
 

 

น
อั
ต

คื
แ
เ
เ
ภ
อ
ก
ว
ม
แ

 

 

h

                  

                  

“ปลา
นักเลี้ยงปลาส
อันเนื่องมาจา
ตอบสนองควา

ปลาป
คือ มีรูปร่างเรี
แตกต่างกันไป
เป็นลักษณะเฉ
เป็นพื้นทราย 
ภาคใต้บริเวณ
อาหารตามธร
กลางวันมักหล
วางไข่ โดยเฉพ
มองเห็นสีเขียว
แต่ละครั้งประ

                

http://www

                  

                  

าปล้องอ้อย” 
สวยงามคงรู้จัก
กมีรูปร่าง สสีั
ามต้องการขอ

ปล้องอ้อยอยู่ใ
รียวยาว  (elo
ปแล้วแต่ชนิดข
ฉพาะของปลา
กรวด ที่มีการ

ณจังหวัด สตูล 
รมชาติของปล
ลบซ่อนตัวอยูใ่
พาะในช่วงเดือ
วจากสีของไข่
ะมาณ 200 – 

               

.siamensis.o

                 

                  

 ช่ือนี้อาจจะไ
กเป็นอย่างดี  
สนัที่สวยงาม แ
องตลาดปลาส

ในวงศ์ Cobit
ongated sha
ของปลา  รอบ
าในวงศ์นี้ ครีบ
รทับถมของเศ
ตรัง พัทลุง แ
ลาชนิดนี้ จะเ
ใต้เศษใบไม้ กิ
อนกุมภาพันธ์
ได้ชัดเจน เพศ
300 ฟอง (วิท

              ช

org/species_

ปลาปล้องอ

                  

                 

ไปพ้องกับปล
     เพราะเป็
และแปลกตา 
วยงามทั้งในแ

tidae  อยู่ในส
pe) แบนข้าง
บปากมีหนวด
บมี 7ครีบ สใีส
ศษใบไม้  ก่ิงไม
และบริเวณพื้น
เป็นพวกสัตว์ห
ก่ิงไม้   ความแ
ธ์ – เมษายน แ
ศผู้จะมีครีบหู
ทยา, 2551) 

ชนิดของปลาป

_index#7058

อ้อย ที่พบในป

                  

                  

าสวยงามสาย
นปลาน้ําจืดส
 แต่ละปีจึงมี

และนอกประเ

สกุล Pangio
 คลา้ยงู มีแถ
4 คู ่ มีเงี่ยงเล

ส โคนครีบหา
ม้ หรือบริเวณ
นที่พรุ    ภาค
หน้าดิน เช่น ห
แตกต่างระหว่
และเดือนพฤศ
หูขนาดใหญ ่ไข

 

ปล้องอ้อยที่พบ

 

8--Genus: Pa

ปล้องอ
ลําตัวเ
พบครั้
มีถิ่นอ
ภาคใต

 

ประเทศไทย

                  

                 ก

ยพันธ์ุต่างประ
สายพันธ์ุพ้ืนเมื
การรวบรวมจั
เทศ    

  เป็นปลาน้ํา
บสีดําพาดขว
ล็กๆ ซอ่นอยูใ่
ง ครีบก้นมีแถ

ณที่มีพรรณไม้น
ตะวันออกบริ
หนอน ตัวอ่อน
ว่างเพศจะสังเ
ศจิกายน ปลา
ข่มลีักษณะเป็

บในประเทศไท

angio         

อ้อย Pangio 
เรียวยาว  มลี
รั้งแรกที่จงัหวดั
อาศัยอยู่ในภาค
ต้ของประเทศ

                  

กลุ่มวิจัยและพัฒ

ะเทศชนิดหนึ่ง
มืองของไทยทีไ่
จบัจากธรรมช

จืดของไทยอกี
างบนพื้นลําตั
ใต้ตา จะกางอ
ถบสีดํา อาศยั
น้ําขึ้น ที่ระดบั
ริเวณจังหวัด จั
นแมลง   โดย
กตเห็นได้ชัด 
าปล้องอ้อยเพ
นเม็ดกลม ไข่

ทย 

               

 kuhlii  (Va
ายแถบสดํีาพ
ดจันทบุรี ขนา
คตะวันออก บ
ศไทย 

         กิตติภพ

ฒนาสถานแสดง

ง    แต่ถ้าเอ่ย
ได้รับความนิย

ชาติเป็นจํานวน

กชนิดหนึ่งที่มี
ตัวสีเหลืองส้ม 
ออกมาเมื่อพบ
ยอยู่ในแหล่งน้ํ
บค่า  pH 4.5-
จนัทบุรี ระยอ
ออกหากินใน
เมื่อปลาอยู่ใน
ศเมีย สว่นทอ้

ข่ประเภทจมติ

         

l.in Cuv. & V
พาดขวางลําตัว
าดทั่วไปที่พบ
บริเวณจังหวัด

พ  จันทรประวัติ

งพันธุ์สัตว์น้ําจดื

ถึง “ปลาคูลี่”
ยมไปทั่วโลก 
นมาก   เพื่อ

มีรูปร่างแปลก 
 จํานวนแถบ

บเจอศัตรู ซึ่ง
น้ําที่มีลักษณะ
-7.5 พบได้ใน
อง  และตราด
เวลากลางคนื
นช่วงสืบพันธ์ุ
องจะอูม และ
ดวัสดุ วางไข่

Val., 1846) 
ว 12-15 แถบ
 8 เซนติเมตร
ดจันทบุรี และ

ติ 

ด 

               

” 

 
น 

บ  
ร 
ะ

 



h

 

h

จ
ใ
อ
ธ
ป
ป
น

 

 

 

 

 

http://www

http://www

จากค
จากธรรมชาติ
ในธรรมชาติมี
อย่างยิ่งเมื่อมกี
ธรรมชาติโดยต
ปล้องอ้อย     
ปลาปล้องอ้อย
น้อยลง  เพื่อคื

.siamensis.o

.siamensis.o

ความนิยมเลี้ย
เป็นจํานวนมา
จํานวนที่ลดล
การรวบรวมจั
ตรง      อีกทั้
  ในปัจจุบันน

ย  เพื่อเผยแพ
คืนสมดุลสู่ธรร

org/species_

org/species_

งปลาปล้องออ้
าก ตามความ
ลงอย่างต่อเนื่อ
จบัปลาในช่วงฤ
ทัง้การเปลี่ยนแ
นกัวิชาการขอ
พรข่้อมูลแก่เก
รมชาติต่อไป 

_index#7058

_index#7058

อยเป็นปลาสว
มต้องการของต
อง เราเริ่มพบ
ฤดูสืบพันธ์ุวา
แปลงสภาพแว
องกรมประมง
ษตรกร   นําไ

 

8--Genus: Pa

 

8--Genus: Pa

วยงามอย่างแ
ตลาดปลาสวย
เห็นในตลาดป
งไข่   จึงเป็นก
วดล้อมแหล่งน
กําลังศึกษาวจิ
ไปสูก่ารเพาะพ

ปล้องอ
(Ruat
ชนิดอ่ื
ขนาดโ
ประเท
ได้น้อย

 

ปล้อง
แถบสี
พบต
ตะวัน
ตราด

angio 

angio 

แพร่หลาย    ใ
ยงามทั้งใน แล
ปลาสวยงามได
การลดโอกาส
น้ําที่อยู่อาศัย
จัยเพื่อทดลอง
พันธ์ุเชิงพานชิ

อ้อยหนวดยา
t, 1957)   หน
ืน  ลายแถบสี
โตเต็มที่ 6-7
ทศไทย บริเวณ
ยมาก 

งอ้อย Pangio
สดํีาบนพื้นลํา
ามธรรมชาติ 
นออกของประ
ด 

ในแต่ละปีจึงมี
ละนอกประเท
ด้น้อยลง ปลา
สในการเพิ่มปร

  ส่งผลกระท
งหาวิธีที่เหมา
ชย์   ลดปริมา

ว     Pangio
นวดรอบๆจมกู
สดํีามีขนาดเล็
เซนติเมตร   
ณพ้ืนที่พรุ เปน็

o  myersi  (H
ตัวสีส้ม  8-1
6-7 เซนติเมต
ะเทศไทย บริเ

มีการรวบรวมจ
ทศ  ส่งผลใหป้
ามีราคาที่สูงขึ้
ระชากรปลาป
ทบต่อการดําร
าะสมในการเพ
าณการจับจาก

o cuneovirga
กมีขนาดยาวก
ก   ไม่ถึงกึ่งห
  มีถิ่นอาศัยใ
นชนิดปลาปล้

Harry, 1949)
1 แถบ  ขนาด
ตร    มีถิ่นอาศ
เวณจังหวัดจัน

จับปลาชนิดนี้
ปลาปล้องอ้อย
้น โดยเฉพาะ 
ปล้องอ้อยตาม
รงชีพของปลา
พาะขยายพันธ์ุ
กธรรมชาติให้

ata           
กว่าปล้องอ้อย
หนึ่งของลําตัว 
ในภาคใต้ของ
ลอ้งอ้อยที่พบ

)      ลําตัวมี
ดโดยทั่วไปที่
ศัยอยู่ในภาค
นทบุรี ระยอง 

นี้
ย

ม

ธ์ุ

ย
     

 



เอกสารอ้างอิง    

      กาญจนา  จิรพันธ์พิพัฒน์ และพิสฐิ  ภูมิคง. 2547. ชีววิทยาและการแพร่กระจายของปลา Pangio  kuhlii       

                     (Valenciennes, 1846) ในจังหวัดตราด.  สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด, กรมประมง 

                      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 38 หน้า.              

      ชวลิต  วิทยานนท์. 2545. พรรณปลาในพื้นที่พรุของประเทศไทย. สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. 135 หน้า.                  

      วิทยา  หวังเจริญพร. 2551. ระบบน้ําที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาปล้องอ้อย. วารสารการประมง ปีที่ 61 ฉบับที่ 6  

                     พฤศจิกายน – ธันวาคม 2551 หน้า 572 – 575.  

      สมโภชน์  อัคคะทวีวัฒน์. 2547. สาระน่ารู้ปลาน้ําจืดไทย เล่ม1. องค์การค้าของคุรุสภา. 264 หน้า. 

      Kottelat, M. 2001. Fishes of Laos. WHT Pulications ( Pte) Ltd.,Sri Lanka. 198 pp. 

      http://www.siamensis.org/species_index#7058--Genus: Pangio. 27/02/2012. 

 


