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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อมรชัย ล้อทองคำา
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เอกชัย ดวงใจ

ปลาพ้ืนถิ่นต้นนํ้า
กับการเรียนรู้เพ่ือการอนุรักษ์



 จังหวัดน่านจัดเป็นพื้นท่ีป่าต้นน้ําท่ีสําคัญของประเทศไทย เป็นต้นกําเนิดของ
แม่นํ้าน่าน ซึ่งเป็นแม่นํ้าสายท่ียาวท่ีสุดและเป็นลุ่มน้ําท่ีให้ปริมาณนํ้ามากที่สุดของระบบแม่นํ้า
เจ้าพระยามีแม่น้ําสาขาเป็นจํานวนมาก หล่อเล้ียงประชาชนชาวจังหวัดน่าน รวมท้ังจังหวัดอ่ืน ๆ ตลอด
แม่นํ้าน่าน ทั้งในจังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร ก่อนไหลรวมกับแม่นํ้าปิง ที่จังหวัดนครสวรรค์
กลายเป็นแม่นํ้าเจ้าพระยา และขณะเดียวกันจังหวัดน่านก็จัดเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย  โดยเฉพาะพรรณปลานั้นพบว่าลุ่มแม่นํ้าน่านในเขต
จังหวัดน่านมีพรรณปลาไม่น้อยกว่า 116 ชนิด เป็นพื้นที่ลุ่มนํ้าที่มีการบรรยายปลาชนิดใหม่ของ
โลก (new species) เป็นจํานวนมากและส่วนใหญ่มีการกระจายพันธุ์ตามลําธารบนภูเขา ได้แก่ 
ปลาค้อเจ้าฟ้าสิรินธร ปลาค้อปากกว้าง ปลาค้อน่าน ปลาผีเสื้อติดหินนํ้าน่าน ปลาค้างคาวติดหิน
น้ําตกศลิาเพชร ปลาคา้งคาวติดหินหว้ยนํา้ดัน้ ปลาคา้งคาวตดิหนินํา้ชา้ง ปลาซวิหลงัดํา ปลาอดีนํา้
ลกึ ปลาเลยีหนินํา้วา้ เปน็ตน้ นอกจากนีย้งัพบปลาทีเ่ปน็การพบครัง้แรก (new record) ในระบบ
แม่นํ้าเจ้าพระยาอีกหลายชนิด ได้แก่ ปลาเลียหินนํ้าเทิน ปลาขิ้ง ปลาขยุย  ส่วนปลาชนิดอื่น ๆ 
กม็กีารกระจายพนัธุต์ามลาํธารบนภเูขาและแมน่ํา้ตามพืน้ราบเหมอืนกบัลุ่มนํา้อืน่ ๆ  ในภาคเหนอื 
 สาํหรับคนในจงัหวดันา่น โดยเฉพาะคนบนพืน้ทีส่งูแลว้ ปลาตามแหล่งนํา้ธรรมชาตถิอืวา่
เป็นแหล่งอาหารที่สําคัญมาก ไม่ต้องซื้อหา สามารถจับได้ตามธรรมชาติ  นํามาประกอบอาหาร
พ้ืนบ้านได้หลากหลายเมนู เช่น ลาบปลา แกงปลา ปลาย่าง น้ําพริกปลา ต้มส้มปลา เป็นต้น นอกจาก
นี้แล้วยังมีการจับปลาขายเพื่อเป็นแหล่งรายได้ของครอบครัวอีกด้วย อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน
ประชากรปลาในลุ่มแม่นํ้าน่านมีจํานวนลดลง อันเนื่องมาจากการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นนํ้าเพื่อทําเป็น
พื้นที่การเกษตร  สภาพแหล่งนํ้าเสื่อมโทรม  มีการใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในระบวนการผลิตทางการ
เกษตรจํานวนมาก มกีารใชเ้ครือ่งจบัปลาทีผ่ดิกฎหมาย มกีารจับปลาทีไ่มเ่ลือกอายแุละขนาดและ
มีการจับปลาเกินกําลังการผลิตตามธรรมชาติ เป็นต้น ซ่ึงการลดจํานวนลงของปลามีผลสุ่มเส่ียง
ต่อจํานวนและการสูญหายของปลาหลายชนิด และส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของชุมชน
ท้องถิ่น รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศตามธรรมชาติได้
 จากประเด็นดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงได้ร่วมสนองงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในด้านการอนุรักษ์พันธุ์ปลาพื้นถิ่นต้นนํ้าอย่างต่อเนื่อง โดยดําเนิน
กิจกรรมสํารวจ รวบรวมพรรณ ศึกษาค้นคว้าเทคนิคการเพาะขยายเลี้ยง รวมทั้งการถ่ายทอด
องคค์วามรูต้า่งๆ ทีเ่กีย่วกบัปลาตน้นํา้ให้กบัชมุชนต่าง ๆ  บนพืน้ทีส่งู ตลอดจนสนบัสนนุพนัธุป์ลา
และสัตว์นํ้าพื้นถิ่น เพื่อนําไปปล่อยในเขตต้นน้ําเพ่ือการอนุรักษ์ทําให้ปลาพื้นถิ่นเหล่านี้ที่มีอยู่
ดั้งเดิมได้เพิ่มปริมาณและชนิดมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดแนวทางในการบริหารจัดการอย่างสมดุล
ทางทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาทรัพยากรสัตว์นํ้าและระบบนิเวศไว้อย่างยั่งยืน 
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  ชนิดปลาพ้ืนถิ่น
จากการรวบรวมพรรณเพ่ือศึกษาการเลี้ยง
 ชนิดปลาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทําการรวบรวมพรรณนั้น

มุ่งเน้นปลาต้นนํ้าเป็นหลักเพราะเป็นชนิดปลาท่ีสะท้อนถึงธรรมชาติและอัตลักษณ์ของ

จังหวัดน่านได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ีแล้วยังทําการรวบรวมชนิดปลาที่คาดว่าสามารถพัฒนา

เป็นปลาเศรษฐกิจของจังหวัดน่านได้ ดังต่อไปนี้

ชื่อท้องถิ่น :  ปลาปั้ น  ปลาบู่
ชื่ออังกฤษ :  River loach
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Schistura menanensis (Smith, 1945)
ลักษณะสำาคัญ :  มีแถบสําดําขนาดใหญ่ 1 แถบ ว่ิงตามยาวด้านข้างลําตัว มีลายบ้ัง
   พาดขวางลําตัวส้นข้างตัวไม่สมบูรณ์ ครีบหลังมีก้านครีบแตกแขนง
   จํานวน 8 ก้าน  ตัวผู้ไม่มีแผ่นเนื้อใต้ตา
ขนาด :   มีขนาดความยาวได้ถึง 7.1 เซนติเมตร 
การกระจายพันธุ์ :  มีการกระจายพันธุ์เฉพาะในระบบแม่น้ําเจ้าพระยาตอนบนเท่าน้ัน
   สําหรับใน จงัหวดันา่นนัน้พบวา่ปลาค้อแมน่ํา้นา่นมกีารกระจายพนัธุ์
   ในแม่นํ้าน่าน และแม่นํ้าสาขาทุกสาขา 
แหล่งอาศัย :  ปลาชนิดน้ีอาศัยตามพื้นท้องน้ําที่เป็นก้อนหินขนาดเล็กและมีกรวด
   ปะปนอยู่นํ้าใสและมีกระแสนํ้าไหลเร็วจนถึงไหลเชี่ยวและจะหลบ
   ซ่อนตามซอกหลืบของก้อนหิน
สถานะการถูกคุกคาม : มีข้อมูลไม่เพียงพอ (Data Deficient, DD)
หมายเหตุ :  ปลาชนิดน้ีเป็นปลาท่ีมีการบรรยายเป็นครั้งแรกจากแม่นํ้ากอน 
   แม่น้ําสาขาของแม่น้ําน่านในเขตจังหวัดน่าน โดย Smith ในปี 
   ค.ศ. 1945  และปลาชนิดนี้สามารถพบได้ทั้งลุ่มแม่นํ้าน่านตอนบน

ปล�ค้อ
นํ้าน่าน

ชนิดปล�พื้
นถิ่ น
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ชื่อท้องถิ่น :  ปลาปั้ น  ปลาบู่
ชื่ออังกฤษ :  Crown Scaly Stream Loach 

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Schistura sirindhornae Suvarnaraksha, 2015

ลักษณะสำาคัญ :  แถบดําโคนหางพาดขวางสมบูรณ์ ลวดลายบนหัวมีลักษณะคล้าย

   มงกุฎ มีแถบสีนํ้าตาลเข้มยาวตามฐานครีบหลัง ลําตัวมีสเหลือง

   - ส้มอ่อน ๆ และมีแถบสีน้ําตาลเข้มขนาดต่างๆ พาดขวางตาม

   ด้านหลังและข้างลําตัว เพศผู้มีแผ่นหนังใต้ตาใต้ตา ส่วนเพศเมีย

   ไม่มีแผ่นหนังใต้ตา

ขนาด :   มีขนาดความยาวได้ถึง 8.2 เซนติเมตร 

การกระจายพันธุ์ :  มีการกระจายพันธุ์เฉพาะในลุ่มแม่นํ้าน่านในเขตจังหวัดน่านเท่านั้น

   โดยพบว่ามีการกระจายพันธ์ุตามลําห้วยในเขตอุทยานแห่งชาติภูคา

    ต้นนํ้าของแม่นํ้ามาง ในเขต อําเภอบ่อเกลือ 

แหล่งอาศัย :  ปลาชนิดน้ีอาศัยตามพื้นท้องน้ําที่เป็นก้อนหินขนาดเล็ก และมี

   กรวดปะปนอยู่น้ําใสและมีกระแสนํ้าไหลเร็วจนถึงไหลเช่ียวและ

   จะหลบซ่อนตามซอกหลืบของก้อนหิน

หมายเหตุ :  ปลาชนิดนี้เป็นปลาที่มีการบรรยายเป็นครั้งแรกห้วยนํ้าพัน ในเขต

   อุทยานแห่งชาติภูคา โดย รองศาสตราจารย์. ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์ 

   ในปี ค.ศ. 2015 หรือ พ.ศ. 2558

ปลาค้อหัวมงกุฎ ปล�ค้อเจ้�ฟ�้สิรินธร

ปลา
พ้ืนถิ่น
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ชื่อท้องถิ่น :   ปลาปั้ น  ปลาบู่
ชื่ออังกฤษ :  River loach

ชื่อวิทยาศาสตร ์:  Sectoria atriceps  ( Smith, 1945 )

ลักษณะสำาคัญ :  หัวส้ัน ปากกว้างและริมฝีปากมีลักษณะโค้งเล็กน้อย ขอบของ

   ขากรรไกรบนและขากรรไกรล่างเรียบและคม โดยตรงกลางของ

   ขากรรไกรบนไม่มีลักษณะยื่นออกมาเส้นข้างตัวสมบูรณ์ ลําไส้มี 

   3 ขด ครีบหลังมีก้านครีบแตกแขนงจํานวน 9½ ก้านและมีแถบสีดํา

   พาดขวางโคนหางสมบูรณ์

ขนาด :   มีขนาดความยาวได้ถึง 8.3 เซนติเมตร 

การกระจายพันธุ ์:  มีการกระจายพันธ์ุเฉพาะในลุ่มแม่น้ําน่านตอนบนเท่าน้ันซ่ึงสามารถ

   พบได้บริเวณตอนบนของแม่นํ้าน่าน และต้นนํ้าของแม่นํ้าสาขา

   ทุกสาขา

แหล่งอาศัย :  ปลาชนิดนี้อาศัยตามพื้นท้องนํ้าที่เป็นก้อนหิน และมีกรวดปะปน

   อยู่นํ้าใสและมีกระแสนํ้าไหลเร็วจนถึงไหลเช่ียว และจะหลบซ่อน

   ตามซอกหลืบของก้อนหิน

หมายเหต ุ:  ปลาชนิดนี้บรรยายครั้งแรกจากแม่นํ้ากอน แม่นํ้าสาขาของแม่นํ้า

   น่านในเขตจังหวัดน่าน โดย Smith ในปี ค.ศ. 1945  

ปลาค้อหัวดํา ปล�ค้อป�กกว้�ง

ปลา
พ้ืนถิ่น

ชนิดปล�พื้
นถิ่ น
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ชื่อท้องถิ่น :  ปลาเพชร (อำ�เภอบ่อเกลือ) 
   และ ปลาควยลาว (อำ�เภอแม่จริม)
ชื่ออังกฤษ :  Nam Theun stone-lapping fish

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Garra theunensis  Kottelat, 1998

ลักษณะสำาคัญ :  จงอยปากเป็นรูปสามเหลี่ยมเมื่อมองจากด้านบนของหัว และมีตุ่ม

   ขนาดเล็กอยู่ปลายจงอยปาก ไม่มีหนวด ลําตัวและครีบมีสีน้ําตาลเข้ม 

   มีแถบเล็กๆ ตามยาวลําตัวจํานวน 6-8 แถบ มีเกล็ดบนเส้นข้าง

   ลําตัวจํานวน 45-47 เกล็ด และมีครีบหลังมีก้านครีบแตกแขนง

   จํานวน 9½ ก้าน 

ขนาด :   มีขนาดความยาวได้ถึง 30 เซนติเมตร การกระจายพันธุ์ มีการ

   กระจายพันธุ์ตั้งแต่ลุ่มนํ้ากะดิ่งจนถึงลุ่มนํ้าท่าทางตอนบนของลาว

   แม่นํ้าแดงในเวียดนาม และ ลุ่มแม่นํ้าแยงซีในจีย  ดังนั้นการพบ

   ปลาชนิดนี้ในลุ่มแม่นํ้าน่านในเขตจังหวัดน่านจึงเป็นการ และพบว่า

   ปลาชนิดนี้มีการกระจายพันธุ์อยู่เฉพาะในลุ่มแม่นํ้าว้าในเขตอําเภอ

   บ่อเกลือและอําเภอแม่จริมเท่านั้น 

แหล่งอาศัย :  ปลาชนิดนี้อาศัยอยู่บริเวณที่มีกระแสนํ้าไหลเชี่ยว นํ้ามีความใสแล 

   เย็นมากอาศัยโดยเกาะติดตามก้อนหินขนาดใหญ่หรือหลบซ่อนตัว

   ในซอกหินและไม่อยู่รวมกันเป็นฝูง แต่จะอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้

   เคียงกัน 

หมายเหตุ :  Lothongkham & Rachmuangkwang (2014) ได้รายงานการ

   แพร่กระจายของปลาชนิดนี้เป็นครั้งแรกในระบบแม่นํ้าเจ้าพระยา

ปลาเลียหินนำ้�เทิน

ปลา
พ้ืนถิ่น

ชน
ิดป

ล�
พื้

นถ
ิ ่น
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ชื่อท้องถิ่น :  ปลามันหัวแข็ง
ชื่ออังกฤษ :  Nam Wa stone-lapping fish

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Garra waensis Lothongkham, Arbsuwan amd 

   Musikasin thorn, 2014

ลักษณะสำาคัญ :  รูปร่างเป็นทรงกระบอก ไม่มีหนวด เกล็ดบนลําตัวมีสีส้มกระจาย

   ทั่วตัว มีเกล็ดบนเส้นข้างลําตัวจํานวน 31-37+2 เกล็ด  ครีบหลังมี

   ก้านครีบที่แตกแขนงจํานวน 7 ก้าน  และ มีเกล็ดรอบโคนหาง

   จํานวน 10-12 เกล็ด

ขนาด :   มีขนาดความยาวได้ถึง 10 เซนติเมตร 

การกระจายพันธุ์ :  มีการกระจายพันธุ์เฉพาะในลุ่มแม่นํ้าว้าในเขตอําเภอบ่อเกลือ 

    จังหวัดน่านเท่านั้นโดยจะพบได้เกือบทุกลําห้วยที่ไหลลงนํ้ามาง

   และแม่นํ้าว้า 

แหล่งอาศัย :  ปลาชนิดนี้อาศัยในบริวเวณที่มีกระแสนํ้าไหลเชี่ยว นํ้ามีความใส

   และเย็นตลอดทั้งปี ปลาชนิดนี้จะหลบซ่อนอยู่ในซอกหลืบของก้อน

   หินตามพื้นท้องนํ้า ซึ่งก้อนหินจะมีสาหร่ายเกาะติดอยู่  

หมายเหตุ :  เป็นปลาอีกชนิดหน่ึงของโลกท่ีพบการกระจายพันธ์ุอยู่ในจังหวัดน่าน

   เท่านั้นและปลาชนิดนี้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพนํ้าที่ดีมาก

   ของแหล่งนํ้าที่มันอาศัยอยู่

ปลาเลียหินนำ้�ว้�

ปลา
พ้ืนถิ่น

ชนิดปล�พื้
นถิ่ น
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ชื่อท้องถิ่น :  ปลามัน
ชื่ออังกฤษ :  Stone-lapping fish หรือ Stonelapping minnow 
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Ceratogarra cambodgiensis (Tirant, 1884)
ลักษณะสำาคัญ :  มีหนวด 1 คู่บริเวณร่องด้านข้างปาก ริมฝีปากด้านล่างแผ่ออกเป็น
   แผ่นค่อนข้างกลม มีเกล็ดบนเส้นข้างลําตัวจํานวน 32-35 เกล็ด 
   มีแถบดํายาวตามแนวด้านหลังและแถบดําตามยาวด้านข้างลําตัว
   จนถึงฐานครีบหางซ่ึงมีความกว้างเท่ากับจํานวนแถวของเกล็ด 2 แถว  
   ครีบหลังมีแถบดํา 2 แถบ  และขอบครีบหางมีสีดําปนแดง
ขนาด :   มีขนาดความยาวได้ถึง 15 เซนติเมตร 
การกระจายพันธุ์ :   มีการกระจายพันธ์ุในลุ่มแม่น้ําโขงในมณฑลยูนนานในจีน ไทย ลาว
   กัมพูชา และเวียดนาม ลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยาและลุ่มแม่นํ้าต่าง ๆ ใน
   คาบสมุทรลายู สําหรับในจังหวัดน่านนั้นพบว่าปลาเลียหินมีการ
   กระจายพันธุ์ในทุกลําน้ําของจังหวัดทั้งที่เป็นลําห้วย แม่นํ้าน่าน
   และแม่นํ้าสาขาทุกสาขา
แหล่งอาศัย :  อาศัยอยู่ตามพื้นท้องน้ําในบริเวณที่มีกระแสนํ้าไหลเร็วไปจนถึง
   ไหลเชี่ยว น้ํามีความใสและเย็น พื้นท้องนํ้าเป็นก้อนหินขนาดเล็ก
   จนถึงขนาดใหญ่และมีสาหร่ายเกาะติดอยู่ หากินสาหร่ายที่เกาะ
   ติดตามก้อนหิน
หมายเหตุ :  ปลาชนิดน้ีเป็นปลาต้นน้ําท่ีนิยมนํามาบริโภคอย่างมาก โดยเฉพาะ
   ในฤดูวางไข่น้ันปลาจะมีความมันและอร่อยมาก สามารถขายได้
   กิโลกรัมละ 400-500 บาทซึ่ง ในปัจจุบันปลาชนิดน้ีสามารถเพาะ
   ขยายพันธุ์ได้แล้ว 

ปลาเลียหิน

ปลา
พ้ืนถิ่น

ชน
ิดป

ล�
พื้

นถ
ิ ่น
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ชื่อท้องถิ่น :  ปลากะ
ชื่ออังกฤษ :  Greater brook carp หรือ Thai mahseer

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Tor tambroides Bleeker, 1854

ลักษณะสำาคัญ :  ปลายของแผ่นเน้ือด้านล่างของขากรรไกรล่าง (mental lope) 

   ยื่นยาวจนถึงมุมปาก ไม่มีแถบยาวตามลําตัวในตัวเต็มวัย ครีบต่างๆ 

   มีสีเหลืองในตัวขนาดเล็กและสีดําในตัวเต็มวัย  ครีบหลังมีก้านครีบ

   แตกแขนงจํานวน 9 ก้าน เกล็ดตามลําตัวมีขนาดใหญ่มาก มีเกล็ด

   เหนือเส้นข้างลําตัวจํานวน 4½ เกล็ด  มีเกล็ดบนเส้นข้างลําตัว

   จํานวน 23-26 เกล็ด

ขนาด :   มีขนาดความยาวได้ถึง 70 เซนติเมตร 

การกระจายพันธุ์ :  มีการกระจายพันธ์ุในลุ่มแม่น้ําโขงตั้งแต่มณฑลยูนนานในจีน ลาว 

   ไทยจนถึงกัมพูชา ลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยา ลุ่มแม่นํ้าแม่กลอง ลุ่มแม่นํ้า

   สาละวิน ลุ่มน้ําในคาบสมุทรมลายู เกาะสุมาตรา เกาะชวาและ

   เกาะบอร์เนียว  สําหรับในจังหวัดน่านนั้นพบว่าปลาเวียนมีการ

   กระจายพันธุ์ทั้งในลําห้วยบนพื้นที่สูงตามต้นนํ้าของแม่นํ้าน่าน

   แม่นํ้าว้า แม่นํ้ากอน แม่นํ้าปัว แม่นํ้ายาว และ แม่นํ้าสา 

แหล่งอาศัย :  ปลาชนิดน้ีอาศัยในบริเวณแอ่งนํ้าที่มีกระแสนํ้าไหลเร็วถึงไปจนถึง

   เช่ียว น้ํามีความใสและเย็นเกือบตลอดปี ชอบหลบซ่อนตามรากไม้

   ใต้นํ้า

ปลาเวียน

ปลา
พ้ืนถิ่น

ชนิดปล�พื้
นถิ่ น
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ชื่อท้องถิ่น :   ปลาปีก หรือ ปลาปีกแดง
ชื่ออังกฤษ :  Red finfold barb

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Hypsibarbus vernayi (Norman, 1925)

ลักษณะสำาคัญ :  มีเกล็ดรอบโคนหางจํานวน 14 เกล็ด มีเกล็ดเหนือเส้นข้างลําตัว

   จํานวน 4½ เกล็ด   

ขนาด :   มีขนาดความยาวได้ถึง 22 เซนติเมตร 

การกระจายพันธุ์ :  มีการกระจายพันธุ์ในลุ่มแม่นํ้าโขงตั้งแต่มณฑลยูนนานในจีน ไทย

   ลาว กัมพูชาและเวียดนาม ลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา และลุ่มแม่น้ํา

   แม่กลอง  สําหรับในจังหวัดน่านนั้นพบว่าปลาปีกแดงมีการกระจาย

   พันธุ์ทั้งในแม่นํ้าน่าน และแม่นํ้าสาขาทุกสาขา 

หมายเหตุ :  ระหว่างปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคม ปลาชนิดนี้จะ

   รวมฝูงบริเวณนํ้าตื้น ที่มีกระแสนํ้าไหลเชี่ยว และพื้นท้องนํ้าเป็น

   หินกรวดหรือที่เรียกว่า “หาด” เพื่อผสมพันธ์ุ วางไข่ ในบริเวณ

   ดังกล่าว ซึ่งไข่ปลาจะเกาะติดกับก้อนหินในบริเวณผสมพันธุ์ ซึ่งคน

   ในจังหวัดน่านจะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า “ปลากอง” 

ปลาปีกแดง ปลาตะพาก

ปลา
พ้ืนถิ่น

ชน
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ชื่อท้องถิ่น :   ปลาซิว  
ชื่ออังกฤษ :  Black-tip rasbora

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Rasbora dorsinotata Kottelat and Chu, 1988

ลักษณะสำาคัญ :  ปลายของครีบหลังมีแต้มสีดํา มีแถบสีดํายาวตามลําตัวถึงโคนหาง

   โดยปลายสุดของแถบขยายออกคล้ายรูปวงกลมและแถบทางด้าน

   หน้าจะมีขนาดกว้างกว่าแถบที่อยู่ท้ายลําตัว มีเกล็ดเหนือเส้นข้าง

   ลําตัวจํานวน 4½ เกล็ด   

ขนาด :   มีขนาดความยาวได้ถึง 7.9 เซนติเมตร

การกระจายพันธุ์ :  มีการกระจายพันธุ์ในลุ่มแม่นํ้าโขงในลาว (แขวงหลวงนํ้าทา) และ

   เฉพาะตอนบนของแม่นํ้ายาวในเขตอําเภอสองแคว จังหวัดน่าน

   เท่านั้นซึ่งแม่นํ้ายาว เป็นแม่นํ้าสาขาของแม่นํ้าน่าน ในเขต

   จังหวัดน่าน

แหล่งอาศัย :  เป็นปลาที่อาศัยบริเวณผิวนํ้าท่ีมีกระแสน้ําไหลเอื่อยๆ มีพืชน้ําขึ้น

   ตามตลิ่งของแม่นํ้าท้องนํ้าเป็นทรายปนกรวด อยู่รวมกันเป็นฝูง

ปลาซิวควายครีบดำ�

ปลา
พ้ืนถิ่น

ชนิดปล�พื้
นถิ่ น
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ชื่อท้องถิ่น :   ปลาปกป้อม    

ชื่ออังกฤษ :  Stoliczkae’s barb

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Pethia stoliczkana (Day, 1871) 

ลักษณะสำาคัญ :  มแีถบดาํตามขวางอยูด่า้นขา้งลาํตวัหลงัชอ่งเปดิเหงอืก มจีดุดาํบรเิวณ

   โคนหาง ไม่มีหนวด ก้านครีบแข็งก้านสุดท้ายของครีบหลังมีซี่หยัก 

   เพศผู้จะมีสีม่วงอมแดง ตามลําตัวและตามครีบต่าง ๆ และมีจุดดํา

   ตามเยื่อยึดก้านครีบเรียงกันเป็นแถวในฤดูผสมพันธุ์   

ขนาด :   มีขนาดความยาวได้ถึง 5 เซนติเมตร

การกระจายพันธุ์ :  มกีารกระจายพนัธุใ์นลุ่มแม่นํา้ต่างๆ ในเอเชยีใต้ และเอเชยีตะวนัออก

   เฉียงใต้ เช่น ลุ่มแม่นํ้าชินวิน-อิระวดี ลุ่มแม่โขงตอนบนทั้งในลาว 

   ไทย และพม่า ลุ่มแม่น้ําสาละวิน ลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยาตอนบนและ

   ลุ่มแม่นํ้าแม่กลอง 

แหล่งอาศัย :  อาศัยรวมกันเป็นฝูงขนาดเล็กในบริเวณที่มีกระแสนํ้าไหลเอื่อย ๆ 

   พื้นท้องนํ้าเป็นก้อนหินขนาดเล็ก หรือดินทราย และมีสาหร่ายหรือ

   พืชนํ้าขึ้น  

หมายเหตุ :  เปน็ปลาขนาดเลก็ท่ีมสีสีนัสวยงาน โดยเฉพาะตัวผูจ้ะมสีแีดงอมมว่ง 

   ดังน้ันปลามะไฟจึงเป็นปลาพื้นถิ่นอีกชนิดหนึ่งที่สามารถนํามาเป็น

   ปลาสวยงามได้ 

ปลามะไฟ

ปลา
พ้ืนถิ่น
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ชื่อท้องถิ่น :  ปลาจาด
ชื่ออังกฤษ :  Blue-eye stream barb

ชื่อวิทยาศาสตร์ :        Poropuntius angustus  Kottelat, 2000

ลักษณะสำาคัญ :        มีเกล็ดตามเส้นข้างตัวจํานวน 30-33 เกล็ด มีเกล็ดหน้าครีบหลัง

   จํานวน 14 เกล็ด แนวสันหลังด้านหน้าครีบหลังค่อนข้างตรง 

   ขอบของแพนหางท้ังด้านบนและล่างเป็นสีน้ําตาลเข้ม ส่วนก้านครีบเป็น

   สีเหลืองอ่อน  คอดหางยาวน้อยกว่าความยาวมาตรฐาน  5.1-5.9 เท่า 

   และมีความลึกน้อยกว่าความยาวมาตรฐาน 7.9-9.3 เท่า

ขนาด :         มีขนาดความยาวได้ถึง 14 เซนติเมตร 

การกระจายพันธุ์ :       มกีารกระจายพนัธุใ์นตอนบนของ สปป. ลาว ตัง้แตลุ่ม่นํา้อถูงึน้ํายวน  

   ดังน้ันการ พบปลาชนิดน้ีในลุ่มแม่นํ้าน่านในเขตจังหวัดน่านจึงเป็น

   การรายงานการพบเป็นครั้งแรกในระบบแม่นํ้าเจ้าพระยา ซ่ึงปลา

   ชนิดนี้มีการกระจายพันธุ์ในลุ่มนํ้าว้า และแม่นํ้าปัว

แหล่งอาศัย :         เป็นปลาที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นท้องน้ําที่มีกระแสน้ําไหลเร็วจนถึง

   ไหลเชี่ยว พื้นท้องนํ้าเป็นก้อนหินเล็กจนถึงขนาดใหญ่ อยู่รวมกัน

   เป็นฝูงและหลบซ่อนตามซอกหินหรือรากไม้ใต้นํ้า สถานะการถูก

   คุกคามมีข้อมูลไม่เพียงพอ (Data Deficient, DD)

ปลาจาด

ปลา
พ้ืนถิ่น

ชนิดปล�พื้
นถิ่ น
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ชื่อท้องถิ่น :  ปลาม้า
ชื่ออังกฤษ :  Burmese trout

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Raiamas guttatus (Day, 1869)

ลักษณะสำาคัญ :  ปากมีขนาดใหญ่และมุมปากอยู่เลยหลังตามาก  ปลาขนาดเล็กจะมี

   แถบตามขวางยาวตามลําตัวจํานวนมากแต่เมื่อมีขนาดใหญ่แถบนี้

   จะหายไป แต่จะมีแต้มสีนํ้าตาล ขนาดใหญ่กระจายตามแก้มและ

   กระดูกปิดเหงือกซ่ึงมีลวดลายคล้ายปลาเทราท มีเกล็ดบนเส้นข้าง

   ลําตัวจํานวน 41-48+3-4 เกล็ด  มีหนวดส้ันอยู่ที่ขากรรไกรบน

   จํานวน 1 คู่

ขนาด :   มีขนาดความยาวได้ถึง 30 เซนติเมตร 

การกระจายพันธุ์ :  มีการกระจายพันธุ์ในทวีปเอเชียตั้งแต่เอเชียใต้  เอเชียตะวันออก

   อินโดจีน และตอนบนของคาบสมุทรมลายู  สําหรับในจังหวัดน่าน

   นั้นพบว่าปลานางอ้าวมีการกระจายพันธุ์ทั้งในแม่นํ้าน่านและแม่นํ้า

   สาขาทุกสาขา 

แหล่งอาศัย :  ปลาขนาดใหญ่อยู่รวมเป็นฝูงตามแอ่งนํ้าขนาดใหญ่ มีกระแสนํ้า

   ไหลเอื่อย ๆ พื้นท้องนํ้าเป็นก้อนหินขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ 

   ส่วนปลาขนาดเล็กอาศัยบริเวณที่มีนํ้าที่ไหลเร็วจนถึงไหลเชี่ยว  

   พื้นท้องนํ้าที่เป็นกรวดหรือหินขนาดเล็ก 

ปลานางอ้าว

ปลา
พ้ืนถิ่น
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ชื่อท้องถิ่น :   -    

ชื่ออังกฤษ :  Thai Spirit loach  

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Lepidocephalus nanensis Deein, Tangjitjarone and 

   Page, 2014

ลักษณะสำาคัญ :  มีลําตัวแบนข้างมาก ตามีขนาดเล็ก ไม่มีลวดลายบนลําตัว มีจุดสีดํา

   ขนาดใหญ่ 1 จุด อยู่ที่แพนโคนหางด้านบน

ขนาด :   มีขนาดความยาวได้ถึง 9 เซนติเมตร 

การกระจายพันธุ์ :  มีการกระจายพันธุ์ในแม่นํ้าเจ้าพระยา บริเวณที่แม่นํ้าน่านรวมกับ

   แม่นํ้ายม แม่นํ้าน่านในเขตจังหวัดพิษณุโลก สําหรับในจังหวัดน่าน

   พบวา่ปลาชนดินีม้กีารกระจายพนัธุใ์นแมน่ํา้นา่นในเขตอําเภอทา่วงัผา

   เท่านั้น 

แหล่งอาศัย :  ปลาชนดินีอ้าศยัในบรเิวณทอ้งนํา้ท่ีเปน็โคลนปนกรวด นํา้มคีวามลกึ

    และมีกระแสนํ้าไหลเอื่อยๆ

ปลาอีดนํ้าลึกน่าน

ปลา
พ้ืนถิ่น

ชนิดปล�พื้
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ชื่อท้องถิ่น :  ปลากดคัง ปลาคัง
ชื่ออังกฤษ :  Asian redtailed catfish

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Hemibagrus wyckioides (Chaux and Fang, 1949)

ลักษณะสำาคัญ :  ด้านหน้าหัวแบนลง  ครีบหางมีสีแดงสด แต่ตัวเล็กความยาวไม่เกิน

   15 เซนตเิมตรจะมสีขีาว  ฐานของครบีไขมนัยาวโดยขอบดา้นบนลาด

   เอียงเล็กน้อยเง่ียงที่ครีบหลังไม่แข็ง มีขนาดเล็กและไม่มีซ่ีหยัก

   ด้านหลังเงี่ยง หนวดที่ขากรรไกรบนยาวไปถึงกึ่งกลางของฐานครีบ 

   ไขมัน

ขนาด :   มีขนาดความยาวได้ถึง 65 เซนติเมตร 

การกระจายพันธุ์ :  มีการกระจายพันธ์ุในลุ่มแม่น้ําโขงต้ังแต่มลฑลยูนนาน ของจีน ลาว

   ไทย จนถึง กัมพูชา ลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา ลุ่มแม่นํ้าแม่กลอง และ

   ลุม่นํา้ทางภาคใตข้องไทยสาํหรบัในจงัหวดันา่นนัน้พบวา่ปลากดแกว้

   มีการกระจายพันธ์ุในแม่น้ําน่าน แม่น้ําว้า ปากแม่น้ําสา ปากแม่น้ําแหง 

   ปากแม่นํ้าสมุน

แหล่งอาศัย :  ปลาชนิดนี้อาศัยอยู่บริเวณพื้นท้องนํ้าที่มีนํ้าไหลเอื่อย ๆ ทั้งที่มีนํ้าใส

   หรอืขุน่ พืน้ทอ้งนํา้เป็นกอ้นหนิขนาดใหญและหลบซอ่นตามหลืบของ

   ก้อนหินขนาดใหญ่หรือรากไม้ตามพื้นท้องนํ้า

ปลากดแก้ว ปลากดหางแดง ปลากดคัง 

ปลา
พ้ืนถิ่น
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ชื่อท้องถิ่น :  ปลาแค้ขี้หมู
ชื่ออังกฤษ :  Siamese rock catfish 

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Pseudomystus siamensis (Regan, 1913)

ลักษณะสำาคัญ :  ตามีหนังหุ้ม หนวดสั้นโดยหนวดที่ขากรรไกรบนยาวไม่ถึงฐานของ

   เงีย่งทีค่รบีหลูาํตวัลกึ  ลาํตัวมแีถบพาดขวางสดีาํสลบักบัสเีหลอืงครบี

   ไขมันมีขนาดใหญ่และด้านท้ายมีลักษณะโค้งมน ครีบหู ครีบหลัง

   ครีบทอ้ง ครบีกน้ และครบีไขมนัมสีดํีาครบีหาง มสีเีหลอืงอาจมหีรอื

   ไม่มีดวงสีดําที่แพนหางทั้งสอง

ขนาด :            มีขนาดความยาวได้ถึง 15 เซนติเมตร 

การกระจายพันธุ์ :  มีการกระจายพันธุ์ในลุ่มแม่น้ําโขงตั้งแต่ลาว ไทยจนถึงกัมพูชา 

   ลุม่แมน่ํา้เจา้พระยา ลุม่แมน่ํา้แมก่ลอง และลุ่มนํา้ทางภาคใตข้องไทย  

   สาํหรบัในจงัหวดันา่นนัน้พบวา่ปลาแขยงหินมกีารกระจายพนัธุท์ัง้ใน

   แม่นํ้าน่าน แม่นํ้าว้า แม่นํ้ากอน แม่นํ้าสา และ แม่นํ้าย่าง

แหล่งอาศัย :  ปลาชนดินีอ้าศยัอยูบ่รเิวณพืน้ท้องนํา้ ทีม่กีระแสนํา้ไหลเอือ่ยๆ มนีํา้

   ใสหรือนํ้าขุ่นพื้นท้องนํ้าเป็นหินกรวด หรือกรวดปนดิน มีพื้ชน้ําขึ้น

   ตามแนวชายฝั่ง และปลาชนิดจะนี้หลบซ่อนตามหินแพลพุ่มไม้ที่

   จมอยู่ในนํ้า 

ปลา
พ้ืนถิ่น

ชนิดปล�พื้
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ปลาแค้ควาย

ปลา
พ้ืนถิ่น

ชื่อท้องถิ่น :  ปลาแค้ง่าว
ชื่ออังกฤษ :  Goonch หรือ Goonch catfish

ชื่อวิทยาศาสตร ์:  Bagarius yarrelli (Sykes, 1839)

ลักษณะสำาคัญ :  จุดเริ่มต้นของครีบท้องมักอยู่หลังจุดส้ินสุดของฐานครีบหลังจุด

   เริ่มต้นของครีบไขมันอยู่ด้านหน้าหรืออยู่เหนือของจุดเริ่มต้นของ

   ครีบก้น ตากลมและมีขนาดเล็ก โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางของเบ้าตา

   เล็กกว่าความยาวหัว 10-13 เท่า

ขนาด :   มีขนาดความยาวได้ถึง 200 เซนติเมตร 

การกระจายพันธุ ์:  มีการกระจายพันธ์ุในลุ่มแม่น้ําต่างๆ ตั้งแต่เอเชียใต้จนถึงเอเชีย

   ตะวันออกเฉียงใต้ สําหรับในจังหวัดน่านนั้นพบว่าปลาแค้ควาย

   มีการกระจายพันธุ์ทั้งในแม่นํ้าน่าน แม่นํ้าว้า และบริเวณปากแม่นํ้า

   สาขาต่างๆ

แหล่งอาศัย :  ปลาชนิดน้ีอาศัยตามพื้นท้องนํ้าในแม่นํ้าที่เป็นแอ่งนํ้าลึก นํ้าใส

   กระแสน้ําไหลเช่ียว พื้นท้องนํ้าเป็นก้อนหินขนาดเล็กจนถึง

   ขนาดใหญ่ สีสรรของปลากลมกลืนกับสภาพแวดล้อมเป็นอย่างดี
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การศึกษาการ
เพาะพันธุ์ปลา
เลียหิน (ปลามัน) 
 ปลาเลียหิน มีชื่อท้องถิ่นว่าปลามัน

เปน็ปลาพืน้ถ่ินอกีชนดิหนึง่ทีค่นในจงัหวดันา่น นยิม

นํามาทําเป็นเมนูอาหารจานเด็ด เพราะเป็นปลา

ขนาดเล็กที่สามารถนํามาประกอบอาหารได้ทั้งตัว 

มรีสชาตมินัและอรอ่ย จากความนยิม ทําให้ราคาขาย

เป็นปลาสดในปัจจุบัน ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 

200-300 บาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาตัวเมียในฤดู

ผสมพันธุ์วางไข่อาจจะมีราคาสูงถึง 400-500 บาท 

 การเพาะพันธุ์ปลาเลียหินนั้น นิยมใช้วิธี

การเลยีนแบบธรรมชาต ิกลา่วคอืทาํการฉดีฮอรโ์มน

สังเคราะห์กระตุ้นทั้งพ่อ-แม่พันธ์ุปลาแล้วปล่อยลง

ในบ่อเพาะพันธ์ุ โดยข้ันตอนการเพาะขยายพันธ์ุมีดังน้ี

ขั้นตอนการเพาะพันธุ์ 
1. การเตรียมและการคดัเลอืก พอ่ - แม่พนัธุ์
 การเตรียม พ่อ - แม่พันธุ์ ปลาเลียหิน

ท่ีความสมบูรณ์เพศและพร้อมเพาะขยายพันธุ์อยู่

ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมของทุก

ปี ทั้งจากแหล่งนํ้าธรรมชาติ และจากบ่อเลี้ยง

 • ปลาเพศผู้ จะมีลักษณะลําตัวเรียวยาว  

ขนาดตัวเล็กกว่าปลาเพศเมียในปลาที่มีอายุเท่ากัน 

ลักษณะช่องเพศเป็นวงรีขนาดเล็ก ถ้าเอานิ้วแตะ

บรเิวณชอ่งเพศเบาๆ จะมนีํา้เชือ้สขีาวขุน่ไหลออกมา 

 •  ปลาเพศเมยี จะมลีกัษณะลําตัวอว้นปอ้ม 

ทอ้งอมูเปลง่ หนงัทอ้งบาง ลําตวัมขีนาดใหญก่วา่ปลา

เพศผู้ในอายุเท่ากัน  ลักษณะช่องเพศเป็นวงกลมสี

ชมพูอ่อนๆ  

.................................................................................................................................................................................

การศึกษาการ
เพาะขยายพันธุ์
เชิงเศรษฐกิจ
 ปลาพ้ืนถิ่นต้นนํ้า มีความ

สําคัญในแง่อาหารโปรตีน ในพื้นท่ีจังหวัด

น่านเป็นอย่างมา แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่ม

ปลาเหล่านี้กลับไม่ได้รับความสนใจเท่า

ที่ควรจากนักวิชาการ ในการพัฒนาให้มี

ศักยภาพเท่าเทียมกับกลุ่มปลาเศรษฐกิจ 

อีกทั้งปลากลุ่มน้ียังมีพฤติกรรมท่ีเป็นสัตว์

ป่า กลัวและตื่นตกใจและตายง่าย ทําให้

มีความยากในการเล้ียง อย่างไรก็ตามการ

จบัปลาจากธรรมชาตเิพยีงอยา่งเดยีวสง่ผล

ใหป้ริมาณประชากรปลาในธรรมชาตลิดลง 

ผลผลติจากการประมงไมเ่พยีงพอตอ่ความ

ต้องการบริโภคปลาของประชากรในพื้นท่ี 

ทาํใหป้ลามรีาคาสูงขึน้ ดงันัน้เพือ่แกป้ญัหา

ความสมดุลระหว่างการบริโภคและการ

อนุรักษ์ เพ่ือให้เป็นหลักประกันความม่ันคง

ทางอาหารจากสัตว์นํ้า  รวมทั้งการจัดการ

ทรัพยากรปลาพื้นถิ่นอย่างเป็นระบบ 

ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่มีส่วนรวม

ในการพัฒนาให้สามารถเล้ียงเป็นแหล่ง

อาหารโปรตีนในชุมชนได้ มหาวิทยาลัย

จึงมีการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเพาะเลี้ยง

ปลาพื้นบ้าน เพื่อให้การใช้ประโยชน์

และเกิดการประมงอย่างยั่งยืน และคุ้มค่า

มากที่สุด

......................................................
...................................................................



   
 

การผสมพันธุ์
ปลาเลียหิน
 1. ฉีดฮอรโ์มนสงัเคราะหก์ระตุน้

การวางไข่ผสมพันธุ์ แล้วปล่อยให้พ่อ-แม่

พันธุ์ปลาผสมกันเอง ในบ่อเพาะฟัก 

 2. เปิดนํ้าและออกซิเจนภายใน

บ่อให้แรงพอที่จะทําให้น้ําไหลเคล่ือนตัว

ตลอดเนือ่งจากไขป่ลาเปน็แบบ “ไขค่รึง่จม

ครึ่งลอย” เพื่อป้องกันไข่ปลาจมลงพื้นก้น

บ่อทําให้ไข่เสียได้ 

 3. เมื่อทําการปล่อยพ่อ-แม่พันธุ์

ปลาก็จะทําการผสมพันธุ์กัน ภายในเวลา

ประมาณ 4-8 ชัว่โมง หลงัจากนัน้แยกปลา

พ่อ-แม่พันธุ์ออกจากบ่อเพาะได้ โดยแยก

พ่อ-แม่พันธุ์ออกจากกัน 

 4. ไข่ปลาใช้เวลาฟักออกเป็นตัว

โดยขึน้อยูกั่บอณุหภมูขิองนํา้ทีใ่ช้ฟกัไขป่ลา 

หากอณุหภมูติํา่กวา่ 24 องศาเซลเซยีส  จะ

ใช้เวลาในการฟักนานถึง 36 ช่ัวโมง หาก

อณุหภมูสิงูตัง้แต ่24-29 องศาเซลเซยีส จะ

ใช้เวลาฟัก ภายใน 18-20 ชั่วโมงเท่านั้น    

  ปลาเพศเมีย

  ปลาเพศผู้

  ลักษณะบ่อเพาะขยายพันธุ์

   การฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ให้กับพ่อ-แม่พันธุ์ปลา
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   การฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ให้กับพ่อ-แม่พันธุ์ปลา

ก�รผสมพั
นธุ์ปล�เลียหิน
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ลูกปลาอายุ 3-7 วัน 
 อาหารที่ใช้อนุบาลคือ ไข่แดงต้มสุก เตรียมโดยการนําต้มเฉพาะไข่แดงมาบด

ละเอียดแล้วนําไปละลายกับนํ้าสะอาด วันละ 2 มื้อ ได้แก่ มื้อเช้า เวลา 08.00-09.00 น. 

และมื้อเย็น เวลา 16.00-17.00 น. โดยให้มื้อละ ½ ฟอง ในช่วงอายุวันที่ 3-4 และช่วง

อายุ 5-7 วัน ให้ 2 มื้อๆ ละ 1 ฟอง

ลูกปลาอายุ 8-15 วัน
 อนุบาลลูกปลาในบ่อ ในอัตราความหนาแน่น 2,000 ตัว/ตารางเมตร อาหารที่

ใช้อนุบาล คือ รําละเอียดผสมกับปลาป่น ในอัตราส่วน 1:1 ให้วันละ 2 มื้อ ได้แก่ มื้อเช้า

เวลา 08.00-09.00 น. และมื้อเย็น เวลา 16.00-17.00 น.

ลูกปลาอายุ 16-40 วัน
 ช่วงนี้ลูกปลาจะมีพฤติกรรมในการหากินเหมือนปลาตัวเต็มวัย คือกินตามพื้น

ท้องนํ้า อาหารที่ใช้อนุบาลลูกปลาคือ อาหารเม็ดสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยนํ้า ระดับโปรตีน

ไม่ตํ่ากว่า 32 เปอร์เซ็นต์ ให้วันละ 2 มื้อ ได้แก่ มื้อเช้าเวลา 08.00-09.00 น. และมื้อเย็น 

เวลา 16.00-17.00 น. โดยการนาํอาหารเมด็แชน่ํา้ รอจนกว่าเมด็อาหารจะนุม่ นาํมานวด

ปั้นเป็นก้อนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 วางตามพื้นก้นบ่อให้ทั่วบ่อ  

การอนุบาลปลาเลียหิน 

 การอนุบาลลูกปลา สามารถอนุบาล

ในบ่อเพาะฟักได้เลย โดยต้องมีระบบระบายนํ้า

และควบคุมระดับน้ําในบ่อ เพื่อสะดวกในการ

เปลี่ยนถ่ายนํ้าและควบคุมระดับนํ้าในบ่ออนุบาล
รูปแบบบ่อ ระบบนํา้

และระบบอากาศของบ่ออนุบาล



   
 

   
 

 เมื่อทําการอนุบาลลูกปลาเลียหินจนอายุครบ 40 วัน  

สามารถนําไปปล่อยในแหล่งน้ําธรรมชาติหรือนําไปเลี้ยงต่อได้  

ปลาเลียหินที่ปล่อยลงแม่นํ้านี้จะกลายเป็นปลาที่โตเต็มวัยภายใน

ระยะเวลา 1 ปี ซึ่งสามารถจับมาเป็นอาหารหรือจับขาย หรือนํามา

เป็นพ่อ-แม่พันธ์ุได้ แต่หากนําไปเลี้ยงในบ่อระบบปิดปลาจะเจริญ

เตบิโตชา้กวา่ปลาในแหลง่นํา้ธรรมชาติประมาณ 20% จากการศกึษา

การเลีย้งปลาเลยีหนิในบอ่ซเีมนต ์พบวา่ปลาทีเ่ล้ียงในบอ่ทีไ่มมี่การ

ปล่อยนํ้าไหลผ่านตลอดเวลา แต่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ําทุกๆ 2 วัน 

พบว่าปลามีอัตราการเจริญเติบโตช้ากว่าปลาในแหล่งน้ําธรรมชาติ

ประมาณ 20-30%  แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปลาที่เลี้ยงในบ่อที่มนํ้า

ไหลผ่านตลอด พบว่ามีอัตราการเจริญเติบโตใกล้เคียงกับปลาใน

แหล่งนํ้าธรรมชาติ และหากมีการเลี้ยงบนพ้ืนที่สูงได้ก็จะยิ่งดี 

เนื่องจากหมู่บ้านบนพ้ืนที่สูงใช้นํ้าเพื่อการอุปโภคที่มาจากระบบ

ประปาภูเขาซึ่งคุณภาพนํ้ามีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต

ของปลาเลียหินอย่างยิ่ง การเลี้ยงจะมีโอกาสประสบผลสําเร็จได้

ควรเลี้ยงในพื้นที่ที่สามารถนํานํ้าจากธรรมชาติมาเลี้ยงได้โดยตรง 

ตัวอย่างอาหารทีป่ั้ นเป็นก้อนขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร
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การคัดเลือก พ่อ-แม่พันธุ์
 เตรยีม พอ่-แมพ่นัธุป์ลาปกีแดง

ท่ีมีความสมบูรณ์เพศและพร้อมเพาะ

ขยายพนัธุโ์ดยปลาชนดินีจ้ะวางไขใ่นชว่ง

เดือนธนัวาคม ถงึเดอืนเมษายน หรอืเปน็

ชว่งกลางฤดหูนาวถงึต้นฤดรูอ้นของทกุป ี

 • ปลาเพศผู้ จะมีลักษณะเรียว

ยาว และมขีนาดเลก็กวา่เพศเมยี เมือ่เอา

มือรีดเบาๆ ที่ท้องจะมีนํ้าเชื้อสีขาวขุ่น

ไหลออกมา 

 • ปลาเพศเมีย จะมีขนาดใหญ่

กว่าเพศผู้ ส่วนท้องจะมีลักษณะอูมเป่ง 

นิ่ม และช่องเพศขยายมีสีแดงเรื่อๆ 

   ลักษณะของพ่อแม่พันธุ์ปลาปีกแดง 
   (ด้านบนเพศผู้ด้านล่างเพศเมีย)

 ปลาปีกแดงเป็นปลาท่ีพบแพร่

กระจายในแม่น้ําน่านและแม่นํ้าสาขา ในเขต

จังหวัดน่าน โดยมักอาศัยในแหล่งนํ้าไหล ที่มี

พืน้ทอ้งนํา้เปน็กรวดหนิปนทราย ในจงัหวดันา่น

ปลาปีกแดงถือเป็นแหล่งอาหารโปรตีนท่ีสําคัญ

ต่อการดํารงชีวิตของชุมชนท้องถิ่นท่ีอาศัยอยู่

บรเิวณลุม่แมนํ่า้นา่น ซึง่ในชว่งฤดหูนาว ระหวา่ง

เดือนธันวาคมถึงเ ดือนเมษายนของทุกปี

ปลาชนดินีจ้ะมพีฤตกิรรมว่ายทวนนํา้ข้ึนไปผสม

พันธุ์วางไข่ในบริเวณพื้นที่ต้นนํ้าที่มีลักษณะ

นํ้าตื้นเป็นหาดหรือเป็นโขดหิน หรือที่เรียกกัน

ว่า “ปรากฏการณ์ปลากอง” ซึ่งทําให้ง่ายต่อ

การถูกจับเพื่อนําไปบริโภค ซ่ึงอาจส่งผลทําให้

จํานวนปลาปีกแดงในแม่นํ้าน่านลดน้อยลง ดัง

นั้นจึงได้มีการศึกษาการเพาะขยายพันธุ์ปลา

ปกีแดง เพือ่เปน็การเพ่ิมประชากร และเปน็การ

อนรุกัษท์รพัยากรปลาปกีแดงใหค้งอยูใ่นแมน่ํา้

น่านสืบไป

 ขัน้ตอนการศกึษาการเพาะขยายพนัธ์ุ

ปลาปกีแดง โดยการใชฮ้อรโ์มนกระตุน้ใหพ้อ่แม่

พันธุ์ปลาวางไข่มีขั้นตอนการศึกษาดังนี้

การศึกษาการเพาะพันธุ์
ปลาปีกแดง

ขั้นตอนการเพาะพันธุ์ 

ก�รอนุบ�ลปล�เลียหิน 
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การเพาะพันธุ์ปลาปีกแดง
 1. นําพ่อ-แม่พันธ์ุปลาท่ีมีความสมบูรณ์เพศมา

ทําการชั่งนํ้าหนัก เพื่อคํานวนปริมาณฮอร์โมนที่จะฉีดให้

กับพ่อ-แม่พันธุ์ปลาปีกแดง

 2. ฉีดฮอร์โมนกระตุ้นการผสมพันธุ์วางไข่ โดย

การฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ buserelin acetate ร่วมกับ

ยาเสริมฤทธิ์ Domperidone โดยฉีดเข้าบริเวณช่องเปิด

ด้านหลังตรงฐานของครีบหลัง 

 3. นาํพอ่-แมพั่นธุป์ลาทีไ่ดร้บัการฉดีฮอรโ์มนแลว้

ปล่อยให้ผสมกันเองในบ่อซีเมนต์ขนาด 2 x 3 x 0.8 เมตร

ที่มีการให้อากาศ และนํ้าไหลเวียนตลอดเวลา 

 4. ใช้ตาข่ายมุ้งสีฟ้าขนาด 1.9 x 1.9 เมตร  

(ขนาด 16 ช่องตาต่อนิ้ว) วางที่พื้นบ่อซีเมนต์โดยสูงจาก

พื้นก้นบ่อ 5 เซนติเมตร เพื่อใช้รวบรวมไข่

 5. นาํพอ่-แมพั่นธุป์ลาทีไ่ดร้บัการฉดีฮอรโ์มนแลว้

ปล่อยให้ผสมกันเองในบ่อซีเมนต์ขนาด 2 x 3 x 0.8 เมตร 

ที่ มีการใ ห้อากาศ และนํ้ า ไหลเวียนตลอดเวลาไข่  

โดยในแต่ละบ่อจะปล่อยในอัตราส่วนแม่พันธุ์ปลา 1 ตัว 

ต่อพ่อพันธุ์ปลา 2 ตัว

 6. เมือ่พอ่-แมพ่นัธุป์ลาผสมพนัธุว์างไข่เรยีบรอ้ย

แล้ว นําพ่อแม่พันธุ์ออกจากบ่อเพาะพันธ์ุ และทําการ

รวบรวมไข่มาฟักต่อไป

การฟกัไข่
 ไข่ปลาปีกแดงมีสี

เขียวอมเหลือง ใส มีสารเหนียว

ห่อหุ้ ม  เ ป็นไข่จมติดกับวัต ถุ  

มขีนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางประมาณ 

2 มลิลิเมตร โดยแม่ปลาปกีแดงนํา้

หนักเฉลี่ย 401.11 ± 54.19 กรัม 

มีจํานวนไข่เฉล่ีย 102,592.56 ± 

17,480.71 ฟอง ใชเ้วลาในการฟกั

ออกเป็นตัวประมาณ 23 ช่ัวโมง 

ที่อุณหภูมินํ้า 25.0 – 25.5 องศา

เซลเซียส ลูกปลาแรกฟักมีความ

ยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร และถุง

ไข่แดงยุบเมื่ออายุได้ 3 วัน

.......................................................................................................................................

.............................................................................

การพัฒนาของลูกปลาปีกแดง
 ลกูปลาทีฟ่กัออกเปน็ตวั มคีวามยาว 3.0 มลิลเิมตร ถงุไขแ่ดงมขีนาดใหญ ่มลีกัษณะ

สว่นดา้นบนกลม ดา้นทา้ยรขีนานไปกบัลาํตวัของลกูปลา หวัยงัไมแ่ยกออกมาเดน่ชดั ตาเริม่พฒันา

ขึ้นมาแต่ยังไม่มีสีดํา ตามลําตัวเห็นกล้ามเนื้อเป็นบั้งๆ (segment) ชัดเจน ท่อทางเดินอาหารเป็น

ท่อตรงสั้น และมีช่องเปิดบริเวณท้ายลําตัว ปากยังไม่มีการแบ่งเป็นริมฝีปากบนและล่าง ลูกปลามี

ลําตัวใสเห็นอวัยวะภายในชัดเจนก�
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 ลูกปลาอายุ 1 วัน มีขนาดความยาว

ประมาณ 4 มิลลิเมตร ถุงไข่แดงมีขนาดเล็ก

ลงไปมากจนเกือบหมดไป หัวแยกออกจากถุง

ไข่แดงชัดเจน ปากเริ่มแบ่งเป็นริมฝีปากบน 

(upper jaws) และริมผีปากล่าง (lower jaws) 

แตย่งัปดิอยู ่ตาพฒันาขึน้เหน็เปน็จดุสดํีาขนาด

ใหญ่ ลําตัวใส เห็นกล้ามเนื้อเป็นบั้งๆ ชัดเจน  

  ลูกปลาปีกแดงอายุ 3 วัน มีขนาด

ความยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร ถุงไข่แดงยุบ

หมด ส่วนหัวขยายใหญ่ขึ้น ลําตัวเรียวยาวไป

ทางหาง เร่ิมเกดิเมด็สบีริเวณหวั และลําตวั ปาก

แยกออกจากกันและเปิดออกกว้าง ระบบทาง

เดินอาหารเร่ิมทํางานมีช่องเปิดออกภายนอก

ตรงบริเวณส่วนต้นของเยื่อครีบก้น (anal fin 

fold) ถุงลมมีขนาดใหญ่ขึ้น ลูกปลาเริ่มกิน

อาหาร ลําตัวใสมองเห็นอวัยวะภายในชัดเจน

  ลูกปลาปีกแดงอายุ 15 วัน มีขนาด

ความยาวประมาณ 12 มิลลิเมตร อวัยวะต่างๆ

พัฒนามากขึ้น ลําตัวเริ่มมีจุดสีมากขึ้น กระดูก

หาง (urostyle) โค้งงอขึ้นพร้อมกับก้านครีบ

หางทีพ่ฒันามากขึน้ สว่นครบีหลงั ครบีกน้ และ

ครีบหูเริ่มพัฒนาขึ้น  

 ลูกปลาปีกแดงอายุ 20 วัน มีขนาด

ความยาวประมาณ 14 มลิลิเมตร ครบีหลัง ครีบ

หู และครีบก้นพัฒนาขึ้น แต่ยังไม่มีก้านครีบ 

ภาพแสดงลูกปลาปีกแดงวัยอ่อน

ลูกปลาปีกแดงอายุ 1 วัน 
ขนาดความยาวประมาณ 4.0 มิลิเมตร

...................................................................................................................................

1

2

3

4

ลูกปลาปีกแดงอายุ 3 วัน 
ขนาดความยาวประมาณ 5.0 มิลิเมตร

ลูกปลาปีกแดงอายุ 15 วัน 

ขนาดความยาวประมาณ 12.0 มิลิเมตร

ลูกปลาปีกแดงอายุ 20 วัน 
ขนาดความยาวประมาณ 14.0 มิลิเมตร

   
 

.............................................................................
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การอนุบาล
ลูกปลาปีกแดง
ในบ่อซีเมนต์

 1.นําลูกปลาปีกแดงอายุ 5 วัน อนุบาลในบ่อ

ซีเมนตข์นาด 200×300 เซนตเิมตร ระดบันํา้ลกึ 40 เซนตเิมตร 

คิดเป็นปริมาตรนํ้า 2,400 ลิตร 

 2.ปล่อยลูกปลาปีกแดง จํานวน 32,528 ตัว 

หรือในอัตราความหนาแน่น 13-14 ตัว/ลิตร ให้อาหารผง

สําเร็จรูปสําหรับลูกปลาวัยอ่อน (powder feed) ระดับโปร

ตีนไม่ตํ่ากว่า 40 เปอร์เซ็นต์ วันละ 2 มื้อ ในเวลา 09.00 น 

และ 16.00 น.โดยนําอาหารผสมนํ้าปั้นเป็นก้อนวางกระจาย

ทั่วพื้นก้นบ่อซีเมนต์ 

 3.ในช่วง 3 วันแรกของการอนุบาลจะให้

โรตเิฟอรผ์สมลกูไรแดงตอนเช้า หลังจากนัน้ใหอ้าหารสําเรจ็รปู 

และเสริมไรแดงบ้างเป็นบางครั้ง เปล่ียนถ่ายนํ้าสัปดาห์ละ 

2 ครั้ง ในอัตรา 80 เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรนํ้าทั้งหมด 

 4.อนุบาลลูกปลาปีกแดงเป็นระยะเวลา 
50 วัน อัตราการรอดตาย เฉลี่ย 67 เปอร์เซ็นต์ สามารถนํา

ไปปล่อยในแหล่งนํ้าธรรมชาติ หรือนําไปเลี้ยงต่อได้ 
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 มหาวทิยาลยัไดด้าํเนนิการอนรุกัษ์
พันธ์ุปลาธรรมชาติ ท่ีใกล้สูญพันธ์ุ ผ่านการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองการเพาะพันธุ์ปลา การ

ดาํเนินการเพาะเลีย้งขยายพันธุป์ลา เชน่ ปลามนั ปลา

มูด ปลาปีกแดง ปลาแค้ ปลาพลวง ปลาเวียน กาดํา 

และปลาแก้ม เป็นต้น เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งนํ้า สร้าง

สมดุลย์ระบบนิเวศของลํานํ้า

การเพ่ิมปริมาณ

ปลาพ้ืนถิ่น
ในธรรมชาติ

ก�รอนุบ�ลลูกปล�ปีกแดง
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