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การศึกษาแหล่งวางไข่ของปลาบึกในแม่น า้โขง  จังหวดัเชียงราย  

ระหว่าง วนัที ่1 – 19 พฤษภาคม 2552 

สิริวรรณ สุขศรี อภิรดี หันพงศ์กติติกูล นคร พลิา คฑาวุธ ปานบุญ โสภิศ  ไชยยาว และ จุฑามาศ จิวาลกัษณ์ 

ปลาบึกมีช่ือวทิยาศาสตร์วา่ Pangasianodon gigas อยูใ่นวงศ ์Pangasiidae เป็นปลาน ้าจืดไม่มีเกล็ดท่ี
มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกและเป็นปลาถ่ินเดียวท่ีพบเฉพาะในแม่น ้าโขง ในปัจจุบนัปลาบึกมีจ านวนลดลงเป็น
อยา่งมาก ปลาบึกท่ีจบัไดจ้ากแม่น ้ าโขงบริเวณจงัหวดัเชียงรายส่วนใหญ่เป็นปลาท่ีอยูใ่นช่วงเจริญพนัธ์ุและ
อยูใ่นฤดูผสมพนัธ์ุวางไข่ คือกลางเดือนเมษายนถึงมิถุนายน ซ่ึงอยูใ่นช่วงฤดูน ้ าหลาก ส่วนปลาบึกขนาดเล็ก
ท่ีเคยจบัไดเ้ท่าท่ีมีการบนัทึกนั้นจบัไดใ้นแม่น ้ ามูล จงัหวดัอุบลราชธานีมีน ้ าหนกัประมาณ 30 กิโลกรัม และ
ไม่เคยมีรายงานการพบปลาบึกขนาดเล็กในแม่น ้ าโขง ในปัจจุบนัยงัไม่มีรายงานการศึกษาไข่และลูกปลาบึก
จากธรรมชาติ การศึกษาเก่ียวกบัปลาบึกส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาเก่ียวกบัการเพาะเล้ียง  ส่วนความรู้ดา้น
ชีวประวติัก็ถือว่ามีน้อยมาก ดงันั้นจึงตอ้งท าการศึกษาถึงแหล่งวางไข่ในแม่น ้ าโขง ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลการ
วางแผนจดัการอนุรักษ์และบริหารทรัพยากรปลาบึกในธรรมชาติให้ย ัง่ยืนและอนุรักษ์พื้นท่ีวางไข่ปลาบึก
ต่อไปในอนาคต  

 

วตัถุประสงค์ 

 

1.    เพี่อศึกษาแหล่งวางไข่ของปลาบึกในแม่น ้าโขง จงัหวดัเชียงราย 
2.    จดัเก็บตวัอย่างปลาบึกในธนาคารดีเอ็นเอสัตวน์ ้ า กรมประมงเพื่อเป็นตวัอย่างอา้งอิง และติดตามการ 

เปล่ียนแปลงของประชากรในอนาคต 
 

วธีิด าเนินการ 
 

ก. การวางแผนการศึกษา 
 

 การศึกษาแหล่งวางไข่ของปลาบึก  ไดว้างแผนรวบรวมตวัอยา่งไข่ปลาและลูกปลาบึกโดยการลาก
ด้วยถุงลากแพลงก์ตอน  ในแม่น ้ าโขงบริเวณ อ าเภอเชียงของ  จังหวดัเชียงราย ระหว่างวนัท่ี 1 – 19 
พฤษภาคม 2552 โดยการส ารวจ 3 สถานี ดงัน้ี 
 สถานีเก็บตวัอยา่งท่ี 1 บา้นเมืองกาญจน์ ต าบลริมโขง อ าเภอเชียงของ 
 สถานีเก็บตวัอยา่งท่ี 2 บา้นปากอิงท่ี ต าบลศรีดอนชยั  อ าเภอเชียงของ 
 สถานีเก็บตวัอยา่งท่ี 3 บา้นหาดไคร้ ต าบลเวยีง  อ าเภอเชียงของ 
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ภาพที ่1  แผนท่ีแสดงสถานีเก็บตวัอยา่งไข่ปลาและลูกปลาบึกในแม่น ้าโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
 
ข. การรวบรวมตัวอย่าง 
 
 ใช้ถุงลากแพลงก์ตอน ซ่ึงมีปากถุงเป็นรูปสามเหล่ียมด้านเท่า ขนาด 1.2 x 1.2 x 1.2  เมตร  และมี
ขนาดตา 600 ไมครอน ความยาว  4.8 เมตร  สุ่มไข่ปลา และลูกปลาบึกทั้ ง 3  สถานี  ท่ีระดับความลึก
ประมาณ 2 เมตร จากผิวน ้ า จ  านวน 2 ซ ้ า  คือ  ดว้ยการลากทวนกระแสน ้ า ใชเ้วลาในการลาก 20  นาที  และ 
การวางถุงลากแพลงก์ตอน โดยยึดกบัสมอ ท่ีระดบัความลึกจากผิวน ้ า 2 เมตร จ านวน  3  คร้ัง/วนั  ระหวา่ง
วนัท่ี  1 – 19 พฤษภาคม 2552   โดยก าหนดเวลาในแต่ละสถานีดงัน้ี 
 

 

 
จากนั้นท าการคดัแยกตวัอยา่ง  น าตวัอยา่งท่ีไดม้าเก็บรักษาในแอลกอฮอล ์ 99.5 %  จากนั้นน าตวัอยา่งไข่ปลา
และลูกปลาท่ีไดไ้ปจ าแนกชนิดและวเิคราะห์ DNA  ในหอ้งปฏิบติัการ 
 
 
 

เวลา สถานี 
 8.00 - 9.00 น. บา้นเมืองกาญจน์   
17.00 -18.00 น. บา้นปากอิง 
21.00 - 22.00 น. บา้นหาดไคร้ 

บ้านเมืองกาญจน์ 

บ้านหาดไคร้ 

อ.เชียงของ 
บ้านปากองิ 
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ค. จ าแนกชนิดลูกปลา 
 

1. จ าแนกชนิดลูกปลาโดยใช้ลกัษณะทางสัณฐานวิทยา  ใช้คู่มือจ าแนกชนิดลูกปลาของ อภิชาติ 
(2546,2548), Neira (1998), Okiyama (1988) คู่มือจ าแนกชนิดปลาของ Rainboth (1996) และ Kottelet 
(2001)  และจดัระบบทางอนุกรมวธิานโดยใชร้ะบบของ Nelson (2006)   

2. น าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากการจ าแนกชนิดและนบัจ านวน  มาวิเคราะห์ความถ่ีการพบตวัอยา่ง
เป็นร้อยละ 

3. น าตวัอยา่งลูกปลาวยัอ่อนท่ีผา่นการจ าแนกล าดบัชั้นทางอนุกรมวิธานโดยลกัษณะทางสัณฐาน
วทิยาในกลุ่มปลาวงศป์ลาสวาย  (Family Pangasidae) มาจ าแนกชนิด  จ านวน 19 ตวัอยา่ง มาวเิคราะห์โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เคร่ืองหมายพนัธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ สกดัดีเอ็นเอจากตวัอย่างครีบ และ
เน้ือ เยื่อ  โดยวิ ธีการ Eyeball Extraction โดยใช้  100 µl Eyeball buffer (10 mM Tris, 50 mM KCl, 0.5% 
Tween 20) และ  proteinase K (0.1-0.4 µg)  น าไปย่อยท่ี อุณหภูมิ  45°C 4 ชั่วโมง ตามวิธีของ Jones and 
Hutchings (2001) ดีเอ็นเอท่ีไดน้ ามาเจือจางให้ไดค้วามเขม้ขน้ 20 ng/µL ก่อนน าไปวิเคราะห์ความผนัแปร
ของไมโครแซทเทลไลทดี์เอ็นเอท่ีต าแหน่งต่างๆ ไพรเมอร์ท่ีใช ้ไดแ้ก่  PSP G509, PSP G427 และ PG9 ซ่ึง
เป็นไพร์เมอร์ท่ีพฒันาส าหรับปลาในวงศส์วาย (Hogan and May, 2002)   ท  าการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอแบบโพ
ลีเมอเรส (Polymerase Chain Reaction, PCR)  โดยในปฏิกิริยาพีซีอาร์ (5 µl) ประกอบดว้ย ดีเอ็นเอเร่ิมตน้ 20 
ng 1 µl, 10 µM ไพรเมอร์ (Forward and Reverse) สายละ 0.25 µl, 0.5 µl 10X PCR buffer (10 mM Tris-HCl 
(pH 8.3), 50 mM KCl, 1 mM MgCl2 , 0.01% gelatin),  10 µM dNTPs 0.1 µl, 0.375 µl ddH2O และ เอ็นไซม ์
Taq DNA polymerase 0.05 unit 0.025 µl หลงัจากนั้นน าไปใส่ในเคร่ืองพีซีอาร์โดยก าหนดโปรแกรมดงัน้ี 
94 °C 2 นาที แล้วตามด้วย 30 รอบของ 94 °C 30 วินาที, 52 °C 30 วินาที และ 72 °C 1 นาที แลว้ตามด้วย 
72 °C 5 นาที เม่ือเสร็จส้ินปฏิกิริยา เติม loading dye (99% formamide, 10mM NaOH, 0.1% bormophenol 
blue, 0.1% Xylene cyanol FF) ปริมาตร 5 ul น าไปแยกขนาดดีเอ็นเอดว้ยเทคนิคอิเล็คโตรโฟรเรซีสบนอะคริ
ลาไมด์เจล (8% acrylamide gel) ในบฟัเฟอร์ TBE โดยใช้ sequenceing gel apparatus (Biorad, USA) ขนาด 
30x40 เซนติเมตร ท่ีระดบักระแสไฟฟ้า 50 วตัต ์เป็นเวลาประมาณ 2 ชัว่โมง และอ่านขนาดโดยเปรียบเทียบ
กบัเคร่ืองหมายดีเอ็นเอมาตรฐาน (10bp DNA ladder; Invitrogen)  หลงัจากยอ้มเจลดว้ยสารเรืองแสงฟลูออ
เรส เซนต์  (Cyber Gold®) และอ่านผ่าน เค ร่ืองอ่าน เจล  (FluorChem 8000, Alpha Innotech Corp.) แล้ว
เปรียบเทียบขนาดของอลัลิลกบัขนาดอลัลิลของปลาบึกซ่ึงเก็บรวบรวมไวใ้นธนาคารดีเอน็เอสัตวน์ ้าของกรม
ประมง  
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ผลการศึกษา 
  

ผลการจ าแนกชนิดปลาโดยใช้ลกัษณะทางสัณฐานวทิยา   
จากการรวบรวมตวัอยา่งลูกปลาวยัอ่อนท่ีแม่น ้ าโขง จ านวน 3 สถานี คือ บา้นเมืองกาญจน์  บา้นปาก

อิง  และบา้นหาดไคร้ (ตามแผนท่ีแนบ) ระหวา่งวนัท่ี 1-19 พฤษภาคม 2552 ดว้ยถุงลากแพลงก์ตอน 2 ระดบั
ความลึก สรุปผลได้ดังน้ี  พบไข่ปลาทั้ งหมด 180 ฟอง และลูกปลาวยัอ่อนจ านวน 137 ตวั  จ  าแนกได้ 6 
อนัดบั  อนัดบัท่ีพบมากท่ีสุดไดแ้ก่ อนัดบั Siluriformes พบทั้งหมด 83 ตวั คิดเป็นร้อยละ 59.7 โดยกลุ่มท่ีพบ
มากท่ีสุดคือลูกปลาในวงศป์ลาบึก-สวาย (Family Pangasiidae) จ านวน 51 ตวั (ร้อยละ 36.7) รองลงมาคือลูก
ปลาในวงศป์ลาถัว่งอก (Family Sundasalangidae) จ านวน 22 ตวั (ร้อยละ 15.83) และลูกปลาในวงศเ์น้ืออ่อน 
(Family Siluriidae) จ  านวน17 ตวั (ร้อยละ 12.23)  ตามล าดบั ซ่ึงบางตวัอยา่งไม่สามารถจ าแนกถึงระดบัชนิด
ได้โดยจ าแนกได้ในระดับอนัดับหรือวงศ์เท่านั้น เน่ืองจากลักษณะท่ีใช้ในการจ าแนกปรากฏไม่ชัดเจน 
(ตารางท่ี 1)   
 

ตารางที ่1     ชนิดและปริมาณลูกปลาจากการรวบรวมตวัอยา่งลูกปลาวยัอ่อนโดยถุงเก็บตวัอยา่งลูกปลา 
 วยัอ่อนในแม่น ้าโขง ระหวา่งวนัท่ี  1-19 พฤษภาคม 2552 
 

อนัดบั วงศ์ ชนิด จ านวน (ตวั) 
Osteoglossiformes Notopteridae Notopterus notopterus 2 
Cypriniformes Cyprinidae Unknown Cypriniid 13 
  Esomus metallicus 2 
  Rasbora sp. 1 
 Cobitidae Pangio oblonga 2 
Siluriformes - Unknown Siluriform 2 
 Bagridae Mystus sp. 2 
 Pangasiidae Unknown Pangasiid 51 
 Schilbeidae Unknown Schilbeid 11 
 Siluridae Unknown Siluriid  15 
  Micronema sp. 1 
  Wallago attu 1 
Osmeriformes Sundasalangidae Sundasalanx mekongensis 22 
Synbranchiformes Mastacembelidae Unknown Mastacembeliid 1 
Perciformes - Unknown Perciform 2 
 Ambassidae Parambassis wolffi 1 
 Gobiidae  Unknown Gobiid 8 
  ไข่ปลา 180 ฟอง 



 5 

 ลูกปลาท่ีพบจากการรวบรวมตวัอย่างจาก 2 ระดับความลึกคือบริเวณกลางน ้ าและผิวน ้ า พบว่า 
บริเวณกลางน ้ าพบลูกปลาชนิดเด่นเป็นลูกปลาในวงศ์ปลาบึก-สวาย (Family Pangasiidae) จ านวน 51 ตวั 
รองลงมาคือลูกปลาในวงศ์ปลาถั่วงอก (Family Sundasalangidae) จ านวน 22 ตวั และและลูกปลาในวงศ์
เน้ืออ่อน (Family Siluriidae) จ  านวน17 ตวั ตามล าดับ ส่วนบริเวณผิวน ้ าพบลูกปลาในวงศ์ปลาบู่ (Family 
Gobiiidae)  เพียงวงศเ์ดียว จ านวน 2 ตวั (ตารางท่ี 2 และ 3)  
 

ตารางที่ 2    ชนิดและปริมาณลูกปลา (จ านวนตวั) จ าแนกตามระดบัความลึกและสถานีท่ีท าการรวบรวม
ตวัอยา่งโดยถุงเก็บตวัอยา่งลูกปลาวยัอ่อนในแม่น ้าโขง ระหวา่งวนัท่ี  1-19 พฤษภาคม 2552 

 

 กลางน า้ ผวิน า้ 

ชนิด เมืองกาญจน์ ปากองิ หาดไคร้ เมืองกาญจน์ ปากองิ หาดไคร้ 

Osteoglossiformes        
 Notopteridae Notopterus notopterus - 1 1 - - - 
Cypriniformes        
 Cyprinidae Unknown Cypriniid 5 - 8 - - - 
  Esomus metallicus 1 - 1 - - - 
  Rasbora sp. 1 - - - - - 
 Cobitidae Pangio oblonga 1 - 1 - - - 
Siluriformes Unknown Siluriform 3 - - - - - 
 Bagridae Mystus sp. - 2 - - - - 
 Pangasiidae Unknown Pangasiid 10 35 6 - - - 
 Schilbeidae Unknown Schilbeid - 11 - - - - 
 Siluridae Unknown Siluriid - 2 13 - - - 
  Micronema sp. - 1 - - - - 
  Wallago attu - 1 - - - - 
Osmeriformes        
 Sundasalangidae Sundasalanx mekongensis 3 16 3 - - - 
Synbranchiformes        
 Mastacembelidae Unknown Mastacembeliid - - 1 - - - 
Perciformes        
  Unknown Perciform - - - - - 1 
 Ambassidae Parambassis wolffi - 1 - - - - 
 Gobiidae  Unknown Gobiid - 4 2 - 2 - 
  รวมตวัอย่างลูกปลา 24 74 36 - 2 1 

  ไข่ปลา 33 28 112 4 - 3 
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ตารางที ่3    ชนิดและปริมาณลูกปลา (ร้อยละ) จ าแนกตามระดบัความลึกและสถานีท่ีท าการรวบรวมตวัอยา่ง
โดยถุงเก็บตวัอยา่งลูกปลาวยัอ่อนในแม่น ้าโขง ระหวา่งวนัท่ี  1-19 พฤษภาคม 2552 

 
 กลางน า้ ผวิน า้ 

ชนิด เมืองกาญจน์ ปากองิ หาดไคร้ เมืองกาญจน์ ปากองิ หาดไคร้ 

Osteoglossiformes        
 Notopteridae Notopterus notopterus - 0.73 0.73 - - - 
Cypriniformes         
 Cyprinidae Unknown Cypriniid 3.65 - 5.84 - - - 
  Esomus metallicus 0.73 - 0.73 - - - 
  Rasbora sp. 0.73 - - - - - 
 Cobitidae Pangio oblonga 0.73 - 0.73 - - - 
Siluriformes Unknown Siluriformes 2.19 - - - - - 
 Bagridae Mystus sp. - 1.46 - - - - 
 Pangasiidae Unknown Pangasiid 7.30 25.55 4.38 - - - 
 Schilbeidae Unknown Schilbeid - 8.03 - - - - 
 Siluridae Unknown Siluriid - 1.46 9.49 - - - 
  Micronema sp. - 0.73 - - - - 
  Wallago attu - 0.73 - - - - 
Osmeriformes        
 Sundasalangidae Sundasalanx mekongensis 2.19 11.68 2.19 - - - 
Synbranchiformes        
 Mastacembelidae Unknown Mastacembeliid - - 0.73 - - - 
Perciformes        
  Unknown Perciform - - 0.73 - - 0.73 
 Ambassidae Parambassis wolffi - 0.73 - - - - 
 Gobiidae  - - 2.92 1.46 - 1.46 - 

 
 ในแต่ละช่วงเวลาพบลูกปลาปริมาณแตกต่างกนั  ช่วงเวลา 17.00-18.00 น. ซ่ึงท าการรวบรวม

ตวัอยา่งท่ีสถานีบา้นปากอิงสามารถรวบรวมตวัอยา่งไดม้ากท่ีสุด จ านวน  78 ตวั (ร้อยละ 56.93) รองลงมาคือ
ช่วงเวลา 21.00-22.00 น. ซ่ึงท าการรวบรวมตวัอยา่งท่ีสถานีบา้นหาดไคร้ พบลูกปลาจ านวน  37 ตวั (ร้อยละ 
27.01)  และช่วงเวลา 8.00-9.00 น. ซ่ึงท าการรวบรวมตวัอยา่งท่ีสถานีบา้นเมืองกาญจน์ พบลูกปลาจ านวน 24 
ตวั (ร้อยละ17.52)  โดยในทั้งสามช่วงเวลาพบลูกปลาในอนัดบั Siluriformes ซ่ึงเป็นอนัดบัของลูกปลาบึก-
สวายเป็นลูกปลากลุ่มหลกั (ตารางท่ี 4) 
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ตารางที ่4     ชนิดลูกปลาจ าแนกตามช่วงเวลาและสถานีท่ีท าการรวบรวมตวัอยา่งโดยถุงเก็บตวัอยา่งลูกปลา
วยัอ่อนในแม่น ้าโขง ระหวา่งวนัท่ี  1-19 พฤษภาคม 2552 

  

 8.00-9.00 17.00-18.00 21.00-22.00 
รวม 

อนัดบั 

เมืองกาญจน์ ปากองิ หาดไคร้ 

จ านวน  
(ตวั) ร้อยละ 

จ านวน  
(ตวั) 

ร้อย
ละ 

จ านวน  
(ตวั) ร้อยละ 

จ านวน 
(ตวั) ร้อยละ 

Osteoglossiformes - - 1 0.73 1 0.73 2 1.46 

Cypriniformes 8 5.84 - - 10 7.30 18 13.14 

Siluriformes 13 9.49 52 37.96 19 13.87 84 61.31 

Osmeriformes 3 2.19 16 11.68 3 2.19 22 16.06 

Synbranchiformes - - - - 1 0.73 1 0.73 

Perciformes - - 8 5.84 2 1.46 10 7.30 

รวมตวัอย่างลูกปลา 24 17.52 77 56.20 36 26.28 137 100.00 

ไข่ปลา 37  28  115  180  
 

จากปริมาณลูกปลาท่ีรวบรวมตวัอยา่งไดถ้า้พิจารณาเฉพาะวงศป์ลาบึก-สวาย (Family Pangasiidae) 
พบวา่สถานีบา้นปากอิง ซ่ึงท าการรวบรวมตวัอยา่งในช่วงเวลา 17.00-18.00 น. พบปริมาณลูกปลามากท่ีสุด
จ านวน 35 ตวั รองลงมาคือ สถานีบา้นเมืองกาญจน์ ซ่ึงท าการรวบรวมตวัอยา่งในช่วงเวลา 8.00-9.00 น. พบ
ลูกปลาจ านวน 10 ตวั และสถานีบา้นหาดไคร้ ซ่ึงท าการรวบรวมตวัอยา่งในช่วงเวลา 21.00-22.00 น. พบลูก
ปลาจ านวน 6 ตวั (ตารางท่ี 5) 

 

ตารางที ่5     ปริมาณและความถ่ีในการพบลูกปลาในวงศ์ปลาบึก-สวาย (Family Pangasiidae) ท่ีท าการ
รวบรวมตวัอยา่งโดยถุงเก็บตวัอยา่งลูกปลาวยัอ่อนในแม่น ้ าโขง ระหวา่งวนัท่ี  1-19 พฤษภาคม 
2552 

 
สถานี ช่วงเวลา ระดับ จ านวน (ตัว) ร้อยละ ความถี่ (ร้อยละ) 

เมืองกาญจน์ 8.00-9.00 กลางน ้า 10 19.61 9.80 
ปากอิง 17.00-18.00 กลางน ้า 35 68.63 21.57 
หาดไคร้ 21.00-22.00 กลางน ้า 6 11.76 7.84 
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ส าหรับไข่ปลาทั้งหมดจ านวน 180 ฟอง สามารถสังเกตเห็นระยะการพฒันาของไข่ไดจ้  านวน 57
ฟอง  นอกจากนั้นไม่สามารถมองเห็นภายในไดเ้น่ืองจากเยือ่หุม้เปลือกไข่มีลกัษณะขุ่น โดยไข่ปลาท่ีสามารถ
สังเกตพฒันาการไดเ้ป็นไข่ปลาในระยะ Bastula จ านวน 8 ฟอง ระยะ Tail-free  จ  านวน 15 ฟอง ระยะ Tail-
bud จ  านวน 14 ฟอง และระยะ Late Embryo  จ านวน 20 ฟอง  
 ส าหรับลูกปลาในวงศป์ลาบึก-สวาย (Family Pangasiidae)  จากการเปรียบเทียบตวัอยา่งท่ีรวบรวม
ไดใ้นคร้ังน้ีกบัตวัอยา่งลูกปลาวยัอ่อนในวงศป์ลาบึก-สวาย (Family Pangasiidae)  ท่ีไดมี้การศึกษาไวจ้  านวน 
5 ชนิด จากจ านวน 12 ชนิดท่ีมีรายงานการพบในประเทศไทย คือ 

1. บึก (Pangasianodon gigas)  
2. สวาย (Pangasianodon hypopthalmus) 
3. เทโพ (Pangasius larnaudii) 
4. เผาะ (Pangasius conchophilus) 
5. โมง (Pangasius bocourti) 
จากการศึกษาในคร้ังน้ีจ  าแนกไดเ้พียงในระดบัวงศแ์ต่ไม่สามารถระบุไดว้า่เป็นสกุลหรือชนิดใด 

เน่ืองจากลกัษณะเด่นท่ีใชใ้นการจ าแนกวงศไ์ดแ้ก่ รูปร่างของถุงอาหารส ารอง ความยาวท่อทางเดินอาหาร 
รูปร่างล าตวั และจ านวนมดักลา้มเน้ือ สามารถระบุไดว้า่เป็นลูกปลาในวงศป์ลาบึก-สวาย (Family 
Pangasiidae)  แต่ไม่สามารถจ าแนกถึงระดบัสกุลและชนิดไดเ้น่ืองจากรูปแบบและต าแหน่งของจุดสีซ่ึงเป็น
ลกัษณะเด่นท่ีใชใ้นการจ าแนกจนถึงระดบัชนิดของตวัอยา่งท่ีท าการรวบรวมไดไ้ม่ปรากฏเด่นชดั  

จากการศึกษาพบพฒันาการของลูกปลาในวงศป์ลาบึก-สวายใน 2 ระยะคือ ลูกปลาวยัอ่อนระยะท่ีมี
ถุงอาหารส ารองปรากฏอยู ่ จ  านวน 17 ตวั และลูกปลาวยัอ่อนระยะแรก จ านวน 34 ตวั ซ่ึงจากการประมาณ
อายพุบวา่ลูกปลาวยัอ่อนระยะท่ีมีถุงอาหารส ารองปรากฏอยู ่มีอายปุระมาณ 6- 12 ชัว่โมง และลูกปลาวยัอ่อน
ระยะแรก มีอายปุระมาณ 1-3 วนั 

 
ผลการจ าแนกชนิดปลาโดยใช้เทคนิคการวเิคราะห์เคร่ืองหมายพนัธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ 
 

การทดสอบด้วยไพรเมอร์ PSP-G 509 ขนาดของไมโครแซทเทลไลท์จะสามารถแยกตัวอย่าง
ออกเป็น  2 ก ลุ่มได้แก่  ก ลุ่ม ท่ี  1 มีขนาดอัลลีล 170-220 bp ซ่ึ งเป็นกลุ่มของปลาบึกและปลาสวาย 
(Pangasianodon spp.) และกลุ่มท่ี 2 มีขนาดอัลลีล 154-166 bp ซ่ึงเป็นกลุ่มของปลาโมงและปลาเทโพ 
(Pangasius spp.)  

ตวัอยา่งลูกปลาท่ีรวบรวมจากแม่น ้ าโขง ดีเอ็นเอท่ีสกดัไดมี้ปริมาณน้อยและคุณภาพไม่ดีเท่าท่ีควร 
จึงทดสอบไดแ้ค่เพียงไพรเมอร์เดียวโดยเม่ือทดสอบกบัไพรเมอร์ PSP-G 509 แลว้พบวา่ ขนาดท่ีได ้190-200 
bp ซ่ึงอยูใ่นขอบเขตของกลุ่มปลาบึกและปลาสวาย แต่เน่ืองจากลกัษณะอลัลีลท่ีแสดงออกแตกต่างจากอลัลี
ลของปลาบึกเน่ืองจากเกิด non specific allele ซ่ึงถ้าเป็นปลาบึกจะไม่มี non specific allele ท่ีการทดสอบ
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เดียวกนั จึงสรุปว่าไม่ใช่ลูกปลาบึก ทั้งน้ีเม่ือน าตวัอย่างปลายอน Pangasius macronema  ซ่ึงเป็นปลาชนิด
เด่นในแม่น ้าโขงมาทดสอบร่วม  ผลการศึกษาพบวา่มีความเป็นไปไดท่ี้จะเป็นตวัอ่อนของปลายอนเน่ืองจาก
ขนาดของอลัลีลและลกัษณะของอลัลีลใกลเ้คียงกบัปลายอน ซ่ึงจะไดท้  าการศึกษาไพรเมอร์ท่ีใชท้ดสอบแยก
ปลาบึกกบัปลายอนออกจากกนัใหช้ดัเจนต่อไป 

 
ภาพที ่1 รูปตน้แบบและขนาดของอลัลิลเม่ือทดสอบไมโครแซทเทลไลทต์ าแหน่ง PSP G509 (Pb: 

Pangasius bocourti, Pl: Pangasius larnardii, Pg: Pangasianodon gigas, Ph: Pangasianodon 
hypophthalmus) 
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ภาพที ่2 รูปแบบและขนาดของอลัลิลเม่ือทดสอบไมโครแซทเทลไลทต์ าแหน่ง PSP G509 จากการวเิคราะห์
ตวัอยา่งลูกปลาทั้ง 19 ตวัอยา่งเทียบกบัตน้แบบ (Pb: Pangasius bocourti, Pl: Pangasius larnardii, 
Pg: Pangasianodon gigas, Ph: Pangasianodon hypophthalmus, Pm: Pangasius macronema) 

 
 

สรุปผลการศึกษา 
1. พบไข่ปลาทั้งหมด 180 ฟอง และลูกปลาวยัอ่อนจ านวน 137 ตวั  จาก 6 อนัดบั 
2. จากการศึกษาลกัษณะทางสัณฐานวทิยาไม่พบตวัอยา่งลูกปลาบึก (Pangasianodon gigas) ซ่ึงเป็น

เป้าหมายในการศึกษา แต่พบลูกปลาในวงศป์ลาบึก (Family Pangasiidae)   จ  านวน 51 ตวัอยา่ง 
3. ผลการจ าแนกชนิดปลาโดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์เคร่ืองหมายพนัธุกรรมไมโครแซทเทลไลทดี์

เอน็เอ พบวา่ตวัอยา่งท่ีน ามาศึกษาไม่ใช่ตวัอยา่งปลาบึกเช่นกนั 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ตวัอยา่งลูกปลาในวงศป์ลาบึกพบในการศึกษาคร้ังน้ีท่ีบา้นปากอิงมากท่ีสุด ซ่ึงจากการศึกษาในปี 

2551 ไม่ไดท้  าเก็บตวัอยา่งท่ีสถานีน้ี    ดงันั้นการศึกษาในปีต่อไปควรเก็บตวัอยา่งท่ีบา้นปากอิงดว้ย 
2.  ช่วงเวลาท่ีสามารถรวบรวมตวัอยา่งไดป้ริมาณมากท่ีสุดคือช่วงเวลาประมาณ 17.00-18.00 น. ซ่ึง

จากการศึกษาในปี 2551 สามารถรวบรวมตวัอยา่งในช่วงเวลาน้ีไดจ้  านวนมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั จึงควรเพิ่ม
จ านวนคร้ังในการเก็บตวัอยา่งในช่วงเวลาดงักล่าว 

3.  ควรเพิ่มวิธีในการรวบรวมตวัอย่างโดยใชอ้วนลากทบัตล่ิง เน่ืองจากลูกปลาในวงศ์ปลาบึกท่ีท า
การรวบรวมไดจ้ากการศึกษาทั้งสองปีพบตั้งแต่ระยะลูกปลาวยัอ่อนท่ีมีถุงอาหารส ารองปรากฏอยูจ่นถึงลูก
ปลาวยัอ่อนระยะหลงั การใชอ้วนลากทบัตล่ิงในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมอาจท าใหพ้บลูกปลาในระยะลูกปลาขนาด
เล็กเพิ่มข้ึน 
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