พัฒนาการและการจาแนกชนิดของลูกปลาวัยอ่อนในสกุลปลาเค้า
สิริฉัตร สุ นทรวิภาต 1
อภิชาติ เติมวิชชากร 2
อภิรดี หันพงศ์ กติ ติกูล 2
สิริวรรณ สุ ขศรี 2
1
ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงน้ าจืดเชียงใหม่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๙๐
2
สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรประมงน้ าจืด กรมประมง จตุจกั ร กรุ งเทพ ๑๐๙๐๐
บทคัดย่อ
ปลาเค้า เป็ นปลาหนั ง ในวงศ์ป ลาเนื้ ออ่ อ น (Family Siluridae) อยู่ใ นสกุ ล ปลาเค้า (Genus
Wallago) มี 2 ชนิ ด คือ ปลาเค้าขาว (Wallago attu (Schneider, 1801)) และปลาเค้าดา (Wallago leerii
Bleeker, 1851) ซึ่งเป็ นปลาที่มีค่าทางเศรษฐกิจมาก แต่ในขณะนี้ ปริ มาณของปลาเหล่านี้ ได้ลดน้อยลงไปมาก
อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมและการเปลี่ยนแปลงสภาพที่อยูอ่ าศัย
การศึ กษาพัฒนาการของลูกปลาวัยอ่อนในสกุ ลปลาเค้าครั้ งนี้ ดาเนิ นการตั้งแต่เดื อนตุล าคม
2548 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2549 โดยทาการเก็บตัวอย่างลูกปลาแรกฟักออกจากไข่ ครอบคลุมตั้งแต่ระยะที่ลูก
ปลายังมีถุงอาหารสารองปรากฏอยู่ (yolk sac stage) ลูกปลาวัยอ่อนระยะแรก (pre larval stage) ลูกปลา
วัยอ่อนระยะหลัง (post larval stage) จนถึงระยะลูกปลาขนาดเล็ก (juvenile stage) โดยใช้ลูกปลาเค้าขาว
ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงจากศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงน้ าจืดสกลนครและจากธรรมชาติ, ส่วนลูกปลาเค้าดาได้
จากการเพาะเลี้ยงของศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงน้ าจืดสุ ราษฎร์ ธานี และจากธรรมชาติ เพื่อเสริ มให้ครบกับ
การพัฒนาของลูกปลาวัยอ่อนในระยะต่างๆ และเพื่ อทบทวนความถูกต้องของพัฒนาการของลู กปลา ผล
การศึกษาลักษณะการจาแนกชนิ ดลูกปลาเค้าขาวและลูกปลาเค้าดา พบว่าแยกออกจากกันเมื่ออายุ 1 วันโดย
พิจารณาจากความกว้างของปาก รู ปแบบจมูก จานวนมัดกล้ามเนื้ อ จานวนก้านครี บก้นและรู ปแบบของจุดสี
โดยลูกปลาเค้าขาวมุมปากสิ้ นสุ ดที่หลังลูกตา จมูกเป็ นแบบปกติ มีมดั กล้ามเนื้อประมาณ 54 มัด มีจานวนก้าน
ครี บก้นประมาณ 78 ก้านมีจุดดา 3 แถบตามความยาวของลาตัว ส่วนลูกปลาเค้าดามุมปากอยูท่ ี่หน้าลูกตา จมูก
เป็ นแบบท่อ มีมดั กล้ามเนื้อประมาณ 58 มัด มีกา้ นครี บก้นประมาณ 65 ก้าน และมีจุดดาทัว่ ทั้งตัว
คาสาคัญ: ปลาเค้า ลูกปลาวัยอ่อน การจาแนกชนิด
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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 2005February 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.
Key words: Wallago, fish larvae, species identification
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คานา
ปลาเค้าอยูใ่ นลาดับปลาไม่มีเกล็ด (Order Siluriformes) หรื อเรี ยกโดยทัว่ ไปว่าปลาหนัง และ
อยู่ในวงศ์ปลาเนื้ ออ่อน (Family Siluridae) ปลาในวงศ์น้ ี มีขนาดตั้งแต่ 15 ซม.-200 ซม. และมีลกั ษณะเด่น
คือ ลาตัวแบนข้างโดยเฉพาะที่บริ เวณหางและด้านท้องจะแบนมาก และส่ วนหัวจะแบนลง ทาให้ส่วนหัว
ด้า นบนกว้า งออกไปเล็ ก น้ อ ย กล้า มเนื้ อ ของส่ ว นล าตัว มี จุ ด เริ่ ม ต้น อยู่ ใ นบริ เวณเหนื อ แนวกึ่ ง กลางตา
ขากรรไกรล่ างเรี ย วยาวแบนข้างโค้ง ขึ้ นด้านบนโดยยื่น ล้ าขากรรไกรบน มี ห นวด 2 คู่ หนวด maxillary
barbel ยาว หนวด mandibulary barbel มี ข นาดเล็ก หนวดคู่ น้ ี ส ามารถสั งเกตได้เด่ นชัด ในปลาขนาดเล็ก
ครี บอกโค้งมีขนาดใหญ่เป็ นพิเศษปลายสุ ดของครี บยาว ครี บท้องมีขนาดเล็กโดยก้านครี บด้านในสุ ดของแต่
ละข้างจะมีเนื้ อเยื่อยึดติดกัน แพนหางตอนบนจะยาวกว่าแพนหางตอนล่าง ตามีขนาดใหญ่ รู จมูกคู่หน้าและ
รู จมูก คู่ หลังมี ตาแหน่ งห่ างกันเล็ก น้อย รู จมูก คู่หน้ามี ลกั ษณะเป็ นท่ อขนาดเล็ก โดยมี ส่ วนปลายชี้ ไปทาง
ด้านหลัง รู จมูกคู่หลังอยูใ่ นแนวกึ่งกลางระหว่างขอบหน้าของตากับปลายจะงอยปาก
ปลาในสกุล ปลาเค้า (Genus Wallago) ในประเทศไทยมีอยู่ 2 ชนิ ดด้วยกัน คือ ปลาเค้าขาว
(Wallago attu (Schneider, 1801)) และปลาเค้าดา (Wallago leerii Bleeker, 1851) ปลาเค้าเป็ นปลาที่ มี
ขนาดใหญ่ ซึ่ งปลาเค้าขาวมีขนาดใหญ่ได้สูงสุ ดถึง 200 ซม. แต่โดยปกติที่พบคือ ขนาดประมาณ 70-80 ซม.
และปลาเค้าดามีขนาดตั้งแต่ 50-80 ซม. แต่ขนาดใหญ่สุดประมาณ 145 ซม. (Rainboth, 1996) ปลาเค้ายังเป็ น
ปลาที่มีค่าทางเศรษฐกิจมีการใช้ประโยชน์เพื่อการบริ โภคสาหรับปลาขนาดใหญ่ และปลาขนาดเล็กนิยมเลี้ยง
เป็ นปลาสวยงาม ซึ่ ง ปลาทั้งสองชนิ ดนี้ มีการแพร่ กระจายอยู่ท ั่วไปในประเทศ ยกเว้นบริ เวณแม่น้ าในภาค
ตะวันออก (ชวลิตและคณะ, 2540)
ปัจจุบนั ปลาเค้าได้ลดจานวนลงมากในธรรมชาติ จดั ได้ว่าเป็ นปลาที่หายาก และมีความเสี่ ยงใน
การสู ญพันธุ์ได้ในอนาคต ดังนั้นจึงควรมีการศึ กษาเพื่อกาหนดกรอบแนวทางในการจัดการทรัพยากรของ
ปลาเค้าให้คงอยูต่ ลอดไปไม่สูญพันธุ์ จึงจาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลด้านการเจริ ญพัฒนาของตัวอ่อน การจาแนกชนิด
ของตัวอ่อนเพื่อให้ทราบอายุและปริ มาณของลูกปลา เพื่อ ตรวจสอบปริ มาณของลูกปลาในธรรมชาติ และ
กาหนดนโยบายในการอนุรักษ์พนั ธุ์ปลาชนิดนี้ในแหล่งน้ าต่อไป
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาพัฒนาการของลูกปลาวัยอ่อนในสกุลปลาเค้า
2. ศึกษาจุดวิกฤติจากการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างของลูกปลาวัยอ่อน
3. เพื่อเป็ นคู่มือในการจาแนกชนิดของลูกปลาวัยอ่อนในสกุลปลาเค้า
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วิธีดาเนินการ
ก. แผนการศึกษา
การศึกษาลูกปลาวัยอ่อนในสกุลปลาเค้า (Genus Wallago) ดาเนินการโดยเก็บตัวอย่างลูกปลา
แรกฟั ก ออกจากไข่ ซึ่ งครอบคลุ ม ตั้ง แต่ ระยะที่ ลูก ปลายังมี ถุงอาหารส ารองปรากฏอยู่ (yolk sac stage)
ลูกปลาวัยอ่อนระยะแรก (pre larval stage) ลูกปลาวัยอ่อนระยะหลัง (post larval stage) จนถึงระยะลูก
ปลาขนาดเล็ก (juvenile stage) โดยเก็ บ ตัวอย่างลู ก ปลาที่ ไ ด้จากการเพาะเลี้ ย งดัด แปลงจากวิธี ก ารของ
อภิชาติ (2540) หลักการจาแนกชนิ ดของปลาใช้เอกสารของชวลิตและคณะ (2540) และ Rainboth (1996)
และเก็บ ตัวอย่างลูก ปลาบางส่ วนจากธรรมชาติ เพื่ อเสริ มให้ครบกับการพัฒ นาของวัยอ่อนในระยะต่างๆ
ดาเนิ น การเก็ บ รวบรวมตัวอย่างและท าการศึ ก ษาในช่ วงเดื อนตุล าคม 2548-กุ ม ภาพัน ธ์ 2549 โดยศึ ก ษา
พัฒนาการของลูกปลาในระยะต่างๆ ศึกษาจุดวิกฤติ จากการเปลี่ ยนแปลงรู ปร่ างของปลาวัยอ่อนโดยการ
ตรวจสอบว่าจุดใดที่ทาให้ลูกปลาตายมากที่สุด และจัดทาคู่มือในการจาแนกสกุลของลูกปลาในสกุลปลาเค้า
ต่อไป ดังขั้นตอนต่อไปนี้
ข. การรวบรวมตัวอย่าง
ตัวอย่างลูกปลาวัยอ่อนที่นามาใช้ในการศึกษานั้นได้มาจากแหล่งต่างๆ กัน คือ ลูกปลาเค้าขาว
ได้มาจากการเก็บรวบรวมตัวอย่างและจากการทดลองเพาะพันธุ์ของศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงน้ าจืดจังหวัด
สกลนคร และลูกปลาจากธรรมชาติจากแม่น้ าสงครามและแม่น้ ามูลที่นาเข้ามาเสริ มให้ครบขั้นตอนการพัฒนา
ส่ วนตัว อย่างลูก ปลาเค้าดาได้ม าจากการทดลองเพาะพัน ธุ์ ข องศู น ย์วิจัย และพัฒ นาประมงน้ า จื ดจัง หวัด
สุ ราษฎร์ ธานี การเก็บตัวอย่างลู กปลาวัยอ่อนดัดแปลงมาจากวิธีการของอภิชาติ (2540) โดยเก็บตัวอย่างลูก
ปลาวัยอ่อนตั้งแต่ระยะแรกฟักออกจากไข่ จนถึงอายุ 50 วัน โดยกาหนดช่วงการเก็บตัวอย่าง ดังนี้คือ
ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2
ขั้นที่ 3
ขั้นที่ 4
ขั้นที่ 5
ขั้นที่ 6
ขั้นที่ 7
ขั้นที่ 8
ขั้นที่ 9
ขั้นที่ 10

ลูกปลาแรกฟักออกจากไข่
ลูกปลามีอายุ 6 ชัว่ โมง
ลูกปลามีอายุ 12 ชัว่ โมง
ลูกปลามีอายุ 1 วัน
ลูกปลามีอายุ 2 วัน
ลูกปลามีอายุ 3 วัน
ลูกปลามีอายุ 4 วัน
ลูกปลามีอายุ 5 วัน
ลูกปลามีอายุ 7 วัน
ลูกปลามีอายุ 9 วัน

ขั้นที่ 11
ขั้นที่ 12
ขั้นที่ 13
ขั้นที่ 14
ขั้นที่ 15
ขั้นที่ 16
ขั้นที่ 17
ขั้นที่ 18
ขั้นที่ 19
ขั้นที่ 20

ลูกปลามีอายุ 12 วัน
ลูกปลามีอายุ 15 วัน
ลูกปลามีอายุ 19 วัน
ลูกปลามีอายุ 23 วัน
ลูกปลามีอายุ 27 วัน
ลูกปลามีอายุ 31 วัน
ลูกปลามีอายุ 35 วัน
ลูกปลามีอายุ 40 วัน
ลูกปลามีอายุ 45 วัน
ลูกปลามีอายุ 50 วัน
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ค. การเตรียมตัวอย่าง
นาตัวอย่างลูกปลาวัยอ่อนที่ได้จากการเพาะเลี้ยงตามขนาดและอายุ ครั้งละประมาณ 10-20 ตัว
เก็ บ รั กษาด้วยน้ ายาฟอร์ มาลิ นเข้ม ข้น 10% เป็ นเวลาอย่างน้อย 15 วัน เพื่ อให้ตวั อย่างแข็งตัว หลังจากนั้น
เปลี่ ย นน้ ายาที่ เก็ บ รั ก ษาเป็ นน้ ายาฟอร์ ม าลิ น เข้ม ข้น 4% แล้วน ามาศึ ก ษาในห้องปฏิ บัติก ารโดยใช้ก ล้อ ง
จุ ล ทรรศน์ ก าลัง ขยายต่ า (zoom stereomicroscope) ที่ ป ระกอบกับ เครื่ อ งช่ ว ยในการวาดรู ป (camera
lucida) และเครื่ องวัดความยาวอย่างละเอียด (micrometer) เพื่อใช้ในการศึกษาลักษณะต่างๆ วัดความยาว
ส่ วนต่างๆ เช่น ความยาวและความกว้างของหัวและลาตัว ความยาวระหว่างหัวกับจุดเริ่ มต้นของครี บต่างๆ
เป็ นต้น พร้อมทั้งวาดรู ปเพื่อใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ต่างๆ ของลักษณะตัวลูกปลาวัยอ่อนต่อไป ทาการ
ย้อมสี โดยใช้วิธีของ Potthoff (1983) ตามภาคผนวก เพื่อช่วยให้สังเกตมัดกล้ามเนื้ อ จานวนก้านครี บ และ
กระดูกสันหลังได้ชดั เจน
ง. การจาแนกระยะของลูกปลาวัยอ่ อน
การจาแนกระยะของลูกปลาวัยอ่อนที่ใช้ในการศึกษา แบ่งออกได้เป็ น 4 ระยะ (รู ปที่ 1 ก-ง) คือ
1. ลูกปลาวัยอ่อนระยะที่ถุงอาหารสารองยังปรากฏอยู่ (yolk sac stage) เริ่ มตั้งแต่ลูกปลาแรก
ฟั ก จากไข่ ซ่ ึ งจะมี ถุงอาหารสารองปรากฏอยู่ และสิ้ นสุ ดลงเมื่ อลูกปลาดู ดซึ ม อาหารสารองไปใช้จนหมด
ระยะเวลาประมาณ 2 วัน (ขั้นที่ 1-5)
2. ลูกปลาวัยอ่อนระยะแรก (pre larval stage) เริ่ มตั้งแต่ระยะที่ลูกปลาดูดซึมอาหารสารองไป
ใช้จนหมดจนกระทัง่ กระดู ก หางชิ้ นสุ ดท้าย (urostyle) โค้งงอขึ้นและมี การพัฒนาของกระดู ก เสริ มความ
แข็งแรงของหางเกิดขึ้น ระยะนี้มีอายุ 3-5 วัน (ขั้นที่ 6-8)
3. ลูกปลาวัยอ่อนระยะหลัง (post larval stage) เริ่ มตั้งแต่ระยะที่กระดูกปลายหางโค้งงอขึ้น มี
การพัฒนาของกระดูกเสริ มความแข็งแรงเกิดขึ้นและมีการพัฒนาของอวัยวะต่างๆ ได้แก่ ก้านครี บหรื อจุดสี
จนถึงระยะที่ลูกปลามีการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกต่างๆ เหมือนปลาขนาดเล็ก (metamorphosis) ระยะ
นี้มีอายุ 7-23 วัน (ขั้นที่ 9-14)
4. ลูกปลาขนาดเล็ก (juvenile stage) เป็ นระยะหลังจากที่ลูกปลาวัยอ่อนมีการเปลี่ยนแปลง
รู ปร่ างไปเหมือนกับพ่อแม่ แต่ระบบสื บพันธุ์ยงั ไม่มีการพัฒนาขึ้นมา ระยะนี้ เริ่ มตั้งแต่อายุ 27 วันจนถึงอายุ
ประมาณ 50 วัน (ขั้นที่ 15-20)
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ผลการศึกษา
1. พัฒนาการของลูกปลาวัยอ่ อนในสกุลปลาเค้ า
การศึกษาพัฒนาการลักษณะภายนอกของลูกปลาเค้า (Genus Wallago) ซึ่ งสามารถแยกออก
ได้เป็ นปลาเค้าขาว (Wallago attu (Schneider, 1801)) และปลาเค้าดา (Wallago leerii Bleeker, 1851)
ที่ได้จากการเก็บตัวอย่างจากธรรมชาติและการเพาะเลี้ยง ซึ่งแสดงลักษณะโดยทัว่ ไปในรู ปที่ 1 พบว่าการเจริ ญ
พัฒนาของลูกปลาเค้าทั้ง 2 ชนิ ด มีความแตกต่างกันในส่ วนต่างๆ เช่น ปาก จานวนก้านครี บ จุดสี ในระยะ
ต่างๆ ตั้งแต่เกิดไปจนถึงลูกปลาขนาดเล็กที่มีลกั ษณะเหมือนกับปลาใหญ่ปกติ
1.1 การเจริญพัฒนาของลูกปลาเค้ าขาว
จากการศึ ก ษาลู ก ปลาเค้า ขาวที่ ไ ด้จ ากการเก็ บ ตัว อย่างจากธรรมชาติ แ ละการเพาะเลี้ ย ง มี
พัฒนาการของรู ปร่ างลักษณะภายนอก ตั้งแต่ระยะที่ถุงอาหารสารองยังปรากฏอยู่ ถึงระยะลูกปลาขนาดเล็ก
ดังนี้
ลูกปลาเค้าขาว อายุ 12 ชัว่ โมง ขนาดยาว 4.70 มิลลิเมตร (รู ปที่ 2 ก) ลูกปลามีลาตัวที่เรี ยวยาว
ส่ วนหัวเริ่ มแยกออกจากถุงอาหารสารอง ซึ่ งมีรูปกลม แต่หางด้านหน้ามีขนาดใหญ่กว่าตอนท้ายเล็กน้อย ตา
เริ่ มมีการพัฒนาขึ้น แต่ยงั ไม่มีสีปรากฏอยู่ หนวดเริ่ มมีการพัฒนาขึ้น ท่อเปิ ดของทางเดินอาหารปรากฏให้เห็น
ที่ดา้ นล่างของลาตัวบริ เวณประมาณกลางลาตัวที่มดั กล้ามเนื้ อที่ 14 มีกล้ามเนื้ อทั้งหมด 37 มัด มีเยื่อหุ้มตัวใน
แนวตั้งปรากฏอยู่ กระดูกหางเป็ นเส้นตรง จุดสี ปรากฏอยู่ที่บนหัว ด้านหลังของลาตัวยาวประมาณถึงกึ่งกลาง
ของลาตัว
ลูกปลาเค้าขาว อายุ 1 วัน ขนาดยาว 5.07 มิลลิเมตร (รู ปที่ 2 ข) ลูกปลามีการพัฒนาที่ส่วนหัว
อย่างเห็ นได้ชัดเจน คือ ตามี การพัฒนาขึ้ นมาให้เห็ นแต่ ยงั ไม่ มีจุดสี ป รากฏขึ้ น ปากเริ่ มมี การเปิ ด หนวดที่
ขากรรไกรบนมีการพัฒนาขึ้นเป็ นเส้นหนา ถุงอาหารสารองลดขนาดลงเนื่องจากถูกดูดซึมไปใช้ในการพัฒนา
อวัยวะต่างๆ ท่อเปิ ดของท่อทางเดินอาหารปรากฏอยู่ที่กล้ามเนื้ อมัดที่ 18 มีกล้ามเนื้ อทั้งหมด 50 มัด กระดูก
หางยังเป็ นแท่งตรง เยื่อหุ ้มตัวในแนวตั้งปรากฏให้เห็น มีจุดสี ปรากฏเพิ่มมากขึ้นที่บนส่ วนหัว บนลาตัว และ
ที่ดา้ นหลังของลาตัวยาวไปจนถึงประมาณกึ่งกลางลาตัวและที่เหนือกระเพาะอาหาร
ลูกปลาเค้าขาว อายุ 2 วัน ขนาดยาว 7.76 มิลลิเมตร (รู ปที่ 2 ค) ลูกปลามีการพัฒนาอย่างมากที่
ส่ วนหัว คือ ปากได้มีการพัฒนาขึ้นจนขากรรไกรเกือบจะใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ หนวดเกิดขึ้น 3 คู่ คือ หนวด
ที่ริมฝี ปากบน 1 คู่ และหนวดที่ขากรรไกรล่าง และใต้คางอีก 2 คู่ กระดูกแก้มพัฒนาขึ้น ถุงอาหารลดขนาดลง
มากจนเกือบหมด ท่อเปิ ดของทางเดินอาหารอยูท่ ี่กล้ามเนื้ อมัดที่ 14 มีกล้ามเนื้ อทั้งหมด 50 มัด กระดูกหาง
เป็ นแท่งตรง ครี บอกมีการพัฒนาให้เห็นพร้อมกับฐานครี บก้น เยือ่ หุ้มตัวในแนวตั้งยังปรากฏอยู่ มีจุดสี เพิ่มขึ้น
มากบนหัว ขากรรไกรบน หลังลูกตา บริ เวณลาตัวด้านหลังไปจนถึงกระดูกปลายหาง และที่ดา้ นล่างของลาตัว
ยาวมาเกือบถึงโคนหางและที่บนกระเพาะอาหาร
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ลูกปลาเค้าขาว อายุ 3 วัน ขนาดยาว 11.26 มิลลิเมตร (รู ปที่ 2 ง) ลูกปลามีการพัฒนาส่ วนหัวที่เท
ลาดลง คือ ขากรรไกรบนและล่างมีการพัฒนาขึ้นมาจนสามารถใช้การได้ดี ตาค่อนข้างโต ลาตัวยาว อาหาร
สารองถูกใช้ไปจนหมดและท่อทางเดินอาหารเปิ ดที่กล้ามเนื้ อมัดที่ 14 โดยมีกล้ามเนื้ อทั้งหมด 54 มัด กระดูก
หางเริ่ มโค้งงอขึ้น และมีกระดูกเสริ มความแข็งแรงได้พฒั นาขึ้น ฐานครี บก้นพัฒนาขึ้นมาจนสุ ดโคนหาง เยื่อ
หุม้ ตัวในแนวตั้งบริ เวณครี บหลังเริ่ มมีการพัฒนาขึ้นมาเป็ นรู ปของครี บหลังและครี บหาง จุดสี เพิ่มขึ้นที่บนหัว
ริ มฝี ปากบนและล่าง บนลาตัวด้านหลังและด้านท้อง
ลูกปลาเค้าขาว อายุ 4 วัน ขนาดยาว 13.57 มิล ลิเมตร (รู ปที่ 3 ก) ลูกปลาได้มี การพัฒนาส่ วน
ต่างๆ ไปมาก คือ ปากพัฒนาทั้งขากรรไกรบนและล่างไปจนสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้อย่างดี จมูกมีการ
พัฒนามีรูจมูก 2 รู อยู่ที่ตอนหน้าของลูกตา กระดูกกระพุง้ แก้ม พัฒนาขึ้นมาสมบูรณ์ ฐานของครี บหลังและ
ครี บก้ น มี ก ารพั ฒ นาเยื่ อ หุ ้ ม ตั ว ในแนวตั้ ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงรู ป ร่ างของครี บต่ า งๆ คื อ ครี บหลั ง
ครี บก้นและครี บหาง จุดสี เป็ นส่ วนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก คือ มีการเพิ่มปริ มาณของจุดสี บนหัว บน
ลาตัวด้านบนและล่าง เป็ นแถบขนาดใหญ่ ยาวตั้งแต่หัวไปจรดปลายหาง ส่ วนตรงกลางเป็ นร่ องแถบขาว มอง
ไม่เห็นมัดกล้ามเนื้อ
ลูกปลาเค้าขาว อายุ 5 วัน ขนาดยาว 19.29 มิลลิเมตร (รู ปที่ 3 ข) สิ่ งที่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เห็นได้ชดั คือ เริ่ มมีการพัฒนาของก้านครี บหลัง ครี บก้นพบว่ามีการพัฒนาของก้านครี บขึ้นมา 52 ก้าน ส่ วน
ครี บท้องเริ่ มมีการพัฒนาขึ้นเป็ นเยื่อบางๆ 1 คู่ ที่หน้าช่องเปิ ดของท่อทางเดินอาหาร ปลายจะงอยปากลาดลง
จากเดิมเล็กน้อย เยื่อหุ ้มตัวในแนวตั้งมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็ นครี บต่างๆ หรื อลดขนาดลงจากเดิม จุดสี ยงั คง
เป็ นแถบดาที่ดา้ นหลังและด้านท้อง
ลูกปลาเค้าขาว อายุ 7 วัน ขนาดยาว 22.73 มิลลิเมตร (รู ปที่ 3 ค) ลูกปลามีการพัฒนาของส่วนหัว
โดยเฉพาะส่ วนของจะงอยปากซึ่ งจะลาดลงมากขึ้นกว่าเดิม ครี บอก ครี บหลังมีท้ งั หมด 64 ก้าน และครี บหาง
มีการพัฒนาของก้านครี บมาครบจานวน ส่ วนครี บก้นกาลังมีการพัฒนาก้านครี บในบริ เวณส่ วนท้ายของครี บ
เยือ่ หุม้ ตัวในแนวตั้งลดขนาดลง ครี บท้องมีขนาดใหญ่ข้ นึ กว่าเดิม จุดสี ยงั คงเพิ่มมากขึ้นในบริ เวณเดิม
ลู ก ปลาเค้า ขาว อายุ 9 วัน ขนาดยาว 27.14 มิ ล ลิ เมตร (รู ป ที่ 3 ง) ลู ก ปลามี ก ารพัฒ นาของ
ก้านครี บ ก้นจนครบสมบู รณ์ คื อมี ท้ ังหมด 77 ก้าน ครี บหางได้พ ฒ
ั นารู ปร่ างไปเป็ นแฉกเว้าเข้าไป โดยที่
แพนหางอันบนยาวกว่าแพนหางอันล่าง ครี บอกมี การพัฒนาของก้านครี บ มีแถบสี เกิดเพิ่มขึ้นบนครี บก้นเป็ น
แถบยาวตามแนวนอนไปเกินครึ่ งหนึ่ งของความยาวครี บก้น นอกจากนั้นมีจุดสี เพิ่มขึ้นที่กระพุง้ แก้ม หนวดที่
ขากรรไกรบนยาวเกินจุดกาเนิดของครี บก้น
ลูกปลาเค้าขาว อายุ 12 วัน ขนาดยาว 31.02 มิลลิเมตร (รู ปที่ 4 ก) สิ่ งที่ มีการพัฒนาในระยะนี้
ของลูกปลา คือ เยื่อหุ ้มตัวในแนวตั้งซึ่ งมีการลดขนาดลงไป เหลือเฉพาะที่บริ เวณตอนท้ายของลาตัวด้านบน
อีกส่ วนหนึ่ งคือจุดสี ที่เพิ่มมากขึ้นบนฐานของครี บหลัง ฐานของครี บหาง และแถบดาที่บนครี บก้นซึ่ งได้เพิ่ม
ไปจนเกือบจรดปลายครี บก้น
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ลูก ปลาเค้าขาว อายุ 15 วัน ขนาดยาว 38.60 มิ ล ลิ เมตร (รู ป ที่ 4 ข) ลูก ปลายังคงมี ก ารพัฒ นา
เพิ่มขึ้นในส่ วนของเยื่อหุ ้มตัวในแนวตั้งที่ได้ลดขนาดลงไป และจุดสี ดาที่เพิ่มขึ้นมาบริ เวณฐานของครี บหลัง
เหนือกระเพาะและบนกระดูกกระพุง้ แก้ม ซึ่งจะทาให้มองเห็นเป็ นสี ดา 3 แถบ ตามแนวนอนบนตัวปลา
ลูกปลาเค้าขาว อายุ 23 วัน ขนาดยาว 70.05 มิลลิเมตร (รู ปที่ 4 ค) ลูกปลาได้มีการพัฒนารู ปร่ าง
ไปจนคล้ายกับลูกปลาขนาดเล็ก คือ เยื่อหุ ้มตัวในแนวตั้งพัฒนาไปหุ ้มตัวปลาจนหมด จุดสี ดาเพิ่มขึ้นบนครี บ
หลัง ครี บ อก ครี บ ท้อ ง ที่ ก ระพุ ้ง แก้ม และกระเพาะอาหารจนต่ อ กัน เป็ นแถบเดี ยวกัน ท าให้ เห็ น เป็ น
3 แถบ บนตัวลูกปลา (ที่หลัง กลางตัว และบนครี บก้น) นอกจากนั้นที่ครี บหางยังมีแถบสี ขนาดเล็กในแนวตั้ง
อยูห่ ลายแถบ
1.2 การเจริญพัฒนาของลูกปลาเค้ าดา
จากการศึ ก ษาลู ก ปลาเค้า ด าที่ ไ ด้จ ากการเก็ บ ตัว อย่ า งจากธรรมชาติ และการเพาะเลี้ ย ง มี
พัฒนาการของรู ปร่ างลักษณะภายนอก ตั้งแต่ระยะที่ถุงอาหารสารองยังปรากฏอยู่ ถึงระยะลูกปลาขนาดเล็ก
ดังนี้
ลูกปลาเค้าดาแรกฟั กออกจากไข่ ขนาดยาว 4.62 มิลลิเมตร (รู ปที่ 5 ก) ลูกปลามีลาตัวเรี ยวยาว
ส่ วนหัวยังไม่ แยกออกจากถุงอาหารสารองซึ่ งมี รูปกลม ไม่ปรากฏท่อเปิ ดของท่อทางเดินอาหาร ตายังไม่
ปรากฏให้เห็น กระดูกปลายหางยังเป็ นแท่งตรง มีกล้ามเนื้ อ 34 มัด มีเยื่อหุ ้มตัวในแนวตั้งหุ ้มอยู่ท้ งั ตัว ไม่มี
จุดสี ปรากฏอยูบ่ นลาตัวหรื อส่วนใดๆ เลย
ลูกปลาเค้าดา อายุ 6 ชัว่ โมง ขนาดยาว 5.41 มิลลิเมตร (รู ปที่ 5 ข) ลูกปลามีการพัฒนาส่ วนของ
หัว คือ หัวแยกออกจากถุงอาหารสารองแล้ว ตาเริ่ มปรากฏขึ้น แต่ยงั ไม่มีจุดสี เกิดขึ้น หนวดที่ ริมฝี ปากบน
(maxilla barble) เริ่ มมีการพัฒนาขึ้นมา ลาตัวเรี ยวยาว มีช่องเปิ ดพัฒนาขึ้นที่หลังถุงอาหารสารองที่ประมาณ
กล้ามเนื้อมัดที่ 12 ซึ่งพบว่ามีกล้ามเนื้อทั้งหมด 35 มัด จุดสี ยงั ไม่มีการพัฒนาขึ้น
ลูกปลาเค้าดา อายุ 12 ชัว่ โมง ขนาดยาว 6.43 มิลลิเมตร (รู ปที่ 5 ค) สิ่ งที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่าง
เห็ น ได้ชัด คื อ ปากเริ่ ม ปรากฏขึ้ น ให้ เห็ น ชัด เจน ตามี จุ ด สี ด าปรากฏขึ้ น เป็ นตาด า กระดู ก กระพุ ้ง แก้ ม
ถุงอาหารสารองมีขนาดลดลง หนวดที่ริมฝี ปากบนมีขนาดยาวขึ้น จานวนมัดกล้ามเนื้ อเพิ่มมากขึ้นเป็ น 38 มัด
และช่องเปิ ดของท่อทางเดินอาหาร เปิ ดที่มดั กล้ามเนื้ อที่ 13 มีจุดสี ปรากฏขึ้นเล็กน้อยบนหัวและบริ เวณหลัง
ลูกตาทั้งด้านบนและด้านล่าง
ลูกปลาเค้าดา อายุ 1 วัน ขนาดยาว 7.35 มิลลิเมตร (รู ปที่ 5 ง) ขากรรไกรบนได้มีการพัฒนาขึ้น
มาอย่างชัดเจน กระดู กปิ ดกระพุง้ แก้มพัฒนามากขึ้นกว่าเดิ ม ครี บ หู เกิ ดขึ้นมาให้เห็ นชัดเจน หนวดใต้คาง
(mandibular barble) 2 คู่ กระดูกหางยังเป็ นแท่งตรงอยู่ พบกล้ามเนื้ อทั้งหมด 42 มัด และมีจุดสี ดาเพิ่มขึ้นที่
บนหัว บริ เวณของหัวต่อกับลาตัว และที่แนวกลางตัวยาวไปถึงบริ เวณกลางลาตัว
ลูกปลาเค้าดา อายุ 2 วัน ขนาดยาว 8.33 มิลลิเมตร (รู ปที่ 6 ก) ส่ วนหัวมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เห็นได้ชดั คือ มีความยาวเพิ่มขึ้นจากเดิม อาหารสารองในถุงถูกใช้ไปจนหมด ขากรรไกรบนมีการพัฒนาขึ้น
มาจนสามารถใช้งานได้ดี กระดูกกระพุง้ แก้มมีการพัฒนาขึ้นมาก ท่อทางเดินอาหารได้พฒั นาไปจนสามารถ
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ใช้งานได้ดี มีช่องจมูกเกิดขึ้นที่บริ เวณด้านหน้าของลูกตาข้างละ 1 ช่อง หนวดทั้ง 3 คู่ มีการเจริ ญเพิ่มขนาดขึ้น
กระดูกหางยังเป็ นแท่งตรง เยือ่ หุม้ ลาตัวในแนวตั้งบริ เวณด้านหลังตอนหน้าได้มีการพัฒนาขึ้นมาเป็ นครี บหลัง
และมีการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างไปบริ เวณที่จะเป็ นครี บหลังและตอนท้ายของลาตัวที่จะกลายเป็ นครี บหาง จุดสี
มีการเพิ่มมากขึ้นบริ เวณส่ วนหัว เหนื อลูกตา บริ เวณที่ต่อกับลาตัว เหนื อกระเพาะอาหาร และบริ เวณกลางตัว
มีจุดดาปรากฏขึ้นเป็ นแถบ
ลูกปลาเค้าดา อายุ 3 วัน ขนาดยาว 10.42 มิลลิเมตร (รู ปที่ 6 ข) สิ่ งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็น
ได้ ชั ด ในส่ วนของหั ว มี ค วามลาดชั น มากขึ้ นกว่ า เดิ ม ช่ อ งจมู ก เพิ่ ม ความยาว ขากรรไกรบนและ
ขากรรไกรล่างมีการพัฒนาไปจนสามารถใช้งานได้ดี กระดูกปิ ดกระพุง้ แก้มมีการพัฒนาขึ้นจนสามารถใช้งาน
ได้ดี ฐานของครี บก้นเริ่ มมีการพัฒนาขึ้นมา กระดูกปลายหางมีการโค้งงอขึ้นด้านบนเพื่อให้มีการพัฒนาของ
กระดูกเสริ มความแข็งแรงของหางซึ่ งพัฒนาขึ้นมา มีจุดสี เพิ่มขึ้นที่ บริ เวณหัว เหนื อกระเพาะอาหาร และที่
บริ เวณกลางตัวเป็ นแถบเล็กๆ ยาวในแนวนอนไปจนถึงประมาณกลางตัว
ลูกปลาเค้าดา อายุ 4 วัน ขนาดยาว 11.48 มิลลิเมตร (รู ปที่ 6 ค) มีการเปลี่ยนแปลงของครี บต่างๆ
ได้แก่ ครี บหู ครี บหลัง ครี บก้น และครี บหาง มีการพัฒนารู ปร่ างขึ้นมาอย่างเห็นได้ชดั และเริ่ มมีการพัฒนา
ของก้านครี บ พบว่าครี บก้นมีกา้ นครี บเกิดขึ้นมา 25 ก้าน ส่วนครี บหางนั้นหลังจากที่กระดูกหางได้โค้งงอขึ้น
และกระดูกเสริ มความแข็งแรงของหางได้มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ จมูกซึ่ งเดิมเป็ นรู เดียวได้เริ่ มมีการ
แบ่งออกเป็ น 2 ช่อง โดยมีการคอดลงตรงกลางของช่องจมูก จุดสี เพิ่มขึ้นบนหัว เหนื อกระเพาะอาหาร และที่
แถบกลางตัว เยือ่ หุม้ ตัวในแนวตั้งมีการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างออกไปตามรู ปครี บต่างๆ ในแนวตั้ง
ลูก ปลาเค้าด า อายุ 5 วัน ขนาดยาว 13.08 มิ ล ลิ เมตร (รู ป ที่ 6 ง) ลู ก ปลาได้มี ก ารพัฒ นาครี บ
ทั้งหมดขึ้นมาก โดยเฉพาะก้านครี บต่างๆ เพิ่มขึ้นจนเกือบจะครบตามแต่ชนิ ดของมัน จุดสี มีการเพิ่มขึ้นที่บน
ส่วนหัวเป็ นแนวยาวหลังลูกตา เยือ่ บุช่องท้องเหนือกระเพาะอาหาร บนเยื่อหุ้มตัวด้านบนด้านหลัง ที่ฐานครี บ
ก้น และที่บริ เวณแถบยาวกลางตัวที่ยาวไปจนเกือบถึงหาง
ลูกปลาเค้าดา อายุ 7 วัน ขนาดยาว 17.72 มิลลิเมตร (รู ปที่ 7 ก) สิ่ งที่มีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชดั
ของลูกปลาในระยะนี้ คือ ครี บท้องที่เริ่ มมีการพัฒนาขึ้นมา หลังจากครี บหลัง ครี บอก มีการพัฒนาขึ้นมาใกล้
สมบูรณ์ ส่ วนครี บก้นและครี บหางได้พฒั นาไปจนสมบูรณ์แล้ว จมูกแบ่งออกเป็ น 2 ช่อง อยู่ห่างกันมากโดย
ลักษณะเป็ นท่อชี้ไปด้านหน้าและด้านหลังอย่างเห็นได้ชดั เจน โดยรู หลังเปิ ดอยู่ที่หน้าลูกตา จุดสี พบกระจาย
อยู่บ ริ เวณใต้ตาและด้านบนของส่ วนหัวเล็ก น้อย บนล าตัว พบจุดสี ดาเป็ นแถบอยู่บ นเยื่อบุช่ องท้อง และ
กระจายเป็ นแนวยาวที่บริ เวณกลางลาตัวไปตลอดความยาวของลาตัว นอกจากนั้นพบจุดสี กระจายอยู่บนครี บ
หูและฐานของครี บก้น เยือ่ บุลาตัวในแนวตั้งด้านบนเริ่ มลดขนาดลง
ลูกปลาเค้าดา อายุ 9 วัน ขนาดยาว 21.41 มิลลิเมตร (รู ปที่ 7 ข) ลูกปลามีการพัฒนาครี บท้องมาก
ขึ้นกว่าเดิม ก้านครี บทุกครี บมีการพัฒนาขึ้นมาจนสมบูรณ์ เช่นครี บก้นมีท้ งั หมด 64 ก้าน มีจุดสี เพิม่ ขึ้นบนหัว
ฐานของครี บก้น และบริ เวณเยือ่ หุม้ ตัวในแนวตั้งด้านหน้า
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ลูกปลาเค้าดา อายุ 12 วัน ขนาดยาว 29.07 มิลลิเมตร (รู ปที่ 7 ค) เยื่อหุ้มตัวในแนวตั้งจะมี การ
พัฒนาไปมากที่สุด คือ มีการลดขนาดลงมากเหลือเฉพาะบริ เวณใกล้กบั ส่ วนหาง ผิวหนังได้มีการพัฒนาขึ้น
มากจนมองไม่เห็นมัดกล้ามเนื้ อ มีจุดสี ดาเพิ่มกระจายทัว่ ลาตัว และยังมีจุดที่รวมตัวกันเป็ นแถบดาที่เส้นกลาง
ตัว และพบจุดสี หนาแน่นเป็ นกลุ่มอยูบ่ นครี บอก และฐานของครี บก้น
ลูกปลาเค้าดา อายุ 15 วัน ขนาดยาว 32.47 มิลลิเมตร (รู ปที่ 7 ง) ลูกปลามีการพัฒนาเยื่อหุม้ ตัวใน
แนวตั้ง ซึ่ งได้ลดขนาดลงไปจนใกล้จะหุ ้มตัวหมด มีจุดสี เพิ่มขึ้นที่บนครี บหลัง ครี บอก ฐานครี บก้น และบน
ครี บก้น หนวดที่ขากรรไกรล่างลดขนาดลงจนยาวไม่ถึงมุมปาก
ลูกปลาเค้าดา อายุ 19 วัน ขนาดยาว 35.90 มิลลิเมตร (รู ปที่ 8 ก) ลูกปลามีลกั ษณะที่คล้ายกับลูก
ปลาขนาดเล็กแล้ว สิ่ งที่มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น คือ จุดสี ที่ยงั คงเพิ่มมากขึ้นบนครี บหลัง ครี บอก ฐานครี บก้น
บนครี บก้น และครี บท้อง
ลูก ปลาเค้าดา อายุ 23 วัน ขนาดยาว 45.03 มิ ล ลิเมตร (รู ปที่ 8 ข) สิ่ งที่ มี การพัฒ นาเพิ่ ม ขึ้ นคื อ
บริ เวณเหนือครี บหูมีจุดสี เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเป็ นรู ปกลม หนวดที่ขากรรไกรล่างลดขนาดจนหายไป 1 คู่
ลูกปลาเค้าดา อายุ 27 วัน ขนาดยาว 51.88 มิลลิเมตร (รู ปที่ 8 ค) ลูกปลาจะมีลกั ษณะเหมือนกับ
ลู ก ปลาขนาดเล็ก ไม่ ว่าจะเป็ นจ านวนก้านครี บ หรื อ ลัก ษณะอื่ น ๆ จุ ด สี ด าที่ เหนื อ ครี บ อกจะเป็ นส่ ว นที่
พัฒนาขึ้นมาหลังสุ ด
2. จุดวิกฤติจากการเปลีย่ นแปลงรู ปร่ างของลูกปลาวัยอ่ อน
ลูกปลาเค้าขาวและลูกปลาเค้าดา เมื่อฟักออกมาจากไข่จะมีถุงอาหารสารองปรากฏอยู่ การที่ลูก
ปลาสามารถดารงชี วิตอยู่และมี การพัฒนาของอวัยวะต่างๆ จะอาศัยพลังงานจากอาหารที่ อยู่ในถุงอาหาร
สารองเมื่อมีการใช้อาหารสารองไปแล้วจะมีการพัฒนาของอวัยวะต่างๆขึ้นมา เช่น ปาก ซึ่งในระยะที่ปากเริ่ ม
เปิ ดและถุงอาหารสารองยุบไปนั้นจะเป็ นจุดวิกฤติ เนื่ องจากลูกปลาต้องหัดหาอาหารกิ น ถ้าไม่มีอาหารลูก
ปลาจะตาย จุดวิกฤติต่อไป คือ จุดที่ลูกปลามีพฒั นาการของครี บก้นเกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงจากลูกปลา
วัยอ่อนระยะหลังเป็ น ลูกปลาขนาดเล็ก ซึ่งเป็ นระยะที่ลูกปลาตายมากเนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงของลักษณะ
อาหารที่กิน หลังจากระยะที่เป็ นลูกปลาขนาดเล็กแล้ว การตายของลูกปลาจะลดน้อยลงโอกาสที่จะเจริ ญไป
เป็ นปลาเต็มวัยจะเป็ นไปตามปกติ
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3. คู่มือการจาแนกชนิดของลูกปลาในสกุลปลาเค้ า (Genus Wallago)
จากข้อมูลพัฒนาการในลูกปลาวัยอ่อนระยะต่างๆ สามารถจัดทาคู่มือในการจาแนกชนิ ดของ
ลูกปลาเค้าได้ดงั นี้ คือ
ก. ลูกปลาวัยอ่ อนระยะที่ถุงอาหารสารองปรากฏอยู่ (yolk sac stage)
1. มีกล้ามเนื้อประมาณ 40 มัด ช่องเปิ ดของท่อทางเดินอาหารอยู่ที่ประมาณ
มัดที่ 16 มีจุดสี ปรากฏอยูบ่ นหัวและลาตัวด้านบน
2. มีกล้ามเนื้อประมาณ 46 มัด ช่องเปิ ดของท่อทางเดินอาหารอยูท่ ี่ประมาณ
มัดที่18 ไม่มีจุดสี ปรากฏอยูบ่ นหัวและลาตัว
ข. ลูกปลาวัยอ่ อนระยะแรก (pre larval stage)
1. ปากกว้าง มุมปากอยูห่ ลังลูกตา มัดกล้ามเนื้อประมาณ 56 มัด ช่องเปิ ด
ของท่อทางเดินอาหารอยูท่ ี่ประมาณมัดที่ 15 มีจุดสี ดาเป็ นจานวนมากบนหัว
ลาตัวด้านบน และด้านข้าง
2. ปากไม่กว้างมาก มุมปากอยูห่ น้าลูกตา มีกล้ามเนื้ อประมาณ 60 มัด ช่องเปิ ด
ของท่อทางเดินอาหารอยู่ที่ประมาณมัดที่ 16 มีจุดสี ดาบนหัวเล็กน้อย
และที่เหนือกระเพาะอาหาร จมูกเป็ นท่อ
ค. ลูกปลาวัยอ่ อนระยะหลัง (post larval stage)
1. ปากกว้างมาก มุมปากอยูห่ ลังลูกตา จมูกไม่เป็ นท่อ มีกา้ นครี บก้น 77 ก้าน
มีจุดสี ดาเป็ นแถบดาอยูบ่ นหัว ลาตัวด้านบนและด้านล่างมีสีดาเป็ นแถบยาวไปตามลาตัว
2. ปากกว้างไม่มากนัก มุมปากอยูห่ น้าลูกตา จมูกเป็ นท่อ มีกา้ นครี บก้น 64 ก้าน
มีจุดสี ดาเล็กน้อยที่บริ เวณจมูก และที่บนเยือ่ บุช่องท้อง
ง. ลูกปลาขนาดเล็ก (juvenile stage)
1. ปากกว้างมาก มุมปากอยูห่ ลังลูกตา จมูกไม่เป็ นท่อ มีจุดสี บนหัวจนเป็ นสี ดา
และรวมตัวเป็ นแถบดาตามความยาวของลาตัว 3 แถบ คือ ด้านบนของลาตัว
ด้านล่างของลาตัว และบนครี บก้น หนวดที่ขากรรไกรล่างยาวถึงมุมปาก
2. ปากค่อนข้างกว้าง มุมปากอยูห่ น้าลูกตา จมูกเป็ นท่อ มีจุดสี ดากระจายทัว่ ตัว
ทั้งหมด รวมทั้งบนครี บก้น หนวดที่ขากรรไกรล่างสั้นมาก
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สรุปและวิจารณ์ ผล
1. การเจริ ญ พัฒ นาของลูก ปลาเค้า พบว่า ปลาในสกุ ล ปลาเค้าเป็ นพวกที่ มี ก ารเจริ ญ พัฒ นาที่
ค่อนข้างเร็ ว เมื่อลูกปลาฟั กออกจากไข่จะมีลาตัวที่ค่อนข้างยาว มีถุงอาหารเป็ นรู ปกลมอยู่ที่ค่อนมาทางส่ วน
หัวและมีความยาวประมาณหนึ่ งในสามของลาตัว มีกล้ามเนื้อทั้งหมดในขณะที่มีถุงอาหารสารองอยู่ประมาณ
40-46 มัด และเมื่อลูกปลาได้เจริ ญพัฒนาถึงระยะปลาขนาดเล็กแล้ว จานวนมัดกล้ามเนื้ อในระหว่างปลาเค้า
ขาวและปลาเค้าดาจะต่างกันออกไป คือ ปลาเค้าขาวมีกล้ามเนื้อประมาณ 54-56 มัด และปลาเค้าดามีกล้ามเนื้ อ
ประมาณ 58-60 มัด จานวนก้านครี บที่พบ คือ ปลาเค้าขาวมีครี บหลัง 5 ก้าน และครี บก้นมีจานวนทั้งหมด
ประมาณ 77-79 ก้าน และปลาเค้าดามีจานวนก้านครี บหลัง i, 5 และครี บก้นทั้งหมดประมาณ 61-68 ก้าน ซึ่งมี
ความแตกต่างกันเห็นได้ชดั นอกจากนั้นลักษณะรู ปร่ างภายนอกโดยทัว่ ไปของลูกปลาเค้าขาวและเค้าดายัง
สามารถแยกออกจากกัน เช่น รู ปร่ างของปลาเค้าขาวเรี ยวยาวและมีความแบนข้างมากกว่าปลาเค้าดาซึ่งรู ปร่ าง
หนากว่าและไม่เรี ยวยาวเท่ากับปลาเค้าขาว ปากของลูกปลาทั้ง 2 ชนิ ดนี้ แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั คือ ปลา
เค้าขาวมี ป ากที่ ก ว้างมาก มุ ม ปากยาวเกิ น กว่าลู ก ตา ปลาเค้าดาปากแคบกว่ามุม ปากยาวไม่ถึ งหน้าลู ก ตา
นอกจากนั้น หนวดที่ขากรรไกรล่างของปลาเค้าขาวยาวไปถึงมุมปาก แต่หนวดที่ขากรรไกรล่างของปลาเค้า
ดาสั้นมาก สี บนลาตัวของลูกปลายังเป็ นลักษณะที่สามารถจาแนกลูกปลาอย่างเห็นได้ชดั คือ ลูกปลาเค้าขาวมี
จุดสี ดาเป็ นแถบตามความยาวของลาตัวที่ดา้ นหลัง ท้อง และกลางครี บก้น ซึ่ งลูกปลาเค้าดาเป็ นสี ดาหมดทั้ง
ลาตัว และครี บก้น ส่ วนของจมูกลูกปลาทั้ง 2 ชนิด ได้แสดงความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั เช่นกัน คือ จมูก
ของลูกปลาเค้าขาวเป็ นรู จมูกแบบปกติ แต่ลูกปลาเค้าดารู จมูกเป็ นท่อทั้งทางด้านหน้าและด้านหลัง
2. ลูกปลาในกลุ่มปลาหนัง มีลกั ษณะการกินอาหารคือ เป็ นพวกที่กินสัตว์น้ าขนาดเล็ก หรื อปลา
ขนาดเล็กกว่าตั้งแต่เป็ นลูกปลาวัยอ่อน ดังนั้น จุดวิกฤติของลูกปลาวัยอ่อนพวกปลาหนังที่ทาการเพาะเลี้ยงพบ
ได้ต้ งั แต่ระยะที่มีการพัฒนาของปาก ซึ่งเป็ นระยะที่ตอ้ งมีอาหารให้กินทันที มิฉะนั้นจะมีการกินกันเองและ
ตายไปในที่สุด หรื อถ้าให้อาหารช้าไป ลูกปลาจะขาดอาหารเนื่องจากอาหารสารองถูกดูดซึมไปใช้อย่าง
รวดเร็ว และลูกปลาต้องมีการหัดกินอาหารอีกด้วย ดังนั้นวิกฤติของลูกปลาพบได้ต้ งั แต่เกิดขึ้นมา หลังจากนั้น
การเปลี่ยนรู ปร่ างหรื ออุปนิสัยในการเป็ นอยูก่ ็ถือเป็ นจุดวิกฤติที่เกิดขึ้นได้ในปลาที่ได้ทาการเพาะเลี้ยง ลูกปลา
วัยอ่อนระยะที่มีถุงอาหารสารองปรากฏอยูเ่ ป็ นระยะที่มีการจาแนกชนิดได้ยากมาก เนื่องจากอวัยวะต่างๆหรื อ
ลักษณะภายนอกต่างๆ ยังไม่มีการพัฒนา
3. ลักษณะต่างๆที่นามาใช้ในการจาแนกชนิ ดของลูกปลาเค้าในระยะต่างๆ คือ ลูกปลาที่มีถุง
อาหารสารองปรากฏอยู่น้ นั คือ จานวนมัดกล้ามเนื้ อและจุดสี ที่ปรากฏอยู่บนหัวและลาตัวของลูกปลา เมื่อลูก
ปลาเจริ ญขึ้นเป็ นลูกปลาวัยอ่อนระยะแรก ลักษณะที่ใช้ในการจาแนกชนิดคือ ความกว้างของปาก จานวนมัด
กล้ามเนื้ อ และช่องเปิ ดท่อทางเดินอาหาร ส่ วนลักษณะที่ ใช้ในการจาแนกชนิ ดในลูกปลาวัยอ่อนระยะหลัง
และลูกปลาขนาดเล็ก ได้แก่ ลักษณะปาก จมูก และจุดสี บนลาตัวและครี บก้น และเริ่ มจาแนกลูกปลาทั้ง 2
ชนิดได้เมื่ออายุประมาณ 1 วัน

