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บทคัดยอ 

ปลาสลิดทะเลไดถูกนํามาใชประโยชนในการบริโภคและเลี้ยงเปนปลาสวยงาม แตในประเทศ
ไทยยังไมไดมีการใชประโยชนอยางเต็มที่ การศึกษาถึงขอมูลทางดานอนุกรมวิธาน ชีววิทยาและ
นิเวศวิทยายังมีนอยมาก ในการศึกษาครั้งนี้จึงมุงศึกษาถึงชนิดของปลาสลิดทะเลในบริเวณสัตหีบ โดยได
ทําการเก็บตัวอยางปลาจากเรือประมงพื้นบานตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2002 ถึงเดือนธันวาคม 2004 
จํานวน 11 ครั้ง จากการวิเคราะหโดยใชลักษณะรูปราง สี และแบบแผนของลวดลายบนลําตัว สามารถ
จําแนกไดจํานวน 9 ชนิด ไดแก  Siganus canaliculatus, S. corallinus, S. doliatus,  S. guttatus, S. 
javus, S. lineatus, S. punctatus, S. vermiculatus, และ S. virgatus  ซึ่งชนิด Siganus doliatus ยังไม
เคยมีรายงานวาพบในนานน้ําไทยมากอน นอกจากนี้ ยังพบปลาสลิดทะเลอีก 2 ชนิดที่ยังไมสามารถระบุ
ชื่อได เนื่องจากมีลักษณะบางประการที่ใกลเคียงกับลักษณะของปลาสลิดทะเลชนิดอื่นหลายชนิดผสมกัน 
 
 
Abstract 

Rabbitfish are edible and ornamental fish that are still not exploited in Thailand. Few 
information and ecology of rabbitfish have been recorded. Therefore, this research was aimed to 
study taxonomy of these fish in Sattahip area. The samples were collected from local fishing 
boat from November 2002 to December, 2004, totally 11 sampling periods. After identifying by 
using morphology, color and body patterns, nine species were identified, namely Siganus 
canaliculatus, S. corallinus, S. doliatus, S. guttatus, S. javus, S. lineatus, S. punctatus, 
S.vermiculatus, and S. virgatus.  Siganus doliatus has not been reported in Thai waters. There 
were also two unidentified rabbitfish sharing some characteristics with other species. 
 
Key Word: Rabbitfish, Taxonomy, Sattahip Bay 
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บทนํา 
ปลาสลิดทะเลหรือที่เรียกกันวาปลาสลิดหิน 

ปลาใบขนุน (rabbitfish หรือ spinefoot) จัดอยูใน
ครอบครัวซิกานีดี้ (Family Siganidae) มีรูปราง
ปอมคอนมาทางยาวเล็กนอย ลําตัวแบนขาง ความ
ยาวลําตัวสูงสุดไมเกิน 60 เซนติเมตร ผิวหนังล่ืน มี
เก ล็ดแบบขอบเรี ยบขนาดเล็ กประมาณ1-2 
มิลลิเมตรปกคลุมทั่วตัว มีเสนขางตัว 1 เสน ใน
สกุลซิกานัส (Siganus) ทุกชนิดมีครีบหลังที่เปน
กานครีบแข็งหรือเง่ียง13 กานและกานครีบออน 10 
กาน ครีบกนมีกานครีบแข็ง 7 กานและกานครีบ
ออน 9 กาน สวนครีบทองจะมีกานครีบแข็ง 2 กาน
ขนาบใหกานครีบออนอยูตรงกลางจํานวน 3 กาน 
เปนปลาที่มีการกระจายกวางโดยเฉพาะในเขต
อบอุนและเขตรอน ต้ังแตทะเลเมดิเตอเรเนียน 
ทะเลแดง มหาสมุทรอินเดีย เขตอินโด-แปซิฟกไป
จนถึงออสเตรเลีย สวนมากจะพบเปนฝูงหรืออยู
เปนคูในบริเวณหาดหินหรือแนวปะการัง บางชนิด
อาศัย ตามปาชายเลนหรือปากแมน้ํา มักพบวายวน
เวียนอยูใกลกับพ้ืนผิวแข็งเพ่ือแทะเล็มสาหรายที่
ขึ้นอยูเปนอาหาร จึงทําใหไดชื่อทางภาษาอังกฤษ
วา rabbitfish เนื่องจากพฤติกรรมการแทะเล็ม
อาหารคลายกับกระตาย  Lam (1974) ไดทําการ
รวบรวมชนิดปลาสลิดทะเลทั่วโลกและรายงานวามี
ประมาณ 30 ชนิด  De Beaufort and Chapman 
(1951) รายงานจํานวนปลาสลิดทะเลทั่วโลกวามี
จํานวน 25 ชนิด Nelson (1994) กลาววา 
Woodland ไดทําการรวบรวมปลาสลิดทะเลพบ
จํานวน 27 ชนิด โดยแบงออกเปน 2 สกุลยอย 
(Subgenus) ไดแก สกุลยอย Siganus จํานวน 22 
ชนิดและสกุลยอย Lo จํานวน 5 ชนิด และขอมูล
จาก www.fishbase.org, version (01/2005) ได
แยกปลาสลิดทะเลออกเปน 27 ชนิดเชนกัน ในสวน
ขอ งปร ะ เทศฟ ลิ ปป นส พบทั้ ง ส้ิ น  1 5  ชนิ ด 
(Westernbegen,1974) ออสเตรเลีย 16 ชนิด 
(www.marine.csiro.au) ญี่ปุน 12 ชนิด (Masuda, 
1984) อินเดีย 9 ชนิด (Day, 1958) ในทะเลแดง 

 
พบ 4 ชนิด (Debelius,1993) และในนานน้ําไทย
พบจํานวน 14 ชนิด (Monkol-prasit et al., 1997)   
Suvatti (1950) รายงานวาพบปลาสลิดทะเลใน
ประเทศไทย 7 ชนิด ไดแก Siganus concatenatus 
ซึ่งก็คือ S. guttatus (Cuv. and Val.), S. 
corallinus (Cuv. and Val.), S. java (Linn.), S. 
oramin ซึ่งก็คือ S. canaliculatus (Bloch and 
Schneider), S. rivulatus (Forskal), S. tumifrons 
(Cuv. and Val.) และ S. virgatus (Cuv. and Val.) 
ทศพร วงศรัตน (1973) ไดทําการเก็บตัวอยางจาก
เรือประมงอวนลากของกรมประมงและสํารวจตาม
ตลาด พบปลาสลิดทะเลจํานวน 7 ชนิด ไดแก 
Siganus oramin, S. javas (Linn.), S. virgatus 
(Cuv. & Val.), S. corallinus (Cuv. & Val.), S. 
concatenatus, S. vermiculatus (Val.), และ S. 
chrysospilos ซึ่งก็คือ S. punctatus (Bleeker) จาก
การศึกษาปลาในแนวปะการังบริเวณจังหวัดชลบุรี
ของ Manthachitra (1993) พบปลาสลิดทะเล 2 
ชนิ ด  ไ ด แ ก  S .  g u t t a t u s  แล ะ  S .  j a v u s 
Manthachitra and Sudara (2002) ไดศึกษาปลา
ในแนวปะการังบริเวณเกาะคางคาวระหวางป ค.ศ. 
1997-1998 พบปลาสลิดทะเลจํานวน 5 ชนิด ซึ่ง
เปนปลาที่มีการแวะเวียนมาเปนครั้งคราว ไดแก S. 
guttatus, S. javus, S. virgatus, S. canaliculatus 
และ S. corallinus ในป พ.ศ. 2545 อุกกฤตได
ศึกษาปลาในแนวปะการัง ในนานน้ําไทยทั้งทางฝง
ทะเลอันดามันและฝงอาวไทย พบปลาสลิดทะเลใน
ฝงอาวไทยจํานวน 7 ชนิด ไดแก S. canaliculatus, 
S.  co ra l l i nus ,  S.  gu t ta tus ,  S.  javus ,  S. 
punctatus, S. vermiculatus, และ S. virgatus   
จากการที่พบปลาสลิดทะเลที่มีสีสันสวยงามจํานวน
หลายชนิดในบริเวณนี้ อันเปนมูลเหตุแหงความจูง
ใจใหสนใจที่จะทําการศึกษาถึงชนิดของปลา
ครอบครัวนี้ในบริเวณนี้ เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานใน
การศึกษาตอไป เนื่องจากบริเวณนี้ยังไมถูกรบกวน
จากเรือประมงอวนลาก  
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อุปกรณและวิธีการศึกษา 
ทําการเก็บตัวอยางปลาจากเรือประมง

พ้ืนบานที่ออกไปจับดวยเบ็ด อวนลอย และลอบ
ต้ังแตชวงเชามืดและกลับเขาฝงในชวงบาย ที่ลาน
หนาที่ทําการอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีการ
ถายรูปตัวอยางสดและแชน้ําแข็ง แลวนํากลับมาที่
หองปฏิบัติการภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพ่ือทําการจัดครีบและ
ถายรูปเนื่องจากชนิดของปลาสลิดทะเลใชแยกดวย
ลักษณะ รูปราง สี และลวดลายจากภายนอก 
จากนั้น ดองดวยน้ํายาฟอรมาลิน 10% เพ่ือทําการ
แยกชนิดโดย  

1. การนับจํานวน: กานครีบ แถวเกล็ด  
ระหวางเสนขางตัวกับกานครีบแข็งอันกลางของ
ครีบหลัง จุดและแถบสีในบางชนิด 

2. การวัดและคํานวณสัดสวน: ความยาว
เหยียด ความกวางของลําตัว ความยาวสวนหัว 
ขนาดของเสนผาศูนยกลางตา 

3. ศึกษารูปแบบของอวัยวะตางๆ: ครีบ 
กานครีบ ลักษณะลําตัวและสวนหัว 
 
 
ผลการศึกษา 

ไดทําการเก็บตัวอยางปลาสลิดทะเลบริเวณ
อาวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยเริ่มตั้ งแต เดือน
พฤศจิกายน 2002 ถึงเดือนธันวาคม 2004 จาก
การออกเก็บตัวอยางทั้งส้ิน 11 ครั้ง ไดปลาทั้งหมด 
11 ชนิด ซึ่งสามารถระบุชนิดไดจํานวน 9 ชนิด คือ 
Siganus canaliculatus, S. corallinus, S. doliatus, 
S. guttatus, S. javus, S. lineatus, S. punctatus, 
S. vermiculatus, และ S. virgatus และอีก 2 
ตัวอยางที่ยังไมสามารถระบุชนิดได คือ Siganus 
sp.1 และ Siganus sp. 2 ลักษณะสําคัญที่ใชแยก
ปลาแตละชนิด ดังรายละเอียดขางลางนี้ 

 
Siganus canaliculatus (Park, 1797) ปลาสลิด
ทะเลจุดขาว, White-spotted spinefoot 

ลําตัวคอนขางยาวเมื่อเทียบกับชนิดอื่นๆ ใน
ตระกูลเดียวกัน กานครีบแข็งของครีบหลังจะส้ัน
ที่สุด เย่ือที่เชื่อมระหวางกานครีบแข็งอันสุดทายกับ
กานครีบออนอันแรกของครีบหลังจะเวาลึก กาน
ครีบแข็งของครีบกนอันสุดทายสั้นที่ สุดหรือส้ัน
เทากับกานครีบแข็งอันแรก ครีบอกยาว 1-1.3 ของ
หัว โคนครีบหางเล็ก ครีบหางเวาเล็กนอย ปลาย
ครีบหางชี้แหลมทั้งบนและลาง เกล็ดมีขนาดเล็ก
มาก เกล็ดระหวางเสนขางตัวกับกานครีบแข็งของ
ครีบหลังอันที่ 7 จํานวน 20-23 แถว ลําตัวสวนบน
ถึงประมาณเสนขางตัวมีสีเขียวขี้มา สวนลางสีขาว 
มีจุดสีดําขนาดใกลเคียงกับตาอยูที่ชองเปดเหงือก
ใตครีบหลัง มีจุดสีขาวเรียงกันเปนแถบพาดตั้งแต
หัวถึงโคนหางทั่วทั้งตัว สวนหลังมีจุดสีดําเล็กนอย 
ครีบหลังมีจุดสีเขมเล็กนอย ครีบหางมีจุดสีเขมเรียง
กันเปนแถบตั้งฉากกับลําตัว ครีบกนมีจุดสีดําคลาย
ครีบหลังแตขนาดใหญกวา ครีบอกสีเหลืองออน  

 
Siganus corallinus (Valenciennes, 1835) ปลา
สลิดทะเลเหลืองทอง, Blue-spotted spinefoot 

ลําตัวรูปปอม จะงอยปากแหลม มีสันหนาตา 
กานครีบแข็งของครีบหลังขนาดใหญ แข็งแรง กาน
ครีบแข็งอันแรกของครีบหลังส้ันกวากานครีบแข็ง
อันสุดทาย เย่ือยึดระหวางกานครีบเวาเล็กนอย 
ปลายของครีบหลังและครีบกนโคงมน ครีบหางเวา
ชัดเจน ปลายครีบหางแหลม ครีบอกขนาดคอนขาง
ใหญ มีสันบริเวณหนาตา ลําตัวและครีบทุกครีบสี
เหลืองสด อาจมีแถบหรือแตมสีเขมเล็กนอย มีจุดสี
น้ําเงินขนาดเล็กกระจายอยูทั่วตัว ต้ังแตหัวถึงโคน
ครีบหาง ในตัวที่ยังไมโตเต็มที่มีรายงานวาลําตัวสี
เหลืองแตไมพบจุดสีน้ําเงิน 
 
Siganus doliatus Cuvier,1830 ปลาสลิดทะเล
ลายฟา , Barred spinefoot 

ลําตัวรูปปอม กานครีบแข็งอันที่ 3 ของครีบ
หลังยาวที่สุดหรือใกลเคียงกับอันที่ 2 สวนกานครีบ
ออนอันแรก ๆ จะส้ัน แตอันหลัง ๆ จะยาว ทําให
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ปลายของครีบหลังยื่นออกมาชัดเจน สวนปลายของ
ครีบอกทํามุมเปนมุมฉาก ครีบหางเวาเล็กนอย 
ลําตัวสวนหลังสีเหลืองสม สวนทองสีขาว ที่หลังถึง
กลางลําตัวมีแถบสีฟาขนาดเล็ก สวนหัวมีแถบสีฟา
ขนาดเล็กเชนเดียวกับลําตัว มีแถบสีเขมขนาดใหญ 
2 แถบพาดผานสวนปลายปากถึงตา และบริเวณ
โคนครีบอก ปลายของแถบสีเขมอันที่ 2 ยาวไมถึง
โคนครีบหลัง ครีบหลังและครีบหางสีเหลืองสด 
ครีบกนสีเหลืองออนๆ ที่ปลายอาจมีสีเขม ครีบอก
และครีบทองใส  
 
Siganus guttatus (Bloch, 1787) ปลาสลิดทะเล
จุดสม, Orange-spotted spinefoot 

ลําตัวรูปปอม กานครีบแข็งอันแรกของครีบ
หลังและครีบกนส้ันที่สุด กานครีบออนของครีบหลัง
และครีบกนยาวกวากานครีบแข็ง ปลายของครีบ
หลังและครีบกนเกือบเปนมุมฉาก ครีบอกยาวเกือบ
เทาความยาวหัวและมีปลายแหลม โคนครีบหาง
ใหญ ครีบหางเวาเล็กนอย เกล็ดขนาดใหญกวา
ชนิดอื่นๆ เกล็ดระหวางเสนขางตัวกับกานครีบแข็ง
ของครีบหลังอันที่ 7 จํานวน 18-23 แถว ลําตัวสี
เทา สวนทองและโคนครีบหางสีออนจนเกือบขาว มี
จุดสีสมกระจายทั่วทั้งตัวและครีบหลัง ครีบกนและ
ครีบหาง ขนาดของจุดจะเล็กลงเมื่อเขาใกลสวน
ทอง มีจุดสีสมขนาดใหญที่ตรงโคนของสวนปลาย
ครีบห ลัง  ซึ่ ง เปน ลักษณะที่ ใ ช แยกออกจาก 
Siganus punctatus สวนหัวมีแถบสีสมเรียงขนาน
กันหลายแถบ กานครีบหลังและกานครีบกนสีสม 
ครีบหลัง ครีบกนและครีบหางสีเทาเขม ครีบอกและ
ครีบทองสีขาว 
 
Siganus javus (Linnaeus, 1766) ปลาสลิด
ทะเลลายขาว, Streaked spinefoot 

ลําตัวรูปปอมคอนขางแบน กานครีบแข็งของ
ครีบหลังและครีบกนมีขนาดใหญและแข็งแรง ปลาย
ของครีบหลังและครีบกนทํามุมเกือบเปนมุมฉาก 
ครีบหางตัดตรงหรือเวาเล็กนอย ครีบทองมีขนาด

เล็กเมื่อเทียบกับลําตัว มีเกล็ดปกคลุมที่แกม ลําตัว
สวนบนสีเทาเขม สวนทองสีขาวปนเงิน มีแถบสี
ขาวยาวตั้งแตหัวถึงโคนหาง ดานบนจะมีจุดสีขาว
เรียงตอกันเปนแถบ ขนาดของจุดจะยาวมากขึ้น
เมื่อย่ิงเขาใกลทองจนตอกันเปนเสนสีขาว สวนหัว
จะมีจุดสีขาวขนาดเล็ก ที่ใตตาและปลายปากมีสี
เขียว กานครีบแข็งของครีบหลังและครีบกนสีสม
ออน แตครีบสีดํา ครีบหางสีดํา ครีบอกและครีบ
ทองสีขาว 
 
Siganus lineatus (Valenciennes, 1835) ปลา
สลิดทะเลลายเสนทอง, Golden-lined spinefoot 

ลําตัวรูปปอม จะงอยปากแหลม สวนหัว
บริเวณหนาตาเห็นเปนรอยเวาชัดเจน กานครีบแข็ง
ของครีบหลังอันแรกยาวกวาอันสุดทาย กานครีบ
ออนอันแรก ๆ ส้ัน เย่ือที่ยึดระหวางกานครีบแข็ง
ของครีบหลังและครีบกนโดยเฉพาะอันแรก ๆ เวา
ลึกชัดเจน ครีบหางเวาเล็กนอย ลําตัวสีเทา สวน
หลังเขมกวาสวนทอง มีแถบสีสมขดไปมาคลายกับ 
S. vermiculatus แตอยูเฉพาะสวนบน สวนทองสี
เกือบขาว มีจุดสีเหลืองขนาดใหญที่ตรงโคนของ
สวนปลายครีบหลัง ครีบหลังสีเหลืองออน ครีบกน
และครีบหลังสีเขม ครีบอกใส ที่โคนครีบสีออกสม 
ครีบทองสีขาว 
 
Siganus punctatus (Schneider & Forster, 
1801) ปลาสลิดทะเลจุดเหลืองทอง , Gold-
spotted spinefoot 

ลําตัวปอม จะงอยปากแหลมเห็นไดชัดเจน 
กานครีบแข็งของครีบหลังและครีบกนมีขนาดใหญ 
เย่ือที่ยึดระหวางกานครีบแข็งเวาเล็กนอย ปลาย
ของครีบหลังและครีบกนเปนมุมแหลม ครีบหาง
หยักลึก ปลายของครีบอกกลมมน ครีบทองมีขนาด
เล็ก ไมมีเกล็ดที่แกม ลําตัวสีเทา มีจุดสีเหลืองสม
ขนาดเล็กประมาณหัวเข็มหมุดกระจายอยูต้ังแตหัว
ถึงโคนครีบหาง ครีบหลังและครีบกนสีออน สวน
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ปลายมีสีเขม ที่โคนสีออกสมออนๆ ครีบหางสีเขม 
ครีบอกใส ครีบทองสีขาว 

 
Siganus vermiculatus (Valenciennes, 1835) 
ปลาสลิดทะเลลายเสนหยัก, Vermiculated 
spinefoot 

ลําตัวปอม สวนหัวคอนขางแหลม สวนทาย
ลําตัวปาน กานครีบแข็งขนาดใหญ แข็งแรง กาน
ครีบแข็งของครีบหลังอันสุดทายจะยาวกวาอันอื่น 
กานครีบแข็งของครีบกนตั้งแตอันที่ 3 ถึงอันที่ 7 
ยาวใกลเคียงกัน ปลายของครีบหลังและครีบกน
เกือบเปนมุมฉากคลาย Siganus guttatus ครีบหาง
เวาเล็กนอย เกล็ดระหวางเสนขางตัวกับกานครีบ
แข็งของครีบหลังอันที่ 7 จํานวน 18-23 แถว ไมมี
เกล็ดที่แกม ลําตัวสีเทาเงิน สวนหลังเขมกวาสวน
ทองเล็กนอย มีลวดลายเปนเสนสีน้ําตาล-สมขดไป
มาทั่วทั้งตัว (vermiculated line) บริเวณสวนทอง
เสนจะตรงมากกวาสวนหลัง ขนาดเสนมักจะเล็ก 
แตพบบางตัวที่เสนมีขนาดใหญจนเห็นสวนที่เปนสี
เทาเงินนอยกวา กานครีบแข็งของครีบหลังและครีบ
กนสีสม ครีบหางสีดํา มีจุดหรือแถบสีน้ําตาลเขม 
ครีบอกและครีบทองสีขาว 
 
Siganus virgatus (Valenciennes, 1835) ปลา
สลิดทะเลคอแดง , Barhead spinefoot 

ลําตัวปอม มีสันที่หนาตา กานครีบแข็งของ
ครีบหลังและครีบกนมีขนาดใหญ เย่ือที่ยึดระหวาง
กานครีบหลังและครีบกนเวนเกือบถึงกึ่งกลายของ
กานครีบ ปลายครีบหลังและครีบกนทํามุมเปนมุม
ฉากหรือมุมแหลมเล็กนอย ครีบหางตัดตรง ตรง
กลางอาจเวาเล็กนอย ลําตัวสวนหลังสีเหลืองสม 
โดยเฉพาะปลายดานหลังเปนสีเหลืองสด สวนทอง
สีขาว ตรงกลางลําตัวเห็นเปนจุดขนาดเล็กสีสม
ออนๆ ซึ่งอาจตอยาวเปนเสน มีแถบสีเขมขนาด

ใหญ 2 แถบพาดผานสวนปลายปากถึงตาและ
บริเวณโคนครีบอก ปลายของแถบสีเขมอันที่ 2 
ยาวถึงโคนครีบหลัง ครีบหลังและครีบหางสีเหลือง
สด ครีบกนสีขาว อาจมีสีเหลืองปนเล็กนอย ครีบ
อกและครีบทองสีขาวใส 
 
Siganus sp.1 ปลาสลิดทะเลชนิดท่ี 1 

ลําตัวปอม กานครีบแข็งของครีบหลังและครีบ
กนมีขนาดใหญ ปลายของครีบหลังและครีบกนเปน
มุมแหลม ครีบหางหยักลึก ครีบทองมีขนาดเล็ก ไม
มีเกล็ดที่แกม ลักษณะทั่วไปเกือบเหมือน Siganus 
punctatus แตมีจะงอยปากแหลม เย่ือที่ยึดระหวาง
กานครีบแข็งเต็มหรือยึดเพียงครึ่งหนึ่งของกานครีบ
แข็งเทานั้น ปลายของครีบอกแหลม ลําตัวสีเทา มี
จุดสีสมขนาดเล็กมากอยูต้ังแตหัวถึงครีบหาง ครีบ
หลังและครีบกนมีสีเขมและมีจุดสีดําขนาดเล็ก
กระจายอยู ครีบหางและครีบทองสีเขม ครีบอกใส  
 
Siganus sp.2 ปลาสลิดทะเลชนิดท่ี 2 

ลําตัวปอม กานครีบแข็งอันแรกของครีบหลัง
และครีบกนส้ันที่สุด ปลายของครีบหลังและครีบกน
เกือบเปนมุมฉาก ครีบอกยาวเกือบเทาความยาว
หัวและมีปลายแหลม โคนครีบหางใหญ ครีบหาง
เวาเล็กนอย จะงอยปากแหลม มีสันบริเวณหนาตา 
ลั กษณะภายนอกจะคล า ยคลึ ง กั บ  Siganus 
guttatus ลําตัวสีเทา สวนหลังสีเขมกวาสวนทอง มี
จุดสีเขมเรียงตอกันเปนแถวจากหัวถึงโคนหาง ซึ่ง
จุดจะขยายขนาดขึ้นจนตอกันเปนเสนเมื่อเขาใกล
สวนทอง ซึ่งคลายกับ Siganus javus มีจุดสีเหลือง
ขนาดเล็กกระจายอยูบริเวณทอง ครีบหลัง ครีบกน
และครีบหางสีเทาเขม ครีบทองสีใส ครีบอกใสแตมี
จุดสีเหลืองขนาดเล็กกระจายอยูประมาณ 10 จุด

 



การประชุมวิชาการทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งลวนพนัเกี่ยว  (ภาคบรรยาย  หนา 154-161)                                                              159 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                      
 
 
 
 
           
                               
 
 
 
 
                    
                               
 
 
 
 
                

                                                            
 
 
 
   
                 
                          
               
 

ปลาสลิดทะเลจุดขาว ปลาสลิดทะเลจุดสม 

ปลาสลิดทะเลเหลือง ปลาสลิดทะเลลายขาว 

ปลาสลิดทะเลลายฟา ปลาสลิดทะเลลายเสนทอง 

ปลาสลิดทะเลจุดเหลืองทอง ปลาสลิดทะเลลายเสนหยัก 

ปลาสลิดทะเลคอแดง ปลาสลิดทะเลชนดิที่ 1 

ปลาสลิดทะเลชนดิที่ 2 
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วิจารณ  สรุปผลการวิจัย  และขอเสนอแนะ  
จากผลของการศึกษาในครั้งนี้พบปลาสลิด

ทะเลที่สามารถแยกชนิดไดจํานวน 9 ชนิด ซึ่งยังไม
เคยมีรายงานวาพบในท่ีแหงหนึ่งแหงใดในนานน้ํา
ไทยมากขนาดนี้ทั้งทางฝงทะเลอันดามันและฝงอาว
ไทย จากการสํารวจเอกสารพบวาชนิด S. doliatus 
เปนชนิดที่ยังไมเคยมีรายงานการพบในนานน้ําไทย 
(Suvatti,1950; ทศพร วงศรัตน 1973;  Monkol- 
prasit et al., 1997; อุกกฤต สตภูมินทร, 2545; 
Manthachitra and Sudara, 2002) สวนอีก 2 
ตัวอยางที่ไมสามารถระบุชนิดไดนั้น พบวาชนิดที่ 1 
มี ลักษณะคลายปลาสลิดทะเลจุดเหลืองทอง 
(Siganus puntatus) แตจุดสีสมมีขนาดเล็กกวามาก
และลําตัวมีรูปรางปอมกวา สวนชนิดที่ 2 เปนปลา
ขนาดเล็กที่มีลักษณะคลายปลาสลิดจุดสมและปลา
สลิดทะเลลายขาวปนกัน ซ่ึงอาจจะยังไมโตเต็มที่ 
ทําใหมีสี จุด และลวดลายที่ยังไมสามารถจําแนก
ชนิดได เนื่องจากปจจุบันยังไมไดมีการเฝาสังเกต
ปลาขนาดเล็กในธรรมชาติ นอกจากนี้ การที่พบ
ชนิดของปลาสลิดทะเลจํานวนนอยในแตละแหงนั้น 
ยังมีขอสังเกตได 2 ประการคือ ประการแรก ปลา
สลิดทะเลไมเปนที่นิยมรับประทานของชาวบาน 
ดังนั้นเมื่อชาวประมงดักลอบหรือวางอวนไดก็จะ
ปลดทิ้ง (สอบถามขอมูลจากคนขายปลา) ทําให
ไมไดตัวอยางมาทําการศึกษา ประการที่สอง ปลา
เหลานี้อาศัยอยูตามซอกปะการัง ทําใหนักประดา
น้ําไมสามารถมองเห็น อยางไรก็ตาม ปจจุบันนี้
เทาที่สํารวจตามตลาดพบอยูเพียงสองชนิดที่มีการ
ขายเพื่อนํามารับประทาน ไดแก Siganus javus 
และ S. canaliculatus เทานั้น (สํารวจตามแผงขาย
ปลาในตลาด) จากการที่พบปลาสลิดทะเลเพิ่มขึ้น
อีก 1 ชนิดนั้น ทําใหจํานวนชนิดของปลาสลิดทะเล
ในนานน้ําไทยเพิ่มเปนจํานวน 15 ชนิด ซึ่งใน
อนาคตอาจจะมีจํานวนชนิดเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น จึง
ควรมีการเก็บตัวอยางปลาสลิดทะเลใหครอบคลุม
ตลอดทั้งปและเพ่ิมจํานวนครั้งในการเก็บเพ่ือใหได
จํานวนตัวอยางมากขึ้น โดยเฉพาะในชนิดที่ยังได

จํานวนนอยหรือชนิดที่ยังไมเคยมีรายงานการพบ
ในนานน้ําไทย อีกประการหนึ่ง จากการจําแนก
ชนิดปลาสลิดทะเลใชเฉพาะสีสันและลวดลายเปน
หลัก ซึ่งอาจจะเกิดความสับสนในบางชนิดที่สีสัน
และลวดลายใกลเคียงกัน การใชวิธีการทางพันธุ
ศาสตร อาจจะชวยใหสามารถจําแนกชนิดได
ถูกตองยิ่งขึ้น 
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