¡ÒÃÈึ¡ÉÒ¡ÒÃe¾Òa¾a¹¸u» ÅÒä·Â
»ÅÒ»Ò¡e»Â ¹; Bandan sharp-mouth Barb
Scaphognathops bandanensis (Boonyaratpalin&Srirungroj, 1971)

»ÅÒ»Ãa¨íÒË¹ÇÂ§Ò¹
ÈÙ¹ÂÇ¨i aÂæÅa¾a²¹Ò»ÃaÁ§¹éÒí ¨ื´ouºÅÃÒª¸Ò¹Õ
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ผลการปฏิบัตงิ านการเลี้ยงพ่อแม่พันธุพ์ นั ธุ์ปลาปากเปีย่ น ปีงบประมาณ 2555
การดําเนินการศึกษาการเพาะพันธุ์ปลาไทยประจําหน่วยงานภายใต้นโยบายของสํานักวิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจืดได้เริ่มดําเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดอุบลราชธานีได้ดําเนิน
การศึกษามาตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ รวมทั้งเป็นตัวชี้วัดในการดําเนินการของศูนย์ฯ โดยในปีเริ่มต้นได้ดําเนินการ
รวบรวมพ่อแม่พันธุ์จากแม่น้ําโขง บ.เวินบึก อ.โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี การรวบรวมพันธุ์ปลาปากเปี่ยนใน
แม่น้ําโขงจะทําได้ในระยะเวลาสั้นๆ เพราะปลาชนิดนี้เข้าใจว่ามีการอพยพและการรวบรวมจะเริ่มในช่วงเดือน
พฤศจิกายนถึงประมาณปลายเดือนมีนาคม อย่างไรก็ตามปลาชนิดนี้มักจะมีการอพยพรวมฝูงดังนั้นการรวบ
รวบรวมจําเป็นต้องอาศัยภูมิปัญญาในการทําการประมงของชาวบ้านในบริเวณดังกล่าวเพราะชาวประมงจะ
เข้าใจถึงสภาพสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของชนิดปลาที่จับได้ ซึ่งจะทําให้พอที่จะทํานายได้ว่าจะมีฝูง
ปลาปากเปี่ยนอพยพผ่านช่วงไหน ซึ่งการรวบรวมปลาปากเปี่ยนมักจะได้จากเครื่องมือข่าย ดังนั้นการรวบรวม
จึงมักจะพบปัญหาคือความบอบช้ําของปลาเมื่อนํากลับมาเลี้ยงในบ่อดินมีอัตราการตายค่อนข้างสูงประมาณ
๗๐-๘๐ เปอร์เซ็นต์ และจากการศึกษาในเบื้องต้นพบว่าปลาที่รวบรวมได้การพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์ยังอยู่ใน
ระยะแรก การศึกษาอันดับเริ่มต้นจึงจําเป็นต้องมีการนําปลาปากเปี่ยนมาเลี้ยงในบ่อดินเพื่อให้คุ้นเคยกับที่อยู่
อาศัยและใช้วิธีเลี้ยงร่วมกับกับปลาชนิดอื่นเพื่อที่จะได้ล่อให้ปลาปากเปี่ยนขึ้นมากินอาหาร จากนั้นในช่วงเดือน
มกราคม ๒๕๕๕ ศูนย์ฯ ได้ดําเนินการนําปลาขึ้นมาเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ ขนาด ๕๐ ตัน และทําอาหารพิเศษให้กับ
ปลาปากเปี่ยนกินซึ่งปลายอมรับอาหารได้ดี และได้ดําเนินการติดตามการเจริญเติบโตทุกเดือนพบว่าปลามีการ
เจริ ญ เติ บ โตเพิ่ ม เป็ น ลํ า ดั บ แต่ ก ารพั ฒ นาระบบสื บ พั น ธุ์ ยั ง ไม่ ส มบู ร ณ์ ข้ อ มู ล ในการนํ า เสนอในครั้ ง นี้ ไ ด้
ดําเนินการรวบรวมข้อมูลในเบื้องต้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาและศึกษาการเพาะพันธุ์ปลาปาก
เปี่ยนต่อไป
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การดําเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๑.ใช้บ่อผนังซีเมนต์ขนาด ๕๐ ตันในการดําเนินการเพื่อใช้เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาปากเปี่ยน โดยทําระบบ
กรองภายนอกและวางระบบท่อที่ดําเนินการเจาะรูขนาด ๒ นิ้ววางยาวจํานวน ๔ เส้น เพื่อให้ขณะกรองใช้ปั๊ม
น้ําขนาด ๒ แรง ในการสูบน้ําขึ้นถังกรองขนาด ๑ ตัน จํานวน ๒ ถัง ภายในถังกรองได้ใส่กรวดระเอียดและ
กรวดหยาบเพื่อดักตะกอน และใช้ถ่านร่วมด้วยภายในถังกรอง โดยถังกรองจะทําความสะอาดโดยการดูด
ตะกอนที่ตกลงก้นถังทิ้งเดือนละครั้ง และเปลี่ยนถ่ายน้ํา ๓/๔ ทุกสัปดาห์ บริเวณด้านข้างบ่อใช้มุ้งเขียวกั้นของ
บ่อทุกด้าสนเพื่อกันปลากระโดดออกจากบ่อ ภายในบ่อวางระบบลมให้ปลาด้วยท่อขนาด ๔ หุน เจาะรูจํานวน
๑ เส้น พร้อมกับการเปิดปั๊มน้ําขนาด ๖๐ วัตถ์ สัปดาห์ละ ๓ วัน
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๒.การเตรียมปลาปากเปี่ยน โดยการชั่งวัดจากบ่อดินนําขึ้นมาเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ ขนาด ๕๐ ตัน โดย
น้ําหนักปลาเฉลี่ยเริ่มต้นที่ดําเนินการนําขึ้นเลี้ยงมีขนาด ๙๓.๓๓±๒๑.๘๓ กรัม และความยาวเฉลี่ย ๑๙.๒๕±
๑.๓๔ เซนติเมตร จํานวน ๓๖ ตัว

๓. อาหารที่ให้ได้ทําสูตรอาหารพ่อแม่พันธุ์ โดยนําส่วนผสมวัตถุดิบที่มีระดับโปรตีน ๓๖ เปอร์เซ็นต์ มี
ระดับพลังงาน ๓๙๕ กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร ๑๐๐ กรัม (ตารางที่ 1) มาผสมให้เข้ากัน แล้วเติมน้ําประมาณ ๓๐
เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักอาหาร จากนั้นนํามาอัดเม็ดด้วยเครื่องบดเนื้อที่มีรูหน้าแว่นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๖
มิลลิเมตร มีลักษณะเป็นเส้นยาวนํามาผึ่งแดด จนกระทั่งอาหารแห้ง และหักเป็นท่อนเล็กๆ การเตรียมอาหาร
จะเตรียมครั้งละ ๕ กิโลกรัม เก็บรักษาอาหารไว้ในตู้เย็น
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๔. วิธีการให้อาหารได้เริ่มฝึกให้ปลาปากเปี่ยนรับอาหารจากการทําถาดให้อาหาร การให้อาหารใน
ช่วงแรกให้อาหารอัตรา ๒ เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักตัวต่อวัน และปรับอาหารให้ปลาทุกเดือนหลังการชั่งวัดทํา
การบั นทึกน้ํ าหนักอาหารที่ใ ห้ป ลา ในช่วงเดือนมิถุนายนได้เริ่ม เสริมสาหร่ ายสไปรูไรน่ าให้ ปลาปากเปี่ยน
(http://youtu.be/NUrgGnXtUDk)
๕.วิ เ คราะห์ คุ ณ สมบั ติ ข องน้ํ า ภายในบ่ อ ทุ ก เดื อ นและทํ า การชั่ ง วั ด ปลาเพื่ อ นํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าใช้ ใ น
การศึกษาอัตราการเจริญเติบโต และติดตามการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ของปลาปากเปี่ยนที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์
๕๐ ตัน ซึ่งหากพบว่าปลามีการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ที่สมบูรณ์จะดําเนินการวางแผนการเพาะพันธุ์ปลาปาก
เปี่ยน ต่อไป
ตารางที่ ๑ ส่วนประกอบของอาหารในการเลี้ยงปลาปากเปี่ยนเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์
วัตถุดิบ
เปอร์เซ็นต์
ปลาป่น
๓๘
กากถั่วเหลือง
๒๖
ปลายข้าว
๒๖
รําสกัดน้ํามัน
๕
น้ํามันปลาทะเล
๓
เลซิติน
๑
วิตามินรวม
๐.๕
วิตามินอี
๐.๓
วิตามินซี
๐.๒
คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร (จากการคํานวณ)
โปรตีน (เปอร์เซ็นต์) ๓๖
ไขมัน (เปอร์เซ็นต์) ๖.๔๔
เยื่อใย (เปอร์เซ็นต์) ๒.๕
เถ้า (เปอร์เซ็นต์) ๑๒.๘๔
NFE (เปอร์เซ็นต์) ๓๐.๘๙
GE (kcal/100g) ๓๙๕.๗๐
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ผลการปฏิบัตงิ าน
ผลการปฏิบัติงานในการติดตามการเจริญเติบโตของปลาปากเปี่ยนที่เลี้ยงในบ่อปูนขนาด ๕๐ ตัน ซึ่งได้
ดําเนินการเลี้ยงในเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ พอที่จะแยกประเด็นจากการได้ดําเนินการ
เลี้ยงปลาปากเปี่ยนได้ดังนี้
๑.ด้านการเจริญเติบโต
พบว่าอาหารที่ได้จัดทําสูตรขึ้นเอง สามารถที่จะเลี้ยงปลาปากเปี่ยนให้เจริญเติบโตได้ และปลายอมรับ
อาหารได้เป็นอย่างดี ซึ่งน้ําหนักและความยาวเฉลี่ยเริ่มต้น มีค่าเท่ากับ 93.33±21.84 กรัม และ 19.24±1.33
เซนติ เ มตร หลั ง จากเลี้ ย งเป็ น ระยะเวลา ๙ เดื อ นพบว่ า ปลามี น้ํ า หนั ก และความยาวเฉลี่ ย เท่ า กั บ
227.64±54.11 กรัม และ 24.48±1.85 เซนติเมตร ซึ่งปลามีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น และมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
134.31 กรัม และความยาวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5.24 เซนติเมตร ในส่วนของค่า condition factor (K) พบว่า เริ่มต้น
ปลาปากเปี่ยนมีค่า condition factor เท่ากับ 1.30±0.22 เมื่อเลี้ยงไปเป็นระยะเวลา ๙ เดือนพบว่าปลามีค่า
condition factor เท่ากับ 1.52±0.08 ค่า condition factor แสดงให้เห็นว่าปลาปากเปี่ยนมีค่าค่อนข้างอ้วน
กว่าปลาธรรมชาติ ซึ่งค่า condition factor ของปลาธรรมชาติจากการศึกษามีค่าอยู่ระหว่าง 1.2-1.4
ตารางที่ ๒ ค่าน้ําหนักเฉลี่ย, ความยาวเฉลี่ยและค่า condition factor ของปลาปากเปี่ยน ระหว่างเดือน
มกราคม ๒๕๕๕-กันยายน ๒๕๕๕
เดือน
มกราคม ๒๕๕๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
มีนาคม ๒๕๕๕
เมษายน ๒๕๕๕
พฤษภาคม ๒๕๕๕
มิถุนายน ๒๕๕๕
กรกฎาคม ๒๕๕๕
สิงหาคม ๒๕๕๕
กันยายน ๒๕๕๕

น้ําหนัก (กรัม)
93.33±21.84
104±18.97
135.70±37.43
154.67±29.24
196.69±43.92
235.10±48.86
227.64±54.11
238.29±45.68
244.64±59.24

ความยาว (เซนติเมตร)
19.24±1.33
20.03±1.09
22.36±3.00
21.91±1.38
23.35±1.50
24.52±1.50
24.48±1.85
24.77±1.32
24.63±1.90

Condition factor
1.30±0.22
1.28±0.10
1.25±0.30
1.46±0.10
1.52±0.11
1.61±0.24
1.52±0.08
1.45±0.43
1.61±0.16
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ค ว า ม ย า ว ( เซ น ติ เม ต ร )
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น้ําหนัก (กรัม)
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ภาพที่ ๑ ค่าเฉลี่ย (mean±SD) น้ําหนักและความยาวเฉลี่ยของปลาปากเปี่ยน ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๕๕
ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๕

condition factor (k)
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ภาพที่ ๒ ค่าเฉลี่ย (mean±SD) condition factor ของปลาปากเปี่ยน ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ถึงเดือน
กันยายน ๒๕๕๕
๒.การพัฒนาระบบสืบพันธุ์
พบว่าการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ของปลายังไม่พัฒนาจนถึงระดับที่ปลาเพศผู้มีน้ําเชื้อและปลาเพศเมีย
สามารถพัฒนาจนกระทั่งให้ไข่และฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนได้ ทางศูนย์ฯ จึงได้ดําเนินการติดตามการพัฒนา
ระบบสืบพั นธุ์ โดยดู จากลั กษณะภายนอกและการติดตามการเปลี่ยนแปลงทางช่องเพศของปลาเพื่ อที่จ ะ
สามารถพิจารณาแบ่งแยกลักษณะของปลาเพศผู้และปลาเพศเมีย ซึ่งจากการสังเกตจากลักษณะภายนอก
พอที่จะสามารถแบ่งแยกลักษณะปลาเพศผู้และปลาเพศเมียได้ดังนี้
๒.๑ รูปร่างลักษณะ (body shape) ปลาปากเปี่ยนเพศเมียจะมีขนาดโตลักษณะสั้นป้อมมีความลึก
ลําตัวมาก ส่วนปลาเพศผู้ลักษณะลําตัวยาวและความลึกลําตัวน้อยกว่าปลาเพศเมีย
๒.๒ ส่วนท้อง (belly) ปลาเพศเมียจะมีลักษณะท้องที่ขยายใหญ่กว่าปลาเพศผู้ ส่วนปลาเพศผู้พื้นท้อง
จะแคบ
๒.๓ ตุ่มสิว (perl organ) ลักษณะตุ่มสิวไม่ปรากฏในปลาเพศผู้และยังบอกได้ไม่ชัดเจน อาจเนื่องจาก
ปลาเพศผู้ยังไม่เจริญพันธุ์สมบูรณ์ซึ่งสังเกตจากการที่ปลาเพศผู้ยังไม่พบน้ําเชื้อ
๒.๔ ลักษณะช่องเพศ (urogenital pore) ลักษณะภายนอกที่แตกต่างกันของปลาเพศผู้และเพศเมีย
ของปลาปากเปี่ยนสังเกตจากลักษณะภายนอก สามารถจําแนกได้ดังนี้
ปลาปากเปี่ยนเพศผู้ ช่องเพศมีลักษณะเป็นเยื่อวุ้นยาวรียื่นออกมาชัดเจน
ปลาปากเปี่ยนเพศเมีย ช่องเพศมีลักษณะเป็นเยื่อวุ้นพองนูนออกมาและช่องเพศขยายออกค่อนข้าง
กลม
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.

เพศผู้

เพศเมีย

๓.การตรวจสอบการเจริญพันธุ์
ในเดือนสิงหาคมได้ตรวจสอบการเจริญพันธุ์ของปลาปากเปี่ยนเพศเมีย โดยใช้สายยางขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๒ มิลลิเมตร สอดผ่านช่องเพศเพื่อตรวจสอบการพัฒนาของไข่ไข่ภายในรังไข่ พบว่าภายในรังไข่ของ
ปลาปากเปี่ยนเริ่มมีไข่ปรากฏ แต่ระยะการพัฒนาของไข่ยังเป็นระยะต้นและไข่มีขนาดไม่สม่ําเสมอ ส่วนปลา
ปากเปี่ยนเพศผู้การพัฒนาระบบสืบพันธุ์ยังไม่พบน้ําเชื้อเมื่อเอามือรีดบริเวณช่องเพศเบาๆ จากการศึกษาจาก
เอกสาร FISHES OF THE CAMBODIAN MEKONG พบว่าปลาปากเปี่ยนจะสืบพันธุ์วางไข่ในช่วงสิ้นสุดฤดูฝน
ซึ่งการนําปลาขึ้นเลี้ยงในบ่อ ๕๐ ตัน ได้เริ่มในเดือนมกราคม ดังนั้นอาจเป็นได้ว่าปลาเริ่มมีการพัฒนาระบบ
สืบพันธุ์ ซึ่งทางศูนย์ฯ จะได้ตรวจติดตามการพัฒนาระบบสืบพันธุ์
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ตารางที่ ๓ คุณสมบัติของน้ําในบ่อเลี้ยงปลาปากเปี่ยนระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๕๕- กันยายน ๒๕๕๕

Hardness
(mg/l)

Ammonia
(mg/l)

T น้ํา
T อากาศ
(องศา
free Co2 (องศา
(mg/l) เซลเซียส) เซลเซียส)

เดือน

Do

PH

Alkalinity
(mg/l)

มกราคม ๕๕
กุมภาพันธ์ ๕๕
มีนาคม ๕๕
เมษายน ๕๕
พฤษภาคม ๕๕
มิถุนายน ๕๕

7

7

32

25

0

0

28

32

3

7

48

120

0

0

25

27

5

7.0

18

50

0

0

26

30

4

7

13

32

0

0

27

29

5

6.5

15

30

0

0

29

30

6

7

18

32

0

0

29

32

กรกฎาคม ๕๕

6

7.5

20

38

0

0

30.2

30.9

สิงหาคม ๕๕

6

7

19

30

0

0

29

30

กันยายน ๕๕

7

7

16

32

0

2

27

28

๔. การเพาะพันธุ์
ในเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ได้ดําเนินการตรวจสอบเพศปลาปากเปี่ยน โดยพบว่าปลาปากเปี่ยนเพศผู้ไม่
พบน้ําเชื้อเมื่อบีบบริเวณช่องเพศ ส่วนปลาเพศเมียพบว่าบางตัวมีไข่อยู่ในช่องท้อง โดยใช้สายยางขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๒ มิลลิเมตร สอดผ่านช่องเพศเพื่อตรวจสอบการพัฒนาของไข่ภายในรังไข่ อย่างไรก็ตามพบว่าไข่ยัง
ไม่สมบูรณ์ ได้ดําเนินการฉีดกระตุ้นฮอร์โมนสังเคราะห์ Suprefact อัตรา เพศผู้ ๒๐ ไมโครกรัม และเพศเมีย
๓๕ ไมโครกรัม ผสม domperidone ๑๐ มิลลิกรัมต่อน้ําหนักปลา ๑ กิโลกรัม ทําการฉีดผสมพันธุ์พ่อพันธุ์
น้ําหนักเฉลี่ย ๒๐๕±๔๐.๐๓ กรัม ความยาวเฉลี่ย ๒๓.๓๘±๑.๒๔ เซนติเมตร จํานวน ๘ ตัว แม่พันธุ์น้ําหนัก
เฉลี่ย ๒๘๕.๗๒±๔๓.๑๙ กรัม ความยาว ๒๖.๑±๑.๒๑ เซนติเมตร จํานวน ๗ ตัว ปล่อยปลาเพศผู้และเพศเมีย
ลงในตู้ปลาขนาด ๖๐ ซม.x๓ ม.x๖๐ ซม. หลังการฉีดกระตุ้น ๘ ชั่วโมง ได้ดําเนินการตรวจสอบพ่อแม่พันธุ์ปลา
พบว่าปลาเพศเมียลักษณะท้องขยายตัวมากขึ้นแต่ไม่สามารถรีดไข่ได้ ส่วนปลาเพศผู้เมื่อตรวจสอบน้ําเชื้อไม่พบ
น้ําเชื้อ เมื่อตรวจสอบปลาเพศเมีย หลังการฉีดกระตุ้น ๑๒ ชั่วโมง พบว่าสามารถรีดไข่ได้ ๑ ตัวแต่ไข่สุกไม่เต็มที่
รีดออกมาได้เพียงเล็กน้อย ส่วนปลาเพศผู้ไม่พบน้ําเชื้อ
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๔.คุณสมบัติของน้ํา
คุณภาพน้ําในบ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาปากเปี่ยน จากการวิเคราะห์ข้อมูลในเวลา 09.00 น. เดือนละ
ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน อุณหภูมิน้ํามีค่าระหว่าง 25-30.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิอากาศ
มีค่าระหว่าง 26-30.9 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนที่ละลาย ในน้ํามีค่าระหว่าง 3-7.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
ความเป็นด่างมีค่าระหว่าง 13-48 มิลลิกรัมต่อ ลิตร ความกระด้างมีค่าระหว่าง 25-120 มิลลิกรัมต่อลิตร
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อิสระในน้ํามี ค่า 0 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรดเป็นด่างมีค่าระหว่าง 6.5-7.5
ปริมาณแอมโมเนีย รวมมีค่า 0 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ ๓)
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สรุปผลการศึกษา
จากการทดลองนําพ่อแม่พันธุ์ปลาปากเปี่ยนนํามาเลี้ยงในที่กักขัง โดยใช้บ่อผนังซีเมนต์ขนาด ๕๐ ตัน
โดยปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปลาขนาดน้ําหนักเริ่มต้น ๙๓.๓๓±๒๑.๘๓ กรัม และความยาวเฉลี่ย ๑๙.๒๕±๑.๓๔
เซนติเมตร จํานวน ๓๖ ตัว ในเดือนมกราคม ๒๕๕๕ โดยปลาขนาดดังกล่าวยังไม่สามารถแยกเพศได้ชัดเจน
และได้ดําเนินการฝึกให้ปลารับอาหารจากการทําสูตรอาหารเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ และได้เสริมด้วยสาหร่ายสไปรูไร
น่า โดยในระยะเริ่มต้นได้ฝึกให้ปลารับอาหารโดยการนําถาดมารองรับ ปลาปากเปี่ยนสามารถรับอาหารที่ทําขึ้น
เองได้เร็ว โดยใช้เวลาประมาณ ๑ สัปดาห์ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากได้มีการเลี้ยงในบ่อดินมาก่อนหน้านั้น ปลาปาก
เปี่ยนมีการเจริญเติบโตขึ้นเป็นลําดับ โดยปลามีน้ําหนักและความยาวสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 227.64±54.11 กรัม
และ 24.48±1.85 เซนติเมตร และค่าสัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์มีค่าเพิ่มขึ้น และมีค่ามากกว่าปลาที่ได้ศึกษา
จากทางชีววิทยาจากแหล่งน้ํา ซึ่งปลาจากแม่น้ําโขงมีค่าสัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ (condition factor) เท่ากับ
1.42±0.21 ซึ่งปลาที่เลี้ยงมีค่าสัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ มากกว่า 1.4 ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๕ แสดงว่า
การกินอาหารของปลาช่วยทําให้ปลามีการเจริญเติบโตได้ดี และค่อนข้างอ้วน ส่วนในเรื่องการพัฒนาระบบ
สืบพันธุ์ของปลาพบว่าจากการสังเกตจากลักษณะภายนอกยังไม่สามารถจําแนกเพศผู้และเพศเมียได้ชัดเจน
เว้นแต่การสัณนิฐานจากลักษณะปลาที่มีลักษณะตัวโตและอ้วนน่าจะเป็นปลาเพศเมียและปลาที่มีลักษณะผอม
รูปร่างเรียวน่าจะเป็นเพศผู้ ซึ่งในการสังเกตจากลักษณะเบื้องต้น ได้นําลักษณะดังกล่าวมาสังเกตร่วมกับการดู
ช่องเพศประกอบซึ่งการดูลักษณะช่องเพศก็พบว่าเพศเมีย ช่องเพศขยายออกค่อนข้างกลม ส่วนปลาเพศผู้ช่อง
เพศรียื่นออกมา อย่างไรก็ตามทางศูนย์ฯ ไม่ได้ดําเนินการผ่าท้องเพื่อสังเกตอวัยวะสืบพันธุ์เนื่องจากปลามี
จํานวนน้อย อย่างไรก็ตามได้ดําเนินการใช้สายยางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ มิลลิเมตร สอดเข้าช่องเพศเพื่อ
ตรวจสอบไข่ภายในช่องท้อง พบว่าช่วงปลายเดือนกรกฎาคม พบไข่ในปลาเพศเมียจํานวน ๑ ตัว แต่ลักษณะไข่
น่าจะเป็นไข่ระยะเริ่มต้น ซึ่งไข่มีหลายระยะอย่างไรก็ตามในปลาเพสผู้ยังไม่พบการพัฒนาของน้ําเชื้อจากการที่
ใช้มือบีบบริเวณช่องเพศของปลา และในเดือนกันยายน ได้ดําเนินการทดลองฉีดกระตุ้นปลาปากเปี่ยนด้วย
ฮอร์โมนสังเคราะห์และปล่อยลงตู้ปลาเพื่อให้ปลาผสมพันธุ์วิธีปล่อยรัดพบว่าปลาไม่ผสมพันธุ์กัน ได้ดําเนินการ
ตรวจสอบสภาพท้องปลาเพศเมียและปลาเพศผู้ พบว่าการกระตุ้นด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ปลาเพศเมียมีลักษณะ
ท้องอูมขึ้นแต่สามารถรีดไข่ได้เพียง ๑ ตัว ส่วนปลาเพศผู้เมื่อตรวจสอบไม่พบน้ําเชื้อ ซึ่งจากการตรวจสอบจาก
เอกสารพบว่าปลาชนิดนี้มีการสืบพันธุ์ในช่วงสิ้นสุดฤดูฝนอาจเป็นไปได้ว่าการพัฒนาอวัยยวะสืบพันธุ์ของปลา
ปากเปี่ยนอาจจะอยู่ในช่วงปลายฤดูฝนและช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งอาจจะต้องมีอุณภูมิน้ําและอากาศที่ลดลงจึงจะ
มีการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ของปลาปากเปี่ยน อย่างไรก็ตามทางศูนย์ฯ จะได้ดําเนินการติดตามการพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงปลาปากเปี่ยนต่อไป
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แนวทางการดําเนินการในปี ๒๕๕๖
๑.ดําเนินการปรับสูตรอาหารเพื่อให้มีคุณภาพในการพัฒนาอวัยวะสืบพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์ปลาปาก
เปี่ยนที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์ ซึ่งพบว่าปลาในชุดดังกล่าวสามารถที่จะรับอาหารได้ดีจึงน่าจะสามารถพัฒนาการ
ด้านสูตรอาหารเพื่อใช้ในการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์
๒.ติดตามการเจริญเติบโตของปลาพร้อมทั้งการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ รวมทั้งการเฝ้าระวังป้องกันโรคที่
เกิดขึ้นในปลาปากเปี่ยนในการเลี้ยงสภาพในที่กักขัง
๓.ดําเนินการเก็บรวมรวมพ่อแม่พันธุ์เพิ่มเติมเพื่อจะได้นําลงเลี้ยงในบ่อดินและมีการเก็บรวบรวมเพื่อใช้
ในการพัฒนาสายพันธุ์ให้เป็นไปตามหลักพันธุกรรมเพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของปลาชนิดนี้
๔.วางแผนการเพาะพันธุ์เมื่อถึงฤดูกาลและเมื่อพ่อแม่พันธุ์ปลามีความพร้อม

