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1

ปลาโรนิน (Rhina ancylostoma)

ปลาโรนิน Rhina ancyclo stoma (ภาพจาก www.fishbase.org)

ปลาโรนัน สกุล Rhynchobatus (ภาพจาก www.fishbase.org)
ปลาโรนิน (Bowmouth guitarfish, Mud skate, Shark ray) จัดอยู่ในกลุ่มปลากระเบนมีลักษณะหั ว
และลาตัวส่วนหน้าแบนราบ มีช่องเปิดเหงือกตั้งอยู่ด้านท้อง 5 คู่ มีลักษณะคล้ายกับปลาโรนัน (Rhinobatus) แต่สามารถ
แยกจากกันโดยใช้ลักษณะของจะงอยปากที่กลมมน (ปลาโรนันมีจะงอยปากเรียวแหลมเป็นรูปสามเหลี่ยม) มีสัน
หนามปลายแหลมเรียวเป็นแถวทอดตามยาวบริเวณเหนือเบ้าตาทั้งสองข้าง และบริเวณแนวกลางส่วนท้ายของหัว
ครีบอกแผ่กว้าง ครีบหลังตั้งสูง เป็น 2 พื้นผิวลาตัวด้านบนมีสีเทาแกมน้าตาล มีแต้มสีขาวจางๆ กระจายอยู่ทั่วตัว
ด้านท้องสีขาว ขนาดโตเต็มที่มีความยาวได้ถึง 3 เมตร หนักได้ถึง 135 กิโลกรัม โดยมีความเชื่อว่าหนามบนหลังนั้น
ใช้เป็นเครื่องรางของขลัง โดยนิยมนามาทาเป็นหัวแหวนหรือนามาห้อยคอ (ทีม่ า: https://th.wikipedia.org)

(ที่มา: http://uauction4.uamulet.com)
(ที่มา: https://pantip.com)
กาไลจากสันหนามและหัวแหวนที่ทาจากตุ่มหนามปลาโรนิน (Rhina ancylostoma)

2

วงศ์ Pritidae (ปลาฉนาก)
ปลาฉนาก หรือ sawfish จัดอยู่ในกลุ่มปลากระเบนมีช่องเปิดเหงือกตั้งอยู่ด้านท้องจานวน 5 คู่ ลาตัว
ส่วนหางเจริญดี มีลักษณะเด่นที่แตกต่างคือมีจะงอยปากเจริญดียื่นยาวขอบทั้งสองด้านมีเกล็ดเปลี่ยนรูปเป็นหนาม
ขนาดใหญ่มีลักษณะคล้ายฟันเลื่อยสาหรับกลุ่มปลาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับปลาฉนาก คือ ปลาฉลามฟันเลื่อย
(saw shark วงศ์ Pristiophoridae) ซึ่งแยกจากกันได้โดยปลาฉลามฟันเลื่อยจะตาแหน่งช่องเปิดเหงือกอยู่ด้านข้าง
ลาตัวและมีหนวดขนาดใหญ่ที่บริเวณฐานจะงอยปากข้างละ 1 เส้น สาหรับชนิดของปลาฉนากที่รอประกาศเป็น
สัตว์น้าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 เพิ่มเติมมีทั้งสิ้น 2 วงศ์ 4 ชนิด จากที่มีรายงาน
การแพร่กระจายในน่านน้าไทย 2 สกุล 6 ชนิด คือ Anoxypristiscuspidata, Pristisclavata, Pristismicrodon,
Pristispectinata, Pristispristisและ Pristiszijsron โดยมีใช้แนวทางในการจาแนกชนิดโดยใช้ลักษณะและจานวน
ของฟันที่จะงอยปาก จะงอยปาก และตาแหน่งที่ตั้งของฐานครีบหลังตอนหน้าและครีบท้อง

ลักษณะจะงอยปากแบบต่างๆ ของปลาฉนาก ฟันที่บริเวณโคนฐานจะงอยปากลดรูปจนมีขนาดเล็ ก
หรือไม่มีของ Anoxypristiscuspidata (A); จะงอยปากยาวโดยมีระยะห่างระหว่างฟันบริเวณส่วนปลายแคบกว่า
ส่วนโคนของ Pristiszijsron และจะงอยปากสั้นโดยมีระยะห่างระหว่างฟันเท่ากันตลอดแนวของ Pistisclavata
(ภาพจากLast and Stevens, 2009)

ลักษณะการซ้อนทับกันของแนวฐานครีบหลังกับฐานครีบท้อง จุดเริ่มต้นของฐานครีบหลังค่อนไปทางส่วนหน้าของ
แนวจุดเริ่มต้นของฐานครีบท้องของ Pristismicrodon (A); จุดเริ่มต้นของฐานครีบหลังอยู่ในแนวเดียวกับแนว

3
จุดเริ่มต้นของฐานครีบท้องของ Pristispectinata และ Pristispristis(B) และจุดเริ่มต้นของฐานครีบหลังค่อนไป
ทางส่วนท้ายของฐานครีบท้องของปลา Pristiszijsron(ภาพจากLast and Stevens, 2009)

ปลาฉนากปากแหลม Anoxypristiscuspidata(ภาพจากLast and Stevens, 2009)

ปลาฉนากเขียว Pristiszijsron(ภาพจากLast and Stevens, 2009)

ปลาฉนากยักษ์ Pristis pristis (ภาพจากhttp://www.icyte.com)

ปลาฉนากฟันเล็ก Pristis pectinata (ภาพจาก Carpenter and Niem, 1998)

ปลาฉนากชนิดต่างๆ ที่พบในน่านน้าไทย

4

1. ปลาฉนากยักษ์ (Pristis pristis)

(ที่มา: www.icyte.com)

(ที่มา: www.arkive.org)

(ที่มา: www.arkive.org)
ปลาฉนากยักษ์ (Pristis pristis)
ปลาฉนากยักษ์ (Largetooth sawfish) จัดอยู่ในกลุ่มปลากระเบน เนื่องจากมีช่องเปิดเหงือกตั้งอยู่ด้าน
ท้องจานวน 5 คู่ ลาตัวส่วนหางเจริญดี มีฟันขึ้นตั้งแต่โคนขอบจะงอยปากจานวน 16-20 คู่ และระยะห่างฟันแต่ละ
ซี่เท่ากัน แนวครีบหลังตอนแรกอยู่เหนือแนวครีบท้อง ครีบหลังตอนที่สอง มีขนาดใกล้เคียงกับครีบหลังตอนแรก
จุ ด เริ่ ม ต้ น ของฐานครี บ หลั ง อยู่ ใ นแนวเดี ย วกั น กั บ แนวจุ ด เริ่ ม ต้ น ของฐานครี บ ท้ อ ง เมื่ อ โตเต็ ม ที่ มี ข นาด
ประมาณ 6 เมตร หนักได้ถึง 600 กิโลกรัม
(ที่มา: http://www.dmcr.go.th; https://picpost.mthai.com; Last and Stevens, 2009)
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2. ปลาฉนากปากแหลม (Anoxypristis cuspidata)

(ที่มา: www.arkive.org)

(ที่มา: www.arkive.org)
ปลาฉนากปากแหลม (Anoxypristis cuspidata)
ปลาฉนากปากแหลม (Knifetooth sawfish, Pointed sawfish) มีรูปร่างเหมือนปลาฉนากทั่วไป แต่มี
รูปร่างเพรียวกว่า ส่วนหัวแคบกว่า สีลาตัวเป็นสีน้าตาลหรือสีเทา ฟันที่บริเวณโคนฐานจะงอยปากลดรูปจนมีขนาด
เล็กหรือไม่มี (ที่มา: https://th.wikipedia.org; Last and Stevens, 2009)
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3. ปลาฉนากเขียว (Pristis zijsron)

(ที่มา: Last and Stevens, 2009)

(ที่มา: www.arkive.org)
(ที่มา: www.arkive.org)
ปลาฉนากเขียว (Pristis zijsron)
ปลาฉนากเขียว (Green sawfish, Longcomb sawfish, Narrowsnout sawfish) เป็นปลาขนาดใหญ่ มี
รูปร่างคล้ายปลาฉนากจะงอยปากกว้าง จุดเริ่มต้นของฐานครีบหลังค่อนไปทางส่วนท้ายประมาณครึ่งหนึ่งของ
ความยาวฐานครีบท้อง ระยะห่างระหว่างฟันบริเวณส่วนปลายแคบกว่าส่วนโคน ฟันที่ขอบจะงอยปาก 23-34 คู่
ขนาดโตเต็มที่ได้ถึง 7.3 เมตร (ที่มา: http://elasmodiver.com; Last and Stevens, 2009)
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4. ปลาฉนากฟันเล็ก (Pristis pectinata)

(ที่มา: www.arkive.org)

(ที่มา: Carpenter and Niem, 1998)
ปลาฉนากฟันเล็ก (Pristis pectinata)
ปลาฉนากฟันเล็ก (Smalltooth sawfish) มีจะงอยปากมีความยาวประมาณ 1/4 ของความยาวรวม มี
รูปทรงที่แคบและยาวเมื่อเทียบกับฉนากชนิดอื่น ๆ ฟันที่ขอบจะงอยปาก 25-29 คู่ ปลายครีบหลังตอนที่ สอง ยื่น
ยาวถึงฐานครีบหาง จุดเริ่มต้นของฐานครีบหลังอยู่ในแนวเดียวกันกับแนวจุดเริ่มต้นของฐานครีบท้อง ขนาดเมื่อโต
เต็มที่ประมาณ 7.6 เมตร (ที่มา: http://www.wikiwand.com; Carpenter and Niem, 1998)
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วงศ์ Mobulidae (ปลากระเบนแมนต้า กระเบนปีศาจ กระเบนราหู)
ปลาวงศ์ Mobulidae หรือ manta ray หรือ devil ray จัดอยู่ในกลุ่มปลากระเบนมีช่องเปิดเหงือกตั้งอยู่
ด้านท้องจานวน 5 คู่ ลาตัวส่วนหางลดรูปคล้ายแส้ มีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากปลากระเบนกลุ่มอื่น ๆ คือ มีส่วน
หัวแยกออกจากลาตัวและมีแผ่นคล้ายใบพาย1 คู่ สาหรับใช้พัดโบกอาหารเข้าปากซึ่งตั้งอยู่บริเวณมุมปากเรียกว่า
cephalic flipper ปลาในวงศ์ Mobulidae สาหรับชนิดที่พบแพร่กระจายในน่านน้าไทยและน่านน้าใกล้เคียงที่พบ
2 สกุ ล 7 ชนิ ด ได้ แ ก่ Manta alfredi, Manta birostris, Mobulaeregoodootenkee, Mobula japonica,
Mobulakuhlii,Mobulatarapacana และMobulathurstoni โดยมีใช้แนวทางในการจาแนกชนิดโดยใช้ลักษณะ
ความกว้างของหัว ความยาวของ cephalic flipperช่องสาหรับน้าเข้า (spiracle) ครีบหลัง ครีบอก และความยาวหาง ดังนี้

ปลากระเบนแมนต้ายักษ์ Manta birostris
(ภาพจากLast and Stevens, 2009)

ปลากระเบนแมนต้าแนวปะการัง Manta alfredi
ภาพจาก http://www.joostvanuffelen.com/news/blackmanta-socorros

ปลากระเบนปีศาจแคระ Mobula eregoodootenkee
(ภาพจากLast and Stevens, 2009)

ปลากระเบนปีศาจหางหนาม Mobula japanica
(ภาพจากLast and Stevens, 2009)

ปลากระเบนปีศาจครีบสั้น Mobula kuhlii
(ภาพจากHamid BadarOsmany&www.fishbase.org)

ปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง Mobula thurstoni
(ภาพจากLast and Stevens, 2009)
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1. ปลากระเบนแมนต้ายักษ์ (Manta birostris)

(ที่มา: www.arkive.org)

(ที่มา: http://divemagazine.co.uk)
ปลากระเบนแมนต้ายักษ์ (Manta birostris)
ปลากระเบนแมนต้ายักษ์ (Giant oceanic manta ray, Oceanic manta) จัดอยู่ในกลุ่มปลากระเบนมี
ช่องเปิดเหงือกตั้งอยู่ด้านท้องจานวน 5 คู่ ลาตัวส่วนหางลดรูปคล้ายแส้ มีลักษณะเด่น ที่แตกต่างจากปลากระเบน
กลุ่มอื่น คือ มีส่วนหัวแยกออกจากลาตัวและมีแผ่นคล้ายใบพาย มีมุมทั้งสองของหัวจานวน 1 คู่ สาหรับใช้พัดโบก
อาหารเข้าปาก ซึ่งตั้งอยู่ปลายสุดของปาก หางยาวกว่าความยาวลาตัว มีเงี่ยงที่โคนหาง ครีบหลังมีขนาดเล็ก ด้าน
ท้องมีลายจุดเฉพาะ ขอบปลายครีบอกส่วนท้าย และขอบล่ างของซี่เหงือกคู่ที่ 5 มีสีเข้มดา ด้านหลังมีสีดาเข้ม
ขณะที่บางตัวจะไม่เป็นสีดาทั้งหมด แต่จะมีระยะห่างระหว่างแถบด้านซ้ายและด้านขวา ส่ วนใต้ท้องสีท้องมีแถบสี
เข้มบริเวณครีบอก ท่อนหลังทั้งด้านซ้ายและขวายาวตั้งแต่ปลายครีบถึงกึ่งกลางลาตัว
(ที่มา: http://www.dmcr.go.th; https://th.wikipedia.org; Last and Stevens, 2009)
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2. ปลากระเบนแมนต้าในแนวปะการัง (Manta alfredi)

(ที่มา: www.arkive.org)

(ที่มา: www.arkive.org)
ปลากระเบนในแนวปะการัง (Manta alfredi)
ปลากระเบนแมนต้ า แนวปะการัง (Reef manta) มี ลั ก ษณะทั่ ว ไปคล้ ายกั บ ปลากระเบนแมนต้ ายั ก ษ์
(Manta birostris) มีความแตกต่างกันที่ด้านหลังของปลากระเบนแมนตาแนวปะการัง ที่มีแถบสีขาวจางๆ บริเวณ
แนวกลางลาตัวและครีบอกทั้งสองข้าง รอบปากด้านท้องมีสีขาวหรือเทาอ่อน ขอบปลายครีบอกส่วนท้ายอาจมีสี
ขาวหรือเข้มดา หางสั้นกว่าความยาวลาตัว ไม่มีเงี่ยงที่โคนหาง
(ที่มา: http://www.dmcr.go.th; https://marinemegafaunaf oundation.org; Marshall, 2009)
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3. ปลากระเบนปีศาจครีบสั้น (Mobula kuhlii)

(ที่มา: www.fishbase.org)

(ที่มา: https://www.flickr.com)
ปลากระเบนปีศาจครีบสั้น (Mobula kuhlii)
ปลากระเบนปีศาจครีบสั้น (Shortfin Devil ray) จะมีปากค่อนมาทางด้านล่างของจะงอยปาก รูหายใจ
(spiracle) อยู่ใต้รอยต่อครีบอกกับลาตัว ไม่มีเงี่ยง มีส่วนหัวแยกออกจากลาตัวและมีแผ่นคล้ายใบพาย 1 คู่ สาหรับ
ใช้พัดโบกอาหารเข้าปากซึ่งตั้งอยู่บริเวณมุมปาก ส่วนคอสั้น ครีบส่วนหน้า (ตั้งแต่ปลายครีบถึงมุมปาก) สั้นน้อยกว่า
16% ของความกว้างลาตัว หางสั้น ความยาวน้อยกว่าความกว้างลาตัว มีแต้มสีขาวที่ปลายครีบหลัง แนวขอบครีบ
อกตัดตรงตลอดแนวแผ่นครีบ ภาคตัดขวางของโคนหางเป็นรูปสี่เหลี่ยม
(ที่มา: http://www.dmcr.go.th; Last and Stevens, 2009)
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4. ปลากระเบนปีศาจหางหนาม (Mobula japanica)

(ที่มา: Last and Stevens, 2009)

(ที่มา: www.arkive.org)
ปลากระเบนปีศาจหางหนาม (Mobula japanica)
ปลากระเบนราหูญี่ปุ่น หรือ ปลากระเบนปีศาจหางหนาม (Spinetail mobula, Japanese devilray)
มีรูปร่างคล้ายกับปลากระเบนปีศาจชนิดอื่น ๆ จะมีปากค่อนมาทางด้านล่างของจะงอยปาก มีส่วนหัวแยกออกจาก
ลาตัวและมีแผ่นคล้ายใบพาย 1 คู่ สาหรับใช้พัดโบกอาหารเข้าปากซึ่งตั้งอยู่บริเวณมุมปาก ปากค่อนมาทาง
ด้านล่างของจะงอยปาก ช่องน้าเข้าตั้งอยู่ในแนวราบขนานไปกับแนวฐานครีบอก ด้านบนลาตัวเป็นสีดา และมีแถบ
สีขาวพาดโค้งอยู่ด้านซ้ายของส่วนหัว มีเงี่ยงที่โคนหาง 1 อัน หางยาวกว่าความยาวลาตัว มีแต้มสีขาวที่ปลายครีบ
หลัง (ที่มา: http://www.wikiwand.com; Last and Stevens, 2009)
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5. ปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง (Mobula thurstoni)

(ที่มา: Last and Stevens, 2009)

(ที่มา: http://biogeodb.stri.si.edu)

(ที่มา: http://biogeodb.stri.si.edu)
ปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง (Mobula thurstoni)
ปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง (Smoothtail devil ray) มีปากค่อนมาทางด้านล่างของจะงอยปาก ส่วนคอ
สั้น ครีบส่วนหน้า (ตั้งแต่ปลายครีบถึงมุมปาก) สั้นน้อยกว่า 16% ของความกว้างลาตัว รูหายใจอยู่ใต้รอยต่อครีบ
อกกับลาตัว ไม่มีเงี่ยง หางยาว ความยาวเท่าความกว้างลาตัว โคนหาบีบคอดเข้าในแนวตั้ง ขอบครีบอกส่วนหน้า
บิดโค้งสองทาง (ที่มา: http://www.dmcr.go.th; Last and Stevens, 2009)
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6. ปลากระเบนปีศาจแคระ (Mobula eregoodootenkee)

(ที่มา: www.arkive.org)

(ที่มา: www.arkive.org)

(ที่มา: www.arkive.org)
ปลากระเบนปีศาจแคระ (Mobula eregoodootenkee)
ปลากระเบนปีศาจแคระ (Pygmy devil ray) มีรูหายใจอยู่ใต้รอยครีบอกกับลาตัว ไม่มีเงี่ยง หางสั้น
ความยาวน้อยกว่าความกว้างลาตัว ส่วนตัดของคอดหางเป็นรูปสี่เหลี่ยม ส่วนคอยาว ครีบส่วนหน้า (ตั้งแต่ปลาย
ครีบถึงมุมปาก) ยาวมากกว่า 16% ของความกว้างลาตัว มีแถบสีดาพาดยาวบริเวณขอบของครีบอกส่วนหน้า
(ที่มา: http://www.dmcr.go.th)
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ปลากระเบนราหูน้าจืด (Himantura chaophraya)

(ที่มา: www.arkive.org)

(ที่มา: http://www.tnews.co.th)

ปลากระเบนราหูน้าจืด (Himantura chaophraya)
ปลากระเบนราหูน้าจืด หรือปลากระเบนเจ้าพระยา (Chaophraya Giant Stingray, Giant Freshwater
Stingray) เป็นปลากระเบนน้าจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยหนักได้ถึง 600 กิโลกรัม กว้างได้ถึง 2.5-3.0 เมตร
จะงอยปากเรียวแหลม คล้ายใบโพธิ์ ลักษณะตัวเกือบเป็นรูปกลม ส่วนหางยาวไม่มีริ้วหนัง มีเงี่ยงแหลมที่โคนหาง 2
อัน ซึ่งในปลาขนาดใหญ่อาจยาวได้ถึง 8-10 นิ้ว กลางหลังมีเกล็ดเปลี่ยนรูปเป็นตุ่มหยาบ ๆ ด้านหลังของปีกและ
ลาตัวเป็นสีเทาหรือน้าตาลนวล หางสีน้าตาลเข้ม ด้านท้องมีสีขาวนวล ที่ขอบปีกด้านล่างเป็นด่างสีดา อาศัยใน
แม่น้าสายใหญ่ ๆ จนถึงบริเวณใกล้ปากแม่น้า มีรายงานการสารวจ พบครั้งแรกในแม่น้าเจ้าพระยา จึงเรียกปลา
กระเบนชนิดนี้ว่า "ปลากระเบนเจ้าพระยา"
(ที่มา: http://nongtoob1.blogspot.com)

