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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาพัฒนาการและการจ าแนกชนิดของลูกปลาวัยอ่อนในวงศ์ปลาช่อน (Family 
Channidae) มีความส าคัญมาก เน่ืองจากปลาในวงศ์ปลาช่อนประกอบด้วย ปลากระสง (Channa lucius 
(Cuvier 1831)) ปลาช่อนงูเห่า (Channa marulius (Hamilton 1822)) ปลาชะโด (Channa micropeltes (Cuvier 
1831)) และปลาช่อน (Channa striata (Bloch 1795)) การศึกษาพฒันาการของลกัษณะภายนอกท่ีสามารถนบั
จ านวนได ้(meristic characters) ของลูกปลาตั้งแต่แรกฟักออกจากไข่ (yolk sac larva) ไปจนกระทัง่อวยัวะ
ต่าง ๆ ไดพ้ฒันาไปจนครบเหมือนกบัตวัเต็มวยั (juvenile stage) มีความส าคญัต่อการจ าแนกชนิดและการ
จดัการทรัพยากรประมง 

จากการศึกษาพบว่าลูกปลาในวงศ์ปลาช่อนในระยะท่ีมีถุงอาหารส ารองมีรูปร่างของล าตวัท่ี
คล้ายกัน รวมทั้ งถุงอาหารส ารอง แต่ส่ิงท่ี ต่างกัน คือ จุดสีท่ีปรากฏอยู่บนหัวและถุงอาหารส ารอง 
นอกจากนั้นจ านวนมดักลา้มเน้ือก็มีความแตกต่างกันออกไปตามชนิด เม่ือลูกปลามีขนาดโตขึ้นถุงอาหาร
ส ารองหดหายไป ลกัษณะของจุดสีด าท่ีรวมตวักนัเป็นแถบด าบนล าตวัสามารถใช้ในการจ าแนกชนิดพร้อม
กบัจ านวนของกา้นครีบท่ีไม่เท่ากนัเป็นขอ้มูลท่ีใชใ้นการจ าแนกชนิดของลูกปลาอีกส่วนหน่ึง 

 
ค าส าคัญ: ลูกปลาวยัอ่อน พฒันาการ การจ าแนกชนิด ช่อน กระสง 
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Abstract 
Study on the development and identification of the snake head larvae (Family Channidae) is 

an important subject for the fisheries.  The family Channidae comprised of Channa lucius (Cuvier 1831) 
Channa marulius (Hamilton 1822) Channa micropeltes (Cuvier 1831) and Channa striata (Bloch 1795).  
Snake head is an important family on economic and food security for the local people in Thailand.  The 
meristic character development of the fish larvae from yolk sac stage to the juvenile stage shows the 
difference among species. 

The fish larvae in yolk sac stage show no difference among their body shape and yolk sac 
except the chromatophore pigment pattern on their head and yolk sac while myomere count is difference 
among their species.  When the larvae grows up, the yolk sac had disappeared.  The colour pattern on their 
head and body were used for identified the species and the number of dorsal and fin ray were also 
nesscessary data for identified the larvae. 
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ค าน า 
 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตวน์ ้ ามากแห่งหน่ึง เน่ืองจาก
พื้นท่ีของประเทศไทยตั้งแต่ภาคเหนือลงมาสู่ภาคกลาง ภาคใต ้และภาคอีสานต่างก็มีแหล่งน ้ าจืดอยู่เป็น
จ านวนมาก และมีแม่น ้ าท่ีส าคญัหลายสาย ปลาน ้าจืดจึงมึความส าคญัมากท่ีสุดอยา่งหน่ึงเน่ืองจากเป็นอาหาร
ของคนในพื้นท่ีโดยทัว่ไป หาง่าย ราคาถูก และเป็นแหล่งโปรตีนท่ีมีคุณภาพมาก ปลาท่ีพบในแหล่งน ้ ามีทั้งท่ี
กินพืชเป็นอาหาร เช่น พวกปลาตะเพียน เป็นตน้ หรือพวกท่ีกินเน้ือ(ปลา)เป็นอาหาร เช่น พวกปลาช่อน เป็น
ตน้ ซ่ึงปลาทั้งสองชนิดน้ีตอ้งมีอยูใ่นแหล่งน ้าแต่ปริมาณไม่เท่ากนัเพื่อความสมดุลของปลาในแหล่งน ้า 

ปลาในวงศ์ปลาช่อนเป็นปลาท่ีกินเน้ือ(ปลาขนาดเล็กกว่า)เป็นอาหาร จึงมีรสชาติท่ีดีกว่าปลา
กินพืชโดยทัว่ไป เป็นท่ีตอ้งการของตลาด และเป็นปลาท่ีมีราคาสูงพวกหน่ึง มีการแพร่กระจายเป็นบริเวณ
กวา้งในทวีปเอเชียตั้งแต่อินเดีย บังคลาเทศ พม่า ไทย ลาว เขมร และเวียตนาม (ชวลิต และคณะ, 2540; 
Smith, 1945 และ Rainboth, 1996) ปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มของแหล่งน ้ าเกิดการเปล่ียนแปลงไปอย่างมากท า
ใหท้รัพยากรปลาเปล่ียนแปลงลดลงไปจากเดิมมาก ดงันั้น การศึกษาชนิดของลูกปลาวยัอ่อนในแหล่งน ้ าจึงมี
ความส าคญัเพื่อหาแหล่งวางไข่ แหล่งเล้ียงตวัอ่อน ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ในการบริหารและจดัการ
ทรัพยากรสัตวน์ ้าใหด้ ารงอยูต่ลอดไป 

การศึกษาพฒันาการของลูกปลาวยัอ่อนท าให้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงรูปร่างท่ีเก่ียวพนักบัอายุ
ของลูกปลาและมีลกัษณะเด่นแสดงออกมาให้เห็น และสามารถน าไปใช้ในการจ าแนกชนิดของลูกปลาได ้
ปัจจุบนัผูท่ี้ศึกษาพฒันาการและการจ าแนกชนิดของลูกปลาวยัอ่อนมีนอ้ยมาในประเทศไทย ผลจากการศึกษา
ได้แก่ อภิชาติ (2546) ได้ศึกษาพฒันาการและการจ าแนกชนิดของลูกปลาน ้ าจืดออกเป็นล าดับต่าง ๆ กัน 
พบวา่ ลูกปลาสามารถใชล้กัษณะภายนอกมาใชใ้นการจ าแนกชนิดได ้(อภิชาติ, 2540) 

การเลือกปลาในวงศ์ปลาช่อนมาใช้ในการศึกษาเน่ืองจากเป็นปลาท่ีมีการแพร่กระจาย
กวา้งขวางมาก และเป็นวงศ์ท่ีมีค่าทางเศรษฐกิจ ดงันั้น ขอ้มูลต่าง ๆ ของลูกปลาในวงศปลาช่อนจึงมีความ
ต้องการเป็นอย่างมากในการน าไปใช้ในการจ าแนกชนิด และหาอายุของลูกปลาเพื่อใช้ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของปลาน ้าจืดในแหล่งน ้าต่าง ๆ  
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วัตถุประสงค์ 
 
1. เพื่อศึกษาพฒันาการของลูกปลาวยัอ่อนในวงศป์ลาช่อน (Family Channidae) 
2. เพื่อเป็นคู่มือในการจ าแนกชนิด (species) ของลูกปลาวยัอ่อนในวงศป์ลาช่อน   
 

วิธีการศึกษา 
 

ก.  แผนการศึกษา 
 

ลูกปลาในวงศ์ปลาช่อน (Family Channidae) ในประเทศไทยมีอยู่ดว้ยกนั 5 ชนิด คือ ปลากา้ง 
ปลากระสง ปลาช่อนงูเห่า ปลาชะโด และปลาช่อน การเก็บตวัอย่างลูกปลาวยัอ่อนใช้วิธีการท่ีเหมือนกัน
ด าเนินการโดยเก็บตวัอย่างตั้งแต่ลูกปลาแรกฟักออกจากไข่ซ่ึงครอบคลุมระยะท่ีลูกปลาวยัอ่อนยงัมีถุงอาหาร
ส ารองปรากฏอยู่ (yolk sac stage) ลูกปลาวยัอ่อนระยะแรก (pre larval stage) ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่อาหารในถุงอาหาร
ส ารองไดถู้กดูดซึมใชใ้นการพฒันาของอวยัวะต่าง ๆ ในตวัลูกปลาจนถึงระยะท่ีกระดูกปลายหางท่อนสุดทา้ย 
(urostyle) เร่ิมมีการโคง้งอขึ้น ลูกปลาวยัอ่อนระยะหลงั (post larval stage) เร่ิมขึ้นหลงัจากท่ีกระดูกปลายหาง
เร่ิมโคง้งอขึ้นและมีกระดูกเสริมความแข็งแรงของหางไดเ้ร่ิมพฒันาขึ้น และรูปร่างตลอดจนครีบต่าง ๆ ไดมี้
การพฒันาไปจนกระทัง่ครีบทอ้งไดเ้ร่ิมมีการพฒันาขึ้นมา ถือเป็นการส้ินสุดระยะของลูกปลาวยัอ่อนระยะ
หลงั ลูกปลาวยัอ่อนขนาดเล็ก (juvenile stage) เป็นระยะตั้งแต่ครีบทอ้งเร่ิมมีการพฒันาขึ้นมาไปจนกระทัง่
ลกัษณะต่าง ๆ ภายนอกเหมือนกบัปลาขนาดใหญ่เพียงแต่อวยัวะสืบพนัธุ์ยงัไม่มีการเจริญพฒันาขึ้น โดยการ
เก็บตวัอยา่งจากการเพาะพนัธุ์น้ีเก็บโดยวิธีการของ อภิชาติ (2540) และลูกปลาท่ีใชใ้นการศึกษาบางส่วนอาจ
เก็บมาจากธรรมชาติเพื่อเสริมให้ครบระยะของการเจริญพฒันาเพื่อน าไปจดัท าคู่มือในการจ าแนกสกุลของ
ลูกปลาวยัอ่อนในวงศ์ปลาเน้ืออ่อน หลักการแยกชนิดของปลาใช้เอกสารของ ชวลิตและคณะ (2540), 
Rainboth (1996) และ Smith (1945) มาใช้ร่วมกบัขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการศึกษาพฒันาการของลูกปลาวยั
อ่อนในระยะต่าง ๆ ในห้องปฏิบติัการ และไดน้ าการเขียนรูปของลูกปลาวยัอ่อนระยะต่าง ๆ ท่ีมีการพฒันา
ลกัษณะต่าง ๆ ให้มีความแตกต่างกันไปในระยะต่าง ๆ ท่ีสามารถจ าแนกออกมาได้อย่างละเอียด และน า
รายละเอียดต่าง ๆ มาจดัท าคู่มือในการจ าแนกชนิดของลูกปลาวยัอ่อนในวงศป์ลาช่อน (Family Channidae) 
ในระยะต่าง ๆ ต่อไป 

 

ข. การรวบรวมตัวอย่าง 
  
ตวัอย่างลูกปลาช่อนวยัอ่อนท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดจ้ากการเก็บตวัอย่างลูกปลาวยัอ่อน

ท่ีมีการทดลองเพาะพนัธุ์จากศูนยว์ิจยัและพฒันาประมง และสถานีประมงน ้ าจืดต่าง ๆ โดยลูกปลากระสง 
(Channa lucius (Cuvier 1831)) และปลาชะโด (Channa micropeltes  (Cuvier 1831)) ได้มาจากการทดลอง
เพาะเล้ียงของสถานีประมงน ้ าจืดจงัหวดัสิงห์บุรี ปลาช่อนงูเห่า (Channa marulius (Hamilton 1822)) ไดม้า



 5 

จากการทดลองเพาะเล้ียงของสถานีประมงน ้ าจืดจงัหวดัแม่ฮ่องสอน และปลาช่อน (Channa striata (Bloch 
1795)) ในระยะแรกไดม้าจากการทดลองเพาะเล้ียงของศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงน ้ าจืดหนองคาย แต่ทว่า
ปลากา้ง (Channa limbata (Cuvier 1831) เป็นปลาท่ีแม่ปลามีการเล้ียงลูกอยูใ่นปากขณะท่ีเป็นลูกปลาวยัอ่อน
จึงท าให้ไม่สามารถเก็บตวัอยา่งของลูกปลาวยัอ่อนไดใ้นขณะน้ี ตลอดจนการทดลองเพาะเล้ียงปลากา้งยงัไม่
สามารถท าได ้จึงท าให้ในการศึกษาคร้ังน้ีไม่รวมการศึกษาลูกปลากา้งเอาไว ้ตวัอย่างของลูกปลาในวงศป์ลา
ช่อนจากธรรมชาตินั้นเก็บมาจากแหล่งน ้าธรรมชาติในทุกภาคของประเทศไทย 

การเก็บตวัอย่างลูกปลาวยัอ่อนดัดแปลงมาจากวิธีการของอภิชาติ (2540) โดยเก็บตวัอย่างลูก
ปลาวยัอ่อนตั้งแต่ระยะแรกฟักออกจากไข่ จนถึง 50 วนั จึงหยุดท าการเก็บตวัอย่าง โดยก าหนดช่วงท าการ
เก็บตวัอยา่งดงัน้ี คือ 

 

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 

 

ค. การเตรียมตัวอย่างลูกปลาเพ่ือการศึกษา 
 

น าตวัอย่างลูกปลาวยัอ่อนท่ีไดจ้ากการเพาะเล้ียงตามขนาดและอายุ คร้ังละประมาณ 10-20 ตวั 
เก็บรักษาด้วยน ้ ายาฟอร์มาลินเขม้ขน้ 10 % เป็นเวลาอย่างน้อย 15 วนั เพื่อให้ตวัอย่างแข็งตวั หลงัจากนั้น
เปล่ียนน ้ ายาท่ีเก็บรักษาเป็นน ้ ายาฟอร์มาลินเข้มขน้ 4 % แล้วน ามาศึกษาในห้องปฏิบัติการโดยใช้กล้อง
จุลทรรศน์ก าลงัขยายต ่า (zoom stereomicroscope) ท่ีประกอบกับเคร่ืองช่วยในการวาดรูป (camera lucida) 
และเคร่ืองวดัความยาวอย่างละเอียด (micrometer) เพื่อใชใ้นการศึกษาลกัษณะต่าง ๆ วดัความยาวส่วนต่างๆ 
เช่น ความยาวและความกวา้งของหัวและล าตวั ความยาวระหว่างหัวกับจุดเร่ิมตน้ของครีบต่าง ๆ เป็นตน้ 
พร้อมทั้งวาดรูปเพื่อใช้ในการศึกษาความสัมพนัธ์ต่าง ๆ ของลกัษณะตวัลูกปลาวยัอ่อนต่อไป ท าการยอ้มสี
โดยใช้วิธีของ Potthoff (1983) ตามภาคผนวก เพื่อช่วยให้สังเกตมดักลา้มเน้ือ จ านวนกา้นครีบ และกระดูก
สันหลงัไดช้ดัเจน 
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ง. การจ าแนกระยะของลูกปลาวัยอ่อน 
 

การจ าแนกระยะของลูกปลาวยัอ่อนท่ีใชใ้นการศึกษาแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ระยะ (ภาพท่ี 1 ก-ง) คือ 
1. ลูกปลาวยัอ่อนระยะท่ีถุงอาหารส ารองยงัปรากฏอยู่ (yolk sac stage) เร่ิมตั้งแต่ลูกปลาแรก

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

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

3. ลูกปลาวยัอ่อนระยะหลงั (post larval stage) เร่ิมตั้งแต่ระยะท่ีกระดูกปลายหางโคง้งอขึ้น 
มีการพฒันาของกระดูกเสริมความแข็งแรงเกิดขึ้นและมีการพฒันาของอวยัวะต่างๆ ไดแ้ก่ กา้นครีบหรือจุดสี 
จนถึงระยะท่ีลูกปลามีการเปล่ียนแปลงลักษณะภายนอกต่างๆ เหมือนปลาขนาดเล็ก (metamorphosis) 
ระยะน้ีมีอาย ุ7-23 วนั (ขั้นท่ี 9-14) 

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

ผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาพัฒนาการของลูกปลาวยัอ่อนในวงศ์ปลาช่อน (Family Channidae) จากการ
เพาะเล้ียงและจากตวัอย่างธรรมชาติท่ีรวบรวมได ้พบว่า ลกัษณะภายนอกท่ีสามารถนบัจ านวนได ้(meristic 
character) ในระยะแรกท่ีคลา้ยกนัมาก ส่วนท่ีมีความแตกต่างกนั คือ จ านวนมดักลา้มเน้ือ จุดสีท่ีปรากฏอยู่
บนหัว ล าตวั หรือบนถุงอาหารส ารอง และเม่ือพน้จากระยะลูกปลาท่ีมีถุ งอาหารส ารองแลว้ ความแตกต่าง
ของรูปร่างของหัว ปาก ต าแหน่งของช่องเปิดของท่อทางเดินอาหาร ต าแหน่งและจ านวนของครีบหลงัและ
ครีบกน้ ตลอดจนรูปแบบของจุดสีเป็นส่ิงท่ีสามารถแยกชนิดของลูกปลาแต่ละชนิดออกจากกนัได ้และเม่ือ
ลูกปลาเขา้สู่ระยะลูกปลาขนาดเล็ก รูปแบบของจุดสีและลักษณะของหัว ล าตวั และต าแหน่งของครีบต่าง ๆ 
เป็นลกัษณะท่ีช่วยในการจ าแนกชนิดไดดี้ 

 

1. พฒันาการของลูกปลาวัยอ่อนของลูกปลาในวงศ์ปลาช่อน 
1.1 พัฒนาการของลูกปลากระสง จากการศึกษาการเปล่ียนแปลงของรูปร่างลกัษณะภายนอกท่ี

ส าคญั คือ 
ลูกปลากระสงอายุ 1 วนั ขนาดยาว 4.24 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 2ก) ลูกปลามีล าตวัท่ีค่อนขา้งเรียว

ยาว มีถุงอาหารส ารองรูปกลมขนาดใหญ่ ปรากฏอยู่ท่ีส่วนทอ้งด้านหน้าของล าตวั หัวติดอยู่กบัถุงอาหาร
ส ารอง มีตาขนาดปานกลางท่ียงัไม่มีจุดสีสะสมปรากฏอยู่ท่ีบนส่วนหัว ท่อเปิดของท่อทางเดินอาหารเปิดอยู่
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ท่ีประมาณกลางตวัดา้นล่างของล าตวั กระดูกปลายหางเป็นแท่งตรง มีกลา้มเน้ือประมาณ 30 มดั และล าตวั
ปกคลุมดว้ยเยือ่หุม้ตวัในแนวตั้ง มีจุดสีปรากฏอยูท่ี่บนส่วนหวัดา้นบนเลก็นอ้ย 

ลูกปลากระสงอาย ุ2 วนั ขนาดยาว 5.48 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 2ข) ลูกปลามีการพฒันาส่วนท่ีส าคญั 
คือ หัวแยกออกจากถุงอาหารส ารอง ตามีจุดสีด าสะสมให้เห็นเป็นสีด าอยู่ก่ึงกลางของหัว ปากเร่ิมมีการ
พฒันาขึ้นมา ครีบหูปรากฏขึ้นหลงัส่วนหัว บนถุงอาหารส ารองซ่ึงลดขนาดลงและเป็นรูปรียาวรูปไข่ ช่อง
เปิดของท่อทางเดินอาหารยงัคงอยู่ท่ี ก่ึงกลางล าตัวด้านล่าง กระดูกหางท่อนสุดท้ายยงัเป็นแท่งตรง มี
กลา้มเน้ือประมาณ 38 มดั มีจุดสีปรากฏท่ีบนหัวและทอดยาวไปตามล าตวัด้านหลงั ยาวประมาณ 2/3 ของ
ล าตวั นอกจากนั้นมีจุดสีปรากฏอยู่ดา้นหนา้ของถุงอาหารส ารองดา้นบนท่ีติดกบัส่วนหัวและทอดยาวไปบน
ถุงอาหารส ารองดา้นบนส่วนท่ีติดกบัล าตวัดา้นล่าง เยือ่หุม้ตวัในแนวตั้งยงัปรากฏอยูท่ ั้งล าตวั 

ลูกปลากระสงอายุ  2 วนั ขนาดยาว 5.48 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 2ค) ส่วนท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
เห็นไดช้ดั คือ ถุงอาหารส ารองท่ีมีการลดขนาดลงไปมาก และมีบางส่วนท่ีขยายตวัขึ้นไปอยูท่ี่บนล าตวั ส่วน
หวัไดย้ืน่ยาวออกไปจากเดิท ตาปรากฏอยูท่ี่ค่อนไปทางดา้นหนา้ของหวั ปากมีการพฒันามากขึ้นกว่าเดิมเป็น
รูปร่างให้เห็นกระดูกขากรรไกรบน กระดูกแกม้พฒันาขึ้นมาเห็นไดช้ดั มีกลา้มเน้ือทั้งหมดประมาณ 40 มดั 
เยื่อหุ้มตวัในแนวตั้งยงัปรากฏอยู่ จุดสีปรากฏขึ้นท่ีบริเวณจะงอยปากหน้าลูกตา บนหัว แกม้ ล าตวัส่วนบน 
และส่วนล่างตลอดจนบนถุงอาหารส ารองเกือบเตม็ทั้งหมด 

ลูกปลากระสงอายุ 4 วนั ขนาดยาว 7.19 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 2ง) ลูกปลามีการพฒันาส่วนของ
กระดูกขากรรไกรบนและล่างจนสามารถใชง้านได ้และท่ีกระดูหางซ่ึงเป็นแท่งตรงเร่ิมมีการโคง้งอขึ้นและมี
การพฒันาของกระดูกเสริมความแข็งแรงท่ีใตก้ระดูกปลายหางเกิดขึ้น ถุงอาหารส ารองมีขนาดลดลงจากเดิม 
มีกลา้มเน้ือทั้งหมดประมาณ 40 มดั เยื่อหุ้มตวัในแนวตั้งยงัคงปรากฏอยู่ จุดสีด าเพิ่มขึ้นบนปลายจะงอยปาก
หน้าลูกตา บนหัว แกม้ ล าตวัดา้นบนและล่างเป็นแถบด าอย่างเห็นไดช้ดั บนถุงอาหารส ารองมีจุดสีด าอยู่ท่ี
ดา้นบนและดา้นล่างของถุงอาหารส ารองเป็นส่วนใหญ่ 

ลูกปลากระสงอายุ 5 วนั ขนาดยาว 7.64 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 3ก) ล าตวัของลูกปลายงัเรียวยาว 
อาหารในถุงอาหารส ารองถูกดูดซึมไปใชม้ากขึ้นท าให้ถุงอาหารส ารองมีขนาดเลก็ลงกวา่เดิม ขากรรไกรบน
และล่างได้พฒันาขึ้นมาจนสมบูรณ์และใช้งานได้ดี ท่อเปิดของท่อทางเดินอาหารพฒันาขึ้นมากกว่าเดิม 
กระดูกหางท่อนสุดทา้ยโคง้งอขึ้น และกระดูกเสริมความแข็งแรงไดพ้ฒันามากขึ้น เยื่อกุม้ตวัในแนวตั้งเร่ิม
เปล่ียนแปลงรูปร่างไป คือ ส่วนท่ีจะเปล่ียนแปลงไปเป็นครีบหางก็มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างไปตามครีบท่ี
เกิดขึ้น จุดสีด าพบไดท่ี้จากปลายจะงอยปากไปถึงหนา้ลูกตา บนหวั และบนแกม้เป็นแถบด าท่ีมองเห็นไดช้ดั 
และต่อไปยงัล าตวัท่ีด้านบนและล่างของล าตวั โดยเป็นแถบด าพาดผ่านไปยีงด้านบนและล่างของล าตัว
โดยตรง รวมทั้งท่ีดา้นทอ้งจนถึงหนา้ท่อเปิดของท่อทางเดินอาหาร 

ลูกปลากระสงอายุ 7วนั ขนาดยาว 8.18 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 3ข) ลูกปลามีการพฒันาในส่วนหาง 
คือ กระดูกเสริมความแข็งแรงของหางได้มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างชัดเจน ถุงอาหารส ารองมีขนาดเล็กลง
กว่าเดิม กระดูกกระพุง้แกม้มีการพฒันาขึ้นมา เยื่อหุ้มตวัในแนวตั้งไดพ้ฒันาเป็นรูปร่างของครีบหางแต่ส่วน
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อ่ืน ๆ ยงัไม่มีการพฒันา จุดสีเพิ่มขึ้นบนแกม้เป็นแถบยาวติดต่อกบัจากปลายจะงอยปากและส่วนท่ีพาดผ่าน
กระเพาะอาหารไปยงัล าตวัดา้นล่างเป็นแถบยาว จึงท าให้เห็นเป็นแถบด า 3 แถบ คือ ท่ีล าตวัดา้นหลงั ล าตวั
ดา้นล่าง และท่ีทอ้ง ส่วนท่ีกระดูกเสริมความแขง็แรงของหางก็มีจุดด าเกิดขึ้นและสะสมอยูเ่ลก็นอ้ย 

ลูกปลากระสงอายุ 9 วนั ขนาดยาว 8.97 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 3ค) ถุงอาหารส ารองลดขนาดลงมาก
เน่ืองจากอาหารถูกดูดซึมออกไปใช ้ส่วนหางของลูกปลาไดมี้การพฒันามากขึ้นกว่าเดิม คือ กระดูกหางท่อน
สุดทา้ยโคง้งอขึ้นและกระดูกเสริมความแข็งแรงไดพ้ฒันาขึ้นมาจนค่อนขา้งสมบูรณ์ และส่วนอ่ืนท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงมากกว่าเดิม คือ จุดสีเพิ่มมากขึ้นใน 3 แถบท่ีปรากฏอยู่ และเพิ่มขึ้นบนกระดูกเสริมความ
แขง็แรงของหางอีกดว้ย 

ลูดปลากระสงอายุ 12 วนั ขนาดยาว 10.33 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 3ง) อาหารในถุงอาหารส ารองถูก
ดูดซึมไปใชจ้นเกือบหมด และถุงอาหารส ารองก็เปล่ียนรูปไปเป็นทางเดินอาหาร เห็นว่ากระดูกขากรรไกร
บนและล่างไดพ้ฒันาขึ้นมาจนสมบูรณ์ สามารถใชง้านไดดี้ ครีบหางเร่ิมมีกา้นครีบหางพฒันาขึ้นมา แถบสีด า
ท่ีอยูบ่นล าตวัดา้นบนและดา้นล่างยงัคงมีสีด าเหมือนเดิมแต่แถบจุดสีด าท่ีบริเวณทอ้งเร่ิมจางลงไป 

ลูกปลากระสงอาย ุ15 วนั ขนาดยาว 12.54 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 4ก) ลูกปลามีการพฒันารูปร่าง คือ 
ส่วนหัวยดืยาวมากขึ้นกวา่เดิม ถุงอาหารส ารองยบุไปจนหมด กา้นครีบหางมีการพฒันาขึ้นมาจนครบจ านวน
หลกั และมีการพฒันาของฐานครีบหลงัและครีบกน้ขึ้นมา จุดสีบนล าตวัยงัเหมือนเดิมเวน้แต่ท่ีบริเวณทอ้งมี
จ านวนของจุดสีลดลงกวา่เดิม 

ลูกปลากระสงอายุ 19 วนั ขนาดยาว 13.56 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 4ข) ลูกปลามีการเปล่ียนแปลง
ส่วนหัวท่ียืดยาวขึ้นกว่าเดิม มีการพฒันาของก้านครีบหลงั ครีบก้นและครีบหู เยื่อหุ้มตวัในแนวตั้งมีการ
พฒันารูปร่างแบ่งออกเป็นส่วนของครีบหลงั ครีบกน้ และครีบหาง จุดสีด าบริเวณทอ้งหายไป เหลือจุดด า
เพียง 2 แถบ ตามความยาวท่ีล าตวัดา้นบนและดา้นล่างเท่านั้น 

ลูกปลากระสงอายุ 23 วนั ขนาดยาว 14.74 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 4ค) ส่วนท่ีมีการเปล่ียนแปลงของ
ลูกปลา คือ ส่วนหัวท่ียาวขึ้นกว่าเดิม ครีบหูพฒันากา้นครีบจนครบสมบูรณ์ ส่วนครีบหลงัและครีบกน้มีการ
พฒันากา้นครีบจนจ านวนกา้นครีบมีจ านวนครบสมบูรณ์ แต่เยือ่หุม้ตวัในแนวตั้งนั้นค่อย ๆ เปล่ียนรูปไปเป็น
ครีบหลงัและครีบกน้ตามรูปร่างของครีบ แถบสีด าท่ีล าตวัดา้นบนและล่างขยายไปจนถึงไปจนถึงประมาณ
ก่ึงกลางของครีบหางทั้ง 2 แถบ 

ลูกปลากระสงอายุ 27 วนั ขนาดยาว 16.68 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 4ง) หัวของลูกปลายืดยาวขึ้ น
กวา่เดิม ครีบหลงั ครีบหาง และครีบกน้แยกออกจากกนัอยา่งสมบูรณ์ กา้นครีบหู ครีบหลงั ครีบหางและครีบ
กน้พฒันาขึ้นมาจนครบถว้น และครีบทอ้งไดพ้ฒันาขึ้นมาเป็นครีบขนาดเล็กอยู่ท่ีบริเวณทอ้ง ใตจุ้ดเร่ิมตน้
ของครีบหลงัและหน้ารูเปิดของทวาร จุดสีเป็นแถบด า 2 แถบ ท่ีดา้นบนและดา้นล่างของล าตวั และยาวไป
จนถึงประมาณก่ึงกลางของครีบหาง ใกลริ้มของครีบหางและครีบกน้มีแถบสีด าขนาดเล็กพาดอยู่ตามความ
ยาวของครีบ 
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ลูกปลากระสงอายุ 31 วนั ขนาดยาว 21.15 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 5ก) ลูกปลามีการเปล่ียนแปลงท่ี
บริเวณส่วนหัวท่ียืดยาวออกไป รูจมูกขนาดใหญ่เร่ิมแบ่งเป็น 2 ส่วน ครีบทอ้งมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม จุดสี
ด าบนล าตวัเร่ิมมีการจดัเรียงตวัเป็นกลุ่มท่ีบริเวณกลางตวั ท่ีบริเวณครีบหูมีจุดด าตามความยาวของครีบมา
เรียงตวักนัระหวา่งช่องของกา้นครีบตามความยาวครีบ 

ลูกปลากระสงอายุ 40 วนั ขนาดยาว 35.62 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 5ข) ลูกปลามีการพฒันาของกา้น
ครีบท้องขึ้นมา รูจมูกแบ่งเป็น 2 รู และรูหน้าพัฒนาเป็นท่อยื่นยาวออกมา จุดสีบนล าตัวเร่ิมมีการแบ่ง
ออกเป็นส่วน ๆ โดยมีการเพิ่มขนาดของจุดด าในบริวณท่ีจะแยกออกจากกนัเป็นจุดขนาดใหญ่หลายจุดบนจุด
สีท่ีเป็นแถบบนและแถบล่างของล าตวั 

ลูกปลากระสงอายุ 50 วนั ขนาดยาว 58.84 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 5ค) ลูกปลามีการพฒันารูปร่าง
และลกัษณะภายนอกต่าง ๆ จนสามารถใช้งานไดดี้ เช่นเดียวกบัปลาเต็มวยั ยกเวน้แต่ระบบสืบพนัธุ์ยงัไม่มี
การพฒันาขึ้นมา คือ ลูกปลามีกา้นครีบหลงั 41 กา้น และกา้นครีบกน้ 29 กา้น จุดสีบนล าตวัแบ่งออกเป็นจุด
ขนาดใหญ่อยู่บนล าตวัหลายจุด และเป็นจุดระหว่างล าตัวกับครีบหลัง บนครีบหลงัและครีบก้น ซ่ึงเป็น
ลกัษณะเดียวกบัปลากระสงขนาดใหญ่ 

 

1.2 พัฒนาการของลูกปลาช่อนงูเห่า จากการศึกษาเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของลกัษณะ
ภายนอกของลูกปลาท่ีไดจ้ากการเพาะเล้ียง คือ  

ลูกปลาช่อนงูเห่าอายุ 1 วนั ขนาดยาว 5.67 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 6ก) ลูกปลามีล าตวัค่อนขา้งเรียว
ยาว ถุงอาหารส ารองรูปกลมขนาดใหญ่ด้านท้ายใหญ่กว่าด้านหน้า หัวของลูกปลายงัไม่แยกออกจากถุง
อาหารส ารอง มีตาขนาดใหญ่ แต่ยงัไม่มีสีปรากฏอยู่บนหัว ท่อเปิดของท่อทางเดินอาหารเปิดอยู่ประมาณ
ก่ึงกลางของล าตวั กระดูกปลายหางเป็นแท่งตรง มีกลา้มเน้ือประมาณ 41 มดั และล าตวัปกคลุมดว้ยเยือ่หุม้ตวั
ในแนวตั้ง มีจุดสีอยูด่า้นหนา้ของถุงอาหารส ารองและท่ีล าตวัดา้นล่างเป็นแถบด าตามความยาวของล าตวั 

ลูกปลาช่อนงูเห่าอาย ุ2 วนั ขนาดยาว 6.00 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 6ข) ส่ิงท่ีมีการเปล่ียนแปลงของลูก
ปลา คือ ตามีสีด า ส่วนหวัแยกออกจากถุงอาหารส ารองแต่ยงัไม่สมบูรณ์ มีกลา้มเน้ือทั้งหมดประมาณ 58 มดั 
ล าตวัปกคลุมดว้ยเยื่อหุ้มตวัในแนวตั้ง มีจุดสีเพิ่มขึ้น หัวดา้นบนและดา้นขา้ง บนถุงอาหารส ารองตอนหน้า 
ดา้นบนของถุงอาหารส ารองต่อไปจนถึงดา้นล่างของล าตวัเป็นแถบด ายาวไปตามล าตวั 

ลูกปลาช่อนงูเห่าอายุ 3 วนั ขนาดยาว 7.03 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 6ค) ลูกปลามีการเปล่ียนแปลง
อย่างมาก คือ ปากเร่ิมมีการพฒันาขึ้นมาพร้อมกับครีบหูท่ีเกิดขึ้นมาให้เห็น ถุงอาหารส ารองลดขนาดลง
กว่าเดิม กระดูกหางท่อนสุดทา้ยยงัเป็นแท่งตรง เยือ่หุ้มตวัในแนวตั้งยงัคงปรากฏอยู่ จุดสีเพิ่มขึ้นบนหัว ส่วน
ต่อระหว่างหัวกบัถุงอาหารส ารอง บนถุงอาหารส ารอง และเป็นแถบยาวท่ีล าตวัดา้นล่างเป็นแถบยาวไปตาม
ความยาวของล าตวั 

ลูกปลาช่อนงูเห่าอายุ 5 วนั ขนาดยาว 8.01 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 6ง) ส่ิงท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
เด่นชัดบนตวัลูกปลา คือ ปากซ่ึงกระดูกขากรรไกรบนและล่างมีการพฒันาขึ้นมามาก ถุงอาหารส ารองลด



 10 

ขนาดลงไปมาก กระดูกแกม้มีการพฒันาขึ้นมา ท่อเปิดของทางเดินอาหารปรากฏขึ้นมาอย่างเด่นชดั เยื่อหุ้ม
ตวัในแนวตั้งยงัคงปรากฏอยู่ จุดสีเพิ่มขึ้นอยา่งเป็นรูปแบบบนหัว บนกระดูกกระพุง้แกม้ ทัว่ถุงอาหารส ารอง 
และหนาแน่นท่ีดา้นล่างของถุงอาหารส ารอง บนล าตวัดา้นล่างเป็นแถบยาวไปตามความยาวของล าตวั 

ลูกปลาช่อนงูเห่าอายุ 7 วนั ขนาดยาว 9.15 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 7ก) ลูกปลามีการพัฒนาของ
ขากรรไกรบนและล่างมากขึ้นกว่าเดิม อาหารในถุงอาหารส ารองถูกดูดซึมไปใช้ท าให้ขนาดของถุงอาหาร
ส ารองลดขนาดลงไปจากเดิมมาก กระดูกหางท่อนสุดทา้ยเร่ิมมีการโคง้งอขึ้น เยื่อหุ้มตวัในแนวตั้งยงัคงปก
คลุมตลอดทั้งตวัของลูกปลาอยู่ จุดสีเพิ่มขึ้นบนหัว แกม้ ถุงอาหารส ารองทั้งหมด รวมทั้งแถบด าบนล าตวั
ดา้นล่างท่ีทอดยาวไปตามความยาวของล าตวั และเหนือแถบด าเป็นจุดสีด าจาง ๆ เป็นแถบยาวอีกดว้ย 

ลูกปลาช่อนงูเห่าอาย ุ9 วนั ขนาดยาว 9.82 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 7ข) กระดูกขากรรไกรบนและล่าง
ของลูกปลามีการพฒันาการจนเกือบสมบูรณ์ ถุงอาหารส ารองมีขนาดเล็กลงกว่าเดิมมาก กระดูกหางท่อน
สุดทา้ยโคง้งอขึ้นและเร่ิมมีการพฒันาของกระดูกเสริมความแข็งแรงของหาง นอกจากนั้นฐานของครีบหลงั
พฒันาขึ้นมาท่ีบริเวณดา้นบนของล าตวัหลงัครีบหูไปเล็กน้อย ในขณะท่ีครีบกน้ไดพ้ฒันาขึ้นมาท่ีบริเวณใต้
ล าตวัหลงัช่องเปิดของท่อทางเดินอาหารไปเกือบถึงบริเวณหาง เยื่อหุ้มตวัในแนวตั้งยงัคงหุ้มตวัลูกปลาอยู่
เช่นเดิม จุดสีบนล าตวัลูกปลาเพิ่มมากขึ้นท่ีบริเวณปลายจมูก บนแก้ม บนล าตวับริเวณท้องและถุงอาหาร
ส ารอง 

ลูกปลาช่อนงูเห่าอาย ุ12 วนั ขนาดยาว 10.37 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 7ค) ส่ิงท่ีมีการเปล่ียนแปลงมาก
ท่ีสุดของลูกปลา คือ กระดูกเสริมความแข็งแรงของหางได้มีการพฒันาขึ้นมาอย่างเห็นไดช้ดัเจน และเร่ิมมี
กา้นครีบหางเกิดขึ้น ถุงอาหารส ารองมีขนาดเล็กลงมากขึ้นกว่าเดิม ฐานของครีบหลงัและครีบกน้เร่ิมมีการ
แบ่งเป็นฐานของกา้นครีบท่ีเร่ิมมีการพฒันาขึ้นมา จุดสีเพิ่มมากขึ้นท่ีขากรรไกรล่าง บนหัวและแกม้ของลูก
ปลา 

ลูกปลาช่อนงูเห่าอายุ 15 วนั ขนาดยาว 13.13 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 7ง) ลูกปลามีการพฒันาส่วน
ของปาก คือ ขากรรไกรบนและล่างจนสมบูรณ์ สามารถใชง้านไดดี้ และระบบทางเดินอาหารก็มีการพฒันา
จนสมบูรณ์เช่นกนั อาหารในถุงอาหารส ารองถูกใชไ้ปจนหมดและถุงอาหารส ารองก็ลดขนาดลงจนกระทัง่
มองไม่เห็น ฐานของครีบหลงัและครีบกน้มีการพฒันาขึ้นมาพร้อมกบักา้นครีบ กา้นครีบหูมีการพฒันาขึ้นมา
บางส่วน เยื่อหุ้มตวัในแนวตั้งบริเวณส่วนหางมีการเปล่ียนแปลงรูปร่างไปเพื่อแยกตวัไปเป็นครีบหาง จุดสี
เพิ่มมากขึ้นบนหวัและส่วนท่ีต่อกบัล าตวัดา้นหลงั 

ลูกปลาช่อนงูเห่าอาย ุ23 วนั ขนาดยาว 16.45 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 8ก) ลูกปลามีการเปล่ียนแปลงท่ี
ส่วนหวัท่ีมีขนาดยาวขึ้นกว่าเดิม จมูกเกิดขึ้นท่ีบริเวณใกลจ้ะงอยปาก เป็นรูขนาดใหญ่ กา้นครีบหลงัและกา้น
ครีบกน้มีการพฒันาขึ้นมาแต่ยงัไม่สมบูรณ์ กา้นครีบหูและครีบหางมีการพฒันาขึ้นมาจนครบจ านวน เยือ่หุ้ม
ตวัในแนวตั้งแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ท่ีเป็นครีบหลงั ครีบหาง และครีบกน้ จุดสีเพิ่มขึ้นบนหัว แกม้ ส่วนต่อ
ระหวา่งหวัและล าตวัตอนบน 
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ลูกปลาช่อนงูเห่าอาย ุ27 วนั ขนาดยาว 18.14 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 8ข) ส่ิงท่ีมีการเปล่ียนแปลงของ
ลูกปลา คือ ครีบทอ้งมีการพฒันาขึ้นมาท่ีบริเวณดา้นทอ้งใตค้รีบหูเป็นครีบคู่ขนาดเล็ก กา้นครีบหลงัและกา้น
ครีบกน้มีการพฒันาขึ้นมาจนครบจ านวน จมูกเร่ิมแบ่งออกเป็น 2 รู โดยการคอดลงตรงกลางของรูจมูก เยื่อ
หุม้ตวัในแนวตั้งไดเ้ปล่ียนไปเป็นครีบต่าง ๆ จุดสีเพิ่มขึ้นบนล าตวักา้นล่าง และหางบางส่วน 

ลูกปลาช่อนงูเห่าอายุ-35 วนั ขนาดยาว 26.00 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 8ค) รูจมูกของลูกปลาแบ่ง
ออกเป็น 2 รู ซ่ึงรูจมูกดา้นบนเคล่ือนขึ้นไปค่อนขา้งสูง ส่วนรูจมูกดา้นล่างมีการสร้างตวัเป็นหลอดยืน่ยาวไป
ดา้นหน้า ครีบทอ้งมีการเพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม จุดสีเพิ่มขึ้นบนหัวจากปลายขากรรไกรล่างพาดขึ้นมาท่ี
ลูกตา และเป็นแถบไปยงัริมอีกด้านหน่ึงของกระดูกกระพุง้แก้ม จุดสีด าบนหัวเพิ่มขึ้นและขยายตวัไปยงั
ดา้นหลงัของลูกปลา ท่ีบริเวณหางมีการเพิ่มขึ้นของจุดสีท่ีแพนหางดา้นล่างทั้งหมดและท่ีแพนหางดา้นบนมี
การเพิ่มขึ้นเฉพาะบริเวณท่ีติดกบักระดูกหาง 

ลูกปลาช่อนงูเห่าอายุ 50 วนั ขนาดยาว 55.42 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 8ง) ลูกปลามีการพฒันารูปร่าง
และลกัษณะภายนอกต่าง ๆ จนคลา้ยกับปลาขนาดใหญ่ และอวยัวะต่าง ๆ สามารถใช้งานได้ดี ยกเวน้แต่
ระบบสืบพนัธุ์ยงัไม่มีการพฒันาขึ้นมา ลูกปลามีกา้นครีบหลงั 52 กา้น ครีบกน้ 34 กา้น จมูกมีท่อยาวขนาด
เล็กยื่นออกมาท่ีหนา้ลูกตา จุดสีมีอยู่เป็นแถบจากบนหัวต่อไปดา้นบนของล าตวัเป็นแถบด าแต่ส่วนปลายไม่
จรดหาง แต่แถบด าแถบล่างเร่ิมจากปลายกระดูกขากรรไกรล่างผ่านไปบนกระดูกกระพุง้แกม้ต่อไปยงัฐาน
ของครีบหู และเป็นแถบใหญ่ท่ีดา้นล่างของล าตวัยาวไปจนจรดหาง และท่ีครีบหางดา้นบนปรากฏเป็นจุดด า
ขนาดใหญ่ 1 จุด 

 

1.3 พฒันาการของลูกปลาชะโด จากการศึกษาการเปล่ียนแปลงของลกัษณะภายนอกต่าง ๆ ของ
ลูกปลาสามารถสรุปได ้คือ  

ลูกปลาชะโดแรกฟักออกจากไข่ ขนาดยาว 4.83 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 9ก) ลูกปลามีล าตวัค่อนขา้ง
เรียวยาว มีถุงอาหารส ารองขนาดใหญ่ปรากฏอยู่ท่ีส่วนท้องด้านหน้าของล าตวั หัวยงัติดอยู่กับถุงอาหาร
ส ารอง มีตากลม ยงัไม่มีจุดสีปรากฏท่ีส่วนหัว ท่อเปิดของท่อทางเดินอาหารปรากฏอยู่ท่ี ก่ึงกลางล าตัว
ดา้นล่าง กระดูกปลายหางเป็นแท่งตรง มีกลา้มเน้ือประมาณ 36 มดั ล าตวัปกคลุมดว้ยเยื่อหุ้มตวัในแนวตั้ง มี
จุดสีด าท่ีหนาแน่นอยูท่ี่บนหวั ล าตวัส่วนหนา้ ถุงอาหารส ารองทั้งหมด 

ลูกปลาชะโดอายุ 1 วนั ขนาดยาว 6.17 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 9ข) ส่ิงท่ีมีการเปล่ียนแปลงของลูก
ปลาคือ ส่วนหัวแยกออกจากถุงอาหารส ารอง ครีบหูมีการพฒันาขึ้นมา มีตากลมขนาดใหญ่ ยงัไม่มีจุดสีด า
สะสมบนก่ึงกลางของหัว มีกลา้มเน้ือ 40 มดั ล าตวัปกคลุมดว้ยเยื่อหุ้มตวัในแนวตั้ง พบจุดสีหนาแน่นอยูบ่น
หัว ล าตวัตอนหนา้และหลงัจากถุงอาหารส ารอง จุดสีเบาบางลงจนถึงหลงัท่อเปิดของท่อทางเดินอาหาร ถุง
อาหารส ารองมีขนาดเลก็ลงและมีสีด าคลุมอยูท่ ัว่ทั้งหมด 

ลูกปลาชะโดอาย ุ2 วนั ขนาดยาว 7.39 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 9ค) ลูกปลามีการพฒันาส่วนของปาก
ขึ้นมาท่ีปลายสุดของส่วนหัวท่ีใตลู้กตา ลูกตามีสีด ามาสะสมอยู่ ลูกตามีสีด า ถุงอาหารส ารองลดขนาดลง
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กว่าเดิม กระดูกปลายหางยงัเป็นแท่งตรง เยื่อหุ้มตัวในแนวตั้งคลุมอยู่ทั่วทั้ งล าตัว จุดสีปรากฏอยู่อย่าง
หนาแน่นบนหวั ล าตวัทั้งหมดไปจนถึงปลายหาง 

ลูกปลาชะโดอายุ 3 วนั ขนาดยาว 8.16 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 9ง) ปากของลูกปลามีการพฒันามาก
ขึ้นกว่าเดิม อาหารในถุงอาหารส ารองถูกดูดซึมไปใชม้ากขึ้นจนถุงอาหารส ารองมีขนาดลดลงมาก เยือ่หุม้ตวั
ในแนวตั้งยงัคงปกคลุมอยู่ทั้ งล าตัว จุดสีด าบนล าตัวปรากฏอยู่ท่ีบนหัว แก้ม ถุงอาหารส ารองและล าตัว
ทั้งหมด 

ลูกปลาชะโดอาย ุ4 วนั ขนาดยาว 8.42 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 10ก) ลูกปลามีการสร้างกระดูกกระพุง้
แก้มขึ้นมาเป็นรูปอย่างชดัเจน และกระดูกหางท่อนสุดทา้ยโคง้งอขึ้น ถุงอาหารส ารองลดขนาดลงกว่าเดิม
มาก เยือ่หุม้ตวัในแนวตั้งเร่ิมมีการเปล่ียนรูปร่างโดยเฉพาะท่ีบริเวณท่ีจะเป็นครีบหาง จุดสีด ายงัคงปกคลุมอยู่
ถึงบนหวั และล าตวัของลูกปลา 

ลูกปลาชะโดอายุ 5 วนั ขนาดยาว 9.59 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 10ข) ส่ิงท่ีมีการพฒันาขึ้นบนตวัปลา 
คือ กระดูกขากรรไกรบนและล่างไดเ้ร่ิมมีการพฒันาขึ้นมา มีรูจมูกขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นท่ีหนา้ลูกตา 1 รู ถุง
อาหารส ารองลดขนาดลงไปมากกว่าเดิม และท่ีใตก้ระดูกหางท่อนสุดทา้ยท่ีโคง้ขึ้นไปมีกระดูกเสริมความ
แข็งแรงพฒันาขึ้นมา และมีการพฒันาของฐานครีบกน้เกิดขึ้นมาให้เห็น จุดสียงัคงปรากฏอยู่บนหัว ล าตวั 
และถุงอาหารส ารอง 

ลูกปลาชะโดอายุ 7 วนั ขนาดยาว 22.33 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 10ค) กระดูกขากรรไกรบนและล่าง
ของลูกปลาไดพ้ฒันาขึ้นมาจนเร่ิมใชง้านได ้รูจมูกมีขนาดใหญ่ขึ้น กระดูกกระพุง้แกม้พฒันาจนสมบูรณ์ ถุง
อาหารส ารองมีขนาดเล็กลงกว่าเดิม กระดูกเสริมความแข็งแรงของครีบหางพฒันาจนเกือบสมบูรณ์ ฐานของ
ครีบหลงัและครีบกน้มีการพฒันาขึ้นมา กา้นครีบหางมีการพฒันาขึ้นมา เยื่อหุ้มตวัในแนวตั้งมีการแบ่งเป็น
ครีบหางใหเ้ห็น จุดสีด าบนหวั ล าตวั และถุงอาหารส ารองยงัปรากฏอยูท่ ัว่ 

ลูกปลาชะโดอายุ 9 วนั ขนาดยาว 14.00 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 10ง) ส่วนท่ีมีการเปล่ียนแปลงของ
ลูกปลาอย่างเห็นได้ชัด คือ กระดูกขากรรไกรบนและล่างมีการพฒันาจนสมบูรณ์สามารถใช้งานไดดี้ ถุง
อาหารส ารองลดขนาดไปจนมองไม่เห็น เยือ่หุ้มตวัในแนวตั้งมีการแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ คือ เป็นครีบหลงั ครีบ
หางและครีบกน้อยา่งชดัเจน ฐานของครีบหลงัและครีบกน้มีการพฒันาจนสมบูรณ์ กา้นครีบหางมีการพฒันา
จนสมบูรณ์ จุดสียงัคงพบอยูบ่นหวัและล าตวัทัว่ไป  

ลูกปลาชะโดอายุ 12 วนั ขนาดยาว 15.74 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 11ก) ส่วนหัวของลูกปลามีการยืด
ยาวออกมาเล็กนอ้ย รูจมูกมีการพฒันาอยูท่ี่บนจะงอยปาก ครีบหูเร่ิมมีการพฒันาของกา้นครีบ ในขณะท่ีกา้น
ครีบหลงัและครีบกน้มีการพฒันาขึ้นมาจนเกือบครบจ านวนของลูกปลา จุดสีด าท่ีเดิมกระจายอยูท่ ัว่ทั้งตวัเร่ิม
ลดปริมาณลงแต่ก าลงัมีการพฒันาไปเป็นรูปแบบเฉพาะของลูกปลา 

ลูกปลาชะโดอายุ 15 วนั ขนาดยาว 17.84 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 11ข) กา้นครีบหลงั ก้านครีบก้น 
และกา้นครีบหางมีการพฒันาขึ้นมาจนครบจ านวน ในขณะท่ีกา้นครีบหูดา้นบนไดพ้ฒันาขึ้นมาสมบูรณ์แต่
ดา้นล่างยงัมาสมบูรณ์ จุดสีเร่ิมรวมตวักนัเป็นแถบด าท่ีดา้นบนและดา้นล่างของล าตวั 
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ลูกปลาชะโดอายุ 19 วนั ขนาดยาว 21.70 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 11ค) ลูกปลามีการพฒันาของกา้น
ครีบหูจนครบสมบูรณ์ ครีบทอ้งซ่ึงเป็นครีบคู่และเป็นครีบท่ีมีการพฒันาขึ้นมาหลงัสุดในบรรดาครีบทั้งหมด 
ไดมี้การพฒันาขึ้นมาเป็นครีบเล็ก ๆ อยูท่ี่ส่วนทอ้งบริเวณใตค้รีบหูมีลกัษณะเป็นเยื่อบาง ๆ สีไดมี้การจดัเรียง
ตวัเป็นแถบสีด าตั้งแต่หัวดา้นบนทอดยาวไปตามล าตวัดา้นหลงัไปจนถึงหาง และอีกแถบหน่ึงเร่ิมขึ้นเลก็นอ้ย
บนหวัแต่หนาแน่นบนก่ึงกลางล าตวัดา้นล่าง  

ลูกปลาชะโดอายุ 23 วนั ขนาดยาว 25.27 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 11ง) ลูกปลามีการพฒันากา้นครีบ
ทั้งหมดครบสมบูรณ์ ยกเวน้ครีบทอ้งซ่ึงก าลงัมีการพฒันาขนาดใหญ่ขึ้นมา จมูกเร่ิมมีการคอดตรงกลาง จุดสี
ด าท่ีเรียงต่อกันเป็นแถบได้แสดงรูปแบบออกมาอย่างค่อนขา้งชัดเจน คือ แถบด าอยู่ต ่าลงมาจากด้านหลงั
เลก็นอ้ย และอีกหน่ึงแถบใหญ่อยูท่ี่กลางตวัดา้นล่างทอดตั้งแต่ปลายจะงอยปาก แกม้ และล าตวัดา้นล่าง 

ลูกปลาชะโดอายุ 29 วนั ขนาดยาว 35.90 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 12ก) ลูกปลามีการเปล่ียนแปลงใน
ส่วนของหัวซ่ึงเพิ่มความยาวขึ้นกว่าเดิม จมูกคอดกลางเพื่อแบ่งออกเป็น 2 รู ครีบทอ้งเร่ิมมีการพฒันาของ
กา้นครีบ จุดสีบนล าตวัแบ่งออกเป็น 2 แถบใหญ่ดา้นบนและกลางตวัดา้นล่างท่ียาวตั้งแต่ปลายจะงอยปากไป
จนจรดครีบหาง 

ลูกปลาชะโดอายุ 38 วนั ขนาดยาว 45.81 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 12ข) ส่ิงท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
เห็นไดช้ดั คือ จมูกแบ่งออกเป็น 2 รู ไดส้ร้างรูหนา้ใหเ้ป็นหลอด จุดสีบนตวัไดเ้พิ่มเป็นบนหวัเป็น 3 แถบ คือ 
ส่วนหวัดา้นบนต่อไปยงัดา้นหลงัของล าตวั แถบกลางตวัดา้นบนและแถบกลางตวัดา้นล่าง 

ลูกปลาชะโดอายุ 45 วนั ขนาดยาว 56.65 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 12ค) ลูกปลามีการเจริญพฒันา
ลกัษณะต่าง ๆ จนคลา้ยกบัปลาตวัเต็มวยัเพียงแต่ระบบสืบพนัธุ์ยงัไม่มีการเจริญพฒันาขึ้นมา จมูกรูหน้าได้
เปล่ียนแปลงรูปไปเป็นหลอดขนาดเล็ก พบว่า กา้นครีบหลงัมีทั้งหมด 43 กา้น และกา้นครีบกน้มีทั้งหมด 29 
ก้าน ซ่ึงเป็นจ านวนเช่นเดียวกับปลาท่ีโตเต็มวยัแล้ว จุดสีบนตัวเป็นแถบด าขนาดใหญ่ 2 แถบ ยาวตั้งแต่
จะงอยปากไปจนจรดปลายหางอยูท่ี่กลางตวัดา้นบนและล่าง 

1.4 พัฒนาการของลูกปลาช่อน จากการเปล่ียนแปลงลกัษณะภายนอกของลูกปลาท่ีได่จากการ
เพาะเล้ียง สรุปได ้คือ  

ลูกปลาช่อนอาย ุ12 ชัว่โมง ขนาดยาว 3.34 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 13ก) ลูกปลามีล าตวัค่อนขา้งเรียว 
มีถุงอาหารส ารองอยู่ท่ีตอนหนา้ดา้นล่างของล าตวั มีรูปกลม ส่วนหวัยงัไม่แยกออกจากถุงอาหารส ารอง มีตา
ซ่ึงยงัไม่มีสีปรากฏอยู่บนหัว ช่องเปิดของท่อทางเดินอาหารเปิดอยู่ท่ีประมาณก่ึงกลางดา้นล่างของล าตวั มี
กลา้มเน้ือประมาณ 30 มดั ล าตวัปกคลุมดว้ยเยือ่หุม้ตวัในแนวตั้ง ไม่มีจุดสีปรากฏอยูบ่นตวัของลูกปลาเลย 

ลูกปลาช่อนอายุ 1 วนั ขนาดยาว 3.78 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 13ข) หัวของลูกปลาแยกออกจากถุง
อาหารส ารอง ปากเร่ิมเปิด ตากลมมีสีด า มีครีบหูปรากฏขึ้นบนส่วนหน้าของถุงอาหารส ารอง กระดูกหาง
ท่อนสุดทา้ยเป็นแท่งตรง มีกลา้มเน้ือทั้งหมด 36 มดั เยือ่หุม้ตวัในแนวตั้งคลุมอยูท่ ัว่ตวั พบจุดสีด าบนหัวของ
ลูกปลารวมตวัเป็นกลุ่ม 
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ลูกปลาช่อนอายุ 2 วนั ขนาดยาว 4.37 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 13ค) ลูกปลามีการพฒันาของปากมาก
เพิ่มขึ้น ถุงอาหารส ารองลดขนาดลง มีกลา้มเน้ือทั้งหมด 37 มดั เยื่อหุ้มตวัในแนวตั้งยงัคลุมอยู่ทัว่ตวั จุดสีด า
ปรากฏอยูท่ี่บนหวัและท่ีคอบริเวณส่วนต่อระหวา่งหวักบัถุงอาหารส ารองดา้นล่าง 

ลูกปลาช่อนอายุ 3 วนั ขนาดยาว 4.47 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 13ง) ลูกปลาเร่ิมมีการพัฒนาของ
ขากรรไกรบนและล่างท่ีบริเวณปาก ถุงอาหารส ารองลดขนาดลงมาก เยื่อหุ้มตวัในแนวตั้งคลุมอยู่ทัว่ล าตวั 
จุดสีด าปรากฏอยูท่ี่บนหวัและคอระหวา่งหวัต่อกบัถุงอาหารส ารองดา้นล่าง 

ลูกปลาช่อนอายุ 5 วนั ขนาดยาว 6.00 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 14ก) ส่ิงท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งเห็น
ไดช้ดั คือ กระดูกขากรรไกรบนและล่างมีการพฒันาขึ้นมากกว่าเดิม กระดูกหางท่อนสุดทา้ยเร่ิมโคง้งอขึ้น 
ถุงอาหารส ารองมีขนาดเล็กลงกว่าเดิม เยื่อหุ้มตวัในแนวตั้งคลุมอยู่ทัว่ล าตวั จุดสีด ามีจ านวนเพิ่มขึ้นบนหัว 
บนขากรรไกรบนและล่าง กระดูกแกม้ดา้นล่างต่อกบัส่วนคอท่ีต่อระหวา่งหวักบัถุงอาหารส ารอง 

ลูกปลาช่อนอายุ 7 วนั ขนาดยาว 7.02 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 14ข) ลูกปลามีการพฒันาอวยัวะส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกาย คือ ส่วนหัวยืดยาวขึ้นกว่าเดิม ขากรรไกรบนและล่างได้พฒันาจนใช้งานได้ ถุงอาหาร
ส ารองลดขนาดลงมาก กระดูกเสริมความแข็งแรงของกระดูกหางมีการพฒันาขึ้นมาท่ีใตก้ระดูกหางท่อน
สุดท้าย เยื่อหุ้มตัวในแนวตั้ งยงัคงคลุมอยู่ทั่วตัว แต่ในบริเวณท่ีจะพัฒนาไปเป็นครีบหางได้เร่ิมมีการ
เปล่ียนแปลงรูปร่างไปเพื่อพฒันาไปเป็นครีบหาง จุดสีเพิ่มขึ้นบนหัวและทอดยาวไปตามล าตวัด้านหลัง 
ขากรรไกรบนและล่างมีปริมาณของจุดสีเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งบนกระดูกแกม้ดา้นล่าง คอ บริเวณทอ้ง
ของลูกปลา และบนเยือ่หุม้ตวัดา้นบนเหนือจากล าตวัของลูกปลา 

ลูกปลาช่อนอายุ 12 วนั ขนาดยาว 9.82 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 14ค) ขากรรไกรบนและล่างไดมี้การ
พฒันาจนสมบูรณ์ สามารถใช้งานไดด้ั อาหารในถุงอาหารส ารองไดถู้กใช้ไปจนหมด และถุงอาหารส ารอง
ไดล้ดขนาดลงจนหายไป มีส่วนของทอ้งพฒันาขึ้นมาแทนท่ี กระดูกเสริมความแข็งแรงของกระดูกหางได้
พฒันาขึ้นมากกว่าเดิม ครีบหางเร่ิมมีการพฒันาของก้านครีบ เยื่อหุ้มตวัในแนวตั้งคลุมอยู่ทัว่ทั้งตวัยกเวน้
บริเวณหางท่ีไดมี้การเปล่ียนแปลงรูปไปเป็นครีบหาง จุดสีด าเพิ่มขึ้นมากบนหัว ล าตวัดา้นหลงั ขากรรไกร
บนและล่าง กระดูกกระพุง้แกม้ดา้นล่าง ทอดไปตามล าตวัจนถึงกระดูกหาง ดา้นบนและดา้นล่างของล าตวัใน
เยือ่หุม้ตวัในแนวตั้ง 

ลูกปลาช่อนอายุ 17 วนั ขนาดยาว 13.21 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 14ง) ลูกปลามีการเปล่ียนแปลงท่ี
บริเวณส่วนหัวท่ียืดยาวขึ้นกว่าเดิม มีการพฒันาของรูจมูกขึ้นมาเป็นรูกลมเดียวอยู่ท่ีดา้นหนา้ของลูกตา ฐาน
ของครีบหลงัและครีบกน้เร่ิมมีการพฒันาขึ้นมาท่ีดา้นบนและล่างของล าตวั กระดูกเสริมความแข็งแรงของ
หางไดพ้ฒันาขึ้นมาจนสมบูรณ์ กา้นครีบหางไดพ้ฒันาขึ้นมาจนครบจ านวนหลกั เยื่อหุ้มตวัในแนวตั้งยงัคง
ปกคลุมอยู่ทั่วล าตัว และท่ีบริเวณหางได้มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างไปเป็นครีบหาง จุดสีด าเพิ่มขึ้ นบน
ขากรรไกรบนและล่าง บนหัวและทอดยาวไปตามความยาวของล าตวัท่ีด้านหลงั บนแก้มทอดยาวไปบน
กระเพาะอาหารต่อไปยงัล าตวัด้านล่างจนจรดปลายหาง นอกจากนั้นยงัพบจุดสีอยู่ท่ีส่วนบนและส่วนล่าง
ของล าตวัในเยือ่หุม้ตวัแนวตั้งท่ีไดมี้การพฒันาไปเป็นฐานของครีบหลงัและครีบกน้ 
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ลูกปลาช่อนอายุ 23 วนั ขนาดยาว 19.68 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 15ก) ส่ิงท่ีมีการเปล่ียนแปลงในตวั
ลูกปลา คือ รูจมูกไดมี้การพฒันาขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม กา้นครีบหลงัและกา้นครีบกน้ไดมี้การพฒันาขื้นมา 
เช่นเดียวกบักา้นครีบหูซ่ึงเร่ิมมีการพฒันาขึ้นมาเช่นกนั เยือ่หุม้ตวัในแนวตั้งเร่ิมแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ของครีบ
หลงั ครีบหาง และครีบกน้ จุดสีด าบนแก้มลดจ านวนลง แต่จุดสีบนหัวและแถบสีด าท่ีล าตวัด้านบนยงัคง
ปรากฏอยู ่แถบด าท่ีดา้นล่างของล าตวัยงัคงปรากฏอยูโ่ดยเร่ิมตั้งแต่กลางแกม้ดา้นล่างต่อไปจนจรดหาง 

ลูกปลาช่อนอายุ 29 วนั ขนาดยาว 25.28 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 15ข) ลูกปลามีการพฒันาส่วนของ
จมูกจากเดิมท่ีเป็นรูเดียวมีการคอดลงตรงกลางเพื่อแยกออกเป็น 2 รู กา้นครีบหูดา้นบนมีการพฒันาก้านครีบ
ดา้นบน กา้นครีบหลงัและก้านครีบกน้มีการพฒันาขึ้นมาจนสมบูรณ์ และเยื่อหุ้มตวัในแนวตั้งก าลงัมีการ
เปล่ียนแปลงรูปร่างให้เป็นครีบหลงัและครีบกน้ ส่ิงท่ีมีการพฒันาอย่างเห็นไดช้ดัอีกส่ิงหน่ึง คือ ครีบทอ้งซ่ึง
เป็นครีบคู่เร่ิมมีการพฒันาขึ้นมาเป็นเยื่อบาง ๆ ท่ีบริเวณใตท้อ้งใตค้รีบหู จุดสีด ายงัคงปรากฏอยู่บนหัวแถบ
บนและล่างบนล าตวัดา้นบนและดา้นล่าง 

ลูกปลาช่อนอาย ุ35 วนั ขนาดยาว 32.25 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 15ค) ลูกปลาพฒันาจมูกขึ้นมาเป็น 2 
รู ครีบทอ้งมีขนาดใหญ่ขึ้น และกา้นครีบหู ครีบหลงั ครีบกน้ และครีบหางมีการพฒันากา้นครีบขึ้นมาจน
ครบ ส่วนครีบทอ้งก าลงัมีการพฒันากา้นครีบและขนาดของครีบ จุดสีของลูกปลาพบอยู่บนหัวทอดยาวเป็น
แถบไปตามความยาวของดา้นหลงัไปจนจรดหาง และส่วนทอ้งเร่ิมจากแกม้ไปตามความยาวด้านล่างของ
ล าตวัจนจรดหาง 

ลูกปลาช่อนอายุ 45 วนั ขนาดยาว 44.56 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 15ง) ลูกปลามีการพฒันาลกัษณะ
ภายนอกต่าง ๆ จนครบคลา้ยกบัปลาตวัเตม็วยั เวน้แต่ระบบอวยัวะสืบพนัธุ์ยงัไม่มีการเจริญพฒันาขึ้นมา จมูก
รูหนา้เป็นหลอดเลก็ ๆ ช้ีไปดา้นหนา้ของหวั และพบรูเปิดอ่ืน ๆ ท่ีริมฝีปากบน พบกา้นครีบหลงั 45 กา้น และ
ครีบกน้ 29 กา้น ซ่ึงเป็นลกัษณะของปลาตวัเต็มวยั จุดสีท่ีพบบนล าตวัยงัมีลกัษณะเป็น 2 แถบท่ีดา้นบนและ
ดา้นล่างของล าตวั แต่ดา้นบนเร่ิมจากหวัไปจรดหาง และมีจุดด าขนาดใหญ่อยูเ่ป็นระยะและต่อขึ้นไปบนกา้น
ครีบหลงัอีกหน่ึงแถว แต่แถบด าดา้นล่างของล าตวัเป็นแถบด าจาง ๆ จากกระเพาะไปจนจรดหาง และท่ีบน
แพนหางดา้นล่างมีจุดด าขนาดใหญ่ 1 จุด ติดอยูก่บัปลายกระดูกหาง 

 

2. คู่มือในการจ าแนกชนิดของลูกปลาในวงศ์ปลาช่อน-กระสง (Family Channidae) 
 

ก.  ลูกปลาวัยอ่อนระยะท่ีมีถุงอาหารส ารองปรากฏอยู่ (yolk sac stage) 
1. ลูกปลามีจุดสีอยูบ่นส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกาย                                                                                        2 
    ลูกปลาไม่มีจุดสีอยูบ่นส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกาย                                                             Channa striata 
2. ลูกปลามีจุดสีด าทัว่หมดบนถุงอาหารส ารองหรือบนล าตวั                                          Channa micropeltes 
    ลูกปลามีจุดสีด าอยูท่ี่บางส่วนของถุงอาหารส ารองหรือบนล าตวั                                                                 3 
3. ลูกปลามีจุดสีด าอยูบ่นถุงอาหารส ารองและล าตวัดา้นล่าง                                                 Channa marulius 
    ลูกปลาไม่มีจุดสีด าบนถุงอาหารส ารอง มีจุดสีเลก็นอ้ยบนส่วนหวั                                         Channa lucius 
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   ข.  ลูกปลาวัยอ่อนระยะแรก (pre larval stage) 
 

1.  ลูกปลามีจุดสีเป็นแถบด าอยูบ่นล าตวั                                                                                                          2 
     ลูกปลามีจุดสีด ากระจายอยู่ทัว่ไปทั้งล าตวั                                                                    Channa micropeltes 
2.  ลูกปลามีจุดสีด าเป็นแถบด าท่ีดา้นล่างของล าตวั                                                                                         3 
     ลูกปลาไม่มีจุดสีด าเป็นแถบด าท่ีดา้นล่างของล าตวั                                                              Channa striata 
3.   ลูกปลามีจุดสีด าเป็นแถบด าทั้งดา้นบนและดา้นล่างของล าตวั                                             Channa lucius 
      ลูกปลามีจุดสีด าเป็นแถบด าเฉพาะท่ีดา้นล่างของล าตวั                                                   Channa marulius 
 

ค. ลูกปลาวัยอ่อนระยะหลงั (post larval stage) 
 

1.  ลูกปลามีจุดสีด าเป็นแถบทั้งดา้นบนและดา้นล่างของล าตวั                                                                        2 
     ลูกปลามีจุดสีด าเป็นแถบเฉพาะดา้นล่างของล าตวัจรดปลายหาง                                                                3 
2.  ลูกปลามีจุดสีด าเป็นแถบด าดา้นบนและดา้นล่างของล าตวั ยาวไปถึง 
      คร่ึงหน่ึงของแพนหาง                                                                                                           Channa lucius 
      ลูกปลามีจุดสีด าเป็นแถบด าท่ีดา้นบนและล่างของล าตวัยาวไปจรดปลายแพนหาง     Channa micropeltes 
3.  ลูกปลามีจุดสีด าเป็นแถบเฉพาะดา้นล่างมากกวา่คร่ึงหน่ึงของเส้นกลางตวัของล าตวั       Channa marulius 
      ลูกปลามีจุดสีด าเป็นแถบเฉพาะดา้นล่างนอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของเส้นกลางตวัของล าตวั         Channa striata 
 

ง. ลูกปลาขนาดเลก็ (juvenile stage) 
 

1.  ลูกปลามีจุดสีเป็นแถบสีด าทั้งดา้นบนและดา้นล่างของล าตวั                                                                     2 
       ลูกปลามีจุดสีด าขนาดใหญ่สีเขม้อยูใ่นแถบสีด าทั้งดา้นบนและล่างของล าตวั                                                                  3 
2.   ลูกปลามีจุดสีด าเป็นแถบ 2 แถบอยูท่ี่ส่วนกลางของดา้นบนและล่างของล าตวั           Channa micropeltes 
      ลูกปลามีจุดสีด าเป็น 2 แถบแต่แถบล่างมีขนาดใหญ่กวา่คร่ึงหน่ึงของล าตวั                    Channa marulius 
3.  ลูกปลามีจุดสีด าขนาดใหญ่ทั้งดา้นหลงัและกลางตวั                                                             Channa lucius 
      ลูกปลามีจุดสีด าขนาดใหญ่ท่ีดา้นหลงั                                                                                 Channa striata 


