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โอเอซสี ซเีวลิด ์

 

โอเอซสี ซเีวลิด ์ เป็นสถานทีท่่องเทีย่วแสดงโชวโ์ลมาทีม่ ีชือ่เสยีงโด่งดังประจ าจังหวัดจันทบุร ีและยังเป็นสถานที่

เพาะพันธุโ์ลมาอกีดว้ย ภายในโอเอซสี ซเีวลิด ์มรีา้นอาหาร รา้นสปาเทา้ ทีใ่หอ้าหารปลา รา้นของฝากของทีร่ะลกึและ

อืน่ๆอกีมากมาย กจิกกรมตอ้งหา้มพลาด ชมโชวโ์ลมา ป้อนอาหารโลมา วา่ยน ้ากบัโลมา  

 

โลมาทีโ่อเอซสี ซเีวลิด ์จะม ี2 สายพันธุ ์ดงันี ้

1. โลมาพันธุป์ากขวด  

โลมาปากขวด หรอื โลมาสชีมพู มลีกัษณะล าตวักลมยาว ใตท้อ้งมสีชีมพู มคีรบีหลงัหรอืกระโดงทีค่อ่นขา้งแหลม มปีาก

เรยีวยาวคลา้ยกบัปากขวด แรกเกดิยาวประมาณ 1 เมตรหนักประมาณ 10 กโิลกรมั โตเต็มทีจ่ะยาวราว 2.5-3 เมตร 

หนักประมาณ 200-300 กโิลกรมั ลกัษณะดสูงา่งามและน่าเกรงขาม ชอบแสดงพฤตกิรรมเหนอืผวิน ้าหลายๆ อย่าง เช่น 

กระโดดขึน้จนพน้น ้าและสะบัดหาง หรอืตะแคงตวัวา่ยน ้าแลว้โบกครบีไปมา โลมาปากขวดตอนเด็กล าตวัจะเป็นสเีทาและ

สว่นใตท้อ้งจะเป็นสชีมพู แตเ่มือ่เขา้สูว่ยัเจรญิพันธุส์ผีวิของโลมาปากขวดจะคอ่ยๆ เปลีย่นจากเทาไปเป็นสชีมพู ซึง่เป็น

ทีม่าของโลมาสชีมพู 

 

2. โลมาพนัธุห์ัวบาตร  

โลมาหัวบาตร หรอื โลมาอริะวด ีมลีกัษณะหัวกลมมนคลา้ยบาตรพระ มลีกัษณะครบีหรอืกระโดงหลังกลมมน ขนาดไม่

ใหญ่นัก สขีองล าตัวมีสเีทาตลอดทัง้ตัว ตัวผูจ้ะมีลักษณะใหญ่กว่าตัวเมียเล็กนอ้ย ล าตัวมีความยาวประมาณ 275 

เซนตเิมตร แตเ่ฉลีย่แลว้มคีวามยาว 210 เซนตเิมตร มีน ้าหนักประมาณ 150-200 กโิลกรัม เมื่อพิจารณาจากลักษณะ

ภายนอกโลมาหัวบาตรมรีปูรา่งลกัษณะคลา้ยคลงึกบัวาฬเบลกูา้ โลมาหัวบาตรมฟัีนอยู่บนขากรรไกรบน จ านวนเต็มที ่40 

ซี ่และอยู่บนขากรรไกรลา่งจ านวน 36 ซี ่มีนิสัยค่อนขา้งขีอ้าย ใหลู้กเกดิใหม่มีความยาวประมาณ 90เซนตเิมตร ทีม่ ี

น ้าหนักประมาณ 8-9 กโิลกรมัหรอืมากกวา่ 
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Oasis Sea World 
 

Oasis Sea World is a famous dolphin show attraction in Chanthaburi. It is also a breeding place for dolphins 

as well. Within the Oasis Sea World, there is a restaurant, foot spa shop that feeds fish. Souvenir shop and 

many more 

Activities that must not be missed. Watch the dolphin show and feed the dolphins. swim with dolphins 

 

There are 2 species of dolphins at Oasis Sea World as follows: 

1. Indo-pacific humpback dolphin 

Indo-pacific humpback dolphin or pink dolphins have a long, round body. The underside is pink. There are 

dorsal fins or dorsal fins that are quite sharp. It has a long, slender mouth similar to the mouth of a bottle. 

The newborn is about 1 meter long and weighs about 10 kilograms, and matures to be about 2.5-3 meters 

long. Weighs about 200-300 kg.  Appearance looks elegant and majestic. Likes to show various behaviors 

above the water surface, such as jumping out of the water and flicking its tail. Or lay on your side and 

wave your fins back and forth. Young bottlenose dolphins have a gray body and pink underbelly. But when 

it comes to maturity, the color of the bottlenose dolphin gradually changes. change from gray to pink 

which is the origin of the pink dolphin 

 

2. Irrawaddy dolphin 

Irrawaddy dolphin have a rounded head that resembles a monk's bowl. It has rounded fins or dorsal fins. 

not so big Body color is gray throughout the body. Males are slightly larger than females. The body is 

about 275 centimeters long, but the average length is 210 centimeters and weighs about 150-200 

kilograms.  In terms of appearance, the bald-headed dolphin is similar in appearance to the beluga whale. 

Bald-headed dolphins have 40 teeth on their upper jaw and 36 on their lower jaw. They are quite shy. A 

new born baby is about 90 cm long and weighs about 8-9 kg or more. 

 


