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บทคัดย่อ
การศึกษาชีววิทยาของปลากระสูบจุด ( Hamparala dispar.)มีวัตถุประสงค์เพด่อทราบลักษณะ
ด้านอนุกรมวิธาน ลักษณะโดยทัว่ ไปแหล่งที่อยู่อาศัย อาหาร และนิสัยการกินอาหาร รวมทัำงด้าน
ชีววิทยาการสดบพันธุโ์ ดยการรวบรวมข้อมูลจากชาวประมง และผู้ค้าปลาตามท่าเรดอรอบๆหนองหาร จ.
สกลนคร ตัำงแต่เดดอนตุลาคม 2542 ถึง เดดอนกันยายน 2543
ผลการศึ ก ษาพบว่า ปลากระสู บ จุ ด เป็ น กลุ่ ม ปลาที่ ว่ า ยน้ำา หากิ น ตามท้ อ งน้ำา ทั ่ว ไป(Pelagic
Fishes) เป็นปลาเกล็ดอยูใ่ นกลุ่มปลากินเนดำอ วงศ์ปลาตะเพียนขาว รูปร่ างแบบกระสวย( Fusiform or
Topidiform) พบได้ทัว่ ไปในหนองหารทุกฤดูกาล มีชนิดและปริมาณอาหารในกระเพาะประกอบด้วย
ลู ก ปลา 40 เปอร์ เ ซ็ น ต์ , ซาก 26.22 เปอร์ เ ซ็ น ต์ , ลู ก กุ ้ง 25.31 เปอร์ เ ซ็ น ต์ , ตั ว อ่ อ นของแมลง
4.23 เปอร์เซ็นต์, พดชน้ำา 3.59 เปอร์เซ็นต์ , แพลงค์ตอนพดช 0.51 เปอร์เซ็นต์ และเเพลงค์ตอนสัตว์
0.13 เปอร์เซ็นต์ อัตราส่ วนเพศผู้ต่อเพศเมียในธรรมชาติเท่ากับ 1: 1.4 จากการตรวจสอบในปลาเพศ
เมียพบว่ามีพัฒนาการของไข่ในช่วง Gravid ถึงระยะ Spawning ในช่วงเดดอนเมษายนถึงสิงหาคมจึง
คาดว่าช่วงดังกล่าวนีำเป็นช่วงที่ปลามีความสมบูร์เพศพร้อมสดบพันธุ์และวางไข่
คำาสำาคัญ: ปลากระสูบจุด หนองหารจังหวัดสกลนคร
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ABSTRACT
The objective of study on some biological aspects of Hampala dispa Smith, 1934
in Nong Han were knowledge on taxonomy, habitat, feed and feed consumptions and
biological reproduction. The data were collected from fisher men and fish sellers around
Nong Han, Sakon Nakhon province during October 1999 to September 2000.
The result of this study showed that this fish was pelagic fish in Cyprininae. The
shape is fusiform or topiform, its ca found all year in Nong Han swamp. The
composition of feed items included 40% small fishes, 26.22% remain, 25.31% freshwater
prawn, 4.23% insect larvae, 3.59% weed, 0.51% phytoplankton and 0.13% zooplankton.
Sex ratio between male and female was 1:1.4; eggs were developed from gravid stage to
spawning stage in April to August. It showed that time was spawning season of this fish.
Key words: Hampala dispar, Nong Han swamp
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ปลากระสูบจุด (Hampala dispar) จัดเป็นปลาเกล็ดล้าตัวยาวแบนข้างเล็กน้อย ปากกว้างมาก
มีหนวดสัำนหนึ่งคู่ ล้าตัวสีนำ ้าเงิน ข้างล้าตัวมีจุดสีคล้ำาหนึ่งดวง ครีบมีสีแดงเรด่อๆ ครีบหลังเล็ก ครีบ
บางเว้า แฉกและมีแถบสีคล้ำา ส่ วนใหญ่พบอาศัยตามแหล่งน้ำาหลากและแม่นำ ้า โดยอยูน่ ำ ้าไล่จับเหยด่อ
ได้รวดเร็ว ชอบอยูเ่ ป็นฝููงเล็กๆ โดยกินปลาขนาดเล็กและแมลงน้ำาเป็นอาหาร โดยพบชุกชุมในแหล่ง
น้ำาทัว่ ไป (ชวลิต,2547)โดยเฉพาะในหนองหาร ปลากระสูบจุดจัดอยูใ่ นปลาเศรษฐกิจที่พบมากชนิด
หนึ่ง
วัตถุประสงค์

1.
2.
3.
4.

ศึกษาอนุกรมวิธานและลักษณะทัว่ ไป
ศึกษาแหล่งที่อยูอ่ าศัยและการแพร่ กระจาย
ศึกษาอาหารและนิสัยการกินอาหาร
ศึกษาความแตกต่างระหว่างเพศและความสมบรูณ์เพศ

วิธีการ
1. การเก็บรวบรวมตัวอย่างปลากระสูบจุด
รวบรวมปลากระสูบจุดจากชาวประมง จากแม่ค้าในท่าขึำนปลารอบหนองหาร
และจากตลาดสด
2. การศึกษาตัวอย่างที่ได้จากการเก็บตัวอย่าง
2.1 ศึกษาลักษณะภายนอก ชัง่ น้ำาหนักและวัดขนาดความยาว
2.2 ศึกษาอาหารและนิสัยการกินอาหาร
2.3 ศึกษาความแตกต่างระหว่างเพศ
3. ศึกษาเอกสารเพด่อบรรยายลักษณะทางอนุกรมวิธาน
สถานที่และระยะเวลาที่ท้าการศึกษา
สถานีประมงน้ำาจดดจังหวัดสกลนคร
ตัำงแต่เดดอนตุลาคม 2542 ถึงเดดอนกันยายน 2543
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ผลการศึกษา
1. ลักษณะโดยทั่วไป
อนุกรมวิธาน
การศึกษาด้านอนุกรมวิธาน (Taxonomy) ตามคู่มดอวิเคราะห์พันธุ์ปลา
ของ(Rainboth,W.J.1996) พบจ้าแนกชนิดของปลาได้ดังนีำ
Order
Cypriniformes.
Family
Cyprinidae.
Subfamily
Cyprinidae-Systoni.
Genus
Hampala.
Species
Dispar.
ลักษณะโดยทัว่ ไป
ล้าตัวยาว (Elongate) มีรูปร่ างแบบ Fusiform คดอ เมด่อมองทางด้านข้างจะดูคล้าย
กระสวยทอผ้า (Torpedo shaped) แต่ถ้ามองจากด้านหน้าโดยภาพตัดขวาง (Cross section) รูปร่ าง
คล้ายวงรี แบบแบนข้าง (Com press form) คดอผนังตัวทางด้านซ้าย และขวาแบนเข้าหากัน
2. แหล่งที่อยู่อาศัยและการแพร่กระจาย
พบทัว่ ไปในหนองหารจะอยูเ่ ป็นกลุ่ม ว่ายน้ำาหากินตามผิวน้ำาทัว่ ไป โดยจะพบทุกฤดูกาล
3. อาหารและนิสัยการกินอาหาร
มีชนิดและปริมาณอาหารในกระเพาะประกอบด้วยลูกปลา 40%, ซาก 26.22%, ลูกกุง้
25.31%, ตัวอ่อนของแมลง 4.23%, พดชน้ำา 3.59%, แพลงตอนพดช 0.51%, และแพลงตอน
สัตว์ 0.13%
4. ความแตกต่างระหว่างเพศ
ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างเพศได้ โดยดูจากลักษณะภายนอก นอกจากในช่วง
เดดอนเมษายน ถึงเดดอนสิงหาคม จะพบความแตกต่างระหว่างเพศคดอ เพศผู้จะมีนำ ้าเชดำอไหลเมด่อ
รัดดูดน้ำาเชดำอ และตัวเมียจะมีท้องอูมกว่าตัวผู้
จากการตรวจสอบอัตราส่ วนเพศผู้ต่อเพศเมียในธรรมชาติพบว่าเท่ากับ 1:1.4 หลังจากการ
ตรวจสอบในปลาเพศเมียพบว่า มีการพัฒนาของไข่ในช่วง Gravid ถึงระยะ Spawning ใน
ช่วงเดดอนเมษายน ถึงเดดอนสิงหาคม
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สรุ ปผลการศึกษา
1. ปลากระสูบจุดมีชด่อวิทยาศาสตร์วา่ (Hamparla dispar) ลักษณะเด่นคดอ มีปากกว้าง
มาก ล้าตัวมีสีนำ ้าเงิน ข้างล้าตัวมีจุดสีคล้ำา 1 ดวง
2. ในธรรมชาติปลากระสูบจะหากินเป็นฝููง โดยร่ วมกันล่าเยด่อ ได้แก่ ปลาขนาดเล็กและ
สัตว์นำ ้าขนาดเล็ก บริเวณผิวน้ำา
3. ปลากระสูบจุดเป็นปลากินพดช มีนิสัยการกินอาหารบริเวณผิวพดช
4. ไม่สามารถแยกเพศปลากระสูบจุดได้ จากลักษณะภายนอกอัตราส่ วนในธรรมชาติ เศผู้
ต่อเพศเมียของปลากระสูบจุดเท่ากับ 1:1.4
ข้อเสนอแนะ
1. การศึกษาครัำงนีำยังเก็บตัวอย่างได้ไม่ครบรอบปี ควรจะวางแผนในการเก็บตัวอย่างให้
ครบเพด่อข้อมูลที่ได้ในการวิเคราะห์จะไดสมบูรณ์
2. การศึกษาทางอนุกรมวิธาน (Taxonomy) ยังไม่ครอบคลุมท้าให้การบรรยายลักษณะไม่
ชัดเจนเท่าที่ควร
เอกสารอ้างอิง
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