ความหลากหลายของพรรณปลาป่ าพรุ โต๊ ะแดงกับสภาวะการถูกคุกคาม
กิตติภพ จันทรประวัติ
กลุ่มวิจยั และพัฒนาสถานแสดงพันธุ์สตั ว์น ้าจืด

“ พรุ “ เป็ น คาที่ชาวบ้ านทางภาคใต้ ใช้ เรี ยก บริเวณที่เป็ นพื ้นที่ลมุ่ ชุม่ ชื ้น มีน ้าแช่ขงั มาก มีซากผุพงั ของต้ นไม้
และพันธุ์พืชทับถมกัน
ถ้ าจะกล่าวถึง ป่ าพรุที่ใหญ่และอุดมสมบูรณ์ที่สดุ คงต้ องนึกถึง ป่ าพรุโต๊ ะแดง ซึง่ เป็ นป่ าพรุที่สมบูรณ์ที่สดุ ใน
บรรดาพรุที่มีอยู่ทงหมดของประเทศไทย
ั้
(ความหลากหลายของชนิดพรรณไม้ พรรณพืช และสัตว์น ้า จะเป็ นดัชนีชี ้วัด
แสดงถึงความสมบูรณ์ป่าพรุนนๆ
ั ้ ป่ าพรุเมื่อเสื่อมโทรมจะกลายสภาพเป็ นป่ าเสม็ด)ครอบคลุมพื ้นที่ 4 อาเภอ ของจังหวัด
นราธิวาส คือ อ.เมือง อ.ตากใบ อ.สุไหงโกลก และอ.สุไหงปาดี มีเนื ้อที่ประมาณ 125,625 ไร่ ( สานักงาน กปร., 2553 )

ระบบนิเวศกึ่งป่ ากึ่งหนองน ้า
www.unseentourthailand.com/pgall...page%3
D1

การทับถมของเศษซากพืช
www.trekkingthai.com/forest/frgu...de07.htm

ระบบนิเวศป่ าพรุโต๊ ะแดง เป็ นระบบนิเวศที่มีลกั ษณะเฉพาะตัว และจะ
แตกต่างจากนิเวศป่ าชนิดอื่นค่อนข้ างมาก โดยมีลกั ษณะกึ่งป่ ากึ่งหนองน ้า
คือ เป็ นป่ าที่มีน ้าท่วมขังเกือบตลอดทังปี
้ พรรณไม้ พรรณพืชในป่ าจึงต้ อง
มีระบบรากพิเศษคล้ ายกับป่ าโกงกาง คือ มีรากค ้ายัน รากหายใจ และ
รากพูพอน เพื่อให้ สามารถดารงชีวิตอยู่ในระบบนิเวศที่แตกต่างจากปกติ
ได้ บริเวณพื ้นผิวหน้ าดินเป็ นอินทรี ยวัตถุ อันเกิดจากการทับถมของซาก

ระบบรากต้ นไม้ ในป่ าพรุ
www.ipst.ac.th/environment/peatswamp.htm

พืชเป็ นชันหนาประมาณ
้
0.5-5.0 ม. ส่วนพื ้นดินชันล่
้ างหรื อพื ้นดินเดิม จะ
มีลกั ษณะเป็ นดินตะกอนเลน มีสารประกอบพวกกามะถัน ซึง่ มีความเป็ น

กรดสูง การย่อยสลายเศษซากพืชเป็ นไปได้ ช้า เนื่องจากสภาพ
น ้าท่วมขัง และความเป็ นกรดของน ้าเป็ นตัวขัดขวางการทางานของจุลินทรี ย์ในการย่อยสลาย สีของน ้าเป็ นสีน ้าตาล
คล้ ายสีชา น ้าในป่ าพรุมีคา่ ความเป็ นกรดเป็ นด่างหรื อ pH ที่ 3.7-6.4 โดยเฉพาะฤดูแล้ งน ้าในพื ้นที่พรุจะมีคา่ ความเป็ น
กรดค่อนข้ างสูง น ้ามีออกซิเจนละลายอยูค่ อ่ นข้ างต่า สัตว์น ้าที่อาศัยอยูใ่ นพรุ จึงต้ องมีการปรับตัวเป็ นอย่างมากที่จะ

อาศัยอยูใ่ นแหล่งน ้าดังกล่าว แต่เมื่อเข้ าสูฤ่ ดูฝน ปริมาณน ้าที่ไหลเข้ าพรุมีปริมาณมากขึ ้น ค่าความเป็ นกรดก็จะลดลง
ปริมาณออกซิเจนละลายน ้าเพิ่มสูงขึ ้น ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน ้าเพิ่มมากขึ ้น จึงเป็ นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสืบ
พันธ์วางไข่ของพรรณปลาและสัตว์น ้าต่างๆ ในพรุโต๊ ะแดง
พรุโต๊ ะแดง จัดว่าเป็ นพรุที่มีความหลากหลายของชนิดพรรณปลามากที่สดุ ในบรรดาพรุทงหมดของประเทศไทย
ั้
คือ มีการพบพรรณปลาอย่างน้ อย 95 ชนิด มีความสาคัญทางด้ านเศรษฐกิจ ในแง่ของการใช้ บริโภคภายในชุมชน และ
จับขายเป็ นปลาสวยงาม โดยพรรณปลาหลายชนิด ไม่เคยปรากฏรายงานว่าเคยพบในแหล่งน ้าใดๆในประเทศไทยมา
ก่อน จัดว่าเป็ นปลาที่พบได้ เฉพาะถิ่น (Endemic species) พบเฉพาะพื ้นที่พรุโต๊ ะแดงเท่านัน้ เช่น
ปลากะแมะ Chaca bankanensis เป็ นชนิดที่พบในประเทศไทย จากทังหมด
้
3
ชนิด ของวงศ์ปลากะแมะ( Family Chacidae ) มีรูปร่างและอุปนิสยั ค่อนข้ าง
กะแมะ
Chaca bankanensis Bleeker,1852

แปลก ได้ รับความนิยมอย่างสูงในตลาดปลาสวยงาม แต่เลี ้ยงได้ ยากมาก ในแต่
ละปี ถูกจับขายเป็ นปลาสวยงามจานวนมาก เมื่อเปรี ยบเทียบกับจานวนประชากร
ปลาที่มีอยูต่ ามธรรมชาติ มีแนวโน้ มที่จะสูญพันธุ์คอ่ นข้ างสูง

ช่ อนเข็ม
Luciocephalus pulcher (Gray,1830)

ปลาช่อนเข็ม Luciocephalus pulcher เป็ นปลาเพียงชนิดเดียวที่พบใน วงศ์
ปลาช่อนเข็ม( Family Luciocephalidae ) มีลกั ษณะโดดเด่นในช่วงเวลากิน
อาหาร โดยจะพุง่ จูโ่ จมเข้ าหาเหยื่อทังตั
้ ว และส่วนของปากที่ใช้ จบั กินอาหารจะ
ยืดหดได้ ปลาชนิดนี ้ตัวผู้จะอมไข่ไว้ ประมาณ 28 วัน จนลูกปลามีขนาด 1 ซม.จึง
คายออกมา ได้ รับความนิยมสูงในตลาดปลาสวยงาม

เสือพรุ 6 ขีด
Systomus hexazona (Weber&deBeaufort,1916)

ปลาเสือพรุ 6 ขีด Systomus hexazona คล้ ายเสือข้ างลาย แต่มีแถบข้ างลาตัว 6
แถบ มีขนาดเล็กกว่าและเลี ้ยงได้ คอ่ นข้ างยากกว่ามาก พบได้ ไม่บอ่ ยนักในตลาด
ปลาสวยงาม
ปลากริมแรด Parosphronemus paludicola คล้ ายปลากริม สีสนั สวยงาม พบ
ได้ ไม่บอ่ ยนักในตลาดปลาสวยงาม เลี ้ยงได้ ยากมาก

กริมแรด
Parosphronemus paludicola (Tweede,1952)

โดยพรรณปลากลุม่ นี ้ มักพบได้ บริเวณแอ่งน ้าภายในพรุ ที่มีคา่ ความเป็ นกรด
ค่อนข้ างสูง เมื่อนามาเลี ้ยง ค่อนข้ างจะปรับตัวให้ อาศัยอยูใ่ นสภาพน ้าปกติได้ ยาก
และมักจะตายลงอย่างรวดเร็ ว ผู้เลี ้ยงจึงจาเป็ นต้ องความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของ
ปลาชนิดนันๆพอสมควร
้
จึงสามารถที่จะเลี ้ยงให้ ปลาอยู่รอดได้ เป็ นเวลานาน แต่
อย่างไรก็ตามปลากลุม่ นี ้ก็ยงั ได้ รับความนิยมสูงในตลาดปลาสวยงาม

ส่วนบริเวณแหล่งน ้ารอบๆพรุโต๊ ะแดง ที่มีคา่ ความเป็ นกรดไม่สงู มากนัก เราจะพบพรรณปลาอีกกลุม่ หนึง่ ที่
สามารถปรับตัวได้ ดีกว่าปลากลุม่ แรก อาศัยอยูใ่ นน ้าปกติได้ ง่าย และยังได้ รับความนิยมในตลาดปลาสวยงาม เช่น
ปลาซิวข้ างขวานใหญ่ Trigonostigma heteromorpha เป็ นปลา
สวยงามที่เลี ้ยงง่าย ปรับตัวดี สีสนั สวยงาม ได้ รับความนิยมสูง จึงมีการ
ภาพ :www.jawnoyfishing.blogspot.com/2009/...ora.html
ซิวข้ างขวานใหญ่
Trigonostigma heteromorpha Dunker,1904

จับขายเป็ นปลาสวยงามในแต่ละปี เป็ นจานวนมาก ในตลาดปลา
สวยงามมักเรี ยกว่า “ ซิวข้ างขวานโกลก “
ปลาเพียวขุน่ Kryptopterus macrocephalus คล้ ายปลาก้ างพระร่วง
แต่สีลาตัวจะขุน่ กว่าไม่ใสเหมือนก้ างพระร่วง พบได้ ไม่บอ่ ยนักในตลาด
ปลาสวยงาม เลี ้ยงได้ ยากกว่าปลาก้ างพระร่วง

ภาพ: www.trangpets.com/index.php%3Fto....
msg1014

เพียวขุ่น

Kyptopterus macrocephalus (Bleeker,1858)

ปลากัดน ้าแดง Betta pi เป็ นปลากัดที่ใหญ่ที่สดุ ในปลากัดอมไข่ที่พบใน
ประเทศไทย ใต้ คางมีลกั ษณะเหมือนสัญลักษณ์พาย (π) อุปนิสยั ไม่
ก้ าวร้ าว จึงสามารถเลี ้ยงรวมกันได้ หลาย ๆ ตัวโดยไม่กดั กัน
ป่ าพรุโต๊ ะแดงนอกจากจะมีพรรณปลาที่พบได้ เฉพาะถิ่นแล้ ว ยังมี
พรรณปลาทางเศรษฐกิจอื่นๆอีกหลายชนิด ที่พบได้ เกือบทุกภาคของ

ภาพ: www.israquarium.co.il/Fish/Betta...tta.html
กัดนา้ แดง
Betta pi Tan,1998

ประเทศไทย ใช้ ประโยชน์ในแง่ของการนามาบริ โภคภายในครัวเรื อนและ
ชุมชน เช่น ปลาช่อน ปลากระสง ปลาหมอไทย ปลาไหลนา ปลาดุกอุย
ปลาบู่ นับได้ วา่ พรุโต๊ ะแดงเป็ นพื ้นที่ชมุ่ น ้าที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสัตว์น ้ามากที่สดุ แหล่งหนึง่ ของประเทศไทย แต่จากสถานการณ์
ในปั จจุบนั พบว่า พรรณปลาพรุโต๊ ะแดงกาลังอยูใ่ นสภาวะถูกคุกคาม
อย่างหนัก พรรณปลาหลายชนิดมีแนวโน้ มใกล้ สญ
ู พันธุ์ โดยเฉพาะปลา
ที่พบได้ เฉพาะถิ่น อันเนื่องมาจากสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ

1. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมป่ าพรุ อันเกิดจากการบุกรุกทาลายพื ้นที่จากประชาชนที่อยูอ่ าศัยอยู่รอบ
บริเวณป่ าพรุโต๊ ะแดง เพื่อทาการเกษตรกรรม รวมถึงการเข้ าไปพัฒนาพื ้นที่พรุของส่วนราชการต่างๆ เช่น การก่อตังนิ
้ คม
สหกรณ์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขุดคลองระบายน ้าออกจากพื ้นที่ป่าพรุสแู่ ม่น ้าและทะเล ทาให้ พื ้นที่ป่าพรุโต๊ ะแดง
เสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว ประกอบกับภาวะโลกร้ อนในปั จจุบนั เกิดความแห้ งแล้ งมากขึ ้น ดินพรุยบุ ตัวลง น ้าที่เคยมีใน
พื ้นที่ก็แห้ งไป เกิดไฟป่ าเผาไหม้ นานหลายวันหลายคืน เป็ นสาเหตุให้ พื ้นที่ป่าพรุโต๊ ะแดงถูกทาลายอย่างรวดเร็ว ทาให้
ปลาสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัย รวมถึงการใช้ ยาและสารเคมีในไร่นารอบบริเวณพื ้นที่ป่าพรุ เกิดสารเคมีตกค้ างไหลลงสู่
แหล่งน ้า ส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิตของพรรณปลาในพื ้นที่ป่าพรุโต๊ ะแดง

2. การทาการประมงมากเกินกาลังผลิตของแหล่งน ้า โดยเฉพาะการรวบรวมเพื่อส่งขายเป็ นปลาสวยงาม อัน
เนื่องมาจากปลาป่ าพรุโต๊ ะแดงได้ รับความนิยมอย่างกว้ างขวางในตลาดปลาสวยงามทังในและนอกประเทศ
้
เพราะปลา
ในกลุม่ นี ้นอกจากมีความสวยงามแล้ ว ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความแปลกไม่เหมือนใคร จึงมีการรวบรวมเพื่อส่งขาย
เป็ นจานวนมาก เช่น ปลากะแมะ ปลาซิวข้ างขวานใหญ่ และที่นา่ วิตกก็คือ การรวบรวมปลาขนาดเล็ก เช่น
ปลาเสือพรุ 6 ขีด Systomus hexazona ปลาซิวผอม Rasbora agilis ปลา
ซิวหนู Boraras urophthalmoides ไปใช้ เป็ นปลาเหยื่อเพื่อเลี ้ยงปลาสวยงาม
ภาพ : www.lapwing.exblog.jp/m2009-05ซิวผอม
01
Rasbora agilis (Ahl,1937)

ขนาดใหญ่ เช่น ปลาหมอสีฟลาวเวอร์ ฮอร์ นและปลาตะพัด การกระทาดังกล่าว
ไม่วา่ จะเป็ นความตังใจหรื
้
อรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ตาม อันเป็ นการใช้ ทรัพยากรไป
ในทางที่ไม่เหมาะสม ไม่ได้ ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด และคงเป็ นสิ่งที่ไม่ถกู ต้ อง
นัก ถ้ าปลาหลายชนิดต้ องสูญพันธุ์ไปเพราะสาเหตุดงั กล่าว

ภาพ: www. aqua.c1ub.net/forum/index.php
ซิวหนู
Boraras urophthalmoides (Kottelat,1991)

จากสภาวะการคุกคามพรรณปลาพรุโต๊ ะแดง ที่ได้ กล่าวมาในข้ างต้ น ไม่วา่
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมป่ าพรุ อันเกิดจากการบุกรุกพื ้นที่ป่า
หรื อการจับปลามากเกินไป เพื่อรวบรวบส่งขายเป็ นปลาสวยงามก็ตาม ล้ วน

ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายของพรรณปลาพรุโต๊ ะแดงอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ
ปั ญหาการบุกรุกพื ้นที่ป่านับวันจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ ้น ซึ่งได้ สง่ ผลกระทบโดยตรงต่อทรัพยากรพรรณปลาป่ าพรุโต๊ ะ
แดง สังเกตได้ วา่ ในปั จจุบนั ปลาหลายชนิดเริ่มที่จะพบได้ ยากมากขึ ้น หรื อมีปริมาณลดลง เช่น ปลากะแมะ ปลาหมอ
จาปา การปลูกฝั งจิตสานึกในการอนุรักษ์ อย่างเดียวคงไม่พอ จาเป็ นต้ องมีแรงจูงใจทางด้ านเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับการ
แก้ ปัญหาการบุกรุกพื ้นป่ าจาเป็ นต้ องกระทาควบคูไ่ ปกับการแก้ ปัญหาทางด้ านเศรษฐกิจของชุมชน ซึง่ ในปั จจุบนั ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาพิกลุ ทอง อันเนื่องมาจากพระราชดาริ เข้ ามาแก้ ปัญหาการบุกรุกพืน้ ที่ป่า โดยได้ กาหนดแนวทางการ
จัดการพื ้นที่ป่าพรุเป็ น 3 เขต คือ
1. เขตพื ้นที่สงวน เป็ นเขตที่สภาพป่ าพรุยงั คงความอุดมสมบูรณ์ จาเป็ นที่จะต้ องรักษาสภาพแวดล้ อมให้
เปลี่ยนแปลงน้ อยที่สดุ จัดเป็ นเขตที่ห้ามล่าสัตว์หรื อทาการประมงโดยเด็ดขาด
2. เขตพื ้นที่อนุรักษ์ เป็ นเขตที่ป่าพรุเริ่มถูกทาลายเป็ นบางส่วน จาเป็ นที่จะต้ องได้ รับการบูรณะฟื น้ ฟูเพื่อให้ กลับคืน
สภาพเป็ นเขตพื ้นที่สงวน เขตอนุรักษ์เป็ นพื ้นที่ที่ราษฎรรอบๆบริเวณป่ าพรุ ใช้ ประโยชน์ในด้ านการทาการประมงหรื อการ
หาของป่ า ดังนันการใช้
้
ประโยชน์ใดๆก็ตาม จาเป็ นที่ต้องมีความระมัดระวังให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางระบบนิเวศน้ อย
ที่สดุ
3. เขตพัฒนา เป็ นเขตป่ าพรุเสื่อมโทรม อันเกิดจากการ บุกรุก แผ้ วถาง เผาป่ า เพื่อใช้ ในกิจกรรมทางด้ าน
การเกษตร โดยทางศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองฯได้ เข้ ามาพัฒนาพื ้นที่ จัดสรรที่ดินทากินแก่ราษฎร การแก้ ไข ปรับปรุง

คุณภาพดิน ให้ เหมาะสมกับการทาการเกษตร และการประมง รวมถึงการเข้ าไปพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ สอดคล้ อง
กับความต้ องการของเกษตรกร เพื่อสร้ างความมัน่ คงทางด้ านเศรษฐกิจของชุมชน ลดปั ญหาการบุกรุกป่ าให้ น้อยลงที่สดุ
เป็ นที่ทราบกันดีอยูแ่ ล้ วว่า สังคมรอบๆพื ้นที่คอ่ นข้ างจะแตกต่างจากที่อื่นมาก การเข้ าไปพัฒนาหรื อแก้ ไขปั ญหา
ใดๆก็ตาม สิ่งสาคัญที่สดุ คือ จาเป็ นต้ องทาความเข้ าใจและได้ รับความร่วมมือจากประชาชนในพื ้นที่ การแก้ ไขปั ญหาจึง
จะประสบผลสาเร็จและบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้ เกิดการใช้ ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนที่สดุ
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พรรณปลาพรุ โต๊ ะแดงที่สาคัญ

ซิวเพชรน้ อย
ชื่อสามญ Spotted Rasbora
ชื่อวิทยาศาสตร์ Boraras maculatus ( Dunker, 1904)
ลักษณะเด่ น รูปร่างเรี ยวยาว หัวโต ตาโต มีเส้ นข้ างตัวไม่สมบูรณ์ ลาตัวมีสีน ้าตาลอ่อนถึงสีแดง มี
จุดดา 3 จุดทีเหนือครี บอก ครี บก้ น และโค่นหางขนาด 2.5 เซนติเมตร ที่อยู่อาศัย พรุ โต๊ ะแดง จ.
นราธิวาส สถานภาพ มีแนวโน้ มใกล้ สญ
ู พันธุ์ อื่นๆ เป็ นปลาสวยงามที่ค่อนข้ างได้ รับความนิยม จาก
นักเลี ้ยงปลา แต่เลี ้ยงได้ ยากกว่าปลาซิวชนิดอื่นๆ

ซิวข้ างขวานใหญ่
ชื่อสามญ Harliquin Rasbora
ชื่อวิทยาศาสตร์ Trigonostigma heteromorpha( Dunker, 1904)
ลักษณะเด่ น รูปร่าง แบนข้ างกว่าปลาซิวทัว่ ไป หัวโต นัยน์ตาโต ครี บเล็ก ลาตัวสีส้มแดงเหลือบ
ชมพู ตอนกลางลาตัวถึงโคนหางมีแต้ มรูปสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ ครี บมีสีใสมีแต้ มสีส้ม ขนาด 3.5
เซนติเมตร ที่อยู่อาศัย พรุโต๊ ะแดง จ.นราธิวาส สถานภาพ มีแนวโน้ มใกล้ สญ
ู พันธุ์ อื่นๆ เป็ นปลา
สวยงามที่เลี ้ยงง่าย ปรับตัวดี ได้ รับความนิยมสูง ในตลาดปลาสวยงามมักเรียกว่า ซิวข้ างขวานโกลก
เนื่องจากแหล่งรวบรวมส่วนใหญ่อยู่ใน อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส และเพื่อไม่ให้ ชื่อเรี ยกสับสนกับ
ปลาซิวข้ างขวานเล็ก

ภาพ:www.rva.jp/plants/star-tonina_fl...arge.htm

ซิวผอม
ชื่อสามัญ Slender Rasbora
ชื่อวิทยาศาสตร์ Rasbora agilis ( Ahl,1937)
ลักษณะเด่ น ลาตัวเรี ยวยาว ตาโต ปากกว้ าง เกล็ดใหญ่ ครี บหลัง ครี บก้ นเรี ยวยาว ลาตัวด้ านบนมีสี
เหลืองอ่อน ท้ อง มีสีเงินวาว ครี บหางมีสีเหลืองอ่อน ขนาด 5 เซนติเมตร ที่อยู่อาศัย พบบริ เวณลาธารรอบ
พรุโต๊ ะแดง จ. นราธิวาส สถานภาพ มีแนวโน้ มใกล้ สญ
ู พันธุ์ อื่น ๆเลี ้ยงค่อนข้ างยาก ปรับตัวได้ ยาก พบได้
ไม่บ่อยนักในตลาดปลาสวยงาม

กะแมะ
ชื่อสามัญ Angler Catfish
ชื่อวิทยาศาสตร์ Chaca bankanensis (Bleeker,1852)
ลักษณะเด่ นหัวแบนราบมากและปากกว้ าง ตาเล็ก ครี บท้ องใหญ่ มีผิวย่นและเป็ นตุ่มขนาดต่างๆ
ลาตัวสีน ้าตาลแดงเข้ ม ท้ องสีจาง มีประและจุดสีคล ้า กระจายทัว่ พฤติกรรมอาศัยอยู่กองใบไม้ ร่วงมัก
อยู่นิ่งเป็ นเวลานานเพื่อรอจับปลาเล็ก ๆที่อยู่อาศัย ป่ าพรุโต๊ ะแดง สถานภาพ มีแนวโน้ มใกล้ สญ
ู
พันธุ์ อื่นๆ ถูกจับขายเป็ นปลาสวยงามในแต่ละปี เป็ นจานวนมาก เมื่อเทียบกับประชากรปลาที่มีอยู่
ตามธรรมชาติ เป็ นอีกชนิดที่เลี ้ยงได้ ยากมาก ปรับตัวในสภาพน ้าปกติ ได้ ยาก ไม่ค่อยตอบรับ
อาหารที่ให้ ในที่เลี ้ยง อุปนิสยั ปกติ จะอยู่นิ่งกับพื ้นถ้ าเริ่มว่ายน ้าไปมาแสดงว่าปลาเริ่ มมีอาการ เครี ยด
ป่ วยและมักจะตายลงอย่างรวดเร็ว

ภาพ : ชาลทอง ภู่นิยม

ช่ อนเข็ม
ชื่อสามัญ Pikehead

ชื่อวิทยาศาสตร์ Luciocephalus pulcher ( Gray,1830)
ลักษณะเด่ น รูปร่างเพรี ยวยาว ลาตัวค่อนข้ างกลม ปากแหลมยาว หัวโต ครี บหลัง อยู่ค่อนไปทาง
หาง ครี บอกเล็กบางใส ครี บท้ องยื่นออกเป็ นเส้ นยาว มีแถบดาพาดตามยาวของลาตัว คางและท้ องมี
ลายดาเปรอะ ที่อยู่อาศัย ป่ าพรุโต๊ ะแดง สถานภาพ ถูกคุกคาม อี่นๆ จากอุปนิสยั การกินอาหารที่
ค่อนข้ างตื่นตา ตื่นใจ คือการพุง่ จูโจมเข้ าหาเหยื่อทังตั
้ วและใช้ ปากฮุบเหยื่อทันทีเป็ นเสน่ห์อีกอย่าง
หนึง่ ของปลาชนิดนี ้ จึงได้ รับความนิยมค่อนข้ างสูง แต่เป็ นชนิดที่เลี ้ยงได้ ยากโดยเฉพาะช่วงแรกของ
การเลี ้ยงที่ต้องมีการปรับตัวกับสภาพน ้าใหม่

ภาพ :www.fishtankforum.co.uk

หมอจาปา
ชื่อสามัญ Java Comb tail

ชื่อวิทยาศาสตร์ Belontia hasselti ( Cuvier,in Cuv.and Val.,1831)ลักษณะเด่ น ลาตัวสี
เหลืองทองหรื อเหลืองคล ้าถึงน ้าตาลแดง ขอบเกล็ดสีคล ้าและที่ฐาน ครี บหลังตอนท้ ายมีจดุ สีดา ตอนท้ าย
รวมถึงครี บหางมีลายเส้ นเป็ นตาข่าย พฤติกรรม มีพฤติกรรมการวางไข่โดยใช้ การก่อหวอดและตัวผู้เป็ น
ผู้ดแู ลไข่และตัวอ่อน เหมือนปลากัด ที่อยู่อาศัย ป่ าพรุโต๊ ะแดง สถานภาพ มีแนวโน้ มใกล้ สญ
ู พันธุ์

ภาพ : ชาลทอง ภู่นิยม

ก้ างพระร่ วง
ชื่อสามัญ Glass Catfish
ชื่อวิทยาศาสตร์ Kryptopterus bicirrhis( Val. in Cuv.and Val.,1839)
ลักษณะเด่ น เป็ นปลาที่มีตวั ใสที่สดุ ในโลก หัวและปากเล็ก มีหนวด 2 คู่ ลาตัวแบนข้ างมากและเพรี ยว
ยาวไปทางด้ าน ท้ าย หัวสีเหลืองอมเขียว ลาตัวใสจนมองเห็นอวัยวะภายใน เส้ นเลือดและกระดูก ครี บหาง
เว้ าลึก ถิ่นอาศัย แม่น ้าและลาคลองในป่ าและรอบ ๆ ป่ าพรุ สถานภาพ มีแนวโน้ มใกล้ สญ
ู พันธุ์ อื่นๆ
เป็ นปลาสวยงามที่ได้ รับความนิยมอย่างสูง โดยเฉพาะตลาดปลาสวยงามต่างประเทศ อันเนื่องมาจาก
ความโดดเด่นและแปลกของปลาชนิดนี ้ ปั จจุบนั มีการรวบรวมเพื่อขายเป็ นปลาสวยงามเป็ นจานวนมาก
เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สงู

ภาพ: www.bloggang.com/viewblog.php

เพียวขุ่น,ผี
ชื่อสามัญ Striped Glass Catfish
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Kyptopterus macrocephalus(Bleeker,1858)
ลักษณะเด่ น คล้ ายปลาก้ างพระร่วง แต่ลาตัวยาวกว่า ครี บหลังเห็นได้ ชดั เจนกว่า และมีสีน ้าตาลอ่อนหรื อสี
คล ้า กลางลาตัวมีแถบสีดาพาดตามแนวยาว ครี บใสสีเหลืองหรื อน ้าตาลอ่อน หนวดสีคล ้า พฤติกรรม อยู่
เป็ นกลุ่มในระดับกลางน ้าและมีพืชน ้าหนาแน่น ถิ่นอาศัย พบมากที่พรุโต๊ ะแดง จ. นราธิวาส สถานภาพ มี
แนวโน้ มใกล้ สญ
ู พันธุ์ อื่นๆ พบได้ ไม่บ่อยนักในตลาดปลาสวยงาม

เสือพรุ 6 ขีด
ชื่อสามัญ Six-banded barb
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Systomus hexazona(Weber and deBeaufort,1916)
ลักษณะเด่ น คล้ ายเสือข้ างลาย แต่ลาตัวเรี ยวยาวกว่า ลาตัวมีสีส้มอมน ้าตาล มีแถบสีดาพาดขวางตังแต่
้
แนวลูกตาบนลาตัวจนถึงโค่นหาง 6 แถบ ครี บมีสี ส้ มสด พฤติกรรม อยู่เป็ นเป็ นฝูงในแอ่งน ้าและลาคลอง
บริเวณพรุ ถิ่นอาศัย พบเฉพาะพรุโต๊ ะแดง จ. นราธิวาส สถานภาพ ถูกคุกคาม อื่นๆ เป็ นชนิดที่เลี ้ยง
ค่อนข้ างยาก ไม่สามารถปรับตัวอาศัยอยู่ในน ้าปกติได้ เป็ นเวลานาน

ภาพ: www.israquarium.co.il/Fish/Betta...tta.html

กัดนา้ แดง
ชื่อสามัญ Pi Betta
ชื่อวิทยาศาสตร์

Betta pi ( Tan,1998)

ลัั กษณะเด่ น มีรูปร่างคล้ ายปลากัด หัวโต ครี บทุกครี บใส ครี บหางค่อนข้ างใหญ่ มีลายใต้ คางซึง่ มี
ลักษณะเหมือนสัญลักษณ์พาย (π) หัวและลาตัวมีสีน ้าตาลอ่อนอมแดง ถิ่นอาศัย พบในป่ าพรุโต๊ ะแดง
จังหวัดนราธิวาส พฤติกรรม เป็ นปลาที่ไม่ดรุ ้ าย ก้ าวร้ าวเหมือนพวกปลากัดประเภทก่อหวอด จึงสามารถ
เลี ้ยงรวมกันได้ หลาย ๆ ตัว สถานภาพ ถูกคุกคามทางด้ านถิ่นที่อยู่อาศัย อื่นๆเป็ นชนิดที่ใหญ่ที่สดุ ใน
จานวน 4 ชนิดของปลากัดอมไข่ ที่พบในประเทศไทย เนื่องจากสีสนั ไม่ค่อยสวยงาม จึงนิยมเลี ้ยงเฉพาะผู้
ที่ชื่นชอบปลาแปลก และเลี ้ยงค่อนข้ างง่าย ปรับตัวได้ ดี

ภาพ : ชาลทอง ภู่นิยม

กริมแรด
ชื่อสามัญ

Palid Licorice Gourami

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Parosphronemus paludicola(Tweede,1952)
ลักษณะเด่ น คล้ ายปลากริม แต่มีจะงอยปากสันกว่
้ า ตาโต หัวและลาตัวมีสีเขียวอ่อน มีแถบสีแดงพาด
ตามแนวลาตัวไปถึงโคนครี บหาง ครี บมีสีม่วงแดง พฤติกรรม พบบริเวณแอ่งน ้ารอบพรุที่มีพรรณไม้
หนาแน่น ถิ่นอาศัย พบเฉพาะพรุโต๊ ะแดง จ. นราธิวาส สถานภาพ ถูกคุกคาม อื่นๆ เป็ นชนิดที่เลี ้ยงได้
ยากอีกชนิดหนึง่ ไม่สามารถปรับตัวในคุณภาพน ้าปกติได้ เป็ นระยะเวลานาน ไม่พบบ่อยนักในตลาดปลา
สวยงาม
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