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การจาแนกปลากะตักสกุล Encrasicholina และ Stolephorus

ปลากะตัก (Anchovy) เป็ นปลาผิวน้ า ขนาดเล็ก ที่ พบแพร่ กระจายทัว่ ไปตามชายฝั่ ง
ทะเลถึงระดับน้ าลึก 70 เมตร ทั้งทางฝั่งอ่าวไทย และทะเลอันดามัน มีชื่อท้องถิ่นเรี ยกกันหลายชื่ อ ได้แก่
ปลาไส้ตนั ปลาหัวอ่อน ปลาจิ้งจั้ง ปลามะลิ ปลาข้าวสาร ปลายิ่วเกี๊ ยะ เป็ นต้น ปลากะตักเป็ นปลาที่มี
ความสาคัญทางเศรษฐกิ จของไทย เป็ นที่ ต้องการของผูบ้ ริ โภคทั้ง ในประเทศไทยและต่ างประเทศ
เนื่ องจากมีคุณค่าทางอาหารสู ง โดยมีการนาปลากลุ่มนี้ มาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่ น บริ โภคสด
ตากแห้ง แปรรู ป ท าน้ า ปลา น้ า บู ดู เป็ นต้น จากสถิ ติก ารส่ ง ออกของกรมประมง พบว่า ในปี 2557
ปริ มาณและมูลค่าการส่ งออกผลิตภัณฑ์ปลากะตักเท่ากับ 633.6 ตัน และ 23.49 ล้านบาท ตามลาดับ
ตลาดยุโรปเป็ นตลาดหนึ่งที่ ไทยส่ งผลิตภัณฑ์ปลากะตักไปจาหน่าย โดยที่ไทยจะต้อง
ควบคุมคุณภาพสิ นค้าให้สอดคล้อ งตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป ซึ่ งในปี 2557 คณะกรรมาธิ การ
ยุโรปได้กาหนดปริ มาณแคดเมียมในปลากะตักกลุ่ม Anchovy (Engraulis species) ไม่เกิน 0.25 mg/kg
ในขณะที่ ปลากะตักชนิ ดอื่ น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในสกุล Engraulis กาหนดปริ มาณแคดเมี ยมไม่เกิ น 0.05
mg/kg ซึ่งส่ งผลกระทบต่อการส่ งออกสิ นค้าปลากะตักของประเทศไทยไปสหภาพยุโรป เนื่องจากปลา
กะตักของประเทศไทยไม่ได้อยูใ่ นสกุล Engraulis และส่ วนใหญ่มีปริ มาณแคดเมียมสู งกว่า 0.05 mg/kg
ดังนั้น ประเทศไทยจึ งต้องรวบรวมข้อมูลปริ มาณแคดเมี ยมที่ มีในธรรมชาติของปลากะตัก ที่มาจาก
แหล่ ง จับ ในประเทศไทย เพื่ อนาไปยื นยันกับ คณะกรรมาธิ ก ารยุโรปในการขอให้ ก าหนดปริ ม าณ
แคดเมียมของปลากะตักไทยไว้ในกลุ่มเดียวกับปลากะตักสกุล Engraulis ทั้งนี้ ปลากะตักที่พบมากใน
น่านน้ าไทยคือสกุล Encrasicholina และสกุล Stolephorus
ผูเ้ ขียนจึงได้เรี ยบเรี ยงบทความนี้ เพื่อให้ผปู้ ระกอบการปลากะตักมีความรู ้เกี่ยวกับลักษณะ
ของปลากะตักแต่ละสกุลที่มาจากแหล่งจับในประเทศไทย และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการแยก
สกุลของปลากะตักในเบื้องต้น ซึ่ งจะช่ วยให้ผปู้ ระกอบการสามารถตรวจสอบและให้ขอ้ มูลสกุลของ
ปลากะตักในตัวอย่างวัตถุดิบที่ส่งให้กรมประมงวิเคราะห์ เพื่อรวบรวมข้อมูลปริ มาณแคดเมียมในแต่ละ
สกุลของปลากะตัก รวมทั้งระบุสกุลในเอกสารที่ขอการรับรองกับกรมประมงได้อย่างถูกต้องสอดคล้อง
กับสกุลของวัตถุดิบปลากะตักที่นามาใช้ผลิตจริ งต่อไป
วงศ์ ปลากะตัก (Family Engraulidae)
ปลากะตัก อยู่ ใ นอาณาจัก ร Animalia ไฟลัม Chordata ชั้น Actinopterygii อัน ดับ
Clupeiformes วงศ์ Engraulidae ซึ่ งมีท้ งั หมด 17 สกุล โดยสกุลที่พบมากในน่ านน้ าไทยมี 2 สกุล คือ
Encrasicholina และสกุล Stolephorus ปลาในวงศ์น้ ี เรี ยกโดยรวมว่า Anchovies ส่ วนใหญ่เป็ นปลาทะเล
ที่อาศัยตามชายฝั่ ง และชอบอยู่รวมเป็ นฝูง เป็ นปลาที่ มีขนาดเล็กถึ งปานกลาง มี ลกั ษณะทัว่ ไปคื อ มี
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จะงอยปาก ยื่นยาวเลยขากรรไกรล่าง ปลายขากรรไกรบนยาวเลยตา มีฟันขนาดเล็ก ตาโต มีเยื่อไขมัน
ปกคลุ ม ซี่ กรองสั้น มีจานวนน้อย บริ เวณสันท้องค่อนข้างแบน มีเกล็ดหนาหรื อหนามเป็ นสัน ที่หน้า
และหลังฐานครี บท้องอาจมีหนามแหลมขนาดเล็กที่ หน้าครี บท้อง หรื อมีหนามแข็งหน้าฐานครี บหลัง
และครี บท้อง ไม่มีกา้ นครี บแข็งที่ครี บ มีครี บหลังสั้น 1 อัน ส่ วนใหญ่อยูบ่ ริ เวณใกล้แนวกึ่งกลางลาตัว
ครี บ อกอยู่ ค่ อ นมาทางด้า นล่ า งของล าตัว ครี บ ท้อ งส่ ว นใหญ่ มี จุ ด เริ่ ม อยู่ห น้ า ฐานครี บ หลัง และ
ประกอบด้วยก้านครี บอ่อนที่ไม่แตกแขนง 1 อัน และก้านครี บอ่อนแตกแขนง 5-6 อัน ครี บก้นขนาด
ปานกลาง ลาตัวปกคลุมด้วยเกล็ดแบบขอบเรี ยบซึ่ งหลุดออกได้ง่าย (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 ลักษณะทัว่ ไปของปลาในวงศ์ปลากะตัก
ปลากะตักสกุล Encrasicholina (ปลากะตักตัวกลม)
ปลากะตักสกุล Encrasicholina มีอยู่ 6 ชนิด ชื่ อท้องถิ่นในประเทศไทยของปลาสกุลนี้
ได้แก่ ปลากะตักหัวแหลม ปลามะลิ ปลาจิ้งจั้ง ปลาหัวอ่อน ปลายิ่วเกี๊ยะ เป็ นต้น ลักษณะเด่นของปลา
กะตักสกุล Encrasicholina คือ ลาตัวค่อนข้างกลม เห็นกระดูก urohyal plate ชัดเจน ครี บก้นมีจุดเริ่ มอยู่
หลังบริ เวณด้านท้ายฐานครี บหลัง และมีแถบสี เงินข้างตัวชัดเจน (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 Encrasicholina devisi
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ลักษณะทัว่ ไป คือ มีลาตัวค่อนข้างกลม ยาวแบบ elongate ความยาวมาตรฐาน 5-6 เท่าของ
ความกว้างลาตัว ส่ วนหัวมีความยาวมากกว่าความกว้างลาตัว ตาโต มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่าความ
ยาวจะงอยปาก และอยู่ค่ อนไปทางด้า นบนของส่ วนหัว รู จมู ก 2 รู อยู่ค่ อนไปทางปลายจะงอยปาก
ปากกว้าง มุมปากยาวเลยขอบท้ายของตา ขอบท้ายกระดูกขากรรไกรบน (maxilla tip) แหลม ยาวถึง
แผ่นกระดูกหน้าแผ่นปิ ดเหงือก (preopercle) ยกเว้นชนิด E. punctifer และ E. purpurea (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 ความแตกต่างระหว่าง E. punctifer, E. purpurea (a) และ Encrasicholina ชนิดอื่น (b)
กล้ามเนื้ อใต้ส่วนหัวที่คอดคอยาวไม่ถึงส่ วนหน้าของเยื่อใต้แผ่นปิ ดเหงือก จึงเห็นแผ่นกระดูก urohyal
(urohyal plate) เป็ นแผ่นเล็กๆ รู ปร่ างรี คล้ายเม็ดข้าวสาร ซี่ กรองส่ วนล่างเป็ นแท่งยาวเรี ยว 23-28 อัน
ส่ วนท้องค่อนข้างกลม มีหนามแหลมขนาดเล็กที่สันหน้าครี บท้อง 3-6 อัน ครี บหลังประกอบด้วยก้าน
ครี บอ่อนที่ไม่แตกแขนง 2-3 อัน และก้านครี บอ่อนแตกแขนง 10-12 อัน ครี บอกประกอบด้วยก้านครี บ
อ่อนที่ไม่แตกแขนง 1 อัน และก้านครี บอ่อนแตกแขนง 11-13 อัน ครี บท้องประกอบด้วยก้านครี บอ่อน
ที่ไม่แตกแขนง 1 อัน และก้านครี บอ่อนแตกแขนง 5-6 อัน ครี บก้นมีจุดเริ่ มอยูน่ อกบริ เวณแนวฐานครี บ
หลัง ประกอบด้วยก้านครี บอ่อนที่ไม่แตกแขนง 2-3 อัน และก้านครี บอ่อนแตกแขนง 13-17 อัน คอด
หางยาว ระยะห่างระหว่างฐานครี บอกถึงฐานครี บท้องเท่ากับระยะห่ างระหว่างท้ายฐานครี บท้องถึงฐาน
ครี บก้น และเท่ากับความยาวคอดหาง ครี บหางเว้าลึกแบบ fork เกล็ดขนาดปานกลาง ใส หลุดง่าย ไม่มี
เส้นข้างตัว มีเกล็ดในแนวข้างลาตัว 38-43 เกล็ด และเกล็ดในแนวหน้าฐานครี บหลัง 16-18 เกล็ด ลาตัวสี
ขาวอมเทา หรื อออกเหลื องอ่อน ขอบท้ายของเกล็ดบริ เวณลาตัวด้านบนมีสีดา ส่ วนหัวด้านข้างมีสีเงิ น
ด้านบนส่ วนหัวและปลายจะงอยปากมีเม็ดสี สีดากระจายอยูท่ วั่ ไป ปลายจะงอยปากอาจมีสีเหลืองอ่อน
ครี บทุกครี บใส ยกเว้นครี บหางมีสีดาในปลาขนาดเล็ก (tail length น้อยกว่า 4 ซม.) มีลาตัวค่อนข้างแบน
และใส
ปลากะตักสกุล Stolephorus (ปลากะตักตัวแบน)
ปลากะตักสกุล Stolephorus มีอยู่ 20 ชนิด ชื่อท้องถิ่นในประเทศไทยของปลาสกุลนี้ ได้แก่
ปลากะตักใหญ่ กะตักควาย กล้วย มะลิ ไส้ตนั เป็ นต้น ลักษณะเด่นของปลากะตักสกุล Stolephorus คือ
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ลาตัวค่อนข้างแบน ไม่เห็น urohyal plate ครี บก้นมีจุดเริ่ มอยูใ่ ต้บริ เวณฐานครี บหลัง และบางชนิ ดอาจมี
หนามแข็งหน้าฐานครี บหลัง หรื อครี บท้อง (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 Stolephorus indicus
ลักษณะทัว่ ไปคือ มีลาตัวแบนข้างเล็กน้อย ยาวแบบ elongate (ยกเว้นชนิ ด S. indicus)
ความยาวมาตรฐาน 3.9-5.7 เท่าของความกว้างลาตัว ส่ วนหัวมีความยาวใกล้เคียงกับความกว้างลาตัว
ตาโต มี เส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่าความยาวจะงอยปาก จะงอยปากโค้งมน รู จมูก 2 รู อยู่ค่อนไปทาง
ปลายจะงอยปาก ปากกว้าง มุมปากยาวเลยขอบท้ายของตา ขอบท้ายกระดูกขากรรไกรบนแหลม และ
ยาวถึงแผ่นกระดูกหน้าแผ่นปิ ดเหงือก (ยกเว้นชนิ ด S. indicus) บางชนิ ดยาวถึงขอบท้ายแผ่นปิ ดเหงือก
กล้ามเนื้อใต้ส่วนหัวที่คอดคอยาวถึงส่ วนหน้าของเยื่อใต้แผ่นปิ ดเหงือกคลุมแผ่นกระดูก urohyal ไว้ มีซี่
กรองส่ วนล่าง 19-31 อัน ส่ วนท้องค่อนข้างแบน มี หนามแหลมขนาดเล็กที่ สันหน้าครี บท้อง 2-7 อัน
และบางชนิดอาจมีหนามแข็งหน้าฐานครี บหลังหรื อครี บท้อง ครี บหลังประกอบด้วยก้านครี บอ่อนที่ไม่
แตกแขนง 2-3 อัน และก้านครี บอ่อนแตกแขนง 12-14 อัน ครี บอกประกอบด้วยก้านครี บอ่อนที่ไม่แตก
แขนง 1 อัน และก้านครี บอ่อนแตกแขนง 10-13 อัน ครี บท้องประกอบด้วยก้านครี บอ่อนที่ไม่แตกแขนง
1 อัน และก้ า นครี บอ่ อ นแตกแขนง 5-6 อั น ครี บก้ น มี จุ ด เริ่ มอยู่ ใ นบริ เวณแนวฐานครี บหลั ง
ประกอบด้วยก้านครี บอ่อนที่ไม่แตกแขนง 3 อัน และก้านครี บอ่อนแตกแขนง 14-19 อัน คอดหางยาว
ระยะห่ างระหว่างฐานครี บอกถึ งฐานครี บท้องใกล้เคียงกับระยะห่ างระหว่างท้ายฐานครี บท้องถึ งฐาน
ครี บก้น และใกล้เคียงกับความยาวคอดหาง ครี บหางเว้าลึกแบบ fork เกล็ดขนาดปานกลาง ใส หลุดง่าย
ไม่มีเส้นข้างตัว มีเกล็ดในแนวข้างลาตัว 34-42 เกล็ด และเกล็ดในแนวหน้าฐานครี บหลัง 14-20 เกล็ด
ลาตัวสี ขาวนวล ค่อนข้างใส มีแถบสี เงินอ่อนพาดตามความยาวลาตัว ส่ วนหัวด้านข้างมีสีเงิน ครี บทุก
ครี บใส ยกเว้นครี บหางมีสีดา บางชนิดอาจมีสีเหลือง และมีขอบสี ดา
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ความแตกต่ างระหว่างปลากะตักตัวกลมและปลากะตักตัวแบน
จุดสังเกตความแตกต่างระหว่างปลากะตักตัวกลมและปลากะตักตัวแบนเป็ นดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การจาแนกความแตกต่างระหว่างปลากะตักตัวกลม และปลากะตักตัวแบน
จุดสั งเกต
Encrasicholina (a)
Stolephorus (b)
1. จุดเริ่ มครี บก้น
อยูน่ อกแนวฐานครี บหลัง
อยูใ่ นแนวฐานครี บหลัง

2. กระดูก urohyal plate

เห็นชัดเจน

3. หนามแข็งหน้าครี บหลัง ไม่มี
และครี บท้อง

มองไม่เห็น

พบในบางชนิด
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