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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาสัณฐานวิทยาของลูกอ๊อดวงศ์อึ่ง 3 ชนิดได้แก่ อึ่งลาย (Glyphoglossus guttulatus) อึ่งขาค า (Microhyla 
pulchra) และอึ่งลายแต้ม (M. butleri) โดยคัดเลือกลูกอ๊อดในระยะ 36-38 มาศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา 26 ลักษณะ 
พบว่าลูกอ๊อดทั้ง 3 ชนิดมีลักษณะสัณฐานวิทยาที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ ล าตัวโปร่งแสง ตาอยู่ต าแหน่งทางด้านข้างของส่วนหัว รู
จมูกอยู่ใกล้ปลายปากมากกว่าตา ช่องเปิดเหงือกอยู่ทางด้านท้อง ริมฝีปากล่างโค้งพับออกจากช่องปากไปทางด้านหน้าเป็นรูป
ตัวยูไม่มีแผ่นหนังรอบปาก จะงอยปาก และแถวฟัน รูทวารเปิดออกทางด้านท้องส่วนท้ายของล าตัว อัตราส่วนค่าเฉลี่ยของ
ความยาวปลายปากถึงรูทวาร ต่อความยาวปลายปากถึงปลายหาง มีค่าใกล้เคียงกัน แต่มีลักษณะสัณฐานวิทยาที่แตกต่างกัน 
ได้แก่ ลูกอ๊อดอึ่งขาค าและลูกอ๊อดอึ่งลายแต้มมีปลายหางเรียวแหลมเป็นเส้น ส่วนลูกอ๊อดอึ่งลายมีปลายหางเรียวแหลมไม่เป็น
เส้น และโครงสร้างภายในโพรงปากมีความแตกต่างกันพบว่า ลูกอ๊อดอึ่งลายและลูกอ๊อดอึ่งขาค ามีแผ่นปิดรูจมูกภายใน (narial 
valve projection) และโพรงปากไม่เรียบมีพาพิลลี (papillae) ส่วนลูกอ๊อดอึ่งลายแต้มไม่พบแผ่นปิดรูจมูกภายใน และโพรง
ปากเรียบไม่มีพาพิลลี 
 

ค าส าคัญ: สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก, ลูกอ๊อด, กายวิภาคโพรงปาก, วงศ์อึ่งอ่างบ้าน, ประเทศไทย 
 

ABSTRACT 
 

Twenty-six of morphological characters of three microhylid tadpole species (i.e., Glyphoglossus guttulatus, 
Microhyla pulchra and M. butleri) were studied. The Gosner (1960)’ stages 36-38 were chosen. The result 
showed those tadpoles having some similarly morphological characters including having translucent bodies, 
eyes positioned lateral of head, their nostrils closer to snout than eyes, spiracle positioned on ventral, their 
lower lip folded out of oral in U-shape without papillae, beak and denticle, vent tube opened at posterior 
ventral of body, mean of ratio between body length and total length have approximately value. However, 
they have some different morphological characters such as the flagellate tail tip are found in M. pulchra 
and M. butleri but lacking in G. guttulatus which is tapering tail. Glyphoglossus guttulatus and M. pulchra 
showed similarity of buccal cavity feature by having narial valve projection and buccal cavity with papillae. 
However, these structures are absent in M. butleri. 
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ค าน า 
 

ลูกอ๊อดมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนไทยมายาวนานเนื่องจากลูกอ๊อดหลายๆ ชนิดมีการบริโภคอย่างแพร่หลาย 
โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (Chuaynkern & Duengkae, 2014) โดยเฉพาะลูกอ๊อดที่
บริโภคนั้นเป็นลูกอ๊อดของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกในอันดับกบเขียด (Order Anura) นอกจากนี้แล้วลูกอ๊อดที่อาศัยใน
แหล่งน้ ายังเป็นกลไกและมีบทบาทในระบบนิเวศด้วย แม้ว่าการศึกษาเก่ียวกับบทบาทและหน้าที่ของลูกอ๊อดในระบบ
นิเวศยังมีการสนใจศึกษากันน้อย โดยเฉพาะในประเทศไทย 

นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจศึกษาเก่ียวกับลักษณะสัณฐานวิทยาของลูกอ๊อดตลอดจนโพรงปาก (buccal) มา
อย่างยาวนาน (Smith, 1916, 1917; Wassersug, 1976; Duellman & Trueb, 1986; McDiarmid & Altig, 1999; 
Shimizu & Ota, 2003) หากแต่ความก้าวหน้าและความถูกต้องยังคงห่างไกลจากความเป็นจริง ทั้งในแง่ของจ านวน
ชนิดสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกที่มีการค้นพบชนิดใหม่ขึ้นมาเร่ือยๆ (Frost, 2017) และทั้งในแง่ของความละเอียดในการ
จัดท าค าบรรยาย (description) วิธีการการระบุชนิด และวิธีการที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งความก้าวหน้าในการศึกษาต่างก็
มีความเหลื่อมล้ ากันในแต่ละประเทศ (ดูตัวอย่างใน Leong, 2002; Das & Haas, 2005) 

ประเทศไทยมีการศึกษาสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกมามากกว่า 140 ปี และการศึกษาลักษณะของลูกอ๊อดก็เริ่มใน
เวลาใกล้เคียงกัน (Chuaynkern & Duengkae, 2014) ปัจจุบันรายงานการพบสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกในประเทศ
ไทยมีประมาณ 180 ชนิด (Frost, 2017) แต่การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอกและโพรงปากของลูกอ๊อดในไทย
ยังมีน้อย (ตัวอย่างเช่น Smith, 1916, 1917; Wassersug, 1976; Grosjean et al., 2003, 2015; Inthara et al., 
2009; Grosjean & Inthara, 2016) ทั้งนี้อันเนื่องมาจากการเก็บรวบรวมตัวอย่างลูกอ๊อด การจ าแนก และเทคนิคใน
การศึกษายังมีความยากล าบาก และใช้ทุนสูง โดยเฉพาะการใช้เทคนิคดีเอ็นเอ การศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ
ส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM) เป็นต้น 

บทความนี้เสนอค าบรรยายลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอกและกายวิภาคโพรงปากของลูกอ๊อด 3 ชนิด คือ อ่ึง
แดง (G. guttulatus) อ่ึงลายแต้ม (M. buteri) และอ่ึงขาค า (M. pulchra) โดยค าบรรยายกายวิภาคโพรงปากใช้
เทคนิควิธีการย้อมสีเมทิลีนบลู (methylene blue) 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 

ตัวอย่างลูกอ๊อดอ่ึงแดง อ่ึงลายแต้ม และอ่ึงขาค า ที่ใช้ศึกษามาจากการยืมจากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
(Thailand Natural History Museum, THNHM) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี และห้อง
เก็บตัวอย่างสัตว์มีกระดูกสันหลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen Vertebrates Collection, KKUC) (รายละเอียด
ตัวอย่างแสดงในส่วนของผล) โดยด าเนินการศึกษา ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 

การจ าแนกชนิดของลูกอ๊อดใช้วิธีการตรวจเทียบลักษณะของตัวอย่างลูกอ๊อดกับค าบรรยายที่ได้มีการตีพิมพ์ไว้
แล้ว ประกอบด้วย Inthara (2000) Noikotr (2001) Danaisawat et al. (2010) Meewattana (2005) ตลอดจน
การเปรียบเทียบกับภาพถ่ายและโครงสร้างปากกับเอกสารต่างๆ เช่น Inthara et al. (2005) 

เลือกตัวอย่างลูกอ๊อดในระยะ 36-38 เพื่อศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอกและโพรงปาก การระบุระยะการ
เจริญเติบโตของลูกอ๊อดนั้นอ้างอิงตาม Gosner (1960) โดยระยะในช่วงดังกล่าวเป็นระยะที่ลูกอ๊อดมีขาหลังโตเต็มที่
แล้วจนกระทั่งขาหลังมีนิ้วแยกกันอย่างชัดเจนซึ่งเป็นระยะการเจริญเติบโตของลูกอ๊อดที่มีโครงสร้างปากเจริญเต็มที่
แล้ว 

การวัดขนาดขนาดลูกอ๊อดใช้เวอร์เนียคาลิปเปอร์แบบดิจิทอล ยกเว้นลักษณะที่มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตรจะ
ใช้การวัดใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอผ่านเลนส์ตา ในกรณีตัวอย่างลูกอ๊อดมีลักษณะใสท าให้ไม่สามารถมองเห็น
รายละเอียดได้ชัดเจนจะย้อมด้วยสีเมทิลีนบลูเพื่อให้เห็นรายละเอียดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ลักษณะที่ใช้วัดขนาดของลูกอ๊อด
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ประกอบด้วย 20 ลักษณะ ดังนี้ ความสูงของตัว (BH) ความกว้างของหัว (BW) เส้นผ่านศูนย์กลางตา (ED) ระยะ
ระหว่างจมูก (NN) ระยะจากจมูกถึงตา (NP) ระยะระหว่างตา (PP) ระยะจากปลายปากถึงตา (RN) ระยะจากปลาย
ปากถึงทางน้ าเข้า (SS) ระยะจากปลายปากถึงครีบหางบน (SU) ความยาวจากปลายปากถึงท่อขับถ่าย (SVL) ความ
ยาวทั้งหมด (TL) ความยาวของช่องว่างส่วนที่ยื่นบริเวณปากบน (DPG) ความยาวของช่องว่างแถวฟันที่หนึ่งของริม
ฝีปากล่าง (LKR1I) ความยาวของแถวฟันที่สองของริมฝีปากล่าง (LKR2) ความกว้างของแผ่นปาก (ODW) ความยาว
ของแถวฟันที่สองของริมฝีปากบน (UKR2) ความยาวของช่องว่างแถวฟันที่หนึ่งของริมฝีปากบน (UKR2I) ความสูงของ
หาง (HT) ความสูงของหางส่วนล่าง (LF) ความสูงของหางส่วนบน (UF) ระยะจากท่อขับถ่ายถึงส่วนหางที่สูงที่สุด (V-
mHT) ระยะทางจากท่อขับถ่ายถึงปลายสุดของหาง (VT) ความยาวของร่างกาย (body length, BL;) ระยะห่าง
ระหว่างจมูก (internarial distance, IND) ระยะห่างระหว่างเบ้าตา (interorbital distance, IOD) ตุ่มขา (limb bud, 
LB) ช่องปาก (oral disc, OD) ช่องหายใจ (spiracle, SP) ความสูงของหาง (maximum tail height, MTH) ความ
ยาวของหาง (tail length, TAL) ความยาวรวมของร่างกาย (total length, TL) ความสูงของกล้ามเนื้อหาง (tail 
muscle height, TMH) ความกว้างของกล้ามเนื้อหาง (tail muscle width, TMW) กล้ามเนื้อกลางหาง (tail muscle 
axis, TMA) ท่อระบาย (vent tube, VT) เป็นต้น พบว่าขนาดของลักษณะสัณฐานวิทยาเป็นข้อมูลที่ส าคัญที่ใช้
ประกอบการจ าแนกชนิดลูกอ๊อดได้ 

ท าการศึกษาสัณฐานวิทยาของโพรงปากโดยการเลือกตัวอย่างลูกอ๊อดแต่ละชนิดมา 1 ตัวอย่าง ท าการตัดปาก
ลูกอ๊อดโดยใช้มีดผ่าตัด และด าเนินการศึกษาผ่านกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ พร้อมทั้งวาดภาพโครงสร้างโพรงปากผ่าน
กล้องลูซิดา 
 

 
 

ภาพที่ 1  ภาพแสดงตัวเต็มวัยและลูกอ๊อดของอ่ึงแดง (Glyphoglossus guttulatus, บนซา้ยและขวา) อ่ึงลาย
แต้ม (Microhyla butleri, กลางซ้ายและขวา) และอ่ึงขาค า (M. pulchra, ล่างซ้ายและขวา) 
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ผลและวิจารณ์ 
 

อึ่งแดง (Striped burrowing frog) 
Glyphoglossus guttulatus 

(ภาพที่ 1-3) 
 

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา    KKUC 00604.1-10 (10 ตัวอย่าง) 
 

ลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอก    หัวค่อนข้างป้าน ล าตัวป้อมคล้ายรูปไข่โปร่งแสง ความยาวล าตัวประมาณ 14.12 
มิลลิเมตร อัตราส่วนค่าเฉลี่ยของความยาวปลายปากถึงรูทวาร (BL) ต่อความยาวปลายปากถึงปลายหาง (TL) 
ประมาณ 0.40 มิลลิเมตร มีจุดสีด าขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วไปบริเวณส่วนหัวและล าตัว บริเวณกล่องสมองมีลักษณะ
คล้ายง่ามสีด า  ทางด้านท้องใสเห็นล าไส้วนตามเข็มนาฬิกา ตากลมสีด าอยู่ต าแหน่งทางด้านข้างของส่วนหัว ปากอยู่
ทางด้านหน้าสุดของส่วนหัว เปิดออกทางด้านหน้า ช่องปากกว้าง รูจมูกค่อนข้างกลมอยู่ใกล้ปลายปากมากกว่าตา มีจุด
สีด าหนาแน่น ช่องเปิดเหงือกอยู่ตรงกลางทางด้านท้อง ช่องเปิดกว้าง เปิดออกท้ายสุดของล าตัวก่อนถึงโคนหาง
เล็กน้อย รูทวารเปิดออกทางด้านท้ายของล าตัว หางเรียวปลายแหลมและบางมาก ครีบหางโปร่งใส ครีบหางบนมีจุดสี
ด าขนาดเล็กหนาแน่น บริเวณปลายครีบหางล่างและครีบหางบนมีสีด า ครีบหางด้านล่างกว้างกว่าครีบหางด้านบนมาก 
ส่วนที่กว้างที่สุดอยู่ที่จุดเริ่มต้นของครีบหางล่าง บริเวณส่วนกลางถึงส่วนท้ายทางด้านล้างของครีบหางล่างมีสีด าและ
จุดสีด าหนาแน่น กล้ามเนื้อล าตัวมีสีขาว 
 

 
ภาพที่ 2  แสดงภาพวาดแสดงลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอกของลูกอ๊อดอึ่งแดง (Glyphoglossus guttulatus) 
ตัวอย่างหมายเลข KKUC 00604.3 ระยะ 38 
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ลักษณะโพรงปาก    ปากอยู่ทางด้านหน้าสุดของส่วนหัว ช่องปากกว้าง เปิดออกทางด้านหน้า ริมฝีปากบนนูนขึ้นเป็น
สันโค้งกว้างคลุมริมฝีปากล่าง ริมฝีปากล่างโค้งพับออกจากช่องปากไปทางด้านหน้าเป็นรูปตัวยู ไม่มีแผ่นหนังรอบปาก 
จะงอยปาก และแถวฟัน 

เพดานปากบน (Buccal roof) พาพิลลีปลายเรียวยาวอยู่ด้านหลังของรูจมูกภายใน (Postnarial papilla) มี
แผ่นหนังยื่นปิดรูจมูกภายใน (Narial valve projection) มีพาพิลลีคล้ายรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็กด้านข้างทอดยาวไป
ทางด้านท้ายของเพดานปาก (Lateral papillae) และมีพาพิลลีปลายเรียวยาวบริเวณตรงกลางด้านท้ายของเพดาน
ปาก 

เพดานปากล่าง (Buccal floor) บริเวณพื้นเพดานปากล่างไม่เรียบ มีพาพิลลีอยู่ตรงกลางใกล้ฐานด้านหน้าของ
ลิ้น 1 คู่ (Lingual papillae) มีสันยาวบริเวณตรงกลางขนาดใหญ่ (Median ridge) 

 

 
ภาพที่ 3  แสดงภาพวาดแสดงโครงสร้างโพรงปาก (เพดานปากบนและล่าง, ภาพบนและล่าง) ลูกอ๊อดอึ่งแดง 
(Glyphoglossus guttulatus) ระยะ 38 
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อึ่งลายแต้ม (Noisy chorus frog) 
Microhyla butleri 

(ภาพที่ 1, 4-5) 
 

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา    THNHM 00544.1-2 (2 ตัวอย่าง) THNHM 00537.1-2 (2 ตัวอย่าง) THNHM 
00614.1-5 (5 ตัวอย่าง) 
 

ลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอก    หัวกว้างแบนในแนวราบ ล าตัวโปร่งแสงป้อมเป็นรูปไข่ ความยาวล าตัวประมาณ 
8.95 มิลลิเมตร อัตราส่วนค่าเฉลี่ยของความยาวปลายปากถึงรูทวาร (BL) ต่อความยาวปลายปากถึงปลายหาง (TL) 
ประมาณ 0.39 มิลลิเมตร มีจุดสีด าขนาดเล็กทั่วบริเวณตัว หาง ครีบหาง กล้ามเนื้อหาง หนาแน่นบริเวณฐานบริเวณ
ปลายครีบหางล่างและปลายครีบหางบน บริเวณกล่องสมองมีลักษณะคล้ายง่ามสีด า  ทางด้านท้องใสเห็นล าไส้วน
ตามเข็มนาฬิกา ตากลมสีด าอยู่ต าแหน่งทางด้านข้างของส่วนหัว ปากอยู่ทางด้านหน้าสุดของหัว เปิดออกทางด้านหน้า 
ช่องปากค่อนข้างกว้าง รูจมูกค่อนข้างเล็ก รูจมูกอยู่ใกล้ปลายปากมากกว่าตา มีจุดสีด าหนาแน่นบริเวณรูจมูก ช่องเปิด
เหงือกอยู่ตรงกลางทางด้านท้อง ช่องเปิดกว้างค่อนไปทางด้านท้ายของล าตัว รูทวารเปิดออกทางด้านท้ายของล าตัว 
หางเรียว ปลายหางเรียวแหลมเป็นเส้น ครีบหางโปร่งแสง ปลายครีบหางมักมีสีแดง ครีบหางด้านบนแคบกว่าครีบหาง
ด้านล่าง ครีบหางกว้างสุดบริเวณจุดเร่ิมต้นของครีบหาง 
 

 
 

ภาพที่ 4  แสดงภาพวาดแสดงลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอกของลูกอ๊อดอ่ึงแดง (Microhyla butleri) ตัวอย่าง
หมายเลข KKUC 00604.3 ระยะ 38 
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ลักษณะโพรงปาก    ปากอยู่ทางด้านหน้าสุดของหัว ช่องปากค่อนข้างกว้าง ริมฝีปากบนแบบนกว้าง ริมฝีปากล่าง
แคบโค้งพับออกจากช่องปากไปทางด้านหน้าเป็นรูป ตัวยู ยืดเข้าออกได้ ไม่มีแผ่นหนังรอบปาก จะงอยปาก
และแถวฟัน 

เพดานปากบน (Buccal roof) บริเวณพื้นเพดานปากเรียบ มีสันบริเวณด้านหน้าทั้งสองข้างของเพดานปาก ไม่
มีแผ่นหนังปิดรูจมูกภายใน 

เพดานปากล่าง (Buccal floor) มีสันคล้ายรูปตัวยูบริเวณด้านข้างทั้งสองด้านของพื้นเพดานปาก และมีสัน
ขนาดใหญ่บริเวณตรงกลางด้านท้ายของพื้นปาก 
 

 
ภาพที่ 5  แสดงภาพวาดแสดงโครงสร้างโพรงปาก (เพดานปากบนและล่าง, ภาพบนและล่าง) ลูกอ๊อดอึ่งแดง 
(Microhyla butleri) ระยะ 38 
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อึ่งขาค า (Painted chorus frog) 
Microhyla pulchra 

(ภาพที่ 1, 6-7) 
 

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา    THNHM 00567.1-7 (7 ตัวอย่าง) 
 

ลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอก    ขนาดค่อนข้างเล็ก หัวป้าน ล าตัวเพรียวสีขาวโปร่งแสง มีลายกล้ามเนื้อบริเวณ
ปลายหาง ความยาวล าตัวประมาณ 7.05 mm. อัตราส่วนค่าเฉลี่ยของความยาวปลายปากถึงรูทวาร (BL) ต่อความยาว
ปลายปากถึงปลายหาง (TL) ประมาณ 0.36 mm. มีจุดสีด าขนาดเล็กกระจายทั้งตัว หนาแน่นบริเวณกล่องสมองและ
บริเวณขอบครีบหางบนและครีบหางล่าง บริเวณกล่องสมองมีลักษณะคล้ายง่ามสีด า  ทางด้านท้องใสเห็นล าไส้วน
ทวนเข็มนาฬิกา ตาค่อนข้างเล็กสีด าอยู่ทางด้านข้างของส่วนหัว ปากอยู่ทางด้านหน้าสุดของส่วนหัว เปิดออกทางด้าน
หน้า ช่องปากแคบ รูจมูกอยู่ใกล้ปลายปากมากกว่าตา ค่อนข้างชิดติดกัน มีจุดสีด าหนาแน่น ช่องเปิดเหงือกอยู่ตรง
กลางทางด้านท้อง ช่องเปิดแคบ รูทวารเปิดออกทางด้านท้ายของล าตัว หางมีขนาดใหญ่ ปลายหางเรียวเป็นเส้น ครีบ
หางโปร่งแสงบางไม่แข็งแรง ครีบหางบนแคบกว่าครีบหางล่าง ครีบหางล่างฐานยื่นเข้าในส่วนท้องเล็กน้อย 
 

 
 

ภาพที่ 6  แสดงภาพวาดแสดงลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอกของลูกอ๊อดอ่ึงขาค า (Microhyla pulchra) ตัวอย่าง
หมายเลข KKUC 00604.3 ระยะ 38 
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ลักษณะโพรงปาก    ปากอยู่ทางด้านหน้าสุดของส่วนหัว ช่องปากแคบ ริมฝีปากบนโค้งเข้าเป็นครึ่งวงกลม ริมฝีปาก
ล่างโค้งเป็นครึ่งวงกลมออกจากช่องปากไปทางด้านหน้าเป็นวงกว้างคล้ายรูปตัวยู ไม่มีแผ่นหนังรอบปาก จะงอยปาก 
และแถวฟัน 

ปากบน (Buccal roof) มีพาพิลลีคล้ายรูปสามเหลี่ยมขนาดใหญ่บริเวณตรงกลางด้านหน้าระหว่างรูจมูกภายใน 
(Prenarial papillae) มีแผ่นหนังยื่นปิดรูจมูกภายใน (Narial valve projection) มีพาพิลลีปลายเรียวยาวบริเวณตรง
กลางของพื้นเพดานปาก (Buccal roof arena papillae) 

เพดานปากล่าง (Buccal floor) มีพาพิลลีคล้ายรูปตัวยูบริเวณริมฝีปากล่าง มีสันบริเวณตรงกลางของพื้นเพา
ดานปาก (Median ridge) มีพาพิลลีคล้ายรูปสามเหลี่ยมบริเวณด้านพื้นเพดานปาก (Buccal floor arena papillae) 
และบริเวณด้านข้างของพื้นเพดานปาก 
 

 
 

ภาพที่ 7  แสดงภาพวาดแสดงโครงสร้างโพรงปาก (เพดานปากบนและล่าง, ภาพบนและล่าง) ลูกอ๊อดอึ่งขาค า 
(Microhyla pulchra) ระยะ 38 
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วิจารณ์ผล 
 

ค าบรรยายลักษณะของอ่ึงแดง อ่ึงลายแต้ม และอ่ึงขาค า ได้มีการรายงานไว้บ้างแล้ว Danaisawat et al. 
(2010) รายงานลักษณะของลูกอ๊อดทั้งสามชนิดนี้จากพื้นที่เตรียมจัดตั้งอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น จังหวัดจันทบุรี 
แต่ไม่ได้ศึกษากายวิภาคของโพรงปาก Inthara et al. (2005) น าเสนอภาพถ่ายของลูกอ๊อดอ่ึงลายแต้ม แต่ไม่ได้
รายงานค าบรรยายลักษณะแต่อย่างใด ทั้งนี้พบว่าลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอกของลูกอ๊อดทั้ง 3 ชนิด จากการศึกษา
คร้ังนี้และการศึกษาของ Inthara et al. (2005) และ Danaisawas et al. (2010) ต่างก็มีความคล้ายคลึงกัน 

จากการศึกษาลูกอ๊อดวงศ์อ่ึงจ านวน 3 ชนิด จาก 1 อันดับ 1 วงศ์ 2 สกุล จากตัวอย่างจากองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้แก่ อ่ึงลาย (Glyphoglossus guttulatus) อ่ึงขาค า (Microhyla pulchra) และ อึ่งลายแต้ม 
(Microhyla butleri) ลูกอ๊อดทั้ง 3 ชนิดมีลักษณะสัณฐานวิทยาที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ อัตราค่าเฉลี่ยของความยาว
ปลายปากถึงรูทวาร (BL) ต่อความยาวปลายปากถึงปลายหาง (TL) ใกล้เคียงกัน คือ 0.40, 0.36 และ 0.39 ตามล าดับ 
ล าตัวโปร่งแสงคล้ายรูปไข่ มีลวดลายจุดสีด ากระจายอยู่บริเวณส่วนหัวและล าตัว บริเวณกล่องสมองมีลักษณะคล้าย
ง่ามสีด า    ตากลมสีด าอยู่ต าแหน่งทางด้านข้างของส่วนหัว ปากอยู่ทางด้านหน้าสุดของส่วนหัว เปิดออกทางด้านหน้า 
ริมฝีปากล่างโค้งพับออกจากช่องปากไปทางด้านหน้าเป็นรูปตัวยู รูจมูกอยู่ใกล้ปลายปากมากกว่าตา ช่องเปิดเหงือกอยู่
ทางด้านท้อง รูทวารเปิดออกทางด้านท้ายของล าตัว ครีบหางบนมีความกว้างน้อยกว่าครีบหางล่าง แต่มีลักษณะ
สัณฐานวิทยาที่แตกต่างกัน สามารถใช้ในการระบุชนิดได้ 

จากการวัดขนาดลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอก สามารถจัดกลุ่มตามความยาวของล าตัวลูกอ๊อดในระยะที่ 36 
เป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) ลูกอ๊อดที่มีล าตัวขนาดใหญ่คือ อ่ึงลาย มีความยาวล าตัว (BL) 14.12 mm. 2) ลูกอ๊อด
ที่มาล าตัวขนาดเล็กได้แก่ อ่ึงลายแต้ม และอ่ึงขาค า มีความยาวล าตัว 8.95 และ 7.05 mm. ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม
ลักษณะสัณฐานวิทยาในด้านขนาดของลูกอ๊อดต่างมีความแตกต่างกันไปในแต่ละตัวของลูกอ๊อดแต่ละชนิด ระยะการ
เจริญเติบโต เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อขนาดลักษณะสัณฐานวิทยาดังกล่าว เช่น ปั จจัยทางด้านอาหาร 
สภาพแวดล้อม และลักษณะทางนิเวศวิทยาของแหล่งที่อยู่ 

จากการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอกของลูกอ๊อด สามารถจัดกลุ่มตามลักษณะสัณฐานวิทยาของหางได้ 
2 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) ลูกอ๊อดที่มีหางเรียวปลายแหลมเป็นเส้น (flagellate) ได้แก่ อึ่งขาค าและอ่ึงลายแต้ม 2) ลูกอ๊
อดที่มีหางเรียวปลายแหลมไม่เป็นเส้นคือ อึ่งลาย 

จากการศึกษาลักษณะโครงสร้างในโพรงปากบนพบว่า ลูกอ๊อดที่มีแผ่นปิดช่องจมูก (narial valve projection) 
ได้แก่ อึ่งลายและอ่ึงขาค า ส่วนลูกอ๊อดที่ไม่มีแผ่นปิดช่องจมูกคือ อึ่งลายแต้ม ลูกอ๊อดที่มีโพรงปากเรียบไม่มีพาพิลลีคือ 
อ่ึงลายแต้ม มีเพียงสันบริเวณด้านหน้าทั้งสองข้างของเพดานปาก ส่วนลูกอ๊อดที่มีโพรงปากไม่เรียบมีพาพิลลีได้แก่ อ่ึง
ลาย มีพาพิลลีปลายเรียวยาวอยู่ด้านหลังของรูจมูกภายใน (postnarial papilla) และตรงกลางด้านท้ายของเพดาน
ปาก มีพาพิลลีขนาดเล็กด้านข้างเพดานปาก และอ่ึงขาค า มีพาพิลลีขนาดใหญ่ตรงกลางด้านหน้าระหว่างรูจมูกภายใน 
(prenarail papillae) มีพาพิลลีปลายเรียวยาวตรงกลางเพดานปาก (buccal roof arena papillae) 

จากการศึกษาลักษณะโครงสร้างในโพรงปากล่างพบว่า ลูกอ๊อดที่มีโพรงปากเรียบไม่มีพาพิลลีคือ อ่ึงลายแต้ม มี
เพียงสันคล้ายรูปตัวยูด้านข้างและสันขนาดใหญ่ตรงกลางของเพดานปาก ส่วนลูกอ๊อดที่มีโพรงปากไม่เรียบมีพาพิลลี
ได้แก่ อ่ึงลาย มีพาพิลลีตรงกลางใกล้ฐานด้านหน้าลิ้น 1 คู่ (lingual papillae) มีสันยาวตรงกลางของเพดานปาก และ
อ่ึงขาค า มีพาพิลลีบริเวณริมฝีปากล่าง มีสันตรงกลางเพดานปาก (median ridge) มีพาพิลลีด้านข้างสันและด้านข้าง
ของเพดานปาก 

จากการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของลูกอ๊อด 3 ชนิด สอดคล้องกับรายงานของ Inthara (2000) Noikotr 
(2001) และ Meewattana (2005) จากข้อมูลการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของลูกอ๊อดสามารถสนับสนุนการศึกษา
ทางด้านสัณฐานวิทยาและอนุกรมวิธานของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกได้เป็นอย่างดี 
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ค านิยม 
 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณหน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องที่ช่วยสนับสนุนการวิจัยในเรื่องนี้ ประกอบด้วย ภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)  และภาควิชาชีววิทยาป่าไม้  คณะวนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และขอขอบคุณพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.) ตลอดจนห้องเก็บตัวอย่างสัตว์มีกระดูกสันหลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในความอนุเคราะห์การยืมตัวอย่างลูกอ๊
อดบางส่วนที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ สุดท้ายผู้วิจัยขอขอบคุณ ดร.สมชัย บุศราวิศ คุณธัญญา จั่นอาจ และคุณสัญชัย 
เมฆฉาย จาก อพวช. ในการช่วยเหลือเกี่ยวกับการยืมตัวอย่าง สุดท้ายนี้ผู้เขียนต้องขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการให้
ข้อแนะน าและการแก้ไขต้นฉบับของบทความนี้เป็นอย่างสูง 
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