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บทคัดย่อ 
 

ปลาเค้าเป็นปลาหนังในวงศ์ปลาเน้ืออ่อน (Family Siluridae) อยู่ในสกุลปลาเค้า (Genus 

Wallago) มี 2 ชนิด คือ ปลาเคา้ขาว (Wallago attu (Schneider, 1801)) และปลาเคา้ด า (Wallago leerii 

Bleeker, 1851) ซ่ึงเป็นปลาท่ีมีค่าทางเศรษฐกิจมาก แต่ในขณะน้ีปริมาณของปลาเหล่าน้ีไดล้ดนอ้ยลงไปมาก 
อนัเน่ืองมาจากสภาพแวดลอ้มไม่เหมาะสมและการเปล่ียนแปลงสภาพท่ีอยูอ่าศยั 

การศึกษาพฒันาการของลูกปลาวยัอ่อนในสกุลปลาเคา้คร้ังน้ี ด าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2548 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2549 โดยท าการเก็บตวัอยา่งลูกปลาแรกฟักออกจากไข่ ครอบคลุมตั้งแต่ระยะท่ีลูก
ปลายงัมีถุงอาหารส ารองปรากฏอยู่ (yolk sac stage) ลูกปลาวยัอ่อนระยะแรก (pre larval stage) ลูกปลา
วยัอ่อนระยะหลงั (post larval stage) จนถึงระยะลูกปลาขนาดเล็ก (juvenile stage) โดยใชลู้กปลาเคา้ขาว
ท่ีไดจ้ากการเพาะเล้ียงจากศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงน ้าจืดสกลนครและจากธรรมชาติ, ส่วนลูกปลาเคา้ด าได้
จากการเพาะเล้ียงของศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงน ้ าจืดสุราษฎร์ธานีและจากธรรมชาติ เพื่อเสริมให้ครบกบั
การพฒันาของลูกปลาวยัอ่อนในระยะต่างๆ และเพื่อทบทวนความถูกตอ้งของพฒันาการของลูกปลา ผล
การศึกษาลกัษณะการจ าแนกชนิดลูกปลาเคา้ขาวและลูกปลาเคา้ด า พบว่าแยกออกจากกนัเม่ืออายุ 1 วนัโดย
พิจารณาจากความกวา้งของปาก รูปแบบจมูก จ านวนมดักลา้มเน้ือ จ านวนกา้นครีบกน้และรูปแบบของจุดสี 
โดยลูกปลาเคา้ขาวมุมปากส้ินสุดท่ีหลงัลูกตา จมูกเป็นแบบปกติ มีมดักลา้มเน้ือประมาณ 54 มดั มีจ านวนกา้น
ครีบกน้ประมาณ 78 กา้นมีจุดด า 3 แถบตามความยาวของล าตวั ส่วนลูกปลาเคา้ด ามุมปากอยูท่ี่หนา้ลูกตา จมูก
เป็นแบบท่อ มีมดักลา้มเน้ือประมาณ 58 มดั มีกา้นครีบกน้ประมาณ 65 กา้น และมีจุดด าทัว่ทั้งตวั  

 
ค าส าคัญ: ปลาเคา้ ลูกปลาวยัอ่อน การจ าแนกชนิด  
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ABSTRACT 

 

Wallago sheatfish is belong to the family Siluridae and genus Wallago. There were 

2 species, Wallago attu (Schneider, 1801) and Wallago leerii Bleeker, 1851 which were 

economic species in Thailand. The number of this 2 species were decreased from the natural 

water because of environmental problems and land reclaim which disturbed their habitat. 

The developmental stages of Wallago sheatfish were study from October 2005-

February 2006 by using the artificial breeding specimens of Wallago attu from Sakon Nakhon 

Inland Fisheries Research and Development Center and Wallago leerii from Surat Thani 

Inland Fisheries Research and Development Center, and natural specimens to full fill and 

checking for the error of the series which cover the yolk sac stage, pre larval stage, post larval 

stage and juvenile stage. The 2 species of Wallago sheatfish can be distinguished from one day 

larvae. This 2 species were identified from the mouth width, nostril, number of myomere, 

number of anal fin rays count and colour pattern on their body. Wallago attu showed the angle 

of the maxilla was behind the eye, the shape of the 2 normal holes nostril, 3 longitudinal band 

on dorsal ventral and mid of the anal fin, the myomere count and number of anal fin ray were 

54 and 78, respectively. while the Wallago leerii showed the angle of maxilla was before eye, 

the tube nostril on both side of the head, dark body, the myomere count and number of anal fin 

ray were 58 and 65, respectively. 
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ค าน า 
 

 ปลาเคา้อยูใ่นล าดบัปลาไม่มีเกล็ด (Order Siluriformes) หรือเรียกโดยทัว่ไปว่าปลาหนงั และ
อยู่ในวงศ์ปลาเน้ืออ่อน (Family Siluridae) ปลาในวงศ์น้ีมีขนาดตั้งแต่ 15 ซม.-200 ซม. และมีลกัษณะเด่น 
คือ ล าตวัแบนขา้งโดยเฉพาะท่ีบริเวณหางและด้านทอ้งจะแบนมาก และส่วนหัวจะแบนลง ท าให้ส่วนหัว
ด้านบนกว้างออกไปเล็กน้อย กล้ามเน้ือของส่วนล าตัวมีจุดเร่ิมต้นอยู่ในบริเวณเหนือแนวก่ึงกลางตา 
ขากรรไกรล่างเรียวยาวแบนข้างโค้งขึ้นด้านบนโดยยื่นล ้ าขากรรไกรบน มีหนวด 2 คู่ หนวด maxillary 

barbel ยาว หนวด mandibulary barbel มีขนาดเล็ก หนวดคู่น้ีสามารถสังเกตได้เด่นชัดในปลาขนาดเล็ก 
ครีบอกโคง้มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษปลายสุดของครีบยาว ครีบทอ้งมีขนาดเล็กโดยกา้นครีบดา้นในสุดของแต่
ละขา้งจะมีเน้ือเยื่อยึดติดกนั แพนหางตอนบนจะยาวกว่าแพนหางตอนล่าง ตามีขนาดใหญ่ รูจมูกคู่หนา้และ    
รูจมูกคู่หลงัมีต าแหน่งห่างกันเล็กน้อย รูจมูกคู่หน้ามีลกัษณะเป็นท่อขนาดเล็ก โดยมีส่วนปลายช้ีไปทาง   
ดา้นหลงั รูจมูกคู่หลงัอยูใ่นแนวก่ึงกลางระหวา่งขอบหนา้ของตากบัปลายจะงอยปาก  
  

 ปลาในสกุลปลาเค้า (Genus Wallago) ในประเทศไทยมีอยู่ 2 ชนิดด้วยกัน คือ ปลาเคา้ขาว 
(Wallago attu (Schneider, 1801)) และปลาเคา้ด า (Wallago leerii Bleeker, 1851) ปลาเคา้เป็นปลาท่ีมี
ขนาดใหญ่ ซ่ึงปลาเคา้ขาวมีขนาดใหญ่ไดสู้งสุดถึง 200 ซม. แต่โดยปกติท่ีพบคือ ขนาดประมาณ 70-80 ซม. 
และปลาเคา้ด ามีขนาดตั้งแต่ 50-80 ซม. แต่ขนาดใหญ่สุดประมาณ 145 ซม. (Rainboth, 1996) ปลาเคา้ยงัเป็น
ปลาท่ีมีค่าทางเศรษฐกิจมีการใชป้ระโยชน์เพื่อการบริโภคส าหรับปลาขนาดใหญ่ และปลาขนาดเลก็นิยมเล้ียง
เป็นปลาสวยงาม ซ่ึงปลาทั้งสองชนิดน้ีมีการแพร่กระจายอยู่ทั่วไปในประเทศ ยกเวน้บริเวณแม่น ้ าในภาค
ตะวนัออก (ชวลิตและคณะ, 2540)   
 ปัจจุบนัปลาเคา้ไดล้ดจ านวนลงมากในธรรมชาติจดัไดว้่าเป็นปลาท่ีหายาก และมีความเส่ียงใน
การสูญพนัธุ์ไดใ้นอนาคต ดงันั้นจึงควรมีการศึกษาเพื่อก าหนดกรอบแนวทางในการจดัการทรัพยากรของ
ปลาเคา้ใหค้งอยูต่ลอดไปไม่สูญพนัธุ์ จึงจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลดา้นการเจริญพฒันาของตวัอ่อน การจ าแนกชนิด
ของตวัอ่อนเพื่อให้ทราบอายุและปริมาณของลูกปลา เพื่อตรวจสอบปริมาณของลูกปลาในธรรมชาติ และ
ก าหนดนโยบายในการอนุรักษพ์นัธุ์ปลาชนิดน้ีในแหล่งน ้าต่อไป 

  
วัตถุประสงค์ 

 

1. ศึกษาพฒันาการของลูกปลาวยัอ่อนในสกุลปลาเคา้  
2. ศึกษาจุดวิกฤติจากการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของลูกปลาวยัอ่อน  
3. เพื่อเป็นคู่มือในการจ าแนกชนิดของลูกปลาวยัอ่อนในสกุลปลาเคา้  
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วิธีด าเนินการ 
 

ก.  แผนการศึกษา 
การศึกษาลูกปลาวยัอ่อนในสกุลปลาเคา้ (Genus Wallago) ด าเนินการโดยเก็บตวัอย่างลูกปลา

แรกฟักออกจากไข่ ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่ระยะท่ีลูกปลายงัมีถุงอาหารส ารองปรากฏอยู่ (yolk sac stage)  
ลูกปลาวยัอ่อนระยะแรก (pre larval stage) ลูกปลาวยัอ่อนระยะหลงั (post larval stage) จนถึงระยะลูก
ปลาขนาดเล็ก (juvenile stage) โดยเก็บตัวอย่างลูกปลาท่ีได้จากการเพาะเล้ียงดัดแปลงจากวิธีการของ
อภิชาติ (2540) หลกัการจ าแนกชนิดของปลาใช้เอกสารของชวลิตและคณะ (2540) และ Rainboth (1996) 
และเก็บตัวอย่างลูกปลาบางส่วนจากธรรมชาติ เพื่อเสริมให้ครบกับการพฒันาของวยัอ่อนในระยะต่างๆ 
ด าเนินการเก็บรวบรวมตัวอย่างและท าการศึกษาในช่วงเดือนตุลาคม 2548-กุมภาพันธ์ 2549 โดยศึกษา
พฒันาการของลูกปลาในระยะต่างๆ  ศึกษาจุดวิกฤติจากการเปล่ียนแปลงรูปร่างของปลาวยัอ่อนโดยการ
ตรวจสอบว่าจุดใดท่ีท าให้ลูกปลาตายมากท่ีสุด และจดัท าคู่มือในการจ าแนกสกุลของลูกปลาในสกุลปลาเคา้
ต่อไป ดงัขั้นตอนต่อไปน้ี 

 
ข. การรวบรวมตัวอย่าง 
 

ตวัอย่างลูกปลาวยัอ่อนท่ีน ามาใช้ในการศึกษานั้นไดม้าจากแหล่งต่างๆ กนั คือ ลูกปลาเคา้ขาว
ไดม้าจากการเก็บรวบรวมตวัอย่างและจากการทดลองเพาะพนัธุ์ของศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงน ้ าจืดจงัหวดั
สกลนคร และลูกปลาจากธรรมชาติจากแม่น ้าสงครามและแม่น ้ามูลท่ีน าเขา้มาเสริมใหค้รบขั้นตอนการพฒันา 
ส่วนตัวอย่างลูกปลาเค้าด าได้มาจากการทดลองเพาะพันธุ์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน ้ าจืดจังหวดั 
สุราษฎร์ธานี  การเก็บตวัอย่างลูกปลาวยัอ่อนดดัแปลงมาจากวิธีการของอภิชาติ (2540) โดยเก็บตวัอย่างลูก
ปลาวยัอ่อนตั้งแต่ระยะแรกฟักออกจากไข่ จนถึงอาย ุ50 วนั โดยก าหนดช่วงการเก็บตวัอยา่ง ดงัน้ีคือ 

 

ขั้นท่ี 1  ลูกปลาแรกฟักออกจากไข่ ขั้นท่ี 11 ลูกปลามีอาย ุ 12 วนั 
ขั้นท่ี 2 ลูกปลามีอาย ุ 6 ชัว่โมง ขั้นท่ี 12 ลูกปลามีอาย ุ 15 วนั 
ขั้นท่ี 3 ลูกปลามีอาย ุ 12 ชัว่โมง ขั้นท่ี 13 ลูกปลามีอาย ุ 19 วนั 
ขั้นท่ี 4 ลูกปลามีอาย ุ 1 วนั ขั้นท่ี 14 ลูกปลามีอาย ุ 23 วนั 
ขั้นท่ี 5 ลูกปลามีอาย ุ 2 วนั ขั้นท่ี 15 ลูกปลามีอาย ุ 27 วนั 
ขั้นท่ี 6 ลูกปลามีอาย ุ 3 วนั ขั้นท่ี 16 ลูกปลามีอาย ุ 31 วนั 
ขั้นท่ี 7 ลูกปลามีอาย ุ 4 วนั ขั้นท่ี 17 ลูกปลามีอาย ุ 35 วนั 
ขั้นท่ี 8 ลูกปลามีอาย ุ 5 วนั ขั้นท่ี 18 ลูกปลามีอาย ุ 40 วนั 
ขั้นท่ี 9 ลูกปลามีอาย ุ 7 วนั ขั้นท่ี 19 ลูกปลามีอาย ุ 45 วนั 
ขั้นท่ี 10 ลูกปลามีอาย ุ 9 วนั ขั้นท่ี 20  ลูกปลามีอาย ุ 50 วนั 
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ค. การเตรียมตัวอย่าง 
 

น าตวัอย่างลูกปลาวยัอ่อนท่ีไดจ้ากการเพาะเล้ียงตามขนาดและอายุ คร้ังละประมาณ 10-20 ตวั 
เก็บรักษาด้วยน ้ ายาฟอร์มาลินเข้มขน้ 10% เป็นเวลาอย่างน้อย 15 วนั เพื่อให้ตวัอย่างแข็งตวั หลังจากนั้น
เปล่ียนน ้ ายาท่ีเก็บรักษาเป็นน ้ ายาฟอร์มาลินเข้มข้น 4% แล้วน ามาศึกษาในห้องปฏิบัติการโดยใช้กล้อง
จุลทรรศน์ก าลังขยายต ่า (zoom stereomicroscope) ท่ีประกอบกับเคร่ืองช่วยในการวาดรูป (camera 

lucida) และเคร่ืองวดัความยาวอย่างละเอียด (micrometer) เพื่อใช้ในการศึกษาลกัษณะต่างๆ วดัความยาว
ส่วนต่างๆ เช่น ความยาวและความกวา้งของหัวและล าตวั ความยาวระหว่างหัวกบัจุดเร่ิมตน้ของครีบต่างๆ 
เป็นตน้ พร้อมทั้งวาดรูปเพื่อใชใ้นการศึกษาความสัมพนัธ์ต่างๆ ของลกัษณะตวัลูกปลาวยัอ่อนต่อไป ท าการ
ยอ้มสีโดยใช้วิธีของ Potthoff (1983) ตามภาคผนวก เพื่อช่วยให้สังเกตมดักลา้มเน้ือ จ านวนกา้นครีบ และ
กระดูกสันหลงัไดช้ดัเจน 

 

ง. การจ าแนกระยะของลูกปลาวัยอ่อน 
 

การจ าแนกระยะของลูกปลาวยัอ่อนท่ีใชใ้นการศึกษา แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ระยะ (รูปท่ี 1 ก-ง) คือ 
1. ลูกปลาวยัอ่อนระยะท่ีถุงอาหารส ารองยงัปรากฏอยู่ (yolk sac stage) เร่ิมตั้งแต่ลูกปลาแรก

ฟักจากไข่ซ่ึงจะมีถุงอาหารส ารองปรากฏอยู่ และส้ินสุดลงเม่ือลูกปลาดูดซึมอาหารส ารองไปใช้จนหมด 
ระยะเวลาประมาณ 2 วนั (ขั้นท่ี 1-5) 

2. ลูกปลาวยัอ่อนระยะแรก (pre larval stage) เร่ิมตั้งแต่ระยะท่ีลูกปลาดูดซึมอาหารส ารองไป
ใช้จนหมดจนกระทัง่กระดูกหางช้ินสุดท้าย (urostyle) โคง้งอขึ้นและมีการพฒันาของกระดูกเสริมความ 
แขง็แรงของหางเกิดขึ้น ระยะน้ีมีอาย ุ3-5 วนั (ขั้นท่ี 6-8) 

3. ลูกปลาวยัอ่อนระยะหลงั (post larval stage) เร่ิมตั้งแต่ระยะท่ีกระดูกปลายหางโคง้งอขึ้น มี
การพฒันาของกระดูกเสริมความแข็งแรงเกิดขึ้นและมีการพฒันาของอวยัวะต่างๆ ไดแ้ก่ กา้นครีบหรือจุดสี 
จนถึงระยะท่ีลูกปลามีการเปล่ียนแปลงลกัษณะภายนอกต่างๆ เหมือนปลาขนาดเลก็ (metamorphosis) ระยะ
น้ีมีอาย ุ7-23 วนั (ขั้นท่ี 9-14) 

4. ลูกปลาขนาดเล็ก (juvenile stage) เป็นระยะหลงัจากท่ีลูกปลาวยัอ่อนมีการเปล่ียนแปลง
รูปร่างไปเหมือนกบัพ่อแม่แต่ระบบสืบพนัธุ์ยงัไม่มีการพฒันาขึ้นมา ระยะน้ีเร่ิมตั้งแต่อายุ 27 วนัจนถึงอายุ
ประมาณ 50 วนั (ขั้นท่ี 15-20) 
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ผลการศึกษา 
 

1. พฒันาการของลูกปลาวัยอ่อนในสกุลปลาเค้า 
การศึกษาพฒันาการลกัษณะภายนอกของลูกปลาเคา้ (Genus Wallago) ซ่ึงสามารถแยกออก

ได้เป็นปลาเคา้ขาว (Wallago attu (Schneider, 1801)) และปลาเคา้ด า (Wallago leerii Bleeker, 1851) 

ท่ีไดจ้ากการเก็บตวัอยา่งจากธรรมชาติและการเพาะเล้ียง ซ่ึงแสดงลกัษณะโดยทัว่ไปในรูปท่ี 1 พบวา่การเจริญ
พฒันาของลูกปลาเคา้ทั้ง 2 ชนิด มีความแตกต่างกันในส่วนต่างๆ เช่น ปาก จ านวนก้านครีบ จุดสีในระยะ
ต่างๆ ตั้งแต่เกิดไปจนถึงลูกปลาขนาดเลก็ท่ีมีลกัษณะเหมือนกบัปลาใหญ่ปกติ 
 

 1.1 การเจริญพฒันาของลูกปลาเค้าขาว 
จากการศึกษาลูกปลาเค้าขาวท่ีได้จากการเก็บตัวอย่างจากธรรมชาติและการเพาะเล้ียง มี

พฒันาการของรูปร่างลกัษณะภายนอก ตั้งแต่ระยะท่ีถุงอาหารส ารองยงัปรากฏอยู่ ถึงระยะลูกปลาขนาดเล็ก
ดงัน้ี 

 ลูกปลาเคา้ขาว อายุ 12 ชัว่โมง ขนาดยาว 4.70 มิลลิเมตร (รูปท่ี 2 ก) ลูกปลามีล าตวัท่ีเรียวยาว 
ส่วนหัวเร่ิมแยกออกจากถุงอาหารส ารอง ซ่ึงมีรูปกลม แต่หางดา้นหนา้มีขนาดใหญ่กว่าตอนทา้ยเล็กนอ้ย ตา
เร่ิมมีการพฒันาขึ้น แต่ยงัไม่มีสีปรากฏอยู่ หนวดเร่ิมมีการพฒันาขึ้น ท่อเปิดของทางเดินอาหารปรากฏให้เห็น
ท่ีดา้นล่างของล าตวับริเวณประมาณกลางล าตวัท่ีมดักลา้มเน้ือท่ี 14 มีกลา้มเน้ือทั้งหมด 37 มดั มีเยื่อหุ้มตวัใน
แนวตั้งปรากฏอยู ่กระดูกหางเป็นเส้นตรง จุดสีปรากฏอยู่ท่ีบนหัว ดา้นหลงัของล าตวัยาวประมาณถึงก่ึงกลาง
ของล าตวั 

 ลูกปลาเคา้ขาว อายุ 1 วนั ขนาดยาว 5.07 มิลลิเมตร (รูปท่ี 2 ข) ลูกปลามีการพฒันาท่ีส่วนหัว
อย่างเห็นได้ชัดเจน คือ ตามีการพฒันาขึ้นมาให้เห็นแต่ยงัไม่มีจุดสีปรากฏขึ้น ปากเร่ิมมีการเปิด หนวดท่ี 
ขากรรไกรบนมีการพฒันาขึ้นเป็นเส้นหนา ถุงอาหารส ารองลดขนาดลงเน่ืองจากถูกดูดซึมไปใชใ้นการพฒันา
อวยัวะต่างๆ ท่อเปิดของท่อทางเดินอาหารปรากฏอยู่ท่ีกลา้มเน้ือมดัท่ี 18 มีกลา้มเน้ือทั้งหมด 50 มดั กระดูก
หางยงัเป็นแท่งตรง เยื่อหุ้มตวัในแนวตั้งปรากฏให้เห็น มีจุดสีปรากฏเพิ่มมากขึ้นท่ีบนส่วนหัว บนล าตวั และ
ท่ีดา้นหลงัของล าตวัยาวไปจนถึงประมาณกึ่งกลางล าตวัและท่ีเหนือกระเพาะอาหาร 
 ลูกปลาเคา้ขาว อาย ุ2 วนั ขนาดยาว 7.76 มิลลิเมตร (รูปท่ี 2 ค) ลูกปลามีการพฒันาอยา่งมากท่ี
ส่วนหวั คือ ปากไดมี้การพฒันาขึ้นจนขากรรไกรเกือบจะใชง้านไดอ้ยา่งสมบูรณ์ หนวดเกิดขึ้น 3 คู่ คือ หนวด
ท่ีริมฝีปากบน 1 คู่ และหนวดท่ีขากรรไกรล่าง และใตค้างอีก 2 คู่ กระดูกแกม้พฒันาขึ้น ถุงอาหารลดขนาดลง
มากจนเกือบหมด ท่อเปิดของทางเดินอาหารอยูท่ี่กลา้มเน้ือมดัท่ี 14 มีกลา้มเน้ือทั้งหมด 50 มดั กระดูกหาง
เป็นแท่งตรง ครีบอกมีการพฒันาใหเ้ห็นพร้อมกบัฐานครีบกน้ เยือ่หุ้มตวัในแนวตั้งยงัปรากฏอยู ่มีจุดสีเพิ่มขึ้น
มากบนหวั ขากรรไกรบน หลงัลูกตา บริเวณล าตวัดา้นหลงัไปจนถึงกระดูกปลายหาง และท่ีดา้นล่างของล าตวั
ยาวมาเกือบถึงโคนหางและท่ีบนกระเพาะอาหาร 
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 ลูกปลาเคา้ขาว อายุ 3 วนั ขนาดยาว 11.26 มิลลิเมตร (รูปท่ี 2 ง) ลูกปลามีการพฒันาส่วนหัวท่ีเท 
ลาดลง คือ ขากรรไกรบนและล่างมีการพฒันาขึ้นมาจนสามารถใชก้ารไดดี้ ตาค่อนขา้งโต ล าตวัยาว อาหาร
ส ารองถูกใชไ้ปจนหมดและท่อทางเดินอาหารเปิดท่ีกลา้มเน้ือมดัท่ี 14 โดยมีกลา้มเน้ือทั้งหมด 54 มดั กระดูก
หางเร่ิมโคง้งอขึ้น และมีกระดูกเสริมความแข็งแรงไดพ้ฒันาขึ้น ฐานครีบกน้พฒันาขึ้นมาจนสุดโคนหาง เยื่อ
หุม้ตวัในแนวตั้งบริเวณครีบหลงัเร่ิมมีการพฒันาขึ้นมาเป็นรูปของครีบหลงัและครีบหาง จุดสีเพิ่มขึ้นท่ีบนหัว 
ริมฝีปากบนและล่าง บนล าตวัดา้นหลงัและดา้นทอ้ง 

 ลูกปลาเคา้ขาว อายุ 4 วนั ขนาดยาว 13.57 มิลลิเมตร (รูปท่ี 3 ก) ลูกปลาได้มีการพฒันาส่วน
ต่างๆ ไปมาก คือ ปากพฒันาทั้งขากรรไกรบนและล่างไปจนสมบูรณ์สามารถใช้งานไดอ้ย่างดี จมูกมีการ
พฒันามีรูจมูก 2 รู อยู่ท่ีตอนหน้าของลูกตา กระดูกกระพุง้แกม้พฒันาขึ้นมาสมบูรณ์ ฐานของครีบหลงัและ
ครีบก้น  มีการพัฒนาเยื่อหุ้มตัวในแนวตั้ ง มีการเป ล่ียนแปลงรูปร่างของครีบต่างๆ คือ ครีบหลัง  
ครีบกน้และครีบหาง จุดสีเป็นส่วนท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมาก คือ มีการเพิ่มปริมาณของจุดสีบนหัว บน 
ล าตวัดา้นบนและล่าง เป็นแถบขนาดใหญ่ ยาวตั้งแต่หัวไปจรดปลายหาง ส่วนตรงกลางเป็นร่องแถบขาว มอง 
ไม่เห็นมดักลา้มเน้ือ 

 ลูกปลาเคา้ขาว อายุ 5 วนั ขนาดยาว 19.29 มิลลิเมตร (รูปท่ี 3 ข) ส่ิงท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
เห็นไดช้ดั คือ เร่ิมมีการพฒันาของกา้นครีบหลงั ครีบกน้พบว่ามีการพฒันาของกา้นครีบขึ้นมา 52 กา้น ส่วน
ครีบทอ้งเร่ิมมีการพฒันาขึ้นเป็นเยื่อบางๆ 1 คู่ ท่ีหน้าช่องเปิดของท่อทางเดินอาหาร ปลายจะงอยปากลาดลง
จากเดิมเล็กนอ้ย เยื่อหุ้มตวัในแนวตั้งมีการเปล่ียนแปลงไปเป็นครีบต่างๆ หรือลดขนาดลงจากเดิม จุดสียงัคง
เป็นแถบด าท่ีดา้นหลงัและดา้นทอ้ง 

 ลูกปลาเคา้ขาว อาย ุ7 วนั ขนาดยาว 22.73 มิลลิเมตร (รูปท่ี 3 ค) ลูกปลามีการพฒันาของส่วนหัว 
โดยเฉพาะส่วนของจะงอยปากซ่ึงจะลาดลงมากขึ้นกว่าเดิม ครีบอก ครีบหลงัมีทั้งหมด 64 กา้น และครีบหาง 
มีการพฒันาของกา้นครีบมาครบจ านวน ส่วนครีบกน้ก าลงัมีการพฒันากา้นครีบในบริเวณส่วนทา้ยของครีบ  
เยือ่หุม้ตวัในแนวตั้งลดขนาดลง ครีบทอ้งมีขนาดใหญ่ขึ้นกวา่เดิม จุดสียงัคงเพิ่มมากขึ้นในบริเวณเดิม 

 ลูกปลาเค้าขาว อายุ 9 วัน ขนาดยาว 27.14 มิลลิเมตร (รูปท่ี 3 ง) ลูกปลามีการพัฒนาของ 
ก้านครีบก้นจนครบสมบูรณ์ คือมีทั้ งหมด 77 ก้าน ครีบหางได้พฒันารูปร่างไปเป็นแฉกเวา้เข้าไป โดยท่ี 
แพนหางอนับนยาวกวา่แพนหางอนัล่าง ครีบอกมีการพฒันาของกา้นครีบ มีแถบสีเกิดเพิ่มขึ้นบนครีบกน้เป็น
แถบยาวตามแนวนอนไปเกินคร่ึงหน่ึงของความยาวครีบกน้ นอกจากนั้นมีจุดสีเพิ่มขึ้นท่ีกระพุง้แกม้ หนวดท่ี
ขากรรไกรบนยาวเกินจุดก าเนิดของครีบกน้ 
 ลูกปลาเคา้ขาว อายุ 12 วนั ขนาดยาว 31.02 มิลลิเมตร (รูปท่ี 4 ก) ส่ิงท่ีมีการพฒันาในระยะน้ี
ของลูกปลา คือ เยื่อหุ้มตวัในแนวตั้งซ่ึงมีการลดขนาดลงไป เหลือเฉพาะท่ีบริเวณตอนทา้ยของล าตวัดา้นบน 
อีกส่วนหน่ึงคือจุดสีท่ีเพิ่มมากขึ้นบนฐานของครีบหลงั ฐานของครีบหาง และแถบด าท่ีบนครีบกน้ซ่ึงไดเ้พิ่ม
ไปจนเกือบจรดปลายครีบกน้ 
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 ลูกปลาเค้าขาว อายุ 15 วนั ขนาดยาว 38.60 มิลลิเมตร (รูปท่ี 4 ข) ลูกปลายงัคงมีการพัฒนา
เพิ่มขึ้นในส่วนของเยื่อหุ้มตวัในแนวตั้งท่ีไดล้ดขนาดลงไป และจุดสีด าท่ีเพิ่มขึ้นมาบริเวณฐานของครีบหลงั 
เหนือกระเพาะและบนกระดูกกระพุง้แกม้ ซ่ึงจะท าใหม้องเห็นเป็นสีด า 3 แถบ ตามแนวนอนบนตวัปลา 

 ลูกปลาเคา้ขาว อายุ 23 วนั ขนาดยาว 70.05 มิลลิเมตร (รูปท่ี 4 ค) ลูกปลาไดมี้การพฒันารูปร่าง
ไปจนคลา้ยกบัลูกปลาขนาดเล็ก คือ เยื่อหุ้มตวัในแนวตั้งพฒันาไปหุ้มตวัปลาจนหมด จุดสีด าเพิ่มขึ้นบนครีบ
หลัง ครีบอก ครีบท้อง ท่ีกระพุ ้งแก้ม และกระเพาะอาหารจนต่อกันเป็นแถบเดี ยวกัน ท าให้เห็นเป็น  
3 แถบ บนตวัลูกปลา (ท่ีหลงั กลางตวั และบนครีบกน้) นอกจากนั้นท่ีครีบหางยงัมีแถบสีขนาดเลก็ในแนวตั้ง 
อยูห่ลายแถบ 
 

1.2 การเจริญพฒันาของลูกปลาเค้าด า 
จากการศึกษาลูกปลาเค้าด า ท่ีได้จากการเก็บตัวอย่างจากธรรมชาติ และการเพาะเล้ียง มี

พฒันาการของรูปร่างลกัษณะภายนอก ตั้งแต่ระยะท่ีถุงอาหารส ารองยงัปรากฏอยู่ ถึงระยะลูกปลาขนาดเล็ก 
ดงัน้ี 

ลูกปลาเคา้ด าแรกฟักออกจากไข่ ขนาดยาว 4.62 มิลลิเมตร (รูปท่ี 5 ก) ลูกปลามีล าตวัเรียวยาว 
ส่วนหัวยงัไม่แยกออกจากถุงอาหารส ารองซ่ึงมีรูปกลม ไม่ปรากฏท่อเปิดของท่อทางเดินอาหาร ตา ยงัไม่
ปรากฏให้เห็น กระดูกปลายหางยงัเป็นแท่งตรง มีกลา้มเน้ือ 34 มดั มีเยื่อหุ้มตวัในแนวตั้งหุ้มอยู่ทั้งตวั ไม่มี 
จุดสีปรากฏอยูบ่นล าตวัหรือส่วนใดๆ เลย 

ลูกปลาเคา้ด า อายุ 6 ชัว่โมง ขนาดยาว 5.41 มิลลิเมตร (รูปท่ี 5 ข) ลูกปลามีการพฒันาส่วนของ
หัว คือ หัวแยกออกจากถุงอาหารส ารองแลว้ ตาเร่ิมปรากฏขึ้น แต่ยงัไม่มีจุดสีเกิดขึ้น หนวดท่ีริมฝีปากบน 
(maxilla barble) เร่ิมมีการพฒันาขึ้นมา ล าตวัเรียวยาว มีช่องเปิดพฒันาขึ้นท่ีหลงัถุงอาหารส ารองท่ีประมาณ
กลา้มเน้ือมดัท่ี 12 ซ่ึงพบวา่มีกลา้มเน้ือทั้งหมด 35 มดั จุดสียงัไม่มีการพฒันาขึ้น  

ลูกปลาเคา้ด า อายุ 12 ชัว่โมง ขนาดยาว 6.43 มิลลิเมตร (รูปท่ี 5 ค) ส่ิงท่ีมีการพฒันาเพิ่มขึ้นอยา่ง
เห็นได้ชัด คือ ปากเร่ิมปรากฏขึ้ นให้เห็นชัดเจน ตามีจุดสีด าปรากฏขึ้ นเป็นตาด า กระดูกกระพุ ้งแก้ม  
ถุงอาหารส ารองมีขนาดลดลง หนวดท่ีริมฝีปากบนมีขนาดยาวขึ้น จ านวนมดักลา้มเน้ือเพิ่มมากขึ้นเป็น 38 มดั 
และช่องเปิดของท่อทางเดินอาหาร เปิดท่ีมดักลา้มเน้ือท่ี 13 มีจุดสีปรากฏขึ้นเล็กนอ้ยบนหัวและบริเวณหลงั
ลูกตาทั้งดา้นบนและดา้นล่าง 

ลูกปลาเคา้ด า อายุ 1 วนั ขนาดยาว 7.35 มิลลิเมตร (รูปท่ี 5 ง) ขากรรไกรบนไดมี้การพฒันาขึ้น
มาอย่างชัดเจน กระดูกปิดกระพุง้แก้มพฒันามากขึ้นกว่าเดิม ครีบหูเกิดขึ้นมาให้เห็นชัดเจน หนวดใตค้าง 
(mandibular barble) 2 คู่ กระดูกหางยงัเป็นแท่งตรงอยู่ พบกลา้มเน้ือทั้งหมด 42 มดั และมีจุดสีด าเพิ่มขึ้นท่ี
บนหวั บริเวณของหวัต่อกบัล าตวั และท่ีแนวกลางตวัยาวไปถึงบริเวณกลางล าตวั 

ลูกปลาเคา้ด า อายุ 2 วนั ขนาดยาว 8.33 มิลลิเมตร (รูปท่ี 6 ก) ส่วนหัวมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
เห็นไดช้ดั คือ มีความยาวเพิ่มขึ้นจากเดิม อาหารส ารองในถุงถูกใชไ้ปจนหมด ขากรรไกรบนมีการพฒันาขึ้น
มาจนสามารถใชง้านไดดี้ กระดูกกระพุง้แกม้มีการพฒันาขึ้นมาก ท่อทางเดินอาหารไดพ้ฒันาไปจนสามารถ
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ใชง้านไดดี้ มีช่องจมูกเกิดขึ้นท่ีบริเวณดา้นหนา้ของลูกตาขา้งละ 1 ช่อง หนวดทั้ง 3 คู่ มีการเจริญเพิ่มขนาดขึ้น 
กระดูกหางยงัเป็นแท่งตรง เยือ่หุม้ล าตวัในแนวตั้งบริเวณดา้นหลงัตอนหนา้ไดมี้การพฒันาขึ้นมาเป็นครีบหลงั 
และมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปบริเวณท่ีจะเป็นครีบหลงัและตอนทา้ยของล าตวัท่ีจะกลายเป็นครีบหาง จุดสี
มีการเพิ่มมากขึ้นบริเวณส่วนหัว เหนือลูกตา บริเวณท่ีต่อกบัล าตวั เหนือกระเพาะอาหาร และบริเวณกลางตวั
มีจุดด าปรากฏขึ้นเป็นแถบ 

ลูกปลาเคา้ด า อายุ 3 วนั ขนาดยาว 10.42 มิลลิเมตร (รูปท่ี 6 ข) ส่ิงท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างเห็น
ได้ชัดในส่วนของหัว มีความลาดชันมากขึ้ นกว่าเดิม  ช่องจมูก เพิ่ มความยาว ขากรรไกรบนและ 
ขากรรไกรล่างมีการพฒันาไปจนสามารถใชง้านไดดี้ กระดูกปิดกระพุง้แกม้มีการพฒันาขึ้นจนสามารถใชง้าน
ไดดี้ ฐานของครีบกน้เร่ิมมีการพฒันาขึ้นมา กระดูกปลายหางมีการโคง้งอขึ้นดา้นบนเพื่อให้มีการพฒันาของ
กระดูกเสริมความแข็งแรงของหางซ่ึงพฒันาขึ้นมา มีจุดสีเพิ่มขึ้นท่ีบริเวณหัว เหนือกระเพาะอาหาร และท่ี
บริเวณกลางตวัเป็นแถบเลก็ๆ ยาวในแนวนอนไปจนถึงประมาณกลางตวั 

ลูกปลาเคา้ด า อาย ุ4 วนั ขนาดยาว 11.48 มิลลิเมตร (รูปท่ี 6 ค) มีการเปล่ียนแปลงของครีบต่างๆ 
ไดแ้ก่ ครีบหู ครีบหลงั ครีบกน้ และครีบหาง มีการพฒันารูปร่างขึ้นมาอย่างเห็นไดช้ดั และเร่ิมมีการพฒันา
ของกา้นครีบ พบว่าครีบกน้มีกา้นครีบเกิดขึ้นมา 25 กา้น ส่วนครีบหางนั้นหลงัจากท่ีกระดูกหางไดโ้คง้งอขึ้น 
และกระดูกเสริมความแข็งแรงของหางไดมี้การพฒันาขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ จมูกซ่ึงเดิมเป็นรูเดียวไดเ้ร่ิมมีการ
แบ่งออกเป็น 2 ช่อง โดยมีการคอดลงตรงกลางของช่องจมูก จุดสีเพิ่มขึ้นบนหัว เหนือกระเพาะอาหาร และท่ี
แถบกลางตวั เยือ่หุม้ตวัในแนวตั้งมีการเปล่ียนแปลงรูปร่างออกไปตามรูปครีบต่างๆ ในแนวตั้ง 

ลูกปลาเค้าด า อายุ 5 วนั ขนาดยาว 13.08 มิลลิเมตร (รูปท่ี 6 ง) ลูกปลาได้มีการพัฒนาครีบ 
ทั้งหมดขึ้นมาก โดยเฉพาะกา้นครีบต่างๆ เพิ่มขึ้นจนเกือบจะครบตามแต่ชนิดของมนั จุดสีมีการเพิ่มขึ้นท่ีบน
ส่วนหัวเป็นแนวยาวหลงัลูกตา เยือ่บุช่องทอ้งเหนือกระเพาะอาหาร บนเยื่อหุ้มตัวดา้นบนดา้นหลงั ท่ีฐานครีบ
กน้ และท่ีบริเวณแถบยาวกลางตวัท่ียาวไปจนเกือบถึงหาง 

ลูกปลาเคา้ด า อายุ 7 วนั ขนาดยาว 17.72 มิลลิเมตร (รูปท่ี 7 ก) ส่ิงท่ีมีการพฒันาอย่างเห็นไดช้ดั
ของลูกปลาในระยะน้ี คือ ครีบทอ้งท่ีเร่ิมมีการพฒันาขึ้นมา หลงัจากครีบหลงั ครีบอก มีการพฒันาขึ้นมาใกล้
สมบูรณ์ ส่วนครีบกน้และครีบหางไดพ้ฒันาไปจนสมบูรณ์แลว้ จมูกแบ่งออกเป็น 2 ช่อง อยู่ห่างกนัมากโดย
ลกัษณะเป็นท่อช้ีไปดา้นหนา้และดา้นหลงัอย่างเห็นไดช้ดัเจน โดยรูหลงัเปิดอยู่ท่ีหนา้ลูกตา จุดสีพบกระจาย
อยู่บริเวณใต้ตาและด้านบนของส่วนหัวเล็กน้อย บนล าตวัพบจุดสีด าเป็นแถบอยู่บนเยื่อบุช่องท้อง และ
กระจายเป็นแนวยาวท่ีบริเวณกลางล าตวัไปตลอดความยาวของล าตวั นอกจากนั้นพบจุดสีกระจายอยู่บนครีบ
หูและฐานของครีบกน้ เยือ่บุล าตวัในแนวตั้งดา้นบนเร่ิมลดขนาดลง 

ลูกปลาเคา้ด า อาย ุ9 วนั ขนาดยาว 21.41 มิลลิเมตร (รูปท่ี 7 ข) ลูกปลามีการพฒันาครีบทอ้งมาก
ขึ้นกวา่เดิม กา้นครีบทุกครีบมีการพฒันาขึ้นมาจนสมบูรณ์ เช่นครีบกน้มีทั้งหมด 64 กา้น มีจุดสีเพิ่มขึ้นบนหัว 
ฐานของครีบกน้ และบริเวณเยือ่หุม้ตวัในแนวตั้งดา้นหนา้ 
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ลูกปลาเคา้ด า อายุ 12 วนั ขนาดยาว 29.07 มิลลิเมตร (รูปท่ี 7 ค) เยื่อหุ้มตวัในแนวตั้งจะมีการ
พฒันาไปมากท่ีสุด คือ มีการลดขนาดลงมากเหลือเฉพาะบริเวณใกลก้บัส่วนหาง ผิวหนังไดมี้การพฒันาขึ้น
มากจนมองไม่เห็นมดักลา้มเน้ือ มีจุดสีด าเพิ่มกระจายทัว่ล าตวั และยงัมีจุดท่ีรวมตวักนัเป็นแถบด าท่ีเส้นกลาง
ตวั และพบจุดสีหนาแน่นเป็นกลุ่มอยูบ่นครีบอก และฐานของครีบกน้ 

ลูกปลาเคา้ด า อาย ุ15 วนั ขนาดยาว 32.47 มิลลิเมตร (รูปท่ี 7 ง) ลูกปลามีการพฒันาเยื่อหุม้ตวัใน 
แนวตั้ง ซ่ึงไดล้ดขนาดลงไปจนใกลจ้ะหุ้มตวัหมด มีจุดสีเพิ่มขึ้นท่ีบนครีบหลงั ครีบอก ฐานครีบกน้ และบน
ครีบกน้ หนวดท่ีขากรรไกรล่างลดขนาดลงจนยาวไม่ถึงมุมปาก 

ลูกปลาเคา้ด า อายุ 19 วนั ขนาดยาว 35.90 มิลลิเมตร (รูปท่ี 8 ก) ลูกปลามีลกัษณะท่ีคลา้ยกบัลูก
ปลาขนาดเล็กแลว้ ส่ิงท่ีมีการพฒันาเพิ่มมากขึ้น คือ จุดสีท่ียงัคงเพิ่มมากขึ้นบนครีบหลงั ครีบอก ฐานครีบกน้ 
บนครีบกน้ และครีบทอ้ง  

ลูกปลาเค้าด า อายุ 23 วนั ขนาดยาว 45.03 มิลลิเมตร (รูปท่ี 8 ข) ส่ิงท่ีมีการพฒันาเพิ่มขึ้นคือ
บริเวณเหนือครีบหูมีจุดสีเพิ่มมากขึ้นกวา่เดิมเป็นรูปกลม หนวดท่ีขากรรไกรล่างลดขนาดจนหายไป 1 คู่ 

ลูกปลาเคา้ด า อายุ 27 วนั ขนาดยาว 51.88 มิลลิเมตร (รูปท่ี 8 ค) ลูกปลาจะมีลกัษณะเหมือนกบั 
ลูกปลาขนาดเล็ก ไม่ว่าจะเป็นจ านวนก้านครีบหรือลักษณะอ่ืนๆ จุดสีด าท่ีเหนือครีบอกจะเป็นส่วนท่ี
พฒันาขึ้นมาหลงัสุด 

 

2. จุดวิกฤติจากการเปลีย่นแปลงรูปร่างของลูกปลาวัยอ่อน 
  

 ลูกปลาเคา้ขาวและลูกปลาเคา้ด า เม่ือฟักออกมาจากไข่จะมีถุงอาหารส ารองปรากฏอยู่ การท่ีลูก
ปลาสามารถด ารงชีวิตอยู่และมีการพฒันาของอวยัวะต่างๆ จะอาศยัพลงังานจากอาหารท่ีอยู่ในถุงอาหาร
ส ารองเม่ือมีการใชอ้าหารส ารองไปแลว้จะมีการพฒันาของอวยัวะต่างๆขึ้นมา เช่น ปาก ซ่ึงในระยะท่ีปากเร่ิม
เปิดและถุงอาหารส ารองยุบไปนั้นจะเป็นจุดวิกฤติ เน่ืองจากลูกปลาตอ้งหัดหาอาหารกิน ถา้ไม่มีอาหารลูก
ปลาจะตาย จุดวิกฤติต่อไป คือ จุดท่ีลูกปลามีพฒันาการของครีบกน้เกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงจากลูกปลา
วยัอ่อนระยะหลงัเป็นลูกปลาขนาดเล็ก ซ่ึงเป็นระยะท่ีลูกปลาตายมากเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของลกัษณะ
อาหารท่ีกิน หลงัจากระยะท่ีเป็นลูกปลาขนาดเล็กแลว้ การตายของลูกปลาจะลดนอ้ยลงโอกาสท่ีจะเจริญไป
เป็นปลาเตม็วยัจะเป็นไปตามปกติ 
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3. คู่มือการจ าแนกชนิดของลูกปลาในสกุลปลาเค้า (Genus Wallago) 
 

          จากขอ้มูลพฒันาการในลูกปลาวยัอ่อนระยะต่างๆ สามารถจดัท าคู่มือในการจ าแนกชนิดของ  
ลูกปลาเคา้ไดด้งัน้ี คือ 

 

ก. ลูกปลาวัยอ่อนระยะท่ีถุงอาหารส ารองปรากฏอยู่ (yolk sac stage) 
1.  มีกลา้มเน้ือประมาณ 40 มดั ช่องเปิดของท่อทางเดินอาหารอยู่ท่ีประมาณ 
   มดัท่ี 16 มีจุดสีปรากฏอยูบ่นหวัและล าตวัดา้นบน 

 

 

attu 

2.  มีกลา้มเน้ือประมาณ 46 มดั ช่องเปิดของท่อทางเดินอาหารอยูท่ี่ประมาณ     
     มดัท่ี18 ไม่มีจุดสีปรากฏอยูบ่นหวัและล าตวั 

 

 

leerii 
     

ข. ลูกปลาวัยอ่อนระยะแรก (pre larval stage) 
1.  ปากกวา้ง มุมปากอยูห่ลงัลูกตา มดักลา้มเน้ือประมาณ 56 มดั ช่องเปิด 
      ของท่อทางเดินอาหารอยูท่ี่ประมาณมดัท่ี 15 มีจุดสีด าเป็นจ านวนมากบนหวั   
      ล าตวัดา้นบน และดา้นขา้ง 

 

 

 

attu 

2.  ปากไม่กวา้งมาก มุมปากอยูห่นา้ลูกตา มีกลา้มเน้ือประมาณ 60 มดั ช่องเปิด  
      ของท่อทางเดินอาหารอยู่ท่ีประมาณมดัท่ี 16 มีจุดสีด าบนหวัเลก็นอ้ย  
      และท่ีเหนือกระเพาะอาหาร จมูกเป็นท่อ  

 

 

leerii 
 

ค. ลูกปลาวัยอ่อนระยะหลงั (post larval stage) 
1.  ปากกวา้งมาก มุมปากอยูห่ลงัลูกตา จมูกไม่เป็นท่อ มีกา้นครีบกน้ 77 กา้น  
      มีจุดสีด าเป็นแถบด าอยูบ่นหวั ล าตวัดา้นบนและดา้นล่างมีสีด าเป็นแถบยาวไปตามล าตวั        attu 

2.  ปากกวา้งไม่มากนกั มุมปากอยูห่นา้ลูกตา จมูกเป็นท่อ มีกา้นครีบกน้ 64 กา้น         
      มีจุดสีด าเลก็นอ้ยท่ีบริเวณจมูก และท่ีบนเยือ่บุช่องทอ้ง  

 

 

leerii 
 

ง.   ลูกปลาขนาดเลก็ (juvenile stage) 
1.  ปากกวา้งมาก มุมปากอยูห่ลงัลูกตา จมูกไม่เป็นท่อ มีจุดสีบนหวัจนเป็นสีด า   
      และรวมตวัเป็นแถบด าตามความยาวของล าตวั 3 แถบ คือ ดา้นบนของล าตวั   
      ดา้นล่างของล าตวั และบนครีบกน้ หนวดท่ีขากรรไกรล่างยาวถึงมุมปาก 

 

 

 

attu 

2.  ปากค่อนขา้งกวา้ง มุมปากอยูห่นา้ลูกตา จมูกเป็นท่อ มีจุดสีด ากระจายทัว่ตวั 
   ทั้งหมด รวมทั้งบนครีบกน้ หนวดท่ีขากรรไกรล่างสั้นมาก 

 

 

leerii 
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สรุปและวิจารณ์ผล 
 

1. การเจริญพัฒนาของลูกปลาเค้าพบว่า ปลาในสกุลปลาเค้าเป็นพวกท่ีมีการเจริญพัฒนาท่ี 
ค่อนขา้งเร็ว เม่ือลูกปลาฟักออกจากไข่จะมีล าตวัท่ีค่อนขา้งยาว มีถุงอาหารเป็นรูปกลมอยู่ท่ีค่อนมาทางส่วน
หวัและมีความยาวประมาณหน่ึงในสามของล าตวั มีกลา้มเน้ือทั้งหมดในขณะท่ีมีถุงอาหารส ารองอยู่ประมาณ 
40-46 มดั และเม่ือลูกปลาไดเ้จริญพฒันาถึงระยะปลาขนาดเล็กแลว้ จ านวนมดักลา้มเน้ือในระหว่างปลาเคา้
ขาวและปลาเคา้ด าจะต่างกนัออกไป คือ ปลาเคา้ขาวมีกลา้มเน้ือประมาณ 54-56 มดั และปลาเคา้ด ามีกลา้มเน้ือ
ประมาณ 58-60 มดั จ านวนก้านครีบท่ีพบ คือ ปลาเคา้ขาวมีครีบหลงั 5 กา้น และครีบก้นมีจ านวนทั้งหมด
ประมาณ 77-79 กา้น และปลาเคา้ด ามีจ านวนกา้นครีบหลงั i, 5 และครีบกน้ทั้งหมดประมาณ 61-68 กา้น ซ่ึงมี
ความแตกต่างกนัเห็นไดช้ดั นอกจากนั้นลกัษณะรูปร่างภายนอกโดยทัว่ไปของลูกปลาเคา้ขาวและเคา้ด ายงั
สามารถแยกออกจากกนั เช่น รูปร่างของปลาเคา้ขาวเรียวยาวและมีความแบนขา้งมากกวา่ปลาเคา้ด าซ่ึงรูปร่าง
หนากว่าและไม่เรียวยาวเท่ากบัปลาเคา้ขาว ปากของลูกปลาทั้ง 2 ชนิดน้ีแตกต่างกนัอย่างเห็นไดช้ดั คือ ปลา
เค้าขาวมีปากท่ีกวา้งมาก มุมปากยาวเกินกว่าลูกตา ปลาเค้าด าปากแคบกว่ามุมปากยาวไม่ถึงหน้าลูกตา 
นอกจากนั้น หนวดท่ีขากรรไกรล่างของปลาเคา้ขาวยาวไปถึงมุมปาก แต่หนวดท่ีขากรรไกรล่างของปลาเคา้
ด าสั้นมาก สีบนล าตวัของลูกปลายงัเป็นลกัษณะท่ีสามารถจ าแนกลูกปลาอย่างเห็นไดช้ดั คือ ลูกปลาเคา้ขาวมี
จุดสีด าเป็นแถบตามความยาวของล าตวัท่ีดา้นหลงั ทอ้ง และกลางครีบกน้ ซ่ึงลูกปลาเคา้ด าเป็นสีด าหมดทั้ง
ล าตวั และครีบกน้ ส่วนของจมูกลูกปลาทั้ง 2 ชนิด ไดแ้สดงความแตกต่างกนัอย่างเห็นไดช้ดัเช่นกนั คือ จมูก
ของลูกปลาเคา้ขาวเป็นรูจมูกแบบปกติ แต่ลูกปลาเคา้ด ารูจมูกเป็นท่อทั้งทางดา้นหนา้และดา้นหลงั 

2. ลูกปลาในกลุ่มปลาหนงั มีลกัษณะการกินอาหารคือ เป็นพวกท่ีกินสัตวน์ ้าขนาดเลก็ หรือปลา
ขนาดเลก็กวา่ตั้งแต่เป็นลูกปลาวยัอ่อน ดงันั้น จุดวิกฤติของลูกปลาวยัอ่อนพวกปลาหนงัท่ีท าการเพาะเล้ียงพบ
ไดต้ั้งแต่ระยะท่ีมีการพฒันาของปาก ซ่ึงเป็นระยะท่ีตอ้งมีอาหารใหกิ้นทนัที มิฉะนั้นจะมีการกินกนัเองและ
ตายไปในท่ีสุด หรือถา้ใหอ้าหารชา้ไป ลูกปลาจะขาดอาหารเน่ืองจากอาหารส ารองถูกดูดซึมไปใชอ้ยา่ง
รวดเร็ว และลูกปลาตอ้งมีการหดักินอาหารอีกดว้ย ดงันั้นวิกฤติของลูกปลาพบไดต้ั้งแต่เกิดขึ้นมา หลงัจากนั้น
การเปล่ียนรูปร่างหรืออุปนิสัยในการเป็นอยูก่็ถือเป็นจุดวิกฤติท่ีเกิดขึ้นไดใ้นปลาท่ีไดท้ าการเพาะเล้ียง ลูกปลา
วยัอ่อนระยะท่ีมีถุงอาหารส ารองปรากฏอยูเ่ป็นระยะท่ีมีการจ าแนกชนิดไดย้ากมาก เน่ืองจากอวยัวะต่างๆหรือ
ลกัษณะภายนอกต่างๆ ยงัไม่มีการพฒันา  

3. ลกัษณะต่างๆท่ีน ามาใช้ในการจ าแนกชนิดของลูกปลาเคา้ในระยะต่างๆ คือ ลูกปลาท่ีมีถุง
อาหารส ารองปรากฏอยู่นั้นคือ จ านวนมดักลา้มเน้ือและจุดสีท่ีปรากฏอยู่บนหัวและล าตวัของลูกปลา เม่ือลูก
ปลาเจริญขึ้นเป็นลูกปลาวยัอ่อนระยะแรก ลกัษณะท่ีใชใ้นการจ าแนกชนิดคือ ความกวา้งของปาก จ านวนมดั
กลา้มเน้ือ และช่องเปิดท่อทางเดินอาหาร ส่วนลกัษณะท่ีใช้ในการจ าแนกชนิดในลูกปลาวยัอ่อนระยะหลงั
และลูกปลาขนาดเล็ก ไดแ้ก่ ลกัษณะปาก จมูก และจุดสี บนล าตวัและครีบกน้ และเร่ิมจ าแนกลูกปลาทั้ง 2 
ชนิดไดเ้ม่ืออายปุระมาณ 1 วนั 


