รายงานข้อมูลชีววิทยา และการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ปลาประจําหน่วยงาน (จังหวัดอุบลราชธานี)
ปลาปากเปี่ยน; Bandan sharp-mouth Barb
Scaphognathops bandanensis (Boonyaratpalin&Srirungroj,
1971)

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดอุบลราชธานี

ปลาปากเปี่ยน
ปลาปากเปี่ยนในแม่น้ําโขงพบจํานวน ๒ ชนิดด้วยกัน ได้แก่ Scaphognathops bandanensis
(Boonyaratpalin&Srirungroj, 1971) Bandan sharp-mouth Barb และ Scaphognathops stejnegeri
(Smith, 1931) Stejnerger sharp-mouth Barb ซึ่งปลาทั้ง 2 ชนิดนี้ ชาวบ้านเรียกเหมือนกันว่าปลาปาก
เปี่ยน, ปลาเปี่ยน หรือ ตาดํา จากการรวบรวมที่ บ้านเวินบึก อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ตําแหน่งพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ เส้นแวง 15º 19’ 11.69” เส้นรุ้ง 105º 33’ 22.27” ในแม่น้ําโขงบริเวณบ้านเวินบึก มักพบปลา
ปากเปี่ยนชนิด S. bandanensis มากกว่าปลาชนิด S. stejnegeri จากการศึกษาจากเอกสารพบว่าปลา
ปากเปี่ยนพบเฉพาะในแม่น้ําโขงตั้งแต่จังหวัดหนองคายลงมา ส่วนจากการรวบรวมพันธุ์ปลาปากเปี่ยนพบว่า
ปลาชนิดดังกล่าวมีการอพยพขึ้นมาจากประเทศลาวโดยเริ่มมีการอพยพขึ้นมาในช่วงเดือนมกราคมซึ่งปลาที่
อพยพขึ้นมามักจะมาพร้อมกับกลุ่มปลาสร้อยและปลาหมูในชุดแรกที่อพยพขึ้นมามักจะเป็นปลาปากเปี่ยนชนิด
S.
bandanensis ส่วนในช่วงที่ 2 ประมาณปลายเดือนกุ มภาพันธ์ มักจะเป็ นปลาปากเปี่ยนชนิด S.
bandanensis และจะพบชนิด S. stejnegeri ผสมขึ้นมาบ้าง ซึ่งการอพยพดังกล่าวจะมีต่อเนื่องกันไป จนถึง
เดือนเมษายนและจะหมดไปในเดือนพฤษภาคม และในเดือนพฤษภาคม จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศในแม่น้ําโขงมักจะเริ่มมีฝนตกลงมาและก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูน้ําแดงซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมชาวบ้านก็จะ
เริ่มพบปลาปากเปี่ยนตัวเล็ก จากการสอบถามชาวประมงปลาทั้ง 2 ชนิดนี้ จะพบการอพยพสลับกันขึ้นมาจาก
ประเทศลาวซึ่งปริมาณมากน้อยในแต่ละปีจะแตกต่างกันออกไป ส่วนการอพยพของปลาปากเปี่ยนนั้นทาง
ศูนย์ฯ จะได้ดําเนินการติดตามข้อมูลต่อไปว่าการอพยพของปลาชนิดนี้ขึ้นมาเพื่อหาอาหารหรือเพื่อการสืบพันธุ์
วางไข่ ในปัจจุบันพบว่าการอพยพของปลาทั้ง 2 ชนิดนี้พบมีปริมาณน้อยลง ทั้งนี้จากการสอบถามชาวประมง
สาเหตุที่พบปลาทั้ง 2 ชนิดนี้ลดลงเนื่องจากการทําประมงในประเทศลาวมีเพิ่มขึ้นจึงทําให้ปิดกั้นการอพยพ
ขึ้นมาของปลาปากเปี่ยน ในส่วนการอพยพของปลาชนิดนี้พบในแม่น้ํามูลบริเวณหลังเขื่อนปากมูล ในช่วงการ
เปิดประตูเขื่อนปากมูลแต่ยังไม่มีข้อมูลว่าระยะทางขึ้นมาถึงบริเวณใด (คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,
2545)
จากการรวบรวมปลาปากเปี่ยนของหน่วยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดอุบลราชธานี พบว่าการ
รวบรวมด้วยเครื่องมือข่ายทําให้ปลาเกิดการตายในช่วงที่นํามาเลี้ยงในบ่อดิน อัตรารอดตายที่ได้จากการ
รวบรวมจากเครื่องมือข่ายประมาณ 50% ซึ่งปลาที่เหลือรอดสามารถที่จะฝึกให้รับอาหารเม็ดได้โดยการนําลง
เลี้ ย งร่ ว มกั บ กลุ่ ม ปลาตะเพี ย น ซึ่ ง ปลาที่ ร วบรวมได้ จ ะเป็ น ปลาปากเปี่ ย นชนิ ด Scaphognathops
bandanensis ซึ่งพบเป็นปริมาณมากในบางช่วง ส่วนปลาปากเปี่ยนชนิด Scaphognathops stejnegeri จะ
พบปริมาณน้อยมาก ซึ่งทางศูนย์ฯ ติดตามปลาชนิดนี้ต่อไป จากการศึกษาชีววิทยาและการรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารของปลาปากเปี่ยนจึงเริ่มดําเนินการศึกษาชนิด S. bandanensis เป็นหลักเนื่องจากมีตัวอย่างมากพอ
ในการรวบรวมและศึกษาชีววิทยา

Scaphognathops bandanensis

Scaphognathops stejnegeri
ภาพที่ 1 ลักษณะปลาปากเปี่ยนชนิด Scaphognathops bandanensis และ
Scaphognathops stejnegeri
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบลักษณะภายนอกและการนับของชนิดปลา Scaphognathops bandanensis และ
Scaphognathops stejnegeri (Rainboth, 1996)
ลักษณะ
Scaphognathops stejnegeri Scaphognathops bandanensis
ความกว้างของปาก
8-10 %HL
22-26%HL
จํ า นวนก้ า นครี บ แขนง
13-15
9
ตําแหน่งก้านครีบหลัง
จํ า นวนก้ า นครั บ แขนง
6
5
ตําแหน่งก้านครีบก้น
ขากรรไกรล่าง
แคบและแหลม
มนกลมขอบคม
สีของหาง
สีส้มจาง
สีเหลืองจาง
ขนาดที่พบ (เซนติเมตร)
22.5
20

Scaphognathops stejnegeri

Scaphognathops bandanensis

ภาพที่ 2 ลักษณะความแตกต่างของขากรรไกรล่างของปลา Scaphognathops bandanensis และ
Scaphognathops stejnegeri
ผลการศึกษา
1. ลักษณะทั่วไปและอนุกรมวิธาน
จากตัวอย่างปลาที่ได้ทําการศึกษา Scaphognathops bandanensis ได้จัดเรียงคําบรรยายลักษณะ
จากข้อมูลการวัดนับ และเปรียบเทียบสัดส่วนของปลาปากเปี่ยนได้ดังนี้
Diii/9-10; P1 i/12-13; P2 i/8-9; A;iii,5-6 ลักษณะรูปร่างคล้ายปลาตะเพียน แต่ลําตัวกว้างและแบน
ข้างมากกว่า ส่วนหัวเล็ก มีความยาว 16.59-20.83 (%SL) ปากจะอยู่ตําแหน่งลงมาด้านล่าง (inferior mouth)
จะงอยปากแหลม ริมฝีปากล่างมนกลมมีขอบแข็ง ไม่มีหนวด บริเวณขากรรไกรล่างมีลักษณะคล้ายปลอกเขา
สัตว์ (horny sheath of lower jaw) จะงอยปากมีความยาว 28.57-32.35 (%HL) และความกว้างของปากมี
ความยาว 59.17-61.45 (%HL) และความยาวของขากรรไกรล่างมีความยาว 19.62-20.18 (%HL) ไม่มีหนวด
ความลึกของหัวที่ตําแหน่งหน้าตา มีความยาว 81.25-85.38 (%HL) เส้นผ่านศูนย์กลางตามีความยาว 31.1132.62 (%HL) ก้านครีบหลังยกตัวสูงมีรอยหยักบริเวณส่วนปลายมีเส้นยื่นออกมา (filament) เล็กน้อย ก้าน
ครีบหลังมีความยาว 27.63-29.08 (%SL) มีก้านครีบที่แตกแขนง 9-10 ก้าน ครีบหูมีความยาวก้านครีบ
18.84-21.38 (%SL) มีก้านครีบที่แตกแขนง 12-13 ก้าน และครีบท้องยาวเลยรูก้นมีความยาวก้านครีบ
17.83-19.65 (%SL) มีก้านครีบที่แตกแขนง 5-6 ก้าน ครีบหางเว้าลึก (fork) มีความยาวก้านครีบ 29.3231.07 (%SL) มีก้านครีบที่แตกแขนง 8-9, 8-9 ระยะห่างครีบหูและครีบท้องมีความยาว 15.79-23.87 (%SL)
ความลึกของลําตัวที่ตําแหน่งครีบหลัง 42.68-44.86 (%SL) และที่ตําแหน่งครีบก้นมีความยาวก้านครีบ 21.3222.16 (%SL)

ลักษณะสี
เมื่ออยู่ในธรรมชาติตัวปลาจะมีสีออกเทาเงินสะท้อนแสงครีบหางออกเป็นสีเหลือง ครีบหูและครีบท้อง
ออกเหลือง ครีบหลังมีสีคล้ํา เกล็ดใหญ่ ครีบหางเว้าลึก
ลักษณะทางอนุกรมวิธานของปลาปากเปี่ยนบ้านด่านสามารถจัดลําดับทางอนุกรมวิธาน ตามระบบ
ของ Nelson (1994) ดังนี้
Class Actinopterygii
Subclass Neopterygii
Infraclass Teleostei
Superorder Ostariophysi
Order Cypriniformes
Superfamily Cyprinoidea
Family Cyprinidae
Genus Scaphonathops Smith, 1945
Species bandanensis Boonyaratpalin & Srirungroj, 1971

ตารางที่ 2 สัดส่วนอวัยวะและลักษณะวัดนับปลาปากเปี่ยน S. bandanensis ที่ทําการศึกษาลักษณะทาง
อนุกรมวิธานจากแม่น้ําโขง บ้านเวินบึก อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
สัดส่วนอวัยวะและลักษณะวัดนับ
หน่วย
สัดส่วนและการนับวัด
Standard length (SL)
เซนติเมตร
17-24.5
Head length (HL)
%SL
16.59-20.83
Head width (HW)
%SL
11.03-13.55
Head depth (HD)
%SL
18.21-20.26
Snout length (SNOL)
%SL
6.79-8.39
Predorsal length (PDL)
%SL
45.47-49.68
Body depth at dorsal (BD)
%SL
42.68-44.86
Body depth at anus (BA)
%SL
31.58-34.05
Caudal-peduncle length (CPL)
%SL
16.22-18.90
Caudal-peduncle depth (CPD)
%SL
12.47-14.30
Prepelvic length (PL)
%SL
47.09-49.69
Pelvic to vent distance (PVD)
%SL
15.79-23.87
Pectoral-fin length (PFL)
%SL
18.84-21.38
Dorsal-fin length (DFL)
%SL
27.63-29.08
Pelvic-fin length
%SL
17.83-19.65
Anal-fin length
%SL
21.32-22.16
Anal-fin base length
%SL
12.54-13.48
Caudal-fin length
%SL
29.32-31.07
Head length (HL)
เซนติเมตร
2.90-3.50
Head width
%HL
59.17-61.45
Head depth
%HL
81.25-85.38
Interorbital length
%HL
45.88-46.15
Snout length
%HL
28.57-32.35
Eye diameter
%HL
31.11-32.62
Width of mouth
%HL
21.88-30.35
Length of lower jaw
%HL
19.62-20.18
Dorsal fin rays
ก้าน
9-10
Pectoral fin rays
ก้าน
13-14
Pelvic fin rays
ก้าน
8-9
Anal-fin rays
ก้าน
5-6
Caudal-fin rays
ก้าน
8-10,8-9
Gill rakers
เส้น
4/10-11

2. บริเวณที่รวบรวมปลาปากเปี่ยนในแม่น้ําโขง ที่ บ้านเวินบึก อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งในช่วงดังกล่าวระดับน้ําในแม่น้ําโขงจะลดระดับลงอุณหภูมิ
อากาศลดต่ํา และชาวประมงสามารถจับได้จากการใช้เครื่องมือข่าย บริเวณดังกล่าวมวลน้ํามีการเคลื่อนที่
ในช่วงกลางวันน้ําค่อนข้างช้าส่วนในช่วงกลางคืนมีลมพัดทําให้บริเวณดังกล่าวมวลน้ํามีการเคลื่อนที่พัดเข้าฝั่ง
ค่อนข้างแรงกระแสน้ําไหล บริเวณดังกล่าวจะพบมีร่องน้ําลึกด้านฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ความลึกของแม่น้ําโขงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ มีความลึกประมาณ 50-70 เมตร บริเวณริมฝั่งมีลักษณะเป็นดิน
เหนียวปนทรายจะพบซากสาหร่ายเทาน้ําเกิดจากกระแสลมพัดเข้าฝั่ง คุณสมบัติของน้ําในช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ ได้แก่ ค่าแอมโมเนียรวม 0-0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร pH 7.5-8.0 ความกระด้าง 65-70 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ค่าความเป็นด่าง 50-55 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณออกซิเจน 5-6 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิน้ํา 23-24
องศาเซลเซียส อุณหภูมิอากาศ 24-26 องศาเซลเซียส

ภาพที่ 3 ลักษณะบริเวณที่ดําเนินการรวบรวมพันธุ์ปลาปากเปี่ยน ในช่วงเดือนธันวาคม 2523-กุมภาพันธ์
2554
3. ความสัมพันธ์ระหว่างน้ําหนักและความยาวปลา
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ําหนักและความยาวตัวปลาจากตัวอย่าง 60 ตัว มีความยาว
เหยียดระหว่าง 15.5-25.12 เซนติเมตร (เฉลี่ย 19.28±1.87 เซนติเมตร) น้ําหนักตัวปลาอยู่ระหว่าง 65-190
กรัม (เฉลี่ย 102.14±24.94 กรัม) พบว่าปลาปากเปี่ยนทั้ง 60 ตัว (ไม่แยกเพศ) มีความสัมพันธ์ระหว่างน้ําหนัก

และความยวตามสมการ W = 0.1056L2.3199 (R2 = 0.71, n=60, p<0.05) มีค่าสัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์เฉลี่ย
(condition factor) เท่ากับ 1.42±0.21 และจากการใช้สมการความสัมพันธ์ระหว่างน้ําหนักและความยาว
แบบรวมเพศมาแปลงข้อมูลในรูปแบบ logarithm เพื่อแสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอย (linear regression
analysis) ตามวิธีของ Rounsefell and Everton (1953) ดังแสดงในภาพ

น้ําหนัก (กรัม)
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ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างน้ําหนักและความยาวเหยียดแบบรวม เพศ ของปลาปากเปี่ยน ในแม่น้ําโขง อ.
โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ระหว่างเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2554
2.4
2.2

Log (W)

2
1.8
1.6

logW = 2.2431logL - 0.8849

1.4

R2 = 0.7284, n=60
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ภาพที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความถดถอย (linear regression analysis) ของความสัมพันธ์ระหว่างน้ําหนักและ
ความยาวเหยียดแบบรวมเพศของปลาปากเปี่ยนในแม่น้ําโขง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ระหว่าง
เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2554

4. อาหารและนิสัยการกินอาหาร
จากการศึกษาระบบทางเดินอาหารของปลาปากเปี่ยนพบว่าปลาปากเปี่ยนไม่มีส่วนของกระเพาะ
อาหารจะเป็นเพียงลําไส้ที่ยาว ลักษณะปากอยู่ด้านล่าง (inferior mouth) ภายในช่องปากไม่พบฟันที่
ตําแหน่งใดในช่องปาก พบมีเพียงฟัน 1 คู่ ที่บริเวณช่องคอ เรียก pharyngeal teeth ผนังช่องท้องมีสีดําส่วน
ลําไส้ของปลาปากเปี่ยนจัดเป็นปลากลุ่ม cyprinid และเป็นปลาที่ไม่มีกระเพาะอาหาร มีเพียงลําไส้ที่ขดม้วน
เป็นรูปวงรี ส่วนผลการวัดสัดส่วนความยาวเหยียด:ความยาวลําไส้มีค่าเท่ากับ 1:2.69 (n=15 ตัว)

ภาพที่ 6 ลักษณะผนังท้องภายในของปลาปากเปี่ยนและสัดส่วนความยาวลําไส้เมื่อเทียบกับความยาวตัว
ผลการศึกษาชนิดของอาหารที่พบในกระเพาะอาหารของปลาเปี่ยน ที่รวบรวมได้ในแม่น้ําโขง อ.โขง
เจียม จ.อุบลราชธานี จากการศึกษาภายในกระเพาะอาหารโดยส่วนใหญ่ปลาที่จับได้ในอาหารในกระเพาะถูก
ย่อยไปมากแล้ว จากการศึกษาอาหารในกระเพาะที่พบ ได้แก่ ตะไคร่น้ํา ปลอกหนอนน้ํา และเม็ดทราย (ภาพ
ที่ 7) สอดคล้องกับ Rainboth (1996) กล่าวว่าปลาชนิดนี้เป็นปลากลุ่ม Omnivorous ที่กินทั้งพืชและสัตว์

ภาพที่ 7 ลักษณะชนิดของอาหารที่พบภายในกระเพาะอาหารของปลาปากเปี่ยน

5. การพัฒนาระบบสืบพันธุ์
จากการรวบรวมปลาปากเปี่ยนในช่วงเดือนธันวาคม 2553-กุมภาพันธ์ 2554 พบว่าในช่วงดังกล่าว
อวัยวะสืบพันธุ์ทั้งปลาเพศผู้และเพศเมียยังมีการพัฒนาอยู่ในระยะต้น พบว่าค่า GSI ของปลาปากเปี่ยนเพศผู้ มี
ค่าระหว่าง 0.03-0.2 ส่วนค่า GSI ของปลาปากเปี่ยนเพศเมียมีค่าระหว่าง 0.29-0.47 และเมื่อตรวจสอบระยะ
พัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์ ตามวิธีของ Kesteven (1960) โดยแบ่งเป็น 5 ระยะ พบว่า
การพัฒนาอวัยวะสืบพันธุ์ของปลาปากเปี่ยนเพศผู้อยู่ในระยะที่ 1 virgin อวัยวะสืบพันธุ์มีลักษณะบาง
คล้ายเส้นด้าย แนบติดผนังช่องท้องด้านบนบริเวณใต้กระดูกสันหลัง (ภาพที่ 8)

ภาพที่ 8 ลักษณะอวัยวะสืบพันธุ์ของปลาปากเปี่ยนเพศผู้ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์

การพัฒนาอวัยวะสืบพันธุ์ของปลาปากเปี่ยนเพศเมียอยู่ในระยะที่ 2 developing เปนระยะที่อวัยวะ
สืบพันธุเริ่มพัฒนา รังไขเริ่มปรากฏสวนของเสนเลือดอยูบริเวณรังไขสีมีลักษณะทึบแสง แตไมสามารถ
มองเห็นไขไดดวยตาเปลา และเมื่อมองผานใตกลองจุลทรรศนพบเซลลไขอยูภายในรังไข (ภาพที่ 9)

ภาพที่ 9 ลักษณะอวัยวะสืบพันธุ์ของปลาปากเปี่ยนเพศเมีย ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ลักษณะ
6. การศึกษาด้านพันธุกรรม
จากการศึกษาคาริโอไทป์ของปลาปากเปลี่ยน โดย ธวัช และคณะ (มปป.) ปลาปากเปี่ยน ชนิด
S. bandanensis มีโครโมโซม 2n = 50 คาริโอไทป์ประกอบด้วยโครโมโซมแบบเมทาเซนทริก 5 คู่ ซับเมทาเซ
นทริก 3 คู่ และอะโครเซนทริก 17 คู่ จํานวนแขนโครโมโซมเท่ากับ 64 (ภาพทื่ 10)

ภาพที่ 10 ภาพถ่ายของ mitotic metaphase chromosomes and karyotypes ของปลาปากเปี่ยน
Scale bars = 5 μm m = metacentric, sm = submetacentric, st = subtelocentric, t
= acrocentric chromosomesm = metacentric, sm = submetacentric, st =
subtelocentric, t = acrocentric chromosomes (ธวัชชัย และคณะ, มปป)
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Mind Map ปลาปากเปี่ยน

การวิเคราะห์ปัญหาและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง (swot analysis) ปลาปากเปี่ยน
ที่
จุดแข็ง
ที่
จุดอ่อน
1 หน่ วยงานของกรมประมง มี การพั ฒ น า 1 ยังไม่สามารถเพาะพันธุ์ได้
เทคโนโลยีด้านกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
2 สามารถรวบรวมได้จากแม่น้ําโขง
2 การรวบรวมพันธุ์ปลาปากเปี่ยนทําได้ในบาง
เดือนเนื่องจากเป็นปลาในแม่น้ําโขง
3 มีปริมาณมากพอที่จะสามารถดําเนินการศึกษา 3 ปลาที่ ร วบรวมได้ มั ก บอบช้ํ า และตายจาก
ได้
เครื่องมือข่ายของชาวประมง
4 ประชาชนในพื้ นที่ นิ ย มบริ โ ภค และนิ ย มนํา มา
แปรรูปเป็นปลาร้า
5 พื้นที่จังหวัดอุบลมีแหล่งน้ําและอ่างเก็บน้ําขนาด
ใหญ่ แ ละมี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องแหล่ ง น้ํ า ที่
สามารถพัฒนาการเลี้ยงปลาปากเปี่ยน
ที่
โอกาส
ที่
อุปสรรค
1 ปลาปากเปี่ ย นในธรรมชาติ มี ร าคาค่ อ นข้ า งสู ง 1 ช่ ว งระยะเวลาในการรวบรวมปลาชนิ ด นี้ มี
กิโลกรัมละ 100-120 บาท
ระยะเวลาค่อนข้างสั้น
2 เนื้อปลาปากเปี่ยนมีรสชาติดี และสามารถนํามา 2 การรวบรวมยังคงรวบรวมจากเครื่องมือข่าย
แปรรูปได้
ทําให้ปลาช้ําและตาย

แผนการดําเนินงานตั้งแต่ เดือนเมษายน ถึง เดือน กันยายน งบประมาณ 2554 ของปลาปากเปี่ยน
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