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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาพัฒ นาการและการจ าแนกชนิ ด ของลู ก ปลาวัย อ่ อ นในวงศ์ ป ลาช่ อ น ( Family
Channidae) มี ค วามส าคัญ มาก เนื่ อ งจากปลาในวงศ์ป ลาช่ อ นประกอบด้วย ปลากระสง (Channa lucius
(Cuvier 1831)) ปลาช่อนงูเห่ า (Channa marulius (Hamilton 1822)) ปลาชะโด (Channa micropeltes (Cuvier
1831)) และปลาช่อน (Channa striata (Bloch 1795)) การศึกษาพัฒนาการของลักษณะภายนอกที่สามารถนับ
จานวนได้ (meristic characters) ของลูกปลาตั้งแต่แรกฟั กออกจากไข่ (yolk sac larva) ไปจนกระทัง่ อวัยวะ
ต่าง ๆ ได้พ ฒ
ั นาไปจนครบเหมือนกับตัวเต็ มวัย (juvenile stage) มีความสาคัญต่อการจาแนกชนิ ดและการ
จัดการทรัพยากรประมง
จากการศึกษาพบว่าลูกปลาในวงศ์ปลาช่อนในระยะที่มีถุงอาหารสารองมีรูปร่ างของลาตัวที่
คล้า ยกั น รวมทั้ ง ถุ ง อาหารส ารอง แต่ สิ่ ง ที่ ต่ า งกั น คื อ จุ ด สี ที่ ป รากฏอยู่ บ นหั ว และถุ ง อาหารส ารอง
นอกจากนั้นจานวนมัดกล้ามเนื้ อก็มีความแตกต่างกันออกไปตามชนิ ด เมื่ อลูกปลามีขนาดโตขึ้นถุงอาหาร
สารองหดหายไป ลักษณะของจุดสี ดาที่รวมตัวกันเป็ นแถบดาบนลาตัวสามารถใช้ในการจาแนกชนิดพร้อม
กับจานวนของก้านครี บที่ไม่เท่ากันเป็ นข้อมูลที่ใช้ในการจาแนกชนิดของลูกปลาอีกส่วนหนึ่ง
คาสาคัญ: ลูกปลาวัยอ่อน พัฒนาการ การจาแนกชนิด ช่อน กระสง
* สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรประมงน้ าจืด
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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.
Key words: Fish larvae, development, identification, Channidae
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คานา
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรสัตว์น้ ามากแห่ งหนึ่ ง เนื่ องจาก
พื้นที่ ข องประเทศไทยตั้งแต่ภาคเหนื อลงมาสู่ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคอี ส านต่างก็มีแหล่งน้ าจื ดอยู่เป็ น
จานวนมาก และมีแม่น้ าที่สาคัญหลายสาย ปลาน้ าจืดจึงมึความสาคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งเนื่องจากเป็ นอาหาร
ของคนในพื้นที่โดยทัว่ ไป หาง่าย ราคาถูก และเป็ นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพมาก ปลาที่พบในแหล่งน้ ามีท้ งั ที่
กินพืชเป็ นอาหาร เช่น พวกปลาตะเพียน เป็ นต้น หรื อพวกที่กินเนื้อ(ปลา)เป็ นอาหาร เช่น พวกปลาช่อน เป็ น
ต้น ซึ่งปลาทั้งสองชนิดนี้ตอ้ งมีอยูใ่ นแหล่งน้ าแต่ปริ มาณไม่เท่ากันเพื่อความสมดุลของปลาในแหล่งน้ า
ปลาในวงศ์ปลาช่อนเป็ นปลาที่กินเนื้ อ(ปลาขนาดเล็กกว่า)เป็ นอาหาร จึงมีรสชาติที่ดีกว่าปลา
กินพืชโดยทัว่ ไป เป็ นที่ตอ้ งการของตลาด และเป็ นปลาที่มีราคาสู งพวกหนึ่ ง มีการแพร่ กระจายเป็ นบริ เวณ
กว้างในทวีป เอเชี ย ตั้ง แต่ อิน เดี ย บังคลาเทศ พม่า ไทย ลาว เขมร และเวีย ตนาม (ชวลิ ต และคณะ, 2540;
Smith, 1945 และ Rainboth, 1996) ปั จจุบนั สภาพแวดล้อมของแหล่งน้ าเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทา
ให้ทรัพยากรปลาเปลี่ยนแปลงลดลงไปจากเดิมมาก ดังนั้น การศึกษาชนิดของลูกปลาวัยอ่อนในแหล่งน้ าจึงมี
ความสาคัญเพื่อหาแหล่งวางไข่ แหล่งเลี้ยงตัวอ่อน ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่ จาเป็ นต้องใช้ในการบริ หารและจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้ าให้ดารงอยูต่ ลอดไป
การศึกษาพัฒนาการของลูกปลาวัยอ่อนทาให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างที่เกี่ยวพันกับอายุ
ของลูกปลาและมีลกั ษณะเด่นแสดงออกมาให้เห็น และสามารถนาไปใช้ในการจาแนกชนิ ดของลูกปลาได้
ปัจจุบนั ผูท้ ี่ศึกษาพัฒนาการและการจาแนกชนิดของลูกปลาวัยอ่อนมีนอ้ ยมาในประเทศไทย ผลจากการศึกษา
ได้แก่ อภิ ช าติ (2546) ได้ศึกษาพัฒนาการและการจาแนกชนิ ดของลูก ปลาน้ าจื ดออกเป็ นลาดับต่าง ๆ กัน
พบว่า ลูกปลาสามารถใช้ลกั ษณะภายนอกมาใช้ในการจาแนกชนิดได้ (อภิชาติ, 2540)
การเลื อ กปลาในวงศ์ป ลาช่ อ นมาใช้ ใ นการศึ ก ษาเนื่ อ งจากเป็ นปลาที่ มี ก ารแพร่ ก ระจาย
กว้างขวางมาก และเป็ นวงศ์ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ข้อมูลต่าง ๆ ของลูกปลาในวงศปลาช่อนจึงมีความ
ต้อ งการเป็ นอย่า งมากในการน าไปใช้ใ นการจาแนกชนิ ด และหาอายุข องลู ก ปลาเพื่ อ ใช้ในการจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติของปลาน้ าจืดในแหล่งน้ าต่าง ๆ
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพัฒนาการของลูกปลาวัยอ่อนในวงศ์ปลาช่อน (Family Channidae)
2. เพื่อเป็ นคู่มือในการจาแนกชนิด (species) ของลูกปลาวัยอ่อนในวงศ์ปลาช่อน

วิธีการศึกษา
ก. แผนการศึกษา
ลูกปลาในวงศ์ปลาช่อน (Family Channidae) ในประเทศไทยมีอยู่ดว้ ยกัน 5 ชนิ ด คือ ปลาก้าง
ปลากระสง ปลาช่อนงูเห่ า ปลาชะโด และปลาช่อ น การเก็บตัวอย่างลูกปลาวัยอ่อนใช้วิธีการที่เหมือนกัน
ดาเนินการโดยเก็บตัวอย่างตั้งแต่ลูกปลาแรกฟักออกจากไข่ซ่ ึงครอบคลุมระยะที่ ลูกปลาวัยอ่อนยังมีถุงอาหาร
สารองปรากฏอยู่ (yolk sac stage) ลูกปลาวัยอ่อนระยะแรก (pre larval stage) ซึ่ งเริ่ มตั้งแต่อาหารในถุงอาหาร
สารองได้ถูกดูดซึมใช้ในการพัฒนาของอวัยวะต่าง ๆ ในตัวลูกปลาจนถึงระยะที่กระดูกปลายหางท่อนสุดท้าย
(urostyle) เริ่ มมีการโค้งงอขึ้น ลูกปลาวัยอ่อนระยะหลัง (post larval stage) เริ่ มขึ้นหลังจากที่กระดูกปลายหาง
เริ่ มโค้งงอขึ้นและมีกระดูกเสริ มความแข็งแรงของหางได้เริ่ มพัฒนาขึ้น และรู ปร่ างตลอดจนครี บต่าง ๆ ได้มี
การพัฒนาไปจนกระทัง่ ครี บท้องได้เริ่ มมีการพัฒนาขึ้นมา ถือเป็ นการสิ้ นสุ ดระยะของลูกปลาวัยอ่อนระยะ
หลัง ลูกปลาวัยอ่อนขนาดเล็ก (juvenile stage) เป็ นระยะตั้งแต่ครี บท้องเริ่ มมีการพัฒนาขึ้นมาไปจนกระทัง่
ลักษณะต่าง ๆ ภายนอกเหมือนกับปลาขนาดใหญ่เพียงแต่อวัยวะสื บพันธุ์ยงั ไม่มีการเจริ ญพัฒนาขึ้น โดยการ
เก็บตัวอย่างจากการเพาะพันธุ์น้ ีเก็บโดยวิธีการของ อภิชาติ (2540) และลูกปลาที่ใช้ในการศึกษาบางส่ วนอาจ
เก็บมาจากธรรมชาติ เพื่อเสริ มให้ครบระยะของการเจริ ญพัฒนาเพื่อนาไปจัดทาคู่มือในการจาแนกสกุลของ
ลู ก ปลาวัย อ่ อนในวงศ์ป ลาเนื้ ออ่ อ น หลัก การแยกชนิ ดของปลาใช้เอกสารของ ชวลิ ตและคณะ (2540),
Rainboth (1996) และ Smith (1945) มาใช้ร่วมกับข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษาพัฒนาการของลูกปลาวัย
อ่อนในระยะต่าง ๆ ในห้องปฏิบตั ิการ และได้นาการเขียนรู ปของลูกปลาวัยอ่อนระยะต่าง ๆ ที่มีการพัฒนา
ลักษณะต่าง ๆ ให้มี ความแตกต่างกันไปในระยะต่าง ๆ ที่ส ามารถจาแนกออกมาได้อย่างละเอียด และนา
รายละเอียดต่าง ๆ มาจัดทาคู่มือในการจาแนกชนิ ดของลูกปลาวัยอ่อนในวงศ์ปลาช่อน (Family Channidae)
ในระยะต่าง ๆ ต่อไป
ข. การรวบรวมตัวอย่าง
ตัวอย่างลูกปลาช่อนวัยอ่อนที่นามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้จากการเก็บตัวอย่างลูกปลาวัยอ่อน
ที่มีการทดลองเพาะพันธุ์จากศูนย์วิจยั และพัฒนาประมง และสถานี ประมงน้ าจืดต่าง ๆ โดยลูกปลากระสง
(Channa lucius (Cuvier 1831)) และปลาชะโด (Channa micropeltes (Cuvier 1831)) ได้มาจากการทดลอง
เพาะเลี้ยงของสถานี ประมงน้ าจืดจังหวัดสิ งห์บุรี ปลาช่อนงูเห่ า (Channa marulius (Hamilton 1822)) ได้มา
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จากการทดลองเพาะเลี้ยงของสถานี ประมงน้ าจืดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และปลาช่อน (Channa striata (Bloch
1795)) ในระยะแรกได้มาจากการทดลองเพาะเลี้ยงของศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงน้ าจืดหนองคาย แต่ทว่า
ปลาก้าง (Channa limbata (Cuvier 1831) เป็ นปลาที่แม่ปลามีการเลี้ยงลูกอยูใ่ นปากขณะที่เป็ นลูกปลาวัยอ่อน
จึงทาให้ไม่สามารถเก็บตัวอย่างของลูกปลาวัยอ่อนได้ในขณะนี้ ตลอดจนการทดลองเพาะเลี้ยงปลาก้างยังไม่
สามารถทาได้ จึงทาให้ในการศึกษาครั้งนี้ ไม่รวมการศึกษาลูกปลาก้างเอาไว้ ตัวอย่างของลูกปลาในวงศ์ปลา
ช่อนจากธรรมชาติน้ นั เก็บมาจากแหล่งน้ าธรรมชาติในทุกภาคของประเทศไทย
การเก็บตัวอย่างลูกปลาวัยอ่อนดัดแปลงมาจากวิธีการของอภิชาติ (2540) โดยเก็บตัวอย่างลูก
ปลาวัยอ่อนตั้งแต่ระยะแรกฟั กออกจากไข่ จนถึง 50 วัน จึงหยุดทาการเก็บตัวอย่าง โดยกาหนดช่วงทาการ
เก็บตัวอย่างดังนี้ คือ
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

ค. การเตรียมตัวอย่ างลูกปลาเพื่อการศึกษา
นาตัวอย่างลูกปลาวัยอ่อนที่ได้จากการเพาะเลี้ยงตามขนาดและอายุ ครั้งละประมาณ 10-20 ตัว
เก็บรักษาด้วยน้ ายาฟอร์ มาลิ นเข้มข้น 10 % เป็ นเวลาอย่างน้อย 15 วัน เพื่อให้ตวั อย่างแข็งตัว หลังจากนั้น
เปลี่ ยนน้ ายาที่ เก็ บ รั ก ษาเป็ นน้ ายาฟอร์ ม าลิ น เข้ม ข้น 4 % แล้วนามาศึ ก ษาในห้องปฏิ บัติก ารโดยใช้ก ล้อง
จุลทรรศน์กาลังขยายต่า (zoom stereomicroscope) ที่ประกอบกับเครื่ องช่วยในการวาดรู ป (camera lucida)
และเครื่ องวัดความยาวอย่างละเอียด (micrometer) เพื่อใช้ในการศึกษาลักษณะต่าง ๆ วัดความยาวส่ วนต่างๆ
เช่ น ความยาวและความกว้างของหัวและลาตัว ความยาวระหว่างหัวกับจุ ดเริ่ มต้นของครี บต่าง ๆ เป็ นต้น
พร้อมทั้งวาดรู ปเพื่อใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของลักษณะตัวลูกปลาวัยอ่อนต่อไป ทาการย้อมสี
โดยใช้วิธีของ Potthoff (1983) ตามภาคผนวก เพื่อช่วยให้สังเกตมัดกล้ามเนื้ อ จานวนก้านครี บ และกระดูก
สันหลังได้ชดั เจน
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ง. การจาแนกระยะของลูกปลาวัยอ่ อน
การจาแนกระยะของลูกปลาวัยอ่อนที่ใช้ในการศึกษาแบ่งออกได้เป็ น 4 ระยะ (ภาพที่ 1 ก-ง) คือ
1. ลูกปลาวัยอ่อนระยะที่ถุงอาหารสารองยังปรากฏอยู่ (yolk sac stage) เริ่ มตั้งแต่ลูกปลาแรก
ฟั ก จากไข่ ซ่ ึ งมี ถุ งอาหารส ารองปรากฏอยู่ และสิ้ น สุ ด ลงเมื่ อลู ก ปลาดู ดซึ ม อาหารส ารองไปใช้จนหมด
ระยะเวลาประมาณ 2 วัน (ขั้นที่ 1-5)
2. ลูกปลาวัยอ่อนระยะแรก (pre larval stage) เริ่ มตั้งแต่ระยะที่ลูกปลาดูดซึ มอาหารสารอง
ไปใช้จนหมดจนกระทัง่ กระดูกหางชิ้นสุ ดท้าย (urostyle) โค้งงอขึ้นและมีการพัฒนาของกระดูกเสริ มความ
แข็งแรงของหางเกิดขึ้น ระยะนี้มีอายุ 3-5 วัน (ขั้นที่ 6-8)
3. ลูกปลาวัยอ่อนระยะหลัง (post larval stage) เริ่ มตั้งแต่ระยะที่กระดูกปลายหางโค้งงอขึ้น
มีการพัฒนาของกระดูกเสริ มความแข็งแรงเกิดขึ้นและมีการพัฒนาของอวัยวะต่างๆ ได้แก่ ก้านครี บหรื อจุดสี
จนถึ งระยะที่ ลูก ปลามี ก ารเปลี่ย นแปลงลัก ษณะภายนอกต่างๆ เหมื อนปลาขนาดเล็ก (metamorphosis)
ระยะนี้มีอายุ 7-23 วัน (ขั้นที่ 9-14)
4. ลูกปลาขนาดเล็ก (juvenile stage) เป็ นระยะหลังจากที่ลูกปลาวัยอ่อนมีการเปลี่ยนแปลง
รู ปร่ างไปเหมือนกับพ่อแม่แต่ระบบสื บพันธุ์ยงั ไม่มีการพัฒนาขึ้นมา ระยะนี้ เริ่ มตั้งแต่อายุ 27 วันจนถึงอายุ
ประมาณ 50 วัน (ขั้นที่ 15-20)

ผลการศึกษา
จากการศึ ก ษาพัฒ นาการของลู ก ปลาวัย อ่ อ นในวงศ์ป ลาช่ อ น (Family Channidae) จากการ
เพาะเลี้ยงและจากตัวอย่างธรรมชาติที่รวบรวมได้ พบว่า ลักษณะภายนอกที่สามารถนับจานวนได้ (meristic
character) ในระยะแรกที่คล้ายกันมาก ส่ วนที่มีความแตกต่างกัน คือ จานวนมัดกล้ามเนื้ อ จุดสี ที่ปรากฏอยู่
บนหัว ลาตัว หรื อบนถุงอาหารสารอง และเมื่อพ้นจากระยะลูกปลาที่มีถุ งอาหารสารองแล้ว ความแตกต่าง
ของรู ปร่ างของหัว ปาก ตาแหน่งของช่องเปิ ดของท่อทางเดินอาหาร ตาแหน่งและจานวนของครี บหลังและ
ครี บก้น ตลอดจนรู ปแบบของจุดสี เป็ นสิ่ งที่สามารถแยกชนิ ดของลูกปลาแต่ละชนิ ดออกจากกันได้ และเมื่อ
ลูกปลาเข้าสู่ ระยะลูกปลาขนาดเล็ก รู ปแบบของจุดสี และลักษณะของหัว ลาตัว และตาแหน่งของครี บต่าง ๆ
เป็ นลักษณะที่ช่วยในการจาแนกชนิดได้ดี
1. พัฒนาการของลูกปลาวัยอ่ อนของลูกปลาในวงศ์ ปลาช่ อน
1.1 พัฒนาการของลูกปลากระสง จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของรู ปร่ างลักษณะภายนอกที่
สาคัญ คือ
ลูกปลากระสงอายุ 1 วัน ขนาดยาว 4.24 มิลลิเมตร (ภาพที่ 2ก) ลูกปลามีลาตัวที่ค่อนข้างเรี ยว
ยาว มีถุงอาหารสารองรู ปกลมขนาดใหญ่ ปรากฏอยู่ที่ส่วนท้องด้านหน้าของลาตัว หัวติดอยู่กบั ถุงอาหาร
สารอง มีตาขนาดปานกลางที่ยงั ไม่มีจุดสี สะสมปรากฏอยู่ที่บนส่ วนหัว ท่อเปิ ดของท่อทางเดินอาหารเปิ ดอยู่
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ที่ประมาณกลางตัวด้านล่างของลาตัว กระดูกปลายหางเป็ นแท่งตรง มีกล้ามเนื้ อประมาณ 30 มัด และลาตัว
ปกคลุมด้วยเยือ่ หุม้ ตัวในแนวตั้ง มีจุดสี ปรากฏอยูท่ ี่บนส่ วนหัวด้านบนเล็กน้อย
ลูกปลากระสงอายุ 2 วัน ขนาดยาว 5.48 มิลลิเมตร (ภาพที่ 2ข) ลูกปลามีการพัฒนาส่ วนที่สาคัญ
คือ หัวแยกออกจากถุงอาหารส ารอง ตามี จุดสี ดาสะสมให้เห็ นเป็ นสี ดาอยู่ก่ ึ งกลางของหัว ปากเริ่ ม มี การ
พัฒนาขึ้นมา ครี บหู ปรากฏขึ้นหลังส่ วนหัว บนถุงอาหารสารองซึ่ งลดขนาดลงและเป็ นรู ปรี ยาวรู ปไข่ ช่อง
เปิ ดของท่ อ ทางเดิ น อาหารยัง คงอยู่ที่ ก่ ึ งกลางล าตัวด้านล่ าง กระดู ก หางท่ อ นสุ ด ท้ายยังเป็ นแท่ งตรง มี
กล้ามเนื้ อประมาณ 38 มัด มีจุดสี ปรากฏที่บนหัวและทอดยาวไปตามลาตัวด้านหลัง ยาวประมาณ 2/3 ของ
ลาตัว นอกจากนั้นมีจุดสี ปรากฏอยู่ดา้ นหน้าของถุงอาหารสารองด้านบนที่ติดกับส่ วนหัวและทอดยาวไปบน
ถุงอาหารสารองด้านบนส่วนที่ติดกับลาตัวด้านล่าง เยือ่ หุม้ ตัวในแนวตั้งยังปรากฏอยูท่ ้ งั ลาตัว
ลูกปลากระสงอายุ 2 วัน ขนาดยาว 5.48 มิลลิเมตร (ภาพที่ 2ค) ส่ วนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เห็นได้ชดั คือ ถุงอาหารสารองที่มีการลดขนาดลงไปมาก และมีบางส่ วนที่ขยายตัวขึ้นไปอยูท่ ี่บนลาตัว ส่ วน
หัวได้ยนื่ ยาวออกไปจากเดิท ตาปรากฏอยูท่ ี่ค่อนไปทางด้านหน้าของหัว ปากมีการพัฒนามากขึ้นกว่าเดิมเป็ น
รู ปร่ างให้เห็นกระดูกขากรรไกรบน กระดูกแก้มพัฒนาขึ้นมาเห็นได้ชดั มีกล้ามเนื้ อทั้งหมดประมาณ 40 มัด
เยื่อหุ ้มตัวในแนวตั้งยังปรากฏอยู่ จุดสี ปรากฏขึ้นที่บริ เวณจะงอยปากหน้าลูกตา บนหัว แก้ม ลาตัวส่ วนบน
และส่วนล่างตลอดจนบนถุงอาหารสารองเกือบเต็มทั้งหมด
ลูกปลากระสงอายุ 4 วัน ขนาดยาว 7.19 มิลลิเมตร (ภาพที่ 2ง) ลูกปลามีการพัฒนาส่ วนของ
กระดูกขากรรไกรบนและล่างจนสามารถใช้งานได้ และที่กระดูหางซึ่ งเป็ นแท่งตรงเริ่ มมีการโค้งงอขึ้นและมี
การพัฒนาของกระดูกเสริ มความแข็งแรงที่ใต้กระดูกปลายหางเกิดขึ้น ถุงอาหารสารองมีขนาดลดลงจากเดิม
มีกล้ามเนื้ อทั้งหมดประมาณ 40 มัด เยื่อหุ ้มตัวในแนวตั้งยังคงปรากฏอยู่ จุดสี ดาเพิ่มขึ้นบนปลายจะงอยปาก
หน้าลูกตา บนหัว แก้ม ลาตัวด้านบนและล่างเป็ นแถบดาอย่างเห็นได้ชดั บนถุงอาหารสารองมีจุดสี ดาอยู่ที่
ด้านบนและด้านล่างของถุงอาหารสารองเป็ นส่วนใหญ่
ลูกปลากระสงอายุ 5 วัน ขนาดยาว 7.64 มิลลิเมตร (ภาพที่ 3ก) ลาตัวของลูกปลายังเรี ยวยาว
อาหารในถุงอาหารสารองถูกดูดซึ มไปใช้มากขึ้นทาให้ถุงอาหารสารองมีขนาดเล็กลงกว่าเดิม ขากรรไกรบน
และล่างได้พ ฒ
ั นาขึ้ นมาจนสมบูรณ์ และใช้งานได้ดี ท่ อเปิ ดของท่ อทางเดิ นอาหารพัฒนาขึ้ นมากกว่าเดิ ม
กระดูกหางท่อนสุ ดท้ายโค้งงอขึ้น และกระดูกเสริ มความแข็งแรงได้พฒั นามากขึ้น เยื่อกุม้ ตัวในแนวตั้งเริ่ ม
เปลี่ยนแปลงรู ปร่ างไป คือ ส่ วนที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็ นครี บหางก็มีการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างไปตามครี บที่
เกิดขึ้น จุดสี ดาพบได้ที่จากปลายจะงอยปากไปถึงหน้าลูกตา บนหัว และบนแก้มเป็ นแถบดาที่มองเห็นได้ชดั
และต่อไปยังลาตัวที่ ด้านบนและล่างของลาตัว โดยเป็ นแถบดาพาดผ่านไปยีงด้านบนและล่างของล าตัว
โดยตรง รวมทั้งที่ดา้ นท้องจนถึงหน้าท่อเปิ ดของท่อทางเดินอาหาร
ลูกปลากระสงอายุ 7วัน ขนาดยาว 8.18 มิลลิเมตร (ภาพที่ 3ข) ลูกปลามีการพัฒนาในส่ วนหาง
คือ กระดู กเสริ ม ความแข็งแรงของหางได้มี ก ารพัฒนาขึ้ นมาอย่างชัดเจน ถุ งอาหารส ารองมี ข นาดเล็ก ลง
กว่าเดิม กระดูกกระพุง้ แก้มมีการพัฒนาขึ้นมา เยื่อหุ ้มตัวในแนวตั้งได้พฒั นาเป็ นรู ปร่ างของครี บหางแต่ส่วน
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อื่น ๆ ยังไม่มีการพัฒนา จุดสี เพิ่มขึ้นบนแก้มเป็ นแถบยาวติดต่อกับจากปลายจะงอยปากและส่ วนที่พาดผ่าน
กระเพาะอาหารไปยังลาตัวด้านล่างเป็ นแถบยาว จึงทาให้เห็นเป็ นแถบดา 3 แถบ คือ ที่ลาตัวด้านหลัง ลาตัว
ด้านล่าง และที่ทอ้ ง ส่ วนที่กระดูกเสริ มความแข็งแรงของหางก็มีจุดดาเกิดขึ้นและสะสมอยูเ่ ล็กน้อย
ลูกปลากระสงอายุ 9 วัน ขนาดยาว 8.97 มิลลิเมตร (ภาพที่ 3ค) ถุงอาหารสารองลดขนาดลงมาก
เนื่องจากอาหารถูกดูดซึ มออกไปใช้ ส่ วนหางของลูกปลาได้มีการพัฒนามากขึ้นกว่าเดิม คือ กระดูกหางท่อน
สุ ดท้ายโค้งงอขึ้นและกระดูกเสริ มความแข็งแรงได้พฒ
ั นาขึ้นมาจนค่อนข้างสมบูรณ์ และส่ วนอื่นที่ มีการ
เปลี่ ย นแปลงมากกว่าเดิ ม คื อ จุ ดสี เพิ่ ม มากขึ้ น ใน 3 แถบที่ ป รากฏอยู่ และเพิ่ ม ขึ้ น บนกระดู ก เสริ ม ความ
แข็งแรงของหางอีกด้วย
ลูดปลากระสงอายุ 12 วัน ขนาดยาว 10.33 มิลลิเมตร (ภาพที่ 3ง) อาหารในถุงอาหารสารองถูก
ดูดซึ มไปใช้จนเกือบหมด และถุงอาหารสารองก็เปลี่ยนรู ปไปเป็ นทางเดิ นอาหาร เห็นว่ากระดูกขากรรไกร
บนและล่างได้พฒั นาขึ้นมาจนสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ดี ครี บหางเริ่ มมีกา้ นครี บหางพัฒนาขึ้นมา แถบสี ดา
ที่อยูบ่ นลาตัวด้านบนและด้านล่างยังคงมีสีดาเหมือนเดิมแต่แถบจุดสี ดาที่บริ เวณท้องเริ่ มจางลงไป
ลูกปลากระสงอายุ 15 วัน ขนาดยาว 12.54 มิลลิเมตร (ภาพที่ 4ก) ลูกปลามีการพัฒนารู ปร่ าง คือ
ส่ วนหัวยืดยาวมากขึ้นกว่าเดิม ถุงอาหารสารองยุบไปจนหมด ก้านครี บหางมีการพัฒนาขึ้นมาจนครบจานวน
หลัก และมีการพัฒนาของฐานครี บหลังและครี บก้นขึ้นมา จุดสี บนลาตัวยังเหมือนเดิมเว้นแต่ที่บริ เวณท้องมี
จานวนของจุดสี ลดลงกว่าเดิม
ลูกปลากระสงอายุ 19 วัน ขนาดยาว 13.56 มิ ลลิเมตร (ภาพที่ 4ข) ลูกปลามีการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนหัวที่ ยืดยาวขึ้นกว่าเดิ ม มี การพัฒนาของก้านครี บ หลัง ครี บ ก้นและครี บหู เยื่อหุ ้มตัวในแนวตั้งมี การ
พัฒนารู ปร่ างแบ่งออกเป็ นส่ วนของครี บหลัง ครี บก้น และครี บหาง จุดสี ดาบริ เวณท้องหายไป เหลือจุดดา
เพียง 2 แถบ ตามความยาวที่ลาตัวด้านบนและด้านล่างเท่านั้น
ลูกปลากระสงอายุ 23 วัน ขนาดยาว 14.74 มิลลิเมตร (ภาพที่ 4ค) ส่ วนที่มีการเปลี่ยนแปลงของ
ลูกปลา คือ ส่ วนหัวที่ยาวขึ้นกว่าเดิม ครี บหู พฒั นาก้านครี บจนครบสมบูรณ์ ส่ วนครี บหลังและครี บก้นมีการ
พัฒนาก้านครี บจนจานวนก้านครี บมีจานวนครบสมบูรณ์ แต่เยือ่ หุม้ ตัวในแนวตั้งนั้นค่อย ๆ เปลี่ยนรู ปไปเป็ น
ครี บหลังและครี บก้นตามรู ปร่ างของครี บ แถบสี ดาที่ลาตัวด้านบนและล่างขยายไปจนถึงไปจนถึงประมาณ
กึ่งกลางของครี บหางทั้ง 2 แถบ
ลูก ปลากระสงอายุ 27 วัน ขนาดยาว 16.68 มิ ล ลิ เมตร (ภาพที่ 4ง) หั วของลู ก ปลายืดยาวขึ้ น
กว่าเดิม ครี บหลัง ครี บหาง และครี บก้นแยกออกจากกันอย่างสมบูรณ์ ก้านครี บหู ครี บหลัง ครี บหางและครี บ
ก้นพัฒนาขึ้นมาจนครบถ้วน และครี บท้องได้พฒ
ั นาขึ้นมาเป็ นครี บขนาดเล็กอยู่ที่บริ เวณท้อง ใต้จุดเริ่ มต้น
ของครี บหลังและหน้ารู เปิ ดของทวาร จุดสี เป็ นแถบดา 2 แถบ ที่ดา้ นบนและด้านล่างของลาตัว และยาวไป
จนถึงประมาณกึ่งกลางของครี บหาง ใกล้ริมของครี บหางและครี บก้นมีแถบสี ดาขนาดเล็กพาดอยู่ตามความ
ยาวของครี บ
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ลูกปลากระสงอายุ 31 วัน ขนาดยาว 21.15 มิลลิเมตร (ภาพที่ 5ก) ลูกปลามีการเปลี่ยนแปลงที่
บริ เวณส่ วนหัวที่ยืดยาวออกไป รู จมูกขนาดใหญ่เริ่ มแบ่งเป็ น 2 ส่ วน ครี บท้องมีขนาดใหญ่ข้ ึนกว่าเดิม จุดสี
ดาบนลาตัวเริ่ มมีการจัดเรี ยงตัวเป็ นกลุ่มที่ บริ เวณกลางตัว ที่บริ เวณครี บหู มีจุดดาตามความยาวของครี บมา
เรี ยงตัวกันระหว่างช่องของก้านครี บตามความยาวครี บ
ลูกปลากระสงอายุ 40 วัน ขนาดยาว 35.62 มิลลิเมตร (ภาพที่ 5ข) ลูกปลามีการพัฒนาของก้าน
ครี บ ท้อ งขึ้ น มา รู จมู ก แบ่ งเป็ น 2 รู และรู ห น้า พัฒ นาเป็ นท่ อ ยื่น ยาวออกมา จุ ดสี บ นล าตัวเริ่ ม มี ก ารแบ่ ง
ออกเป็ นส่ วน ๆ โดยมีการเพิม่ ขนาดของจุดดาในบริ วณที่จะแยกออกจากกันเป็ นจุดขนาดใหญ่หลายจุดบนจุด
สี ที่เป็ นแถบบนและแถบล่างของลาตัว
ลูกปลากระสงอายุ 50 วัน ขนาดยาว 58.84 มิลลิเมตร (ภาพที่ 5ค) ลูกปลามีการพัฒนารู ปร่ าง
และลักษณะภายนอกต่าง ๆ จนสามารถใช้งานได้ดี เช่นเดียวกับปลาเต็มวัย ยกเว้นแต่ระบบสื บพันธุ์ยงั ไม่มี
การพัฒนาขึ้นมา คือ ลูกปลามีกา้ นครี บหลัง 41 ก้าน และก้านครี บก้น 29 ก้าน จุดสี บนลาตัวแบ่งออกเป็ นจุด
ขนาดใหญ่อยู่บ นลาตัวหลายจุ ด และเป็ นจุดระหว่างล าตัวกับครี บหลั ง บนครี บหลังและครี บก้น ซึ่ งเป็ น
ลักษณะเดียวกับปลากระสงขนาดใหญ่
1.2 พัฒนาการของลูกปลาช่ อนงูเห่ า จากการศึกษาเปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงของลักษณะ
ภายนอกของลูกปลาที่ได้จากการเพาะเลี้ยง คือ
ลูกปลาช่อนงูเห่ าอายุ 1 วัน ขนาดยาว 5.67 มิลลิเมตร (ภาพที่ 6ก) ลูกปลามีลาตัวค่อนข้างเรี ยว
ยาว ถุงอาหารส ารองรู ป กลมขนาดใหญ่ ด้านท้ายใหญ่ กว่าด้านหน้า หัวของลูก ปลายังไม่แยกออกจากถุง
อาหารสารอง มีตาขนาดใหญ่ แต่ยงั ไม่มีสีปรากฏอยู่บนหัว ท่อเปิ ดของท่อทางเดินอาหารเปิ ดอยู่ประมาณ
กึ่งกลางของลาตัว กระดูกปลายหางเป็ นแท่งตรง มีกล้ามเนื้ อประมาณ 41 มัด และลาตัวปกคลุมด้วยเยือ่ หุม้ ตัว
ในแนวตั้ง มีจุดสี อยูด่ า้ นหน้าของถุงอาหารสารองและที่ลาตัวด้านล่างเป็ นแถบดาตามความยาวของลาตัว
ลูกปลาช่อนงูเห่าอายุ 2 วัน ขนาดยาว 6.00 มิลลิเมตร (ภาพที่ 6ข) สิ่ งที่มีการเปลี่ยนแปลงของลูก
ปลา คือ ตามีสีดา ส่ วนหัวแยกออกจากถุงอาหารสารองแต่ยงั ไม่สมบูรณ์ มีกล้ามเนื้ อทั้งหมดประมาณ 58 มัด
ลาตัวปกคลุมด้วยเยื่อหุ ้มตัวในแนวตั้ง มีจุดสี เพิ่มขึ้น หัวด้านบนและด้านข้าง บนถุงอาหารสารองตอนหน้า
ด้านบนของถุงอาหารสารองต่อไปจนถึงด้านล่างของลาตัวเป็ นแถบดายาวไปตามลาตัว
ลูกปลาช่อนงูเห่ าอายุ 3 วัน ขนาดยาว 7.03 มิลลิเมตร (ภาพที่ 6ค) ลูกปลามีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมาก คือ ปากเริ่ มมี การพัฒนาขึ้ นมาพร้ อมกับ ครี บ หู ที่เกิ ดขึ้นมาให้เห็ น ถุ งอาหารสารองลดขนาดลง
กว่าเดิม กระดูกหางท่อนสุดท้ายยังเป็ นแท่งตรง เยือ่ หุ ้มตัวในแนวตั้งยังคงปรากฏอยู่ จุดสี เพิ่มขึ้นบนหัว ส่ วน
ต่อระหว่างหัวกับถุงอาหารสารอง บนถุงอาหารสารอง และเป็ นแถบยาวที่ลาตัวด้านล่างเป็ นแถบยาวไปตาม
ความยาวของลาตัว
ลูกปลาช่อนงูเห่ าอายุ 5 วัน ขนาดยาว 8.01 มิลลิเมตร (ภาพที่ 6ง) สิ่ งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เด่ นชัดบนตัวลูกปลา คือ ปากซึ่ งกระดู กขากรรไกรบนและล่างมี การพัฒนาขึ้นมามาก ถุงอาหารสารองลด
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ขนาดลงไปมาก กระดูกแก้มมีการพัฒนาขึ้นมา ท่อเปิ ดของทางเดินอาหารปรากฏขึ้นมาอย่างเด่นชัด เยื่อหุ ้ม
ตัวในแนวตั้งยังคงปรากฏอยู่ จุดสี เพิ่มขึ้นอย่างเป็ นรู ปแบบบนหัว บนกระดูกกระพุง้ แก้ม ทัว่ ถุงอาหารสารอง
และหนาแน่นที่ดา้ นล่างของถุงอาหารสารอง บนลาตัวด้านล่างเป็ นแถบยาวไปตามความยาวของลาตัว
ลูก ปลาช่ อ นงูเห่ าอายุ 7 วัน ขนาดยาว 9.15 มิ ล ลิ เมตร (ภาพที่ 7ก) ลู ก ปลามี ก ารพัฒ นาของ
ขากรรไกรบนและล่างมากขึ้นกว่าเดิม อาหารในถุงอาหารสารองถูกดูดซึ มไปใช้ทาให้ขนาดของถุงอาหาร
สารองลดขนาดลงไปจากเดิมมาก กระดูกหางท่อนสุ ดท้ายเริ่ มมีการโค้งงอขึ้น เยื่อหุ ้มตัวในแนวตั้งยังคงปก
คลุมตลอดทั้งตัวของลูกปลาอยู่ จุดสี เพิ่มขึ้นบนหัว แก้ม ถุงอาหารสารองทั้งหมด รวมทั้งแถบดาบนลาตัว
ด้านล่างที่ทอดยาวไปตามความยาวของลาตัว และเหนือแถบดาเป็ นจุดสี ดาจาง ๆ เป็ นแถบยาวอีกด้วย
ลูกปลาช่อนงูเห่าอายุ 9 วัน ขนาดยาว 9.82 มิลลิเมตร (ภาพที่ 7ข) กระดูกขากรรไกรบนและล่าง
ของลูกปลามีการพัฒนาการจนเกือบสมบูรณ์ ถุงอาหารสารองมีขนาดเล็กลงกว่าเดิมมาก กระดูกหางท่อน
สุ ดท้ายโค้งงอขึ้นและเริ่ มมีการพัฒนาของกระดูกเสริ มความแข็งแรงของหาง นอกจากนั้นฐานของครี บหลัง
พัฒนาขึ้นมาที่บริ เวณด้านบนของลาตัวหลังครี บหู ไปเล็กน้อย ในขณะที่ครี บก้นได้พฒั นาขึ้นมาที่บริ เวณใต้
ลาตัวหลังช่องเปิ ดของท่อทางเดินอาหารไปเกือบถึงบริ เวณหาง เยื่อหุ ้มตัวในแนวตั้งยังคงหุ้มตัวลูกปลาอยู่
เช่ นเดิ ม จุดสี บนลาตัวลูกปลาเพิ่ มมากขึ้นที่ บ ริ เวณปลายจมูก บนแก้ม บนลาตัวบริ เวณท้องและถุงอาหาร
สารอง
ลูกปลาช่อนงูเห่าอายุ 12 วัน ขนาดยาว 10.37 มิลลิเมตร (ภาพที่ 7ค) สิ่ งที่มีการเปลี่ยนแปลงมาก
ที่สุดของลูกปลา คือ กระดูกเสริ มความแข็งแรงของหางได้ มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างเห็นได้ชดั เจน และเริ่ มมี
ก้านครี บหางเกิดขึ้น ถุงอาหารสารองมีขนาดเล็กลงมากขึ้นกว่าเดิม ฐานของครี บหลังและครี บก้นเริ่ มมีการ
แบ่งเป็ นฐานของก้านครี บที่เริ่ มมีการพัฒนาขึ้นมา จุดสี เพิ่มมากขึ้นที่ขากรรไกรล่าง บนหัวและแก้มของลูก
ปลา
ลูกปลาช่อนงูเห่ าอายุ 15 วัน ขนาดยาว 13.13 มิลลิเมตร (ภาพที่ 7ง) ลูกปลามีการพัฒนาส่ วน
ของปาก คือ ขากรรไกรบนและล่างจนสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ดี และระบบทางเดินอาหารก็มีการพัฒนา
จนสมบูรณ์เช่นกัน อาหารในถุงอาหารสารองถูกใช้ไปจนหมดและถุงอาหารสารองก็ลดขนาดลงจนกระทัง่
มองไม่เห็น ฐานของครี บหลังและครี บก้นมีการพัฒนาขึ้นมาพร้อมกับก้านครี บ ก้านครี บหู มีการพัฒนาขึ้นมา
บางส่ วน เยื่อหุ ้มตัวในแนวตั้งบริ เวณส่ วนหางมีการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างไปเพื่อแยกตัวไปเป็ นครี บหาง จุดสี
เพิ่มมากขึ้นบนหัวและส่ วนที่ต่อกับลาตัวด้านหลัง
ลูกปลาช่อนงูเห่าอายุ 23 วัน ขนาดยาว 16.45 มิลลิเมตร (ภาพที่ 8ก) ลูกปลามีการเปลี่ยนแปลงที่
ส่ วนหัวที่มีขนาดยาวขึ้นกว่าเดิม จมูกเกิดขึ้นที่บริ เวณใกล้จะงอยปาก เป็ นรู ขนาดใหญ่ ก้านครี บหลังและก้าน
ครี บก้นมีการพัฒนาขึ้นมาแต่ยงั ไม่สมบูรณ์ ก้านครี บหูและครี บหางมีการพัฒนาขึ้นมาจนครบจานวน เยือ่ หุ ้ม
ตัวในแนวตั้งแบ่งออกเป็ นส่ วน ๆ ที่เป็ นครี บหลัง ครี บ หาง และครี บ ก้น จุ ดสี เพิ่มขึ้นบนหัว แก้ม ส่ วนต่อ
ระหว่างหัวและลาตัวตอนบน
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ลูกปลาช่อนงูเห่าอายุ 27 วัน ขนาดยาว 18.14 มิลลิเมตร (ภาพที่ 8ข) สิ่ งที่มีการเปลี่ยนแปลงของ
ลูกปลา คือ ครี บท้องมีการพัฒนาขึ้นมาที่บริ เวณด้านท้องใต้ครี บหูเป็ นครี บคู่ขนาดเล็ก ก้านครี บหลังและก้าน
ครี บก้นมีการพัฒนาขึ้นมาจนครบจานวน จมูกเริ่ มแบ่งออกเป็ น 2 รู โดยการคอดลงตรงกลางของรู จมูก เยื่อ
หุม้ ตัวในแนวตั้งได้เปลี่ยนไปเป็ นครี บต่าง ๆ จุดสี เพิ่มขึ้นบนลาตัวก้านล่าง และหางบางส่ วน
ลูก ปลาช่ อนงูเห่ าอายุ -35 วัน ขนาดยาว 26.00 มิ ล ลิ เมตร (ภาพที่ 8ค) รู จมูก ของลูก ปลาแบ่ ง
ออกเป็ น 2 รู ซึ่งรู จมูกด้านบนเคลื่อนขึ้นไปค่อนข้างสู ง ส่ วนรู จมูกด้านล่างมีการสร้างตัวเป็ นหลอดยืน่ ยาวไป
ด้านหน้า ครี บท้องมีการเพิ่มขนาดใหญ่ข้ ึนกว่าเดิม จุดสี เพิ่มขึ้นบนหัวจากปลายขากรรไกรล่างพาดขึ้นมาที่
ลูกตา และเป็ นแถบไปยังริ มอี กด้านหนึ่ งของกระดู กกระพุ ง้ แก้ม จุดสี ดาบนหัวเพิ่ มขึ้นและขยายตัวไปยัง
ด้านหลังของลูกปลา ที่บริ เวณหางมีการเพิ่มขึ้นของจุดสี ที่แพนหางด้านล่างทั้งหมดและที่แพนหางด้านบนมี
การเพิ่มขึ้นเฉพาะบริ เวณที่ติดกับกระดูกหาง
ลูกปลาช่อนงูเห่าอายุ 50 วัน ขนาดยาว 55.42 มิลลิเมตร (ภาพที่ 8ง) ลูกปลามีการพัฒนารู ปร่ าง
และลักษณะภายนอกต่าง ๆ จนคล้ายกับปลาขนาดใหญ่ และอวัยวะต่าง ๆ สามารถใช้งานได้ดี ยกเว้นแต่
ระบบสื บพันธุ์ยงั ไม่มีการพัฒนาขึ้นมา ลูกปลามีกา้ นครี บหลัง 52 ก้าน ครี บก้น 34 ก้าน จมูกมีท่อยาวขนาด
เล็กยื่นออกมาที่หน้าลูกตา จุดสี มีอยู่เป็ นแถบจากบนหัวต่อไปด้านบนของลาตัวเป็ นแถบดาแต่ส่วนปลายไม่
จรดหาง แต่แถบดาแถบล่างเริ่ มจากปลายกระดูกขากรรไกรล่างผ่านไปบนกระดูกกระพุง้ แก้มต่อไปยังฐาน
ของครี บหู และเป็ นแถบใหญ่ที่ดา้ นล่างของลาตัวยาวไปจนจรดหาง และที่ครี บหางด้านบนปรากฏเป็ นจุดดา
ขนาดใหญ่ 1 จุด
1.3 พัฒนาการของลูกปลาชะโด จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของลักษณะภายนอกต่าง ๆ ของ
ลูกปลาสามารถสรุ ปได้ คือ
ลูกปลาชะโดแรกฟักออกจากไข่ ขนาดยาว 4.83 มิลลิเมตร (ภาพที่ 9ก) ลูกปลามีลาตัวค่อนข้าง
เรี ยวยาว มีถุงอาหารส ารองขนาดใหญ่ปรากฏอยู่ที่ ส่ว นท้องด้านหน้าของล าตัว หัวยังติดอยู่กับถุงอาหาร
ส ารอง มี ต ากลม ยังไม่ มี จุดสี ป รากฏที่ ส่ วนหัว ท่ อเปิ ดของท่ อทางเดิ น อาหารปรากฏอยู่ที่ ก่ ึ งกลางล าตัว
ด้านล่าง กระดูกปลายหางเป็ นแท่งตรง มีกล้ามเนื้ อประมาณ 36 มัด ลาตัวปกคลุมด้วยเยื่อหุ ้มตัวในแนวตั้ง มี
จุดสี ดาที่หนาแน่นอยูท่ ี่บนหัว ลาตัวส่ วนหน้า ถุงอาหารสารองทั้งหมด
ลูกปลาชะโดอายุ 1 วัน ขนาดยาว 6.17 มิลลิเมตร (ภาพที่ 9ข) สิ่ งที่ มีการเปลี่ยนแปลงของลูก
ปลาคือ ส่ วนหัวแยกออกจากถุงอาหารสารอง ครี บหู มีการพัฒนาขึ้นมา มีตากลมขนาดใหญ่ ยังไม่มีจุดสี ดา
สะสมบนกึ่งกลางของหัว มีกล้ามเนื้ อ 40 มัด ลาตัวปกคลุมด้วยเยื่อหุ ้มตัวในแนวตั้ง พบจุดสี หนาแน่นอยูบ่ น
หัว ลาตัวตอนหน้าและหลังจากถุงอาหารสารอง จุดสี เบาบางลงจนถึงหลังท่อเปิ ดของท่อทางเดินอาหาร ถุง
อาหารสารองมีขนาดเล็กลงและมีสีดาคลุมอยูท่ วั่ ทั้งหมด
ลูกปลาชะโดอายุ 2 วัน ขนาดยาว 7.39 มิลลิเมตร (ภาพที่ 9ค) ลูกปลามีการพัฒนาส่ วนของปาก
ขึ้นมาที่ ปลายสุ ดของส่ วนหัวที่ ใต้ลูกตา ลูกตามีสีดามาสะสมอยู่ ลูกตามีสีดา ถุงอาหารสารองลดขนาดลง
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กว่าเดิ ม กระดู ก ปลายหางยังเป็ นแท่ ง ตรง เยื่อ หุ ้ ม ตัวในแนวตั้ง คลุ ม อยู่ท ั่วทั้งล าตัว จุ ด สี ป รากฏอยู่อย่า ง
หนาแน่นบนหัว ลาตัวทั้งหมดไปจนถึงปลายหาง
ลูกปลาชะโดอายุ 3 วัน ขนาดยาว 8.16 มิลลิเมตร (ภาพที่ 9ง) ปากของลูกปลามีการพัฒนามาก
ขึ้นกว่าเดิม อาหารในถุงอาหารสารองถูกดูดซึ มไปใช้มากขึ้นจนถุงอาหารสารองมีขนาดลดลงมาก เยือ่ หุม้ ตัว
ในแนวตั้งยังคงปกคลุ มอยู่ท้ งั ล าตัว จุ ดสี ดาบนล าตัวปรากฏอยู่ที่ บ นหัว แก้ม ถุงอาหารส ารองและลาตัว
ทั้งหมด
ลูกปลาชะโดอายุ 4 วัน ขนาดยาว 8.42 มิลลิเมตร (ภาพที่ 10ก) ลูกปลามีการสร้างกระดูกกระพุง้
แก้มขึ้นมาเป็ นรู ปอย่างชัดเจน และกระดูกหางท่อนสุ ดท้ายโค้งงอขึ้น ถุงอาหารสารองลดขนาดลงกว่าเดิ ม
มาก เยือ่ หุม้ ตัวในแนวตั้งเริ่ มมีการเปลี่ยนรู ปร่ างโดยเฉพาะที่บริ เวณที่จะเป็ นครี บหาง จุดสี ดายังคงปกคลุมอยู่
ถึงบนหัว และลาตัวของลูกปลา
ลูกปลาชะโดอายุ 5 วัน ขนาดยาว 9.59 มิลลิเมตร (ภาพที่ 10ข) สิ่ งที่มีการพัฒนาขึ้นบนตัวปลา
คือ กระดูกขากรรไกรบนและล่างได้เริ่ มมีการพัฒนาขึ้นมา มีรูจมูกขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นที่หน้าลูกตา 1 รู ถุง
อาหารสารองลดขนาดลงไปมากกว่าเดิม และที่ใต้กระดูกหางท่อนสุ ดท้ายที่ โค้งขึ้นไปมีกระดูกเสริ มความ
แข็งแรงพัฒนาขึ้นมา และมี การพัฒนาของฐานครี บก้นเกิดขึ้นมาให้เห็ น จุดสี ยงั คงปรากฏอยู่บนหัว ลาตัว
และถุงอาหารสารอง
ลูกปลาชะโดอายุ 7 วัน ขนาดยาว 22.33 มิลลิเมตร (ภาพที่ 10ค) กระดูกขากรรไกรบนและล่าง
ของลูกปลาได้พฒั นาขึ้นมาจนเริ่ มใช้งานได้ รู จมูกมีขนาดใหญ่ข้ ึน กระดูกกระพุง้ แก้มพัฒนาจนสมบูรณ์ ถุง
อาหารสารองมีขนาดเล็กลงกว่าเดิม กระดูกเสริ มความแข็งแรงของครี บหางพัฒนาจนเกือบสมบูรณ์ ฐานของ
ครี บหลังและครี บก้นมีการพัฒนาขึ้นมา ก้านครี บหางมีการพัฒนาขึ้นมา เยื่อหุ ้มตัวในแนวตั้งมีการแบ่งเป็ น
ครี บหางให้เห็น จุดสี ดาบนหัว ลาตัว และถุงอาหารสารองยังปรากฏอยูท่ วั่
ลูกปลาชะโดอายุ 9 วัน ขนาดยาว 14.00 มิลลิเมตร (ภาพที่ 10ง) ส่ วนที่มีการเปลี่ยนแปลงของ
ลูกปลาอย่างเห็นได้ชัด คือ กระดูกขากรรไกรบนและล่างมีการพัฒนาจนสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ดี ถุง
อาหารสารองลดขนาดไปจนมองไม่เห็น เยือ่ หุ ้มตัวในแนวตั้งมีการแบ่งเป็ นส่วนต่าง ๆ คือ เป็ นครี บหลัง ครี บ
หางและครี บก้นอย่างชัดเจน ฐานของครี บหลังและครี บก้นมีการพัฒนาจนสมบูรณ์ ก้านครี บหางมีการพัฒนา
จนสมบูรณ์ จุดสี ยงั คงพบอยูบ่ นหัวและลาตัวทัว่ ไป
ลูกปลาชะโดอายุ 12 วัน ขนาดยาว 15.74 มิลลิเมตร (ภาพที่ 11ก) ส่ วนหัวของลูกปลามีการยืด
ยาวออกมาเล็กน้อย รู จมูกมีการพัฒนาอยูท่ ี่บนจะงอยปาก ครี บหู เริ่ มมีการพัฒนาของก้านครี บ ในขณะที่กา้ น
ครี บหลังและครี บก้นมีการพัฒนาขึ้นมาจนเกือบครบจานวนของลูกปลา จุดสี ดาที่เดิมกระจายอยูท่ วั่ ทั้งตัวเริ่ ม
ลดปริ มาณลงแต่กาลังมีการพัฒนาไปเป็ นรู ปแบบเฉพาะของลูกปลา
ลูกปลาชะโดอายุ 15 วัน ขนาดยาว 17.84 มิลลิเมตร (ภาพที่ 11ข) ก้านครี บหลัง ก้านครี บก้น
และก้านครี บหางมีการพัฒนาขึ้นมาจนครบจานวน ในขณะที่กา้ นครี บหู ดา้ นบนได้พฒั นาขึ้นมาสมบูรณ์แต่
ด้านล่างยังมาสมบูรณ์ จุดสี เริ่ มรวมตัวกันเป็ นแถบดาที่ดา้ นบนและด้านล่างของลาตัว
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ลูกปลาชะโดอายุ 19 วัน ขนาดยาว 21.70 มิลลิเมตร (ภาพที่ 11ค) ลูกปลามีการพัฒนาของก้าน
ครี บหูจนครบสมบูรณ์ ครี บท้องซึ่ งเป็ นครี บคู่และเป็ นครี บที่มีการพัฒนาขึ้นมาหลังสุ ดในบรรดาครี บทั้งหมด
ได้มีการพัฒนาขึ้นมาเป็ นครี บเล็ก ๆ อยูท่ ี่ส่วนท้องบริ เวณใต้ครี บหูมีลกั ษณะเป็ นเยื่อบาง ๆ สี ได้มีการจัดเรี ยง
ตัวเป็ นแถบสี ดาตั้งแต่หัวด้านบนทอดยาวไปตามลาตัวด้านหลังไปจนถึงหาง และอีกแถบหนึ่ งเริ่ มขึ้นเล็กน้อย
บนหัวแต่หนาแน่นบนกึ่งกลางลาตัวด้านล่าง
ลูกปลาชะโดอายุ 23 วัน ขนาดยาว 25.27 มิลลิเมตร (ภาพที่ 11ง) ลูกปลามีการพัฒนาก้านครี บ
ทั้งหมดครบสมบูรณ์ ยกเว้นครี บท้องซึ่งกาลังมีการพัฒนาขนาดใหญ่ข้ ึนมา จมูกเริ่ มมีการคอดตรงกลาง จุดสี
ดาที่เรี ยงต่อกันเป็ นแถบได้แสดงรู ปแบบออกมาอย่างค่อนข้างชัดเจน คือ แถบดาอยู่ต่าลงมาจากด้านหลัง
เล็กน้อย และอีกหนึ่งแถบใหญ่อยูท่ ี่กลางตัวด้านล่างทอดตั้งแต่ปลายจะงอยปาก แก้ม และลาตัวด้านล่าง
ลูกปลาชะโดอายุ 29 วัน ขนาดยาว 35.90 มิลลิเมตร (ภาพที่ 12ก) ลูกปลามีการเปลี่ยนแปลงใน
ส่ วนของหัวซึ่ งเพิ่มความยาวขึ้นกว่าเดิม จมูกคอดกลางเพื่อแบ่งออกเป็ น 2 รู ครี บท้องเริ่ มมีการพัฒนาของ
ก้านครี บ จุดสี บนลาตัวแบ่งออกเป็ น 2 แถบใหญ่ดา้ นบนและกลางตัวด้านล่างที่ยาวตั้งแต่ปลายจะงอยปากไป
จนจรดครี บหาง
ลูกปลาชะโดอายุ 38 วัน ขนาดยาว 45.81 มิลลิเมตร (ภาพที่ 12ข) สิ่ งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เห็นได้ชดั คือ จมูกแบ่งออกเป็ น 2 รู ได้สร้างรู หน้าให้เป็ นหลอด จุดสี บนตัวได้เพิ่มเป็ นบนหัวเป็ น 3 แถบ คือ
ส่วนหัวด้านบนต่อไปยังด้านหลังของลาตัว แถบกลางตัวด้านบนและแถบกลางตัวด้านล่าง
ลูก ปลาชะโดอายุ 45 วัน ขนาดยาว 56.65 มิ ล ลิ เมตร (ภาพที่ 12ค) ลูก ปลามี การเจริ ญ พัฒ นา
ลักษณะต่าง ๆ จนคล้ายกับปลาตัวเต็มวัยเพียงแต่ระบบสื บพันธุ์ยงั ไม่มีการเจริ ญพัฒนาขึ้นมา จมูกรู หน้าได้
เปลี่ยนแปลงรู ปไปเป็ นหลอดขนาดเล็ก พบว่า ก้านครี บหลังมีท้ งั หมด 43 ก้าน และก้านครี บก้นมีท้ งั หมด 29
ก้าน ซึ่ งเป็ นจานวนเช่นเดียวกับ ปลาที่ โตเต็มวัยแล้ว จุดสี บนตัวเป็ นแถบดาขนาดใหญ่ 2 แถบ ยาวตั้งแต่
จะงอยปากไปจนจรดปลายหางอยูท่ ี่กลางตัวด้านบนและล่าง
1.4 พัฒนาการของลูกปลาช่ อน จากการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกของลูกปลาที่ได่จากการ
เพาะเลี้ยง สรุ ปได้ คือ
ลูกปลาช่อนอายุ 12 ชัว่ โมง ขนาดยาว 3.34 มิลลิเมตร (ภาพที่ 13ก) ลูกปลามีลาตัวค่อนข้างเรี ยว
มีถุงอาหารสารองอยู่ที่ตอนหน้าด้านล่างของลาตัว มีรูปกลม ส่ วนหัวยังไม่แยกออกจากถุงอาหารสารอง มีตา
ซึ่ งยังไม่มีสีปรากฏอยู่บนหัว ช่องเปิ ดของท่อทางเดินอาหารเปิ ดอยู่ที่ประมาณกึ่งกลางด้านล่างของลาตัว มี
กล้ามเนื้อประมาณ 30 มัด ลาตัวปกคลุมด้วยเยือ่ หุม้ ตัวในแนวตั้ง ไม่มีจุดสี ปรากฏอยูบ่ นตัวของลูกปลาเลย
ลูกปลาช่อนอายุ 1 วัน ขนาดยาว 3.78 มิลลิเมตร (ภาพที่ 13ข) หัวของลูกปลาแยกออกจากถุง
อาหารสารอง ปากเริ่ มเปิ ด ตากลมมีสีดา มีครี บหู ปรากฏขึ้นบนส่ วนหน้าของถุงอาหารสารอง กระดูกหาง
ท่อนสุ ดท้ายเป็ นแท่งตรง มีกล้ามเนื้ อทั้งหมด 36 มัด เยือ่ หุม้ ตัวในแนวตั้งคลุมอยูท่ วั่ ตัว พบจุดสี ดาบนหัวของ
ลูกปลารวมตัวเป็ นกลุ่ม
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ลูกปลาช่อนอายุ 2 วัน ขนาดยาว 4.37 มิลลิเมตร (ภาพที่ 13ค) ลูกปลามีการพัฒนาของปากมาก
เพิ่มขึ้น ถุงอาหารสารองลดขนาดลง มีกล้ามเนื้ อทั้งหมด 37 มัด เยื่อหุ ้มตัวในแนวตั้งยังคลุมอยู่ทวั่ ตัว จุดสี ดา
ปรากฏอยูท่ ี่บนหัวและที่คอบริ เวณส่วนต่อระหว่างหัวกับถุงอาหารสารองด้านล่าง
ลูก ปลาช่ อนอายุ 3 วัน ขนาดยาว 4.47 มิ ล ลิ เมตร (ภาพที่ 13ง) ลู ก ปลาเริ่ ม มี ก ารพัฒ นาของ
ขากรรไกรบนและล่างที่บริ เวณปาก ถุงอาหารสารองลดขนาดลงมาก เยื่อหุ ้มตัวในแนวตั้งคลุมอยู่ทวั่ ลาตัว
จุดสี ดาปรากฏอยูท่ ี่บนหัวและคอระหว่างหัวต่อกับถุงอาหารสารองด้านล่าง
ลูกปลาช่อนอายุ 5 วัน ขนาดยาว 6.00 มิลลิเมตร (ภาพที่ 14ก) สิ่ งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็น
ได้ชดั คือ กระดูกขากรรไกรบนและล่างมีการพัฒนาขึ้นมากกว่าเดิม กระดูกหางท่อนสุ ดท้ายเริ่ มโค้งงอขึ้น
ถุงอาหารสารองมีขนาดเล็กลงกว่าเดิม เยื่อหุ ้มตัวในแนวตั้งคลุมอยู่ทวั่ ลาตัว จุดสี ดามีจานวนเพิ่มขึ้นบนหัว
บนขากรรไกรบนและล่าง กระดูกแก้มด้านล่างต่อกับส่วนคอที่ต่อระหว่างหัวกับถุงอาหารสารอง
ลูกปลาช่อนอายุ 7 วัน ขนาดยาว 7.02 มิลลิเมตร (ภาพที่ 14ข) ลูกปลามีการพัฒนาอวัยวะส่ วน
ต่าง ๆ ของร่ างกาย คือ ส่ วนหัวยืดยาวขึ้นกว่าเดิ ม ขากรรไกรบนและล่างได้พฒ
ั นาจนใช้งานได้ ถุงอาหาร
สารองลดขนาดลงมาก กระดู กเสริ มความแข็งแรงของกระดู กหางมีการพัฒนาขึ้นมาที่ ใต้กระดูกหางท่อน
สุ ด ท้าย เยื่ อ หุ ้ ม ตัว ในแนวตั้ง ยัง คงคลุ ม อยู่ ท ั่วตัว แต่ ใ นบริ เวณที่ จ ะพัฒ นาไปเป็ นครี บ หางได้เริ่ ม มี ก าร
เปลี่ ยนแปลงรู ป ร่ างไปเพื่ อพัฒนาไปเป็ นครี บหาง จุดสี เพิ่ม ขึ้นบนหัวและทอดยาวไปตามล าตัวด้านหลัง
ขากรรไกรบนและล่างมีปริ มาณของจุดสี เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งบนกระดูกแก้มด้านล่าง คอ บริ เวณท้อง
ของลูกปลา และบนเยือ่ หุม้ ตัวด้านบนเหนือจากลาตัวของลูกปลา
ลูกปลาช่อนอายุ 12 วัน ขนาดยาว 9.82 มิลลิเมตร (ภาพที่ 14ค) ขากรรไกรบนและล่างได้มีการ
พัฒนาจนสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ดั อาหารในถุงอาหารสารองได้ถูกใช้ไปจนหมด และถุงอาหารสารอง
ได้ลดขนาดลงจนหายไป มีส่วนของท้องพัฒนาขึ้นมาแทนที่ กระดูกเสริ มความแข็งแรงของกระดูกหางได้
พัฒนาขึ้นมากกว่าเดิ ม ครี บหางเริ่ มมี การพัฒนาของก้านครี บ เยื่อหุ ้มตัวในแนวตั้งคลุมอยู่ทวั่ ทั้งตัวยกเว้น
บริ เวณหางที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรู ปไปเป็ นครี บหาง จุดสี ดาเพิ่มขึ้นมากบนหัว ลาตัวด้านหลัง ขากรรไกร
บนและล่าง กระดูกกระพุง้ แก้มด้านล่าง ทอดไปตามลาตัวจนถึงกระดูกหาง ด้านบนและด้านล่างของลาตัวใน
เยือ่ หุม้ ตัวในแนวตั้ง
ลูกปลาช่อนอายุ 17 วัน ขนาดยาว 13.21 มิลลิเมตร (ภาพที่ 14ง) ลูกปลามีการเปลี่ยนแปลงที่
บริ เวณส่ วนหัวที่ยืดยาวขึ้นกว่าเดิม มีการพัฒนาของรู จมูกขึ้นมาเป็ นรู กลมเดียวอยู่ที่ดา้ นหน้าของลูกตา ฐาน
ของครี บหลังและครี บก้นเริ่ มมีการพัฒนาขึ้นมาที่ดา้ นบนและล่างของลาตัว กระดูกเสริ มความแข็งแรงของ
หางได้พฒั นาขึ้นมาจนสมบูรณ์ ก้านครี บหางได้พฒั นาขึ้นมาจนครบจานวนหลัก เยื่อหุ ้มตัวในแนวตั้งยังคง
ปกคลุ ม อยู่ท ั่วล าตัว และที่ บ ริ เวณหางได้มี ก ารเปลี่ ย นแปลงรู ป ร่ า งไปเป็ นครี บ หาง จุ ด สี ด าเพิ่ ม ขึ้ น บน
ขากรรไกรบนและล่าง บนหัวและทอดยาวไปตามความยาวของลาตัวที่ด้านหลัง บนแก้มทอดยาวไปบน
กระเพาะอาหารต่อไปยังลาตัวด้านล่างจนจรดปลายหาง นอกจากนั้นยังพบจุดสี อยู่ที่ส่วนบนและส่ วนล่าง
ของลาตัวในเยือ่ หุม้ ตัวแนวตั้งที่ได้มีการพัฒนาไปเป็ นฐานของครี บหลังและครี บก้น
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ลูกปลาช่อนอายุ 23 วัน ขนาดยาว 19.68 มิลลิเมตร (ภาพที่ 15ก) สิ่ งที่มีการเปลี่ยนแปลงในตัว
ลูกปลา คือ รู จมูกได้มีการพัฒนาขนาดใหญ่ข้ ึนกว่าเดิม ก้านครี บหลังและก้านครี บก้นได้มีการพัฒนาขื้นมา
เช่นเดียวกับก้านครี บหูซ่ ึ งเริ่ มมีการพัฒนาขึ้นมาเช่นกัน เยือ่ หุม้ ตัวในแนวตั้งเริ่ มแบ่งออกเป็ นส่ วน ๆ ของครี บ
หลัง ครี บหาง และครี บก้น จุดสี ดาบนแก้มลดจานวนลง แต่จุดสี บนหัวและแถบสี ดาที่ลาตัวด้านบนยังคง
ปรากฏอยู่ แถบดาที่ดา้ นล่างของลาตัวยังคงปรากฏอยูโ่ ดยเริ่ มตั้งแต่กลางแก้มด้านล่างต่อไปจนจรดหาง
ลูกปลาช่อนอายุ 29 วัน ขนาดยาว 25.28 มิลลิเมตร (ภาพที่ 15ข) ลูกปลามีการพัฒนาส่ วนของ
จมูกจากเดิมที่เป็ นรู เดียวมีการคอดลงตรงกลางเพื่อแยกออกเป็ น 2 รู ก้านครี บหูดา้ นบนมีการพัฒนาก้านครี บ
ด้านบน ก้านครี บหลังและก้านครี บก้นมี การพัฒนาขึ้นมาจนสมบูรณ์ และเยื่อหุ ้มตัวในแนวตั้งกาลังมี การ
เปลี่ยนแปลงรู ปร่ างให้เป็ นครี บหลังและครี บก้น สิ่ งที่มีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชดั อีกสิ่ งหนึ่ ง คือ ครี บท้องซึ่ ง
เป็ นครี บคู่เริ่ มมีการพัฒนาขึ้นมาเป็ นเยื่อบาง ๆ ที่บริ เวณใต้ทอ้ งใต้ครี บหู จุดสี ดายังคงปรากฏอยู่บนหัวแถบ
บนและล่างบนลาตัวด้านบนและด้านล่าง
ลูกปลาช่อนอายุ 35 วัน ขนาดยาว 32.25 มิลลิเมตร (ภาพที่ 15ค) ลูกปลาพัฒนาจมูกขึ้นมาเป็ น 2
รู ครี บท้องมี ขนาดใหญ่ข้ ึน และก้านครี บหู ครี บหลัง ครี บก้น และครี บหางมีการพัฒนาก้านครี บขึ้นมาจน
ครบ ส่ วนครี บท้องกาลังมีการพัฒนาก้านครี บและขนาดของครี บ จุดสี ของลูกปลาพบอยู่บนหัวทอดยาวเป็ น
แถบไปตามความยาวของด้านหลังไปจนจรดหาง และส่ วนท้องเริ่ มจากแก้มไปตามความยาวด้านล่างของ
ลาตัวจนจรดหาง
ลูกปลาช่อนอายุ 45 วัน ขนาดยาว 44.56 มิลลิเมตร (ภาพที่ 15ง) ลูกปลามีการพัฒนาลักษณะ
ภายนอกต่าง ๆ จนครบคล้ายกับปลาตัวเต็มวัย เว้นแต่ระบบอวัยวะสื บพันธุ์ยงั ไม่มีการเจริ ญพัฒนาขึ้นมา จมูก
รู หน้าเป็ นหลอดเล็ก ๆ ชี้ไปด้านหน้าของหัว และพบรู เปิ ดอื่น ๆ ที่ริมฝี ปากบน พบก้านครี บหลัง 45 ก้าน และ
ครี บก้น 29 ก้าน ซึ่ งเป็ นลักษณะของปลาตัวเต็มวัย จุดสี ที่พบบนลาตัวยังมีลกั ษณะเป็ น 2 แถบที่ดา้ นบนและ
ด้านล่างของลาตัว แต่ดา้ นบนเริ่ มจากหัวไปจรดหาง และมีจุดดาขนาดใหญ่อยูเ่ ป็ นระยะและต่อขึ้นไปบนก้าน
ครี บหลังอีกหนึ่ งแถว แต่แถบดาด้านล่างของลาตัวเป็ นแถบดาจาง ๆ จากกระเพาะไปจนจรดหาง และที่บน
แพนหางด้านล่างมีจุดดาขนาดใหญ่ 1 จุด ติดอยูก่ บั ปลายกระดูกหาง
2. คู่มือในการจาแนกชนิดของลูกปลาในวงศ์ ปลาช่ อน-กระสง (Family Channidae)
ก. ลูกปลาวัยอ่ อนระยะที่มีถุงอาหารสารองปรากฏอยู่ (yolk sac stage)
1. ลูกปลามีจุดสี อยูบ่ นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่ างกาย
ลูกปลาไม่มีจุดสี อยูบ่ นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่ างกาย
2. ลูกปลามีจุดสี ดาทัว่ หมดบนถุงอาหารสารองหรื อบนลาตัว
ลูกปลามีจุดสี ดาอยูท่ ี่บางส่วนของถุงอาหารสารองหรื อบนลาตัว
3. ลูกปลามีจุดสี ดาอยูบ่ นถุงอาหารสารองและลาตัวด้านล่าง
ลูกปลาไม่มีจุดสี ดาบนถุงอาหารสารอง มีจุดสี เล็กน้อยบนส่วนหัว
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Channa striata
Channa micropeltes
3
Channa marulius
Channa lucius
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ข. ลูกปลาวัยอ่ อนระยะแรก (pre larval stage)
1. ลูกปลามีจุดสี เป็ นแถบดาอยูบ่ นลาตัว
ลูกปลามีจุดสี ดากระจายอยู่ทวั่ ไปทั้งลาตัว
2. ลูกปลามีจุดสี ดาเป็ นแถบดาที่ดา้ นล่างของลาตัว
ลูกปลาไม่มีจุดสี ดาเป็ นแถบดาที่ดา้ นล่างของลาตัว
3. ลูกปลามีจุดสี ดาเป็ นแถบดาทั้งด้านบนและด้านล่างของลาตัว
ลูกปลามีจุดสี ดาเป็ นแถบดาเฉพาะที่ดา้ นล่างของลาตัว

2
Channa micropeltes
3
Channa striata
Channa lucius
Channa marulius

ค. ลูกปลาวัยอ่ อนระยะหลัง (post larval stage)
1. ลูกปลามีจุดสี ดาเป็ นแถบทั้งด้านบนและด้านล่างของลาตัว
2
ลูกปลามีจุดสี ดาเป็ นแถบเฉพาะด้านล่างของลาตัวจรดปลายหาง
3
2. ลูกปลามีจุดสี ดาเป็ นแถบดาด้านบนและด้านล่างของลาตัว ยาวไปถึง
ครึ่ งหนึ่งของแพนหาง
Channa lucius
ลูกปลามีจุดสี ดาเป็ นแถบดาที่ดา้ นบนและล่างของลาตัวยาวไปจรดปลายแพนหาง Channa micropeltes
3. ลูกปลามีจุดสี ดาเป็ นแถบเฉพาะด้านล่างมากกว่าครึ่ งหนึ่งของเส้นกลางตัวของลาตัว Channa marulius
ลูกปลามีจุดสี ดาเป็ นแถบเฉพาะด้านล่างน้อยกว่าครึ่ งหนึ่งของเส้นกลางตัวของลาตัว
Channa striata
ง. ลูกปลาขนาดเล็ก (juvenile stage)
1. ลูกปลามีจุดสี เป็ นแถบสี ดาทั้งด้านบนและด้านล่างของลาตัว
ลูกปลามีจุดสี ดาขนาดใหญ่สีเข้มอยูใ่ นแถบสี ดาทั้งด้านบนและล่างของลาตัว
2. ลูกปลามีจุดสี ดาเป็ นแถบ 2 แถบอยูท่ ี่ส่วนกลางของด้านบนและล่างของลาตัว
ลูกปลามีจุดสี ดาเป็ น 2 แถบแต่แถบล่างมีขนาดใหญ่กว่าครึ่ งหนึ่งของลาตัว
3. ลูกปลามีจุดสี ดาขนาดใหญ่ท้ งั ด้านหลังและกลางตัว
ลูกปลามีจุดสี ดาขนาดใหญ่ที่ดา้ นหลัง
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