เอกสารวิชาการฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๔

Technical Paper No. 37/2011

คัพภะและพัฒนาการของลูกปลาตะพาก
Embryo and Development of Golden Belly Barb
Hypsibarbus wetmorei Smith, 1931

อัครเดช นาคประดิษฐ
นิภา กาลศรี
วรัณยู ขุนเจริญรักษ
อภิชาติ เติมวิชชากร

สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

Akaradej
Nipha
Waranyu
Apichat

Nakpradit
Galsri
Khunjaroenrak
Termvidchakorn

Inland Fisheries Research and Development Bureau
Department of Fisheries
Ministry of Agriculture and Cooperatives

เอกสารวิชาการฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๔

Technical Paper No. 37/2011

คัพภะและพัฒนาการของลูกปลาตะพาก
Embryo and Development of Golden Belly Barb
Hypsibarbus wetmorei Smith, 1931

อัครเดช นาคประดิษฐ
นิภา กาลศรี
วรัณยู ขุนเจริญรักษ
อภิชาติ เติมวิชชากร

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดกําแพงเพชร
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
กรมประมง
๒๕๕๔

Akaradej
Nipha
Waranyu
Apichat

Nakpradit
Galsri
Khunjaroenrak
Termvidchakorn

Kamphaengphet Inland Fisheries Research and
Development Center
Inland Fisheries Research and Development Bureau
Department of Fisheries
2011
รหัสทะเบียนวิจัย 52-0531-52151

สารบาญ

บทคัดยอ
Abstract
คํานํา
วัตถุประสงค
วิธีการศึกษา
1. การศึกษาคัพภะและพัฒนาการของลูกปลาตะพาก
2. การเตรียมตัวอยางลูกปลา
3. การจําแนกลูกปลาวัยออน
4. การวิเคราะหคุณสมบัติของน้ํา
ผลการศึกษา
1. พัฒนาการของคัพภะ
2. พัฒนาการของลูกปลาตะพาก
3. คุณสมบัติของน้ํา
สรุปและวิจารณผล
เอกสารอางอิง
ภาคผนวก

หนา
1
2
3
3
4
4
4
5
5
6
6
10
12
17
20
21

สารบาญตาราง
ตารางที่
1 พัฒนาการของคัพภะปลาตะพาก
2 คุณสมบัติของน้ําระหวางการฟกไขปลาตะพาก

หนา
6
12

สารบาญภาพ
ภาพที่
1 พัฒนาการของคัพภะปลาตะพาก Hypsibarbus wetmorei (Smith,1931)
2 พัฒนาการของลูกปลาตะพาก Hypsibarbus wetmorei (Smith,1931) จากการเพาะเลี้ยง

หนา
8
13

ภาพผนวกที่
1 ลักษณะโครงสรางภายนอก (morphometric character) ของลูกปลาในวงศยอยปลาตะเพียน
(Subfamily Cyprinidae) ในระยะตางๆ
2 เปรียบเทียบลูกปลาวัยออนที่มีถุงสํารองอาหารปรากฏอยู (yolk sac stage) ของลูกปลาในวงศ
cyprinidae
3 เปรียบเทียบลูกปลาวัยออนระยะแรก (pre larval stage) ของลูกปลาในวงศ cyprinidae
4 เปรียบเทียบลูกปลาวัยออนระยะหลัง (post larval stage) ของลูกปลาในวงศ cyprinidae
5 เปรียบเทียบลูกปลาขนาดเล็ก (juvenile stage) ของลูกปลาในวงศ cyprinidae

21
22
23
24
25

คัพภะและพัฒนาการของลูกปลาตะพาก

อัครเดช นาคประดิษฐ*1 นิภา กาลศรี 1 วรัณยู ขุนเจริญรักษ1 และ อภิชาติ เติมวิชชากร2
1
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดกําแพงเพชร
2
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
บทคัดยอ
การศึ ก ษาคั พ ภะและพั ฒนาการของลู ก ปลาตะพาก ที่ ไ ด จากการเพาะพั น ธุ จากพ อแม พั น ธุ
ปลาตะพาก ที่ รวบรวมจากแม น้ํา ป ง นํ า มาเลี้ ย งที่ ส ถานี ป ระมงน้ํ า จื ดจั ง หวั ดกํ า แพงเพชร ระหว า งเดื อน
เมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2552 โดยศึกษาพัฒนาการของคัพภะ เริ่มจากไขปฏิสนธิจนกระทั่งฟกออกเปนตัว
และศึกษาพัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกของลูกปลาตะพาก ตั้งแตระยะลูกปลาวัยออนที่
ถุงอาหารสํารองปรากฏอยู (yolk sac stage) ถึงระยะลูกปลาขนาดเล็ก (juvenile stage) ซึ่งมีอายุ 40 วัน
ผลการศึกษาพบวา ไขปลาตะพากเปนไขแบบครึ่งจมครึ่งลอย ใชระยะเวลาในการฟกเปนตัว 14 ชั่วโมง 30
นาที ที่อุณหภูมิน้ํา 29-31 องศาเซลเซียส สวนพัฒนาการของลูกปลาในระยะที่มีถุงอาหารสํารองปรากฏอยู
ลูกปลาแรกฟกจะมีลําตัวใส รูปรางเพรียวยาว ความยาวประมาณ 2.81 มิลลิเมตร สวนหัวยังแนบติดอยูกับ
ถุงอาหารสํารอง ซึ่งเปนถุงยาวไปตามความยาวลําตัว เมื่อลูกปลาอายุ 2 วัน สวนหัวยาวขึ้น และแยกออกจาก
ถุงอาหารสํารอง เกิดครีบหู ลูกปลาแรกฟกมีกลามเนื้อ 32 มัด สวนลูกปลาวัยออนระยะแรก มีจุดสีบริเวณ
สวนหัวถุงอาหารสํารองลดขนาด และพัฒนาเปนทอทางเดินอาหาร ครีบตางๆ มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น
สํ า หรั บ ลู ก ปลาวั ย อ อนระยะหลั ง เริ่ ม จากกระดู ก ปลายหางโค ง งอขึ้ น ครี บ หลั ง ครี บ ก น ครี บ ท อง และ
ครีบหาง แยกออกจากกัน มีกานครีบเกิดขึ้น และมีครีบแข็งที่ครีบหลัง 1 อัน มีชองจมูกเกิดขึ้น และลูกปลา
ขนาดเล็ก อายุ 40 วัน ครีบทุกครีบสมบูรณดี และแยกออกจากกัน มีกานครีบแข็ง และกานครีบออนเสริม
ความแข็งแรง ลําตัวมีเกล็ดปกคลุมทั่วตัว รูปรางลักษณะภายนอกทั่วไปเหมือนตัวเต็มวัย
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Embryo and Development of Golden Belly Barb
Hypsibarbus wetmorei Smith, 1931
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Abstract
The study on embryo and development of Golden Belly Barb Hypsibarbus wetmorei
(Smith, 1931) was carried out in Kamphaengphet Inland Fisheries Station during April – June 2009.
The study was started from fertilization until hatching. Development and external change of fry from yolk
sac stage to juvenile (40 day–old) were studied. It was found that eggs were semibouyant. Hatching period
was 14 hrs and 30 min after fertilization at 29-31oC water temperature. The development of fry during yolk
sac stage found that the newly hatched fry had clear elongated body with 2.81 mm total length. Yolk sac
was found to be attached to the fry head along body length. At 2 day-old, the head was found longer and
separated from the yolk sac. The pectoral fin was also found and the fry had 32 strap muscles. At the Pre
larval stage, pigment was found on the fry head. The yolk sac size was decreased and developed to a
digestive tract. The other fins were found. The Post – larval stage found bent tail bone. Dorsal, anal, pelvic
and caudal fins were separated and also found were 1 spine in the dorsal, pelvic and anal fins each as well
as nostrils. Juvenile, 40 day-old, found completely with separated fins which had spines and rays for
supporting fins. Scales covered the entire body. The external morphology was likewise adult.
Key words : Golden Belly Barb (Hypsibarbus wetmorei Smith, 1931), Embryo, Development
*Corresponding author :Nong-Pling, Mueang, Kamphaengphet 62000 Tel. 0 5571 1920
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คํานํา
ปลาตะพาก Hypsibarbus wetmorei (Smith,1931) เปนปลาพื้นเมืองของไทย มีชื่อเรียกหลายชื่อ
เชน ปลาปก ปลาปากดํา มีรูปรางคลายปลาตะเพียนขาว แตมีขนาดใหญกวา บริเวณสวนทองมีสีเหลืองทอง
สวนหลังมีสีเขมน้ําเงินอมเขียว ครีบหลัง และครีบหางสีสมแกมเขียว ครีบทองสีสมหรือสีเหลือง อยูรวมกัน
เปนฝูง กระโดดเกง เปนปลาที่วายน้ําไดเร็ว และวายน้ําเคลื่อนไหวตลอดเวลา อาศัยอยูในแหลงน้ําเชี่ยว
ความลึกประมาณ 2-3 เมตร พบในแมน้ํานา น แมน้ํา โขง และแมน้ําปง (วสันต , 2518; ธีรพันธ , 2511;
Smith,1937) ความแตกตางระหวางเพศ ปลาเพศผูมีลําตัวเพรียวยาว สวนทองเรียบ สีของเกล็ดดานลาง
ของลําตัวเหลืองเขมแผไปจนถึงโคนหาง เมื่อคลําดูบริเวณแกม และครีบหูของเพศผูจะสากกวาเพศเมีย
ในฤดูผ สมพันธุ เมื่อ เอามือบีบ ที่ชองเพศของตัวผูจะมีน้ํา เชื้อ สีข าวขุนไหลออกมา สวนเพศเมีย มีข นาด
ใหญก วา แตลํา ตัว ปอมสั้น สีข องเกล็ดดา นลา งของลํา ตัว เหลืองเขม แผไ มถึง โคนหาง ในฤดูผ สมพัน ธุ
เพศเมียทองจะอูมออกดานขางจนเห็นไดชัด เคยพบขนาดใหญที่สุดมีความยาว 57.7 เซนติเมตร น้ําหนัก 6.5
กิโลกรัม ปลาตะพากจะมีไขแกตนฤดูหนาว ระหวางเดือน ตุลาคม-ธันวาคม และตนฤดูฝนระหวางเดือน
พฤษภาคม-มิถ ุน ายน ลัก ษณะไขแ กเ ต็ม ที ่จ ะมีส ีเ ทาขุ น น้ํ า ตาลออ น เปน ไขป ระเภทครึ ่ง จมครึ ่ง ลอย
มีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 0.7 มิลลิเมตร (สุรจิตร, 2517)
เนื่องจากปลาตะพากเปนปลาที่มีขนาดใหญ และเนื้อมีรสชาติดี ทําใหถูกจับจากธรรมชาติ
เพื่ อนํ ามาบริโภคเปนจํา นวนมาก ปจจุบั นปริม าณจึง ลดน อยลง จํ าเป นอยา งยิ่ งที่ ตองเร งศึ กษาเพาะพั นธุ
ศู น ย วิ จั ย และพั ฒ นาประมงน้ํ า จื ด กํ า แพงเพชร ได ดํ า เนิ น การศึ ก ษา และหาแนวทางในการเพาะพั น ธุ
และอนุบาลปลาตะพาก ซึ่งการศึกษาคัพภะ และพัฒนาการวัยออนของปลาตะพากในครั้งนี้ จะเปนประโยชน
อย า งมาก ทั้ ง ทางด า นอนุ ก รมวิ ธ าน การเพาะพั น ธุ เ พื่ อ ปล อ ยคื น สู ธ รรมชาติ การเลี้ ย งปลาตะพากใน
เชิงพาณิชย ตลอดจนการจัดการทรัพยากรปลาประจําถิ่นในแมน้ําปง ซึ่งจะเปนการอนุรักษปลาชนิดนี้ไว
ไมใหสูญพันธุในอนาคต
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนขอมูลในการเพาะพันธุและการอนุบาลปลาตะพาก
2. เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดการทรัพยากรประมง
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วิธีการศึกษา
1. การศึกษาคัพภะและพัฒนาการของลูกปลาตะพาก
1.1 ทําการเพาะปลาตะพากจากพอแมพันธุปลาที่รวบรวมจากธรรมชาตินํามาเลี้ยงในบอซีเมนต
ขนาด 15 ตารางเมตร ในอัตราความหนาแนน 1 ตัวตอตารางเมตร ใหอาหารปลาดุกโปรตีนไมนอยกวา 25
เปอรเซ็นต ผสมวิตามินอี 5 กรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม ใหอาหารวันละ 2 ครั้ง อัตรา 1 เปอรเซ็นตของน้ําหนัก
ตัว การคัดเลือกพอแมพันธุ แมปลาที่มีความสมบูรณเพศ ลักษณะทองนิ่ม อูมเปง พอปลามีลักษณะลําตัว
เรียวยาว เมื่อกดบริเวณสวนทองมีน้ําเชื้อสีขาวขุนไหลออกมา นํามาฉีดดวยฮอรโมนสังเคราะห Buserelin
acetate 10 ไมโครกรัมรวมกับยาเสริมฤทธิ์ domperidone 10 มิลลิกรัม ตอน้ําหนักปลา 1 กิโลกรัม ทั้งพอปลา
และแมปลา ปลอยใหพอแมปลาผสมพันธุกันเองในบอซีเมนต อัตราปลาเพศผู 2 ตัวตอปลาเพศเมีย 1 ตัว
หลังฉีดฮอรโมนแลวประมาณ 6 ชั่วโมง แมปลาจะเริ่มวางไข
1.2 นํ า ไข ป ลาที่ ไ ด รั บ การผสมกั บ น้ํ า เชื้ อ มาศึ ก ษาพั ฒ นาการในระยะต า งๆ ภายใต ก ล อ ง
จุลทรรศนกําลังขยายต่ํา ติดตามพัฒนาการของคัพภะตามขั้นตอนตาง ๆ จนกระทั่งฟกออกเปนตัว พรอม
บันทึกภาพ และระยะเวลา
1.3 เก็บตัวอยางลูกปลาตะพากตามวิธีการเก็บตัวอยางและการศึกษา ของ อภิชาติ (2548) โดย
เก็บตัวอยาง จํานวน 4 ระยะ ตั้งแตระยะแรกฟกออกจากไข (ขั้นที่ 1-5) ลูกปลาวัยออนระยะแรก (ขั้นที่ 6-8)
และลูกปลาวัยออนระยะหลัง (ขั้นที่ 9-15) จนถึงระยะที่ลูกปลาพัฒนาเปนปลาตะพากขนาดเล็ก (ขั้นที่ 16-20)
ระยะละ 20 ตัว โดยกําหนดชวงเวลาในการเก็บขอมูลลูกปลาดังนี้
ขั้นที่ 1 ลูกปลาแรกฟกออกจากไข
ขั้นที่ 2 ลูกปลาอายุ 6 ชั่วโมง
ขั้นที่ 3 ลูกปลาอายุ 12 ชั่วโมง
ขั้นที่ 4 ลูกปลาอายุ 1 วัน
ขั้นที่ 5 ลูกปลาอายุ 2 วัน
ขั้นที่ 6 ลูกปลาอายุ 3 วัน
ขั้นที่ 7 ลูกปลาอายุ 4 วัน
ขั้นที่ 8 ลูกปลาอายุ 5 วัน
ขั้นที่ 9 ลูกปลาอายุ 7 วัน
ขั้นที่ 10 ลูกปลาอายุ 9 วัน

ขั้นที่ 11 ลูกปลาอายุ 12 วัน
ขั้นที่ 12 ลูกปลาอายุ 15 วัน
ขั้นที่ 13 ลูกปลาอายุ 19 วัน
ขั้นที่ 14 ลูกปลาอายุ 23 วัน
ขั้นที่ 15 ลูกปลาอายุ 27 วัน
ขั้นที่ 16 ลูกปลาอายุ 31 วัน
ขั้นที่ 17 ลูกปลาอายุ 35 วัน
ขั้นที่ 18 ลูกปลาอายุ 40 วัน
ขั้นที่ 19 ลูกปลาอายุ 45 วัน
ขั้นที่ 20 ลูกปลาอายุ 50 วัน

2. การเตรียมตัวอยางลูกปลา
เก็ บ ตั ว อย า งปลาตะพากที่ ไ ด จ ากการเพาะเลี้ ย ง ตามระยะที่ กํ า หนดไว ขั้ น ตอนละ 20 ตั ว
รั ก ษาด ว ยสารฟอร ม าลิ น เข ม ข น 10 เปอร เ ซ็ น ต เป น เวลา 15 วั น หลั ง จากนั้ น เก็ บ รั ก ษาในสารละลาย
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ฟอรมาลินเขมขน 4 เปอรเซ็นต แลวนํามาศึกษาในหองปฏิบัติการภายใตกลองจุลทรรศน ที่มีกําลังขยายต่ํา
ที่ประกอบกับเครื่องชวยในการวาดรูป (Camera Lucida) และเครื่องวัดความยาวอยางละเอียด (Micrometer)
เพื่อชวยในการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกที่สามารถนับ และวัดได (meristic characters) และ
ชวยในการนับมัดกลามเนื้อ การเกิดกานครีบตางๆ การนับจํานวนกานครีบ การเปลี่ยนแปลงรูปราง และจุดสี
ต า งๆ บนตั ว ของลู ก ปลา เมื่ อ ทํ า การศึ ก ษาเสร็ จ เก็ บ ตั ว อย า งปลาในสารละลายแอลกอฮอล เ ข ม ข น 70
เปอรเซ็นต
3. การจําแนกลูกปลาวัยออน
การจําแนกระยะลูกปลาแบงออกเปน 4 ระยะ ตาม อภิชาติ และคณะ (2548) (ภาพผนวกที่ 1)
1. ลูกปลาวัยออนที่ถุงอาหารสํารองปรากฏอยู (yolk sac stage) เริ่มตั้งแตลูกปลาเริ่มฟกออกจาก
ไข ซึ่งมีถุงอาหารสํารองปรากฏอยู ระยะนี้จะสิ้นสุดเมื่อลูกปลาดูดซึมอาหารสํารองไปใชจนหมด ระยะเวลา
ประมาณ 2 วัน (ขั้นที่ 1-5)
2. ลูกปลาวัยออนระยะแรก (pre larvae stage) เริ่มตั้งแตระยะที่ลูกปลาดูดซึมอาหารสํารองไป
ใชจนหมด จนกระทั่งกระดุกหางชิ้นสุดทาย (urostyle) โคงงอขึ้น และมีพัฒนาการของกระดูกเสริมความ
แข็งแรงของหางเกิดขึ้น ระยะนี้มีอายุ 3-5 วัน (ขั้นที่ 6-8)
3. ลูกปลาวัยออนระยะหลัง (post larvae stage) เริ่มตั้งแตระยะที่กระดูกหางโคงงอขึ้น มีการ
พัฒนาของกระดูกเสริมความแข็งแรงเกิดขึ้น และมีการพัฒนาของอวัยวะตาง ๆ ไดแก กานครีบ จุดสี จนถึง
ระยะที่ลูกปลามีการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกตางๆ เหมือนปลาขนาดเล็ก (metamorphosis) ระยะนี้มีอายุ
6-19 วัน (ขั้นที่ 9-15)
4. ลูกปลาขนาดเล็ก (juvenile stage) เปนระยะหลังจากที่ลูกปลาวัยออนมีการเปลี่ยนแปลง
รูปรางไปเหมือนพอแม แตระบบสืบพันธุยังไมมีการพัฒนา ระยะนี้เริ่มตั้งแตอายุ 20 วัน จนถึงอายุ 40 วัน
(ขั้นที่ 16-20)
4. การวิเคราะหคุณสมบัติของน้ํา
วิเคราะหคุณสมบัติของน้ําในบอทดลองระหวางการฟกไข เวลา 09.00 น. ของทุกวัน ดังนี้
- อุณหภูมิของน้ํา (temperature) ตรวจวัดดวยเทอรโมมิเตอรหนวยเปนองศาเซลเซียส
- คาความเปนกรดเปนดาง (pH) ตรวจวัดดวย pH meter ยี่หอ TOA รุนWQC-20A
- ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา (dissolved oxygen) ตรวจวัดดวยเครื่อง DO meter ยี่หอ TOA รุน
WQC-20A หนวยวัดเปนมิลลิกรัมตอลิตร
- ปริ มาณแอมโมเนีย รวม (NH3-N) ตรวจวัดดวยเครื่ อง Spectrophotometer ยี่ หอ HANNA
รุน HI 93733 ตามวิธี Nessler method หนวยวัดเปนมิลลิกรัมตอลิตร
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- ปริมาณไนไตรท (NO2) ตรวจวัดดวยเครื่อง Spectrophotometer ยี่หอ HACH รุน DR/4000
หนวยวัดเปนมิลลิกรัมตอลิตร
- คาความกระดาง (hardness) วิเคราะหดวยวิธีไตเตรด ตามวิธีของ ไมตรี และจารุวรรณ (2528)
หนวยวัดเปนมิลลิกรัมตอลิตร
- คาความเปนดาง (alkalinity) วิเคราะหดวยวิธีไตเตรด ตามวิธีของ ไมตรี และจารุวรรณ (2528)
หนวยวัดเปนมิลลิกรัมตอลิตร
ผลการศึกษา
1. พัฒนาการของคัพภะ
ไขปลาตะพากมีลักษณะเปนไขครึ่งจมครึ่งลอย สีเทาน้ําตาลออน เสนผานศูนยกลางประมาณ
0.6-0.8 มิ ล ลิ เ มตร เมื่ อ ไข ไ ด รั บ การผสม ไข จ ะดึ ง น้ํ า เข า เปลื อ กไข ข ยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น 3 เท า มี พั ฒ นาการ
ของคัพภะ สรุปดังนี้ ระยะ cleavage ใชเวลา 1 ชั่วโมง 20 นาที ระยะ blastula ใชเวลา 2 ชั่วโมง 43 นาที ระยะ
gastrula ใชเวลา 5 ชั่วโมง 12 นาที พัฒนาสู Somite ใชเวลา 8 ชั่วโมง 23 นาที และฟกออกเปนตัวใชเวลา
14 ชั่วโมง 30 นาที ที่อุณหภูมิ 29-31 องศาเซลเซียส ลูกปลาแรกฟกมีความยาว 2.81 มิลลิเมตร
ตารางที่ 1 พัฒนาการของคัพภะปลาตะพาก
ระยะ
cleavage

ระยะเวลา
ภาพที่
ขั้นตอนการพัฒนา
หลังไขผสมกับน้ําเชื้อ
20 นาที
ก one cell stage ไขไดรับการผสมขยายใหญหลังจาก
พองน้ําเต็มที่เสนผานศูนยกลางไขเพิ่มขึ้นเปน2.0-2.1
มิลลิเมตร ทางดาน animal pole เกิด 1 เซลล
25 นาที
ข First cleavage stage มีการแบงเซลลออกเปน 2 เซลล
เซลลมีขนาดเล็กกวาเดิมครึ่งหนึ่ง
32 นาที
ค Second cleavage stage มีการแบงเซลลออกเปน 4
เซลล เซลลมีขนาดเล็กกวาเดิมครึ่งหนึ่ง
37 นาที
ง Third cleavage stage มีการแบงเซลลออกเปน 8 เซลล
เซลล มีขนาดเล็กกวาเดิมครึ่งหนึ่ง
42 นาที
จ Fourth cleavage stage มีการแบงเซลลออกเปน 16
เซลล มีขนาดเล็กกวาเดิมครึ่งหนึ่ง
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ระยะ

ระยะเวลา
ภาพที่
ขั้นตอนการพัฒนา
หลังไขผสมกับน้ําเชื้อ
cleavage
50 นาที
ฉ Fifth cleavage stage มีการแบงเซลลออกเปน 32 เซลล
เซลลเริ่มมีรูปรางไมแนนอน
58 นาที
ช Sixth cleavage stage มีการแบงเซลลเปน 64 เซลล
เซลลมีขนาดเล็ก และเบียดกันอยางหนาแนน
morula
1 ชม. 20 นาที
ซ ระยะสุดทายของ cleavage เซลล blastomere แบง
เซลล เ ล็ ก ๆ จํ า นวนมาก ซ อ นกั น อยู อ ย า งหนาแน น
ลักษณะเปนหมวกครอบเหนือไขแดง
blastula
2 ชม. 43 นาที
ฌ Blastodisc มีเซลลรวมกันยกตัวมีลักษณะนูน และเกิด
ชองวางภายใน (blastocoel)
early gastrula
4 ชั่วโมง 40 นาที
ญ มี ก ารจั ด เรี ย งตั ว หนาขึ้ น ของกลุ ม เซลล blastoderm
ทําใหเกิดลักษณะคลายวงแหวนเคลื่อนลงมาเรียกวา
germ-ring โดยพบวาสวนที่เจริญไปเปนหาง
late gastrula
5 ชม. 12 นาที
ฎ กลุมเซลลเคลื่อนลงมาคลุมไขแดงจนเกือบหมด และ
เมื่อสิ้นสุดระยะ gastrula ไขแดงถูกคลุมจนหมด ซึ่ง
เปนระยะบลาสโตพอรปด
head bud and
5 ชม. 50 นาที
ฏ เนื้อเยื่อเจริญมากขึ้น ทําใหเกิดเปนตัวออน (embryo)
tail bud
รูปรางคลายวงแหวน สวนหัว และสวนทายของตัว
ออนยกขึ้น เกิดเปนปุมหัว และปุมหาง
somite
6 ชม. 24 นาที
ฐ มี 12 somite บริเวณสวนหัวเกิด optic vesicle ซึ่งเจริญ
ไปเปนลูกตา
8 ชม. 23 นาที
ฑ
มี 22 somite ระยะนี้ตัวออนเติบโตจนเกือบลอมรอบ
ไขแดง
heart
10 ชม. 30 นาที
ฒ เกิ ด หั ว ใจลั ก ษณะเป น ปุ ม หั ว ใจเริ่ ม ทํ า งานมี ก าร
formation
ไหลเวี ย นของเลื อ ดตั ว อ อ นมี ก ารเคลื่ อ นไหวเป น
บางครั้ง
hatch out
14 ชม. 30 นาที
ณ ลูกปลาฟกออกเปนตัว โดยใชสวนหางโบกใหเปลือก
ไขแตกออก เมื่อฟกออกใหมๆ สวนหัวลูกปลายังติด
อยูกับโยลค ลําตัวใส fin fold เชื่อมติดกัน ลูกปลามี
ความยาวประมาณ 2.81-2.82 มิลลิเมตร
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1 มม.

ก. 1 เซลล 20 นาที

1 มม.

ค. 4 เซลล 32 นาที

1 มม.

จ. 16 เซลล 42 นาที

1 มม.

ช. 64 เซลล 58 นาที

1 มม.

ข. 2 เซลล 25 นาที

1 มม.

ง. 8 เซลล 37 นาที

1 มม.

ฉ. 32 เซลล 50 นาที

1 มม.

ซ. morular 1 ชม. 20 นาที

ภาพที่ 1 พัฒนาการของคัพภะปลาตะพาก Hypsibarbus wetmorei (Smith,1931)
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1 มม.

1 มม.

ฌ. blastula 2 ชม. 43 นาที

1 มม.

ฏ. late gastrula 5 ชม. 12 นาที

1 มม.

ฐ. 12 somite 6 ชม. 24 นาที

1 มม.

ญ. early gastrula 4 ชม. 40 นาที

1 มม.

ฎ. head bud tail bud 5 ชม. 50 นาที

1 มม.

ฑ. 22 somite 8 ชม. 23 นาที

1 มม.

ฒ. heart formation 10 ชม. 30 นาที ณ. hatch out 14 ชม. 30 นาที
ภาพที่ 1 พัฒนาการของคัพภะปลาตะพาก Hypsibarbus wetmorei (Smith,1931) (ตอ)
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2. พัฒนาการของลูกปลาตะพาก
ลูกปลาตะพากแรกฟกออกจากไข มีขนาดความยาวประมาณ 2.81 มิลลิเมตร ลําตัวใส รูปราง
เรียวยาว ถุงอาหารสํารอง (yolk sac) เปนถุงยาวไปตามความยาวลําตัว ประมาณ 2 ใน 3 สวนของความยาว
ลําตัว สวนหัวยังไมแยกออกจากถุงอาหารสํารอง ปากยังไมเปด มีจุดตาปรากฏแตยังไมมีสี กระดูกหางเปน
แทงตรง เยื่อหุมลําตัวคลุมสวนทายของลําตัวทั้งดานบน และดานลาง (ภาพที่ 1 ณ)
ลูกปลาตะพาก อายุ 12 ชั่วโมง มีขนาดความยาวประมาณ 3.21 มิลลิเมตร ลําตัวใส สวนหัวยาว
ขึ้นกวาเดิม ลําตัวเรียวยาวเห็นจุดชัดขึ้น ปากยังไมเปดติดอยูกับถุงอาหารสํารอง ถุงอาหารสํารองมีขนาดเล็ก
ลงระบบทางเดินอาหารยังไมพัฒนา รูทวารยังไมเปด เกิดตุมที่จะพัฒนาเปนครีบหู มีมัดกลามเนื้อจํานวน
32 มัด เยื่อหุมลําตัวที่คลุมสวนทายของลําตัวทั้งดานบน และดานลางเริ่มเวา เพื่อพัฒนาเปนครีบ (ภาพที่ 2 ก)
ลูกปลาตะพาก อายุ 1 วัน มีขนาดความยาวประมาณ 3.39 มิลลิเมตร ลําตัวใส ลูกปลามีลําตัว
เรียวยาวถุงอาหารสํารองมีขนาดเล็กลง สวนหัวแยกออกจากถุงอาหารสํารอง ปากเริ่มมีการพัฒนา ชองเปด
ทอทางเดินอาหารอยูที่มัดกลามเนื้อที่ 23 เกิดครีบหู และจุดสีเพิ่มขึ้นบริเวณโคนครีบหู ตามีสีดําใหญ 2 ขาง
ชัดเจนกระดูก operculum เริ่มพัฒนา เยื่อหุมลําตัวที่คลุมสวนทายของลําตัวทั้งดานบน และดานลางเริ่มเวา
มากขึ้น เพื่อพัฒนาเปนครีบกน ครีบหาง และครีบหลัง มีมัดกลามเนื้อจํานวน 32 มัด (ภาพที่ 2 ข)
ลูกปลาตะพาก อายุ 3 วัน มีขนาดความยาวประมาณ 3.57 มิลลิเมตร ลําตัวใส ลูกปลามีลําตัว
เรียวยาว สวนหัวยาวขึ้น ปากกวางประมาณ 0.38 มิลลิเมตร กระดูกกระพุงแกมพัฒนามากขึ้น และมีจุดสี
ปรากฎ ถุงอาหารสํารองเล็กลงมาก กระดูกปลายหางเปนแทงตรง เยื่อหุมลําตัวที่คลุมสวนทายของลําตัวทั้ง
ดานบน และดานลางเริ่มเวามากขึ้นกวาเดิม ถุงลมเริ่มปรากฏ มีมัดกลามเนื้อจํานวน 32 มัด (ภาพที่ 2 ค)
ลูกปลาตะพาก อายุ 4 วัน มีขนาดความยาวประมาณ 3.62 มิลลิเมตร ลําตัวใส ลูกปลามีลําตัว
เรียวยาว สวนหัวยาวขึ้น ปากพัฒนาดี ตามีสีดําใหญ ถุงอาหารสํารองยุบลงจนเกือบหมด กระดูกหางยังเปน
แทงตรง ครีบหูเจริญดี ถุงลมปรากฏชัดเจนบริเวณหลังครีบหู เกิดจุดสีอยูเหนือดานหลังของลําตัว และ
กระพุงแกม เยื่อหุมลําตัวที่คลุมสวนทายของลําตัวทั้งดานบน และดานลางเริ่มเวามากขึ้นกวาเดิม (ภาพที่ 2 ง)
ลูกปลาตะพาก อายุ 5 วัน มีขนาดความยาวประมาณ 4.27 มิลลิเมตร ลําตัวใส ลําตัวเริ่มขยาย
ความกวางเพิ่มขึ้น ปากพัฒนาดี ถุงอาหารสํารองยุบหมด ทางเดินอาหารเริ่มมีการพัฒนา มีจุดสีบริเวณกระพุง
แกม และบริเวณแนวดานลางลําตัวมีจุดสีดําเปนแนวยาวไปจนถึงกระดูกโคนหาง กระดูกหางงอขึ้นเล็กนอย
เยื่อหุมลําตัวที่คลุมสวนทายของลําตัวทั้งดานบน และดานลางเริ่มเวามากขึ้นกวาเดิม บริเวณที่เปนครีบหาง
กานครีบเริ่มพัฒนา (ภาพที่ 2 จ)
ลูกปลาตะพาก อายุ 7 วัน มีขนาดความยาวประมาณ 6.40 มิลลิเมตร ลําตัวใส และมีความหนา
ของลําตัวมากขึ้น กระดูกหางยกตัวโคงขึ้น ครีบหาง ครีบหลัง และครีบกนเริ่มแยก ครีบหางมีการพัฒนากาน
ครีบเกิดขึ้นพรอมจุดสีบนกานครีบหาง เหงือกพัฒนา ถุงลมเจริญดี มีจุดสีบริเวณกระพุงแกม มุมปาก และ
บริเวณแนวดานลางลําตัว มีจุดสีดําเปนแนวยาวไปจนถึงกระดูกโคนหางมีมัดกลามเนื้อ 33 มัด (ภาพที่ 2 ฉ)
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ลูกปลาตะพาก อายุ 9 วัน มีขนาดความยาวประมาณ 7.12 มิลลิเมตร ลําตัวใส ถุงลมมีขนาด
ใหญขึ้น ครีบหาง ครีบหลัง แยกออกจากกัน สวนครีบกนยังติดอยูกับครีบหาง ครีบหลังกานครีบเริ่มพัฒนา
ครีบหางมีกานครีบเพิ่มมากขึ้นปลายหางเริ่มเวาเปน 2 แฉก กระดูกปลายหางลดขนาดลง มีจุดสีดํากระจาย
บนหัว ริมฝปาก และบริเวณแนวเสนขางตัวไปจนถึงโคนหาง (ภาพที่ 2 ช)
ลูกปลาตะพาก อายุ 12 วัน มีขนาดความยาวประมาณ 9.19 มิลลิเมตร ลําตัวใส กลามเนื้อลําตัว
หนาขึ้น ครีบหาง ครีบหลัง และครีบกน แยกออกจากกัน บริเวณปลายครีบหางเวาเปน 2 แฉก กานครีบมีการ
พัฒนาสมบูรณ ครีบหลัง และครีบกนกานครีบมีการพัฒนามากขึ้น เกิดตุมที่จะพัฒนาเปนครีบทอง ถุงลมมี
ขนาดใหญขึ้น กระดูกปลายหาง มีจุดสีดํากระจายบนหัว และกระพุงแกม และบริเวณแนวเสนขางตัวไป
จนถึงโคนหาง (ภาพที่ 2 ซ)
ลูกปลาตะพาก อายุ 15 วัน มีขนาดความยาวประมาณ 11.80 มิลลิเมตร ลําตัวใส ถุงลมมีขนาด
ใหญขึ้นกวาเดิม เกิดครีบทอง ครีบหูยังมีการพัฒนากานครีบ ครีบหางแบนเวา ครีบหลัง และครีบกนมีการ
พัฒนาใหญขึ้น มีจุดสีบริเวณสวนหัว ลําตัวดานบน และบริเวณโคนหาง (ภาพที่ 2 ฌ)
ลูกปลาตะพาก อายุ 19 วัน มีขนาดความยาวประมาณ 15.00 มิลลิเมตร ลําตัวใส ถุงลมแบงเปน
2 สวน มีชองจมูกเกิดขึ้น ครีบทุกครีบมีการพัฒนามากขึ้น มีกานครีบออนเสริมความแข็งแรง มีจุดสีบริเวณ
สวนหัว และบริเวณแนวเสนขางตัวไปจนถึงโคนหาง มีมัดกลามเนื้อ 33 มัด (ภาพที่ 2 ญ)
ลูกปลาตะพาก อายุ 23 วัน มีขนาดความยาวประมาณ 16.04 มิลลิเมตร ลําตัวใสปนเหลือง
โดยเฉพาะบริเวณสวนหัว และแนวหลังดานบนมีสีเหลือง ตามีสีดําขนาดใหญ ครีบทุกครีบสมบูรณดี และ
แยกออกจากกันมีกานครีบออนเสริมความแข็งแรง มีจุดสีดําตรงหัว กระพุงแกมและโคนหาง บริเวณกาน
ครีบหางมีสีดําประปราย ผิวหนังลําตัวพัฒนาจนไมสามารถมองเห็นทางเดินอาหาร รูจมูกเจริญดี กระดูกแผน
ปดเหงือกแยกเปนชิ้นๆ (ภาพที่ 2 ฎ)
ลูกปลาตะพาก อายุ 27 วัน มีขนาดความยาวประมาณ 17.88 มิลลิเมตร ลําตัวใสปนเหลือง
สวนหัว และแผนปดเหงือกมีจุดสีดํา สวนหลัง มีจุดสีดําเล็กๆ เปนแนวยาวถึงโคนหาง สวนทองตั้งแตครีบ
กนถึงโคนหาง มีจุดสีดําเล็กๆ เปนแนวยาว โคนหางมีจุดสีดําขนาดใหญ บริเวณกานครีบหางมีสีดําประปราย
รูจมูกเจริญดี (ภาพที่ 2 ฏ)
ลูกปลาตะพาก อายุ 31 วัน มีขนาดความยาวประมาณ 21.26 มิลลิเมตร ลําตัวสีเหลืองใส ยังไม
มีเกล็ด สวนหัวมีจุดสีดํากระจายทั่วไป สวนหลังตั้งแตครีบหลัง และสวนทองตั้งแตครีบกนถึงโคนหาง มีจุด
สีดําเล็กๆ เปนแนวยาว โคนหางมีจุดสีดําขนาดใหญ บริเวณกานครีบหางมีสีดําประปราย ทุกครีบมีกานครีบ
ออนชัดเจน มีกานครีบแข็งที่ครีบหลัง ครีบ 1 อัน กระดูกสวนที่พัฒนาเปนกางเสริมความแข็งแรง รูจมูก
เจริญดีมองเห็นชัดเจน (ภาพที่ 2 ฐ)
ลูกปลาตะพาก อายุ 35 วัน มีขนาดความยาวประมาณ 23.85 มิลลิเมตร ลําตัวสีเหลืองใส
สวนหัวและสวนหลัง มีจุดสีดําเล็กๆ เปนแนวยาวถึงโคนหาง โคนหางมีจุดสีดําขนาดใหญ ครีบทุกครีบเจริญ
ดีคลายตัวเต็มวัย มีกานครีบแข็งที่ครีบหลัง 1 กาน รูจมูกเจริญดีมองเห็นชัดเจน (ภาพที่ 2 ฑ)
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ลูกปลาตะพาก อายุ 40 วัน มีขนาดความยาวประมาณ 31.15 มิลลิเมตร ลําตัวเรียวยาว เกล็ดมี
ขนาดคอนขางใหญ สีขาวเปนมันวาว ปกคลุมทั่วลําตัว มีหนวดบริเวณริมฝปากบน 1 คู และหนวดยาวบริเวณ
มุมปากลาง 1 คู ครีบหางมีกานครีบ 30 กาน กานครีบกน 9 กาน ครีบหลังมีเสนสีดําตามขอบครีบดานบน
และมีกานครีบแข็ง 1 กานและกานครีบออน 10 กาน ขอบดานลางของครีบหาง ครีบทอง และครีบกนมี
สีเหลืองสม ริมฝปากบนอยูระดับเดียวกับขอบตาลาง มองเห็นรูจมูกเจริญชัดเจน มีรูปรางลักษณะทั่วไป
เหมือนปลาที่โตเต็มวัย (ภาพที่ 2 ฒ)
3. คุณสมบัติของน้ํา
คุณสมบัติของน้ําในระหวางการฟกไขปลาตะพาก พบวา อุณหภูมิของน้ํา 29-31 องศาเซลเซียส
คาความเปนกรดเปนดาง 7.50-7.80 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา 8.00-8.60 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณ
แอมโมเนียรวม 0.00 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณไนไตรท 0.00-0.10 มิลลิกรัมตอลิตร คาความกระดาง
60-75 มิลลิกรัมตอลิตร และคาความเปนดาง 85-92 มิลลิกรัมตอลิตร (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 คุณสมบัติของน้ําระหวางการฟกไขปลาตะพาก
คุณสมบัติของน้ํา
อุณหภูมขิ องน้ํา (องศาเซลเซียส)
คาความเปนกรดเปนดาง
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา (มิลลิกรัมตอลิตร)
ปริมาณแอมโมเนียรวม (มิลลิกรัมตอลิตร)
ปริมาณไนไตรท (มิลลิกรัมตอลิตร)
คาความกระดาง (มิลลิกรัมตอลิตร)
คาความเปนดาง (มิลลิกรัมตอลิตร)

คาที่วัดได
29-31
7.50-7.80
8.00-8.60
0.00
0.00-0.10
60-75
85-92
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ก.
1 มม.

ข.
1 มม.
ค.
1 มม.

ง.
1 มม.

ภาพที่ 2 พัฒนาการของลูกปลาตะพาก Hypsibarbus wetmorei (Smith, 1931) จากการเพาะเลี้ยง
ก. ลูกปลาตะพากอายุ 12 ชั่วโมง ความยาว 3.21 มิลลิเมตร
ข. ลูกปลาตะพากอายุ 1 วัน ความยาว 3.39 มิลลิเมตร
ค. ลูกปลาตะพากอายุ 3 วัน ความยาว 3.57 มิลลิเมตร
ง. ลูกปลาตะพากอายุ 4 วัน ความยาว 3.62 มิลลิเมตร
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จ.
1 มม.
ฉ.
1 มม.

ช.
2 มม.

ซ.
2 มม.

ภาพที่ 2 (ตอ)
จ. ลูกปลาตะพากอายุ
ฉ. ลูกปลาตะพากอายุ
ช. ลูกปลาตะพากอายุ
ซ. ลูกปลาตะพากอายุ

5 วัน ความยาว 4.27 มิลลิเมตร
7 วัน ความยาว 6.40 มิลลิเมตร
9 วัน ความยาว 7.12 มิลลิเมตร
12 วัน ความยาว 9.19 มิลลิเมตร
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ฌ.

3 มม.
ญ.

3 มม.
ฎ.
3 มม.

ฏ.
3 มม.

ภาพที่ 2 (ตอ)
ฌ. ลูกปลาตะพากอายุ 15 วัน ความยาว 11.80 มิลลิเมตร
ญ. ลูกปลาตะพากอายุ 19 วัน ความยาว 15.00 มิลลิเมตร
ฎ. ลูกปลาตะพากอายุ 23 วัน ความยาว 16.04 มิลลิเมตร
ฏ. ลูกปลาตะพากอายุ 27 วัน ความยาว 17.88 มิลลิเมตร
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ฐ.

5 มม.

ฑ.

5 มม.

ฒ.
5 มม.

ภาพที่ 2 (ตอ)
ฐ. ลูกปลาตะพากอายุ 31 วัน ความยาว 21.26 มิลลิเมตร
ฑ. ลูกปลาตะพากอายุ 35 วัน ความยาว 23.85 มิลลิเมตร
ฒ. ลูกปลาตะพากอายุ 40 วัน ความยาว 31.15 มิลลิเมตร

17
สรุปและวิจารณผล
จากการศึกษาในครั้งนี้ พบวา ไขปลาตะพากเปนลักษณะไขครึ่งจมครึ่งลอย คลายและมีขนาด
ใกลเคียงกับไขปลาตะเพียนขาว Barbodes gonionotus (Bleeker, 1850) ปลาตะเพียนทอง Barbodes altus
(Gunther, 1868) และปลากระแห Barbodes schwanenfeldi (Bleeker, 1835) ซึ่งแตกตางกับไขปลาในสกุล
เดียวกัน เชน ปลาจาด Hypsibarbus malcolmi (Smith, 1954) ที่มีไขเปนแบบไขจมติดวัตถุ (อรรณพ และ
คณะ, 2545) ส ว นระยะเวลาในการฟ ก ออกเป น ตั ว ใช เ วลา 14 ชั่ ว โมง 30 นาที ที่ อุ ณ หภู มิ น้ํ า 29-31
องศาเซลเซียส ใกลเคียงกับการฟกออกเปนตัวของไขปลาสรอยเกล็ดถี่ Thynnichthys thynnoides (Bleeker)
ที่ใชเวลาฟกเปนตัว 13 - 15 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิน้ํา 26-27 องศาเซลเซียส (ชัยศิริ และคณะ, 2544) ขนาดของ
ลูกปลาตะพากแรกฟกมีความยาว 2.81 มิลลิเมตร ใกลเคียงกับขนาดลูกปลาตะเพียนทอง ที่มีความยาว 2.9
มิลลิเมตร และลูกปลากระแห ที่มีความยาว 3.1 มิลลิเมตร (รจิต และคณะ, 2547) ขนาดเล็กกวาลูกปลาจาดที่
มีความยาว 3.6 มิลลิเมตร (อรรณพ และคณะ, 2545)
สวนพัฒนาการของลูกปลาตะพาก มีพัฒนาการที่คลายกับปลาเกล็ดในครอบครัวปลาตะเพียน
(cyprinidae) ใน Subfamily Cyprininae (อภิชาติ และคณะ, 2548) (ภาพผนวกที่ 1) ซึ่งมีลักษณะดังนี้ คือ
1. ลูกปลาระยะที่มีถุงอาหารสํารอง (yolk sac stage)
มีลักษณะที่เหมือนกัน คือ มีถุงอาหารสํารองยาวประมาณ 2 ใน 3 ของความยาวลําตัว บน
ถุงอาหารสํารองมีจุดสีปรากฏอยู โดยลูกปลาแรกฟกออกจากไขมีมัดกลามเนื้อ 32 มัดสวนหัวแนบชิดกับ
ถุงอาหารสํารอง
2. ลูกปลาวัยออนระยะแรก (pre larval stage)
มีลักษณะที่เหมือนกัน คือ ชองเปดทอทางเดินอาหารอยูที่ความยาวประมาณ 2 ใน 3 ของลําตัว
และไมมีจุดสีที่ดานหลังลําตัว โดยลูกปลาตะพากใชอาหารจากถุงสํารองหมดเมื่ออายุได 3 วัน กระดูกหาง
ชิ้นสุดทาย (urostyle) โคงงอขึ้น และมีการพัฒนาของกระดูกเสริมความแข็งแรงของหางเกิดขึ้น
3. ลูกปลาวัยออนระยะหลัง (post larval stage)
มีลักษณะที่เหมือนกัน คือ ทองเปนแบบกลม โดยลูกปลาตะพาก กระดูกปลายหางโคงงอขึ้น
มีการพัฒนา ของ ครีบหลัง ครีบกน ครีบทอง และ ครีบหาง แยกออกจากกัน มีกานครีบเกิดขึ้น และมีครีบ
แข็งที่ครีบหลัง ครีบทอง และครีบกนอยางละ 1 อัน มีชองจมูกเกิดขึ้น สวนทองกลม
4. ลูกปลาขนาดเล็ก
มีลักษณะที่เหมือนกัน คือ ทองเปนแบบกลม จุดเริ่มตนครีบหลังอยูหนาจุดเริ่มตนครีบทองโดย
ลูกปลาตะพาก อายุ 40 วัน ครีบทุกครีบสมบูรณดีและแยกออกจากกันมีกานครีบแข็ง และกานครีบออน
เสริมความแข็งแรง มีเกล็ดคอนขางใหญสีขาวเปนมันวาวปกคลุมทั่วลําตัว รูปรางลักษณะภายนอกทั่วไป
เหมือนตัวเต็มวัย
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ลักษณะที่นํามาจําแนกชนิดของลูกปลาตะพาก ออกจากลูกปลาชนิดอื่นที่มีลักษณะภายนอก
ใกลเคียงกัน เชน ลูกปลาตะเพียนทอง ลูกปลาตะเพียนขาว ลูกปลาจาด และ ลูกปลากระโห คือ
ก. ลูกปลาวัยออนระยะที่มีถุงอาหารสํารอง (ภาพผนวกที่ 2) จําแนกโดยใชจํานวนมัดกลามเนื้อ
ที่ปรากฏอยูบนลําตัวลูกปลา ขนาดถุงอาหารสํารอง และจุดเริ่มตนของเยื่อหุมลําตัวในแนวตั้งดานบน ซึ่ง
ลูกปลาตะพากแรกฟกออกจากไขมีมัดกลามเนื้อ 32 มัด ถุงอาหารสํารองมีขนาดเล็ก เรียวยาว และจุดเริ่มตน
ของเยื่ อ หุ ม ลํ า ตั ว ในแนวตั้ ง ด า นบน เริ่ ม ต น มั ด กล า มเนื้ อ ที่ 9 ส ว นลู ก ปลาจาดแรกฟ ก ออกจากไข มี
มัดกลามเนื้อ 34 มัด ถุงอาหารสํารองมีขนาดใหญ และจุดเริ่มตนของเยื่อหุมลําตัวในแนวตั้งดานบนเริ่มตน
มัดกลามเนื้อที่ 11 (อรรณพ และคณะ, 2545) ลูกปลาตะเพียนทองแรกฟกออกจากไขมีมัดกลามเนื้อ 31 มัด
ถุงอาหารสํารองมีขนาดใหญ และจุดเริ่มตนของเยื่อหุมลําตัวในแนวตั้งดานบนเริ่มตนมัดกลามเนื้อที่ 12 สวน
ลูกปลาตะเพียนขาวแรกฟกออกจากไขมีมัดกลามเนื้อ 29 มัด ถุงอาหารสํารองมีขนาดเล็ก เรียวยาว และ
จุดเริ่มตนของเยื่อหุมลําตัวในแนวตั้งดานบน เริ่มตนมัดกลามเนื้อที่ 1 (รจิต และคณะ, 2547) และลูกปลา
กระโห Catlocarpio siamensis แรกฟกออกจากไขมีมัดกลามเนื้อ 33 มัด ถุงอาหารสํารองมีขนาดใหญ และ
จุดเริ่มตนของเยื่อหุมลําตัวในแนวตั้งดานบนเริ่มตนมัดกลามเนื้อที่ 3 (มณฑิรา และคณะ, 2547)
ข. ลูกปลาวัยออนระยะแรก (ภาพผนวกที่ 3) จําแนกโดยใชจุดสีตางๆ บนลําตัว ลูกปลาตะพาก
มีจุดสีดําบริเวณกระพุงแกม และบริเวณดานลางของลําตัว เหนือทอทางเดินอาหารมีจุดสีดําขนาดเล็กเปน
แนวยาวไปถึงกระดูกโคนหาง ลูกปลาตะเพียนทอง มีจุดสีดําขนาดใหญอยูใตฐานครีบอก และบริเวณ
ดานลางของลําตัวเหนือทอทางเดินอาหารมีจุดสีดําขนาดใหญหางๆ กันเปนแนวยาว และปลาตะเพียนขาวมี
จุดสีดําขนาดเล็กเรียงตัวอยูที่ดานลางของความยาวลําตัว (รจิต และคณะ, 2547) สวนปลาจาดมีจุดสีดําบริเวณ
กระพุงแกม สวนทอง และบริเวณดานลางของลําตัวเหนือทอทางเดินอาหาร มีจุดสีดําขนาดเล็กเปนแนวยาว
ไปถึงกระดูกโคนหาง (อรรณพ และคณะ, 2545) และลูกปลากระโหมีจุดสี 2 จุด บริเวณตอนบนของแผน
กระดูกปดเหงือก จุดสีหนาเปนแนวยาวอยูบริเวณดานบนถุงลม และจุดสีขนาดใหญบริเวณแนวเสนขางตัว 3
จุด เรียงหางกัน(มณฑิรา และคณะ, 2547)
ค. ลูกปลาวัยออนระยะหลัง (ภาพผนวกที่ 4) ลูกปลาตะพาก มีจุดสีดําบนกานครีบหาง ริมฝปาก
และบริเวณแนวดานลางของลําตัว ยาวไปถึงกระดูกโคนหาง ลูกปลาตะเพียนทอง มีจุดสีดําที่ตอนบนสวน
หนาของครีบหลัง และดานบนของลําตัวตั้งแตฐานครีบหลังไปถึงหาง และปลาตะเพียนขาว มีจุดสีดําที่
ดานบนของครีบหลัง และจุดดําเรียงติดตอกันไปตามดานลางของลําตัว (รจิต และคณะ, 2547) สวนปลาจาด
มีจุดสีดําบริเวณกระพุงแกม สวนทอง จุดสีดําที่โคนหาง และบนกานครีบหาง (อรรณพ และคณะ, 2545)
และลูกปลากระโห มีจุดสีกระจายอยูบนสวนหัวและลําตัว บริเวณโคนหาง 2 จุด และมีจุดสีกระจายอยูบน
ครีบหลัง ครีบหาง และครีบกน (มณฑิรา และคณะ, 2547)
ง. ลูกปลาขนาดเล็ก (ภาพผนวกที่ 5) จําแนกโดยใชลักษณะของชองจมูก ปาก จํานวนกานครีบ
ตางๆ สีบริเวณครีบ และลักษณะเกล็ด ไดดังนี้ ลูกปลาตะพาก มีลักษณะลําตัวเรียวยาว เกล็ดมีขนาดคอนขาง
ใหญ สีขาวเปนมันวาว ปกคลุมทั่วลําตัว มีหนวด 2 คู อยูบริเวณริมฝปากบน 1 คู และหนวดยาวบริเวณมุม
ปาก 1 คู ครีบหางเวาลึกมีกานครีบ 30 กาน กานครีบกน 8 กาน ครีบหลังมีเสนสีดําตามขอบครีบดานบน

19
มี ก า นครี บ แข็ ง 1 ก า น และก า นครี บ อ อน 10 ก า น ขอบด า นล า งของครี บ หาง ครี บ ท อง และครี บ ก น
มีสีเหลืองสม ริมฝปากบนอยูระดับเดียวกับขอบตาลาง และชองจมูกขางละ 1 ชอง (รจิต และคณะ, 2547)
ลูกปลาตะเพียนทอง ลักษณะลําตัวกวาง ตามีขนาดใหญ เกล็ดมีขนาดเล็กสีขาว ครีบหลังมีสีสมปลายครีบ
สีดํา มีกานครีบแข็ง 1 กาน และกานครีบออน 10 กาน กานครีบหาง 31 กาน และกานครีบกน 8 กาน มีหนวด
2 คู อยูบ ริ เวณริม ฝ ปากบน 1 คู และหนวดบริเวณมุ มปากด า นบน 1 คู ริม ฝ ปากบนอยูระดับ กึ่ งกลางตา
(ภาพผนวกที่ 3) และชองจมูกขางละ 2 ชอง (รจิต และคณะ, 2547) ลูกปลาตะเพียนขาว มีลักษณะลําตัวกวาง
เกล็ดมีขนาดเล็กขาวใส ครีบทุกครีบใส ครีบหลังมีกานครีบแข็ง 1 กาน และกานครีบออน 10 กาน ครีบหาง
มีกานครีบ 33 กาน ครีบกน 8-9 กาน ริมฝปากบนอยูระดับเดียวกับขอบตาบน และชองจมูกขางละ 1 ชอง
(รจิต และคณะ, 2547) สวนลู กปลาจาด มี ลัก ษณะ ลํา ตัวเรี ย วยาว เกล็ ดมี ขนาดค อนขา งใหญ สี ขาวเป น
มั นวาว ปกคลุ ม ทั่ ว ลํ า ตั ว มี เส นจางๆ ขนาดใหญ พ าดตามแนวเส น ข า งตั ว ตามี ข นาดใหญ มี หนวด 2 คู
อยูบริเวณริมฝปากบน 1 คู และหนวดยาวบริเวณมุมปาก 1 คู ครีบหางเวาลึกมีกานครีบ 35 กาน ครีบกน
อยูใกลค รีบหาง มีกานครีบ 8 กาน ครีบหลัง มีเสนสี ดําตามขอบครี บดานบน มีกานครีบแข็ ง 1 ก าน และ
กานครีบออน 11 กาน ครีบทอง และครีบกนมีสีสม ริมฝปากบนอยูต่ํากวาระดับขอบตาลาง และชองจมูก
ขางละ 1 ชอง (อรรณพ และคณะ, 2545) และลูกปลากระโหมีหัวขนาดใหญ และยาว ปากกวาง เกล็ดขนาด
ใหญ ครีบหลังมีกานครีบแข็ง 1 กาน และกานครีบออน 8 กาน ครีบหางมีกานครีบ 20 กาน ครีบกน 4 กาน
ริมฝปากบนอยูระดับกึ่งกลางตา และชองจมูกขางละ 2 ชอง (มณฑิรา และคณะ, 2547)
การศึกษาทางดา นคัพภะ และพัฒนาการของลูกปลาตะพากในครั้งนี้ จึง มีความจําเปนทั้ ง
ในดานการเพาะเลี้ยง และการจัดการทรัพยากรประมงในแหลงน้ําธรรมชาติ โดยดานการเพาะเลี้ยงทําให
สามารถวางแผนการผลิตได อยา งเหมาะสม ซึ่ งจากข อมู ลที่ไ ด พบว า ไขป ลาตะพากเปนไข แบบครึ่ งจม
ครึ่งลอย การฟกไขจึงใชวิธีเดียวกันกับการฟกไขปลาแบบครึ่งจมครึ่งลอยชนิดอื่นๆ ลูกปลาตะพากแรกฟก
มี ข นาดใกล เคี ย งกั บ ลู ก ปลาตะเพี ย นทอง ลู ก ปลาตะเพี ย นขาว และลู ก ปลากระแห ซึ่ ง มี ค วามกว า งของ
ปากประมาณ 0.38 มิลลิเมตร อาหารที่เหมาะสมสําหรับการอนุบาลลูกปลาตะพากหลังถุงไขแดงยุบ คือ
โรติเฟอร ที่มีขนาดประมาณ 0.06 -1.0 มิลลิเมตร หรืออาหารสมทบ เชน ไขแดงตมสุก กรองผานผากรอง
ขนาดตา 69 ไมครอน โดยใหกินประมาณ 10-15 วัน หลังจากนั้นจึงใหกินไรแดง และอาหารสบทบ เชน
รําละเอียดผสมปลาปน ซึ่งแนวทางในการอนุบาล จะคลายกับการอนุบาลลูกปลาตะเพียนขาว ลูกปลา
ตะเพียนทอง และลูกปลากระแห ดังนั้น กอนการเพาะพันธุปลาตะพาก จึงจําเปนตองเตรียมอาหารธรรมชาติ
หรืออาหารสมทบใหเพียงพอ จึงจะทําใหการเพาะพันธุ และอนุบาลปลาตะพากประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น
สวนดานอนุกรมวิธานจากขอมูลลักษณะภายนอกของลูกปลาตะพากที่ไดสามารถนําไปใชแยกความแตกตาง
ของลูกปลาตะพากกับลูกปลาชนิดอื่นๆ ที่สํารวจพบในแหลงน้ําธรรมชาติได โดยเฉพาะลูกปลาที่มีลักษณะ
ภายนอกที่คลายคลึงกันมาก เชน ลูกปลาตะเพียนขาว ลูกปลาตะเพียนทอง และลูกปลาจาด เปนตน ทําให
สามารถทราบถึงแหลงหรือระบบนิเวศที่พบลูกปลาตะพากวัยออน ชวงเวลาที่พบ จากนั้นนําขอมูลที่ไดไปใช
เปนแนวทางในการกําหนดบริเวณหรือแนวเขตการอนุรักษแหลงวางไข และเลี้ยงตัวออนของปลาตะพาก
ตอไป ทําใหการจัดการทรัพยากรประมงในแหลงน้ําธรรมชาติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ภาคผนวก

ภาพผนวกที่ 1 ลักษณะโครงสรางภายนอก (morphometric character) ของลูกปลาในวงศยอยปลาตะเพียน
(Subfamily Cyprinidae) ในระยะตางๆ
ก. ลูกปลาวัยออนที่มีถุงสํารองอาหารปรากฏอยู (yolk sac stage)
ข. ลูกปลาวัยออนระยะแรก (pre larval stage)
ค. ลูกปลาวัยออนระยะหลัง (post larval stage)
ง. ลูกปลาขนาดเล็ก (juvenile stage)
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ก.

ข.

ค.

ง.

จ.

ภาพผนวกที่ 2 เปรียบเทียบลูกปลาวัยออนที่มีถุงอาหารสํารองปรากฏอยู (yolk sac stage) ของลูกปลาในวงศ
cyprinidae
ก. ลูกปลาตะพาก Hypsibarbus wetmorei (Smith,1931)
ข. ลูกปลาตะเพียนทอง Barbodes altus (Gunther, 1868)
ค. ลูกปลาตะเพียนขาว Barbodes gonionotus (Bleeker, 1850)
ง. ลูกปลาจาด Hypsibarbus malcolmi (Smith, 1954)
จ. ลูกปลากระโห Catlocarpio siamensis
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ก.

ข.

ค.

ง.

จ.

ภาพผนวกที่ 3 เปรียบเทียบลูกปลาวัยออนระยะแรก (pre larval stage) ของลูกปลาในวงศ cyprinidae
ก. ลูกปลาตะพาก Hypsibarbus wetmorei (Smith,1931)
ข. ลูกปลาตะเพียนทอง Barbodes altus (Gunther, 1868)
ค. ลูกปลาตะเพียนขาว Barbodes gonionotus (Bleeker, 1850)
ง. ลูกปลาจาด Hypsibarbus malcolmi (Smith, 1954)
จ. ลูกปลากระโห Catlocarpio siamensis
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ก.

ข.

ค.

ง.
3 มม.

จ.

ภาพผนวกที่ 4 เปรียบเทียบลูกปลาวัยออนระยะหลัง (post larval stage) ของลูกปลาในวงศ cyprinidae
ก. ลูกปลาตะพาก Hypsibarbus wetmorei (Smith,1931)
ข. ลูกปลาตะเพียนทอง Barbodes altus (Gunther, 1868)
ค. ลูกปลาตะเพียนขาว Barbodes gonionotus (Bleeker, 1850)
ง. ลูกปลาจาด Hypsibarbus malcolmi (Smith, 1954)
จ. ลูกปลากระโห Catlocarpio siamensis
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ก.

ข.

ค.

ภาพผนวกที่ 5 เปรียบเทียบลูกปลาขนาดเล็ก (juvenile stage) ของลูกปลาในวงศ cyprinidae
ก. ลูกปลาตะพาก Hypsibarbus wetmorei (Smith,1931)
ข. ลูกปลาตะเพียนทอง Barbodes altus (Gunther, 1868)
ค. ลูกปลาตะเพียนขาว Barbodes gonionotus (Bleeker, 1850)
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ง.

จ.

ภาพผนวกที่ 5 (ตอ)
ง. ลูกปลาจาด Hypsibarbus malcolmi (Smith, 1954)
จ. ลูกปลากระโห Catlocarpio siamensis

