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บทคัดย่อ
การศึกษาปลากระเบนน้าจืดชนิดที่พบใหม่ 2 ชนิดในทะเลสาบสงขลาด้าเนินการระหว่างเดือนตุล าคม 2560 ถึงเดือนพฤศจิกายน
2561 โดยรวบรวมตัวอย่างปลากระเบนน้าจืดที่ส้ารวจพบและข้อมูลของรูปแบบ วิธีการ และฤดูกาลในการท้าการประมงปลากระเบนในพืนที่
ทะเลสาบสงขลาตอนบน แล้วน้าตัวอย่างปลาที่ได้ไปตรวจสอบอนุกรมวิธานกับรายงานการศึกษาที่ผ่านมา ผลการศึกษาพบปลากระเบนน้าจืด
ชนิดใหม่รวม 2 ชนิด เป็นชนิดที่ค้นพบใหม่ (new species) 1 ชนิด ได้แก่ ปลากระเบนบัว (Urogymnus aff. lobistoma) ซึ่งมีลักษณะ
ภายนอกทั่วไปคล้ายคลึงกับปลากระเบน Urogymnus lobistoma และชนิดที่พบใหม่ (new record) ในประเทศไทย 1 ชนิด คือ ปลากระเบน
ธงหน้าแหลม (Pastinachus solocirostris) เป็นการพบครังแรกในทะเลสาบสงขลา โดยปลากระเบนบัว (U. aff. lobistoma) ที่ค้นพบใหม่มี
ลักษณะทางอนุกรมวิธานที่ส้าคัญต่างกับ U. lobistoma อย่างชัดเจน คือ มีจ้านวนแถวฟันบริเวณขากรรไกรบนและล่างแตกต่างกัน โดยจ้านวน
แถวฟันที่ขากรรไกรบนของตัวอย่างปลากระเบนมีจ้านวน 22 แถว (U. lobistoma มีจ้านวน 29-34 แถว) ส่วนจ้านวนแถวฟันที่ขากรรไกรล่าง
นับได้ 25 แถว (U. lobistoma มีจ้านวน 31-36 แถว) ส้าหรับปลากระเบนธงหน้าแหลม P. solocirostris ชนิดที่พบใหม่มีลักษณะเด่น คือ
บริเวณแผ่นล้าตัวด้านหน้าของกระเบนธงหน้าแหลมมีตุ่มแข็งลักษณะแบน (flat denticle) กระจายทั่วไป แต่บริเวณปลายจะงอยปากมีตุ่มแข็ง
แหลมเป็นรูปหอก ปลากระเบนทัง 2 ชนิด จัดอยู่ในวงศ์ Dasyatidae ซึ่งเป็นวงศ์ปลากระเบนธง แหล่งที่พบ คือบริเวณเกาะใหญ่ ต้าบลเกาะใหญ่
อ้าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ที่เป็นบริเวณรอยต่อระหว่างทะเลสาบสงขลาตอนบนและทะเลสาบสงขลาตอนกลาง
คำสำคัญ : อนุกรมวิธานปลากระเบน กระเบนบัว กระเบนธงหน้าแหลม ทะเลสาบสงขลา

Abstract
Study on freshwater stingray species in the upper Songkhla Lake during October 2017 to November 2018
revealed fishing methods and seasons in fishing of stingrays. Two species of freshwater stingrays were found and have
been examined. There were Urogymnus aff. lobistoma (new speceis) and Pastinachus solocirostris (new record) in
Songkhla Lake. The general appearance of Urogymnus aff. lobistoma was similar to U. lobistoma, but tooth rows in the
upper and lower jaws were different. The tooth rows in the upper jaw of the sample were found 22 rows (U. lobistoma
29-34 rows), while tooth rows in the lower jaw were 25 rows (U. lobistoma 31-36 rows). The distinctive character of P.
solocirostris is acuted front of the disc, with flat denticles and enlarged spear-shaped denticles on snout. Both of them
are species of the family Dasyatidae, which are whiptail stingrays, were found between upper Songkhla Lake and central
Songkhla Lake, around Koh-Yai in Krasaesin District, Songkhla Province.
Keywords : Urogymnus lobistoma, Pastinachus solocirostris, whiptail stingray, Songkhla Lake
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คำนำ

สงขลาตอนใน ส่วนปลากระเบนอีก 3 ชนิด ได้แก่ ปลากระเบน
ไฟฟ้า (Temera hardwickii) ปลากระเบนทอง (Taeniura
lymma) พบเฉพาะบริเวณชายฝั่งทะเลและปากทะเลสาบสงขลา
และปลากระเบนตุ๊กตาหรือปลากระบาง (Dasyatis imbricatus)
พบชุ ก ชุ ม บริ เ วณทะเลสาบสงขลาตอนนอกที่ มี ค วามเค็ ม สู ง
นอกจากนียังมีรายงานการพบปลากระเบนธง (P. sephen) ใน
ระบบแม่น้าภาคใต้ของไทยตังแต่จังหวัดชุมพรลงมาทังสองฝั่งของ
ภาคใต้ (ชวลิต และคณะ, 2540)
ในอดี ต การท้ า ประมงปลากระเบนบริ เ วณทะเลสาบ
สงขลาตอนบนครอบคลุ ม พืนที่ ตังแต่ บ ริเ วณแนวเขตจากบ้ า น
ล้าปา อ้าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ไปยังบริเวณระหว่างเกาะใหญ่
ต้าบลเกาะใหญ่ อ้าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ลงไปถึงบริเวณ
แหลมจองถนน ต้าบลจองถนน อ้าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
โดยในช่วงฤดูฝนที่มีน้าท่าไหลหลาก ท้าให้น้าในทะเลสาบมีความ
เค็มลดลง จะมีการจับปลากระเบนมาจนถึงบริเวณรอยต่อระหว่าง
ทะเลสาบตอนบนกับทะเลสาบตอนกลางซึ่งอยู่ในพืนที่ของแหลม
จองถนน อ้าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ในปี 2535 มีรายงาน
ปริมาณผลจับปลากระเบนสูงสุดจับได้ที่บริเวณต้าบลเกาะใหญ่
อ้าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา และที่ต้าบลล้าปา อ้าเภอเมือง
จังหวัดพัทลุง ซึ่งเดิมปริมาณผลจับปลากระเบนธงพบมีมากกว่า
ปลากระเบนบัว แต่ในระยะหลังพบว่าผลจับปลากระเบนธงลด
จ้านวนลง ดังนันปลากระเบนที่จับได้ส่วนใหญ่จึงเป็นปลากระเบน
บัว โดยในปี 2537 พบว่ามีการจับปลากระเบนธงได้จ้านวน 3 ตัว
เท่านัน (อังสุนีย,์ 2538) อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันปลากระเบนน้าจืด
ในทะเลสาบสงขลาตอนบนมีแนวโน้มลดจ้านวนลงอย่างมาก จาก
การสอบถามชาวประมงผู้ ช้านาญการในทะเลสาบได้ข้อ มูล ว่ า
ระยะหลั งไม่ค่อ ยพบปลากระเบนในทะเลสาบ และข้ อมูล จาก
เอกสารยังมีน้อยมาก ประการส้าคัญตัวอย่างปลากระเบนน้าจืดใน
ทะเลสาบสงขลาค่อนข้างหายาก เนื่องจากการลดจ้านวนลงของ
ปลากระเบน ดังนัน การส้ารวจข้อมูลการท้าประมงปลากระเบน
น้าจืดในทะเลสาบสงขลา เพื่อทราบชนิดและสถานการณ์การท้า
ประมงปลากระเบนน้าจืดในทะเลสาบสงขลาที่เป็นปัจ จุบัน จะ
สามารถน้าข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการ และใช้ประโยชน์จาก
ปลากระเบนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ปลากระเบนน้าจืดจัดอยู่ในชัน (class) Chondrichthyes
อันดับ (order) Myliobatiformes เป็นปลากระดูกอ่อนกลุ่ม
เดียวกับปลาฉลาม ปลาในอันดับนีพบได้ทังในทะเล น้ากร่อย และ
น้าจืด มีลักษณะล้าตัวแบนลงเหมือนจาน ครีบอกแผ่ออกด้านข้าง
มีเหงือก 5 คู่ อยู่ด้านล่างของส่วนหัว บริเวณถัดจากส่วนท้ายของ
ตามีช่องน้าเข้า (spiracle) ข้างละช่อง ลักษณะเด่นที่แตกต่างกัน
ในแต่ล ะวงศ์ (family) เช่น วงศ์ Dasyatidae มีส่วนหางยาว
เหมือนแส้ วงศ์ Narcinidae มีหางสัน และวงศ์ Gymnuridae มี
ครี บ อกแผ่ อ อกไปด้ า นข้ า งล้ า ตั ว เหมื อ นปี ก ของนกหรื อ ผี เ สื อ
ส้ า หรั บ อนุ ก รมวิ ธ านของปลากระเบนน้ า จื ด นั นจั ด อยู่ ใ นวงศ์
Dasyatidae หรื อ วงศ์ ป ลากระเบนธง โดย Vidthayanon
(2017) รายงานพบปลากระเบนน้าจืดในประเทศไทยทังหมด
จ้ า นวน 5 สกุ ล รวม 8 ชนิ ด ได้ แ ก่ ปลากระเบนแม่ น้ า โขง
(Hemitrygon laosensis) ปลากระเบนราหู (Urogymnus
chaophraya) ปลากระเบนลาย (Fluvitrygon oxyryncha)
ปลากระเบนขาว (Fluvitrygon signifer) ปลากระเบนทราย
(Fluvitrygon kittipongi) ปลากระเบนใบบั ว (Pateobatis
uarnacoides) ปลากระเบนธง (Pastinachus stellurostris)
และปลากระเบนบั ว (Urogymnus aff. lobistoma) ปลา
กระเบนน้า จื ดนับ ว่า เป็นทรัพ ยากรสัตว์ น้าที่ มีความส้ าคัญ ทาง
เศรษฐกิ จ ชนิ ด หนึ่ ง ในทะเลสาบสงขลา ชาวประมงพบปลา
กระเบนน้ า จื ด ในทะเลสาบโดยทั่ ว ไป 2 ชนิ ด เรี ย กว่ า ปลา
กระเบนบั ว และปลากระเบนธง บริ เวณแหล่ ง อาศั ย ของปลา
กระเบนน้ า จื ด ที่พ บว่ า มี ป ริ ม าณผลจั บ ปลากระเบนสู ง สุ ด คื อ
ต้า บลเกาะใหญ่ อ้า เภอกระแสสิน ธุ์ จังหวัดสงขลา และต้าบล
ล้าปา อ้าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยในปี 2535 มีรายงานผลจับ
รวมประมาณ 5,000 กิโลกรัม (อังสุนีย์, 2538) จากการส้ารวจ
สัตว์น้าท้องถิ่นบริเวณทะเลสาบสงขลาเมื่อประมาณ 100 ปีที่ผ่าน
มา Annandale (1916) พบว่ามีปลากระเบนน้าจืดอาศัยอยู่ใน
ทะเลสาบสงขลาตอนกลางซึ่งเป็นพืนที่น้าจืดจ้านวน 2 ชนิด ได้แก่
กระเบนหางยาว (Trygon sp.) และกระเบนธง (Hypolophus
sp.) ซึ่งทังสองชนิดนีพบอยู่ในน้าเค็มและน้ากร่อยบริเวณปาก
ทะเลสาบสงขลา ต่อมา Smith (1945) รายงานว่าปลากระเบน
วัตถุประสงค์
ชนิดที่พ บอาศัยในพืนที่น้าจืดของไทยมี 2 ชนิด ได้แก่ Dasyatis
sephen และ D. bleekeri ในขณะที่การส้ารวจปลากระเบนใน
ทะเลสาบสงขลาเมื่อปี 2525-2539 ของไพโรจน์ (2540) รายงาน
1. เพื่ อศึ กษารูป แบบ วิ ธีก าร และฤดูก าลการท้า การ
พบปลากระเบนรวมทังหมด 5 ชนิด เป็นปลากระเบนน้าจืด 2 ประมงปลากระเบนในทะเลสาบสงขลา
ชนิด คือ ปลากระเบนน้าจืด (Himantura bleekeri) และปลา
2. เพื่ อ ศึ ก ษาและตรวจสอบอนุ ก รมวิ ธ านของปลา
กระเบนธง (Pastinachus sephen) พบอาศัยอยู่ในทะเลสาบ กระเบนน้าจืดที่ส้ารวจพบในทะเลสาบสงขลา
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วิธีกำรศึกษำ
ด้า เนิ น การส้า รวจและเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล การท้ าการ
ประมงปลากระเบนตังแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนพฤศจิกายน
2561 โดยก้า หนดพืนที่ที่ท้าการส้ารวจเฉพาะบริเวณทะเลสาบ
สงขลาตอนบน (ทะเลหลวง) ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของปลากระเบน
น้าจืด ตังแต่บริเวณบ้านล้าปา อ้าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จนถึง
บริเ วณระหว่ า งเกาะใหญ่ ต้าบลเกาะใหญ่ อ้า เภอกระแสสิน ธุ์
จังหวัดสงขลา กับแหลมจองถนน ต้าบลจองถนน อ้าเภอเขาชัย
สน จังหวัดพัทลุง (ภาพที่ 1) จากนันท้าการรวบรวมข้อมูลเดือน
ละครังประกอบด้วย
1. ข้อมูลรูปแบบ วิธีการ และฤดูกาลท้าการประมงปลา
กระเบนในทะเลสาบสงขลา โดยการสัมภาษณ์กลุ่มชาวประมง
ผู้ช้า นาญการในพืนที่ ทังการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลและแบบ
กลุ่มย่อย ด้วยการใช้แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด เพื่อติดตามและ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการท้าการประมงปลากระเบนในบริเวณ
พืนที่ ที่ ศึ ก ษา รวมทั งวิ ธี ก ารและฤดู ก าลในการท้ า การประมง
ดังกล่าว
2. ตัวอย่า งปลากระเบนน้าจืดที่พ บจากบริเวณพืนที่ที่
ท้าการศึกษา โดยตัวอย่างที่พบจะน้ามาบันทึกภาพ ชั่งน้าหนักสด
และเก็บรักษาตัวอย่างปลาไว้ในน้ายาฟอร์มาลินความเข้มข้น 10
เปอร์เซ็นต์ พร้อมกับฉีดเข้าในช่องท้อง น้าไปเก็บรักษาไว้ที่ห้อง
เก็ บ ตั ว อย่ า งสั ต ว์ น้ า อ้ า งอิ ง กองวิ จั ย และพั ฒ นาประมงน้ า จื ด
กรมประมง จากนันน้าตัวอย่างที่ได้มาท้าการศึกษาลักษณะทาง
อนุ ก รมวิ ธ าน ได้ แ ก่ การวั ด ขนาดสั ด ส่ ว น (morphometric
measurement) และบันทึกรายละเอียดของลักษณะทางสัณฐาน
วิทยา โดยการนับวัดตามวิธีของ Monkolprasit (1984) และ
Last et al. (2016b) ดังนี
1) ความยาวเหยียด (total length, TL) วัดจากส่วน
ปลายสุดของจะงอยปากจนถึงส่วนปลายสุดของหาง
2) ความยาวของจาน หรือ ความยาวแผ่นล้าตัว (disc
length, DL) วัดจากส่วนปลายสุดของจะงอยปากจนถึงขอบด้าน
ท้ายสุดของครีบท้อง
3) ความกว้ า งของจาน หรื อ ความกว้ า งแผ่ น ล้ า ตั ว
(disc width, DW) วัดความกว้างที่สุดจากขอบจานด้านหนึ่งไปยัง
อีกด้านหนึ่ง
4) ขนาดของตา (eye diameter)

5) ขนาดเบ้าตา (orbital length)
6) ระยะระหว่างขอบตา (interorbital width)
7) ขนาดช่องน้าเข้า (spiracle length)
8) ระยะระหว่างช่องน้าเข้า (interspiracular width)
9) ขนาดช่องจมูก (nostril)
10) ระยะระหว่างช่องจมูก (internarial width)
11) ความกว้างของปาก (mouth width)
12) ระยะระหว่างเหงือกคู่ที่ 1 (width between first
gill slit)
13) ความยาวส่วนหน้าถึงขอบตา (snout to eye/preorbital)
14) ความยาวส่วนหน้าถึงจมูก (snout to nostril)
15) ความยาวส่วนหน้าถึงปาก (snout to mouth/
preoral length)
16) ความยาวจากจะงอยปากถึงเหงือกคู่ที่ 1 (snout to
first gill slit)
17) ความยาวจากจะงอยปากถึงเหงือกคู่ที่ 5 (snout to
fifth gill slit) หรือความยาวของหัว (head length)
18) ความยาวส่ ว นหน้ า ถึ ง ส่ ว นกว้ า งสุ ด ของล้ า ตั ว
(snout to maximum disc width)
19) ความยาวจากจะงอยปากถึงฐานครีบท้อง (snout
to abdominal fin base)
20) ความยาวฐานครีบท้อง (abdominal fin base
length)
21) ความกว้างโคนหาง (tail width)
22) ความลึกโคนหาง (tail depth)
23) ความยาวหาง (tail total length)
24) จ้านวน oral papillae
25) จ้ านวนแถวฟัน ขากรรไกรบนและขากรรไกรล่ า ง
(tooth row upper jaw and lower jaw)
26) ความยาวจากหนามถึงโคนหาง (origin of spine
from caudal base)
27) จ้านวนหนาม (spine)
28) ความยาวของฐานริวหนังบนหาง (base of cutaneous
fold length)
29) ระยะ precloacal length
30) ความยาวหาง (post cloacal tail)
31) ความยาวของริวหนัง (ventral cutaneous fold)
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ภำพที่ 1 แผนที่ทะเลสาบสงขลาและพืนที่ส้ารวจแหล่งปลากระเบนน้าจืดบริเวณบ้านล้าปา อ้าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง และบริเวณระหว่าง
เกาะใหญ่ ต้าบลเกาะใหญ่ อ้าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา กับบริเวณแหลมจองถนน ต้าบลจองถนน อ้าเภอเขาชัยสน จังหวัด
พัทลุง
หมายเหตุ :
พืนที่ด้าเนินการส้ารวจและเก็บข้อมูลปลากระเบนน้าจืด

1) เบ็ดราวแบบไม่ใช้เหยื่อ ชาวประมงนิยมเรียกว่าเบ็ดราไวย์
เป็นเครื่องมือที่ใช้ตกปลากระเบนของชาวประมงรุ่นเก่า ตัวเบ็ด
ราวที่ใช้เป็นเหล็กงอโค้งปลายแหลมไม่มีเงี่ยง ผูกตะขอเบ็ดห่างกัน
1. รูปแบบ วิธีกำร และฤดูกำลทำกำรประมงปลำกระเบนใน เพี ยงช่ว งละประมาณ 20 เซนติเ มตร โดยวางเบ็ ดราวใกล้ พื น
ทะเลสำบสงขลำ
ท้องน้า สูงจากพืนทะเลสาบไม่เกิน 10 เซนติเมตร เบ็ดราวชนิดนี
จากการสัมภาษณ์กลุ่มชาวประมงผู้ช้านาญการในพืนที่ ไม่ต้องใช้เหยื่อ ใช้วิธีการดักจับปลากระเบนที่ว่ายหากินบริเวณพืน
ซึ่งเคยเป็นผู้ที่จับปลากระเบนได้ ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และ ท้องน้าให้เข้ ามาติดเบ็ด โดยเบ็ดจ้านวน 4 - 5 ตั ว จะเกี่ยวติ ด
รวบรวม ดังนี
บริเวณล้าตัวปลากระเบนขณะที่ว่ายน้าผ่านพืนที่ที่วางเบ็ดราวไว้
1.1 เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลากระเบนในทะเลสาบ ปัจจุบันพบชาวประมงที่เคยท้าการประมงด้วยวิธีนีลดน้อยลงไป
สงขลา เครื่องมือประมงที่นิยมใช้จับปลากระเบนมี 2 ชนิด ได้แก่ มากเนื่องจากไม่มีผู้สืบทอด

ผลกำรศึกษำและวิจำรณ์ผล
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2) เบ็ ดราวแบบใช้ เหยื่อ ชาวประมงนิยมเรียกว่ า
เบ็ดเงี่ยง ใช้เบ็ดขนาดเบอร์ 8 และเบอร์ 9 เกี่ยวเหยื่อล่อ ซึ่งเดิม
เหยื่อที่ใช้เป็นปลาแป้นเล็กและกุ้งนาง (อังสุนีย์, 2538) ปัจจุบัน
เหยื่อที่ชาวประมงนิยมใช้ ได้แก่ ปลาตับเต่าปากแดง หรือกระทุงเหวปากแดง (Hyporhamphus limbatus) ตัดเป็นท่อน 3 ชิน
หรือใช้หอยขมเจาะเปลือกปิดฝาแล้วเสียบลงบนตะขอเบ็ด ผูก
ตะขอเบ็ดห่างกันช่วงละประมาณ 1-1.5 เมตร ความยาวสายเบ็ด
ประมาณ 50 เซนติเมตร บริเวณปลายสายติดทุ่นลอยท้าด้วยถัง
พลาสติ ก เพื่ อ ใช้ เ ป็ น จุ ด สั ง เกตต้ า แหน่ ง ของบริ เ วณที่ ว างเบ็ ด
วิธีการวางเบ็ดด้าเนินการเช่นเดียวกับเบ็ดราวแบบไม่ใช้เหยื่อหรือ
เบ็ ด ราไวย์ คื อ วางใกล้ พื นท้ อ งน้ า โดยใช้ ต ะกั่ ว ผู ก ถ่ ว งไว้
ชาวประมงจะวางเบ็ ด ในช่ ว งเย็ น และมาเก็ บ กู้ ใ นช่ ว งเช้ า ของ
วันรุ่งขึน พืนที่วางเบ็ดจะเป็นบริเวณที่มีลักษณะพืนดินค่อนข้าง
แข็งบริเวณทะเลสาบตอนบน และใช้หลักไม้ปักเป็นเครื่องหมาย
เพื่อจดจ้าบริเวณที่วางเบ็ดไว้ เมื่อปลากระเบนติดเบ็ดและลากเบ็ด
ออกไปชาวประมงจึงสามารถติดตามไปได้ หากผูกรังเบ็ด ไว้ เบ็ด
อาจจะขาดจากแรงดึ ง ของปลาได้ วิ ธี ก ารจั บ ปลากระเบน
ด้ า เนิ น การโดยใช้ ต ะขอเกี่ ย วตั ว ปลาที่ บริ เ วณช่ อ งน้ า เข้ า
(spiracle) เพื่อดึงขึนบนเรือ หากปลากระเบนมีขนาดใหญ่มาก
อาจใช้ฉมวกแทงก่อน จากนันจึงตัดเงี่ยงพิษ (spine) ที่บริเวณ
โคนหางออก เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการสะบัดหาง
ของปลากระเบนขณะท้าการจับ นอกจากนีปลากระเบนอาจถูก
จั บ ได้ โ ดยบั ง เอิ ญ จากการติ ด ข่ า ยดั ก ปลาชนิ ด อื่ น เนื่ อ งจาก
ชาวประมงในทะเลสาบสงขลานิยมท้าการประมงปลากดหัวแข็ง
(Hexanematichthys dussumieri) ด้ ว ยการลงข่ า ย ปลา
กระเบนที่ติดข่ายจะถูกข่ายพันตัวดินไม่หลุด ปลากระเบนที่เป็น
ผลพลอยจับได้จากข่ายนีจะสังเกตได้จากที่ปากและบริเวณล้าตัว
ปลาจะไม่มีบาดแผลจากการถูกเบ็ดเกี่ยว
1.2 พืนที่และช่วงเวลาการท้าการประมงปลากระเบนใน
ทะเลสาบสงขลา นิยมด้าเนินการเฉพาะบริเวณทะเลสาบสงขลา
ตอนบนหรือทะเลหลวง เนื่องจากเป็นบริเวณที่พบปลากระเบน
ชุกชุม ในอดีตมีชาวประมงจับปลากระเบนเป็นอาชีพ โดยฤดูกาล
ท้าการประมงปลากระเบน แบ่งตามแหล่งการท้าการประมงปลา
กระเบนของทะเลสาบสงขลาตอนบนหรือทะเลหลวงออกเป็ น
2 แหล่ง คือ
1) บริ เ วณเกาะใหญ่ ต้ า บลเกาะใหญ่ อ้ า เภอ
กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เริ่มท้าการประมงปลากระเบนตังแต่
เดือนตุลาคมจนถึงเดือนมีนาคม โดยในเดือนตุลาคมได้รับอิทธิพล
ของมรสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ จึ งเริ่ ม เข้ า สู่ ฤ ดูฝ นของทางภาคใต้
ประมาณกลางเดือนตุลาคมที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็น
ลมหนาวพัดลงมาจากประเทศจีนพัดผ่านทะเลจีนใต้และอ่าวไทย
น้ า ความชื นลงไปถึ ง ภาคใต้ โ ดยเฉพาะภาคใต้ ฝั่ ง ตะวั น ออก

จึงก่อให้เกิดฝนตกชุก ชาวประมงจะวางเบ็ดบริเวณหน้า เกาะสี่
เกาะห้า ขึนไปทางทิศเหนือ จนถึงอ้าเภอระโนด จังหวัดสงขลา
และเมื่อสินสุดฤดูฝนปลากระเบนที่จับได้จะลดน้อยลง จนถึงเดือน
มีนาคมจึงสินสุดการท้าประมงปลากระเบนของชาวประมงเกาะ
ใหญ่
2) บริเวณบ้านล้าปา อ้าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ในช่วง
ฤดูฝนมีคลื่นลมแรงมาก และเมื่อคลื่นลมสงบ จึงเริ่มท้าการประมง
ปลากระเบนในช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงกรกฎาคมของทุกปี
ผลการส้า รวจปลากระเบนน้ าจื ดในทะเลสาบสงขลา
ตอนบน ตังแต่บริเวณบ้านล้าปา อ้าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จนถึง
บริเ วณระหว่ างเกาะใหญ่ ต้าบลเกาะใหญ่ อ้า เภอกระแสสิน ธุ์
จังหวัดสงขลากับแหลมจองถนน ต้าบลจองถนน อ้าเภอเขาชัยสน
จัง หวั ด พัท ลุ ง ตั งแต่ เดื อนตุ ล าคม 2560 ถึ งเดื อนพฤศจิ กายน
2561 พบว่า พืนที่ที่ส้ารวจพบปลากระเบนน้าจืดได้แก่ บริเวณ
ต้าบลเกาะใหญ่ อ้าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา อยู่ในพืนที่
ทะเลสาบสงขลาตอนบน (ทะเลหลวง) ซึ่งมีพืนที่ 829.6 ตาราง
กิโลเมตร ความลึกของน้าอยู่ในช่ว งประมาณ 1.3 - 2.4 เมตร
ขึนอยู่กับฤดูกาล และเนื่องจากบริเวณนีเป็นพืนที่รับน้าจืดขนาด
ใหญ่จากต้นน้าล้าธารของลุ่มน้าทะเลสาบสงขลาทางทิศตะวันตก
ทิ ศ เหนื อ และทิ ศ ใต้ ข องทะเลสาบ จึ ง ท้ า ให้ น้ า ในทะเลสาบ
ตอนบนจึงมีสภาพเป็นน้าจืดมากกว่าน้ากร่อยในรอบปี (นฤทธิ์
และอุสมาน, 2560) จุดที่เก็บตัวอย่างปลากระเบนได้เป็นบริเวณที่
มีความลึกของน้าค่อนข้างมากประมาณ 2 เมตร และอยู่บริเวณ
ใกล้เขตอนุรักษ์โลมาอิรวดี ส้ารวจพบปลากระเบนน้าจืด 2 ชนิด
ได้แก่ ปลากระเบนบัว (Urogymnus aff. lobistoma) และปลา
กระเบนธงหน้าแหลม (Pastinachus solocirostris)
2. อนุกรมวิธำนของปลำกระเบนนำจืดที่สำรวจพบในทะเลสำบ
สงขลำตอนบน
การศึกษาปลากระเบนน้าจืดในพืนที่ทะเลสาบสงขลา
ตอนบนพบปลากระเบนน้ าจื ด 2 ชนิด ได้แก่ ปลากระเบนบั ว
(Urogymnus aff. lobistoma) และปลากระเบนธงหน้าแหลม
(Pastinachus solocirostris) ทั ง 2 ชนิ ด จั ด อยู่ ใ นวงศ์
Dasyatidae ซึ่งเป็นวงศ์กระเบนธง โดยลักษณะเฉพาะของวงศ์
ปลากระเบนกลุ่มนีได้แก่ รูปร่างแบนลง ไม่มีครีบหลัง ครีบอกแผ่
กว้างรอบตัวเป็นแผ่ นล้าตัวมีลักษณะกลม รูปไข่ หรือสี่เหลี่ย ม
ขนมเปียกปูน ผิวหนังเรียบนิ่มไม่มีเกล็ด แต่อาจมีตุ่มแข็งบนผิว
ล้าตัว มีเหงือก 5 คู่ และปากอยู่ด้านล่าง ตาอยู่ด้านบน มีช่องน้า
เข้า 1 คู่ มีขากรรไกรและมีฟันที่แข็งแรงเรียงเป็นแถว ส่วนหาง
เรียวยาว บางชนิดมีแผ่นริวหนังที่ด้านบนหรือด้านล่า งของหาง
โคนหางด้านบนมีเงี่ยง 0 - 4 อัน (ทัศพล, 2560)
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ปลากระเบนบัวจัดอยู่ในสกุล Urogymnus ซึ่งชื่อเดิม
ของสกุล นี คือ Himantura แต่ต่อมา Last et al. (2016a) ได้
ท้ า การศึ กษาทบทวนการจั ดจ้ า แนกสกุ ล ของปลากระเบนวงศ์
Dasyatidae ของโลก โดยใช้ ลั ก ษณะทางกายวิ ภ าค และ
การศึกษาความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการระดับโมเลกุล พบว่าปลา
กระเบนสกุลต่าง ๆ ในวงศ์ Dasyatidae มีลักษณะคล้ายกัน แต่
ไม่มีความสัมพันธ์กันในทางวิวัฒนาการหรือมี บรรพบุรุษร่วมกัน
ดั ง นั นจึ ง แก้ ไ ขการจั ด สกุ ล ที่ ถู ก ต้ อ งของปลากระเบนในสกุ ล
Dasyatis และสกุล Himantura โดยจัดจ้าแนกปลากระเบนใน
สกุล Himantura บางชนิดให้อยู่ในสกุล Urogymnus และพบว่า
ปลากระเบนชนิดนีมีแหล่งอาศัยอยู่ได้ทังในน้าจืด น้ากร่อย และ
ในทะเล พบแพร่กระจายบริเวณแถบอินโดแปซิฟิกและมหาสมุทร
แอตแลนติก
ปลากระเบนธงหน้าแหลมจัดอยู่ในสกุล Pastinachus
มีลักษณะประจ้าสกุล คือ มีรูปร่างล้าตัวแบนลงเป็นรูปจาน กลาง
หลังมีตุ่มนูนคล้ายไข่มุก หางเรียวยาว มีเงี่ยงพิษที่ต้าแหน่งกลาง
หาง แตกต่างจากต้าแหน่งที่พบในปลากระเบนสกุลอื่น ๆ ที่มีเงี่ยง
อยู่บริเวณโคนหาง ลักษณะที่ส้าคัญคือมีแผ่นริวหนังที่ด้านล่างของ
หางโบกสะบัดขณะที่ว่ายน้าเห็นได้ชัดเจน มีรายงานการพบปลา
ในสกุลนีในน่านน้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกของประเทศไทย 2 ชนิด
ได้แก่ ปลากระเบนธง (P. stellurostris) และปลากระเบนธงหาง
แคบ P. gracilicaudus (Vidthayanon, 2017) โดยปลากระเบน
ธงหางแคบ มีลักษณะเด่น คือ ส่วนปลายของขอบหน้าแผ่นล้าตัว
มีลักษณะค่อนข้างป้าน และไม่มีตุ่มแข็ง (denticle) แผ่นหนังที่
ด้านล่างของหางแคบกว่าชนิดอื่นในสกุลเดียวกัน (Last and

Manjaji-Matsumoto, 2010) ซึ่งเดิมรายงานเป็นชนิด P. sephen
พบในทะเลสาบสงขลาตอนบนหรือทะเลหลวง (ไพโรจน์, 2540)
ส่วนรายงานของ Smith (1945) ที่ส้ารวจพบปลากระเบนธงชนิด
Dasyatis sephen นัน พบว่าเป็นชื่อพ้อง (synnonym) ของ P.
sephen ส้าหรับการส้ารวจในครังนีพบปลากระเบนธง 1 ชนิด
จ้าแนกชนิดเป็นปลากระเบนธงหน้าแหลม P. solocirostris
2.1 ปลากระเบนบัว (Urogymnus aff. lobistoma)
เป็นชนิดที่ค้นพบใหม่ (new species)
ปลากระเบนบัว (Urogymnus aff. lobistoma) หรือ
ปลากระเบนหัว เลี่ยม ซึ่งภาษาท้องถิ่นภาคใต้ แปลว่า หัวแหลม
เนื่องจากส่วนปลายของขอบหน้าแผ่นล้าตัวมีลักษณะเรียวเป็น
จะงอยแหลม และลักษณะของแผ่นล้าตัวค่อนข้างกลม มีขนาด
ใหญ่ คล้า ยใบบัว (ภาพที่ 2) ปลากระเบนชนิด นีมีลั กษณะทาง
อนุกรมวิธานใกล้เคียงกับชนิด U. lobistoma โดย Vidthayanon
(2017) รายงานพบ U. aff. lobistoma ในระบบแม่น้าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก ซึ่งรวมถึงทะเลสาบสงขลา แต่ยังไม่มีการศึกษาและ
จ้าแนกชนิดอย่างเป็นทางการ
ตัวอย่างที่ศึกษาเป็นปลากระเบนเพศเมียเต็มวัย ขนาด
ความกว้างแผ่นล้าตัว (disc width) 94.6 เซนติเมตร ความยาว
แผ่นล้าตัว (disc length) 108.6 เซนติเมตร ความยาวหาง 208.2
เซนติเมตร น้าหนัก 29 กิโลกรัม ส้ารวจพบในเขตพืนที่น้าจืดของ
ทะเลสาบสงขลาตอนบนระหว่าง ต้าบลล้าปา อ้าเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง และต้าบลเกาะใหญ่ อ้าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา มี
รายละเอียดดังนี

1 cm

ภำพที่ 2 ปลากระเบนบัว (Urogymnus aff. lobistoma) ชนิดที่ค้นพบใหม่ของประเทศไทยและพบครังแรกในทะเลสาบสงขลาตอนบน
(อัตราส่วน 1:12 ซม.)
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ตั ว อย่ า งปลามี ลั ก ษณะภายนอกทั่ ว ไปคล้ า ยกั บ ปลา
กระเบนชนิด U. lobistoma มาก โดยมีลักษณะทางอนุกรมวิธานที่
สอดคล้องกันหลายลักษณะ เช่น ส่วนปลายของขอบหน้าแผ่ น
ล้าตัว (จะงอยปาก) มีลักษณะเรียวแหลม (ภาพที่ 3) ความยาว
จะงอยปากมี สั ดส่ ว นเป็น 35.31% ของความกว้ างแผ่ น ล้า ตั ว
(มากกว่า 35% ในชนิด U. lobistoma) ส่วนของปากสามารถยืด
ออกได้ เ ป็ น ลั ก ษณะปากหลอด (tubemouth) เช่นเดียวกัน
(ภาพที่ 4) และมีลักษณะโครงสร้างภายในคือ ลักษณะของ pelvic
girdle เป็นปุ่มยื่นออกมาทังสองข้าง (ภาพที่ 5) นอกจากนีสัดส่วน

ของล้าตัวบางลักษณะมีความใกล้เคียงกับ U. lobistoma เช่น
สัดส่วนของความยาวแผ่นล้าตัวเป็น 1.15 เท่าของความกว้างแผ่น
ล้าตัว (1.11 - 1.14 เท่าในชนิด U. lobistoma) สัดส่วนของ
ความยาวจะงอยปาก (snout length) เป็น 18.56 เท่าของขนาด
เบ้าตา (orbital length) ใกล้เคียงกับในชนิด U. lobistoma ที่มี
สัดส่วน 10 - 18 เท่า และสัดส่วนของความยาวส่วนหน้าถึงปาก
(preoral length) คิดเป็น 35.31% ของความกว้างล้าตัว (34.3 37.4% ในชนิด U. lobistoma)

ภำพที่ 3 ส่วนปลายขอบหน้าแผ่นล้าตัวของปลากระเบนบัว (Urogymnus aff. lobistoma) มีลักษณะเรียวเป็นจะงอยแหลม
ลักษณะทางอนุกรมวิธานที่แตกต่างจาก U. lobistoma
อย่างชัดเจน ดังตารางที่ 1 ได้แก่ สัดส่วนของความยาวช่องน้าเข้า
(spiracle length) เป็น 4.61 เท่าของขนาดเบ้าตา (2-3.4 เท่าใน
ชนิด U. lobistoma) สัดส่วนของความยาวส่วนหน้าถึงปากเป็น
3.07 เท่ า ของความกว้ า งของปาก (4.25 - 4.62 เท่ า ในชนิ ด
U. lobistoma) สัดส่วนของระยะระหว่างจมูก (internarial
length) เป็น 2.72 เท่าของความกว้างของปาก (3.61-4.28 เท่า
ในชนิด U. lobistoma) สัดส่วนของความยาวจะงอยปากเป็น
2.46 เท่าของระยะระหว่างเบ้าตา (interorbital length) (2.53 2.64 เท่าในชนิด U. lobistoma) สัดส่วนของความยาวจะงอย
ปากถึงส่ว นกว้างที่ สุดของล้ าตัวคิดเป็น 50 % ของความกว้า ง
ล้าตัว (52.2-56.8 % ในชนิด U. lobistoma) และตามีขนาดเล็ก
มากคิดเป็น 10% ของความยาวช่องน้าเข้า (17 - 26% ในชนิด
U. lobistoma) สัดส่วนของขนาดตาเป็น 2.5 % ของความยาว
จะงอยปาก (3 - 5 % ใน U. lobistoma) ความยาวหางเป็น 2.2
เท่าของความยาวแผ่นล้าตัว (2.3 - 2.7 เท่าใน U. lobistoma)
เป็นต้น และลักษณะทางอนุกรมวิธานที่ส้าคัญโดยเฉพาะจ้านวน

แถวฟัน (tooth row) บนขากรรไกรบนและล่างที่แตกต่า งกัน
โดยตั ว อย่ า งที่ พ บมี จ้ า นวนแถวฟั น ที่ ข ากรรไกรบน 22 แถว
ในขณะที่จ้านวนแถวฟันที่ขากรรไกรบนของ U. lobistoma มี
จ้านวน 29-34 แถว ส่วนจ้านวนแถวฟันที่ขากรรไกรล่างนับได้ 25
แถว ในขณะที่จ้านวนแถวฟันที่ขากรรไกรล่างของ U. lobistoma
มีจ้านวน 31 - 36 แถว (Manjaji - Matsumoto and Last,
2006)
นอกจากนียังพบว่าปลากระเบนบัวชนิดนีมีลักษณะทาง
ภายนอกทั่ ว ไปใกล้ เ คี ย งกั บ ปลากระเบนน้ า จื ด (Himantura
bleekeri) ที่เคยรายงานโดยไพโรจน์ (2540) และชวลิต (2547)
แต่เนื่องจากปลากระเบน H. bleekeri เป็นชนิดที่มีรายงานแหล่ง
อาศั ย เฉพาะน่ า นน้ า ฝั่ ง มหาสมุ ท รอิ น เดี ย ตอนเหนื อ ตั งแต่
ปากีสถานถึงเมียนมาร์เท่านัน (Last et al., 2016b) ดังนัน ปลา
กระเบนบัวชนิดที่ส้ารวจพบนีจึงเป็นชนิด ใหม่ (new species) ที่
พบในทะเลสาบสงขลา
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ตำรำงที่ 1 เปรียบเทียบสัดส่วนลักษณะทางอนุกรมวิธานของปลากระเบนบัวที่ส้ารวจพบ และ Urogymnus lobistoma (Manjaji Matsumoto and Last, 2006)

สัดส่วน
ลักษณะที่คล้ำยคลึงกัน
snout length / disc width
disc width / disc length
orbital length / snout length
preoral length / disc width
ลักษณะที่แตกต่ำงกัน
orbital length / spiracle length
preoral length / mouth width
internarial length / mouth width
snout length / interorbital length
interorbital length / orbital length
disc width / snout to maximum disc width
spiracle length / eye diameter
snout length / eye diameter
tooth row upper jaw
tooth row lower jaw
tail length / disc width

ตัวอย่ำงที่พบ

Urogymnus lobistoma

35.31 %
1.15 เท่า
18.56 เท่า
35.31 %

มากกว่า 35 %
1.11-1.14 เท่า
10-18 เท่า
34.3-37.4 %

4.61 เท่า
3.07 เท่า
2.72 เท่า
2.46 เท่า
7.56 เท่า
50 %
10 %
2.5 %
22 แถว
25 แถว
2.2 เท่า

2-3.4 เท่า
4.25-4.62 เท่า
3.61-4.28 เท่า
2.53-2.64 เท่า
3.7-7.1 เท่า
52.2-56.8 %
17-26 %
3-5 %
29-34 แถว
31-36 แถว
2.3-2.7 เท่า

ภำพที่ 4 ลักษณะปากของปลากระเบนบัว (Urogymnus aff. lobistoma) สามารถยืดออกได้ (tubemouth)
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ภำพที่ 5 ลักษณะ pelvic girdle ของปลากระเบนบัว (Urogymnus aff. lobistoma) เป็นปุ่มยื่นออกมา (ศรชี)
2 . 2 ป ล า ก ร ะ เ บ นธ ง ห น้ า แ ห ล ม ( Pastinachus
solocirostris) เป็นชนิดที่พบใหม่ (new record)
ปลากระเบนธงหน้าแหลมมีรูปร่างล้าตัวแบนลงเป็น รูป
จาน มีลักษณะเด่น คือ ส่วนปลายของขอบหน้าแผ่นล้าตัวเรียว
แหลมเป็นจะงอย และมีตุ่มแข็งแบน (flat denticle) กระจาย
ทั่วไป แต่บริเวณจะงอยปากมีตุ่มแข็งแหลมเป็นรูปหอก (spearshaped denticle) แผ่นล้าตัวมีสีน้าตาล ตามีขนาดเล็กและไม่
ยกสูง กลางหลังมีตุ่มนูนคล้ายไข่มุกขนาดใหญ่ 1-3 เม็ด ตุ่มเม็ด
ตรงกลางมี ขนาดใหญ่ที่ สุด หางเรี ยวยาว มีเ งี่ยงพิ ษที่ต้า แหน่ ง
กลางหาง ต่างจากต้าแหน่งของปลากระเบนสกุลอื่น ๆ ที่มีเงี่ยงอยู่
บริเวณโคนหาง ลักษณะที่ส้าคัญคือมีแผ่นริวหนังที่ด้านล่างของ
หางโบกสะบัดขณะที่ว่ายน้าเห็นได้ชัดเจน
ตัวอย่า งที่ศึกษาเป็นปลากระเบนเพศเมียเต็มวัยขนาด
ความกว้ า งล้ า ตั ว 47.7 เซนติ เ มตร ความยาวล้ า ตั ว 45.6
เซนติเมตร หางยาว 104.3 เซนติเมตร น้าหนัก 5 กิโลกรัม ส้ารวจ
พบในเขตน้าจืดบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนบน บ้านแหลมหาด
ต้าบลเกาะใหญ่ อ้าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นชนิดที่
พบใหม่ ครั งแรกของประเทศไทยในทะเลสาบสงขลา มี
รายละเอียดดังนี
ตัวอย่า งปลามีสัดส่วนของลักษณะทางอนุกรมวิธานที่
สอดคล้องกับปลากระเบนชนิด P. solocirostris โดยมีสัดส่วน
ของความยาวแผ่นล้าตัวต่อความกว้างแผ่นล้าตัว (DL/DW) 96%
(94-101% ในชนิด P. solocirostris) สัดส่วนของความยาวหัว
(head length) ต่อความกว้างล้าตัว 47% (47-51% ในชนิด
P. solocirostris) สัดส่วนของความยาวส่วนหน้าถึงปาก (preoral

length) ต่ อ ความกว้ า งล้ า ตั ว 23.06% (21-25% ในชนิ ด
P. solocirostris) สัดส่วนของระยะระหว่างเหงือกคู่แรก (width
between first gill slit) ต่อความกว้างล้าตัว 20.34% (20-25%
ในชนิด P. solocirostris) สัดส่วนของขนาดช่องน้าเข้า (spiracle
length) ต่อขนาดเบ้าตา (orbital length) เป็น 1.32 เท่ า
(1-1.48 เท่าในชนิด P. solocirostris) สัดส่วนของขนาดช่องน้า
เข้าต่อขนาดตา (eye diameter) เป็น 2.64 เท่า (1.57-2.28 เท่า
ในชนิด P. solocirostris) สัดส่วนความยาวส่วนหน้าถึงปากต่อ
ความกว้างของปาก (mouth width) เป็น 2.52 เท่า (2.18-2.95
เท่าในชนิด P. solocirostris) สัดส่วนความยาวส่วนหน้าถึงปาก
ต่อ ระยะระหว่ า งจมู ก เป็ น 2.59 เท่ า (2.15-2.78 เท่ า ในชนิ ด
P. solocirostris) สัดส่วนความยาวส่วนหน้าถึงปากต่อระยะ
ระหว่ า งเหงื อ กคู่ แ รกเป็ น 1.04 เท่ า (0.09-1.04 เท่ า ในชนิ ด
P. solocirostris) สัดส่วนความยาวส่วนหน้าขอบตา (preorbital
length) ต่อระยะระหว่างขอบตา (interorbital width) เป็น
1.45 เท่า (1.63-2.10 เท่าในชนิด P. solocirostris) สัดส่วน
ความยาวส่วนหน้าถึงส่วนกว้างสุดของล้าตัว (snout to maximum
disc width) คิดเป็น 8.6% ของความกว้างล้าตัว (9-11% ใน
ชนิด P. solocirostris) สัดส่วนความยาวหาง post cloacal tail
ต่อระยะ precloacal length เป็น 2.66 เท่า (2.65-3.98 เท่าใน
ชนิด P. solocirostris) สัดส่วนความยาวหาง post cloacal tail
ต่อความยาวของริวหนัง (ventral cutaneous fold) เป็น 2.33
เท่า (2.65-3.98 เท่าในชนิด P. solocirostris) ดังตารางที่ 2 ซึ่ง
สัดส่วนของลักษณะทางอนุกรมวิธานดังกล่าวสอดคล้องกับรายงาน
การจ้าแนกชนิดปลากระเบน P. solocirostris (Last et al., 2005)
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1 cm

ภำพที่ 6 ปลากระเบนธงหน้าแหลม (Pastinachus solocirostris) ชนิดที่พบใหม่ครังแรกของไทยจากทะเลสาบสงขลา
(อัตราส่วน 1:5.7 ซม.)
นอกจากนี ยั ง พบว่ า ปลากระเบนธงหน้ า แหลมมี ลั ก ษณะทาง มีลักษณะเรียวแหลมเป็นจะงอย โดยมีตุ่มแข็งลักษณะแบน (flat
อนุกรมวิธานที่ส้าคัญ สอดคล้องกับรายงานของ Last et al. denticle) กระจายอยู่ทั่วบริเวณแผ่นล้าตัวด้านหน้า แต่เฉพาะ
(2010) คือส่วนปลายของขอบหน้าแผ่นล้าตัวของ P. solocirostris บริเวณจะงอยปากมีตุ่มแข็งลักษณะแหลมเป็นรูปหอก (ภาพที่ 7)
ตำรำงที่ 2 เปรียบเทียบสัดส่วนลักษณะทางอนุกรมวิธานของปลากระเบนธงหน้าแหลม Pastinachus solocirostris ที่ส้ารวจพบกับ
ข้อมูลของ Last et al. (2005)
สัดส่วน
disc length / disc width
head length / disc width
preoral length / disc width
width between first gill slit / disc width
spiracle length / orbital length
spiracle length / eye diameter
preoral length / mouth width
preoral length / internarial length
preoral length / width between first gill slit
snout to maximum disc width / disc width
postcloacal tail / precloacal length
postcloacal tail / ventral cutaneous fold

ตัวอย่ำงที่พบ
96%
47%
23.06%
20.34%
1.32 เท่า
2.64 เท่า
2.52 เท่า
2.59 เท่า
1.04 เท่า
8.6%
2.66 เท่า
2.33 เท่า

ข้อมูลของ Last et al. (2005)
94-101%
47-51%
21-25%
20-25%
1.00-1.48 เท่า
1.57-2.28 เท่า
2.18-2.95 เท่า
2.15-2.78 เท่า
0.90-1.04 เท่า
9-11%
2.65-3.98 เท่า
2.18-2.59 เท่า
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ภำพที่ 7 ส่วนปลายขอบหน้าแผ่นล้าตัวของปลากระเบนธงหน้าแหลม (Pastinachus solocirostris) มีลักษณะเรียวแหลม และมีตุ่มแข็ง
เป็นรูปหอกบริเวณจะงอยปาก

สรุปผลกำรศึกษำ
การส้ า รวจปลากระเบนน้ า จื ด ในทะเลสาบสงขลา
ตอนบน ตังแต่บริเวณบ้านล้าปา อ้าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จนถึง
บริเ วณระหว่ า งเกาะใหญ่ ต้าบลเกาะใหญ่ อ้า เภอกระแสสิน ธุ์
จังหวัดสงขลา กับแหลมจองถนน ต้าบลจองถนน อ้าเภอเขาชัย
สน จังหวัดพัทลุง ตังแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนพฤศจิกายน
2561 พบบริเวณที่ชาวประมงจับปลากระเบนน้าจืดได้ปริมาณ
มากที่สุดคือบริเวณเกาะใหญ่ อ้าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
ซึ่งในอดีตเป็นพืนที่เดิมที่ชาวประมงส่วนใหญ่จับปลากระเบนได้
มากที่สุด แต่ในปั จ จุบันพบว่าผลจับ ปลากระเบนลดน้ อยลงไป
ส้าหรับบริเวณบ้านล้าปา อ้าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ซึ่งเดิมเคยมี
การจับปลากระเบนได้มาก ในปัจจุบันแทบจะไม่พบปลากระเบน
แล้ ว ทั งนี อาจเนื่ อ งจากบ้ า นล้ าป า เป็ น เขตที่ ใ กล้ เ มื อ ง มี ก าร
ขยายตัวของชุมชนมากขึน รวมถึงการพัฒนาด้านการคมนาคม
และด้านอุตสาหกรรม ท้าให้มลภาวะทางน้าเพิ่มขึน
การศึกษาและตรวจสอบอนุกรมวิธานของปลากระเบน
น้ า จื ด ที่ ส้ า รวจพบในทะเลสาบสงขลาค้ น พบชนิ ด ใหม่ (new
species) 1 ชนิด คือ ปลากระเบนบัว (Urogymnus aff. lobistoma)
และชนิดที่พบใหม่ (new record) 1 ชนิด คือ ปลากระเบนธง

หน้าแหลม (Pastinachus solocirostris) ปลากระเบน
บัวที่ส้ารวจพบมีลักษณะภายนอกทั่วไปคล้ายกับปลากระเบนชนิด
U. lobistoma ซึ่งมีรายงานการพบในทะเลน่านน้าของเกาะ
บอร์เ นีย วและชวา แต่มี ลัก ษณะทางอนุ ก รมวิธ านแตกต่ า งกั น
หลายลั ก ษณะ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ลั ก ษณะทางอนุ ก รมวิ ธ าน
ที่ส้าคัญ คือ จ้านวนแถวฟัน (tooth row) บนขากรรไกรบน
และล่ า งที่ แ ตกต่ า งกั น ท้ า ให้ ส ามารถแยกชนิ ด ออกจาก
U. lobistoma อย่างชัดเจน โดยจะได้ท้าการรายงานเสนอชื่อ
เป็นชนิดใหม่ตามหลักสากลต่อไป
ปลากระเบนที่ส้ารวจพบอีก 1 ชนิด คือ ปลากระเบนธง
หน้าแหลม เป็นชนิดที่พบใหม่ (new record) ของประเทศไทย
พบครังแรกในทะเลสาบสงขลา ได้รั บการจ้าแนกลักษณะทาง
อนุกรมวิธานเป็นชนิด P. solocirostris มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
ปลากระเบนธง Pastinachus stellurostris โดยมีลักษณะทาง
อนุกรมวิธานที่ส้าคัญแตกต่างกัน คือ บริเวณแผ่นล้าตัวด้านหน้า
ของกระเบนธงหน้าแหลมมีตุ่มแข็งลักษณะแบน (flat denticle)
กระจายทั่วไป แต่เฉพาะบริเวณปลายจะงอยปากมีตุ่มแข็งแหลม
เป็นรูปหอก ในขณะที่ปลายจะงอยปากของ P. stellurostris
มีตุ่มแข็งลักษณะเป็นรูปดาวหลายแฉก ซึ่งปลากระเบนธงหน้าแหลม
P. solocirostris นีไม่เคยมีรายงานพบในน่านน้าไทยมาก่อน
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