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ก

กิตติกรรมประกาศ
ในการฝกงานในครั้งนี้ เปนการฝกประสบการณวิชาชีพ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ รหัส
วิชา 23019406 ในการฝกงานครั้งนี้ขาพเจาไดเริ่มฝกงานตั้งแตวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 20 กันยายน
2561 ผลจากการฝกงานทําใหขาพเจาไดรับความรูและทักษะ ใหมในการทํางาน ขาพเจาขอขอบคุณอาจารย
เรืองพันธุ ทรัพยมี ที่ชวยใหการฝกงานของขาพเจาสําเร็จ ตามจุดประสงคของหลักสูตร
ขอขอบคุณนายอรรถพล โลกิตสถาพร ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลําปาง
ที่ ก รุ ณ าเป ด โอกาสให ข า พเจ า ได เ ข า มาฝ ก งานที่ ศู น ย วิ จั ย และพั ฒ นาประมงน้ํ า จื ด ลํ า ปาง จนประสบ
ความสําเร็จ
ขอขอบคุณนางจุฑาทิพย โลกิตสถาพร ที่กํากับดูแลการทํางานของขาพเจาอยางใกลชิดและ
คอยใหคําแนะนําเกี่ยวกับการทํางาน รวมถึงการสอนเทคนิค วิธีการทํางานใหเปนไปดวยดีตลอดระยะเวลาของ
การฝกงานของขาพเจา
ขอขอบพระคุณ ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง ทุกทานที่ใหการสนับสนุนการ
ทํางานของขาพเจา โดยการใหคําแนะนํา ติชม การทํางานของขาพเจามาเปนอยางดี ตลอดระยะเวลาของการ
ฝกงานของขาพเจา
ผลจากการฝกงานในครั้งนี้ ขาพเจาจะนําไปใชประโยชน ในการประกอบวิชาชีพ และแนะนํา
รุนนอง ตลอดจนนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานตอไป
นางสาววนิดา ตาตุละ

1

การเพาะเลี้ยงปลารากกลว ย
บทนํา
ปลารากกลวยเปนปลาน้ําจืดชนิดหนึ่งในวงศปลาหมูแท (Cobitidae) มีชื่อสามัญหรือภาษาอังกฤษ
วา Horse-face loach,long-noseloach มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Acantopsis choirorhynchos ปลา
รากกลวยพบไดในรัฐอัสสัมของอินเดีย พมา ไทย เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย สวนในไทยพบที่แมน้ํา
เจ า พระยา แม น้ํ า แม ก ลอง แม น้ํ า ยม แม น้ํ า วั ง แม น้ํ า มู ล แม น้ํ า สงคราม และแม น้ํ า ป ต ตานี เป น ต น
(https://th.wikipedia.org)ซึ่งจังหวัดลําปางพบที่แมน้ําวัง บริเวณ อําเภอวังเหนือ อําเภอแจหม อําเภอ
เมือง อําเภอเกาะคา อําเภอสบปราบ และอําเภอเมืองปาน ปลาชนิดนี้เปนปลาขนาดเล็ก จึงนิยมบริโภค
ดวยการรับประทานทั้งตัว โดยนํามาทําเปนอาหารไดหลายอยางทั้งการปรุงสดและตากแหง โดยรายการ
อาหารที่ขึ้นชื่อที่สุด คือ ปลารากกลวยทอดกระเทียม รับประทานกับขาวตม สําหรับการปรุงสด สามารถ
ทําอาหารไดหลากหลาย เชน ตมยํา ตมโคลง ฉูฉี่ นอกจากนี้ยังนิยมเลี้ยงเปนปลาตูสวยงาม โดยเฉพาะในตู
ไมน้ํา นิยมเลี้ยงเพราะเปนปลาที่เก็บเศษอาหารที่ปลาอื่นกินเหลือไวเปนอยางดี อีกทั้งยังชวยพรวนทรายให
รวนอยูตลอดเวลาดวย (https://guru.sanook.com) ดังนั้นศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลําปางไดเห็น
ความสําคัญของปลารากกลวยชนิดนี้จึงไดทําการศึกษาเพื่ออนุรักษและปลอยคืนสูธรรมชาติตอไป
รูปรางลักษณะ

ภาพที่ 1 ปลารากกลวย
ลักษณะรูปรางของปลาในสกุลนี้จะมีลําตัวเรียวยาวแบนขางเล็กนอย ความยาวลําตัววัดจากปากถึง
โคนหางเปน 6.1–8.0 เทาของความกวางลําตัว และ 3.7–4.2 เทาของความยาวหัว ลําตัว สีน้ําตาลออน
ทองสีขาว ตามแนวสันหลังมีแถบสั้น ๆ สีน้ําตาลดํา พาดขวางประมาณ 10 แถบ
ตามแนวเสนขางตัวมี
แถบสีน้ําตาลขนาดเล็กพาดไปตามความยาวลําตัว ขางละ 1 แถบ มีจุดสีน้ําตาลประมาณ 8–12 จุด ซึ่ง
แตกตางออกไปตามแตละชนิด เรียงไปตามความยาวของเสนขางตัว
หัวมีขนาดใหญเรียวแหลมและ
แบนขาง ตามีขนาดเล็กอยูคอนไปทางดานบน บริเวณหนาตามีหนามแหลมเล็ก ๆ ปลายแยกเปน 2 แฉก
ซอนอยูใตรองผิวหนัง จะงอยปากคอนขางยาวแหลม และงุมต่ํา ริมฝปากบนกวางมีรอยหยัก ริมฝปากลาง
คอนขางหนา กวางและหยักมากกวาริมฝปากบน มีหนวด สั้น 3 คู ครีบหลังและครีบหางมีสีน้ําตาลออน
สวนครีบอื่น ๆ ใสไมมีสี ครีบตาง ๆ ไมมีกานครีบแข็ง ครีบหลังมีกานครีบเดี่ยว 3–4 อัน กานครีบแขนง 8
อัน ครีบกนมีขนาดเล็กมากมีกานครีบ 3–5 อัน ครีบหางเวาไมลึกขนาดความยาวลําตัวที่พบสวนมากยาว
ประมาณ 8–10 เซนติเมตร (รจวรรณ และคณะ. 2559.)

2
ชีว ประวัติปลารากกลว ย
ชื่อวิทยาศาสตร : Acantopsis choirorhynchos(Bleeker, 1854)
ชื่อสามัญ : Horse-face loach,Long-noseloach
ชื่อทองถิ่น : รากกลวย , ซอนทราย
อนุกรมวิธานปลารากกลวย
Phylum : Chordata
Class : Actinopterygii
Oder : Cypriniformes
Family : Cobitidae
Genus : Acantopsis
Species : Choirorhynchos
แหลงที่อยูอาศัย
ปลารากกลวยชอบอาศัยบริเวณพื้นทองน้ําที่มีกรวดทรายและมีกระแสน้ําไหลเชี่ยว มักอยูตนน้ํา
และชอบอยูรวมกันแบบเปนกลุมใหญ

ภาพที่ 2 แหลงที่อยูอาศัยของปลารากกลวย
พฤติกรรมการกินอาหาร
มีพฤติกรรมชอบอยูรวมกันเปนฝูงใหญ หากินอยูตามหาดทรายและพื้นทราย เวลากินอาหารจะดูด
ทรายขึ้นมาแลวก็อมอยูในปากสักพักเพื่อแยกอาหารออกแลวก็บวนกลับออกมาทางปากบางทางเหงือกบาง
รอบ ๆ ปาก และใตปากจะมีหนวดที่สลับซับซอนมากเพื่อรับรูปความรูสึก กินอาหารจําพวกไรน้ํา ตัวออน
แมลงขนาดเล็ก หนอนที่มีชีวิต และแพลงกตอน (https://th.wikipedia.org)

3
การแยกเพศ
ปลารากกลวยเพศผูและเพศเมีย จะมีลักษณะใกลเคียงกันมากแตสามารถแยกไดชัดเจนในฤดูผสม
พันธุ คือ ชวงเดือน มิถุนายน-กันยายน เมื่อปลามีความสมบูรณเพศ จะมีลักษณะแตกตางกันดังตารางที่ 1
และภาพที่ 3
ตารางที่ 1 แสดงความแตกตางระหวางเพศผูกับเพศเมีย
เพศผู

เพศเมีย

ลําตัวเรียวยาว ขนาดเล็กกวาตัวเมีย

ลําตัวสั้นปอม

ทองมีพื้นสีขาวแคบกวา

ทองมีพื้นที่สีขาวเปนพื้นที่กวาง

ชวงที่พรอมสืบพันธุกดตรงทองจะมีน้ําเชื้อไหล
ออกมา

ชวงที่พรอมผสมพันธุสวนทองจะอูมเปงและมีเสน
ไขสีเหลืองอยูที่สวนหลัง

เพศเมีย

เพศเมีย

เพศผู ้

เพศผู ้

ก.

ข.
เพศเมีย

เพศผู ้

ค.
ภาพที่ 3 เปรียบเทียบความแตกตางของเพศผูและเพศเมีย
ก.เปรียบเทียบลักษณะดานขาง
ข.เปรียบเทียบลักษณะดานบน
ค.เปรียบเทียบลักษณะดานทอง

4
การเพาะพันธุปลารากกลว ย
การเลี้ยงพอแมพ ันธุ
ในการเพาะพันธุปลารากกลวยพอ- แมพันธุเปนปลาที่รวบรวมจากแหลงน้ําธรรมชาติในแมน้ําวัง
จังหวัดลําปาง หลังจากรวบรวมแลวนํามาเลี้ยงแบบแยกเพศในถังไฟเบอรกลางทรงสี่เหลี่ยมขนาด 2×3เมตร
โดยมีความลึกของน้ํา 30 เซนติเมตร เลี้ยงดวยระบบน้ําหมุนเวียนแบบปดใหไรแดงเปนอาหาร วันละ 2 มื้อ
เชา 9.00 น. เย็น 15.30 น. โดยใหจนอิ่ม

ภาพที่ 4 บอพอแมพันธุปลารากกลวย
การคัดเลือกพอ-แมพ ันธุ
จะคัดเลือกพอแมพันธุ ดังนี้
1.แมพันธุที่มีไขแกจัดจะมีทองอูมเปงและนิ่ม ผนังทองบาง และชองเพศขยายมีสีแดงเรื่อๆ
2.พอพันธุที่ลักษณะลําตัวเรียวยาว พื้นทองแข็งกวาเพศเมีย
การเตรียมบอ
เตรียมบอคอนกรีตกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 เมตร ระดับน้ําลึก 30เซนติเมตร ใหอากาศโดย
ใชหัวทรายและการสเปรยน้ํา

ภาพที่ 5 เตรียมบอสําหรับเพาะพันธุปลารากกลวย

5
การผสมพันธุ
ทําการฉีดกระตุนพอแมพันธุปลาดวยฮอรโมนสังเคราะห buserelin และฮอรโมนสกัด HCG
รวมกับยาเสริมฤทธิ์ Domperidone โดยฉีดเขาบริเวณฐานครีบหลังใหพอแมพันธุปลา
เพศเมีย : ใชฮอรโมนสกัด HCG 20 I.U. รวมกับ Buserelin 20 ไมโครกรัม รวมกับยาเสริมฤทธิ์
Domperidone 5 มิลลิกรัม
เพศผู : ใชฮอรโมน Buserelin 20 ไมโครกรัม รวมกับยาเสริมฤทธิ์ Domperidone 5 มิลลิกรัม
หลังจากฉีดฮอรโมนปลอยใหพอแมปลาผสมพันธุกันเอง โดยใชอัตราสวนแมปลา 1 ตัวตอปลาเพศผู 2 ตัว
เมื่อสังเกตวาแมปลาวางไขหมดแลวแยกพอแมพันธุออกจากบอฟก แมปลารากกลวยหนายาว 1 ตัว ขนาด
เฉลี่ย 8-10 กรัม ใหไขเฉลี่ยประมาณ 5,000 ฟองตอแม

ก.
ข.
ภาพที่ 6 การเพาะพันธุ
ก.ฮอรโมนสําหรับฉีดปลา
ข.การฉีดฮอรโมนเขาบริเวณฐานครีบหลังของปลา
ระยะเวลาการฟกไข
หลังจากปลาปฏิสนธิแมปลาจะเริ่มวางไขภายในเวลา 8-11 ชั่วโมง เริ่มฟกเปนตัวภายในเวลา 24
ชั่วโมง และถุงไขแดงยุบ ลูกปลาเริ่มกินอาหารไดเมื่อครบ 72 ชั่วโมง
การอนุบาลลูกปลา
บอที่ใชเปนบอเดียวกันกับบอเพาะฟกโดยเปนระบบน้ําหมุนเวียนผานระบบกรอง ภายในบอแตละ
บอมีการให อากาศและทําการสเปรย น้ํา เพื่อรักษาคุณภาพของน้ํ า แตล ะบ อสามารถอนุบาลลู กปลาได
5,000 - 10,000 ตัว (รจวรรณ และคณะ. 2559)
การใหอาหารลูกปลารากกลวยวัยออนใหหลังจากถุงไขยุบตัวลงแลวประมาณ 36 ชั่วโมง หรือ 2
วัน ใชอาหารผงผสมกับสาหรายสไปรูรินา ในอัตราสวน 4 : 1 นําไปกรองผานผาโอลอนแกวใหทั่วบอ ให
อาหาร 15 กรัม/วัน (เชา-เย็น) ปริมาณอาหารที่ใหมีการปรับลดหรือเพิ่ม โดยสังเกตจากอาหารที่เหลืออยู
บริเวณพื้นบอและวัดคาแอมโมเนียในน้ําวามีมากนอยเพียงใดเพื่อควบคุมไมใหคาแอมโมเนียเกิน 1 ppm.
ถาคาแอมโมเนียมากเกินไปตองลดอาหารลงและทําการเปลี่ยนถายน้ําเพื่อรักษาคุณภาพของน้ํา
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การใหอาหาร
การใหอาหารปลารากกลวยจะเริ่มกินอาหารหลังจากถุงไขแดงยุบจะอายุประมาณ 2วัน ซึ่งปลาแต
ละชวงอายุจะมีความตองการอาหารที่แตกตางกัน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงอาหารที่ใชในการอนุบาลลูกปลา
อายุ
1 วัน
2-10 วัน
10 -30 วัน
30 วันขึ้นไป

อาหารที่ให
ยังไมให
ใหอาหารผงผสมกับสาหรายสไปรูรินา 4:1
ใหไรแดง
ใหไรแดง หนอนแดง ปลาสับ อาหารผงปนกอน

โรคและการปองกัน
ในการเพาะเลี้ยงปลารากกลวย พบวามีโรคเกี่ยวกับปรสิต คือ เห็บระฆัง และปลิงใส ซึ่งเปนซึ่งเปน
ปรสิตภายนอกสามารถสังเกตเห็นไดงาย ซึ่งถาพบมีจํานวนมากบนตัวปลาจะมีอาการ ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
1.เห็บระฆัง

ภาพที่ 7 เห็บระฆัง (ที่มา www.muufi.com)
อาการ ลําตัวจะสีคล้ํา ครีบหลังหรือครีบหางขาดลุย เหงือกซีดและช้ํา
สาเหตุ โรคนี้จะทําใหปลาเกิดอาการระคายเคือง เนื่องจากพยาธิในกลุม Trchodinids ซึ่งเปน
ปรสิตเซลลเดียวรูปรางกลมๆ มีแผนขอหนามอยูกลางเซลลเขาไปเกาะอยูตามลําตัวและเหงือกปลา มีการ
เคลื่อนที่ไปมาจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งอยูตลอดเวลาทําใหเกิดเปนแผลขนาดเล็กตามผิวตัวเหงือกมักพบในลูก
ปลาถาพบเปนจํานวนมากทําใหปลาตายไดหมดบอหรือหมดตู ควรรีบรักษาตั้งแตปลาเริ่ม
เปนโรคในระยะแรกๆ จะไดผลดีกวาเมื่อปลาติดโรคแบบเรื้อรังแลว
การปองกันและรักษา
1.การนําปลาใหมมาเลี้ยงควรแยกขังไวกอน แลวแชดวยฟอรมาลิน 25-30 ซีซ.ี ตอน้ํา 1,000
ลิตร นาน 24 ชั่วโมงกอนปลอยปลาลงบอ
2.แชฟอรมาลีน 30-50 ซีซ.ี ตอน้ํา 1,000 ลิตร นาน 24 ชั่วโมง (นฤชยา, 2553)
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2.พยาธิปลิงใส

ภาพที่ 8 ปลิงใส (ที่มา www.fisheries.go.th)
อาการ ปลาที่มีพยาธิปลิงใสเกาะจะมีอาการวายน้ําทุรนทุราย ลอยตัวตามผิวน้ํา ผอม กระพุงแกม
เปดปดเร็วกวาปกติ อาจมีแผลขนาดเล็กเทาปลายเข็มหมุดกระจายอยูทั่วลําตัว ถาเปนการติดโรคในขั้น
รุนแรงอานมองเห็นเหมือนกับวาปลามีขนสีขาวสั้น ๆ อยูตามลําตัว ซึ่งจะทําใหปลาตายได ควรระวังโรคนี้
ดวย ถาพบการติดเชื้อพยาธิชนิดนี้ตั้งแตระยะเริ่มตนก็สามารถรักษาใหหายไดไมยาก
สาเหตุ เกิ ด จากปรสิ ต พวกตั ว แบน หรื อ ที่ เ รี ย กว า ปลิ ง ใส จั ด อยู ใ นกลุ ม monogenetic
trematode เขาไปเกาะตามตัวและเหงือก
การรักษา
1.แชในน้ํายาดิพเทอรเร็กซเขมขน 0.25 - 0.5 สวนในลานสวน นาน 2-3 วัน โดยเปลี่ยนน้ํา
และยาทุกวัน
2.แชในฟอรมาลินเขมขน 250 สวนในลานสวน นาน 30 นาที วันละครั้งติดตอกัน 3 วัน หรือ
จนกระทั่งหาย เมื่อเริ่มมีอาการตองรีบรักษาหากทิ้งไวนานเมื่อปรสิตขยายพันธุจะมีผลทํา
ใหอัตราการตายสูงมาก แมจะเปนปลาขนาดโตถึง 12 นิ้วก็ตายได
การปองกัน เมื่อนําปลาใหมจากที่อื่นมาเลี้ยง ควรสุมปลาตรวจกอนลงเลี้ยง หากพบปลิงใสเพียง
เล็กนอย ควรกําจัดดวยน้ํายาฟอรมาลินเขมขน 250 สวนในลานสวน นาน 30 นาที กอนปลอยลงเลี้ยงรวม
กับปลาอื่น (นฤชยา, 2553)
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การใชประโยชน
ปลารากกลวยสามารถเลี้ยงเปนปลาสวยงามได แตสวนใหญนิยมนํามาทําเปนอาหาร ทั้งอาหาร
พรอมปรุงและอาหารแปรรูปโดยทําแหง เมนูอาหารที่นิยมบริโภค เชน ปลารากกลวยทอดกระเทียม ปลา
รากกลวยทอดใบมะกรูด ดังวิธีการทําตอไปนี้
1.ปลารากกลว ยทอดกระเทียม

ภาพที่ 9 ปลารากกลวยทอดกระเทียม (ที่มา www.edtreview.com)
สว นประกอบ
1. ปลารากกลวย 500 กรัม
2. กระเทียมกลีบใหญ 15 กลีบ
3. พริกไทยปน 2 ชอนชา
4. ซีอิ้วขาว 1 ชอนโตะ
5. เกลือปน ½ ชอนโตะ
6. น้ํามันพืชสําหรับทอด
7. ซอสพริก
วิธีทําปลารากกลว ยทอดกรอบ
1. นําปลารากกลวยมาลางใหสะอาด แลวคลุกเคลากับพริกไทยปน ซีอิ้วขาว และเกลือปน หมักทิ้ง
ไวประมาณ 30 นาที
2. ระหวางหมักปลา นํากระเทียมมาซอยบางๆแลวหั่นเปนชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆแลวนําไปเจียวให
เหลืองแลวพักไว
3. ใสน้ํามันลงในกระทะนําไปตั้งไฟใหรอน โดยใชไฟกลางเมื่อน้ํามันรอนที่ไดใสปลารากกลวยลงไป
ทอดจนเหลืองกรอบ ตักพักไวใหสะเด็ดน้ํามัน
4. จัดจานใหสวยงามนําปลารากกลวยใสในจานโรยหนาดวยกระเทียมเจียว พรอมเสิรฟ
(http://eveleighmarket.com)
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2. ปลารากกลว ยทอดใบมะกรูด

ภาพที่ 10 ปลารากกลวยทอดใบมะกรูด (ที่มา www.lekkat thaifood.com)
สว นประกอบ
1. ปลารากกลวย 300กรัม
2. กระเทียมสับ 20 กรัม
3. ใบมะกรูดฉีก10-15 ใบ
4. เกลือ 2 ชอนชา
5. น้ํามันพืชสําหรับทอด
วิธีการทํา
1. คลุกเกลือ 1 ชอนชากับปลา แลวนําไปลางน้ําเพื่อใหหมดกลิ่นคาว
2. นําปลาที่สะเด็ดน้ําแลวเคลาดวยเกลือที่เหลืออีกครั้ง นําไปตากแดดพอแหง
3. ทอดใบมะกรูด โดยใสใบมะกรูดลงไปในน้ํามันที่รอนจัดแลวตักขึ้นเลยใหสะเด็ดน้ํามัน แลวเจียว
กระเทียมพอหอม หรือไดสีเหลืองทอง ตักขึ้นพักไว
4. ทอดปลาในน้ํามันดวยไฟปานกลาง จนเหลืองกรอบ ตักขึ้นใหสะเด็ดน้ํามัน
5. โรยกระเทียมและใบมะกรูดบนปลาทอด พรอมรับประทาน
แนวโนมการตลาด
ปจจุบันปลารากกลวยนับวันยิ่งมีราคาแพง เนื่องจากพันธุปลาในแหลงน้ําธรรมชาติมีปริมาณลดลง
และสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป แตความนิยมบริโภคปลารากกลวยมีปริมาณสูงขึ้น โดยมีความตองการ
เปนอยางมากในรานอาหารตางๆ เพราะเปนปลาที่มีรสชาติอรอยจึงเปนที่นิยมในการนํามารับประทาน และ
ยั ง ไ ม ส า ม า ร ถ เ พ า ะ พั น ธุ ไ ด ทั่ ว ไ ป ร า ค า ป ล า ร า ก ก ล ว ย จึ ง สู ง ขึ้ น ต า ม ก ล ไ ก ต ล า ด
(http://paicooker.blogspot.com)
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ปญ หาการขาดแคลน
1.การทําประมงที่มากเกินศักยภาพของแหลงน้ํา
2.ปญหาสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมและระบบนิเวศที่เปลี่ยนไป
3.การทําประมงผิดกฎหมาย
ขอเสนอแนะ
ปจจุบันปลารากกลวยในแหลงน้ําธรรมชาติ มีปริมาณแนวโนมลดลง ทั้งนี้เนื่องจากการทําประมงที่
มากเกินศักยภาพของแหลงน้ํา ปญหาสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมและการทําประมงที่ผิดกฎหมาย จึงควรนํา
การศึกษาครั้งนี้เปนแนวทางในดานการจัดการทรัพยากรปลารากกลวยใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยาง
เหมาะสม เชน งดจับปลารากกลวยในฤดูวางไข และควบคุมปริมาณการจับ ดานการเพาะพันธุสามารถ
นําขอมูลเกี่ยวกับความสมบูรณเพศและอัตราสวนเพศไปใชเปนแนวทางในการดําเนินงานขยายพันธุตอไป
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