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คำนำ
ประเทศไทยเปนประเทศในเขตรอน มีภูมิอากาศและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม

ตอการเจริญเติบโตของสัตวน้ำสวยงาม และพรรณไมน้ำที่สำคัญแหงหนึ่งของโลก ปจจุบัน
ประเทศไทยสงออกสัตวน้ำสวยงาม และพรรณไมน้ำ ปละกวา 1,000 ลานบาท ในขณะที่มูลคา
การซื้อขายทั่วโลกประมาณ 35,000 ลานบาท  จากขอมูลการสงออกของสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร และกรมศุลกากร ในป 2550 มีมูลคา 571 ลานบาท และยังมีอัตราการขยายตัว
เพิ่มขึ้นตามลำดับ  ประมาณรอยละ 90 ผลิตเพื่อการสงออก รอยละ  10  ผลิตเพื่อการจำหนาย
ภายในประเทศ แหลงผลิตสัตวน้ำสวยงาม อันดับแรกอยูที่ กรุงเทพฯ ราชบุรี นครปฐม 
สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา และในหลายพื้นที่มีศักยภาพในการผลิตสัตวน้ำสวยงาม ปจจุบัน
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำของประเทศไทย ไดพัฒนาและมีการนำเทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกตใช
ในกระบวนการผลิตสัตวน้ำ จากผลการศึกษาคนควาวิจัยพันธุสัตวน้ำชนิดใหมๆ ที่มีศักยภาพ
ในการพัฒนาดานการผลิตสามารถขยายตลาดเปนอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาปลาสวยงาม
ของประเทศไทย
 กรมประมง ไดจัดทำยุทธศาสตรปลาสวยงาม และพรรณไมน้ำ โดยมีวัตถุประสงค
สำคัญในการเพิ่มผลผลิต และความหลากหลายของชนิดสัตวน้ำสวยงามที่ไดมาตรฐาน
เพื่อการสงออก สรางโอกาสในการขยายตลาดทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ เชน 
ทรงเครื่อง กาแดง น้ำผึ้ง ซิวขางขวาน กางพระรวง และเสือตอ เปนตน ซึ่งในบางชนิดมี
การศึกษาคนควาวิจัย และพัฒนาสายพันธุ เพื่อเพิ่มความหลากหลายในเชิงธุรกิจ การตลาด 
เชนปลากัดหางมงกุฎ ปลากัดหางพระจันทรคร่ึงเสี้ยว ปลากัดประเภทสีเดี่ยว สองสี สีแฟนซี 
และปลากัดสองหาง เปนตน
 กรมประมง โดยสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ไดตระหนัก และเล็งเห็นคุณคา
ของพันธุปลาสวยงามของไทยจึงไดจัดทำหนังสือ “100 ชนิด ปลาสวยงามของไทย” เพื่อ
เผยแพรความรูใหแกนิสิต นักศึกษา และประชาชนผูสนใจศึกษาคนควา รวมถึงผูเพาะเลี้ยง 
และผูประกอบอาชีพธุรกิจปลาสวยงามตอไป

(นายสมหวัง พิมลบุตร)
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บทนำ….

 ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ ดังคำที่กลาวกันมาชานานวา 

“ในน้ำมีปลา  ในนามีขาว”  ปจจุบันแมวิถีชีวิตของคนไทยเปล่ียนไปจากอดีต  อาชีพการเกษตร 

เชน การทำนา  ทำไร  และประมง  ยังคงมีอยูคูคนไทย แตวิธีการใชทรัพยากรธรรมชาติ

อาจมีการเปลี่ยนรูปแบบไปบาง  เชน การเลี้ยงปลาที่มิใชเพียงเพื่อการบริโภค หากยังนำ

ลักษณะเดนและสวยงามของพันธุปลาบางชนิดมาเลี้ยงเปนปลาสวยงาม ทั้งเลี้ยงเพื่อความ

เพลิดเพลินและเพาะเลี้ยงเปนอาชีพ แลวสงออกไปขายยังตลาดตางประเทศ  สรางชื่อเสียง

ใหแกประเทศไทยและนำเงินเขามาในประเทศเปนจำนวนมากในแตละป

ประเทศไทยสงออกปลาสวยงามไปสูประเทศตาง ๆ มากกวา 50 ประเทศทั่วโลก 

ทั้งปริมาณและมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ปลาสวยงามน้ำจืดเขตรอนรอยละ 75 

มาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งประเทศไทยมีปริมาณการสงออกอยูในอันดับตน ๆ   

ปลาสวยงามที่สงออกไปขายตางประเทศมีทั้งพันธุปลาพื้นเมืองของไทยและพันธุปลาสายพันธุ

ตางประเทศที่นำเขามาเพื่อเพาะเลี้ยงแลวสงออกไปจำหนายยังตางประเทศ ชนิดปลาสวยงาม

ของไทยที่เปนที่รูจักกันมาชานานและสรางชื่อเสียงใหแกประเทศไทย  มีหลายชนิด เชน  

ปลากัด  ทรงเคร่ือง  กาแดง  กางพระรวง  ซิวขางขวาน  ซิวหางกรรไกร  น้ำผึ้ง  ปลองออย 

เสือตอ  เสือพนน้ำ  หางไหม  ตะเพียนทอง กระแห  เปนตน  โดยเฉพาะปลากัดเปนที่รูจักกัน

ทั่วโลกในชื่อ “Siamese  fighting fish”  และเกษตรกรไทยมีความรูความชำนาญในเรื่อง

การคัดและปรับปรุงสายพันธุปลากัดจนไดความหลากหลายของสายพันธุ  เปนที่นิยมกันทั่วโลก

เชน  ปลากัดครีบยาว (Long-  finned) หางสามเหลี่ยม (Delta-tailed) หางมงกุฏ (Crown-

tailed)  หางพระจันทรคร่ึงเสี้ยว (Halfmoon-tailed)   2 หาง (Double-tailed)  เปนตน

 ปลาสวยงามของไทยหลายชนิดที่ตลาดตางประเทศนิยมเลี้ยง เปนปลาที่รวบรวม

จากแหลงน้ำธรรมชาติ พันธุปลาบางชนิดอยูระหวางการศึกษาเพื่อการเพาะพันธุ และยัง

ผลิตไดในปริมาณที่ไมเพียงพอกับความตองการของตลาด เชน กางพระรวง  ซิวขางขวาน 

และ ปลองออย ดังนั้นผูเกี่ยวของควรตระหนักถึงการใชทรัพยากรเหลานี้เพื่อใหมีอยูใน
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แหลงน้ำธรรมชาติของไทยตอไป โดยการอนุรักษแหลงที่อยูอาศัยในธรรมชาติและมีการวาง

แผนการอนุรักษและใชทรัพยากรสัตวน้ำอยางยั่งยืน ปลาสวยงามไทยหลายชนิดที่เกษตรกร

ของไทยมีความชำนาญในการเพาะพันธุและกรมประมงไดมีการปลอยคืนสูแหลงน้ำธรรมชาติ

อยางสม่ำเสมอ เชน ทรงเคร่ือง  กาแดง  น้ำผึ้ง หางไหม  ตะเพียนทอง กระแห เปนตน

 ชนิดปลาสวยงามที่นำมาเสนอตอไปนี้เปนการรวบรวมขอมูลของปลาโดยจัดเรียง

ตามลำดับของวงศ (Family) ซึ่งเปนเพียงสวนหนึ่งของปลาไทยสวยงามที่ไดรับความนิยม

เลี้ยงกันในปจจุบันและยังมีอีกจำนวนมากที่นิยมเลี้ยงกันอยางแพรหลายซึ่งจะนำมาเสนอ

ในโอกาสตอไป
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ชื่อไทย ซิวขาวสาร 

ชื่อสามัญ Dwarf medaka
ชื่อวิทยาศาสตร Oryzias minutillus Smith, 1945  

ชื่อวงศ Adrianichthyidae
ถิ่นอาศัย อาศัยเปนฝูงในแหลงน้ำนิ่งที่มีหญาและพรรณพืชน้ำหนาแนน รวมถึง
 พื้นที่ปาพรุ 

ลักษณะทั่วไป มีรูปรางลำตัวยาวเรียว ตาโต จะงอยปากเรียว ปากเล็ก ครีบมีขนาดเล็ก 

 ตัวใสมีสีน้ำตาลออน สวนรอบตาและทองมีเหลือบสีฟาเงิน ตัวผูมักมี
 ขนาดเล็กกวาตัวเมีย ขนาดใหญสุดความยาวประมาณ 1.8 ซม. 
 ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 1.5 ซม. ถูกจับรวบรวมเปนปลาสวยงาม

 เปนคร้ังคราว ใชชื่อการคาวา Blue eye Rice fish หรือ Medaka 

อาหาร แพลงกตอน 

การเลี้ยงในตูปลา เปนปลาขนาดเล็ก เลี้ยงเปนฝูงในตูที่มีพรรณไมน้ำ

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย
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ชื่อไทย แปน แปนแกว กระจก
ชื่อสามัญ Siamese glass fish
ชื่อวิทยาศาสตร Parambassis siamensis (Fowler, 1937)

ชื่อวงศ Ambassidae
ถิ่นอาศัย แมน้ำลำคลอง พบมากที่บริเวณลุมแมน้ำแมกลอง 

ลักษณะทั่วไป เปนปลาน้ำจืดขนาดเล็ก ลำตัวแบนขางมาก หัวโต ตาโต รูปรางคอนขาง
 ไปทางสี่เหลี่ยม มีครีบหลัง 2 อัน ครีบหลังอันแรกมีกานครีบแข็งเปน
 หนามแหลมอยู 7 กาน ครีบหลังอันที่สองมีเฉพาะกานครีบฝอย ครีบกน

 มีกานครีบที่เปนหนามแหลมอยู 3 กาน มีเกล็ดกลมบางใสและหลุดงาย

 ตัวใสหรือสีขาวคลายสีขาวเมา โปรงใสจนมองเห็นอวัยวะภายใน
 อยูรวมกันเปนฝูง รักสงบไมรบกวนปลาอื่น ขนาดเฉล่ียความยาวประมาณ 
 3-6 ซม. 
อาหาร จุลินทรียและตัวออนแมลงน้ำ 
การเลี้ยงในตูปลา เปนปลาขนาดเล็ก เลี้ยงเปนฝูงในตูที่มีพรรณไมน้ำ นิยมนำมาฉีดสีสะทอน

 แสงเขาบริเวณขางลำตัวเพื่อใหมีสีสันสวยงามแลวสงขายตางประเทศ

ภาพโดย : ชวลิต  วิทยานนท
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ชื่อไทย แปนแกวยักษ 
ชื่อสามัญ Duskyfin glassy perchlet 
ชื่อวิทยาศาสตร Parambassis wolffi  i (Bleeker, 1851) 

ชื่อวงศ Ambassidae
ถิ่นอาศัย ลุมน้ำแมกลอง เจาพระยา แมน้ำโขง และในประเทศเวียดนาม ลาว 

 กัมพูชา บรูไน และ อินโดนีเซีย 
ลักษณะทั่วไป รูปรางเปนรูปไข สวนหัวและทองกวาง ลำตัวแบนขาง หัวโต ตาโต 
 ปากกวาง ขากรรไกรลางยื่นยาว ครีบหลังแบงออกไดเปน 2 ตอน ตอนแรก

 เปนกานแข็งแรงและแหลมคม ตอนหลังเปนครีบออน ครีบหางเวาลึก 

 ครีบกนมีกานแข็ง 3 ชิ้น ครีบทองมีกานแข็ง 1 ชิ้น ครีบอกเล็ก ลำตัวมัก

 มีสีใสหรือขุนจนสามารถมองเห็นกระดูกภายในลำตัวได ดานทองมีสีเงิน 
 มีขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 20 ซม. 
อาหาร จุลินทรียและตัวออนแมลงน้ำ 
การเลี้ยงในตูปลา เปนปลาขนาดเล็ก เลี้ยงเปนฝูงในตูที่มีพรรณไมน้ำ นิยมนำมาฉีดสีสะทอน

 แสงเขาบริเวณขางลำตัวเพื่อใหมีสีสันสวยงามแลวสงขายตางประเทศ

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย
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ชื่อไทย หัวตะกั่ว
ชื่อสามัญ Blue panchax
ชื่อวิทยาศาสตร Aplocheilus panchax (Hamilton, 1822) 

ชื่อวงศ Aplocheilidae
ถิ่นอาศัย พบทั ้งในแหลงน้ำตื ้นและแหลงน้ำไหลที ่ม ีพรรณไมปกคลุม ทั ้งใน

 น้ำกรอยและน้ำจืด 
ลักษณะทั่วไป ลำตัวคอนขางกลม ยาวเรียว ลำตัวดานหลัง สีน้ำตาลออน ขอบนอก
 ของเกล็ด มีสีน้ำตาลเขม บริเวณกลางหัวมีจุดสีขาวเงินขนาดใหญ 1 จุด 

 ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 4 ซม.
อาหาร ตัวออนแมลงน้ำ 

การเลี้ยงในตูปลา เปนปลาขนาดเล็ก เลี้ยงในตูขนาดเล็กที่มีพรรณไมน้ำ

ภาพโดย : ชวลิต  วิทยานนท
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ชื่อไทย หมอแคระแมน้ำแคว

ชื่อสามัญ Khwae badis
ชื่อวิทยาศาสตร Badis khwae Kullander & Britz, 2002 

ชื่อวงศ Badidae
ถิ่นอาศัย แมน้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี  
ลักษณะทั่วไป ลักษณะลำตัวเพรียวยาว แบนขาง หัวเล็ก นัยนตาเล็ก  พื้นลำตัว

 สีน้ำตาลอมขาว มีแถบสีน้ำตาลเขมพาดขวางลำตัว ครีบหลังและ

 ครีบกนยาวเลยโคนหาง  ครีบทุกครีบมีสีเหลืองอมสม ครีบหลังมีแถบสีดำ
 ตามความยาวครีบ และมีแตมสีดำบริเวณโคนครีบ  ขอบครีบขาว  ครีบกน
 มีลักษณะคลายครีบหลังแตไมมีแตมสีดำ  ครีบหางกลมปลายตัด มี
 แถบสีดำพาดขวาง  โคนครีบหางมีจุดสีดำขนาดใหญ 1 จุด  ขนาดเฉล่ีย

 ความยาวประมาณ 3 ซม.

อาหาร สัตวน้ำขนาดเล็ก แมลงน้ำ
การเลี้ยงในตูปลา เปนปลาขนาดเล็ก เลี้ยงในตูขนาดเล็กที่มีพรรณไมน้ำ 

ภาพโดย : Koji Yamazaki
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ชื่อไทย กดหมอ กดดำ สิงหดำ
ชื่อสามัญ Black cat fish
ชื่อวิทยาศาสตร Hemibagrus wyckii (Bleeker, 1858) 

ชื่อวงศ Bagridae
ถิ่นอาศัย แมน้ำและอางเก็บน้ำขนาดใหญในภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออก

 เฉียงเหนือของประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซียพบท่ีเกาะชวาและสุมาตรา
ลักษณะทั่วไป ลักษณะลำตัวเพรียว  หัวแบนและกวาง สีลำตัวบริเวณดานหลังและดาน
 ขางลำตัวเปนสีมวงดำหรือดำ บริเวณทองสีขาว ครีบหลังมี 2 อัน ครีบหลัง

 อันแรกมีกานครีบหยักเปนฟนซี่เลื่อย สวนครีบหลังอันที่ 2 เปนครีบไขมัน 

 ครีบหางเวาลึก ขอบบนและขอบลางของครีบหางมีสีขาวหรือสีครีม 
 สวนหนาของคร ีบและคร ีบก นก ็ม ีส ีขาวหร ือส ีคร ีมเช นเด ียวก ัน 
 ปากกวางมาก จะงอยปากปาน มีหนวด 4 คู  ปลากดหมอ จัดเปนปลา
 ขนาดใหญสุดความยาวประมาณ 80 ซม. 
อาหาร ปลาขนาดเล็ก ซากสัตว เปนปลาชอบหากินในเวลากลางคืน กลางวันมัก

 จะหลบซอนที่กำบัง
การเลี้ยงในตูปลา  เปนปลาขนาดใหญ  เลี้ยงในตูขนาดใหญ  ตกแตงดวยกรวดและกอนหิน

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย



16 100 ชนิด ปลาสวยงามของไทย

ชื่อไทย แขยงธง แขยงธงเผือก

ชื่อสามัญ Bocourt’s river cat fish
ชื่อวิทยาศาสตร Mystus bocourti (Bleeker, 1864) 

ชื่อวงศ Bagridae 
ถิ่นอาศัย ลุมน้ำเจาพระยา แมน้ำแมกลอง แมน้ำโขง
ลักษณะทั่วไป รูปรางยาว ลำตัวแบนขางมาก หัวเล็กแหลม หนวดที่มุมปากยาวถึงหาง

 กระโดงหลังยาวไมมีหยัก ครีบไขมันยาวอยูชิดกับครีบหลัง ตาคอน

 ขางโต ครีบหางเปนแฉกเวาลึก แฉกบนยาวกวาแฉกลาง พื้นลำตัวมี
 สีเหลืองอมเขียว ครีบหลังและครีบทองสีเขียว บริเวณฐานของครีบมีสีแดง
  ครีบไขมันและครีบหางสีเขียว ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 15 ซม.
อาหาร ปลาขนาดเล็ก ลูกกุง แมลงน้ำ ซากสัตวและพืชที่เนาเปอย

การเลี้ยงในตูปลา เลี ้ยงในตู รวมกับปลาไมมีเกล็ดชนิดอื ่นที ่มีขนาดใกลเคียงกัน จัดตู  

 โดยวางวัสดุตกแตงประเภทกอนหินหรือขอนไม เพื่อใหมีที่หลบซอน

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย
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ชื่อไทย แขยงใบขาว

ชื่อสามัญ Long-fatty  finned mystus
ชื่อวิทยาศาสตร Mystus singaringan (Bleeker, 1846)

ชื่อวงศ Bagridae
ถิ่นอาศัย แหลงน้ำไหล เชน แมน้ำ ลำคลอง และลำธาร ทุกภาคของประเทศไทย 
ลักษณะทั่วไป เปนปลาไมมีเกล็ดขนาดเล็ก ลำตัวคอนขางกลมและยาวแบนขางเล็กนอย

  หลังโคง หัวคอนขางเล็ก ปากทู มีหนวด 4 คู เฉพาะคูที่ริมฝปากยาวจรด

 โคนหาง ครีบไขมันยาวถึงโคนครีบหลัง หางเปนแฉกลึก แฉกบนยาว
 กวาแฉกลาง พื้นลำตัวสีเหลืองออนอมเทาหรือเขียวมะกอก สวนทองสีจาง
 ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 20 ซม.
อาหาร ปลาขนาดเล็ก ลูกกุง แมลงน้ำ ซากสัตว และพืชที่เนาเปอย

การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูรวมกับปลาไมมีเกล็ดชนิดอื่นที่มีขนาดใกลเคียงกัน จัดตูโดยวาง
 วัสดุตกแตงประเภทกอนหินหรือขอนไม เพื่อใหมีที่หลบซอน

 ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย
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ชื่อไทย  แขยงขางลาย 

ชื่อสามัญ  Blue-stripped cat fish, Striped dwarf cat fish
ชื่อวิทยาศาสตร  Mystus vittatus (Bloch, 1794)

ชื่อวงศ Bagridae
ถิ่นอาศัย  แมน้ำ อางเก็บน้ำทั ่วทุกภาคของไทย และในประเทศอินเดีย พมา  
 ศรีลังกา

ลักษณะ  เปนปลาไมมีเกล็ดขนาดเล็ก พื้นลำตัวสีเทาเงินหรือสีน้ำตาลเทา สวนหัว

 และแผนหลังมีสีคล้ำกวาขางลำตัว ใตทองสีขาว ขางลำตัวมีแถบลาย
 เสนสีน้ำตาลเทา 2 แถบ คาดตามยาวจากหลังเหงือกจรดโคนหาง หลัง
 ชองเหงือกมีจุดสีดำลอมรอบดวยวงแหวนสีขาว สวนหัวใหญ ครีบแตละ
 ครีบลักษณะโปรงใสมีสีดำแซมประปราย ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 

 13 ซม.

อาหาร ปลาขนาดเล็ก ลูกกุง แมลงน้ำ ซากสัตว และพืชที่เนาเปอย
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูรวมกับปลาไมมีเกล็ดชนิดอื่นที่มีขนาดใกลเคียงกัน  จัดตูโดยวาง
 วัสดุตกแตงประเภทกอนหินหรือขอนไม เพื่อใหมีที่หลบซอน

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย
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ชื่อไทย แขยงนวล

ชื่อสามัญ -
ชื่อวิทยาศาสตร Mystus wolf fi (Bleeker, 1851)

ชื่อวงศ Bagridae
ถิ่นอาศัย แมน้ำเจาพระยา แมน้ำบางปะกง แมน้ำตาป และในประเทศแถบเอเชีย
 ตะวันออกเฉียงใต พบท้ังในบริเวณ แหลงน้ำจืดและน้ำกรอย 

ลักษณะทั่วไป เปนปลาไมมีเกล็ดขนาดเล็ก มีรูปรางคอนขางสั้น สวนหัวโตปากเล็ก

 มีหนวด 4 คู ครีบอกและครีบหลังเปนกานแข็ง ครีบไขมันคอนขางสั้น 
 คร ีบหาง เว  าล ึ ก  ลำต ั วม ี ส ี เทา เข ี ยวมะกอกหร ือ เหล ืองทอง  
 ดานทองสีเขียวออน ขนาดที่พบใหญสุด 20 ซม. ขนาดเฉลี่ยความยาว
 ประมาณ 12 ซม.

อาหาร ปลาขนาดเล็ก ลูกกุง แมลงน้ำ ซากสัตว และพืชที่เนาเปอย

การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูรวมกับปลาไมมีเกล็ดชนิดอื่นที่มีขนาดใกลเคียงกัน จัดตูโดยวาง
 วัสดุตกแตงประเภทกอนหินหรือขอนไม เพื่อใหมีที่หลบซอน

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย
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ชื่อไทย ชะโอนทอง  ชะโอน สยุมพร หนาสั้น  

ชื่อสามัญ Butter cat fish
ชื่อวิทยาศาสตร Ompok bimaculatus (Bloch, 1797)

ชื่อวงศ Bagridae 
ถิ่นอาศัย ลุมน้ำเจาพระยา แมกลอง จันทบุรี พัทลุง
ลักษณะทั่วไป ลำตัวเรียวยาวแบนขาง ไมมีเกล็ด พื้นลำตัวมีสีน้ำตาลและเปนลวดลาย

 จาง ๆ เปนลักษณะกระดำกระดาง เหนือครีบอกมีจุดดำขนาดใหญ 

 ขางละจุดปากเชิดขึ้น มีหนวด 2 คู หนวดที่ขากรรไกรบนยาว  หนวดที่
 ขากรรไกรลางสั้นมาก ครีบหางเวาลึก  ครีบหลังมีขนาดเล็ก ครีบกน
 เปนแผงยาว ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 22 ซม. 
อาหาร ปลาขนาดเล็ก ลูกกุง แมลงน้ำ 

การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูรวมกับปลาไมมีเกล็ดชนิดอื่นที่มีขนาดใกลเคียงกัน  จัดตูโดยวาง
 วัสดุตกแตงประเภทกอนหินหรือขอนไมและพรรณไมน้ำเพื ่อใหมีที ่
 หลบซอน

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย



21100 ชนิด ปลาสวยงามของไทย

ชื่อไทย แขยงหิน กดหิน แคหมู ยางบอน

ชื่อสามัญ Asian bumblebee cat fish
ชื่อวิทยาศาสตร Pseudomystus siamensis (Regan, 1913) 
ชื่อวงศ Bagridae
ถิ่นอาศัย แมน้ำในทุกภาคของประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป เปนปลาไมมีเกล็ดขนาดเล็ก ลำตัวเรียวยาวแบนขางเล็กนอย หัวแบน
 ลงเล็กนอย ลำตัวสีเหลืองออนหรือสีน้ำตาลออน มีแถบสีดำขนาดใหญ
 พาดขวางลำตัว 4 แถบ แถบที่ 1 พาดขวางสวนหัวทั้งหมด แถบที่ 2 
 พาดจากบริเวณครีบหลังและแผนกวางไปคลุมดานลางของลำตัว 
 ตั้งแตครีบอกจนถึงครีบทอง แถบท่ี 3 เริ่มจากบริเวณครีบไขมันพาดผาน
 ลำตัวไปยังครีบ สวนแถบที ่ 4 พาดคลุมบริเวณโคนหางทั ้งหมด 
 ปากขนาดเล็กอยูคอนขางต่ำ มีหนวด 4 คู หนวดที่ขากรรไกรบนยาวท่ีสุด
 ยาวจนถึงครีบอก สวนหนวดคูอื ่น ๆ ยาวไมถึงครีบอก ครีบทุกครีบ
 ยกเวนครีบอกสีเหลืองออน มีแถบสีดำพาดขวางครีบประมาณ 1-2 แถบ 
 ครีบอกสีเหลืองออนมีจุดประสีดำ มีกานครีบแข็งใหญแข็งแรงเปน
 ซี่ฟนเลื่อย ครีบหลังมี 2 อัน ครีบหางเวาลึก ขนาดเฉล่ียความยาวประมาณ
 10 ซม. ขนาดใหญสุดที่พบความยาวประมาณ 20 ซม. เปนปลาที่มีสีสัน
 และลวดลายสวยงามมากชนิดหนึ่ง นิยมนำมาเลี้ยงในตูปลาและสงไป
 จำหนายยังตางประเทศ 
อาหาร ลูกปลา ลูกกุงขนาดเล็ก ตัวออนแมลงน้ำ แพลงกตอน ซากพืชและซากสัตว
การเลี้ยงในตูปลา  เลี้ยงในตูรวมกับปลาไมมีเกล็ดชนิดอื่นที่มีขนาดใกลเคียงกัน  จัดตูโดยวาง
 วัสดุตกแตงประเภทกอนหินหรือขอนไม เพื่อใหมีที่หลบซอน

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย
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ชื่อไทย กดหัวเสียม

ชื่อสามัญ Giant river-cat fish
ชื่อวิทยาศาสตร Sperata seenghala (Sykes, 1839) 

ชื่อวงศ Bagridae
ถิ่นอาศัย แหลงน้ำสาละวินและสาขา แมน้ำตะนาวศรีในพมา
ลักษณะทั่วไป เปนปลาไมมีเกล็ดขนาดคอนขางใหญ หัวและจะงอยปากยื่นยาวมากที่สุด

 ในกลุมปลากด หัวแบนราบเล็กนอย ลำตัวทรงกระบอกแตดานหลังอกสูง 

 เพรียวไปทางดานทาย ตาเล็กอยู ดานบนของหัว ริมฝปากตัดตรง 
 อยู ปลายของจะงอยปาก หนวดที ่ร ิมฝปากยาวมาก ครีบหลังไมมี
 กานครีบแข็ง ครีบไขมันยาวมาก ครีบหางใหญเวาลึก ตัวมีสีเทาอมฟา
 ดานทองสีจาง ครีบสีจาง ครีบไขมันมันดวงสีดำขอบขาวท่ีตอนปลายสุด 

 ครีบหางมีสีแดงเร่ือ ขนาดเฉล่ียความยาวประมาณ 70 ซม.

อาหาร ลูกปลา ลูกกุง ตัวออนแมลงน้ำ 
การเลี้ยงในตูปลา เปนปลาขนาดใหญ  เลี้ยงในตูขนาดใหญ  ตกแตงดวยกรวดและกอนหิน

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย
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ชื่อไทย คอหางแดง

ชื่อสามัญ -
ชื่อวิทยาศาสตร Schistura nicholsi Smith, 1933 

ชื่อวงศ Balitoridae
ถิ่นอาศัย แมน้ำโขงในประเทศไทย และลาว
ลักษณะทั่วไป ลำตัวเพรียวยาว พื ้นลำตัวขาวขุ น มีแถบสีดำตามขวางของลำตัว 

 8-10 แถบ สวนหัวดานบนมีจุดประสีเขมกระจายทั่ว ครีบหางเวาตื้นสีแดง  

 ครีบหลังสีเหลืองออนมีจุดแดงใตครีบ ครีบอื่น ๆ  สีเหลืองออน  ขนาดเฉล่ีย
 ความยาวประมาณ 10 ซม. 
อาหาร แพลงกตอนสัตว  ตัวออนแมลงน้ำ
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูขนาดเล็กรวมกับปลาชนิดอื่น  ตกแตงตูดวยกรวดแมน้ำและ

 กอนหิน  อุปนิสัยชอบนอนน่ิง ๆ บนพ้ืนกรวด

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย
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ชื่อไทย กระทุงเหว กระทุงเหวเมือง สบธง 

ชื่อสามัญ Freshwater gar fish, Round-tail garfi sh
ชื่อวิทยาศาสตร Xenentodon cancila (Hamilton.1822)

ชื่อวงศ Belonidae
ถิ่นอาศัย ในแหลงน้ำนิ่งและแมน้ำ 
ลักษณะทั่วไป รูปรางยาวเรียวทรงกระบอก เกล็ดเล็ก จะงอยปากยื ่นยาวแหลม 

 ตอนปลายของจะงอยปากมีสีแดงเปนแตม มีฟนซี่แหลมเล็กบนขากรรไกร

 ทั้งสอง ครีบอกใหญซึ่งมีสวนชวยในการกระโดดพนผิวน้ำได ครีบทองเล็ก 
 ครีบหลังและครีบกนอยูคอนไปทางดานทาย ครีบหางตัดตรงเวาเล็กนอย 
 ตัวผูมีสวนหลังยกสูงที่บริเวณตอจากทายทอยและเปนสันมีสีแดง ลำตัว
 ของปลากระทุงเหวมีสีเหลืองออนหรือสีเหลืองขุน ดานบนมีสีเขียวออน 

 ดานขางลำตัวมีสีเงินและมีแถบสีคล้ำพาดขวางตามแนวยาวถึงโคน

 หางครีบใส ดานทองสีขาว ปลาวัยออนมีลายประสีคล้ำบนตัว ขนาด
 เฉลี่ยความยาวประมาณ 25 ซม. มักวายอยูใกลผิวน้ำและวองไวมาก
อาหาร ปลาขนาดเล็ก ลูกกุงและแมลง มักจะใชจะงอยปากคีบจับอยางวองไว 
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูขนาดกลางท่ีตกแตงดวยพรรณไมน้ำ

ภาพโดย : ชาญทอง  ภูนิยม
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ชื่อไทย หมอจำปะ หมอจำปา

ชื่อสามัญ Malay combtail 
ชื่อวิทยาศาสตร Belontia hasselti (Cuvier, 1831)  

ชื่อวงศ Belontiidae 
ถิ่นอาศัย พบเฉพาะในถิ่นอาศัยแบบพรุดั้งเดิม ตั้งแตพรุโตะแดงถึงสุมาตราและ
 บอรเนียว 

ลักษณะทั่วไป รูปรางเปนรูปไขค อนขางทรงเหลี ่ยมคลายปลาหมอแตกวางกวา 

 ลำตัวแบนขางมาก หัวโต ตาโต ปากเล็ก มีเกล็ดใหญ เสนขางตัวไม
 ตอเนื่องกัน ครีบหลังและครีบกนมีฐานยาว มีกานครีบแข็งที่ครีบหลัง 
 12-13 อัน ที่ครีบกน 16 อัน ปลายครีบหลังและครีบกนเรียวแหลม 
 โดยเฉพาะในตัวผูจะมีครีบยาวใหญกวาตัวเมีย ครีบหางมีปลายมน ครีบ

 ทองเล็กมีปลายของกานครีบเรียวเปนเสนยาว 2 เสน ตัวมีสีเหลืองทอง

 หรือเหลืองคล้ำถึงน้ำตาลแดง ขอบเกล็ดมีสีคล้ำและที่ฐานครีบหลัง

 ตอนทายมีจุดสีดำ ครีบหลังและครีบกนตอนหนาสีคล้ำ ตอนทายรวมถึง
 ครีบหางมีลายเสนเปนตาขาย ขนาดใหญสุดท่ีพบความยาวประมาณ 20 ซม. 
อาหาร กุง แมลง แพลงกตอนสัตว 
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูขนาดกลางที่ตกแตงดวยกอนหิน ขอนไมและพรรณไมน้ำ เลี้ยง

 รวมกับปลาชนิดอื่นที่มีขนาดใกลเคียงกันได

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย
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ชื่อไทย ชอนงูเหา ชอนดอกจันทร 

ชื่อสามัญ Great snakehead 
ชื่อวิทยาศาสตร Channa marulia (Hamilton, 1822) 

ชื่อวงศ Channidae
ถิ่นอาศัย แมน้ำสายใหญ ๆ ของประเทศไทย และยังพบในประเทศอื่น ๆ ตั้งแต
 ประเทศอินเดียจนถึงประเทศจีน

ลักษณะทั่วไป ลำตัวยาวเรียวรูปทรงกระบอก สวนหัวจะเรียวแหลมกวาปลาชอน สีลำตัว

 จะแตกตางกันออกไปตามอายุและสภาพแวดลอมที ่ปลาอาศัยอยู  
 โดยทั่วไปมักมีสีคล้ำ เชน ดำ น้ำตาลอมเทาหรือเทาอมเขียว ในขณะ
 ปลาอายุจะมีแถบสีสมสดพาดไปตามความยาวลำตัวถึงโคนหาง เมื่อ

 ปลาเจริญขึ้นอีกระยะหน่ึงจะมีแถบสีดำ 5-6 แถบอยูบริเวณใตเสนขางตัว 

 บริเวณทองจะมีสมบริเวณฐานะเกล็ดจะมีสีคล้ำ บริเวณสวนทายของลำตัว

  ครีบหางและครีบกนจะมีจุดสีขาว บริเวณโคนครีบหางหรือสวนตน
 ของครีบหางมีจุดสีดำที่มีขอบขาวขนาดใหญ ซึ่งเปนลักษณะเดนของปลา
 ชนิดนี้และทำใหไดชื่อวา “ชอนดอกจันทร” ครีบหลังและครีบกนมีฐาน
 ครีบยาว ครีบหางกลม ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ  35 ซม.
อาหาร สัตวน้ำอื่น ๆ ที่มีขนาดเล็กกวา

การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูขนาดใหญที่ตกแตงดวยกอนหินขอนไม อุปนิสัยชอบนอนนิ่ง ๆ 
 บนขอนไม

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย
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ชื่อไทย ชะโด แมลงภู

ชื่อสามัญ Giant snakehead  fish, Red snakehead  fish
ชื่อวิทยาศาสตร Channa micropeltes (Cuvier, 1831)

ชื่อวงศ  Channidae
ถิ่นอาศัย แมน้ำและอางเก็บน้ำขนาดใหญทุกภาคของประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย
  อินเดีย หมูเกาะอินเดียตะวันออกและประเทศอื่น ๆ ในแถบอินโดจีน

ลักษณะทั่วไป ลำตัวยาวเรียวเปนรูปทรงกระบอก จัดเปนปลาที่มีขนาดใหญที่สุดของ

 ปลาในสกุลนี้ ขนาดโตเต็มที่มีความยาวลำตัวเกือบถึง 1 เมตร และมี
 น้ำหนักมากกวา 20 กิโลกรัม เกล็ดตามลำตัวมีสีน้ำตาลปนดำหรือปนเทา 
 ทองสีขาว ดานขางลำตัวมีแถบสีดำ 2 แถบ พาดตามความยาวลำตัว

 จากลูกตาและมุมปากไปจรดโคนหาง ในขณะปลายังเล็กระหวางแถบสีดำ

 ทั้งสองจะมีแถบสีแดงหรือสีสมปรากฏใหเห็นอีก 1 แถบ ปากกวางมาก 

 มุมปากยาวถึงขอบตาดานหลัง 
อาหาร สัตวน้ำอื่น ๆ ที่มีขนาดเล็กกวา
การเลี้ยงในตูปลา ปลาขนาดเล็กนิยมเลี้ยงเปนปลาสวยงามเพราะมีสีสันสดใส เลี้ยงในตูที่
 ตกแตงดวยกอนหินและขอนไม อุปนิสัยชอบนอนนิ่ง ๆ บนขอนไม

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย
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ชื่อไทย ชอนทอง  ชอนเผือก ชอน

ชื่อสามัญ Snakehead  fish
ชื่อวิทยาศาสตร Channa striata (Bloch, 1797)

ชื่อวงศ  Channidae
ถิ่นอาศัย แมน้ำและอางเก็บน้ำขนาดใหญทุกภาคของประเทศไทย 
ลักษณะทั่วไป ลำตัวกลมยาวเรียว ทอนหางแบนขาง หัวแบนลง เกล็ดมีขนาดใหญ 

 ปากกวาง ครีบทุกครีบไมมีกานครีบแข็ง ครีบหลังและครีบกนยาวไป

 จนเกือบติดครีบหาง ครีบหางกลม พื้นลำตัวสีทอง เปนปลาสวยงามที่
 คัดสายพันธุ มาจากปลาชอนพื้นเมืองของไทย ขนาดเฉลี่ยความยาว
 ประมาณ 35 ซม.
อาหาร สัตวน้ำอื่น ๆ ที่มีขนาดเล็กกวา

การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูที่ตกแตงดวยกรวดแมน้ำและกอนหิน

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย
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ชื่อไทย รากกลวย ซอนทราย
ชื่อสามัญ Horseface loach, Long-nose loach
ชื่อวิทยาศาสตร Acantopsis choirorhynchos (Bleeker, 1854)
ชื่อวงศ Cobitidae
ถิ่นอาศัย แมน้ำ ลำธารหรืออางเก็บน้ำทุกภาคของประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย 
 อินโดนีเซียและพมา
ลักษณะทั่วไป ลำตัวยาวเรียวแบนขางเล็กนอย ลำตัวสีน ้ำตาลออน ทองสีขาว 
 ตามแนวสันหลังมีแถบสั้น ๆ สีน้ำตาลดำพาดขวางประมาณ 10 แถบ 
 ตามแนวเสนขางตัวมีแถบสีน้ำตาลขนาดเล็กพาดไปตามความยาวลำตัว
 ขางละ 1 แถบ มีจุดสีน้ำตาล 8-12 จุด เรียงไปตามความยาวของ
 แนวเสนขางตัว หัวมีขนาดใหญเรียวแหลมและแบนขาง ตามีขนาดเล็ก
 อยูคอนไปทางดานบนของสวนหัว บริเวณหนาตามีหนามแหลมเล็ก ๆ 
 ปลายแยกเปนสองแฉกซอนอยูในรองใตผิวหนัง จะงอยปากคอนขาง
 ยาวแหลมและงุ มต่ำ มีหนวดสั ้น ๆ 3 คู  ครีบหลังและครีบหางมี
 สีน้ำตาลออน ครีบอื ่น ๆ ใสไมมีสี ครีบตาง ๆ ไมมีกานครีบแข็ง 
 ครีบหลังมีกานครีบเดี่ยว 3-4 อัน กานครีบแขนง 10 อัน ครีบกนมี
 ขนาดเล็ก ครีบหางเวาไมลึก 8-10 ซม. ขนาดใหญสุดความยาวประมาณ 
 25 ซม.
อาหาร แพลงกตอน ไรน้ำ ตัวออนแมลงน้ำ
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูขนาดเล็กรวมกับปลาชนิดอื่นที่ไมกาวราว อุปนิสัยชอบนอนนิ่ง ๆ  
 บนพื้นทราย

ภาพโดย : ชวลิต  วิทยานนท
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ชื่อไทย ปลองออย

ชื่อสามัญ Coolie loach
ชื่อวิทยาศาสตร Pangio kuhlii (Valenciennes, 1846) 

ชื่อวงศ Cobitidae
ถิ่นอาศัย ลำธารที่มีพื้นเปนทราย พบในภาคกลางและภาคใตของประเทศ
ลักษณะทั่วไป ลำตัวกลมยาว ขนาดเล็กคลายหนอน สีลำตัวเปนสีน้ำตาลหรือเทาดำ 

 มีสีเหลืองทองพาดขวางอยู ตามลำตัวเปนปลอง ๆ คลายงู ครีบใส 

 โคนครีบหางและครีบกนมีสีดำ ขนาดเฉล่ียความยาวประมาณ 5 ซม.
อาหาร แพลงกตอน ไรน้ำ ตัวออนแมลงน้ำ
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูขนาดเล็กรวมกับปลาชนิดอื่นที่ไมกาวราว ตกแตงตูดวยกอนหิน
 หรือขอนไม อุปนิสัยมักหลบตามที่หลบซอน 

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย
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ชื่อไทย หมูลายเสือ 

ชื่อสามัญ Tiger spiny loach, Tiger  botia, Chameleon botia
ชื่อวิทยาศาสตร Syncrossus beauforti (Smith, 1931), Botia beauforti Smith, 1931 

ชื่อวงศ Cobitidae
ถิ่นอาศัย แมน้ำเจาพระยาและสาขา  แมน้ำทาดี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ลักษณะทั่วไป รูปรางปอม  ลำตัวแบนขาง หัวเรียวแหลม  ปากแหลม ลำตัวเปน

 สีเทาปนเหลืองหรืออมเขียว มีแถบคาดตามลำตัวคลายลายเสือ 

 และมีจุดดำเรียงเปนแถวตลอดลำตัว ครีบทุกครีบมีสีเหลืองอมสม
 ครีบหลังและครีบหางมีสีสมและมีแถบดำและจุดดำกระจายทั่ว หากิน
 ตามพ้ืนทองน้ำตามโขดหินและกอนหิน  ขนาดเฉล่ียความยาวประมาณ 7 ซม.
อาหาร แพลงกตอน ไรน้ำ ตัวออนแมลงน้ำ

การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูขนาดเล็กรวมกับปลาชนิดอื่นได  ตกแตงตูดวยกอนหินหรือ
 ขอนไม อุปนิสัยมักหลบตามที่หลบซอน วัสดุตกแตงไมควรมีรูขนาดเล็ก 
 เมื่อปลาตกใจจะมุดเขาไปติดแลวออกไมได

ภาพโดย : ชาญทอง  ภูนิยม
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ชื่อไทย   หมูขางลาย 

ชื่อสามัญ Tiger loach
ชื่อวิทยาศาสตร Syncrossus hymenophysa (Bleeker, 1852) 

ชื่อวงศ Cobitidae
ถิ่นอาศัย แหลงน้ำไหล แมน้ำ ลำคลอง ชอบซุกซอนตามตอไม ซอกหิน และ
 พื้นดินโคลน

ลักษณะทั่วไป ลำตัวเรียวแบนทางดานขาง ปากแหลมสีชมพู ลำตัวเปนสีเทาปนเหลือง 

 มีสีน้ำเงินแกมเขียวประเปนจุด ๆ และมีแถบคาดตามลำตัว 11-14 แถบ 
 คลายลายเสือ ครีบทุกครีบมีสีสมเหลือง ขนาดเฉล่ียความยาว 10-15 ซม.
 จะหากินตามพื้นทองน้ำตามโขดหินและกอนหิน
อาหาร แพลงกตอน ไรน้ำ ตัวออนแมลงน้ำ

การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูขนาดเล็กรวมกับปลาชนิดอื่นได  ตกแตงตูดวยกอนหินหรือ
 ขอนไม อุปนิสัยมักหลบตามที่หลบซอน วัสดุตกแตงไมควรมีรูขนาดเล็ก 
 เมื่อปลาตกใจจะมุดเขาไปติดแลวออกไมได

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย
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ชื่อไทย หมูเหลือง หมูขาว หมูมัน
ชื่อสามัญ Yellow-tail, Orange- n loach
ชื่อวิทยาศาสตร Yasuhikotakia modesta (Bleeker, 1864) 
ชื่อวงศ Cobitidae
ถิ่นอาศัย แมน้ำและอางเก็บน้ำในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ของประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป ลำตัวแบนขางเล็กนอยและคอนขางปอมกวาปลาหมูชนิดอื่น ๆ  สีลำตัวเปน
 สีเทาหรือเทาอมเขียว บริเวณดานหลังสีเข มกวาดานขางลำตัว 
 ทองสีเหลืองออนหรือขาว บริเวณโคนหางมีจุดสีดำ สำหรับปลาวัยออนที่
 ยังไมโตเต็มที่ จนมีแถบสีดำเล็ก ๆ พาดขวางลำตัว 4-5 แถบ และเมื่อ
 ปลามีอายุมากขึ ้นแถบเหลานี ้จะหายไป จะงอยปากคอนขางยาว 
 ปลายจะงอยปากมีหนวด 2 คู และมุมปากมีหนวดอีก 1 คู ปากอยูปลายสุด
 และอยูในระดับต่ำ บริเวณหนาตามีหนามแหลมปลายแยกเปน 2 แฉก 
 ขนาดใหญและแข็งแรง ครีบทุกครีบไมมีกานครีบแข็ง ครีบหลังครีบกน 
 และครีบหางมีสีเหลืองจนถึงสีสมหรือแดง โดยเฉพาะครีบหางจะมีสีสด
 กวาครีบอ่ืน ๆ ครีบอกและครีบทองสีเหลืองจาง ๆ  เปนปลาที่มีขนาดใหญ
 ที่สุดในสกุลปลาหมูที่พบในประเทศไทย ขนาดใหญที่สุดเทาที่เคยสำรวจ
 พบมีความยาวถึง 23.5 ซม. ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 12 ซม. 
อาหาร ตัวออนแมลงน้ำ หนอนและซากสัตว
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูขนาดเล็กรวมกับปลาชนิดอื่นได  ตกแตงตูดวยกอนหินหรือ
 ขอนไม อุปนิสัยมักหลบตามที่หลบซอน วัสดุตกแตงไมควรมีรูขนาดเล็ก 
 เมื่อปลาตกใจจะมุดเขาไปติดแลวออกไมได

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย



34 100 ชนิด ปลาสวยงามของไทย

ชื่อไทย หมูคอ หมูคอก

ชื่อสามัญ Skunk botia
ชื่อวิทยาศาสตร Yasuhikotakia morleti (Tirant, 1885) 

ชื่อวงศ Cobitidae
ถิ่นอาศัย แมน้ำแมกลอง เจาพระยาและแมน้ำโขง
ลักษณะทั่วไป รูปรางปอมสั้น ลำตัวแบนขาง หลังโคง ครีบหลังอยูตรงขามครีบทอง 

 พื้นลำตัวสีเขียวแกมเหลือง ทองสีขาวซีด มีแถบดำพาดตามแนวหลังจาก

 ปลายจะงอยปากจรดโคนหาง มีแถบดำขนาดใหญพาดขวางคอดหาง 
 ครีบหางสีเหลืองจาง ๆ มีจุดดำเล็ก ๆ ประปราย  ขนาดเฉล่ียความยาว
 ประมาณ 9 ซม. 
อาหาร แมลง ตัวออนแมลงน้ำ หนอนและซากสัตว

การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูขนาดเล็กรวมกับปลาชนิดอื่นได  ตกแตงตูดวยกอนหินหรือ
 ขอนไม อุปนิสัยมักหลบตามที่หลบซอน วัสดุตกแตงไมควรมีรูขนาดเล็ก 
 เมื่อปลาตกใจจะมุดเขาไปติดแลวออกไมได

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย
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ชื่อไทย หมูนาน 

ชื่อสามัญ Mekong clawn loach
ชื่อวิทยาศาสตร Yasuhikotakia nigrolineata (Kottelat & Chu, 1987) 
ชื่อวงศ Cobitidae

ถิ่นอาศัย พบที่แมน้ำวา อำเภอแมจริม จังหวัดนาน
ลักษณะทั่วไป มีรูปรางและสีสันคลายคลึงปลาหมูอารีย (Y. sidthimunki) ซึ่งเปน
 ปลาที่อยูในสกุลเดียวกัน แตปลาหมูนานลายจะเปนแถบยาว เมื่อปลา

 มีขนาดใหญขึ้น ลายตามยาวจะขาดเปนทอน ๆ และจะเกิดลายขวางเพิ่ม

 มากขึ้น โดยที่ลายแถบของปลาหมูนานจะมีราว 8-10 แถบ ในขณะที่
 ปลาหมูอารียจะมีแค 5-8 แถบ ดังนั ้นเมื ่อมองดวยตาเปลาแลวจะ
 พบวา ลายเสนของปลาหมูนานจะใหญและหนากวาของปลาหมูอารีย 
 อีกทั ้งเมื ่อโตเต็มที ่แลวจะมีขนาดลำตัวใหญกวาปลาหมูอารีย คือ 

 ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 10 ซม.
อาหาร ตัวออนแมลงน้ำ หนอนและซากสัตว

การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูขนาดเล็กรวมกับปลาชนิดอื่นได  ตกแตงตูดวยกอนหินหรือ
 ขอนไม อุปนิสัยมักหลบตามที่หลบซอน วัสดุตกแตงไมควรมีรูขนาดเล็ก 
 เมื่อปลาตกใจจะมุดเขาไปติดแลวออกไมได

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย
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ชื่อไทย หมูอารีย
ชื่อสามัญ Dwarf botia, Dwarf loach, Chain botia
ชื่อวิทยาศาสตร Yasuhikotakia sidthimunki (Klausewitz, 1959) 
ชื่อวงศ Cobitidae
ถิ่นอาศัย แมน้ำแมกลอง แมน้ำโขง และสาขา
ลักษณะทั่วไป ลำตัวแบนขางเล็กนอย คอนขางยาวเรียว สีลำตัวเหลืองนวลหรือขาว 
 ถามองจากดานบนจะเห็นแถบสีดำพาดไปตามความยาวลำตัวตาม
 แนวสันหลังจากหัวไปถึงโคนหาง 2 แถบ ขนานไปกับแนวครีบหลังและ
 ระหวางแถบทั้ง 2 นี้ จะมีแถบสำดำเล็ก ๆ เชื่อมติดตอกันเปนระยะ ๆ 
 ทำใหเห็นเปนจุดสีขาวหรือสีเหลืองนวลขอบดำ บริเวณดานขางตัว
 มีแถบสีดำพาดไปตามความยาวลำตัวจากปลายจะงอยปากผานตาไปถึง
 โคนครีบหางอีก 1 แถบ ระหวางแถบสีดำดานขางลำตัวกับแถบที ่
 อยู แนวสันหลังจะมีแถบสีดำเล็ก ๆ เช ื ่อมติดตอกันเปนระยะ ๆ 
 เชนเดียวกัน และจะทำใหเห็นเปนจุดสีขาวหรือเหลืองนวลขอบดำ
 ประมาณ 6 จุด อยูในแนวเหนือเสนขางตัว ปากขนาดเล็กอยูปลายสุด 
 มีหนวดสั้น ๆ 3 คู บริเวณหนาตามีหนามแหลมปลายแยกเปน 2 แฉก 
 ซึ่งเปนลักษณะเดนของปลาในสกุลนี้ ครีบทุกครีบใสโปรงแสงยกเวนครีบ
 หางจะมีจุดสีดำบนแพนหางบนและลาง ขนาดใหญสุดมีความยาวประมาณ

6 ซม. ไดรับความนิยมเลี้ยงเปนปลาสวยงามเพราะมีสีสันสวยงามและ
 หายากในที่สุดในสกุลนี้
อาหาร แพลงกตอนสัตว ตัวแมลงน้ำขนาดเล็ก
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูขนาดเล็กรวมกับปลาชนิดอื่นได  ตกแตงตูดวยกอนหินหรือ
 ขอนไม อุปนิสัยมักหลบตามที่หลบซอน วัสดุตกแตงไมควรมีรูขนาดเล็ก 
 เมื่อปลาตกใจจะมุดเขาไปติดแลวออกไมได

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย
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ชื่อไทย หางไหม หางเหยี่ยว หนามหลังหางดำ

ชื่อสามัญ Silver shark, Bala shark, Tricolor sharkminnow
ชื่อวิทยาศาสตร Balantiocheilos melanopterus (Bleeker, 1851)

ชื่อวงศ Cyprinidae
ถ่ินอาศัย ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และเขมร ในประเทศไทยปจจุบันหายากมาก
ลักษณะทั่วไป ลำตัวสีเงิน ครีบสีเหลืองออน ขอบนอกของครีบทุกครีบยกเวนครีบอกมี

 ขอบสีดำคอนขางหนา บริเวณโคนหางและโคนหลังมีส ีดำจาง ๆ

 ปากเล็กไมมีฟน ปากยึดหดได ริมฝปากบนยื่นยาวกวาริมฝปากลาง 
 ขนาดใหญสุดความยาวประมาณ 25 ซม. 
อาหาร แพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตวและตัวออนแมลงน้ำ 
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงเปนฝูงในตูปลาขนาดใหญ รวมกับปลาชนิดอื่น ๆ   ตกแตงตูโดยใช
 กอนหินหรือขอนไม ไมนำพรรณไมนำมาตกแตง เพราะเปนปลาที่ชอบ

 กินพืช   เปนปลาสวยงามที่ไดรับความนิยมสูง มีรูปรางปราดเปรียว
 สวยงาม วายน้ำรวดเร็วจึงมีชื ่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวา “ฉลามหางไหม” 
 ปจจุบันปลาที่มีจำหนายในประเทศไทยเปนปลาที่นำพอแมพันธุมาจาก
 ประเทศอินโดนีเซียแลวนำมาเพาะพันธุโดยวิธีผสมเทียม 

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย



38 100 ชนิด ปลาสวยงามของไทย

ชื่อไทย ตะเพียนทอง ตะเพียนทองเผือก
ชื่อสามัญ Red tinfoil barb, Goldfoil barb, Red tailed tinfoil
ชื่อวิทยาศาสตร Barbonymus altus (Günther, 1868) 
ชื่อวงศ Cyprinidae 
ถิ่นอาศัย แมน้ำและอางเก็บน้ำทุกภาคของประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป ลักษณะลำตัวแบนขางและกวาง บริเวณกระพุงแกมและบริเวณลำตัว
 โดยเฉพาะบริเวณทองจะมีส ีเหลืองเห ็นได ช ัดเจน มีหนวด 2 คู  
 ครีบหลังบริเวณโคนครีบมีสีเทา สวนปลายเปนสีเทาอมดำไมดำเขม
 เช นปลากระแห ครีบทองและครีบกนสีแดงสด ครีบอกสีเหลือง 
 ครีบหางสีแดงออน บริเวณขอบบนและขอบลางของครีบหางมีสีเทา
  ไมเห็นเปนขอบสีดำชัดเจนเชนปลากระแห ขนาดใหญสุดความยาว
 ประมาณ 25 ซม. ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 15 ซม. 
อาหาร พรรณไมน้ำ แพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตวและตัวออนแมลงน้ำ
การเลี้ยงในตูปลา  เลี้ยงเปนฝูงในตูปลาขนาดใหญรวมกับปลาชนิดอื่น ๆ ตกแตงตูโดยใช
 ก อนห ินหร ือขอนไม  ไม นำพรรณไม นำมาตกแต งเพราะเป นปลา
 ที่ชอบกินพืชปจจุบันมีการคัดพันธุจนไดพันธุเผือกสีทองทั้งตัว เรียกชื่อ

 ทางการคาวา “ตะเพียนทองเผือก” ไดรับความนิยมสูง

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย



39100 ชนิด ปลาสวยงามของไทย

ชื่อไทย กระแห

ชื่อสามัญ Tinfoil barb, Schwanenfeld’s barb
ชื่อวิทยาศาสตร Barbonymus schwanenfeldii  (Bleeker, 1853) 

ชื่อวงศ  Cyprinidae 
ถิ่นอาศัย แมน้ำและอางเก็บน้ำทั่วไปทุกภาคของประเทศ ประเทศมาเลเซีย ประเทศ
 อินโดนีเซียท่ีเกาะสุมาตรา และเกาะบอรเนียว

ลักษณะทั่วไป ลำตัวคอนขางกวาง ความลาดจากสวนหัวถึงหลังชันมากโดยเฉพาะใน

 ปลาที่มีอายุมาก เกล็ดตามลำตัวมีสีเงิน บริเวณกระพุงแกมมีสีเหลืองจางๆ
 มีหนวด 2 คู ที่ขากรรไกรบน 1 คู และที่จะงอยปาก 1 คู ครีบหลังมี
 สีแดงอมสมและมีจุดสีดำเขมตรงปลาย ครีบทองและครีบกนสีแดง 
 ครีบอกสีเหลืองอมสม ครีบหางสีแดงอมสม เชนเดียวกับครีบหลัง ขอบบน

 และขอบลางของครีบหางมีแถบสีดำขางละ 1 แถบ ขนาดเฉล่ียความยาว

 ประมาณ 25 ซม.
อาหาร พรรณไมน้ำ แพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตวและตัวออนแมลงน้ำ
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงเปนฝูงในตูปลาขนาดใหญ รวมกับปลาชนิดอื่น ๆ ตกแตงตูโดยใช
 กอนหินหรือขอนไม ไมนำพรรณไมน้ำมาตกแตง เพราะเปนปลาท่ีชอบกินพืช

ภาพโดย : ชาญทอง  ภูนิยม



40 100 ชนิด ปลาสวยงามของไทย

ชื่อไทย ซิวเพชรนอย 

ชื่อสามัญ Dwarf rasbora 
ชื่อวิทยาศาสตร Boraras maculates (Duncker, 1904) 

ชื่อวงศ Cyprinidae 
ถิ่นอาศัย พบเปนฝูงเล็ก ๆ ปะปนกับปลาซิวชนิดอื่น ๆ ในบริเวณพรุ พบนอยใน
 พรุโตะแดง จังหวัดนราธิวาส และเคยพบครั้งแรกที่พรุในอำเภอทาใหม 

 จังหวัดจันทบุรี 
ลักษณะทั่วไป รูปรางเรียวยาว หัวโต ปากเล็ก ตาโต เกล็ดคอนขางใหญ เสนขางลำตัว

 ไมสมบูรณ ครีบอกเล็ก ครีบกนคอนขางใหญ ครีบหางเวาลึก ตัวมีสี
 น้ำตาลออนถึงสีแดงสม มีดวงสีคล้ำที ่เหนือครีบอก ครีบกน และ
 จุดสีดำที ่โคนหาง ครีบกน ครีบหลังมีแตมสีแดงสดและประสีคล้ำ 

 ขนาดใหญสุดความยาวประมาณ 2 ซม.  

อาหาร แพลงกตอนสัตวขนาดเล็ก
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงเปนฝูงในตูปลาขนาดเล็กที่มีพรรณไมน้ำ เปนปลาสวยงามที่แปลก
 แตเลี้ยงไดยากตองปรับคุณภาพน้ำใหมีลักษณะใกลเคียงกับน้ำในปาพรุ 
 ไมเปลี่ยนถายน้ำบอยจนเกินไป

ภาพโดย : ชวลิต วิทยานนท



41100 ชนิด ปลาสวยงามของไทย

ชื่อไทย นวลจันทรน้ำจืด นวลจันทร

ชื่อสามัญ Small scale mud carp
ชื่อวิทยาศาสตร Cirrhinus microlepis Suavage, 1878

ชื่อวงศ Cyprinidae
ถิ่นอาศัย แมน้ำเจาพระยา แมน้ำโขง
ลักษณะทั่วไป มีรูปรางทรงกระบอกเรียว สวนหัวโต ปากเล็ก สวนปลายจะงอยปากมี

 ตุมเล็ก ๆ ขึ้นประปราย ตาเล็ก เกล็ดเล็ก ครีบหลังยกสูง ครีบหางเวาลึก 

 ครีบกนเล็ก หัวและลำตัวสีเงินอมเหลือง ครีบหลังและครีบหางสีน้ำตาล
 ปนเทา ปลายครีบสีชมพู ครีบอกสีสม ขนาดเฉลี่ยมีความยาวประมาณ 
 35 ซม. ขนาดใหญสุดพบความยาวประมาณ 69 ซม.
อาหาร อินทรียสาร สัตวหนาดินขนาดเล็ก แพลงกตอน แมลง

การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่นในตูปลาขนาดใหญ ตกแตงดวยกอนหินและ

 ขอนไม

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย



42 100 ชนิด ปลาสวยงามของไทย

ชื่อไทย เล็บมือนาง

ชื่อสามัญ -
ชื่อวิทยาศาสตร Crossocheilus reticulatus (Fowler, 1934)

ชื่อวงศ Cyprinidae
ถิ่นอาศัย แมน้ำสายหลักและแกง แหลงน้ำหลาก
ลักษณะทั่วไป มีรูปรางลำตัวเพรียว หัวเล็ก ปากเล็กอยูดานลางของจะงอยปากและ

 มีแผนหนังคลุม มีหนวดสั ้น 1 คู  เกล็ดเล็ก ลำตัวสีเงินอมเหลือง 

 มีลายสีคล้ำที ่ขอบเกล็ด โคนครีบหางมีจุดสีดำเห็นชัดเจน ครีบใส
 สีเหลืองเรื่อ ๆ ขนาดเฉลี่ยมีความยาว 8-10 ซม. ขนาดใหญสุดพบ
 ความยาวประมาณ 17 ซม.
อาหาร แพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว ตะไครน้ำ 

การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่นในตูปลาที่มีพรรณไมน้ำ อุปนิสัยชอบและเล็มกิน

 ตะไครน้ำและเศษใบไมในตูปลา คลายกับปลาน้ำผึ้ง

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย



43100 ชนิด ปลาสวยงามของไทย

ชื่อไทย ซิวใบไผเล็กแถบขาว จุกกี 

ชื่อสามัญ Pearl danio
ชื่อวิทยาศาสตร Danio albolineatus (Blyth, 1860) 

ชื่อวงศ Cyprinidae
ถิ่นอาศัย แมน้ำบริเวณที่เปนตนน้ำ ลำธาร
ลักษณะทั่วไป  ลำตัวเพรียวยาวและแบนขาง ลำตัวสวนบนมีสีเทาอมชมพู สวนทอง

 มีประกายสีเขียวสดใส ดานขางลำตัวสีชมพูปนเงิน มีแถบสีดำขางลำตัว

 และมีจุดดำจาง ๆ อยูหลังชองเหงือก หนวดส้ัน 2 คู  ครีบหลัง ครีบหาง
 ครีบอก มีสีชมพูอมแดง  ครีบทองสีขาว ครีบกนสีเงินมีจุดดำเล็ก ๆ 
 ตามขอบครีบ ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 5-8 ซม.   
อาหาร แพลงกตอนสัตวขนาดเล็ก ลูกน้ำ  ตัวออนแมลง

การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงเปนฝูงในตูปลาขนาดเล็กที่มีพรรณไมน้ำ 

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย



44 100 ชนิด ปลาสวยงามของไทย

ชื่อไทย ซิวใบไผ ซิวใบไผราชินี จุกกี

ชื่อสามัญ Blue danio
ชื่อวิทยาศาสตร Devario regina (Fowler, 1934) 

ชื่อวงศ Cyprinidae
ถิ่นอาศัย น้ำตก ลำธาร ลำหวย บริเวณใกลน้ำตกทั่วไป 
ลักษณะทั่วไป ลำตัวกลมเรียวยาว พื้นลำตัวมีสีเทาออน มีเสนสีเหลืองเขม 2 เสน

 ชัดเจนยาวตลอดลำตัว กลางตัวเปนสีเหลือบฟา ทองสีขาววาว 

 ดานบนสีเหลืองคล้ำ มีจุดดำเล็ก ๆ กระจายอยู ที ่ช องเปดเหงือก 
 ครีบหางใหญและเวาตื้น  ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 6 ซม.
อาหาร แพลงกตอนสัตวขนาดเล็ก ตัวออนแมลง
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงเปนฝูงในตูปลาขนาดเล็กที่มีพรรณไมน้ำ 

ภาพโดย : สมเกียรติ เมฆานิมิตดี



45100 ชนิด ปลาสวยงามของไทย

ชื่อไทย ทรงเคร่ือง

ชื่อสามัญ Redtail sharkminnow
ชื่อวิทยาศาสตร Epalzeorhynchos bicolor (Smith, 1931) 

ชื่อวงศ Cyprinidae
ถิ่นอาศัย พบชุกชุมในแมน้ำสายหลักทั่วทุกภาค
ลักษณะทั่วไป ลำตัวเพรียวกลม ปากเล็ก มีหนวด 2 คู เกล็ดเล็ก ลำตัวสีเทาเขมถึง

 ดำ ทองสีจาง ครีบดำหรือคล้ำ ยกเวนครีบหางสีแดงสด ครีบหางเวาลึก 

 ขนาดเฉลี่ยมีความยาวประมาณ 10-12 ซม.
อาหาร สารอินทรียเล็ก ๆ ตะไครน้ำ และตัวออนแมลงน้ำขนาดเล็ก
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่นในตูปลาที่มีพรรณไมน้ำ อุปนิสัยชอบและเล็ม
 กินตะไครน้ำและเศษสารอินทรียในตู ปลา เปนปลาสวยงามที ่เปน

 ที่รูจักกันดีทั่วโลกเพราะมีรูปรางปราดเปรียวลำตัวสีดำคล้ำตัดกับสีแดง

 ของครีบหาง ทำใหมองดูสวยเดนสะดุดตา มีชื ่อเรียกกันอีกชื ่อวา 
 “ฉลามหางดำ”

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย



46 100 ชนิด ปลาสวยงามของไทย

ชื่อไทย กาแดง นวลจันทร กาแดงเผือก
ชื่อสามัญ Red- finned shark
ชื่อวิทยาศาสตร Epalzeorhynchos munense (Smith, 1934) 

ชื่อวงศ Cyprinidae 
ถิ่นอาศัย แมน้ำในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลักษณะทั่วไป ลักษณะทั่ว ๆ ไป คลายปลาทรงเคร่ืองมาก แตกตางกันคือลำตัวคอนขาง
 ยาวเรียวกวา เมื่อเปรียบเทียบปลาที่มีขนาดเดียวกัน ลำตัวมีสีน้ำตาล
 อมเทาไมดำเขมเหมือนปลาทรงเครื ่อง ครีบทุกครีบสีส มอมแดง 

 บริเวณดานขางหัวทั้ง 2 ขาง มีแถบสีดำพาดตามยาวจากปลายปากไป
 ถึงตา โคนหางมีจุดสีดำรูปไขขางละ 1 จุด ขนาดเฉล่ียความยาวประมาณ 

 10 ซม.
อาหาร สารอินทรียเล็ก ๆ ตะไครน้ำ และตัวออนแมลงน้ำขนาดเล็ก
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่นในตูปลาที่มีพรรณไมน้ำ อุปนิสัยชอบและเล็มกิน
 ตะไครน้ำและเศษสารอินทรียในตูปลา  ลักษณะคลายกับปลาทรงเครื่อง

 แตรูปรางและสีสันเดนนอยกวาปลาทรงเครื่อง ปจจุบันมีการคัดสายพันธุ
 เปนปลาเผือกซ่ึงไดรับความนิยมเรียกวา “กาแดงเผือก”  ไดรับความนิยมสูง

ภาพโดย : อรณุี  รอดลอย



47100 ชนิด ปลาสวยงามของไทย

ชื่อไทย ซิวหนวดยาว

ชื่อสามัญ Striped  flying barb
ชื่อวิทยาศาสตร Esomus metallicus Ahl, 1923

ชื่อวงศ Cyprinidae
ถิ่นอาศัย แมน้ำ  หนอง บึง น้ำตก ลำธาร ทั่วไป 
ลักษณะทั่วไป รูปรางทรงกระบอกแบนขางเล็กนอย ปากกวางเฉียงขึ้นดานบน มีหนวด 

 2 คู  คูบนขากรรไกรยาวถึงโคนหาง  พื้นลำตัวมีสีน้ำตาลออนอมเหลือง

 มีแถบสีคล้ำพาดกลางลำตัวตั้งแตหลังชองเหงือกถึงโคนหาง  ครีบใส 
 ครีบอกใหญ ครีบหลังคอนไปทางดานทาย ครีบหางใหญและเวาลึก 
 คอดหางคอนขางเรียว  ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 5 ซม.
อาหาร แพลงกตอนสัตวขนาดเล็ก ตัวออนแมลง พืชน้ำ

การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงเปนฝูงในตูปลาขนาดเล็กที่มีพรรณไมน้ำ 

ภาพโดย : สมเกียรติ เมฆานิมิตดี
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ชื่อไทย เลียหิน

ชื่อสามัญ Stone-lapping  minnow
ชื่อวิทยาศาสตร Garra cambodgiensis (Tirant, 1883)

ชื่อวงศ Cyprinidae
ถิ่นอาศัย แมน้ำเจาพระยา  แมน้ำโขง  น้ำตกหรือลำธาร
ลักษณะทั่วไป ลำตัวเพรียวยาวรูปทรงกระบอกแบนขางเล็กนอย หัวโตแบนราบ

 ทางดานลาง ปากอยูดานลางลักษณะเปนปากดูด  มีหนวดที่ปลายปาก 

 1 คู ลำตัวดานหลังมีสีเขียวอมน้ำตาล ขนาดเฉล่ียความยาวประมาณ 6 ซม.
อาหาร แพลงกตอนสัตว  ตัวออนแมลง ตะไครน้ำและสาหราย 
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงเปนฝูงในตูปลาขนาดเล็ก อุปนิสัยชอบใชปากดูดติดกับกอนหินและ
 ดูดกินตะไครน้ำ สาหราย หรืออินทรียวัตถุตาง ๆ  ปลาในกลุมนี้ปจจุบันนิยม

 นำมาใชในธุรกิจสปา เรียกวา Fish spa หรือ Doctorfish  โดยตนตำรับ

 ธุรกิจนี้ใชปลาชนิด  Garra rufa  จากประเทศตุรกี  และในประเทศไทย
 ดัดแปลงมาใชปลาสกุล Garra  ของไทย

ภาพโดย : ชวลิต  วิทยานนท
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ชื่อไทย กระสูบขีด กระสูบ สูด 

ชื่อสามัญ Banded shark, Transverse-bar barb, Hampala barb
ชื่อวิทยาศาสตร Hampala macrolepidota Kuhl & Van Hasselt, 1823

ชื่อวงศ Cyprinidae
ถิ่นอาศัย แมน้ำ หนอง บึง ในประเทศแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต
ลักษณะทั่วไป รูปรางกลมเพรียวยาวแบนขางเล็กนอย ดานขางลำตัวมีแถบขวาง

 บริเวณใตครีบหลังลงมาถึงทอง ลำตัวสีขาวเงินสวนหลังมีสีคล้ำ

 ครีบมีส ีแดงเร ื ่อ ขอบบนและขอบลางของครีบหางมีแถบสีคล ้ำ
 ขนาดเฉลี ่ยความยาวประมาณ 25 ซม . ในปลาขนาดเล็กมีแถบ 
 2 แถบที่กลางลำตัวและโคนหาง และมีแถบใตตาดวย 
อาหาร ปลาขนาดเล็ก

การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงเปนฝูงในตูปลาขนาดกลาง วายน้ำรวดเร็ว มีสีสันสวยงาม อุปนิสัย
 คอนขางกาวราว เลี้ยงรวมกับพันธุปลาชนิดอื่นที่มีขนาดใกลเคียงกันได 

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย



50 100 ชนิด ปลาสวยงามของไทย

ชื่อไทย สรอยขาว
ชื่อสามัญ Jullien’s mud carp, Siamese mud carp
ชื่อวิทยาศาสตร Henicorhynchus siamensis (Sauvage, 1881)

ชื่อวงศ Cyprinidae
ถิ่นอาศัย แมน้ำ ลำคลอง และหนองบึงท่ัวทุกภาคของประเทศ

ลักษณะทั่วไป ลำตัวยาวเพรียว แบนขาง ปากมีขนาดเล็ก กึ่งกลางของริมปากลางมีปุม
 กระดูกยื ่นออกมา ซึ ่งเปนลักษณะเดนของปลาในสกุลนี ้ ไมมีหนวด 
 ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 18 ซม. 

อาหาร พืชน้ำและแมลงน้ำ 
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงเปนฝูงในตูปลาขนาดกลาง สีสันไมเดนสะดุดตา จึงควรเลี้ยงรวมกับ
 ปลาชนิดอื่นที่มีสีสัน เชน ปลากระแห  ตะเพียนทอง 

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย



51100 ชนิด ปลาสวยงามของไทย

ชื่อไทย กาดำ เพี้ย กาเผือก
ชื่อสามัญ Black shark
ชื่อวิทยาศาสตร Labeo chrysophekadion (Bleeker, 1850)
ชื่อวงศ Cyprinidae
ถิ่นอาศัย แมน้ำและอางเก็บน้ำทุกภาคของประเทศไทย และพบในประเทศลาว 
 เขมร และอินโดนีเซีย ที่เกาะสุมาตรา ชวา และบอรเนียว
ลักษณะทั่วไป ลำตัวยาวเรียวแบนขางเล็กนอย สันหลังโคงสูง สวนทองแบน สีลำตัว
 และครีบทุกครีบสีดำสนิท หรือสีน้ำเงินอมดำหรือเทาอมน้ำตาล ในปลา
 ที ่มีอายุมากบริเวณของเกล็ดที ่อยู บริเวณดานขางลำตัวมีจุดสีแดง 
 ดานลางของสวนหัวและบริเวณทองจะมีสีจางกวาบริเวณหลังและ
 บริเวณดานขางลำตัว ปากอยูต่ำยืดหดไดและมีลักษณะแบบปากดูด 
 ริมฝปากบนและลางหยัก มีหนวด 2 คู ครีบหลังมีขนาดใหญและสูงมาก 
 เมื ่อเปรียบเทียบกับความยาวของหัวและความลึกของลำตัว พบวา
 ความสูงของครีบหลังมีมากกวาความยาวของหัวและยาวเทา ๆ กบั หรือ
 ยาวกวาความลึกของลำตัว ครีบทองยาวถึงตอนตนของครีบกนครีบหาง
 เวาลึก ปลากาดำขนาดใหญนิยมนำมาบริโภค เนื่องจากมีรสชาติดี ลูกปลา
 ขนาดเล็กนิยมเล้ียงเปนปลาสวยงาม  ขนาดเฉล่ียความยาวประมาณ 25 ซม.
อาหาร ตะไครน้ำ พืชน้ำขนาดเล็ก ซากพืช แพลงกตอนสัตวและตัวออนแมลงน้ำ
การเลี้ยงในตูปลา ปลาขนาดเล็กนิยมเลี้ยงเปนปลาสวยงามในตูที่มีพรรณไมน้ำเลี้ยงรวมกับ
 ปลาชนิดอื ่น อุปนิสัยชอบดูดกินตะไครที ่เกาะตามพื้นกนตู  กอนหิน
 และใบไม

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย
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ชื่อไทย บา

ชื่อสามัญ Pink-tail barb, Golden shark, Mad barb
ชื่อวิทยาศาสตร Leptobarbus hoevenii (Bleeker, 1851)

ชื่อวงศ Cyprinidae
ถิ่นอาศัย แมน้ำเจาพระยา แมน้ำมูล แมน้ำนาน และแมน้ำโขง และพบในประเทศ
 อินโดนีเซีย มาเลเซีย

ลักษณะทั่วไป ลำตัวคอนขางกลม เรียวยาว แบนขางเล็กนอย หัวคอนขางใหญ ลำตัว

 ดานหลังและดานขางมีสีเขียวอมเหลืองแตดานหลังสีคล้ำกวาดานขาง
 ลำตัว บริเวณทองสีขาว กระพุงแกมสีเหลือง หลังกระพุงแกมมีจุดสีดำ 
 ในปลาขนาดเล็กจะมีแถบสีดำพาดตามความยาวลำตัว 1 แถบ แตแถบนี้
 จะหายไปเมื่อปลาโตขึ้น ครีบหลังสีเขียว ครีบทองและครีบกนสีแดงสด 

 ครีบหางบริเวณปลายครีบสีแดงแตบริเวณฐานครีบสีเขียวหมน ครีบอกใส

  ปากอยูปลายสุดเฉียงลงเล็กนอย มีหนวด 2 คู ขนาดเฉลี่ยความยาว
 ประมาณ 55 ซม. 
อาหาร พืชน้ำ ผลไม และเมล็ดพืชบางชนิด
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงเปนฝูงในตูปลาขนาดใหญ วายน้ำรวดเร็ว มีสีสันสวยงาม เลี้ยงรวม
 กับปลาชนิดอื่นได

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย



53100 ชนิด ปลาสวยงามของไทย

ชื่อไทย น้ำหมึก
ชื่อสามัญ Stream barilius
ชื่อวิทยาศาสตร Opsarius pulchellus  (Smith, 1931) 

ชื่อวงศ Cyprinidae 
ถิ่นอาศัย  แมน้ำ ลำธาร บนที่สูง ในภาคเหนือ และภาคกลางตอนบน

ลักษณะทั่วไป ลำตัวคอนขางเรียวยาว ดานบนของลำตัวมีสีเขียวอมเหลือง บริเวณ
 สวนลางจะมีสีจางลงตามขางลำตัวมีแถบสีดำชัดเจนขวางอยูเปนระยะ
 ประมาณ 7-9 แถบ ครีบหลังมีลายสีดำแซมอยูประปรายเชนเดียวกับ

 ปลานางอาว ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ  8 ซม.
อาหาร แพลงกตอนสัตว ลูกปลา แมลงที่บินตกลงบนผิวน้ำ ลูกกุง และตัวออน

 แมลงน้ำ
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงเปนฝูงในตูปลาขนาดกลาง วายน้ำรวดเร็ว มีสีสันสวยงาม เลี้ยงรวม
 กับปลาชนิดอื่นได

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย
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ชื่อไทย แปบควาย 

ชื่อสามัญ -
ชื่อวิทยาศาสตร Paralaubuca harmandi Sauvage, 1883

ชื่อวงศ Cyprinidae
ถิ่นอาศัย แมน้ำสายใหญที่ไหลเชี่ยว พบตั้งแตแมน้ำโขงถึงแมน้ำเจาพระยา
ลักษณะทั่วไป รูปรางยาว ลำตัวแบนขางมาก ปากเล็ก ตาโต ทองเปนสันคม ดานทอง

 คอนขางกวางออก ครีบอกยาว ครีบหางเวาลึกมีสีเหลืองออนปลาย

 ครีบมีสีเขม  เกล็ดเล็กละเอียดสีเงินแวววาว เสนขางลำตัวไมตอเนื่องกัน 
 ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 15 ซม. 
อาหาร แพลงกตอนสัตวและตัวออนแมลงน้ำ
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงเปนฝูงรวมกับปลาชนิดอื่น เชน ปลาในกลุมตะเพียน ชอบวายเปน
 ฝูงบริเวณผิวน้ำ 

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย
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ชื่อไทย จาด

ชื่อสามัญ Goldfin tinfoil barb
ชื่อวิทยาศาสตร Poropuntius malcolmi (Smith, 1945) 

ชื่อวงศ Cyprinidae
ถิ่นอาศัย แมน้ำโขง และแมน้ำแมกลอง
ลักษณะทั่วไป ลำตัวยาวรีและแบนขาง เกล็ดขนาดคอนขางใหญเปนมันแวววาว 

 พื้นลำตัวสีขาวเงิน แผนหลังสีเขียวอมน้ำตาล มีครีบทั้งหมด 7 ครีบ 

 ครีบกนมีลักษณะโคงเหมือนเคียว ครีบหางเวาลึก  ขอบดานบนสีคล้ำ
 หรือสีแดงสม ครีบหลังสูง ครีบและหางเปนสีแดงหรือสีสม ขนาดเฉลี่ย
 ความยาวประมาณ 12 ซม.
อาหาร แพลงกตอนสัตวและตัวออนแมลงน้ำ

การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงเปนฝูงในตูปลาขนาดกลาง วายน้ำรวดเร็ว เลี้ยงรวมกับปลาชนิด
 อื่นได เชน ปลาในกลุมปลาตะเพียน

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย
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ชื่อไทย ยี่สกไทย

ชื่อสามัญ Seven-stripped carp, Isok barb
ชื่อวิทยาศาสตร Probarbus jullieni Sauvage, 1880

ชื่อวงศ Cyprinidae
ถิ่นอาศัย แมน้ำสายใหญ เชน แมน้ำแมกลอง แมน้ำเจาพระยา แมน้ำปาสัก
 และแมน้ำโขง

ลักษณะทั่วไป ลำตัวยาวเรียว แบนขางเพียงเล็กนอย เกล็ดบริเวณลำตัวจะมีสีเหลืองนวล

 หรือเหลืองทองและมีแถบสีน้ำตาลดำพาดไปตามความยาวลำตัว 
 6-8 แถบ สีบริเวณหัวเปนสีเหลืองแกมเขียว ปากอยูต่ำ ริมฝปากยืดหดได 
 มีฟนในคอหอย มีหนวดสั้นที ่ขากรรไกรบน 1 คู ครีบอก ครีบทอง

 และครีบกนเปนสีชมพู ครีบหางสีดำ เปนปลาที่มีขนาดใหญรองลงมาจาก

 ปลากระโห ขนาดเฉลี ่ยความยาวประมาณ 80 ซม. น้ำหนักเฉลี ่ย 

 6 -18 กก. ขนาดใหญสุดพบมีความยาวประมาณ 120 ซม. 
อาหาร หอย ปู พืชน้ำ และตะไครน้ำ
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงเปนฝูงในตูปลาขนาดใหญ อุปนิสัยชอบอมกรวดขนาดเล็กตามพื้นตู
 แลวพนออกมา และชอบยืดหดริมฝปากบอย ๆ 

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย
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ชื่อไทย  เสือปาพรุ 

ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร Puntius hexazona (Weber & de Beaufort, 1912) 

ชื่อวงศ         Cyprinidae 
ถิ่นอาศัย อยูเปนฝูงในแหลงน้ำของพรุตั้งแตแองน้ำและลำคลอง พบเฉพาะในพื้นที่
 พรุดั้งเดิมและพรุฟนตัว ในประเทศไทยพบที่พรุโตะแดงและใกลเคียงไป

 จนถึงมาเลเซีย สุมาตรา บอรเนียว รวมทั้งประเทศกัมพูชาและเวียดนาม 
ลักษณะทั่วไป   รูปรางคลายปลาเสือขางลายแตลำตัวเรียวยาวกวา ปากเล็กมีหนวดยาว 

 1 คู ที่ขากรรไกรบน เกล็ดใหญ ครีบหลังกานครีบแข็งที่มีหยักเล็กท่ีขอบ
 ดานหลัง ครีบหางเวาลึก ตัวมีสีสมอมน้ำตาล มีแถบดำพาดขวางตั้งแต

แนวลูกตาบนลำตัวถึงโคนหาง 6 แถบ แตละแถบมีขอบสีจาง ครีบมีสีสมสด

 ครีบหางสีสมจาง ขนาดใหญสุดพบความยาวประมาณ 6 ซม.

อาหาร แพลงกตอนสัตว ตัวออนแมลงน้ำ
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงเปนฝูงในตูขนาดเล็กที่มีพรรณไมน้ำ 

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย



58 100 ชนิด ปลาสวยงามของไทย

ชื่อไทย ตะเพียนลาย ตะเพียนขางลาย   

ชื่อสามัญ Striped barb
ชื่อวิทยาศาสตร Puntius johorensis  (Duncker, 1904)  

ชื่อวงศ Cyprinidae 
ถิ่นอาศัย        พบอยูเปนฝูงในลำคลองและแองน้ำของพรุดั้งเดิม 
ลักษณะทั่วไป  มีรูปรางแบบปลาตะเพียนแตลำตัวเรียวแบบกระสวย สวนหัวและจะ

 งอยปากคอนขางเรียว ปากเล็ก มีหนวด 2 คู  ครีบหางเวาลึก ลำตัวมี

 สีน้ำตาลแดงหรือเหลืองเขม ขางแกมและดานทองสีจาง เกล็ดมี
 สีเงินเหลือบ มีแถบสีดำตามแนวยาวของลำตัว 5-6 แถบ ตั้งแตดานหลัง
 จนถึงดานทอง แถบใหญสุดอยูที่กลางลำตัว ตามแนวเสนขางตัวไปถึงโคน
 ครีบหาง ในปลาตัวเล็กมีบั้งตามแนวขวางลำตัว 4 บั้ง บนพื้นสีเหลืองออน 

 เมื่อเริ่มโตขึ้นจะเปลี่ยนเปนแถบตามแนวยาว ขนาดใหญสุดพบความยาว

 ประมาณ 10 ซม. 
อาหาร แพลงกตอนสัตวและตัวออนแมลงน้ำ
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงเปนฝูงในตูปลาขนาดเล็กที่มีพรรณไมน้ำ เปนปลาปาพรุที่เลี้ยงไมยาก
 ปรับตัวงาย เลี้ยงรวมกับปลาอื่นไดหลายชนิด สามารถเลี้ยงจนมีไขใน
 ตูปลาขนาดเล็ก

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย



59100 ชนิด ปลาสวยงามของไทย

ชื่อไทย แกมช้ำ

ชื่อสามัญ Red-cheek barb, Javaen barb
ชื่อวิทยาศาสตร Puntius orphoides (Valenciennes, 1842)

ชื่อวงศ Cyprinidae 
ถิ่นอาศัย แมน้ำ สาขาของแมน้ำและอางเก็บน้ำที่มีทางน้ำติดตอกับแมน้ำทุกภาค
 ของประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย

ลักษณะท่ัวไป ลำตัวยาวรีแบนขางเล็กนอย เกล็ดบริเวณดานขางลำตัวและทองมีสีขาวเงิน

ดานหลังสีน้ำตาลหรือสีน้ำเงิน ขอบหลังของกระพุงแกมมีรอยสีแดงเรื่อๆ
 หลังชองเหงือกมีแถบหรือแตมสีดำดานละ 1 แถบ มีหนวด 2 คู ครีบหลัง 
 ครีบทองและครีบกนสีแดงเขม ครีบอกสีสมออนหรือสีเหลืองอมสม 
 ครีบหางสีแดงขอบบนและขอบลางของแพนหางมีแถบสีดำ มีจุดสีดำ

 ที่โคนหางขางละ 1 จุด ขนาดใหญสุดมีความยาวประมาณ 25 ซม. 

อาหาร แพลงกตอน พืชน้ำ และตัวออนแมลงน้ำบางชนิด
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงเปนฝูงในตูปลาที่ตกแตงดวยขอนไม  ไมใสพรรณไมน้ำเพราะเปนปลา
 ที่ชอบกินพืชน้ำ เลี้ยงรวมกับปลาอื่นได

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย



60 100 ชนิด ปลาสวยงามของไทย

ชื่อไทย เสือขางลาย เสือสุมาตราไทย
ชื่อสามัญ Tiger barb, Five-banded barb
ชื่อวิทยาศาสตร Puntius partipentazona Fowler, 1934
ชื่อวงศ Cyprinidae 
ถิ่นอาศัย แมน้ำ อางเก็บน้ำ และธารน้ำบนภูเขาทั่วทุกภาคของไทย ประเทศ
 มาเลเซีย
ลักษณะทั่วไป ลำตัวแบนขางมาก ลำตัวสีเหลืองออน เหลืองอมเขียวหรือเหลืองอม
 น้ำตาล มีแถบสีดำพาดขวางลำตัว 5 แถบ แถบที่ 1 พาดผานหัวจาก
 บนลงลางผานตาพอดี แถบที่ 3 สั้นมากเริ่มจากโคนครีบหลังยาวลงมา
 เพียงกึ่งกลางลำตัวถึงแนวเสนขางตัว แถบที่ 5 อยูบริเวณโคนครีบหาง 
 เสนขางลำตัวไมตอเปนเสนเดียวกัน ในปลาตัวผูจะมีสีเขมสดใสกวา
 ปลาตัวเมีย ครีบหลังสีสมมีกานครีบแข็งอันสุดทายแข็งและหยักเปน
 หนาม ครีบทองสีเหลืองนวลหรือสีขาวขอบสีสมหรือสีแดง ครีบอก 
 ครีบกนและครีบหางใสไมมีสี จะงอยปากสีสม เปนปลาขนาดเล็กโตเต็มที่
 ความยาวไมเกิน 5 ซม. ขนาดเฉลี ่ยความยาวประมาณ 3.5 ซม. 
 ในธรรมชาติชอบอยูรวมกันเปนฝูง
อาหาร แพลงกตอนสัตว ตัวออนแมลงน้ำ และลูกกุงขนาดเล็กท่ีมีชีวิต
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงเปนฝูงในตูปลาขนาดเล็กที่มีพรรณไมน้ำ  เปนปลาที่ไดรับความนิยม
 เนื่องจากมีสีสันสวยงาม และเลี้ยงงาย

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย



61100 ชนิด ปลาสวยงามของไทย

ชื่อไทย มะไฟ มุงหมาย 

ชื่อสามัญ Indian barb 
ชื่อวิทยาศาสตร Puntius stoliczkanus Day, 1871

ชื่อวงศ Cyprinidae
ถิ่นอาศัย ลำธาร น้ำตก พบตั้งแตแมน้ำสาละวิน ตนแมน้ำเจาพระยา และแมน้ำโขง
 ตอนกลาง ในภาคเหนือของไทย

ลักษณะทั่วไป รูปรางลำตัวสี่เหลี่ยมปอมเล็กนอย หัวสั้นตาเล็ก ปากเล็ก ไมมีหนวด 

 เกล็ดคอนขางใหญ ครีบหลังสั้น ครีบหางเวาลึก ลำตัวสีเงิน มีแตมสีคล้ำ
 ที่เหนือครีบอกและโคนครีบหาง  ในตัวผูและฤดูผสมพันธุจะมีแดงเหลือบ
 บนลำตัว  ครีบใสมีสีแดงแตมและมีแถบสีคล้ำเล็กนอย ขนาดใหญสุดมี
 ความยาวประมาณ 5 ซม. 

อาหาร แพลงกตอนสัตว ตัวออนแมลงน้ำ 

การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงเปนฝูงในตูปลาขนาดเล็กที่มีพรรณไมน้ำ เปนปลาที่เลี้ยงงาย ปรับตัว
 อยูในตูและผสมพันธุวางไขจนลูกปลาเจริญเติบโตอยูในตูปลาขนาดเล็กได

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย



62 100 ชนิด ปลาสวยงามของไทย

ชื่อไทย ซิวหางแดง 

ชื่อสามัญ Blackline rasbora
ชื่อวิทยาศาสตร Rasbora borapetensis Smith, 1934

ชื่อวงศ Cyprinidae 
ถิ่นอาศัย อยูเปนฝูงใหญในแหลงน้ำนิ่ง และในที่น้ำหลาก พบตั้งแตลุมแมน้ำแมกลอง
 ถึงแมน้ำโขง และภาคใตไปจนถึงมาเลเซียและสิงคโปร 

ลักษณะทั่วไป มีรูปรางยาว ลำตัวแบนขางเล็กนอย ปากเล็ก ครีบหางเวาลึก เกล็ด

 คอนขางใหญ หัวและดานทองสีเงิน ตัวมีสีเหลืองออน มีแถบสีดำพาดตาม
 แนวยาวตลอดกลางลำตัวและมีแถบสีทองขนาบดานบน ครีบใส  ยกเวน
 โคนครีบหางมีสีแดงสด ขนาดใหญสุดมีความยาวประมาณ 6 ซม. 

 ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 3.5 ซม.
อาหาร ลูกน้ำ แพลงกตอนสัตว ตัวออนแมลงน้ำ 

การเลี้ยงในตูปลา เลี ้ยงเปนฝูงในตูปลาขนาดเล็กที่มีพรรณไมน้ำ  เปนปลาที่เลี ้ยงงาย 
 ปรับตัวอยูในตูไดดี

ภาพโดย : ชาญทอง  ภูนิยม



63100 ชนิด ปลาสวยงามของไทย

ชื่อไทย ซิวทอง 

ชื่อสามัญ Brilliant rasbora 
ชื่อวิทยาศาสตร Rasbora einthovenii (Bleeker, 1851) 

ชื่อวงศ Cyprinidae 
ถิ่นอาศัย ลำธารและอ างน ้ำบร ิ เวณพร ุโต ะแดงจนถ ึงพร ุ ในมาเลเซ ียและ
 สุมาตรา บอรเนียว 

ลักษณะทั่วไป มีรูปรางทรงกระบอกเรียวแบนขางเล็กนอย ครีบหลังตั้งอยูกึ ่งกลาง

 ลำตัวครีบหางเวาลึก เสนขางลำตัวไมสมบูรณมีถึงเพียงบริเวณหนา
 ครีบกน  ตัวมีสีสมอมทอง เกล็ดสีเงินวาว มีแถบดำพาดตั ้งแตจะ
 งอยปากไปถึงขอบครีบหางตอนกลาง แถบมีขนาดใหญในตอนทายลำตัว
 ครีบสีสมทอง ครีบหลังมีแถบสีคล้ำหรือเรื่อที่ขอบบน ปลายครีบสีจาง 

 ครีบหางสีสมสด ครีบกนมีขลิบสีคล้ำ ขนาดใหญสุดความยาวประมาณ 

 8 ซม. 
อาหาร ไรน้ำ ลูกน้ำ แพลงกตอนสัตว ตัวออนแมลงน้ำ  
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงเปนฝูงในตูปลาขนาดเล็กที่มีพรรณไมน้ำ เปนปลาที่หายาก พบนอย
 ในแหลงน้ำธรรมชาติ 

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย



64 100 ชนิด ปลาสวยงามของไทย

ชื่อไทย ซิวควาย 

ชื่อสามัญ Myer’s silver rasbora
ชื่อวิทยาศาสตร Rasbora myersi Brittan, 1954

ชื่อวงศ Cyprinidae 
ถิ่นอาศัย    แมน ้ำและลำธารเกือบทุกภาคของไทย ในลุ มน้ำโขง เจ าพระยา 
 ภาคตะวันออกและภาคใตถึงบอรเนียว ในพื้นที่พรุพบปลาซิวชนิดนี้ใน

 ลำคลองท่ีอยูรอบพรุและผานพรุ
ลักษณะทั่วไป ลำตัวยาว เสนขางลำตัวอยู คอนไปทางกลางลำตัวโดยมีแถวเกล็ด

 จากดานทองไปถึงเกล็ดเสนขางลำตัว 3 แถว ตัวและหัวมีสีเทาเงิน 
 ดานหลังสีเหลืองออน ดานทองสีจาง มีแถบสีเหลืองและสีดำพาดกลาง
 ตามความยาวลำตัว ครีบหลังมีสีเหลืองออน ครีบอื่น ๆ สีจาง  ครีบหางมี

 สีเหลืองออนอมเทา ขอบมีสีคล้ำ ขนาดใหญสุดความยาวประมาณ 

 10 ซม. 
อาหาร แพลงกตอนสัตว ตัวออนแมลงน้ำ  
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงเปนฝูงในตูปลาขนาดกลาง อุปนิสัยปราดเปรียวชอบวายอยูบริเวณ
 ผิวน้ำ  เลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่น ๆ ได

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย



65100 ชนิด ปลาสวยงามของไทย

ชื่อไทย ซิวแถบเหลือง ซิวแถบทอง 

ชื่อสามัญ Redstripe rasbora 
ชื่อวิทยาศาสตร Rasbora pauciperforata Weber & de Beaufort, 1916

ชื่อวงศ Cyprinidae 
ถิ่นอาศัย พบที่พรุคันธุลี จังหวัดสุราษฎรธานี และพรุโตะแดง จนถึงประเทศ
 มาเลเซีย 

ลักษณะทั่วไป  มีรูปรางลำตัวคลายกับปลาซิวผอมแตปอมสั้นกวา เกล็ดใหญ ครีบหลัง

 และครีบกนสั้นกวาของปลาซิวผอม หัวและลำตัวมีสีเหลืองและมีแถบ
 สีทองกับสีดำพาดตั้งแตสวนทายของหัวดานบนโดยแถบสีทองอยูดานบน
  พาดกลางลำต ัวมาจนถ ึงโคนคร ีบหาง ท องและแก มส ี เง ินวาว 
 ดานลางลำตัวสีจาง ครีบใส ครีบหลังและครีบหางมีสีเหลืองทอง 

 ขนาดใหญสุดความยาวประมาณ 5 เซนติเมตร

อาหาร แพลงกตอนสัตว  ตัวออนแมลงน้ำขนาดเล็ก
การเลี้ยงในตูปลา เลี ้ยงเปนฝูงในตูปลาขนาดเล็กที ่มีพรรณไมน้ำ เปนปลาที่พบนอยใน
 แหลงน้ำธรรมชาติ

ภาพโดย : นณณ ผาณิตวงศ



66 100 ชนิด ปลาสวยงามของไทย

ชื่อไทย ซิวหางกรรไกร
ชื่อสามัญ Scissortail rasbora, Three-lined rasbora
ชื่อวิทยาศาสตร Rasbora trilineata Steindacher, 1870
ชื่อวงศ Cyprinidae 
ถิ่นอาศัย อาศัยเปนฝูงใหญในแหลงน้ำนิ่งและแมน้ำ ตั้งแตลุมน้ำแมกลอง กับ
 แมน้ำโขง และภาคใต จนถึงอินโดนีเซีย พบบอยในพื้นที่พรุ 
ลักษณะทั่วไป ลำตัวยาวเรียวและแบนขางเล็กนอย สวนหัวและปากมีขนาดเล็ก ไมมี
 หนวดลำตัวมีสีเขียวออน สวนลางของลำตัวมีสีซีดกวาบริเวณดานขาง
 และดานหลังของลำตัว กลางลำตัวมีแถบสีดำพาดจากหัวถึงโคนหาง 
 และยาวเลยไปถึงสวนของกานครีบหางดวย เหนือแถบสีดำมีแถบสีเงิน
 เล็ก ๆ ขางละ 1 แถบ พาดขนานไปกับแถบสีดำนี้ เหนือฐานครีบกน
 มีแถบสีดำเล็ก ๆ ขางละแถบ ตอนปลายของแถบทั้งสองนี้จะไปชนกัน
 บริเวณปลายฐานครีบกนแลวยาวเลยไปถึงโคนครีบหาง ปลาชนิดนี้มี
 จุดเดนอยูที่ครีบหางเนื่องจากมีแถบสีดำพาดขวางแพนหางทั้งบนและ
 ลาง ซึ่งแถบสีดำนี้อยูคอนไปทางสวนปลายของแพนหาง ขอบในและ
 ขอบนอกของแถบสีดำนี้มีแถบสีขาวพาดขนานคูกันไปอีกดวย สีดำและ
 สีขาวนี ้จะตัดกับสีเหลืองออนซึ ่งเปนสีพื ้นของครีบหางสวยสะดุดตา
 มาก ครีบหลังมีกานครีบเปนสีเหลืองออน สวนครีบกน ครีบทองและ
 ครีบอกใสไมมีสี ขนาดใหญสุดความยาวประมาณ 13 ซม. ขนาดเฉลี่ย
 ความยาวประมาณ 6 ซม. 
อาหาร แพลงกตอนสัตว ตัวออนแมลงน้ำขนาดเล็ก
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงเปนฝูงในตูปลาขนาดเล็กที่มีพรรณไมน้ำ ไดรับความนิยมในตลาด
 ตางประเทศ 

ภาพโดย : ชาญทอง  ภูนิยม
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ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย

ชื่อไทย ซิวขางขวานเล็ก

ชื่อสามัญ Lambchop rasbora
ชื่อวิทยาศาสตร  Trigonostigma espei (Meinken, 1967) 

ชื่อวงศ Cyprinidae
ถิ่นอาศัย แหลงน้ำไหลเชี่ยวในภาคใต ปาพรุโตะแดง จังหวัดนราธิวาส  และบริเวณ
 น้ำตกในภาคตะวันออกของไทย

ลักษณะทั่วไป เปนปลาขนาดเล็ก พื้นลำตัวสีเทาเงิน กลางลำตัวเปนสีน้ำตาลอมแดง 

 และกึ ่งกลางลำตัวถึงโคนครีบหางมีแถบสามเหลี ่ยมสีดำโดยฐาน
 สามเหลี่ยมอยูที่กึ่งกลางลำตัว ปลายสามเหลี่ยมเรียวเล็กไปทางโคนหาง 
 ลักษณะคลายขวาน ครีบหลัง ครีบกน และครีบหางมีกานครีบบางสวน
 เปนสีแดงออนหรือสีสมโคนครีบหางก็มีสีแดงออนหรือสีสม ปลาตัวผูจะ

 มีสีเข มกวาตัวเมียและขนาดลำตัวเล็กกวาตัวเมีย ขนาดใหญสุด

 ความยาวประมาณ 2.5 ซม. ชอบอยูรวมกันเปนฝูง วายน้ำตลอดเวลา 
อาหาร  แพลงกตอน พืชน้ำ และตัวออนแมลงน้ำ 
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงเปนฝูงในตูปลาขนาดเล็กที่มีพรรณไมน้ำ เปนปลาสวยงามที่ไดรับ
 ความนิยมสูงในตลาดตางประเทศ 
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ชื่อไทย ซิวขางขวานใหญ

ชื่อสามัญ Red rasbora, Harlequin rasbora
ชื่อวิทยาศาสตร Trigonostigma heteromorpha (Duncker, 1904) 

ชื่อวงศ Cyprinidae
ถิ่นอาศัย แหลงน้ำไหลบริเวณน้ำตก พบมากในภาคใตและภาคตะวันออกของไทย
ลักษณะทั่วไป เปนปลาขนาดเล็ก พื้นลำตัวสีเทาเงิน แตกลางลำตัวเปนสีน้ำตาล อมแดง 

 และกึ ่งกลางลำตัวถึงโคนครีบหางมีแถบสามเหลี ่ยมสีดำ โดยฐาน

 สามเหลี่ยมอยูที่กึ่งกลางลำตัว ปลายสามเหลี่ยมเรียวเล็กไปทางโคนหาง 
 ลักษณะคลายขวาน ซึ่งลักษณะขวานจะใหญและหนากวาซิวขางขวานเล็ก
  Trigonostigma espei ครีบหลัง ครีบกน และครีบหางมีกานครีบบางสวน

 เปนสีแดงออนหรือสีสมโคนครีบหางก็มีสีแดงออนหรือสีสม ปลาตัวผูจะมี

 สีเขมกวาตัวเมียและขนาดลำตัวเล็กกวาตัวเมีย ขนาดเฉลี่ยความยาว

 ประมาณ 2.5 ซม. 
อาหาร  แพลงกตอน พืชน้ำ และตัวออนแมลงน้ำ 
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงเปนฝูงในตูปลาขนาดเล็กที่มีพรรณไมน้ำ เปนปลาสวยงามที่ไดรับ
 ความนิยมสูงในตลาดตางประเทศ 

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย
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ชื่อไทย ซิวสมพงษ   

ชื่อสามัญ -
ชื่อวิทยาศาสตร Trigonostigma somphongsi (Meinken, 1958) 

ชื่อวงศ Cyprinidae
ถิ่นอาศัย -
ลักษณะทั่วไป เพศผูมีรูปรางลักษณะรูปรางเรียวยาวและมีขนาดเล็กวาปลาเพศเมีย 

 บริเวณลำตัวมีสีเหลืองสมและลวดลายขาง ลำตัวจะเขมชัดเจนเมื่อใกล

 ฤดูผสมพันธุ  เพศเมียมีลักษณะรูปรางปอมมีสีซีดจางและลวดลาย
 ขางลำตัวไมชัดเจน อุปนิสัยชอบวายไปมาตลอดเวลา ปรับตัวเขากับ
 สิ่งแวดลอมไดงาย ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 3 ซม.
อาหาร  แพลงกตอน พืชน้ำ และตัวออนแมลงน้ำ นิยมเลี้ยงเปนปลาสวยงาม

การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงเปนฝูงในตูปลาขนาดเล็กที่มีพรรณไมน้ำ เปนปลาสวยงามที่หายาก 

 พบนอยในแหลงน้ำธรรมชาติ

ภาพโดย : นณณ ผาณิตวงศ
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ชื่อไทย กระเบนกิติพงษ  

ชื่อสามัญ -
ชื่อวิทยาศาสตร Himantura kittipongi Vidthayanon & Roberts, 2005

ชื่อวงศ Dasyatidae
ถิ่นอาศัย พบอาศัยอยูในลำน้ำแมกลอง จังหวัดกาญจนบุรี
ลักษณะทั่วไป มีลักษณะที่แตกตางจากปลากระเบนชนิดอื ่น ๆ ก็คือ ดานหลังจะมี

 สีน้ำตาลเขมอมเหลือง รอบวงของลำตัว หาง ชองหายใจ ชองเหงือก

 และขอบดานลางของตัวเปนสีคล้ำ จำนวนของฟนซึ่งมีลักษณะเปนซี่
 เล็ก ๆ บริเวณขากรรไกรลางมีจำนวนมากถึง 14-15 แถว ขนาดใหญสุด
 ความยาวประมาณ 60 ซม.
อาหาร  ปู ปลา กุง หอยและสัตวน้ำซึ่งอยูตามหนาดินเปนอาหาร โดยปลากระเบน

 กิติพงษจะแทรกตัวอยูใตผิวดินทองน้ำโผลขึ้นมาเพียงชองหายใจกับลูกตา

  แลวใชจะงอยตรงปากจับเหยื่อและกดทับไวกอนกินเปนอาหาร
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูปลาขนาดใหญโลง ๆ ปูพื้นดวยกรวดขนาดเล็ก อุปนิสัยชอบ
 วายไปมาตามพื้นกรวด และฝงตัวอยูตามพื้นกรวด สามารถปรับตัวอยูใน
 ตูไดดีจนสามารถผสมพันธุออกลูกในตูปลาได 

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย
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ชื่อไทย เสือตอลายใหญ

ชื่อสามัญ Siamese tiger perch
ชื่อวิทยาศาสตร Datnioides pulcher (Kottelat, 1998) 
ชื่อวงศ Datnioididae

ถิ่นอาศัย แมน้ำสายใหญในภาคกลางของประเทศไทย เชน แมน้ำเจาพระยา 

 แมน้ำแมกลอง แมน้ำทาจีน ในภาคอีสานเชน แมน้ำโขงและสาขา 
 ตางประเทศพบที่กัมพูชาและเวียดนาม แตปจจุบันไมมีรายงานการพบ
 มานานแลว จนเชื่อวาสูญพันธุจากธรรมชาติแลวในประเทศไทย 
ลักษณะทั่วไป รูปรางแบนขาง ปากยาวสามารถยืดได ครีบกนเล็กมีกานครีบแข็ง 3 ชิ้น 

 ครีบหลังแบงเปน 2 ตอน ตอนแรกเปนกานครีบแข็งมีเงี ่ยง 13 ชิ้น 

 ตอนหลังเปนครีบออน พื้นลำตัวสีเหลืองน้ำตาลจนถึงสีสมอมดำ มีแถบ
 สีดำคาดขวางลำตัวในแนวเฉียงรวมท้ังส้ินประมาณ 5 - 6 แถบ สวนหัว
 มีลักษณะลาดเอียงมาก เกล็ดเปนแบบสาก (Ctenoid) มีลักษณะนิสัยอยู
 เปนฝูงเล็ก ๆ ใตน้ำ โดยมักจะอาศัยบริเวณใกลตอไมหรือโพรงหินดวย

 การอยู ลอยตัวอยู นิ ่ง ๆ หัวทิ ่มลงเล็กนอย หากินในเวลากลางคืน 

 โดยกินอาหารแบบฉกงับ (Snap) ขนาดใหญสุดความยาวประมาณ 40 ซม. 
อาหาร สัตวน้ำขนาดเล็กและแมลงตาง ๆ 
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูปลาขนาดใหญ  ตกแตงดวยกอนหินและขอนไม

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย



72 100 ชนิด ปลาสวยงามของไทย

ชื่อไทย เสือตอลายเล็ก

ชื่อสามัญ Mekong tiger perch
ชื่อวิทยาศาสตร Datnioides undecimradiatus (Roberts & Kottelat, 1994) 

ชื่อวงศ Datnioididae
ถิ่นอาศัย พบในแมน้ำโขงและสาขา
ลักษณะท่ัวไป มีรูปรางและพฤติกรรมคลายเสือตอลายใหญ แตมีขนาดเล็กกวา

 หัวมีสวนลาดกวา มีลายเสนที่เล็กกวามาก  เกล็ดมีขนาดใหญกวา พื้น

 ลำตัวคอนขางไปทางสีเหลืองออนหรือขาว ขนาดใหญสุดความยาว
 ประมาณ 30 ซม.
อาหาร สัตวน้ำขนาดเล็กและแมลงตาง ๆ 
การเลี้ยงในตูปลา  เลี้ยงในตูปลาที่ตกแตงดวยกอนหินและขอนไม

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย
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ชื่อไทย บูหมาจู 

ชื่อสามัญ Bumblebee fi sh 
ชื่อวิทยาศาสตร Brachygobius doriae (Günther, 1868) 

ชื่อวงศ Gobiidae
ถิ่นอาศัย ปากแมน้ำใกลทะเล  พบในประเทศไทย อินเดีย พมา มาเลเซีย 
 และอินโดนีเซีย 

ลักษณะทั่วไป เปนปลาสวยงามขนาดเล็กมาก มีรูปรางและลวดลายสีสันที่แปลกตา

 ลำตัวมีส ีดำสลับเหลืองคลายแมลงภู  ซึ ่งจะมีลักษณะเดน ๆ คือ 
 มีครีบหนามอยู ดานหนาครีบหลัง และมีการพัฒนาครีบหนาไปเปน
 Suction cup เอาไวยึดเกาะกับผิวหนาของของแข็งที่เจาปลาบูเกาะ
  อยางเชน หิน ไม เปนตน ขนาดใหญสุดความยาวประมาณ 5 ซม.

อาหาร ไรน้ำ แพลงกตอนสัตว ตัวออนแมลงน้ำ 

การเลี้ยงในตูปลา เลีย้งในตูปลาขนาดเล็กท่ีมีพรรณไมนำ้ สามารถเล้ียงรวมกับปลาชนิดอื่น ๆ
 ที่มีนิสัยไมกาวราว เปนปลาสวยงามขนาดเล็กที่ไดรับความนิยมสูงใน
 ตลาดตางประเทศ

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย
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ชื่อไทย บูกลวย 

ชื่อสามัญ -
ชื่อวิทยาศาสตร Stigmatogobius sadanundio (Hamilton, 1822) 

ชื่อวงศ Gobiidae
ถิ่นอาศัย ประเทศไทย อินเดีย ศรีลังกา สิงคโปร และอินโดนีเซีย 
ลักษณะทั่วไป ลำตัวคอนขางกลม หางแบน หัวโต นัยนตามีขนาดใหญ  ลำตัวมี

 สีน้ำตาลออนอมเหลือง ลำตัวมีจุดแตมสีดำหรือสีน้ำตาลเขม มีจุดประสี

 เขมขนาดเล็กกระจายอยางไมเปนระเบียบทั่วทั้งลำตัว  ครีบหลังยาว
 แบงเปนสองตอน ตอนหนาเปนเสนยาว  ตอนหลังแผกางมีจุดประสีดำ
 กระจายทั ่วอยางเปนระเบียบ ครีบหางใหญปลายมนมีจุดประสีเขม
 กระจายทั่ว  ครีบทองมีจุดประ  ครีบอกใส อุปนิสัยชอบนอนนิ่ง ๆ  แผครีบ

 กางออกอวดสีสันสวยงาม ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 6 ซม.

อาหาร  ไรน้ำ แพลงกตอนสัตว ตัวออนแมลงน้ำ 
การเลี้ยงในตูปลา เลี ้ยงในตู ปลาขนาดเล็กที ่มีพรรณไมน้ำ เปนปลาสวยงามที ่หายาก
 ในปจจุบัน 

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย
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ชื่อไทย น้ำผึ้ง ลูกผึ้ง อีดูด
ชื่อสามัญ Chinese algae-eater
ชื่อวิทยาศาสตร Gyrinocheilus aymonieri (Tirant, 1883)
ชื่อวงศ Gyrinocheilidae
ถิ่นอาศัย แมน้ำ อางเก็บน้ำทั่วทุกภาคของประเทศไทย  
ลักษณะทั่วไป ลำตัวยาวเรียวรูปรางทรงกระบอก ลำตัวมีสีน้ำตาล บริเวณหลังมีจุดแตม
 สีดำหรือสีน้ำตาลเขม สวนหัวสั้น ดานลางของสวนหัวและสวนทอง
 แบนราบ ไมมีหนวด ตาอยูคอนไปทางดานบนของสวนหัว จะงอยปาก
 คอนขางยาวและกวาง บริเวณจะงอยปากมีตุมเล็ก ๆ กระจายทั่วไป 
 ปากดัดแปลงเปนอวัยวะสำหรับเกาะติดกับสิ่งอื่นได  ครีบทุกครีบไมมี
 กานครีบแข็งครีบมีสีเหลืองอมน้ำตาลและมีจุดดำเล็ก ๆ กระจายอยูทั่วไป
 ครีบหางเวาเล็กนอย ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 13 ซม. ขนาดใหญสุด
 ความยาวประมาณ 20 ซม.
อาหาร ตะไครน้ำ
การเลี้ยงในตูปลา เลี ้ยงในตู ปลาที ่ตกแตงดวยพรรณไมน้ำหรือตู พรรณไมน้ำ อุปนิสัย
 การชอบใชปากดูดกินตะไครน้ำท่ีเกาะตามตูปลา  ปจจุบันมีการคัดสายพันธุ

เปนปลาเผือกซ่ึงไดรับความนิยมมากเรียกวา “น้ำผ้ึงเผือก”  เปนปลาสวยงาม
 ที่ไดรับความนิยมสูงในตลาดตางประเทศ

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย



76 100 ชนิด ปลาสวยงามของไทย

ชื่อไทย หมอตาล

ชื่อสามัญ Kissing gourami 
ชื่อวิทยาศาสตร Helostoma temminkii Cuvier, 1829 

ชื่อวงศ Helostomatidae
ถิ่นอาศัย แมน้ำเจาพระยา  แมน้ำนาน
ลักษณะทั่วไป รูปรางปอมสั้น ลำตัวแบน หัวเล็ก จะงอยปากสั้นทู ปากเล็กยืดหดได 

 ริมฝปากหนา นัยนตาอยู ในระดับเดียวกันกับมุมปาก มีเกล็ดขนาด

 ปานกลางปกคลุมสวนหัวและลำตัว  ครีบทองและครีบกนยาว ลำตัว
 เปนสีเขียวปนเทา หลังสีเทาปนดำ ทองสีขาว ขนาดใหญสุดความยาว
 ประมาณ 20 ซม.
อาหาร สาหราย ไรน้ำและแมลงตาง ๆ 

การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูปลาขนาดกลาง  ตกแตงดวยกอนหินและขอนไม

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย



77100 ชนิด ปลาสวยงามของไทย

ชื่อไทย เข็ม เข็มเผือก 

ชื่อสามัญ Freshwater halfbeak, Werstling halfbeak 
ชื่อวิทยาศาสตร Dermogenys pusilla Kuhl & van Hasselt, 1823 

ชื่อวงศ Hemiramphidae
ถิ่นอาศัย แหลงน้ำทั่ว ๆ ไปของประเทศไทย  ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย
ลักษณะทั่วไป มีรูปรางเรียวยาว ลำตัวเกือบกลมมีสวนแบนตรงโคนหาง ลำตัวมี

 สีน้ำตาลออน หางสีเหลือง ทองสีขาวเหลืองฟา หัวเล็ก มีจะงอย

 ปากแหลมยื่นยาวออกไป ครีบหลังและครีบกนมีสีเหลืองอยู คอนไป
 ทางดานหาง ครีบหางกลมมนมีขนาดใหญ ขนาดใหญสุดความยาว
 ประมาณ 4 ซม . ปจจุบ ันมีการคัดสายพันธุ  เป นปลาเผือกซึ ่งได 
 รับความนิยมมากเรียกวา “เข็มเผือก”

อาหาร แพลงกตอน ตัวออนแมลง ชอบวายหากินอยูบริเวณใกลผิวน้ำ

การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูปลาที่ตกแตงดวยพรรณไมน้ำ อุปนิสัยชอบวายลอยตัวบนผิวน้ำ

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย



78 100 ชนิด ปลาสวยงามของไทย

ชื่อไทย กระทิงไฟ

ชื่อสามัญ Fire eel
ชื่อวิทยาศาสตร Mastacembelus erythrotaenia Bleeker, 1850

ชื่อวงศ Mastacembelidae
ถิ่นอาศัย แมน้ำในภาคกลางและภาคใตของประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และ
 อินโดนีเซีย

ลักษณะทั่วไป มีลำตัวยาวคลายงู แบนขางเล็กนอย ลำตัวมีสีดำและแถบสีแดงประมาณ 

 4-5 แถบ พาดตามความยาวลำตัว ยกเวนสวนทายลำตัว ซึ่งแถบสีแดงจะ
 ไมค อยติดตอกันตลอดทำใหด ูม ีล ักษณะคลายจุดสีแดง ครีบหลัง 
 ครีบหาง ครีบอก และครีบกนมีสีดำ จะงอยปากยื่นยาว ที่ปลายของ

 จะงอยปากม ีจม ูกล ักษณะคล  ายท อและม ีช อง เป ดตรงปลาย

  เปนปลาขนาดใหญ ขนาดใหญสุดความยาวประมาณ 1 เมตร

อาหาร กุงและสัตวน้ำขนาดเล็ก
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูปลาขนาดใหญ  ตกแตงดวยกอนหินหรือขอนไมเพื่อใหเปนที่
 หลบซอนตัว

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย



79100 ชนิด ปลาสวยงามของไทย

ชื่อไทย หลด หลดจุด

ชื่อสามัญ Spotted spiny eel
ชื่อวิทยาศาสตร Macrognathus siamensis (Günther, 1861)

ชื่อวงศ Mastacembelidae 
ถิ่นอาศัย ทุกภาคของประเทศไทย และในประเทศอินเดีย  พมา  มาเลเซีย  และ
 อินโดนีเซีย

ลักษณะทั่วไป ลำตัวยาวเรียวแบนขางเล็กนอย สีลำตัวเปนสีน้ำตาลหรือน้ำตาลอมเทา 

 ลักษณะเดนของปลาชนิดนี ้ค ือไมมีหนามแหลมที ่กระดูกใตนัยนตา 
 บริเวณฐานของครีบหลังและฐานครีบกนมีจุดดำขอบขาว แตจำนวน
 จุดนี้จะไมเทากันทุกตัว บริเวณฐานครีบหลัง จุดดำนี้จะอยูเรียงกันเปนแถว

 ประมาณ 1-5 จุด สวนฐานครีบกน อาจมี 1-2  บนฐานครีบหลัง

 ระหวางจุดดำมีจุดขาวเล็ก ๆ อยูกระจายเรียงกันเปนระเบียบคั่นสลับ 

 เปนปลาที่ชอบอาศัยอยูในที่กำบัง จะออกจากที่กำบังเมื่อไมมีแสงสวาง
 หรือออกมาเพ่ือกินอาหารเทาน้ัน โดยปกติจะมุดลงไปฝงตัวอยูตามพ้ืนโคลน

หรือพื ้นทรายและโผลปลายจะงอยปากขึ ้นมาหายใจ ขนาดใหญสุด
 ความยาวประมาณ 35 ซม. ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 15 ซม. 
อาหาร ไสเดือน หนอน กุง แมลงน้ำ ตัวออนแมลงน้ำ ลูกปลาขนาดเล็กท่ีอยูตาม

 หนาดินและพ้ืนทราย  ปลาหลดชอบออกหากินในเวลากลางคืน 
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูปลาขนาดเล็ก ตกแตงดวยกรวดแมน้ำและกอนหินเพื่อใหเปน
 ที่หลบซอนตัว

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย



80 100 ชนิด ปลาสวยงามของไทย

ชื่อไทย หลดลาย หลดภูเขา

ชื่อสามัญ Zizzag eel
ชื่อวิทยาศาสตร Macrognathus taeniagaster (Fowler, 1935)
ชื่อวงศ Mastacembelidae 

ถิ่นอาศัย ลุมน้ำเจาพระยา แมน้ำแมกลอง
ลักษณะทั่วไป ลำตัวยาวเรียวแบนขาง สีลำตัวเปนสีน้ำตาลหรือน้ำตาลอมเหลือง

  ครีบหลัง ครีบหาง และครีบกนติดตอรวมกัน ปลายครีบหางกลม บนหลัง
 มีกานครีบแข็งปลายแหลมอยูหลายอัน ครีบอกใหญ ตาเล็ก ปากเล็ก
  ปลายจมูกเปนงวงสั้น ๆ มีลายดำพาดขวางลำตัว ชอบอาศัยอยูในที่กำบัง 

 ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 16 ซม. 
อาหาร ไสเดือน หนอน กุง แมลงน้ำ ตัวออนแมลงน้ำ ลูกปลาขนาดเล็กท่ีอยูตาม

 หนาดินและพ้ืนทราย  ปลาหลดชอบออกหากินในเวลากลางคืน 
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูปลาที่ตกแตงดวยกอนหินเพื่อใหเปนที่หลบซอนตัว

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย



81100 ชนิด ปลาสวยงามของไทย

ชื่อไทย เฉี่ยวหิน 

ชื่อสามัญ Moon fi sh, Silver moony 
ชื่อวิทยาศาสตร Monodactylus argenteus (Linnaeus, 1758) 

ชื่อวงศ Monodactylidae
ถิ่นอาศัย ปากแมน้ำที่เปนน้ำกรอย ปลาเฉี่ยวหินเปนปลาสองน้ำ เมื่อยังเล็กสามารถ
 เลี้ยงในน้ำจืดเติมเกลือเล็กนอย แตปลาที่โตขึ้นจะตองการน้ำที่มีความเค็ม

 มากข้ึน และจะสามารถแพรพันธุไดในน้ำท่ีมีความเค็มใกลเคียงกับน้ำทะเล
ลักษณะทั่วไป รูปรางแบน ลำตัวแบนขางมาก หัวเล็ก ปากเฉียงขึ้น ฟนเล็กละเอียด

  นัยนตาโต ครีบหลังและครีบกนตั้งอยูในแนวเดียวกัน พื้นลำตัวสีขาวเงิน
  ดานหลังมีสีเขียวแกมเหลือง มีแถบดำพาดผานตา ครีบหลังเหลืองหรือสม
 ขอบคล้ำ ครีบกนมีแถบดำ ครีบหางมีสีเหลืองจางๆ ขนาดเฉลี ่ย

 ความยาวประมาณ 22 ซม.

อาหาร กุง แมลง
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูปลาขนาดกลาง ตกแตงดวยกอนหินและขอนไม

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย



82 100 ชนิด ปลาสวยงามของไทย

ชื่อไทย เสือดำ 

ชื่อสามัญ Bornean leaf fish 
ชื่อวิทยาศาสตร Nandus nebulosus (Gray, 1835)  

ชื่อวงศ Nandidae 
ถิ่นอาศัย น้ำตก ลำธารมี่มีพรรณไมหนาแนนและในพรุ พบตั้งแตลุมน้ำเพชรบุรี 
 ภาคตะวันออกและภาคใตถึงบอรเนียว 

ลักษณะทั่วไป  ลำตัวแบนขาง หัวโต ตาโต จะงอยปากมน บนแผนปดเหงือกมีหนาม

 เล็กๆ 1 อัน เกล็ดใหญตัวมีสีน้ำตาลแดง มีลายบั ้งและประสีคล้ำ
 พาดขวางลำตัว 5-6 บั้ง มีแถบสีดำพาดตั้งแตปลายปากถึงทายทอย 
 ครีบหลังตอนแรกสีเหมือนลำตัว ตอนหลังใส มีจุดสีคล้ำ กระจายเชนเดียว
 กับครีบหางและครีบกนตอนทาย ครีบอกใส ครีบทองและครีบกนตอนหนา

 สีคลายของลำตัว ขนาดใหญสุดมีความยาวประมาณ 10 ซม. ขนาดเฉล่ีย

 ความยาวประมาณ  7 ซม. 
อาหาร ไรน้ำ สัตวน้ำขนาดเล็ก
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูปลาขนาดเล็ก ตกแตงดวยกอนหิน อุปนิสัยชอบอยูนิ่ง ๆ หลบ
 ซอนตัวอยูตามกอนหิน

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย
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ชื่อไทย ตองลาย

ชื่อสามัญ Stripped knife  fish, Tiger knife  fish, 
 Blanc’s stripped featherback

ชื่อวิทยาศาสตร Chitala blanci (d’Aubenton, 1965)
ชื่อวงศ Notopteridae
ถิ่นอาศัย แมน้ำโขง

ลักษณะทั่วไป เปนปลาที่มีขนาดคอนขางใหญ ลำตัวดานขางแบนมาก ลำตัวมีสีขาวเงิน

 ครึ ่งทายของลำตัวมีแถบสีดำหลายแถบทอดขวางไปถึงครีบกนและ
 ครีบหาง บริเวณสวนหนาของลำตัวมีจุดสีดำขนาดปานกลางกระจายอยู
 ทั่วไป เกล็ดขนาดเล็กละเอียด ครีบกนยาวมากเชื่อมกับครีบหางเปนครีบ

 เดียวกัน ครีบหลังและครีบหูมีขนาดไลเลี่ยกัน ครีบทองขนาดเล็กมาก 

 ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 60 ซม. 
อาหาร  ปลาขนาดเล็ก ลูกกุง และสัตวน้ำขนาดเล็ก

การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูปลาขนาดใหญ ตกแตงดวยขอนไม หรือพรรณไมน้ำ หากเลี้ยง
 เปนฝูงเล็กตองมีขนาดไลเลี่ยกัน

ภาพโดย : ชาญทอง  ภูนิยม



84 100 ชนิด ปลาสวยงามของไทย

ชื่อไทย กราย  กรายเผือก
ชื่อสามัญ Clown featherback
ชื่อวิทยาศาสตร Chitala ornata (Gray, 1831)
ชื่อวงศ Notopteridae
ถิ่นอาศัย แหลงน้ำไหลและแหลงน้ำนิ่งขนาดใหญทั่วทุกภาคของประเทศไทย พมา 
 อินเดีย เขมร มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
ลักษณะทั่วไป ลำตัวบางแบนขางมากและยาวเรียวไปทางสวนหางคลายใบมีด สวนหัว
 มีขนาดเล็กและแยกจากลำตัวเห็นชัดเจน รอยเวาบริเวณตนคอมีมาก
 กวาปลาชนิดอื่นในสกุลเดียวกันนี้ ปากคอนขางกวาง มุมปากอยูเลย
 หลังขอบตาออกไปมาก ลำตัวบริเวณหลังสีคล้ำ ดานขางลำตัวมี
 สีน้ำเงินหรือสีเงินปนเทา สวนหัวและสวนหลังมีสีคล้ำกวาสวนทอง 
 เหนือครีบกนมีจ ุดดำขนาดใหญเร ียงขนานไปกับครีบกนประมาณ 
 5-10 จุด ในปลาขนาดเล็กจะมีแถบสีดำพาดขวางลำตัวประมาณ 10-15 
 แถบ และแถบเหลานี ้จะหายไปเมื ่อปลาโตขึ ้นและมีจุดเกิดขึ ้นแทน 
 เกล็ดมีขนาดเล็กละเอียด ครีบตาง ๆ ทุกครีบเปนกานครีบออนทั้งหมด 
 ครีบกนยาวมากและติดตอกับครีบหางเปนอันเดียวกัน ครีบหลังเล็ก
 ตั้งอยูประมาณกึ่งกลางหลังลักษณะคลายขนนกเสียบอยู ขนาดใหญสุด
 ความยาวประมาณ 75 ซม.
อาหาร ตัวออนแมลงน้ำ กุง และลูกปลาขนาดเล็กท่ีอาศัยบริเวณผิวน้ำ
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูปลาขนาดใหญที่ตกแตงดวยขอนไมและพรรณไมน้ำ หากเลี้ยง
 เปนฝูงเล็กตองมีขนาดไลเลี่ยกัน ปลากรายขนาดเล็กเปนปลาสวยงามที่
 สงออกจำหนายยังตางประเทศ ปจจุบันมีการคัดสายพันธุเปนปลาเผือก
 ซึ่งไดรับความนิยมเรียกวา “กรายเผือก”

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย



85100 ชนิด ปลาสวยงามของไทย

ชื่อไทย กัดหัวโมง 
ชื่อสามัญ Mouthbrooder betta
ชื่อวิทยาศาสตร Betta prima Kottelat, 1994

ชื่อวงศ Osphronemidae
ถิ่นอาศัย จะอาศัยอยูตามกอหญาริมน้ำตกหรือธารน้ำไหล ในแถบภาคตะวันออก

 ของไทย
ลักษณะทั่วไป เปนปลากัดประเภทอมไข ปลากัดหัวโมงมีตัวโต ปลายปากแหลม ครีบ
 ทุกครีบใสโปรงแสง ลำตัวสีเขียวออน มีแถบสีดำพาดตามความยาวลำตัว 

 3 แถบ ตากลมโตสีเหลือง มีใหญสุดความยาวประมาณ 10 ซม. ปลาตัวผู

 คร ีบท ุกคร ีบแหลมยาวกว าต ัวเม ีย ตัวเม ียไม ม ีจ ุดไข นำเหม ือน
 ปลากัดประเภทกอหวอด ปจจุบันสามารถเพาะขยายพันธุไดแลวในท่ีเล้ียง
อาหาร ไรน้ำ ลูกน้ำ ตัวออนแมลงน้ำ
การเลี้ยงในตูปลา ปลากัดชนิดนี้เปนปลาที่มาจากเขตน้ำไหล ตองการออกซิเจนสูงจึงตอง
 ใสหัวทราย หรือเครื ่องพนน้ำเพื ่อใหปลาไดร ับออกซิเจนเพียงพอ 

 เปนปลาที่ชอบกระโดด จึงควรปลูกไมน้ำทึบเขาไวหรือตองมีฝาปดเสมอ
    ไมมีพฤติกรรมดุราย กาวราวเหมือนปลากัดจำพวกกอหวอด จึงสามารถ
 เลี้ยงรวมกันไดหลายตัว

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย



86 100 ชนิด ปลาสวยงามของไทย

ชื่อไทย กัดอีสาน

ชื่อสามัญ Blue betta
ชื่อวิทยาศาสตร Betta smaragdina Ladiges,1972

ชื่อวงศ Osphronemidae
ถิ่นอาศัย พบในแหลงน้ำตื้นที่นิ ่ง และที่น้ำไหลเอื่อย ๆ ในพื้นที่ภาคอีสานของ
 ประเทศไทย 

ลักษณะทั่วไป เปนปลากัดประเภทกอหวอด  มีรูปรางและพฤติกรรมคลายปลากัด

 ภาคกลาง (Betta splendens)  แตมีรูปรางที่เพรียวยาวกวา เกล็ดมีสีเขียว
 มากกวาทั้งท่ีขางแกมและลำตัว ในบางตัวอาจมีเหลือบสีฟา ครีบมีสีเขียว
 หรือฟาและมีลายประสีดำ ขนาดใหญสุดความยาวประมาณ 5 ซม.
อาหาร ไรน้ำ ลูกน้ำ ตัวออนแมลงน้ำ 

การเลี้ยงในตูปลา เปนปลาสวยงามที่นิยมเลี้ยงเฉพาะตัวผู เนื่องจากลำตัวและครีบตาง ๆ 
 มีสีสันสวยงาม เลี้ยงในโหลขนาดเล็ก โหลละตัว หากวางโหลใกลกันจะแผ
 กางครีบเพราะเปนปลาที่มีนิสัยชอบการตอสู

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย



87100 ชนิด ปลาสวยงามของไทย

ชื่อไทย กัด กัดภาคกลาง
ชื่อสามัญ Siamese  ghting fi sh
ชื่อวิทยาศาสตร Betta splendens Regan, 1910
ชื่อวงศ Osphronemidae
ถิ่นอาศัย พบทุกภาคของประเทศไทย อาศัยอยูในอางเก็บน้ำ ทะเลสาบ หนอง บึง 
 แองน้ำ ลำคลอง และกระจายท่ัวไปในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ลักษณะทั่วไป ลำตัวทรงกระบอกและแบนขางเล็กนอย หัวสั้น ปากเล็ก ครีบหางใหญ
 และปลายกลม ครีบทองเปนเสนยาว ลำตัวสีน้ำตาลออนเหลือบแดง 
 น้ำเงิน หรือเขียว ครีบสีแดงมีแถบสีเหลืองประ ตัวผูสีสันสดใสกวา
 ตัวเมีย ปจจุบันมีการคัดพันธุ จนมีลักษณะครีบ และสีที ่หลากหลาย 
 ได ร ับความนิยมส ูงในตลาดตางประเทศ เช น ประเภทสองหาง 
 หางมงกุฎ หางพระจันทรครึ ่งเสี ้ยว หรือประเภทสองสี และหลายสี 
 เปนตน ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 5 ซม
อาหาร ไรน้ำ ลูกน้ำ ตัวออนแมลงน้ำ 
การเลี้ยงในตูปลา เปนปลาสวยงามที่นิยมเลี้ยงเฉพาะตัวผู เนื่องจากลำตัวและครีบตาง ๆ 
 มีสีสันสวยงาม เลี้ยงในโหลขนาดเล็กโหลละตัว หากวางโหลใกลกันจะ
 แผกางครีบเพราะเปนปลาที่มีนิสัยชอบการตอสู เปนปลาสวยงามที่
 มูลคาสูงและมีชื่อเสียงของประเทศไทย

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย



88 100 ชนิด ปลาสวยงามของไทย

ชื่อไทย ชอนเข็ม 
ชื่อสามัญ Pikehead 
ชื่อวิทยาศาสตร Luciocephalus pulcher (Gray, 1830) 
ชื่อวงศ Osphronemidae 
ถิ่นอาศัย พบเฉพาะในถิ่นอาศัยแบบพรุดั้งเดิม ตั้งแตพรุโตะแดงถึงสุมาตราและ
 บอรเนียว
ลักษณะทั่วไป รูปรางคลายปลาชอน แตสวนหัวและจะงอยปากแหลมยื่น จะงอยปากลาง
 ยาวกวาปากบน ตาโต เกล็ดใหญ ครีบหลังอันเล็กมีฐานสั้นอยูคอนไป
 ทางดานทายใกลกับคอดหาง ครีบหางมีปลายมน ครีบกนมีฐานยาว
 แบงออกเปนสองตอนโดยเวาที ่ตอนกลาง ครีบทองเล็กมีกานครีบ
 อันแรกยาวเปนเสน ครีบอกเล็ก ตัวมีสีน้ำตาลไหมหรือน้ำตาลอมเขียว 
 ดานหลังมีสีจางกวาตอนกลางมีแถบใหญสีคล้ำขอบสีจางพาดจากจะ
 งอยปากไปถึงโคนครีบหางและมีแถบสีจางพาดบริเวณดานทอง 
 โคนครีบหางมีจุดจางสีดำขอบขาว ดานทองสีจาง ครีบหลังมีสีคล้ำ 
 ครีบหางมลีายสีคล้ำประ ครีบดานลางใส วายอยูใกลผิวน้ำเปนกลุมเล็ก ๆ  
 5-10 ตัว หรือลอยอยูเหนือใบไมเพื่อนรอเหยื่อ ขนาดใหญสุดความยาว
 ประมาณ 20 ซม.
อาหาร  แมลง สัตวน้ำขนาดเล็ก  
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูขนาดเล็ก ตกแตงดวยขอนไมและพรรณไมน้ำ  เปนปลาที่เลี้ยง
 คอนขางยาก ถูกรวบรวมเพ่ือสงออกเปนจำนวนมากเชนกันจากพรุโตะแดง

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย



89100 ชนิด ปลาสวยงามของไทย

ชื่อไทย แรด แรดเผือก

ชื่อสามัญ Giant gourami
ชื่อวิทยาศาสตร Osphronemus goramy Lacepède, 1801 

ชื่อวงศ Osphronemidae
ถ่ินอาศัย อางเก็บน้ำ แมน้ำสายใหญ ๆ   และสาขาทุกภาคของไทย ประเทศอินโดนีเซีย
 และหมูเกาะอินเดียตะวันออก

ลักษณะทั่วไป ลำตัวลึกและแบนขางมาก หัวคอนขางเล็ก จะงอยปากแหลม ขากรรไกร

 ลางยื่นกวาขากรรไกรบนเล็กนอย มีฟนซี่เล็ก ๆ  บนขากรรไกรบนและลาง 
 ครีบหลังและครีบกนยาวมาก มีเกล็ดบนฐานครีบ ความสูงของกานครีบ
 บริเวณตอนปลายของครีบทั้งสองจะสูงกวาตอนตนของครีบ ครีบทอง

 มีกานครีบแข็ง 1 อัน กานครีบออน 5 อัน กานครีบออนอันแรกของ

 ครีบทองมีลักษณะเปนเสนยาว อาจจะยาวถึงหรือยาวเลยปลายครีบหาง 

 ครีบหางกลม ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 30 ซม
อาหาร แพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว พันธุไมน้ำและซากพืชที่เนาเปอย 
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูขนาดใหญ ตกแตงดวยขอนไม

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย



90 100 ชนิด ปลาสวยงามของไทย

ชื่อไทย กระดี่มุก
ชื่อสามัญ Pearl gourami, leeri, Mosaic gourami
ชื่อวิทยาศาสตร Trichogaster leerii (Bleeker, 1852)  
ชื่อวงศ Osphronemidae
ถิ่นอาศัย หนอง บึง ลำหวย ซึ่งมีพืชพรรณไมน้ำหนาแนน พบเฉพาะภาคกลาง
 และภาคใต
ลักษณะทั่วไป ลำตัวเพรียวยาวและแบนขางมาก พื้นลำตัวมีสีน้ำตาล ตามตัวมีจุดสีขาว
 ประกระจายอยู ทั ่วไป ที่กลางลำตัวจากปากจรดโคนหางมีแถบสีดำ
 คาดตามความยาวลำตัว โคนหางมีจุดดำขางละ 1 จุด ครีบมีลักษณะ
 เรียวยาวคลายหนวด เกล็ดมีขนาดเล็กละเอียด ขนาดเฉลี่ยความยาว
 ประมาณ 12 ซม
อาหาร แพลงกตอน พืชน้ำขนาดเล็ก ตัวออนแมลงน้ำ และซากพืชที่เนาเปอย
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูที่มีพรรณไมน้ำ  เปนปลาสวยงามที่ไดรับความนิยมสูงเพราะ
 มีสีสันสวยงาม มีการจัดประกวดทั้งในประเทศ (งานประมงนอมเกลาฯ) 
 และตางประเทศ เชนในงาน Aquarama ประเทศสิงคโปร ปจจุบันมีการ
 คัดพันธุใหมีลักษณะลำตัวสั้น หรือ shortbody ซึ่งกำลังเปนที่นิยมใน

 วงการปลาสวยงาม

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย



91100 ชนิด ปลาสวยงามของไทย

ชื่อไทย กระดี่นาง กระเดิด

ชื่อสามัญ Moonlight gourami
ชื่อวิทยาศาสตร Trichogaster microlepis (Günther, 1861)

ชื่อวงศ Osphronemidae
ถิ่นอาศัย แหลงน้ำทั่วไป ทุกภาคของประเทศไทยและในประเทศแถบอินโดจีน
ลักษณะทั่วไป รูปรางคลายคลึงกับปลากระดี่หมอแตขนาดโดยเฉลี่ยจะโตกวา บริเวณ

 ลำตัวและครีบเรียบไมมีลาย เกล็ดบริเวณลำตัวเปนสีขาวเงิน หรือ

 สีฟาออน ครีบสีขาว เกล็ดดานขางลำตัวมีขนาดเล็ก ครีบทองมีกานครีบ
 อันแรกเปลี่ยนเปนเสนยาว ครีบกนยาว ครีบหางเวาตื้น ขนาดโดยเฉลี่ย
 ประมาณ 13 ซม. ปลาตัวผูสังเกตไดจากขอบครีบทองและขอบครีบกน
 จะมีสีสม 

อาหาร แพลงกตอน พืชน้ำขนาดเล็ก ตัวออนแมลงน้ำ และซากพืชที่เนาเปอย

การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูที่มีพรรณไมน้ำ  

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย



92 100 ชนิด ปลาสวยงามของไทย

ชื่อไทย กระดี่ กระดี่หมอ

ชื่อสามัญ Blue gourami, Three-spot gourami
ชื่อวิทยาศาสตร Trichogaster trichopterus (Pallas, 1770) 

ชื่อวงศ Osphronemidae
ถิ่นอาศัย แหลงน้ำทั่วไปในภาคของประเทศไทยและประเทศอื่นในแถบอินโดจีน
ลักษณะทั่วไป ลำตัวเพรียวยาวและแบนขางมาก พื้นลำตัวมีสีเทาออน มีแถบสีน้ำตาล

 อมเทาพาดเฉียงตลอดลำตัว ดานขางลำตัวมีจุดสีสมอมน้ำตาลหรือสีดำ

 ขนาดใหญ 2 จุด อยูบริเวณกึ่งกลางลำตัว 1 จุด บริเวณโคนครีบหางอีก 
 1 จุด แตเหตุที่มีชื่อเรียกเรียก Three spot gourami เนื่องจากนับรวมตา
 เขาไปอีก 1 จุด บริเวณครีบหลัง ครีบกนและครีบหางมีจุดสีเหลืองกระจาย
 ทั่วไป ในปลาตัวผู สีจะเขมจนเปนสีสม ปากมีขนาดเล็กยื่นเฉียงขึ้นดานบน

  ตาโตตั้งอยูในระดับเดียวกับปาก ขนาดเฉล่ียความยาวประมาณ 10 ซม. 

อาหาร แพลงกตอนพืช พืชน้ำขนาดเล็ก ตัวออนแมลงน้ำ
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูที่มีพรรณไมน้ำ ปจจุบันมีการคัดพันธุใหไดสายพันธุเผือกเรียก  
 “กระดี่เผือก”

ภาพโดย : ชาญทอง  ภูนิยม



93100 ชนิด ปลาสวยงามของไทย

ชื่อไทย กระดี่นางฟา   

ชื่อสามัญ Blue gourami, Cosby strain,
ชื่อวิทยาศาสตร Trichogaster trichopterus (Pallas, 1770)

ชื่อวงศ Osphronemidae 
ถิ่นอาศัย พบไดในแหลงน้ำนิ่งทุกภาคของประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป ลำตัวแบนขางมาก เกล็ดมีขนาดเล็กละเอียด พื้นลำตัวมีสีฟาสลับดวย

 ลวดลายสีฟาอมน้ำเงินจนถึงดำ ครีบอกมีลักษณะเรียวยาวคลายหนวด 

 ครีบหลังและครีบทวารมีกานครีบที ่แหลมคม ขนาดเฉลี ่ยความยาว
 ประมาณ 12 ซม
อาหาร แพลงกตอนพืช พืชน้ำขนาดเล็ก ตัวออนแมลงน้ำทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูที่มีพรรณไมน้ำ  เปนปลาที่มีความปราดเปรียวและปรับตัวเขากับ

 สภาพแวดลอมไดดี ไดรับความนิยมเลี ้ยงเปนปลาสวยงามเพราะมี

 สีสวยงาม

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย
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ชื่อไทย กริมสี 

ชื่อสามัญ Pygmy gourami 
ชื่อวิทยาศาสตร Trichopsis pumila (Arnold, 1936) 

ชื่อวงศ Osphronemidae 
ถิ่นอาศัย แหลงน้ำนิ่งและแมน้ำ ตั้งแตลุมน้ำเจาพระยาจนถึงแมน้ำบางปะกง และ
 แมน้ำโขงตอนลางและบริเวณพรุในภาคตะวันออก

ลักษณะทั่วไป  ลำตัวแบนขาง สวนหัวเรียว ปากเล็ก ตาโต เกล็ดเล็ก ครีบหลังเรียว 

 ครีบหางปลายแหลมมีกานครีบเปนเสนเรียว ครีบกนมีฐานครีบยาว 
 ครีบทองเปนเสนยาว  ลำตัวมีสีน้ำตาลออน มีแถบสีคล้ำพาดตามยาว
 ตั้งแตปลายปากถึงโคนหาง มีจุดประสีแดงสม หรือน้ำตาลแดงบนครีบ
 ตาง ๆ และลำตัว และมีจุดเหลือบสีฟาสดหรือเขียวออนบนลำตัว

  ขอบตามีสีฟาวาว ดานทองสีจาง ขนาดใหญสุดความยาวประมาณ 

 4.5 ซม. ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 3 ซม. 
อาหาร แพลงกตอนพืช พืชน้ำขนาดเล็ก ตัวออนแมลงน้ำทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูขนาดเล็ก ที่ตกแตงดวยพรรณไมน้ำ 

ภาพโดย : ชวลิต  วิทยานนท
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ชื่อไทย กริมควาย 

ชื่อสามัญ Croaking gourami 
ชื่อวิทยาศาสตร Trichopsis vittata (Cuvier, 1831)  

ชื่อวงศ Osphronemidae 
ถิ่นอาศัย แหลงน้ำนิ่งท่ัวไป ตั้งแตแมน้ำสาละวินถึงแมน้ำโขง และบอรเนียว
ลักษณะทั่วไป สวนหัวคอนขางเรียว ปากเล็กเชิดขึ้นเล็กนอย ลำตัวรูปไขทรงเรียว

 แบนขางเล็กนอย ครีบหลังอยูตอนกึ่งกลาง ครีบหางปลายแหลมยาว

 ในตัวผูครีบกนยาว ครีบทองเล็กมีปลายเรียวยาว เกล็ดใหญ ไมมีเสนขางตัว
 ลำตัวมีสีคล้ำอมน้ำตาลหรือน้ำตาลแดง มีแตมกลมสีคล้ำที่เหนือครีบอก 
 มีเหลือบสีเขียวออนและมีจุดประสีแดงที่ครีบ ครีบกนมีขอบสีแดงคล้ำ 
 มีเหลือบสีเข ียวออนหรือฟาตามครีบในตัวผู  ตามีส ีฟ าที ่ม านตา 

 ขนาดใหญสุดความยาวประมาณ 7 ซม. 

อาหาร แพลงกตอนพืช พืชน้ำขนาดเล็ก ตัวออนแมลงน้ำทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูขนาดเล็ก ที่ตกแตงดวยพรรณไมน้ำ 

ภาพโดย : ชวลิต  วิทยานนท
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ชื่อไทย ตะพัด มังกร

ชื่อสามัญ Asian bonytongue, Asian Arowana
ชื่อวิทยาศาสตร Scleropages formosus (Müller & Schlegel, 1844) 

ชื่อวงศ Osteoglossidae
ถิ่นที่อาศัย เคยพบทางภาคตะวันออก ไดแก จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ตาม

ลำธารหรือลำคลองท่ีน้ำไหลเอ่ือย ๆ  ซ่ึงทองน้ำมักเปนหินปนทราย ปจจุบัน

 พบที ่จ ังหวัดสุราษฎรธานี สตูล และพบในประเทศมาเลเซีย และ

 อินโดนีเซีย 
ลักษณะทั่วไป   ลำตัวแบนดานขาง สวนทองแบนเปนสันคม เกล็ดมีขนาดใหญและหนา 
 เกล็ดบนเสนขางตัวมี 21-24 เกล็ด ครีบหลังและครีบกนตั้งอยูคอนไป
 ทางปลายหาง สวนครีบอกยาวประมาณหนึ่งในสามของความยาวลำตัว 

 ครีบหางกลม ปากกวางเฉียงขึ้นดานบน ที่ปลายขากรรไกรลางมีหนวด

 ขนาดใหญแตสั้นจำนวน 1 คู ขนาดใหญสุดความยาวประมาณ 1 เมตร 

อาหาร  กบ เขียด สัตวเลื้อยคลานขนาดเล็ก และแมลงขนาดใหญ เชน แมลงสาบ 
 จิ้งจก
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูขนาดใหญ ตกแตงดวยกอนหินและพรรณไมน้ำ มีความทนทาน
 อยูในตูไดนาน 

ภาพโดย : ชาญทอง  ภูนิยม
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ชื่อไทย สวาย สวายเผือก
ชื่อสามัญ Albino Stripped catfi sh
ชื่อวิทยาศาสตร Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878) 
ชื่อวงศ Pangasiidae
ถิ่นอาศัย แมน้ำเจาพระยา ทาจีน ปาสัก และแมน้ำโขง รวมท้ังสาขาและแหลงน้ำ
 ขนาดใหญที่มีการติดตอกับแมน้ำดังกลาวของไทย ประเทศลาว กัมพูชา 
 และเวียดนาม
ลักษณะทั่วไป เปนปลาไมมีเกล็ดขนาดใหญ ลำตัวเรียวยาว แบนขางเล็กนอย หัวแบน
 ลงเล็กนอย สีลำตัวในปลาโตเต็มวัยเปนสีเทาเขมหรือเทาอมน้ำตาล 
 บริเวณทองสีขาว ในลูกปลาทีมีขนาดต่ำกวา 20 ซม. จะมีแถบสีดำ 
 3 แถบ ตามความยาวลำตัว แถบแรกอยูคอนไปทางดานหลัง แถบที่
 สองอยูแนวเสนขางตัว แถบที่สามอยูเหนือฐานครีบอกแลวโคงลงจน
 จรดปลายครีบกน แถบสีดำจะจางลงไปเม่ือลูกปลาโตข้ึนและจะหายไปหมด

เมื่อปลามีขนาดความยาวประมาณ 35 ซม. ปากอยูต่ำ ขากรรไกรลางยาว
 กวาขากรรไกรบน ฟนที่ขากรรไกรเล็กละเอียด ตามีขนาดเล็กอยูหลัง
 มุมปากอยูในระดับเดียวกับมุมปากหรือต่ำกวาเพียงเลก็นอย มีหนวด 2 คู 
 ครีบหางคอนขางยาวและเวาลึก
อาหาร พืชน้ำและสัตวน้ำขนาดเล็ก 
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูขนาดใหญ ตกแตงดวยกอนหิน ปจจุบันมีการคัดสายพันธุเปน
 ปลาเผือกซึ่งไดรับความนิยมเรียกวา “สวายเผือก”  การเล้ียงในตูปลานิยม

 เลี้ยงปลาสวายเผือกขนาดเล็กมากกวาปลาท่ีมีขนาดใหญ

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย
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ชื่อไทย เทพา 

ชื่อสามัญ Chao-phya giant cat fish, Giant pangasius
ชื่อวิทยาศาสตร Pangasius sanitwongsei Smith, 1931

ชื่อวงศ Pangasiidae 
ถิ่นอาศัย แมน้ำเจาพระยา แมน้ำโขง
ลักษณะทั่วไป เปนปลาไมมีเกล็ดขนาดใหญ ลำตัวยาวและคอนขางปอม แบนขางเล็กนอย

  พื้นลำตัวมีสีเทาเงินสวนหลังสีคล้ำ สวนทองสีขาว บริเวณขางตัวเหนือ

 ฐานของครีบอก มีจุดสีขาวขนาดใหญ มีหนวดที่มุมปาก 1 คู และที่ใตคาง
 อีก 1 คู ที่ครีบอก ครีบทองและครีบหลังกานครีบเดี่ยวจะยื่นยาวออกไป
 กวากานครีบอื่น ๆ มาก เปนปลาน้ำจืดที่มีขนาดใหญที่สุดชนิดหนึ่งของ
 ประเทศไทย  ขนาดใหญสุดความยาวประมาณ 2 เมตร น้ำหนักมากกวา 

 100 กิโลกรัม 

อาหาร ปลาที่มีขนาดเล็กกวา ซากสัตว
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูขนาดใหญ ตกแตงดวยกอนหิน นิยมเลี้ยงเปนปลาสวยงาม
 ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ รูปรางปราดเปรียววายน้ำไปมาอยางรวดเร็ว

ภาพโดย : ชาญทอง  ภูนิยม
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ชื่อไทย หนวดพราหมณ
ชื่อสามัญ Paradise thread fin
ชื่อวิทยาศาสตร Polynemus paradiseus Linnaeus, 1758
ชื่อวงศ Polynemidae
ถิ่นอาศัย พบมากในแมน้ำเจาพระยาตอนลาง แมน้ำบางปะกง แมน้ำแมกลอง และ
 แมน้ำโขงตอนลาง ในตางประเทศพบไดจนถึงบอรเนียวและเกาะสุมาตรา
ลักษณะทั่วไป มีสวนหัวขนาดเล็ก ตามีขนาดเล็กอยูเกือบสุดปลายสวนหัวและมีเยื่อ
 ไขมันคลุม ปากกวางมีฟนซี่เล็กละเอียดบนขากรรไกร ลำตัวแบนขาง 
 ครีบอกยาว สวนที่เปนเสนยาวมีความยาวมากกวาลำตัวถึง 2 เทา 
 โดยเฉพาะเสนบนมีทั้งหมดขางละ 10 เสน ครีบหางเวาลึกปลายแหลม 
 เกล็ดเล็กละเอียดมีลักษณะเปนปากฉลาม ตัวมีสีเงินวาวอมชมพูหรือ
 สีเนื้อ หัวสีจางอมชมพูหรือสีเนื้อ ครีบสีจาง ดานทองสีจาง ขนาดเฉลี่ย
 ความยาวประมาณ 12 ซม. ขนาดใหญสุดความยาวประมาณ 20 ซม.
อาหาร สัตวน้ำขนาดเล็ก ตัวออนแมลงน้ำ
การเล้ียงในตูปลา เล้ียงในตูขนาดใหญเพราะตองการพ้ืนท่ีในการวายน้ำมาก เปนปลาสวยงาม

ที่มีความโดดเดนบริเวณครีบอกที่เปนเสนยาวออกมา ตลาดตางประเทศมี
 ความตองการแตยังมีปญหาเรื่องการขนสงที่ตองใชความละเอียดออน
 และความระมัดระวังในการสงออก

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย
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ชื่อไทย มา

ชื่อสามัญ Boeseman croaker
ชื่อวิทยาศาสตร Boesemania microlepis (Bleeker, 1858) 

ชื่อวงศ Sciaenidae
ถิ่นอาศัย ในแมน้ำตอนลางบริเวณที่ใกลจากปากแมน้ำ และแมน้ำในภาคกลาง 
 ภาคเหนือ และแมน้ำโขง 

ลักษณะทั่วไป รูปรางเพรียว เล็กไปทางดานทาย หัวโต หนาผากเวา ตาอยูสูงดานบนของ

 หัวปากกวางอยูดานลางของจะงอยปาก ครีบหลังยาวตลอดสวนหลัง 
 ตอนหนาเปนกานแข็งตอนทายเปนกานออน โคนหางเล็กเรียว ครีบกน
 มีกานแข็งอันใหญหนา ครีบอกยาว ครีบทองมีปลายเปนเสนยาวเชนเดียว

 กับครีบหาง เกล็ดเล็กมาก ตัวมีสีเทาออนเหลือบเงินดานหลังมีสีคล้ำ

   ดานขางลำตัวมีแถบสีคล้ำจาง ๆ เปนแนวเฉียงหลายแถบ ดานทองสีจาง

 ครีบใส ขนาดใหญสุดความยาวประมาณ 60 ซม. ขนาดเฉลี่ยความยาว
 ประมาณ 30 ซม. 
อาหาร ปลาขนาดเล็ก กุง แมลง 
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูขนาดคอนขางใหญ ตกแตงดวยกอนหินและพรรณไมน้ำ

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย
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ชื่อไทย กางพระรวง
ชื่อสามัญ Glass cat fish
ชื่อวิทยาศาสตร Kryptopterus bicirrhis (Valenciennes, 1840)
ชื่อวงศ Siluridae
ถิ่นอาศัย แหลงน้ำไหล แหลงน้ำตามธรรมชาติในภาคกลางพบที่จังหวัดนครนายก
  จ ันทบ ุร ี และตราด ทางภาคใต พบแถบจ ังหว ัดส ุราษฎร ธาน ี 
 นครศรีธรรมราช สตูล พัทลุง และสงขลา
ลักษณะทั่วไป ลำตัวยาวแบนขาง มีหนวด 2 คู หนวดคูแรกอยูบนขากรรไกรบน มี
 ขนาดยาวและชี ้ไปดานหนา สวนหนวดคู ท ี ่ 2 มีขนาดสั ้นอยู บน
 ขากรรไกรลาง ครีบหลังมีขนาดเล็กและสั้นมากแทบมองไมเห็น ครีบกน
 ยาวตลอดจนถึงครีบหาง หัวมีขนาดเล็ก จะงอยปากสั้น ตากลมโต 
 เนื้อปลาจะมีลักษณะโปรงแสง ทำใหมองเห็นกางภายในตัวไดอยางชัดเจน 
 เฉพาะสวนของหัวและกระเพาะอาหารเทานั ้นที ่ทึบแสง ขนาดเฉลี่ย
 ความยาวประมาณ 8  ซม. ขนาดใหญสุดความยาวประมาณ 15 ซม.
อาหาร ไรน้ำ แพลงกตอนสัตว
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูที่ตกแตงดวยพรรณไมน้ำ เปนปลาสวยงามที่ไดรับความนิยม 
 ตลาดตางประเทศมีความตองการสูง ปจจุบันการสงออกยังมีการรวบรวม
 จากธรรมชาติ  เนื่องจากไมสามารถเพาะพันธุใหไดในปริมาณมาก

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย
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ชื่อไทย ขาไก

ชื่อสามัญ -
ชื่อวิทยาศาสตร Kryptopterus cryptopterus (Bleeker, 1851)

ชื่อวงศ Siluridae
ถิ่นอาศัย แมน้ำของทุกภาคของไทย ยกเวนแมน้ำสาละวิน
ลักษณะทั่วไป เปนปลาไมมีเกล็ดขนาดเล็ก มีรูปรางเพรียว ลำตัวแบนขาง สวนหัวสั้น 

 ปากเล็ก ตาโตอยูต่ำกวามุมปาก สวนหลังไมยกสูง มีหนวดยาว 2 คู 

 หนวดที่ริมฝปากยาวถึงบริเวณขอบแผนปดเหงือก หนวดใตคางสั ้น 
 ครีบหลังเล็กมากเห็นเปนเสนสั้น ๆ ครีบอกใหญมีกานแข็งที่ยาวเกือบเทา
 ความยาวของครีบ ครีบกนยาว มีหางเวาตื้น ตัวมีสีเหลืองออนเหลือบเขียว
 ตัวคอนขางใส ครีบสีจาง ขอบครีบกนมีสีคล้ำเชนเดียวกับครีบหาง 

 ครีบอกในตัวผูที่โตเต็มวัยมีสีคล้ำ ขนาดเฉล่ียความยาวประมาณ 10 ซม. 

อาหาร กุง แมลง 
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูที่ตกแตงดวยกอนหิน ขอนไม และพรรณไมน้ำ 

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย
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ชื่อไทย ปกไก 

ชื่อสามัญ Shealfish, Isolasimonni
ชื่อวิทยาศาสตร Kryptopterus cheveyi Durand, 1940

ชื่อวงศ Siluridae
ถิ่นอาศัย ลุมน้ำแมกลอง เจาพระยา แมน้ำโขง และแมน้ำในภาคใต
ลักษณะทั่วไป ลำตัวแบนขางและเรียวไปทางดานทาย หัวเล็ก ปากเล็ก ตาคอนขางโต 

 มีหนวด 2 คู  หนวดที ่ขากรรไกรบนยาวเลยขอบเหงือกเล็กนอย 

 ไมมีครีบหลัง ครีบทองเล็ก ครีบกนยาว ครีบหางเวาลึก พื้นลำตัวสีเทาเงิน 
 ดานทองสีจาง ขนาดความยาวเฉลี่ยประมาณ 20 ซม. 
อาหาร ลูกน้ำ กุง แมลง 
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูที่ตกแตงดวยกอนหิน ขอนไม และพรรณไมน้ำ 

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย
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ชื่อไทย น้ำเงิน 

ชื่อสามัญ Common sheathfi sh
ชื่อวิทยาศาสตร Phalacronotus apogon (Bleeker, 1851) 

ชื่อวงศ Siluridae
ถิ่นอาศัย แมน้ำสายใหญในภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง 
ลักษณะทั่วไป เปนปลาไมมีเกล็ดขนาดกลาง ลำตัวเรียวยาว แบนขางและเพรียวยาวไป
 ทางดานทาย พื้นลำตัวสีขาวเงิน สวนหลังมีสีดำอมเขียว หัวแบนสั้น

 และตาเล ็ก ปากค อนข างกว างม ีฟ นแหลมคมอยู บนขากรรไกร

 ทั ้งสองขาง ครีบหูใหญปลายมน  ครีบทองมีขนาดเล็ก ครีบกน
 เปนแผงยาวแตไมมีครีบหลัง สันหลังบริเวณตนคอสูงและลาดต่ำลงไป
 ทางปลายหาง ครีบหางยาวเปนแฉกเวาลึก ขนาดใหญสุดความประมาณ 

 1.5 เมตร มักพบอยูรวมกันเปนฝูงในระดับกลางน้ำ 
อาหาร ไรน้ำ แพลงกตอนสัตว ลูกปลาขนาดเล็ก

การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูที่ตกแตงดวยกอนหิน ขอนไม และพรรณไมน้ำ 

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย
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ชื่อไทย ปกเปาสมพงษ

ชื่อสามัญ Redeye puffer
ชื่อวิทยาศาสตร Carinotetraodon lorteti (Tirant, 1885)

ชื่อวงศ Tetraodontidae
ถ่ินอาศัย แมน้ำลำคลองท่ัวประเทศ หรือในบริเวณน้ำกรอยตามชายฝงของทวีปเอเชีย 
ลักษณะทั่วไป มีพื้นลำตัวสีเทาอมเขียว ใตทองสีขาว มีลวดลายสีเทาเขมขนาดใหญ

 พาดบนแผนหลังและขางลำตัว สามารถปรับเปลี่ยนสีลำตัวใหเขมหรือ

 จางไดตามสภาพแวดลอม ตามีสีแดงสามารถกรอกกล้ิงไปมาได  ปลาตัวผู
 จะมีขนาดลำตัวที ่ใหญกวาตัวเมีย ลำตัวสีแดง ตัวเมียมีขนาดเล็ก 
 ลำตัวสีเขียว มีลาดพาดตามลำตัว ขนาดใหญสุดความยาวประมาณ 
 7.5 ซม.

อาหาร กุง หอย แมลงน้ำ

การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูขนาดเล็กที่ตกแตงดวยกอนหินและพรรณไมน้ำ 

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย
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ชื่อไทย  ปลาปกเปาซีลอน

ชื่อสามัญ  Palembang puffer, Figure-eight puffer, Eyespot puffer fish
ชื่อวิทยาศาสตร  Tetraodon biocellatus Tirant, 1885

ชื่อวงศ Tetraodontidae
ถิ่นอาศัย  ชายทะเลและปากแมน้ำในเขตน้ำกรอย
ลักษณะ  รูปรางหนาตาจะคลายกับปกเปาเขียวจุดมากแตมีขนาดเล็กกวา 

 พื ้นลำตัวสีดำหรือน้ำเงินปนดำ บนหลังมีลายเหลืองเปนรูปเลข 8

 ใตครีบหลังมีวงกลมเหลือง มุมปากและโคนหางมีจุดดำแหงละ 1 จุด 
 ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 15 ซม.
อาหาร กุง หอย แมลงน้ำ
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูขนาดเล็กที่ตกแตงดวยกอนหินและพรรณไมน้ำ นิยมนำมาเลี้ยง

 เพื่อใหกินหอยที่ติดมากับพรรณไมน้ำและแพรพันธุในตูปลา หรือเลี้ยง

 เพื่อใหกินหอยในบอชำน้ำของพรรณไมน้ำ

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย
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ชื่อไทย ปกเปาดำ ปกเปาตาแดง 

ชื่อสามัญ -
ชื่อวิทยาศาสตร Tetraodon leiurus Bleeker, 1851 

ชื่อวงศ Tetraodontidae
ถิ่นอาศัย พบปกเปาชนิดนี้ไดตามริมน้ำ หนอง บึง เข่ือน เกือบทั่วประเทศ
ลักษณะทั่วไป รูปรางกลมปอมหัวทายเรียว ปากเล็ก ตาโต ดานหลังและดานทอง

 มีผิวสากเปนหนามเล็กละเอียด ดานทองนิ่มขยายตัวไดมาก ครีบหลังเล็ก

 เชนเดียวกับครีบกน ลำตัวสีเขียวอมเทาคล้ำหรือสีน้ำตาลเขม มีดวงหรือ
 ลายสีดำประทั่วตัว บางตัวอาจมีสีจางที่ดานทอง ตาแดง ครีบสีจาง 
 ขนาดใหญสุดความยาวประมาณ 13  ซม.
อาหาร กุง หอย แมลงน้ำ

การเลี้ยงในตูปลา  เลี้ยงในตูขนาดเล็กที่ตกแตงดวยกอนหินและพรรณไมน้ำ 

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย
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ชื่อไทย ปกเปาเขียวจุด

ชื่อสามัญ Green blow  fish, Spotted green pufferfi sh
ชื่อวิทยาศาสตร Tetraodon nigroviridis Marion de Procè, 1822 

ชื่อวงศ Tetraodontidae
ถิ่นอาศัย พบทั่วไปตามแมน้ำ ลำคลอง
ลักษณะทั่วไป เปนปลาน้ำจืดขนาดเล็ก นิสัยคอนขางดุราย มีสารพิษในอวัยวะสืบพันธุ

 และระบบยอยอาหาร ไมน ิยมบริโภค ลำตัวคอนขางกลม หัวโต 

 ตาเล็ก ลำตัวสีเขียวมะกอก ทองสีขาวจาง มีจุดประสีดำอยูตอนบนของ
 ลำตัว ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 6 ซม.
อาหาร กุง หอย แมลงน้ำ
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูขนาดเล็กที่ตกแตงดวยกอนหินและพรรณไมน้ำ นิยมนำมาเลี้ยง

 เพื่อใหกินหอยที่ติดมากับพรรณไมน้ำและแพรพันธุในตูปลา หรือเลี้ยง

 เพื่อใหกินหอยในบอชำน้ำของพรรณไมน้ำ

ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย
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ชื่อไทย เสือพนน้ำ เสือ
ชื่อสามัญ Archer  fish, Largescale archer fish
ชื่อวิทยาศาสตร Toxotes chatareus (Hamilton, 1822)
ชื่อวงศ Toxotidae
ถิ่นอาศัย แมน้ำและแหลงน้ำที่มีทางติดตอกับทะเล อางเก็บน้ำ บริเวณที่เปน
 น้ำกรอยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ลักษณะทั่วไป ลำตัวสั้นปอมแบนขางมาก แนวสันหลังจากจะงอยปากถึงหนาครีบหลัง
 เก ือบเป นเส นตรง ปากเฉ ียงข ึ ้นข างบน ตาอยู  ใกล แนวสันหลัง 
 มีรอยประสีดำบริเวณสวนครึ่งบนลำตัว 5-6 แตม ขอบครีบหลังและ
 ครีบกนมีสีดำ ขนาดใหญสุดความยาวประมาณ 25 ซม. เปนปลาที่ชอบ
 วายอยูผิวน้ำ มีความสามารถพนน้ำไปไดไกล ๆ เพื่อลาแมลงตาง ๆ มา
 เปนอาหาร การพนน้ำทำไดโดยแรงกดดันอยางรวดเร็วของแผนปดเหงือก
 และรองแคบ ๆ ใตเพดานปาก เมื่อพนน้ำโดนแมลงจนตกลงไปในน้ำจึงจะ
 วายไปกินอยางรวดเร็ว
อาหาร แมลงน้ำ แพลงกตอน ตัวออนแมลงน้ำ
การเลี้ยงในตูปลา เลี้ยงในตูขนาดกลางตกแตงดวยกอนหินและพรรณไมน้ำ สามารถเลี้ยง
 และใหพนน้ำจับแมลงในบอแบบ touch pool หรือในตูได

ภาพโดย : ชาญทอง  ภูนิยม
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ตะเพียนทองเผือก 38
ตะเพียนลาย  58

ท
ทรงเครื่อง 45

เทพา 98

น
นวลจันทร 41
นวลจันทร 46
นวลจันทรน้ำจืด 41 
น้ำเงิน 104
น้ำผึ้ง 75
น้ำหมึก 53

บ
บา 52
บูกลวย 74
บูหมาจู 73

ป
ปลองออย 30
ปลาปกเปาซีลอน 106
ปกเปาเขียวจุด 108
ปกเปาดำ 107
ปกเปาตาแดง 107
ปกเปาสมพงษ 105
ปกไก 103
แปน 11
แปนแกว 11 
แปนแกวยักษ 12
แปบควาย 54

พ
เพี้ย 51

ม
มะไฟ 61
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มังกร 96
มา 100
มุงหมาย 61
แมลงภู 27

ย
ยางบอน 21
ยี่สกไทย 56

ร
รากกลวย 29
แรด 89
แรดเผือก 89

ล
ลูกผึ้ง 75
เล็บมือนาง 42
เลียหิน 48

ส
สบธง 24
สยุมพร 20
สรอยขาว 50
สวาย 97
สวายเผือก 97
สิงหดำ
สูด 49
เสือ 109
เสือขางลาย 60
เสือดำ 82
เสือตอลายเล็ก 72
เสือตอลายใหญ 71
เสือปาพรุ 57

เสือพนน้ำ 109
เสือสุมาตราไทย 60

ห
หนวดพราหมณ 99
หนามหลังหางดำ 37
หนาสั้น 20
หมอแคระแมน้ำแคว 14
หมอจำปะ 25
หมอจำปา 25
หมอตาล 76
หมูขางลาย 32
หมูขาว 33
หมูคอ 34
หมูคอก 34
หมูนาน 35
หมูมัน 33
หมูลายเสือ 31
หมูเหลือง 33
หมูอารีย 36
หลด 79
หลดจุด 79
หลดภูเขา 80
หลดลาย 80
หัวตะกั่ว 13
หางเหยี่ยว 37
หางไหม 37

อ
อีดูด 75
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ดัชนีชื่อวิทยาศาสตร
A
Acantopsis choirorhynchos (Bleeker,1854) 29
Aplocheilus panchax (Hamilton, 1822) 13

B
Badis khwae  Kullander & Britz, 2002 14
Balantiocheilos melanopterus (Bleeker, 1851) 37
Barbonymus altus (Günther, 1868) 38
Barbonymus schwanenfeldii (Bleeker, 1853) 39
Belontia hasselti (Cuvier, 1831) 25
Betta prima Kottelat, 1994 85
Betta smaragdina Ladiges,1972 86
Betta splendens Regan, 1910 87
Boesemania microlepis (Bleeker, 1858) 100
Boraras maculates (Duncker, 1904) 40
Botia beauforti (Smith, 1931) 31
Brachygobius doriae (Günther, 1868) 73
  
C
Carinotetraodon lorteti (Tirant, 1885) 105
Channa marulia (Hamilton, 1822) 26
Channa micropeltes (Cuvier, 1831) 27
Channa striata (Bloch, 1797) 28
Chitala blanci (d’Aubenton, 1965) 83
Chitala ornata (Gray, 1831) 84
Cirrhinus microlepis (Suavage, 1878) 41
Crossocheilus reticulatus (Fowler, 1934) 42

D
Danio albolineatus (Blyth, 1860) 43
Datnioides pulcher (Kottelat, 1998) 71

Datnioides undecimradiatus (Roberts & 
 Kottelat, 1994) 72
Dermogenys pusilla Kuhl & van Hasselt,  
 1823 77
Devario regina (Fowler, 1934) 44
  
E
Epalzeorhynchos bicolor (Smith, 1931) 45
Epalzeorhynchos munense (Smith, 1934) 46
Esomus metallicus (Ahl, 1923) 47
  
G
Garra cambodgiensis (Tirant, 1883) 48
Gyrinocheilus aymonieri (Tirant, 1883) 75
  
H
Hampala macrolepidota Kuhl & 
 Van Hasselt, 1823 49
Helostoma temminkii Cuvier, 1829 76
Hemibagrus wyckii (Bleeker, 1858) 15
Henicorhynchus siamensis (Sauvage, 1881) 50
Himantura kittipongi Vidthayanon & 
 Roberts, 2005 70
  
K
Kryptopterus bicirrhis (Valenciennes, 1840) 101

Kryptopterus cheveyi Durand, 1940 103
Kryptopterus cryptopterus (Bleeker, 1851) 102
  
L
Labeo chrysophekadion (Bleeker, 1850) 51
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Leptobarbus hoevenii (Bleeker, 1851) 52
Luciocephalus pulcher (Gray, 1830) 88
  
M
Macrognathus siamensis (Günther, 1861) 79
Macrognathus taeniagaster (Fowler, 1935) 80
Mastacembelus erythrotaenia 
 Bleeker, 1850 78
Monodactylus argenteus (Linnaeus, 1758) 81
Mystus bocourti (Bleeker, 1864) 16
Mystus singaringan (Bleeker, 1846) 17
Mystus vittatus (Bloch, 1794) 18
Mystus wolf fi i (Bleeker, 1851) 19
  
N
Nandus nebulosus (Gray, 1835) 82
  
O
Ompok bimaculatus (Bloch, 1797) 20
Opsarius pulchellus (Smith, 1931) 53
Oryzias minutillus Smith, 1945 10
Osphronemus goramy Lacepde, 1801 89
 
P
Pangasianodon hypophthalmus 
 (Sauvage, 1878) 97
Pangasius sanitwongsei Smith, 1931 98
Pangio kuhlii (Valenciennes, 1846) 30
Paralaubuca harmandi (Sauvage, 1883) 54
Parambassis siamensis (Fowler, 1937) 11
Parambassis wolf fii (Bleeker, 1851) 12
Phalacronotus apogon (Bleeker, 1851) 104
Polynemus paradiseus Linnaeus, 1758 99

Poropuntius malcolmi (Smith, 1945)  55
Probarbus jullieni Sauvage, 1880  56
Pseudomystus siamensis (Regan, 1913)  21
Puntius hexazona (Weber & de Beaufort,  
 1912)  57
Puntius johorensis (Duncker, 1904) 58
Puntius orphoides (Valenciennes, 1842) 59
Puntius partipentazona Fowler, 1934 60
Puntius stoliczkanus Day, 1871 61

R
Rasbora borapetensis Smith, 1934  62
Rasbora einthovenii (Bleeker, 1851) 63
Rasbora myersi Brittan, 1954  64
Rasbora pauciperforata Weber & de Beaufort,
  1916  65
Rasbora trilineata Steindacher, 1870  66
  
S
Schistura nicholsi (Smith, 1933)  23
Scleropages formosus (Müller & Schlegel,  
 1844) 96
Sperata seenghala (Sykes, 1839)  22
Stigmatogobius sadanundio (Hamilton, 
 1822)  74 
Syncrossus beauforti (Smith, 1931)  31
Syncrossus hymenophysa (Bleeker, 1852)  32
  
T
Tetraodon biocellatus Tirant, 1885 106
Tetraodon leiurus Bleeker, 1851  107
Tetraodon nigroviridis Marion de Proc , 
 1822  108
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Toxotes chatareus Hamilton, 1822  109
Trichogaster leerii Bleeker, 1852  90
Trichogaster microlepis Günther, 1861  91
Trichogaster trichopterus Pallas, 1770  92
Trichogaster trichopterus Pallas, 1770  93
Trichopsis pumila Arnold, 1936  94
Trichopsis vittata Cuvier, 1831  95
Trigonostigma espei Meinken, 1967  67
Trigonostigma heteromorpha Duncker, 
 1904  68
Trigonostigma somphongsi Meinken, 
 1958  69 
  
X
Xenentodon cancila Hamilton.1822  24
  
Y
Yasuhikotakia modesta Bleeker, 1864  33
Yasuhikotakia morleti Tirant, 1885  34
Yasuhikotakia nigrolineata Kottelat & Chu, 
 1987  35
Yasuhikotakia sidthimunki Klausewitz, 
 1959  36




