "สยาม" มาเปน "ไทย" ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนคําวา "Siam" เปน
"Thaïlande" ในภาษาฝรั่งเศส และ "Thailand" ในภาษาอังกฤษดวย ซึ่งใชตอมาจนถึงปจจุบัน แตอยางไรก็
ตาม เมื่อพูดถึง สยาม (Siam) ก็ยังมีคนอีกจํานวนมากที่รูจักกันดีวาหมายถึงประเทศไทยนั่นเอง
ปลาที่ใชคําวา Siam ในชื่อชนิด (Siamensis ในชื่อวิทยาศาสตร) ก็เหมือนกับคําประกาศวา ปลาชนิด
นั้นสามารถพบไดในประเทศไทย หรือบางชนิดก็มีถิ่นกําเนิดอยูในประเทศไทย แลวเราๆ ทานๆ ที่เปนคนไทย
แทๆ รูกันบางไหมวา ปลาสายพันธุไทย มีชนิดอะไรบาง รูปรางหนาตาเปนอยางไร หากยังไมรูจัก หรือรูจักไม
ครบ ก็แวะมาดูทางนี้สักนิด จะไดพูดไดไมอายใครวาเราเปนคนไทย โดยปลาน้ําจืดที่ไดชื่อวาเปน Siamensis
ประกอบดวย
ปลากระโห, หัวมัน, กะมัน
ชื่อสามัญ Siamese giant carp
ชื่อวิทยาศาสตร Catlocarpio siamensis (Boulenger, 1898)
เปนปลาน้ําจืด ชนิดมีเกล็ดที่มีขนาดใหญมากที่สุดใน
โลก รูปรางคลายกับปลาตะเพียน ลําตัวปอม แบนขาง หลังโคง
เปนสันนูน หัวโต มีความยาวของหัวประมาณหนึ่งในสามของ
ลําตัว ขอบฝาปดเหงือกมนกลม และใหญกวาปลาชนิดอื่นๆ
นัยนตาโตอยูใ กลกับจะงอยปาก ไมมีหนวด ปากกวาง มีฟนใน
ลําคอหนึ่งแถว ลําตัวมีสีเทาปนดํา ครีบทุกอันมีสีแดงปนสม ขนาดโดยทั่วไปประมาณ 1.5 เมตร แตเคยพบ
ขนาดใหญสุดประมาณ 3 เมตร
ปลากระโหเคยพบชุกชุมในแมน้ําแมกลอง เจาพระยา จนถึงบึงบอระเพ็ด ในปจจุบันมีปริมาณนอยลง
มาก และไมพบในบึงบอระเพ็ดแลว แตอยางไรก็ตามกรมประมงสามารถเพาะพันธุไดบางแลว
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ปลาเข็มหมอ
ชื่อสามัญ Silver half beak
ชื่อวิทยาศาสตร Dermogenys siamensis Fowler, 1934
เปนปลาน้ําจืด ที่มีเ กล็ดคอนขางเล็ก รูป รางมีลั ก ษณะเปน
ทรงกระบอกเรียว ลําตัวแบนขางเล็กนอย หรือกลม มีจะงอยปากลาง
ยื่นยาวกวาปากบนมาก ตาโต ครีบหลังคอนไปทางดานทายของลําตัว
ปลาเข็มหมอ มักพบบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยาตอนลาง และ
บึง บอระเพ็ด ชอบหากินที่ผิวน้ํา กินแมลง และลูก ปลาเปนอาหาร
ออกลูกเปนตัว นิยมเลี้ยงเปนปลาสวยงาม
(อางอิงรูปจาก classified.thaismeplus.com)
ปลาแขยงหิน, กดหิน, แคหมู
ชื่อสามัญ Asian bumblebee catfish
ชื่อวิทยาศาสตร Pseudomystus siamensis
(Regan, 1913)
เปนปลาน้ําจืดที่ไมมีเกล็ด หัว และตามีขนาด
เล็ก ลําตัวคอนขางยาว แบนขางเล็ก นอย หัวแบน
ทองปอง ลําตัวสีเหลืองออน หรือสีน้ําตาลออน มีแถบ
สีดําขนาดใหญพาดขวางลําตัว 4 แถบ ดานทองมีสีจาง
ปากเล็ก มีหนวดสั้นๆ 4 คู กานครีบใหญแข็งแรง มีลักษณะเปนซี่ฟนเลื่อย ครีบหางเวาลึก
ปลาแขยงหินพบในแมน้ําทั่วทุกภาคของไทย ขนาดใหญสุดประมาณ 20 เซนติเมตร กินลูกปลา ลูกกุง
ตัวออนแมลงน้ํา และซากพืชซากสัตวเปนอาหาร นิยมเลี้ยงเปนปลาสวยงาม
ปลาติดหิน, คางคาว
ชื่อสามัญ Freshwater batfish
ชื่อวิทยาศาสตร Oreoglanis siamensis Smith,
1933
เปนปลาน้ําจืดขนาดเล็ก ประเภทไมมีเกล็ด
ลําตัวปอมสั้น มีสีเขียวมะกอกสลับกับรอยดาง ทองมี
สีชมพูสด หางยาว หัวโต สวนทองแบนราบ ใตปากมี
อวัยวะซึ่งใชในการเกาะยึดติดกับกอนหินไดเปนอยาง
ดี ครีบ อกอยู แนวเดีย วกั บ ครี บ หู ซึ่ ง มี ขนาดใหญ
สําหรับใชชวยในการวายทวนกระแสน้ํา
(อางอิงรูปจาก http:// www.siamensis.org)
ปลาติดหินมักพบอยูตามลําธารบนภูเขา และ
บริเวณน้ําตกที่มีกระแสน้ําไหลเชี่ยว และระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 900 เมตร มีขนาดลําตัว
ยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร กินแมลงน้ํา และสัตวน้ําขนาดเล็กเปนอาหาร
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ปลาบูสยาม
ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร Calamiana siamensis
Fowler, 1934
เปนปลาขนาดเล็ก มีเกล็ดตามเสนขางตัว
23-26 แถว ปากกวางตั้งเปนแนวเกือบขนาน มีฟน
บนและฟนล าง ลําตัวป อมสั้น ครีบ หางกลมมน
ครีบทองเปนรูปถวย พื้นสีของลําตัวมีสีน้ําตาลปน
เหลือง มีลายดําลางๆ พาดขวางตัว ที่แกมมีแถบสีดํา
(อางอิงรูปจาก http://aquatoyou.com)
1 แถบ ครีบทุกครีบใส มีลายดําประปราย
ปลาบูสยามพบตามลําธารน้ําจืด ปากแมน้ํา ชายทะเล
ปลาแปนแกว, ขาวเมา, กระจก
ชื่อสามัญ Siamese glassfish
ชื่อวิทยาศาสตร Parambassis siamensis (Fowler,
1937)
เปนปลาน้ําจืดขนาดเล็ก มีเกล็ดเล็ก บางใส และ
หลุดงาย ลําตัวแบนขางมาก หัวโต ตาโต รูปรางคอนขาง
เปนสี่เหลี่ยม มีครีบหลังสองอัน อันแรกประกอบดวยกาน
ครีบแข็งเปนหนามแหลม 7 กาน ครีบ หลัง อันที่สองมี
(อางอิงรูปจาก www.thaifancyfish.com)
เฉพาะกานครีบฝอย ตัวใส หรือมีสีขาวจนมองเห็นอวัยวะ
ภายใน มีจุดสีดํากระจายอยูทั่วลําตัว สวนทองมี สีเ งินวาว หรือสีขาว ขนาดความยาวเฉลี่ยประมาณ 3-6
เซนติเมตร
ปลาแปนแกวพบในแมน้ําทั่วไป แตพบไดมากสุดในลุมน้ําแมกลอง ชอบอยูรวมกันเปนฝูงในแหลงน้ํานิ่ง
รักสงบ กินจุลินทรีย และตัวออนแมลงเปนอาหาร นิยมนํามาฉีดสีสะทอนแสงบริเวณลําตัวเพื่อใหมีสีสวยงาม
ปลาแปบ, แปบบาง
ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร Parachela siamensis (Günther,
1868)
เปนปลาน้ําจืดชนิดมีเกล็ด มีรูปรางคลายใบไม สวน
หางเรียว ลําตัวแบนขางมาก หัวเล็ก ปากเล็ก ครีบหลังอันเล็ก
ครีบอกยาว ครีบกนมีฐานยาว ครีบหางเวาตื้น ตัวมีสีเงินวาว
อมเหลือง ครีบสีคล้ํา ครีบหางสีเหลืองออน พบทั่วไปมีขนาด
ประมาณ 8 เซนติเมตร
ปลาแปบมัก อยู ร วมกั นเป นฝู ง ใหญ ในแม น้ํา และ
แหลงน้ําหลาก ตั้งแตลุมน้ําแมกลอง ถึงแมน้ําโขง และในภาคใต พบชุกชุมในบึงบอระเพ็ด โดยเฉพาะในฤดูน้ํา
หลาก
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ปลาสรอย, สรอยหัวกลม, สรอยขาว
ชื่อสามัญ Siamese mud carp, Jullien’s mud carp
ชื่อวิทยาศาสตร Henicorhynchus siamensis
(Sauvage, 1881)
เปนปลาน้ําจืด ชนิดที่มีเ กล็ด มีลําตัวยาวเพรียว
แบนขาง สวนหัวโต และกลมมน ปากมีขนาดเล็ก กึ่งกลาง
ของริมฝปากลางมีปุมกระดูกยื่นออกมา ไมมีหนวด เกล็ด
ใหญ ลําตัวสีเงินอมเทา มีจุดที่ครีบอก และโคนครีบหาง
ขนาดประมาณ 7-22 เซนติเมตร ชอบอยูรวมกันเปนฝูงใหญและมีการยายถิ่นขึ้นตนน้ํา ที่ลุมน้ําทวมขัง หรือ
บริเวณน้ําหลาก ในตนฤดูฝนเพื่อวางไข และเมื่อเขาสูปลายฤดูหนาวก็จะอพยพกลับสูแมน้ําอีกครั้ง
ปลาสรอยขาวพบในแมน้ําทั่วทุก ภาคของประเทศ กินพืช และแมลงน้ําเปนอาหาร จัดเปนปลา
เศรษฐกิจที่สําคัญอีกชนิดหนึ่งของภาคกลาง และภาคอีสาน
ปลาเล็บมือนาง, สรอยดอกยาง
ชื่อสามัญ Siamese algae eater
ชื่อวิทยาศาสตร Crossocheilus siamensis (Smith,
1931)
เปนปลาน้ําจืดขนาดเล็ก มีเกล็ดเล็ก ลําตัวเพรียว
ยาว คอนขางกลม หัวเล็กแหลม ปากเล็ก อยูดานลางของ
จะงอยปาก และมีแผนหนังคลุม มีหนวดสั้น 1 คู ลําตัวสี
เงินอมเหลือง มีลายสีคล้ําที่ขอบเกล็ด และขางตัวมีสีเขียว
และจุดสีน้ําเงินออน บริเวณหัวมีสีเขียวสด แถบขางตัวจาก
หัวถึงกลางหางมีสีดํา ครีบหาง ครีบหลัง และครีบอก เปนสีเขียวออน ครีบกน และครีบทองไมมีสี ชอบอยู
รวมกันเปนฝูงใหญตามแมน้ําสายหลัก และในชวงฤดูฝนจะยายถิ่นไปอยูบริเวณน้ําหลาก
ปลาเล็บมือนางพบตามแมน้ําเจาพระยา แมน้ําโขง จับไดครั้งแรกที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อป
พ.ศ. 2471 มีขนาดโตเต็มที่ประมาณ 17 เซนติเมตร กินสาหราย และตะไครน้ําที่ขึ้นตามโขดหินและตอไม เปน
ปลาที่คอนขางหายาก และนิยมเลี้ยงเปนปลาสวยงาม
ปลาสรอยลูกกลวย, มะลิเลื้อย, ซา
ชื่อสามัญ Hard-lipped barb
ชื่อวิทยาศาสตร Labiobarbus siamensis
(Sauvage, 1881)
เปนปลาน้ําจืดชนิดที่มีเกล็ดคอนขางเล็ก มี
ลํ า ตั ว เพรี ย วยาว ส ว นหั ว เล็ ก ปากเล็ ก อยู ป ลาย
จะงอยปาก มีหนวดยาว 2 คู ครีบหางยาวมาก ครีบ
อื่นๆ มีขนาดเล็ก ลําตัวมีสีน้ําเงินวาว มีแถบสีคล้ํา
(อางอิงรูปจาก www.aquatoyou.com)
พาดตามยาว 5-6 แถบ ครีบหางมีสีแดงเรื่อ ครีบหลังมี
ขอบสีคล้ํา โดยทั่วไปมีขนาด 10-15 เซนติเมตร
ปลาสรอยลูกกลวยพบไดในแหลงน้ําทั่วไปของไทย รวมทั้ง ลาว กัมพูชา และเวียดนาม
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(อางอิงรูปจาก นณณ ผาณิตวงศ
www.siamensis.org)

ปลาหมอแคระขี้เซา
ชื่อสามัญ Siamese badis
ชื่อวิทยาศาสตร Badis siamensis Klausewitz,
1957
เปนปลาน้ําจืดชนิดที่มีเกล็ด จัดอยูในกลุม
ปลาหมอแคระแตจะมีสีไมสดเหมือนปลาชนิดอื่นๆ
ลําตัวมีสีน้ําตาลออนและมีจุดประสีดํากระจายทั่ว
บริเวณลําตัว มีพฤติกรรมชอบลอยตัวอยูนิ่ง ๆ ไม
คอยขยับตัวมากนัก
ปลาหมอแคระขี้เซาพบครั้งแรกที่จังหวัด
ภูเก็ต และพบวามีการแพรกระจายอยูตามแหลงน้ํา
ที่ไหลลงตามแนวชายฝงดานทะเลอันดามันของไทย
ตั้งแต จ. ระนอง ลงไป ปจจุบันยังไมพบการกระจาย
ในแหลงน้ําที่ไหลลงลงตามแนวชายฝงดานอาวไทย

ปลาหลด, หลดจุด
ชื่อสามัญ Spotted spiny eel
ชื่อวิทยาศาสตร Macrognathus siamensis
(Gunther, 1861)
เปนปลาน้ําจืด มีเกล็ดขนาดเล็ก ลําตัวยาว แบน
ขางเล็กนอย ครีบหางเล็กปลายมน ครีบอกเล็กกลม สีของ
ลําตัวเปนสีน้ําตาล หรือน้ําตาลอมเทา ฐานของครีบหลัง
และครีบกนมีจุดดําขอบขาว ดานทองสีจาง โดยทั่วไปพบ
ขนาดประมาณ 15 เซนติเมตร แตสามารถพบใหญสุดไดถึง 35 เซนติเมตร
ปลาหลดพบในแหลง น้ํานิ่ง และแมน้ําลําคลองทั่วทุก ภาคของไทย อินเดีย พมา มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย เปนปลาที่ชอบอาศัยในที่ที่มีกําบัง และออกมาหากินเมื่อไมมีแสงสวาง ปกติจะมุดตัวเขาไปอยูใต
พื้นโคลนหรือพื้นทราย โผลเพียงจะงอยปากที่ยื่นแหลมขึ้นมาหายใจ กินไสเดือน หนอน กุง แมลงน้ํา และปลา
ขนาดเล็กเปนอาหาร

6

ปลาหวีเกศ, สายยู
ชื่อสามัญ Siamese schilbeid catfish
ชื่อวิทยาศาสตร Platytropius siamensis (Sauvage,
1883)
เปนปลาน้ําจืด ชนิดไมมีเ กล็ด มีรูป รางแบนขาง
เรียวไปทางดานทาย สวนหัวแบนราบ ครีบหลัง และครีบ
อกเปนกานแข็ง ครีบกนยาว ครีบหางเวาลึก มีหนวด 4 คู
(อางอิงรูปจาก www.thaigoodview.com)
เปนเสนแบน และยาวมากจนเกือบถึงปลายหาง ลําตัวมีสี
เงินวาว หรืออาจมีแถบคล้ําบนลําตัว 3 แถบ
ปลาหวีเกศพบเฉพาะในแมน้ําเจาพระยา และแมน้ําสาขา ขนาดใหญสุดประมาณ 40 เซนติเมตร แต
ปจจุบันไมพบปลาชนิดนี้มานานกวา 17 ปแลว จนคาดไดวาปลาชนิดนี้นาจะสูญพันธุไปจากโลกแลว
ปลาอุก
ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร Hemipimelodus siamensis
(Sauvage, 1878)
เปนปลาน้ํากรอยชนิดที่ไมมีเกล็ด มีรูปราง
เพรียว หางคอดเล็ก หลังยกสูงเล็กนอย จะงอยปาก
ยื่นยาว หัวโตแบนราบเล็กนอย ปากเล็ ก ตาเล็กอยู
กลางหัว ครีบหลังมีกานแข็งหนาและยาว ครีบไขมัน
(อางอิงรูปจาก http://th.wikipedia.org)
เล็ก มีสีคล้ําเล็กนอย ครีบ ทองใหญ ครีบหางเวาลึก
ตัวมีสีเทาอมเหลืองออน ดานทองสีจาง ครีบสีจาง
ปลาอุก พบในแมน้ําแมกลอง บางปะกง ในแมน้ําเจาพระยาเคยพบขึ้นไปสูงสุดจนถึง จ.ชัยนาท และ
พบไดในแมน้ําในภาคใต จนถึงบอรเนียว มีขนาดประมาณ 10 เซนติเมตร ขนาดใหญสุดที่เคยพบประมาณ 20
เซนติเมตร นิยมบริโภคตัวผูที่มีไขในปากเรียก " ไขปลาอุก " และเลี้ยงเปนปลาสวยงาม

7

นอกจากปลาที่เปน Siamensis แทๆ แลว ก็ยังมีปลาน้ําจืดอีกกลุมหนึ่ง ที่ใช Siamese ในชื่อสามัญ
ดวยโดยมีความหมายวาเปนปลาที่มีถิ่นกําเนิด หรือพบการแพรกระจายเปนจํานวนมากในประเทศไทย โดยปลา
ที่ใช Siamese และเปนที่รูจักกันอยางกวางขวางก็คือ
ปลากัด, กัดจีน, กัดไทย
ชื่อสามัญ Siamese fighting fish
ชื่อวิทยาศาสตร Betta splendens Regan, 1910
เป น ปลาน้ํ า จื ด ชนิ ด ที่ มี เ กล็ ด มี ลํ า ตั ว เป น รู ป
ทรงกระบอก แบนขางเล็กนอย หัวสั้น ปากเล็ก ครีบหาง
ใหญ ปลายกลม ครี บ ท อ งเป น เส น ยาว ปจ จุ บั น มี ก าร
พัฒนาสายพันธุจนไดสีของลําตัวมากมาย ทั้งมีสีเดียว หรือ
หลายสี และครีบหางหลายแบบ เชน เปนหางมงกุฎ สอง
หาง หางจันทรครึ่งเสี้ยว ตัวผูสีจะสด สวย มากกวาตัวเมีย
ปลากัดพบไดทุกภาคของประเทศไทย และประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต ขนาดความยาว
ประมาณ 5 เซนติเมตร กินไรน้ํา ลูกน้ํา ตัวออนแมลงเปนอาหาร นิยมเลี้ยงเปนปลาสวยงาม และเปนที่รูจักไป
ทั่วโลก ในนามของปลาสวยงามที่มาจากประเทศไทย
ปลากัด, กัดหมอ
ชื่อสามัญ Siamese fighting fish
ชื่อวิทยาศาสตร Betta splendens Regan, 1910
เป น ปลาน้ํ า จื ด ชนิ ด ที่ มี เ กล็ ด มี ลํ า ตั ว เป น รู ป
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 เนื่องจากมีความอดทนมาก และกัดเกง แตปจจุบันนิยมเลี้ยงเปนปลาสวยงาม
มากขึ้น เนื่องจากผานการพัฒนาจนมีสีสันสวยงาม
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ปลาซิวสมพงษ
ชื่อสามัญ Dwarf siamese rasbora, Rasbora
somphongsi
ชื่อวิทยาศาสตร Trigonostigma somphongsi
เปนปลาน้ําจืดชนิดที่มีเกล็ด มีรูปรางเรียวยาว ใน
ปลาตัวผูจะเรียว และมีขนาดเล็กวาปลาตัวเมีย บริเวณ
ลําตัวมีสีเหลืองสม และมีลายขางลําตัว ซึ่งจะเขมชัดเจน
มากขึ้นเมื่ออยูในฤดูผสมพันธุ
ปลาซิวสมพงษ ถูกคนพบครั้งแรกโดยคุณสมพงศ
เล็ ก อารี ย เป น ปลาที่ เ คยพบในแหล ง น้ํ า ของไทย แต
(อางอิงรูปจาก http://jawnoyfishing.blogspot.com)
ปจจุบันพบไดยากมากในธรรมชาติ มีนิสัยรักสงบ ปรับตัว
ใหเขากับสภาพแวดลอมไดดี วายน้ําตลอดเวลา กินแพลงคตอนสัตวและตัวออนแมลงน้ําขนาดเล็กเปนอาหาร
ปลาทองหัวสิงหสยาม, สิงหดําตามิด
ชื่อสามัญ Siamese lionhead
ชื่อวิทยาศาสตร Carassius auratus Linnaeus,
1758)
เปนปลาน้ําจืดชนิดที่มีเกล็ด อยูในครอบครัว
เดี ยวกั บ ปลาไนแต เ กิด การผา เหล า ขึ้น ในภายหลั ง
ปจจุบันมีการเพาะเลี้ยงและคัดพันธุจนไดปลาทองที่มี
ลักษณะดีและสีสวยงามหลายสายพันธุ โดยมีสายพันธุ
ที่เ ป นที่ รู จั ก คื อ พั น ธุหั ว สิง ห , ออรัน ดา, ริว กิ้ น ,
ตาโปน, ลักเลห, ตาลูกโปง, เกล็ดแกว, และปลาทอง
โคเม็ท เปนตน
(อางอิงรูปจาก www.bloggang.com)
ปลาทองหัวสิง หสยามเปนปลาทองที่ไดรับ
การพัฒนาสายพันธุใหสวยขึ้น จนเกิดเปนสายพันธุใหมซึ่งผลิตไดในประเทศไทย โดยเปนปลาที่มีลักษณะเหมือน
ปลาทองชนิดหัวสิงหลูกผสมแตมีลักษณะเดนคือลําตัว และครีบจะตองมีสีดําสนิท ไมมีสีอื่นแทรก ปลาทองชนิด
นี้จะมีรูปทรงที่สวยงามมากขึ้น และมีจุดเดนของปลาสิงหจีนและสิงหญี่ปุนรวมเขาไวดวยกัน โดยวุนบนหัวนอย
กวาสิง หจีนเล็กนอย แตจะปกคลุม หนาแนนจนมองไมเห็นตา และบริเวณหลัง จะโคง มากกวาเดิมจนเกือบ
ใกลเคียงกับสิงหญี่ปุน
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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
ปลาสั ง กะวาดมีก ารแพรก ระจายชุก ชุม ในบริ เ วณพื้ นที่ภาคกลาง ในแมน้ํ าสายหลัก มี ความยาว
ประมาณ 20-26 เซนติเมตร กินซากพืช และซากสัตวที่เนาเปอย รวมทั้งผลไมสุกที่เนาเปอย เปนอาหาร
ปลาเสือตอลายใหญ
ชื่อสามัญ Siamese tiger fish
ชื่อวิทยาศาสตร Datnioides pulcher (Kottelat, 1998)
เปนปลาน้ําจืดชนิดที่มีเกล็ด มีลําตัวแบนขาง แนว
สันหลังโคงนูน ปากสามารถยืดหดได ครีบหลังแบงเปน 2
ตอน ตอนแรกเปนกานครีบแข็งสวนตอนหลังเปนครีบออน
สวนหัวมีลักษณะลาดเอียงมาก พื้นลําตัวมีสีเหลืองน้ําตาล
มีลักษณะเดน คือ มีแถบสีดําขนาดใหญคาดขวางลําตัวใน
แนวเฉียงประมาณ 4-6 แถบ
ปลาเสือตอลายใหญเคยพบไดในแมน้ําเจาพระยา แมกลอง ทาจีน แมน้ําโขงและสาขา โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งมีรายงานวาพบมากที่บึงบอระเพ็ด ชอบอยูรวมกันเปนฝูงเล็กๆ บริเวณใกลตอไมหรือโพรงหิน หากินในเวลา
กลางคืน โดยจะกินสัตวน้ําขนาดเล็ก และแมลงตางๆ เปนอาหาร มีขนาดลําตัวใหญสุดมีความยาวประมาณ 40
เซนติเมตร และมีน้ําหนักถึง 7 กิโลกรัม แตเปนที่นาเสียดายเปนอยางยิ่งเมื่อในปจจุบันเราไมเคยพบปลาชนิดนี้
ในแหลงน้ําธรรมชาติของไทยอีกเลย และเชื่อวาเปนปลาอีกชนิดหนึ่งที่สูญพันธุจากแหลงน้ําธรรมชาติไปแลว
(ในบางครั้งอาจพบเห็นไดในตลาดขายปลาสวยงาม ซึ่งสวนใหญเปนปลาที่นําเขาจากประเทศกัมพูชา)
จากที่กลาวมานั้นจะเห็นไดวาในอดีตเราเคยมีทรัพยากรสัตวน้ําหลากหลายและอุดมสมบูรณเปนอยาง
มาก แตในปจจุบันเปนที่นาเสียดายวาปลา Siamensis บางชนิดไดสูญพันธุไปจากประเทศไทยแลว ในขณะที่
อีกหลายชนิดมีความเสี่ยงตอการสูญพันธุ และสวนใหญคงจะสูญพันธุไปในเวลาไมนานนี้ หากเรายังไมมีการ
จัดการอยางเหมาะสม และไมมีการอนุรักษอยางจริงจัง ดังนั้นนอกจากมาตรการเรงดวนเพื่อชวยในเรื่องการ
อนุรักษ และปกปอง รักษา ทรัพยากรสัตวน้ําของไทยจากหนวยงานภาครัฐแลว สิ่งที่จะชวยรักษาทรัพยากรที่มี
คาเหลานี้ไดดีที่สุดก็คือ การมีจิตสํานึกรวมในการอนุรักษของชาวไทยทุกคน เพื่อที่เราจะสามารถพูดไดอยางเต็ม
ภาคภูมิวา ประเทศไทยของเราก็มีปลาที่เปน “ไทยแท” กับเขาเหมือนกัน
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